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 مقدم  أستاذ اللغ  العربي  
 

 زغْ خهلل خُشمحٖ خُشلْْ، ًزو ٗغعؼني
 

 سبلمة على سيدان دمحم كآلو الطاىرينا٢بمد  كصلوات ربنا ك 
( تدقيقان لغواين، كجدانه َوْعُي الُقرآِف ا٘تُيسَّرىذا اجمللد من )ا٢بمد  الذم مٌن علينا إٛباـ 

بػَّريكفى اٍلقيٍرآىفى يستند على منهج سليم ُب التدبٌر ا١بميل للنص القرآين قاؿ تعأب )  (أىفىبلى يػىتىدى
يعتمد كيف نعي النص؟ ككيف نتفاعل معو؟، كيكوف ، فكاف منهج البحث ِٖالنساء/

الكتاب متوازانن، ال ىو ٨بتصر ال يستوُب ا٤بعُب، كال ىو مطٌوؿ فيكوف للخواص كالنخب، 
تستمتع الذي  ،وأ١تا كاف مُيسَّرًا مبواوعي  واعتداؿ، ويعتمد ا٘تنهج اٖتيوي ا٘تعاصر

يشٌوؽ النفس ٗبتابعتو، كالذم ، كيستند األسلوب األديب ا١بٌذاب، الذم النفس بقراءتو
قاعدتو الداللة القرآنية كالعقلية كالنقلية كالواقعية الٍب ال تتعارض مع نصوص القرآف، مستعينان 

ٰباءاتو، ليكوف أفضل اآفاؽ النص ك  حُب شرح معُب اآلية الكرٲبة آبايت قرآنية آخرل تفت
أبحاديث النيب كآلو )ع( كسيلة لفهم القرآف، أف يفسر القرآف بعضو بعضان، مستعينان 

( على ما يلي: َوْعُي الُقرآِف ا٘تُيسَّرد )مالصحيحة الٍب ال تتعارض مع آايت القرآف. كيعت
ا٤بنهج ا٢بيوم،  -ِ، ِٕالتكوير/( ِإْف ُىَو ِإَّلَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلِميَ ا٤بنهج العا٤بي للقرآف ) -ُ

 -ْعتمد األحاديث الصحيحة، ي -ّكاألسلوب األديب ا٤بشٌوؽ، الذم يوٌحد كال يفٌرؽ، 
يعتمد البحث على التيسّب كالتعميق ببل تبسيط كال اختصار، فكاف ميٌسران شفافان سهل الفهم 

القرآف ميزاف بعيدان عن التعقيد، كميٌسران بطريقة فنية فريدة بعيدان عن التسطيح. فيكوف )
 (. دقيق: فمن وّّف، استوّف

 كرل، ك٩بن يستمع القوؿ فيتبع أحسنور فتنفعو الذ ا ٩بن يتذكٌ ناللهم اجعل
 َُ( يونس/َأِف اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ كآخر دعواان )

 
 أستاذ اللغة العربية                                                                        

 ضياء ا١بادرم                                                                        
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 من مقاصد السورة: 
ة تعاِب أصوؿ العقيدة اإلسبلمية، اإلٲباف اب كاليـو اآلخر مكية، كىي كسائر السور ا٤بكيٌ 

كالرسل كالرساالت كالبعث كالنشور، كاور الذم تدكر عليو السورة ىو البعث بعد الفناء. 
معجزة الرسوؿ )ص( الكربل بركائع  ،رآف الكرًنتبتدئ السورة الكرٲبة بدفع الشك عن الق

ا٢بجة، ٍب ٙبدثت السورة عن دالئل القدرة كالوحدانية ُب الكائنات العلوية كالسفلية، كختمت 
ه للمجرمْب هللا فيو للمؤمنْب من النعيم، كما أعدٌ  السورة اب٢بديث عن يـو ا٢بساب كما أعدٌ 

ا ذكر تعأب فيها من أكصاؼ ا٤بؤمنْب الذين إذا جدة( ٤بمن العذاب األليم، ٠بيت )سورة السَّ 
: عن فضلها ،ُٓ(َخر وا ُسجًَّدا َوَسبَُّحوا ِبَْمِد َرّبِِّْم َوُىْم ََّل َيْسَتْكِِبُوفَ ٠بعوا آايت القرآف )

( لتجدة، فصّ سورة السّ  ،العزائم أربع، العلق، والنجم إفّ اإلماـ الصادؽ )ع( : )
أَعطَاُه هللا كَتابَُو   ُّتعَ   ِ لَ دة َِف ُكل لِيػْ جة السَّ رَ أ ُسو َقر  َمنْ ، عنو )ص(: )ِْٓصُٔا٤بيزاف
٦بمع ( )ع( وِ تِ بِيْ  )ص( وأىلِ  َمدٍ ٛتُ  اءِ فَػقْ ْن رُ نُو، وََكاَف مِ ا َكاَف مِ مبَِ  بْ اسَ َومل ٤تَُ  وِ بيِمينِ 
: ىذا الفضل بشرطو كشركطو، كاالستقامة على منهج هللا من مالحظ ، ِٕ-ُٕصٓالبياف

 شركطو. 

 
 ﴾آمل﴿ - ٔ

عة للتنبيو على إعجاز القرآف الذم أفحم العلماء ( ا٢بركؼ ا٤بقطٌ ألف ، َّلـ ، ميمتقرأ )
كاألدابء كالفصحاء كالبلغاء، كىو مؤلف من ىذه ا٢بركؼ ا٥بجائية كىي ُب متناكؿ أيدم 

 عضو ُب الفصاحةبفوا منها كتاابن مثل القرآف أك الناطقْب ابلعربية، كىم عاجزكف أف يؤلٌ 
 . ، كأنو دستور للبشرية أٝبعْبتنزيل هللا ا٢بكيم العليم وكالببلغة، كىذا دليل على أن

 ﴾ ظَنْضَُِّ خٌُِْعَدذِ َُد سَّْرَ كِْوِ ِْٖٓ سَذِّ خُْؼَدَُِٔنيَ ﴿ - ٕ
ب ىو القرآف الكرًن ا٤بنزؿ عن طريق الوحي إٔب النيب ا( ىذا الكتتَػْنزِيُل اْلِكَتاِب ََّل رَْيَب ِفيوِ )

ُب ا٤بوارد الٍب ال ينبغي الشك  ،: أقبح الشكوالريب( ال شك فيو، ََّل رَْيَب ِفيوِ  )ص( )دمحم
إاٌل عند ا١باىل شبهة فيو كال فيها، لذلك القرآف ال شك فيو عند أىل العلم، كال شك 

كلها   ة( كائن من عند هللا رب العا٤بْب، رب العوآب ا٤بخلوقِمْن َربِّ اْلَعاَلِميَ كالكافر ا٤بعاند )
 مالعاقلة كغّب العاقلة، ككفى إبضافتو إٔب هللا سبحانو شرفان كجبلالن كتكرٲبان ٥بذا الكتاب ذ
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نزاؿ ٥بم ىذا أم رابىم بنعمتو كمن أعظم ما رابىم بو إب :والرب من الرتبي األٮبية البالغة. 
، الذم فيو كل ما يصلح أحواؿ الناس كافة، ك الكتاب القيٌ  يتم م ا٥بادم للٍب ىي أقـو

صنع هللا ال من صنع  منكىذا الكتاب النموذجي ا٤بميز فهو دستور حياهتم، خبلقهم، أ
 كىذه حقيقة كربل ال شك فيها.  ،اإلنساف
: تتحدث اآلية عن إتوابب ال ريب فيو؟ ا: كيف تصف اآلية ىذا الكتسؤاؿ -ُ: فائدة

كليس ُب القرآف ما أف حقانية القرآف كما فيو من معارؼ كعلـو ال شك فيها كال شبهة، 
كيرسم ا٤بستقبل كمنسجم مع الفطرة السليمة،  ،يوجب الريبة، كىو مطابق للعلـو ا٢بديثة

وَّل حركي كاقعي مؤثر ألنو نزؿ من خبلؿ حركة الواقع، حياٌب عملي كىو منهج الزاىر، 
، كإف كاف قد اراتب فيو عدد من ا٣بلق ال تتحدث اآلي  عن أف أحدًا مل يشك ِف القرآف

 -٤ِبن علم كأحاط بو،  ، كىو يعاِب الشك،عتد هبم لعدـ علمهم بو، ألنو ليس ٗبوضع شكي
، كتؤمن ابلقوة ا٣بفية عجاز ِف ىذا القرآفإّف كل آي  وكل سورة تنبض ابإل( ََّل رَْيَب ِفيوِ )

اإلدراؾ، ترتقي  لا٤بودعة ُب سياؽ ىذا الكبلـ، ككلما ينفتح القلب كينضج العقل كيقو ا٤بؤثرة 
حاسيس لبلستجابة ٤بنهج القرآف، مادامت الفطرة  سليمة ٓب تتلوث، ٩با ٯبـز أبف ىذا األ

القرآف صنعة ٜبينة غّب بشرية على كجو اليقْب، كأيضان ٧بتول ىذا الكتاب شاىد بنفسو على 
ر آايتو، ينفتح القرآف عليو ا٤بؤمن على القرآف كيتدبٌ  تحتو، كأيضان ٗبقدار ما ينفتو كأحقيٌ صحٌ 
 .شك لكيزيل عنو ك ،مو ما ٓب يكن يعلمفيعلٌ 

، ر لو القيادة ا٘تركزي  على القلوب وا٘تشاعرمؤثّ وقائد ١توذجي  ،وكأف القرآف كائن حي
. كل فرد ن من التمييز بْب الناس فيعطي لكل ذم حق حقو، فيلعن ىذا، كيهدم ذاؾككيتم

بػَّريكفى اٍلقيرٍ )كقولو  ٗبا يستحق حٌقان كصدقان! آىفى كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعٍنًد غىٍّبً اَّللًَّ لىوىجىديكا ًفيًو أىفىبلى يػىتىدى
ًثّبنا فنا كى ٍا ) وعن اإلماـ زين العابدين )ع(، ِٖالنساء/( اٍخًتبلى آايىٍتي اٍلقيٍرآًف خىزىاًٍئني اٍلًعٍلًم ، فىكيلَّمى

بىًغي لىكى أىٍف تػىٍنظيرى ًفيػٍهىاٍ   .ُّٔ/ِٗالبحار( فػىتىٍحتى ًخزىاٍنىةن فػىيػىنػٍ
 ﴾ يُْْ َّيْعَذًَُٕؤَّْ َّوٌٌَُُُٕ خكْعَشَخهُ زََْ ىٌَُ خُْمَنُّ ِْٖٓ سَزِّيَ ُِعُنْزِسَ هًٌَْٓد َٓد ؤَظَدىُْْ ِْٖٓ َٗزِّشٍ ِْٖٓ هَسِِْيَ َُؼََِّ ﴿ - ٖ
ـْ يَػُقوُلوَف افْػتَػَراهُ )  ( يعود على  افْػتَػَراهُ فو، الضمّب ُب ): اختلقو، ألٌ افرتاه ،( الكبلـ استنكارمَأ

ـْ يَػُقوُلوفَ : )ا٘تعىنقريش، كفار  ب فو من عند نفسو ككذٌ ( بل يقولوف اختلق دمحم القرآف كألٌ َأ
نكار كبلـ هللا، كرمي إاين، كىذا من أكرب ا١بهل على على الناس، كيكذبونو عنادان كمكابرة كٙبدٌ 

كىو ا٤بشهور ابلصادؽ األمْب ينفي ىذه الكلمة الظا٤بة، كطبيعة  ،دمحم )ص( أبعظم الكذب
كال تدع ٦باالن للريب كالتشكك، كاف ا٤بفركض أف يشكركا دمحمان  ،ىذا الكتاب الببلغية تنفيو

هللا عليهم فقاؿ  بدؿ من أف يضمركا لو العداء كينسبوه إٔب الكذب، كقد ردَّ  على ىذا الفضل
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ـ بل ىو ا٢بق ككبل ك،( فما ىو من عندؾ، إ٭با ىو من عند ربَبْل ُىَو اْٖتَق  ِمْن رَبِّكَ )
ا٤بنزلة من ربك ليكوف مصدر ىداية كرٞبة للناس كافة، كىناؾ  ،الصدؽ ذك ا٢بجة البالغة

ليس ( )ىريشفيلدالكثّب من أقواؿ الغربيْب ا٤بنصفْب عن عظمة القرآف، كأكتفي بقوؿ )
ـ بكاف  و وإليو يرجع الفضل ِف ازدىار العل ،للقرآف مثيل ِف قوة إقناعو وبالغتو وتركيبو

٤با  توقبٗبا ُب طبيعتو من صدؽ مؤثر ٤بطا (اْٖتَق  )، ُِٕٗة أخبار اليـو ا٤بصرية سنة جريد( أيواعها
نفسهم ُب تفاىم مع  أُب الفطرة السليمة من ا٢بق األزٕب لسعادة اإلنساف، ا٢بق فيما ٯبدكف 

ه ركا أبنواره فيهتدكا هبداه، كلئبل يلتفتوا إٔب غّب كل ما حو٥بم ُب ىذا الكوف كالكائنات، ليتنوَّ 
رسلنا أ( ما لِتُػْنِذَر قَػْوًما َما َأََتُىْم ِمْن يَِذيٍر ِمْن قَػْبِلكَ فيضلوا، كال يستأنسوا بغّبه فيخسركا )

نبياء )ص( ليهم من رسوؿ نذير قبلك ُب الفَبة الكائنة بْب عصر عيسى )ع( كدمحم خاًب األإ
ُ َلُكْم َعَلى اَي َأْىَل اْلِكَتاِب قَ ( سنة تقريبان كقولو )ََٓكالٍب تقدر بػ ) ْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يُػبَػيِّ

َرٍة ِمَن الر ُسِل( ، ٓب يرسل هللا سبحانو رسوالن إٔب العرب قبل دمحم )ص( كقد أنزؿ ُٗا٤بائدة/ فَػتػْ
َلَعلَُّهْم هللا ىذا الكتاب ا٢بق على النيب ا٣باًب )ص( لينذرىم بو كيلقي ا٢بجة البالغة عليهم. )

من هللا تعأب ٗبعُب الثبوت، أم ليهتدكا إٔب منهج كإذا كانت  ،يلَبجٌ ل لعلٌ : ُهمْ َلَعلَّ ( يَػْهَتُدوفَ 
، ٤با فيو من وة هبذا الكتاب ا٥بادً نذارؾ، فهدايتهم مرجٌ دلة الواضحة إبهللا ا٤بستقيم بتلك األ

ناء من ال ابستث ،يهتدم ٗبقدار استعدادهفرد ر الذم ٱباطب القلوب كالفطرة، ككل ا٢بق ا٤بؤثٌ 
 كا٤بعاندين.   وف لو استعداد أصبلن يك

 (َما َأََتُىْم ِمْن يَِذيٍر ِمْن قَػْبِلكَ ) -ُ: فائدة
مة ٥با نذير أ، كل ِْفاطر/( َوِإْف ِمْن ُأمٍَّ  ِإَّلَّ َخاَل ِفيَها يَِذيرٌ كيف ٓب أيهتم نذير كالقرآف يقوؿ )

قد يكوف ٧بدكد ليفو، كمسؤكليتو على قدره كتكتو على قدر مهمتو، يعمل ٗبقدار كظيفتو، كٮبٌ 
ت، كقد ال يلـز حضوره بنفسو ُب كل مكاف، كُب مكاف ٧بدكد كزماف مؤقٌ  والصبلحية ُب ببلغ
، ّٓالنحل/( فَػَهْل َعَلى الر ُسِل ِإَّلَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبيُ غ رسالة هللا بوضوح كقولو )بل يكفي أف يبلٌ 

من يزرع ُب نفوسهم بذرة ا٥بداية كىو  ، لكل شعب ٥بمٕالرعد/( َوِلُكلِّ قَػْوـٍ َىادٍ كقاؿ )
ىاد بقدره كقدرتو كظركفو كتكليفو، كعلى األمة أف تستجيب مؤمن مفٌكر ، ككل إنساف ما٥باد

ية كعلنية ( أنو قبلك ٓب أيهتم نيب بدعوة عظيمة كعا٤بِمْن قَػْبِلكَ ، كا٤براد بقولو )ملنداء ىذا ا٥باد
، ال أنو ٓب أيهتم  اه يتعامل َب د اإلنساف على الكذب فذا تعوٌ إ -ِ، قطنذير أم كمن أكٕب العـز

س ا٢بق حٌب مع الصدؽ كالصادقْب بطريقة التكذيب، فإنو ال يرل شيئان صادقان لذلك ال يقدٌ 
فىعيوي  ال كىاٍلًذمٍ ) عندما يراه عليهم كإ٭با  ،كما على الرسل ىداية الناس (اٍلبىٍاًطلي  يىضير هي  ا٢بٍىق   يػىنػٍ

رًينى كىميٍنًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اَّللًَّ حيجَّةه بػىٍعدى الر سيلً و )كقول  الببلغ ا٤ببْب ( ريسيبلن ميبىشًٌ
 . ُٓٔالنساء/

 ﴾دًُِٗوِ ِْٖٓ ًٍَُِِّ ًََُد ؽَلِْغٍ ؤَكََِد ظَعَزًََّشًٌَُُْْٕ ِْٖٓ خَُِّوُ خَُّزُِ خََِنَ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكَ ًََٓد زَْْنَئَُد كِِ عِعَّصِ ؤََّّدٍّ ؼَُّْ خعْعٌٍََ ػَََِ خُْؼَشْػِ َٓد َُ﴿-ٗ
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نَػُهَما)  سبحانو هللا لوىية إ( ىذه ىي آاثر اّلِلَُّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَػيػْ
ِف كدالئلها، أكجدٮبا كأبدعهما كأحكم صنعهما ككل ما بينهما من عوآب ككائنات متنوعة )

عن األطوار تشبيهيوى ره ُب ست مراحل زمنية من مراحل التكوين، كىو كناية ( أم قدٌ ـٍ ِستَِّ  َأايَّ 
ساعة، ألنو قبل خلق السماكات ٓب يكن  ِْأك الدفعات ا٤بختلفة، كليس ا٤براد اليـو ا٤بعركؼ 

، أم ٓب يكن زمن ُب ذلك ا٢بْب، كلو يشاء هللا ٣بلقهما بلمح البصر كال أايـ ليل كال هنار
ـٍ ( كلكنو شاء أف تكوف )ُكْن فَػَيُكوفُ بكلمة ) كما يتخلق كل ٨بلوؽ ُب تقريبية،  ( ِف ِستَِّ  َأايَّ

زمن ٧بدد من النطفة إٔب الوليد، كمن البذرة إٔب الثمرة، فلكل ٨بلوؽ زمن يتم فيو تكوينو، كأراد 
 سباب، كالتأينٌ اذ األم عباده الصرب ُب إ٪باز األعماؿ ُب الوقت ا٤بناسب كاٚبٌ هللا سبحانو أف يعلٌ 

ل ا٤بعاجز  ُب تدخٌ ّبُب األمور كاتقاف العمل كإعداد لكل شيء عدتو ا٤بناسبة، كأف التفك
ة كليست أصبلن ُب ا٤بسّبة البشرية، كأف يتقدـ العمل على يا٣بارقة عن قدرة البشر حالة استثنائ

( ٍب ى َعَلى اْلَعْرشِ ُثَّ اْستَػوَ القوؿ، أك يتطابق العمل مع القوؿ، كال ٱبالف العمل القوؿ )
سيطر كاستؤب على العرش أم على ا٤بلك، بتدبّب ا٤بوجودات كحاكمية ا٤بخلوقات كإعدادىا 

( ال ٲبكن قطعان أف يكوف للَبتيب ُثَّ ( )ُثَّ اْستَػَوىلتؤدم دكرىا أبنظمة مقدرة كمدبرة كمتقنة )
  (ُكْن فَػَيُكوفُ )ألف إرادة هللا التنظيمي،  رحليالزمِب، كإ٭با ىو للَبتيب ا٤ب

ًئا َأْف يَػُقوَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوفُ كقولو ) َا َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشيػْ ، استواءن يليق ٔببلؿ هللا ِٖيس/( ِإ١تَّ
على كل العآب، كسيطرتو ا٤بتعاؿ، كاالستواء على العرش رمز ككناية على حكمو  وككمال

 . ُٔ/األنعاـ( ُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ َوُىَو اْلَقاىِ كالستعبلئو على ا٣بلق كلو ابلقهر )
َما َلُكْم ِمْن ) ْٓ/األعراؼكجعل كل ا٤بخلوقات على نظاـ دقيق الذم قدره ٥با، كتقدـ ُب 

َوََّل كانصر ينصركم كيتؤب تدبّب مصا٢بكم كيدفع عنكم عذاب هللا ) ( من قريبُدويِِو ِمْن َوِلٍّ 
تتوسط لكم عند هللا، كتشفع  ةكاسطة مؤثر ( كال معْب، أم كما لكم من دكف هللا حٌب َشِفيعٍ 

إف ىو عاقبكم على معصيتكم إايه،  ،لب ا٣بّب لكم كدفع العذاب عنكملكم يـو القيامة ١ب
، عن النيب ّيونس/( َما ِمْن َشِفيٍع ِإَّلَّ ِمْن بَػْعِد ِإْذيِوِ ألف الشفاعة ال تكوف إال ابذف هللا كقولو )

ْرؾِ  كِ ْىِل الشَّ ََّل َتُكوُف  ْلِ   ُ الشََّفاعَ )ص( ) َوإْتُُحوِد، تُكوُف  ْىِل اْلُكْفرِ ، َوَّل ْلِ َو الشِّ
( أفبل تتعظوف ٗبواعظ هللا َأَفاَل تَػَتذَكَُّروفَ ) ٖٓصٖالبحار( أْىِل التػَّْوِحيد نْ لِْلُمْؤِمِنَي مِ 

اه : ىو الشعور بقربو كاال٘بتذكر هللامنوف كتستقيموف؟ ؤ كنصائحو؟ أفبل تتدبركف فيما قلناه فت
 .إليو كحده دكف سواه

حتجاب القلب ر عند فقداف ا٤بطلوب الالتفكٌ  : إفٌ رر والتفكّ الفرؽ بي التذكّ  -ُ: فائدة
ل، كىو مقدمة ر كالتأمٌ كلكنو ٕباجة إٔب رفع ا٢بجب عن القلب ابلتفكٌ  ،ابلصفات النفسانية

ر ة األكٔب، فيتذكٌ كالرجوع إٔب الفطر  ،: فهو عند رفع ا٢بجاب عن القلبرأما التذكّ ر، للتذكٌ 
 ران . تذك   رو تفكٌ  كل    كليسى  ،رتفكٌ  رو تذكٌ  ُب األزؿ من التوحيد كا٤بعارؼ، فكل  عليو كيقر ما انطبع 
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 ﴾ ًَٕظَؼُذُّ ُّذَزِّشُ خُْإَْٓشَ َِٖٓ خُغََّٔدءِ بََُِ خُْإَسْكِ ؼَُّْ َّؼْشُؾُ بَُِْْوِ كِِ ٌٍَّّْ ًَدَٕ ِٓوْذَخسُهُ ؤَُْقَ عَنَصٍ َِّٓٔد ﴿ - ٘
اإل٥بي كالتدبّب ر فعل مضارع للداللة على أف التدبر ( يدبٌ يَُدبُِّر اْْلَْمرَ ( )من اآلايت ا٘تتشاّب ) 

ىو التنظيم  :والتدبريتان، دائم كمستمر ما دامت السماكات كاألرض كليس تدبّبان مرحليان مؤقٌ 
يجيء ٧بمود ل ،قو كعاقبتوكهنايتو كأعمااألمر  : النظر ُب دبروتدبري اْلمركالتقدير ا٤بوزكف، 

مضاؤه إقضاؤه ك  وتدبري اْلمرالغاايت، كىو ما يقضي هللا من خبلؿ أعماؿ الناس ُب األرض، 
( يرسم ٦باؿ التدبّب يَُدبُِّر اْْلَْمَر..ن، كالتعبّب )كاألمر إبنفاذه كىو من سلطاف عاؿو متمكٌ 

البشرم الظبلؿ الٍب  على ا٢بسٌ  ي( ليلقْرضِ ِمَن السََّماِء ِإىَل اْْلَ شامبلن )دقيقان منظوران كاسعان 
مشل من السماء إٔب األرض أكسع ك أرىا كٱبشع ٥با، كإاٌل فمجاؿ تدبّب هللا يطيقها كٲبلك تصوٌ 

سب إرادتو كمشيئتو فيما بْب السماء كاألرض كقولو ٕبمر كيقدره أ( يدبر كل يَُدبُِّر اْْلَْمرَ )
، كال يهمل شأف أحد من ا٤بخلوقات العاقلة َٓطو/( ُثَّ َىَدىالَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُو )

َوِإلَْيِو م ينزؿ القضاء كالقدر من السماء إٔب األرض كقولو )أ: عن ابن عباس كغّب العاقلة،
كناية عن الرفعة   :ريبدتوالشياء إٔب كقت فنائها، ، من كجود األُِّىود/( يُػْرَجُع اْْلَْمُر ُكل وُ 
ر، ىو كحده ا٣بالق البارئ ا٤بصٌور كا٤بدبٌ  مبعىن، ُب إدارة ملكو كالتكامل كالسيطرة كالقدرة

ا٢بياة الواقعة حركة ن.. كىكذا تكوف يكيشقى آخركف، كيغِب قواين كيفقر آخر  فيسعيد قوـه 
  .(ُثَّ يَػْعُرُج ِإلَْيِو ِف يَػْوـٍ َكاَف ِمْقَدارُُه َأْلَف َسَنٍ  ٝتَّا تَػُعد وفَ ة رافعة )ضخاف
: ىو الرجوع ىل هللاإمر عروج اْلذنو حْب يشاء، ليو أك يرفع إبإ( يصعد كيرتفع  يَػْعُرُج ِإلَْيوِ ُثَّ )
ليو على الصورة الٍب قضاىا، كيعلمو هللا على الصورة الٍب كقع عليها، فكل األمور تصدر عن إ

مره فيو أسب ٕبليحكم  ّٓورل/الش( َأََّل ِإىَل اّلِلَِّ َتِصرُي اْْلُُمورُ هللا تعأب ٍب تعود إليو كقولو )
( ُب يـو عظيم حاسم كهنائي ىو يـو القيامة، كمقداره ِف يَػْوـٍ َكاَف ِمْقَدارُهُ ٕبكمة كمصلحة )

مد كشدة ( كناية عن طوؿ األَأْلَف َسَن ٍ ايـ الدنيا )أ( من َأْلَف َسَنٍ  ٝتَّا تَػُعد وفَ كطولو )
 .رمْبثقل يـو على العصاة كاجملأىواؿ، كىو أطوؿ ك األ

لف سنة ٩با أ: أف العمل الذم يستغرؽ ُب اآلخرة عدة ساعات، ٰبتاج ُب الدنيا إٔب مبعىن
( ىو الزمن َأْلَف َسَن ٍ ه البشر، ٟبسمائة عاـ نزكلو كٟبسمائة عاـ صعوده، كا٤براد بػ)يعدٌ 

 إذ ىو عند العرب للتمثيل ُب ،ا٤بتطاكؿ ا٤بديد، كليس ا٤بقصد منو حقيقة العدد كحصره بو
لليـو مراتبان كأحكامان ُب الزماف لو معناه  منتهى ا٤براتب العددية كأقصى غاايهتا، كأيضان إفٌ 

إٔب من ك ( إف مسافة الصعود كالنزكؿ َأْلَف َسَن ٍ سب مورده ُب السياؽ القرآين، كقيل ا٤براد بػ )ٕب
آدـ، كإٔب  السماء الدنيا ُب يـو كاحد للملك، كمقداره مسّبة ألف سنة لغّب ا٤بلك من بِب

تَػْعُرُج سؤاؿ كيف نفهم قولو ) -ُ: فائدة( َٓتِْسَي َأْلَف َسَن ٍ السماء السابعة مقدار مسّبة )
ِف كقاؿ ُب ىذه اآلية ) ْا٤بعارج/( اْلَماَلِئَكُ  َوالر وُح ِإلَْيِو ِف يَػْوـٍ َكاَف ِمْقَدارُُه َٓتِْسَي َأْلَف َسَن ٍ 
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هي َسَنٍ  ٝتَّا تَػُعد وفَ  يَػْوـٍ َكاَف ِمْقَدارُُه َأْلفَ  اًب كىلىٍن ٱبيًٍلفى اَّللَّي كىٍعدى ( كقولو )كىيىٍستػىٍعًجليونىكى اًبٍلعىذى
نىةو ٩بَّا تػىعيد كفى(  أىٍلًف سى ِف القيام   إفّ : ُب ا٢بديث )إتواب ْٕا٢بج/كىًإفَّ يػىٍومنا ًعٍندى رىبًٌكى كى

، ْٔ/ٖكنز الدقائق  (تال ىذه اآلي لف سن  ٝتا تعدوف، ُث أٓتسي موقفاً، كل موقف مثل 
كتلك اآلية تتحدث عن عركج ا٤ببلئكة كالركح إليو، ككل  ،ث ىذه اآلية عن عركج األمركتتحدٌ 

، ككل منهما لبياف الكثرة كالزايدة، ككل موقف لو مدة طويلة، كقيل:  عركج لو ىدفو ا٤برسـو
اب حٌب يكوف مثل ٟبسْب ألف سنة ( أف يشتد على الكافرين العذَٓتِْسَي َأْلَف َسَن ٍ ) معىن

كل   ةىا ُب الدنيا، فقيامُب الطوؿ، كيسهل على ا٤بؤمنْب حٌب يكوف كقدر صبلة مكتوبة صبٌل 
 مكاحد على حسب ما يليق ٗبعاملتو، ففي ا٢بشر عدة مواقف ٕبسب األشخاص كأعما٥ب

، كأف ُب ضىل أف الزمن ِف السماء ٥تتلف عن الزمن ِف اْلر إتشري اآلي   -ِكمقاماهتم، 
، كإذا اختلف عنصر الزمن ُب اآلخرة اختلفت كيتوٌقف العآب اآلخرة ينتهي عنصر الزمن

األعماؿ ككيفية إ٪بازىا فيها، فالعمل الذم يستغرؽ يومان كاحدان ُب اآلخرة، ٰبتاج ُب إ٪بازه إٔب 
بعان لو، الف سنة ُب مقادير الدنيا، كإذا اختلف الزمن ُب اآلخرة فقد اختلف نظاـ كل شي ت

ٌر َلَك ِمَن اْْلُوىَل لذلك نبهنا هللا ُب كتابو عدة مرات كقولو ) ، كقد ْالضحى/( َوَلْْلَِخَرُة َخيػْ
عمل صاّب عظيم ٩بيز كاحد، يعادؿ  بَّ عميقان: عندما نقوؿ ري فخمان حركيان  معىنٙبمل اآلية 

 ٌن كيدً ب رً مٍ عىلٌي لعى  بىةى عند هللا عمل الثقلْب، كما قاؿ رسوؿ هللا )ص( يـو ا٣بندؽ )إفَّ ضىرٍ 
 (. وً كيلًٌ   ؾً ٌشرٍ إٔب الً  وي كيلٌ   اإلٲبىافي  زى قًلْب( ألنو )بػىرى ًعبىادىة الثَّ  ؿرًم تػيعىادالعىاىمً 
 ﴾ رَُِيَ ػَدُُِْ خُْـَْْرِ ًَخُؾَّيَددَشِ خُْؼَضِّضُ خُشَّلُِْْ ﴿ - ٙ
ر األمر خيم، أم ذلك هللا الذم يدبٌ فللتشارة إ( اسم َذِلكَ ( )َذِلَك َعاملُ اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ ) 

( َعاملُ اْلَغْيبِ صغّبان، ظاىران للعياف أك خفيان عنها ) كأكبّبان سواء أكاف  رض ٔب األإمن السماء 
( ما يشاىد ٥بم كٰبضر َوالشََّهاَدةِ )الشهادة يعلم ما غاب من األمور عن ا٤بخلوقْب، كعآب 

ىو عآب الغيب كعآب الشهادة على السواء،  ،شيء ر األمور ُب كلكيظهر منها، كالذم يدبٌ 
و الصدكر كٚبفيو النفوس، كعآب ٗبا شاىدتو ع على ما يغيب عن أبصاركم، كما تكنٌ ا٤بطلٌ 

َواّلِلَُّ َغاِلٌب َعَلى م القادر على ما يريد كقولو )( الذم ال يقهره شيء، كالقوٌ اْلَعزِيزُ األبصار )
( بعباده كخلقو ُب تدبّب أمورىم معاشان الرَِّحيمُ و كسلطانو )كالعزيز بقدرت ُِيوسف/( َأْمرِهِ 

، ْٓ/األنعاـ( َكَتَب رَب ُكْم َعَلى يَػْفِسِو الرَّْْتَ َ شيء كقولو ) رٞبتو كلَّ  تكمعادان كىداية، كسع
ٯباابن، كينبغي أف تقَبف ىذه إإٔب أنو تعأب يراعي مصاّب ا٣بلق تفضبلن كإحساانن ال  :وفيو إشارة

عآب الغيب على عآب الشهادة،  ـى دَّ قى لطف كالرٞبة ال ا٣بشونة كالغلظة، كى كالقوة القاىرة ابلٌ  العزة
كحقائق  ،ه حدكد، فيستوم لديو الظاىر كا٣بفيشارة إٔب أف علم هللا علم مطلق ال ٙبدٌ لئل
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( ٍيءو ًعٍلمناكىًسعى كيلَّ شى ، كقولو )ي الشاملىذا العلم ا٢بقيقي الكلٌ  سلطةها كاقعة ُب األشياء كلٌ 
 . ٖٗطو/
 ﴾ خَُّزُِ ؤَلْغََٖ ًََُّ ؽَِْءٍ خََِوَوُ ًَزَذَؤَ خَِْنَ خُْةِْٗغَدِٕ ِْٖٓ ىِنيٍ ﴿ - ٚ
م كل شيء ر كنظٌ تقن كأحكم كقدٌ أ( أم الَِّذي َأْحَسنَ ( )الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقوُ )    
لكبّبة، كمن العاقل كغّب العاقل، أحكمو ة ارة الصغّبة إٔب اجملرٌ عو من الذٌ كجده كخلقو كنوٌ أ
عضها مع البعض، كتتبلءـ األشياء بجزاء كل شي أعطاه كل ما ٰبتاجو ٕبيث تتبلءـ أتقنو ك أك 

َوَخَلَق  ألزؿ إٔب األبد مع تدبّب هللا عز كجل، كقولو )امن  ،من أجلو تٍ قى لً مع ا٥بدؼ الذم خي 
م أ، ُْا٤بؤمنوف/( فَػتَػَباَرَؾ اّلِلَُّ َأْحَسُن اْٗتَاِلِقيَ كقولو ) ِالفرقاف/(ُكلَّ َشْيٍء فَػَقدَّرَُه تَػْقِديًرا

على ما  ،ان نحسن الصانعْب، األحسن على االطبلؽ، الذم جعل كل شيء ُب خلقو حسأ
فهو األحسن من ٝبيع ا١بهات، لو علمت  ،يقتضيو استعداده كتوجيو ا٢بكمة كا٤بصلحة فيو

على أف  :وِف ىذا دَّلل ، ٖٖالنمل/( الَِّذي َأتْػَقَن ُكلَّ َشْيءٍ  ُصْنَع اّلِلَِّ ىذا علميان لتيقنت قولو )
الكفر كالقبائح ال ٯبوز أف يكوف من خلقو كمن صنعو سبحانو، كإ٭با ابختيار اإلنساف، كداللة 

تًنىا ر خأ ل: فبل يعقل أف تكوف ىذه العوآب ا٤بتنوعة ا٤بخلوقة حصلت صدفة كقولو )سىنيرًيًهٍم آىايى
ى ٥بىيٍم أىنَّوي ا٢بٍىق  ُب اآٍلىفىا   .ّٓفصلت/ (ًؽ كىُب أىنٍػفيًسًهٍم حىٌبَّ يػىتػىبػىْبَّ

، ر مبخلوقاتور العلمي يفتح هللا سبحايو ابب العلم على سعتو عن طريق التفكّ وّبذا التدبّ 
: يدؿ ا٣بلق األحسن لكل شيء َّلل  اثلث دو ركا ُب كافة ٨بلوقاتو، فبل تتدبركا ُب ذاتو كإ٭با تدبٌ 

َما تَػَرى ِف َخْلِق الرَّْْتَِن ِمْن تَػَفاُوٍت فَاْرِجِع درة الصانع كعظمتو ُب كل شيء كقولو )على ق
لعاب ُب فم اإلنساف ة لو أٮبية، كالٌ م ُب ا٢بيٌ ، حٌب الس  ّا٤بلك/( اْلَبَصَر َىْل تَػَرى ِمْن ُفُطورٍ 

كاألحسن ا٢بسن ى فيو كصف فهو نعمة كلو دكره ابلغ األٮبية، ككل شيء خلقو هللا يتجلٌ 
اإلحساف كال نقص كال إفراط  تقاف من قريب أك من بعيد، فبل زايدة عن حدٌ كاإلحساف كاإل

التناسق ا١بميل الدقيق كال ينقص، كال يتقدـ كل  ر ال يزيد عن حدٌ كال تفريط، ككل شيء مقدٌ 
 .٨بلوؽ عن موعده كال يتأخر

، فهو سبحانو نع  اإلٙتي  اْلصيل وكل شيء غارؽ ابٕتماؿ الباقي ا٘تنبثق من ّتاؿ الص   
الٍب تتأثر اب٤ببدع كما  ،ي الضمائريؾ ا٤بشاعر كٰبرٌ ٝبيل ٰبب ا١بماؿ كٱبلق ا١بماؿ الذم ٰبي 

بدع فيزيد شعوره ٔبماؿ ما يرل كيسمع كيتأثر، ألنو يرل حينئذ من كرائو ٝباؿ هللا ككمالو أ
شيء ٤بقصود ُب ىذا الوجود، حسن ا٣بلق ُب كل أف عنصر ا١بماؿ الذم يربٌز إكجبللو! ك 

ا١بماؿ ا٤بتناسب معو  سنها ٯبعل كماؿ الوظيفة ُب كل شيء يصل إٔب حدٌ الصنعة كحي  تقافإف
ذ ُب اخٌ و لتتبع مواضع ا٢بسن كا١بماؿ كالكماؿ األفذلك يوقظ القلب كٰبثٌ  ،كا٤بؤثر ُب غّبه

الَِّذي َأْحَسَن  جاـ، إذف )ىذا الوجود الكبّب ا٤بتعدد األشكاؿ كا٢باؿ كا١بماؿ كاأللواف كاألح
و ُب : ىو األحسن ُب كل شيء خلقو ٕبيث يعطيو حقٌ ا٘تراد ابْلحسن( ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقوُ 

لوف كالوظيفة كدقة الكماؿ كا١بماؿ ا٤بتناسب معو ُب الشكل كا٤بضموف، كا٢بجم كالوزف كالٌ 
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َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُو ُثَّ رَبػ َنا الَِّذي ىا كقولو )الصنعة كاتقاهنا، ككحدة الغاية ك٠بوًٌ 
ق كتدفٌ  ،كجرايف الشمس ُب فلكها ،، كىكذا كاف دبيب النملة على مسارىآَطو/(َىَدى

شار إٔب مواطن ىذا ا٢بسن أشجارىا.. كغّبىا كثّب، ك أالنهر ُب ٦براه كحفيف األكراؽ على 
َوبََدَأ َخْلَق  ُب أرضو فقاؿ )اإلنساف ابلذكر لشرفو كأٮبيتو كفضلو كدكره كخليفة هللا منو كخصَّ 

ْيَساِف ِمْن ِطيٍ  كـر ا٤بخلوقات الٍب أكىو  ،( كبدأ خلق اإلنساف األكؿ أاب البشر ىو آدـاإْلِ
َفِإَذا َسوَّيْػُتُو َويَػَفْخُت ِفيِو ِمْن ُروِحي سجدت لو ا٤ببلئكة بعد أف نفخ هللا فيو من ركحو كقولو )

بعد أشكاؿ، فما لقو من طْب ايبس ميت متعدد األلواف كاأل، كخِٕص/(فَػَقُعوا َلُو َساِجِدينَ 
ٲبعن التفكّب، كما أقرب ما بْب ال ـ ُب عْب من ال ٰبسن النظر ك ما بْب الطْب كاإلنساف ا٤بكرٌ 

ومن أىم مصاديق الطْب كاإلنساف ا٤بكـر ُب عْب من ينظر فيحسن النظر بعقلو كبقلبو ٝبيعان، 
فكاف ُب أحسن تقوًن كُب  ،اإلنساف ا٣بليفة من طْب، ىو خلق اْلحسن ِف كل شيء خلقو

مو أحسن تكرًن كجعلو سيد ا٤بخلوقات أٝبعْب، فعليو أف ككرٌ  كُب أتقن صنع، ،أعقد تركيب
، كهللا حسناإليساف اْلحسن يصنع ا٘توقف اْل: فائدةضها لئلىانة، عرٌ يكـر نفسو كال يي 
تكامل، فيكوف كل شيء األحسن من حسن الكامل ا٤بطلق فيخلق كل شيء متعأب ا٣بالق األ

داء على ما تقتضيو شكاؿ كا٤بعُب كُب ا٤بظهر كاألٝبيع كجوه االبداع كا١بماؿ، ُب الصورة كاأل
لىٍقنىا ر كا٤بقدٌ ا٢بكمة كا٤بصلحة، ألنو ىو ا٣بالق ا٤بدبٌ  ر األحسن ُب كل شيء كقولو )لىقىٍد خى

 ) ٍنسىافى ُب أىٍحسىًن تػىٍقًوًنو  . ْالتْب/اإٍلً
ؼَُّْ عٌََّخهُ ًََٗلَخَ كِْوِ ِْٖٓ سًُلِوِ ًَـَؼَََ ٌَُُُْ خُغَّْٔغَ ًَخُْإَزْقَدسَ ًَخُْإَكْحِذَشَ هًَِِِْد َٓد  ،  ؼَُّْ ـَؼَََ َٗغَِْوُ ِْٖٓ عَُِدَُصٍ ِْٖٓ َٓدءٍ َٓيِنيٍ  ﴿ -ٜ- ٛ

 ﴾ ظَؾٌُْشًَُٕ
( يسمى ِمْن ُساَلَل ٍ ناسلوف كيتكاثركف )م ذريتو يتأ( ٍب جعل نسلو ُثَّ َجَعَل َيْسَلُو ِمْن ُساَلَل ٍ ) 

( من ماء رخيص ضعيف ِمْن َماٍء َمِهيٍ ماء الرجل سبللة، إلنسبللو كانفصالو من صلبو )
( ا٤بستقذرة النجسة النطف خفيف حقّب قذر ٪بس كريو قليل مهاف ُب الظاىر، كىو ماء ا٤بِب )

كليس ٥با ، َِا٤برسبلت/( ليٍقكيٍم ًمٍن مىاءو مىًهْبو أىٓبٍى ٬بىٍ كقولو )ا٤ببتذلة الرخيصة الٍب ال قيمة ٥با،  
أٮبية ُب شكلها الظاىرم، كلكن يعترب ُب الواقع العلمي كالعملي من أعمق أسرار ا٤بوجودات، 

الدقيق  د كعآب اال٪باب كمن آايت عظمة هللا سبحانو كقدرتو كحكمتو، كفيو علم الوراثة ا٤بعقٌ 
ْيَسافُ كقولو ) ٥َتُْرُج ِمْن بَػْيِ الص ْلِب  ،ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق ، ِممَّ ُخِلَق  فَػْليَػْنُظِر اإْلِ
م جعلو بشران أ( ُثَّ َسوَّاهُ ) ٗاآلية  ،ر ا١بنْب،كىو ا٤برحلة األكٔب ُب تطوٌ ٕ-ٓالطارؽ/(َوالتػََّراِئبِ 

صبح  أؿ خلقتو ُب رحم أمو، فدَّ عى حسن صورة، كقٌوـ أعضاءه كى أسواين أًب خلقو كتصويره على 
كمل صورة كأحسن ىيئة، كجعلو ُب أحسن تقوًن كُب أكائنان حيان مكرمان ٧بَبمان عاقبلن، كُب 

ؿ إٔب غذاء كإٔب نطفة، فأين الطْب من الغذاء، عقد تركيب كسيد الكائنات، فهناؾ طْب ٙبوٌ أ
( ْن ُروِحوِ َويَػَفَخ ِفيِو مِ  ـ؟!،)ين الغذاء من النطفة، كأين النطفة من خلق ىذا اإلنساف ا٤بكرٌ أك 
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ق ببدنو لتعطي ىذه الركح ٥بذا ا١بسد الطيِب قيمتو كأضاؼ إليو من ركحو سبحانو كجعلها تتعلٌ 
مر هللا تعأب ابلسجود آلدـ بعد نفخ الركح فيو، لبياف أنو ٩بلوؾ ٤بالك ا٤بلك، أككرامتو، لذلك 

ِمْن ) مل اختياره،كأف لو منزلة جليلة مناسبة عند هللا تعأب إف استقاـ على منهج هللا بكا
ٕب اخفيف شفاؼ شريف ساـ علطيف : ٨بلوؽ عجيب غريب نظيف روح هللا (ُروِحوِ 

مشتقة من الريح، فتتمازج الركح مع البدف ٛبازج والروح  ،ا٤بضامْب، صادر عن عآب الربوبية
فية يتشر إٔب هللا تعأب الركح العلم ُب العآب، كماء الورد ُب الورد، كالدىن ُب السمسم، كإضافة 

ٔب هللا فنقوؿ: عبد هللا، إلئلنساف كتكرًن لو، كإضافة الكعبة إٔب هللا تعأب، كإضافة العبد 
و دكر ٭بوذجي كصاؼ، ك٥بنو خلق عجيب كصنع متقن بديع، كإنساف متكامل األكإيذاانن أب

ِِن َقلَب َعْبدي عُ سَ ي١تا إَوََّل َٔتَاِئي وَ  ِايَ رْ ِِن ََّل أَ عُ تَّسَ  ََّل ٩بيز كما جاء ا٢بديث القدسي )
إىل  لَ صَ وَ ، وَ وُ بَ رَ  ؼَ رَ عَ  دْ قَ فػَ  وُ سَ فْ يػَ  ؼَ رَ عَ  نْ مَ ) ، ُب غرر ا٢بكمُِٓ/ٗمواىب الرٞبن اْلُمْؤِمن(

 . ( ِ فَ رِ ا٘تعْ  جاتِ رَ ى دَ صَ قْ أ
م ابلذكر ألهنا أىم ا١بوارح كاسوسات الٍب يتعلٌ السمع  ـ( كقدٌ َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْْلَْبَصارَ )

، على البصر معَ ـ السَّ وقدّ لتسمعوا ا٤بسموعات كتركا ا٤برئيات،  ،ا كتربطو ابلعآب ا٣بارجيمنه
بدأ البصر يسبق عملو من البصر، حيث تبدأ كظيفة السمع ُب الطفل قبل أف أمع ألف السٌ 

( القلوب، َواْْلَْفِئَدةابلرؤية، كىذا من إعجاز القرآف، الذم كشف عنو قريبان العلم ا٢بديث )
كا هبا األمور، كتدركوا هبا ا٢بق ر وا كتتدبٌ سَّ كلتعوا كتفهموا كتتحس اعل لكم القلوب لتعقلو كج

فيكوف  ،رينقل الضررين كخّب الشَّ أكا٥بدل، كٛبيزكا بْب ا٣بّب كالشر، كبْب ا٢بق كالباطل كبْب 
رد اب٤بف (السَّْمعَ م الرئيس عن بعد ُب كجود البشر، كجاء )الفؤاد مثل الكنَبكؿ ا٤بتحكٌ 

 على الناس، كل عند كاحدة تكوف تكاد السمع معطيات أف ٔبإ شارةإ اب١بمع،( اْْلَْبَصارَ )ك
 بعض عند النظر يكوف حيث إنساف، إٔب إنساف من استخدامو ٱبتلف الذم البصر خبلؼ
 أىل عند النظر يكوف حْب على ا٢بيواف، كرؤية ظاىرىا على األشياء ترل عْب ٦برد الناس
 ،نسيابابكل  لبابالٌ  إٔب كتصل ا٤برئيات كراءما  كترل ،ؽاألعما تبلغ ذةانف بصّبة العلم

 يتناسب ال شكران  قليبلن، ربكم تشكركف كلكنكم( َتْشُكُروفَ  َما َقِلياًل ) الفؤاد ُب الشأف ككذلك
عن النيب  القلة، لتأكيد( َما)ك اإل٥بي كالعطاء كالرٞبة الكـر كسعة ،ٙبصى ال الٍب النعم كثرة مع

 فيكوف يكفر، يشكر ال كالذم، ُِٗ/ٔركح البياف (النٍَّاسى  الى يىٍشكيري مىٍن  هللاى  يىٍشكيري  الى ))ص( 
 .العقيدة كفر كليس ا٤بنعم، كتغطية النعم كفر إٔب قربأ

 كىم الناس عليها ٲبر الٍب ا٤بعجزة أعظم كماكأدؽ ا٤بسؤكلية  الرحلة أضخم ما هللا، اي: فائدة
 هللا يد إهنا البديع، ا٤بكـر اإلنساف ذلك من ا٤بهْب كا٤باء ٤بستقذرةا النطفة تلك أين غافلوف،
 دا٤بعقٌ  العجيب ا٤بتقن با٤بركٌ  ا٣بلق ذلك إٔب شيء، حسنأ شيء ال من ٘بعل الٍب ا٤ببدعة

 يد هناإ خرين،اآل الناس سائر عن ٛبيزه نسافإ لكل ٭بوذجية خاصة ٩بيزات ىناؾ ٍب الَبكيب،
 العجيبة هللا ركح من النفخة كإهنا اإلنساف، ىذا لتككمٌ  تٍ وَّ كس خلقت الٍبا٤ببدعة  البارعة هللا
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منو أم  اإلنساف كىول للشيطاف ال ابختياره تعأب  اإلنساف ليكوف ،ا٣بليفة اإلنساف ىذا ُب
اهي ًإٔبى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو كقولو )  !نصيب   .ُُِالنحل/( شىاًكرنا أًلىنٍػعيًمًو اٍجتػىبىاهي كىىىدى
 ﴾ ًَهَدٌُُخ ؤَجِزَخ مََِِْنَد كِِ خُْإَسْكِ ؤَجِنَّد َُلِِ خَِْنٍ ـَذِّذٍ زََْ ىُْْ زِِِوَدءِ سَزِّيِْْ ًَدكِشًَُٕ ﴿ - ٓٔ
هم هللا خلقان جديدان ق( كقاؿ كفار مكة، كإهنم يستبعدكف أف ٱبلَوقَاُلوا َأئَِذا َاَلْلَنا ِف اْْلَْرضِ ) 

فقد بدأ هللا خلق اإلنساف من طْب،  ،النشأة األكٔب بعد موهتم، يقولوف ذلك كال يرجعوف إٔب
عادة أسهل من إلاكليس فيها غريب كال جديد، ك  ،بيهة ابلنشأة األكٔبشفالنشأة اآلخرل 

االبتداء، كاألرض ا٤بيتة ا١بافة ينزؿ هللا عليها ا٤باء فتحيا بعد موهتا كتنبت من كل زكج هبيج  
، كالذم ال يعرؼ ٤باذا ٰبٓب، ال يعرؼ ٓالرعد/( ا َلِفي َخْلٍق َجِديدٍ َأئَِذا ُكنَّا تُػَرااًب َأئِنَّ كقولو )

لنب إذا ا٤باء ُب الٌ  قاؿ ضلَّ : يي اللنا( َأئَِذا َاَلْلَنا ِف اْْلَْرضِ ): ا٘تعىن٤باذا ٲبوت، ك٤باذا يبعث، 
كامتزجت  ،غبنا كفنينا كخفينا كتفتتت أجسادان كغابت عن أعْب الناس، ضللنا أم غاب فيو

ككل شيء غلب عليو  ،كٓب تتميز عنو ككأ٭با رجعت إٔب أصلها تراب األرض كصارت تراابن مع 
رقنا ُب ف: أإذا متنا كٙبللت أجسادان كتفتتت أعضاؤان، كتأيغّبه حٌب يغيب فيو فقد ضل، 

 انٌ إب، أعجٌ ت( االستفهاـ للَأئِنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديدٍ ا٤بواضع ا٤بختلفة الٍب يتيو فيها مصّب ا١بسد )
٤بخلوقوف كنبعث من جديد؟ كنعود إٔب ا٢بياة مرة اثنية للحساب كا١بزاء، فيستبعدكف ذلك مع 
االستهزاء كاالستغراب كالعناد كالكفر بلقاء رهبم، فهم يركف ىذا من أبعد األشياء، كذلك 

َا َأْمُرُه ِإذَ بقياسهم قدرة ا٣بالق ا٤بطلقة على قدرهتم ادكدة العاجزة كقولو ) ًئا َأْف ِإ١تَّ ا َأرَاَد َشيػْ
 بو من الثواب ( بل ىم ٗبا كعد هللاَبْل ُىْم بِِلَقاِء َرّبِِّْم َكاِفُروفَ ) ِٖيس/( يَػُقوَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوفُ 

هنم يبحثوف عن أم مربر إلنكار البعث كا٤بعاد إللمطيع كالعقاب للعاصي ١باحدكف، 
 .كالضبلؿ ٤با يراد منهم هم ظل الشكنفسأا١بسماين، فهذا الكفر بلقاء هللا ىو يلقي على 

 : فائدة
(؟ َبْل ُىْم بِِلَقاِء َرّبِِّْم َكاِفُروفَ ا٤بشركْب كفرىم بلقاء هللا صراحة، فلماذا قاؿ ) نعلأ: سؤاؿ -ُ

عمى، كاتباع العرؼ أهنم ٓب يكفركا ابليـو اآلخر عن علم، كإ٭با عن جهل كتقليد إ: إتواب
ْيَساِف ِمْن ِطيٍ َوبَدَ قولو ) -ِا١باىلي العاـ،  ِمْن  ُثَّ َجَعَل َيْسَلُو ِمْن ُساَلَل ٍ ( كقولو )َأ َخْلَق اإْلِ

( الٍب النطف منو، كا٤باء ا٤بهْب ) كاؤ لمي بْب الطْب الذم جاكٕبث عر ( لو نظركا بتدبٌ َماٍء َمِهيٍ 
ذا تصنع ، كىكليو أجسادىم، لوجدكا أف ال فرؽ بينهاإقوا منها، كبْب الَباب الذم صار ٚبلٌ 

الغرائب لتنكشف لك األسرار، كتينٌسق مع عآب األقدار،  كى يٌ يد القدرة ا٣بارقة العجائب، كتر 
 . كىكذا تتحرؾ ا٤بشاعر لتحيي الضمائر كتسعد األحاسيس كتتحقق األىداؼ النبيلة

ٔٔ - ﴿ُْْ  ﴾ ظُشْـَؼٌَُٕ هَُْ َّعٌََكَّدًُْْ ََِٓيُ خٌَُْْٔضِ خَُّزُِ ًًََُِّ زٌُِْْ ؼَُّْ بََُِ سَزٌِّ
اعَباضهم بتقرير كفاهتم اب٤بوت ا٢بق كرجعتهم إٔب رهبم، فيجازل اسن إبحسانو  دٌ ر    

( ُقل: )ا٘تعىنعآب ا١بزاء،  ،كا٤بسيء إبساءتو، كبذلك يتبْب صدؽ هللا كعدلو ُب العآب اآلخر
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: ىو استيفاء كأخذ حق اإلنساف وِّف الت( يَػتَػَوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الَِّذي وُكَِّل ِبُكمْ ٥بم ايدمحم )
 ،فلم يبق لو منها شيء كاستوفاىا صهامن نعم هللا الٍب استنفذىا كخلٌ  ،ا٤بكتوب لو كامبلن كافيان 

: أخذىا كقبض  النفستوِّف م أخذه كافيان كامبلن ببل نقص، أيت ماؿ فبلف؟ ىل كفَّ  :قاؿيُ 
استيفاء  ،ٔب استيفاء الرزؽإضافة يضان ابإلأك كاستيفاء حٌقها من ا٢بياة، ركحها بعد ٛباـ رزقها، 

دف بعد ا٤بوت، كهبا الركح كخركجها من قيود البدف ا٤بادم، كىذه الركح ىي الٍب تعاد إٔب الب
كأيخذ  ،حٌقو، ألنو ال يتحقق ا٤بوت حٌب يستوُب  عن ا٤بوت ابلتوُبٌ ليو ا٢بياة، كعربَّ إتعود 

ع الدنيا دكف زايدة أك نقصاف، تكنعم كخّبات كماإلنساف ا٢بي ما قدره هللا لو من حياة كرزؽ 
عواف كثّبة من أجعل هللا ملك ا٤بوت ككيبلن كأمينان عامان على قبض األركاح من األجساد، كلو 

ل بقبض ( ٲبيتكم ملك ا٤بوت ا٤بوكٌ يَػتَػَوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوتِ مبلئكة الرٞبة كمن مبلئكة العذاب )
ادية، كعند ا٤بوت تتكشف لكم ا٢بقيقة، كلكن بعد فوات أركاحكم كنزعها من أبدانكم ا٤ب

 .فاألكا
ـٌ َفِإَذا َماتُوا ايْػتَػبَػُهوا النَّاسُ عن النيب )ص( ) إٌف )كفى اب٤بوت كاعظان( ، ُِّ/ِركح البياف(!يَِيا
ركاح من األجساد، بعد أف تستوُب النفس مهمتو قبض األ ،متخصص كه لى ا٤بوت يقـو بو مى 

ُ يَػْفًسا ِإَذا َجاَء َأَجُلَها)أجلها ادد كقولو  َر اّلِلَّ  اٍلمىٍوتي )ِف غرر اٖتكم ، ُُا٤بنافقوف/( َوَلْن يُػَؤخِّ
عت لو األرض فجعلت عواف، كقد ٝبي أ و( كلعزرائيلكملك ا٤بوت يسمى )( اآلًخرىةً  عىٍدؿً  أىكَّؿي 

ُثَّ ِإىَل ه )شتباايتناكؿ منها حيث يشاء بسهولة من دكف عناء كال  ،مثل الطست أك راحة اليد
ُب ذرات جسم اإلنساف ف( ٍب إنكم ٧بفوظوف بعد ا٤بوت ُب عآب الربزخ، حيث ترَبُِّكْم تُػْرَجُعوفَ 

 كرجوع األركاح إٔب أجسادىا ،ا٤بادم، حٌب ترجعوا إٔب ربكم يـو القيامة رجعة مؤكدة ابلبعث
  .ِٗ/األعراؼ( فَ َكَما بََدَأُكْم تَػُعوُدو للحساب كا١بزاء كقولو ) )ا٤بعاد ا١بسماين(

تفسّب نور ( يَد اْلمْوِت َور ُسِل اْلمْوتِ ُكّلَها بَرِ   ْوَجاعَواْل اْلَمْراضعن النيب )ص( )
حياة كموت اإلنساف كدفنو خطوة على طريق عودتو إٔب ا٢بياة مرة أخرل،  ،ِِٓصْالثقلْب

تصبح نبااتن. لفتدخل ُب عآب جديد، كالبذرة الٍب تدفن ٖبصائص جديدة، كعآب آخر جديد،  
مران يقع من تلقاء نفسو أهبم اب٢بق، ليس  تشّب اآلية إٔب أف ا٤بوت ا٢بق الذم ٰبلٌ   -ُ: فائدة

عشوائيان اعتباطيان كما يظن الكافركف. كبل، فإف ا٤بوت بيد هللا ا٢بكيم العليم، الذم جعل لكل 
( وَف َساَعً  َوََّل َيْستَػْقِدُموفَ فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم ََّل َيْسَتْأِخرُ جبلن ٧بدكدان كقولو )أنفس 
( تَػتَػَوفَّاُىُم اْلَماَلِئَك ُ ُب القرآف ثبلثة تعابّب عن قبض األركاح )أ( قولو ) -ِ، ّْ/األعراؼ
اّلِلَُّ يَػتَػَوّفَّ ، )ج( قولو )ُُالسجدة/(ُقْل يَػتَػَوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوتِ ، )ب( قولو )ِٖالنحل/

ماـ الصادؽ )ع( قد ٲبوت ُب الدنيا ُب ساعة كاحدة ُب ٝبيع ، سئل اإلِْالزمر/( اْْلَيْػُفسَ 
 كِ لَ مَ لِ  لَ عَ عاىل جَ تَ وَ  رؾَ باَ تَ  إّف هللاَ اآلفاؽ ما ال ٰبصيو إاٌل هللا عز كجل فكيف ىذا؟ فقاؿ )

س اإليْ  نَ مِ  وافٌ و أعْ لَ   ِ طَ رَ الشَ  بِ احِ صَ   ِ لَ زِ نْ مبَِ  ،واحرْ اْل فَ وُ ضُ بِ قْ يػَ   ِ كَ الئِ ا٘تَ  نَ ًن مِ واْ عْ أ تِ وْ ا٘تَ 
 ضُ يقبِ  اْ مَ  عَ ، مَ  ِ كَ الئِ ا٘تَ  نَ ت مِ وْ ا٘تَ  كُ لَ مَ  مْ اىُ وفَ تَ يػَ  ، وَ كَ الئِ ا٘تَ  مْ وفاىُ تَ تػَ ، فػَ وِ جِ وائِ  حَ ِف  مْ هُ ثػُ عَ بػْ يػَ 
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ك٤با كاف ا١بميع يقبضوف  -ّ، ٕٔصٖنور الثقلْب( تِ ا٘توُ  كِ لَ مَ  نْ عاىل مِ هللا تَ  مْ اىُ وفَ تَ يػَ ، وَ وَ ىُ 
 فقد نسب الفعل إٔب هللا عز كجل.  األركاح أبمر هللا سبحانو،

 ﴾فَدُِمًد بَِّٗد ٌُٓهِنٌَُٕ ًٌََُْ ظَشٍَ بِرِ خُُْٔفْشٌَُِٕٓ َٗدًِغٌُ سُءًُعِيِْْ ػِنْذَ سَزِّيِْْ سَزَّنَد ؤَزْقَشَْٗد ًَعَِٔؼْنَد كَدسْـِؼْنَد َٗؼََْْٔ ﴿ - ٕٔ
حضرة رهبم كما يلقوف من ذلة  ك٤با ذكر هللا تعأب رجوعهم إليو يـو القيامة، ذكر حا٥بم ُب مقاـ

 يٌ حمن مشاىد يـو القيامة، مشهد كخطّب كىواف، كيقفهم كجهان لوجو أماـ مشهد مثّب 
َوَلْو تَػَرى ِإِذ ): ا٘تعىنمشهود ٧بسوس ؾ حافل ابلتأثّبات كا٢بركات كا٢بوارات ككأنو كاقع متحرٌ 

ا٤بنكركف لقاء هللا كا٤بفسدكف ُب  إذ اجملرموف ،و ترل ايدمحم أك ايأيها الناسكل( اْلُمْجرُِموفَ 
رىم هللا من عواقب كفرىم ىذا، ركا على ارتكاب الذنوب الكبّبة، كحذٌ األرض، الذين أصٌ 

نكسار كلكن ٤با بعثوا ككقفوا بْب يدم هللا يـو القيامة للحساب، فإذا ىم ُب مشهد ا٣بزم كاال
٢بق الذم طا٤با جحدكه، كإعبلف ، كاإلقرار اب االجراميةاياكالذلة كا٥بواف كاالعَباؼ اب٣بط

ِعْنَد ( مطأطئو رؤكسهم كمطرقوىا إٔب األرض )َنِكُسو رُُءوِسِهمْ وا فيو، تراىم )يقينهم ٗبا شكٌ 
( يـو يلقوف رهبم الذم كانوا يكفركف بلقائو ُب الدنيا، عند عرض األعماؿ ُب ساحة َرّبِِّمْ 

( الشرطية َلوْ دـ شديد، جزاء )نكسار كحسرة كخجل كنااشر، كىم ُب خزم كذؿ كشدة ك 
٧بذكؼ كتقديره: لرأيت أمران عجيبان فظيعان ال ٲبكن كصفو، فهو أكرب من الوصف من شدة 

ْعَناىولو كفظاعتو، يقولوف ) ( كعرفنا حقيقة األمر، حيث كنا ٗبنزلة األعمى رَبػََّنا َأْبَصْرَن َؤتَِ
دتنا، ك٠بعنا آبذاننا ما كنا ننكره من أمر فأبصران، كٗبنزلة الصم فسمعنا، رأينا أبعيننا ما كع

الرسل، ككنا ُب كاقع ال نعقل كال نتفكر قد غلب ا١بهل كالعناد علينا فضيعنا نعمة اإلٲباف  
فَاْرِجْعَنا يَػْعَمْل ) َُا٤بلك/( َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َيْسَمُع َأْو يَػْعِقُل َما ُكنَّا ِف َأْصَحاِب السَِّعريِ كقولو )
غّب ما  انفعان للناس ( يَػْعَمْل َصاِٖتًا( فأرددان إٔب الدنيا ٬بوض ٘بربة جديدة )ِإنَّ ُموِقُنوفَ َصاِٖتًا 

( إان مصدقوف ِإنَّ ُموِقُنوفَ لنا بعد ىذا اليـو شك كشبهة ٗبا شاىدانه ) كنا نعمل، إذ ٓب يبقى 
ق كلقاءؾ حق اؾ، كعلمنا أف كعدؾ حو س أنو ال ربَّ ك تصديقان جازمان ال شك فيو بوحدانيتك 

َوَلْو رُد وا َلَعاُدوا ِلَما يُػُهوا لكنهم كاذبوف كقولو ) ،كحسابك حق. فصار عندان عْب اليقْب
فَػُتْصِبُحوا َعَلى َما ، كقد فات األكاف كال ينفع الندـ كقولو )ِٖ/األنعاـ( َعْنُو َوِإيػَُّهْم َلَكاِذبُوفَ 

( اْلِقَياَم ِ  يَػْوـِ  ، يََّداَم ُ النََّداَم ِ  َشر  )عن النيب )ص( ، ٔا٢بجرات/ (فَػَعْلُتْم َنِدِميَ 
  .ُُٓصٕٕالبحار
ع معناه : أصل ا١بـر قطع الثمرة عن الشجرة، كتوسٌ اإلجراـ معىن( ِإِذ اْلُمْجرُِموفَ ) -ُ: فائدة

لكل اكتساب مكركه، كيقاؿ اللحم اجملرـك أم ا٤بفصوؿ عن العظم، ككذلك اجملـر فإنو أخبث 
فصل عن الصفات اإلنسانية السوية، كاألخبلؽ البشرية ا٤بألوفة، قاؿ ا٤بعتدين فهو من

كأشر الظا٤بْب كا٤بعتدين،  ،( ألف اإلجراـ أقصى درجات الظلمالظا٘توف( كٓب يقل )اْلُمْجرُِموفَ )
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ًو يً قٍ تػٌ مىٍن يػى  النَّاسً  ورتو البشرية ! ُب غرر ا٢بكم )شىرٌ صفلم يبق من صفاتو اإلنسانية شيئان إاٌل 
 اسى ٨بىىافىةي شىرًًٌه(. النَّ 

 ﴾ نَّدطِ ؤَـَْٔؼِنيًٌَََُْ ؽِحْنَد َُأَظَْْنَد ًََُّ َٗلْظٍ ىُذَخىَد ًٌََُِْٖ لَنَّ خُْوٌٍَُْ ِٓنِِّ َُإََِْٓإََّٕ ـَيَنََّْ َِٖٓ خُْفِنَّصِ ًَخُ ﴿ - ٖٔ
َنا ُكلَّ يَػْفٍس ُىَداَىا)  َنا آَلَتَػيػْ على الشيء ة بلطف، كاإلرشاد : دالل اٙتداي ( ُىَداَىا( )َوَلْو ِشئػْ

ع ( أم داؿ كمرشد كخبّب، كتتنوٌ ىادٍ ُب كل شيء، كيقاؿ ٤بن يتقدـ القـو كيد٥بم على الطريق )
الناس كتنوع موازين كمستوايهتا كنسبها مع اختبلؼ  ع ا٢بياة، كٚبتلف موازينهاا٥بداية مع تنوٌ 

عبد كيطاع، فقد ده ىو الذم يي مستوايهتم ككعيهم، كإذا اىتدل اإلنساف إٔب هللا عز كجل كح
ص من استذالؿ من استذالؿ النظم ا٤بنحرفة كاألكضاع الفاسدة، كٚبلٌ  الضمّب البشرم صى لَّ ٚبى 

 ا٣برافات كاال٫برافات كالغلو أبنواعة، كاستذكؽ طعم ا٥بداية كاستلذ ابالستقامة كأطمأف قلبو
العقل العواـ، من ٲبتلك ساف من : ىداية هللا العامة لكل إنعام  وخاص  واٙتداي ، بذكر هللا
رَبػ َنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء كالفطرة كالفطنة كالعلـو ا٤بتنوعة كا٤بعارؼ ا٤بختلفة كقولو )ا٤بفٌكر 

ً  يَػْهُدوَف يضان للناس إٔب ا٢بق كقولو )أ، كىداية عامة َٓطو/(َخْلَقُو ُثَّ َىَدى ُهْم َأئِمَّ َوَجَعْلَنا ِمنػْ
كىداية هللا ا٣باصة لئلنساف ، ُٖٓالبقرة/ (ىيدنل لًلنَّاسً كقولو )، ِّالسجدة/( مَّا َصبَػُرواِبَِْمرَِن لَ 
كقولو  ُٕدمحم/( َوالَِّذيَن اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدىكىي ىداية التوفيق كالنجاح كقولو ) ،ا٣باص

، كىداية إٔب ٗٔالعنكبوت/نػَّهيٍم سيبػيلىنىا( )كىالًَّذينى جىاىىديكا ًفينىا لىنػىٍهًديػى  ِالبقرة/ (ىيدنل لًٍلميتًَّقْبى )
٥بىيٍم(  يػىٍهًديًهٍم كىييٍصًلحي ابى   .ٓدمحم/طاعة هللا كإٔب اآلخرة كا١بنة كقولو )سى

َنا ُكلَّ يَػْفٍس ُىَداَىا: )ا٘تعىن  َنا آَلَتَػيػْ َناا٤براد ) (َوَلْو ِشئػْ ( اب٤بشيئة اإل٥بية، التكوينية كليس َوَلْو ِشئػْ
ة عاقلة ىداىا ا٤بتناسب معها، لو أردان ٤بنحنا كأ٥بمنا كأرشدان كل نفس حيٌ التشريعية، أم ك 
كتستقيم ُب كل األحواؿ لفعلناه ُب الدنيا  ،بلـزٲباف كالعمل الصاّب كالعلم الٌ إلاككفقناىا إٔب 

ابإلجبار كاإلكراه، كلكن ذلك يناُب حكمتنا ألان نريد منهم اإلٲباف ٨بتارين كراغبْب ال مكرىْب 
ـ ىو ا٤بسؤكؿ ٦بربين، كبنينا أمر ا٣بلق كفلسفتو على حرية االختيار، كيبقى اإلنساف ا٤بكرٌ كال 
ختياره كٰباسب عليو، كأيضان ال إٲباف مع االجبار كاإلكراه، كال جنة كال انر كال ثواب كال اعن 

ها عقاب كال حساب كال جزاء مع اإلكراه كاالجبار، ٍب نضع كل نفس ُب ا٤برتبة ا٤بتناسبة مع
 .ٕبسب استعدادىا

كعيدم كثبت : كجب كثبت القضاء السابق اتـو مِب، كتقرر حق( َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُؿ ِمِنِّ )
تى جواب القسم كىو أبعذاب اجملرمْب، كالقوؿ من هللا سبحانو ٗبنزلة القسم للتأكيد، فلذلك 

كىم ا١بن كالناس  ةً نَّ ( ألمؤلف جهنم من ا١بً ِعيَ َْلَْمََلَفَّ َجَهنََّم ِمَن إْتِنَِّ  َوالنَّاِس َأّتَْ قولو )
البغاة اجملرمْب أٝبعْب، بسبب سوء اختيارىم لؤلعماؿ الفاسدة الظا٤بة الطغاة العصاة القساة 

ككانوا الناس، من كثّبان ر اب٣باٛبة، فظلوا كأضلوا  كالعقائد ا٤بنحرفة، كنسياف العاقبة كترؾ التفكٌ 
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اختيارىم كإرادهتم، كالقوؿ الذم حق  كٛبادكا ُب الغي كالفساد ٗبلءً  ضرران على ىذا الوجود كلو،
قَاَؿ فَاْٖتَق  َواْٖتَقَّ كثبت من هللا تعأب ىو قولو إلبليس عندما امتنع من السجود آلدـ بقولو )

ُهْم َأّْتَِعيَ  ،َأُقوُؿ    .ٖٓ-ْٖص/( َْلَْمََلَفَّ َجَهنََّم ِمْنَك َوِٝتَّْن تَِبَعَك ِمنػْ
( كلو شاء هللا ١بعل ١بميع الناس طريقان كاحدان ىو طريق ا٥بدل كاالستقامة اٗتالص : )دةفائ

طريق ا٤بخلوقات الٍب هتتدم إب٥باـ كامن ُب فطرهتا،  دى حٌ ، كما كى كالسبلمة الٍب فيها الكرامة
كتسلك طريقة كاحدة ُب حياهتا من ا٢بشرات كالطيور كالدكاب..، أك ا٤بخلوقات الٍب ال تعرؼ 

 تعأب اقتضت أف يكوف ٥بذا اإلنساف طبيعة خاصة ٲبلك اٌل الطاعة كا٤ببلئكة، كلكن إرادة هللاإ
معها القدرة على ا٥بدل كالقدرة على الضبلؿ، كهناىم عن الضبلؿ كالشر كعاقبهم عليو، 

 َحْيثُ  اْلَمْرءُ ) ، ُب غرر ا٢بكمهميكأمرىم اب٥بدل كاالستقامة كأاثهبم عليها، كجعل ا٣بيار أبيد
فمن أطاع كاستقاـ فقد  خروي بنفسووىو الذي يبِن مستقبلو الدييوي واْل (يَفَسوُ  َيَضعُ 

عد حْب كقولو بكلو  ،فقد ىول كسقط كخسركٛبادل اختار لنفسو النجاة كالفوز، كمن عصى 
ٍيًن(  يٍػنىاهي النٍَّجدى يٍػنىاهي السًَّبيلى ًإمَّا شىاًكرنا كى  َُالبلد/)كىىىدى كقولو  ّاإلنساف/ًإمَّا كىفيورنا( كقولو )ًإانَّ ىىدى
لىقىكيٍم فىًمٍنكيٍم   ٖ-ٕالشمس/فىأى٥ٍبىمىهىا فيجيورىىىا كىتػىٍقوىاىىا(  ،)كىنػىٍفسو كىمىا سىوَّاىىا  كقولو )ىيوى الًَّذم خى
ٍرًض كىا١ٍبًبىاًؿ فىأىبػىٍْبى ًإانَّ عىرىٍضنىا اأٍلىمىانىةى عىلىى السَّمىاكىاًت كىاأٍلى ، كقولو )ِالتغابن/ كىاًفره كىًمٍنكيٍم ميٍؤًمنه(

ٍنسىافي ًإنَّوي كىافى ظىليومنا جىهيوالن    . ِٕاألحزاب/( أىٍف ٰبىًٍمٍلنػىهىا كىأىٍشفىٍقنى ًمنػٍهىا كىٞبىىلىهىا اإٍلً
 ﴾نْعُْْ ظَؼٌََُِْٕٔكَزًُهٌُخ زَِٔد َٗغِْعُْْ ُِوَدءَ ٌٌَُِّْْْٓ ىَزَخ بَِّٗد َٗغِْنَدًُْْ ًَرًُهٌُخ ػَزَخذَ خُْخُِْذِ زَِٔد ًُ ﴿ - ٗٔ
َفُذوُقوا مبَا  ﴿جعة إٔب الدنيا يقاؿ ٥بم )ر ٍب حكى سبحانو ما يقاؿ ٥بؤالء الذين طلبوا ال   

( يقاؿ للمجرمْب من أىل النار على سبيل التقريع كالتوبيخ، فذكقوا َيِسيُتْم ِلَقاَء يَػْوِمُكْم َىَذا
مة ابية، أم بسبب نسيانكم ا٤بعاد إٔب يـو القي( الباء للسبمبَا َيِسيُتمْ العذاب ا٤بخزم األليم )

من مشاىد مثّب كغفلتكم عن ىذا اليـو ا٢باسم، كنكرانكم للعآب اآلخر، فنحن ُب مشهد حي 
اْليَػْوـَ يَػْنَساُكْم َكَما ر عدـ االستعداد إٔب ىذا اليـو األساس كقولو )صوٌ يـو القيامة، مشهد يي 

مة، كأنتم ُب تة ارٌ م ُب الشهوات ا٤بؤقٌ ك، بسبب استغراقّْا١باثية/ (َيِسيُتْم ِلَقاَء يَػْوِمُكْم َىَذا
دان، كلكنهم حكهللا تعأب ال ينسى أ (ِإنَّ َيِسيَناُكمْ فسحة من الوقت لتتأٌملوا كتستقيموا )

ْب التافهْب الذين ال قيمة ٥بم كال اعتبار، معاملة فيها مهانة يٌ لْب ا٤بنسيعاملوف معاملة ا٤بهمى 
نسيت هللا فأنساىم مصلحة أنفسهم  فضلة إهنا نفوس ضالة  ،زدراء كاحتقاراكفيها كإٮباؿ 
، ُٗا٢بشر/( َوََّل َتُكويُوا َكالَِّذيَن َيُسوا اّلِلََّ فَأَْيَساُىْم َأيْػُفَسُهْم ُأولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوفَ كقولو )
( ىذا ِإنَّ َيِسيَناُكمْ فذكقوا اآلف مرارة اآلخرة ) ،الدنياحٌب أنفسهم ٕببلكة  تغرقتساىؤالء 

النسياف نسياف ترؾ كاحتقار كإٮباؿ ٥بم، ال نسياف غياب كفقداف ذاكرة، نسياف على سبيل 
ِإنَّ ليهم بعْب الرٞبة، )إكٓب ينظر  ،هللا هبم ـ، فقد استخفٌ وا هبذا اليو اجملازاة، أهنم كما استخفٌ 
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كحرمناكم من  ،كرفعنا عنكم رعايتنا ،ا( إان جازيناكم بنسيانكم كأٮبالكم من رٞبتنَيِسيَناُكمْ 
ىذا ا٤بستقبل أبنفسكم ىدايتنا كككلناكم إٔب نفوسكم، كٓب تعرفوا مصلحتها فبنيتم ألنفسكم 

 كتعديتم على ك٘باكزًب حدكد هللا ،، كاليـو نَبككم ُب العذاب كما تركتم الواجباتا٤بأساكم
ذاب ا٣بالد الدائم ُب جهنم الذم ال ينتهي كال ( كذكقوا العَوُذوُقوا َعَذاَب اْٗتُْلدِ حدكد الناس )

 .كال ٱبرجوف منها حٌب كأهنم قد نسوا فيها ،ينقطع
ُتْم ) ُِٔطو/( َكَذِلَك َأتَػْتَك َآاَيتُػَنا فَػَنِسيتَػَها وََكَذِلَك اْليَػْوـَ تُػْنَسىكقولو ) مبَا ُكنػْ
ات مبتذالت اتفهات، ذٌ (أبنواع السيئات كفنوهنا من عناد كفساد ككفر كشهوات كلتَػْعَمُلوفَ 

( َواْلُعُقُوبَُ  َعَلى َقَدِر إْتَِنْايَ ِ رتكاب ا٤بعاصي ك٫بن اآلف نتفنن عليكم ابلعذاب )لقد تفننتم اب
كنسي ا٢ببلؿ كا٢براـ كا٤بعاد إٔب يـو القيامة،  ،مة إاٌل كنسي هللانقاد أحد ٥بواه كشهواتو ارٌ اما 

ٍا يىٍكرىهي م )ككفر اب٢بق كالضمّب ا٢بي، ُب غرر ا٢بك ب  أىتٍػعىبػىٍتوي ًفٍيمى ( مىٍن سىٍامىحى نػىٍفسىوي ُبٍ مىٍا ٰبًي
 القيامة يـو نسياف عند اْلوىل: حالتي ِف كؽالتذٌ  ىذا أف للداللة( ُذوُقوا)تكرار  -ُ: فائدة
 آخر عذاب يذكؽفساد غّبه بو إك  كفساده اإلنساف ضبلؿ كعند مناسب، ْبعٌ مي  عذاب يذكؽ
  (ُذوُقوا) بػ العذاب عن رٌب عى كى  آخر، نوع من رمقدٌ 
 حٌب ابلعذاب كؽكالتذٌ  بو، كيتلذذ الطعاـطعم  أحدكم كؽيتذٌ  كما العذاب قيواذكٌ تى  أم

 الثايي واٖتال  ! كدركاتو ا١بسدم كالعذاب ،وكدرجات النفسي العذاب أنواع عليو يتضاعف
 الفاصلة، الكلمة فيو لتيق كقد ا٢باسم، ا٤بؤٓب ا٤بشهد ىذا على الستار القرآين السياؽ كيسدؿ
 ا٤بهمبلت، سلة ُب القمامة نَبؾ كما نَبكهم معهم، ا٤بتناسب ا٤بهْب ٤بصّبىم اجملرمْب كترؾ
 التصوير خصائص إحدل اللقطات كىذه دنياىم، ُب القيم الدين هللا منهج تركوا كما نَبكهم
 ٰبيٌرؾ ؾ،متحرٌ  ي  حى  كاقع ككأنو ا٤بشهد ىذا يعرض الذم القلوب، ُب را٤بؤثٌ الفٌِب  القرآين
 . ستئذاف!اتها ببل ضكيعمل على إحيائها كيق ،كاألحاسيس كالضمائر ا٤بشاعر

 ﴾ َّغْعٌَْسِشًَُٕ َُد ًَىُْْ سَزِّيِْْ زِمَْٔذِ ًَعَسَّمٌُخ عُفَّذًخ خَشًُّخ زِيَد رًُِّشًُخ بِرَخ خَُّزَِّٖ زِأََّدظِنَد ُّآُِْٖ بََِّٗٔد ﴿ - ٘ٔ
 كعاقبتهم ا٤بؤمنْب حاؿ بذكر أتبعو السابقة، اآلية ُب الوخيمة  كعاقبتهم اجملرمْب حاؿ ذكر ك٤با

َا) فقاؿ كالرىبة الرغبة بْبالصاّب  دبالع ليظل ا٢بسنة،  عإب متألق مشهد إنو( ِبَِاَيتَِنا يُػْؤِمنُ  ِإ١تَّ
 راجية اب قةمتعلٌ  كقلوهبم ،رّبم إىل الداعي العابدين اٗتاشعي ا٘تؤمني مشهد ا٤بضامْب،

 ىذه ،حدكدىا يتجاكزكا كٓب أنفسهم، قدر يعرفوف فهم استكبار، كال استعبلء غّب من هللا فضل
 تؤمن الٍب كفعلها، قو٥با كيتطابق حقيقتها، مع دعواىا تتطابق الٍب الصافية السليمة األركاح
 ا٤بستيقظ القلبك  الوافر اب٢بسٌ  كتتلقاه ضوئو، على الناس مع كتتعامل بو كتلتـز هللا ٗبنهج

َا: )ا٘تعىن ،ّبنا٤بست كالضمّب  انججكح كلها القرآنية آبايتنا ؽيصدٌ  إ٭با( ِبَِاَيتَِنا يُػْؤِمنُ  ِإ١تَّ
 أجلو، من وفكيضحٌ  عنو كيدافعوف بو كيعملوف ا٢بق يعرفوف الذين ،قوفا٤بتٌ  ا٤بؤمنوف عة،ا٤بتنوٌ 
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 ِإَذا الَِّذينَ ) كمنها كدالالتو اإلٲباف واىدش منهم كيوجد ،حقيقيان  إٲباانن  هللا آبايت منوفؤ ي ىؤالء
 .٥با كانقادكا فقبلوىا ٠بعوىا أك ٗبواعظها واظعكاتٌ  ركاتذكٌ  هبا كعظوا إذا الذين( ِّبَا ذُكُِّروا

 كخشية كتذلبلن  كىيبة خضوعان  تعأب  ساجدين األرض إٔب اكىبطو  نزلوا أم( ُسجًَّدا َخر وا)
 يكوف ما وأقرب ،كتعأب سبحانو لو ابلسجود  خضوعهم عن كاربٌ كع كآلايتو، ول كتعظيمان  

 إالٌ  عنو يعرٌب  ال الذم  الصادقة ابلعبودية حساساإل عن ان ّب كتعب ،ساجد وىو هللا إىل العبد
 الفرائض كفكيؤدٌ  كهنارىم ليلهم ُب تعأب هللا يعبدكف الذين كىم األرض، على ا١بباه كضع

، ُب ٥بم كخدمة الناس مع كصدقان  لو، شريك ال كحده  كاخبلصان  بو ثقة نهجوٗب كيلتزموف
رُ ) غرر ا٢بكم  كمعرفتو لدينو ٥بم ىدايتو على  شكران  سجدكا إهنم( النَّاس يْػَفعَ  َمنْ  النَّاسِ  َخيػْ
َلى ِإَذا) كقولو سبيلو من إليو دعا ٤با كالتوفيق ( َوبُِكيًّا اُسجَّدً  َخر وا الرَّْْتَنِ  َآاَيتُ  َعَلْيِهمْ  تُػتػْ

  .ٖٓ/مرًن
 اللهم: فيقوؿ كمناجاتو دعائو ُب الساجد بوضع يليق ٗبا سجدتو ُب الساجد يدعو أف ينبغي

 كأعوذ إليك، ا٤بتواضعْب لك ا٣باضعْب ٕبمدؾ حْبا٤بسبٌ  ،لوجهك الساجدين من اجعلِن
 اْلرض على  السجود ٣تب مرؾ،أ عن ا٤بستكربين من أكوف أف من إليك كالتجئ بك
 الكرًن، القرآف من سور أربع ُب الواجب كالسجود إليها، االستماع أك اآلي  ىذه تالوة عند

 آايت كبقية ،ُٗ/العلق ،ِٔ/النجم ،ّٕ/فصلت ،ُٓ/السجدة: العزائم سور وتسمى
 الٍب الصفات عن رهبم ىواكنزٌ موا كعظٌ ( َوَسبَُّحوا) فيها السجود مستحب ،القرآف ُب السجود

 لو كشاكرين حامدين( َرّبِِّمْ  ِبَْمدِ ) ابلسجودا٣باضع  ا١بسد حركة مع واٌبحسى  مهنإ بو، تليق ال
 كا٢بمد  كالتسبيح كغّبىا، الصبلة ُب  السجود ا٤بؤمن عبلمات من ،نعمو كل سبحانو

 الس جيويدي )عن اإلماـ الصادؽ )ع( ، ا٣بلق كأماـ ا٢بق أماـ التواضع عبلمات من كىذا ،
تػىهىى ـى  بىًِبٍ  ًمنٍ  ٍلًعبىٍادىةً ا مينػٍ  ( َيْسَتْكِِبُوفَ  ََّل  َوُىمْ ) ،ُْٔ/ٖٓالبحار( آدى

 كجوىهم ييعٌفركا أف أينفوف كال الناس، على يستكربكف كال كطاعتو، هللا عبادة عن يتعالوف ال
 استجابة فهي ،تعأب  متواضعْب مستسلمْب خاضعْب صاغرين ،األرض على ساجدين
 وفكيتخلٌ  اب٢بق بوفيرحٌ  أهنم الساجدين ىؤَّلء صفات ومن ا٣باشع، ا٣باضع الطائع ا٤بؤمن
 األحواؿ كل كُب ،كالعبلنية السرٌ  ُب اب٢بق االلتزاـ أجل من الشخصية مصا٢بهم عن

 ٩بيزة عبلمة: والسجود العظيم، ابلفوز عاقبتهم كحسن مصا٢بهم تكوف كبذلك كاألشكاؿ،
 صفتو: والساجد ا٤بتعاؿ، الكبّب هللا ٔببلؿ رتأثٌ ا٤ب ا٤بنيب عا٤بتضرٌ  ا٣باشع الطائع الستجابة
 التسبيح أما( التسبيح ا٘تخادع) كضعو، عليو تكرٌب  كمن رفعو  تواضع كمن التواضع،
 كالتمويو ابلدين كالتجارة الكسب كبدافع تعأب،  كليس للناس رايءن  كالسجود ،كالركوع

 ُب إٲباف، ال زندقة كىو ، عبادة ليس رة،كمرا كخسارة كرايء نفاؽ فهو الناس، على كالتضليل
 كأيضان ( اَسر٢تَُ فَػْتخ ِبِديِنكَ  ُديْػَياؾَ  َتُصنْ  َوَّلَ  ما،هُ َترِبَْ  ِبُديْػَياؾَ   ِديِنكَ  ُصنْ ) ا٢بكم غرر
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 ا٤بتواضع، هبا نيتزيٌ  كقبلدة كعادةكسعادة  عبادة فهو اإلٲباف، من الناس مع تعأب  التواضع
 مرضاة إٔب كيوصل النفس كتراتح الصدر كيشرح مستقيم صراط إٔب هدمكي الفضيلة ينشر فهو
 كأليم هللا سخط إٔب كيوصل كا١بحود الضبلؿ درجات أكؿ)ابلعكس(  التكرٌب  أف كما هللا،
كىمىٍن  طىٍورىهي، يػىتػىعىدَّ  عىرىؼى قىٍدرى نػىٍفًسًو، كىمىٍن عىرىؼى قىٍدرىهي ٓبٍ  :أَورَِحَم هللُا ِإْمرِ ) اٖتكم غرر ِف. وعقاب

هي    .(عىرىؼى حىدَّهي فػىوىقىفى ًعٍندى
 ككأنو( سجدوا) من بدؿ( ُسجًَّدا َخر وا) السجود ألمر عجيبان  تصويران  اآلية تٌصور -ُ: فائدة

 تعأب، هللا خشية منخشوعان كخضوعان مباشرة  األرض على كىبوطو كسقوطو ا١بسد هنيارا
 الكرًن القرآف آايت ٠باعهم أك قراءهتم لدل هللا بكبلـ فرك كيتأث كيتفاعلوف وفبذنجي لكوهنم
 مع كوفَب كيش رادم،إ غّب بشكل السجود إٔب كينجذبوف يهبطوف ككأهنم( ُسجًَّدا َخر وا) ٕبيث
 ِف  َمنْ  َيْسُجدُ  َوّلِِلَِّ ) كقولو العاقل كغّب العاقل من الفسيح الكوف ُب  يسجد من

 ىي( َرّبِِّمْ  ِبَْمدِ  َوَسبَُّحوا ُسجًَّدا َخر وا) -ِ ،ُٓ/الرعد( وََكْرًىا َطْوًعا َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ 
 كأيلفها الناس أتلف الٍب اللطيفة ا٤بؤمنة لؤلركاح صادقة شفافة كضيئة رةمبشٌ  ٭بوذجية صورة
 كالعلم كالطاعة ابلعبادة ٗبنهجو زمةتكا٤بل ،كٚبشاه كهتابو كتتقيو اب قةا٤بتعلٌ  األركاح الناس،
 العلم على العبادة تطغى كال العبادة، على كالعمل العلم يتغلب ال ٕبيث الوعي،ك  كالعمل
 ىذه ا٤بعاملة، كحسن كالوعي كالعمل كالعلم كالعبادة اإلٲباف بْب توازف ُب فيكونوف كالعمل،
 فتليت( ِّبَا ذُكُِّروا ِإَذا الَِّذينَ ) هللا آبايت تؤمن الٍب ىي ا٣بالصةالصافية السليمة  األركاح
 ا٤بهمة، كالنصائح كا٢بكم ا٤بواعظ همتكأت الصحيحة، الشريفة كاألحاديث القرآف آايت عليهم

 كفرحوا كصدؽ إبخبلص ٥با كخضعوا كانقادكا معها كتفاعلوا ٠بعوىا ر،كالتدبٌ  رالتذكٌ  إٔب عوادي كى 
َا) -ّ ا٤بعرفة، هبذه َا( )ِبَِاَيتَِنا يُػْؤِمنُ  ِإ١تَّ  ثيتحدٌ  من كل ليس أنو ٗبعُب ا٢بصر، معُب تفيد( ِإ١تَّ
 يكوف ال فإنو اآلايت، ُب كردت الٍب كالصفات ا٣بصائص ٲبتلك كال بو، كيتظاىر اإلٲباف عن
 أك جاىل أك اإلٲباف ضعيف إما ذلك، دكف شخص ىو كإ٭با الصادقْب، ا٤بؤمنْب صف ُب

 (. سيًن تػىٍقواهي كىصدؽ كىرىعوعىلىى ٌديًن الرَّجيًل ًٕب  ييٍستىدىؿ  )ِف غرر اٖتكم  ين!أك متاجر ابلدًٌ  منافق
 ﴾ ُّنْلِوٌَُٕ سَصَهْنَدىُْْ ًََِّٓٔد ًَىََٔؼًد خٌَْكًد سَزَّيُْْ َّذْػٌَُٕ خَُْٔنَدـِغِ ػَِٖ ـُنٌُزُيُْْ ظَعَفَدكََ ﴿ - ٙٔ
 كيستفيدكف الوقت يستثمركف أهنم ،الساجدين الصا٢بْب ىؤالء كفضائل ٧باسن بقية ذكر ٍب   
 ىتتنحٌ : تتجاّف( اْلَمَضاِجعِ  َعنِ  ُجُنوبُػُهمْ  تَػَتَجاَّف ) بقولو األمور أىم ُب كيصرفونو العمر من

، فراش عن ككناية ،الفرش كىو مضجع ٝبع. ا٘تضاجع كتتباعد، كتَبفع  ٝبع: جنوّبم النـو
 جوانب من جانب على اإلنساف يناـ أف كالبد اإلنساف، جسم من جانب كىو جنب،
 ا١بانب كإبعاد كآخر، حْب بْب الظهر على كالنـو ،اؿكالشم اليمْب بْب بكيتقلٌ  جسمو،
 ، ك٨بالفة ىول النفس، النـو فراش من النهوض عن تشبيهية كناية النـو ٧بل عن ا٤بلتصق
 كبّبة أٮبية ك٥با مستحبة كىي ،الليل صبلة ُب ومناجاتكٝباؿ  تعأب هللا عبادة لذة إٔب وكالتوجٌ 
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 آفة من حذارم كلكن األىم؟ كدكرىا كاألركاف ائضكالفر  ابلواجبات فكيفُب تزكية النفس، 
 تَػَتَجاَّف : )ا٘تعىن ا٣بشوع، ةلذٌ  كفقداف الركحي ا١بفاؼ بسبب أدائها ُب كالركتْب كاأللفة العادة

يرسم القرآف الكرًن بَببيتو ا٣باصة الفنٌية، صورة قياـ الليل بتعبّب ٧ٌبرؾ ( اْلَمَضاِجعِ  َعنِ  ُجُنوبُػُهمْ 
 عن عيوهنم كأطراؼ جنوهبم كتتباعد عكتَبفٌ  ىتتنحٌ ى الرغبة لو ُب التطبيق، للمشاعر يبعث عل

 يقوموف هنمإ كأفضل، مأى ىو ما إٔب جنوهبم تتسامى ابلليل، اسَباحتهم كمواضع فراشهم
 تناـ حيث ا٤بضامْب، عاليةشفافة  عبادية بركح كالوتر الشفع مع الليل صبلة كإقامة دللتهجٌ 
 ُىمْ  َواِبْْلَْسَحارِ  ، يَػْهَجُعوفَ  َما اللَّْيلِ  ِمنَ  َقِلياًل  َكايُوا) قولوك النفوس كتسكن العيوف

  .ُٖ-ُٕالذارايت( َيْستَػْغِفُروفَ 
كصحٌية  ضركرية حاجة كىو ،البدف على سلطاف وىو النـو من يفسهمأ ٤ترموف أهنم َّليعِن

 النهار ُب يناموف كقد ل،اللي ُب كالضركرة ا٢باجة من أكثر يناموف ال أهنم يعِب كإ٭با لئلنساف،
 كالبطر االسَبخاء نـو على تعأب هللا كمناجاة الليل صبلة كقت ةلذٌ  كيفضلوف القيلولة، كقت

 تَػَتَجاَّف ) القلب كتطمئن الصدر كتشرح النفس بكهتذٌ  الركح يقٌ نػى تػي  الليل صبلة فإف كالكسل،
 عرٌب يي  فهو الداللة، بعيدة الركحية اتوءٰباإ لو الببلغي القرآين التعبّب( اْلَمَضاِجعِ  َعنِ  ُجُنوبُػُهمْ 

  :فيقوؿ مؤثرة،كاعية  فنية بطريقة الليل قياـ عن
، فراش ٔباذبية التعلق عن كاالبتعاد كالتعإب كالتسامي ا١بفاء من( تَػَتَجاَّف )  النفس كحرماف النـو

 بصبلة دتهجٌ كال كمناجاتو هللا طاعة ُب ا٢بب كلذة القرب جاذبية أخرل جاذبية كأتخذىم منو،
 تو،ذّ لَ وَ  واستقطاابتو النـو جاذبي  جاذبيتي، بي دا٘تتهجّ  ا٘تؤمن اإليساف فيكوف الليل،
 اإلنساف بفيتغلٌ  ،واستقطاابتو الليل صالة ِف دوالتهجّ  ا٘تناجاة ةولذّ  الذكر جاذبي  مقابل
 كراحة النـو حبٌ  ةلذٌ  على الليل، بصبلة دالتهجٌ  ُب الركح كسعادة الذكر ةبلذٌ  األصيل ا٤بؤمن
 معالطاعة كٝباؿ  القرب ةلذٌ  أيلف األايـ كٗبركر ،على ا٤بضاجع الٌلينة االسَبخاء كحبٌ  ا١بسد
 معاانة ببل بسهولة نومو كيَبؾ نفسو تلقاء من الليل صبلة إٔب فيقـو ،كحضرتو تعأب هللامقاـ 
 اإلٲباف يكوف كىكذا ،٢بْبكقرابف الصا ابْب ةلذٌ  ليللا ُب دالتهجٌ  يكوفف إرادات، صراع كال

 إَّلّ  ايَػَناٙتَُ  َّلَ  اْلَغااَيتِ  ِذْرَوةُ ) ا٢بكم غرر ُب األعماؿ،بصاّب  رىاطهٌ كيي  النفوس ييزكٌ  األصيل
كيدعوف ألٌمتهم  شيء كل ُب( رَبػَُّهمْ  يَْدُعوفَ ) قاؿ ٍب( اْلَمَجاِىِدَاتِ  وَ  التَػَهِذيبِ  َذُوو

 كرابهتم كدفع حاجاهتم كقضاء كالدنيوية نيةالدي مصا٢بهم جلب ُب كالسيماكللمؤمنْب، 
، إنو كاآلخرة الدنيا ُب العاقبة سوء كمن معصيتو من خوفان  كيدعونو رهبم إٔب عوفيتضرٌ ( َخْوفًا)

 الرزؽ( َرَزقْػَناُىمْ  َوِٝتَّا) كغفرانو كجنتو كتوفيقو رٞبتو ُب( َوَطَمًعا) خوؼ ىيبة ال خوؼ رىبة!
، كالكثّب كالقليل كا٤بعنوم، ا٤بادم الرزؽ أم رزؽ، ىي نعمة ككل كالواسع العاـ ٗبعناه ىنا

 كعلم حاؿ كحسن ماؿ من موقعو، من إنساف كل رزقهم ينفقوف أم..  ا٤بباشر كغّب كا٤بباشر
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 ككل ،ذلك كغّب..  عبلميإ أك اقتصادم أك اسييس أك جتماعيا موقع من كنصيحة كجاه
 .كمقداره بقدره نسافإ
 جدالتهٌ ك  ،الناعمة ةفا٤برى الشفافة السامية ركحيتهم جانب إٔب كىو( يُػْنِفُقوفَ  َرَزقْػَناُىمْ  َوِٝتَّا)

 كالرب ا٣بّب طريق ُب هللا سبيل ُب( يُػْنِفُقوفَ ) ا٤بناجاةك  عكالتضرٌ  الدعاءك  الليل صبلة ُب ا٣باشع
 الٍب طرؽ كُب الناس خدمة كُبكاألخبلقي  ا٢بضارم كهنوضو اجملتمع تقدـ كُب كاإلحساف،

 عمـو على ليدؿ عليو، ا٤بنفق يذكر كٓب نوعها كال شكلها كال النفقة مقدار يذكر كٓب هللا، يترض
 كنفقة كالصدقات، كالكفارات كالزكوات كا٤بستحبة الواجبة النفقة فيو فيدخل نفاؽاإل

 األجر كلكن ا٤بتنوعة، ا٤بستحبة النفقة كتشمل كا٣بمس، الشرعية كا٢بقوؽ كاألقارب، الزكجات
رٌ  الصَّاِٖتَاتُ  َواْلَباِقَياتُ ) كقولو كبقائو كمشولو النفع بتفاكت يتفاكت كالثواب  رَبِّكَ  ِعْندَ  َخيػْ
رٌ  ثَػَواابً   بْبكا٤بعذٌ  دينكا٤بشرٌ  ا٤بستضعفْب أمواؿ سرقوا ابلذين كيف كلكن. ٕٔ/مرًن( َمَردًّا َوَخيػْ

 َوَوْيلٌ  َأْيِديِهمْ  َكتَػَبتْ  ٝتَّا َٙتُمْ  فَػَوْيلٌ ) كقولو! يشبعوف؟ ال حيتاف متخموف كىم... كاركمْب
 . ٕٗ/البقرة( َيْكِسُبوفَ  ٝتَّا َٙتُمْ 

ـى  ٍبنً الً  كىافى  لىوٍ )عن النيب )ص(  ًٍلثه ، كىالى ٲبىٍؤلي  ذىىىبو  ًمنٍ  كىاًداٍيفً  آدى ٍا اثى ٌُب أٌٍف يىكيويفى ٥بىيمى لىتىمى
ـى ًإالَّ التػ رىٍاباً جىٍوؼى   .ٖٓٓ/ُٓرآفالتفسّب القرآين للق( ٍبًن آدى
 أف( َخْوفًا) كمتبادؿ كمتعادؿ متوازف بشكل الوصفْب بْب جامعْب( َوَطَمًعا َخْوفًا) -ُ: فائدة
 ٘بر ا٣بوؼ غلبة ألف كرضاه، ثوابو فينالوف. قبو٥با ُب( َوَطَمًعا) هللا عذاب فينالوا عما٥بمأ ترد

 ككبلٮبا كنسياف، غفلة ُب ك٘بعلو اإلنساف تغرم الرجاء كغلبة كالقنوط، اليأس إٔب اإلنساف
 هللا إٔب التصاعدية التكاملية مسّبتو كُب كالركحي، ا١بسدم ٔبانبيو اإلنساف على كضرر خطر
 ِذْكرِ  َعنْ  بَػْيعٌ  َوََّل  ِِتَارَةٌ  تُػْلِهيِهمْ  ََّل  رَِجاؿٌ ) قولو على اآلية ىذه عطفنا كإذا -ِ كتعأب، تبارؾ
ـِ  اّلِلَِّ   ال ا٤بؤمنْب إف:  ا٘تعىن يكوف كاحد كبلـ ُب اآليتْب عناكٝب ،ّٕ/النور (الصَّاَلةِ  َوِإقَا

 بقولو هللا عناىا الٍب ىي العبادة كىذه هللا، عبادة عن ضركرم غّب نـو كال بيع كال ٘بارة تلهيهم
َهى الصَّاَلةَ  ِإفَّ ) ـى  إفٌ ) (ص) النيب وعن ،ْٓ/العنكبوت( َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  تَػنػْ ( الليل) ًقيىا
اءً  ةه دى رى كىمىطٍ  للسَّيًٌئىاًت، كىتىكًفّبه  ٍبًٍ اإل عىن اةه همىنٍ  هللا إٔبى  قػيٍربىةه  عىٍبدي الٍ   (ص) وعنو( ا١بٍىسىدً  عىن لىلدى
 تفسّب ُب (ص) وعنو ،ُِِْٖكنز العماؿ خرب(قػىبػٍلىكيمٍ  الصَّا٢بًًْبى  بي دىأ فإنَّوي  اللٍَّيلً  بىًقيىاـً  عىلىٍيكيمي )

ـي ) اآلية ًدينا٤بتػيهى  شىأفً  ُبى  نػىزىلىت إنػَّهىا ًِب عٍ يػى  ،اللٍَّيلً  نى مً  اٍلعىٍبدً  ًقيىا  لكىأفىض: قىاىؿى  أفَّ  ، إٔباللٍَّيلً  ُبى  جًٌ
 التواضع: اْلصيل ا٘تؤمن خصاؿ من ،ُُٕصٕالبياف ركح (اللٍَّيلً  صَّبلىةي  اٍلفىرًيضىًة، بىعدى  بلىةص
 كٝبيعها( يُػْنِفُقوفَ  َرَزقْػَناُىمْ  َوِٝتَّا) كاإلنفاؽ( رَبػَُّهمْ  يَْدُعوفَ ) الليل ُب كالقياـ( َيْسَتْكِِبُوفَ  ََّل )

 الصا٢بْب ىؤالء صفات رصوَّ يي  ٤بشهد إنو -ّ االستمرار، على للداللة ا٤بضارع ابلفعل كردت
 العجيب الببلغي التعبّب ُب كاحدة، ة ُب ةيالقلب كمشاعرىم ا١بسدية ٥بيئتهم النموذجيْب
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 رّبا ٘تناجاة وحاجتها القلوب حرك  مع ،للنـو وحاجتها اْلجساـ حرك  مسّ ٣تُ  يكاد الذم
 ةضاليق أىل حاؿ أف إٔب إشارة( جنوّبم ٣تافوف) يقل كٓب( ُجُنوبُػُهمْ  تَػَتَجاَّف ) قاؿ -ْ ،ٖبشوع

 ا٤بناجاة، لذة ستذكاؽاك  همصحر  لكماؿ فإف كا٢بجاب، الغفلة ىلأ كحاؿ ليس كالكشف،
 كتغلب ـك تقاذة ااألخ لذةالٌ  كىذه الذكر، لذة استذكاؽ فيأخذىم كأجسامهم جنوهبم ترتفع

 األرض، ٔباذبية فيتبلصقوف كا٢بجاب الغفلة أىل كأما ا٤بضاجع، ُب كراحتو النـو ةذٌ ل استذكاؽ
  !فيو ا٤بستغرقْب نومهم من أفضل نومهم عن ز٧بفٌ  يدفعهم كال ىمأ ضرٌ ٧بي  ٰبركهم ال

 ﴾ َّؼٌََُِْٕٔ ًَدٌُٗخ زَِٔد ـَضَخءً ؤَػٍُْْٖ هُشَّشِ ِْٖٓ َُيُْْ ؤُخْلَِِ َٓد َٗلْظٌ ظَؼَُِْْ كََِد ﴿ - ٚٔ
 قرآين تعبّب( يَػْفسٌ  تَػْعَلمُ  َفاَل ): ا٘تعىن فقاؿ جزاءىم ذكر ا٤بتواضعْب ا٤بؤمنْب حاؿ ذكر بعد

 أية تعلم فبل ١بزائهم، الفائقة األٮبية لبياف كاندر ك٩بيز كعجيب كجليل ٝبيلفِب جٌذاب  ببلغي
 سواىم، نعم فضبلن  مرسل نيب كال بمقرٌ  كه لى مى  نفس ال إطبلقها، على ةيٌ ا٢ب النفوس من نفس
 ا٢براـ عن نفوسهم ىتتنزٌ  للذين كتقدير تكرًن من هللا أعدٌ  ما ا٣بلق من يعلم أحد ال أم

 ٥بؤالء تعأب رهبم هللا كأعدَّ  جزاىم كالفرائض، الواجبات أبداء ككملت ا٤بنكرات، عن كتسامت
العيوف  بو تقرٌ  ٩با كاحَبامان  كتكرٲبان  كترحيبان  حفاكة السابقتْب، اآليتْب ُب ا٤بذكورين ا٤بؤمنْب
 ،عاله ِف لَّ جَ  هللا إَّلّ  أحد عليو عيطلّ  َّل النفسي الغِن ا٘تذخور وىذا الصدكر، لو كتنشرح
 نبهارالا كألجل ،تآكا٤بخبٌ  تللمفاجآ ا٤بعينْب ألصحابو يكشفو حٌب مستوران  عنده يظل

، األكيد تعأب هللا قاءل يـو كاإلعجاب  ةكمبشرٌ كمشٌوقة  مبهرة كضيئة لصورة إهنا اسـو
 تعأب هللا كيتؤب كمنًٌو، بفضلو يغمرىم الذم ا٢بكيم، هللا حضرة ُب الكرًن اللقاء ٥بذا ابةكجذٌ 
  كا٢بماية كالرعاية العناية ٛباـ من٭بوذجي،  خاص جزاء من ٥بم خرهيدٌ  ما إعداد

، ليفيد النفي سياؽ ُب نكرة نفس جاءت( سٌ يَػفْ  تَػْعَلمُ  َفاَل )  نفوس ٝبيع فيو ليدخل العمـو
 يعتمد الذم ا٤بدىش السخي الكرًن النعيم قيود، كال حدكد كببل مطلق النعيم كجاء ا٣بلق،
 َما) كجبلؿ التفخيم التعظيم كٝباؿ التكرًن لتماـ النفسية ا٤بذخورة تكا٤بكافآ تا٤بفاجآ على
 أك رتتصوٌ  أف ٲبكن كال اب٥بم، على ٱبطر كال كا٤بعنوية ا٤بادية اتكاللذٌ  النعم من( َٙتُمْ  ُأْخِفيَ 
 كا١بماؿ ا٢بسن ُب غاية إهنا( َأْعُيٍ  قُػرَّةِ  ِمنْ ) النخبة ٥بؤالء تعأب هللا خفاهأ الذم ما لتتخيٌ 

 ما القلوب، كل بو ركتسٌ  الصدكر كل بو كتنشرح نفس كل بو كتسكن عْب كل بو فتندىش
 َلَعبَاِدي َأْعَدْدتُ ( )ص) النيب عن القدسي ا٢بديث جاء كما ا١بنة، نعيم من ٥بم هللا أعدٌ 

َعت ُأّذفٌ  َوَّلَ  ،رَأت َعْيٌ  َّلَ  َما الصَّاٖتِِيَ   .ُُٗ/ٖالبحار (َبَشر قَػَلبِ  عَلى َخَطرَ  َوَّلَ  ،ٔتَِ
  . ُّٓ/َّا٤براغي( األى٠ٍبىاءي ليس ُب الدنيا ٩با ُب اآلخرة إالٌ ) عن ابن عباس

 بكلمات الوصف كفوؽ رالتصوٌ  فوؽ الصا٢بْب، دينا٤بتهجٌ  ٥بؤالء كالتقدير التكرًن فهذا
 ٩با ألنو ا٤بشاعر رهتتصوٌ  أك العبارات ٙبصيو أف من كـرأك  ،الببلغي الفِب التعبّب كفوؽمعدكدة 

 شاعرا٤ب ٙبريك على أتثّبان  كأكثر ،!وإعبلن من فصحأك  بلغأ كإهبامو الدنيا، نعيم من لو شبيو ال
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 معها تكوف ىيئة ُب حصر كال ٥با عدَّ  ال الٍب بلت،كالتخيٌ  األشواؽ نسبة كارتفاع كاألحاسيس
 ىلأك  ىاءعلما لغةالٌ  ٥بذه ككأف ،!الكبلـ لغة من بلغأ لغةن  للعيوف ككأفٌ  لعيوهنم، قرة

 الدنيوم ا٤بادم العآب ىذا من كأفضل كأرقى ىمأك  أكسع اآلخرة كعآب فيها، االختصاص
 ُب قتلوا الذين الشهداء منزلة ُب ا٤بميز التعبّب ىذا مشابو كرد لقد للمقارنة، كجو كال ،دكدا

 دسَ إتَ  اجُ رَ سِ ( )ع) عيسى ا٤بسيح السيد عن العالية، كمكانتهم السامية لدرجاهتم هللا سبيل
 كَ نُ يػْ عِ  تْ كايَ  إفْ وَ  اً،ريّ يػَ  وفُ كُ يَ  وُ لُ كُ  ؾَ دُ سَ جَ فَ (  ً صاٖتَِ )  ً يطَ سْ بَ  كَ نُ يػْ عَ  تْ كايَ  فإفْ  ي،العَ  وَ ىُ 
( يَػْعَمُلوفَ  َكايُوا مبَا َجَزاءً ) َِٔصُُ للقرآف القرآين التفسّب( ماً لِ ظْ مُ  وفُ كُ يَ  وُ لُ كُ  ؾَ دُ سَ جَ فَ  ةً يرَ رْ شِ 
 أك موا٥بمأ نفاؽإك  ليلهم صبلة من الناس، كتنفع هللا ترضي الٍب الدنيا ُب الصا٢بة األعماؿ من

 نياـ، كالناس الليل صبلة ُب ةا٤بخفيٌ  عبادهتم كوفتف. كالناس متهمأ خدمة ُب جاىهم أك علمهم
 .العمل جنس من ا١بزاء ليكوف أيضان، ٨بفي ثواهبا
ْعفِ ) ٌبأي موضع ففي اإل٥بي، الثواب عن ٨بتلفة تعابّب الكرًن القرآف ُب  -ُ: فائدة ( اِّ
ْعفِ  َجَزاءُ  َٙتُمْ ) كقولو  َأْاَعافًا َلوُ  فَػُيَضاِعَفوُ ) كقولو (َأْاَعافًا) موضع كُب ،ّٕ/سبأ( الضِّ
اءى  مىنٍ ) كقولو( َأْمثَاِٙتَا َعْشرُ ) موضع كُب ،ِْٓ/البقرة( َكِثريَةً  ( أىٍمثىا٥ًبىا عىٍشري  فػىلىوي  اًب٢بٍىسىنىةً  جى
بُػَل ٍ  ُكلِّ  ِف  َسَناِبلَ  َسْبعَ ) كقولو( مرة سبعمائة) موضع كُب ،َُٔ/األنعاـ ( َحبَّ ٍ  ِمَئ ُ  ُسنػْ
 ،تآكا٤بخبٌ  ، آية ا٤بفاجآتالنفسية ا٤بذخورة سراراأل آية ا٣باصة، اآلية ىذه ُب ماأ ،ُِٔ/البقرة
 حدأ ال( َٙتُمْ  ُأْخِفيَ  َما) بلفظ جاء ا٤بضاعفة، كاألضعاؼ كالرقم العدد فوؽ ما تعبّب جاء
 بقدره نسافإ كل هللا رزقهم ٩با كينفقوف الليل، لصبلة يقوموف الذين ٥بؤالء أخفي ما يعرؼ

 اْلُقْرآفِ  َِف  ُمِبيٌ  َوابٌ ثػَ  َوٙتَا إَّلّ  َحَسَن  نْ مِ  َما( )ع) الصادؽ اإلماـ عن موقعو، كمنمقداره ك 
( اآلي  ذُكَّرِ  ُثَّْ ( عطائها كثرة) َخَطرَىا مِ ظَ لعِ  َهاثَػَوابػَ  ِبّيْ يُ  ملَْ  وُ ٔتُْ ا َعزَ  هللا فَإفَّ  اللَّْيل، صَّاَلة إَّلّ 

 العالية، ٤بناز٥بم كمؤثرة كشفافة لطيفةتشبيهية  كناية( َأْعُيٍ  ةِ قُػرَّ  ِمنْ ) -ِ ،َُِصٖالبياف ٦بمع
 عنٰبٌرؾ ا٤بشاعر كٰبيي الضمائر،  رقيق تعبّب( َأْعُيٍ  قُػرَّةِ  ِمنْ ) عيوهنم تسر   الٍب النفسية كالنعم
 ٭بوذجيان  عادة يكوف( َأْعُيٍ  قُػرَّةِ  ِمنْ ) يكوف الذم كالشيء كالسعادة، كالسركر الفرح منتهى
 من (َأْعُيٍ  قُػرَّةِ ) غّب هللا من (َأْعُيٍ  قُػرَّةِ ) ة،أكا٤بكاف ا٥بدية كىذه اندران، ٩بيزان مدىشان فخمان 
، تفيد ألعينهم، قرة ال عْبأ لىع ةقرٌ  كإضافة الناس،  عْب ةرٌ قػي  ٥بم خفي ما ُب أف أم العمـو
 !عْب ذم لكل كسركر
 ﴾ َّغْعًٌََُٕ َُد دعِوًدكَ ًَدَٕ ًََْٖٔ ُٓآِْنًد ًَدَٕ ؤَكََْٖٔ ﴿ - ٛٔ
 صدؽ عن كنواىيو كأبكامره ٗبنهجو ملتزمان  كجل عز اب مصدقان ( ُمْؤِمًنا َكافَ  َأَفَمنْ )   
 جاء ٥بذا النفي، بو يراد نكارمإ كاالستفهاـ السماكية، كالرساالت للرسل كمتبعان  خبلص،إك 

 مستول إٔب يرتفع أف العقل إٔب دعوة االستفهامي األسلوب ففي ا٢بكم، لتأكيد ان منفيٌ  جوابو
 ابٕتواب أيت مل القرآف أف ويالحظ األساسية، القضية ىذه ُب كبدقة ابلعدؿ ليحكم ،الوعي
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 ا٤بَبتبة اآلاثر على بينهما ا٢بكم يَبتب كإ٭با ،الفاسق من خري ا٘تؤمن إف يقل ومل صر٤تاً،
 كعامل علم، عن نبيائوكأب بو عارؼ ا٢بقيقة، على اب ؽمصدٌ  ىو من يكوف ال أم ا،معليه
 كيشعر عنده، كيقف حٌده كيعرؼ عليو، كما لو ما كيعرؼ إليو، كندبو عليو هللا أكجبو ٗبا

 ٧باسب نوأ اليقْب علم كيعلم يتعٌداىا، كال اآلخرين كحقوؽ هللا حق عن كا٤بسؤكلية ابلواجب
 َكافَ  َكَمنْ ) ان ّب يس طكفرٌ  قليبلن  هتاكف كلو فيو، يعيش الذم اجملتمع كأماـ كالضمّب هللا أماـ

 كال كالصغائر، الكبائر هللا ٤بعاصي مرتكب هللا، طاعة عن خارج مأ فاسق ىو من مثل( فَاِسًقا
 ا٤بعرُب فقوأ قكضيٌ  قلبو بخرٌ  قد! ىلوأك  نفسو حقوؽ ُب إالٌ  عليو كاجب مأب طبلقان إ يشعر
 كٓب كاإلٲباف، ٥بدلا كؽذيست فلم عنده االستقباؿ جهزةأ لكعطٌ  ،نفسو كأمرض ركحو فكجفٌ 
  .َٓ/الكهف( رَبِّوِ  َأْمرِ  َعنْ  فَػَفَسقَ ) مأ ديِب كازع فيو يكن
 : الفسق أصل إف العربي  اللغ  ِف جاء

 أيضان  كا٣بركج مطلقان، كطاعتو هللا أكامر على ا٣بركج على تقطلأ ٍب قشرهتا، من الثمرة خركج
 كاسع معُبن ( الفسق) مفهـو فيكوف اعي،الو  را٤بفكٌ  العقلكمقادير  كالعلم اإلٲباف موازين على

 يلتقوف كال ينسجموف كال( َيْستَػُووفَ  ََّل )  العبودية صفات عن ٱبرج من كل كىو الداللة،
 كا١بزاء الدنيا ُبكا٤بنزلة  مةيكالق الشرؼ ُب( َيْستَػُووفَ  ََّل ) أتكيد كبكل يتجاذبوف، كال

 حكم ُب يستوايف فبل كاحدة، منزلة ُب يكوان فأ – عقبلن  – ٲبكن كال اآلخرة، ُب كا٢بساب
 بدان أ يضان أ يستوايف كال كالعبادة، ابلطاعة الدنيا ُب يستوايف كال كالكرامة، ابلثواب اآلخرة ُب هللا
 َأفَػَنْجَعلُ ) كقولو السليمة كالنظرة الواعي كا٤بنطق را٤بفكٌ  كالعقل كالعلم ٲبافاإل دافع من

( إْتَنَّ ِ  َوَأْصَحابُ  النَّارِ  َأْصَحابُ  َيْسَتِوي ََّل ) ككقولو ّٓ/قلمال( َكاْلُمْجرِِميَ  اْلُمْسِلِميَ 
 كل كيقَبفوف خّب، كل عن كفكيصدٌ  ٲبنعوف الذين كا٤بافيات القراصنة يستوم كىل ،َِ/ا٢بشر
 ا٢بقوؽ كإعطاء ا٢بق كنصرة ،كا٤ببادئ القيم نصرة جلأ من يستميتوف الذين مع كإٍب، جرٲبة

 (ََّلِئمٍ  َلْوَم َ  ٥َتَاُفوفَ  َوََّل  اّلِلَِّ  َسِبيلِ  ِف  ٣ُتَاِىُدوفَ ) كقولو الئم؟ لومة هللا ُب أتخذىم كال ألىلها،
 ُب ىو كمن الطاعة، كٝباؿ القربة ركح كُب هللا مع الوصاؿ ةً لَّ حي  ُب كاف أفمن ،ْٓ/ا٤بائدة
( فَ ايَيْستَػوُ  ََّل ) الليلي؟ كاألرؽ كالكآبة النفسي كالقلق الركحي ا١بفاؼ من يعاين الفراؽ لةمذٌ 

 اب٣بسراف نفسو قعلٌ  كمن كالعرفاف، ا٤بعرفة مشوس عليو كطلعت كالربىاف، العلم نور ٞبل أفمن
 يستوم ال كما يلتقياف، كال( فَ ايَيْستَػوُ  ََّل ) صنعان  سني ٰبي  أنو ٰبسب كىو اب٣بذالف؟ هاكك٠ب
 اْْلَْعَمى َيْسَتِوي َماوَ ) كقولو ،فكالفاسقو  فو ا٤بؤمن كال ،كالشر ا٣بّب كال ،كالنهار الليل

 بكل (َيْستَػُوايفَ  ََّل ) ،ُِ-ُٗ/فاطر( اْٖتَُرورُ  َوََّل  الظِّل   َوََّل  ، الن ورُ  َوََّل  الظ ُلَماتُ  َوََّل  ،َواْلَبِصريُ 
 .ا٤بقايس
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 ٯبب ٓب لذلك ا٤بشكبلت، شكلأ من اتالبديهيٌ  ُب كاالختبلؼ العقلية، اتالبديهيٌ  من كىذه
 . جوابو لوضوح تفهاـاالس ىذا عن تعأب هللا

: لعلي دالولي فقاؿ( ع) طالب أيب بن علي اإلماـ عقبة بن الوليد خاصم: النزوؿ سبب
 فقاؿ لكتيبة،ل منك كأردَّ  ،انن نىاجى  منك كأشجع لساانن  منك طلأس كهللا كأان صيب، فإنك سكتأ
 إٔب ارةإش. ٣بصمو كالفسق لعلي فاإلٲبا تثبت اآلية، فنزلت فاسق فإنك سكت،أ:  علي لو
 هللا فكذبك منهم، الزكاة ٝبع قصة ُب سبلـإلا ضد بوقوفهم ا٤بصطلق بِب مهتٌ ا الوليد أف
 ،ٔ/ا٢بجرات( فَػتَػبَػيػَُّنوا بِنَػَبأٍ  فَاِسقٌ  َجاءَُكمْ  ِإفْ  َآَمُنوا الَِّذينَ  َأيػ َها ايَ ) قولو ُب كما فاسقان  ؾى دَّ عى كى 

 ا٤بوقف ىذا يكوف أف ٲبكن ،دنيةم ا٢بجرات/ٔ آية بينما مكية، السجدة/ُٖ آية كلكن
 ُب كال طبيعتهم ُب كالفاسقوف ا٤بؤمنوف يستوم ما( َيْستَػُووفَ  ََّل ) -ُ: فائدة لآلية، كمصداؽ
 كال معيشتهم، طريقة ُب كال أقوا٥بم ُب كال سلوكهم ُب كال مشاعرىم ُب كال كتقاليدىم عاداهتم
 الطيب بْب كالفرؽ كثّبة نهمابي فالفوارؽ اآلخرة، ُب ا٢بساب كُب ا٤بوت عند يستوكف
 إٔب جهوفمتٌ  أحوا٥بم، كل ُب الصراط على مستقيموف فا٤بؤمنوف... كالطاّب كالصاّب كا٣ببيث

 ،َِٓ/البقرة( اْلَفَسادَ  ٤تُِب   ََّل  َواّلِلَُّ ) النفوس كُب األرض ُب مفسدكف كالفاسقوف كرضاه، هللا
 ُب درجات ا٤بؤمن فمنزلة أبدان، توايفيسكضٌداف ال ٯبتمعاف كال  ٨بتلفاف طريقاف ٮبا: إذف

 . (اٍلمىٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي ) ِف غرر اٖتكم، النّباف ُب دركات الفاسق كمنزلة ا١بناف،
 ﴾ َّؼٌََُِْٕٔ ًَدٌُٗخ زَِٔد ُٗضًُُد خَُْٔإًٍَْ ـَنَّدضُ كََِيُْْ خُقَّدُِمَدضِ ًَػٌَُِِٔخ آََٓنٌُخ خَُّزَِّٖ ؤََّٓد ﴿ - ٜٔ
 الفريقْب جزاء تعأب هللا لكفصٌ  منهما كل حاؿ بذكر أتبعو يستوايف، ال هنماأ فىن أف بعد
 كحقوؽ هللا حقوؽ كأٌدكا اإلٲباف قوادٌ صى  الذين أما( الصَّاِٖتَاتِ  َوَعِمُلوا َآَمُنوا الَِّذينَ  َأمَّا) فقاؿ

 نسافإ ككل الصاّب كالعمل كالعلم اإلٲباف بْب كٝبعوا ا٢بق، كلمة إلعبلء كجاىدكا الناس،
 مصداؽ إطبلقو على الصاّب العمل بل الصاّب، العمل عن اإلٲباف ينفصل كال ،كمقداره بقدره
 عمل بدكف حقيقي إٲباف ال ٕبيث الصاّب، للعمل يحقيق مصداؽ كاإلٲباف لئلٲباف، يحقيق
 خّبىم فكاف ا٢بياة، ُب سّبهتم حسنت النخبة فهؤالء إٲباف، دكف من صاّب عمل كال صاّب،
 كيف فعرفوا اآلخرة، ُب منزلتهم كارتفعت ا٤بمات ُب عاقبتهم كحسنت مأموانن، ىمكشرٌ  والن مأم

 كيف يعرفوف فبل ،ينتهوف كيف يعرفوف ال كالذين يبدأكف؟ كيف عرفوا حٌب ينتهوف،
 أيككف ا٣بالدة، الدرجات عالية مةا٤بنعٌ  السكُب جنات فلهم( اْلَمْأَوى َجنَّاتُ  فَػَلُهمْ ! )يبدأكف؟

كالى عىٍيشى ًإالَّ عىٍيشي ) ا٣باص لئلنساف هللا من خاص ٭بوذجي عطاء كىي هبا، كيستمتعوف اإليه
 مأكل ألهنا( اْلَمْأَوى َجنَّاتُ ) يتك٠بٌ  البقاء، دار لآلخرة كقنطرة كمعرب ٩بر الدنيا كإ٭با( اآلًخرىةً 
 ،كالربكات ّباتا٣ب كينبوع اللذات من العديد كفيها ،النفيسة ا٤بذخورة آتكا٤بخبٌ  تا٤بفاجآ
 ،ا٤بعبود الرحيم ا٤بلك كجوار ا٣بلود ك٧بل ،النفوس كانشراح القلوب كاطمئناف األفراح ك٧بل
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 ا٤بعدٌ  ا٤بأكل ُب كيقيموف ينزلوف( يُػُزًَّل ) ٓٓ/القمر( ُمْقَتِدرٍ  َمِليكٍ  ِعْندَ  ِصْدؽٍ  َمْقَعدِ  ِف ) كقولو
 النادرة حفالتي  ٌيأهتي  كما هم،مإلكرا هللا من دةكمعٌ  مهيئة ا٤بميزة الكرٲبة الضيافة حيث ٥بم،

 معُب: ويزَّلً  ا٤بضامْب، عالية ا٥بنيئة الطيبة ا٢بياة ٯبدكف حيث ،العزيز للضيف الباىرة كا٥بدااي
 الصا٢بة كألعما٥بم الصادؽ ٲباهنمإل جزاءن ( يَػْعَمُلوفَ  َكايُوا مبَا) جزاء خّب، عطاء كل ُب عاـ

 ُب الدرجات العالية ،الغالية ا٤بنازؿ لتلك أكصلتهم الٍب ىي افوائدى الناس بْب الباقية النافعة
رٌ  الصَّاِٖتَاتُ  َواْلَباِقَياتُ ) كقوؿ ا١بنة رٌ  ثَػَواابً  رَبِّكَ  ِعْندَ  َخيػْ   .ٕٔ/مرًن( َمَردًّا َوَخيػْ
 :  فائدة

 فيو ينزلوف الذم كاهنمم مأ( يُػُزًَّل ) َُِ/الكهف( يُػُزًَّل  ِلْلَكاِفرِينَ  َجَهنَّمَ  َأْعَتْدنَ  ِإنَّ ) قولو -ُ
ْرُىمْ ) كقولو األليم العقاب لينالوا  للعقاب( يُػُزًَّل ) ىنا ُِ/عمراف آؿ( َألِيمٍ  ِبَعَذابٍ  فَػَبشِّ

 ا١بزاء ليناؿ معو ا٤بتناسب ا٤بكاف ُب ينزؿ إنساف كل كالتكرًن، للرعاية( يُػُزًَّل ) كىناؾ كالتجرًن،
 َلوْ  تَػَود   ُسوءٍ  ِمنْ  َعِمَلتْ  َوَما ُٛتَْضًرا َخرْيٍ  ِمنْ  َعِمَلتْ  َما يَػْفسٍ  ُكل   ِتَِدُ  يَػْوـَ ) كقولو العادؿ

نَػَها َأفَّ  َنوُ  بَػيػْ  ذىب، من هاكلٌ : ا٘تأوى جن :  عباس ابن عن ،َّ/عمراف آؿ( بَِعيًدا َأَمًدا َوبَػيػْ
 عدف، ةكجنٌ  السبلـ، كدار القرار، كدار ا١ببلؿ، دار:  ىي الٍب الثماف ا١بناف حدلإ كىي
ـً ًعٍندى رىهبًًٌمٍ ، كقولو )النعيم كجنة الفردكس، كجنة ا٣بلد، كجنة ٤بأكل،ا كجنة ( ٥بىيٍم دىاري السَّبلى

 . ُِٕاألنعاـ/
 ًُنْعُْْ خَُّزُِ خُنَّدسِ ػَزَخذَ رًُهٌُخ َُيُْْ ًَهََِْ كِْيَد ؤُػِْذًُخ ِٓنْيَد َّخْشُـٌُخ ؤَْٕ ؤَسَخدًُخ ًََُِّٔد خُنَّدسُ كََٔإًَْخىُُْ كَغَوٌُخ خَُّزَِّٖ ًَؤََّٓد ﴿ - ٕٓ

 ﴾ ظٌَُزِّزٌَُٕ زِوِ
 اإلٲباف عن عرضواكأ ،الرشاد كسبيل هللا طاعة عن خرجوا أم: فسقوا( َفَسُقوا الَِّذينَ  َوَأمَّا) 

 دينهم على كساكموا كتذبذبوا نواكتلوٌ  كانفقوا ا٤بعاصي، نواعأ كارتكاب كالشركر للكفر هواكتوجٌ 
 عن كاإلبعاد هللا عن البعد بئر ُب ككقعوا االستقامة، على عاصيا٤ب ركاثآك  كببلدىم، متهمأك 

 ككفأي الذم كمنز٥بم فمكاهنم( النَّارُ  َفَمْأَواُىمُ ) العذاب ليمأك  آبا٤ب شر هللا عند فلهم رٞبتو،
 كال العقاب عنهم يفٌَب  فبل ا٣بالد ىممقرٌ  فهي النار، ىو القيامة يـو هللا عذاب من إليو

َها ٥َتُْرُجوا َأفْ  َأرَاُدوا ُكلََّما) الرٞبة وفيستحقٌ   إٔب ا٢بارقة النار ٥بب رفعهم اإذ( ِفيَها ُأِعيُدوا ِمنػْ
 عن داللةعادة كاإل ٥بم، العذاب مبلئكة بقمع قعرىا، إٔب كدفعوا فيها موضعهم إٔب كاردٌ  أعبلىا
( َسِعريًا َنُىمْ زِدْ  َخَبتْ  ُكلََّما) كقولو ا٢بقيقة ُب إعادة كال خركج ال فإنو فيها، خلودىم
 تقوؿ( َٙتُمْ  َوِقيلَ ) بعض إٔب طبقاهتا بعض من اإلعادة كإ٭با( ِفيَها ُأِعيُدوا) ومعىن ،ٕٗ/اإلسراء
 ُب كزايدة عليهم، كتشديدان  هبم كمشاتة ٥بم كإىانة كتوبيخان  تقريعان  القيامة يـو جهنم خزنة ٥بم

ًر ا١ٍبًنىاٍيىةً ) ياالدن ُب اب٤بؤمنْب مشتوا ما أكثر كما كحسرهتم، غيظهم ا١بٍىزىٍاءي ًمٍن ك  ،كىاٍلعيقيويبىةي عىلىى قىدى
عن ، منو كفؤ كهتز  الدنيا ُب تكذبوف بو كنتم الذم ا٤بخزم( النَّارِ  َعَذابَ  ُذوُقوا( )ًجٍنًس اٍلعىمىلٍ 
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فىعيوي ا٢بٍىق  يىضير هي اٍلبىٍاًطلي  الذم) النيب )ص( كنز (الضَّبلىلىةي  تىضير هي  ا٥ٍبيدىلٍ يستقيم بو  ، كالذم الى ال يػىنػٍ
ُتمْ  الَِّذي) ِِْْٓالعماؿ خرب بُوفَ  ِبوِ  ُكنػْ  قوفتصدٌ   كال تفكركف كال ابستمرار ك٘بحدكف( ُتَكذِّ

 ٗبقامع واعي مً قي  عبلىاأ بلغوا كإذا هبم، زفرت جهنم أسفل بلغوا فإذا منو، كفؤ كهتز  بل الدنيا ُب
  !همعقوبت أشكاؿ من شكل فهذا فيها، فأعيدكا ا٢بديد
 : فائدة

 نفسي عذاب حركة رصوٌ يي  حركي مشهد مة،الطاٌ  يـو القيامة يـو مشاىد منمثّب  مشهد -ُ
 من ا٥بركب ٧باكلة ُب كالتفكّب كالوجع، األٓب من صارخ كالتواء كمؤٓب، ملتهب مشَبؾ كجسدم

 شدة من كا٥بركب اب٣بركج إرادهتم حدثتهم فكلما كآالمها، النار من كالفرار العذاب ىذا
نَػُهمْ  َوِحيلَ ) كقولو( ِفيَها ُأِعيُدوا) العذاب  كامرات ىناؾ ككأف ،ْٓ/سبأ( َيْشتَػُهوفَ  َما َوبَػْيَ  بَػيػْ
 شتدتاك  الفرج أمل عنهم فذىب اثنية، مرة النار ُب كتعيدىم تقمعهم مراقبة كمبلئكة رصد
 َعَذابَ  ُقواُذو ) -ِ النفسي، العذاب مع ا١بسماين العذاب فيَبافق كالعناء، ا٢بسرة عليهم
 َوَمنْ ) كقولو ا٤بباشر ا١بسدم اعذاهب تستذكقوا فلم الدنيا ُب نفسيان  معذبْب كنتم كإف( النَّارِ 

 يستذكقوف هللا فيجعلهم القيامة يـو أما ،ُٕ/ا١بن( َصَعًدا َعَذاابً  َيْسُلْكوُ  رَبِّوِ  ِذْكرِ  َعنْ  يُػْعِرضْ 
 كزايدة ابألٓب اسان سإح كالشراب، طعاـال طعم يستذكقوف كما كالنفسي، ا١بسدمالنار  عذاب

 وؿي قي تػى ( )ص) النيب حقو ُب فيقوؿ ىناؾ، العسرة ساعة ُب الصاّب ا٤بؤمن حاؿ أما !الوجع ُب
 .ُِّ/ٕركح البياف(!يب ٥بىى  ؾى ورى نى  أى فى أطٍ  دٍ قى فػى  نؤمً ايمي  زٍ جي  نً للمؤمً  منَّ هى جى 

 ﴾ َّشْـِؼٌُٕ َُؼََِّيُْْ خُْإًَْسَشِ خُْؼَزَخذِ ًَٕدُ خُْإَدََْٗ خُْؼَزَخذِ َِٖٓ ًََُنُزِّوَنَّيُْْ ﴿ - ٕٔ
 هللا دىميتوعَّ  كا٤بنافقْب، كاجملرمْب الكافرين مصّب ذلك( اْْلَْدنَ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  َولَُنِذيَقنػَُّهمْ ) 

 يـو أكؿ من يبدأ الذم اآلخرة، ُب األكرب كالعذاب الدنيا، ُب األدىن العذاب بعذابْب، سبحانو
 عآب عذاب كىو ،ُْٖ/ُمستدرؾ الوسائل( ةرَ اآلخِ  ؿدْ عَ  ؿُ وَ أَ  رُ بػْ القَ )ن النيب )ص( ع ،القرب ُب

 العذاب وايستحقٌ  ٓب إذا عباده بيعذٌ  أف تعأب هللا ٰببٌ  ال كاآلخرة، الدنيا بْب عآب الربزخ،
 ا٤باضي ُب علفا إ٥بي كقانوف متحركة اترٱبية سنة كىذه( اْْلَْدنَ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  َولَُنِذيَقنػَُّهمْ )

 كاسعة، كداللة عميق معُب لو( اْْلَْدنَ  اْلَعَذابِ  ِمنَ ) الكفار فلنذيقنٌ  أم كا٤بستقبل، كا٢باضر
 من آبفة الدنيا ُب أدىن عذاب اآلخرة، عذاب من كأقل الدنياعذاب  ُب األقرب ىو :اْلدن
 الغفلة بعدـ كتنبيو لمكع كٚبويف إنذار جرس ليكوف ا٤بمقوتة، ٧بنها من ك٧بنة ا٤بكركىة، آفاهتا
 ًمنٍ فإهنا  اٍلغىٍفلىةى )احذركا  ِف غرر اٖتكم،عىٍنكيمٍ  ٗبىٍغفيويؿو  فػىلىٍيسى  فىبلى تػىٍغفىليوياٍ  الفاعلة هللا سنن عن

 ا٤بتنوعة، كاألمراض ا٤باء كقلة ا١بفاؼ مثل:  ا٘تكروى آفاهتا من ِبف  :معىن( ا٢بًٍسًٌ  فىسىٍادً 
 اجملاعة أككاألكبئة  كالزالزؿ كا٥بمـو كا٤بصائب كالشدائد كالببلاي كاألسر كالقتل كا٢بركب
 كالعظاـ كا١بلود فيٌ ا١بً  فأكلوا: توأذيّ  ُب ابلغوا حْب( ص) النيب عليهم دعا عندما كالقحط،
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 هللا فّبفع ا٤بطلوب، ىو فهذا كاستقاموا كأانبوا اتبوا فإف ذلك، ك٫بو ،...التمور كنول اَبقة
 الذم األكرب العذاب قبل أم( ُدوفَ ( )اْْلَْكَِبِ  اْلَعَذابِ  ُدوفَ ) مهمفأما كإال العذاب عنهم

كصفان  عذاب كل يفوؽ الذم االنتقامي العذاب ،القرار كبئس جهنم عذاب كىو ينتظرىم
 فطرهتم، تستيقظ أف كنرجوا أنمل( يَػْرِجُعوف َلَعلَُّهمْ ) كبقاءن، كأ٤بان  ان ككمٌ  ان ككيف كنوعان  حجمان ك 

 بَػْعضَ  لُِيِذيَقُهمْ ) كقولو النصوح ابلتوبة رهبم هللا إٔب فو عكيرجكالغافلْب  الغفلة ومةن من كينتبهوا
 الكرًن القرآف كعرب( اْْلَْكَِبِ  اْلَعَذابِ ) يذيقهم أف قبل ،ُْ/الرـك( يَػْرِجُعوفَ  َلَعلَُّهمْ  َعِمُلوا الَِّذي
 .بكلمة كاألكرب األدىن العذاب عن
 ا٤بباشر التأثر كىو ابلفم كالشراب الطعاـ بطعم حساساإل الذكؽ كأصل( ُهمْ نذيقنلك)

 اإلحساس أك اآلية هذى ُب كما ابلعذاب سواء معو، الكامل كالتفاعل ابلشيء ابإلحساس
ْيَسافَ  َأَذقْػَنا َولَِئنْ ) كقولو الرٞبة كؽبتذٌ   اْلَعَذابِ ) مقابل فإف -ُ: فائدة ،ٗ/ىود( َرْْتَ ً  ِمنَّا اإْلِ

 مقابل كأف ،وتبلرى األكرب كإ٭با ابألبعد هللا عذاب كصف ٲبكن كال( اْلبعد العذاب( )اْْلَْدنَ 
( اْْلَْدنَ ) كإ٭با صغر،ابأل هللا عذاب كصف ٲبكن كال( صغرِ اْل ابِ ذَ عَ الْ ( )اْْلَْكَِبِ  اْلَعَذابِ )

 -ِ اآلايت، كتعابّب الكلمات ستخداـا ُب ا٤بميز القرآين السياؽ ُب ببلغي سرٌ  كىنا كاألقرب،
 كا٢بق كالعدؿ ا٢بكمة ساسأ على يقـو ألنو اإل٥بي، العدؿ مع الدنيوم العذاب يتناَب ال

 .العامة كا٤بصاّب
كانقبلب ا٤بوازين  الدنيا على كا٢برص كاإلٲباف العلم حرماف معانية من( اْْلَْدنَ  اْلَعَذابِ ) -ّ

 عن االحتجابمن معانيو  ( اْْلَْكَِبِ  اْلَعَذابِ ) إْب ...كالنساء كا١باه ا٤باؿ كحبٌ كا٤بعايّب، 
 ا٢بياة فلسفة معرفة كعدـ ا٢بقيقة فهم عن النفسي كاإلعراض ،كا٤بوصوؼ ا٤بعركؼ مشاىدة

 عنده الوعي منسوب كترفع اإلنساف لتوقظ كسائل عدة سبحانو هللا يستخدـ -ْ الصحيحة،
 بَػْعدَ  ُحجَّ ٌ  اّلِلَِّ  َعَلى لِلنَّاسِ  َيُكوفَ  لَِئالَّ ) كالرساالت الرسل فّبسل العاقبة، سوء من لنجاتو
ًن ًمنىحه ًمنى هللًا، كى ) كان الببلاي نواعأك  كارهكا٤ب اب٤بصائب كيبتلي ،ُٓٔ/النساء( الر ُسلِ  ُبٍ اٍلًمحى

ًٍة ًىبىاٍةه، كىاٍلبىبل ٍارًًه ًمًكٍاًرـه، كىُبٍ اٍلمىشىقٍَّاًت ًخرٍبات، كىُبٍ اٍلميعىٍاانى ٍاايىٍ  ايكىُبٍ اٍلمىكى  اهًنىٍاايىٍهتي  ته ًبدى
 َلَعلَُّهمْ  َوالسَّيَِّئاتِ  اِبٖتََْسَناتِ  َوبَػَلْوَنُىمْ ) كقولو( مّبالضَّ  تاٍ ضى قٍ يػى  تً وابٍ قي العي  ُبٍ كى  ،اٍلكىرىاٍمىٍاتي 
 نػىعىمةه  ًفيهىا كى إالٌ  بىًليةً  نٍ مً  مىا( )ع) العسكرم ا٢بسن اإلماـ عن ،ُٖٔ/األعراؼ( يَػْرِجُعوفَ 

 دكر ٌبأي فعندئذ ،الضمّب كإحياء ةضلليق كسيلة ةأيٌ  تنفع ٓب فإذا ،ّْٕصٖٕبحارال( اهًبى  يطي ٙبيً 
ٍلنىا كىمىا) كقولو( يالكَ  اءُ وُ الدّ  رُ آخِ ) مثلكاالنتقاـ  العذاب  أىٍىلىهىا أىخىٍذانى  ًإالَّ  نىيبٌو  ًمنٍ  قػىٍريىةو  ُب  أىٍرسى
 . ْٗ/عراؼاأل( يىضَّرَّعيوفى  لىعىلَّهيمٍ  كىالضَّرَّاءً  اًبٍلبىٍأسىاءً 

 ﴾ ُٓنْعَؤٌَُِٕ خُُْٔفْشِِٓنيَ َِٖٓ بَِّٗد ػَنْيَد ؤَػْشَكَ ؼَُّْ سَزِّوِ زِأََّدضِ رًُِّشَ َِّْٖٓٔ ؤَظَُِْْ ًََْٖٓ ﴿ - ٕٕ
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 كال نفسهم،أ ٕبق ٦برموف فهم ألنفسهم الظلم أشد ظا٤بوف أبهنم ،عذاهبم سبب كبياف تعليل   
 كجاءىم عنها، فأعرضوا رهبم آبايت ركاذكٌ  إذا أما اآلخرين، كيظلم إالٌ  نفسو يظلم أحد
 كاآلخرة الدنيا ُب االنتقاـ وفيستحقٌ  ٦برموف ظا٤بوف إذف فإهنم وا،عيرج فلم( اْْلَْدنَ  اْلَعَذابِ )

( أو) ك٦بـر آٍب كل من إجرامان أكثر ك  ظلمان  كربأ كمن للنفي، االستفهاـ( َأْظَلمُ  َوَمنْ : )ا٘تعىن
 القبائح كأشدٌ  ،الرذائل قمة كالظلم ظآب؟ كل من ظلمأ كاف ٩بن فكيف لنفسو، ظلمأ أحد ال

( َوََّل َيْظِلُم رَب َك َأَحًدا) كقولو نفسو على هللا مورٌ حى  لذلك قواؿ،األ كأشرَّ  ،األفعاؿ كأضرٌ 
 اَيتِ ِبَِ  ذُكِّرَ  ٝتَّنْ ( )ابْلَقِبيحِ  إْتَِميلِ  عَلى ئَكافَ  َمنْ  النَّاسِ  َشر  ) ا٢بكم غرر ُب ،ْٗ/الكهف

 الٍب ا٤بتنوعة سبحانو ٕبججو عظو كيي  هبا، ليهتدم هللا آايت عليو عرضتي  الذم ذلك من( رَبِّوِ 
 النعم أك القرآنية ابآلايت كانتأ سواء كاالستقامة، كاإلٲباف كا٥بداية كا٤بعرفة العلم إٔب توصلو
َها َأْعَرضَ  ُثَّ ) التحذيرية كالببلاي كان ا٤بصائب أككالعلمية  كا٤بعنوية ا٤بادية ا٤بتنوعة اإل٥بية ( َعنػْ

 ك٧باسبة للتفكّب كافيان  ٦باالن  كيعطوف يهملوف، كال فٲبهلو  أهنم إشارة الزمِب، للَباخي( ُثَّ )
( َمْوِعًدا ِلَمْهِلِكِهمْ  َوَجَعْلَنا) كقولو ا٤بهلة مدة انتهاءك  ،إلقاء ا٢بجة بعد االنتقاـ كأيٌب النفس،
َهاعَ  َأْعَرضَ  ُثَّ ) ٗٓ/الكهف  رجعية كيعتربىا هبا، ان كمستخفٌ  عليها مستكربان  ٝبيعها عن ان الىيَّ ( نػْ
ضىٍاؽى عىلىٍيًو مىٍن كى ) عليها متعاليان  فيها يتفكر كٓب إليها يلتفت كٓب فيها ينظر ٓب فهو! يمالتقدٌ  كىو
َفُعُو يػَ َّل َمْن و فىاٍلبىٍاًطلي عىلىٍيًو أىٍضيىق،  ا٢بٍىقٌ   ظى عى كى  ٌناسً الى يػىتًَّعظي اًبل كىمىنٍ  ،الَل ُ َتُضر ُه الضَّ اٙتَُدى نػْ
 ( اسالنٌ  وبً  هللاي 
 ٲبافإلا ترؾ ٍب العلمي، ابختصاصو الناس على تعأب كأ كبعشّبتو، كٔباىو ٗبالو مغركر فهو

 اجملرمْب كربأ منبل  ،جراـإك لنفسو  ظلم فهذا ظهره، كراء كجعلو تناساه أك ربو منهج كنسيَّ 
 هتديد من كايىولو ،ككعيد هتديد إنو! كاآلخرة الدنيا ُب منهم االنتقاـ تسليط وفيستحقٌ  الذين
 رابطة كعلى ،الفرد نفسية على معدية كمريرة خطّبةإهنا صفة  ،اإلجرامية الصفة ٥بذه ككعيد

 حق كُب الناس، حق كُب هللا حق كُب أنفسهم حق ُب جرمواأ فهم االجتماعي، التماسك
  .ؽخبلكاأل كا٤ببادئ كالقيم الدين

َتِقُموفَ  اْلُمْجرِِميَ  ِمنَ  ِإنَّ )  اجملرمْب ىؤالء عديتوٌ  الذم ىو ا١ببار القادر هللا فإف( ُمنػْ
 آايت عن كاإلعراض التعإب ىذا عن القرآف كعربَّ  ا٣باصة، بطريقتو منهم كسينتقم ا٤بستكربين،

 ا٢بكم غرر ُب ،كعزتو اإلنساف كرامة كيهْب تعأب هللا يغضب عمل ألنو ،كاالنتقاـ ابإلجراـ هللا
 َعَلْيوِ  َىاَيتْ  َمنْ ( )ع) ا٥بادم اإلماـ كعن(  ِ اِبْلَمْعِصيَّ  نَهاهِ يَ  ملَ  ، يَػْفُسوُ  َعَلْيوِ  َكُرَمتْ  َمنْ )

 لتسجيل الضمّب مكاف الظاىر سماال ككضع ،ّٖٓٙبف العقوؿ ص(هرَّ شَ  ََتَمنْ  َفاَل  يَػْفُسوُ 
 ا٤بصرٌين أم( اْلُمْجرِِميَ ) معُب فيكوف جرٲبتو، رالظاى ُب ىانت كإف عليهم، كتثبيتو اإلجراـ
َتِقُموفَ ) كالفساد كالعناد كالكفر ا١برائم على  ُذو َعزِيزٌ  َواّلِلَُّ ) كقولو كاآلخرة الدنيا ٖبسارة( ُمنػْ
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ـٍ   العظم، عن ا٤بفصوؿ مأ اجملرـك لحمالٌ  يقاؿ الظلم، من أشد: وإتـر ،ْ/عمراف آؿ( ايِْتَقا
 اإلنسانية الصفات عن كمنفصل ،السوم البشرم ا٢بس عن مفصوؿ فهو اجملـر ككذلك

 َٜتَاَف  النَّاس وِ يِ قِ تّ يػَ  َمنْ  النَّاسِ  َشر  ) ا٢بكم غرر ُب ا٤بعركفة، اإلنساف كحقوؽ البشرية كاألخبلؽ
ـى  فػىقىد نَّ هي فػىعىلى  مىنٍ  بلىثى ث) كمصداؽ( ص) النيب عن( َشّرِهِ  رى  أكى  ،قحى  غىّب ُبى  لوىاء عىقىدى  مىنٍ : أجى
تىًقميوفى  اٍلميٍجرًًمْبى  ًمنى  ًإانَّ ) تعأب يقوؿ( هي رى صي نٍ يػى  ٓباظى  مىع مىشىىى  أكى  يًو،دى كىالً  عىقى   ا٤بنثور الدر( مينػٍ
ٔ/ٓٓٓ.  

 مقابل ،ُٓ/السجدة( َرّبِِّمْ  ِبَْمدِ  َوَسبَُّحوا ُسجًَّدا َخر وا) ا٘تؤمني صفات من -ُ: فائدة
 رسالة فكانت( رَبِّوِ  ِبَِاَيتِ  ذُكِّرَ  ٝتَّنْ ) -ِ عنها، أعرضوا هللا تآباي ركاذكٌ  إذا: اجملرمْب ىؤالء
 َأْرَسْلَناؾَ  َوَما) كقولو للناس القرآف أحكاـ كبياف هللا، آايت تبليغ( ص) اإلسبلمية دمحم الرسوؿ

 يـو إٔب ادا٤بع عن غفلتهم من ٥بم كإيقاظان  فطرهتم أبصل ٥بم تذكّبان  ،ِٖ/سبأ( ِللنَّاسِ  َكافَّ ً  ِإَّلَّ 
 الظا٤بْب، أظلم كانوا ىذا جلأ كمن عنها، عرضواأ ٍب ككعيهم، علمهم مستول كرفع القيامة،
 نفسهمأ كظلموا فطرهتم، ُب اإلٲباف نور طفاءإب( أوَّلً ) ظلموىا: مرتي يفسهمأ ظلموا ْلهنم

 ا٤بفيد ٲبافاإل دكاء رفضوا فهم كالطغياف، ا١بهل على كعنادىم العصياف على بقائهم ُب( اثيياً )
 الناس كٕبق نفسهمأ ٕبق ٦برموف فهم لذلك كا٣بسراف، العصياف داء من يشفيهم الذم اؿالفعٌ 

 اْلُمْجرِِميَ  ِمنَ  ِإنَّ ) بعدىا جاء لذلك اإلجراـ، موىمكعلٌ  هللا سبيل عن وىمضلٌ  الذين
َتِقُموفَ   (!ُمنػْ

 ﴾ بِعْشَخجََِْ ُِسَنِِ ىُذًٍ ًَـَؼَِْنَدهُ ُِوَدجِوِ ِْٖٓ ِٓشَّْصٍ ِكِ ظٌَُْٖ كََِد خٌُِْعَدذَ ٌُٓعََ آَظَْْنَد ًََُوَذْ ﴿ - ٖٕ
 ىو: إسرائيل الشك، من عمقأك  دؽأك  أخص كا٤برية ،مراأل ُب الَبدد :وا٘تري  شك،: مري    
 َوَلَقدْ ) ا٘تعىن بو، منصوران  هللا سبيل ُب ٦باىدان  كاف ألنو بذلك ٠بيٌي: قيل( ع) يعقوب النيب
َنا  كالداعمة للقرآف قةا٤بصدٌ  ا٥بادية الصحيحة التوراة موسى أعطينا كلقد( اْلِكَتابَ  وَسىمُ  َآتَػيػْ

 التوراة بْب فكاف القرآف، قهاصدٌ  كالٍب الكلمة، كتوحيد التوحيد، كلمة تعتمد الٍب لئلسبلـ
 سامية شريفة كغاية مشَبكة نبيلة ىدؼ كحدة مع ،ساليبأ ختبلؼاك  دكارأ تعدد كالقرآف
 .القرآف ايدمحم أعطيناؾ كما تعأب، هللا رضا ٙبقيق كىي
( ِلَقائِوِ  ِمنْ  ِمْريَ ٍ  ِف  َتُكنْ  َفاَل ) اب٣بصوص التوراة ال ا٤بنزؿ الكتاب جنس بو ا٤براد( الكتاب)

 ابلبصر يا٢بسٌ  اإلدراؾ ُب ذلك يقاؿ( ِلَقائِوِ  ِمنْ ) القرآف غريب مفردات ُب الراغب قاؿ
 موسى لقاء من( ِلَقائِوِ  ِمنْ ) شك ُب مأ( ِمْريَ ٍ  ِف ) كغّبؾ ايدمحم نتأ تكن فبل بصّبة،لكاب

 ىو كىذا لؤلقرب، يعود( ِلَقائِوِ ) ُب الضمّب ألف موسى، لقاء من ال تعأب، هللا من التوراة كتابو
 التوراة الكتاب نزؿ سبحانو هللا أف مأ( َتُكنْ  َفاَل ) قبلها ما على اءفال ترتيب يستدعيو الذم

 ٍبلل يهدم القرآف كىو كتابك يضان أ ايدمحم عليك ؿكنزٌ  إسرائيل، لبِب كنور ىدل الصحيحة
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، ىي  للشك يبق فلم الواضحة كبيناتو ا٢بق أدلة تواردت كقد ريب، كال ذلك ُب شك كال أقـو
 عليو يلتقي الذم كا٤بكاف الزماف تغٌّب  مع ،الثابت حدا٤بتٌ  دا٤بوحٌ  الواحد ا٢بق إنو ٧بل، كا٤برية

 َوَجَعْلَناهُ ) ٔ/النمل( َعِليمٍ  َحِكيمٍ  َلُدفْ  ِمنْ  اْلُقْرَآفَ  لَتُػَلقَّى َوِإيَّكَ ) كقولو لكتاابفكا الرسوالف
 من إسرائيل لبِب كرعاية كٞباية ىداية مصدر التوراة ككتابو ىو كجعلناه( ِإْسَرائِيلَ  لَِبِِن  ُىًدى
 :كقولو للناس ىداية مصدر الكرًن القرآف متك،كجعلناأل ىاداين  ايدمحم جعلناؾ ضبللة،كما كل
 كعلو كٝبالو كجبللو لكمالو كذلك ،ِٖ/سبأ( َويَِذيًرا َبِشريًا لِلنَّاسِ  َكافَّ ً  ِإَّلَّ  َأْرَسْلَناؾَ  َوَما)

يٍػنىا اٍلًكتىابً  أيًـٌ  ُب  كىًإنَّوي ) كقولو منزلتو  ِف  َتُكنْ  َفاَل ) -ُ: فائدة ،ْ/الزخرؼ( حىًكيمه  لىعىًلي   لىدى
 هللا هممعص الذين تعأب، هللا نبياءأ من ان نبي الَبدد أك الشك يراكد فأ ٲبكن ال( ِلَقائِوِ  ِمنْ  ِمْريَ ٍ 
ة جدر  كىي اليقْب درجات أعلى إٔب ككصلوا كالعمل، القوؿ ُب كسددىم كالزلل ا٣بطأ عن
 حالة ُب كيكونوف ،كالصا٢بْبكاألئمة ا٤بؤمنْب  العلماء بعض يراكد ال كالشك ،(اليقي حق)
 ( يَِقيناً  اَزّددتُ  َما اْلِغطَاءُ  فَ شِ كُ  َلوَ ) ُب غرر ا٢بكم( ليقيا حق)
 ،ْٗ/يونس( ًإلىٍيكى  أىنٍػزىٍلنىا ٩بَّا شىكٌو  ُب  كيٍنتى  فىًإفٍ ) كقولو القرآف ُب كأمثالو ا٣بطاب ىذا ٭باإك 
 عِبأ ؾايٌ )نزؿ القرآف إبعن اإلماـ الصادؽ )ع(  كغّبىا، ْٖ/كا٤بائدة ،ُُٕ/التوبةراجع قولو ك 

 يرل( ص) ىو كالتوٌقي، كاالنتباه التحذير ابب من كالتأكيد ،ُّٔ/ِالكاُب (ايجارة يكا٠بع
 أفْ  َعَلى ََشَاِل  َِف  رَ َوالَقمَ  ٦َتِيِن َِف  الّشْمسَ  ُعَواَوا َلو) القائل كىو عياانن  السماكات ملكوت

 دمحم ليقوؿ كالتكذيب الشك عن( ص) يبالن يَّ هني  ،(ُدويَوُ  أَىَلكَ  أوَ  َترْكَتوُ  َما اْلَمرُ  َىذا ؾَ رُ أتػْ 
 كأم كأعاقب أحاسب مثلكم بشر أان ، من ابب فرض ااؿ ليس ٗبحاؿ،للناس( ص)

 ُب ٪بحهاأك  الَببوية األساليب بلغأ من سلوباأل كىذا هللا، آبايت بيكذٌ  أك يشك إنساف
 ِف  َأوْ  ُىًدى َلَعَلى ُكمْ ِإايَّ  َأوْ  َوِإنَّ ) كقولو الناس ٝبيع فيو تتساكل الذم ا٢بق إٔب الدعوة
 ٰبكم ال( ص) النيب أف بديهي ،ْٖ/ا٤بائدة(َأْىَواَءُىمْ  تَػتَِّبعْ  َوََّل ) كقولو ،ِْ/سبأ( ُمِبيٍ  َااَلؿٍ 

 كميزاف تتبع نةسَّ  كأفعالو كأقوالو كيف ،٨بلوؽ ىول بعيتٌ  أف ك٧باؿ فيو، يتساىل كال اب٢بق إالٌ 
كقولو  يسدده فا( ص) النيب ٱبدع أف حاكؿ ادعان ٨ب أف افَبض كلو كالعدؿ، ا٢بق بو يقاس

نىاؾى  أىفٍ  كىلىٍوالى ) ئنا إًلىٍيًهمٍ  تػىرٍكىني  ًكٍدتى  لىقىدٍ  ثػىبػَّتػٍ يػٍ  .ْٕ/اإلسراء( قليبلن  شى
 كاف فإذا ،ٕٖ/القصص( اْلُمْشرِِكيَ  ِمنَ  َتُكوَينَّ  َوََّل ) ،ُُِ/ىود( أُِمْرتَ  َكَما فَاْسَتِقمْ ) كقولو
 ابالستقامة، عليو هللا يؤكد االستقامة، الناس ملٌ عى يػي كى  ،مطلقة شاملة استقامة قيما٤بست( ص) النيب

َوِإيََّك لَتَػْهِدي ِإىَل ِصَراٍط كقولو )  عليهم، ا٤بهم األمر على أتكيد ا٤بؤمنْب؟ من بغّبه فكيف
 نبوتو، ينكركف اليهود ألف( ع) عيسى يذكر كٓب -ِ، ّٓ-ِٓالشورل/( ِصَراِط اّلِلَِّ  ،ُمْسَتِقيٍم 
 هللا لرسوؿ تسلية اآلية جاءت -ّ عليو، عي مى اجملي  فذكر موسى، بنبوة يقركف كانوا كالنصارل

َفعُ  الذِّْكَرى َفِإفَّ ) موسى حاؿ كتذكره( ص)  ذلاأل لقي موسى فإف ،ٓٓ/الذارايت( اْلُمْؤِمِنيَ  تَػنػْ
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 مثل أبهنا اانةاب٤بع ا٤بليئة الرسالية ٗبسؤكليتك شك ُب تك فبل لقيت، ما مثل قومو من
 دمحم قرآف بينما خاصة، إسرائيل لبِب ىدل موسى توراة أبف هللا ذكر كىنا ،توكمعاان تومسؤكلي

 على القرآف هللا نزؿأ -ْ ،ِٕ/التكوير( ِإْف ُىَو ِإَّلَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلِميَ ) كقولو للعا٤بْب ىدل( ص)
 السماكية الكتب من بعجيكال  ،من الرسل ببدع ليس كىو السماء من بوحي( ص) دمحم
ءً  هًبىا يىٍكفيرٍ  فىًإفٍ ) كقولو كالرساالت الرسل من بغريب بو جاء نٍ مى  كال فيو، يراتبوا حٌب  فػىقىدٍ  ىىؤيالى
 . ٖٗ/األنعاـ( ًبكىاًفرًينى  هًبىا لىٍيسيوا قػىٍومنا هًبىا كىكٍَّلنىا
 ﴾ ٌُّهِنٌَُٕ زِأََّدظِنَد ًًََدٌُٗخ فَسَشًُخ دََُّٔ زِإَْٓشَِٗد َّيْذًَُٕ ؤَجَِّٔصً ِٓنْيُْْ ًَـَؼَِْنَد ﴿ - ٕٗ
 كيتمسك منهم يعلم فالذم إسرائيل، لبِب كنوران  ىدلن  الصحيحة التوراة جعل هللا إف   

 هللا ٯبعل كذلك فعالو،أك  أقوالو ُب بو يقتدل كقدكة إمامان  هللا ٯبعلو ،كيصرب كيثبت كيصدؽ
كىكذا ىدؼ الرساالت السماكية  عامة، لناسكل خاصة للمؤمنْب كرٞبةن  كىدلن  نوران  القرآفى 

 إقباؿ ىناؾ يكوف أف بشرط ،اإلنساين التكامل ملٌ سي  إٔب كتقودىمفإهنا هتدم الناس إٔب ا٢بق، 
ُهمْ  َوَجَعْلَنا: )ا٘تعىنكصدؽ معها،  عليها، بان  كجعلنا ، ضيعب من (منهم)( َأئِمَّ ً  ِمنػْ ٭بوذجيْب  ٬بي
 ٢بمل صا٢بْب كسيادة كقدكة كقادة دين،تمه كعلماء ؤساءر ( َأئِمَّ ً ) إسرائيل بِب من٩بيزين 
( َأئِمَّ ً ) ا٣بّب عمل ُب هبم يقتدل أئمة ،كحواريو كعيسى كنقبائو كموسى إليها كالدعوة الرسالة
 قيادة قبل العقوؿ، كقائد القلوب إماـ فهو ،وفعالً  قوَّلً  بو وا٘تقتدى ا٘تؤمت مبعىن إماـ ّتع

 هللا، هبدل غّبىم كيهدكف نفسهمأ ُب فك مهتد علماء مكى( َأئِمَّ ً ) تاإلرادا كتوجيو األجساد
 َأِئمَّ ً ) ٥با، كالدعاة عليها كاألمناء لعلومها كخزائن لرسالةا كٞبلة ا٤بخلصْب الدين مراجع كىم

 النبوة بعد الدرجات كأ٠بى ا٤بنازؿ رفعأ ك٥بم هبم، مهتدكف تباعأك  هللا، أبمر( ِبَِْمِرنَ  يَػْهُدوفَ 
 كالتعليم مالتعلٌ  على( َصبَػُروا َلمَّا) العالية الدرجة ىذه انلوا كإ٭با يقْب،الصدٌ  درجة كىي لرسالةكا

 بواكىذٌ  سبحانو، سبيلو ُب األذل واكٙبملٌ  هنجو على كاستقاموا هللا إٔب الدعوة ُب كالصدؽ
 .مةرٌ ا الشهوات ُب اسَبسا٥با كعدـ ،ا٤بعاصي ارتكاب عن كمنعوىا السيئة نفوسهم عادات

 على مالقيٌ  ينالدٌ  الناس موفكيعلٌ  هللا، كطاعة كاإلٲباف ا٢بق إٔب ا٣بلق يرشدكف( ِبَِْمِرنَ  يَػْهُدوفَ )
 مأ (ِبَِْمِرنَ ) الناس، أبمر ال هللا أبمر( ِبَِْمِرنَ ) الضبلؿ كبغّبه اإلنساف حياة ُب حةملٌ  ضركرة أنو

ًر اٍلميًهمَّةً ) مإلرادهت كتقويتنا ٥بم كإذننا كإرادتنا بتوفيقنا  ، ُب ا٢بديث عن اآلية (ا٥بًٍمَّةي عىلىى قىدى
( َصبَػُروا َلمَّا) ،ُٖٔصُالكاُب(  مْ هِ مِ كْ حُ  لَ بْ قػَ  هللا كمُ حُ وَ  ،مْ ىِ رِ أمْ  لَ بْ قػَ  هللا رَ أمْ  فَ موُ دِّ قَ يػُ وَ )

 شكاؿاأل ٝبيع ُب األصيل الدين ٗبنهج كالتزموا ا١باىلي، الواقع فساد كقاكموا كصمدكا
 ُب ا٤بشاؽ لكٙبمٌ  قومهم منكالعناء  األذل لكٙبمٌ  ايتالتحدٌ  ككثرة ا٤بعاانة شدة مع ،واؿكاألح
 بِب من القدكة كالعلماء ،النخبة األئمة ىؤالء)الصرب ا١بميل  كاصرب  حْب أم هللا، سبيل

ُهمْ  َجَعْلَنا) االستقامةك  ا٢بق طريق ُب كثبتوا ا٤بشاؽ، على (إسرائيل  َلمَّا ِبَِْمِرنَ  يَػْهُدوفَ  َأئِمَّ ً  ِمنػْ
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 ًىيى  اًبلًٍَّب  اٍدفىعٍ ) كقولوب الطبائع،  كهتذٌ ( الرََّغاِئبُ  ؾُ ُتْدرَ  اِبلصَِّْبِ )ُب غرر ا٢بكم ( َصبَػُروا
نىكى  الًَّذم فىًإذىا أىٍحسىني  نىوي  بػىيػٍ اكىةه  كىبػىيػٍ أىنَّوي  عىدى يمه  كىٕب   كى تًنىا كىكىانيوا) ،ّْ/فصلت( ٞبًى  قْبالي( ييوًقنيوفى  آبًىايى

ىو مرحلة الكشف للحيجب، كالوصوؿ إٔب : واليقي كالدراية، ا٤بعرفة فوؽ العلم صفة من
)من صىبػىرى على هللا كىصىلى إليو(  عن اإلماـ علي )ع(ا٢بقيقة، فمن ٕبث عن هللا كجده، 

 .ٓٗصُٕالبحار
 تدرجا أعلى كىو ا٢بكم ثبات معق الوعي كأتلٌ  الفهم وفاستقرار العلم كسك ىو :واليقي
 كىاٍلميٍؤًمنيوفى  ًمنػٍهيمٍ  اٍلًعٍلمً  ُب  الرَّاًسخيوفى  لىًكنً ) كقولو كاإلٲباف العلم ُب الراسخوف كىم ،اإلٲباف
 حق :درجات اليقيوىناؾ ، كآايتو هللا ٗبنهج يوقنوف فهم ،ُِٔ/النساء( ًإلىٍيكى  أيٍنزًؿى  ٗبىا يػيٍؤًمنيوفى 
 ىؤالء يوقنوف شبهات، كال ظن كال شك ببل يوقنوف ،اليقي وعي ،اليقي وعلم ،اليقي
علميان كٙبرٌكوا عمليان كتدبٌركا فكراين آبايت هللا الكثّبة  آمنوا إهنم انقطاع، كببل الدكاـ على األئمة

: واليقيكرسولو كرسالتو، فخشعت قلوهبم ٥با كصٌدقوىا أشدَّ التصديق بكامل الوعي كالداللة، 
 مان تعلٌ  مواتعلٌ  هنمأل( اْلَيِقيِ  َحق  ) درجة إٔب كصلوا كإ٭با ،الصاّب للعمل ا٤بوجب التاـ العلم ىو

 قييلل ا٤بوصولة الصحيحة كبراىينو كحججوبكامل دالئلو  ،من منبعو الدين خذكاأك  صحيحان 
 ا٤بستوُب كالعلم كاليقْب كالتقولا٢بركي  صربلفبا ،ٓٗ/الواقعة( اْلَيِقيِ  َحق   َٙتُوَ  َىَذا ِإفَّ ) كقولو
 ُب كالغلو كاال٫برافات ا٣برافات يقبلوا ٓب كىؤالء (الدين ِف اإلمام ) تناؿة كالنزاىة ابلكفاء
 منو جزءان  كيكوف فيو يدخل كعملي فكرم ضبلؿ كل عن الصحيح ينالدٌ  زكاكميٌ  الدين،

َفُعُو اْلَيِقْيُ َيُضر ُه الشًّكُ  يالذَ )ك  (قياليَ  ةُ وَ قػُ  وفكُ تَ  ينالدّ  رِ دَ قَ  لىعَ ) ُب غرر ا٢بكم( ََّل يَػنػْ
رْ ) بقولو ىؤالء هللا بشر لذلك الصا٢بات، كعمل العبادات تكوف اليقْب قدر كعلى  فَػَبشِّ
 ُأوُلو ُىمْ  َوُأولَِئكَ  اّلِلَُّ  َىَداُىمُ  الَِّذينَ  ُأولَِئكَ  َأْحَسَنوُ  فَػيَػتَِّبُعوفَ  اْلَقْوؿَ  َيْسَتِمُعوفَ  الَِّذينَ  ،ِعَبادِ 

 فػىٍوؽى  كىالتػٍَّقوىل بىدىرىجىة، االٍسبلـً  فػىٍوؽى  ٲبىافي اإل( )ع) الرضا اإلماـ عن ،ُٖ-ُٕ/الزمر( اْْلَْلَبابِ 
ٍيئان  اٍلًعبىادى  بػىٍْبى  يػىٍقًسم كىٓبى  بىدىرىجىة، التػٍَّقوىل فػىٍوؽى  كىاٍليىًقْبي  بىدىرىجىة، ٲبىافً اإل  (اٍليىًقْبً  مىنَّ  أىقىل   شى

 . ُٓ/ِالكاُب
 : فائدة

 ُب ا٤بؤثرة ا٢بركية كأصو٥با الفاعلة، رٱبيةاالت السنن نظاـ عن اآلية ىذه ُب القرآف يكشف -ُ
 ةللقلٌ  توحي أهنا كمكاف، زماف كل ُب األمم لكل ا٤بستمر كدرسها ،العامة اإلنسانية ا٤بسّبة
 ا٤بختاركف صرب كما ا٤بنتشر، الفساد مقاكمة ُب تصرب أف مكة ُب ذاؾ يـو ا٤بستقيمة ا٤بسلمة
 ،للمسلمْب صا٢بة قدكة( َأئِمَّ ً ) منكمليكوف  أيقنوا كما كتوقن ل،إسرائي بِب من األئمة النخبة
 من حقٌ  ا٥بادية األئمة تعيْب كُب إسرائيل، لبِب صا٢بة قدكة( َأئِمَّ ً ) ا٤بوقنوف كلئكأ كاف كما

( اَّللَّي أىٍعلىمي حىٍيثي ٯبىٍعىلي رًسىالىتىوي ) كقولو كٙبقيقو بو الوفاء ٯبب الناس على هللا حقوؽ
ين ككحدة ا٤بسلمْب، كصبلح الدنيا كعٌز ألف اإلمامة نظاـ األمة كزماـ الدًٌ  ،ُِْاـ/األنع

 الى  كىىىو مىاىتَّ  مىنٍ ( )ص) النيب عن ُٕ/اإلسراء( يَػْوـَ َيْدُعوا ُكلَّ ُأَنٍس ِبَِِماِمِهمْ ا٤بؤمنْب كقولو )
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 ابلفعل( يُوِقُنوفَ )ك( ْهُدوفَ يػَ )جاء  -ِ ،ٕٕصِّالبحار( جَّاىىًلية ًميتىة مىاىتَّ  إمىاىمىوي  ًرؼعٍ يػى 
 شدة من ابلرغم ىؤالء، حياة كل ُب الصفتْب هباتْب يكالتحلٌ  ،ستمراراال على للداللة ا٤بضارع
ٍكا كىالًَّذينى ) كقولولو دالالت كاسعة   حو٥بمككثرة ا٤بعاانة  الفساد ىيمٍ  ىيدنل زىادىىيمٍ  اٍىتىدى  كىآىاتى
 (. هي شىدى أرٍ  هللا دلهًبي  اٍىتىدىل نً مى ) ا٢بكم غرر ُب ،ُٕ/دمحم( تػىٍقوىاىيمٍ 
 ﴾ َّخْعَِِلٌَُٕ كِْوِ ًَدٌُٗخ كَِْٔد خُْوَِْدَٓصِ ٌََّّْ زَْْنَيُْْ َّلْقَُِ ىٌَُ سَزَّيَ بَِّٕ﴿ - ٕ٘
 ،ٰباسبهم ىو هللا ٔبإ مَبكؾ فأمرىم التوراة، حكم بعد بينهم ما ُب إسرائيل بِب اختبلؼ   

 ا٤بؤمنْب كبْب عامة الناس بْب كٰبكم يقضي ىو( يَػْفِصلُ  ُىوَ ) ايدمحم (رَبَّكَ  ِإفَّ ) ا٘تعىن
 اق بْب فيميز ،ٔ/ا٤بطففْب( اْلَعاَلِميَ  ِلَربِّ  النَّاسُ  يَػُقوـُ  يَػْوـَ ) (اْلِقَياَم ِ  يَػْوـَ ) خاصة كالكافرين
 كىسىبىتٍ  ٗبىا نػىٍفسو  كيل   كىلًتيٍجزىل) كقولو يستحق ٗبا إنساف كل كٯبازم القيامة، يـو كا٤ببطل
 أمر ُب كٱبتلفوف كالدنيا، الدين مورأ ُب( ٥َتَْتِلُفوفَ  ِفيوِ  َكايُوا ِفيَما) ِِ/ا١باثية( ييٍظلىميوفى  الى  كىىيمٍ 
 ال كحده،  إالٌ  ليس القيامة يـو ا٢باسم الفصل ذلك كأف هللا، أبمر يهدكف الذين ئمةاأل

ا) كقولو عداه من إٔب ضي وَّ فى يػي  كال سواه، أحد عليو يقدر ( كىالى ييٍشرًؾي ُب حيٍكًمًو أىحىدن
  .ِٔ/األنعاـ( ا٢بٍىاًسًبْبى  أىٍسرىعي  كىىيوى  ا٢ٍبيٍكمي  لىوي  أىالى ) ِٔالكهف/
 -ُ: وجوه لعشر أحداً  حكمو ِف يشرؾ أف دوف عباده بي كم٤ت تعاىل هللا أف ِف والسبب
 بفضلوسبحانو  ىو بل ا٤بخلوقْب، من أحد إٔب حكمهم ٯبعل أف من عزٌ أ عنده ألهنم ،لعزهتم
 رْت  -ّ غّبه، أحد حوا٥بمأ على عيطلٌ  لئبل ،عليهم ةً ريَ غِ  -ِ عليهم، حاكمان  يكوف ككرمو
 َوَلَقدْ ) اإلكراـ سننو ومن كرمي إيو -ْ ذنوهبم، كيسَب عيوهبم يفشي ال ارستٌ  فإنو ،وكرماً 
ـَ  َبِِن  َكرَّْمَنا  مقتضى على يعملوف ماك  خلقهم الذم ،وعدَّلً  فضالً  -ٓ ،َٕ/اإلسراء( َآَد
 ّببحل ال عليو لّبٕبوا خلقهم تعأب فإنو ،عليهم  ً قَ فَ شَ وَ  ّبم عناي  -ٔ مشيئتو، ككفق حكمتو
،  خلقهم اببة تعأب فإنو ،ّبم وٛتب  رْت  -ٕ عليو، ٱبسركا أف كرمو من ٯبوز فبل عليهم،

،رى أيعٍ  أفٍ  بتي بى أحٍ فى ان كينتي كنزان ٨بفيٌ )كما ُب ا٢بديث القدسي:  ( رىؼى أيعٍ  لكي لقى ا٣بى  تي قٍ لى ٨بىى  ؼى
 ْبي عى ) كالرضا ابة بنظر شأهنم ُب فينظر، ْٓا٤بائدة/( َو٤تُِب ويَوُ  ٤تُِبػ ُهمْ ) لقولو خلقهم كللمحبة

عىٍبًدمى  يىسىعيًِبى قػىٍلبي كىإ٭با تىسىعيًِبٍ الى أىٍرًضيى كىالى ٠بىىاًٍئيى  )الى  وفيو أيضاً  (ةيلى لً كى  بو يٍ عى  لً كي  نٍ عى  ضاٍ الرً 
 -ٖ (!كىخىلىٍقتيكى ألىٍجًليى  ،خىلىٍقتي األىٍشيىٍاءى ألىٍجًلكى ) وفيو أيضاً  ُِٓ/ٗمواىب الرٞبن( اٍلميٍؤًمن
ـَ  َبِِن  َكرَّْمَنا َوَلَقدْ ) لقولو وتكر٦تاً  لطفاً   العفو، بٌ ٰبي  عفوٌ  تعأب فإنو ،وجوداً  عفواً  -ٗ( َآَد
 هللا على يكرب فبل كقدرهتم، بقدرىم كأعرؼ ا٥بمٕب علمأ فهو ،سرارهأ خزائن هللا جعلهم -َُ

 (خىلىقىهيمٍ  كىًلذىًلكى  رىب كى  رىًحمى  مىنٍ  ًإالَّ  ، ٨بيٍتىًلًفْبى  يػىزىاليوفى  كىالى ) كقولو ٕبا٥بم لعلمو اختبلفهم
  .ُِٕصٕج/البياف ركح ،ُُٗ-ُُٖ/ىود

 كالظلم كاالعتداء يالبغ ىو نبيائهم،أ بعد كالدنيا الدين ُب األمم اختبلؼ كسبب -ُ: فائدة
 كاألمواؿ كا١باه الدنيا كحبٌ  الرائسة كطلب )آفة العلماء ا٢بسد( العلماء بْب.. كا٢بسد كا٢بقد
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كىمىا تػىفىرَّقيوا ًإالَّ ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلًعٍلمي كقولو )  الناس، بْب كاألشكاؿ ا٢باؿ كحسن كا١بماؿ
نػىهيمٍ  نٍػيىا خسىر مىنٍ   النَّاسً  ُبى  إفٌ ) (ع) العابدين زين اإلماـ عن ،ُْالشورل/( بػىٍغينا بػىيػٍ  ًخرىة،اآل كى  الد 

نٍػيىا بًتػىٍرؾً  نٍػيىا، الد   ،ةً لى لى اى  ةً باحى الىمي  كىالنًٌعىم ٍموىاؿً األ لىذَّة ًمنَّ  أىٍفضىلى  ٍلةى البىاطً  اًلرىائىسَّةى  لىذَّةى  أىفَّ  رىلكىي لىلد 
عى  ذىلكى  ؾى ري تػٍ يػى فػى   عٌينو ٤بن الرفض لواء ٰبمل ٤بن التهديد من نوع كىو -ِ ،(!ايىسىةً للىرً  طىلبان  أىٝبى
 أف الدين ألئمة ينبغي كال ،ٕ/الرعد( َىادٍ  قَػْوـٍ  َوِلُكلِّ ) كقولو كىاداين  إمامان  للناس تعأب هللا

 الَِّذينَ  ِإفَّ ) كقولو الناس كىدايةكبياف حكم هللا  هللا رسالة نشر ُب بواجبهم القياـ عن يتماىلوا
 يَػْلَعنُػُهمُ  ُأولَِئكَ  اْلِكَتابِ  ِف  لِلنَّاسِ  بَػيػَّنَّاهُ  َما بَػْعدِ  ِمنْ  َواْٙتَُدى اْلبَػيَِّناتِ  ِمنَ  َأيْػَزْلَنا َما َيْكُتُموفَ 

ِعُنوفَ  َويَػْلَعنُػُهمُ  اّلِلَُّ   آبي اٍلًبدىعي ُبٍ أيمًٍَّبٍ، فػىٍلييٍظًهر اٍلعى  ظىهىرىتً  ًإذىاٍ ))ص( عن النيب ، ُٗٓ/البقرة( الالَّ
سىةى  طىلىبى  مىنٍ ) عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ْٓ/ُالكاُب( هللاً  لىٍعنىةي  مىوي، فىمىٍن ٍٓب يػىٍفعىٍل فػىعىلىٍيوً لٍ عً   الٌرائٍى

 . ِّٕٙبف العقوؿ ص( ًٕبىقٌو  لىوي  الطٍَّاعىةى  حيًرـى  ،حىقٌو  بًغىٍّبً 
 ﴾َّغَْٔؼٌَُٕ ؤَكََِد َُأََّدضٍ رَُِيَ كِِ بَِّٕ َٓغَدًِنِيِْْ كِِ َّْٔؾٌَُٕ خُْوُشًُِٕ َِٖٓ هَسِِْيِْْ ِْٖٓ ؤَىٌَِْْنَد ًَْْ َُيُْْ َّيْذِ ؤًَََُْْ ﴿ - ٕٙ
 ا٤باضية ابألمم الكفار على ا٢بجة كأقاـ ٨بلوقاتو، ظاىر ُب قدرتو آاثر على تعأبهللا  ونبٌ  ٍب   

 ىؤالء أغفل نكار،كاإل بيخكالتو  ريعقللت االستفهاـ( َٙتُمْ  يَػْهدِ  َأَوملَْ ) فقاؿ فأىلكوا كفركا الذين
 واظعيتٌ  كٓبأ ا٢بق ٥بم يظهر كٓبأ مكة، ألىل يتبٌْب  كٓبأ عيوهنم، ماـأ الواضحة هللا سنن ا٤بشركوف

 ِمنَ  قَػْبِلِهمْ  ِمنْ  َأْىَلْكَنا َكمْ ) األخبار؟ من ك٠بعوا اآلاثر من رأكا ٩با ا٥بدل، يرشدىم كٓبأ
 تكذيبهم بسبب ا٤باضية األمم من( اْلُقُروفِ  ِمنَ ) قبلهم أىلكنا من كثرة للكثرة،( َكمْ ( )اْلُقُروفِ 
  .ا٢بق ك٧باربة للفساد كنشرىم ،للرسل

 ُب كٲبركف اليـو كٲبشوف ابقية، منهم يبق فلم ىبلكهم آاثر يشاىدكف( َمَساِكِنِهمْ  ِف  ٦َتُْشوفَ )
 االنتقاـ ذلك ُب إفٌ ( آَلَاَيتٍ  َذِلكَ  ِف  ِإفَّ ) كلوط كصاّب ىود كقـو الظا٤بْب أكلئك منازؿ

 كقدرتنا، القاىرة سنننا عن تكشف كاضحات كدالالت كمواعظ لعرب( آَلَاَيتٍ ) كآاثره كاإلىبلؾ
 أخذ ٗبا مأخوذكف هنمأ يعقلوف كانوا لو ،السماكية كالرساالت الرسل صدؽ على هبا كيستدؿ

 قَػْريَ ٍ  ِمنْ  أَيِّنْ َفكَ ) كقولو طريقهم على نيسائر  ماداموا أىلها، الظآب الداير ىذه صحابأ بو
 َأَفاَل ) ْٓ/ا٢بج( َمِشيدٍ  َوَقْصرٍ  ُمَعطََّل ٍ  َوبِْئرٍ  ُعُروِشَها َعَلى َخاِويَ ٌ  َفِهيَ  ظَاِلَم ٌ  َوِىيَ  َأْىَلْكَناَىا
 على الكرًن القرآف يستنكر ٥بم؟ تذكّبان ىميهزٌ  أفبل فيعتربكف، ا٤بواعظ ركفيتدبٌ  أفبل( َيْسَمُعوفَ 

 رتفكٌ  ٠باع( َيْسَمُعوفَ  َأَفاَل ) فيقوؿ منها يراد ما عنالساىية  الغافلة ةالقاسي النفوس ىذه
 أف إىل إشارة ىذاك ابإلٲباف، كتكذيب كعناد بلؿضى  من عليو ىم ماعٌ  فينتبهوف ،عاظكاتٌ  ركتدبٌ 

 قلب كاستقبلها كاعية فه ذي أي  تهاقى لى تػى  إذا ،واَّلستقام  والتأثري اٙتداي  طرؽ من طريق السمع
 يقيموا ٓب كالباطل، ا٢بق بْب مفرز راجح رمفكٌ  كعقل ،كاعو  صحيح ٠بع ٥بم كاف لوف سليم،
 . ا٥ببلؾ إٔب عاقبتها أبف ٯبـز ضالة جاىلة حالة على



 

  اٖتادي والعشروف/ إتزء  ٖٓ  / عدد آايهتا كي/ م ٕٖالسجدة / سورة  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     31
 

 سكاهناالباقية بعد ىبلؾ  كآاثرىم ا٤باضية األمم مصارع من الكرًن القرآف يتخذ -ُ: فائدة
 كدرسان  عربة القرآف تخذىميٌ  ف،تتخلٌ  ال علةفا ماضية هللا ةنٌ سي  إهنا مصر، فرعوف إىرامات مثل
 كاألحاسيس ا٤بشاعر كإاثرة القاسية الضمائر كٙبريك الغافلة،القلوب  يقاظإل كاضحان  بليغان 

تيٍم ُب مىسىاًكًن الًَّذينى ظىلىميوا كقولو ) الشديد هللا بطش من ا٣بوؼ أجل من ا٣باملة، نػٍ كىسىكى
يٍ  ى لىكيٍم كى  فَ وُ ظُ عِ تَّ يػَ  َّلَ  نَ ذيْ والّ ) ْٓإبراىيم/( فى فػىعىٍلنىا هًبًٍم كىضىرىبٍػنىا لىكيمي اأٍلىٍمثىاؿى أىنٍػفيسىهيٍم كىتػىبػىْبَّ

َرةً  واَ َكايُ  اِبْلَمْاِاْيَ  كأىٍخسىري ، (َظ بَِغريِهِ عِ وُ السَِّعْيُد َمْن ) ُٖٔب هنج الببلغة خطبة، (ِلْلَبْاِقْيَ  ِعبػْ
ٍافى ًعبػٍرىةن لًلنٍَّاسً   كال ا٢بياة، بسنن ا٤بعرفة يفقد فإنو التاريخ بسنن ريتفكٌ  ال كالذم ،النٍَّاًس مىٍن كى

 كعبلقتها ،ا٤باضي سنن أٮبية بْب الربط خبلؿ من إالٌ  ا٤بعرفة حق ا٢بياة سنن معرفة ٲبكن
ـُ  َوتِْلكَ ) كقولو ا٤بستقبلكمتطلبات  ا٢باضر بسنن  َُْ/عمراف آؿ( النَّاسِ  بَػْيَ  يَُداِوُٙتَا اْْلَايَّ
 يفكركف الذين يقوده فسوؼ ريفكٌ  ال كالذم ،روالتذكّ  روالتدبّ  رالتفكّ  إٔب دعوة ذلك ككل
ره  سىاعىةو  تػىفىك ري ، عن الصادؽ )ع( )عليو ىم ما إٔب هنمك كيقود يػٍ َا يَػَتذَكَُّر ()سىنىةو  ًعبىادىةً  ًمنٍ  خى ِإ١تَّ
 . ِّٕ/ُٕالبحار  ،ُٗالرعد/( اْْلَْلَبابِ  اْ ُأولُو 
 ﴾ ُّسْقِشًَُٕ ؤَكََِد ًَؤَْٗلُغُيُْْ ؤَْٗؼَدُٓيُْْ ِٓنْوُ ظَإًَُُْ صَسْػًد زِوِ كَنُخْشِؾُ خُْفُشُصِ خُْإَسْكِ بََُِ خَُْٔدءَ َٗغٌُمُ ؤََّٗد خَّشًَْ ؤًَََُْْ ﴿ - ٕٚ
 النفع أف ليبٌْب  اإلحياء على قدرتو إٔب أرشد اإلىبلؾ، على سبحانو قدرتو بٌْب  أف بعد   

 النابضةاإلٲبانية  ا٢بياة بنسيم كمشاعرىم الناس قلوب ؾرٌ ٰبي  أف أجل من تعأب، بيده كالضر
 ُب ،كحكمتنا قدرتنا ككماؿ نعمتنا أبعينهم يشاىدكا ٓب أك( اْلَماءَ  َيُسوؽُ  َأنَّ  يَػَرْوا َأَوملَْ ) فقاؿ
 ِإىَل ) صدفة كليس كحكمتو هللا إبرادة ا٤باء، ببخار لامٌ  السحاب وكنوجٌ  ؾك٫برٌ  نسوؽ أننا

 كتناثر كتفتت قطع أم نباهتا جرز الٍب ظاىرىا، ُب ا٤بيتة اليابسة األرض إٔب( إْتُُرزِ  اْْلَْرضِ 
 ىي فإذا موهتا، بعد فيحييها ا٤باء إليها هللا فيسوؽ النبات، من خالية جرداء أرض كأصبحت
 لكبذ فنخرج( َزْرًعا ِبوِ  فَػُنْخرِجُ ) كاالنشراح اب٢بياة النابض األخضر ابلزرع مستبشرة خضراء
 فتأكل( َوَأيْػُفُسُهمْ  َأيْػَعاُمُهمْ  ِمْنوُ  َتَُْكلُ ) كالنبات كالثمار الزرع أنواع لغّبه ييكا بذاتو ا٢بي ا٤باء
( ِرْزقُػَها اّلِلَِّ  َعَلى ِإَّلَّ  اْْلَْرضِ  ِف  َدابَّ ٍ  ِمنْ  َوَما) كقولو كالتنب كاألكراؽ كا٢بشائش دكاهبم منو
 .كالفواكو كالثمار البقوؿك  كا٢ببوب البشر منو كأيكل ،ٔ/ىود
 اسوسة األمور تلك اآلايت؟ ىذه ُب كيعتربكف وفكٰبسٌ  أبعينهم يركف أفبل( يُػْبِصُروفَ  َأَفاَل )

 خالقها تعأب هللا قدرة كماؿ على هبا فيستدلوف كالعباد، الببلد هبا هللا أحيا الٍب الواضحة
 أف أيضان  كيستدلوف إليو، يدعوك  ا١بماؿ كٰببٌ  ا١بماؿ ٱبلق ٝبيل سبحانو كىو كمبدعها،

 إيو موهتم، بعد اثنية مرة أحياء إعادهتم على قادر موهتا، بعد اليابسة األرض أحيا الذم
 كنبضها ا٢بياة ٕببلكة كالشعور ،الناارة إتميل  اٖتياة وبواىب اٖتياة بنعم  حساسإلا

 كا٢بساب ا١بزاء ىذا بدكفك  لو، شريك ال كحده للعبادة ا٤بستحق تعأب كأنو ذ،ااألخٌ  ؾا٤بتحرٌ 
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إنساف عاقل فكيف يصدر  من يصدر ال كالبلىدفية كالعبث عبثان، ا٢بياة تصبح القيامة يـو ُب
ٌل لغزه، . القيامة بيـو اإلٲباف لوال مه هى بػٍ مى  لغزه  ا٢بياة: إذف ؟!ا٢بق هللا من )مىٍن  ِف غرر اٖتكم ٰبى

جملي   َأَفاَل ) كقولو كالتوبيخ ريعقللت االستفهاـ -ُ: فائدة( ُبى يػٍرى ا٢بيسٍ غى  ؤثرٍ ، ٓبٍى يي ازاةً صىٌدؽى ابى
 أمر كىو موهتا بعد األرض إحياء ؟(يُػْبِصُروفَ  َأَفاَل ) اآلية ىذه كُب ،ِٔ/اآلية ؟(َيْسَمُعوفَ 
 .دةاجملرٌ  ابلعْب يدرؾ ظاىرم
 ا٤بواعظ بركات نوصل -ِ ،ا٘تقفل  ا٘تغلق  القلوب يوافذ يفتح ؾا٘تتحرّ  اٖتي ا٘تشهد ىذا
 ا٤بواعظ بتلك فتتعظ ا٢بق، عن ا٤بعرضة القاسية ا٤بيتة القلوب إٔب ،ا٥بدايةأنوار ك  ا٤بعرفة كمياه
 آايت يبصركا فلم قلوهبم، ةو سلق الغفلة عليهم كاستولت العمى عليهم غلب إهنم -ّ ية،ا٢بسٌ 
 أيواع -ْ لخّب،ل قوايوفٌ  فلم كالعادة كاأللفة الغفلة نظر نظركا ٭باكإ ل،كأتمٌ  ربتدبٌ  الكثّبة هللا

 ا٤بطيع ا٤بؤمن وىداي  الطاعات، إٔب الفاسق ا٤بؤمن وىداي  اإلٲباف، إٔب الكافر ىداي : اٙتداي 
 إٔب العارؼ وىداي  كا٤بعرفة، العلم إٔب ا٤بتقي رعا٤بتوٌ  الزاىد وىداي  كالزىد، كالتقول الورع إٔب
 انكشاؼ على ا٢بصوؿ العظمة معدف إٔب( الواصل) وىداي  العظمة، معدف إٔب( ؿو الوص)

، كبدائع عمالنً  عجائب فّبل ،األقدار مع تناسقا٤ب األسرار عآب  إ٭با اإل٥بي الفيض فإف الكـر
 . ُِٖصٕالبياف ركح .ا٣باشع كاإلٲباف الراسخ العلم على ا٤ببنية العبادات طريق عن ٰبصل
 ﴾ فَددِهِنيَ ًُنْعُْْ بِْٕ خُْلَعْكُ ىَزَخ َٓعََ ًََّوٌٌَُُُٕ ﴿ - ٕٛ

 من األمن ىو كىذا حصولو، يستبعدكف ألهنم كمعاندة منهم جهبلن  ابلعذاب اجملرموف يستعجل
 فهم ،ٗٗ/األعراؼ( اْٗتَاِسُروفَ  اْلَقْوـُ  ِإَّلَّ  اّلِلَِّ  َمْكرَ  أيََْمنُ  َفاَل  اّلِلَِّ  َمْكرَ  َأفََأِمُنوا) كقولو هللا مكر

 كىكذا! حصى أهنا على الثمينة رةاب١بوى الطفل يلعب كما الثمْب األبدم ٗبصّبىم يلعبوف
 ْبى بى  ًٍب الٌ  كى سي فٍ نػى  كى ئأعدا أىٍعدىل) عن النيب )ص(، بعدكه العدك يعمل كما بنفسو الكافر يعمل
 ايدمحم قومك من كالطغاة الكفار كيقوؿ( َويَػُقوُلوفَ : )ا٘تعىن ،ْٖتنبيو ا٣بواطر ص (بيكى نٍ جى 

 بيننا كيفصل كسيفتح سيحكم هللا أبف كنناتعد إنكم: كمعاندين كمستغربْب كمنكرين مستهزئْب
 ا٢بكم: الفتح ،كالنفي لئلنكار االستفهاـ ؟(اْلَفْتحُ  َىَذا َمَت ) اآلخرة قبل الدنيا ُب كبينكم
كيكوف الفتح إما ُب  بْب ا٣بلق، اب٢بق فيو هللا ٰبكم الذم ا٢باسم اليـو ُب كا٢باكم ،الفاصل

ا٢بكم الفاصل بْب (؟ فمٌب يكوف ىذا مت ىذا الفتح)الدنيا أك ُب يـو القيامة أك ُب كليهما 
 على تعذيبنا كيكوف علينا هللا كينصركم كبينكم بيننا هللا كيفصل يفتح مٌبا٢بق كالباطل؟ 

 الذم ادكد جلوأ إٔب الفتح أتخّب ُب هللا حكمة عن غافلوف إهنم زعمكم؟ على أيديكم
 كقولو منو فبلتكاإل دفعو على بقادرين ىم ماك  يؤخره، كال استعجا٥بم يقدمو ال كالذم ره،قدٌ 
نَػَنا ٣َتَْمعُ  ُقلْ )، كقولو َّسبأ/( قيٍل لىكيٍم ًميعىادي يػىٍوـو الى تىٍستىٍأًخريكفى عىٍنوي سىاعىةن كىالى تىٍستػىٍقًدميوفى )  بَػيػْ

نَػَنا يَػْفَتحُ  ُثَّ  رَبػ َنا ُتمْ  ِإفْ ) ِٔ/سبأ( اْلَعِليمُ  اْلَفتَّاحُ  َوُىوَ  اِبْٖتَقِّ  بَػيػْ  إان دعواكم ُب( َصاِدِقيَ  ُكنػْ
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 كقولو صادقْب كنتم إف الوعد ىذا فحققوا كرسالتو، الرسوؿ بناكذيت على معاقبوف
نَّمى  كىًإفَّ  اًبٍلعىذىابً  يىٍستػىٍعًجليونىكى )   .ْٓ/العنكبوت( اًبٍلكىاًفرًينى  لىميًحيطىةه  جىهى

 وعقلٌ  يبق تفكّبه عكتوسٌ  علمو رى بػي كى  مامه ا٤بادم، التفكّب ذك ا٤بلحد اإلنساف -ُ: فائدة
 كقيودىا ا٤بادة حدكد ضوء على الكربل ا٢بقائق يربط ا٤بادم العقل فهذا ا٤بادة، حدكد ضمن
 للوصوؿ ىو يرتفع أف كليس ا٤بادم، مستواه إٔب ا٢بقيقة هتبط أف يريد فهو هبا، يؤمن الٍب
 هبا ينخدع الٍب ا٤بغالطة تكمن كىنا حدكدىا، من صكيتخلٌ  ا٤بادة قيود من كيتحرر ،إليها
نٍػيىا كىىيٍم عىًن اآٍلىًخرىًة ىيٍم غىاًفليوفى كقولو )  ،!فا٤باديو  ىؤالء /( يػىٍعلىميوفى ظىاًىرنا ًمنى ا٢بٍىيىاًة الد   ،ٕالرـك

 على منهم ا٤بطلوب الدكر كايؤدٌ  أف هللا، رساالت غْبكا٤ببلٌ  هللا إٔب الدعاة من ا٤بطلوب إف -ِ
كالنتائج  كالبقية الكرًن، القرآف مع الرسإب تبليغهم يتعارض كال كالوعي، كاإلٲباف العلم أساس
 األسباب بيرتٌ  تعأب هللا فإك  هللا، على كالنتائج اإلنساف بيد فاألسباب كجل، عز هللا على
 . ا٤بقدمات قدر على كالنتائج ا٤بسببات، قدر على
 ﴾ ُّنْظَشًَُٕ ىُْْ ًََُد بِميَدُٗيُْْ لَشًُخًَ خَُّزَِّٖ َّنْلَغُ َُد خُْلَعْكِ ٌََّّْ هَُْ ﴿ - ٜٕ
( اْلَفْتحِ  يَػْوـَ  ُقلْ ) بقولو ٥بم موٖبان  الكربل ا٢بقيقة ٥بذه استبعادىم عن ٯبيبهم أف نبيو هللا أمر قد
 يـو( اْلَفْتحِ  يَػْوـَ ) جاء إف تستهزئوا كال تستعجلوا ال ٥بم، ةمكصد ٤بشاعرىم ٧بركان  ايدمحم ٥بم قل

 يـو( اْلَفْتحِ  يَػْوـَ ) أكاف سواء القيامة، يـو ُب ا٢بجة إبقامة الشبهة إزالة يـو كا٢بسم، الفصل
 الشديد أبسو ابلكافرين كٰبلٌ  بنقمتو تعأب هللا فيأخذىم الدنيا، ُب القاطع ا٢بكم ىذا صدكر
ـٍ  ُذو َعزِيزٌ  َواّلِلَُّ ) كقولو َفعُ  ََّل ) خراآل اليـو ُب( اْلَفْتحِ  يَػْوـَ ) كاف أـ ،ْ/عمراف آؿ( ايِْتَقا  يَػنػْ
 يستطيعوا كٓب ،األكاف فوات بعد إٲباهنم ينفعهم كال بعده هللا ٲبهلهم فبل( ِإ٦تَايُػُهمْ  َكَفُروا الَِّذينَ 
 َحْسَرَتَ  ايَ  يَػْفسٌ  تَػُقوؿَ  َأفْ ) كقولو الندـ كشدة ا٢بسرة تنفعهم كال ابلتوبة أمرىم يتداركوا أف

 الغلبة يـو الصادؽ الوعد يـو( اْلَفْتحِ  يَػْوـَ ) يكوف أك ،ٔٓ/الزمر (اّلِلَِّ  َجْنبِ  ِف  فَػرَّْطتُ  َما َعَلى
( اأٍلىٍرضً  ُب  لىيىٍستىٍخًلفىنػَّهيمٍ  الصَّا٢ًبىاتً  كىعىًمليوا ًمٍنكيمٍ  آىمىنيوا الًَّذينى  اَّللَّي  كىعىدى ) كقولو هللا أعداء على
 ُب( اْلَفْتحِ  يَػْوـَ ) يكوف أك ،َُٓ/نبياءاأل( فَ الصَّاِٖتُو  ِعَباِديَ  يَرِثُػَها اْْلَْرضَ  َأفَّ ) كقولو ٓٓ/النور

 هللا إٔب يرجعوف هملعلٌ  طويبلن  الدنيا ُب أمهلهم هللا كأف ٲبهلوف، فبل ا٤بهلة يطلبوف إذ اآلخرة،
 ِمنَ  فَػَنُكوفَ  َكرَّةً  لََنا َأفَّ  فَػَلوْ ) كقولو كالفساد الضبلؿ على كاأصرٌ  كلكنهم كالطاعة، ابلتوبة

أىنَّوي غىفىرى ، كىأىنَّوي  ،َُِ/الشعراء( اْلُمْؤِمِنيَ  تػىرى حىٌبَّ كى كهللا لىقٍد أىٍمهىلى حىٌبَّ كىأىنَّوي أىٮٍبىلى ، كىلقد سى
 على اإلٲباف نصر يـو الوجود، فلسفة فيو يتحقق يـو القيامة كيـو ،!رى أىٍنذىرى حىٌبَّ كىأىنَّوي أىٍعذى 

 .ِٓ/يس( اْلُمْرَسُلوفَ  َوَصَدؽَ  الرَّْْتَنُ  َعدَ وَ  َما َىَذا) كقولو الصادؽ هللا كعد إنو العصياف،
َفعُ  ََّل  اْلَفْتحِ  يَػْوـَ ) يكوف كحْب  الدنيا ُب الناس حقوؽ على كاعتدكا كبغوا( َكَفُروا الَِّذينَ  يَػنػْ

 بعد االضطرار ساعة ُب ٲبافإ صار ألنو األمر، تدارؾ ٲبكن كال اآلخرة حقيقة ُب( ِإ٦تَايُػُهمْ )
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 ُب عميقان  إٲباانن  كليس ا١بحيم حريق من فرار اإلٲباف ىذا ألف ،فرصةال تكفوا ا٤بهلة هناية
 كال عمل الدنيا كيـو عمل، كال حساب يـو اآلخرة اليـو كُب القلب، ُب إيقاانن  كال الصميم
 حٌب آخر موعد إٔب العذاب عنهم يؤخر كال للتوبة، ٲبهلوف ىم كال( يُػْنَظُروفَ  ُىمْ  َوََّل ) حساب
، همنفوس كيقلق مقلوهب كيزعزع ،مهتإراد يزلزؿالقاصم  ا٢باسم الرد كىذا مافاهتم، كواكيتدار  يؤمنوا

ة ا٤بعادً اًد إضاعى سى الفى  نى مً ) ِٖٔف هنج البالغ  كتاب  . (ًة الزٌاًد، كىمىٍفسىدى
 ﴾ ُٓنْعَظِشًَُٕ بَِّٗيُْْ ًَخْٗعَظِشْ ػَنْيُْْ كَإَػْشِكْ ﴿ - ٖٓ
 فإنو كبينهم، بينو ا٤ببْب الفتح كانتظار ،عنهم عراضابإل رسولو أبمر الكرٲبة السورة ختم ٍب

ُهمْ  فََأْعِرضْ ) الكبلـ لغة يفهموفال  ألهنم ـز اا١ب ا٢باسم ا١بواب  هبم تباؿ كال كاتركهم ايدمحم( َعنػْ
 رسالتك كاصل كأنت العذاب، كاستعجاؿ كالعناد كا١بهل الغركر من فيو ىم ما ُب ٥بم كزف فبل
 أعرضوا فإف ،ُٓٔ/النساء( الر ُسلِ  بَػْعدَ  ُحجَّ ٌ  اّلِلَِّ  َعَلى لِلنَّاسِ  َيُكوفَ  َئالَّ لِ ) بوضوح تبليغها ُب

 قَالُوا إْتَاِىُلوفَ  َخاطَبَػُهمُ  َوِإَذا) كقولو عليهم الكافية ا٢بجة ألقيت فإنك ،عنهم عرضأف عنك
 .ّٔ/الفرقاف( َساَلًما

 فبل كاإلٍب، لغواالٌ  عن خاليان  سبلمان  والن كق اإلٍب، من فيو يسلموف: سالماً ( َساَلًما قَاُلوا)
 من بلءعاست عن بل عجز عن كال اناي،الدٌ  من عترفٌ  عن بل ضعف عن ال قو٥بم ٗبثل يقابلوهنم
 الفاضل ابلرجل يليق ال ما ُب ينفقا أف للجهد كحفظ للوقت كصيانة التوافو، ُب السقوط
ُهمْ  ِرضْ فََأعْ ) كأرفع كأكـر أىم ىو ٗبا ا٤بهاترة عن ا٤بشغوؿ  بسوء خفي هتديد فيها إشارة( َعنػْ
 ىدايتهم، من كييأس أمرىم من يده( ص) ا٤بصطفى الرسوؿ ينفض أف بعد االنتظار، عاقبة

 ا٤بشركوف كره كلو عليهم الغلبة من هبم ٰبلٌ  ما( َوايْػَتِظرْ ) كاسـو اتـو ٤بصّبىم كيدعهم
 الوقت ُب ك٧بدد معٌْب  أجل لو كنكل ا٤بوضوعية، ظركفو ُب منو كالبد( قريب آت فكل)

 تىٍسًبقي  مىا) كقولو ّْ/األعراؼ( يىٍستػىٍقًدميوفى  كىالى  سىاعىةن  يىٍستىٍأًخريكفى  الى  أىجىليهيمٍ  جىاءى  فىًإذىا) ا٤بناسب
ا أيمَّةو  ًمنٍ  َتِظُروفَ  ِإيػَُّهمْ ) ٓ/ا٢بجر( يىٍستىٍأًخريكفى  كىمىا أىجىلىهى بك  ٰبلَّ  أف عليك الغلبة كذلك( ُمنػْ

 شىاًعره  يػىقيوليوفى  أىـٍ ) كقولو منك فيسَبٰبوا حادث أم أك قتل أك موت من الزماف حوادث
كليس  معك كهللا كفيهم، فيك هللا حكم لَبل قليبلن  إصرب ،َّ/الطور( اٍلمىنيوفً  رىٍيبى  بًوً  نػىتػىرىبَّصي 
 .ا٢باكمْب أحكم كىو معهم

 كىاٍلعىاًقبىةي ( )الرَّغىاًئبي  تيٍدرًؾي  اًبلصَّرٍبً ) ا٢بكم غرر ُب ،ْٖالطور/( ًننىاكىاٍصربٍ ٢ًبيٍكًم رىبًٌكى فىًإنَّكى أبًىٍعيي كقولو )
 قومو، من الشرؾ كأىل( ص) النيب بْب ا٤بوقف ينحسم القاطع األمر كهبذا ،ّٖ/القصص (لًٍلميتًَّقْبى 
 . ال يقاظ القلوب الكرٲبة آايهتا ا٤بباركة السورة ٚبتم كبذلك
َها َأْعَرضَ  ُثَّ  رَبِّوِ  ِبَِاَيتِ  ذُكِّرَ  ٝتَّنْ  َأْظَلمُ  َوَمنْ ) بقولو: يقوؿ اٗتتاـ وِف  ٕٕ/السجدة( َعنػْ

 متواصل جبهد بقدرىا، بقدري َّل السجدة، لسورة( َوْعُي اْلُقْرآِف اْلُمَيسَّر) هللا بعوف مت 
  بتاريخ النقمات، وتدفع كاتِب ػػػػػػػػػػػػػػػػػال وتزداد اٖتاتػػػػػػػػػػالص تتم وابٖتمد واِ٘تّن ، اٖتمد فلّلو
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 تعاىل هللا داعي الكاظمي ، العراؽ، ِف ىػ،ٓٗٗٔ/ صفر/ ٚٔ ا٘توافق ـٜٕٔٓ/ ٕ/ٕٚ
 . الدعاء ٚتيب ٔتيع إيو القرآيي  السّور بقّي  تكمل  على يعيننا أف

 البغدادي قاسم مكي: القرآين الباحث بقلم
 
 
 

 من مقاصد السورة: 
 حياة تناكلت ا٤بدنية، السور سائر شأف اإلسبلمية األمة ٢بياة شريعيالت ا١بانب تتناكؿ مدنية،

 التقاليد بعض كأبطلت األحكاـ، عتفشرٌ  األسرة، أمر كابألخص كالعامة، ا٣باصة ا٤بسلمْب
، ككشفت حقيقة القلب أنو ال يتحٌمل كالظهار التبِب مثل ،ا٤بوركثة جتماعيةاال كالعادات

ُ ِلَرُجٍل ِمْن قَػْلبَػْيِ ِف َجْوِفوِ كقولو )كال يطع إ٥بْب  ْب، بٌ حي   اجملتمع رتكطهٌ  ،ْاآلية/ (َما َجَعَل اّلِلَّ
( اٗتندؽ) األحزاب غزكة عن السورة ذكرت ٫برافات،كاال ا٣برافات كمن ا١باىلية تواعاد من
 تثبيط ُب ا٤بنافقْب كيد من رتكحذٌ  ،(ص) النيب مع عهودىم اليهود كنقض قريظة كبِب

 كآداب اإلسبلمية، اآلداب بعض نتكبيٌ  ختمها، ُبك  السورة بدء ُب هملذيكٚب ا٤بسلمْب
 كآؿ دمحم على كالصبلة ،منو كا٢بكمة الزكجات كتعدد كاإلرث كالعفاؼ، كا٢بجاب الوليمة
 ضدَّ  جهة كل من كٙبالفوامن كل مكاف  بواٙبزٌ  ا٤بشركْب ألف األحزاب سورة يتك٠بٌ  دمحم،

 بتلك ِٓ/األحزاب( كىكىفىى اَّللَّي اٍلميٍؤًمًنْبى اٍلًقتىاؿى كقولو ) ينمدحور  ىمردٌ  هللا كلكن ا٤بسلمْب،
 يَ طِ َأعُ ..  وُ َأْىلُ  َهاّلمَ َوعَ  اْلحزاب ْورةُ سُ  قْػَرأ َمنْ ( )ص) النيب عن: فضلها الباىرة، ا٤بعجزة

 . ّّْصٖالبياف ٦بمع( اْلَقِبِ  َعَذابِ  ِمنّ  َمافُ اْل
 . وشركط من هللا منهج على امةستقكاإل كشركطو بشرطة الفضل ىذا: مالحظ 

 
 ﴾ََب ؤََُّهَب اننَّجٍُِّ ارَّكِ انهَّهَ وَنَب رُطِعِ انْكَبفِشٍََِ وَانًُْنَبفِمِنيَ إٌَِّ انهَّهَ كَبٌَ عَهًًُِب حَكًًُِب ﴿ - ٔ

اب سفياف كبعض ا٤بشركْب أخذكا األماف من الرسوؿ أ: أف روي (ّ-ُ)اآلايت  سبب النزوؿ
ع الرسوؿ معهم معاىدة سبلـ كحسن جوار، يتم من خبل٥با وقٌ أف يي  دمحم )ص( كاقَبحوا

االعَباؼ الر٠بي بداينتهم الوثنية، كندعك كربك، فشق ذلك على رسوؿ هللا )ص( كنزلت 
، ىذا ليس كال تطع ىؤالء الكافرين ب سخط هللا كعصيانو( ٘بنٌ اَي َأيػ َها النَّيب  اتَِّق اّلِلََّ اآلايت )

صل التقول كإٯبادىا، مر ابستمرار التقول كالزايدة فيها كالدكاـ عليها، ال أبأكإ٭با مران ابلتقول، أ
ِإفَّ كقولو )كاتج الصلحاء  ألف النيب )ص( نشأ على التقول، كإهنا منهج األنبياء ٝبيعان 

ْتُو التػَّْقَوى، َوََّل ََّل َتَضُعوا َمْن رَفَػعَ ، ُب هنج الببلغة )ُّا٢بجرات/( َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اّلِلَِّ َأتْػَقاُكمْ 
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 34                   اٖتادي والعشروف / إتزءٖٚآايهتا  / عدد ديي / م ٖٖاْلحزاب / سورة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

يْػَيا ٭با إ، كأمر هللا نبيو )ص( ابلتقول كىو سيد ا٤بتقْب، ك ُُٗخطبة/( تَػْرفَػُعوا َمْن َرفَػَعْتُو الد 
 (ةارى ي ايجى عً ا٠ٍبى  كى ًِب عٍ أى  ؾى ايٌ إب وي يَّ ببػىعىثى ن إٌف هللا) عن اإلماـ الصادؽ )ع(  ،وي تي مٌ أي ا٤براد 
ٔب اإلسبلـ على قاعدة التقول مع شدة ا٤بعاانة أم انطلق ُب دعوتك إ ،ُّٖ/ِٗالبحار

( اَي َأيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا َآِمُنوا اِبّلِلَِّ َوَرُسوِلوِ األذل من قومك القساة الضالْب كقولو )ك 
( كىو اىدن الصراط ا٘تستقيمأم اثبتوا على اإلٲباف كازدادكا إٲباانن كقوؿ ا٤بسلم ) ُّٔالنساء/

اَي ) ا٘تعىن( فيكوف اهُ قَ وَ  ى هللاُ قَ اتػّ  نَ مْ فَ تنا على الصراط ا٤بستقيم. )د إٔب الصراط أم ثبتمه
( حيث ال نبوة ببل تقول، كإ٭با ىو اتَِّق اّلِلََّ م الناس التقول )علٌ قي بذاتو كمي ( التٌ َأيػ َها النَّيب  

، كأف إخبار بصيغة اإلنشاء كاألمر كالتنبيو، أم ٫بن نريد ما أنت عليو من التقول ك٫ببو منك
بهم رىم ٗبنهجو كترغٌ ف تبذؿ النصيحة للناس كتذكٌ أعظم على من سواؾ، ك أعليك من التقول 

 .فيو
مات كٛبسك ابلطاعات عن علم كإٲباف، نفسو عن ا٢برٌ كقى : من فعل كقى، أم والتقوى

: والتقوىكصفات الرذائل كاستبد٥با بصفات التكامل، كالنقائص ككقى نفسو عن النقائض 
زه عن ا٤بنكرات، كاالستقامة على منهج هللا كالشعور برقابتو كقربو اـر هللا، كالتنٌ ٧بالورع عن 

قي هللا خوفان من قي النار خوفان من إحراقها، كذلك اتٌ : من الوقاية، كما اتٌ والتقوىمنك، 
ـَ رَبِِّو بان ٔبنتو كقولو )حخوفان من عقوبتو ك ك  ،كقربوكىيبتو مقامو  َويَػَهى َوَأمَّا َمْن َخاَؼ َمَقا

: ىي ا٢بارس اليقظ والتقوى، ُْ-َْالنازعات/( فَِإفَّ إْتَنََّ  ِىَي اْلَمْأَوى ، النػَّْفَس َعِن اْٙتََوى
عماؽ الضمّب لزرع حبلكة اإلٲباف ُب النفوس كاستذكاؽ ٝباؿ القرب من هللا عز أالقائم ُب 

( النداء َأيػ َها النَّيب  اَي نك عن ىذا ا٥بدؼ النبيل صاد كال يردؾ عنو راد )كجل، كال يصدٌ 
 .كا٣بطاب على سبيل التشريف كالتكرًن

( يراد ايَ ( بعد حرؼ النداء )َأيػ َهاتعظيم لسمو منزلتو كمكانتو، ككلمة )لألف لفظ النبوة مشعر اب
 .منها لفت غّب ا٤بخاطب أيضان 

( ال اب٠بو، فلم يقل ايدمحم، يب  النَّ ( كانداه ربو بػ )يها الناسأاي أنو يقاؿ )ك( اَي َأيػ َها النَّيب  )
، كأنو ُب األمْبا٤بنيع  رفة الدالة على أنو ُب ٞباية هللا كحصنو ا٢بصْبفالنبوة من ا٤بنازؿ ا٤بشٌ 

علوًٌ درجتو عند هللا عز كجل، فليكن علو منزلتو عند الناس، كأيٌب ُب القرآف األمر ابلتقول  
،  ( إهنما ُب جبهة كاحدةُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقيَ  َوََّل مر أكهني، )أكثّبان، لتعظيم ما بعده من 

( الذين اْلَكاِفرِينَ كال تقبل مقَبحات ) ،ّٕاألنفاؿ/( كىالًَّذينى كىفىريكا بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كقولو )
كىم أخطر  ( الذين أبطنوا الكفر كتظاىركا ابإلٲباف،َواْلُمَناِفِقيَ أظهركا العداكة  كلرسولو )

ك كؾ كيودكف ىبل ؤ ار، ألهنم ٱبفوف العداكة كيتظاىركف ابلصداقة، كىم أعدامن الكفٌ  ضرٌ أك 
ره هللا منهم كمن طاعتهم، كا٢بذر يقيك الضرر، أم دـ على ما أنت كإطفاء نور دينك، فحذٌ 
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( َّل تعبد( كٓب يقل )َوََّل ُتِطعِ عليو من عدـ الطاعة ٥بم ألف طاعتهم توىن الدين، فقاؿ )
فالفرؽ بْب الطاعة كالعبادة إف الطاعة فعل يعمل ابألمر ٖببلؼ العبادة تكوف طوعية اختيارية 

د كٌ أعن إطاعتهم، كلكنو  ىعان ٥بم حٌب ينهيف رسوؿ هللا ٓب يكن مطأة، ك عبادعن رغبة ُب ال
( كال تقرهبم إليك ِفِقيَ َوََّل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناعليو ما كاف عليو ُب التزامو بطاعة هللا تعأب )
اين كمشورة يتعارض مع التقول، كال تساكمهم كال أكال تساعدىم على شيء، كال تقبل منهم ر 

مىًن اٍستػىثٍػقىلى ا٢بٍىقَّ أىٍف ، كُب هنج الببلغة )ٗالقلم/( َود وا َلْو تُْدِىُن فَػُيْدِىُنوفَ تداىنهم كقولو )
ا أىثٍػقىلى عىلىٍيوً  يػيقىاؿى لىوي أىٍك اٍلعىٍدؿى أىٍف يػيٍعرىضى  ( ِإفَّ اّلِلََّ َكاَف َعِليًما َحِكيًما( )عىلىٍيًو، كىافى اٍلعىمىلي هًبًمى

( ٗبفاسد ىذه َعِليًماكيكوف على االستمرار كالدكاـ ال ُب جانب ا٤باضي فقط ) فألف هللا كا
دبّب شؤكهنم ( ابلنهي عنها كحكيمان ُب تَحِكيًماف يكوف، )أا٤بقَبحات، كعليمان ٗبا يكوف قبل 

 كاختيار منهجهم ا٤بستقيم كفق علمو كحكمتو البالغة. 
 : فائدة

األمر بتقول هللا على عدـ طاعة الكافرين كا٤بنافقْب، ألف التقول خّب معْب كحصن  ـى دَّ قى كى  -ُ
م اإلرادة بعدـ : ترفع الوعي كتقوٌ فالتقوىُب مقاكمة الواقع الفاسد كمعارضة ا٤بفسدين، أمْب 

يَّ نبيان ألنو منبئ أم ٨برب  -ِرين كا٤بنافقْب كا٤بفسدين ُب كل زماف كمكاف، طاعة الكاف ك٠بي
كتطمئن القلوب كتتعلم منو العقوؿ الزاكية، لرفعة  ،عن هللا بوحي يوحى ٗبا تسكن إليو النفوس

تسامي : حالة معىن التقوى -ّ، ٕٓمرًن/( َوَرفَػْعَناُه َمَكاًن َعِليًّامنزلتو عن سائر الناس كقولو )
ك ابلطاعات ك ابلطاعات، كمن خبلؿ التمسٌ قاء ا٤بعاصي ابلتمس  النفس ككعي العقل ابتٌ 
ا٥ببوط الرتكاب  ة، ككراىيٌ كتكوف مىلىكىةه طوعية قاء ا٤بعاصي كاجتناهباٙبصل على نعمة اتٌ 

 كى في رً ىي الٍب تشٌ  (التقوى)كىي الٍب ترفعك إٔب درجة التقول، السيئات. فتكوف الطاعات 
على عمل الطاعات، ٕبيث ال طاعات من دكف درجة من درجات التقول، كال  كى عي جً شى تي كى 

عن ا٥ببوط ُب ا٤بنكرات كتسامى هبا : من كقى نفسو والتقوىتقول من دكف طاعات، 
كالعادات ا٤بألوفة الفاسدة ليصل بنفسو إٔب أعلى كالسخافات كا٣برافات كاال٫برافات 

تي الى يػىنىاي ، ُب غرر ا٢بكم )( ِ يَّ لِ حْ التَّ  ُث ْ   ِ ليّ خْ ابلتَّ )الدرجات، فبدأ بَببية نفسو  ٥بىا إاٌل ًذٍركىةي  اٍلغىاايى
 (. اتً جاىٍىدى كىالىمي  هًذيبً ك التٌ ذىكي 
 ﴾وَارَّجِعْ يَب َُىحًَ إِنَُْكَ يٍِْ سَثِّكَ إٌَِّ انهَّهَ كَبٌَ ثًَِب رَعًَْهُىٌَ خَجِريًا ﴿ - ٕ
َواتَِّبْع َما )ص( بعد هنيو عن طاعة الكافرين كا٤بنافقْب أم )أمر هللا سبحانو نبيو ا٤بصطفى    

( كعمل ٗبا يوحيو إليك ربك هللا فقط من الدين ا٢بكيم كالشرع القوًن، يُوَحى ِإلَْيَك ِمْن رَبِّكَ 
َوَىَذا  قـو كقولو )أكاعمل بو فهو يهدم للٍب ىي  ،كاستمسك ابلقرآف العظيم ا٤بنزؿ عليك

فَإفَّ ِفيِو ِشَفاًء ِمْن ) ُٕٔ، ُب هنج الببلغة خطبة ُٓٓ/األنعاـ( ُمَباَرٌؾ فَاتَِّبُعوهُ  ِكَتاٌب َأيْػَزْلَناهُ 
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اِء، َوُىَو اْلُكْفُر َوالنَِّفاُؽ، َواْلَغي  َوالضَّاَلؿُ  باع على أف ضغط ( يدؿ ىذا األمر ابالتٌ َأْكَِبِ الدَّ
قت عنيفان ضاغطان على ا٤بشاعر الكافرين كا٤بنافقْب ُب ا٤بدينة كما حو٥با كاف ُب ذلك الو 

نهجو، مباع آرائهم كتوجيهاهتم، ككل مطيع  ُب كالضمائر، ما اقتضى ىذا النهي عن اتٌ 
الشاعر بلذة الطاعة ىو ا٤بتتبع ألكامره سبحانو عن رغبة، كا٤بتجنب ٤بعاصية عن قناعة كعلم، 

 و، فإناع ال طريقة االبتداعبصح طريق للوصوؿ إٔب رضا هللا تعأب، ىي شريعة االتٌ أفيعلم أف 
باع ا٣بالص ٤بنهج هللا ا٤بستقيم يبْب الفارؽ كهبذا االتٌ  عندما تَبؾ االتٌباع فتقع ُب فٌخ االبتداع!

الكبّب بْب النيب )ص( كا٤بؤمنْب، كالكافرين كا٤بنافقْب، أهنما منهجاف ٨بتلفاف متضاداف ال 
كانوا كثرة ُب العدد ككفرة ُب ا٤باؿ، فإهنم   يلتقياف أبدان، كىذا الصنف ا٤بعادم للنيب )ص( كإف

َوَمْن َأْحَسُن مره إليو  كقولو )أم لٌ سى يي و كجهو إٔب هللا كى جٌ وى يػي  منخف ميزاانن كأضعف شأانن مقابل أ
( ألف هللا اِإفَّ اّلِلََّ َكاَف مبَا تَػْعَمُلوَف َخِبريً ) ُِٓالنساء/( ِديًنا ٝتَّْن َأْسَلَم َوْجَهُو ّلِِلَِّ َوُىَو ُٛتِْسنٌ 

( فهو الذم يوحي عن خربة بكم َخِبريًابلن دقيقان كعميقان بكل ما تعملوف )صٌ يعلم علمان مف
ٌسم ذم ثبلثة أبعاد، على ككأنو ككل شيء ٧بفوظ  ،كيعلم حقيقة ما تعملوف ابلصورة شريط ٦بي

رد، أم كاف ( بصيغة ا٤بفَواتَِّبعْ ( بصيغة ا١بمع كجاء )تَػْعَمُلوفَ كالصوت كالنية، كجاءت )
ا٣بطاب للنيب خاصة، على قاعدة آايت القرآف الكرًن: كإف نزلت ٖبصوص السبب، كلكن 

كٰبصي كل  ،كال ٱبفى عليو شيء ،( بكل شيءَخِبريًاكمشوؿ ا٤بغزل ) ،أريد ٥با عمـو ا٤بعُب
 شيء من شؤكنكم فيجازيكم عليها. 

 ﴾ هًبوَرَىَكَّمْ عَهًَ انهَّهِ وَكَفًَ ثِبنهَّهِ وَكُِ ﴿ - ٖ
الذم امرات كشدة األذل ؤ كالتوجيو األخّب ُب افتتاحية السورة، مع كثرة ا٤بعاانة كا٤ب   

كانوا معك أـ كانوا عليك، فا معك مادمت معو، كإذا كاف هللا أنك يواجهك، فبل يهمٌ 
ل عليو كحده، و كتوكٌ و  أبمرؾ كلٌ معك فمن عليك؟! كإف كاف هللا عليك فمن معك؟! كتوجٌ 

م ا٣بالص قاعدة ٙبركك الثابتة كالدائمة ا٤بطمئنة، كىي كصفة طبية ل ا٤بنظٌ ن ىذا التوكٌ كليك
م اإلرادة كٛبنح ا٢بياة كاالستقامة، كإف كاف ا٣بطاب للنيب )ص( تعاِب النفوس كتقوٌ دائمة 

ي عى ا٠ٍبى كى  ًِب عٍ أى  ؾى ايٌ إٌف هللاى بعىثى نبٌيوي إب) عن اإلماـ الصادؽ )ع(خاصة كلكن أريد بو النفع العاـ 
غّبؾ  أف تعتمد على:التوكيل : التوكل( َوتَػوَكَّْل َعَلى اّلِلَِّ : )ا٘تعىن ،ُّٖ/ِٗالبحار(ةارى ايجى 

ُ َويِْعَم اْلوَِكيلُ مرؾ كقولو )أ ك٘بعلو انئبان عنك، كاكتف بو أف يتؤٌب  ، ُّٕآؿ عمراف/( َحْسبُػَنا اّلِلَّ
لتو فتوكل قاؿ ككٌ أموره، كيي  ةيت لو متابعقاؿ توكلت لفبلف ٗبعُب تول: يي ل على وجهيوالتوكّ 

ككفيلو  ّالطبلؽ/(َوَمْن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اّلِلَِّ فَػُهَو َحْسُبوُ كتوكلت عليو ٗبعُب اعتمدتو كقولو ) ،ٕب
تك، ( كاستعن اب سبحانو كحده كاعتمد عليو ُب أداء مهمٌ َوتَػوَكَّْل َعَلى اّلِلَِّ كمعتمده، )

 ال ٚباؼ غّبه كال ترجو إاٌل خّبه كىداه، فبل تلتفت ُب شيء من مورؾ إليو حٌبأض ٝبيع كفوٌ 
فَِإَذا َعَزْمَت فَػتَػوَكَّْل ( كقولو )كىمىٍا ٓبٍى يىشىٍأ ٓبٍى يىكينٍ  ،مىٍا شىٍاءى هللاي كىٍافى فى أمورؾ إٔب غّبه سبحانو )
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سبحانو إف أراد لك نفعان ٓب يدفعو  فإف هللا ُٗٓآؿ عمراف/( َعَلى اّلِلَِّ ِإفَّ اّلِلََّ ٤تُِب  اْلُمتَػوَكِِّليَ 
 .حدأعنك 

ئنا ًإٍف أىرىادى ًبكيٍم ضىرًّا أىٍك أىرىادى ًبكيٍم نػىٍفعناكقولو ) يػٍ ًٍلكي لىكيٍم ًمنى اَّللًَّ شى كاحذر  ُُالفتح/( قيٍل فىمىٍن ٲبى
ناؿ ل على هللا تالتوكٌ به كٓب يبلغ مناه، فاردأبع ىواه باع، كمن اتٌ من االبتداع ُب حالة االتٌ 

اْلَعْبِد َعَلى  لتَػوَكُ  نَ سْ حُ ُب غرر ا٢بكم ) ،ا٤بناصبا٤بطالب ك ُب ٝبيع كهتٌذب الطبائع الرغائب 
الى  يثي قىوي ًمٌن حى زى ، كىرى تىوي مىٍن تػىوىكَّل عىلىى هللا كىفىاهي  مىؤنػى ( كعن النيب )ص( )وِ بِ  وِ ثَِقتِ  هللا َعَلى َقْدرِ 

عأب قائم بتدبّبؾ حافظان لك كمدافعان عنك، كا١بأ ُب ، فا تّٗٔٓكنز العماؿ خرب( ٰبىٍتىًسبي 
َمْن َأَحبَّ أفَّ َيُكوَف َأقْػَوى النَّاِس َفِليتَػوَكَّْل عَلى مورؾ إليو سبحانو، عن النيب )ص( )أٝبيع 
: حافظان لك كمدافعان عنك كانصران لك كقائمان وكيالً ( وََكَفى اِبّلِلَِّ وَِكياًل ) ُُٓصُٕالبحار( هللا

رحم بعبده من أعليو، كأنو سبحانو  لى ل ٗبصاّب عباده ٤بن توكٌ مرؾ كا٤بتكفٌ أؾ كيكفيك بتدبّب 
موره كٓب أنو سبحانو الوكيل اكتفى بو ُب كل أنفسو كمن كالديو كمن ُب األرض، كمن عرؼ 

صالة، فا ٰبصلها لو ابلوكالة  يعتمد إاٌل عليو، كال ٲبكن للعبد ٙبصيل النعم كالفضائل ابأل
ف هللا عليم بدقائق األمور خبّب ٖبفاايىا، أ، كمن علم ُِّطو/( َواْلَعاِقَبُ  ِللتػَّْقَوىكقولو )

 ( توكل إليو سبحانوَوتَػوَكَّْل َعَلى اّلِلَِّ : )فائدةاكتفى بعلمو ككثق برٞبتو كٓب يرجع إٔب غّبه. 
قدر ٘بربتو  على ئاألمور بعد أداء اإلنساف دكره البلـز كعملو ا٤بطلوب منو، فإف قيمة كل امر 

كخربة عن عمل مفركض  ،كمقدار خربتو كنوع اختصاصو، فبل يغِب توكل مطلوب كمرغوب
ْيَساِف ِإَّلَّ َما َسَعى كقولو )الزمة ك٘بربة قائمة،   ُثَّ  ،َوَأفَّ َسْعَيُو َسْوَؼ يُػَرى  ،َوَأْف لَْيَس ِلْْلِ
 . ُْ-ّٗالنجم/( ٣ُتَْزاُه إْتََزاَء اْْلَْوَّف 

وَيَب جَعَمَ ؤَدْعَُِبءَكُىْ ؤَثْنَبءَكُىْ  عَمَ انهَّهُ نِشَجُمٍ يٍِْ لَهْجٍَُِْ فٍِ جَىْفِهِ وَيَب جَعَمَ ؤَصْوَاجَكُىُ انهَّبئٍِ رُظَبهِشُوٌَ يِنْهٍَُّ ؤُيَّهَبرِكُىْيَب جَ ﴿ - ٗ
 ﴾ مَرَنِكُىْ لَىْنُكُىْ ثِإَفْىَاهِكُىْ وَانهَّهُ ََمُىلُ انْحَكَّ وَهُىَ ََهْذٌِ انغَّجُِ

كما ال حياة ألم إنساف إذا   -كائنا من كاف–( َما َجَعَل اّلِلَُّ ِلَرُجٍل ِمْن قَػْلبَػْيِ ِف َجْوِفوِ ) 
، اإلنساف قلبقدرة على ا١بمع بْب عقيدتْب متناقضتْب ُب ال ف ُب جوفو، كذلك اكاف قلب

عصيو، كالبد إنو قلب كاحد، فبلبد لو من منهج كاحد يسّب عليو، كلو رب كاحد يطيعو كال ي
منو، كالبد لو من ميزاف كاحد يزف بو  ور كلي شامل كاحد للحياة كللوجود يستمدٌ لو من تصٌ 

الفاحص النابض  ا٤بتحسس ا٤بتأثرـ بو األحداث كاألشياء، كبدكف ىذا القلب كيقوٌ  ،القيم
كٓب ب، قلٌ ترؽ كاالختبلؼ كالتذبذب كالؽ كالتفٌ كالتمزٌ كالضياع ىو الضبلؿ  ،الواحدالشاخص 

، ِِ/اإلسراء( ََّل َِتَْعْل َمَع اّلِلَِّ ِإَٙتًا َآَخَر فَػتَػْقُعَد َمْذُموًما َٜتُْذوًَّل يستقم على ا٘باه كاحد كقولو )
راء كىذا القلب الواحد ا٤بعتمد ا٤بطمئن مهما كاف كضعو االجتماعي حاكمان أك ٧بكومان ُب السٌ 

و، فالقلب الواحد ال يعبد إ٥بْب، كال ٱبدـ راتمو كتصوٌ اء .. فبل تتبدؿ موازينو كقيى أك ُب الضرٌ 
 .اىْب متناقضْبجو ا٘بٌ سيدين كال ينهج هنجْب كال يتٌ 
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 سبحايو أف اإليساف َّل يستطيع أف يؤمن بشيئي متناقضي ِف والغرض من ذلك أف يبّي 
، أم ليس ألحد قلباف يؤمن أبحدٮبا كيكفر ابآلخر، كإ٭با ىو قلب كاحد، فإما وقت واحد
َما َجَعَل ، )ِٗالكهف/( َفَمْن َشاَء فَػْليُػْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَػْلَيْكُفرْ كإما أف يكفر كقولو )أف يؤمن 

( ينسب القرآف الكرًن ا٤بشاعر كاألحاسيس كالعواطف كا٤بيوؿ اّلِلَُّ ِلَرُجٍل ِمْن قَػْلبَػْيِ ِف َجْوِفوِ 
فػىلىمَّا تٌباع كقولو )ل االنتماء كاالألف القلب مركز الوالء كالوفاء، ك٧بالداخلية إٔب قلب اإلنساف، 

ال إٔب ركم ك ال ينظر إٔب صوٌ تعأب هللا  فٌ )إ عن النيب )ص(، ٓالصف/( زىاغيوا أىزىاغى اَّللَّي قػيليوبػىهيمٍ 
 وعنو )ص(، ٖٖصٕٕالبحار( إٔب قلوبكم كأعمالكم)أكالن( ينظر لكن ك  (أقوالكمأموالكم )ك 

ما : ا٘تعىن، َٔصَٕالبحار(  إليو ابألعماؿ  القصد)القصد إٔب هللا تعأب ابلقلوب أبلغ من 
اىاف متضاداف، فإما أف م حٌباف، عقيداتف، ا٘بٌ أ حدًا من الناس وِف جوفو قلبافأخلق هللا 

ف يوإب الباطل فيتعامى عن أيتقي هللا كيطيعو ُب قلب كينصر ا٢بق كيبتعد عن الباطل، كإما 
ككل يرجع إٔب قناعتو كتربيتو كٯبذبو طبعو  ،آخري قول الشر كأعداء هللا ُب قلب ضا٢بق، كير 
، فهم يتلونوف وِف ىذا التشبيو البليغ طعن ِف ا٘تنافقي ومزدوجي الشخصي كأصلو، كميولو 

مع ا٤بصاّب ا٣باصة كينعقوف مع كل انعق كٲبيلوف مع كل قوة كسلطة، كال يؤمنوف ابلقيم 
كٛبٌر  غرٌ كت ة اب٣بّب، كمظاىر تسرٌ ليٌ اقة مطصحاب شعارات برٌ أكا٤ببادئ كاألخبلؽ، كلكنهم 
يْػَيا َوُيْشِهُد كقولو )  كلكن ابطنهم كنواايىم تضرٌ  َوِمَن النَّاِس َمْن يُػْعِجُبَك قَػْولُُو ِف اْٖتََياِة الد 

ـِ  َ َعَلى َما ِف قَػْلِبِو َوُىَو َأَلد  اٗتَِْصا   .َِْالبقرة/( اّلِلَّ
كإعادة حقوؽ ا٢بق ، كال ٯباىد ُب سبيل نصرة : أف الذم ال ينصر ا٢بق كأىلوومعىن ىذا

 عن النيب )ص(! عداء هللاأر ك فهو مع الباطل كينصر الشٌ )ابلقدر ا٤بمكن( ا٤بظلومْب العامة، 
اٍئًنىان مىنٍ ) اٍلىفىٍت سىرًيٍػرىتيوي عىبلىنًيػىتيوي فػىهيوى مينىاًٍفقه كى ٍافى  مىٍن خى  ًإفَّ اٍلمينىاًفًقْبى كقولو )،  َِٕ/ِٕالبحار( كى

 . ُْٓالنساء/ (ُب الدٍَّرًؾ اأٍلىٍسفىًل ًمنى النَّارً 
مر الرجل أفإف  ،ِّ/ٓالكاشف (سشَّْيطَاُف أَخرَ  َعِن اْٖتَقِّ  اْلَساَّكتُ عن النيب )ص( )

أمور العآب كالكائنات ك٥با إ٥باف  مي ظٌ نى ( الواحد ال ينتظم كمعو قلباف، فكيف تػي اإليساف)
ا آى٥ًبىةه ًإالَّ اَّللَّي لىفىسىدىاتى لىٍو كىافى ًفيكقولو )معبوداف؟!   اإلماـ الصادؽ )ع( ُب  عن، ِِاألنبياء/( ًهمى

فذلك من َخُر َأْعَداَءَىمَّ( ْلِب اآل٤تُِبَّ ِّبَذا اْلَقْلِب قَػْوماً، َو ٤تُِبَّ ِّبَذا اْلقَ )القلب الواحد آية 
كإما كالء ألعداء هللا. عن مرين معان، ألنو ٝبع بْب النقيضْب، فإما كالء  شأنو أف يفسد األ

ألنو إما أف يبغض الواحد كٰبب  ،دينحد أف ٱبدـ سيٌ أال يقدر السيد عيسى ا٤بسيح )ع( )
 ( ر اآلخرتقاآلخر أك يبلـز الواحد كٰب

( من ِمْن قَػْلبَػْيِ ( جعل ٗبعُب خلق )َما َجَعَل اّلِلَُّ ِلَرُجٍل ِمْن قَػْلبَػْيِ ِف َجْوِفوِ ): ا٘تعىن
م الدكر ا٤بطلوب كامبلن ٢بياة ا١بسم، كلو إلفادة التعميم، القلب الواحد يؤدٌ  االستغراقية
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ٌب يعارض عمل أ: فإذا كاف قلبان اثنيان فيوفرض ااؿ ليس مبحاؿافَبضنا فرضان مستحيبلن، 
القلب األكؿ كيفسده، ٩با يؤدم إٔب اضطراب عمل القلبْب معان، كمن ٍب تضطرب ا٢بياة ُب 

عن اإلماـ الصادؽ )ع( ،   تشبيهي  بليغ  عن امتناع إتمع بي ا٘تتضادينفهذه كنايا١بسم، 
، كما أف ِٓصَٕالبحار( ّب هللاً غى  هللاً  ـً رى  حى ُب  ني سكً بل تي فى  (ُب اإلنساف)هللا  ـي رى حى  القلبي )

كاإلحساس، ك٠ٌبي القلب كالتفٌكر  للعلم جعلو هللا ٧ببٌلن القلب الكعبة حـر هللا على األرض، ك 
َأََّل )كقولو ، فبل يستقر كيطمئن القلب إاٌل بذكر هللا  ككثرة أتثره كشدة ٙبسسو لسرعة تقلبو قلبان 

باع لؤلشياء، لذلك اتٌ كفراسة ، كللقلب بصّبة كحدس ِٖالرعد/( ِبذِْكِر اّلِلَِّ َتْطَمِئن  اْلُقُلوبُ 
 .ا٥بول يعمي القلب
فَِإيػََّها ََّل تَػْعَمى اْْلَْبَصاُر كقولو ) ،ُُْ/ٕٕالبحار( ى القلبمى مى عى العى  ر  ش)عن النيب )ص( 

ٍاهي كىأىصىمَّوي اً مىٍن )ِف غرر اٖتكم ، ْٔا٢بج/( َوَلِكْن تَػْعَمى اْلُقُلوُب الَِِّت ِف الص ُدورِ  تػَّبىعى ىىوىاٍهي أىٍعمى
و ٲبيز بدقة متناىية خارقة بْب الذم ٰبب، فهو محبة فقطلل قى لً كالقلب خي ( كىأىذىلَّوي كىأىضىلَّوي 
 عن النيب )ص(، كبْب الذم ينفر منو كٱبتلف معو، فالقلب كاحد كابة كاحدة ،كينجذب إليو

) فبل يصلح القلب إاٌل إذا تعٌلق ٗبحبوب كاحد  ِْْٖٔكنز العماؿ خرب )الىمرءي مىٍع مىٍن أحىبَّ
)إذا أحٌب هللا عبدان اٖتكم ِف غرر ، ُٓٔالبقرة/(َوالَِّذيَن َآَمُنوا َأَشد  ُحبًّا ّلِِلَِّ ل للحب كقولو )مؤىٌ 

ُهنَّ ُأمََّهاِتُكمْ ) قان قوٲبان(لي خي رزقو قلبان سليمان كى  ِئي ُتظَاِىُروَف ِمنػْ تظاىروف ( َوَما َجَعَل َأْزَواَجُكُم الالَّ
 رِ هْ ظَ كَ   يّ لَ عَ  تِ يْ أَ ق زكجتو ٦برد أف يقوؿ ٥با )طلٌ : كاف الرجل ُب ا١باىلية األكٔب يي رامنهن، الظه

قة، ال مي، كمن حينها ٰبـر عليو كطؤىا مؤبدان ٍب تبقى معلٌ أـ علٌي كما ٙبـر علٌي ام حر أ( يمّ أ
الفاسد في القاسي لو، كىو نوع من الطبلؽ التعس   ج غّبه كال ىي زكجة فتحلٌ تزكٌ تقة فىي مطلٌ 
، كأعلم هللا تعأب أف الزكجة ال تكوف أمان  ،العنيف ُب ا١باىلية، كقد رفضو اإلسبلـ كليان الظآب 

رفع عن ا٤برأة كأخذ ييعيد تنظيم العبلقات االجتماعية ُب ٧بيط األسرة،  صكأخذ دين هللا ا٣بال
الَِّذيَن يُظَاِىُروَف ىذا الظلم كاالعتداء كالفهم ا٣باطئ كأكجب الكفارة على ا٤بظاىر كقولو )

زيد بن حارثة مؤب النيب )ص( ، فكانوا يسموف ِاجملادلة/ِمْنُكْم ِمْن ِيَسائِِهْم َما ُىنَّ ُأمََّهاهِتِْم(
 .كخادمو يسمونو زيد بن دمحم

: ٝبع دعي كىو ا٤بولود الذم يتبناه اإلنساف من أدعياءكم( َوَما َجَعَل َأْدِعَياءَُكْم َأبْػَناءَُكمْ )
 وبنان على ا٢بقيقة فهو ليس من صلبكم، كالواجب أف يلحقا سبحانو أنو ليس ٌْب غّبه، فب

ج زينب بنت جحش، بعد أف قوؿ الناس عن النيب )ص( حْب تزكٌ  بنسبو ألبيو، كالغرض رفع
َذِلُكْم اه النيب )ص(، حْب قالوا إنو )ص( تزكج امرأة ابنو )طلقها زيد بن حارثة الذم تبنٌ 

( ألف ذلك كلو ٦برد قوؿ ابللساف على سطح الكبلـ ليس لو حقيقة كال قَػْوُلُكْم ِبَِفْػَواِىُكمْ 
( كلكن هللا يقوؿ َواّلِلَُّ يَػُقوُؿ اْٖتَقَّ الباطل حقان كغّب الوالد كالدان )معُب لو، كاألقواؿ ال ٘بعل 
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بع أف يػيتٌ  أحقٌ  ا٢بق أم حق اليقْب كيقوؿ ا٢بقيقة ا٤بوافقة للصحيح كا٤بطابقة للواقع، كا٢بقٌ 
 ( كىو يرشد إٔب الطريق ا٤بستقيم كيدعو إليو كيدؿ عليو. َوُىَو يَػْهِدي السَِّبيلَ )
وَنَُْظَ عَهَُْكُىْ جُنَبحٌ فًَُِب ؤَخْطَإْرُىْ ثِهِ ىْ نِأَثَبئِهِىْ هُىَ ؤَلْغَطُ عِنْذَ انهَّهِ فَئٌِْ نَىْ رَعْهًَُىا آَثَبءَهُىْ فَئِخْىَاَُكُىْ فٍِ انذٍَِِّ وَيَىَانُِكُىْ ادْعُىهُ ﴿ - ٘

 ﴾ وَنَكٍِْ يَب رَعًََّذَدْ لُهُىثُكُىْ وَكَبٌَ انهَّهُ غَفُىسًا سَحًًُِب
ء الذين كلدكىم إذا دعوٛبوىم ال للذين بلى صى ( انسبوىم إٔب آابئهم األي اْدُعوُىْم آِلَاَبئِِهمْ )   
ىدل قوالن من أ( كىو أعدؿ عند هللا كأصدؽ كأقـو حكمان ك ُىَو َأْقَسُط ِعْنَد اّلِلَِّ وىم )تبنٌ 

اب أفإف جهلتم كٓب تعرفوا  (فَِإْف ملَْ تَػْعَلُموا َآاَبَءُىمْ نسبتهم إٔب آابئهم الدخبلء غّب الشرعيْب )
ينِ ٠بو ا٢بقيقي، فبل تنسبوىم إٔب غّب آابئهم )ا ك ا٤بتبٌُب  ( ىو اصطبلح قرآين فَِإْخَوايُُكْم ِف الدِّ
: ىذا أخي ُب دين فقولوايدخل ُب القلب ببل استئذاف، ذ اكنفٌ ٝبيل شفاؼ أخبلقي تربوم 
َا اْلُمْؤِمُنوَف ُب اإلسبلـ كقولو )أخي  هللا، مىٍن ) عن اإلماـ الصادؽ )ع(، َُا٢بجرات/( ِإْخَوةٌ ِإ١تَّ
ٌق ًإٍخوىانىوي، كىمىٍن اٍستىخىفَّ بىًديًنوً  مى ًديًن هللا، عىظٌ  مى عىظٌ  ٍخوىانً  حى عن ، ِٕٖصْٕالبحار( وً اٍستىخىفَّ إبًى

( آَلْ  يَِقيٍّ  ُكل  تَِقيٍّ كعنو )ص( ) يٍػنػىٌقًطعى إاٌل حىسىيبى كىنىسىيٌب( كىنىسىبو  كيل  حىسىبو ) النيب )ص(
سبلـ إشارة إلكلياؤكم ُب اأ( كالية الدين أم َوَمَوالِيُكمْ ) ُّٖ/ٕركح البياف( ُكل  تَِقي  َأن ِجد  )

( على ا٤بنعم ا٘توىلموالم، كتطلق كلمة ) أخي اي ا للواحد منهم ايو إٔب عبلقة ا٤بودة، فقول
َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح معُب كاسع )، ككلمة مؤب ٥با كا٤بنعم عليو، كعلى القريب نسبان أك مودةن 

د فيمن نسبتموىم إٔب غّب ( أم إٍب ُب ا٣بطأ غّب ا٤بتعمٌ ُجَناحٌ ( كليس عليكم )ِفيَما َأْخطَْأمُتْ بِوِ 
: منها خطأ الغركر كا١بهل اب١بهل، كمنها خطأ ا٢بب أك البغض يواعأولكن اٗتطأ آابئهم، 

ره عن ذلك الشيء ا٤بخطئ، كمنها ا٣بطأ يتصوٌ الذم يصٌور الشيء لصاحبو كما ٰبب ىو أف 
بعد التحفظ كاستفراغ الوسع كالبحث الدقيق كىو أفضلهم كىو ا٤بطلوب، ككل أنواع ا٣بطأ 

وا ىي رً كٍ تي ف كما اسٍ ياٍ سٍ كالنً  طأى ٍب ا٣بى أمٌ  نٍ عى  فعى ري ق ا٤بؤاخذة ما عدا األخّب. عن النيب )ص( )حتست
َوَلِكْن َما تَػَعمََّدْت ) ،ُِٗ/ٔالكاشف (وً ليً كا عى ري طي اضٍ  ماٍ ف كى وي قي يػٍ طيي  ا الى مى كى  وفٍ مي لى عٍ يػى  الى  اٍ مى كى  وً يً لى عى 

ِإيّنِ َلْسُت َأَخاُؼ عن النيب )ص( ) ،دًب نسبتهم لغّب آابئهم( لكن أتٜبوف إذا تعمٌ قُػُلوبُُكمْ 
( كاسع َف اّلِلَُّ َغُفورًاَكاوَ ) ٓٔٓصٔالدر ا٤بنثور( َعَلْيُكْم اٗتَْطَأ، َولِكنَّ َأَخاُؼ َعَلْيُكْم اَلَعمدَ 

 ( عظيم الرٞبة اب٤بؤمنْب، يعفو عن ا٤بخطئ كيرحم ا٤بؤمن التائب. رَِحيًماا٤بغفرة للمخطئْب )
َمْن : ُب ىذه اآلية داللة على أنو ال ٯبوز االنتساب إٔب غّب األب، عن النيب )ص( )فائدة
 . ُِّص٦ٖبمع البياف( َأبِيِو .. فَػَعَلْيِو لَّْعَنَ  هللا َب إىَل َغرْيِ أيْػَتسَ 
جَعْطٍ فٍِ كِزَبةِ انهَّهِ يٍَِ انًُْؤْيِنِنيَ وَانًُْهَبجِشٍََِ اننَّجٍُِّ ؤَوْنًَ ثِبنًُْؤْيِنِنيَ يٍِْ ؤََْفُغِهِىْ وَؤَصْوَاجُهُ ؤُيَّهَبرُهُىْ وَؤُونُى انْإَسْحَبوِ ثَعْعُهُىْ ؤَوْنًَ ثِ ﴿ - ٙ

 ﴾ئِكُىْ يَعْشُوفًب كَبٌَ رَنِكَ فٍِ انْكِزَبةِ يَغْطُىسًاإِنَّب ؤٌَْ رَفْعَهُىا إِنًَ ؤَوْنَُِب
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: ٤با عـز النيب )ص( على غزكة تبوؾ، كأمر الناس اب٣بركج، فقاؿ قـو نستأذف سبب النزوؿ   
فهم مرتبة عرٌ ، ٱبرب هللا تعأب ا٤بؤمنْب يي ُّٖصٕركح البيافآابءان كأمهاتنا، فنزلت ىذه اآلية. 

النَّيب  َأْوىَل اِبْلُمْؤِمِنَي فقاؿ )العليا،  القياديةلونو ٗبقتضى تلك ا٤بنزلة الرسوؿ )ص( العليا فيعام
نفسهم ُب  أمن كأكٔب هبم  ( بكذا أم أحرل كأليق كأفضل كأحقٌ َأوىل( يقاؿ فبلف )ِمْن َأيْػُفِسِهمْ 

حق أف يطاع أكأمره  ،كطاعتو أكجب ،أنفذ ونيا كالدين كاآلخرة، كحكممور الدٌ أكل شيء من 
َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍن َوََّل ُمْؤِمَنٍ  ِإَذا َقَضى اّلِلَُّ َوَرُسولُُو َأْمًرا َأْف َيُكوَف َٙتُُم اْٗتِيَػَرُة ِمْن كقولو )
 َحتَّ َيُكوَف هللاُ  اَبِ  ٦تَافُ اَّلْ  ُجلٌ ُض ر حّ ََّل ٦تَُ ، عن اإلماـ الصادؽ )ع( )ّٔ/األحزاب( َأْمرِِىمْ 

، ِْصَٕالبحار ْىِلو َو َماَلو َوِمْن النَّاِس ُكل ُهْم(أِ ِو َو َوَلِدِه وَ يِو َو ُأمِّ ِو َو َأبِ َأَحّب ِإلَْيِو ِمْن يَػْفسِ 
، كأحرص من اإلنساف على من األب على أسرتو حرص على ىذه األمةأألف النيب )ص( 

قـو ُب دنياه كآخرتو، كىو أحق بتدبّبىم، كحكمو عليهم أنفذ من أألنو يهديو للٍب ىي  ،نفسو
هم على أنفسهم، لو دعاىم النيب )ص( صحرص عليهم من حر أكمهم على أنفسهم، ألنو ح

نفسهم إٔب أمر آخر، كانت إجابة النيب أكٔب ابلتقدًن، ألف النيب إنساف كامل أمر كدعتهم أإٔب 
 : إفٌ وتشري اآلي  الكر٦ت فبل يدعوىم إاٌل إٔب الكماؿ كا٣بّب لنفوسهم.  ،معصـو عن ا٣بطأ

ة الصحيحة الٍب ال تتعارض مع القرآف أكٔب من متابعة اآلراء كاألىواء نٌ كالسي  آفلقر باع ااتٌ 
 .ا٤بختلفة كالسبل ا٤بتنوعةكالرؤل كاالجتهادات 

أم لو األكلوية كاألفضلية على ا٤بؤمنْب ُب أنفسهم كُب كل ما : ومعىن وَّلي  النيب )ص(
امة بكمالو كجبللو كعلمو ة التٌ ثق٢بصوؿ الٌ  ،الطاعة لو من غّب اعَباض أك شكٲبلكونو، أم 

جدر من أمتو ا٢بضارية، ك أة، كىو أفضل لنهضة مى أى كٝبالو ُب قولو كفعلو، إٌف رسوؿ هللا كاف 
( كالية النيب )ص( اتمة النَّيب  َأْوىَل مر من أمور الدين كالدنيا )أأنفسهم ألنفسهم ُب كل  ةخدم

، ككالية النيب )ص( على ُب مورد معٌْب  ةكعامة على ا٤بؤمنْب خاصة، كاآلية مطلقة غّب ٨بصص
نفسهم ٢برصو عليهم كشفقتو هبم كشدة نصحو أمن كاليتهم على كأفضل ىم كأىدل أا٤بؤمنْب 

٥بم، كتقدًن كالية النيب العامة على ٝبيع كالايت النفس كالنسب كا٢بسب، فالنفس اإلنسانية 
َن ََّل يُػْؤمِ ٤بنافع، عن النيب )ص( )ارة ابلسوء، كقد ٘بهل بعض ا٤بصاّب كٚبفى عليها بعض امٌ أ

كليست ىذه كلمة تقاؿ على ، ُُٕ/ٔالبيافركح ِو( َأَحدُُكْم َحتَّ َيُكوَف َىَواُه تَبعًا َلَما جْئُت بِ 
اللساف كال خفيفة ُب ا٤بيزاف، كلكنها منزلة سامية كمرتقى عاؿ، ال يصل إليو القلب إاٌل بلمسة 

نيَّة مباشرة خاصة، تفتحو على ص فيو ىذا األفق الواسع السامي الوضيء، الذم يتخلٌ  لد 
 ا٢بياة إٔب حبٌ  قة ُب حبٌ كمن جاذبية النفس ا٤بتعلٌ  ،األان اإلنساف من ٘بسيد الذات كحبٌ 

 . هللا كرسولو
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تتقدـ على  ةه ذى افٌ ( قرر القرآف الكرًن الوالية العامة للنيب الكرًن )ص( كىي كالية نػى النَّيب  َأْوىَل )   
ٚبتلف تبعان  للوَّلي  معاف متعددةالنفس كا٤باؿ كالولد كاألىل..  حم كحبٌ الدـ كقرابة الرَّ  قرابة

إٔب من تنسب إليو، فوالية هللا سبحانو معناىا السلطة الٍب ال تيغلب، كمعُب كالية النيب )ص( 
طاعتو كالتسليم لو من غّب اعَباض، كما من شك أف تصرفات النيب بكاملها ُب قولو كفعلو 

َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌؿ ِمْن َأيْػُفِسُكْم َعزِيٌز طبلقهم، كقولو )إكتقريره ىي ٣بّب الفرد كا١بماعة على 
و شيء ُب ، فإذا توجٌ ُِٖالتوبة/( َعَلْيِو َما َعِنت ْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم اِبْلُمْؤِمِنَي رَُءوٌؼ رَِحيمٌ 

كال يعصوه كال كيعينوه كالده، كأف يطيعوه أك ا٤بخاطر إٔب نفس النيب فليقو  ا٤بؤمن بنفسو كمالو 
، كنقلهم من السبلـ ٕبسن حاؿ اإلسبلـالظلماء ؿ سوء حا٥بم ُب ا١باىلية ٯبادلوه، ألنو بدٌ 

كصياغة الشخصية اإلسبلمية النموذجية ا٤بميزة،  ،ظلمات ا١بهل إٔب نور العلم كالوعي كاإلٲباف
وهتم كالناىض هبم ٫بو خّب الدنيا كاآلخرة، سأهم كقائدىم كطبيب نفوسهم كقدكهتم ك فهو نبيٌ 
 .ل )ص( ا٤بعاانة كالشدائد كاألذل من أجل ىداية الناسكٙبمٌ 

َفاَل َورَبَِّك ََّل يُػْؤِمُنوَف َحتَّ كقولو ) ِ-ُطو/( َما َأيْػَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرَآَف لَِتْشَقى ،طو كقولو )
نَػُهْم ُثَّ ََّل  (  ٣تَُِدوا ِف َأيْػُفِسِهْم َحَرًجا ٝتَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما٤ُتَكُِّموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ

: ألست أكٔب اب٤بؤمنْب من لِبيدهالنيب )ص( قاؿ  ، كُب الدر ا٤بنثور للسيوطي، إفٌ ٓٔالنساء/
ب ألمتو، أ( ككل نيب َمْن ُكْنُت َمْوََّلُه فَػَعلّي َمْوََّلهأنفسهم؟ قلت بلى ايرسوؿ هللا قاؿ: )

ين، ككل نيب أب ألمتو من حيث أنو بوىم ُب الدٌ أخوة، ألف النيب )ص( ألذلك صار ا٤بؤمنوف 
يهديهم ٤با فيو خّب ا٢بياة كتنمية ا٢بياة كتوازف ا٢بياة، كيهدم للحياة األبدية ُب العآب اآلخر، 

ُكل  كعنو )ص( ) ،َُْصٕركح البياف( مَّ ُ نَّ َوَأْيَت أبَوَا ىِذِه اْلُ إِ قاؿ النيب )ص( لعلي )ع( )
( األـ ا٤بعنوية كاألـ َوَأْزَواُجُو أُمََّهاتُػُهمْ ( )إَّّل َحَسيَب َوَيَسيبيـو القيام  يْػَنقِطَع  َوَيَسبٍ  َحَسبٍ 

بعد كفاة النيب )ص( كُب كجوب  نا٢بقيقية، أم كأزكاج النيب ٗبنزلة أمهاهتم ُب حرمة نكاحه
اَي ِيَساَء النَّيبِّ َلْسُُتَّ   كرسولو كقولو )احَبامهن كتعظيمهن ما دمن على التقول كطاعة هللا

ُُتَّ  أم حرمة العقد عليهن كنكاحهن ابلذات دكف  ِّ/األحزاب( َكَأَحٍد ِمَن النَِّساِء ِإِف اتػََّقيػْ
  (َوُأوُلو اْْلَْرَحاـِ بَػْعُضُهْم َأْوىَل بِبَػْعضٍ الذرية )
قرب، كىذه اآلية قرب فاألا٤بّباث األ٥بم األكلوية ُب حق  قربوفيساب واْلواْل القرىبكذكك 

حكمان سابقان ُب بدء اإلسبلـ ىو اإلرث ابلتآخي ُب الدين، كما آخى الرسوؿ )ص( أبطلت 
( ُب القرآف ِف ِكَتاِب اّلِلَِّ األنصاريْب دكف قرابة ) كف٤بهاجرين كاألنصار، فّبث ا٤بهاجر بْب ا

كاف أقرب إٔب ا٤بيت   نٍ كشريعتو، على أف مى أم ُب حكم هللا تعأب  ،الكرًن أك ُب اللوح افوظ
نسبان فهو أكٔب ٗبّباثو من األبعد، فبنت ا٤بيت ٙبجب أخاه عن األرث ألهنا أقرب منو إٔب 

( كغّب ِمَن اْلُمْؤِمِنَي َواْلُمَهاِجرِينَ و لنفس السبب )مٌ ا٤بورث، قرابة درجة أكٔب، كأختو ٙبجب عى 
ِإَّلَّ َأْف تَػْفَعُلوا ِإىَل َأْولَِياِئُكْم اة الدينية ُب أكؿ الدعوة )ا٤بهاجرين الذين كانوا يرثوف اب٤بؤاخ



 

  اٖتادي والعشروف/ إتزء  ٖٚ  / عدد آايهتا ديي/ م ٖٖاْلحزاب / سورة  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     43
 

( استثناء منقطع، كلكن ال أبس عليكم أف تفعلوا إٔب أحبائكم كأصدقائكم كأقرابئكم َمْعُروفًا
كا كتكرموا كٙبسنوا إٔب ىؤالء األعزاء بوصية ( كا٤براد اب٤بعركؼ ىنا أف تربٌ َمْعُروفًاغّب الوارثْب )

م إاٌل أف توصوا ٥بؤالء بوصية عادلة تكرمهم شيئان أاصة أك ىبة أك صدقة ُب حاؿ حياتكم، خ
َكاَف َذِلَك ِف حق هبا من القريب الوارث )أمواؿ ا٤بيت ُب حدكد الثلث، فهم أمن تركة 

تان ران اثب( مسطٌ َمْسطُورًا( كىذا ا٤بعركؼ من اإلحساف ُب إرث أكٕب األرحاـ )اْلِكَتاِب َمْسطُورًا
القريب األقرب،  ،مكتوابن ُب حكم هللا كشريعتو، أال يرث كافر مسلمان، كال يرث القريب األبعد

 : فائدة
: ىل الوالية العامة للنيب ا٤بصطفى )ص( على ا٤بؤمنْب ٛبنع مبدأ حرية اإلنساف ُب سؤاؿ

١بمع ا: ٲبكن إتواب( ُحّراً َوََّل َتُكْن َعْبَد َغرْيَِؾ َوَقْد َجَعَلَك هللُا االختيار؟ ُب غرر ا٢بكم )
فيكوف معُب ىذه الطاعة  كللرسوؿ ا٤بتمثلة )ابلقرآف بْب حرية اإلنساف كطاعتو  كلرسولو، 

كالسٌنة الصحيحة( ىي حرية ُب النفس كُب ا٢بياة، كسعادة ُب الركح، كقوة ُب اإلرادة لبناء 
مة(  )ارٌ  الشَّهىوٍاتً  تىرؾى  مىنٍ ) ِف غرر اٖتكما٤بستقبل األفضل، كالتحرر من طاعة الطواغيت، 

ٍافى   ، َواْلَعْبَد َعْبَد َوإفْ َواٖتُّر ُحّر َوُلو َمَسُو اْلّضرُ كفيو أيضان ) ،ُب ٝبيع أحوالو فا٢بر حر   (ان رٌ حي  كى
م يلتـز ابلطريق ا٤بستقيم ُب ٝبيع أحوالو، قاؿ ذىو ال ومعىن اإليساف اٖتر( ُه الَقَدرُ َساَعدَ 

ٖتري : ليست فضيل  داخلي  بال معىن، وإ١تا ىي القدرة على بناء افيلسوؼ شهّب )
ـى بىشىرٌائً غرر ا٢بكم )( كُب مستقبل أفضل اـً أعىٍن  ، مىٍن قىٌصرلى لٍلًعٍتقً ىًٌ ة أي ا٢بيرًيٌ  طً مىٍن قىٍا ٍحكى

 (. أيًعٍيدى إٔبى الٌرًؽًٌ  ةً ا٢بيرًيٌ 
 ﴾ وَيِنْكَ وَيٍِْ َُىحٍ وَإِثْشَاهُِىَ وَيُىعًَ وَعُِغًَ اثٍِْ يَشََْىَ وَؤَخَزََْب يِنْهُىْ يُِثَبلًب غَهُِظًب وَإِرْ ؤَخَزََْب يٍَِ اننَّجُِِّنيَ يُِثَبلَهُىْ﴿ - ٚ
التاريخ، ألنبياء أكٕب العـز من الرسل  ة حركةا٤بهم على سع ييصٌور القرآف أٮبية ىذا ا٤بيثاؽ   

ًإفَّ اٍلعىٍهدى كىافى ( كقولو )ِميثَاقًا َغِليظًالو )كعهدىم ا٤بتْب الوثيق مع هللا، فهو ذك أٮبية ابلغة كقو 
كُب ىذا ا٤بيثاؽ  (وي ٩بى ذً ه كى دي وى هي عى عي ٍر ن ٓب يػى ماب  أىيٍػقىنى  امى )ِف غرر اٖتكم ، ّْاإلسراء/( مىٍسئيوالن 

العاـ داللة مهمة على صعوبة ىذه ا٤بسؤكلية الرسالية ا٤بلقاة على عاتقهم، كىي مسؤكلية غّب 
الًَّذينى يػيبػىلًٌغيوفى ٭با ىي مسؤكلية عامة لكل ا٤ببلغْب ا٤بخلصْب لرساالت هللا كقولو )إك ٧بددة هبم 

ا ًإالَّ اَّللَّى  ًت اَّللًَّ كىٱبىٍشىٍونىوي كىالى ٱبىٍشىٍوفى أىحىدن  اً ميثاق: عهدىم، ميثاقهم ،ّٗاألحزاب/ (رًسىاالى
لزموا بو أبوة، عهدان على الوفاء ٗبا م للنبيمْب حْب اختارى ان دثقان مؤكٌ : عهدان شديدان موٌ غليظاً 

نفسهم من تبليغ رسالة هللا كدينو ا٢بق بوضوح، كتبياف الشرائع كاألحكاـ، كالصرب على ما أ
مها كل يصيبهم ُب سبيل نصرهتا، إنو ميثاؽ كاحد كمنهج كاحد كأمانة رسالية كاحدة يتسلٌ 

دكار،  أ( ٥بم كحدة ىدؼ كتعدد ، ككل األنبياء )عإبخبلص مها  تعأبكاحد منهم حٌب يسلٌ 
َوِإْذ َأَخَذ اّلِلَُّ ِميثَاَؽ الَِّذيَن ُأوتُوا كظركفو ايطة بو كقولو ) وكتكليفكل نيب يعمل حسب زمنو 

 .ُٕٖآؿ عمراف/( اْلِكَتاَب لَتُػبَػيِّنُػنَُّو لِلنَّاِس َوََّل َتْكُتُمويَوُ 
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خذ هللا من ٝبيع األنبياء كالرسل أ( كاذكر ايدمحم حْب ُهمْ َوِإْذ َأَخْذَن ِمَن النَِّبيَِّي ِميثَاقػَ ) ا٘تعىن
د ابليمْب أف يفوا ٗبا التزموا ُب تبليغ رسالة هللا ( أم عهدىم ا٤بؤكٌ ِميثَاقَػُهمْ على عمومهم ))ع( 

، كالتصديق ابألأللناس بوضوح، كقيادة ا٤بؤمنْب كتوجيههم كىدايتهم للٍب ىي  نبياء قـو
حقْب كنصرهتم، كأخذ العهد على ذلك من أ٩بهم، كالصرب على ياء البلالسابقْب، كاإلٲباف ابألنب

كابلنيب دمحم )ص( خاًب  ،ما يصيبهم ُب سبيل نصرهتا، كأف يؤمنوا ابلرسالة اإلسبلمية ا٣باٛبة
ُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍ  ُثَّ األنبياء كقولو ) َجاءَُكْم َرُسوٌؿ  َوِإْذ َأَخَذ اّلِلَُّ ِميثَاَؽ النَِّبيَِّي َلَما َآتَػيػْ

ٌؽ ِلَما َمَعُكمْ  يَن َوََّل تَػتَػَفرَُّقوا ِفيوِ كقولو ) ُٖآؿ عمراف/( ُمَصدِّ ف أ، ك ُّالشورل/( َأْف َأِقيُموا الدِّ
ف ٙبببوا هللا كرسالتو إٔب خلقو، أركا، ك ركا كال تعسٌ قوا، كيسٌ دكا كال تفرٌ رىوا، كتوحٌ بوا كال تكٌ ٙببٌ 

رًينى كىميٍنًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اَّللًَّ حيجَّةه كقولو )  ليظىذا ىو ا٘تراد اب٘تيثاؽ الغ ريسيبلن ميبىشًٌ
منهم  أربعةرٱبية ُب القرآف، ٍب ٠ٌبى ا، كىذه من نظاـ حركة السنن التُٓٔالنساء/( بػىٍعدى الر سيلً 

( كذكر سبحانو َوِمْنكَ ( )ى اْبِن َمْرميََ َوِمْنَك َوِمْن يُوٍح َوِإبْػَراِىيَم َوُموَسى َوِعيسَ فقاؿ ) ئهمأب٠با
دمحمان اب٣بطاب، كذكر ابالسم نوحان كإبراىيم كموسى كعيسى، كإ٭با قدـ نبينا دمحم )ص( لفضلو 
كشرفو تكرٲبان لشأنو كدكره كعلو منزلتو ا٣باصة من بْب كل األنبياء، كأك٥بم ُب ا٣بلق كإف كاف 

ـَ َوََّل َفخْ َأنَ آخرىم ُب البعث للنبوة، كُب ا٢بديث ) نيب ذم كي )ما أوعنو أيضًا ( ر َسيُِّد َوَلِد آَد
دمحم )ص( اإلسبلمية الكاملة التامة  كدعوة، ُٖٖٓخربكنز العماؿ ذيت ُب هللا( ثل ما أك ٗب

، ِٖسبأ/( َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإَّلَّ َكافًَّ  لِلنَّاِس َبِشريًا َويَِذيًراكا٣باٛبة كالعا٤بية لكافة الناس كقولو )
كىي رسالة جامعة لكل رساالت األنبياء )ع( فاألنبياء )ع( كإف سبقوه زمنان كلكنهم متأخركف 

غها ٗببعثو الشريف  كمبلٌ  قق أحبلمهم٧بك  عنو رتبة كدرجة، فهو )ص( إمامهم كجامع رسالتهم
كجل أخذ ميثاؽ النبيْب  هللا عز  أم إفٌ  َُٕاألنبياء/( َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإَّلَّ َرْْتًَ  لِْلَعاَلِميَ كقولو )

 ( ِميثَاقًا َغِليظًاكافة، كلكنو أخذ من أكٕب العـز )
، كيستقيموا على منهج هللا ووصف ا٘تيثاؽ ِبيو غليظ ومتي لتلقى اٖتج  القطعي  عليهم

ب السياؽ القرآين مراتب األنبياء ٕبسب كجودىم ُب حركة الزماف، كىذا بعلم كإٲباف، كرتٌ 
ايدمحم، كمن نوح شيخ األنبياء كإبراىيم ا٣بليل كموسى الكليم كعيسى العهد أيخذ خاصة منك 

ُأوُلو اْلَعْزـِ ِمَن ( ٗبزيد فضلهم، ألهنم )النَِّبيِّيَ وا ابلذكر بعد تعميم )ابن مرًن ركح هللا، كإ٭با خصٌ 
صحاب رساالت كشرائع، أم لكل كاحد عزٲبة مناسبة أكىم مشاىّبىم ك  ّٓ/األحقاؼ( الر ُسلِ 
بلحقة السابقة، ل تبليغ شريعتو خاصة، يستمر العمل هبا إٔب الشريعة البلحقة، فتنسخ الٌ مٌ ليتح

كىو الرٞبة ا٤بهداة، فجاء ابإلسبلـ  ،حٌب جاء النيب الكرًن دمحم )ص( ا٣باًب حيث ال نيب بعده
مة دائمة ال انقطاع لتأثّبىا كال انفصاـ لعركهتا إٔب يـو القيااتٌمة ا٢بنيف كبشريعة خاٛبة 
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ُهْم ِميثَاقًا َغِليظًا) ذاذ عهدان شديدان ابلغ التوكيد، ابلوفاء ف( كأخذ هللا من ىؤالء األَوَأَخْذَن ِمنػْ
 : فائدةكاإلجابة على أسئلتهم، ٗبا التزموا من تبليغ رسالة هللا بوضوح للناس، كمعا١بة شبهاهتم، 

هبم،  يل على أف ا٤براد اب٤بيثاؽ خاصدل (النَِّبيِّيَ ( كإضافة ا٤بيثاؽ إٔب ضمّب )ِميثَاقَػُهمْ ) -ُ
ـَ ِمْن كىذا غّب ا٤بيثاؽ ا٤بأخوذ من عامة البشر ُب عآب الذر كقولو ) َوِإْذ َأَخَذ رَب َك ِمْن َبِِن َآَد

ف ٓب يرد ُب القرآ -ِ، ُِٕ/األعراؼ( ظُُهورِِىْم ُذرِّيػَّتَػُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلى َأيْػُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربُِّكمْ 
ٍذفى ًمٍنكيٍم ًميثىاقنا غىًليظنا( ا٤بيثاؽ الغليظ إاٌل ثبلث مرات، ُب عقد الزكاج كقولو ) ، ُِالنساء/كىأىخى

، ُْٓالنساء/(  على بِب إسرائيل بقولو )كىأىخىٍذانى ًمنػٍهيٍم ًميثىاقنا غىًليظناهللاالذم أخذه ا٤بيثاؽ 
َلَنْسأََلنَّ الَِّذيَن ُأْرِسَل ِإلَْيِهْم َولََنْسأََلنَّ فػَ كا٤بيثاؽ الذم أخذه على النبيْب ُب ىذه اآلية كقولو )

إذا أرسل رسوالن كأمره بشيء، كقبلو   كى ملً كقد جرت العادة أف الى  -ّ، ،ٔ/األعراؼ( اْلُمْرَسِليَ 
علمو أبنو سيسألو عما يقوؿ كيفعل كاف أكاف رسوالن يعمل ذلك الشيء كاف ميثاقان عليو، فإذا 

 اؽ، حٌب ال يزيد كال ينقص ُب رسالتو. ذلك تغليظان للميث
 ﴾ نَُِغْإَلَ انصَّبدِلِنيَ عٍَْ صِذْلِهِىْ وَؤَعَذَّ نِهْكَبفِشٍََِ عَزَاثًب ؤَنًًُِب ﴿ - ٛ
كمعناه العهد الشديد كا٤بيثاؽ البليغ الغليظ  ،خذ ذلك ا٤بيثاؽ كالغاية منوأكالسبب ُب    
ىو مطالبة النبيْب كا٤بؤمنْب الصادقْب أف يظهركا للناس عامة  (لَِيْسَأَؿ الصَّاِدِقَي َعْن ِصْدِقِهمْ )

ُب معامبلهتم ا٤بتنوعة ما ُب داخلهم من الصدؽ ُب القوؿ كالفعل، كالوفاء ابلعهد من دكف 
تكٌلف كتصٌنع، كاظهار عملهم الصاّب النافع للمجتمع، كمدل صدقهم ُب تبليغ رسالة هللا 

( جزءان من ىذا ىذا الطارئف يكوف )أعليو، كٰباكؿ كٞباية دينو من كل طارئ غريب يطرأ 
، ُُٕالنساء/( اَي َأْىَل اْلِكَتاِب ََّل تَػْغُلوا ِف ِديِنُكمْ الدين العظيم ليتطفل عليو، كالغلٌو كقولو )

شديد البغض ( ، َوُمْبِغٌض قَاؿٍ َرُجاَلِف: ٛتُِبٌّ َغاؿٍ  َىَلَك ِفَّ ) ْٗٔكُب هنج الببلغة، حكم 
(  عن مقاصدىم أبعما٥بم ىل كاف القصد كجو هللا الكرًن أك شيئان آخر، الصَّاِدِقيَ لَِيْسَأَؿ )

كىنا يتبْب السؤاؿ: عن األقواؿ كاألفعاؿ كمقدار االنسجاـ بينهما كالصدؽ ُب عرضهما، كفيو 
نة دكف العمل هبا اقة كشعارات رانٌ ث اب٢بق بلساف ٝبيل ككعود برٌ تنبيو أنو ال يكفي التحدٌ 

( ليسألوا ىؤالء النخبة الصادقة عن ىذا ا٤بيثاؽ لَِيْسَأَؿ الصَّاِدِقَي َعْن ِصْدِقِهمْ معها ) كالوفاء
وا فيو كصدقوا، إلاثرة االنتباه ألٮبية الدكر الكبّب الرسإب ا٤بلقى ق ىل كفٌ الغليظ كالعهد ا٤بوثٌ 

َجاٌؿ َصَدُقوا َما َعاَىُدوا ِمَن اْلُمْؤِمِنَي رِ زؿ كقولو )٥بعلى عاتقهم، كأنو لقوؿ فصل كما ىو اب
بيوا كىجىاىىديكا كقولو ) ِّ/األحزاباّلِلََّ َعَلْيِو(  ًإ٭بَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى آىمىنيوا اًبَّللًَّ كىرىسيولًًو ٍبيَّ ٓبٍى يػىٍراتى

ًبيًل اَّللًَّ أيكلىًئكى ىيمي الصَّاًدقيوفى  ، عن اإلماـ الصادؽ )ع( ُٓا٢بجرات/( أبًىٍموىا٥ًبًٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم ُب سى
(؟ َفِكيَف َيُكوَف َحاِؿ اْلَكاِذب، وِ َى َِبَْسبِ لو، ِفيجَاز قَا عَلى أّي َوْجوٍ  وِ قِ دْ صِ  َل َعنْ إَذا ُسئِ )
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، إنو سؤاؿ للتكرًن كلئلعبلف كاإلعبلـ كالتفخيم كالتعظيم على رؤكس ِْٗصٕتفسّب النور
 .لعظيم ا٢باسماألشهاد، كبياف االستحقاؽ للتكرًن ُب يـو ا٢بشر ا

 ( لَِيْسَأَؿ الصَّاِدِقَي َعْن ِصْدِقِهمْ )
كالنوااي، مطابقة األقواؿ مع األفعاؿ، كاالٌدعاء مع ا٢بقيقة، كالشكل مع ا٤بضموف،  :الصدؽ

 ؽُ دَ صْ أؿ اْ اٖتَ  فُ اْ سَ لِ وَ ) ِف غرر اٖتكم، كمطابقة ا٤بنطق اإلنساين العاـ مع ا٤بنهج اإل٥بي ا٣باص
أىل الوفاء بعهدىم ُب ميادين  مثبتوا صدقهم كإخبلصهم كىأ( كىم الذين اؿمقْ ف الَ اْ سَ لِ  نْ مِ 

ٞباية دين هللا كإلقاء ا٢بجة الواضحة على الناس، كا١بهاد ُب سبيل هللا كمقاكمة اجملتمع 
ة، الفاسد، كالتضحية ابألمواؿ كاألنفس من أجل إعبلء كلمة ا٢بق كنصرة القضااي اقٌ 

، كسؤاؿ إٯباب فكاف سؤاؿ تشريف َّل سؤاؿ تعنيفْب بعهدىم، وفٌ فيجزكف جزاء ا٤بؤمنْب ا٤ب
عمالك أب، كال ُب ائحوالك شو أ: أف ال يكوف ُب والصدؽ لو معىن واسعال سؤاؿ عتاب، 

كالعبلنية   ب كال ُب اعتقادؾ ريب، كيبُب ىذا الصدؽ على قاعدة اإلخبلص ُب السرًٌ و عي
يُن اْٗتَاِلصُ كقولو ) َمْن  َك َيْكِفَك اْلَقِليلُ َص قَػْلبَ َأْخلِ ، عن النيب )ص( )ّالزمر/( َأََّل ّلِِلَِّ الدِّ
ن ععرضوا ألذين اما الكافركف أ( َوَأَعدَّ ِلْلَكاِفرِيَن َعَذااًب َألِيًما) ُٕٓصّٕالبحار( اْلَعَملِ 

الصريح، كىم أىل الغدر كا٣بيانة اع ا٤بتلٌوف ا٣بدٌ كتفاعلوا مع الكذب الفِب  ،الصدؽ العقائدم
ليمان موجعان، بسبب عنادىم كفسادىم كإعراضهم عن أهللا ٥بم عذاابن  طبلقهم، فقد أعدٌ إعلى 

مع  واٖتكم  ِف سؤاؿ الرسل -ُ: فائدةقبوؿ ا٢بق، فتكوف عقوبتهم على قدر جنايتهم. 
علمو تعأب بصدقهم، فكيف حاؿ من ٓب يكونوا على درجة الصدؽ؟! كىو سؤاؿ لتقبيح عمل 

 -ِ، ٔ/األعراؼ( فَػَلَنْسأََلنَّ الَِّذيَن ُأْرِسَل ِإلَْيِهْم َولََنْسأََلنَّ اْلُمْرَسِليَ قولو )الكفار يـو القيامة ك
 عنو.  جعلت اآلية الصادقْب ُب مقابل الكافرين، أم إف الصدؽ مبلـز لئلٲباف ال ينفكَّ 

رْ جَبءَرْكُىْ جُنُىدٌ فَإَسْعَهْنَب عَهَُْهِىْ سِحيًب وَجُنُىدًا نَىْ رَشَوْهَب وَكَبٌَ انهَّهُ ثًَِب رَعًَْهُىٌَ ََب ؤََُّهَب انَّزٍََِ آَيَنُىا ارْكُشُوا َِعًَْخَ انهَّهِ عَهَُْكُىْ إِ ﴿ - ٜ
 ﴾ثَصِريًا

 األمة اإلسبلمية من من خبلؿ الَببية القرآنية النموذجية ا٣باصة ندرؾ كيف كاف هللا يريٌب 
فهو كتاب رابين كاقعي كدستور  ،حركة الواقع، ألف القرآف نزؿ مع كمعاانتو خبلؿ حركة الواقع

عملي فيو تبياف لكل شيء، كما يبْب ُب ىذه ا٤بواقف ا٤بتنوعة افوفة ابلببلء كالعناء كان 
ًن ًمنىحه ًمنى هللاً كى كُب الشدة كالرخاء ُب آف كاحد،  ٍارًًه مى  ،ُبٍ اٍلًمحى كىُبٍ اٍلمىشىقٍَّاًت  ،كٍاًرـه كىُبٍ اٍلمىكى

ٍا اٍلكىرىاٍمىٍاتي  اة،بٍ ىً  ةً اانى معى الي  ُبٍ كى كىرىاحىات، ٍاته ًخبػٍرى  ٍتػيهى ٍاايىٍته هًنىٍاايى ، عن اإلماـ ا٢بسن كىُبٍ اٍلبىبلىايىٍ ًبدى
َهْا يِْعَمٌ  ُتُِْيُط ِّبَاالعسكرم )ع( ) ، نزلت ىذه اآلية ّْٕصٖٕالبحار( َمْا ِمْن بَِلَيٍ  ِإَّلَّ َوِ ِفيػْ

 ( اْلحزاباٗتندؽ، وتسمى غزوة وقع  ُب ) ِٕإٔب آية 
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من زعماء ٝباعة : كما موجود ُب كتب السّب كالتاريخ كالتفاسّب الكبّبة، جاء وخالصتها
اليهود فاستحثوا زعماء قريش ا٤بشركْب كعدد كبّب من قبائل العرب الكافرين على حرب رسوؿ 

جيشان ضخمان كزحفوا سسوا أهللا )ص( كا٤بسلمْب كاستئصا٥بم، كرصدكا لذلك ا٤باؿ الكثّب، ك 
صحابو فاشار إليو أبذلك استشار إٔب ا٤بدينة بقيادة أيب سفياف، ك٤با علم الرسوؿ )ص( 

ؿ هللا ٰبفر بيده، فكاف ا٤بؤمنوف و ، كحفر ا٤بسلموف كمعهم رسسلماف امدي ِبفر اٗتندؽ
وف الناس طيلهبوف الناس ٞباسان ُب أجر ا١بهاد كاجملاىدين، كاب٤بقابل كاف ا٤بنافقوف يثبٌ 

ابآلالؼ، فخاؼ  األحزابكيتسللوف للهركب بغّب علم الرسوؿ، كًب حفر ا٣بندؽ كجاء جيش 
د مع النيب )ص( أف ال يعينوا عليو ا٤بسلموف بشدة، مع أف يهود بِب قريضة كانوا ُب عهد مؤكٌ 

نقضوا العهد كأعلنوا ا٢برب ُب أصعب الظركؼ على  األحزابعدكان، فلما جاء جيش 
فوقهم كمن أسفل منهم، فاقتحم بعض قادة ا٤بشركْب ا٣بندؽ من فحاصركا ا٤بسلمْب  ا٤بسلمْب،

( الفارس الشجاع يعادؿ ألف فارس، فطلب النيب عمر بن عبد ودق بقيادة )من مكاف ضيٌ 
)ص( من الصحابة مبارزتو فلم ٱبرج منهم كاحد لشدة خوفهم، كلكن برز إليو اإلماـ علي بن 

إفَّ مر العشرين، فتبارزا حٌب قتلو علي )ع( فقاؿ النيب )ص( )أيب طالب )ع( كىو شاب بع
( كخرجت خيوؿ ا٤بشركْب من ا٣بندؽ تُػَعاّدَؿ ِعَباَدِة الثَػّقِلي الَعَاَمِري َبنَّ ُودِ  َاْربَ  َعلّي لُعَمرِ 

اللَُّهمَّ اْستُػْر هاـ كا٢بجارة، فدعا النيب )ص( )وىم ابلسٌ بمنهزمة، كحاصركا ا٤بسلمْب كضر 
َنا َوَأْيُصِرَن َعَلى اْلُقْوـَ اْلَكاِفرِينَ َعوْ  ( حٌب جاءىم نصر رَاتَِنا َوآَمَن رَّْوِعاتَِنا َوَأيْػَزَؿ السَِّكيَنِ  َعَليػْ

هللا، فهبت عليهم ريح عاتية انتقامية فاقتلعت خيامهم كقلبت موازينهم كأفسدت كل شيء 
َوَردَّ اّلِلَُّ الَِّذيَن َكَفُروا بِغَْيِظِهْم مَلْ قولو )هللا دينو كنبيو بنصره ك يدٌ أ٥بم، فانسحبوا ٨بذكلْب، ك 

ًرا وََكَفى اّلِلَُّ اْلُمْؤِمِنَي اْلِقَتاؿَ  القرآيي  التالي  ا٘تعرك  ايت ر اآلوٌ صى . تي ِٓ/األحزاب( يَػَناُلوا َخيػْ
سنة . كُب زماننا ا٢باضر وكأهنا حدثت اآلفٛترك  للمشاعر   م  حيّ ي  ٚتسّ بطريق  فنّ 
كرب قوة ُب منطقة الشرؽ األكسط كجيشها ال أينشر اإلعبلـ عن قوة إسرائيل أهنا  ـََِٔ

 ( الناعم  اٖتربيقهر! كىكذا تفعل ا٢برب النفسية )
عزيز ُب ٝبيع  ره حي  رَّ ا٢بي كلكن ا٢بقيقة تقوؿ إفَّ  حٌب يستسلم ا٤بسلموف لؤلمر الواقع القاىر

 . حوالوأذليل ُب ٝبيع  عبده  العبدى كإٌف أحوالو، 
كشكر كتقديرىا : شكرىا ذكر النعم ( اَي َأيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا اذُْكُروا يِْعَمَ  اّلِلَِّ َعَلْيُكمْ : )ا٘تعىن

، ا٣بطاب للصحابة الكراـ، إهنا َِلقماف/( َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم يَِعَمُو ظَاِىَرًة َواَبِطَن ً منعمها كقولو )
شدة ٰبثكم على شكرىا كتقديرىا، ُب دفع عنكم نعمة عظيمة دعمكم هللا هبا ُب كقت ال

ر يكقدرتو ىي الٍب تد ،األمور ري دبػٌ تي ا٣بطّبة كا٤بريرة، كانت يد هللا ا٤باكرة  األحزابمؤامرة 
 (فَػَلْم تَػْقتُػُلوُىْم َوَلِكنَّ اّلِلََّ قَػتَػَلُهْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اّلِلََّ َرَمىكقولو )  ،ا٤بعركة
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يها ا٤بؤمنوف عندما كنتم ُب غزكة أ( أم: اذكركا كي حى ضٍ يى  اءي ضى القى كى  فى ركي بٌ دً مى الي  ري بػٌ دى يي ) ُٖ/فاؿاألن
ابألعداء من كل جهة، اذكركا كاشكركا نعمة هللا اب٣ببلص كالنصر ٧باصرين ا٣بندؽ ٧باطْب 

من ٝبيع تحالفة ا٤بالكثّبة  األحزاب( حْب جاءتكم جيوش ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنودٌ عجازية )إبطريقة 
كا إٔب ؤ األطراؼ، ككاف عددىم عشرة آالؼ مقاتل، كىم من قبائل شٌب بقيادة أيب سفياف، جا

رة، ككاف مع النيب )ص( سبعمائة مقاتل، فلما ٠بع رسوؿ هللا )ص( إبقبا٥بم اجتمع ا٤بدينة ا٤بنوٌ 
نَػُهْم(مع ا٤بسلمْب يستشّبىم كقولو ) ، كحفركا ا٣بندؽ كأشتد ّٖالشورل/ َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بَػيػْ

 .ا٣بوؼ بْب ا٤بسلمْب
( دفاعان عنكم، رٰبان شديدة عنيفة ظلماء انتقامية ابردة )ريح العذاب( فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِر٤ًتا)

قتلعت خيامهم، كأفسدت كل شيء ٥بم، فتزلزلوا من كارىم ك بت قدأفسدت معسكرىم كقلٌ 
 ان ( كأرسلنا عليهم جنودَوُجُنوًدا ملَْ تَػَرْوَىا٤بعركة )داخل نفوسهم كعلى أرض الواقع حٌب غادركا ا

، اطٌم لئلرادة من ا٤ببلئكة ٓب تركىا ٤بساعدتكم كتلقي ُب نفوس األعداء الرعب ا٤بزلزؿ للبدف
لقاء الرعب ُب نفوس أعدائو  إببسبلح الرىبة ا٤بعنوية، هللا ينصره  فٌ أكمن صفات النيب )ص( 

وََكاَف اّلِلَُّ مبَا تَػْعَمُلوَف ) ُُٓ/آؿ عمراف( وِب الَِّذيَن َكَفُروا الر ْعبَ َسنُػْلِقي ِف قُػلُ كقولو )
( بكل َبِصريًابات )ع على كل ما تعملوف ُب ترتيب األسباب على ا٤بسبٌ ( ككاف هللا مطلٌ َبِصريًا

نواايكم كاستعدادكم ُب حفر ا٣بندؽ كالثبات على نصرة النيب )ص( ُب تلك الظركؼ الرىيبة. 
كقتلو لقائد الشرؾ عمرك )ع( : النص القرآين ٓب يذكر أبطاؿ ا٤بعركة كموقف اإلماـ علي ئدةفا
ُب حركة التاريخ، كىكذا الَببية القرآنية ابلغ األٮبية ىذا ا٤بوقف ا٤بفصلي  عزةكد، مع عبد بن 

ا، من أجل تزكيتهز على هتذيب الذات، بل تركٌ  ،جل إظهارىاأز على إبراز أية ذات من ال تركٌ 
إٔب هتذيب الذات كتزكية النفس،  ،ككيفية حصوؿ نقلة تربوية من ٘بسيد الذات كاالعتزاز ابألان

بطل ا٤بوقف! ىو الَبكيز  على كتركيز األضواءياؽ القرآين بدؿ من إظهار الذات ر السٌ ليصوٌ 
الفاعلة  براز السينن النافعةإ، ك مع كل موقف إظهار القيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ الثابتة ا٤بهمةعلى 

أىم من كعادة االعتزاز اب٤بوقف البطوٕب ا٤بشٌرؼ الباقية، كالدركس ا٤بستفادة من ىذا ا٤بوقف. 
صانعو، كقبل تركيز األضواء على بطلو، كٰبيا اإلنساف ٗبواقفو أكثر ٩با ٰبيا بعمره كالَبكيز على 

 ا٠بو! إنو منهج الَببية القرآنية ا٣باصة ا٤بميزة. 
 ﴾ هِ انظُننُىََبىْ يٍِْ فَىْلِكُىْ وَيٍِْ ؤَعْفَمَ يِنْكُىْ وَإِرْ صَاغَذِ انْإَثْصَبسُ وَثَهَغَذِ انْمُهُىةُ انْحَنَبجِشَ وَرَظُنُّىٌَ ثِبنهَّإِرْ جَبءُوكُ ﴿ - ٓٔ
ع الرجاؿ كالنساء ككأنو كابوس ضاغط الذم ركٌ  ،ر القرآف حجم ا٥بوؿ كالفزع كالكربصوٌ يي 

لكرب ُب قلب عن قلب، كإ٭با الذم اختلف ىو استجابة على النفوس، فلم ٱبتلف الشعور اب
ِإْذ َجاُءوُكْم ): ا٘تعىنتلك القلوب كظنها اب كتصوراهتا لقيم اإلٲباف كمبادئ كأخبلؽ اإلسبلـ 

 الكثّبة، األعداء األحزاب( اذكركا عندما أحاطت بكم جيوش ِمْن فَػْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكمْ 
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ككم من فوقكم مشاؿ ا٤بدينة، كيهود بِب ؤ كٓب يدع منفذان، حيث جاكحاصرتكم من كل جهة 
( حْب مالت األبصار كا٫برفت عن مقرىا َوِإْذ زَاَغِت اْْلَْبَصارُ قريضة أسفل منكم ُب جنوهبا )

( كناية َوبَػَلَغِت اْلُقُلوُب اْٖتََناِجرَ رعبان، كعظم الببلء كا٣بوؼ كالرعب كالقلق على ا٤بسلمْب )
كل عاـ كاهنيار اضطراب األركاح كقلق النفوس بششدة الرىبة ببلغية عن ستعارة كاتشبيهية 

ا٢بلقـو فزعان كرعبان، حٌب كأف أحدىم ا٬بلع قلبو عن القلوب الٍب ُب الصدكر  اإلرادات، كبلغت
مع اإلحساس  !مكانو ككصل إٔب حنجرتو، كمكاف ا٢بنجرة أكؿ ا٤برئ مدخل الطعاـ كالشراب

  !صدر كا٫بباس النفسابالختناؽ كضيق ال
إٌف اإلسبلـ سيمحق ٛبامان  :قاؿ بعضكم ،عت( اختلفت الظنوف كتنوٌ َوَتظُن وَف اِبّلِلَِّ الظ ُنونَ )
كستعود ا١باىلية كما كانت، كهللا لن ينصر دينو كال رسولو كقولو كافة تل ا٤بسلموف  قٍ يػي كى 
َر اْٖتَقِّ َظنَّ إْتَاِىِليَّ ) صلو، أكظن الرجل ميزاف عقلو كعنواف  ُْٓآؿ عمراف/(  ِ َيظُن وَف اِبّلِلَِّ َغيػْ

َعُث َعَلى الّشُرَورِ  يُػْفِسُد اَّْلُمور اْلَظنّ  ُسوءُ ُب غرر ا٢بكم ) صحاب اإلٲباف القوم أ( أما َو يَػبػْ
ظنوا خّبان، ككانت عقيدهتم إحدل ا٢بسنيْب إما أمْب الصادؽ الداخل ُب حصن حصْب 

اْلَمْوِت  أشرؼُ ) عن النيب )ص(، تضحية كالشهادة ُب سبيل هللاالنصر كالفتح كالغلبة، كإما ال
كنز   (معصي خري من حياة ِف  طاع موت ِف )عنو أيضان ك  ،ٖصََُالبحار (قَػْتُل الشََّهْاَدةِ 

 معادف الناس (، ككلها تبٌْب ُأولَِئَك ِعَباِدي َحقًّاكقاؿ هللا ُب حقهم ) ،َُُٖالعماؿ خرب
ا٤بزلزلة ظن كثّب من الناس كل مبلغ سوء، ٤با رأكا من األسباب كتكشف عن حقيقتهم، فبلغ ال

 رُ وّ صَ يُ ا٤بدينة مدة طويلة  األحزابا٤بستحكمة كالشدائد الضاغطة على النفوس، كحاصر 
ككأنو  ًا ابلغ الدق  ومنتهى البالغ ماً حيّ سَّ اً ٚتَُ تصويراً فنيّ  الرىيبا٘تاكر القرآف ىذا ا٘توقف 

َوزُْلزُِلوا َحتَّ يَػُقوَؿ الرَُّسوُؿ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُو َمَت َيْصُر ة! كقولو )ّب كاقع اآلف منذ فَبة قص
: حالة ا٣بوؼ حالة إنسانية طبيعية، بشرط أف فائدة، ُِْالبقرة/( اّلِلَِّ َأََّل ِإفَّ َيْصَر اّلِلَِّ َقرِيبٌ 

فتكوف حالة منحرفة كسيئة در إٔب حالة جبانة ضعيفة منهارة فاقدة للتوازف كاإلرادة، نحال ت
مىٍن أىٍسلىمى كىٍجهىوي َّللًًَّ كىىيوى ٧بيًٍسنه فػىلىوي أىٍجريهي ًعٍندى رىبًًٌو كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى كقولو )منهارة  كضارة، 

مى  فٍ خً ) ِف غرر اٖتكم، ُُِالبقرة/ىيٍم ٰبىٍزىنيوفى(  مى أتى  (. فٍ ٍن فػىتىخى ٍن، كىالى أتى
 ﴾زُهٍَِ انًُْؤْيِنُىٌَ وَصُنْضِنُىا صِنْضَانًب شَذَِذًا هُنَبنِكَ اثْ ﴿ - ٔٔ
تربكا خ( عند ذلك الببلء الشديد كالفتنة العظيمة امتحن ا٤بؤمنوف كاُىَناِلَك ابْػُتِلَي اْلُمْؤِمُنوفَ ) 

ا٤بؤمنْب الصادقْب  اب٤بكاره كالشدائد كان كظهرت معادهنم على حقيقتها، كا٥بوؿ الذم يزلزؿ
مرٌكعان مرعبان يهز البدف كيزلزؿ الركح، فاالبتبلء مدرسة تربوية كاقعية عالية  الن وٍ وف ىف يكأالبد 

ط عليو النار ليعرؼ مقدار نقاكتو، كذلك اإلنساف ىب الثمْب يسلٌ ا٤بضامْب، فكما أف الذٌ 
، ليكشف اإلنساف كمقداره ببلء بقدرهلو ـر عند هللا تعأب يسلط عليو الببلء، كل إنساف ا٤بكٌ 
ِإنَّ َجَعْلَنا َما َعَلى اْْلَْرِض زِيَنً  َٙتَا نفسو بنفسو كيعرؼ مواطن الضعف كالقوة فيها كقولو ) عن
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ُلَوُىْم َأيػ ُهْم َأْحَسُن َعَماًل  وا كارتعدكا من ب: اضطر زلزلوا( َوزُْلزِلُوا زِْلَزاًَّل َشِديًدا) ٕالكهف/( لِنَػبػْ
كاستعارة تشبيهية كىو كناية  !!قدامهمأٙبت شدة الفزع حٌب كأف األرض تتزلزؿ هبم كتضطرب 

عي يز ا٤بؤمن الصادؽ من ا٤بؤمن ا٤بدٌ اضطراب النفوس كقلق القلوب، حٌب يتمٌ شدة ببلغية عن 
ُ لَِيَذَر اْلُمْؤِمِنَي َعَلى َما َأيْػُتْم َعَلْيِو َحتَّ ٦َتِيَز اْٗتَِبيَث ِمَن الطَّيِّبِ ( كقولو )ا٘تنافق) ( َما َكاَف اّلِلَّ
 . ُٕٗؿ عمراف/آ

ليوى بػىٍعضىكيٍم بًبػىٍعضو كقولو ) نٍػتىصىرى ًمنػٍهيٍم كىلىًكٍن لًيػىبػٍ  . ْدمحم/( كىلىٍو يىشىاءي اَّللَّي الى
 ﴾ وَإِرْ ََمُىلُ انًُْنَبفِمُىٌَ وَانَّزٍََِ فٍِ لُهُىثِهِىْ يَشَضٌ يَب وَعَذَََب انهَّهُ وَسَعُىنُهُ إِنَّب غُشُوسًا ﴿ - ٕٔ
زرع التفرقة بْب صفوؼ ا٤بسلمْب شائعات ُب ا٢برب اإلعبلمية الناعمة، لا٤بنافقوف ال ثبي
َنَ  َوِفيُكْم َٔتَّاُعوَف َٙتُمْ ضعاؼ معنوايهتم كقولو )إك  ُغوَيُكُم اْلِفتػْ ، كجد ا٤بنافقوف ُب ْٕالتوبة/( يَػبػْ

ا٣بوؼ ا٤بزلزؿ كالشدة اآلخذة اب٣بناؽ، فرصة مناسبة للكشف عن خبث نفوسهم كما كانوا 
املْب، ركف، ككجدكا فرصة للتخذيل كبث الشكوؾ ُب كعد هللا كرسولو غّب خائفْب كال ٦بيضم

كف بو من التظاىر ابإلٲباف، إهنم فشدة ا٥بوؿ كشف عنهم الستار الرقيق الذم كانوا يتسَبٌ 
يُن اْلَقيِّمُ يعتمدكف على عقو٥بم القاصرة كيكذبوف إسبلمهم ) /( َذِلَك الدِّ ، كيصدقوف َّالرـك

الناس  انفسهم، كال أهنم تركو أم السيئة كاإلشاعات الكاذبة، فبل ىم حصركا ظنوهنم ُب ظنوهن
ثونو بينهم، كىكذا تكشف بىم الذم يكما ٱبتاركف ألنفسهم ُب كقت الشدة بعيدان عن شرٌ 

 .الشدائد كان عن معادف الناس كتظهر حقائقهم!
( كاذكركا حْب بلغت القلوب ا٢بناجر ِف قُػُلوِّبِْم َمَرضٌ  َوِإْذ يَػُقوُؿ اْلُمَناِفُقوَف َوالَِّذينَ : )ا٘تعىن

ب ف كالتقلٌ ظهركا اإلٲباف، كىم يعتمدكف على التلوٌ أبطنوا الكفر ك أ( الذين اْلُمَناِفُقوفَ فكاف )
مرض معنوم عاـ كاسع الداللة، ( َوالَِّذيَن ِف قُػُلوِّبِْم َمَرضٌ كالتذبذب كينعقوف مع كل انعق )

ُب عقو٥بم ضعف ُب العلم كالفهم كاإلٲباف كفقداف ؽ كا١بحود كالعناد، أم كىو مرض النفا
نواع الفساد، فهم أ٫برافات كالغلو ك الوعي، كُب نفوسهم يعشعش الشك كا٣بلل كا٣برافات كاال

لذا يتأثركف  ،كٓب يسلم الناس من يدىم كلساهنمابإلسبلـ،  اكتظاىرك استسلموا كٓب يسلموا، 
لة السائدة، فلم ٱبالط اإلٲباف قلوهبم كٓب يستذكقوا حبلكة لاإلشاعات ا٤بضعاايت الكاذبة ك ابلدٌ 
ىا على مستقبل هنضة ا١بماعات كأضرٌ  هللا كطاعتو، كىذه ٝباعات خطّبة كمريرة من شرٌ  حبٌ 

َوِمَن النَّاِس َمْن الشعوب اإلسبلمية ُب كل زماف كمكاف، كىي موجودة ُب كل عصر كقولو )
َنٌ  ايْػَقَلَب َعَلى َوْجِهِو َخِسَر يَػْعُبُد اّلِلََّ َعلَ  ٌر اْطَمَأفَّ بِِو َوِإْف َأَصابَػْتُو ِفتػْ ى َحْرٍؼ فَِإْف َأَصابَُو َخيػْ

يْػَيا َواآْلَِخَرةَ  : خداعان كابطبلن، أم ما غروراً ( َما َوَعَدَن اّلِلَُّ َوَرُسولُُو ِإَّلَّ ُغُرورًا) ُُا٢بج/( الد 
( إاٌل خداعان ككذابن ككعدان ِإَّلَّ ُغُرورًابلء كلمة ا٢بق كالدين )كعدان هللا كرسولو من النصر كإع

: إف ا٤بنافقْب قالوا: يعدان دمحم أف يفتح مدائن كسرل كقيصر، ك٫بن ال أنمن أف رويابطبلن، 
  !نذىب إٔب ا٣ببلء
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ىا وَََغْزَإْرٌُِ فَشَِكٌ يِنْهُىُ اننَّجٍَِّ ََمُىنُىٌَ إٌَِّ ثُُُىرَنَب عَىْسَحٌ وَيَب هٍَِ ثِعَىْسَحٍ إٌِْ وَإِرْ لَبنَذْ طَبئِفَخٌ يِنْهُىْ ََب ؤَهْمَ ََثْشِةَ نَب يُمَبوَ نَكُىْ فَبسْجِعُ﴿ - ٖٔ
 ﴾َُشَِذُوٌَ إِنَّب فِشَاسًا

ىل ا٤بدينة على ترؾ الصفوؼ كا٢بشود كالعودة إٔب أضوف رٌ قاؿ قسم من ا٤بنافقْب كىم ٰبي    
ضة للخطر من عرَّ دؽ هبذا الشكل ال فائدة منو، كبيوهتم مي بيوهتم، ٕبجة أف إقامتهم أماـ ا٣بن

العامة من أتتيهم من الثغرة الضعيفة الٍب تعاين منها  ،كرائهم، كىي دعوة خبيثة مشوشة للنفوس
ُهْم اَي َأْىَل يَػْثِربَ : )ا٘تعىنالناس.   ي( كإذ قالت ٝباعة من ا٤بنافقْب كىَوِإْذ قَاَلْت طَائَِفٌ  ِمنػْ

ـَ َلُكْم فَاْرِجُعواثرب، كيثرب من أ٠باء ا٤بدينة ا٤بنورة )ىل يأاطب ٚب كال مقاكمة ( ال إقامة ََّل ُمَقا
عيات عوا ٗبدٌ فرار، فادٌ لىيب، كال ٪باة منو إاٌل ابالكثّب الرٌ  األحزابكال طاقة لكم ٔبيش 

كلكن أيريد هبا ابطل كُب مضموهنا ضرر كخطر، كىكذا عمل  ر ككأهنا حقٌ كيسٌ  ظاىرىا يغرٌ 
مستقبل ا٤بنافقْب ا٣بيانة كالغدر كٚبذيل الناس كسوء ا٤بواقف ُب كقت الشدة، فهم خطر على 

اح السليم، كذلك ا٤بنافق يفسد غّبه  احة الفاسدة تفسد غّبىا من التفٌ اجملتمع، كما أف التفٌ 
( إٔب منازلكم كأىلكم فهم أحوج إليكم كاتركوا دمحمان كأصحابو، فَاْرِجُعواكما أفسد نفسو )

ُهُم النَّيبَّ سلفان )كخسارة ا٤بسلمْب فنهاية ا٤بعركة معركفة ابلفشل  ( ككاف َوَيْسَتْأِذُف َفرِيٌق ِمنػْ
يَػُقوُلوَف ِإفَّ طائفة أخرل من ا٤بنافقْب يطلبوف اإلذف من النيب )ص( ٗبغادرة ا٤بعركة ٧بتجْب )

اء عورة، كىو كناية أبف بيوهتم غّب ة، لذلك ٠ٌبي النسم ا٤بذمٌ أ: من العار العورة( بُػُيوتَػَنا َعْورَةٌ 
مر كما ( ليس األَوَما ِىَي بَِعْورَةٍ حصينة كمنكشفة للعدك كالسارؽ، فأكذهبم سبحانو فقاؿ )

تزعموف، كليست مكشوفة ألحد، كىي حصينة، كىنا يكشف القرآف حقيقتهم كيضبطهم 
( ما يريدكف هبذه ِإَّلَّ ِفَرارًا ِإْف يُرِيُدوفَ من أجل الفرار كا٥بزٲبة! ) ؿمتلبسْب ابلكذب كاالحتيا

نصرة ا٢بق من شدة اضطراهبم كعدـ الكذبة إاٌل ا٥بزٲبة من ساحة القتاؿ كا٥بركب من ا١بهاد 
ُب كل  ىل ا٣بيانة كالغدر كال ثبات ٥بم عند الشدائد كان كال اعتماد عليهمأكخوفهم. ىؤالء 

  . َُالفتح/( ا يَػْنُكُث َعَلى يَػْفِسوِ َفَمْن َيَكَث فَِإ١تََّ كقولو )  .، كال أمانة عندىمموقف
 ﴾ وَنَىْ دُخِهَذْ عَهَُْهِىْ يٍِْ ؤَلْطَبسِهَب ثُىَّ عُئِهُىا انْفِزْنَخَ نَأَرَىْهَب وَيَب رَهَجَّثُىا ثِهَب إِنَّب ََغِريًا ﴿ - ٗٔ

التشخيص ٤بشاعر كضمائر كدقيقة داخلية عميقة حركية يرسم القرآف الكرًن صورة نفسية 
من القٌيم نفسهم كاستعدادىم لبلنسبلخ أم كتزلزؿ هتد ٚبلخل عقيدهتم كاهنيار إرانافقْب، كتبٌْب ا٤ب

كترؾ اإلسبلـ بسهولة فائقة ٗبجرد طلب منهم االرتداد! غّب مبقْب كا٤ببادئ كاألخبلؽ، 
ة، إهنا حقائق ٥با دالالت عميقة تكشف عنها اآلايت الكرٲبات، كأهنا ألنفسهم شيئان من العزٌ 

َفَأْعَقبَػُهْم يَِفاًقا ِف ة يعلن عنها علم النفس ا٢بديث للدكر ا٣بياين للمنافقْب كقولو )رَّ قيقة مي ح
ًإيٌنً الى أىخىاؼي عىلىى أيمًٍَّب ميٍؤًمنان كىالى ميٍشرًكان، ، عن النيب )ص( )ٕٕالتوبة/( قُػُلوِّبِْم ِإىَل يَػْوـِ يَػْلَقْويَوُ 
 إبًًٲبىانًًو، كىأىمَّا اٍلميٍشرًؾي فػىيػىٍقمىعيوي هللاي ًبًشرًٍكًو،لًكِبًٌ أىخىاؼي عىلىٍيكيٍم كيلَّ مىنىاًفًق أىمَّا اٍلميؤًمني فػىيىٍمنػىعيوي هللاي 



 

 52                   اٖتادي والعشروف / إتزءٖٚآايهتا  / عدد ديي / م ٖٖاْلحزاب / سورة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

الَبغيب كالَبىيب ( ، عىآبًً اللًٌسىاًف، يػىقيوؿي مىا تػىٍعرًفيوفى،كىيػىٍفعىلي مىا تػيٍنًكريكفى )القلب( ا١بٍىنىافً 
 ( توأـ الكفر، كأخو الٌشرؾ، كيفسد اإلٲباف: النًٌفىاؽً )ِف غرر اٖتكم ، ُِٕص/ُج

( غّب حصينة كما َعْورَةٌ ( كلو فرض أف بيوهتم )َوَلْو ُدِخَلْت َعَلْيِهْم ِمْن َأْقطَارَِىا: )ا٘تعىن
من ٝبيع نواحي ا٤بدينة كجوانبها كىم فيها ( ِمْن َأْقطَارَِىا)عموا، كدخل جنود ا٤بشركْب بيوهتم ز 
نَ ) كالرجعة إٔب الكفر كا١باىلية، أم: ٍب طلبوا  ة: االنقبلب كالردٌ الفتن ( َ  آَلَتَػْوَىاُثَّ ُسِئُلوا اْلِفتػْ

َن َ )منهم  ( آَلَتَػْوَىا)مع ا٤بشركْب كا٤بنافقْب كٓب يقاتلوىم  او عن اإلسبلـ كينضمٌ  اك أف يرتدٌ ( اْلِفتػْ
دكا ( كما تردٌ ِإَّلَّ َيِسريًا)( ِسريًاَوَما تَػَلبػَّثُوا ِّبَا ِإَّلَّ يَ )ألجابوىم بسرعة كألعطوىم ما طلبوا فوران 

ستسبلـ الذليل الشرؾ، مع ا٣بنوع كا٣بضوع كاإلعن اإلسبلـ إٔب  ةلوا كما توانوا عن الردكال تعلٌ 
 .فهؤالء ال يعتمد عليهم كال ثقة هبم ،السريع، كىذا كصف ذليل ٥بم كىم ُب غاية الذـ

، ألهنم ٝبعوا بْب فكيستسلمو  فكبعدىا ٱبضعو ليبلن ق( إاٌل قليبلن أم إاٌل من يَبدد ِإَّلَّ َيِسريًا)
العقيدة ا٤بشبوىة الواىنة الٍب ال ثبات ٥با، كبْب ا١بنب كالبخل كسوء ا٣بلق كقسوة القلوب 
كضعف اإلرادة الٍب ال ٲبلكوف معها مقاكمة كثبات! كىكذا يكشفهم القرآف على حقيقتهم 

ْب ُب الصفوؼ اإلٲبانية ُب كل زماف عارية نفوسهم من كل سَب، كىكذا ٯبب كشف ا٤بنافق
 النَّاسي ، كما كصف اإلماـ ا٢بسْب )ع( الناس ُب زمانو: )ة كخربة حركيةأبساليب فنيٌ  كمكاف
نٍػيىا، كىالدًٌيني  عىًبيدي   ٍا اًبٍلبىبلىًء قىلَّ وي صٌ تى مىعىاًيشىهيٍم، فىًإذىا  ٧بيً عىلىى أىٍلًسنىًتًهٍم ٍٰبيوىطيونىوى مىادىرَّ  ق  لىعً  الد 
 . ُٕٔٙبف العقوؿ ص (نػيوىفَّ اٌيى الدى 
 ﴾ وَنَمَذْ كَبَُىا عَبهَذُوا انهَّهَ يٍِْ لَجْمُ نَب َُىَنُنىٌَ انْإَدْثَبسَ وَكَبٌَ عَهْذُ انهَّهِ يَغْئُىنًب ﴿ - ٘ٔ
ركة هبم هللا من قبل ا٤بعر ( لقد كاف ىؤالء ا٤بنافقوف أعطوا َوَلَقْد َكايُوا َعاَىُدوا اّلِلََّ ِمْن قَػْبلُ ) 

ة من ٝبيع جوانبو كأحوالو، كا٤بسلموف ت: حفظ الشيء كمراعاوالعهددة، العهود كا٤بواثيق ا٤بؤكٌ 
صيل ٙبر ُب بدر كنيل الكرامة ك عند شركطهم ُب عهدىم، كقد كانوا عندما رأكا النصر ا٤بؤزٌ 

( ال ينهزموف كال اَبرَ ََّل يُػَول وَف اْْلَدْ الن لنقاتلن مع النيب )ص( )اشهدان هللا قتأالغنائم قالوا: لئن 
ٌب ا٤بوت، كابيعوا الرسوؿ )ص( على السمع حكف من القتاؿ، كيثبتوف مع رسوؿ هللا يفرٌ 

كمالوا مع  ،دىم، كلكنهم ندموا على فعلهم كنقضوا عهدىمكالطاعة فهم مسؤكلوف أماـ تعهٌ 
أقوالو فبل  كتركوا النيب )ص( ُب ساعة العسرة! كالذم ال يصدؽ ُب ،ا٤بشركة األحزابمؤامرة 

يُن اْلَقيِّمُ ي عن دين هللا )يصدؽ ُب أفعالو، كالذم يسهل عليو التخلٌ  /( َذِلَك الدِّ ، َّالرـك
دة، كالذم ينقض العهد مع هللا يسهل عليو نقض يسهل عليو نقض العهود كا٤بواثيق ا٤بؤكٌ 

فى اَّللَّى يىدي اَّللًَّ فػىٍوؽى أىٍيًديًهٍم فىمىٍن نىكىثى ًإفَّ الًَّذينى يػيبىايًعيونىكى ًإ٭بَّىا يػيبىايًعيو العهد مع الناس، كقولو )
َِف َمْن َسّل ِسيَفُو : نقض العهد، كعن النيب )ص( )يكث، َُالفتح/( فىًإ٭بَّىا يػىٍنكيثي عىلىى نػىٍفًسوً 
ْم( ىُ وا اْلَعْهَد َسلََّط هللا َعَلْيِهْم َعُدوَ َوإذَا يَػَقضُ ( كعنو )ص( )هللا َسِبيَل هللا فَػَقَد ابِْيعَ 
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وََكاَف َعْهُد اّلِلَِّ ، ككاف عرب ا١باىلية ٰبَبموف العهود كٰبتقركف انكثها )ْٔصََُالبحار
( مطلوابن، أم ككاف ىذا العهد منهم جديران ابلوفاء كااللتزاـ بو كسيسألوف عنو كقولو َمْسُئوًَّل 

الَّ كيلىكيمى أ، عن النيب )ص( )ّٗ-ِٗا٢بجر/ (َعمَّا َكايُوا يَػْعَمُلوفَ  ، فَػَورَبَِّك لََنْسأَلَنػَُّهْم َأّْتَِعيَ )
 .ُّْٗصّصحيح مسلم( وً ًعيَّتً كىكيلىكيمى مىٍسؤيكؿي ًعٍن رى  رىاعو 

قائد ٭بوذجي ٩بيز لو أتثّبه ك  ( أشبو بكائن حيٌ َعْهُد اّلِلَِّ ( إشارة إٔب أف )َعاَىُدوا اّلِلََّ : )فائدة
بلغ عن ربو بصدؽ، فبلبد لو ُب الناس من ُب الناس مقاـ الرسوؿ القائد ا٤بالعهد اؿ، يقـو الفعٌ 

ً مىٍن ٓبىٍ يػىرٍعى عيهويدىهي كىًذ٩بىىوي(. إكبار كإجبلؿ كاحَباـ كالتزاـ.   ُب غرر ا٢بكم )مىاٍ أيٍػقىنى ابى
 ﴾ إِنَّب لَهُِهًبلُمْ نٍَْ ََنْفَعَكُىُ انْفِشَاسُ إٌِْ فَشَسْرُىْ يٍَِ انًَْىْدِ ؤَوِ انْمَزْمِ وَإِرًا نَب رًَُزَّعُىٌَ  ﴿ - ٙٔ

قدر هللا كقدرتو ىي ا٤بسيطرة على األحداث  قل للمنافقْب ايدمحم ا٢بريصْب على ا٢بياة، إفٌ 
كالوقائع كمتغّبات الظركؼ، كينتهي هبا إٔب النهاية ا٤بكتوبة كا٤برسومة كاتومة، كُب موعدىا 

وَُكل  َصِغرٍي وََكِبرٍي  ،ِف الز بُِر وَُكل  َشْيٍء فَػَعُلوُه الثابت ال يتقدـ ٢بظة كال يتأخر كقولو )
ُقْل َلْن ) :ا٘تعىن، ( كاستسلم لؤلمر الواقعِإَذْا َجْاَء اْلَقَدُر َعِمَي اْلَبَصرُ ) ّٓ-ِٓالقمر/( ُمْسَتَطرٌ 

َفَعُكُم اْلِفَرارُ  ( ِمَن اْلَمْوتِ ( طلبان للنجاة )ِإْف فَػَرْرمتُْ ( لن يفيدكم الفرار من ساحة القتاؿ )يَػنػْ
( طمعان ُب البقاء كحرصان على ا٢بياة، كلو كانت حياة ذليلة اْلَقْتلِ لطبيعي أك فررًب من )ا

ر  خانعة، ألف ا٢بياة كا٤بوت بيد هللا، فإذا ما كتب هللا على قـو ا٤بوت فإنو مبلقيكم، كا٤بقدٌ 
ر كاألجل ا٤بكتوب الثابت إف حضر ٓب يتأخٌ ككل كائن آت، ككل آت قريب، كائن ال ٧بالة، 

 من قضاء هللا كقدره شيئان، كقولو غٌّب فإف ا٥بركب من الواقع ال يي  ،ـ ابلقتاؿلفرار  كال يتقدٌ اب
ُتْم ِف بُػُروٍج ُمَشيََّدةٍ ) تيٍم ُب ، كقولو )ٖٕالنساء/( َأيْػَنَما َتُكويُوا يُْدرُِكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنػْ قيٍل لىٍو كينػٍ

ا ، كُب هنج الببلغة )ُْٓآؿ عمراف/( لىٍيًهمي اٍلقىٍتلي ًإٔبى مىضىاًجًعًهمٍ بػيييوًتكيٍم لىبػىرىزى الًَّذينى كيًتبى عى  فىمى
بَّوي  افىوي، كىال يػيٍعطىى اٍلبػىقىاءى مىٍن أىحى ىٍوًت مىٍن خى

، كعن اإلماـ علي )ع( ّٖخطبة/( يػىٍنجيو ًمنى ا٤ب
(. صحيح قد تنفع َعَلى اْلِفَراشِ  َت ٍ اِبلسَّْيِف َأْىَوُف ِمْن ِمي َاْربَ ٍ  ْلفُ َوالَِّذي يَػْفِسي بَِيِدِه ْلَ )

األسباب إذا ٓب تتعارض مع ا٤بسببات ُب القضاء كالقدر، فإذا جاءت ا٤بسببات تبلشى كل 
 ( َوِإًذا ََّل ُُتَتػَُّعوَف ِإَّلَّ َقِلياًل كل كسيلة )  تسبب كبطل

ع فهو نوٌ ككل متاع فيها قليل مهما كثر ا٤بتاع كت (وكل آٍت قريبككل موعد ُب الدنيا قريب )
كد كمنقطع، كىذا ا٤بتاع القليل ال يساكم فراركم كترككم أمر هللا كخسارتكم نعيم دقليل ألنو ٧ب

نو ينفعكم الفرار للنجاة، فإهنم أ ولو فرانا جدَّلً اآلخرة األبدم السرمدم النموذجي الدائم. 
بعد ىذا الفرار، ٍب ٛبوتوف عان قليبلن ُب زماف قليل ضمن العمر ا٤بكتوب عوا ابلدنيا إاٌل ٛبتٌ ٓب يتمتٌ 

يىاٍةه ُب أجلكم ادد قتبلن أك مواتن طبيعيان، كلكن ىنالك فارؽ كبّب بْب النتيجتْب  عىزيزىةه )ريبَّ حى
بػىبػيهىاٍ طىلىبي اٍلمىٍوًت، كى  بػىبيوي طىلىبي ا٢بٍىيىاًٍة(مٍوته سى ِف  رُ ، واْلُعمْ ِإَذا ُكاف اْلَمْوُت ِف ِإقْػَباؿٍ ) !ذىلًٍيله سى
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: فعل خارجي يقدر عليو القتل( الفرؽ بي ا٘توت والقتل: )فائدة( َفْسَرَعاَف اْلُمْلتَػَقى، ْداَبرإِ 
ِلُكلِّ َأَجٍل كقولو )  فيموت مقتوالن عن ا١بسد بقدر مكتوب، نفسغّب هللا ٗبادة قاتلة فتزىق ال

: وا٘توتمعها،  : فهو ليس ضد ا٢بياة كأ٭با صديق ا٢بياة كيتعاكفأما ا٘توت، ّٖالرعد/( ِكَتابٌ 
هتا ا٤برسومة ٕبلوؿ األجل ا٤بكتوب ذىاب ا٢بياة كخركج النفس عن ا١بسد عند هناية مدٌ 

رى اَّللَّي نػىٍفسنا ًإذىا جىاءى أىجىليهىاالثابت. كقولو )  . ُُا٤بنافقوف/( كىلىٍن يػيؤىخًٌ
 ﴾ىءًا ؤَوْ ؤَسَادَ ثِكُىْ سَحًَْخً وَنَب ََجِذُوٌَ نَهُىْ يٍِْ دُوٌِ انهَّهِ وَنًُِّب وَنَب ََصِريًالُمْ يٍَْ رَا انَّزٌِ ََعْصًُِكُىْ يٍَِ انهَّهِ إٌِْ ؤَسَادَ ثِكُىْ عُ ﴿ - ٚٔ

كلها ال تغِب عن اإلنساف شيئان أماـ إرادة هللا ُب الشدة ا٤بنجٌية  تبْب اآلية الكرٲبة أف األسباب 
ُقْل َمْن َذا الَِّذي يَػْعِصُمُكْم ِمَن ) ا٘تعىن ُٖ/األنعاـ( َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ كالرخاء كقولو )

كمن ذا  ،( أم ٲبنعكم كيدفع عنكم قضاء هللايَػْعِصُمُكمْ ( قل ٥بم ايدمحم من ىذا الذم )اّلِلَِّ 
ِإْف َأرَاَد ِبُكْم ) ِٕيونس/( مىا ٥بىيٍم ًمنى اَّللًَّ ًمٍن عىاًصمو الذم ٰبوؿ دكف نفاذ مشيئتو كقولو )

َأْو َأرَاَد ان كقتبلن كىزٲبة )عذاابن كشرٌ  و، سواء أكافم  غي يػى ما يسوء اإلنساف كى  : كلالسوء( ُسوًءا
اإلنساف كيفرحو، سواء أكاف  وكل ما يستحسنل كاإلحساف كىو  ضالف: الرْت ( ِبُكْم َرْْتَ ً 

 نصران كعزان كقدرة، فإنو سبحانو ىو ا٤بعطي كىو ا٤بانع، كال أيٌب اب٣بّب إاٌل ىو كال يدفع السوء
( يتؤب أمورىم َولِيًّا( كال ٯبدكف ٥بم غّب هللا )َوََّل ٣تَُِدوَف َٙتُْم ِمْن ُدوِف اّلِلَِّ َولِيًّاإاٌل ىو )

( كال ٯبدكف نصّبان ينصرىم َوََّل َيِصريًافيحميهم كٯبلب ٥بم ا٣بّبات كالربكات ا٤بادية كا٤بعنوية )
مور  ألا طاعة هللا تعأب ا٤بنفرد ابف ٲبتثلو أكيساعدىم على دفع أم سوء أك ضرر عنهم، فعليهم 

 كلها تدبّبان كتقديران كتنظيمان كىيمنة على كل الكوف كالكائنات. 
 ﴾ نَّب لَهُِهًبلَذْ ََعْهَىُ انهَّهُ انًُْعَىِّلِنيَ يِنْكُىْ وَانْمَبئِهِنيَ نِئِخْىَاَِهِىْ هَهُىَّ إِنَُْنَب وَنَب ََإْرُىٌَ انْجَإْطَ إِ ﴿ - ٛٔ
 ا٤بؤمنْب كالصارفْب ٥بمم الناس٢بركة ( ا٤بثبطْب اْلُمَعوِِّقيَ تعأب بعقاب شديد ٥بؤالء ) د هللاوعٌ تى 

ية ٨بزية، ُب ٤بسات القرآف صورة نفسٌ  مي رسً ، ك٥بؤالء أشباه كنظائر ُب كل عصر، يى كإرادهتم
ند لساف ع، تصور ا٥بلع الشديد ُب الشدة، كالفرعنة كالكربايء كسبلطة الٌ فنٌية بديعة ببلغية

ُ اْلُمَعوِِّقَي ِمْنُكمْ ) ا٘تعىنالرخاء!  ( ا٤بثبطْب ٥بمم اْلُمَعوِِّقيَ هللا يعلم ) ( من ا٤بؤكد إفٌ َقْد يَػْعَلُم اّلِلَّ
صرة النيب )ص( بكافة نكهنم عن ا١بهاد كالقتاؿ فيمنعوهنم عن كعزائم ا٤بؤمنْب ا٤بقاتلْب كيصدٌ 

ْخَواهِنِمْ ( كيعلم هللا القائلْب )ْخَواهِنِمْ َواْلَقائِِلَي إِلِ كم كفيكم )عاألساليب كىم م ( ا٤بنافقْب إِلِ
٘باه الواحد كا٥بدؼ ا٤بشَبؾ  صحاب االأ: أم ومعىن إخواهنمكالكافرين كأصحاهبم كعشائرىم، 

َىُلمَّ ، اتركوا القتاؿ مع دمحم )ص( ك)ِٕ/اإلسراء( ًإفَّ اٍلميبىذًٌرًينى كىانيوا ًإٍخوىافى الشَّيىاًطْبً كقولو )
َناإِ  ، كتكونوا معنا ُب النعيم كا٢بياة، كاتركوا دمحمان ( اقبلوا إلينا كي تنجوا من القتل الَيػْ تـو

( كال ٰبضركف القتاؿ ٗبختلف الظركؼ كاألعذار َوََّل أيَْتُوَف اْلَبْأسَ كصحبو يهلكوا قتبلن ذريعان )
تلوف إاٌل شيئان قليبلن يتظاىركف بو إليهاـ ( إاٌل إتياانن قليبلن ُب زماف قليل، كال تراىم يقاِإَّلَّ قَِلياًل )
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لىٍو خىرىجيوا ًفيكيٍم مىا ا٤بؤمنْب أهنم معهم إذا اضطركا إليو، فكشف هللا مكرىم كتثبيطهم كقولو )
نىةى كىًفيكيٍم ٠بىَّاعيوفى ٥بىيمٍ  لىكيٍم يػىبػٍغيونىكيمي اٍلًفتػٍ ىٍكضىعيوا ًخبلى بىاالن كىألى كُب هنج  ،ْٕالتوبة/( زىاديككيٍم ًإالَّ خى

( كعن رسوؿ هللا كىإفَّ اٍلمينىاًفقى يػىتىكىلَّمي ٗبىا أىتىى عىلىى ًلسىانًًو الى يىٍدرًم مىاذىا لىوي، كىمىاذىا عىلىٍيوً الببلغة )
  (ََّل َيْسَتِقيُم إ٦تَاُف َعْبد َحتَّ َيْسَتِقيَم قَػْلُبُو، َوَّلَ َيْسَتِقيُم قَػْلُبُو َحتَّ َيْسَتِقيَم ِلَسايُوُ )ص( )

ٍافً ُب ك) ٍرءي أىٍك يػيهىٍافي  اإًلٍمًتحى ـي اٍلمى  (. ييٍكرى
 يٍَِ انًَْىْدِ فَئِرَا رَهَتَ انْخَىْفُ ؤَشِحَّخً عَهَُْكُىْ فَئِرَا جَبءَ انْخَىْفُ سَؤََْزَهُىْ ََنْظُشُوٌَ إِنَُْكَ رَذُوسُ ؤَعُُْنُهُىْ كَبنَّزٌِ َُغْشًَ عَهَُْهِ﴿ - ٜٔ

 ﴾ ريًاحِذَادٍ ؤَشِحَّخً عَهًَ انْخَُْشِ ؤُونَئِكَ نَىْ َُؤْيِنُىا فَإَحْجَطَ انهَّهُ ؤَعًَْبنَهُىْ وَكَبٌَ رَنِكَ عَهًَ انهَّهِ ََغِعَهَمُىكُىْ ثِإَنْغِنَخٍ 
كنائية تشبيهية ليب  االسياؽ القرآين النموذجي ا٤بميز نفوس ا٤بنافقْب ا٣ببيثة، ُب أس ري وٌ صى يي    

: البخل حالش  ( َأِشحًَّ  َعَلْيُكمْ ة ُب كصفها فيقوؿ: )ة الدقٌ ببلغية فنية ٦بسمة عاليكاستعارة 
ا٤بقَبف اب٢برص، أم ىم ٖببلء على ا٤بسلمْب ُب أحرج الظركؼ، ٖببلء عليهم ُب كل شيء 
مادم كمعنوم، فهم ٖببلء أبموا٥بم كأنفسهم ُب كقت ا٢برب كساعة العسرة، كٖببلء عليهم 

اهتم ك دكف فهم يعبدكف ذسدًٌ كالشفقة، فبل ينصحوف كال يي  ةأيضان ابلعواطف كالنصائح كُب ا٤بودٌ 
كال يريدكف ٥بم ا٣بّب فبل يساعدكهنم ماداين أشٌد ا٢برص، كٰبرصوف على مصا٢بهم الشخصية، 

كمعنواين، كتراىم ٚبتلف حالتهم ُب كقت الشدة عن حالتهم ُب كقت الرخاء، فهؤالء ال يبحثوف 
، كمن ال تستقيم بو الشريعة فبل كمواقع عن منافععن عقيدة كإٲباف كعلم، كإ٭با يبحثوف 

ر كشفها ُب الرخاء، ة طريقة! فالشدة تكشف حقائقهم ا٤بستورة ٩با ال يتيسٌ يٌ أستقيم بو ت
 ؿُ نُكوُ الُ كالذم ال يعرؼ حٌده ينقلب إٔب ضده، سيئل اإلماـ ا٢بسن )ع( ما ا١بباف؟ قاؿ: )

فَِإَذا َجاَء ) ،ُِٔٙبف العقوؿ ص (َلى اْلّصِدْيقِ عَ  رأةُ ، َوإت( َمَع الَعُدوَ والتخاذؿ )الضعف
( ايدمحم رََأيْػتَػُهمْ هبم الفزع حْب تدكر ا٢برب ) فإذا جاء ا٣بوؼ كحلَّ  ،( ىم جبناء جدان اْٗتَْوؼُ 

يفقدكف توازهنم كتنهار ، ك كا٤بنافقْب ينظركف إليك كإٔب ا٤بعركة القتالية ُب شدة رعب ال مثيل لو
َكالَِّذي كحاؿ )  ةن رى سى يي كي  ةن نى ( تتحرؾ حدقاهتم ٲبيى ُروَف ِإلَْيَك َتُدوُر َأْعيُػنُػُهمْ يَػْنظُ إرادهتم فَباىم )

ياف كاإلغماء بسبب شدة ش( ُب معا١بة سكرات ا٤بوت أك يصاب ابلغيُػْغَشى َعَلْيِو ِمَن اْلَمْوتِ 
م، ت عقو٥بم كا٬بلعت قلوهبالذم أذىلهم كاختلٌ  ،جبنهم كغلبة ا٣بوؼ الكابوس الشديد عليهم

فَِإَذا َذَىَب بعد لكن ) هكىم ينظركف إٔب النيب )ص( ليحرسهم كٰبميهم كيدافع عنهم، كلكن كآ
 .ت القلوب كٝبعت الغنائماألمن االجتماعي كاطمأنٌ  ( كحلٌ اْٗتَْوؼُ 

 ا١بارحة، مؤلكا الدنيا بشجاعتهم أبلسنتهم الفارغة ِٓ/األحزاب( وََكَفى اّلِلَُّ اْلُمْؤِمِنَي اْلِقَتاؿَ )
( يطعنوكم كيضربوكم كيؤذككم أبلسنتهم ِِبَْلِسَنٍ  ِحَدادٍ  َسَلُقوُكمْ )كيتظاىركف بشجاعة الشجعاف 

كالسيف  ا٢بديد الشديد ر أتثّبا٢بديدية ا٢بادة ا٤بؤ٤بة، حيث تؤثٌ النافذة ة رمالسليطة الصا
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ان، كحْب مٌ ذ، كابلغوا فيكم طعنان ك كارتفاع أصواهتم ا١بارح ا٤بزعج مء، كبكبلمهم البذالبتار
 .تسمعهم تظنهم أىل الشجاعة كاإلقداـ ككأهنم ىم الفاٙبوف

رْيِ ) من أىل ا٣بّب، كىم  م( كىم ٖببلء ال يفعلوف ا٣بّب ا٤بادم كا٤بعنوم كال ىَأِشحًَّ  َعَلى اٗتَْ
شبو أوما ٖببلء أيضان عند تقسيم الغنائم، ٯبادلوف ابلباطل طلبان ٤بزيد حصتهم من الغنائم، 

ُب ىذا الزماف كُب كل  ،كالدعاايت الوطنية ا٤بزخرفة ف ل الشعارات الديني  ا٘تزيّ ىؤَّلء ِبى
ة ُب أعماقهم تكشف نفاقهم فيَّ زماف، كلكن عند الناس الطيبْب ُب كل أمة توجد حاسة خى 

( ُأولَِئَك مَلْ يُػْؤِمُنواا٣بادعة )الربٌاقة عارات كتذبذهبم كال ٚبفى عليهم ىذه األغشية الكاذبة، كالشٌ 
كٓب ٱبالط اإلٲباف قلوهبم كٓب يستذكقوا حبلكتو كحقيقتو، كإف أسلموا ظاىران، بل استسلموا كٓب 

 .يسلموا
موقف  ،ُْٗصُكنز العماؿ ج  (يَِدِه َوِلَسايِوِ  ِمنْ  ا٘تسلموف َسِلمَ  َمنْ  اْلُمْسِلمُ ) عن النيب )ص(

هم، ىم ُب ساعة ا٣بوؼ ب مواقفىؤالء ا١ببناء ا٣ببثاء يثّب السخرية كيبعث العجب ُب تقلٌ 
طرسة كفرعنة! غ٣بوؼ ك٦بيء األمن غركر ككربايء ك هنيار كخوار، كُب ساعة ذىاب اارتعاش ك ا

تىًقميوفى(  ، عن ِِالسجدة/فصاركا أخبث الكفرة كأبغضهم إٔب هللا كقولو )ًإانَّ ًمنى اٍلميٍجرًًمْبى مينػٍ
 (ْاِطَرْارَاً اِ  اَْلْشَرْارِ  ِإىَل  َمْاَلوُ  هللاُ  َصَرؼَ  َيْاراً ْختِ اِ  اَْلخَيْارِ  ِمنَ  مْاَلوُ  َمَنعَ  َمنْ النيب )ص( )

(! َمثَِليوِ  ّل َأيْػَفَق َِف اَبِطلٍ ّز َوجَ عَ َحّقاً   عَ َمْن َمنَ ، عن اإلماـ الصادؽ )ع( )ُُّصٔٗالبحار
ئان ألهنا لغّب شيمنها عما٥بم كٓب يقبل أ( فأبطل هللا فََأْحَبَط اّلِلَُّ َأْعَماَٙتُمْ ) ِٓصٔكسائل الشيعة

هللا، كعدـ حصوؿ الثواب عليها بسبب نفاقهم ككفرىم كرايئهم كتلوهنم، ألف اإلٲباف الصادؽ 
  هللاِ إىَل  وُ تُ رَ جْ هِ فَ  وِ ولِ سُ رَ وَ   هللاِ إىَل  وُ تُ رَ جْ ىِ  تْ ايَ كَ   نْ مَ شرط ُب قبوؿ األعماؿ، كُب ا٢بديث )

( إليوِ  رَ اجَ ا ىَ  مَ إىَل  وُ تَ رَ جْ هِ فَ  هاْ جُ وَ زَ تػَ يػَ  رأةٌ مْ اأو  بهاْ يُ يصْ  ياُ يْ  دُ إىَل  وُ تُ رَ جْ ىِ  تْ ايَ كَ   نْ مَ ، وَ وِ لِ وُ سُ رَ وَ 
ان ن( ىيٌ َيِسريًا( ككاف ذلك اإلبطاؿ كاإلحباط ألعما٥بم على هللا )وََكاَف َذِلَك َعَلى اّلِلَِّ َيِسريًا)

ري اَّللًَّ ىناؾ عسّب على هللا سبحانو )كىكىافى أىمٍ  ق إرادتو بو، كألنو ليسسهبلن على هللا لتعلٌ 
 )  .ْٕالنساء/مىٍفعيوالن

 ََىَدُّوا نَىْ ؤَََّهُىْ ثَبدُوٌَ فٍِ انْإَعْشَاةِ ََغْإَنُىٌَ عٍَْ ؤََْجَبئِكُىْ وَنَىْ كَبَُىا فُِكُىْ يَب لَبرَهُىا إِنَّب األحضاةنَىْ ََزْهَجُىا وَإٌِْ ََإْدِ  األحضاةََحْغَجُىٌَ ﴿ - ٕٓ

 ﴾لَهُِهًب
ية، كقلقهم النفسي ا٤بتغلغل ُب أعماقهم، ر الفِب حالتهم ا٤بز الببلغي لوبو سالقرآف أب ري صوَّ يي    
مَلْ  اْلحزاب٤َتَْسُبوَف ): ا٘تعىنف أذاٌلء اآلف ك ككأهنم منهار دقة بر ما يدكر ُب أذىاهنم صوٌ يي 

اجملتمعْب  األحزاب( أم يظنوف من شدة ا٣بوؼ كالرعب أف ٤َتَْسُبوفَ ( بل كانوا )يَْذَىُبوا
( كٓب ينهزموا كمازالوا حوؿ ا٤بدينة، كالواقع أهنم ملَْ يَْذَىُبواا٤بتحزبْب ضد الرسوؿ )ص( )ا٤بشركْب 

انصرفوا، ٓب يكونوا مصدقْب أف ا٤بعركة العسكرية انتهت هبذه البساطة، كقد خاب ظنهم 
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بسبب قلقهم كغلبة ا٣بوؼ كا٥بلع عليهم، كىذه من صفات ا١ببناء ا٣ببثاء، ا٤بتخاذلْب ُب 
الكفار إٔب ا٤بدينة مرة  األحزاب( كلو عاد اْلحزابَوِإْف أيَِْت  لغّبىم )ْبلكا٤بخذٌ أنفسهم 

 .( يتمُب ىؤالء ا٤بنافقوف ا١ببناءيَػَود وا َلْو َأيػَُّهْم اَبُدوَف ِف اْْلَْعَرابِ أخرل للقتاؿ )
ف ىناؾ، ال يشاركوف ل ٱبتفو حَّ ( خارجوف إٔب البادية البعيدة بْب البدك الري اَبُدوَف ِف اْْلَْعَرابِ )

وف ىذه األمنيات أىل ا٤بدينة العرب ُب أم شيء، كال يعلموف ما ٯبرم على أىلها، يتمنٌ 
ا٤بضحكة مع أهنم قاعدكف ُب بيوهتم بعيدكف عن ا٤بعركة، إنو ا٣بوؼ الشديد الذم أخذ إرادهتم 

َيْسأَُلوَف َعْن كا١بهاد! ) كا٥بلع كالفزع كالقلق ا٤بزلزؿ ألبداهنم، حذران من القتل كىركابن من القتاؿ
( كأخباركم من أم مسافر آخر األخبار، سؤاؿ الغريب عن القريب القادـ من ا٤بدينة، َأيْػَباِئُكمْ 

وف عليكم أبهنم كانوا فهم يرغبوف أف يسمعوا األخبار ال أف يصنعوىا، كمع ذلك أهنم ٲبنٌ 
 يتابعوف أخباركم دائمان ! 

( ما قاتلوا َما قَاتَػُلوا ِإَّلَّ َقِلياًل لوا بينكم ُب ساحة القتاؿ كلن يظلوا )( كلو ظَوَلْو َكايُوا ِفيُكمْ )
 ،ثبات كجودىم ُب ا٤بعركة لفَبة قليلة كمشاركة ضئيلةإلظاىرية إاٌل مشاركة شكلية  األحزاب

ٍب ينهزموف ٢برصهم على حياهتم،  ،بدافع الرايء كالسمعة كا٣بوؼ من ا٤ببلمة كالعار بْب الناس
َلْو َخَرُجوا نوا لذىاهبم كال تفرحوا بوجودىم بينكم ألف ضررىم أقرب من نفعهم! كقولو )فبل ٙبز 

َنَ  َوِفيُكْم َٔتَّاُعوَف َٙتُمْ  ُغوَيُكُم اْلِفتػْ ( ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإَّلَّ َخَباًَّل َوَْلَْوَاُعوا ِخاَلَلُكْم يَػبػْ
 : فسادان كشران. خباَّلً ، ْٕالتوبة/
 ﴾ ٌَ نَكُىْ فٍِ سَعُىلِ انهَّهِ ؤُعْىَحٌ حَغَنَخٌ نًٍَِْ كَبٌَ ََشْجُى انهَّهَ وَانَُْىْوَ انْأَخِشَ وَرَكَشَ انهَّهَ كَثِريًانَمَذْ كَب ﴿ - ٕٔ

مسددة كمؤيدة، فاإلنساف ٩بيزة مؤثرة الرسوؿ ا٤بصطفى )ص( شخصية إسبلمية عا٤بية متكاملة 
نسبية، فاالقتداء مسألة ا١بماؿ كا١ببلؿ، الذم يقتدم بو يقوده إٔب ما ىو عليو من الكماؿ ك 

مقدار نسبة االقتداء بو )ص( يكوف التكامل، كٗبقدار اإلدابر عنو يكوف التسافل، كمن بف
عْب أهنم من أىل العلم كالصبلح، قادكه إٔب ما ىم عليو إف خّبان فخّب كإف اقتدل ابلرجاؿ ا٤بدٌ 

ذلك ال ٲبكن معرفة ا٢بق عن طريق رجالو، لكالذم ال يفٌكر يقوده اٌلذين يفكركف، شران فشر، 
 ،ّأمإب ا٤بفيد ص (وُ أَىلَ  رؼَ عِ ت لطالََباْ  ؼْ رِ عْ اوَ ْعِرْؼ اٖتّق تَػْعِرَؼ أىَلُو إعن اإلماـ علي )ع( )

 ،بىاؿ قػىبىلى أفَّ يزيكىؿى ا١بً  ٌل زىالىتٍ ٌز كىجى هللا عى  ابً كتًمٍن   كعن اإلماـ الصادؽ )ع( )مىٍن عىرىؼى ًدينوي 
َلَقْد َكاَف َلُكْم ِف َرُسوِؿ اّلِلَِّ ) ا٘تعىن َُّ/ِالبحار (هلو وي ًٔبى نٍ خىرىجى مً  هلو ًٔبى  لى ُبى أٍمرو خكىمىٍن دى 

بينكم صاحب ا٣بلق العظيم كبّبة ( لقد كاف لكم ُب كجود رسوؿ هللا )ص( نعمة  ُأْسَوٌة َحَسَن ٌ 
انجحة لكم أيها فا٢بة كسّبة  : قدكة كقيادة كسيادة كسنة صا٢بة كمسّبةأسوة( ُأْسَوٌة َحَسَن ٌ )

، كُب ٝبيع أحوالو ُب ة( صا٢بة انفعة ُب كل شيء من أمور الدنيا كاآلخر َحَسَن ٌ ا٤بؤمنوف )
كترؾ ٨بالفتو ُب قوؿ أك فعل، فهو ُب  ،الشدة كالرخاء، ُب الغُب كالفقر، ُب ا٢برب كالسلم
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 ،( سنة ٞبيدةُأْسَوٌة َحَسَن ٌ ن يقتدم بو )( كيفلح مُأْسَوٌة َحَسَن ٌ ( كلغّبه )ُأْسَوٌة َحَسَن ٌ نفسو )
خّب الدنيا التوازف العاـ فيناؿ تقود اإلنساف إٔب  ،القمم عالية ا٤بضامْبنعمة النعم، كقمة 

 . ( ُب قولو كفعلو كتقريره كُب حركتو كسكونوقدوة حسن كاآلخرة، فهو )
 ( قدوة حسن )

( ُب علمو قدوة حسن كمع هللا عز كجل )ُب عباداتو كمعامبلتو مع نفسو كمع أىلو كمع الناس 
ُب ٝبيع مؤثرة ككعيو كأخبلقو كجهاده كتضحيتو ُب سبيل هللا، حقان إهنا شخصية متكاملة 

: ٗبا حسن ( ُأْسَوٌة َحَسَن ٌ األحواؿ كاألشكاؿ، كُب كل زماف كمكاف كمع كل إنساف! )
ة كٝبالية كجبللية يستحسنو طبع اإلنساف العاقل السوم ُب كل جيل، فيو صفات تكاملي

نساف إلالٍب يطمح أف ٰبصل عليها ا ،زة خاصة مرغوبة ك٧ببوبةياندرة، كنعم معنوية ٭بوذجية ٩ب
َوّلِِلَِّ ( ا٤بثل األعلى كقولو )ُأْسَوٌة َحَسَن ٌ ر هبا، كيفخر هبا مع نفسو كمع الناس كمع هللا. )سٌ كيى 

عن ، ِّٗ/ٓنور الثقلْب(ِِن َرّبِّ فََأْحَسَن َتََِدييْبِ بَ َأدَّ عن النيب )ص( ) َٔالنحل/( اْلَمَثُل اْْلَْعَلى
)إٌف هللا عٌز كجل أٌدب نبٌيو فأحسن أدبو، فٌلما أكمل لو األدب قاؿ  اإلماـ الصادؽ )ع(

نور ( ليسوس عبادهة اس كاألمٌ ، ٍب فٌوض إليو أمر النٌ ْالقلم/ (كىًإنَّكى لىعىلى خيليقو عىًظيمو )
َوَما يَػْنِطُق َعِن النموذج األ٠بى ُب قولو كفعلو كقولو )فى )ص( ، كالنيب ا٤بصطّٖٗ/ٓالثقلْب
لذلك كجب عليكم كجوب عقلي، اتباع منهجو  ْ-ّالنجم/(ِإْف ُىَو ِإَّلَّ َوْحٌي يُوَحى ،اْٙتََوى 
( ١بميع الناس؟ ُأْسَوٌة َحَسَن ٌ : ىل النيب )ص( )سؤاؿكسلوؾ طريقتو ا٤بثلى، كسنتو كسّبتو 
ق لو إاٌل من أراده كأحبو ككعى ر كال يوفٌ ى كال يتيسٌ ي ال يتأتٌ االقتداء كالتأسٌ : ال، كىذا إتواب

ِلَمْن َكاَف ق لبلقتداء ابلنيب )ص( إاٌل )يضان ال يوفٌ أأٮبيتو كدكره ُب حياتو كسعى من أجلو، ك 
كٰبس بقربو ( أم أيمل رضا هللا كفضلو كرٞبتو، يَػْرُجو( ٤بن كاف )يَػْرُجو اّلِلََّ َواْليَػْوـَ اآْلَِخرَ 

كيزىد ُب الدنيا، عن النيب )ص( كيصدؽ ُب دينو كفضلو كطاعتو كإحسانو، فيصرب على الببلء 
نٍػيىا ًبقىٍدًر عيميرًهً  )أفٍ  ًفيهىا، كىيػىٍعمىلى ًلبلًخرىًة ًبقىٍدًر بًقىائًًو ًفيهىا( كالفوز ابليـو اآلخر يـو  يػىٍعمىلى لًلد 

لسانو كقلبو كجوارحو، كُب الشدة كالرخاء كُب ٝبيع أحوالو ( بَوذََكَر اّلِلََّ َكِثريًاالقيامة )
ُب أم حاؿ من األحواؿ، فكاف ذلك موجبان لطاعة هللا ُب سبحانو كأشكالو، فلم ينسو 

كشوؽ الصا٢بْب،  ة ابْب افظة عليها، كالذكر لذٌ تكاليفو كلها كإقامة الفرائض ا٣بمس كا
اْلُقُلوِب،  ِبذِْكِر هللا ُُتِْي ، عن النيب )ص( )ِٖالرعد/( ن  اْلُقُلوبُ َأََّل ِبذِْكِر اّلِلَِّ َتْطَمئِ كقولو )

  .َّٔ( تنبيو ا٣بواطر صَموهِتا وِ نِسيايِ َوبِ 
مشل كأكسع كأعمق أ( ألف معُب األسوة قدوة حسن ( كٓب يقل )ُأْسَوٌة َحَسَن ٌ قاؿ ) -ُ: فائدة

اع كاقتداء من ٝبيع ا١بهات، كُب كل ب: ىي كالء ككفاء كانتماء كاتٌ اْلسوةكأىم من القدكة، 
كُب قولو كفعلو األحواؿ كُب ٝبيع األشكاؿ كُب شؤكف الدنيا كاآلخرة، كُب كل كقت كمكاف، 

 ،لذلك األسوة من اختصاص األنبياء ا٤بعصومْب )ع(، كالقدكة تكوف لغّب ا٤بعصـوكتقريره، 
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ات موًٌ قألنو ال ٲبتلك كل م ينة فقطالقوة ا٤بميزة ا٤بعمعٌْب، ٔبانب كالقدكة أف تقتدم بو ٔبانب 
ُب  كليس ، كليس ُب ٝبيع جوانب شخصيتو الشخصية القوية بكل خصائص القوة كمواردىا

: قدكة حسنة كقدكة القدوة يوعاف -ِمن القدكة، كداللة معُب  عمٌ أكل األحواؿ، فاألسوة 
ُب القلب على أنو  سيئة، فالقدكة )أك األسوة ا٢بسنة( ُب الرسوؿ )ص( كىي القناعة الثابتة

 .)ص( ا٥بادم للصراط ا٤بستقيم
ُب ، كأما القدكة بغّبه )ص( إذا كافقو ِٓالشورل/( َوِإيََّك لَتَػْهِدي ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ كقولو )
، كإذا َٗ/ـنعااأل( ولَِئَك الَِّذيَن َىَدى اّلِلَُّ فَِبُهَداُىُم اقْػَتِدهِ أُ فهو قدكة حسنة كقولو )منهجو 
ِإنَّ َوَجْدَن ص( فهو قدكة سيئة، كقوؿ ا٤بشركْب حْب دعتهم الرسل للتأسي هبم كقولو )خالفو )

( ُب موضعْب اُْلْسَوةٌ ) تورد -ّ، ِّالزخرؼ/( َآاَبَءَن َعَلى ُأمٍَّ  َوِإنَّ َعَلى َآاَثرِِىْم ُمْقَتُدوفَ 
)كلنا أيضان( هم م( ُب قو َسَن ٌ ُأْسَوٌة حَ ُب القرآف الكرًن: ُب إبراىيم )ع( كُب دمحم )ص( ككبلٮبا )

انىٍت لىكيٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه ُب ًإبٍػرىاًىيمى كقولو )بوجو الضبلؿ ا٤بنتشر كأعداء دين هللا ا٣بالص،   قىٍد كى
إهنم انلوا منزلة األسوة ا٢بسنة، كدرجة ا٤بثل األعلى، ألهنم قالوا كلمة  ْا٤بمتحنة/( كىالًَّذينى مىعىوي 

إرىابية يصعب قو٥با! إهٌنم مشركع جهاد نبيل كتضحية شريفة كعناصر ا٢بق الثقيل ُب ظركؼ 
فداء كاستشهاد ُب سبيل هللا، إهنم يدركوف قيمة كأٮبية ىذه التجربة ا٤بميزة النموذجية ككزهنا 

كأثرىا الكبّب ا٤بمتد ُب حركة ، كأثرىا ا٤بفيد على النفوس ُب حركة الواقع، ٔبا١بليل عند هللا تعا
( إهنم ٙبٌدكا أفضل إتهاد كلم  حق ِف ٚتتمع فاسد معارض للحقا مواقف )إهنالتاريخ، 

لوا األذل الكثّب، كصربكا صرب األحرار، كىثػىٌبتويا مواقف األبرار قومهم الطغاة القساة البغاة، كٙبمٌ 
يػىويا يأابة الضيم األبطاؿ الكراـ، فيح يىوا أبعمارىم، كأفضل ٩با ٰبى وا ٗبواقفهم أكثر ٩با ٰبى

إليو ابلبناف! فكانوا قدكة حسنة  اري شى ابهتم، فصاركا مثبلن يقتدل بو، كمثاالن ٭بوذجيان ٩بيزان يي ٖبطا
كقدكة جهادية فدائية ُب ٩باهتم، كٓب ٲبت من عاش ذكره، كٓب ٲبت من بقيت مواقفو ُب حياهتم، 
 (!ْٖتَقِّ َغْاِلبٌ اْلَمْغُلُوُب ابِ و  ،اْلَغْاِلُب اِبلشَّرِّ َمْغُلُوبٌ )ِف غرر اٖتكم ييقتدل هبا. 

ًنيفناكقولو )  ُِٓالنساء/( كىمىٍن أىٍحسىني ًديننا ٩بٍَّن أىٍسلىمى كىٍجهىوي َّللًًَّ كىىيوى ٧بيًٍسنه كىاتػَّبىعى ًملَّةى ًإبٍػرىاًىيمى حى
تٌبع ا( ك َوُىَو ُٛتِْسنٌ أحسن دينان كموقفان ٩بن إنقاد ٤بنهج هللا ) دى أحي  )ابختصار( ال معىن اآلي 

اىيم ا٣بليل، اجملاىد كا٤بقاـك كا٤بعارض بنفسو كلوحده أمة كاملة من الضبلؿ، فأصبح دين إبر 
( ا٤بثلى، اٖتنيف، كانؿى درجة )َُِالنحل/( ًإفَّ ًإبٍػرىاًىيمى كىافى أيمَّةن أمة بذاتو، كأمة بفعلو، كقولو )

ركع ا٤بعارضة كىو ا٤بائل عن كل ضبلؿ ُب أجواء مليئة ابلضبلؿ البعيد، فتبٌُب إبراىيم )ع( مش
) ويتي  عن اإلماـ علي )ع(ألنو ٰبيا ٗبواقفو، كٰبيا ٗبوتو.  كا٤بقاكمة، كاعتمد أف )اٍلميٍستىمٍيتى الى ٲبًى

ىٍوتى تيوىىبي لى )
 ( ُأْسَوٌة َحَسَن ٌ ) -ْ .ِٕٖ/ُموسوعة اشهادة( كيٍم ا٢بىيىاةى ايٍطليبيوا ا٤ب
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ا العقل السليم ات، كلكن استحسنهاألسوة ىنا ٓب يفرضها الدين فرضان كاجبان كفرض العباد
ُب كل عصر للرجاؿ كالنساء  ،ٮبيتها ا٢باجة ا٤باسة ٥باأجتماعي كفرضت كجبها العرؼ اإلأك 

ُب كل  َّلبد لْليساف من قدوة صاٖت  يقتدى ّبا ِف حياتوكالكبار كالصغار معان، أنو 
كاؿ كيذكر هللا األحواؿ، كا٤بؤمن ا٢بق ىو الذم يقتدم بنبيو )ص( ُب كل األحواؿ كاألش

عرض عن القدكة ا٢بسنة فسوؼ تليق أق بو كال ينساه، إذان: البد لئلنساف من قدكة، فإف كيتعلٌ 
 .بو القدكة السيئة

َفُعُو اٖتق  َيضُ  َوإيَّوُ ُب شرح هنج الببلغة )  هرّ ضتُه الَباِطُل، َوَمْن َّل يستقم ِبِو اٙتَُدى رّ َمْن ََّل يَػنػْ
َفعُ  لالضال إاثرات فكري   -ٓ، ُٗصَِبن أيب ا٢بديدا( ُو اْلَيِقُي َيُضرُه الشَّكَ ، وَمْن ََّل يَػنػْ

أٮبية القدكة  -٤باذا القدكة؟  -تصارخعليها لبل جبأجوب  من القارئ الكرمي مل أِباج  إىل 
القدكة البلئقة كا٤بتوافقة  –اختبار القدكة  –( معرف  القدوةاختيار القدكة ) –ضركرة القدكة  –
القدكة  –القدكة ا٤بؤقتة مرحلية ك٧بدكدة ُب جوانب معينة  –ائمة عالية ا٤بضامْب القدكة الد –

إهنا ُتتلك صفات  (القدوة اٖتسن )من صفات  -ٔالشاملة كالقدكة ا١بزئية، القدكة النسبية، 
ة كسداد ، ك٥با قدرة قيادية ُب توجيو ا١بماىّب كىي ذات كفاءة كاختصاص كنزاىة كعفٌ إتذب

ىا مأموف، خّبىا مأموؿ كشرٌ  ،ك٧ببوبة كمؤثرةكمرغوبة ىوبة و شخصية مهيوبة كم مانة كرشاد،أك 
ي من أجل خدمة الناس كقضاء حاجاهتم، ضحٌ قان، فهي تي ان كتعلٌ بٌ حككلما تزداد منها قرابن تزداد 

يػٍري الٌناًس مىٍن ) ِف غرر اٖتكمل ا٤بصلحة العامة على مصلحتها ا٣باصة! كتفضٌ  فىع النَّاسى ، نػٍ يػى خى
 (.النَّاس)يظلم( رَّ ضي شىر  الٌناًس مىٍن يى ك 

 ﴾ لَبنُىا هَزَا يَب وَعَذَََب انهَّهُ وَسَعُىنُهُ وَصَذَقَ انهَّهُ وَسَعُىنُهُ وَيَب صَادَهُىْ إِنَّب إمِيَبًَب وَرَغْهًًُِب األحضاةوَنًََّب سَؤَي انًُْؤْيِنُىٌَ  ﴿ - ٕٕ
تنبض حركية ، كىي صورة كاقعية األحزابُب غزكة ٍب حكى هللا تعأب موقف ا٤بؤمنْب الصادقْب 

الكثّبة، فلم  األحزابي برسوؿ هللا )ص(، إهنم أثناء رؤيتهم جنود جيش من صور التأسٌ اب٢بياة 
وف التضحية كالشهادة تو كٓب يفزعهم ا٤بوت بل يتمنٌ دٌ يهنوا كٓب يضعفوا كٓب ترىبهم كثرة العدك كعي 

، رأكا فيهم ٙبقيق ما كعدىم هللا األحزابهنم حْب رأكا ُب سبيل إعبلء كلمة هللا، ك٥بذا فإ
كرسولو بو من االبتبلء، أم أهنم سيبلقوف ألواانن من ان كالشدائد، كأف أىل الكفر كالشرؾ 

خذين من ىذا الببلء ا٤بزلزؿ الشديد، كمن قلقهم ككثرة أعدائهم سيجتمعوف على حرهبم، متٌ 
كاالستبشار ابلنصر كاليقْب بو كالتعٌلق كزايدة االرتباط ة اب الة للطمأنينة النفسية كالثقمادة فعٌ 

ابلظفر كالغلبة، إهنا مواقف ٭بوذجية اثبتة يقينية تظهر ركح اإلٲباف كا١بهاد كبذؿ ا١بهد كالنفس 
( ٤با شاىد ا٤بؤمنوف الصادقوف جيوش اْلحزابَوَلمَّا رََأى اْلُمْؤِمُنوَف ) ا٘تعىنُب سبيل هللا، 

كل جانب، لقد كانوا انسان من   نا٤بتأمرة يـو ا٣بندؽ ٙباصرىم ما٤بسٌلحة كثّبة ال األحزاب
كقوتو، كرىبتو ٲباهنم القوية غلبت زلزاؿ ا٤بوقف إالبشر ا٤بؤمنْب ك٥بم طاقة ٧بدكدة، كلكن طاقة 
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وىكذا يصوغ اإلسالـ ا٤بواقف كأصعبها!!  شخصيتهم ُب أشدٌ كسيطر على ٲباهنم إ مى كى حى فى 
طلوابن منهم أف م، كليس تقيم  الثابت  ِف كل اْلحواؿ ِف الشدة والرخاءالشخصي  ا٘تس

لوا جنسان آخر، كلكنهم كانوا مرتبطْب ابلعركة الوثقى يتجاكزكا حدكد جنسهم البشرم كال يتحوٌ 
، كقوة األىواؿ ىم اب سبحانو، كٛبنعهم من السقوط من شدة الزلزاؿال انفصاـ ٥با الٍب تشدٌ 

ُب يقتدل بو هم من اليأس، ككانوا ُب الشدة كالرخاء ٭بوذجان فريدان ٌصنل كٙبك٘بدد فيهم األم
 عن اإلماـ الباقر )ع(  ،اتريخ البشرية ٓب يعرؼ لو نظّب

ل  ِمَن ِديِنِو ْستَػفَ ، َواْلُمْؤِمُن ََّل يُ ل  ِمْنُو اَبْلَمَعاوؿِ ْستَػفَ يُ  اْلُمْؤِمُن َأْصَلُب ِمَن إْتََبِل، إْتََبلُ )
 رى بػى ، إٌف زي دً يً دً ا٢بى  رً بي زي  ًمنٍ  أشدٌ  اٍلميٍؤًمنى  ماـ الصادؽ )ع( )إفٌ إلكعن ا ُِْصِالكاُب! (َشْيء
، َّْصٕٔالبحارٓبى يػىتػىغىّبَّ قػىٍلبيوي(  لى تً رى ٍبيَّ قي ٍبيَّ نيشً  لى تً لىٍو قي  اٍلميٍؤًمنى   كإفى ّبَّ غى ار تػى النٌ  لى خى إذا دى  دً ديً ا٢بى 

٦بمع (  لىرًجىٍاالن اإًلٲٍبىٍافي أىثٍػبىتي ُب قػيليويهًبًٍم ًمنى ا١ٍبًبىٍاًؿ الرَّكىٍاًسيٍ ًإفَّ ًمٍن أيمًٍَّب )عن النيب )ص( 
اإلٲباين بلغوا ُب بشريتهم ىذه أعلى قمة ٩بيزة مهيئة لبِب اإلنساف، إنو التوازف  ُْْ/ّالبياف

عن  ،ـُب صدر اإلسبلالقدكة ا٢بسنة غ ذلك النموذج الصاّب الثابت و صيم الذم ا٤بنظٌ العلمي 
ـُ اإلالنيب )ص( ) كنز ( َو الِفضَّ  ىبَواْلذّ  اْٖتَِديد ْبثخُ  الّرَِجاؿ َكَما َتسبَك النَّارُ  كُ بِ سْ يَ  ْساَل

كعدان هللا ُب القرآف أبننا لن ما ( ىذا قَالُوا َىَذا َما َوَعَدَن اّلِلَُّ َوَرُسولُوُ ) ٖٕصُالعماؿ ج
ًٍتكيٍم   متحاانن شديدان اندخل ا١بنة حٌب نزلزؿ ك٭بتحن  تيٍم أىٍف تىٍدخيليوا ا١بٍىنَّةى كىلىمَّا أيى ًسبػٍ كقولو )أىـٍ حى

تػٍهيمي اٍلبىٍأسىاءي كىالضَّرَّاءي كىزيٍلزًليوا حىٌبَّ يػىقيوؿى الرَّسيوؿي كىالَّ  لىٍوا ًمٍن قػىٍبًلكيٍم مىسَّ ًذينى آىمىنيوا مىعىوي مىثىلي الًَّذينى خى
(  مىٌبى نىٍصري اَّللًَّ أىالى ًإفَّ نىٍصرى  ، كىذا ما كعدان رسوؿ هللا )ص( أبف ا٤بشركْب ُِْالبقرة/اَّللًَّ قىرًيبه

سيتظاىركف أم يتعاكنوف علينا ابإلٍب كالعدكاف من أعداء هللا كالدين، كسنبلقي منهم أنواع ان 
رَُكوا َأْف يَػُقوُلوا َآمَ كالشدائد كقولو ) َوَلَقْد فَػتَػنَّا  ،وَف نَّا َوُىْم ََّل يُػْفتَػنُ َأَحِسَب النَّاُس َأْف يُػتػْ
 األحزاب اعجتماب األمري  ، كقوؿ رسوؿ هللا )ص( )سٍيشتدي ّ-ِالعنكبوت/( الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهمْ 

، كثبتهم ّٖالقصص/( َواْلَعاِقَبُ  لِْلُمتَِّقيَ كقولو )  ،ُْٔ/ُِا٤براغي عىًلٍيكيٍم، كىالعىاًقبىةي لىكيٍم عىلىٍيًهٍم(
( ىوؿ َوَما زَاَدُىمْ ا )م( ُب كل ما يصدر عنهَدَؽ اّلِلَُّ َوَرُسولُوُ َوصَ على التسليم ابلقضاء، )

( إاٌل إٲباانن قواين ِإَّلَّ ِإ٦تَاًن َوَتْسِليًماستئصاؿ )الا٤بوقف الرىيب ا٤بزلزؿ الذم ينذر اب٣بطر كا
صرة زايدة على إٲباهنم، ٗبا عزموا عليو من نأف دين هللا سينتصر عميقان اب ُب أعماؽ قلوهبم 

ان ُب جوارحهم ألمر هللا كرسولو اب١بهاد ستسبلمان قلبيان كانقيادا( ك َوَتْسِليًمادين هللا ا٢بق )
نٍػيىا كىيػىٍوـى يػىقيوـي  كالتضحية ُب سبيل هللا كقولو )ًإانَّ لىنػىٍنصيري ريسيلىنىا كىالًَّذينى آىمىنيوا ُب ا٢بٍىيىاًة الد 

اًفعي عىًن الًَّذينى آىمىنيواكقولو )ًإفَّ اَّللَّى  ُٓغافر/اأٍلىٍشهىادي(  : فقد ازدادكا أما ا٘تنافقوف، ّٖا٢بج/ ( ييدى
كىنىذىريىيٍم كيقوؿ هللا ٥بم ). ُِ/األحزابنفاقان كقلقان كعنادان كقالوا )مىا كىعىدىانى اَّللَّي كىرىسيوليوي ًإالَّ غيريكرنا( 

 . َُُاألنعاـ/( ُب طيٍغيىاهًنًٍم يػىٍعمىهيوفى 
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 ﴾ ثَذَّنُىا رَجْذَِهًب نًُْؤْيِنِنيَ سِجَبلٌ صَذَلُىا يَب عَبهَذُوا انهَّهَ عَهَُْهِ فًَِنْهُىْ يٍَْ لَعًَ ََحْجَهُ وَيِنْهُىْ يٍَْ ََنْزَظِشُ وَيَبيٍَِ ا ﴿ - ٖٕ
دركوا أصادقوف، نذركا أهنم إذا أبطاؿ ( رَِجاؿٌ ) األحزابلقد كاف من أكلئك ا٤بزلزلْب ُب غزكة 

بلء  عر كإ)ص( ثبتوا كقاتلوا األعداء حٌب إحدل ا٢بسنيْب إما النصر ا٤بؤزَّ  حرابن مع رسوؿ هللا
ة ليس ٔبنس الذكورة كظاىرىا كإ٭با يكإما الشهادة ُب سبيل هللا، فحقيقة الرجول ،كلمة هللا

الرجولية، كإف   فقد خرج من حدًٌ  كالثبات بصدقها كثباهتا، كمن ٓب يدخل ُب ميادين الصدؽ
( من ا٤بؤمنْب الذين اقتدكا برسوؿ هللا ِمَن اْلُمْؤِمِنَي رَِجاؿٌ : )ا٘تعىنظهره! كاف رجبلن ٔبنسو كم

عن ب كالتذبذب، كامتازكا عن غّبىم ابإلخبلص وا من النفاؽ كالتقلٌ لمي ( كسى ُأْسَوٌة َحَسَن ٌ )
 كبصدؽ العهد كالثبات ،َّٗتنبيو ا٣بواطر ص (صُ الَ اٗتَ  فُ وُ كُ يَ  الصِ خْ اإلِف )اإلماـ علي )ع( 

عليو الذم أعطوه  تعأب على أنفسهم، إذ ليس كل ا٤بؤمنْب على درجة كاحدة من اإلٲباف، 
كمنازؿ متباينة .. كما أهنم درجات لقي بل ىم درجات ُب اإلٲباف كالعلم كالوعي كالصرب كا٣بي 

 ( رَِجاؿٌ متفاكتة عند هللا، أما ىؤالء )
صدقت عبادهتم  عز كجل ك  يم، كملت رجولتهم كحسنتظكجاءت نكرة للتفخيم كالتع

خاء كقولو ة كالرٌ ان ُب أقوا٥بم كأفعا٥بم كُب الشدٌ قمعامبلهتم مع الناس، فكانوا رجاالن حقان كصد
َصَدُقوا ) ّٕالنور/( رَِجاٌؿ ََّل تُػْلِهيِهْم ِِتَارٌَة َوََّل بَػْيٌع َعْن ِذْكِر اّلِلَِّ َوِإقَاـِ الصَّاَلِة َوِإيَتاِء الزََّكاةِ )

 الصدؽك  كٝباؿ ا٤بعُب، ،كخّب القوؿ ،لساف ا٢بقىو : أخو العدؿ ك الصدؽ( َىُدوا اّلِلََّ َما َعا
الكذب ُب الصدؽ صبلح كل شيء، ك ُب  للوضع اإل٥بي، كذلك صار اينمطابقة ا٤بنطق اإلنس

فساد كل شيء، إهنم صدقوا كأثبتوا صدقهم بدالئل قاطعة تدؿ عليو، فصدقوا مع أنفسهم 
دكا هللا عليو كأكفوا بو كأكملوه، من السمع كالطاعة كااللتزاـ ٗبنهج هللا كمع الناس كفيما عاى

، قفوا كإتبل عند لقاء العدويوأف كإعبلء كلمة هللا كا١بهاد مع رسولو )ص( كالثبات معو، 
وا ابلنفس كيضحٌ سبحانو كابيعوا هللا أال يفركا كال ٱبونوا كال يغدركا، كيبذلوا مهجهم ُب مرضاتو 

وا بعهدىم كالوفاء بو موافاتو كاٛبامو، فبل يبالوف ٗبا فٌ رجاؿ ٩بيزكف كى  ، سبيل هللاكالنفيس ُب
ف ٗبواقفهم الشريفة كإف ماتوا عليها، فهم وي يبعهدىم، فهؤالء ٰبيٍ عن الوفاء يعوقهم من عوائق 

 ُب قلوهبم! كالصدؽ شرفاء فضبلء لرسوخ اإلٲباف أعزٌاء شهداء كرماء 
ُهْم َمْن قَ )    : النذر اكـو بوجوبو كقضاؤه الفراغ ٙتا معاف منها( َٟتَْبوُ ( كلمة )َضى َٟتَْبوُ َفِمنػْ

ُهْم َمْن َقَضى منو كالوفاء بو، كمنها العهد الواجب االلتزاـ بو إٔب ا٤بوت كا٤بيثاؽ ا٤بؤكد ) َفِمنػْ
ق كما يقصده من الثبات على ا٢ب ،( على ما عاىد هللا عليو، كحقق إرادتو كمطلوبوَٟتَْبوُ 

كاستشهد ُب سبيل هللا فأدرؾ ما ٛبُب كحمزة بن عبد ا٤بطلب أسد هللا كأسد  لى تً كنصرتو حٌب قي 
صو شيئان قاين ٢بقو ٓب ين، أك مات مؤدٌ كالقصد رسولو، فذلك قضاء النحب أم العهد أك النذر

َتِظرُ من إرادتو. ) ُهْم َمْن يَػنػْ ككفاء ٫ببو فهو مصمم ُب قضاء ما عليو  ،( كبعضهم من ينتظرَوِمنػْ
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( ِإْحَدى اْٖتُْسنَػيَػْيِ كقصده كىو ساع ُب ذلك ا٥بدؼ النبيل ليكملو كىو )كنذره كعهده 
كالقتل  (الشهادة)أـ ا٤برغوب كاألكرب ا٤بطلوب الرسإب كىو ا٥بدؼ األكؿ  (النصر)، ِٓالتوبة/

ىا يف ُب طريق النصر، ككانت الشهادة ينتظر ظكعارض ن ،ُب سبيل هللا كىي كسيلة شريفة
 )ع( بن ايب طالب بشوؽ ك٥بفة كعلي 

ُلوا تَػْبِدياًل ) ٫برفوا عن طاعة هللا كرسولو أم ادىن تغيّب، كال أكا عهدىم مع هللا ( كما غّبٌ َوَما بَدَّ
الٍب أخذت الكثّبين، ا٤بزلزلة ٫براؼ، كبقوا اثبتْب صادقْب مع شدة موجة التشكيك العاتية ا

بلن، كما بدؿ غّبىم من ضعفاء اإلٲباف، فهؤالء ىم رجاؿ كما بدلوا نواايىم كمواقفهم كلو قلي
كُب كاقع ا٢باؿ العملي، كىم أىل الثقة كالنخبة ك٥بم الصدارة  ،ان كعلى ا٢بقيقةهللا الصادقْب حقٌ 

خاء كُب ا٤بواقف الصعبة، كمن عداىم ة كالرٌ عليهم ُب الشدٌ  دي مى عتى يي حياءن كأموااتن، كى أكاالحَباـ 
ُب رجاؿه  ،رجاؿأشباه الكانوا جاؿ كلكنهم  رىم صور الرٌ فصوٌ  ،لة منهمكمن دكهنم كأقل منز 

آؿ ( َوََّل َُتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِف َسِبيِل اّلِلَِّ َأْمَواًَت َبْل َأْحَياءٌ شكل دكف ا٤بضموف! كقولو )ال
ىكذا تبل ، ك ٖصََُالبحار( الشََّهاَدة قَػْتلُ  َأْشَرُؼ اْلَمْوتِ ، عن النيب )ص( )ُٗٔعمراف/

اإلماـ ا٢بسْب )ع( ىذه اآلية كقاتل القـو الظا٤بْب كذىب إٔب مقاـ الشهادة ُب سبيل هللا 
 .كدرجة السعادة كمنزلة الكرامة الدائمة

َتِظرُ ) -ُ: فائدة ُهْم َمْن يَػنػْ ( ال ٯبوز أف تطلب الشهادة لذاهتا، ألهنا كسيلة شريفة ُب َوِمنػْ
٭با يطلب اجملاىد النصر كالظفر كالغلبة إى األعداء، ك كىو ٙبقيق النصر عل ،طريق ىدؼ نبيل

على أعدائو، كإذا اعَبضتو الشهادة كىو ُب طريق النصر كالتحرير فهو شرؼ عظيم كقولو 
ُهْم َسيَِّئاهِتِمْ ) ، أم جاىدكا الظا٤بْب كقاتلوىم ٍب ُٓٗآؿ عمراف/( َوقَاتَػُلوا َوقُِتُلوا َْلَُكفَِّرفَّ َعنػْ

السعادة الٍب تستحق  منزلة دىم ُب سبيل هللا، ىذه ىي مرتبة الشهادة ك قتلوا ُب طريق جها
: عهد اإل٦تاف ِف ا٘تنظور القرآين( َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اّلِلََّ ) -ِعنهم سيئاهتم، كغفراف كفراف 

لتزاـ بطاعة هللا كاجتناب على اال ،كرابطة معنوية متينة بْب هللا كعبده ،كميثاؽ غليظ ،دمؤكٌ 
ُثِْ َواَبِطَنوُ قولو )معاصيو ك ه أم حاجز ٲبنعو من مرضاة دَّ صي ، كال يى َُِ/األنعاـ( َوَذُروا ظَاِىَر اإْلِ

مل القوؿ كالعمل كالظاىر كالباطن شالدرجات الرفيعة ي كذصادؽ حركي هللا، كىذا إٲباف 
الغُب،  ُب الشدة كالرخاء كُب الفقر ك تتبٌْب  ،كا٢بقيقة، كلو مصاديق عملية تدؿ عليو ىعكا٤بدٌ 

كاإلٲباف ببل مصداؽ يدؿ عليو ُب الواقع العملي يبقى اإلٲباف انقصان ال داللة قطعية عليو كلو  
ُهْم َمْن كقولو )السيادم  اه كا٤بوقع القيادم ة كا١بٌ هبَّ كاف مدعومان ابألي  ُهْم َمْن َىَدى اّلِلَُّ َوِمنػْ َفِمنػْ

كاف لرسوؿ )ص( ٬ببة من الرجاؿ   :وؿسبب النز  -ّ، ّٔالنحل/( َحقَّْت َعَلْيِو الضَّاَلَل ُ 
يبارزكف  ا٤بؤمنوفى  ابءي ركاح الغالية، ككاف اآلالثابتْب على اإلٲباف بصدؽ، يفدكنو اب٤بهج كاأل

األبناء الكافرين، ككانت ا٤برأة ا٤بسلمة تفتدم زكجها اجملاىد ككلدىا كأابىا كأخاىا، كىي ٙبمد 
ا٤بستميتة، ا٤بختارة، الصادقة ؤالء الصفوة هللا على ٪باة رسوؿ هللا )ص( نزلت اآلية ُب ى
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َص كبياف حكمة االبتبلء كقولو )! (تي وي ال ٲبى  تي ميٍ تى ا٤بسٍ كى ) َتِلَي اّلِلَُّ َما ِف ُصُدورُِكْم َولُِيَمحِّ َولِيَػبػْ
ُهْم َمْن َقَضى َٟتَْبوُ ) -ْ، ُْٓآؿ عمراف/( َما ِف قُػُلوِبُكمْ   ،( النذر الشرعي كاجب الوفاء بوَفِمنػْ

 نى ِب مً غٍ يػي  الى  النذرى  كا فإفٌ ري ذي نٍ تػى   من القضاء كالقدر شيئان، عن النيب )ص( )الى ٌّب غى ف كاف ال يػي كإ
 . ُٖٓصٕركح البيافئان( يٍ شى  رً دى القى 
 ﴾ انهَّهَ كَبٌَ غَفُىسًا سَحًًُِبنَُِجْضٌَِ انهَّهُ انصَّبدِلِنيَ ثِصِذْلِهِىْ وََُعَزِّةَ انًُْنَبفِمِنيَ إٌِْ شَبءَ ؤَوْ ََزُىةَ عَهَُْهِىْ إٌَِّ  ﴿ - ٕٗ
شاء هللا أف ٲبر اجملتمع ا٤بسلم ابمتحاف شديد كمعركة ا٣بندؽ بكل ما فيها من أىواؿ كزلزاؿ    

شديد، ليتبْب الصادؽ من الكاذب، كيتميز ا٣ببيث من الطيب، فيجزم هللا الصادقْب 
ُلَويَّكُ كقولو )كصربىم   بصدقهم كٯبازيهم على ثباهتم ْم َحتَّ يَػْعَلَم اْلُمَجاِىِديَن ِمْنُكْم َولَنَػبػْ

ُلَو َأْخَبارَُكمْ  ( ا١بزاء على لَِيْجِزَي اّلِلَُّ الصَّاِدِقَي ِبِصْدِقِهمْ : )ا٘تعىن ُّدمحم/( َوالصَّاِبرِيَن َويَػبػْ
و، كيكوف اإلنساف ا٤بناسب ُب ساسية ُب ميزاف هللا ليأخذ كل ذم حق حقٌ أاألعماؿ مسألة 
طلق هللا ا١بزاء للصادقْب كٓب ٰبدده ٕبدكد ألنو قد ٯبازيهم بغّب حساب  أكقد  مكانو ا٤بناسب،

َا يُػَوّفَّ الصَّاِبُروَف َأْجَرُىْم بَِغرْيِ ِحَسابٍ كقولو ) ، كالصادقوف ىم الصابركف َُالزمر/( ِإ١تَّ
َلُم يَػْفٌس َفاَل تَػعْ الذين أعطوا  كل ما ٲبلكوف، فجازاىم هللا فوؽ ما يريدكف كقولو )ا٤بضٌحوف 

ا٤بؤمنْب  بيليث( لَِيْجِزيَ )، ُٕالسجدة/( َما ُأْخِفَي َٙتُْم ِمْن قُػرَِّة َأْعُيٍ َجَزاًء مبَا َكايُوا يَػْعَمُلوفَ 
الصادقْب على صدقهم ككفائهم ُب الدين كمع هللا كمع الناس كمع أنفسهم، كصدقهم ُب كل 

واقفهم كمعامبلهتم، كتساكم ظاىرىم مع ُب أقوا٥بم كأحوا٥بم كأفعا٥بم كمكمع كل شيء،  ،شيء
  :فكانوا أصحاب القلب السليم كقولو كتطابق قو٥بم مع فعلهم، ابطنهم

َفُع َماٌؿ َوََّل بَػُنوَف يَػْوـَ ََّل يػَ ) ، فكانوا صادقْب ٖٗ-ٖٖالشعراء/( ِإَّلَّ َمْن َأَتى اّلِلََّ ِبَقْلٍب َسِليمٍ  ،نػْ
ا يػىٍوـي يػى  ، ُب هنج الببلغة )قىٍدري ُُٗا٤بائدة/نػٍفىعي الصَّاًدًقْبى ًصٍدقػيهيٍم( حقان كقولو )قىاؿى اَّللَّي ىىذى

َويُػَعذَِّب ( )ؽِ دْ  الصّ َِف  ةُ اْ جَ النَ وَ ) ْٕحكم/الرَّجيًل عىلىى قىٍدًر ٮًبًَّتًو، كىًصٍدقيوي عىلىى قىٍدًر ميريكءىتًًو( 
ت أعما٥بم عند ان لوهبم كتغّبٌ بت ق( تعذيبهم لنقضهم العهد كا٤بيثاؽ كتقلٌ اْلُمَناِفِقَي ِإْف َشاءَ 

كنزكؿ الفًب، كٓب يفوا ٗبا عاىدكا هللا عليو، فيستحقوف أف ٲبيتهم على النفاؽ فيعذهبم، إذا ٓب 
ت بػ )إٔب( معناىا توبة العباد إٔب هللا عز كجل، ( التوبة إذا تعدٌ ِإْف َشاَء َأْو يَػُتوَب َعَلْيِهمْ يتوبوا )
العذاب اب٤بشيئة  دى قيَّ معناىا توبة هللا على عباده، كى  (عليهم أو يتوب)ت بػ )على( كإذا تعدٌ 

َوِإْف صوا من النفاؽ كأسقط عقاهبم )( قبل توبتهم كٚبلٌ ِإْف َشاءَ اإل٥بية أم إف هللا سبحانو )
ل من سقاط العقاب تفضٌ إقوا العقاب، ف( ٓب يقبل توبتهم عندما مضوا على نفاقهم كاستحٌ َشاءَ 

( فّبٞبهم إف اتبوا كأانبوا كندموا على ما كاف منهم، كىذا ْو يَػُتوَب َعَلْيِهمْ أَ هللا كليس كجوابن )
الرحيم الكرًن الذم غلبت رٞبتو غضبو، ك٥بذا ختم هللا اآلية الكرٲبة هللا ىو الغالب على رٞبة 

 كاسع ا٤بغفرة ٤بن ( إف هللاَغُفورًا( )ِإفَّ اّلِلََّ َكاَف َغُفورًا رَِحيًمااب٠بْب دالْب على ا٤بغفرة كالرٞبة )
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هم للتوبة الصادقة كقبلها منهم كسَب قى فػَّ ( أرحم الراٞبْب ابلعباد، حيث كى رَِحيًمااتب بصدؽ )
( َكَتَب رَب ُكْم َعَلى يَػْفِسِو الرَّْْتَ َ رٞبة كقولو )لل عليهم ابفضٌ تى ، كرٞبهم كى هعليهم ما اجَبحو 

 وي ٍيء إاٌل كىقىٍد خىلىقى لىوي مىا يػىٍغًلبىوي، كىخىلىقى رىٍٞبىتي ، عن النيب )ص( )مىا خىلىقى هللا ًمنى شى ْٓ/األنعاـ
 . ََُّٗكنز العماؿ خرب( وي تػىٍغًلبى غىضىبي 

 ﴾ ضًاهُ لَىًَِّب عَضَِوَسَدَّ انهَّهُ انَّزٍََِ كَفَشُوا ثِغَُْظِهِىْ نَىْ ََنَبنُىا خَُْشًا وَكَفًَ انهَّهُ انًُْؤْيِنِنيَ انْمِزَبلَ وَكَبٌَ انهَّ ﴿ - ٕ٘
ُ م( )كىزىٍلز٥ٍبي  األحزابا٢بًٍسىاًب أٍىزىـً  سىرًيعي  دعا رسوؿ هللا )ص( )اللَّهيمَّ مينىزًًؿ اٍلكيتَّابً  َوَردَّ اّلِلَّ

عن ٧باصرة ا٤بدينة ا٤بدجج ابلسبلح، الكثّب  األحزاب( كأرجع هللا جيش الَِّذيَن َكَفُروا بَِغْيِظِهمْ 
الغضب كالغم كالفشل كا٢بسرة كا٣بيبة كا٣بذالف  مٍ ىي ؤي لٍ م مً هم كحقدى( بغمٌ بِغَْيِظِهمْ نصرفوا )اك 

الغضب ا٤بمزكج  : أشدَّ الغيظهم بنيل ما أرادكا، يل نفوسصدكرىم كغل كا٣بسراف، فلم يشفً 
لوف الغيظ لْب ابلغنائم، عادكا ٰبمٌ ابلغمـو كا٥بمـو كا٢بسرات، فبدالن من رجوعهم منتصرين ٧بمٌ 

وا بعددىم الكبّب حر فعجبوا بتحزهبم كمؤامراهتم ك هتم ٝبوعهم كأي رَّ غى ة كالعار، كقد لى كا٣بزم كالذً 
ًراهتم الكثّبة )دَّ عي كى  لوه، ألهنم ٓب ٰبققوا أدىن مٌ أ( ُب أم كجو من كجوه النفع الذم ملَْ يَػَناُلوا َخيػْ

انتصار على رسوؿ هللا )ص( كا٤بؤمنْب، كخابت آما٥بم الطويلة كأحبلمهم الكثّبة، بل اكتسبوا 
ًراهم بقتل الرسوؿ )ص( كاستئصاؿ ا٤بسلمْب كلكنهم )اثـ ُب ٮبٌ اآل ( كىذا من ملَْ يَػَناُلوا َخيػْ

بًٌريكيفى ) ْٕالنساء/( وََكاَف َأْمُر اّلِلَِّ َمْفُعوًَّل عبلمات نصر هللا لعباده ا٤بؤمنْب كقولو ) بًٌري اٍلميدى ييدى
( كفاىم هللا تعأب مباشرة القتاؿ دكف ا٢باجة اْلِقَتاؿَ  وََكَفى اّلِلَُّ اْلُمْؤِمِنيَ  )( !كىاٍلقىضىٍاءي يىٍضحىكي 

  :بعدة وسائلإٔب التحاـ بْب ا١بيشْب كمن دكف خسائر تذكر، ككاف سبب ىزٲبة القـو اجملرمْب 
 رة )ريح العذاب( ابلريح العاتية الباردة ا٤بدمٌ  -ُ
وا رادهتم عن أم فعل ككلٌ إت لقت ُب قلوهبم الرعب كسلبأبْب الٍب مْب ا٤بدرَّ وَّ كا٤ببلئكة ا٤بسى  -ِ

( سيف ريب طالب )ع( )ذك الفقاأعلي بن اإلماـ كبسيف  -ّاألدابر منهزمْب ٨بذكلْب، 
ار الذم قتل بو قائد ا٤بشركْب عمر بن كد، كل ذلك كاف برعاية هللا كقدرتو، عن رسوؿ هللا البتٌ 

ا٢باكم ُب ( اْلِقَياَم ِ   إىَل يَػْوـِ ُأمَِِّت  َعَملِ  َأْفَضُل ِمنْ  ْمرِ ٘تَُباَرزة َعلّي ْلعالنيب )ص( )
ْرِؾ ُكلِ  ُكَلوُ   ٦تَافُ بَرَز اإل، كعنو )ص( )ِّصّا٤بستدرؾ ُ ) ّْْصْشرح النهج( وِ إىَل الشِّ وََكاَف اّلِلَّ

( قادران على ما يشاء كمهيمنان على ملكو كسلطانو َقِوايًّ ( ألف هللا كاف كيكوف )َقِوايًّ َعزِيًزا
مر أراده، عزيزان أ، ال يقهره شيء كال يعجزه َُٕىود/(  فَػعَّاٌؿ ِلَما يُرِيدُ يد )( ٰبقق ما ير َعزِيًزا)

 هي كىأىعىزَّ ر عىٍبدى صى دىهي، نى دىهي كىحدىهي كىحُب قهره كانتقامو، فدعا رسوؿ هللا )ص( )الى إلًو ًإالَّ هللاي كىح
هي كىىىزىـى  لى  األحزابى  جيٍندى  . كىلىوي ا٢بىٍمدي( ، فػىلىوي اٍلميٍلكي هي بػىٍعدى  ءى كىالى شىيٍ  وي كىحدىهي، فىبلى شىٍيء قػىبػٍ

 : فائدة
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( َوَردَّ اّلِلَُّ بقولو )كيديرىا رىا ( كانت قيادة ا٤بعركة بيد هللا، فهو الذم كاف يدبٌ َوَردَّ اّلِلَُّ ) -ُ
ق حسن العاقبة كقولو يفأسند إٔب هللا تعأب إسنادان مباشران كل ما حصل من أحداث حٌب ٙبق

، ليحصل ُٕ/األنفاؿ( تُػُلوُىْم َوَلِكنَّ اّلِلََّ قَػتَػَلُهْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اّلِلََّ َرَمىفَػَلْم تَػقْ )
ر دقيق عميق وٌ ، إنو تصى ُِّىود/( كلو  َوِإلَْيِو يُػْرَجُع اْْلَْمرُ النصر اإلسبلمي الصحيح كالواضح )

اؿ ُب كل زماف كمكاف إذا ؾ فعٌ ف متحرٌ ؾ ال يقتصر على ذلك الزماف، بل ىو قانو حرٌ تى رقيق مي 
ُ اْلُمْؤِمِنَي اْلِقَتاؿَ القرآف على نتيجة ا٤بعركة ) زى ركٌ  -ِٙبققت شركطو،  ( كٓب ٰبدد بطل وََكَفى اّلِلَّ
صناعة ا٤بوقف الصحيح النموذجي أىم من  : إفَّ قرآين مهم كابلغ األٮبية سا٤بوقف، ىذا در 

نة : أف يقتدم الناس ابلسّبة الصحيحة كالسى ريد أف تقوؿْلف العِبة القرآيي  وكأهنا ت صانعو
( فتكوف أعما٥بم اُْلْسَوٌة َحَسَن ٌ شخاص القدكة كالقيادة )ىم كأفضل من االقتداء ابألأا٢بسنة 

فتزكية النفس كهتذيب الذات أىم كأفضل من ٘بسيد  ،زةا٤بميٌ ًة الفىذٌ ا٤بميزة أىم من شخصياهتم 
يػىرىل اَّللَّي عىمىلىكيٍم كىرىسيوليوي كىاٍلميٍؤًمنيوفى( كقولو الذات كإظهار البطل!   ، َُٓالتوبة/)كىقيًل اٍعمىليوا فىسى

كال  ما قٍاؿ،ر إٔب ظي )انٍ  ِف غرر اٖتكم، ( بْب الناسَسَن ُ اٖتَ  اُْلْسَوةُ كىذا ُب حالة عدـ كجود )
  تػىٍنظير إٔب مىٍن قٍاؿ(.

 ﴾ هْمِ انْكِزَبةِ يٍِْ صََُبصُِهِىْ وَلَزَفَ فٍِ لُهُىثِهِىُ انشُّعْتَ فَشَِمًب رَمْزُهُىٌَ وَرَإْعِشُوٌَ فَشَِمًبوَؤََْضَلَ انَّزٍََِ ظَبهَشُوهُىْ يٍِْ ؤَ ﴿ - ٕٙ
ظَاَىُروُىْم ِمْن نزؿ هللا الذين )أ( ك َوَأيْػَزَؿ الَِّذيَن ظَاَىُروُىْم ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِمْن َصَياِصيِهمْ )   

الكثّبة  األحزابنوا ك م أم عامى كنوىم كدعموىم ابلقوة كاألمواؿ كرفع ا٥بً ( أم عاَأْىِل اْلِكَتابِ 
ا٤بتآمرة، كقد نقض يهود ا٤بدينة من بِب قريضة كبِب النضّب عهدىم مع الرسوؿ )ص( لينصركا 

عوا ىبلؾ ا٤بسلمْب ٝبيعان، كسندان كقوة كتوقٌ كدعمان ا٤بتآمرة ككانوا ظهران ٥بم  األحزابجيوش 
( من حصوهنم أم ِمْن َصَياِصيِهمْ د ُب نقض العهود ُب كل زماف كمكاف، )كىذا شأف اليهو 

نوف فيها نزلوىم من قبلعهم ا٤بنيعة الٍب كانوا يتحصٌ أخمة، ك خرجهم هللا من حصوهنم الضٌ أ
، كىو أشد ا٣بوؼ ا٤بزلزؿ (الر ْعبَ )( كألقى هللا سبحانو ُب قلوهبم خاصة َوَقَذَؼ ِف قُػُلوِّبِمُ )

ى مى تنهار معو اإلرادة كالقوة، كى  للبدف كالٍب ان كقلقان، كىو نوع من ا٤بدد الغييب الذم ٮبىٌ فزعان كى  ىاٍ ؤلى
نا دمحم )ص( ُب حركبو مع أعدائو، كىو عامل مهم ُب النصر من عوامل  بو نبيٌ هللا خصَّ 

اليهود ة ا٤بزلزلة لئلرادة الذاتية ٤بعنوايت ا٤بقاتلْب األعداء، كحاصر النيب )ص( ياألسلحة النفس
كنزلوا على حكم النيب )ص( فلم  ،عليهم ا٢بصار ُب حصوهنم ٟبسان كعشرين ليلة حٌب اشتدَّ 

وا، كاهنـز ا٤بشركوف كانصرفت قريش عن ا٤بدينة، يقوكا على القتاؿ بل استسلموا كخضعوا كذلٌ 
، فحكم فيهم أبف يقتل وبعث رسوؿ هللا )ص( إىل سعد بن معاذ سيد اْلوس فجيء بو

فذلك  ،نصارموا٥بم كأف عقارىم للمهاجرين دكف األأم نى غٍ تػي يسيب نساءىم كذريتهم، كى مقاتلهم ك 
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نفسهم للقتل، كأىليهم لؤلسر كقولو أسلموا أ( رجا٥بم بعددىم الكبّب حٌب َفرِيًقا تَػْقتُػُلوفَ قولو )
 .ُُٕا٤بؤمنوف/( ِإيَُّو ََّل يُػْفِلُح اْلَكاِفُروفَ )
أنظر كيف ٲبكر هللا  ،من أسر من عداىم من النساء كالصبياف( كأتسركف َوَتَِْسُروَف َفرِيًقا)

ب  كيلَّ ككيف يدافع عنهم كقولو ) ،لصاّب ا٤بؤمنْب اًفعي عىًن الًَّذينى آىمىنيوا ًإفَّ اَّللَّى الى ٰبًي ًإفَّ اَّللَّى ييدى
كىكذا ٚبلص النيب (، وِ َل بِ ِسْيَف اْلَبِغي قُتِ  َمْن َسلَّ ، ُب غرر ا٢بكم )ّٖ/ج٢با( خىوَّافو كىفيورو 

٠بان جديدان ات السرطانية ا٣ببيثة من جسم ا٤بدينة ا٤بنورة، ك٠بيَّ اليهودية الغدة  ه)ص( من ىذ
داعْب هللا اللعْب عنها. ا٤باكر ( طابت حياة ا٤بسلمْب فيها بعد ذىاب ىذا ا٣ببث طيب ىو )

كيلة )إسرائيل( من ببلدان تعأب أف ييعٌجل على زكاؿ ىذه الغدة الٌسرطانية ا٣ببيثة، الٍب تسمى د
 اإلسبلمية إنو ٠بيع الدعاء.

 ﴾ وَؤَوْسَثَكُىْ ؤَسْظَهُىْ وَدََِبسَهُىْ وَؤَيْىَانَهُىْ وَؤَسْظًب نَىْ رَطَئُىهَب وَكَبٌَ انهَّهُ عَهًَ كُمِّ شٍَْءٍ لَذَِشًا ﴿ - ٕٚ
( كمن  وُ هللا َكاَف هللا َمعَ  َمْن َكاَف َمعَ كىكذا ينصر هللا من نصره، كيفتح عليهم ما ٓب ٰبتسبوا )   

 ،ـ  كل ما ٲبلكن يقدٌ مكاف هللا معو فمن عليو؟ كمن كاف هللا عليو فمن معو؟ كىكذا 
َوَأْورََثُكْم : )ا٘تعىنيعطيو هللا كل ما يريد كفوؽ ما يتمُب! كالصابر ظافر كإف طاؿ بو الزماف، 

ككم، بعد قتل يهود بِب قريضة : أعطاكم كملٌ أورثكمم، ( بعد ىزٲبتهَأْرَاُهْم َوِداَيَرُىْم َوَأْمَواَٙتُمْ 
ا٣بونة كأسرىم كاالنتصار عليهم، أكرثكم أرضهم كمزارعهم كبيوهتم كقبلعهم كحصوهنم كخيو٥بم 
كأموا٥بم الٍب اٌدخركىا كأاثثهم كمواشيهم كذىبهم، كىذا فضل من هللا على ا٤بؤمنْب يستحق 

ْب اب٤بّباث الطبيعي الشرعي الباقي على الوارثْب الشكر، كشبهت الغنائم ُب بقائها للمسلم
نوا من كطئها كٛبشوا عليها بعد ىا كٓب تتمكٌ أطي( كأكرثكم أرضان أخرل ٓب َوَأْرًاا ملَْ َتطَُئوَىا)

نة أك ىي فدؾ: أك ينبع كغّبىا ٩با استسلم أىلها دكف قتاؿ، أبقدامكم، كىي أرض خيرب اصَّ 
( ألف هللا كاف كيكوف وََكاَف اّلِلَُّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديًرا) مخذ٥بىلها ك أفمكنكم هللا منها كمن 

 .على كل شيء قديران، كال يعجزه شيء ُب األرض كال ُب السماء
كختم هللا تعأب اآلية ببياف قدرتو بفتحو على ا٤بسلمْب أرضان جديدة لتفتحوىا ٓب  -ُ: فائدة
( بدكف ٙبديد، أرضان على اطبلقها، ملَْ َتطَُئوَىاَوَأْرًاا تطؤكىا من قبل، فكما ملككم ) نتك

ًإفَّ اأٍلىٍرضى َّللًًَّ ييورًثػيهىا مىٍن يىشىاءي ًمٍن )ف ٲبلككم غّبىا من الببلد كقولو أفكذلك ىو قادر على 
 ) ، كىذا افتتاح كتطمْب لقلوب ا٤بؤمنْب كالتمكْب ٥بم ُب ُِٖ/األعراؼًعبىاًدًه كىاٍلعىاًقبىةي لًٍلميتًَّقْبى

، هللا سبحانو الذم ٯبعل َُٓنبياء/األ( َأفَّ اْْلَْرَض َيرِثُػَها ِعَباِدَي الصَّاِٖتُوفَ األرض كقولو )
سب ٙبي  ةن زَّ تهم عً ، كمن ذلٌ ةن وى ، كمن ضعفهم قػي ةن رى ثػٍ ة ا٤بستضعفة من ا٤بسلمْب كى قلٌ البقوتو من ىؤالء 

ولو )كىالًَّذينى كىفىريكا بػىٍعضيهيٍم كلياء بعض كقأكما كاف الكفار كالظا٤بوف بعضهم   -ِ، ا٥با حساهب
 ) كقولو  ُٗا١باثية/( َوِإفَّ الظَّاِلِمَي بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعضٍ كقولو ) ّٕ/األنفاؿأىٍكلًيىاءي بػىٍعضو



 

 79                   اٖتادي والعشروف / إتزءٖٚآايهتا  / عدد ديي / م ٖٖاْلحزاب / سورة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

ال كالية بْب ا٤بنافقْب، فإذا كانت كالية  ٕٔالتوبة/( اْلُمَناِفُقوَف َواْلُمَناِفَقاُت بَػْعُضُهْم ِمْن بَػْعضٍ )
بْب ا٤بؤمنْب كقولو )كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي فاعلة  الكفار كالظا٤بْب فيجب أف تكوف كالية بْب

 )  . ُٕالتوبة/بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو
 ﴾ بنٍََُْ ؤُيَزِّعْكٍَُّ وَؤُعَشِّحْكٍَُّ عَشَاحًب جًَُِهًبََب ؤََُّهَب اننَّجٍُِّ لُمْ نِإَصْوَاجِكَ إٌِْ كُنْزٍَُّ رُشِدٌَْ انْحََُبحَ انذََُُّْب وَصَِنَزَهَب فَزَعَ ﴿ - ٕٛ

ا٤بتآمرة، كفتح  األحزابهللا عنو  ؽى رَّ فػى : ٤با نصر هللا نبيو )ص( كى روي: ِٗ-ِٖ سبب النزوؿ
على يديو كنوز يهود قريضة كالنضّب، ظن أزكاجو أنو اختص بنفائس اليهود كذخائرىم، فقعدف 

فقات نفقة كرفاىية ُب العيش كلنا حصة ُب الغنائم، كىن متٌ ُب الزايدة حولو كطلنب منو 
تات ُب طلبهن، كقلن ايرسوؿ هللا: بنات كسرل كقيصر ملوؾ الرـك كالفرس ُب ا٢بلي عنًٌ تى مي كى 

 كا٢بلل كالقصور، ك٫بن زكجات النيب )ص( حبيب هللا على ما تراه من الفاقة كالضيق!، كأتٓبٌ 
 األنفاؿفاء هللا عليو من الغنائم ك ألو بتوسعة ا٢باؿ، ٩با تهن بقلب النيب )ص( الكرًن ٗبطال

الكثّبة، كأف يعاملهن ٗبا يعامل بو زكجات ا٤بلوؾ كا٢بكاـ! فقاؿ النيب )ص( ٥بن: الغنائم 
: لعلك ترل إف فغضَب من ذلك وقلنها بْب ا٤بسلمْب على ما أمر هللا عز كجل، تي مٍ قسَّ 

ننا، فبلبد ٥بذه ا٤بسألة ا٥بجومية ا٤بتعنتة من حـز و كجطلقتنا أف ال ٪بد األكفاء من قومنا يتز 
، فأمر هللا تعأب رسولو أف يعتز٥بن حٌب حضن كتطهرف، فخّب النيب نساءه كاحدان من  كجـز

( الصِب إتميل، أك )كىديٌتو ( مع متعة الطبلؽالتسريح إتليلاثنْب: بْب الطبلؽ ا١بميل )
هات ا٤بؤمنْب، ك٥بن جزاء ذلك الثواب ا١بزيل، مأيق ا٢باؿ كمساكاة الناس كبقائهن على ض

( فخّبىن النيب )ص( بْب متعة الطبلؽ أك آي  التخيريفأنزؿ هللا تعأب ىذه اآلية الٍب تسمى )
 .ا٤بقاـ ا١بليل معو ُب بيت الزكجية

يت لبلٌب أتذٌ ربو أف قل لزكجاتك التسع امن ( كىو أمر لو اَي َأيػ َها النَّيب  ُقْل ِْلَْزَواِجكَ : )ا٘تعىن
ُُتَّ ُتِرْدَف قل ٥بن )رؼ تك منهن بسبب إ٢باحهن عليك الزايدة ُب النفقة كالعيش برفاىية  ِإْف ُكنػْ

يْػَيا َوزِينَػتَػَها مع الغُب كالثركة كزخارؼ الدنيا كالَبؼ ( إف كنًب تردف حياة الرفاىية اْٖتََياَة الد 
يء منها ٗبعُب إنكن تقدرف على تة، فليس لكن مقاـ عندم، فليس عندم شكمتاعها ا٤بؤقٌ 

( كأان أعطيكن أمواالن فَػتَػَعاَلْيَ أَُمتِّْعُكنَّ ) اْلوؿ: فاخرتف أحد اْلمرين ِبمر ربواالنفصاؿ عِب 
( كىي عبارة عن منحة كىدية غّب معينة متع  الطالؽتتمتعن هبا زايدة على مهركن تسمى )

ها حاؿ الزكج يسران أك عسران كقولو قتو، يضاؼ إٔب مهرىا، كيرل فيق ٤بطلٌ يقدمها ا٤بطلٌ 
( َوَمتُِّعوُىنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرِتِ َقَدرُُه َمَتاًعا اِبْلَمْعُروِؼ َحقًّا َعَلى اْلُمْحِسِنيَ )

ياًل ) ِّٔالبقرة/ رقكن ابلعدؿ كاإلحساف، كأطلقكن ا: أفوأسرحكن( َوُأَسّرِْحُكنَّ َسَراًحا ّتَِ
حَباـ كاإلكراـ كاإلحساف، طبلقان ٭بوذجيان كمفارقة ٩بيزة دكء كالشفافية كاالاللطف كا٥بٗبنتهى 
ياًل ة حسنة ٤با بعدىا، كال ضرر فيها كال إشكاؿ معها )نٌ تكوف سي  ( دكف خصومة َسَراًحا ّتَِ
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كمشاجرة كغضب، بل سراح ٝبيل كفراؽ جليل مبِب على سعة الصدر كانشراح الباؿ 
 !كامل ا٥بدكد كإحقاؽ ا٢بقوؽ كتبادؿ ا٤بصاّب كرضا األطراؼ  كاطمئناف القلب مع

كتقواىا كوف ا٤برأة زكجة للنيب ليس كماالن ٥با، كإ٭با كما٥با كٝبا٥با كجبل٥با إبٲباهنا   -ُ: فائدة
كىذه القرينة مع بيت النبوة كاكتساب منو صفات الكماؿ، كعملها الصاّب، كحيسن سّبهتا 

ية فينبغي أف تكتسب الزكجة من كماؿ زكجها النيب الشيء الكثّب قرينة كمالية كجبللية كٝبال
ِاْمَرَأَة يُوٍح َواْمَرَأَة ُلوٍط َكايَػَتا َُتَْت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَن َصاِٖتَْيِ لة لذلك كقولو )إف كانت مؤىٌ 

ًئا ُهَما ِمَن اّلِلَِّ َشيػْ تنفع النفوس ا٣بسيسة ُب عبلقتها  فبل ،َُالتحرًن/( َفَخايَػَتا٢ُتَا فَػَلْم يُػْغِنَيا َعنػْ
الزكجية الطويلة مع النفوس الطاىرة النفيسة، فيبقى ا٣بسيس خسيسان كإف جاكر كعاشر 
ِف النفوس النفيسة، إاٌل إذا ابدرت بنفسها كاكتسبت منها صفات الكماؿ كا١بماؿ كا١ببلؿ! 

رهي كٓبىٍ  أن مى هللا أمىر رىحً )غرر اٖتكم    (هرى وٍ ط يًتػىعىدَّ  عىرىؼى قىدى
إلكراه على ا٢بياة معو، مهما كانت تشّب اآلية أنو ال ٯبوز للزكج أف ٰبمل زكجتو اب -ِ

ى الر ٍشدي ًمنى اٍلغىيًٌ  مستول ا٢بياة الزكجية كقولو )الى ًإٍكرىاهى ُب الدًٌينً  كقولو  ِٔٓالبقرة/( قىٍد تػىبػىْبَّ
( َلْسَت َعَلْيِهْم مبَُسْيِطرٍ كقولو ) ٗٗيونس/( َأفَأَْيَت ُتْكرُِه النَّاَس َحتَّ َيُكويُوا ُمْؤِمِنيَ )

كُب الثواب  ،، من حق الزكجة االعَباض، كإف ا٤برأة كالرجل ُب ٞبل التكاليفِِالغاشية/
كالعقاب، كإف إمساكها ُب بيت الزكجية على غّب ما تريد اعتداء على إنسانيتها، كاألركاح 

َوِإْف يَػتَػَفرَّقَا يُػْغِن اّلِلَُّ ُكالًّ ِمْن كال تتحابب كقولو )ا٤بتنافرة ال تتجاذب كال تتآلف كال تتكافأ 
، إذا كاف التفرؽ برغبة الزكجة كٓب ترد ا٢بياة مع زكجها، أعطى النيب الكرًن َُّالنساء/( َسَعِتوِ 

طبيعة ا٤برأة كميو٥با النفسية  -ّ، معو ها ُب الطبلؽ ا١بميل من زكجها ا٤بتنافرة)ص( ا٤برأة حقٌ 
 .ع بطيبات ا٢بياةنة كالتمتٌ إٔب الزي

أىكىمىٍن يػينىشَّأي ُب ا٢ٍبًٍليىًة كىىيوى ُب كقولو )( وِ لِ قْ ل ِف عَ جُ الرَّ  اؿُ ّتَ ، وَ اْ اٙتِ ا٘ترأة ِف ّتََ  لُ قْ عَ حٌب قيل )
)ا١بماؿي الظاىر حيسني الٌصورة، ا١بماؿي الباطني ِف غرر اٖتكم  ُٖالزخرؼ/( ا٣بًٍصىاـً غىيػٍري ميًبْبو 

ىذه صفة عامة بْب النساء ٥با استثناءات، كىذه إحدل ريرة( كحسن الٌسّبة، حيسني السٌ 
االعتناء  إفٌ  -ْامة للرجل على ا٤برأة ُب األسرة اإلسبلمية، األسباب الٍب جعلت الوالية كالقوٌ 

ابلدنيا كزينتها أكثر من ا٢باجة إليها منقصة ُب اإلٲباف، كجهل ُب فهم معُب ا٢بياة، عن النيب 
يْػَيا رَّأسُ  ُحب  )ص( ) ، كالرسوؿ )ص( قدكة للمسلمْب فّبيد أف ٕصّٕالبحار (ُكلِّ َخِطيَئ   الد 

الدنيا كزينتها أكثر من ا٢باجة إليها،  إٔب حبَّ  ؿم ميو أٯبعل نساءه قدكة للمسلمات أيضان، ف
ة، ىو بداية ا٣بلل ُب العبلقة مع هللا كالرسوؿ )ص( ا٤بؤدم إٔب ضعف االقتداء ابلرسوؿ كالرسال

ق ٕبب الدنيا كزينتها، ُب هنج م إٔب تصاعد التعلٌ كىذا الضعف ُب االرتباط مع هللا كرسولو يؤدٌ 
يْػَياالببلغة ) ، كمن أراد ُُٗخطبة( َوََّل َتَضُعوا َمْن َرفَػَعْتُو التػَّْقَوى، َوََّل تَػْرفَػُعوا َمْن رَفَػَعْتُو الد 
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نٍػيىا فىًعٍندى اَّللًَّ   هللا كرسولو كاليـو اآلخر فإف هللا عنده حسن الثواب كقولو )مىٍن كىافى ييرًيدي ثػىوىابى الد 
نٍػيىا كىاآٍلىًخرىًة(  ٍعًصيٌ ، ُب غرر ا٢بكم )ُّْالنساء/ثػىوىابي الد  اٍ اًبٍلمى  (.ةً مىٍن كىريمىٍت عىلىٍيًو نػىٍفسيوي ٓبىٍ ييًهنػٍهى

 ﴾ خِشَحَ فَئٌَِّ انهَّهَ ؤَعَذَّ نِهًُْحْغِنَبدِ يِنْكٍَُّ ؤَجْشًا عَظًًُِبوَإٌِْ كُنْزٍَُّ رُشِدٌَْ انهَّهَ وَسَعُىنَهُ وَانذَّاسَ انْأَ﴿ - ٜٕ
بىٍل تػيٍؤثًريكفى ا٢بٍىيىاةى كقولو ) ، اآلية الكرٲبة أنو ال ٯبتمع طلب الدنيا مع طلب اآلخرةتبٌْب    

نٍػيىا يػٍره كىأىبٍػقىى ،الد  ( وِ َرتِ َِبخِ  َارَّ أ َديِياهُ  َمْن أَحبَ عن النيب )ص( )، ُٕ-ُٔاألعلى/( كىاآٍلىًخرىةي خى
ُُتَّ تُرِْدَف اّلِلََّ َوَرُسوَلوُ : )ا٘تعىن، ُٖصّٕالبحار : كإف كنًب تردف وخريىن ابْلمر الثاين( َوِإْف ُكنػْ

كترغنب ُب رضواف هللا كرسولو كالبقاء على زكجية النيب )ص( كصحبتو كرضاه، ابلصرب على 
اَر مهات ا٤بؤمنْب )أ كتكنٌ  ،اساة فقراء الناسكمو ُب الدنيا  كالتقول زىدكالبساطة العيش  َوالدَّ

فَِإفَّ اّلِلََّ َأَعدَّ ( كتردف الفوز بنعم ا١بنة ُب العآب اآلخر كاالستعداد ليـو ا٢بساب )اآْلَِخَرةَ 
( جواب الشرط، كفيو داللة أف زكجات النيب )ص( لسن على درجة لِْلُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ 

اًإٍف تػىتي ، كقولو )كاحدة : مالت كا٫برفت عن صغت، ْالتحرًن/( وابى ًإٔبى اَّللًَّ فػىقىٍد صىغىٍت قػيليوبيكيمى
أ للمحسنات ا٤بطيعات يَّ ( فإف هللا ىى فَِإفَّ اّلِلََّ َأَعدَّ ِلْلُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ )الطريق ا٤بستقيم، 

اُت قَايَِتاٌت فَالصَّاٖتَِ رفات ا٤بريدات كقولو )االصا٢بات ُب أعما٥بن القولية كالفعلية كالع
( ثواابن كبّبان ال ٲبكن كصفو كقولو َأْجًرا َعِظيًما) ّْالنساء/( َحاِفظَاٌت ِلْلَغْيِب مبَا َحِفَظ اّلِلَُّ 

، فمن ُٕالسجدة/( َفاَل تَػْعَلُم يَػْفٌس َما ُأْخِفَي َٙتُْم ِمْن قُػرَِّة َأْعُيٍ َجَزاًء مبَا َكايُوا يَػْعَمُلوفَ )
٥با منقبة   القدكة الصا٢بة لنساء ا٤بؤمنْب ٝبيعان، كاي كيكنَّ  ،ا٤بثل األعلى األفضل ٥بن أف يكنَّ 

 .كرٲبة غّب مَبقبة أكتيت ٥بن دكف سعي، كقد رتب األجر
( على كصفهن ابإلحساف ألنو السبب ا٤بوجب لذلك ال لكوهنن زكجات َأْجًرا َعِظيًما)

 كااللتزاـ ان مع عدـ اإلحسافالرسوؿ، فإف ٦برد زكجات الرسوؿ )ص( ال يكفي كال يفيد شيئ
مر هللا نبيو أامة الرسوؿ )ص( عليهن، ف، أم ألنو فضلن نعيم اآلخرة كقبو٥بن قوٌ كاالقتداء بو

َمْن يُِطِع الرَُّسوَؿ فَػَقْد َأطَاَع ابلرجوع إليهن كترؾ اعَباضهن كقولو ) (الرْت  ا٘تهداة)الكرًن، 
 . (ةي عى ناٍ القى  دىاٍ وٌ عى فػى  ،ةه اعى مَّ طى  سي فٍ النػى كى  ،ةه اعى طى  هاٍ علٍ فاجٍ  ،ةه اعى سى  نياٍ الد  )، َٖ/ءالنسا( اّلِلََّ 
 ﴾ً انهَّهِ ََغِريًاََب َِغَبءَ اننَّجٍِِّ يٍَْ ََإْدِ يِنْكٍَُّ ثِفَبحِشَخٍ يُجَُِّنَخٍ َُعَبعَفْ نَهَب انْعَزَاةُ ظِعْفٍَُِْ وَكَبٌَ رَنِكَ عَهَ ﴿ - ٖٓ
( ٱباطب هللا نساء النيب )ص( اَي ِيَساَء النَّيبِّ ( )ِمْنُكنَّ بَِفاِحَشٍ  ُمبَػيَِّن ٍ اَي ِيَساَء النَّيبِّ َمْن أيَِْت ) 

( كىن أمهات اَي ِيَساَء النَّيبِّ من خبلؿ مقاـ النبوة ليبلغهن الرسوؿ )ص( كليس كحيان مباشران )
ر، كذكر ا٤بؤمنْب، كيَبتب على ىذه الزكجية النموذجية تبعات ثقيلة تقتضي العصمة من الكبائ

ت داىن الفاحشة الواضحة ُب قبحها، استحقٌ ح( فإذا فرض كاقَبفت إبَِفاِحَشٍ  ُمبَػيَِّن ٍ منها )
اَي : )ا٘تعىنا٤بكاف الكرًن ا١بليل الذم ىن فيو،   تبعةضعفْب من العذاب، ذلك الفرض يبٌْب 

 ( ِيَساَء النَّيبِّ 
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العلنية من دكف لبس كإكراه كاشتباه، نة الواضحة من تفعل منكن ٗبعصية كبّبة من الكبائر البيٌ 
أك ارتكبت منكن ذنبان كبّبان قبيحان ٘باكز ا٢بد ُب القبح، أك ٗبعصية منكرة ينكرىا الطبع 

ة كاألمانة قوالن كفعبلن: مثل: النشوز كسوء ا٣بلق كالعصياف البشرم السليم ما ٱبل ابلشرؼ كالعفٌ 
ت الدنيا على اآلخرة، كتطلب كتلح كتتعنٌ  كالتمرد على طاعة زكجها، كاختيار حبٌ كالطغياف 

  منهن كسوء اٗتلق ٝتا الزلّ  إفّ : عن ابن عباسما يشق على الرسوؿ )ص( كيغتم ألجلو، 
ذية النيب )ص(، أخصوصان إذا حصل هبا كعلو مقامهن ! لشرفهن فاحش  ابلنسب  إليهن عدّ يُ 

َهْوَف َعْنُو يَُكفِّْر َعْنُكمْ ِإْف َِتَْتِنبُ طرف ٗبكانتهن الرفيعة النموذجية كقولو )خاكقد   وا َكَبائَِر َما تُػنػْ
سوة كقدكة كقيادة للناس كنساء النيب، أفراد ٗبرتبة من أ، كالذنب الصغّب ُّالنساء/( َسيَِّئاِتُكمْ 

يضان تضاعف ثواهبا أف حسنتها أفهو ٗبنزلة ذنب كبّب كخطّب كيضاعف عقاهبا ضعفْب، كما 
ُعوَف َذيَباً يُػْغَفُر لْلَجاِىِل َسبػْ ، عن النيب )ص( )ُّاألحزاب/( َرَىا َمرَّتَػْيِ يُػْؤهِتَا َأجْ  كقولو )ْبضعف
، كاإلصرار على الصغائر تكوف كبائر كقولو ْٕصُالكاُب َواِحد( ِلْلَعامِل َذَيبٌ  يُػْغَفرَ  أفْ  قَػْبلَ 
 (َعَذاُب ِاْعَفْيِ ُيَضاَعْف َٙتَا الْ ٍب قاؿ ) ُّٓآؿ عمراف/( َومَلْ ُيِصر وا َعَلى َما فَػَعُلوا)

يكوف جزاؤىا كعقاهبا ضعف جزاء كعقاب غّبىا من النساء، ألف ضعف الواحد مثلو، كىذا 
ر بقدره كال عذر ٥بن ُب ارتكابو، لعلو مكانتهن دٌ قى مي ليس ظلمان بل ىو جزاء مناسب للذنب، كى 

قبح كأشنع، أهن، كنزؿ الوحي ُب بيوهتن، فيكوف الذنب منهن قي لي كزايدة فضلهن كعلمهن كخي 
منو للجاىل العاصي، ألنو ُب موقع  كالعقوبة أكثر كأعظم، ككاف ذـ العقبلء للعآب العاصي أشدٌ 

 . القدكة ا٢بسنة
( سهبلن َعَلى اّلِلَِّ َيِسريًام )ي( ككاف ذلك العذاب ا٤بضاعف األلوََكاَف َذِلَك َعَلى اّلِلَِّ َيِسريًا)
كنساء النيب )ص( فبعد اف كانت ا٤بخاطبة ٥بن على نان، ال ٲبنعو مكانتهن ككوهنن أزكاج ىيٌ 

ن، هو ا٣بطاب إليهن ىنا مباشرة، إلظهار االعتناء أبمرىن كنصحلساف رسوؿ هللا )ص(، كجٌ 
 . قرهبن من رسوؿ هللا )ص( يكوف قرهبن من هللا تعأب فبقدر
م، لك رغفو مىل بيت أرجبلن قاؿ لئلماـ علي بن ا٢بسْب السجاد )ع(: إنكم  : إفٌ روي

ٟتن أحرى أف ٣تري فينا ما أجرى هللا ِف أزواج النيب )ص( من فاستنكر ذلك عليو كقاؿ )
أف يكوف كما تقوؿ، إن يرى سننا اعفي من اْلجر، و٘تسيئنا اعفي من العذاب، وقرأ 

( اَي ِيَساَء النَّيبِّ : )فائدة، ُّّ/ٓ، اجملمعُْٓصُِتفسّب ا٤براغي( ىذه اآلي  والِت بعدىا
كن نساء النيب مع عمـو النساء ابلطبائع النسوية، كلكن االختبلؼ ٰبصل اب٤بنازؿ يشَب 

كنوع الَببية، لذلك فإف ذنوهبن تكوف كبّبة كإف كانت صغّبة عند كالعلـو كالتقول كالعقوؿ 
أكمل النساء، فإف  الناس، فإف نساء النيب )ص( عاشرف أكمل إنساف فعليهن أف يكنَّ 

 !كبّبة عند هللا كعند الناس  يمعصيتهن مهما صغرت فه
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 ن القرآف الكرميوالعشروف م الثاينإتزء 
 ﴾ كَشِميًب وَيٍَْ ََمْنُذْ يِنْكٍَُّ نِهَّهِ وَسَعُىنِهِ وَرَعًَْمْ صَبنِحًب َُؤْرِهَب ؤَجْشَهَب يَشَّرٍَُِْ وَؤَعْزَذََْب نَهَب سِصْلًب ﴿ - ٖٔ
، ُب الظاىر كالباطن : الطاعة كااللتزاـ ٗبنهج هللاالقنوت( وِلوِ َوَمْن يَػْقُنْت ِمْنُكنَّ ّلِِلَِّ َوَرسُ )   

مع كامل األدب لو كالدكاـ على الطاعة كالعبادة كا٤بواظبة على الدعاء كا٣بضوع  كا٣بشوع 
 ه حدكد،كالوفاء كاالنتماء كاالتباع، من عبد ضعيف ٧بدكد لرب رحيم كرًن قوم ال ٙبدٌ 

م مصداقو ذمن عمل القلوب كتفاعل األركاح ال، ذانفٌ  اؼمفهـو قرآين جليل شف: والقنوت
ًرا ِمْنُكنَّ ق ا١بميل كاألعماؿ الصا٢بة كقولو )لي ا٣بي  َعَسى رَب ُو ِإْف َطلََّقُكنَّ َأْف يُػْبِدَلُو َأْزَواًجا َخيػْ

( كمن يطع منكن َوَرُسوِلوِ  َوَمْن يَػْقُنْت ِمْنُكنَّ ّلِِلَِّ : )ا٘تعىن، ٓالتحرًن/ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمَناٍت قَايَِتاٍت( 
َوتَػْعَمْل  كرسولو كٚبضع ٥بما ابلسمع كالطاعة كالقناعة كتستمر على صراط هللا ا٤بستقيم )

خالصان ، عمبلن على إطبلؽ معناه أبية نسبة من نسبو، كأبم انفعان ( كتعمل عمبلن صا٢بان َصاِٖتًا
ٌسن كٰبي يفيد الناس كينفعهم على عمومهم  أك كثّبان، كىو كل فعل خّب شكل من األشكاؿ قليبلن 

الصادؽ هللا، كالعمل الصاّب ىو الَبٝبة العملية الواضحة للطاعة كا٣بضوع  يكيرضأحوا٥بم 
كالقنوت، ال يكفي أف تكوف ا٤برأة زكجة للنيب فهو شرؼ مضموف ٥با، كالبد من عمل صاّب 

 .فيكوف سلوكها خّبمفركض 
( مثل ما نعطي غّبىا مرتْب، كما أف عذاهبا يضاعف ضعفْب ألم ذنب،  يُػْؤهِتَا َأْجَرَىا َمرَّتَػْيِ )

َواّلِلَُّ ُيَضاِعُف عبادة كعمل صاّب تعملنو كقولو ) ةكذلك يضاعف ثواهبا كفضلها ضعفْب ألي
( َكِر٦تًا  ِرْزقًاان ٥با )أ( كىيَوَأْعَتْدَن َٙتَاـ فلو الغنم أيضان )غر عليو ال قَّ ، فمن حى ُِٔالبقرة/( ِلَمْن َيَشاءُ 

ان ٥با زايدة على ما٥با من ألو معُب كاسع الداللة يتضمن كل ا٤بواىب ا٤بادية كا٤بعنوية، أم كىي
ان مليئان ابلربكة الٍب ال تنقطع، بعيدان من كل آفة كنقص كسا٤بان من كل أجر، رزقان كرٲبان حسنان مرضيٌ 

وََّل َعْيَش ِإَّلَّ َعْيُش ف )عيب كخلل، كمصداؽ الرزؽ الكرًن نعيم ا١بنة الذم ىو فوؽ الوص
عاء اإلٲباف دٌ ا٦برد  ( نكرة للداللة على عمـو معناىا، إفٌ َصاِٖتًا: كردت كلمة )فائدة( اآلِخَرةِ 

كالطاعة ال يكفي لوحده، بل ٯبب أف يكوف ٥با مصاديق عملية تظهر آاثره على أرض الواقع، 
َببية القرآنية إهنا تربط دائمان بْب كينكشف عما ُب القلوب من مشاعر كمعتقدات، كمن طبيعة ال

ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم كالعمل كقولو )كالقوؿ العبادات كا٤بعامبلت، كبْب النظرية كالتطبيق، كبْب العلم 
دىةي ، ُب غرر ا٢بكم )َُفاطر/( الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَػْرفَػُعوُ   عىلىى اٍلقىٍوًؿ أىٍحسىني  اٍلفىٍعلً  زايى

 (. ًعٍن اٍلقىٍوًؿ أىقٍػبىحي رىًذيٌلةو  ٍعلً ًضيلىة، كىنقصي اٍلفً فى 
 ﴾كِِ هَِْسِوِ َٓشَكٌ ًَهَُِْٖ هًٌَُْد َٓؼْشًُكًدَّد ِٗغَدءَ خُنَّسِِِّ َُغْعَُّٖ ًَإَلَذٍ َِٖٓ خُنِّغَدءِ بِِٕ خظَّوَْْعَُّٖ كََِد ظَخْنَؼَْٖ زِدُْوٌٍَِْ كََْئَْغَ خَُّزُِ  ﴿ - ٕٖ
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شعار نفوسهن بعظيم مكاهنن كرفيع مقامهن، كفضلهن على النساء كافة، لقرآين إبيبدأ السياؽ ا
فوؽ  نًبَّ أ( اَي ِيَساَء النَّيبِّ َلْسُُتَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساءِ و، فقاؿ )ىذا ا٤بكاف ا١بليل حقٌ  فْبى و ف يأعلى 

ًب ُب مكاف جليل ال كشرفان ٗبعاشرة رسوؿ هللا )ص(، أنعٌفة كعلمان النساء كرامة كمنزلة كحظوة 
ُُتَّ يشارككن فيو أحد، كال تشاركن فيو أحدان ) ًإفَّ كقولو )ابلتقول   جي وَّ تػى ( إ٭با ذلك الفضل يػي ِإِف اتػََّقيػْ

ىذا إشارة مهمة إٔب قادة الدين  ُب(، ك تػَّقىى هللاى كىقىاٍهي اً مىٍن ) ُّا٢بجرات/( أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اَّللًَّ أىتٍػقىاكيمٍ 
ب أف تظهر عليهم عبلمات التقول، كيكوف سلوكهم يعتمد خلق اإلسبلـ ، ٯبمكعوائله كأسرىم

 امىًة ٦بىًٍلسان ـى اٍلًقيَّ يػىوٍ مىٌِب ًإفَّ أىحىبَّكيٍم ًإٕبىَّ كىأىقٍػرىبىكيٍم ) عن النيب )ص(ألهنم قدكة حسنة للمسلمْب، 
كتورعًب عن معاصي  ( إف اجتنبًبٌ ُُتَّ ِإِف اتػََّقيػْ ) ّٖٓ/ُٕالبحار( كأىشىدىكيٍم تىواضيعان  قان لي أىحىاًسنيكيٍم خي 

( تنقطع كل الصلة ا١بليلة التػَّْقَوىهللا كٛبسكًب بطاعتو ُب كل األحواؿ ُب القوؿ كالعمل، كبدكف )
( ا٣بطاب القرآين اَي ِيَساَء النَّيبِّ َلْسُُتَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساءِ : )ا٘تعىنبينكن كبْب رسوؿ هللا )ص( 

مهات ا٤بؤمنْب أة الرفيعة إبضافتهن إٔب النيب ا٤بصطفى )ص( فهن ُب مقاـ ٥بن كلهن بتلك الصف
( ليس قدركن كقدر غّبكن من النساء الصا٢بات، كمنزلتكن اَي ِيَساَء النَّيبِّ كتقديرىن كتوقّبىن )

عظم ٤بكانكن ا١بليل من رسوؿ أكـر على النيب )ص( كثوابكن أأشرؼ كأرفع من غّبكن، أنًب 
( ال ابتصالكن ابلنيب التػَّْقَوىلحق أحد من النساء بكن ُب الفضيلة كا٤بنزلة بشرط )هللا )ص( كال ي

ست ا٤بسألة ٦برد قرابة من النيب )ص( بل البد من القياـ ٕبق ىذه يبذلك، فل فر فبل تغَب )ص( 
 .ال ٲبلك ٥بن من هللا شيئان القرابة ُب ذات أنفسهن، فإٌف النيب )ص( 

ٍلًقوً  ضىاتػىٍهى ر مينػٍ : التػَّْقَوى) :ُب غرر ا٢بكم ًتًو ًمٍن خى ( ليبْب أف فضلهن هللا ًمٍن ًعبىاًدًه كى حىاجى
َر الزَّاِد التػَّْقَوى( كقولو )ابلتػَّْقَوىكمراتبهن العليا )  نرشدىأ، فلهذا ُٕٗالبقرة/( َوتَػَزوَُّدوا فَِإفَّ َخيػْ

كثر من سائر أبّبه ـ صغّبه ككرٌ للوصوؿ إٔب أم ٧بي كالدكافع سباب إٔب قطع كل الوسائل كاأل
نان مرانن انعمان كن ليٌ نم له كي   كال يكنٍ  ،قن القوؿق( فبل تر َفاَل ََتَْضْعَن اِبْلَقْوؿِ ا٤بؤمنات كالذم منو )

كالشهوة كيؤدم إٔب الطمع فيهن، كىذا كالشبهة مع الرجاؿ األجانب الذم يثّب الشك جىٌذاابن 
هو مبنزل  كشف العورة، وأشبو ِببداء الزين  فؼ، دم إٔب ا٤بيوعة ُب التصرٌ ا٣بضوع ُب القوؿ يؤٌ 

 فة كالصو الرقيق أحد مفاتن ا٤برأة كمصدر إاثرة، ك٥بن من العفٌ  ، ألف الصوت اللٌْب جواظهار التِبّ 
هات ا٤بؤمنْب، كأنو ال طهارة ٥بن فوؽ كل ريبة كشبهة، كلو كن زكجات النيب )ص( كأمٌ كالشرؼ 

مرأة مسلمة ُب أم زماف اة يٌ من األساس، ال ينبغي أل( حٌب ٛبتنع األسباب ا٤بثّبة من الرجس)
ٚباطب بو  ككأ٭با ا٤بنكشف ا٤برح ا٤بؤثر كمكاف أف ٚباطب الرجاؿ األجانب ابألسلوب ا٤بنفتح 

زكجها، أك تنظر إليو نظرة مثّبة كتتحرؾ حركات توحي ابلريبة كالرغبة ُب الرجاؿ، كإاٌل طمع فيهن 
فكيف بعصرن اٖتاار عصر التكنولوجيا اٖتديث  واْلجهزة الشباب الفاسد ا٤بستعد للفاحشة، 

الدكلة، كقفزت فيو العمل ُب ، العصر الذم تشارؾ ا٤برأة الرجل ُب كثّب من مواقع اَّللكرتويي 
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مبتذؿ سلوب جنسي عن أنوثتها أب تنثى من البيت كاألسرة إٔب ا٤بسابح كا٤بسارح، ككشفاأل
، فإف صلحت صلح اجملتمع كإف فسدت فسد اجملتمع، ساس ُب اجملتمعأمشبوه؟! فا٤برأة عنصر 

( تعبّب قرآين بليغ كعميق فَػَيْطَمَع الَِّذي ِف قَػْلِبِو َمَرضٌ كالعناية ابلرجاؿ، )كثّبان  ينبغي العناية هبا  
 .س ُب قلبو إٲباف يردعو عن ا٢براـككاسع الداللة، فيطمع الذم لي

اادثة مع  بٌ حي مرض الريبة كالشك كالفجور كى يهية عن كناية ببلغية تشب( ِف قَػْلِبِو َمَرضٌ ) معىن
ي القلوب ك٘بفف الركح كتدفع إٔب إاثرة شهوة ا٢براـ، فإنو مستعد ينتظر سٌ قى الٍب كثرهتا تػي  ،النساء
ب كغّب مطمئن بذكر هللا، كقلبو متقلٌ  ،ستذكؽ حبلكة اإلٲبافيو، ألف قلبو ال ؾ ٰبركو كيزلٌ أدىن ٧برٌ 

 مستقر، فأدىن سبب يدعوه إٔب ا٢براـ ٯبيب دعوتو، فإف ا٣بضوع ابلقوؿ فهو قلب متذبذب غّب
منو، ك٥بذا مدح هللا  عى نً لْب ُب الكبلـ ىو ُب األصل مباح، كلكن ٤با كاف كسيلة إٔب اـر مي كالٌ 

اّلِلَِّ فَِبَما َرْْتٍَ  ِمَن فقاؿ )ألنو كسيلة اقتداء ْب األخبلقي الرفيع ا٤بنفتح ا٤برف اللٌ  وسلوبرسولو أب
 . ُٗٓآؿ عمراف/( لِْنَت َٙتُْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب ََّليْػَفض وا ِمْن َحْوِلكَ 

الطبع ى سبلمتو : ما تعارؼ علمنو: من ا٤بعركؼ كلو معُب كاسع، معروفاً ( َوقُػْلَن قَػْوًَّل َمْعُروفًا)
عقبلن كشرعان كعرفان، إنو كبلـ  نى سي : اسم جامع لكل ما حى وا٘تعروؼ ،البشرم سليم القلب كالفطرة

ط غّب ال ريبة، فهو كبلـ متوسٌ ك كال خلل حة، ال يوجد فيو هتمة مستقيم متعارؼ عليو ُب الصٌ 
 دينحد، كيكوف موافق لقواعد الأ كال انعم كال يطمع فيو نو ليس بلٌْب أكما   ،غليظ كال جاؼ

فيفان ابن عى ذَّ هٌ ن كٗبوقعهن الشريف النظيف، قوالن مي ( يليق هبَوقُػْلَن قَػْوًَّل َمْعُروفًااإلسبلمي كأخبلقو )
 -ُ: فائدةاإلسبلمي، العرؼ العاـ كيقبلو  ،ُب التعاملالعقبلء جادان نزيهان يقبلو الناس نظيفان 

ُب ىذا ا٤بقاـ،  كاالستقبلؿ نفراددة من النساء( ألف أحدان يفيد اال( كٓب يقل )كواحَلْسُُتَّ َكَأَحدٍ )
قي النار خوفان : من كقى، كما أتٌ معىن التقوى -ِنساء النيب. كاحدة من لكل أم النفي العاـ 

كوف ُب أك بطاعة هللا ك ، فأٛبسٌ كقربو مِب قي هللا خوفان من مقامو ا١بليلتٌ أكذلك   ،من إحراقها
مىٍن لً  حىصٍْبه  التػٍَّقوىل: ًحٍصنه ، ُب غرر ا٢بكم )بكالعيو  ع عن ا٤بعاصيكالَبفٌ  ،كقاية من الذنوب

 (. أى إًلىٍيوً ١بىى 
ؤَىِؼَْٖ خَُِّوَ ًَسَعٌَُُوُ بََِّٗٔد ُّشِّذُ خَُِّوُ ًَهَشَْٕ كِِ زٌُُْظٌَُِّٖ ًََُد ظَسَشَّـَْٖ ظَسَشُّؾَ خُْفَدىَِِِّْصِ خُْإًََُُ ًَؤَهَِْٖٔ خُقََِّدشَ ًَآَظِنيَ خُضًََّدشَ ًَ ﴿ - ٖٖ

 ﴾ يِّشًَُْْ ظَيْيِريًخُُِْزْىِرَ ػَنٌُُْْ خُشِّـْظَ ؤَىََْ خُْسَْْطِ ًَُّيَ

ريد منو عمـو ا٤بعُب كمشوؿ ا٤بغزل كسعة أا٣بطاب القرآين ُب اآلية كإف كاف لنساء النيب كلكن    
بيوتكن كال تكثرف ا٣بركج لغّب  نى مٍ زى ( إلٍ َوقَػْرَف ِف بُػُيوِتُكنَّ ) ا٘تعىنالداللة، لذا دخل فيو غّبىن، 
كُب ىذه إشارة لطيفة إٔب أف يكوف  ،ادتكنوبكن كأفضل لسعلحاجة كضركرة، فإنو أسلم لق

ر بقدره حسب ظركفو استثناء يقدٌ  البيت ىو األصل كىو ا٤بقر كا٤بستقر ُب حياهتن، كما عداه
ف ا٤برأة، كال يعِب عدـ خركجها من بيتها لطلب العلم لٌ ( ال يعِب ٚبى َوقَػْرَف ِف بُػُيوِتُكنَّ ) ا٤بوضوعية
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تنبيو ا٣بواطر  (طََلُب اْلِعْلِم َفرِيَضٌ  َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َوُمْسِلَم ٍ )م كغّبه، ُب ا٢بديث يكالطب كالتعل
كخرجت ا٤برأة لصبلة ا١بمعة كا١بماعة ُب ا٤بسجد ُب عهد رسوؿ هللا )ص( كىي  ،َْٗص

كتداكم ا١برحى كترفع معنوايت ا٤بقاتلْب .. إْب، العادلة أماـ القاضي، ٧بجبة، كخرجت للشهادة 
خركج ا٤برأة للعمل لتنافس الرجاؿ ُب مواقع عملهم، ٥بي أكؿ انتكاسة لنفس كُب كل األحواؿ 

من أمراض الكآبة كالقلق  كثّبٍب انتكاسة عامة ُب اجملتمع، حيث يعاين ال معان، الرجل كا٤برأة
 القيم كا٤ببادئمنظومة النفسي كاألرؽ الليلي، كمعاانة من جفاؼ الركح كانتشار الفساد كاهنيار 

( كال تظهرف زينتكن ك٧باسنكن كال تباىوا هبا َوََّل تَػبَػرَّْجَن تَػبَػر جَ عفة كاألخبلؽ )كالشرؼ كال
التِبج ليس  ،قبل اإلسبلـ (إْتَاِىِليَِّ  اْْلُوىَل )الرجاؿ األجانب، كما كانت النساء يفعلن ُب 

نة، كإ٭با ، كا١باىلية ليست فَبة زمنية معيا٘تتأخرة ر بل عالم  على إتاىلي عالم  على التحضّ 
تدؿ على مسّبة جاىلية حيث كانت، كُب عصران ا٢باضر نعيش  ،فةىي ظاىرة اجتماعية متخلٌ 

 .ف، كما ُب جاىلية القرف ا٢بادم كالعشرينا٤بتنوعة ُب التخلٌ ا٤بتٌلونة فنوف ا١باىلية 
ظن على لطو شيء لغّب هللا، كحافا( كأٌدين الصبلة ٖبشوع  كحده، كال ٱبةً َوَأِقْمَن الصَّاَل )

بلة أداءن كامبلن بشركطها تتحقق حكمتها ُب أكؿ كقتها، كأٌدين الصٌ  ،إقامتها ُب أكقات فضيلتها
كتزكية األمواؿ  ،كالضمائر كالعادات كالتقاليدكالطبائع ُب هتذيب ا٤بشاعر  ،كأثرىا الَببوم الكبّب

 .كاألفعاؿكاألقواؿ 
َهى َعِن اْلَفْحَشاءِ كقولو ) ( كادفعن الزكاة َوَآِتَي الزََّكاةَ ) ْٓالعنكبوت/( َواْلُمْنَكرِ  ِإفَّ الصَّاَلَة تَػنػْ

اتاجْب، كمعُب الزكاة عاـ حاجة ا٤بفركضة ٤بستحقيها، كىو إحساف إٔب ا٤بخلوقْب كقضاء 
م لْ العِ  اةُ كَ ؼ، َز وُ رُ عْ ا٘تَ  اعُ نْ طِ م اصْ عَ نػّ الِ  اةُ كَ َز كشامل ٕبيث يكوف لكل شيء زكاة، ُب غرر ا٢بكم )

الصبلة كالزكاة عنصراف يتبلزماف  ٍب إفٌ  ،( كزكاة ا١باه خدمة الناساؼفَ ماؿ العَ إتَ  اةُ كَ َز ، وَ هُ رُ شْ يَ 
هما ابلذكر ٤با ٥بما من آاثر كاألقواؿ ابألفعاؿ، كخصَّ  ،اف، كعبلقة العبادات اب٤بعامبلتكال ينفكٌ 

( ُب ٝبيع األكامر كالنواىي وَلوُ َوَأِطْعَن اّلِلََّ َوَرسُ حضارية كبّبة ُب طهارة النفس كا٤باؿ كاجملتمع )
ٍينً عن اإلماـ علي )ع( ُب قولو )كا٤بستحب، لتنلن مرتبة ا٤بتقيات،  يٍػنىاهي النٍَّجدى ًإفَّ ) َُالبلد/( كىىىدى

ٍعًصيًٌ  ٍا عيٍذرىان، كىنػىهىى عىٍن اٍلمى ٍا كىٓبٍى ٯبىٍعىٍل ُبٍ تػىرًٍكهى ٍا كىٓبٍى ٯبىٍعىٍل ُبٍ ة كى هللاى أىمىرى ًبطىٍاعىًتًو كىأىعىٍافى عىلىيػٍهى أىٍغُبى عىنػٍهى
َا يُرِيُد اّلِلَُّ لُِيْذِىَب َعْنُكُم الّرِْجَس َأْىَل اْلبَػْيتِ (! ٍب قاؿ: )ريكيويهًبىٍا عيٍذرىان  التعبّب القرآين ىذا ( ُب ِإ١تَّ

كصف للبيت كال إضافة،  ف( بدك َأْىَل اْلبَػْيتِ البليغ إٰباءات كثّبة ٥با دالالت مهمة، نبلحظ )
الواحد البيت ،! الذم ال شك فيو ا٤بميزا٤بعركؼ ( النموذجي اْلبَػْيتِ ككأ٭با ىذا البيت ىو )

 َأْىَل اْلبَػْيتِ حد ُب ىذا العآب ا٤بستحق ٥بذه الصفة، كما قيل عن الكعبة بيت هللا، أما )د ا٤بتَّ ا٤بوحٌ 
شمل نساء النيب ( فهو للتكرًن كالتشريف كالتفخيم، كأف ىذا التطهّب ال يلنيب )ص(اٗتاص اب
ُ لُِيْذِىَب َعْنُكمُ : )ا٘تعىن ،نو ُب الفوائدسوؼ نبيٌ  َا يُرِيُد اّلِلَّ  ( ِإ١تَّ
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( ىو كل أثر لئلٍب الّرِْجسَ أىل بيت النيب من بِب ىاشم، أصحاب الكساء ) أف يزيل عنكم اي
( لو معُب عاـ الّرِْجسَ كسبب لقذارة ا٤بعصية، القذارة ا٤بعنوية، قذارة الركح كالعقيدة الفاسدة )

ية، األقواؿ كاألفعاؿ، كيراد منو ىنا الذنوب ة كا٤بعنوٌ ها ا٤باديٌ نشياء كابطيشمل ظاىر األ ،كشامل
صوا من كل ا٣بطااي، فعصمهم لٌ ر أىل البيت كٚبكالعيوب كا٤بعاصي كا٣بطااي كالنواقص.. كقد تطهٌ 

 . هللا من الزلل كسددىم ُب القوؿ كالعمل
( ا٣بطأ ُب ٝبيع األقواؿ كاألفعاؿ، ٕبكم الّرِْجسَ ا يُرِيُد اّلِلَُّ لُِيْذِىَب َعْنُكُم ِإ١تََّ : )فيكوف ا٘تعىن

بلـ ا١بنس، ككل ا٤بعاصي رجس، ككل مؤمن من الرجاؿ كالنساء مأمور ابلتقول أبف لاأللف كا
، ٗمس/الش( َقْد َأفْػَلَح َمْن زَكَّاَىاكقولو )كالذنوب  ر نفسو كيزكيها من الرجس ككل العيوب طهٌ يي 
الصحيحة ( كالذم ٰبدد من ىم أىل البيت؟ األحاديث ، ِف حديث الكساءَأْىَل اْلبَػْيتِ )

دعي إرسوؿ هللا )ص( قاؿ لفاطمة:  : إفٌ ةي مى لى عن أـ سى  َّٔصٔالدر ا٤بنثور للسيوطيا٤بتواترة، ُب 
اللهم  يان كقاؿ:فدكٌ  زكجك كابنيك حسنان كحسينان فدعتهم، فألقى رسوؿ هللا )ص( عليهم كساءن 

َا يُرِيُد ذىب عنهم الرجس كطهرىم تطهّبا( فنزلت اآلية )أىؤالء أىل بيٍب كعَبٌب كخاصٍب، ف ِإ١تَّ
كركتو كثّب  ،ة أأدخل معكم ٙبت الكساء فقاؿ )ص( ال، كإنك على خّبمى لى سى  ـ( قالت أ...اّلِلَُّ 

رَُكْم ، )ٖ-ٕصِِكالطربم ُب تفسّبه ج ّْٓ/ٓابن كثّبكمنهم ا٤بتداكلة من مصادر ا٤بسلمْب  َويَُطهِّ
رَُكمْ ( كامبلن نقيان خالصان إبرادتو سبحانو )َتْطِهريًا كا٤بعاصي كالعيوب ٍب آ( من ٝبيع ا٤بَويَُطهِّ

( شامبلن بليغان من ٝبيع ا١بوانب، فيكوف َتْطِهريًاكاألخطاء، )كالنقائص كا٤بساكئ كالنقائض 
 ( عن ا٣بطأ ٥بمالعصم بليغة ٤بعُب )لميحية تأحدىم طاىران بذاتو كمطهران لغّبه، كىذا ىو إشارة 

 )ريبَّ تلميح أبلغ من تصريح(
َا) -ُ: فائدة  ء( ٧بققة ٤با أثبت بعدىا، كانفية ٤با ٓب يثبت، فثبت أف آية التطهّب ٨بتصة هبؤالِإ١تَّ

قها بغّبىم، اآلية ال تشمل نساء النيب، كلو مشلتهم لوقعنا ُب الذين ٙبت الكساء لبطبلف تعلٌ 
معُب ذلك مشل العذاب  ْٔغافر/( َأْدِخُلوا َآَؿ ِفْرَعْوَف َأَشدَّ اْلَعَذابِ ؿ آخر لقولو تعأب )إشكا

الكامبلت النموذجيات القدكة الصا٢بات من النساء ا٤بؤمنات  ،آسيا بنت مزاحم زكجة فرعوف
، كىنا اعترب أىلو ّّالعنكبوت/ (اًبرًينى ًإانَّ مينىج وؾى كىأىٍىلىكى ًإالَّ اٍمرىأىتىكى كىانىٍت ًمنى اٍلغى كقولو )ا٢بسنة! 

َا يُرِيُد اّلِلَُّ )ىم ا٤بؤمنْب بو، كامرأتو الناشز اعتربىا ليست من أىلو!  : أداة حصر اإلرادة إ١تا( ِإ١تَّ
ركف ألنفسهم يقوف ا٤بطهَّ خيصها كأتكيدىا للتشريف كالتفخيم ٥بؤالء، ىم الصدٌ شكٚبصيصها كت

َذْرَوُة اْلَغْاايَِْت ََّل ركف لغّبىم، ُب غرر ا٢بكم )األخطاء كمطهٌ من  العيوب كالذنوب كالنواقص ك 
أشرؼ ا٣بلق بعد النيب )ص( ليكونوا خلفاء الرسل  م( كىيَػَنْاُٙتَْا ِإَّلَّ َذُوُو التػَّْهِذْيِب َواْلُمَجْاَىَدْاتِ 

هم ٍب اختصَّ الكفضائلهم نبياء، كليس ألحد أف يزاٞبهم ُب مناصبهم كيشاركهم ُب مناقبهم ككرثة األ
ٍ هللا هبا، كأكصى النيب )ص( ا٤بسلمْب خّبان هبم من بعده، ُب أحاديث متواترة عن النيب )ص( ) ًإيٌنً
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رًؾه ًفٍيكيمي الثػَّقىلىٍْبً  اى   :اتٍى ٍا لىٍن تىًضل ويٍا بػىٍعًدمى أىبىدى  ، أالى ًكتىٍابي هللًا كىًعتػٍرىٌبٍ أىٍىلى بػىٍيًٍبٍ مىٍا ًإٍف ٛبىىسٍَّكتيٍم هًبًمى
ًقىٍا حىٌبَّ يىرًدىٍا عىلىيَّ ا٢بٍىٍوضى لىٍن كإهًنىميا  قاؿ الشيخ ٧بي الدين العريب حوؿ ، ُّٔ/ٖتفسّب الرازم( يػىٍفَبى

إف النيب )ص( وأىل بيتو على السواء ِف مودتنا ) ُّٗصْالفتوحات ا٤بكية جآية التطهّب ُب 
يتو، فمن خاهنم فقد خاف واحد من أىل ب وىل بيتو فقد كره النيب )ص( فإيأفيهم، فمن كره 
 . ُِٕ/ٔالكاشف (رسوؿ هللا )ص(

َا يُرِيُد اّلِلَُّ ) -ِ ال إبرادتو التكوينية، أم أذىب هللا عنهم الرجس فهم معصوموف ٥بم العصمة ( ِإ١تَّ
والعصم  راه، إكمنذ ا٣بلق األكؿ كالتكوين، عصمة تكوينية إجبارية، عندئذ ال فضل مع ا١برب ك 

تصلح لبلقتداء ألهنم غّب صفات البشر، كفوؽ قدرات البشر ا٤بألوفة  ال ابٕتِب كا٘تالئك 
عندئذ بينهما، كالتعارؼ كا٤بعركفة، كيكوف فارقان كبّبان بينهم كبْب عامة الناس كال يكوف التآلف 

 افَ كَ   نْ مَ  نيَ ؤمِ ا٘تُ  رُ يػْ خَ عن النيب )ص( )يسقط ا١بزاء كا٢بساب كالثواب كالعقاب كا١بنة كالنار، 
َا يُرِيُد اّلِلَُّ ) ِٓٔصٕٓالبحار( فُ لَ أيَ  َّلَ وَ  فُ ؤلَ يُ  َّلَ  نْ مَ يْ فِ  رَ يػْ َّل خَ ، وُ نِي ؤمِ للمُ  وُ فُ ألَ مَ  ( كال ِإ١تَّ

عصمة إبرادتو التشريعية، أم عصمة عند تشريع أحكاـ الدين كحبللو كحرامو، كىم غّب 
َا يُرِيُد اّلِلَُّ )اء عليو كأكفياء أكفٌ أمناء كإ٭با انقلْب التشريع عن النيب )ص(  ،عْبمشرٌ  ( كإ٭با ِإ١تَّ

ال  ،دة ا٤بطلوبة لذاهتا كلغّبىاا٤بسدٌ ا٥بادية ا٤بؤيٌدة عصمهم إبرادتو ا٢بتمية النافذة، كىذه اإلرادة 
ُ  َعَلى َقَدِر اْلُمِهمَّ توجب ا١برب كال تسلب االختيار كال تلغي إرادة اإلنساف فإف ) (، ألف اٙتِْمَّ

 :تسمى العصمة عن ا٣بطأ حالة مكتسبة
ككفاءة كنزاىة ذاتية، كفيها كٞباية ص كعناية كتكرًن ا( كىي موىبة كاختصالعصم  ا٘تكتسب )

 .تسديد كأتييد كرعاية إ٥بية
كالعدالة كالصدؽ كالذكاء ك٫بوىا، كليست حكمان فرضان كاجبان من الفركض العبادية   والعصم 

، كُب غرر َُُآؿ عمراف/( ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ  َوَمْن يَػْعَتِصْم اِبّلِلَِّ فَػَقْد ُىِديَ ا٣بمسة كقولو )
ةى أىًمنى ًمنى الزَّلىلً ا٢بكم )  تٍ نى رً ة، قي مى صٌ العً  تٍ نى رً ل قي قوي ة، ابلتٌ مى ا٢بكٍ  فيدي ر يي عتباٍ اال ،مىٍن أي٥بًٍمى اٍلًعٍصمى

ْذِىَب ليقاؿ ) -ّ( فطاٍ يٍ ه الشَّ ري ٓب يضٌ كى  ،ومطلبى  كعزٌ  ،اعتصم ٗبنهج هللا ٪با نى مً ، كى ةً مى صٌ لعً ة ابى مى ا٢بكٍ 
ات كالعيوب ( كمن كل السلبيٌ الّرِْجسَ ( بدأ أكالن ابلتخلية من )َعْنُكُم الّرِْجَس َأْىَل اْلبَػْيتِ 

ـي كالنواقص كالسيئات كاآلاثـ، عن اإلماـ الرضا )ع( )  ني الذ   نى مً  ره هى طَّ : مى اإلما
ي
 نى أ مً رٌ بػى وب، كا٤ب

هللا  وُ صُ ر، ٥َت  ثاْ العِ ل وَ لَ الزَّ وَ  ايْ اْ طَ اٗتَ  نَ مِ  نَ مِ د أَ د قَ دَّ سَ ق مُ فّ وَ مُ د ؤيّ ـو مَ صُ عْ فهو مَ ( كقاؿ )وبي  العي 
، ٍب قاؿ َِّصُلكاُب( اوِ قِ لْ لى خَ عَ  هُ دُ اىِ شَ وَ  هِ دِ باْ لى عِ عَ  وُ تَ جَّ حُ  وفَ ، ليكُ وُ نَ عيِ أي يُ  كَ لِ ذَ بِ 
رَُكْم َتْطِهريًا) الكماؿ كا١بماؿ كا١ببلؿ،  ( لتحصل التحلية ابلتطهّب كاكتساب ٝبيع أنواعَويَُطهِّ

ة( أكالن من ليٌ خٍ ة( ٗبعُب )التٌ ليٌ حٍ ة ٍب التَّ ليٌ خٍ فانطبقت عليهم القاعدة القرآنية الَببوية ٫بو الكماؿ )التَّ 
ات كعناصر نواع االٯبابيٌ أة( ابلتطهّب ابكتساب ليٌ حٍ الرجس كالسلبيات كالعيوب كالنواقص، ٍب )التَّ 
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كٞبل ٝبيع العلـو القرآنية كالركائية كاإلسبلمية كاألخبلقية العامة،  القوة كا١بماؿ كا١ببلؿ كالكماؿ،
َا َأْيَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ قَػْوـٍ َىادٍ ين عليو كقولو )ؤ  كفو اإلسبلـ كأمناء عامٌْب  ةي لى فهم ٞبىى   ٕالرعد/( ِإ١تَّ
ال يػيقىاسي آًبًؿ ) ِخطبة/ة ، كُب هنج الببلغُٕ/اإلسراء( يَػْوـَ يَْدُعوا ُكلَّ ُأَنٍس ِبَِِماِمِهمْ كقولو )

ِإفَّ )( كعن النيب )ص( ًمٍن ىًذًه االيمًَّة أىحىده، ىيٍم أىسىاسي الدًٌيًن، كىًعمىادي اليىًقْبً  ٧بيىمَّد)عليهم السبلـ(
َة يُػَقَبْاِء ُمْوَسى )ع( َة اٗتَُلَفْاِء بَػْعِدَي ِعدَّ  . ُُْٕٗ كنز العماؿ خرب (ِعدَّ

ُهمُ لقولو ) َمَثُل َأْىُل بَػْيِِتِ ِفْيُكْم َكَمَثِل إ١ّتْا كعنو )ص( ) ُِا٤بائدة/( اثْػَِنْ َعَشَر يَِقيًبا َوبَػَعثْػَنا ِمنػْ
َهْا  َنِ  يُػْوٍح َمْن رَِكبَػَهْا َٞتَْا َوَمْن ََتَلََّف َعنػْ آي  كجاءت ) -ْ، ُُّْٓكنز العماؿ خرب  (َغِرؽَ َسِفيػْ

َاداة ا٢بصر ) أىل البيت أبهّب( ُب سياؽ ذكر نساء النيب، كلكن حدد هللا تطالتطهري ( ٗبعُب ِإ١تَّ
ىناؾ ٝباعة معينْب ٨بصصْب، كٓب أتت اآلية مع نوف النسوة للداللة على أف خطاب السياؽ 

ص كتشخيص ١بماعة مصطفْب ٨بتارين يالقرآين للرجاؿ كمن ضمنهم النساء، أم ىناؾ ٚبص
 ٭بوذجي ٩بيز قيادم يزة، ليكوف دكرىمخاصة ٭بوذجية ٩بكعناية كرعاية معينْب ٥بؤالء األطهار ٗبنزلة 

القرآف  ةي لى ٞبىى كى  ،، كامتداد لدكر الرسوؿ )ص( بعد كفاتو، ابعتبارىم خزائن علم الرسالةأيضان 
كاال٫برافات كالغيلو عليها من كل الشبهات األكفياء ة النيب كاألمناء نٌ سي  ةي ظى فى حى كى  ،كاإلسبلـ

ْوَمَنا َأِجيُبوا َداِعَي اّلِلَِّ َوَآِمُنوا بِِو يَػْغِفْر َلُكْم ِمْن اَي قػَ ا٤بريبة كقولو )كالسخافات كا٣برافات 
  .ُّ/األحقاؼ( ُذيُوِبُكمْ 

ل كاختيار كاصطفاء، كٙبتوم على ضٌ فى ف كتػى طٌ لى ( كُب ىذه العبارة القرآنية تػى َأْىَل اْلبَػْيتِ ) -ٓ
رىم تطهّبان، طهٌ كيي نهم  إذىاب الرجس عشفافية كرعاية خاصة تشعر أبف هللا تعأب ىو الذم يتؤٌب 

العناية  ها٤بميز، كهبذ القيادم ىل ىذا البيت النموذجيية ٭بوذجية ٩بيزة مباشرة خاصة أباكىي رع
، فهم ُب ذكاهتم العزيز كدكرىمالكرًن كالتعظيم لشخصهم فخيم ا٣باصة ندرؾ مدل أٮبية الت

 .رين ألنفسهم كلغّبىمرين، كهللا ٰبب ا٤بتطهٌ طاىرين كلغّبىم مطهٌ 
٤بهمة صا٢بان مناسبان متدادان ا، كيكونوف ٙتم دور رئيس مؤثر ِف حياهتم يرااه هللا ورسولو: إذاً 

كسلوة كأمينان على العقيدة كقائدان للقلوب،  ،مامان إثنا عشر االرسوؿ دمحم )ص( بعد كفاتو، كىم 
)شهدان  سعن ابن عبا ،كما كاف ٤بوسى اثنا عشر نقيبان، كلعيسى اثنا عشر حورااين للنفوس،  

ٌب كل يـو ابب بيت علي بن أيب طالب عند كقت كل صبلة رسوؿ هللا )ص( تسعة أشهر أي
رَُكْم السالـ عليكم ورْت  هللا )فيقوؿ ) َا يُرِيُد اّلِلَُّ لُِيْذِىَب َعْنُكُم الّرِْجَس َأْىَل اْلبَػْيِت َويَُطهِّ ِإ١تَّ
كُب ذلك داللة ، ٕصِِا٤براغي( س مراتكم هللا، كل يـو ٓتالصالة يرْت ّّ/األحزاب( َتْطِهريًا

قلنا أف ىذا التطهري َّل يشمل  -ٔعلى أف بيت علي كأىلو كأكالده ىم أىل بيت النيب )ع(، 
، كما قاؿ النيب )ص( ألـ سلمة ال تدخلي ٙبت الكساء كلكن أنًت على خّب، يساء النيب

 دمت.ن كالسيدة عائشة زكجة النيب)ص( حاربت اإلماـ علي )ع( ُب ا١بمل ٍب
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(!، كيكشف القرآف الكرًن بعض ّب رْ حَ  كَ بُ رْ حَ وَ  يِ مِ لْ سِ  كَ مُ لَ ايعلي: سِ كيقوؿ النيب )ص( )
ِإْف تَػُتواَب ِإىَل اّلِلَِّ فَػَقْد َصَغْت قُػُلوبُُكَما َوِإْف َتظَاَىَرا )كقولو ذائو )ص(  ياقف من نساء النيب إلو ا٤ب

ِإْف عاكان على إيذاء النيب )ص( فخاطبهما هللا )خطاب اآلية لعائشة كحفصة، ت، ْالتحرًن/ (َعَلْيوِ 
 كتوٌجهت إٔب اإلٍب! كا٫برفت : أم مالت صغت( تَػُتواَب ِإىَل اّلِلَِّ فَػَقْد َصَغْت قُػُلوبُُكَما

ىل البيت ىم ٟبسة أىل الكساء، فلماذا جعلت ىذه اآلية ُب سياؽ ا٢بديث عن أ: سؤاؿ -ٕ
بشكل مستقل كمنفصل، كلكنها عند ٝبع القرآف  زلت آية التطهّبن: إتوابنساء النيب )ص( 

( كيطهركم بصيغة ا١بمع ا٤بذكر بدكف نوف النسوة، كىذا لُِيْذِىَب َعْنُكمُ جيعلت ىنا. جاء الضمّب )
( بضمّب ا٤بؤنث، عن اإلماـ الصادؽ )ع( عنكن، ويطهركندليل على غلبة الرجاؿ، كٓب يقل )

كعلى ىذا  ُِٕ/ٔالكاشف( آخرىا ِف شيء آخرإف اآلي  من القرآف يكوف أوٙتا ِف شيء، و )
خراج اآلية إالتفسّب على  أىلي  دى مى تى فبل يصح ىنا االعتماد على داللة السياؽ كقاعد كلية، كاعٍ 

فقت كلمة ا٤بسلمْب على أف من سياقها )بنوف النسوة(، على ا٢بديث الصحيح ا٤بتواتر، كقد اتٌ 
 .النبوية تفسّب كبياف لكتاب هللا ةى نى الس  
ا٤بعُب ا٣باص لئلنساف ا٣باص النخبة ا٤بختارة كىم  -ُ: لو معنياف( َأْىَل اْلبَػْيتِ فيكوف ) -ٖ

الذين ىم ٙبت الكساء كالٍب تعنيهم آية التطهّب، كآية  ،ا٣بمسة ا٤بختاركف ا٤بطهركف من الرجس
، ٤با نزلت ىذه اآلية ِّالشورل/( ُقْرىَب ُقْل ََّل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًرا ِإَّلَّ اْلَمَودََّة ِف الْ القرىب كقولو )

 (ي وفاطم  وابنا٢تالأن وعهتم؟ قاؿ: )تك الذين أكجبت علينا مودَّ بقيل ايرسوؿ هللا من ىم قرا
ا٘تعىن العاـ ْلىل  -ِ ٕبر ايط لؤلندلسي ُب اآلية ، كركح البياف للربكسوم كغّبٮبا، ُب

، أىل بيت ّٕىود/( اَّللًَّ كىبػىرىكىاتيوي عىلىٍيكيٍم أىٍىلى اٍلبػىٍيتً  رىٍٞبىةي ، لئلنساف العاـ الفاضل كقولو )البيت
 دكف هبا من بْب الناس، عن النيب )ص(إبراىيم ا٣بليل الذين خصهم هللا ٗبواىب خاصة ٩بيزة يتفرَّ 

 اسلماف منٌ ( كعنو )ص()ّد ُكل  تَِقيَأن جَ ) كعنو )ص( ُّٕ/ٕركح البياف (ُكل  تَِقي يَِقي   آؿ دمحم)
( يعترب أىل نوح اْلىل ِف القرآف)كأزكاج النيب )ص(من أىل بيتو.  َُٕ/ٕركح البياف (أىل البيت

)ع( ا٤بؤمنْب بو رجاالن كنساء الذين ركبوا سفينة النجاة معو، كإف ابتعدكا نسبان، كلكن اآلية ٓب 
نىاهي تعترب زكجة نوح الناشر العاصية ا٤بتمٌردة عليو من أىلو، كقولو ) ( كىأىٍىلىوي ًمنى اٍلكىٍرًب اٍلعىًظيمً  كى٪بىَّيػٍ

 ككلده من ا٥بالكْب.   و، ككاف أىلٕٔالصافات/
 ﴾ ًَخرًُْشَْٕ َٓد ُّعََِْ كِِ زٌُُْظٌَُِّٖ ِْٖٓ آََّدضِ خَُِّوِ ًَخُْمٌَِْٔصِ بَِّٕ خَُِّوَ ًَدَٕ َُيِْلًد خَسِريًخ ﴿ - ٖٗ

كأفضل فإنو أحسن ىداية  ،عناية ابلقرآفال نكاالستقامة، أمرىكالتقول ٤با أمرىن هللا ابلتعفف 
َلى ِف بُػُيوِتُكنَّ ِمْن َآاَيِت اّلِلَِّ كاألنساب ) بكأشرؼ األحسارعاية  ( كاذكرف اينساء َواذُْكْرَف َما يُػتػْ

( َواذُْكْرفَ ة القرآف الكرًن فقاؿ )يث جعلكن ُب بيوت تسمعن فيها تبلك النيب نعمة هللا عليكن ح
َلى ِف بُػُيوِتُكنَّ ِمْن َآاَيِت اّلِلَِّ ) فقرأف كاحفظن كاشكر اك   اهب لنٌ معلـو القرآف كتع منَّ ( لتعلى َما يُػتػْ
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نواع العلـو أتلى ُب بيوتكن من القدكة ا٢بسنة لغّبكن، كأمرىن أال ينسْب ما يي  كلتكنٌ  علموهنا،تك 
كحسن  ،ايت( قراءة لفظ اآلَواذُْكْرفَ كا٢بكم البليغة كالشرائع ا٤بفيدة، فيكوف معُب ) ،النافعة

ُقْل ُىَو ر فيها كحسن أتكيلها كالعمل هبا كقولو )رىا كدقة التفكٌ م معناىا ٕبسن تدبٌ تبلكهتا كالتعلٌ 
 .ْْفصلت/( لِلَِّذيَن َآَمُنوا ُىًدى َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن ََّل يُػْؤِمُنوَف ِف َآَذاهِنِْم َوقْػٌر َوُىَو َعَلْيِهْم َعًمى

 األيميورً  كىشىر   ،(ص) ٧بيىمَّدو  ىىٍدمي  ا٥ٍبىٍدمً  ري يػى خى كى  ،هللاً  ًكتىٍابي  ا٢بٍىًدٍيثً  أىٍحسىنى  ًإفَّ ) عن النيب )ص(
ٍتػيهىا ( كصية هللا لنساء النيب خاصة كلعمـو الناس َواذُْكْرفَ ، ككأ٭با جاءت )ُِِصٕٕالبحار( ٧بيٍدىاثى

نىاىيمي ولو )، كقبتبلكة القرآف ابستمرار أانء الليل كأطراؼ النهار رجاالن كنساءن  ،عامة الًَّذينى آىتػىيػٍ
كىتًًو أيكلىًئكى يػيٍؤًمنيوفى بًوً  ليونىوي حىقَّ ًتبلى ريفة نة الشَّ ( كىي السٌ َواٖتِْْكَم ِ ) ُُِالبقرة/( اٍلًكتىابى يػىتػٍ

كشرحو آلايت هللا كأفعالو كسّبتو كتقريره النيب )ص( من أقواؿ  ،حيحة ا٤بتوافقة مع القرآفالصى 
بناء ىا، ألف ءشفاالعقوؿ ك كنور  ،ىاءاك القلوب كد كآايتو، فإف فيهما طبٌ القَباهنا بكتاب هللا 

أماف من الفرقة كنظاـ للملة كصبلح الدنيا كقوة  ،كتاب هللا كعَبٌب أىل بيٍبالثقلْب  اإلسبلـ على 
 ِإفَّ اّلِلََّ َكاَف َلِطيفاً )   الصحيح  الِت َّل تتعارض مع القرآفنّ والعرتة ىم حفظ  السُ ا٤بؤمنْب، 

( َلِطيفاً عان على أدؽ أعما٥بم كأحوا٥بم، كمن معاين )لً طٌ : دقيقان ُب تدبّب خلقو، مي لطيفاً ( َخِبريًا
عثرة كل   ليو، كيعصمو منإاب النجاح بسأو عبده ا٤بؤمن إٔب ا٣بّب بتيسّب الذم يوجٌ : الّلطيف
 ةيو الكرامة كعز لإة ال يشعر هبا، كيسوؽ خفيٌ فنٌية ُب القوؿ كالعمل بطرؽ  هكيسدد ،كزللكخطأ 

م التكامل اإلنساين ليقوده إٔب سلٌ  ،النفس كيرزقو رزقان يكفيو كال يلهيو كال ينسيو كال يطغيو
 .للناس ما يسعدىم ُب دنياىم كآخرهتم عى رٌ ( عا٤بان ٗبصا٢بهم كخفااي صدكرىم، لذلك شى َخِبريًا)

 : فائدة
البيئة تساىم ُب صياغة كاعية، فإف  نةمتديٌ ٧بافظة أف يسكن ُب بيئة  من عالمات توفيق اإليساف

بكثرة  )كالظركؼ العامة(البيئية اإلنساف كتربيتو بنسبة كبّبة، كالذم يرضى أف تستذلو عوامل 
 البيئةعوامل و ف تستذلٌ أإنساف عاقبتو سيئة، كاإلنساف الذم أيىب ظلمها كفسادىا كطغاهتا فهو 

اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن َآَمُنوا ببلد ما ٞبلك كقولو )حسن منها، كخّب الأيهاجر منها إٔب ببلد  فأفعليو 
َي فَاْعُبُدوفِ  ، كالذم يعيش ُب بيئة ٧بافظة فعليو أف ٰبمد هللا ٔٓالعنكبوت/( ِإفَّ َأْرِاي َواِسَعٌ  فَِإايَّ

( كىاٍشكيريكا ٕب كىالى تىٍكفيريكفً كقولو )  ،كيشكره، كالشكر زينة النعمة كأماف من حلوؿ النقمة
  . ٖٓصٕٕالبحار (ركراألمن كالسٌ  عإالٌ م وطن... الُب  خّب)ال  عن النيب )ص(، ُِٓة/البقر 
ددِهَدضِ ًَخُقَّدزِشَِّٖ ًَخُقَّدزِشَخضِ بَِّٕ خُُْٔغِِِْٔنيَ ًَخُُْٔغَِِْٔدضِ ًَخُُْٔآِْنِنيَ ًَخُُْٔآِْنَدضِ ًَخُْوَدِٗعِنيَ ًَخُْوَدِٗعَدضِ ًَخُقَّددِهِنيَ ًَخُقَّ ﴿ - ٖ٘

يُْْ ًَخُْمَدكِظَدضِ ًَخُزَّخًِشَِّٖ خَُِّوَ خُْخَدؽِؼِنيَ ًَخُْخَدؽِؼَدضِ ًَخُُْٔعَقَذِّهِنيَ ًَخُُْٔعَقَذِّهَدضِ ًَخُقَّدجِِٔنيَ ًَخُقَّدجَِٔدضِ ًَخُْمَدكِظِنيَ كُشًُـًََ
 ﴾ ًَؽِريًخ ًَخُزَّخًِشَخضِ ؤَػَذَّ خَُِّوُ َُيُْْ َٓـْلِشَشً ًَؤَـْشًخ ػَظًِْٔد
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كأف حكم الرجل كا٤برأة  ،اآلي  الكر٦ت  اٗتصائص العشرة ا٘تهم  لتكامل اإليساف ا٘تسلمتبي 
كُب ا١بزاء كالثواب كالعقاب، كالدالة على مساكاة الرجل كا٤برأة عند هللا،  ،مشَبؾ ُب التكاليف

رامة  كالككالقيمة كالفرؽ بْب الرجل كا٤برأة ُب الشكل كا١بسم كالَبكيب كليس ُب الركح كا٤بضموف 
 اختلفت الوظائف ،فإذا اختلف الرتكيب بينهما، ّٔآؿ عمراف/( َولَْيَس الذََّكُر َكاْْلُيْػَثىكقولو )

دت األىداؼ ؤكليات كا٤بواقع، كتعددت األدكار كالوسائل كتوحَّ سكا٤بكا٢بقوؽ كالواجبات 
ت ُب ىذه اآلية ف ىذه ا٣بصائص ا٤بميزة النموذجية الكثّبة عالية ا٤بضامْب، الٍب ٝبعأالشريفة. ك 

ا قيمة عليا ُب بناء الشخصية اإلسبلمية القدكة. ٥بي من أىم صفات تكامل النفس اإلنسانية، ك٥ب
أم ا٤بستسلمْب ٤بنهج هللا كا٤بلتزمْب من التسليم كا٣بضوع ، ( ِإفَّ اْلُمْسِلِميَ ) -ُ: ا٘تعىن

كالغرض  كٗبحمد ابلنبوة كالرسالة، ين بوحدانية هللااىر، كمقرٌ ظخبلقو كالدائمْب على طاعتو ُب الأب
( ىو الوصوؿ إٔب درجة اليقْب الذم فيو قوة العقيدة كٝبالية الشخصية التسليممن ىذا )

اإلسبلمية، كنفي كل الشبهات كالشكوؾ عنها، فإهنا عقبات تعيق السّب ُب سٌلم التكامل 
 َّلَ  ةٌ وَ إخِ  وفَ مُ لِ سْ ا٘تُ عن النيب )ص( )الٌيقًْبً(  )عىلىى قىٍدًر اٍلٌدًيًن، تىٍكويفى قػيوىةي  ِف غرر اٖتكماإلنساين 

( َواْلُمْؤِمِنيَ ) -ِ(، َواْلُمْسِلَماتِ ) ّْٕكنز العماؿ خرب( ىوُ قْ إَّّل ابلتػّ  دٍ لى أحَ د عَ ْلحَ  ضلَ فَ 
ات صادقة ُب القلب كالقوؿ كالعمل، فيكوف حسن بنيٌ  ،قْب اب كرسلو كرساالتو ُب الباطنا٤بصدٌ 

 .ا٣بلق مع الناس
كىو عمل ابألركاف  ،: التصديق ابلقلب كا٤بشاعرواإل٦تاف ،: إقرار ابللساف ُب الظاىرإلسالـاو 

قَاَلِت اْْلَْعَراُب كقولو )  ،كالواجبات، كاإلٲباف عمل كلو كالقوؿ بعضو ضم الفرائداألساسية كيؤ 
٦تَاُف ِف قُػُلوِبُكمْ  َآَمنَّا ُقْل ملَْ تُػْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا يَْدُخلِ  ، كا٤بقابلة ُْا٢بجرات/( اإْلِ

درجة من اإلسبلـ كأفضل قى نكأايرهتما، فاإلٲباف أرقى غبْب اإلسبلـ كاإلٲباف تفيد م
()عن النيب )ص(  (َواْلُمْؤِمَناتِ ) ثيمىا كيٍنتى يػٍ  ٔٔكنز العماؿ خربأىٍفضىلي اإًلٲبىٍاًف أىٍف تػىٍعلىمى أىفَّ هللاى مىعىكى حى

تيمٍ و )كقول نػٍ : طاعة هللا الناشئة من القنوت( َواْلَقايِِتيَ ) -ّ، ْا٢بديد/( كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كي
ذكاؽ طعم طاعة هللا ت: استغراؽ ركح ا٤بؤمن ُب الدعاء ا٣باشع كاسوالقنوتاإلسبلـ كاإلٲباف، 

 . ِّٖالبقرة/( كىقيوميوا َّللًًَّ قىانًًتْبى كقولو )  .طمئناف القلب هبااك 
طاعة هللا أبداء الفرائض كا٣بضوع لو  ىالطائعْب الداعْب ا٤بداكمْب عل ن( العابديَواْلَقايِِتيَ )

فىالصَّا٢ًبىاتي قىانًتىاته حىاًفظىاته لًٍلغىٍيًب ٗبىا حىًفظى ( كقولو )َواْلَقايَِتاتِ سبحانو، كالورع عن ٧بارمو )
بقة القوؿ كالفعل كالنية ٤با ينفع الناس كيرضى : مطاالصدؽ( َوالصَّاِدِقيَ ) -ْ، ّْالنساء/( اَّللَّي 

قوا٥بم كأفعا٥بم ككافة تعامبلهتم، ٕبيث ال ُب إٲباهنم كنياهتم كُب أ والصادقيهللا كما يظهره للواقع، 
ٱبتلف قو٥بم عن فعلهم عما موجود ُب داخل نفوسهم، كيكوف فعلهم ترٝباف لقو٥بم عما ُب 

، ْٖالشعراء/( كىاٍجعىٍل ٕب ًلسىافى ًصٍدؽو ُب اآٍلىًخرًينى كقولو ) ،نياهتم، كال يعملوف خبلؼ ما يقولوف
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( ََّل َيْسَتِقيُم إ٦تَاُف َعْبد َحتَّ َيْسَتِقيَم قَػْلُبُو، َوََّل َيْسَتِقيُم قَػْلُبُو َحتَّ َيْسَتِقيَم ِلَسايُوُ ا٢بديث ) ُب
بيها عن الشهوات أنفسهم كمهذٌ ( ا٢بابسْب َوالصَّاِبرِينَ ) -ٓ( َوالصَّاِدقَاتِ ) ُِّصُّمثلاأل
 .على أذل الناس كعدـ رد ا٣بطأ اب٣بطأ والصابريننقائص كالسلبيات، لمة كالعيوب كاارٌ 

من  ،كعند ا٤بصائب كالببلاي كان كُب ٝبيع أحوا٥بم ،على طاعة هللا كعن معصيتو والصابرين
آؿ ( َواّلِلَُّ ٤تُِب  الصَّاِبرِينَ ) أجل الثبات على ا٢بق كنصرة ا٢بقوؽ كالدفاع عن ا٤بظلومْب كقولو

: اٗتشوع( َواْٗتَاِشِعيَ ) -ٔ( َوالصَّاِبَراتِ ( )الرَّغاِئبُ  ُتْدَرؾُ  اِبلصَِّْبِ )ُب غرر ا٢بكم  ُْٔعمراف/
صفة التفاعل الركحي للقلب كالعقل كا٤بشاعر كالضمائر الدالة على أتثر القلب كتفاعلو ُب عبادة 

 ،كتقواه، ٕبيث يتساكل خشوع الظاىر مع خشوع الباطن كال ٱبتلف عنو هللا، كاستشعار ىيبة هللا
هم، كا٤بتواضعْب ح: كا٣باضعْب  بقلوهبم كجوار واٗتاشعير، بل ينعكس عليو بصورة من الصوٌ 

ِقيَ ) -ٕ( َواْٗتَاِشَعاتِ ) ، كىم البعيدكف عن النفاؽ كمع الناس ( أبموا٥بم كجوابن َواْلُمَتَصدِّ
نساف من موقعو إكأداء الزكاة كل ككفالة األيتاـ، حساف إليهم، إلعدين إلخواهنم اباكمس كاستحباابن 
داللة  ؽعطاء ا٢بقوؽ الشرعية كالنذكر كغّبىا، كالتصدٌ إ( ك اةه كى زى  يءو شى  لً كي )لً  ِف غرر اٖتكمكبقدره، 
كىأىٍنًفقيوا ٩بَّا )كقولو  ،ة الناس كتكافلهمعور ٗبرٞبذاهتا كالشٌ  ح النفس كٖبلها كحبٌ ر من شي التطهٌ 

 فً طٍ ما يي يئة كى طى ئ ا٣بى فً طٍ تي  ةي قى دى الصَّ ا٢بديث ) ُب ،ٕا٢بديد/( جىعىلىكيٍم ميٍستىٍخلىًفْبى ًفيوً 
ى
اء ئ ا٤ب

 ( َواْلُمَتَصدِّقَاتِ ()ارالن  
كالطبائع ات كهتذيب العادات مرٌ ىا على اؤ تربية النفس كاستعبل :الصـو( َوالصَّائِِميَ ) -ٖ

: لوجو هللا ُب شهر رمضاف ا٤ببارؾ والصـو صرب على  ا٢باجات الكمالية األكلية للحياة،كالالسيئة 
عن كل ٧بـر ُب  وصـو: امتناع النفس عن رغبتها ُب الطعاـ كالشراب، صـوكغّبه من األايـ، 
( واحُ وا تصَّ ومُ ص  زكاة البدف كيطهره كيداكيو كيشافيو، عن النيب )ص( ) والصـوالقوؿ كالفعل، 

ـُ و )ص( )كعن َيا  -ٗ( َوالصَّائَِماتِ ) ِْٔصٔٗالبحار( ِلُكلِّ َشْيء زََكاٌة، َوزََكاُة اْلَبَدِف الصِّ
ر لنفوسهم كضبط لشهواهتم كاستعبلء طهٌ ت( ا٤بتعففْب عن ا٢براـ، كما فيو من َواْٖتَاِفِظَي فُػُروَجُهمْ )

ٰبذركف من يقربوف ا٤بعاصي ات الطاىرة، كال شباعها ُب اللذٌ إاهتم ا٥بابطة ك عن رغباهتم كلذٌ 
َوْلَيْستَػْعِفِف الَِّذيَن ََّل ٣تَُِدوَف ِيَكاًحا َحتَّ مقدماهتا، فبل يكشفوف عوراهتم كال يقربوف الزىن كقولو )

( ايٍ انٍ الدَّ  نٍ ىها عى زًٌ نػى يػي س كي فٍ ف النػَّ وي صي : يى اؼي فى العى ، ُب غرر ا٢بكم )ّّالنور/( يُػْغِنيَػُهُم اّلِلَُّ ِمْن َفْضِلوِ 
 .(اْٖتَاِفظَاتِ وَ )

( ا٤بداكمْب ذكر هللا ُب كل األحواؿ أبلسنتهم كقلوهبم كجوارحهم َوالذَّاِكرِيَن اّلِلََّ َكِثريًا) -َُ
الفاعلة بْب نشاط اإلنساف كعقيدتو ُب هللا،  ؿ: ىو حلقة االتصااً ري وذكر هللا كثكعلى جنوهبم، 

ة  كل حاؿ، كاستذكاؽ القلب لذٌ كاستشعار القلب أنو متصل مع هللا عز كجل ُب كل ٢بظة كُب
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ذكر هللا يسكب فيو نور االطمئناف كابقات ا٢بياة، كمن مصاديقها إقامة الصلوات ا٣بمس كقولو 
ًئن  اٍلقيليوبي )  .ْٓالعنكبوت/( َوَلذِْكُر اّلِلَِّ َأْكبَػرُ كقولو ) ِٖالرعد/( أىالى ًبذًٍكًر اَّللًَّ تىٍطمى

الذات  د عن الغفلة كعن الشيطاف كعن ا٥بول كاألان كحبَّ : أنو يبعومن فوائد ذكر هللا كثرياً 
 صبح ذكر هللا كثّبان من أحبٌ أذلك لكيساعد على تزكية النفس كهتذيب طبائعها، كحٌب الدنيا، 

 .ة الذاكرينْب كلذٌ ا٢بصاألعماؿ إٔب هللا ألنو غنيمة ال
اِكَراتِ ( )وببُ حْ ا٘تُ   ُ سَ لَ اَ ٚتَُ ي وَ بْ حّ ا٘تُ  ةُ ذَّ : لَ رُ كْ ذِ الَ ُب غرر ا٢بكم ) ُ َٙتُْم َمْغِفَرةً ( )َوالذَّ  ( أعدَّ َأَعدَّ اّلِلَّ

٥بم  صفْب هبذه الصفات النموذجية كالفضائل ا٤بميزة ا١بليلة، أعدَّ قْب األبرار ا٤بتٌ ٥بؤالء ا٤بتٌ 
ميوا الدًٌينى أىٍف أىًقيقوا فيو كقولو )ؤه كٓب يتفرٌ دان كٓب ٯبزٌ حَّ وى ة ا٢بسنة الذين أقاموا الدين مى ك بلت القدمؤىٌ 

بػيرى عىلىى اٍلميٍشرًًكْبى مىا تىٍدعيوىيٍم ًإلىٍيوً  هللا ٥بم تكفّبان لذنوهبم بسبب  أعدَّ  ُّالشورل/( كىالى تػىتػىفىرَّقيوا ًفيًو كى
ِإفَّ اٖتََْسَناِت يُْذِىَْبَ السَّيَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى ما فعلوه من األعماؿ الصا٢بة كالنافعة كالباقية ألف )

قبح أما ا أحسن اٖتسنات بعد السيئات، وَ مَ ، عن اإلماـ الباقر )ع( )ُُْ( ىود/اِكرِينَ لِلذَّ 
( كمقامان كرٲبان كىو نعيم ا١بنة ذكران كاف َوَأْجًرا َعِظيًما) ِِْصُٕبحارال( السيئات بعد اٖتسنات

 ُٕالسجدة/( َزاًء مبَا َكايُوا يَػْعَمُلوفَ َفاَل تَػْعَلُم يَػْفٌس َما ُأْخِفَي َٙتُْم ِمْن قُػرَِّة َأْعُيٍ جَ ولو )قنثى كأ ـأ
هللا سبحانو ذكر ُب كتابو الكرًن الرجاؿ ٖبّب كٓب يذكران  : قالت بعض النساء إفٌ سبب النزوؿ

لتقرر أف الناس كلهم سواء ُب ا٢بقوؽ كالواجبات كُب ا٢بساب  بشيء، فأنزؿ هللا ىذه اآلية
أنثى، أـ  ٯبزل جزاء الشر إاٌل فاعلو، سواء أكاف ذكران كا١بزاء، كأنو لن يفوز اب٣بّب إاٌل عاملو كال

أىيٌنً الى أيًضيعي عىمىلى عىاًملو ًمٍنكيٍم ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى ولو )قكان أـ فقّبان.. إْب.  أسودان أـ أبيضان، غنيٌ 
 .ُٓٗ/آؿ عمراف( بػىٍعضيكيٍم ًمٍن بػىٍعضو 

ذْ بِرَخ هَنََ خَُِّوُ ًَسَعٌُُُوُ ؤَْٓشًخ ؤَْٕ ٌٌََُّٕ َُيُُْ خُْخَِْشَشُ ِْٖٓ ؤَْٓشِىِْْ ًََْٖٓ َّؼْـِ خَُِّوَ ًَسَعٌَُُوُ كَوًَََٓد ًَدَٕ ُُِٔآٍِْٖ ًََُد ُٓآِْنَصٍ  ﴿ - ٖٙ
 ﴾مَََّ مََِدًُد ُٓسِْنًد 

ىذه اآلية تعقيب على تلك الصفات ا٤بميزة العشرة ُب اآلية السابقة، إهنا ال ٙبصل على ٜبرهتا 
بكل ما نو التسليم الكامل إإذا قامت ُب ظل التسليم ألمر هللا كرسولو على ا٢بقيقة، ا١بليلة إاٌل 

فيها كأغلى ما فيها فلم يعد ٥بم منها شيء، عندئذ استقامت نفوسهم مع سنن الكوف كلو! 
كعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما أيٌب بو قدر هللا، فاستقبلوه اب٤بعرفة ا٤بدركة الواثقة ا٤بطمئنة أهنا ال 

كمن كثق اب توكل عليو،  ،ُِِآؿ عمراف/( َوَعَلى اّلِلَِّ فَػْليَػتَػوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوفَ مر إاٌل ٖبّب كقولو )أت
م ي(، ىذا التوازف الدقيق بْب التسلُحْسُن تَػوَك ِل اْلَعْبِد َعَلى هللِا َعَلى َقَدِر ثَِقِتِو بِوِ ُب غرر ا٢بكم )

جهد، ىذا التوازف من ثابر ا٤بفركض بكل ما ُب الطاقة ا٤بطلق ا٤بطمئن لقدر هللا، كالعمل ا٤ب
لتها زت حياة تلك اجملموعة األكٔب النخبة، كىي الٍب أىٌ ىو الصفة ا٤بثلى الٍب ميٌ الدقيق ا٤بستقيم 

شفقت منها ا١بباؿ! إ٭با تتم ىذه الصياغة أالٍب كىكىٌفت معها مة ٢بمل أمانة الرسالة السماكية القيٌ 
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( َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا لَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسبُػَلَنارعاية هللا ٥بم كتسديده إايىم كقولو )ا٣باصة النموذجية ب
ايعباد هللا ، عن النيب )ص( )ٔٔغافر/( َوأُِمْرُت َأْف ُأْسِلَم ِلَربِّ اْلَعاَلِميَ كقولو ) ٗٔالعنكبوت/ 

 .ّٕٓتنبيو ا٣بواطرص( نزيٍ ئً اٍ الفى  نى نوا مً وي كي مره تى أ ً وا مً لٌ ، أال فسى بً بيٍ  كالطٌ ٤بٍْب اى العٍ  ب  رى أنتم كا٤برضى كى 
( ال ينبغي كال يصح كال يليق أبم كاحد من ا٤بؤمنْب َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍن َوََّل ُمْؤِمَن ٍ : )ا٘تعىن

ِإَذا َقَضى سرع ُب طلب مرضاة هللا كرسولو )يقاف إاٌل أف يي كا٤بؤمنات، من كانت صفتو اإلٲباف كاإل
مر هللا كرسولو بشيء من األشياء أك أبمر من األمور، كحكما بو كألزماه أ( إذا َوَرُسولُُو َأْمًرااّلِلَُّ 

فإف ذلك ٤بصلحتهم كمنفعتهم، كتقدًن ذكر هللا كقضاؤه للتعظيم، كاإلشارة إٔب أف قضاء رسوؿ 
وىذه ، ْ-ّالنجم/( يُوَحى ِإْف ُىَو ِإَّلَّ َوْحيٌ  ،َوَما يَػْنِطُق َعِن اْٙتََوى هللا ىو قضاء هللا لكونو )

فهي أعم من أم حادث خاص ُب ظركؼ خاصة، كذلك  ،عام  ِف ّتيع اْلمورقاعدة اآلي  
( اْٗتِيَػَرةُ ( فبل يكوف ٥بم )َأْف َيُكوَف َٙتُُم اْٗتِيَػَرُة ِمْن َأْمرِِىمْ )كرسولو بشيء أنو إذا حكم هللا بشيء 

ض عليو أك ٨بالفتو أك الشك فيو، كليس ٥بم قوؿ كال ه أك االعَباأم رأم أك اختيار ُب قبولو أك ردٌ 
ٯبب عليهم  قَباح آخر، ألف أمر هللا كرسولو أىم كأفضل من أمرىم كاختيارىم، بلارأم كال 

علم كإٲباف، ألف هللا كرسولو ك م إلرادة هللا كرسولو عن رضا كقناعة يتسلا٣بضوع كاالنقياد كال
ُتْم ُتُِب وَف اّلِلََّ فَاتَِّبُعوين ٤ُتِْبْبُكُم اّلِلَُّ َويَػْغِفْر َلُكْم   ِإفْ أحرص على أنفسهم من أنفسهم كقولو ) ُكنػْ

كىعىسىى أىٍف )، كقولو ٔاألحزاب/( النَّيب  أىٍكٔبى اًبٍلميٍؤًمًنْبى ًمٍن أىنٍػفيًسًهمٍ كقولو )، ُّآؿ عمراف/( ُذيُوَبُكمْ 
ره لىكيٍم كىعىسىى أىٍف ٙبيً  يػٍ ئنا كىىيوى خى يػٍ ئنا كىىيوى شىر  لىكيمٍ تىٍكرىىيوا شى يػٍ ، فأنتم ٙبكموف على ُِٔالبقرة/( ب وا شى

ظواىر األمور دكف علم ٗبواطن ا٣بّب ا٤بخبوء، من يدرم فػىلىعٌل كراء ا٤بكركه الظاىرم خّبان، ككراء 
  .ابوب اجوب شران!
ٌٌب  اًبً  اإًلٲٍبىٍافى  رىجيله  ضي حَّ ٲبيى  الى ) عن اإلماـ الصادؽ )ع(  كىأىبًٍيوً  نػىٍفًسوً  ًمنٍ  إلىيوً  أحىبَّ  هللاي  كيويفى يى  حى

وً  ، إف ىذه ا٢بالة تشبو حالة طبيب ِْصَٕالبحار( كيلًًٌهمي  النَّاسً  كىًمنى  كىمىاًٍلوً  كىأىٍىًلوً  كىكيٍلًدهً  كىأيمًٌ
مرضك فما يكوف لك معارضتو كال  صاختصاص ماىر معركؼ يقوؿ ٤بريضو إذا قضيت بتشخي

٠بى أالطبيب أعرؼ بعبلجك كأحرص على سبلمتك من نفسك، كهللا تعأب اختيار غّبه، ألف 
( كمن َوَمْن يَػْعِص اّلِلََّ َوَرُسوَلوُ من حرص الطبيب على ا٤بريض، ك٥بذا شدد النكّب فقاؿ ) كأجلٌ 
فقد ( فَػَقْد َالَّ َااَلًَّل ُمِبيًناعرض كٱبالف أكامر هللا كرسولو كيعمل برأيو كىواه )يي د كيتعأب كى يتمرَّ 

ه، كذىب ذىاابن بعيدان عن ا٢بق، كأخطأ طريق الصواب كقولو ا٫برؼ ا٫برافان كاضحان يضرٌ 
َنٌ  َأْو ُيِصيبَػُهْم َعَذاٌب َألِيمٌ )  .ّٔ/نورال( فَػْلَيْحَذِر الَِّذيَن ٥ُتَاِلُفوَف َعْن َأْمرِِه َأْف ُتِصيبَػُهْم ِفتػْ

زينب بنت جحش لزيد بن حارثو : خطب رسوؿ هللا )ص( بنت عمتو أميمة، كىي سبب النزوؿ
اه، فاستنكفت كقالت أان قبل البعثة كاعتقو كتبنٌ  الذم كاف من سيب ا١باىلية، كاشَباه النيب )ص(

، فنزلت اآلية، كعرفت معناىا فقالت زينب: طوعان ألمر ةه دٌ مرأة فيها حً اخّب منو حسبان، ككانت 
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( كلكن نص اآلية كإف نزلت  ُ نَ مِ ا٘تؤُ  ؤُ فْ كُ   نُ مِ مؤَ لُ اوَ  الزكاج برضا الطرفْب ا٤بؤمنْب )ًبهللا كرسولو، ك 
 ، كلكن أريد ٥با عمـو ا٤بعُب كسعة ا٤بغزل. ُب خصوص سبب معٌْب 

َٓد خَُِّوُ ُٓسْذِّوِ ًَظَخْؾََ  كِِ َٗلْغِيَ ًَبِرْ ظَوٌٍُُ َُِِّزُِ ؤَْٗؼََْ خَُِّوُ ػََِْْوِ ًَؤَْٗؼَْٔطَ ػََِْْوِ ؤَْٓغِيْ ػََِْْيَ صًَْـَيَ ًَخظَّنِ خَُِّوَ ًَظُخْلِِ ﴿ - ٖٚ
آِْنِنيَ لَشَؾٌ كِِ ؤَصًَْخؾِ ؤَدْػَِْدجِيِْْ بِرَخ خُنَّدطَ ًَخَُِّوُ ؤَلَنُّ ؤَْٕ ظَخْؾَدهُ كَََِّٔد هَنََ صَّْذٌ ِٓنْيَد ًَىَشًخ صًََّـْنَدًَيَد ٌَُِِْ َُد ٌٌََُّٕ ػَََِ خُُْٔ

 ﴾َِّوِ َٓلْؼًٌُُد هَنٌَْخ ِٓنْيَُّٖ ًَىَشًخ ًًََدَٕ ؤَْٓشُ خُ

( كاذكر ايدمحم عندما كنت تقوؿ لزيد بن حارثة الذم أنعم هللا َوِإْذ تَػُقوُؿ لِلَِّذي َأيْػَعَم اّلِلَُّ َعَلْيوِ )  
عليو ابإلسبلـ كا٥بداية إٔب اإلٲباف، كصحبة رسوؿ هللا كخدمتو قبل البعثة كبعدىا، كجاءت 

مرار، أم كاف النيب )ص( ينصحو دائمان بعدـ طبلؽ ستاال( ابلفعل ا٤بضارع للداللة على تَػُقوؿُ )
، حينما جاءؾ مرات عديدة كالتكرًن كالَببية كا٥بداية كالتبٌِب  ( اب٢ببٌ َوَأيْػَعْمَت َعَلْيوِ زكجتو )

كـر منو نسبان، ك٤با تكرر ا٣ببلؼ فَبت أهنا يشكو زكجتو زينب الٍب كانت تفخر على زيد أب
اـ بينهما، كعـز زيد على الفراؽ كالطبلؽ، فأمره النيب ابلصرب العبلقة بْب الزكجْب لعدـ االنسج

( ُب أمورؾ العامة، َواتَِّق اّلِلََّ  عصمتك )ُب( ال تطلق زينب كأبقها َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجكَ كقاؿ )
ُ كُب أمر زكجتك ا٣باصة، فإف التقول تدعو إٔب االستقامة كالصرب ) َوَُتِْفي ِف يَػْفِسَك َما اّلِلَّ

 ؼى رٌ هللا سبحانو عى  : إفٌ روي( كأنت ٚبفي سران ُب نفسك ما أعلمك هللا إايه كما سيظهره. ِديوِ ُمبْ 
نبيو أف زيدان سيطلقها كيزكجها هللا إايىا! كذلك إلبطاؿ قانوف جاىلي متعارؼ عليو بْب الناس 

، فأخفى بنان حقيقان كىو ليس كذلكاكىو حرمة الزكاج من مطلقة االبن ا٤بتبُب، ألهنم يعدكنو 
 ياءَ اٖتَ  إفّ )عن النيب )ص( ، كحياءن  قها زيد كٓب يظهره حشمةن )ص( إرادة تزكجها ُب نفسو لو طلٌ 

كحبللو ىذا، إٔب أف زكاجك من زينب سيظهره هللا  ،ِٕٕٓكنز العماؿ خرب  (ِمْن شرائع اإلسالـ
 .كيعلن بْب الناس ال ٧بالة

اه، ككاف ىذا عرفان اجتماعيان معتادان م تبنٌ مرأة ابنو الذكنو )ص( خاؼ أف يقوؿ الناس تزكج اكل
قيادة رسوؿ هللا )ص( كمنتشران ال يكاد يزكؿ إاٌل ٕبادث كبّب كمن قائد عظيم، كمن أعظم من 

م هبذا ، كالذم اعتمد تغيّب ىذا العرؼ ا٣باطئ ليحطٌ  اجملتمع إتاىلي إىل اإلسالـريَّ الذي غَ 
( ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اّلِلَِّ َأتْػَقاُكمْ قق معُب قولو )الزكاج الشرعي فوارؽ الطبقات ا٤بورثة، كٰب

بو فيؤثر ذلك أثران سيئان ُب  كؾى عّبٌ ( كٙبذر لساهنم كهتاهبم أف يي َوََتَْشى النَّاسَ ) ُّا٢بجرات/
( كهللا أكٔب أبف ٚبشاه كحده، أبف تَبؾ َواّلِلَُّ َأَحق  َأْف ََتَْشاهُ إٲباف عواـ الناس ) اإلسبلـ، كُب

َها َوَطًرااألمور تسّب بشكل طبيعي كال ٛبانع طبلؽ زيد من زكجتو ) : رْ طَ الوَ ( فَػَلمَّا َقَضى زَْيٌد ِمنػْ
ا٤بهمة، كا١بملة كناية تشبيهية عن التمتع كالزكاج كالدخوؿ، أم فلما قضى زيد حاجتو  ةي اجى ا٢بٌ 

 يكن ُب قلبو ميل إليها هتا كٓبدَّ ت عي ضكابتعد عنها كانق ،من زكجتو من نكاحها كطبلقها كفراقها
 لك ُب ( أم أذانٌ َزوَّْجَناَكَهاُب الزكاج منها ) )ص( ونبيأذف هللا ل عندئذ ،كال كحشة من فراقها
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وقاؿ كالزكاج منها ليس معيبان،  ،قة ٧بَبمةقة متبناه زيد، كا٤برأة ا٤بطلٌ مطلٌ )ص( ج تزكٯبها، فيتزكٌ 
 .: تزكج حليلة إبنوا٘تنافقوف

ؽ كيتحذلق الذين ُب ( أسند هللا سبحانو تزكٯبها إليو ال إٔب دمحم )ص( كيبل يتشدٌ َزوَّْجَناَكَها)
قلوهبم مرض، أنو تزكجها )ص( ٢ببو ٥با، ٍب ذكر هللا تعأب ا٢بكمة كالسبب ُب ىذا الزكاج فقاؿ 

ٍب كضيق ( أم إَحَرجٌ ( أف ال يكوف على ا٤بؤمنْب أدىن )ِلَكْي ََّل َيُكوَف َعَلى اْلُمْؤِمِنَي َحَرجٌ )
: األدعياء ٝبع دعي كىو أدعيائهم ،( من مطلقات أبنائهم ابلتبٌِب ِف َأْزَواِج َأْدِعَيائِِهمْ ة )كمشقٌ 

ُهنَّ َوَطًرااالبن ا٤بتبُب ) هتن كطابت ت عدٌ ضقنكا ،( إذا قضوا منهن حاجتهم الزكجيةِإَذا َقَضْوا ِمنػْ
( قضاؤه َكاَف َأْمُر اّلِلَِّ َمْفُعوًَّل وَ جتماعي ٧بض )كفارقوىن، كا٥بدؼ إنساين كا نأنفسهم منه
، كىكذا كاف كل زكاج النيب )ص( من النساء منو لو كال مفرٌ  ران حكيمان ال مردٌ سبحانو مقدٌ 

الثٌيبات ا٤بطلقات الكبار متواضعات ا١بماؿ، كٓب يتزكج بكر إاٌل السيدة عائشة، ككاف )ص( 
 . تفٌصل ذلك ّٖسبلـ، اآلية زكاجو كلو أبمر هللا، ألغراض سياسية لصاّب نشر اإل

 ﴾ْٓشُ خَُِّوِ هَذَسًخ َٓوْذًُسًخ َٓد ًَدَٕ ػَََِ خُنَّسِِِّ ِْٖٓ لَشَؾٍ كَِْٔد كَشَكَ خَُِّوُ َُوُ عُنَّصَ خَُِّوِ كِِ خَُّزَِّٖ خٌََِْخ ِْٖٓ هَسَُْ ًًََدَٕ ؤَ ﴿ - ٖٛ

( من مانع كال ضيق كال عتاب، كنفي َحَرجٍ ِمْن ( ليس على النيب )َما َكاَف َعَلى النَّيبِّ ِمْن َحَرجٍ ) 
كىذا دفاع ٤بن طعن رسوؿ هللا )ص( ُب كثرة  ،ا٢برج عن النيب )ص( على سبيل التكرًن كالتشريف

أزكاجو، كأنو طعن ٗبا ال طعن فيو، كلو كاف )ص( ىدفو زكاج النساء لتزكج األبكار، كإ٭با كاف 
َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنً  كقولو )  ،كقضاء حاجة الناس ،مشكلة ك٢بلٌ  ،زكاجو ُب كل زكجاتو ٤بصلحة عامة

( ِإْف َوَىَبْت يَػْفَسَها ِللنَّيبِّ ِإْف َأرَاَد النَّيب  َأْف َيْستَػْنِكَحَها َخاِلَصً  َلَك ِمْن ُدوِف اْلُمْؤِمِنيَ 
 ِفيَما فَػَرضَ االجتماعية ) كتقوية األكاصر ،ككحدة الصفوؼ ،، لغرض أتليف القلوبَٓ/األحزاب
فإف ىذا التعدد للزوجات بات، ر لو من الزكجات الثيٌ دٌ قى  كى ْبَّ عى كى  مى سى قى كى ( فيما أابح هللا لو اّلِلَُّ َلوُ 

، كقد أابح هللا لو اتو، أ١تا أريد لغريه لشيء أىم منو ىو ا٘تصلح  العام ما أريد لذاتو وَّل للذّ 
ها إٔب شخصية ي ٕباجة ٢بلٌ مشكلة اجتماعية كانت منتشرة بْب الناس، كى ذلك الزكاج ٢بلًٌ 

ىذه ا٤بشكلة بتطبيقها على نفسو أف  لٌ عظيمة كليس ىناؾ كالنيب )ص( العظيم أف يتؤب حى 
عيبان كعاران فيجعل النيب كالعبد ُب  د  عى يتزكج مطلقة زيد العبد الذم تبناه )ص( كحرره، كاف ذلك يػي 

عليو عند تغيّب أعراؼ خاطئة ُب مرتبة كاحدة!! كلكن النيب )ص( ال ٱباؼ من مبلمة البلئمْب 
اجملتمع، كأعٌد النيب مائدة طعاـ كبّبة كدعا إليها عامة الناس، من أجل إلغاء سنية جاىلية، ٓب يكن 

ُ َلوُ النيب )ص( لديو رغبة خاصة ُب الزكاج من زينب مطلقة زيد لوال ) ه، كىذا ايٌ ( كأمره إفَػَرَض اّلِلَّ
مر أ( بل ىو ُسنََّ  اّلِلَِّ ِف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَػْبلُ كؼ كلكنو )مران جديدان غّب مألوؼ كال معر أليس 

ٲبضي بسنة هللا كحكمتو كطريقتو الثابتة الٍب ال تتبدؿ ُب ٝبيع األنبياء كا٤برسلْب السابقْب الذين 
مره مضوا من قبل، ُب ظركؼ موضوعية كعند ا٢باجة كا٤بصلحة كالضركرة، كهللا أيمر كىم أب
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وََكاَف َأْمُر اّلِلَِّ َقَدرًا اكد كسليماف )ع( فعبلـ اإلنكار حوؿ ىذه القصة الواضحة؟ )كد  ،يعملوف
ران تقديران دقيقان غاية ُب ا٢بكمة كا٤بصلحة، كقد أمر يان، كمقدٌ تمان مقضٌ ح( ككاف أمر هللا َمْقُدورًا

 كمن الضركرم نفاذ أمر هللا.  ،رسولو الكرًن أف يبطل تلك العادة ا١باىلية
ٌَُٕ سِعَدَُدضِ خَُِّوِ ًََّخْؾٌََْٗوُ ًََُد َّخْؾٌََْٕ ؤَلَذًخ بَُِّد خَُِّوَ ًًََلََ زِدَُِّوِ لَغِْسًد  ﴿ - ٜٖ  ﴾خَُّزَِّٖ ُّسَِِـّ

ٍب أثُب هللا تعأب على ٝبيع األنبياء كا٤برسلْب السابقْب الذين مضوا من قبل، كما كيشمل الثناء    
( أحسن تبليغ كإلقاء ا٢بجة اإل٥بية الَِّذيَن يُػبَػلُِّغوَف ِرَساََّلِت اّلِلَِّ ) صْب الواعْبغْب ا٤بخلً لكل ا٤ببلٌ 

ٌ  بَػْعَد الواضحة على الناس كقولو ) رِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَف لِلنَّاِس َعَلى اّلِلَِّ ُحجَّ ُرُساًل ُمَبشِّ
س كخشيتهم، كال ٰبسبوف مر هللا كخشيتو على أمر الناأموف قدًٌ يي ، كى ُٓٔالنساء/( الر ُسلِ 

يُػبَػلُِّغوَف فهم هللا بو من تبليغ كتوضيح رساالت هللا للناس )فيما يكلٌ تعيقهم حساابن محذكرات لل
 قوا٥بم كأفعا٥بم كأخبلقهم، كيؤدكهنا أبمانة كإخبلص كاقتدار كيعلموهنا( إٔب عباده أبِرَساََّلِت اّلِلَِّ 

كمع  ،ذلمن األ لواانن ألوف ُب سبيلها ها شيئان، كيتحمَّ مم الٍب بعثوا إليها، كال يكتموف منبوعي لؤل
حوف حجج هللا دكف كال ٲبتنعوف، كيوضٌ ذلك ٲبضوف كيواصلوف التبليغ ٖبطط جديدة كال يَبدٌ 

 اةَ يْ َّل حَ الضركرم ُب حياة اإلنساف، عن اإلماـ علي )ع( )السماكم نوف دكر الدين ، كيبيٌ وكبراىين
، كاإلنساف ببل دين هللا ىو سبيل ُْٖصٕٕالبحار( اليقيِ  ودِ حُ إَّّل جبُ  وتَ مُ  َّلَ ين، وَ دِّ لْ إَّّل ابَ 

كأسوة حسنة لك ايدمحم كللمؤمنْب كقولو صا٢بة نبياء )ع( قدكة لذلك فاأل ،الضياع كالضبلؿ
ياء ، كُب ىذا التبليغ داللة على أف األنبّٓ/األحقاؼ( اْلَعْزـِ ِمَن الر ُسلِ  اْ فَاْصِِبْ َكَما َصبَػَر ُأوُلو )

لقاء ا٢بجة الرسالية على الناس، إك  ،( ُب خصوص ضركرة تبليغ الرسالةةالتقيٌ )ع( ال ٯبوز عليهم )
ق ، ىذا ٓب يكن يتعلٌ ّٕ/األحزاب( َوََتَْشى النَّاَس َواّلِلَُّ َأَحق  َأْف ََتَْشاهُ كيف قوؿ نبينا )ص( )  إذاً 

 .يتحرز من كل سوءبتبليغ الرسالة، كإ٭با خشي ا٤بقالة القبيحة فيو، كالعاقل 
( كٱبافونو كحده سبحانو، كىذه صفة الثقة ابلنفس كقوة اإلرادة كالشجاعة كالشهامة َو٥َتَْشْويَوُ )

بوف كال ركف، كٰببٌ دكف كال ينفٌ صْب الواعْب الذين يوحٌ غْب لدين هللا كرساالتو، ا٤بخلً لصفات ا٤ببلٌ 
فَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَف َما َأيْػَزْلَنا ِمَن إِ كال يكتموف بعض آايت هللا على الناس كقولو ) ،ىوفيكرٌ 

ِعُنوفَ اْلبَػيَِّناِت َواْٙتَُدى ِمْن بَػْعِد َما بَػيػَّنَّاُه لِلنَّاِس ِف اْلِكَتاِب ُأولَِئَك يَػْلَعنُػُهُم اّلِلَُّ َويَػْلَعنُػُهُم ا ( لالَّ
ظم الكبائر كا١برائم من أع ،كتماف ا٢بق ُب علـو الدين كغّبه مع الضركرة ُب إظهارىا ُٗٓالبقرة/

 ،ُب اآلية (رسَّ ميي الي  رآفً القي  عيي كي )راجع التفصيل ُب كتاب كالطرد من رٞبة هللا! لعن. الٍب تستحق الٌ 
 الَعاملُِ  رَ هِ ظْ  يُ ملَ  وَ ِِت مَّ  أُ ِف دَُع َظَهَرِت اْلبِ ا إذَ مكي قاسم البغدادم، عن النيب )ص( ) :بقلم الباحث

ر قليب انشئ من : أتثٌ خشي  هللا غري اٗتوؼ: خشي  هللا، ْٓصُالكاُب( َلْعَنُ  هللاِ  يوِ لِ عَ فػَ  ِعْلُموُ 
ْعَلُم النَّْاِس اِب ُسْبَحْايَُو َأْخَوفَػُهْم أمر ما، كتفاعل معنوم ُب عظمة رهبم، ُب غرر ا٢بكم )أعظمة 

عل كل : عدـ االمتناع من أداء التبليغ كلو كاف ُب ظركؼ صعبة، فهو يقتضي فوخشي  هللا( ِمْنوُ 
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فهم مور كترؾ كل ٧بظور ضمن خطة مدركسة، فبل ٰبسبوف للعوائق كأهنا موانع ٛبنعهم ٗبا يكلٌ أم
 .ُّّ/ٕٕالبحار(رىأسي ا٢بًٍٍكمىًة ٨بىٍافىةي هللا)عن النيب )ص(  . بو من التبليغهللا

مر ٨بيف فتضعف اإلرادة أمامو، كا٣بوؼ ىو القلق أ( ىو ا٢بذر الشديد من اٗتوؼبينما )
: خوؼ يقَبب بتعظيم كاحَباـ واٗتشي  ،ضطراب من سوء العاقبةسي كاألرؽ الليلي كاالالنف

( َوََّل ٥َتَْشْوَف َأَحًدا ِإَّلَّ اّلِلََّ رىبة! )رعبة ك فهو خوؼ ىيبة من مقاـ هللا كرغبة ال خوؼ  ،كخضوع
ِإفَّ الَِّذيَن قولو )ق بتبليغ الرسالة كإلقاء ا٢بجة البالغة على الناس، فبل ٱبشوف غّب هللا كفيما يتعلٌ 

ة ن( كزيالعارفي بُ لبا: جِ ؼُ وُ اٗتَ ، ُب غرر ا٢بكم )ٕٓا٤بؤمنوف/( ُىْم ِمْن َخْشَيِ  َرّبِِّْم ُمْشِفُقوفَ 
( انصران كمعينان كحافظان ككافيان ك٧باسبان، فهو سبحانو وََكَفى اِبّلِلَِّ َحِسيًباا٤بؤمنْب كعنواف الصا٢بْب )

كيراقبهم ٔبميع أعما٥بم صغّبىا ككبّبىا كٯبازم عليها  صدر منهم، على ما يٰباسب ٝبيع ا٣بلق 
 إالٌ ربك كال ٚبف إالٌ ذنبك.  ، فبل ٚبشى ُٔؽ/( َوَٟتُْن َأقْػَرُب ِإلَْيِو ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ كقولو )
٭با إاآلية الكرٲبة ذات داللة كاسعة، كليست ٧بدكدة ُب خصوص سبب النزكؿ، ك  -ُ: فائدة

( َوَمْن يُػْؤِمْن اِبّلِلَِّ يَػْهِد قَػْلَبوُ ( كقولو )يُػبَػلُِّغوَف ِرَساََّلِت اّلِلَِّ ) -ِعُب كدقة ا٤ببُب، تشمل عمـو ا٤ب
ك بتعاليم هللا كرساالتو، كقوم ، ككلما ازداد اإلنساف إٲباانن كعلمان اب قوم على التمسٌ ُُالتغابن/

رئيس للمبلغْب رساالت هللا أف تكوف  أيضان على تبليغها للناس، كالعلم يزكو ابنفاقو، فا٥بدل ال
كىالى ٱبىىافيوفى لىٍومىةى كلمة هللا ىي العليا ككلمة أعدائو ىي السفلى، فيبذلوف ُب نصرهتا كل شيء، )

ئًمو  : وخشي  هللا واٗتوؼ منو حال  يسبي من أجلها العناء كالببلء،  فلو ، كيتحمَّ ْٓا٤بائدة/( الى
 وخشي  عواـ الناسُب التقصّب ُب الواجب،  غيي  ا٘تبلّ شَّ وخمن تركهم لؤلكٔب،  فخشي  اْليبياء

زداد ازداد اإلنساف إٲباانن كعلمان امن العذاب، كالذم ال ٱبشى هللا ىو من القـو الضالْب، ككلما 
َا ٥َتَْشى اّلِلََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ خشيتو  كحده كقولو ) ، كخشية هللا ليست الرىبة ِٖفاطر/( ِإ١تَّ

رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيٍم كىرىضيوا عىٍنوي ذىًلكى ًلمىٍن كقولو ) ،ق بوكإ٭با ىيبتو كالرغبة إليو كا٢بب لو كالتعلٌ  ،نوم
ِإَذا ِخْفَت اْٗتَاِلَق فَػَرْرَت ِإلَْيِو ، ِإَذا ِخْفَت اْلَمْخُلوَؽ فَػَرْرَت ُب غرر ا٢بكم ) ٖالبينة/( خىًشيى رىبَّوي 

الة إٯبابية متسامية، كا٣بوؼ من الناس حالة سلبية، كا٣بوؼ ا٤بعتدؿ ا٣بوؼ من هللا ح -ّ( ِمْنوُ 
 .نب ا٤بفضي إٔب الذؿم إٔب ا١بي حالة إنسانية، كزايدة ا٣بوؼ يؤدٌ 

 (. قْبً اليٌ  في عٍ ضي س، كى النفٍ  زً جٍ عى  نٍ : مً نٍب ا١بي  ةي دٌ شً ُب غرر ا٢بكم )
 ﴾ٌِْٖ سَعٌٍَُ خَُِّوِ ًَخَدظََْ خُنَّسِِّْنيَ ًًََدَٕ خَُِّوُ زٌَُِِّ ؽَِْءٍ ػًَِِْٔدَٓد ًَدَٕ ُٓمََّٔذٌ ؤَزَد ؤَلَذٍ ِْٖٓ سِـَدٌُُِْْ ًََُ ﴿ - ٓٗ

َما َكاَف ُٛتَمٌَّد َأاَب َأَحٍد ِمْن ٍب أبطل هللا تعأب حكم التبِب الذم كاف شائعان ُب ا١باىلية فقاؿ )
نسب ككالدة حٌب يثبت  ةبوٌ يها ا٤بسلموف أأحد من رجالكم على ا٢بقيقة أ( ليس دمحم أاب رَِجاِلُكمْ 

ابن لزيد بن حارثة حٌب أبينو كبينهم ما يثبت بْب األب ككلده من حرمة الصهر كالنكاح، كليس 
ة معنوية ركحية ب للمؤمنْب كلهم، أبوٌ أٰبـر عليو نكاح مطلقتو بعد ٛباـ عدهتا، كالنيب )ص( 
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( َوَلِكْن َرُسوَؿ اّلِلَِّ هاهتم )جو أمٌ مشل ٩با تعطيو أبوة النسب، كأزكاأتربوية توجيهية، كىذا أعظم ك 
سوة ا٢بسنة ا٤بطاعة الٍب هتدم إٔب صراط هللا ا٤بستقيم، ككأنو للمؤمنْب ُب نصحو كإرشاده أب األ

ة بو كال أيٌب رسوؿ بعده، كختمت الرسالة بو كختمت النبوٌ  (َوَخامَتَ النَِّبيِّيَ ٥بم )كمرشد معنوم 
مة الشاملة رسالة عا٤بية ىادية منقذة لكل البشر سالة اإلسبلـ القيٌ يضان فبل رسالة ٠باكية بعده، فر أ

، فحبللو حبلؿ إٔب يـو القيامة ؿ كال تتغٌّب ؿ كال تتحوٌ ُب العآب، رسالة عالية ا٤بضامْب ال تتبدٌ 
كانسخ الشرائع السماكية السابقة كقولو  ،كحرامو كذلك، كشرعو منسجم مع فطرة اإلنساف

، فشريعتو اإلسبلمية ابقية إٔب يـو القيامة، ِٓالشورل/( ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ  َوِإيََّك لَتَػْهِدي)
ٌ  بَػْعَد الر ُسلِ كبذلك ألقى هللا حجتو على الناس كقولو ) ( لَِئالَّ َيُكوَف ِللنَّاِس َعَلى اّلِلَِّ ُحجَّ

بكل شيء عليمان ال ٚبفى عليو ( كذلك ألف هللا كاف وََكاَف اّلِلَُّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما) ُٓٔالنساء/
ُ َأْعَلُم َحْيُث ٣َتَْعُل ِرَسالََتوُ حوالكم، فهو الذم يعلم ما يصلح ٥بذه البشرية كقولو )أخافية من  ( اّلِلَّ

  .ُِْ/األنعاـ
: الشيء الذم تنتهي بو األمور، كأف دمحمان خاًب سلسلة األنبياء اٗتامت( َوَخامَتَ النَِّبيِّيَ ) -ُ: فائدة
للناس   حبلمهم كانصر رساالهتم فهو رٞبة مهداةأسوؿ بعده )ص( كىو زينة األنبياء ك٧بقق فبل ر 
كمن تشريفو لو )ص(  ُّٖصُِالبحار( مكُ دَ عْ   بػَ مَ أُ  َّلَ ي، وَ دِ عْ  بػَ يب يَ  َّلَ ، عن النيب )ص( )كافة

ي ل)ص( لعختم األنبياء كا٤برسلْب بو، كبواسطتو أكمل هللا دينو ا٢بنيف ىادم البشرية، قاؿ النيب 
 (بػىٍعًدم أىٍنتى ًمِبًٌ ٗبىٍنزًلىًة ىىٍاريكفى ًمٍن ميويسىى، ًإالَّ أىنَّوي الى نىيبَّ )ع( )

 كيف ٦تكن إتمع بي اٖتاجات ا٘تتغرية لْليساف والنيب اٗتامت والدين اٗتامت؟: سؤاؿ -ِ
ركرة دين هللا ُب ضى موا هى فػى كى  ،ت النعمة كعرؼ الناس ا٢ببلؿ كا٢براـكٛبٌ  ،قد كمل الدينل: إتواب

ـَ حياة اإلنساف كقولو ) ْساَل اْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأُْتَْمُت َعَلْيُكْم يِْعَمِِت َوَرِايُت َلُكُم اإْلِ
ـً ًدينان كقولو ) ّا٤بائدة/( ِديًنا ٍسبلى تىًغ غىيػٍرى اإٍلً بلغة هنج البكُب  ٖٓآؿ عمراف/( فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي  كىمىٍن يػىبػٍ

  .ُٖٗخطبة 
ا اإل) ـى ًإفَّ ىذى ٍلًقًو، كىأىقىا رىةى خى ٍسبلىـى ًديني هللًا الًَّذم اٍصطىفىاهي لًنػىٍفسًو، كىاٍصطىنػىعىوي عىلى عىٍيًنًو، كىأىٍصفىاهي ًخيػٍ

فى بًًعزٌ عىلىى ٧بىىبًَّتًو، أىذىؿَّ األدىعىائًمىوي  ـى أرك، ، كىكىضىعى اٍلًملىلى ًبرىٍفًعوً وً تً ٍدايى ( فمٌب ما افى الٌضبللة ًبريكًنوً كىىىدى
عن  ىا كتزكيتهاٙبققت كسيلة االرتباط اب عز كجل، نتيجة هتذيب النفس كاستقامتها ك٠بوٌ 

فقد كعمل الصا٢بات ـ و ، أبداء الواجبات ككثرة الذكر كالطاعات كٙبصيل العلماتالنقائص كارٌ 
العلماء الصا٢بْب كالفقهاء اجملتهدين  ٙبقق ا٥بدؼ من إرساؿ الرسل كالرساالت، كأيضان جعل هللا

حكاـ كاألا٤بختلفة بلت كافية الستخراج ا٢باجات خلفاء الرسل ككرثة األنبياء، جعل ٥بم مؤىٌ 
 الزماف كا٤بكاف كاإلنساف، من قواعد الدين اإلسبلمي العامة الٍب ة مع تغٌّب ا٣باصة ا٤بتنوعة كا٤بتغّبٌ 

 ة النيب ا٢بافظْب للسينة كاألمناء عليها. كعَب  ،تعتمد على القرآف كالسينة الصحيحة
 ﴾ًَعَسِّمٌُهُ زٌُْشَشً ًَؤَفًِِْد  ، َّد ؤَُّّيَد خَُّزَِّٖ آََٓنٌُخ خرًُْشًُخ خَُِّوَ رًِْشًخ ًَؽِريًخ ﴿-ٕٗ – ٔٗ
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عن سبيل الناس ل ضً لغو ُب ا٢بياة ا٤بادية كثّبة الٍب تي لهو كالٌ هو كالٌ ٤با كانت عوامل الغفلة كالسٌ    
ذكر هللا  ) تهاترمى من كل جانب، فمن أىم الطرؽ ٤بعا١با٤بؤثرة هاـ كسوسة الشياطْب سً ، ك هللا

و  تعأب كعدـ نسيانو بكل ( فهو مفهـو دقيق ا٤ببُب عميق ا٤بعُب كاسع الداللة، كىو التوجٌ كثّبان 
كمن  قدرهكب م كلو، ككل إنساف ذاكر من موقعوكجوده الداخلي، لّبتبط ابلوجود ا٣بارجي ا٤بنظٌ 

ٝتَّْن َأْسَلَم  اً َوَمْن َأْحَسُن ِدينككعيو كقولو )كتفاعلو سب مقدار إٲبانو كعلمو ٕبخبلؿ عملو ك 
 لى مٌ ٙبى  نٍ مى ، كى هاٍ لٌ وه كي جي الوي  يوً فً كٍ يى  دو كاحً  وو جٍ ٔب كى إ وى جٌ وى تػى  منٍ )فى  ُِٓالنساء/( َوْجَهُو ّلِِلَِّ َوُىَو ُٛتِْسنٌ 

قوا هللا دٌ أيها الذين صى  ( اياَي َأيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا اذُْكُروا اّلِلََّ : )ا٘تعىنها( لٌ كي   وـي مي ا٥بي  يوً فً كٍ دان يى ان كاحً ٮبىَّ 
(أبلسنتكم اذُْكُروا اّلِلََّ ذر إاٌل إذا نسي. )عكال لَبكو  ،( كليس لذكر هللا حدكداذُْكُروا اّلِلََّ كرسولو )

وذكر ُب القلب أك ُب اللساف، : إحضار الشيء والذكر ،كقلوبكم كجوارحكم بفنوف الذكر
كليس ٥بم ، : دٲبومة الذكر كتنٌوعو كحفظو كالتفنن فيووذكر اٗتواص، : أيٌب عن نسيافالعواـ

غضبو، فبل ٲبحقك فيمن ٲبحق هللا عند  ؾذكر هللا عند غضبك، يذكر أنسياف لذكر هللا أصبلن، 
 ( ِذْكًرا َكِثريًا)

كُب كل زماف  ظركؼ ليبلن كهناران، صيفان كشتاءن ات كالعلى كل حاؿ كٗبا ىو أىلو، كُب ٝبيع األكق
ان كعبلنية رٌ كمكاف بران كٕبران كجوان كسهبلن كجببلن، كُب ٝبيع األحواؿ حضران كسفران صحة كسقمان سً 

قيامان كقعودان كعلى ا١بنوب )أم مستلقي على جنب من جسدؾ( ذكران ُب طاعة هللا ابإلخبلص 
ر االستعانة اب ابالمتناع عنها، كذكر النعمة شكرىا ُب الرخاء كُب لو، كذكران ُب ا٤بعصية أم ذك

 : وذكر هللا يشتمل علىالشدة ابلصرب، 
هللا ا٤بنعم  ىو ،إقامة الصبلة كتبلكة القرآف كطلب العلم كإقامة العدؿ كمعرفة ا٢بق كترؾ ا١بهل

  ِ سَ الَ ٚتَُ ي، وَ حبْ ا٘تُ  ةُ ذَ كر: لَ الذ ُب غرر ا٢بكم ) ،ل عليكم أبنواع النعم ا٤بادية كا٤بعنويةا٤بتفضٌ 
من كل قلوبكم حبوا هللا أٔب ٧ببة هللا، يعِب إإشارة  :وذكر هللا(، لذاكرينل ؼٌ رَ شَ وب وُ حبُ ا٘تَ 

( فَاذُْكُروين َأذُْكرُْكمْ ( كقولو )هِ رِ كْ ذِ  نْ ثر مِ كْ أئًا يْ أَحّب شَ  نْ مَ ألف النيب )ص( قاؿ ) ،كتقربوا إليو
 :ومن أىم مصاديق الذكربكم، كم كأقرٌ  فأان أحبٌ ا ٕبيٌب ك  أحببكم، كأبدؤ وينم أحبٌ أ، ُِٓالبقرة/

ماف من النفاؽ أا٤بواضبة على إقامة الصلوات ا٣بمس، كأداء كافة الواجبات، ألف الذكر 
: للتنزيو التسبيح( َوَسبُِّحوهُ ) -ِْ ، كىو حصن حصْب ٤بن دخل بو،بكالتذبذب كالتقلٌ 
ه كانفوا عنو كل ما ال يليق بو سبحانو، ككل صفة ٚبالف الربوبية ىو وه كنزٌ سً دٌ قى كالتعظيم، أم 

( فحركة كل شيء تسبيح  اْلُقُلوبُ لوىية كصفة الشرؾ كالظلم، كنزىوه ابللساف كا١بناف )كاإل
 .تعأب

كُب الذكر  ،: مرضاة الرٞبن كدعامة اإلٲباف كإيقاظ من الغفلة كمطردة للشيطافومن فوائد الذكر
كهتذيب لطبائع  ِٖالرعد/( َأََّل ِبذِْكِر اّلِلَِّ َتْطَمِئن  اْلُقُلوبُ س كاطمئناف القلوب )انشراح النفو 

: من الصبح الباكر ُب أكؿ النهار بعد القياـ من النـو بكرة( بُْكَرًة َوَأِصياًل كعادات اإلنساف )
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 ، ، أم اذكركا نتهاء العمل اليومي: آخر النهار كقت اواْلصيلكىو كأنو حياة جديدة بعد النـو
بُْكَرًة ( ُب ٝبيع األكقات كالسيما )َوَسبُِّحوهُ هللا ُب الصباح كا٤بساء كعلى كل حاؿ فيكوف معُب )

ين لتعاقب مبلئكة الليل كمبلئكة النهار فيهما كىم يستغفركف د( ا٤بفضلْب لكوهنما مشهو َوَأِصياًل 
أم  ْٓالعنكبوت/( َلذِْكُر اّلِلَِّ َأْكبَػرُ وَ ولو )قاألعماؿ إٔب هللا ك حب  أ والذكرللناس لّبٞبهم هللا، 

ِف القلب كذكر اللساف، ذكر : الذكر ذكرافذكر هللا لعبده أكرب كأرحم من ذكر العبد  تعأب، 
ياةي القيليوب( غرر اٖتكم  : استحضار مقاـ هللا ُب قلب الذاكر كاالستئناس وذكر هللا)ُب الذكًر حى

 دٌّ حَ  وُ لَ ء إَّّل وَ يَ شِ  نْ ا مِ مَ يصحبو، عن اإلماـ الصادؽ )ع( ) ذكر اللساف أـ ٓب وي بى حى صى  ،بذكره
 اس الى النٌ  ري كي ذٍ يى  ، كالذم )الى ْٗٗصِكاُبال( يوِ ي إلِ هِ تَ نػَ يػْ  دٌّ حَ  وُ لَ  يسَ لِ فَ  رُ كْ ذِ ، إَّّل الَ يوِ ي إلِ تهِ نَ يػْ 
ذل األ ف  كى هللا( كمعُب ذكر الناس ىدايتهم كخدمتهم كقضاء حوائجهم كهنضتهم ا٢بضارية كى  ري كي ذٍ يى 

 . عنهم
كثباتو مع كأصالتو ( يلفت القرآف النظر إٔب بقاء التسبيح َوَسبُِّحوُه بُْكَرًة َوَأِصياًل ) -ُ: فائدة
 ، كيتبدؿغٌّب تى كالظركؼ، ككل شيء دكف التسبيح يػى  كضاعؿ األكمبدٌ  ، األحواؿ كاألشكاؿتغٌّب 

َوِإْف ِمْن َشْيٍء ِإَّلَّ ائنات كقولو )كتسبيح هللا ابؽ اثبت ُب كل شيء مع ثبات نظاـ الكوف كالك
ذكر كعمدتو  ، لكوف التسبيح أساس كلٌ ْْ/اإلسراء(ُيَسبُِّح ِبَْمِدِه َوَلِكْن ََّل تَػْفَقُهوَف َتْسِبيَحُهمْ 

صاؿ القلب اب تعأب كتعلق الركح بو كانشغاؿ ( غذاء الركح كانشراح الصدر ابتٌ َوِذْكُر اّلِلَِّ ) -ِ
ىو  :وليس معىن الذكر، عٌيًتًو!كقربو كجذبو كاالستيناس ٗببلذة حيٌبو اإلحساس النفس ٗبراقبتو ك 

، كالهو  كقلبو ساهو  وذاكر  بلسان فاظ أبم نوع من الذكر، كربٌ ل٦برد ٙبريك اللساف كلفظ األ
: أف ٘بمع بْب تفاعل القلب كأتثر النفس مع حركة الذكر أبلفاظ اللساف. وأفضل الذكر

 (َقْد َأيْػَزَؿ اّلِلَُّ ِإلَْيُكْم ِذْكًراحسن ذكر كقولو )أيو قربة إٔب هللا، كتبلكة القرآف : كل قوؿ فوالذكر
 .َُالطبلؽ/

كيعرفك فلسفة  رؾى وٍ فبل تتعدل طى  ؾى رى دٍ قى  كى رفً عٌ رؾ اب كاليـو اآلخر، كيػي ي القرآف ذكران ألنو يذكٌ ٠بيٌ 
مداكمة الذكر عوف على أفعاؿ ا٣بّب، ، ك كرب من ظاىره ا٤بشهودأا٢بياة، كقيمة الوجود على أنو 

 ( ِطّي خرياً كثرياً ُأعْ  دْ راً فَػقَ َساَنً ذاكِ لِ  ِطيَ َمْن ُأعْ عن النيب )ص( )
عن ، كيستلذ بقربو! ضل فارغان أك الىيان أك حائران حٌب يتصل اب كيذكره كأينس بويكالقلب 

، فإذا ىذا ِٓصَٕالبحار( هللاً  ّبي غى  هللاً  ـً رى  حى ُب  سكني فبل ت ،هللاً  ـي رى حى  بي لٍ القى )اإلماـ الصادؽ )ع( 
عرؼ  أو )رحم هللا امر عن اإلماـ علي )ع( القلب منفتح على سعة اآلفاؽ يعرؼ منهجو كطريقو، 

ِف غرر اٖتكم ، فبل يغفل القلب وينقل خطاه كا٘باى (كإٔب أين ،كمع أينكُب أين،  ،من أين
: عن أيواع الذكر -ّ(، مٍ كي نٍ عى  ؿو وي غفي ٗبًٍ  سى يٍ لى وا فػى لي فى غٍ ال تػى ) (سٌ ا٢بً  دً ساٍ فى  نٍ مً فإهنا  ةي لى غفٍ الٌ احذركا )

 ؼُ وُ ح اٗتَ وُ الرُ  رُ كْ ذِ ء، وَ ناَ د والعَ هْ س إتُ فْ النػّ  رُ كْ ذِ ، وَ اءُ نْ الثػّ وَ  دُ مْ ف اٖتَ ساْ اللِ  رُ كْ ذِ الصادقْب )ع( )
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 مُ ليِ سْ   التّ فَ رِ عْ ا٘تَ  رُ كْ ذِ اء، وَ يْ اٖتَ م وَ يْ ظِ عْ ل التػّ قْ العَ  رُ كْ ذِ اء، وَ فَ الصَ وَ  ؽُ دْ ب الصّ القلّ  رُ كْ ذِ اء، وَ جَ الرّ وَ 
: عراض عن ذكر هللااإل -ْ، َُْصُمستدرؾ الوسائل( قاءلِ الّ وَ   ُ يَ الرؤُ  رّ السِ  رُ كْ ذِ ء، وَ ااْ والرِّ 

م إٔب الضنك النفسي كمرض الكآبة كالقلق يؤدٌ ىو االقَباب من الشيطاف كىول اإلنساف، كىذا 
كىمىٍن يػيٍعًرٍض عىٍن ذًٍكًر كقولو ) ُِْطو/ (عىٍن ذًٍكرًم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضىٍنكنا كىمىٍن أىٍعرىضى كاألرؽ قولو )

ا اابن صىعىدن  . ُٕا١بن/( رىبًًٌو يىٍسليٍكوي عىذى
سِ ًًََدَٕ زِدُُْٔاْ ﴿ – ٖٗ  ﴾ِٓنِنيَ سَلًِْٔد ىٌَُ خَُّزُِ ُّقَِِِّ ػٌََُِْْْْ ًَََِٓدجٌَِعُوُ ُُِْخْشِـٌَُْْ َِٖٓ خُظَُُِّٔدضِ بََُِ خُنٌُّ

( يعود إٔب هللا، أم إٌف هللا يصلي، كمبلئكتو تصلي، كا٤بخلوقات كلها تصلي، كلكن لكل ُىوَ )
( صبلة هللا ُىَو الَِّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَماَلِئَكُتوُ )كدالالهتا ككيفيتها صبلة معناىا كمبناىا كمغزاىا 

رىا، لة عظيمة كرٲبة ال يكاد اإلدراؾ العقلي يتصوٌ جبللو على العباد ا٤بخلوقْب، حا ا٣بالق جلَّ 
كرحيم هبم إهنا صبلة خاصة ٗبعُب خاص إللفات نظرىم كإشعار قلوهبم أف هللا تعأب معهم كإليهم 

( جاء ابلفعل ا٤بضارع ا٤بستمر، إهنا صبلة رٞبة ُيَصلِّيكيصلي عليهم كمبلئكتو ابستمرار ألف )
( َويُػَعلُِّمُكْم َما ملَْ َتُكويُوا تَػْعَلُموفَ تعليم كتفهيم كقولو )كمغفرة كصبلة تسديد كأتييد كصبلة 

، كصبلة رعاية كعناية أبمر ا٣بلق ١بميع ا٣بلق ببل استثناء، صبلة إلرادة ا٣بّب ٥بم، كىو ُُٓالبقرة/
الغِب عنهم كىم الضعفاء الفقراء لرعايتو كفضلو، كىو سبحانو كتعأب ُب ا٤بؤل األعلى يتجاكب 

من ذكرين ِف يفسو )يقوؿ هللا تعاىل: ِف حديث قدسي كلو بذكركم، عن النيب )ص( الوجود  
 ( ذكرتو ِف يفسي، ومن ذكرين ِف مَل ذكرتو ِف مَل خري منو

( أم يرٞبكم ُيَصلِّي َعَلْيُكمْ ( ىو هللا سبحانو بعليائو ىو الذم )ُىَو الَِّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكمْ : )ا٘تعىن
: قاؿ روي ،لى الدكاـ كيعتِب أبمركم بكل ما فيو صبلحكم كفبلحكمقكم كيعطف عليكم عكيوفٌ 

صلي، أإين ): سل لنا ربك ىل يصلي؟ فتعاظم عليو ذلك، فأكحى هللا إليو: موسى اي بنو إسرائيل
مع االختصار  ،ِّٔص٤ٔبنثورالدر ا (كأف صبلٌب رٞبٍب سبقت غضيب كلوال ذلك ٥بلكوا

مر هللا سبحانو كتعأب، كمبلئكتو تدعوا لكم بزايدة الرٞبة أب ( يصلوف عليكم أيضان َوَماَلِئَكُتوُ )
ًبيلىكى كىًقًهٍم عىذىابى ا١بٍىًحيمً كا٤بغفرة كالتوبة كقولو ) بيوا كىاتػَّبػىعيوا سى لًييٍخرًجىكيٍم ) ٕغافر/( فىاٍغًفٍر ًللًَّذينى اتى
ف كالعصياف لغفلة كا١بهل كالتخلٌ ( كينقذكم من ظلمات الًييٍخرًجىكيمٍ ( )ًمنى الظ ليمىاًت ًإٔبى الن ورً 
كالرعاية ية ام كا٥بدي( إٔب نور العلم كالتعلِإىَل الن ورِ م إٔب عذاب جهنم )كالضبلؿ كالضياع ا٤بؤدٌ 

 ،لصبلتو سبحانوكسبب ة كالطاعة كاالستقامة ا٤بؤدية إٔب نعيم ا١بنة، كىذا اإلخراج الكرًن علٌ 
كيرأؼ هبم، كىذه الصلوات اإل٥بية ا٣باصة ا٤بميزة كصلوات مبلئكتو على ا٤بؤمنْب الذين يرٞبهم 

وََكاَف اِبْلُمْؤِمِنَي )فشٌبو ا١بهل ابلظلمات، كشٌبو ا٤بعرفة ابلنور،  ،تستدعي منهم شكرىا كتقديرىا
( كاسع الرٞبة اب٤بؤمنْب، يعتِب بصبلحهم كصفاء نفوسهم كسبلمة قلوهبم كهتذيب عيوهبم، رَِحيًما

َأََّل إلخبلصهم ُب إٲباهنم كقولو ) م الصا٢بة كيعفو عن الكثّب من ذنوهبمفيقبل القليل من أعما٥ب
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يُن اْٗتَاِلص ( اْلَعَملِ  نَ مِ  اْلَقِليلُ  كَ فِ كْ يَ  كَ قَػْلبَ  صَأْخلِ ، عن النيب )ص( )ّالزمر/( ّلِِلَِّ الدِّ
ٍلقتيكي ألىٍجًلي)خى  ِف اٖتديث القدسي، ُٕٓصّٕالبحار ، كىخى  الى ) وفيو أيضاً ( لىٍقتي األشٌيٍاءى ألىٍجًلكى

( فعل وََكافَ ) ُِٓ/ٗمواىب الرٞبن( يىسىعيًِبى قػىٍلبي عىٍبًدمى اٍلميٍؤًمنإ٭با كى  ،تىسىعيًِبٍ الى أىٍرًضيى كىالى ٠بىىاًٍئيى 
كما يزاؿ يرٞبهم كيرعاىم رعاية خاصة على الدكاـ  ،ماضو يدؿ على أف هللا كاف رحيمان اب٤بؤمنْب

نيا فإنو يهديهم إٔب ا٢بق الذم جهلو غّبىم، كيعصمهم من الزلل ُب الدنيا كاآلخرة، أما ُب الد
نهم من أىواؿ يـو صَّ هم من الفزع األكرب كحى نى كيسددىم ُب القوؿ كالعمل، أما ُب اآلخرة فإنو أمٌ 

 .اب١بنة مابلبشارة كفوزى مالقيامة، كا٤ببلئكة يتلقوهن
هللا تعأب على الناس معناىا ا٤بغفرة كالرٞبة  ( الصبلة منُىَو الَِّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكمْ ) -ُ: فائدة

كاإلحساف إليهم، كالصبلة من ا٤ببلئكة على الناس معناىا الدعاء ٥بم اب٤بغفرة كالرٞبة، كالصبلة 
ِمَن ) -ِمن العبد إٔب هللا معناىا الدعاء لطلب الرٞبة كا٤بغفرة من هللا كطاعتو كا٣بضوع لو، 

كما عداه ظلمات تتعدد  ،صل كاسع شاملهللا كاحد متكامل متٌ  ( نورالظ ُلَماِت ِإىَل الن ورِ 
 نٍ كيعانوا مً  ،كٚبتلف، كما ٱبرج الناس من نور هللا كمنهج هللا إاٌل ليعيشوا ُب ظلمة من الظلمات

، كجاءت ِِ/اإلسراء( ََّل َِتَْعْل َمَع اّلِلَِّ ِإَٙتًا َآَخَر فَػتَػْقُعَد َمْذُموًما َٜتُْذوًَّل كقولو )  ،من ا٥بمـو مٍ ىى 
( اب٤بفرد، ٗبعُب ٦برد أف ٚبرج الناس إبرادهتا من )نور( هللا الواحد الن ورِ ( اب١بمع كجاء )الظ ُلَماتِ )

ىا اىا كيقودالٍب يرع ،عة( ا٤بتعددة كالسبل الضالة ا٤بتنوٌ الظ ُلَماتِ حد فسوؼ أتخذه )د ا٤بتٌ ا٤بوحٌ 
اانة بعد معاانة، فلم يعد يعرؼ طريق كمع ،شياطْب اإلنس كا١بن الٍب تزيده ظلمات فوؽ ظلمات

ُ كال يستذكؽ حبلكة ا٥بداية كيصعب عليو طريق االستقامة كقولو ) ،النور ُهْم َمْن َىَدى اّلِلَّ َفِمنػْ
ُهْم َمْن َحقَّْت َعَلْيِو الضَّاَلَل ُ  ( هللا تعأب كحده بتلك الصبلة لُِيْخرَِجُكمْ قاؿ ) -ّ ،ّٔالنحل/( َوِمنػْ

( لئبل يكوف كيمٍ ا لًييٍخرًجى رجكم من الظلمات إٔب النور كٓب يقل )ٱب ،الدائمة ا٤بستمرة كالعناية
 عليكم بذلك اإلخراج ا٤ببارؾ.  ةه نَّ للمبلئكة مً 

 ﴾ظَمَِّْعُيُْْ ٌََّّْ َِّْوٌََْٗوُ عََِدٌّ ًَؤَػَذَّ َُيُْْ ؤَـْشًخ ًَشِميًد  ﴿ – ٗٗ

كمبلئكة ُب الدنيا، كأما أمرىم ُب  ٞبهمأف هللا تعأب يصلي عليهم كير الذاكرين كاف أمر ىؤالء 
 .اآلخرة فإف فضل هللا كرٞبتو كنعمتو الكثّبة تشملهم

ـٌ كىذا ما أشار إليو بقولو ) ( ٙبية هللا للمؤمنْب يـو يلقوف هللا عند ا٤بوت ُتَِيػَّتُػُهْم يَػْوـَ يَػْلَقْويَُو َساَل
الدعاء ٥بم ابلسبلمة ٥بم  ( من ا٢بياة ٗبعُبٙبيةكعند البعث للحساب كُب ا١بنة، كلمة )

( أي جعل لك حياة نمي  هللاُ  اؾَ يّ كما يقاؿ )حَ آلخرين، فيحيوف حياة سا٤بة متكاملة دائمة، لك 
ـٌ تتنامى فيها ا٢بياة )، حياة زاكية حلوةطيب   ( كإكراـ كسبلمة كأماف كأمن كاطمئناف من كل َساَل

ـٌ سَ أذل مادم أك معنوم، كسبلـ من كل ا٤بخاكؼ كاألىواؿ )  تعأب تعظيمان ( أيتيهم من هللااَل
ـٌ قَػْوًَّل ِمْن َربٍّ رَِحيمٍ ٥بم، كسبلـ من مبلئكتو كمن بعضهم لبعض كقولو ) سبلـ  ،ٖٓيس/( َساَل
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من كل مكركه كمرض كضعف كخصاـ كحزف  سالـات، بعيد عن كل السلبيات ك٩بلوء ابالٯبابيٌ 
 .كعتبكلـؤ كتعب 

ة العلوية ة من هللا تعأب ٙبملو ا٤ببلئكة، كيبلغوهنم التحيٌ ٤بودٌ اكرايحْب يتلقونو بعطر الورد  سالـ
ي ا٤بشاعر كالضمائر كتشرح الصدكر كالقلوب، كمن ٍب أنو ياذة الٍب ٙبي السامية الشفافة النفٌ 

ـٌ ) ( ٙبية أىل ا١بنة كٙبية اإلسبلـ السبلـ، كٙبية ملك ا٤بوت للمؤمن عند القرب السبلـ َساَل
٥بم ثواابن حسنان كمنزلة عظيمة مع النعيم ا٤بقيم ا٣بالد ُب ا١بنة  أ( ىيْم َأْجًرا َكِر٦تًاَوَأَعدَّ ٙتَُ عليك، )

٩با ال عْب رأت كال أيذف ٠بعت كال خطر على قلب )نعيم ، كدقٌة العبارات فوؽ كصف الكلمات
ـً ًعٍندى رىهبًًٌٍم كىىيوى كىلًيػ هيٍم )كقولو   ،ُُٗ/ٖالبحار(بشر انيوا يػىٍعمىليوفى ٥بىيٍم دىاري السَّبلى ، ُِٕ/األنعاـ( ٗبىا كى

م ذالذا كٱبتار ٥بم األماف كاالطمئناف، فمن  ،بلـىذا ىو رهبم الرحيم الكرًن الذم يرزقهم السَّ 
 يكره ىذا االختيار؟!

 ﴾َ خَُِّوِ زِةِرِْٗوِ ًَعِشَخـًد ُٓنِريًخ ًَدَخػًِْد بَُِ ، َّد ؤَُّّيَد خُنَّسُِِّ بَِّٗد ؤَسْعَِْنَدىَ ؽَدىِذًخ ًَُٓسَؾِّشًخ ًََٗزِّشًخ  ﴿-ٙٗ – ٘ٗ

بو بذكر أكصاؼ النيب ككظيفتو  هللا تعأب أنو أخرج ا٤بؤمنْب من الظلمات إٔب النور، عقٌ ٤با بٌْب 
اَي َأيػ َها ضاء هللا بو الكائنات فقاؿ: )أفإنو كالسراج ا٤بنّب الذم  ،الرسالية )ص( ُب كافة الناس

كظيفة النيب )ص( فيهم ( تشريف للنيب )ص( كبياف اَي َأيػ َهانداء )( اَؾ َشاِىًداالنَّيب  ِإنَّ َأْرَسْلنَ 
( كىي صفة جامعة لكل صفاتو األخرل الكثّبة ا٤بتكاملة َشاِىًداأف يكوف ) ،بببلغة عالية

( على أعماؿ أمتك بطاعتهم كمعصيتهم من إٲباف أك كفر، كعمل صاّب أك طاّب َشاِىداً )
غوىم رسالة رهبم، فعليهم أف يعملوا ٗبا ٰبسن أداء ىذه تك أبف أنبياءىم قد بلٌ ( على أمَشاِىداً ك)

حدث  صادر عن علم ٕبضورالشاىد : قوؿ الشاىد والشهيد والشهادةالشهادة الصادقة، 
ر شهادتك على أمتك كصدقك معها كحرصك : إان نقدٌ مبعىن، كحصل ٗبشاىدة بصر، معٌْب 

 ،داءن مقبوالن قبوؿ الشاىد الكفوء الصادؽ العادؿ ا٤بنصفأ يها يـو القيامةعليها، شهادة تؤدٌ 
يها يـو القيامة، فهو )ص( لع عليها كيؤدٌ ابعتباره )ص( أفضل شاىد عدؿ على أعماؿ أمتو كيطٌ 

 (َوِف َىَذا لَِيُكوَف الرَُّسوُؿ َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكويُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ شهيد الشهداء كقولو )
ر ، )ٖٕ/ا٢بج قْب ٔبنات النعيم كالتكرًن، الذين ٝبعوا بْب اإلٲباف كالعمل طيعْب ا٤بتٌ للم (اً َوُمَبشِّ

نٍػيىا كىُب اآٍلىًخرىةً الصاّب كترؾ ا٤بعاصي كقولو )  .ْٔيونس/( ٥بىيمي اٍلبيٍشرىل ُب ا٢بٍىيىاًة الد 
آذكا الناس  نا٤بسيئْب الذي ( للعاصْب من عذاب ا١بحيم، كللغافلْبَويَِذيًراكىي مرحلة الَبغيب، )

َ نفسهم كقولو )أإٔب أنفسهم كنسوا هللا فأنساىم مصلحة  اك ؤ كأسا َوََّل َتُكويُوا َكالَِّذيَن َيُسوا اّلِلَّ
كىذه مرحلة الَبىيب، كمن ٰبق لو التبشّب  ،ُٗا٢بشر/( فَأَْيَساُىْم َأيْػُفَسُهْم ُأولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوفَ 

َوَداِعًيا ِإىَل ) -ْٔقواؿ الناس كأفعا٥بم الذين يعرفهم، أأف يكوف شاىدان على ل كاإلنذار فهو ا٤بؤىَّ 
 كمنهجو كتوحيده كطاعتو كعبادتو الٍب خلقهم هللا من أجلها كإلقاء ( كداعيان ا٣بلق إٔب حق هللااّلِلَِّ 

 أحد كال إٔب دنيا ( ال داعيان إٔب نفسو كال داعيان إٔبَوَداِعًيا ِإىَل اّلِلَِّ ا٢بجة الواضحة على الناس )
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يصيبها كال إٔب جاه يرغب إليو كال إٔب زكجات يتزكجها كال إٔب ٦بد كال ماؿ كال عزة كقومية 
( إٔب منهج هللا إٔب صراط هللا كإٔب الطريق الذم يصل َوَداِعًيا ِإىَل اّلِلَِّ كعصبية جاىلية..، كلكن )

ه، ال دعوة من تلقاء نفسو كال برأيو ا٣باص، كال ىو ا( أبمره تعأب ال يتعدٌ ِبِِْذيِوِ بو إٔب هللا تعأب، )
رِيَن غ الناس عن هللا ما يريده هللا من الناس كقولو )٭با ىو مبلٌ إ ،أيٌب بشيء من عنده ُرُساًل ُمَبشِّ

ٌ  بَػْعَد الر ُسلِ  أىٍرسىلىوي )، كُب هنج الببلغة ُٓٔالنساء/( َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَف ِللنَّاِس َعَلى اّلِلَِّ ُحجَّ
، كىشىاًىدان عىلىى ا٣بٍىٍلًق، فػىبػىلَّغى رىسىاالىًت رىبًًٌو غىيػٍرى كىافو  ر دىاًعيان ًإٔبى ا٢بٍىقًٌ ( بتيسّبه ِبِِْذيِوِ ( )كىالى ميقىصًٌ

ِإْف تَػْنُصُروا اّلِلََّ يَػْنُصرُْكْم للدعوة كتسهيل ٪باحها كتسديد مرسلها كأتييد داعيها كانصره كقولو )
ألف  ،ق اإلذف كأريد بو تيسّبه كدعمو كتذليل الصعاب أمامو ٦بازان لطفأ، ٕدمحم/( َأْقَداَمُكمْ َويُػثَػبِّْت 

فبل تنجح كال تنتصر إاٌل ٗبعونة هللا سبحانو كنصره  ،الدعوة إٔب هللا ا٣بالصة كالواعية ليست سهلة
 .كإمداده

أم كأنت ايدمحم )الرٞبة ا٤بهداة(  ، جليلة تشبيهية ككناية ٝبيلة ة( استعارة ببلغيَوِسَراًجا ُمِنريًا)
َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإَّلَّ َكافًَّ  ِللنَّاِس َبِشريًا اج كا٤بصباح ا٤بضيء للناس كافة كقولو )كالسراج الوىٌ 

، كال ٯبحد دعوتو إاٌل جاىل معاند، كىو )ص( بدعوتو ا٤بباركة تنجلي بو ِٖسبأ/( َويَِذيًرا
، كيكشف الظلمات كيزيل الشبهات كيرفع حّبة الضبللة الناس من صي لًٌ ٱبيى ظلمات ا١بهالة كى 

،لٍب ىي لكينّب الطريق للناس اب٥بداية  ةا٤بعاان كالسراج ا٤بنّب ا٤بضيء ُب الظلمات الدامسة   أقـو
و هللا تعأب نبيو ، كشبٌ الليلي كاألرؽاليومي حيث الكآبة كالضياع كاألزمات النفسية كالقلق 

٤بنّب، ألف هللا جلى بو ظلمات الشرؾ كاألكاثف كاألصناـ اا٤بضيء ا٤بصطفى )ص( ابلسراج 
كيهتدم الناس بضيائو إٔب  ،ىتدل بو الضالوف، كما ٯبلي ظلمات الليل بضياء النهاراا٤بختلفة ك 

 سعادهتم كالوصوؿ إٔب شاطئ السبلـ كاألماف. 
ًََُد ظُيِغِ خٌَُْدكِشَِّٖ ًَخُُْٔنَدكِوِنيَ ًَدَعْ ؤَرَخىُْْ ًَظًٌََََّْ ػَََِ خَُِّوِ  ، ريًخًَزَؾِّشِ خُُْٔآِْنِنيَ زِإََّٕ َُيُْْ َِٖٓ خَُِّوِ كَنًِْد ًَسِ ﴿-ٛٗ – ٚٗ

  ﴾ًًََلََ زِدَُِّوِ ًًًَِِْد

ِر اْلُمْؤِمِنَي ِبَِفَّ َٙتُْم ِمَن اّلِلَِّ )  ( كبشر ايدمحم ا٤بؤمنْب خاصة أبف ٥بم من هللا بشارة خاصة َوَبشِّ
جر كاالستحقاؽ أك ءن كثواابن كمننان متعددة ُب جنات النعيم زايدة على األ( عطاَفْضاًل َكِبريًا)
هللا ٥بم على يدم رسولو ما يؤدم هبم إٔب البشرل كالفضل  عى رَّ ( على سائر األمم الذم شى َفْضاًل )

رين كا٤بنافقْب ( كال تقبل اقَباحات الكافَوََّل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقيَ ) -ْٖالكبّب كا٣بّب الكثّب 
اثبتان كال تصغ ألحد منهم كعدـ  نالٍب ظاىرىا يغر كيسر كابطنها يضر مهما ضغطوا عليك، ك

، كىذا قبل ٗالقلم/( َود وا َلْو تُْدِىُن فَػُيْدِىُنوفَ االعتناء بشأهنم كالتساكمهم ُب الدين كقولو )
فَاْصَفِح لك أبقوا٥بم كأفعا٥بم كقولو )( كاصفح عن أذاىم َودَْع َأَذاُىمْ تشريع ا١بهاد ُب سبيل هللا )

ىم الناس عنك، كأعرض عنهم كال ، كاصرب على ما ينالك منهم كصدٌ ٖٓا٢بجر/( الصَّْفَح إْتَِميلَ 
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تأثر أبذاىم فيأٌب النصر من قلب ا٤بعاانة، تكال تنزؿ إٔب مستواىم ك  ،ع كقتك كجهدؾ معهميٌ ضى تي 
كاف النيب   ،ره أم شرٌ الذم ال يضٌ األمْب صْب فإف هللا يكفيك كٰبميك كيدخلك ُب حصنو ا٢ب

ِف   ُ ويَ مرُ ئ، والُ دِ مباْ ِف الَ   ُ البَ الصَّ ُب دعوتو الرسالية )فاعلة قاعدة حركية على )ص( يعتمد 
ل قمورؾ كأحوالك إٔب هللا تعأب كال تستأض كل ( كاعتمد كفوٌ َوتَػوَكَّْل َعَلى اّلِلَِّ (، )لِ عامُ التَّ 

وََكَفى ) ّبكىو النصكهللا كحده ىو الوكيل كىو األصيل  ،ه لك كفيلبنفسك، كىو سبحانو بنصر 
قـو أضو ُب ٝبيع أحوالك، فيسددؾ كيؤيدؾ كيهديك للٍب ىي مورؾ كفوٌ أ( تكل إليو اِبّلِلَِّ وَِكياًل 
  قَ يػْ قَ حَ  لِ كُ وَ  التػَّ ِف ُب غرر ا٢بكم ) ُِِآؿ عمراف/( َوَعَلى اّلِلَِّ فَػْليَػتَػوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوفَ كقولو )

 ِٔٛف هنج البالغ  حكم، مطلوب عن عمل مفركض كسعي مدركس له ِب توكٌ غ( كلكن ال يي فقاْ اإليْ 
 ( ًقيمىةي كيلًٌ اٍمرًلء مىا ٰبيًٍسنيوي )

ؼ ُب ( ٘باىل أذل األعداء ال يعِب الضعف، بل يعِب ا٢بكمة ُب التصرٌ َودَْع َأَذاُىمْ ) -ُ: فائدة
ٔب إرابؾ الظركؼ إـ إاتحة الفرصة ا٤بناسبة، حٌب ال يؤدم م ٥بم، كعدعدـ االصطداـ هبم كالتصدٌ 

ِف غرر إٔب التوكل على هللا، العامة الٍب ال تتحمل اإلرابؾ، كىذه ا٢بكمة ُب التصرؼ ٕباجة 
ـَ : ٤با نزؿ قولو )روي: سبب النزوؿ -ِ)االحتماؿ زين السياسة(  اٖتكم لِيَػْغِفَر َلَك اّلِلَُّ َما تَػَقدَّ

، قالوا ايرسوؿ هللا قد علمنا ما يفعل هللا بك، فماذا يفعل بنا؟ ِالفتح/( َما َتََخَّرَ ِمْن َذيِْبَك وَ 
ًر اٍلميٍؤًمًنْبى فانزؿ هللا )   (....كىبىشًٌ

ىَُّٖ كََٔ﴿ – ٜٗ د ٌَُُْْ ػََِْْيَِّٖ ِْٖٓ ػِذَّشٍ ظَؼْعَذًَُّٗيَد َّد ؤَُّّيَد خَُّزَِّٖ آََٓنٌُخ بِرَخ ٌََٗمْعُُْ خُُْٔآِْنَدضِ ؼَُّْ ىََِّوْعٌُُٔىَُّٖ ِْٖٓ هَسَِْ ؤَْٕ ظََٔغٌُّ
  ﴾كََٔعِّؼٌُىَُّٖ ًَعَشِّلٌُىَُّٖ عَشَخلًد ـًَِِْٔد

اآلية عن كيفية طبلؽ نساء ا٤بؤمنْب غّب ا٤بدخوؿ هبن، بطريقة كرٲبة رحيمة كىي تتحدث    
ِذيَن َآَمُنوا ِإَذا َيَكْحُتُم اَي َأيػ َها الَّ ): ا٘تعىنب ا١بليل سلوب ا٤بهذٌ ( كابألِميلإتَ  َسَراحال)

( أم أجريتم عليهن ِإَذا َيَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناتِ أيها الذين آمنوا ) ( ا٣بطاب للمؤمنْب، اياْلُمْؤِمَناتِ 
( من قبل أف ُثَّ طَلَّْقُتُموُىنَّ ِمْن قَػْبِل َأْف ُتََس وُىنَّ ( )أك القانوين عقد الزكاج الشرعي)عقد النكاح 
ك٘بامعوىن، كالتعبّب عن ٝباع ا٤برأة بكناية تشبيهية عنو اب٤ببلمسة كا٤بماسة ىو من  تدخلوا هبن

: التخلية من كاثؽ عهد كعقد أصل معىن الطالؽالَببوم النموذجي ا٤بميز،  أدب القرآف الكرًن
ٍة تَػْعَتد ويَػَهاالزكاج ) ا٤بدخوؿ هبا، ألنو ( أم ال عدة شرعية للمطلقة غّب َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ

( ابلذكر، اْلُمْؤِمَناتِ ) صٌ ليس ىناؾ احتماؿ للحمل، ك٥با أف تتزكج إف شاءت من فورىا، كإ٭با خى 
 لنطفتو أين ٌّب خى تى اب٤بؤمن أف يػى  قمع أف الكتابيات ا٤بؤمنات يدخلن ُب ا٢بكم، للتنبيو على أف األلي

( ا٤براد َفَمتُِّعوُىنَّ إاٌل مؤمنة عفيفة شريفة )اٌل يتزكج ا٤بؤمن أكالده، ك ان شريفة ألمٌ أيضعها لتكوف 
بلؽ( الطَّ  ةي عى تػٍ ق ٤بطلقتو تسمى )مي مها ا٤بطلًٌ اب٤بتعة الشرعية ىنا عبارة عن منحة كىدية مالية، يقدٌ 

فَػتَػَعاَلْيَ أَُمتِّْعُكنَّ َوُأَسّرِْحُكنَّ َسَراًحا كقولو )  ،ٚبفيفان لشدة كقع الطبلؽ عليهن كجرب ٣بواطرىن
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، يتحدد ٜبن متعة الطبلؽ تبعان ليسره كعسره ٗبا يتناسب مع حالو كحا٥با، ِٖ/األحزاب( ياًل ّتَِ 
إذا ٓب يفرض ٥با  :وَّلً ، أبشرطيالطبلؽ  ق منحةتتمتع ا٤بطلقة هبذه ا٤بنحة، ك٘بب على ا٤بطلًٌ 

بل : كيقع الطبلؽ قاثيياً قت نصف ا٤بهر كال تستحق ا٤بتعة، مهران، كإذا فرض ٥با مهران استحٌ 
ََّل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْف طَلَّْقُتُم النَِّساَء َما ملَْ ُتََس وُىنَّ َأْو تَػْفِرُاوا َٙتُنَّ َفرِيَضً  الدخوؿ هبا كقولو )

، عن اإلماـ الباقر )ع( ُب اآلية ِّٔالبقرة/( َوَمتُِّعوُىنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرِتِ َقَدرُهُ 
ٌم عظيم ىى لوىن ٗبا قدرًب عليو من معركؼ، فإهنن يرجعن بكآبة ككحشة كى ( أم ٝبىٌ نَّ َفَمتُِّعوىُ )

 مٍ كي شدٌ أ مٍ كي مى رى كى أ إفٌ فإف هللا عز كجل كرًن يستحي كٰبب أىل ا٢بياء، ) ،كمشاتة من أعدائهن
( تعبّب ياًل َوَسّرُِحوُىنَّ َسَراًحا ّتَِ ) َٔٓصّمن ال ٰبضره الفقيو ،أي مطلقاهتم (مً لهً بلئً ٢ًبى  رامان إكٍ 

حسنة شفافة أخبلقية ليب اوا سبيلهن أبسلٌ أم خى  ،ةالدقٌ عإب ذ افٌ نػى تربوم شفاؼ ببلغي 
ذاء كال اعتداء كال منع يكال إفيو يستحسنها الطبع البشرم، كفارقوىن فراقان ٝبيبلن ال ضرر 

ياًل كال انتقاص من كرامتهن ) ن٢بقوقه كال كال مطالبة كال مشاٛبة ( من غّب ٨باصمة َسَراًحا ّتَِ
 .كال خشونةمعاتبة 
 : فائدة

غب ُب مفردات القرآف: أصل النكاح لعقد الزكاج ٍب استعّب ا( قاؿ الر ِإَذا َيَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناتِ ) -ُ
ء ا١بماع كلها كناايت للجماع، ك٧باؿ أف يكوف ُب األصل للجماع ٍب استعّب للعقد، ألف أ٠با

( كعقدًب عليهن، كخص ا٤بؤمنات اْلُمْؤِمَناتِ ) -ِتعاطيو،  ستقباحهم ذكره كاستقباحتشبيهية ال
اٌل مؤمنة عفيفة شريفة إتنبيهان على أف من شأف ا٤بؤمن أف يكوف عفيفان شريفان نظيفان ال ينكح 

( َباتِ َوالطَّيَِّباُت لِلطَّيِِّبَي َوالطَّيُِّبوَف ِللطَّيِّ ٚبّبان لنطفتو كحفاظان لشرفو كإٲبانو كقولو ) ،نظيفة مثلو
ب ٲبيل إٔب يٌ ان لغّب ا٤بؤمنة، ألف ا٤بؤمن طى ؤ فكة( كليس  نى مؤمً ء الي ؤي فٍ كي   ني مؤمً ، ُب ا٢بديث )الي ِٔالنور/

شكا٥با تقع( كىذا ما يستوجب اإلعراض عن نكاح الفاسقة كالزانية أجنسو كمثلو )كالطيور على 
راجع تفسّبىا ُب  ّالنور/( َيً  َأْو ُمْشرَِك ً الزَّاين ََّل يَػْنِكُح إَّلَّ زَايِ كا٤بشركة كلو أعجبتكم كقولو )

 . (رسَّ ا٤بيى  رآفً القي  عيي كى )
ضِ كَدءَ خَُِّوُ ػََِْْيَ ًَزَنَدضِ ػَِّٔيَ ًَزَنَدَّد ؤَُّّيَد خُنَّسُِِّ بَِّٗد ؤَلَِِْْنَد َُيَ ؤَصًَْخـَيَ خَُِّدظِِ آَظَْْطَ ؤُـٌُسَىَُّٖ ًََٓد ٌَََِٓطْ َِّْٔنُيَ َِّٓٔد ؤَ ﴿ – ٓ٘

ِنَّسِِِّ بِْٕ ؤَسَخدَ خُنَّسُِِّ ؤَْٕ َّغْعَنٌِْمَيَد خَدُِقَصً َُيَ ػََّٔدظِيَ ًَزَنَدضِ خَدُِيَ ًَزَنَدضِ خَدَُدظِيَ خَُِّدظِِ ىَدـَشَْٕ َٓؼَيَ ًَخْٓشَؤَشً ُٓآِْنَصً بِْٕ ًَىَسَطْ َٗلْغَيَد ُِ
 َِْْيِْْ كِِ ؤَصًَْخـِيِْْ ًََٓد ٌَََِٓطْ ؤََّْٔدُٗيُْْ ٌََُِِْْد ٌٌََُّٕ ػََِْْيَ لَشَؾٌ ًًََدَٕ خَُِّوُ ؿَلٌُسًخِْٖٓ دًُِٕ خُُْٔآِْنِنيَ هَذْ ػَِِْٔنَد َٓد كَشَمْنَد ػَ

 ﴾ سَلًِْٔد

اَي َأيػ َها ٌب )ذكر هللا سبحانو ُب ىذه اآلية كما بعدىا زكجات النيب )ص( على التفصيل البل   
نواعان من النساء، تيسّبان لك ُب تبليغ الدعوة لك ايدمحم أ ( قد إٔبناَواَجكَ َأزْ  النَّيب  ِإنَّ َأْحَلْلَنا َلكَ 

 نٌب تزكجتهلك زكجاتك البل جل ذلك إٔبناأساس لوظيفتك الرسالية، فمن كىي ا٥بدؼ األ
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حصران كما  فق عليو، كاألفضل تعجيل إعطاء ا٤بهر ٥بنجورىن ا٤بتٌ أ( أعطيتهن َآتَػْيَت ُأُجوَرُىنَّ ك)
داء السريع الواجب كقد يكوف اباللتزاـ بوفائو أبقرب يتاء: قد يكوف ابأل( كاإلَآتَػْيتَ )توحي كلمة 

، كأحللنا لك الزكاج ( لرية ذىبي ٕ٘بػ ) رَ دّ قُ وَ كاف مهر نساء النيب )ص( ٟبسمئة درىم، ك فرصة، 
ماء كىذا سهمك من غنائم ا٢برب مع ا٤بشركْب من اإل ،( ما ملكت يدؾَوَما َمَلَكْت ٦َتِيُنكَ )

ٌب ٲبلكن ابلشراء، كال موضع أفضل من البل ألهنندىن بطريق الغنائم يَّ ات، كإ٭با قػى ا١بوارم ا٤بسبيٌ 
ُ ) لعدـ كجود غنائم ا٢بركب كاإلماء ك ا٢بمد ،٤بلك اليمْب ُب عصران ا٢باضر ٝتَّا َأفَاَء اّلِلَّ

لكفار، كصفية بنت ٰبٓب من أم الغنائم دكف قتاؿ من ا األنفاؿرجعو هللا إليك من أ( أم َعَلْيكَ 
قريظة،  ئم بِب ا٤بصطلق، كرٰبانة القرظية من غنائم بِبناغنائم خيرب، كجويرية بنت ا٢بارث من غ

َك َوبَػَناِت َعمَّاِتكَ حللنا لك قريباتك )، كأيضان أن كتزكجهنأعتقه ( كزينب بنت َوبَػَناِت َعمِّ
ِت َىاَجْرَف َمَعكَ بَػَناِت َخاِلَك َوبَػَناِت َخاوَ جحش بنت عمة النيب ) ( إٔب ا٤بدينة، كىذا ََّلِتَك الالَّ

َواْمَرَأًة ة، فإهنن حبلئل كمباحات مطلقان، )قيد لؤلفضلية ُب حق النيب )ص( ا٣باص ال للحليٌ 
نساء ا٤بؤمنات الصا٢بات اللواٌب كىنب أنفسهن ال( كأحللنا لك ُمْؤِمَنً  ِإْف َوَىَبْت يَػْفَسَها لِلنَّيبِّ 

ب منو، بدكف مهر مع عقد الزكاج، أما غّب ا٤بؤمنة إف كىبت برسوؿ هللا كشرؼ التقرٌ ان بٌ لك حي 
 .هنا ال تناسبك كال تليق بكلك أل نفسها ال ٙبل  

 (  نَ مؤمِ الُ  ؤُ فْ كُ   نُ مِ ا٘تؤُ كىكذا )
دمحم أف تعقد ( إف ترغب ايِإْف َأرَاَد النَّيب  َأْف َيْستَػْنِكَحَها)كال تتآلف معو ك لو ؤ كف  غّبكغّب ا٤بؤمنة 

َخاِلَصً  َلَك عقد الزكاج من شئت منهن بدكف مهر، كزينب بنت خزٲبة كميمونة بنت ا٢بارث )
 ،كال يشمل ا٤بؤمنْب ،لغّبؾ كال ٰبلٌ  ،كخاص بك ،( كىذا ا٢بكم خالص لكِمْن ُدوِف اْلُمْؤِمِنيَ 
زكجة مهرىا لزكجها بعد منة بدكف مهر إطبلقان، إاٌل إذا كىبت الؤ كج مف يتزٌ أأم ال ٯبوز ٤بؤمن 
نا ما أكجبنا على ( ألننا قد علمنا كبيٌ َقْد َعِلْمَنا َما فَػَرْاَنا َعَلْيِهْم ِف َأْزَواِجِهمْ ثبوتو ُب ذمتو )

حكاـ الشرعية، ُب عقد الزكاج الدائم أك ا٤بنقطع من كجوب تعيْب ا٤بؤمنْب ُب زكجاهتم من األ
َوَما َمَلَكْت ) فاؽ يكوف الوفاؽوابَّلتّ يفية االنفاؽ، فاؽ ككا٤بهر، كتثبيت ا٢بقوؽ كشركط االتٌ 

أحكاـ ملك اليمْب، الذم كضعناه عنك ات من نا ُب إمائهم ا١بوارم ا٤بسبيٌ ( ككذلك بيٌ َأ٦ْتَايُػُهمْ 
كتشريفان لك كمكافأة ١بهادؾ كجهودؾ كإخبلصك، ك٤با قاسيت كعانيت ُب سبيل  كٚبفيفان عن

: أم ضيق كإٍب من أية انحية ُب حرج( ْياَل َيُكوَف َعَلْيَك َحَرجٌ ِلكَ نصرة دين هللا كإعبلء كلمتو)
ابب الزكاج، ألف مصلحة اإلسبلـ تقتضي كجود أحكاـ خاصة استثنائية ابلرسوؿ )ص( مثل 

( كاسع رَِحيًمالة ٤بن يشاء كيستحق )( عظيم ا٤بغفرة كيسَب الزٌ وََكاَف اّلِلَُّ َغُفورًاقياـ الليل )كجوب 
 سعة على عباده. الرٞبة ابلتو 
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( ُب الكاُب عن اإلماـ الباقر َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنً  ِإْف َوَىَبْت يَػْفَسَها لِلنَّيبِّ : )سبب النزوؿ -ُ: فائدة
ا٤برأة ال ٚبطب الزكج،  )ع(: جاءت امرأة من األنصار إٔب رسوؿ هللا )ص( فقالت ايرسوؿ هللا إفَّ 

لك من حاجة؟ فقد كىبت نفسي لك إف قبلتِب.  هلفمرأة ال زكج ٕب كال كلد منذ دىر كأان ا
فقاؿ ٥با رسوؿ هللا خّبان كدعا ٥با اب٣بّب، ٍب قاؿ )ص( اي أخت األنصار جزاكم هللا عن رسوؿ هللا 

 كً مى كأهنى  كأجرأؾً  ءؾً حياى  نساؤكم فقالت ٥با حفصة: ما أقلَّ  بت ُبَّ خّبان، فقد نصرين رجالكم كرغى 
ها ، رغبت ُب رسوؿ هللا ك٤بتً منك ريٌ خي عنها ايحفص  فإهنا فّ فقاؿ رسوؿ هللا )ص(: كُ للرجاؿ، 

كتعرضك بٍب  نصرُب رٞبك هللا فقد أكجب هللا لك ا١بنة لرغبتك ُبٌ اها!، ٍب قاؿ للمرأة: تكعب
: مِبرات تعدد زوجات النيب )ص( -ِهللا، فأنزؿ هللا اآلية،  ءكسركرم، كسيأتيك أمرم إف شا

ا مَ ) (٨بتصر)التمهيد لنشر اإلسبلـ. ُب ا٢بديث ك ٭با ٤بصلحة عامة، إاهتا ك اهتا كال للذٌ ذى ٓب تكن لً 
ركح ( ِإنَّ َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجكَ ( كقولو )لّ جَ وَ  زَ ّب عَ رَ  نْ ي مِ حَ سائي.. إَّّل بوَ يِ  نْ يئًا مِ شَ  تُ جْ وَ زَ تػَ 

  .َِٕصٕالبياف
مع خدٯبة  ّٓإٔب سن  ِٓ، ألف النيب الكرًن )ص( عاش من سن مل تكن بدوافع الشهوة -ُ

ب إٔب القبائل أفضل الطرؽ ُب تغيّب الواقع االجتماعي، تغيّبه من الداخل كالتقرٌ  -ِفقط، 
ادات خاطئة زكاج بتغيّب ع -ّالصهر كالدفاع عنو،  ةٗبصاىرهتم، ككانت من أعراؼ الناس ٞباي

بات غلب زكجاتو ثيٌ أ -ْ، ّٕ/األحزاب كما ُب  كهناية عٌدهتا من زكجة زيد بعد طبلقها كزكاجو
مشكلة   من زكاجو ٢بلٌ  -ٓأم مطلقات، كلو كاف ىدفو جنسيان ٣بطب ا١بميبلت الباكرات، 

كما ُب زينب بنت خزٲبة )أـ سلمة( بعد ىجرهتا إٔب ا٤بدينة مع زكجها، فارتد زكجها عن 
كقولو   الكافراإلسبلـ كبقيت ببل زكج كال أىل كال قريب، كال ٯبوز بقاء زكجة مؤمنة مع زكجها 

، فأراد النيب )ص( أف يكرمها كٯبرب خاطرىا، كىي ٓب َُا٤بمتحنة/( َوََّل ُتُِْسُكوا بِِعَصِم اْلَكَواِفرِ )
خذ النيب كاف النيب )ص( يتعرض لضغوط بعض القبائل ليتٌ   -ٔتكن ذات ٝباؿ كال شباب، 

ا ا٥بى مى  ـى رً ا حي ا٥بى ٝبىى ا كى ٥بى اٍ مى لً  أةرى امى  حى كى نى  نٍ مى )زكجات لو منهم ليفتخركا ٗبصاىرتو كٞبايتو، ُب ا٢بديث 
 .َُِ/ٕركح البياف (اا٥بى ٝبىى ا كى ا٥بى مى  هللاي  وي قى زى ا رى ينهى دً ا لً هى حى كى نى  نٍ مى ا، كى ا٥بى ٝبىى كى 

ْْيَ رَُِيَ ؤَدََْٗ ؤَْٕ ظَوَشَّ ؤَػُْْنُيَُّٖ ًََُد َّمْضََّٕ ظُشْـِِ َْٖٓ ظَؾَدءُ ِٓنْيَُّٖ ًَظُاًُِْ بَُِْْيَ َْٖٓ ظَؾَدءُ ًََِٖٓ خزْعَـَْْطَ َِّْٖٓٔ ػَضَُْطَ كََِد ـُنَدقَ ػََِ ﴿ – ٔ٘
  ﴾ًََّشْمََْْٖ زَِٔد آَظَْْعَيَُّٖ ًُُِّيَُّٖ ًَخَُِّوُ َّؼَُِْْ َٓد كِِ هٌُُِزٌُِْْ ًًََدَٕ خَُِّوُ ػًَِِْٔد لًَِِْٔد

كُب ىذه اآلية أطلق هللا سبحانو لنبيو ا٤بصطفى ا٢برية ُب عدد الزكجات، ُب اآلية السابقة    
( كتعاشر كتسكن مع من َوتُػْؤِويل من تشاء من زكجاتك )( تؤجٌ تُػْرِجيجعل لو ا٣بيار من أف )

لظركؼ ا٣باصة لمنهن، كتقلل زايرة من شئت كتكثر ٤بن شئت كال حرج عليك، فهي مراعاة  تريد
 ِتللهم قسماايطة ابلنيب  ككاف )ص( ٯبتهد ُب القسمة كالعدالة بينهن ُب كل شيء كيقوؿ )

ُهنَّ : )ا٘تعىن( فيما أملك فال تلمِن فيما َّل أملك ( تُػْرِجي( كلك اي دمحم أف )تُػْرِجي َمْن َتَشاُء ِمنػْ
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( من ا٤بؤمنات البلٌب كىنب َمْن َتَشاءُ عدـ الدخوؿ هبا ) كأىا ر، كىو كناية ببلغية عن ردٌ تؤخًٌ 
هية عن قبو٥با كمعاشرهتا كالدخوؿ هبا ( من ا٤بأكل كالسكن، كىو كناية تشبيَوتُػْؤِويأنفسهن لك )

( كمن طلبت معاشرهتا َوَمِن ابْػتَػغَْيَت ٝتَّْن َعَزْلتَ ( فلك ا٣بيار ُب ذلك )ِإلَْيَك َمْن َتَشاءُ )
( من النساء البلٌب ٝتَّْن َعَزْلتَ ( ىجرت من عاشرت من النساء )أك( )ٝتَّْن َعَزْلتَ كالدخوؿ هبا )

 .أنفسهن لك فلم تقبلهن عند ىبتهن فضتهن
 : مبعىن

ة، بل ا٣بيار لك، كالذم ٚبتاره ىو ع لياليك ايدمحم بْب أزكاجك ابلسويٌ ال ٯبب عليك أف توزٌ 
 ا٢بكمة ُب ذلك ٌْب كال إٍب عليك كال لـو ُب ذلك كلو، ٍب بػى  جى رى ( فبل حى َفاَل ُجَناَح َعَلْيكَ األكفق )
( َأْدنَ انؾ ُب أمرىن )ختيار الذم خّبٌ ك التفويض كاال( ذلَذِلَك َأْدَن َأْف تَػَقرَّ َأْعيُػنُػُهنَّ فقاؿ )

قات إليو، كذلك لسركر متشوٌ  نَّ ية ماكي ؤ ( تراتح قلوهبن كتنشرح نفوسهن لر تَػَقرَّ َأْعيُػنُػُهنَّ أقرب أف )
٥با، كرجاء كأمل ا٤بتأخرة أف تتقدـ بعد، كال ٰبق لواحدة منهن أف تعَبض،  تى مٍ سى ا٤بتقدمة ٗبا قى 

كمع ىذا فقد كاف النيب يساكم بْب ان الزمان، قٌ رضاه أنت، كتراه تفضبلن كليس حى رضيت منك ٗبا ت
تَػُهنَّ ُكل ُهنَّ أزكاجو ابلعدؿ ) عطيتهن كلهن، أ( ككاف أطيب ألنفسهن ٗبا َوََّل ٤َتَْزفَّ َويَػْرَاْيَ مبَا َآتَػيػْ

َواّلِلَُّ يَػْعَلُم َما ة )ة النفسيٌ شعرف ٝبيعهن ابلراحيط ُب حق الـز ففرٌ ٓب تَبؾ كاجبان كٓب تي  هن أنكى ملعل
ُ َعِليًما( الضمّب راجع إٔب النيب كأزكاجو، كهللا يعلم ما ُب قلوبكم ٝبيعان )ِف قُػُلوِبُكمْ  ( ٗبا وََكاَف اّلِلَّ

: فائدة( ال يعاجل ابلعقوبة، كيضع األمور ُب مواضعها. َحِليًماُب الصدكر كعليمان ٗبصاّب عباده )
يؤذين النيب )ص( كيشككن بعدلو ُب تقسيم أكقاتو  نَّ أزكاج النيب كي  بعض : إفٌ سبب النزوؿ

 ران ُب تقسيم أكقاتو بْب أزكاجو. كجعلو حي  ةالقسم قَّ بينهن، فأنزؿ هللا ىذه اآلية، كأسقط عنو حى 
ػْفَسَيَ لُغْنُيَُّٖ بَُِّد َٓد ٌَََِٓطْ َِّْٔنُيَ ًًََدَٕ خَُِّوُ ػَََِ ًَُِّ َُد َّمَُِّ َُيَ خُنِّغَدءُ ِْٖٓ زَؼْذُ ًََُد ؤَْٕ ظَسَذٍََّ زِيَِّٖ ِْٖٓ ؤَصًَْخؾٍ ًٌََُْ ؤَ ﴿ – ٕ٘

 ﴾ؽَِْءٍ سَهِْسًد

ابح هللا سبحانو لنبيو أنواعان من النساء، أكجب كحدد عليو ُب ىذه اآلية االكتفاء أبعد أف    
 ،تزكج مكاهنا أخرلق كاحدة منهن كيـ عليو أف يطلٌ رَّ حى ابلتسعة من زكجاتو ُب عصمتو فعبلن، كى 

 رحٌب كلو أعجبو حسنها كٝبا٥با، كذلك ٦بازاة ألزكاج النيب على اختيارىن رضا هللا كرسولو كالدا
 على قناعة ا٤بعيشة مع رسوؿ هللا )ص( كمواساة الناس ربىن بْب الطبلؽ أك الصّبَّ اآلخرة، حْب خى 

ُُتَّ قولو ) فنزلت آي  التخيري يْػَيا ُقْل ِْلَْزَواِجَك ِإْف ُكنػْ ُُتَّ تُِرْدَف اّلِلََّ  ، ...تُرِْدَف اْٖتََياَة الد  َوِإْف ُكنػْ
اَر اآْلَِخَرَة   ل  ( ال ٰبىً ََّل ٤تَِل  َلَك النَِّساُء ِمْن بَػْعدُ : )ا٘تعىن، ِٗ-ِٖ/األحزاب (...َوَرُسوَلُو َوالدَّ

َؿ ِّبِنَّ ِمْن وَ لك ايدمحم بعد األف النساء اللواٌب أحللناىن لك بعد التسع البلٌب معك ) ََّل َأْف تَػَبدَّ
( أم َوَلْو َأْعَجَبَك ُحْسنُػُهنَّ ج أخرل مكاهنا )ق كاحدة منهن كتتزكٌ لك أف تطلٌ  ( كال ٰبلٌ َأْزَواجٍ 

( ابستثناء ما ِإَّلَّ َما َمَلَكْت ٦َتِيُنكَ مات عليك )كلو أعجبك حسن كٝباؿ غّبىن من النساء ارٌ 
ات سهمك من الغنائم ُب ا٢بركب، فبل ات ا٤بسبيٌ لكتابيٌ يدؾ من اإلماء كا١بوارم كا تملك
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اٖترائر كقيم  وعرؼ اجتماعي ِف يشملهن ىذا التحرًن، ألف ا٤بملوكات لسن ٗبنزلة الزكجات 
ات ُب ، كال كجود لئلماء كملك اليمْب ُب ىذا العصر لعدـ كجود جوارم مسبيٌ ذلك الزماف

: ميطٌلعان كمراقبان لؤلمور كحفيظان كعا٤بان رقيباً ( ُكلِّ َشْيٍء رَِقيًباوََكاَف اّلِلَُّ َعَلى  ا٢بركب، ك ا٢بمد )
ٗبا إليو تؤكؿ، كقائمان بتدبّبىا على أكمل نظاـ كأحسن إحكاـ، كمراقبان لؤلمور على كل شيء 
كعلى كل حاؿ كشاىدان عليو حٌب على السرائر كالضمائر، كفيو إشارة إٔب ٙبذير من ا٤بخالفة، 

كانتصار ا٤بسلمْب كاف النيب )ص( ٙبت ضغط  األحزاببعد غزكة  -ُ: نزوؿسبب ال: فائدة
رج النيب )ص( كثّبان، فأنزؿ هللا من بناهتم، األمر الذم كاف ٰبي  شديد من ٨بتلف القبائل كي يتزكج

على جواز النظر إٔب من يريد زكاجها، قاؿ النيب  :ِف اآلي  دَّلل ىذه اآلية كأهنت ا٤بشكلة. 
ٍرأىة كيمٍ أىحىدى  بى طى ا خى إذى )ص( ) ا )يعقد عليها( هى احً كى  نً إٔبى هي يىدىعيو ا  مى إٔبى  أىٍف يػىٍنظيرى  اٍستىطىاعى  فإفٍ  اٍلمى
 . ِٔصِِراغي٤ب( افليفعل
َّٖ بَِٗدهُ ًٌََُِْٖ بِرَخ دُػِْعُْْ كَددْخٌُُِخ كَةِرَخ َّد ؤَُّّيَد خَُّزَِّٖ آََٓنٌُخ َُد ظَذْخٌُُِخ زٌُُْضَ خُنَّسِِِّ بَُِّد ؤَْٕ ُّاْرََٕ ٌَُُْْ بََُِ ىَؼَدٍّ ؿَْْشَ َٗدظِشِ ﴿ – ٖ٘

وُ َُد َّغْعَمِِْْ َِٖٓ خُْمَنِّ ًَبِرَخ ىَؼِْٔعُْْ كَدْٗعَؾِشًُخ ًََُد ُٓغْعَإِْٗغِنيَ ُِمَذِّػٍ بَِّٕ رٌَُُِْْ ًَدَٕ ُّاْرُِ خُنَّسَِِّ كََْغْعَمِِْْ ِٓنٌُْْْ ًَخَُِّ
وِ ًََُد ؤَْٕ إٌَُُىَُّٖ ِْٖٓ ًَسَخءِ لِفَدذٍ رٌَُُِْْ ؤَىْيَشُ ُِوٌُُِزٌُِْْ ًَهٌُُِزِيَِّٖ ًََٓد ًَدَٕ ٌَُُْْ ؤَْٕ ظُاْرًُخ سَعٌٍَُ خَُِّعَإَُْعٌُُٔىَُّٖ َٓعَدػًد كَدعْ

  ﴾ ظَنٌِْمٌُخ ؤَصًَْخـَوُ ِْٖٓ زَؼْذِهِ ؤَزَذًخ بَِّٕ رٌَُُِْْ ًَدَٕ ػِنْذَ خَُِّوِ ػَظًِْٔد
الَببوم، كالتوجيو القرآين للصحابة بشكل خاص كللمؤمنْب بشكل عاـ اآلية الكرٲبة من النظاـ 

كدخوؿ بيوت  ،ُب كل زماف كمكاف، هبذا األدب األخبلقي االجتماعي ُب أصوؿ الضيافة
( كإف كاف ا٣بطاب الَِّذيَن َآَمُنوا ََّل َتْدُخُلوا بُػُيوَت النَّيبِّ اَي َأيػ َها : )ا٘تعىنا٤بؤمنْب بعضهم بعضان، 

ُب بيوت النيب كلكن أريد بو عمـو ا٤بعُب كسعة الداللة، أم كل بيت ٯبوز دخولو إاٌل إبذف  خاصان 
َر من أىلو أك بدعوة ر٠بية خاصة، سواء أكاف البيت للنيب أك لشقي كقولو ) ََّل َتْدُخُلوا بُػُيوًَت َغيػْ

( كدعوتكم إٔب كليمة ِإَّلَّ َأْف يُػْؤَذَف َلُكمْ ) ِٕالنور/( بُػُيوِتُكْم َحتَّ َتْسَتْأِيُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى َأْىِلَها
طعاـ فبل تدخلوا قبل ا٤بوعد قبل أف ينضج الطعاـ، كال تدخلوا ببل دعوة، كأف تدخلوا ُب كقتو 
ادد، كال هتملوا إجابة الدعوة، كال تتأخركا بعد الطعاـ من دكف رخصة من صاحب الدار، كأف 

َر َنِظرِيَن ) ِٖالنور/( ِإْف ِقيَل َلُكُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعواوَ يكوف جلوسكم ٗبقدار ا٢باجة كقولو ) َغيػْ
( نضجو كبلوغو أم غّب مراعْب كقت نضوج الطعاـ ِإَنهُ ( ُب حاؿ كونكم غّب منتظرين )ِإَنهُ 

( فإذا حاف كقت الدخوؿ كأذف لكم فادخلوا، َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم فَاْدُخُلوافيطوؿ لبثكم كانتظاركم )
( فإذا أكلتم كانتهيتم من الطعاـ فَِإَذا طَِعْمُتْم فَايْػَتِشُرواما من غّب دعوة كال إذف فبل تدخلوا )أ

 .فانصرفوا إٔب شأنكم
( كال ٛبكثوا بعد األكل كتطيلوا ا١بلوس فتكونوا ثقاالن كمصدر إزعاج ََّل ُمْسَتْأِيِسَي ِٖتَِديثٍ كى )

بعضان من أجل اللهو كقضاء الوقت من دكف ألىل البيت، كأنتم بتداكؿ األحاديث بعضكم 
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ِإفَّ مبلحظة رضا صاحب الدعوة، كىذا ٘باكز ٢بدكد الضيافة كسوء أدب يؤذم كل إنساف كرًن )
لك البقاء بعد الطعاـ طويبلن فوؽ ا٢باجة، كاف يؤذم النيب )ص( ذ ( إفٌ َذِلُكْم َكاَف يُػْؤِذي النَّيبَّ 

( فيخجل فَػَيْسَتْحِيي ِمْنُكمْ )ريتو كٛبنعوف قضاء حوائجو دكف حقوف عليو كعلى أىلو، فتقيٌ فتضيٌ 
قو لي العظيم كقلبو الرحيم، فبل ٲبنعكم حسن خي  وً قً لي منكم ٣بي  من أف ينهاكم عنو كال يصارحكم حياءن 

 عن عائش على التجاكز على حريتو كراحتو، كلكن أنتم ال تستحوف كال تشعركف ٗبشاعر غّبكم، 
  ٌ بَ عْ شُ  ءُ ياْ اٖتَ كُب ا٢بديث )، ُْٗ/٦ٖبمع البياف عز كجل ٓب ٰبتملهم( )حسبك ُب الثقبلء أف هللا

( كهللا َواّلِلَُّ ََّل َيْسَتْحِيي ِمَن اْٖتَقِّ ) ٖٓٓتفسّب ا٤ببْب ص(وُ لَ  فَ َّل إ٦تاْ  وُ لَ  ياءَ َّل حَ  نْ ، مَ فِ اإل٦تاْ  نْ مِ 
ا٤بكوث طويبلن فوؽ القدر تعأب ال يَبؾ بياف ا٢بق، كال ٲبنعو مانع من إظهار ا٢بق، فيأمركم بعدـ 

عن  ىكينه ، كييعٌلم الناس مكاـر األخبلؽ،ا٢بق بكلماتو ا٤بعقوؿ كالعرؼ ا٤بقبوؿ، يريد هللا أف ٰبقَّ 
( كإذا طلبتم من نساء النيب َوِإَذا َسأَْلُتُموُىنَّ َمَتاًعاالتجاكزات كالتفاىات كالتطفل على اآلخرين )

 ( َمَتاًعا)
ف إليها، كٓب يوجد أحد من الرجاؿ ا٤بقيمْب ُب البيت عندئذ اسألوا حاجة تنتفعوف هبا كٙبتاجو 

( كىو معُب عاـ يشمل كل ما ينتفع بو اإلنساف، ا٘تتاعالنساء من كراء سَب بينكم كبينهن، كذكر )
 .كىو من ابب ا٤بثاؿ ال من ابب التخصيص بو كنفي ا٢بكم عن غّبه

( حاجز كساتر، كال تواجهوىن كجهان ِحَجابٍ ه من كراء )( فاطلبو فَاْسأَُلوُىنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجابٍ )
ثوا مع نساء النيب ٕباجة مهمة كضركرية فبل تتحدثوا معهن لوجو، أم إف اضطررًب أف تتحدٌ 

وىذا دليل على )بات حجاابن شرعيان كامبلن، ٧بجٌ  نَّ أك ىي جعلوا بينكم حاجبان ساتران امباشرة، بل 
، أما كحصانة اجتماعية ،فهو ضركرة إنسانية ،كرة دينيةفهو قبل أف يكوف ضر  (وجوب اٖتجاب

ث معهن، كىذا ال ٱبتص ببيت النيب كحده، بل ىو قانوف من غّب حاجة ضركرية فبل ٯبوز التحدٌ 
عاـ كحكم شرعي يشمل كل البيوت، كإ٭با ذكر بيت النيب ألنو السبب ا٤بوجب لنزكؿ اآلية 

ىذه ىي اٖتكم  من وجوب اٖتجاب لطهارة القلوب وتزكي  ( نَّ َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوقُػُلوّبِِ )
اب الداعية إٔب الشر، فإنو أسلم لنفسو كأطهر لقلبو، ألف باإلنساف عن األس دى عي ، ككلما بػى النفوس

( ُب اللغة: ىو ِحَجابٍ القلب سريع التأثر ككثّب التحسس ابلكلمة كالنظرة كاالختبلط، معُب )
ُ ِإَّلَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء بْب شيئْب كقولو ) الشيء الذم بفصل كيسَب َوَما َكاَف لَِبَشٍر َأْف يَُكلَِّمُو اّلِلَّ

، كا٢بشمة ة ككسيلو مهمة ٢بفظ الشرؼ: ىو مقدمة للعفٌ وحجاب ا٘ترأة، ُٓالشورل/( ِحَجابٍ 
نفس كاجملتمع  ساسية للأكٞباية  ،٭با ىو كقاية أكليةإكال ٲبثل العصمة عن اال٫براؼ بشكل مطلق، ك 

، حيث يشعر اإلنساف أبف االختبلط ىو مقدمة للتحلل ٗالشمس/( َقْد َأفْػَلَح َمْن زَكَّاَىاكقولو )
 سَّْهمٌ  النََّظرُ ، ُب ا٢بديث )َّالنور/( ُقْل ِلْلُمْؤِمِنَي يَػُغض وا ِمْن َأْبَصارِِىمْ كقولو ) االجتماعي

ـِ هْ سِّ  نْ مِ  وـٌ مُ سّ مَ  ٢بجاب أدعى لتهذيب نفوسكم كطهارة قلوبكم ( لذلك صار اِإبِْليس ا



 

  الثاين والعشروف/ إتزء  ٖٚ  / عدد آايهتا ديي/ م ٖٖاْلحزاب / سورة  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     003
 

من خواطر الشهوات كمداخل الشيطاف كدكافع ا٥بول كالسيئات، كأبعد عن الفساد  ،كقلوهبن
 .كالفتنة عند الرجاؿ كالنساء، كأنفى للريبة كسوء الظن

على أف االختبلط بْب الرجاؿ  وِف ذلك دَّلل  واقعي  (النظرة اْلوىل لك والثايي  عليك)ألف 
 ،َِٓالبقرة/( َواّلِلَُّ ََّل ٤تُِب  اْلَفَسادَ كالنساء شيء مضر يؤدم إٔب الفساد كينهى هللا عنو كقولو )

ال كما  ْٖصَُْالبحار )ال ٱبلو رجل ابمرأة ال ٙبل لو إاٌل كاف الشيطاف اثلثهما(عن النيب )ص( 
لتقاءٮبا ابط، ألف ٲبكن أف ٱبتلط السلك الكهرابئي السالب مع ا٤بوجب كٯبتمعا معان ببل ضوا

( كال ٰبق َوَما َكاَف َلُكْم َأْف تُػْؤُذوا َرُسوَؿ اّلِلَِّ )يؤٌدم إٔب أضرار كأخطار كانقطاع التيار الكهرابئي. 
لكم أف تؤذكا رسوؿ هللا ُب بيتو ببل استئذاف منو )ص( كىو الذم ىداكم هللا بو إٔب صراطو 

َوََّل َأْف تَػْنِكُحوا َأْزَواَجُو ِمْن )قبائح العيوب ك من كبائر الذنوب ا٤بستقيم، لذلك أذل النيب )ص( 
كا٤برء ال يتزكج أمو،  ،( كال أف تتزكجوا نساءه بعد كفاتو أبدان، ألهنن ٗبنزلة أمهات ا٤بؤمنْببَػْعِدهِ 

 لكم فبل يليق بكم أف تؤذكه ُب نفسو كأىلو فلو مقاـ التعظيم كاألب ا٤بريٌب  الرؤكؼ كالنيب كالوالد
ِإفَّ َذِلُكْم َكاَف ِعْنَد اّلِلَِّ ن اخَبف الدار اآلخرة كااللتزاـ ٗبا يرضي الرسوؿ )ص( )كالتكرًن، كى

( ألف ذلكم اإليذاء كالزكاج عند هللا ذنبان عظيمان كخطيئة كبّبة ال يغفره هللا لكم، كفيو من َعِظيًما
: فائدة٥بذا األمر.  تعظيم هللا تعأب لشأف رسولو )ص( كإٯباب حرمتو حيان كميتان، كامتثلت األمة

قة زيد كىي زينب بنت جحش، أكٓب كليمة طعاـ كدعا ج النيب مطلٌ : عندما تزكٌ سبب النزوؿ -ُ
ثوف بيت فوؽ العادة، كىم يتحدٌ الطالوا ا١بلوس ُب أالناس إليها فأكلوا كانصرفوا، إاٌل ثبلثة نفر 

قوا عليو كعلى يٌ أذل )ص( ألهنم ضى تمستئنسْب ابلكبلـ من دكف رخصة من الرسوؿ )ص(، ف
 كاستحى أف يصارحهم كٱبرجهم من البيت، فأنزؿ هللا اآلية.  ،زكجو
  ﴾ بِْٕ ظُسْذًُخ ؽَْْحًد ؤًَْ ظُخْلٌُهُ كَةَِّٕ خَُِّوَ ًَدَٕ زٌَُِِّ ؽَِْءٍ ػًَِِْٔد ﴿ – ٗ٘

 تكشف اآلية دقة علم هللا أبسرار اإلنساف كمكنوانتو، ككأٌف التعبّب القرآين يغوص ُب أعماؽ
ٍنسىافى كىنػىٍعلىمي مىا )النفوس كييبٌْب أف اإلنساف مكشوؼ للخالق بصورة كاملة كقولو  لىٍقنىا اإٍلً كىلىقىٍد خى

ٍبًل اٍلوىرًي ًئا): ا٘تعىن ُٔؽ/( دتػيوىٍسًوسي بًًو نػىٍفسيوي كى٫بىٍني أىقٍػرىبي ًإلىٍيًو ًمٍن حى ( إف تظهركا ِإْف تُػْبُدوا َشيػْ
ُب  هركه ُب قلوبكم كتضمرك سٌ ( أك تى َأْو َُتُْفوهُ ) أك أبم شيء شيئان ابلسنتكم ُب الزكاج هبن

صدكركم فإف هللا سبحانو يعلمو كيعلم ظاىركم كابطنكم، ألنو أقرب إليكم من حبل الوريد كألنو 
َكاَف فَِإفَّ اّلِلََّ  ) ُٗغافر/( يَػْعَلُم َخائَِنَ  اْْلَْعُيِ َوَما َُتِْفي الص ُدورُ ٧بيط بكل شيء علمان كقولو )

ع على كل تفكّب كتدبّب، كعلى الظواىر كالسرائر كسيجازيكم ( فإف هللا مطلٌ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما
 :وِف اآلي  إشعارعليو، كُب ىذا التعميم مع الربىاف على ا٤بقصود مزيد هتويل كمبالغة ُب الوعيد، 

ُب الدر ا٤بنثور، أف : سبب النزوؿبعده. )ص( من أبف بعضهم ذكر ما يشّب إٔب نكاحهم أزكاجو 
طلحة بن عبيد هللا قاؿ: أٰبجبنا دمحم عن بنات عمنا كيتزكج نساءان من بعدان؟ لئن حدث بو 
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: كإف نزلت اآلية ُب خصوص السبب، مالحظ ن نساءه من بعده، فنزلت اآلية، جى حدث لنتزكٌ 
 كلكن أريد ٥با عمـو ا٤بعُب كسعة ا٤بغزل كالداللة. 

َّٖ ًََُد ِٗغَدجِيَِّٖ ًََُد َٓد ٌَََِٓطْ ؤََّْٔدُٗيَُّٖ ْْيَِّٖ كِِ آَزَدجِيَِّٖ ًََُد ؤَزْنَدجِيَِّٖ ًََُد بِخٌَْخِٗيَِّٖ ًََُد ؤَزْنَدءِ بِخٌَْخِٗيَِّٖ ًََُد ؤَزْنَدءِ ؤَخٌََخظِيَُِد ـُنَدقَ ػََِ ﴿ – ٘٘
  ﴾ ًَخظَّوِنيَ خَُِّوَ بَِّٕ خَُِّوَ ًَدَٕ ػَََِ ًَُِّ ؽَِْءٍ ؽَيِْذًخ

كرخصة السفور  ،أكجب هللا سبحانو ا٢بجاب على النساء، أابح ٥بن الظهور ببل حجاب ٤با
بتفصيل أمشل كقولو  ُّالنور/هبم( ا٤بذكورين ُب اآلية، كُب سورة  لذكم ااـر )أم ٰبـر الزكاج

ا كىٍليىٍضرًٍبنى ًٖبيميرًًىنَّ عىلىى) جيييوهًبًنَّ كىالى يػيٍبًدينى زًينػىتػىهينَّ ًإالَّ  كىالى يػيٍبًدينى زًينػىتػىهينَّ ًإالَّ مىا ظىهىرى ًمنػٍهى
( ال إٍب كال حرج كال أبس على نساء النيب ُب أف ال ََّل ُجَناَح َعَلْيِهنَّ ): ا٘تعىن (...لًبػيعيولىًتًهنَّ 
َوََّل ( )َوََّل َأبْػَناِء َأَخَواهِتِنَّ  ِف َآاَبئِِهنَّ َوََّل َأبْػَنائِِهنَّ َوََّل ِإْخَواهِنِنَّ َوََّل َأبْػَناِء ِإْخَواهِنِنَّ )كقولو ٰبتجنب  
( من العبيد كاإلماء َوََّل َما َمَلَكْت َأ٦ْتَايُػُهنَّ ( فإف ا٤برأة ال ٙبتجب عن ا٤برأة على العمـو )ِيَسائِِهنَّ 

ات كال يوجد ُب زماننا ا٢باضر ك ا٢بمد، أم كإمائهن غّب ا٤بسلمات كىن ا١بوارم الكتابيٌ 
( اتركن معاصيو َواتَِّقَي اّلِلََّ قيل: ٓب يذكر العم كا٣باؿ ألهنما كالوالدين )ات ُب ا٢بركب، ك ا٤بسبيٌ 

معشر  ( ايَواتَِّقَي اّلِلََّ التقول ُب تكليف ا٢بجاب )أكصيكم اينساء النيب ُب كل شيء، كخاصة 
تكليف  كالعبلنية كُب كل زماف كمكاف، كخاصة التقول ُب نساء ا٤بؤمنْب أم أخشْب هللا ُب السرٌ 

عليها ُب مثل التذكّب هبا كالتأكيد الحتجاب عن الرجاؿ، كنبلحظ أف التقول كمراقبة هللا يكثر ا
، ا٢بصْب األمْب ا٤بنيع ٤بن ١بأ إليو ( ىي الضماف كىي ا٢بصنالتقوىألف ) ،ىذه ا٤بواضيع ا٤بهمة
ر كقولو طمئناف القلوب كانشراح الصدك اعلى سبلمة النفوس ك ا٤باىر اىر سٌ الكىي الرقيب اجمليب 

َر الزَّاِد التػَّْقَوى) ( ءاْ بيّ يْ ق اْللُ ى فإيو خُ قَ ابلتػّ  كَ يْ لَ عَ ، ُب غرر ا٢بكم )ُٕٗالبقرة/( َوتَػَزوَُّدوا فَِإفَّ َخيػْ
َ َكاَف َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيًدا) : حاضران كانظران إليو كرقيبان عليو، كال يغيب عنو شيء شهيداً ( ِإفَّ اّلِلَّ

 عليها.  كنالقلوب كما يعلم حركات ا١بوارح كٯبازي ، كلتيعلم خطرا ،من أموركن
َوِإَذا َسأَْلُتُموُىنَّ َمَتاًعا فَاْسأَُلوُىنَّ ِمْن َورَاِء جاب قولو ): ٤با نزلت آية ا٢بً روي: سبب النزوؿ

رسوؿ هللا أ٫بن نكلمهن أيضان من كراء حجاب؟ فنزلت  ابء كاألبناء كاألقارب، اي( قاؿ اآلِحَجابٍ 
 أبهنا ال تشملهم. اآلية 
خ ػََِْْوِ ًَعٌَُِِّٔخ ظَغِِْ﴿ – ٙ٘ َٕ ػَََِ خُنَّسِِِّ َّد ؤَُّّيَد خَُّزَِّٖ آََٓنٌُخ فٌَُِّ   ﴾ًْٔدبَِّٕ خَُِّوَ ًَََِٓدجٌَِعَوُ ُّقٌَُِّ

 ،منزلتو عند هللا كعند خلقو ا٤بصطفى )ص( كجبللو كرفعتو كعلوٌ  هللا تعأب كماؿ الرسوؿ ٌْب بػى    
ِإفَّ كطاعتو فقاؿ )يتو كتقدير جهاده كتضحصبلة عليو لداللة على تكرٲبو كاحَبامو لكاب كرفع ذكره

٠بية ُب ا( للتوكيد عناية هبذه ا٢بقيقة، كجاءت ا١بملة ِإفَّ ( )اّلِلََّ َوَماَلِئَكَتُو ُيَصل وَف َعَلى النَّيبِّ 
( اإلشارة إٔب أف ىذا الثناء من هللا وفَ ُيَصل  ُب سياقها ) ة( إلفادة الدكاـ، كفعليٌ ِإفَّ اّلِلََّ صدرىا )

: وفَ ل  صَ يُ ر ىذه ا٢بقيقة الدقيقة كأبعادىا الببلغية، بٌ دى تى تعأب على رسولو يتجدد على الدكاـ، فػى 
ُأولَِئَك َعَلْيِهْم مره، كٰبرصوف على إظهار عظمتو كقولو )أرفوف كيعتنوف ٗبا فيو خّبه كصبلح يتشٌ 
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وََكاَف ، كأيضان يتشرفوف بكرامتو الٍب كرمو هللا هبا كقولو )ُٕٓالبقرة/( ْْتَ َصَلَواٌت ِمْن َرّبِِّْم َورَ 
ظهار لفضلو كطلب الشفاعة منو ألنو جامع لصفات ، كأُُّالنساء/( َفْضُل اّلِلَِّ َعَلْيَك َعِظيًما
، يرجى أففإف الصلوات ٜبن الشفاعة، فإذا أدٌ  ،الكماؿ كا١بماؿ كا١ببلؿ  كا الثمن ُب ىذا اليـو

 .ن أم الشفاعة يـو القيامةٰبرزكا ا٤بثمٌ 
ِِت عَ اَشفَ ، عن النيب )ص( )ٕٖمرًن/( ََّل ٦َتِْلُكوَف الشََّفاَعَ  ِإَّلَّ َمِن اَتَََّذ ِعْنَد الرَّْْتَِن َعْهًداكقولو )

صبلة : إف هللا يصلي على النيب ا٘تعىن، َّٕٓٗكنز العماؿ خرب( بَػْيِِت  َأْىلَ  بَّ ُأحَ  نْ مَ  ِِتَ مّ ْلُ 
م مسؤكليتو، كذكره ابلثناء عليو ُب ا٤بؤل األعلى لرٞبة كاإلحساف كالرضواف، كيرفع مقامو كيعظٌ اب

ُب الدنيا إبعبلء دينهم، كإعظاـ مهم ( اللهم عظٌ اللهم صل على دمحم وؿ دمحمكمعُب ) ،بكل خّب
اس )أس عن النيب )ص(ذكرىم، كإظهار دعوهتم كإبقاء شريعتهم، ككحدة ا٤بسلمْب ُب نظامهم، 

كيف ) ٚٛوِف هنج البالغ  خطب   ُّّٕٔكنز العماؿ خرب اإلسبلـ حيٌب، كحٌب أىل بيٍب( 
يستحب القوؿ بعد ( كألسنة الٌصدؽ ،كأعبلـ الٌدين ،كىم أزٌمة ا٢بق ،تعمهوف كبينكم عَبة نبيكم

 .األذاف ع٠با 
، ةى فيعى الرَّ  ةى جى رى الدَّ كى  ةى لى يػٍ ضً الفى كى  ةى لى سيػٍ دان الوى مٍ ٧بيى  ، آتً ةي مى القائً  بلةي كالصَّ  مةي اى التٌ  ةي وي عٍ الدَّ  ذهً ىى  بَّ رى  مى اللهي )
كتصلي مبلئكتو  ،ِِٗ/ٕركح البياف(فى ركي كاآلخً  فى لوي كى األى  وً بً  طوي بً غٍ ، يػى وي دتى عى ذم كى دان الٌ وي مي ان ٧بىٍ مى اى قى مى  وي ثٍ عى كابػٍ 

راتب، كجاءت كالتزكية كالتعظيم كاالستغفار لو عند هللا سبحانو ليناؿ أعلى ا٤بابلثناء عليو 
كدائمة كمستمرة، كصبلة شافية زاكية ( ابلفعل ا٤بضارع للداللة على أهنا صبلة ابقية ُيَصل وفَ )

تؤدم إٔب  ا٘تفروا والصالة ا٤بؤمنْب  تعأب ٗبعُب الدعاء كالعبادة كا٣بضوع كالتعظيم ألمره، 
َهى َعِن ) تزكية النفس كهتذيب الطبائع كإصبلح العادات كتصحيح األخطاء كقولو ِإفَّ الصَّاَلَة تَػنػْ

كيشرؽ لتستقيم ر هبا النفوس تطهٌ مؤثرة ، إهنا صبلة انمية ابقية ْٓالعنكبوت/( اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ 
فيشاء هللا تشريف ا٤بؤمنْب أبف يقرف ( َأيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا َصل وا َعَلْيوِ ) لينّب رجاء الكوفأهبا 

ليمهم إٔب تسليمو، كأف تصلهم عن ىذا الطريق العبادم ابآلفاؽ العلوية صبلهتم إٔب صبلتو كتس
أصواتنا إىل  مَّ ضُ فإذا كاف هللا ومالئكتو يصلوف على النيب )ص( فعلينا أف يَ الكرٲبة ا٣باصة، 

كنكوف ٝبيعان ُب  ،، كندمج صبلتنا مع صلواهتم كنشاركهم ُب الصبلة على النيب الكرًنمهتأصوا
حدة مع صلوات كتسبيحات كٛبجيدات عآب ىذا الوجود الكبّب بكل  دة متٌ دة كاحصبلة موحٌ 

 .كائناتو
أيها الذين آمنوا صلوا عليو أنتم أيضان، كاشَبكوا معهم ابلدعاء ا ( فيَأيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا َصل وا َعَلْيوِ )

( كىي من دٍ مَ ٛتَُ  آؿِ وَ  دٍ مَ لى ٛتَُ ّل عَ صَ  مَ لهُ الّ فقولوا )كالتضرع كالعبادة كاالستغفار كطلب الرٞبة 
ألف هللا تعأب توالىا ىو مبلئكتو ٍب أمر هبا كالنجاة من النفاؽ، أفضل العبادات، كأحسن الذكر، 

تيوي لًييٍخرًجىكيٍم ًمنى ، كسائر العبادات ليست كذلك كقولو )ْبا٤بؤمن ًئكى ىيوى الًَّذم ييصىلًٌي عىلىٍيكيٍم كىمىبلى
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( كعنو تِوِ الَ صَ  لّي ِف عَ  لِ صَ ملَْ يُ ٘تن  اَلةصَ  َّلَ ، كُب ا٢بديث )ّْ/األحزاب( الظ ليمىاًت ًإٔبى الن ورً 
ـَ ادَ مَ  وُ لَ  َجارِيَ ً  َتزؿ َصالَتوُ  اب ملَْ تَ  كِ لّي ِف ى عَ صلّ  نْ مَ ))ص(  ( كُب ابِ تَ كِ الْ  كَ لِ  ذَ ي ِف ٔتِْ ا ا

 لى عى ا فػى إذى د، فى مى ٧بىي  آؿً د كى مى ى ٧بىي لى ي عى لً صَّ  يي ٌٌب حى  ابه جى حً  هللاً  ْبى بً كى  وي ينى إاٌل بً  اءو عى دي  نٍ ا مً مى ا٢بديث )
 َِّصٕركح البياف( الد عىاءي  عى جى رى  كى لً ذى  لٍ عى فٍ يػى  ا ٓبىٍ إذى ، كى الد عىاءي  لى خى دى اب كى جى ا٢بًٍ  ؽى رى ٬بى اى ذًلكى 

ِسِهْم َحَرًجا ٝتَّا ُثَّ ََّل ٣تَُِدوا ِف َأيْػفُ موا لو األمور تسليمان مطلقان كقولو )( كسلٌ َوَسلُِّموا َتْسِليماً )
 . ٓٔالنساء/( َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما

طاعة ابلوالء كالوفاء كاالنتماء كحسن  ،: التسليم القوٕب كالفعلي كالعملي ابلطاعة لو كلرسالتومبعىن
: ادعوا لو )ص( ىنمبع، كأيضان ٔ/األحزاب (النَّيب  َأْوىَل اِبْلُمْؤِمِنَي ِمْن َأيْػُفِسِهمْ باع كقولو )االتٌ 
ـٌ َعَلى ِعَباِدِه فهي نصرة لو كقولو )اإلسبلمية بلمة كالنصرة لرسالتو ابلسَّ  ُقِل اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ َوَساَل

، فحق النيب )ص( عليكم عظيم، فقد كاف ا٤بنقذ لكم من حّبة ٓٗالنمل/( الَِّذيَن اْصطََفى
لعلم كا٥بدل كاالستقامة، اللهم جازه عنا ص لكم من ظلمات ا١بهالة إٔب نور الًٌ مخى كالي  ،الضبللة

ُىَو الَِّذي كقولو )  ،أفضل ا١بزاء، كانصر دينو على الدين كلو كلو كره ا٤بشركوف فهو نصرة لو
يِن ُكلِِّو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوفَ  ، ألف ّّالتوبة/( َأْرَسَل َرُسوَلُو اِبْٙتَُدى َوِديِن اْٖتَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

 ك أيها النيب كرٞبة هللا كبركاتو(عليو فإنو يرجو لو من هللا حفظو كسبلمتو )السبلـ علي مي لًٌ سى ن يي م
ما ٯبزم بو ا٤بؤمنوف النيب من إحساف ُب  ضكىذه الصبلة كىذا التسليم من ا٤بؤمنْب لو ىو بع
 تعأب أف : ىو دعاؤىم هللاصالة ا٘تؤمني: ومعىنمقابل اإلحساف العظيم الذم أحسن بو إليهم، 

يصلي كيرحم كينصر كيرفع دمحمان كآلو، كأف يظهر دكرىم ُب ا٢بياة، كال تنحصر الصبلة على النيب 
و )ص( الصحيحة أك يدرسها أك تاب كا٤ببلئكة كا٤بؤمنْب، كإ٭با كل إنساف يعمل بشيء من سن

عنو )ص(  هنا بصدؽ كيذكر فضيلة من فضائلو فقد صلى على النيب، ركمؿ هبا أك يدكٌ يستدٌ 
 .َّٔ/ّٕالبحار (يَّ لَ عَ  لِ صَ يُ  مْ لَ فػَ  ِعْنَدهُ  تُ ذُِكرْ  نْ مَ  َحّقاً  اْلَبِخيلُ )

سيئل رسوؿ هللا )ص( علمتنا السبلـ عليك كالتسليم لك ُب األمور، أما كيف نصلي  -ُ: فائدة
 آؿَ وَ  ِإبْػَراِىيمَ ى لَ عَ  يتَ لّ ا صَ مَ كَ  ُٛتَمَّد آؿِ وَ  ُٛتَمَّدى لَ عَ  لِ صَ  اللَُّهمَّ عليك؟ فقاؿ )ص( قولوا: )

 ِإبْػَراِىيمَ  آؿَ وَ  ِإبْػَراِىيمَ ى لَ عَ  تَ كْ َر ا ابَ مَ كَ  ُٛتَمَّد آؿِ وَ  ُٛتَمَّدى لَ عَ  ؾْ رَ ابَ ، وَ يدٌ ٚتَِ  يدٌ ْتَِ  كَ إيَّ  ِإبْػَراِىيمَ 
، كٓب يذكر الصبلة على الصحابة الكراـ، الصلوات اللفظية ْٕٔصٔالدر ا٤بنثور( يدٌ ٚتَِ  يدٌ ْتَِ  كَ إيَّ 

 .(َصل وا َعَلْيِو َوَسلُِّموا )يبي، بل البد من التسليم العملي كاالرتباط القلال تكف
ل ، بَ ُكواسِ ُتَْ وَ  ُٛتَمَّدٍ ى لَ عَ  لِ صَ  اللَُّهمَّ ا لوُ وُ قُ تػَ  ، أفَّ اءَ رتَ بػَ الْ  الصَّاَلةُ لّي وا عَ لُ صِ تَ  َّلَ ُب ا٢بديث )

، كإف إضافة )آؿ دمحم( إٔب ُْْالصواعق ارقة ص( (ُٛتَمَّد َوآؿِ  ُٛتَمَّدٍ َعَلى  لّ صَ  اللَُّهمَّ ) ُقولُوا
 لى أىى  : ايقاؿ الشافعيد الصبلة إضافة كاجبة كبدكهنا تبطل الصبلة، الصبلة على دمحم ُب تشهٌ 

 لًٌ صى يي  ٓبىٍ  نٍ م، مى كي أنٌ  رً دٍ القى  مً يٍ ظً عى  نٍ مً  مٍ كي فاٍ ، كي لوي زى أنػى  رآفً  القي ُب  هللاً  نى مً  ضه رٍ م، فػى كي بٌ حي  هللاً  وؿً سي رى  بيتً 



 

  الثاين والعشروف/ إتزء  ٖٚ  / عدد آايهتا ديي/ م ٖٖاْلحزاب / سورة  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     008
 

ى صى  الى  مٍ كي يٍ لى عى  صلوات هللا عليو( تزكي  لو وثناء عليو )عن اإلماـ الصادؽ )ع(  -ِ، وي لى  ةى بلى
ىم لو والتصديق واإلقرار لو )وصالة الناس )ا٘تؤمني( دعاؤ  ( مدحهموصالة ا٘تالئك )

 نٍ مى يهم، كى الصبلة على دمحم كآؿ دمحم إلظهار ابة للصبلة عل ُٔٗ/ِتفسّب علي بن إبراىيم( بفضلو
ريىيٍم كىتػيزىكًٌيًهٍم هًبىا كىصىلًٌ عىلىٍيًهمٍ كقولو )  ،كثر ذكرهأشيئان  أحبَّ  قىةن تيطىهًٌ ( خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٥ًبًٍم صىدى
: السبلـ ٨بصوص اب٢بي كالنيب سؤاؿ -ّ( إظهار بة ا٢بمد، اٖتمد ، كما قل )َُّالتوبة/
 : إتوابميت؟ 

وََّل َعْيَش ِإَّلَّ الدار اآلخرة )نعيم من دار الدنيا إٔب حيان ا ينتقل إف ا٤بؤمن ال ٲبوت حقيقة كإ٭ب
بلـ، كصبلة السَّ  ردَّ يى ( فكيف كقرب النيب ركضة من رايض ا١بنة؟ فهو يسمع الكبلـ كى َعْيُش اآلِخَرةِ 

ًذم ىيوى الَّ كقولو )هللا على عباده مراتب ٕبسب مراتب العباد، ك٥با معاف كالرٞبة كا٤بغفرة كالقرىب،  
تيوي لًييٍخرًجىكيٍم ًمنى الظ ليمىاًت ًإٔبى الن وًر كىكىافى اًبٍلميٍؤًمًنْبى رىًحيمنا ًئكى  ّْاألحزاب/( ييصىلًٌي عىلىٍيكيٍم كىمىبلى

على ٞبل اإلسبلـ ك٨بازف علـو األكفياء تقياء األمناء ( األقرابء النقباء الفضبلء األوً لً آب) دكا٤برا
 .ِّالشورل/( ْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًرا ِإَّلَّ اْلَمَودََّة ِف اْلُقْرىَب ُقْل ََّل أَ القرآف كقولو )

هّب طمن بِب ىاشم الذين ىم ٙبت الكساء ُب ا٢بديث ا٤بشهور، للتوسعة راجع آية التكالقرىب 
 (دٍ مَ ٛتَُ  آؿِ وَ  دٍ مَ ى ٛتَُ لَ عَ  ةُ الَ الصّ ) -ْ، (رسَّ ميى الي  رآفً القي  عيي كى )، ُب ّّ/األحزابألىل البيت ُب 

 ران هبا من السيئاتي لنا هبا ا٢باجات كتطهٌ قضصبلة تنجينا هبا من األىواؿ كاآلفات، كت
ى الغاايت من ٝبيع ا٣بّبات ص، كترفعنا هبا عندؾ أعلى الدرجات، كتبلغنا هبا أقكالنقائص
 يقالركح كتر  يدمحم كآلو تشفر الصبلة على اتكر ب، ك ُب ا٢بياة كبعد ا٤بماتكاال٘باىات كالربكات 

كتذىب ا٥بمـو كاألحزاف، كيكوف اإلنساف صادقان مع نفسو كمع ربو كمع الناس كبذلك ، النفس
رىاطً ى لى ور عى لٌي ني عى  الٌصبلىةي ) عن النيب )ص( يذىب النفاؽ كازدكاج الشخصية، كنز العماؿ (الصًٌ

سلمْب : إذا كانت درجة أىل بيت النيب )ع(  هبذه ا٤بنزلة الرفيعة عند ا٤بسؤاؿ -ٓ ،ُِْٗخرب
فلماذا كاف ا٤بوقف السليب من ا٢بكاـ األمويْب كالعباسيْب كغّبىم ا٤بعادم ألىل البيت  إذف

؟!! كإذا كانت  قْبى يَّ ضى فكانوا مى  عليهم كانتقموا منهم، فهم ما بْب مقتوؿ كمسجوف كمسمـو
٤بؤمنْب الصبلة على النيب )ص( الرٞبة كالتسليم لو كالسبلـ عليو كتكرٲبو ىو بعض ا٤بطلوب من ا

ْحَسافُ جزاء إحساف النيب إليهم كقولو ) ْحَساِف ِإَّلَّ اإْلِ ، كلكن بعض َٔالرٞبن/( َىْل َجَزاُء اإْلِ
ٯبزكف ىذا اإلحساف ا١بليل ابالنتقاـ )كالنواصب الذين ينصبوف العداء ٥بم( الناس ا٢باقدين 

كا٤بضايقات كا٤بؤامرات  تقد كاإلساءاا٤بريع، كابلعداء األسود ألىل بيت النيب )ع( كاب٢بسد كا٢ب
كما قاؿ القرآف ُب اآلية الٍب بعدىا   ر  الضي  مٍ هي سَّ حٌب مى )كالذم ال ينفعهم األبرار يىضٌرىم األشرار( 

يْػَيا َواآْلَِخَرةِ ) الفضيلة كٙبيا  لي تى قٍ ( كبقتلهم تػي ِإفَّ الَِّذيَن يُػْؤُذوَف اّلِلََّ َوَرُسوَلُو َلَعنَػُهُم اّلِلَُّ ِف الد 
 ىىلىكى  األىرىٍاًذؿي  مىلىكى  ًإذىاٍ ) وفيو أيضاً  (راـالكً  دى هً طي ضٍ استؤب الًلئاـ اإذا )ِف غرر اٖتكم ة، الرذيل
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يكا مىا أبًىنٍػفيًسًهمٍ كقولو )(األىفىٍاًضلي  ي مىا بًقىٍوـو حىٌبَّ يػيغىّبًٌ ، عن النيب )ص( ُُالرعد/( ًإفَّ اَّللَّى الى يػيغىّبًٌ
ًمٍن أىٍفحىًش الظ ٍلًم ظيٍلمي ، ُب غرر ا٢بكم )ُْٕٗٗكنز العماؿ خرب(مْ كُ يّ لَ  عَ ىّل وَ وا يػُ يُ وُ كُ تَ  ماْ كَ )

ـً   .(اٍلًكرىٍا
  ﴾ نًدبَِّٕ خَُّزَِّٖ ُّاْرًَُٕ خَُِّوَ ًَسَعٌَُُوُ َُؼَنَيُُْ خَُِّوُ كِِ خُذَُّْْٗد ًَخُْأَخِشَشِ ًَؤَػَذَّ َُيُْْ ػَزَخزًد ُٓيِْ ﴿ – ٚ٘

، كطعن ُب شخص الرسوؿ أك اىٌيتهمر كك ( أبلسنتهم أكأبيديهم َوَرُسوَلوُ ِإفَّ الَِّذيَن يُػْؤُذوَف اّلِلََّ )  
كالذين يؤذكف األفاضل ىم األسافل ، ُب أىلو ُب حياتو كبعد ٩باتو، كيؤذكف أىل بيتو الكراـ )ع(

كىم شرار الناس، كمصداقهم )النواصب( الذين ينصبوف العداء ألىل بيت النيب األطهار )ع( 
بل ذنب كيعتدكف على حقوقهم كيسلبوف كرامتهم، كيؤذكف ا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات كيؤذكف الناس ب

يك ا٤بؤامرات ضً  اية تشبيهية ن( كيُػْؤُذوَف اّلِلََّ : )معىنىم. دٌ الصا٢بات ابلكيد كالضرر هبم كٰبي
ة عباده، كأذيٌ  كالعناد كالفسادكا٣بذالف ياف صعن ٨بالفة أكامر هللا ابلكفر كالعكاستعارة ببلغية، 

 .ف هللا تعأب ال يلحقو أذلفإ
زاء بدعوتو كيؤذكنو أبلسنتهم  ه( ابلتكذيب برسالتو كالطعن ُب شريعتو كاالستالرسوؿيُػْؤُذوَف )

ُهُم الَِّذيَن يُػْؤُذوَف النَّيبَّ َويَػُقوُلوَف ُىَو ُأُذفٌ كقولو ) ةى  إفَّ ، كعن النيب )ص( )ُٔالتوبة/( َوِمنػْ  فىاًطمى
( طردىم كأبعدىم هللا من رٞبتو، َلَعنَػُهُم اّلِلَُّ ، )َُّٗصْصحيح مسلم( اىى اى آذى  اى مى  يًِبى ذً ؤٍ يػي  ًِبٌ مى  بىٍضعىةه 

يْػَيا)و تكنقمعليهم سخطو كغضبو  لَّ حى كأى   ،( اب٥بواف كالكآبة كالضنك النفسي كاألرؽ الليليِف الد 
ْكِر رَبِِّو َيْسُلْكُو َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ذِ طردىم من رٞبتو كقولو )ك دكف، تطبع على قلوهبم فهم ال يهك 

( ابلعذاب الشديد كا٣بلود ُب انر جهنم، فبل ينظر هللا إليهم َواآْلَِخَرةِ ، )ُٕا١بن/( َعَذااًب َصَعًدا
( ٩با يضيف إٔب الطرد ا٤بعنوم من رٞبة هللا، العقوبة َوَأَعدَّ َٙتُْم َعَذااًب ُمِهيًناكال يغفر ٥بم أبدان )

إٔب العذاب ا٤بهْب، بذلة الستهانة هبم كإىانتهم ا٤بؤذية ٥بم عندما يساقوف ا٤بادية ا٤بؤ٤بة الٍب ٛبثل ا
( فذكر هللا مع الرسوؿ ُب إيذاء مشَبؾ تشريف للرسوؿ، كىذا يعِب يُػْؤُذوَف اّلِلََّ َوَرُسوَلوُ : )فائدة

أف من قصد رسولو بسوء فقد قصد هللا ابلسوء أيضان، فمن آذل الرسوؿ فقد آذل هللا، كا٤براد 
، أما أذل رسولو )ص( فقد كالصد عن سبيلو يذاء هللا سبحانو أم عصيانو ك٘باكز حدكدهإب

كمع  ،ُٖٖٓكنز العماؿ خرب  (ُب هللاً  أيكيًذٍيتي  ثًل مامىٍا أيكيًذمى نىيب  ٗباإليذاء فقاؿ ) دَّ شى أكذم ُب هللا أى 
ظافران مظفران  ر اإلسبلـ كظه ،ىذا اإليذاء صرب كضاعف جهوده كجهاده حٌب نصره هللا نصران عزيزان 

يِن ُكلِِّو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوفَ كقولو ) ( ُىَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُو اِبْٙتَُدى َوِديِن اْٖتَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
 . ّّالتوبة/
  ﴾ وَذِ خلْعٌََُِٔخ زُيْعَدًٗد ًَبِؼًْٔد ُٓسِْنًدًَخَُّزَِّٖ ُّاْرًَُٕ خُُْٔآِْنِنيَ ًَخُُْٔآِْنَدضِ زِـَْْشِ َٓد خًْعَغَسٌُخ كَ ﴿ – ٛ٘

( يُػْؤُذوفَ ، كجاءت )اك ٔبهالتهم ( أبلسنتهم أك أبيديهمَوالَِّذيَن يُػْؤُذوَف اْلُمْؤِمِنَي َواْلُمْؤِمَناتِ ) 
٩با يزيد ُب قبحو كلؤمو،  نبكاإلصرار على الذ ،ابلفعل ا٤بضارع للداللة على استمرار األذل
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 ز  عً ا ذنب عظيم، ُب ا٢بديث )ما٤بؤمنْب كا٤بؤمنات متساكية، كانتهاؾ كرامتهكجاءت كرامة 
اًَّل اس حَ أ النَّ وَ أسْ ( ُب غرر ا٢بكم )النَّاس أىىىافى  نٍ مً  النَّاس أىذىؿ.. كى النَّاسً  نٍ عى  ذىلاألى ًبكىفًٌ  اٍلميٍؤًمنً 

ببل ذنب يوجب  (بَِغرْيِ َما اْكَتَسُبوا)( وِ لِ عْ فِ  ءِ وُ سُ لِ  دٌ حَ أَ  وِ بِ  قَ ثِ يَ  ملَْ ، وَ وِ نِ ظَ  ءِ سوُ لِ  دٍ حَ ِبَ  ثقْ يَ  ملَْ  نْ مَ 
كسلب حقوؽ اإلنساف ككرامتو، كأما إيذاؤىم ٗبا اكتسبوا  اف ك ذاء ابلظلم كالعدنفهو إىم، ءإيذا

، كاألذل (العقوب  على قدر إتناي )قصاص اب٢بق، كتكوف  وفه ركما ُب القصاص كا٢بد كالتعزي
كافر، فإف هللا سبحانو ال يدع ظبلمة ا٤بظلومْب كإف كانوا   ـ على مؤمن أ عى قى كى أـ سواء كالظلم ٧برٌ 

َواْلَعْيَ اِبْلَعْيِ َواْْلَْيَف اران، كاألذل ا٤بادم ا١بسمي يقابلو قصاص مادم كجسمي مثلو كقولو )كفٌ 
نِّ  نَّ اِبلسِّ تؤب الرد على ذلك ككصم ، كهللا سبحانو قد ْٓا٤بائدة/( اِبْْلَْيِف َواْْلُُذَف اِبْْلُُذِف َوالسِّ

كفعلوا ما  ،نفسهم أثقاالن على ظهورىمأا لوي ( فقد ٞبيَّ فَػَقِد اْحَتَمُلواٍب كالبهتاف فقاؿ )أعداءىم ابإل
( افَباءن ككذابن فظيعان كقذفان ابلباطل كأذل بُػْهَتانً لوا اإلٍب الكبّب مع البهتاف )عظم، أم ٙبمٌ أىو 

 .بغّب سبب
ه كيزلزلو لفظاعتو، فجعل كيهزٌ كيفاجئو نيع الذم يبهت الشخص : الكذب الشوأصل البهتاف

كىو من الذنوب الكبّبة ، إيذاء ا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات أبية كسيلة ابلقوؿ أك ابلفعل يكوف مثل البهتاف
 .ىا العقلرٌ قً ( كذنبان كاضحان كمعصية ظاىرة يي َوِإِْتًا ُمِبيًنا)

اؽ ينشركف إشاعات ٛبس شرؼ كنزاىة سٌ لفي : كاف بعض ا٤بنافقْب كاسبب النزوؿ -ُ: فائدة
 أف مثل ، لتبٌْب فنزلت اآلي ىم هم ضدٌ بعض ا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات، كتدبّب ا٤بؤامرات ٥بم كإشاعة الت  

، ٕٓ/األحزاب( ِإفَّ الَِّذيَن يُػْؤُذوَف اّلِلََّ َوَرُسوَلوُ قاؿ ) -ِىؤالء موجودين ُب كل زماف كمكاف، 
( لقد أطلق إيذاء هللا كرسولو، وَف اْلُمْؤِمِنَي َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغرْيِ َما اْكَتَسُبواَوالَِّذيَن يُػْؤذُ كقاؿ ىنا )

( ألف إيذاء هللا كرسولو ال يكوف إاٌل بغّب َغرْيِ َما اْكَتَسُبواد إيذاء ا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات بقولو )يَّ قػى كى 
يهم، فيكوف اإليذاء على قدر حق أبدان، كأما إيذاء ا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات إذا كاف ٗبا كسبت أيد

اعتداء صارخ على حقوؽ اإلنساف كإىانة لكرامتو،  والذنب، كأما إذا كاف اإليذاء بدكف ذنب فه
ركح  (ابرزين اباربةفقد من آذل ٕب كليان ) ِف اٖتديث القدسي، فهو اعتداء مكشوؼ كصريح

ذل الرسوؿ ( كأذل ا٤بؤمنْب يقَبف أبا ُمِبيًنافَػَقِد اْحَتَمُلوا بُػْهَتاًن َوِإِتًْ لذلك قاؿ ) ،ِّٗ/ٕالبياف
وحدة ))ص( كأذل الرسوؿ )ص( يقَبف أبذل هللا، ألف ا٤بؤمنْب يسّبكف ُب طريق الرسوؿ ُب 

فمن آذل مؤمنان كمن آذل الرسوؿ، كمن آذل ( واختالؼ أساليب ،مع تعدد أدوار ،ىدؼ
ب  ، كقولو )(َمُلوا بُػْهَتاًن َوِإِْتًا ُمِبيًنافَػَقِد اْحتَ الرسوؿ فقد آذل هللا، كمن آذل هللا كرسولو ) الى ٰبًي

 . ُْٖالنساء/ (اَّللَّي ا١بٍىٍهرى اًبلس وًء ًمنى اٍلقىٍوًؿ ًإالَّ مىٍن ظيًلمى 
يَِّٖ رَُِيَ ؤَدََْٗ ؤَْٕ ُّؼْشَكَْٖ كََِد ُّاْرََّْٖ ًًََدَٕ خَُِّوُ ؿَلٌُسًخ َّد ؤَُّّيَد خُنَّسُِِّ هَُْ ُِإَصًَْخـِيَ ًَزَنَدظِيَ ًَِٗغَدءِ خُُْٔآِْنِنيَ ُّذِْٗنيَ ػََِْْيَِّٖ ِْٖٓ ـََِدزِْسِ﴿– ٜ٘

  ﴾سَلًِْٔد
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  (باْ جَ ب اٖتِ وُ جُ وُ  آي ُ )   
ي القلوب كيصوف النفوس كيزكٌ  ري هٌ طى : يي واٖتجابكآدابو كا٢بكمة منو كلزـك الدكاـ عليو،  وكأحكام
ز ا٤بؤمنات اجبات عن غّبىن يٌ ٲبي مْب عإب ا٤بضاعفيف ٭بوذجي  : زم  واٖتجاباجملتمع، 

للوقاية  كزمٌ كُب الدنيا كُب اآلخرة، كالعبلنية،  كابلقوؿ كالفعل كُب السرٌ  ،ابلشكل كا٤بضموف
أم ال تدع اجبة سبيبلن كسببان  (عُ ئِ راْ الذَّ  دّ وقاعدة )سَ : واٖتجابكا٢بماية كالرعاية كا٥بداية، 
سها للشبهة كالتهمة، ىذه اآلية أكضح دليل قرآين على ض نفرًٌ عى ألم قوؿ سوء فيها، كال تػي 

َوِإَذا ، كقولو )ُّالنور/( َوََّل يُػْبِديَن زِينَػتَػُهنَّ ِإَّلَّ لِبُػُعولَِتِهنَّ كجوب ا٢بجاب على النساء، مع قولو )
قولو تعأب ُب  ، كيؤيد داللة ا٢بجابّٓ/األحزاب( َسأَْلُتُموُىنَّ َمَتاًعا فَاْسأَُلوُىنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجابٍ 

كاؽ كعنواف  زم  ( فإف ا٢بجاب حاجز نفسي كى َذِلَك َأْدَن َأْف يُػْعَرْفَن َفاَل يُػْؤَذْينَ علة ا٢بكم )
َأيػ َها النَّيب  : )ا٘تعىنبْب اجبة العفيفة كطمع ا٤بعاندين كا٤بفسدين، كعفيف ٩بٌيز شريف كنظيف 

(، أف ُقْل ِْلَْزَواِجكَ )( أمر هللا سبحانو نبيو الكرًن )ص( ُمْؤِمِنيَ ُقْل ِْلَْزَواِجَك َوبَػَناِتَك َوِيَساِء الْ 
ىلو قبل غّبىم  (، كبناتو اثنيان ألف اآلمر لغّبه ينبغي أف يبدأ أبَوبَػَناِتكَ أيمر نساءه ا٤بقربْب لو أكالن )

( ككانت ٜباين، أربعان َوبَػَناِتكَ ) ٔحرًن/الت( اَي َأيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا ُقوا َأيْػُفَسُكْم َوَأْىِليُكْم َنرًاكقولو )
ُب حياة  ًٍبى مً الزىراء، كى  من صلب النيب )ص( كلدهتم خدٯبة كىن: زينب كرقية كأـ كلثـو كفاطمة

النيب )ص( إاٌل فاطمة فإهنا عاشت بعد أبيها ستة أشهر، كأربع بنات رابئب أم بناتو من غّب 
حْب ٱبرجن من بيوهتن لقضاء حاجتهن ا٤بناسبة كالبلزمة ( بشكل عاـ َوِيَساِء اْلُمْؤِمِنيَ صلبو )

ف سَبان ٥بن و ( أف يقربن ا١بلباب الساتر على أبداهنن كرؤسهن ليكيُْدِيَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلبِيِبِهنَّ )
 ٢بفظ عفافهن كحيائهن كشرفهن كأنوثتهن. 

واسع  ،عميق ا٘تعىن ،٘تبىنوىو مصطلح قرآين بليغ، دقيق ا: ّتع جلباب( َجاَلبِيِبِهنَّ ) ومعىن
، يشمل كل أنواع السَب كا٢بجاب بواسع معناه الذم ال يشف كال يصف أجزاء البدف، الدَّلل 

( ا٤بتناسبة مع كل زماف كمكاف، كموديبلتولوانو كأشكالو )أكيشمل أنواع ا٢بجاب بكل 
ثناء الوجو كالكفْب  ي رأس ا٤برأة كصدرىا كيسَب ٝبيع بدهنا إٔب قدمها ابستطٌ غى : ثوب يػي بوإتلبا
َها َوْلَيْضرِْبَن ِبُُمرِِىنَّ َعَلى ُجُيوّبِِ كقولو ) ( نَّ َو٤َتَْفْظَن فُػُروَجُهنَّ َوََّل يُػْبِديَن زِينَػتَػُهنَّ ِإَّلَّ َما َظَهَر ِمنػْ

: لباس اتشمات كعنواف الصا٢بات كصفة العفيفات كٝباؿ الشريفات وإتلباب، ُّالنور/
 ُث ذكر اٖتكم  من اٖتجاب فقاؿ ،ا٤بميزات عن غّبىن من النساء اتالنظيفات النموذجيٌ 

( أم أقرب أف يعرفن أبهنن َأْدنَ سَب ٝبيع البدف إال ما ظهر منو )( ألف َذِلَك َأْدَن َأْف يُػْعَرْفنَ )
ض ٥بن أحد فبل يتعرٌ ( َفاَل يُػْؤَذْينَ كأصالة العفاؼ )الستقامة كاأىل السَب كعنواف الصبلح 

مرأة ابلسَب ات البذيئة، ألف الفاسق إذا عرؼ االشباب ابلنظرات ا٤بريبة كالكلم اؽ منالفسٌ 
ض ٥با كٱبجل منها كيهاهبا، كُب ىذا دليل ٓب يتعرٌ  ،كا٢بشمة كالصبلح كالشرؼ كالفضيلة كالعفاؼ
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ا ظن أهنن كاقعي على كجود أذية قولية أك جسدية إف ٓب ٰبتجنب، كذلك ألهنن إذا ٓب ٰبتجنب رٗبٌ 
( ككاف هللا وََكاَف اّلِلَُّ َغُفورًا رَِحيًمات غّب عفيفات فيتعرض ٥بن توافو الناس فيؤذين. )خفيفا

 م العامة. ( هبن كابلعباد حيث راعى مصا٢بَرِحيًمااران ٤با كاف منهن قبل ذلك )( ستٌ َغُفورًا)
 : أف النساء كن ٱبرجن إٔب ا٤بسجد كيصلْب خلف رسوؿ هللاروي: سبب النزوؿ -ُ: فائدة

جزاء من أكيتساىلن فيو جهبلن ٕبكمتو، فتظهر  ،ارتداء ا٢بجاب )ص( ككاف بعضهن ال يتقنٌ 
أبداهنن لؤلجانب، فإذا كاف كقت الغركب خرجن إٔب صبلة ا٤بغرب كالعشاء، فكاف الشباب 

 –رىم حسب تصوٌ  –ضوف ٥بن ابعتبارىن ذكهنن، كيتعرٌ ؤ اؽ يقعد ٥بن ُب طريقهن فيالفسٌ 
ن أف يلتزمن اب٢بجاب الكامل حٌب ال ٯبد من يريد هتمر أك  ،لت اآليةخفيفات فاسقات، فنز 

هللا تعأب اإليذاء كاالعتداء، أمر هللا سبحانو نبيو الكرًن )ص( أف  ـى رٌ ٤با حى  -ِاألذل أم عذر، 
مر أو النداء إٔب األمة ٝبعاء، للتمسك اب٤بنهج اإلسبلمي كتعاليمو الرشيدة، كابألخص ُب يوجٌ 

، مومتهاأو  الذي يصوف يفس ا٘ترأة و٤تمي كرامتها وأيوثتها( اٖتجابو )اجتماعي مهم كى
كفطرهتا، كٰبميها من النظرات ا١بارحة كالكلمات  و٤تفظ عليها عفافها وشرفها وحياءىا

 .اؽالبلذعة كالنوااي ا٣ببيثة، لئبل تتعرض ألذل الفسٌ 
حجاب الشكل  كىو ،الظاىرم ا٤بادم اٖتجاب اْلوؿ: فاٖتجاب ِف اٖتقيق  حجااب -ّ

وراين حجاابن صي  ،وفمكالظاىر كتسَب بو الرأس كالبدف، كقد يكوف ا٢بجاب ُب الشكل دكف ا٤بض
، فيكوف حجاابن انقصان ضعيفان ببل ظاىراين ببل كعي، حجاابن ببل علم كال فهم كال قناعة كال معرفة

َوَأْف اء اجملتمع كقولو )أساس يستند عليو، كال يؤدم دكره الرسإب الكامل ُب بناء نفس ا٤برأة كبن
ٌر َٙتُنَّ   فكىو أ حجاب ابطِن معنوي وعلمي وفكري: واٖتجاب الثاين، َٔالنور/( َيْستَػْعِفْفَن َخيػْ

فلسف  ح ا٤برأة اجبة بسبلح العلم كالفهم ُب القوؿ كالعمل، سبلح تعرؼ فيو ا٤برأة )تتسلٌ 
خبلقية اجتماعية أسنة طبيعية كقيمة ( كالغاية منو كا٢بكمة فيو، كأنو حاجة إنسانية ك اٖتجاب

 .ان عامة، قبل أف يكوف سنة دينية ككجوابن رابنيٌ 
َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْيِ ُب الكوف كالكائنات كقولو ) قايوف الزوجي  العاـكىكذا يكوف 
كمل أحدٮبا نقص ، كمن كل شيء خلقنا زكجْب متقابلْب كفؤين يْٗالذارايت/( َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروفَ 

نثى أك أحدٮبا موجب كاآلخر سالب.. كىكذا، اآلخر، أحدٮبا فاعل كالذكر كاآلخر منفعل كاأل
كذلك ينبغي أف فكما يوجد عازؿ بْب السلك ا٤بوجب مع السلك السالب ُب عآب الكهرابء، 

، كمن دكف ىذا العازؿ بْب للمرأة لتحفظ يفسها من مكر الرجاؿعازؿ يوجد حجاب شرعي 
لسالب كا٤بوجب ٙبصل ٛباسات كشرارات كهرابئية تضر كال تنفع، ككذلك من دكف عازؿ بْب ا

الذكر كاالنثى كالذم يسمى )حجاب ا٤برأة( ٰبصل فساد كزىن كٙبلل كقتل ٤بشركع األبوة 
إف كل جسم  :اٖتكم  من اٖتجاب -ْكاألمومة، كتذكيب بناء األسرة الشريفة كالذرية الصا٢بة، 
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وُكلََّمْا َكبُػَرْت الشَّْهَوُة َصُغَر اْلَعْقُل، فهو يثّب شهوة الرجاؿ، ككفى ابلشهوة فتنة ) ،ا٤برأة عورة
  (وَُكلََّمْا َكبُػَر اْلَعْقُل َصُغَرْت الشَّْهَوةُ 

عورة، كال سٌيما مواطن اإلاثرة من ان ا٤برأة قٌ حى  (الشٍَّهوىةي  تٍ صى قى اٍلعىٍقلي نػى  لى مى ا كى إذى )ِف غرر اٖتكم 
تأٌب حكمة ا٢بجاب لسَب جسم ا٤برأة كٞباية مفاتنها، حجاب ال يشف كال يصف جسمها، ف

اف كتصوف كال تظهر مفاتنها ابجملٌ  ،كأمومتهاكحياءىا كأنوثتها تها مفاتنها، فا٤برأة الٍب ٙبفظ عفٌ 
 يضان،أكٰبمي ذاتو، كيصاف اجملتمع ، كبذلك يصوف الرجل نفسو كٙبمي شرفها نفسها كعرضها
ت فسد اجملتمع كعاش أزماتو النفسية حضارم ُب اجملتمع كالرجل، فإذا فسدت كتعرٌ فا٤برأة عنصر 

كمعاانتو الركحية، كتساكت عنده الفضيلة كالرذيلة كاهنارت القيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ، فبل تنفع 
ََّل تمع كقولو )لكَبكنية مقابل الكآبة النفسية الٍب تنخر اجملالتطورات العلمية كالتكنولوجية كاأل

َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِِّو كقولو ) ِِ/اإلسراء( َِتَْعْل َمَع اّلِلَِّ ِإَٙتًا َآَخَر فَػتَػْقُعَد َمْذُموًما َٜتُْذوًَّل 
 .ُٕا١بن/( َيْسُلْكُو َعَذااًب َصَعًدا

ذا تعففت ا٤برأة ا٤بؤمنة نفسيان كٙبصنت علميان كدينيان كٙبجبت ُب مظهرىا كجوىرىا، فسوؼ إا أمٌ 
وا٘ترأة ا٘تتِبج  السافرة اٗتليع  تكوف سلع  ِتاري  ر، ح الرجل أيضان كيصلح اجملتمع كيتطوٌ يصل

مرأة مسَبجلة، كيكوف عقلها ُب ٝبا٥با كمظهرىا، اث فطرهتا كتكوف كتلوٌ ل حياءىا تي قٍ ، تػى رخيص 
رأة ! فتهبط إٔب مستول شهوهتا كيصغر عقلها، كا٤بكحسن سّبهتا كليس ٝبا٥با ُب عقلها كعلمها

ا٤بسَبجلة ملعونة كمفتونة كغّب مألوفة عند الرجاؿ، ككم ىناؾ فرؽ كبّب بْب ٝباؿ الشكل كقبح 
ُكمْ ا٤بضموف، كتكوف كما كصفها النيب )ص( ) : قَاؿَ ؟ الدَِّمن َخْضَراءُ ا مَ ، وَ الدَِّمن َخْضَراءُ وَ  ِإايَّ

بَ  ِف  اءَ نْ سَ اٖتَ  اْلَمْرَأةُ  ُب مستنقع عفن، لذلك ا٤برأة ا٤بؤمنة الصا٢بة ( كالوردة ا١بميلة الس وءِ  تِ َمنػْ
درع من انر جهنم، كحصانة لنفسها كنعمة لزكجها فهي ٝبيلة ا٤بظهر كا١بوىر  ،الفاٮبة العفيفة
( أم النًٌسىٍاءً  ًمنى  هللًا الرًَّجلىةى  رىسيويؿي  لىعىنى ) ِف ا٘تعجم، عن النيب )ص(تمعها، كٞباية جملككقاية ألسرهتا 

َتليف ُب ا٤بنظور القرآين الفريد  ،السكن الزوجي ا٘تتكافئ)راجع للتوسعة كتاب ة، لَبجسا٤برأة ا٤ب
 مكي قاسم البغدادم.  :الباحث

فَدًِسًَُٗيَ كِْيَد ْْ ؼَُّْ َُد َُُّحِْٖ َُْْ َّنْعَوِ خُُْٔنَدكِوٌَُٕ ًَخَُّزَِّٖ كِِ هٌُُِزِيِْْ َٓشَكٌ ًَخُُْٔشْـِلٌَُٕ كِِ خَُْٔذِّنَصِ َُنُـْشَِّنَّيَ زِيِ ﴿-ٔٙ – ٓٙ
  ﴾ َِْٓؼٌُِٗنيَ ؤَّْنََٔد ؼُوِلٌُخ ؤُخِزًُخ ًَهُعٌُِِّخ ظَوْعًِِْد ، بَُِّد هًَِِِْد 

كا٤بعتدين على عمومهم كىددىم أبنواع العقاب، كندرؾ من  نهللا تعأب كأنذر كل ا٤بؤذي رى ذَّ حى 
َتِو عباد فقاؿ )خبلؿ ىذا العقاب ا٤بزلزؿ مدل قوة ا٤بسلمْب كىيبتهم ُب الببلد كال لَِئْن ملَْ يَػنػْ

: األـ موطئة للقسم، أم أقسم إف ٓب يكف كيَبؾ ا٤بنافقوف عن نفاقهم لئن( اْلُمَناِفُقوفَ 
، كُب الظاىر مع ا٤بؤمنْب، كىم خطر على اإلسبلـ دكاخلهمكاعتدائهم، كىم أشد الناس كفران ُب 

كغنيمة حثوف عن كل منصب كيب ،كينعقوف مع كل انعق، كٲبيلوف مع كل قوة لمْب،كا٤بس
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من  ان معنوم عاـ كاسع الداللة، يشمل كثّب  معىن: مرض القلوب( َوالَِّذيَن ِف قُػُلوِّبِْم َمَرضٌ )
: الفسوؽ ومن ىذه ا٘تعاين السيئ ا٤بعاين السلبية السيئة، كىم األراذؿ ابنتهاكهم حرمات الدين، 

السرقة كاالعتداء على حقوؽ الناس من باع الشهوات الفاسدة من الزان ك كالفجور كالشكوؾ كاتٌ 
لْب، كالذين ليس ُب قلوهبم إٲباف يردعهم كال ضمّب ينهاىم عن ا٢براـ، ا٤بتزعمْب كالوجهاء ا٤بتطفٌ 
ضوف للنساء ا٤بؤمنات بعي األىواء كالشهوات كا٤بصاّب ا٣باصة، الذين يتعرٌ من ضعاؼ النفوس كمتٌ 

 .العفيفات كيؤذكهنن
ا٤بزلزلة غّب كالدعاايت ( كىم ا٤بنافقوف أيضان الذين ينشركف األراجيف اْلَمِديَن ِ َواْلُمْرِجُفوَف ِف )

، األشكاؿ نةة ا٤بتلوٌ بلٌ قاألكاذيب ا٤بتالناس، ك جوف الشائعات ا٤برعبة ُب نفوس الثابتة، كا٤بركٌ 
 ،النفسية بكل كسيلة خسيسة (الناعم  الباردة اٖترب)كينشركف اإلعبلـ ا٤بضاد كيثّبكف 

كإضعاؼ إرادهتم كخلق  ،األفكار كخلخلة الصفوؼ كتوىْب القول بْب الناس لتشويش
لوف جبهة متعاكنة تضم تيارات ٝبيعان يشكٌ  ء، ىؤالبينهم االضطراابت النفسية كالقلق كاألرؽ

عديدة تعمل على نشر الفساد األخبلقي كالثقاُب كالسياسي كاألمِب.. كغّبىا بشٌب الطرؽ، إف ٓب 
ك ضنَّ ( جواب القسم ا٤بضمر، لنحرًٌ لَنُػْغرِيَػنََّك ِّبِمْ عن التخريب كاإلفساد ) ٝبيعان  ءيكف ىؤال

سلطنك عليهم ايدمحم لقتا٥بم كعقوبتهم كأتديبهم، نك هبم ك٭بكننك منهم ك شنَّ عليهم كلنحرًٌ 
، ٔا٢بشر/ (َوَلِكنَّ اّلِلََّ ُيَسلُِّط ُرُسَلُو َعَلى َمْن َيَشاءُ ك٬برجهم من ا٤بدينة على أسوأ حاؿ كقولو )

كىذا إظهار لقدراتو كقوتو كشوكتو )ص(، كانت ىذه ا٢بثالة تعبث ُب الببلد كالعباد الفساد، 
 .فهددىا هللا سبحانو أبقسى العقوابت

كال عبلج ٥بذا الداء العياء ا٤بضر إاٌل االستئصاؿ من  ،( إاٌل أف ٙبجم كتكفٌ لَنُػْغرِيَػنََّك ِّبِمْ )
عاقبناىم إذا ذين يستمعوف إليهم كيتعاكنوف معهم اب٣بفاء، ٍب ا١بذكر، كتشمل العقوبة أيضان لل

كفرضنا ىيبتنا كقوتنا عليهم عندئذ ال طاقة ٥بم بك، كىذا يستدعي أف تكوف للحق دكلة مستقلة 
( َأفَّ اْْلَْرَض يَرِثُػَها ِعَباِدَي الصَّاِٖتُوفَ كسلطة قوية، كإف كانت للباطل جولة كمهلة كقولو )

غراء كىو كناية عن القوة كا٥بيبة كالقدرة كالسيطرة على ( من اإلنُػْغرِيَػنََّك ِّبِمْ لَ ) َُٓنبياء/األ
تػىرى حىٌبَّ  أنىوي أىٍمهىلى حىٌبَّ كىأىنَّوي أىٮٍبىلى، كى  هللاى فإفَّ األعداء كبث ا٣بوؼ ُب قلوهبم من كافة ا١بوانب ) سى

، كىأىنَّوي أىٍنذىرى حىٌبَّ كىأىنَّوي أىٍعذى  ( كإعادة األمن االجتماعي كاألماف ُب األمة من كاجبات رى كىأىنَّوي غىفىرى
( ٍب ال يكونوف قريبْب منك كمن ا٤بدينة، بسبب قتلهم كنفيهم ُثَّ ََّل ٣ُتَاِوُروَيَك ِفيَهاالقائد العاـ )

 -ُٔ( إاٌل زماانن قليبلن كىو ما بْب صدكر األمر ابلقتل كالنفي كتنفيذه، ك٥بذا قاؿ ِإَّلَّ َقِلياًل عنها )
ملعونْب أم مطركدين منفيْب عن ا٤بدينة كمكركىْب بْب الناس  وف( كسيكونَمْلُعوِيَي َأيْػَنَما ثُِقُفوا)

الدـ، ألف دينهم الدينار كعملهم الغش كالكذب  كدين عن رٞبة هللا كعنايتو، كىم مهدكر عكمب
ما كجدكا كظفر ن( أيِقُفواَأيْػَنَما ثُ كا٣بداع، كىم كالعضو الفاسد يفسد ا١بسم كلو إذا ٓب يقطع منو )
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كال يقر ٥بم قرار كال راحة ابؿ كٱبشوف أف  ،هبم ُب كل زماف كمكاف، فبل ٰبصل ٥بم أمن كأماف
( على كجو الغلبة كالقهر كأصبحوا ُب عداد األسرل كٙبت ُأِخُذوالوا أك ٰببسوا أك يعاقبوا )تَّ قى يػي 

وف الرٞبة، فقضي عليهم لكفرىم اب ألهنم ال يستحقٌ ( شديدان شنيعان َوقُػتُِّلوا تَػْقِتياًل قبضة العدالة )
كما ىو   (اهبي وي كي إاٌل رى  رٌ طى مضٍ الي  ةي لى يػٍ حً  ماٍ كى )كعنادىم كنشر فسادىم كاعتدائهم على الناس، ألنو 
َوَلُكْم ِف اْلِقَصاِص َحَياٌة اَي ُأوِل ، كقولو )الشأف ُب كاقع ا٤بسلمْب ُب قرننا ا٢بادم كالعشرين

 . ُٕٗالبقرة/( ِب َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوفَ اْْلَْلَبا
  ﴾ عُنَّصَ خَُِّوِ كِِ خَُّزَِّٖ خٌََِْخ ِْٖٓ هَسَُْ ًََُْٖ ظَفِذَ ُِغُنَّصِ خَُِّوِ ظَسْذًِِّد ﴿ – ٕٙ

ْب ابألمن االجتماعي، ىذا ليس حكمان خاصان ُب كىذا ا١بهاد ضد أىل الفتنة كالفساد كا٤بخلٌ 
رة ُب األدايف كافة كُب ( طريقة هللا ا١بارية ا٤بؤثٌ ُسنََّ  اّلِلَِّ بل ىذه ) سديهم ايدمحم،فمنافقي أمتك كم

ِف تدبّب األمور، كأيضان ىي قانوف هللا الثابت الفاعل القدًن ا٢بديث الذم ال يتبدؿ كال يتحوؿ )
راقبتهم ( ُب الذين مضوا من قبل من األمم ا٤باضية ُب منافقيهم، أف يتم مالَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَػْبلُ 

ضدىم ُب عز٥بم عن مدركسة ة طٌ خكتثبيت ا٢بجة القاطعة عليهم ُب إجرامهم، ٍب أتديبهم ككضع 
( كلن تتغّب أك تتبدؿ أك تتحوؿ سنة هللا َوَلْن ِتََِد ِلُسنَِّ  اّلِلَِّ تَػْبِدياًل اجملتمع أك قتلهم أينما كجدكا! )

ية ٤بسبباهتا الثابتة كدكاـ أتثّبىا، كأيضان لكوهنا اثبتة على أساس متْب، كجارية مع األسباب ا٤بقتض
حد على تغيّبىا كتبديلها، لتجرم فيكم كما جرت ُب األمم قبلكم، كاآلية تسلية للنيب أال يقدر 

)ص( أم فبل ٙبزف على كجود ا٤بنافقْب بينكم ايدمحم، فلم ٱبل منهم زماف كال مكاف، كسنة هللا 
ٗبا أف  -ُ: فائدةزماف كمكاف كلو بعد حْب.  ىم كتكشف خبثهم كفسادىم ُب كلرؾ ضدٌ تتحٌ 

فَػَلْن ِتََِد ِلُسنَِّ  اّلِلَِّ ا٤بصلحة كقولو )ك سنة هللا اثبتة كعادلة كتعمل اب٢بق كمبنية على ا٢بكمة 
ؼ على قوانينها كخطة عملها كنسّب ، فعلينا أف نتعرٌ ّْفاطر/( تَػْبِدياًل َوَلْن ِتََِد ِلُسنَِّ  اّلِلَِّ َُتِْوياًل 

كال نعمل على معارضتها ك٨بالفتها  ،هتا كقدرهتا كعدالتهامعها حٌب نكسب قوٌ  ل متوازو بشك
والعلم بنظاـ ىذه السنن فرع من  ُٔ/األنعاـ( َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ فتقهران كتقمعنا كقولو )

 .ا٣بالص  تعأبالعملي  فروع التوحيد
راىا أبمر هللا كتسديده كعنايتو فأضيفت إليو، كال جأ( طريقتو الٍب وسن  رسوؿ هللا )ص() -ِ

عة، إهنا سنة و إذا فعلها مرة أك مرتْب، كإ٭با ىي السنة ا١بارية الدائمة كالطريقة ا٤بتبٌ تيقاؿ سنٌ 
نبياء بلمة النفسية كالطمأنينة القلبية، كتكشف كحدة دعوة األمة ٛبنحهم السَّ مستقيمة ىادية منظٌ 

ؾ، مع العلم أف ىناؾ  تناسقان مرتبان بْب السنن كالقوانْب الكونية كانسجامها على نظاـ مشَب 
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كاختبلؼ  دكار ككحدة ىدؼأادىا كترابطها بتعدد العامة، مع السنن كالقوانْب اإلنسانية كاٙبٌ 
 . أساليب
  ﴾ َُؼَََّ خُغَّدػَصَ ظٌٌَُُٕ هَشِّسًد َّغْإَُُيَ خُنَّدطُ ػَِٖ خُغَّدػَصِ هَُْ بََِّٗٔد ػُِِْٔيَد ػِنْذَ خَُِّوِ ًََٓد ُّذْسِّيَ ﴿ – ٖٙ

ساعة كأىوا٥با الٍب حدثهم عنها طويبلن، ككصف الكاف الناس يكثركف من األسئلة للنيب عن 
( يسألك الناس ايدمحم َيْسأَُلَك النَّاُس َعِن السَّاَع ِ فقاؿ ) ،ُب سور متعددةا٤بثّبة القرآف مشاىدىا 

َا ِعْلُمَها اؿ ٥با )جستعبدافع اإلنكار كاالستهزاء أك االعن يـو القيامة ابستمرار مٌب يقع؟ ك  ُقْل ِإ١تَّ
ب كحده كقد استأثر بو يوي ـ الغي بٌلي عرؼ كقتها، كإ٭با يعلم ذلك عى أ: لست قل ٙتم( ِعْنَد اّلِلَِّ 

 ِإفَّ اّلِلََّ ها ملكان مقرابن كال نبيان مرسبلن. كأف هللا أخفاىا ٢بكمة ابلغة كقولو )يلنفسو، كٓب يطلع عل
 دْ َمْن َمْاَت فَػقَ ، فإف ا٤بوت الساعة الصغرل، عن النيب )ص( )ّْلقماف/( ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَع ِ 

كنز العماؿ ( اْلَمَرء َعَلى َما َمْاَت َعْلّيوِ  ثُ عَ بػْ يػُ وعنو )ص( )، ِِ/ّركح البياف (ِقيَاَمتوُ  تْ قَامَ 
َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ ) ُنبياء/األ( ُب غىٍفلىةو ميٍعرًضيوفى  اقٍػتػىرىبى لًلنَّاًس ًحسىابػيهيٍم كىىيمٍ كقولو ) ِِِْٕخرب

القيامة تكوف ُب كقت قريب، كيـو القيامة كائن  ( كما يعلمك ايدمحم لعلٌ السَّاَعَ  َتُكوُف َقرِيًبا
  ،أف يكوفقريب، ككل قريب كاد  ، ككل آتو ر كائن، ككل كائن آتو ر كالبد منو، ككل مقدٌ كمقدٌ 

كليعلموا أف النيب كغّبه  ْٔالنازعات/( ُهْم يَػْوـَ يَػَرْويَػَها ملَْ يَػْلبَػثُوا ِإَّلَّ َعِشيًَّ  َأْو ُاَحاَىاَكأَيػَّ كقولو )
ه هللا إليو كسَبه عن الناس، كعليو كجب سرٌ أالذم  ست الساعة من السرٌ يُب عدـ العلم هبا، كل

لوا من أجلها كقولو ما ا٤بناسبة، كيعهتدَّ كا ٥با عي أف يكوف الناس مستعدين دائمان لقياـ الساعة كيعدٌ 
/( َمْن َكَفَر فَػَعَلْيِو ُكْفُرُه َوَمْن َعِمَل َصاِٖتًا َفَِلَيْػُفِسِهْم ٦َتَْهُدوفَ ) ، فإهنا أتٌب بغتة كبلحظة ْْالرـك

م أنو ُب مأمن م متوىٌ فة كوهنا خافية ٦بهولة، لئبل يتوىٌ سمن ٢بظات الليل أك النهار، كتلك ىي فل
 .منها

َا ِعْلُمَها ِعْنَد َرّبِّ ََّل ٣ُتَلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإَّلَّ ىُ ) كقولو َف ُمْرَساَىا ُقْل ِإ١تَّ َو َيْسأَُلوَيَك َعِن السَّاَعِ  َأايَّ
: من يـو القيام  -ُ: فائدة ُٕٖ/األعراؼ( ثَػُقَلْت ِف السََّماَواِت َواْْلَْرِض ََّل َتَْتِيُكْم ِإَّلَّ بَػْغَت ً 

بو  قر السليم، كيثبتو الدليل، كينطه العقل ا٤بفكٌ ات، كيقرٌ ن أقول البديهيٌ أصدؽ ا٢بقائق، كم
 ةقو العلم ا٢بديث، كتؤيده النصوص الكثّبة من األدايف السماكية ا٤بختلفة من التوراالواقع، كيصدٌ 

 :فه دىًقٍيقه ًميزىاة امى يٌ القً  ـي وٍ ٪بيل كالقرآف كالسنة الشريفة، كال تنكره ا٢بجج كالرباىْب حٌب قيل )يػى كاإل
يَػْوـَ يَػُقوـُ الساعة جزء من أجزاء الزمن، كيعرب هبا عن يـو القيامة كقولو )-ِ(، ٍستػىٍوَبى ا كىٌَب ، فىمىنٍ 

( َوُىَو َأْسرَُع اْٖتَاِسِبيَ ، تشبيهان بذلك لسرعة حساهبا لقولو )ٔا٤بطففْب/( النَّاُس ِلَربِّ اْلَعاَلِميَ 
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كفيها ا١بزاء كا٢بساب، كإ٭با أيخفي كقت الساعة ليكوف العبد ، القيامة ىي ا٣باٛبة ِٔ/األنعاـ
 .مستعدان ٥با ُب كل كقت

أساسية من حلقاهتا  ةه قى لى حى لة لآلخرة كى ، بل الدنيا مكمًٌ الدييا َّل تناقض اآلخرة وَّل تعاراها -ّ
اف كىي مزرعة اآلخرة، كالدنيا كاآلخرة حيااتف انميت ،كال انفصاؿ بينهما، كالدنيا ٩بر ٤بقر

متبلٞبتاف متبلزمتاف، فا٣بّب ُب الدنيا خّب ُب اآلخرة، كالشر ُب الدنيا شر ُب اآلخرة على فاعلو، 
كالفرؽ بْب ا٢بياتْب ىو بنوعية ا٢بياة كقيمتها كتركيزىا كعمرىا ككيفيتها، فا٢بياة ُب الدنيا دنيا 

رٌ ا٢بياة، كا٢بياة ُب اآلخرة عليا ا٢بياة كقولو ) كالى عىٍيشى ) ْالضحى/( َلَك ِمَن اْْلُوىَل  َوَلْْلَِخَرُة َخيػْ
كل شيء، أرقى   ُب( ألف حياة اآلخرة أرقى ابلفعل كالقوة من ا٢بياة الدنيا، أرقى ًإالَّ عىٍيشي اآلًخرىةً 

َوَما متداد، كأرقى ُب الوسائل كالغاايت، كُب ا٢باجات كا٤بسؤكليات كقولو )ة كاالدٌ ٤بُب العمر كا
اَر اآْلَِخَرَة ٙتََِي اْٖتَيَػَواُف َلْو َكايُوا يَػْعَلُموفَ َىِذِه اْٖتََياُة الد   ( يْػَيا ِإَّلَّ َٙتٌْو َوَلِعٌب َوِإفَّ الدَّ

مة ة ا٤بنعٌ يٯبابية الدائم، ا٢بياة ا٢بيوية ا٢بقيقية اإلتها: مبالغة حياة كمضاعفواٖتيواف، ْٔالعنكبوت/
 صعوابت، حياة خاصة للذين آمنوا صات كالات كال منغٌ عيدة، حياة ببل سلبيٌ هة كالسَّ كا٤برفٌ 

ًيَّةً ، كقولو )كعملوا الصا٢بات ري اٍلربى يػٍ  . ٕالبينة/( ًإفَّ الًَّذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت أيكلىًئكى ىيٍم خى
  ﴾ د َّفِذًَُٕ ًًَُِّْد ًََُد َٗقِريًخخَدُِذَِّٖ كِْيَد ؤَزَذًخ َُ ، بَِّٕ خَُِّوَ َُؼََٖ خٌَُْدكِشَِّٖ ًَؤَػَذَّ َُيُْْ عَؼِريًخ  ﴿ -٘ٙ – ٗٙ

لعن من هللا ىو ا٤بقت كالكراىية كاإلبعاد عن رٞبة هللا كترؾ رعايتو ( الٌ ِإفَّ اّلِلََّ َلَعَن اْلَكاِفرِينَ )    
للكافرين، نتيجة إصرارىم كعنادىم على كفرىم برهبم كرسلو كرساالتو، ككفى بذلك عقاابن بطيئان 

( َوََّل َتُكويُوا َكالَِّذيَن َيُسوا اّلِلََّ فَأَْيَساُىْم َأيْػُفَسُهمْ كأليم سخطو كقولو )كاستدراجان إٔب غضبو 
َوزَيََّن َٙتُُم كف كقولو ) ضبل٥بم يتحّبٌ ُبهنم أ( مصلحة أنفسهم، كتركهم كشفَأَْيَساُىمْ ) ُٗا٢بشر/

اآلخرة انران مستعرة ملتهبة ُب ٥بم  ( كىيأريًاَوَأَعدَّ َٙتُْم َسعِ ) ّْ/األنعاـ( الشَّْيطَاُف َما َكايُوا يَػْعَمُلوفَ 
عّب إٔب ( ابقْب ُب السَّ َخاِلِديَن ِفيَها َأبًَدا) -ٓٔشديدة فائرة كىي حاضرة كجاىزة الستقبا٥بم، 

ٰبميهم منها ككيبلن ( ََّل ٣تَُِدوَف َولِيًّابدين ال يعرؼ مداه إاٌل هللا، كال ٱبفف عنهم العذاب )بد اآلأ
( كال شفيعان يعينهم على ا٣ببلص من عذاهبا، فهم ٦بردكف من كل َوََّل َيِصريًام )هي صى لًٌ ىم كٱبيى ذكينق

 يتؤبٌ  الوٌٕب ( َولِيًّا، ىو أف )الفرؽ بي الول والنصري ىنا: فائدةعوف ك٧بركموف من كل نصّب. 
٥بدؼ ( فهو الذم يعْب على الوصوؿ إٔب اَيِصريًاالقياـ بكل األعماؿ كتنفيذىا، كأما )ل كيتكفٌ 

 ا٤بطلوب. 
  ﴾ ٌََّّْ ظُوََِّرُ ًُـٌُىُيُْْ كِِ خُنَّدسِ َّوٌٌَُُُٕ َّد َُْْعَنَد ؤَىَؼْنَد خَُِّوَ ًَؤَىَؼْنَد خُشَّعٌَُُد ﴿ – ٙٙ
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ليكوف أكثر أتثّبان ُب النفوس، كتشخيص  والتعبّب القرآين البليغ يراد بو تصوير التقليب ك٘بسيم
ايدة ُب نكا٥بم! نعوذ اب ز ات كجوه الكافرين يـو القيامة حفحركة العذاب ككيفيتو ليصل إٔب ص

( يـو تتقلب كجوىهم بسبب حرارة النار كىم أحياء  يَػْوـَ تُػَقلَُّب ُوُجوُىُهمْ : )ا٘تعىنذلك،  من
َرَىا لَِيُذوُقوا اْلَعَذابَ كقولو ) ْلَناُىْم ُجُلوًدا َغيػْ  منب قلٌ ، تتٔٓالنساء/( ُكلََّما َيِضَجْت ُجُلوُدُىْم بَدَّ

يهم من كل جهة كتلفح كجوىهم من كل كالنار تغطٌ  ،جهة إٔب أخرل، كمن حاؿ إٔب حاؿ
فتكوف كا٢بة كئيبة مكسورة، للداللة على ا٢بسرة  كجوىهم كاترة تسود   رٌ فى صٍ فتارة تى  ،صفحة

كالندـ كا٣بيبة كا٣بذالف، ٍب ترجع كما كانت.. كىكذا، كما يفعل ابللحم ا٤بشوم، أك كما تدكر 
ا٢ببة ُب ا٤باء حْب غليانو من جهة  إٔب أخرل، أك يطرحوف ُب النار مهانْب مقلوبْب منكوسْب 

كٚبصيص تقليب الوجوه للتعبّب عن كل  (ا٘تعاد إتسماين)كىذا يدؿ على  ،على كجوىهم
العقوب  على )ذكر الوجو ألنو أشرؼ كأىم أجزاء البدف كأكرمها، كىكذا تكوف  ـى دَّ قى ا١بسم، كى 
وف كُب تلك ا٢باؿ يتمنٌ  (، والنتائج على قدر ا٘تقّدماتناي ، والعذاب من جنس العملقدر إت

أف تعود هبم األايـ إٔب الدنيا ليؤمنوا كيعملوا اب٢بق، حيث ال ٘بدم التمنيات كال تنفع الندامة 
ًرؼي كىٍيفى اٍلًذٍم الى يػىعٍ يصلحوا ما أفسدكا؟ لقد فات األكاف! كىكذا )أف  ٥بم كمعاانة ا٢بسرة، كأىنٌ 

أي  تىًهٍي الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى منية أرين كاندمْب على ما فاهتم! كىي ( متمنْب كمتحسٌ يَػُقوُلوفَ ( )يػىنػٍ
تَػَنا َأطَْعَنا اّلِلََّ َوَأطَْعَنا الرَُّسوََّل ضائعة ال موضع ٥با كال استجابة بعد فوات األكاف ) ( يَػُقوُلوَف اَي لَيػْ

ريٗبىىا يػىوىد  الًَّذينى كىفىريكا لىٍو كىانيوا  ال نبتلى هبذا العذاب األليم كقولو )كىو طريق النجاة كاألماف حٌب
 . ِا٢بجر/( ميٍسًلًمْبى 

َٗد خُغَّسَِِْد ﴿-ٛٙ – ٚٙ  ﴾ُْؼَنْيُْْ َُؼْنًد ًَسِريًخسَزَّنَد آَظِيِْْ مِؼْلَِْْٖ َِٖٓ خُْؼَزَخذِ ًَخ ، ًَهَدٌُُخ سَزَّنَد بَِّٗد ؤَىَؼْنَد عَددَظَنَد ًًَُسَشَخءََٗد كَإَمٌَُِّ

( َوَأَسر وا النََّداَمَ  َلمَّا رََأُوا اْلَعَذابَ وف ابلندـ كقولو )سٌ ُب ذلك الوقت ا٢باسم كا١بزاء ا١باـز ٰبي 
كف ابلنقمة ر ، كٯبهُُٓ/ٕٕالبحار( يـو القيامةندامة  ،الندامة رَّ ش)عن النيب )ص( ، ْٓيونس/

وىم كأفسدكا عليهم دينهم فأكردكىم موارد التهلكة، كما أضلٌ  لبلئمة على قادهتم الذينابلقوف يك 
( معتذرين، كىو َوقَاُلوا: )ا٘تعىنىي عادة ا٤بذنب ٱبتلق ا٤بعاذير كىو يعلم أنو ال ٘بديو نفعان، 

ىذا القوؿ  ألف ، عنو ابلفعل ا٤باضيحكاية انطقة بلساف حا٥بم ٤با سيقولونو يـو القيامة، كعرٌب 
ان كأئمة الكفر كالفساد، أصحاب ء( قادتنا كرؤسارَبػََّنا ِإنَّ َأطَْعَنا َساَدتَػَنالقدًن )كاقع ُب علم هللا ا

( وَُكبَػَراَءنَ ) ةالعام ةا١بماىّبياإلرادة ا١باه كالثراء كا٤بواقع االجتماعية السيادية الذين ٲبلكوف توجيو 
كالكرباء من الناحية ا٤بعنوية  ،ككرباء قومنا ككجهاءىم كأغنياءىم كأصحاب التأثّب كالسيطرة عليهم

كا٤بكانة االجتماعية ا٤بؤثرة، كليس كرباء السن، كىم ا٤بنحرفوف من رجاؿ الدين كالدنيا كالسياسة، 
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فهم استغلوا جهلنا كضعفنا ككانوا يسيطركف على مقدراتنا كٲبتلكوف الضغط علينا فنخضع 
ب، كتلك حجة مردكدة كغّب فاتبعناىم على ضبل٥بم كفسادىم ببل تفكّب ابلعواق ،لضغوطهم

هتم اباع األعمى، لقد ابعوا أنفسهم الغالية لسادمعقولة، كعذر غّب مقبوؿ، كىكذا عاقبة االتٌ 
كإٔب  وا إٔب القرآف الكرًنصغمورىم لغّبىم، كٓب يأموا زماـ وا عقو٥بم كسلٌ لالظا٤بْب بثمن ٖبس، كعطٌ 

 عة كربائهم مكاف طاعة أنبيائهم.طاالسنة الشريفة، فجعلوا طاعة سادهتم ٧بل طاعة هللا، ك 
ىل الوعي والعلم واإل٦تاف أأف اْلم  إتاىل  يقودىا الطغاة والعتاة ِف الغالب، أما كنبلحظ 

لن تكن أم  فاسدة وقائدىا صاحل، كما َّل تكوف أم  صاٖت  )فال يقودىم إَّّل الصاٖتوف 
، كقولو )وقائدىا فاسد يكا مىا ًإفَّ ا( فيكوف ا٢باكم من جنس اكـو ي مىا بًقىٍوـو حىٌبَّ يػيغىّبًٌ َّللَّى الى يػيغىّبًٌ

يػٍفى ) عن النيب )ص(، ُُالرعد/( أبًىنٍػفيًسًهمٍ   ُْٕٗٗكنز العماؿ خرب( عىلىٍيكيمي  ييوؿَّ  تىكيونيوامىا كى
 ( فََأَال وَن السَِّبياَل )

كا علينا ابلكذب فأضلوان بضبل٥بم عن سبيل هللا فلم نرغب ُب طريق ا٥بداية كالرشاد، حيث سيطر 
سن ا٢باؿ كالشهوات كا٤بناصب، كابلقهر كالغلبة، كمشخوا كاستكربكا كهنبوا حي واؿ كى مكا٣بداع كابأل

 -ٖٔببل تفكّب، طمعان بدنياىم بعناىم كاتٌ  ،كسلبوا حقوؽ الناس ابسم الدين كا٢بقوؽ الشرعية
ستجابة ٥بم كشدة ا٢بسرة، أرادكا أف يشتفوا ( بعد اليأس من االرَبػََّنا َآهِتِْم ِاْعَفْيِ ِمَن اْلَعَذابِ )

نزؿ عذاهبم ضعفي عذابنا، فالعذاب األكؿ لضبل٥بم ألنفسهم كالثاين أ: ربنا وقالواىم، و ضلأ٩بن 
ُهْم َلْعًنا َكِبريًالضبل٥بم لنا كلغّبان ) عظمو، فبل ألعن كا٤بقت كالكره ك نواع الٌ أ( كالعنهم أبشد َواْلَعنػْ

ن رعايتك، إهنم ال ٲبلكوف أف ينتقموا ألنفسهم منهم بغّب ىذا الدعاء تشملهم رٞبتك كأبعدىم ع
( قىاؿى ًلكيلٌو ًضٍعفه كىلىًكٍن الى تػىٍعلىميوفى عليهم إٔب هللا أف يضاعف عليهم العذاب، فيأٌب ا١بواب )

َتِِن اَتََّْذتُ كقولو ) ّٖ/األعراؼ اَي  ،َمَع الرَُّسوِؿ َسِبياًل  َويَػْوـَ يَػَعض  الظَّاملُ َعَلى يََدْيِو يَػُقوُؿ اَي لَيػْ
َتِِن ملَْ  ْذ ُفاَلًن َخِلياًل َويْػَلَت لَيػْ  نٍ مً  ناٍ يقظٍ أ مٍ لهي الى )، ِٗ-ِٕالفرقاف/( َلَقْد َأَالَِِّن َعِن الذِّْكرِ ،  َأَتَِّ

 . (ًمٍن فىسىٍاًد ا٢بًٍسًٌ فإهنا  ةى اٍلغىٍفلى )احذركا  ِف غرر اٖتكم ( اعىنَّ  لىٍيسى ٗبىٍغفيوؿو فإنيوي ، لْبى افً ة الغى مى وٍ نػى 
  ﴾ َِّوِ ًَـِْيًدَّد ؤَُّّيَد خَُّزَِّٖ آََٓنٌُخ َُد ظٌٌٌَُُٗخ ًَدَُّزَِّٖ آَرًَْخ ٌُٓعََ كَسَشَّؤَهُ خَُِّوُ َِّٓٔد هَدٌُُخ ًًََدَٕ ػِنْذَ خُ ﴿ – ٜٙ

بهوا ٕباؿ تشٌ ر هللا تعأب الذين  آمنوا من كل شيء يؤذم الرسوؿ الكرًن ا٥بادم )ص( كأف ال يذًٌ ٰبي 
اليهود الذين آذكا موسى كليم هللا، ا٤بنقذ ٥بم من ظلم فرعوف فيملكوا حريتهم، فصاركا يثّبكف 

( ايأيها الذين آمنوا كالذين تظاىركا اَي َأيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا ََّل َتُكويُواا٤بشاكل ُب طريقو فقاؿ )
 كرىو كبفعل ال ٰببو، كما آذل بنووؿ يابإلٲباف كٓب يستذكقوا حبلكتو ال تؤذكا دمحمان )ص( بق

َـب ال أف يؤذل، كطاعة النيب طاع كٰبي ـر كيي م كيكٌ عظٌ إسرائيل موسى، فإف حق النيب )ص( أف يي 
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، فإف سوء الظن ابلنيب يفسد العبلقة معو، كىكذا ٭با مقركنة ابلتسليمكإ )ص( غّب مقركنة ابلقناعة
اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَْتَاُء ن ينبغي أف يكونوا )يتعمم األمر بعد النيب )ص( مع ا٤بؤمنْب الذي َأِشدَّ

نَػُهمْ   ِْٕصٕركح البياف( النَّاس وُ َمنَ آَمْن  اْلُمْؤِمنُ ، كليس العكس، ُب ا٢بديث )ِٗالفتح /( بَػيػْ
 ال يبلغِب( كقاؿ النيب )ص( ألصحابو بعد فتح مكة )ِلَسايِوِ وَ  هِ يَدِ ِمْن  النَّاسَمْن َسِلَم  ا٘تُْسِلمُ )

ٍيئان، فإيٌن أحب  أف أٍخريجى إليكيٍم كىأان سىًليمي الصىٍدر( ٍايًب شى  .ّْصِِا٤براغي أحىده عىٍن أحىدو ًمٍن أٍصحى
( ٓب ٰبدد القرآف نوع اإليذاء ٤بوسى، كالذين آذكا موسى اليهود من بِب َكالَِّذيَن َآَذْوا ُموَسى)

الكاذبة، كأشاعوا عليو الشائعات كخلقوا  مً هى إسرائيل، الذين قذفوا نبيهم ا٤بشفق عليهم موسى ابلتػ  
س كالنفاؽ، كإذاعة ا٤بنكرات عليو ليفتنوا الناس اللئيمة كالدٌ  ٤بؤامراتمشحوانن ابان خبيثان وٌ أمامو جى 

، وىكذا الّلئيم واْلْتق إذا أخذ فوؽ مقداره، تَػَنّكَرْت أْحوالُوُ هم! قوا عن نبيٌ عن دينهم كيتفرٌ 
ص معيشتو، فاحذركا أيها ا٤بؤمنوف نغٌ يي ٓب يقتل صاحبو، يفسد عليو حياتو كى  إهنم كالداء ا٣ببيث إف

حذركا أف تتشبهوا هبم ُب تلك الصفات ا٤بمقوتة كا٤بكركىة إبينكم منافقوف خطركف، يكوف أف 
 ؼَ رَ عَ  أً امر  هللاُ  مَ رحِ نفسو، ُب غرر ا٢بكم ) ري دًٌ قى قائده ا٥بادم فهو ال يػي  ري دًٌ قى كالسيئة، فالذم ال يػي 

(، تشّب اآلية إٔب أف بعض الصحابة كاف يثّب األقاكيل الباطلة كالكاذبة على هُ ورَ طَ  دَّ عَ تػَ يػَ  ملَْ وَ  هُ رَ دْ قَ 
 .منها، كدمحم )ص( أفضل الرسل كأكالىم بتربئة هللا لو كالدفاع عنو مءر بى رسوؿ هللا دمحم )ص( كىو 

ريد هبا كجو ىذه القسمة ما أي  ذات يـو قسمان فقاؿ لو رجل: إفٌ  مى سَّ الرسوؿ )ص( قى  : إفٌ روي
( َفَصَِب ِمْن ىَذا  ِبَِْكَثرِ  َذيْ وَ أُ فَػْقَد  ُموَسىهللِا َعَلى  رَّْْتَ ُ كقاؿ: )كجهو ر هللا، فاٞبٌ 
( فأظهر هللا براءة موسى )ع( منها ٝبيعان ككانوا كاذبْب فَػبَػرََّأُه اّلِلَُّ ٝتَّا قَاُلوا، )ِّْصٔالكاشف
( ككاف موسى كجيهان عند هللا أم مقرابن ذا كجاىة كمكانة ِعْنَد اّلِلَِّ َوِجيًها وََكافَ موه بو )فيما اهتٌ 

، ال يسأؿ شيئان ٓٓالقمر/( ِف َمْقَعِد ِصْدٍؽ ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدرٍ )كقولو كمنزلة رفيعة عنده سبحانو  
 هللا مع شدة معاانتو، ، لثباتو ُب دعوتو إٔبُْطو/( َواْصطَنَػْعُتَك لِنَػْفِسيعطاه إايه كقولو )أإاٌل 

خواص ا٤برسلْب كمن أكٕب العـز كقولو كمن كإخبلصو ُب ا١بهاد ُب سبيل هللا، فهو من ا٤بخلصْب 
، ككاف نبينا دمحم كجيهان عند هللا ُب مقاـ ّٓ/األحقاؼ( فَاْصِِبْ َكَما َصبَػَر ُأوُلو اْلَعْزـِ ِمَن الر ُسلِ )

: من  فائدة ،ْٖالطور/( َواْصِِبْ ِٖتُْكِم رَبَِّك َفِإيََّك ِبَِْعيُِنَناولو )على رفيع ا٤بنزلة بق٧بمود ُب ا٤بؤل األ
كاف عند هللا كجيهان ذا منزلة رفيعة، فيكوف هللا تعأب ُب نفسو أيضان ذم منزلة جليلة ٲبؤل كيانو، 

من معو؟ كمن  فمن عليو؟ كمن كاف هللا عليو فكمن كاف هللا معو  ،معوكىافى هللاي هللا  مىع  افى كى   نٍ مى كى 
ِإفَّ اّلِلََّ يَُداِفُع َعِن همو ابألابطيل كقولو )كاف عند هللا كجيهان فيدافع هللا عنو أماـ من يؤذيو كيتٌ 

َنا َيْصُر اْلُمْؤِمِنيَ كقولو ) ّٖا٢بج/( الَِّذيَن َآَمُنوا /( وََكاَف َحقًّا َعَليػْ ، كما برأ هللا تعأب ْٕالرـك
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عزيز ا٣بطّبة عليو، ككذلك براءة هللا سبحانو للسيدة العذراء يوسف الصديق من هتمة امرأة ال
( َكَذِلَك ٣َتِْزي اّلِلَُّ اْلُمتَِّقيَ تها )فَّ م كليدىا عيسى )ع( ُب ا٤بهد ليثبت عً حيث تكلٌ  ،مرًن

ف هللا تعأب يظهر كجاىتو عنده كبْب إكنظيفان ُب نفسو، ف ، فمن كاف شريفان كعفيفان ُّالنحل/
  امو كتشويو منزلتو الشريفة بْب الناس. هتٌ احْب، كإف سعى الواشوف إٔب الناس كلو بعد 

ُّقِِْكْ ٌَُُْْ ؤَػَْٔدٌَُُْْ ًََّـْلِشْ ٌَُُْْ رٌُُٗزٌَُْْ ًََْٖٓ  ، َّد ؤَُّّيَد خَُّزَِّٖ آََٓنٌُخ خظَّوٌُخ خَُِّوَ ًَهٌٌُُُخ هًٌَُْد عَذِّذًخ  ﴿ -ٔٚ – ٓٚ

  ﴾ ذْ كَدصَ كٌَْصًخ ػَظًِْٔدُّيِغِ خَُِّوَ ًَسَعٌَُُوُ كَوَ

ان، إهنا صفة التقول كالقوؿ السديد قٌ ئقة هبم حى القرآف الكرًن ا٤بؤمنْب إٔب صفات ٭بوذجية ال دى شى أر 
 
ي
د ا٤بصيب للهدؼ ا٤بطلوب، كإحكاـ التعبّب كدقة الكبلـ كلينو كفصاحتو كلطفو، كٝباؿ دٌ سى ا٤ب

ُب الزماف ا٤بناسب،  القوؿ السديدحة، كيكوف ا٤بملوء اب٢بكمة كا٤بوعظة كالنصي توا٢بديث كببلغ
 والقوؿ السديدكُب ا٤بكاف ا٤بناسب، كاإلنساف ا٤بناسب أك اجملتمع ا٤بناسب ُب ظركفو ا٤بناسبة، 

دين كيصلح اب٥بم كأعما٥بم كعاقبتهم، ألهنم دين كا٤بؤيَّ يتبعو العمل الرشيد، كيرعى هللا تعأب ا٤بسدَّ 
كهم السديد منذ البداية، كف قو٥بم كفعلهم كٙبٌر ؤ موا كيف يبدعرفوا كيف ينتهوف بسبلمة، فعل

ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم ان كصدقاي كعدالن كقولو )قٌ كىذه الصفات النموذجية ا٤بميزة ىي سبيل ا٤بؤمنْب حى 
 .َُفاطر/( الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَػْرفَػُعوُ 

قي النار قاء كالوقاية كا٢بماية، فكلما أتٌ تٌ ال: من االتقوى( اتػَُّقوا اّلِلََّ اَي َأيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا : )ا٘تعىن
يو ألنو أىل للطاعة كللعبادة، صقي هللا كأخشاه كأطيعو كال أعحراقها، كذلك أتٌ إخوفان من 
: مىلىكىةه كقيدرة انشئة من قوة اإلٲباف ٗبنهج هللا، فيتسامى ا٤بؤمن ابلٌتمسك بطاعة هللا والتقوى

ِف غرر اٖتكم  كىذا ىو الورع عن ٧باـر هللا ه ا٥ببوط إٔب مستول أدىن ُب ارتكاب ا٤بعاصي فيكر 
 وابلتقوى: أقل منزلة من العدالة ةوا٘تروّ ( ا٤برٌكة ني النفس، كيزيًٌ  وفي صي يى ين، كى الدٌ  ييٍصًلحي  )الويرىعي 

كُب غرر  ُّا٢بجرات/( َقاُكمْ ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اّلِلَِّ َأتػْ إصبلح كل خطأ ككل عيب كنقص كقولو )
: حسن عبادة كحسن معاملة، فهي تزكية ابطنية والتقوى(  ُ مَ صْ ت العِ يَ رِ قُ  ىَ قوُ ابلتّ ا٢بكم )

للنفس من عيوهبا كنواقصها، كرعاية حقوؽ هللا اباللتزاـ ٗبنهجو، كحقوؽ الناس ُب العمل 
: والتقوىحضارية مهمة، ٖبدمتهم كقضاء حوائجهم كعدـ أذاىم كاستثمار مواىبهم ُب هنضة 

جاء القوؿ السديد بعد التقول ( القوؿ السديدصيانة النفس كتزكيتها عن كل عيب، كصار )
َ أحد نتاجات التقول، كخصصو ابلذكر لكونو أعظم أركاف التقول كقولو )ألنو  َواتػَُّقوا اّلِلَّ

كُب ٝبيع أحوالكم كمعامبلتكم كأقوالكم ُب كل شيء  (َواتػَُّقوا اّلِلََّ ) ِِٖالبقرة/( َويُػَعلُِّمُكُم اّلِلَُّ 
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القوؿ رتفاع إٔب مرتبة )إٔب االواتقوا هللا خاء، ة كالرٌ كم كعبلنيتكم كُب الشدٌ كأفعالكم، كُب سرًٌ 
 . ص العيشقاء الشبهات ُب األقواؿ كاألفعاؿ، فإهنا تقلق النفس كتنغٌ ما ابتٌ ( كالسيٌ السديد

: من السداد كالرشاد ا٤بفيد، ىو القوؿ ا٤بستقيم اكم يدالقوؿ السد( َوُقولُوا قَػْوًَّل َسِديًدا)
ر ُب كا٤بصيب للحق كا٤بطابق للواقع، كا٤بؤثٌ  ،الفصيح البليغ الصادؽ الدقيق ا٤بوافق للصواب

النفوس كالنافع للناس، كىو القوؿ ا٤برضي الواضح الصاّب ُب ذاتو كا٤بصلح لغّبه، كا٤بوافق الظاىر 
كاجملتمع، كيعاِب الشبهات كالشكوؾ، كال يكتم منافعو أك أم شيء منو للباطن، قوؿ انفع للفرد 
ٯبابيات، كالبعيد عيد عن كل السلبيات كا٤بملوء ابإل: البوالقوؿ السديدكلو كاف على نفسك!، 

كالغيبة كالنميمة، كال يوجد فيو خطأ كخلل كابطل  كالغموض اتعن اللبس كا٤ببلبسات كاالشتباى
كال ٥بو ُب مبناه كال لغو  ،كضرر كال يوجد فيو بساطة كسذاجة كإهباـ كأذل، كال يتخللو ضعف

إذا مو هس دى دَّ : سى القوؿ السديد من قوٙتمالعربي  وِف اللغ  كمعناه كمغزاه كُب ظاىره كابطنو، 
: عنواف الشخصية اإلٲبانية الواعية والقوؿ السديدللهدؼ ا٤بطلوب كٓب يعدؿ عن غّبه،  وي هى جى كى 

ؿ الشخص ا٤بتوازف الرشيد ُب كبلمو كتصرفاتو كُب نظراتو، كابلنجاح ُب حياتو، الفاضلة، كمثا
كيقـو إصبلح بْب الناس، كإصبلح ا٣بطأ ُب الرأم كا٤بوقف، كُب الدعوة إٔب ٧باربة الفساد 

 .كإقامة العدؿ من خبلؿ كعيو ٢بركة الواقع ،كالظلم
 ( ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكمْ ) -ُٕ

القوؿ السديد سببان لؤلعماؿ الصا٢بة أك إصبلح األعماؿ كترشيدىا كتصويبها  جعل هللا سبحانو
دين حٌب تستقيموا على الطريقة الصا٢بة ا٣بالية من ا٣بطأ كالفساد. كهللا يرعى ا٤بسدٌ  ،كٙبسينها

ًإ٭بَّىا كيقود خطاىم كيصلح فكرىم كنفوسهم كأعما٥بم كما أصلح أقوا٥بم كيقبلها منهم كقولو )
ى لى عى  تػىوىكَّلى  نٍ مى ، كى  هاجىز هللا  رى كى شى  نٍ مى ، كى اهي قى هللا كى  اتػَّقىىٍ  نٍ مى فى ) ِٕا٤بائدة/ ( لي اَّللَّي ًمنى اٍلميتًَّقْبى يػىتػىقىبَّ 
( كىذه نتيجة إصبلحو لنفوس َويَػْغِفْر َلُكْم ُذيُوَبُكمْ ( من رٞبتو، )هي اى سٌ نى  هللاي  يٌ سً نى  نٍ مى ، كى هي اى فَّ كى   هللاً 

كالكلمة الطيبة كاألعماؿ الصا٢بة تعمل الندـ على  القوؿ السديده، فإف كأخبلؽ كأعماؿ عباد
ر الذنوب كتزيل الكركب كتشرح الصدكر كترفع فٌ كٌ ما سبق من الذنوب، كالندـ كاالستغفار توبة تي 

َك ِإفَّ اٖتََْسَناِت يُْذِىَْبَ السَّيَِّئاِت َذلِ بنور ا٤بغفرة الرابنية كقولو )عن النفس ا٢بجب الظلمائية 
الى يىٍستىًقيمي إٲبىافي عىٍبد حىٌبَّ يىٍستىًقيمى قػىٍلبيوي، كىالى ، عن النيب )ص( )ُُْىود/( ِذْكَرى لِلذَّاِكرِينَ 

( فيما أمرا بو كهنيا عنو َوَمْن يُِطِع اّلِلََّ َوَرُسوَلوُ ) ّٕٔصُّألمثل( ايىٍستىًقيمي قػىٍلبيوي حىٌبَّ يىٍستىًقيمى ًلسىانيوي 
( فقد أفلح فبلحان كبّبان كانؿ غاية مطلوبة ُب الدنيا ابلنجاح كحسن السّبة زًا َعِظيًمافَػَقْد فَاَز فَػوْ )

الفبلح الكبّب على مقدار  تبفَب هللا أكرب، كحسن السمعة، كُب اآلخرة ابلنعيم ا٤بقيم كرضواف 
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ءىا ُب طاعة هللا كرسولو، كالطاعة الصادقة الواعية ا٣بالصة ىي بذاهتا فوز عظيم، ألهنا ٙبمل جزا
 .ذاهتا، فهي استقامة على هنج هللا الذم يبعث االطمئناف

ًَلَََِٔيَد خُْةِْٗغَدُٕ بَِّٗوُ ًَدَٕ ظًٌَُِٓد  بَِّٗد ػَشَمْنَد خُْإََٓدَٗصَ ػَََِ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكِ ًَخُْفِسَدٍِ كَإَزََْْٖ ؤَْٕ َّمِِْْٔنَيَد ًَؤَؽْلَوَْٖ ِٓنْيَد﴿ – ٕٚ

 ﴾ـَيًٌُُد

  (من ا٘تتشاّبات اآلي )
ىي )األمانة اإل٥بية( االختيار لدين هللا  :اْلماي رضنا: أظهران ككشفنا، ع: شرح ا٘تفردات

: اْلماي  ضُ ر عو ل مسؤكليات اإلعراض عنو، لتزاـ ٗبنهجو كٙبمٌ كاال ،جبارإ( دكف اإلسالـ)
نفسو سبحانو ضافتها إٔب إظهورىا كمعرفة حقيقتها كمقصدىا كمسؤكلياهتا كما يَبتب عليها، ك 

( كىي عوآب غّب عاقلة كغّب َعَلى السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوإْتَِباؿِ ( لبياف فخامتها!! )ِإنَّ َعَرْاَنا)
( فَأَبَػْيَ ىا بو )دى يَّ قػى ٥با هللا سبحانو نظامان ٧بكمان دقيقان كى  دى دى ٭با حى إة كغّب ٨بتارة، ك رٌ ٩بيزة كغّب حي 

َهاعن قبو٥با كاالمتناع من ٞبلها )( َأْف ٤َتِْمْلنَػَهانعن )متفا  ا٘تعىنمن عواقبها!  نى فٍ ( خي َوَأْشَفْقَن ِمنػْ
ككناية ببلغية ٦بازية  ،م بعيد ا٤بدل ٝبيل كبديعسٌ ين ٦بي آ( تصوير قر ...ِإنَّ َعَرْاَنا اْْلََمايَ َ : )العاـ

( اْلماي  اإلٙتي ية )حسنة عن عظمة األمانة، كاستعارة ٛبثيلية تقريبية تشبيهية كاسعة لتهويل مسؤكل
، إنو تشخيص عإب إيو تعبري دقيق ا٘تبىن عميق ا٘تعىن واسع الدَّلل كرعاية عهدىا ككعدىا، 

( على أنو أمانة إ٥بية كقيمة كربل ُب أعناؽ الناس، الدين اإلسالمي اٖتنيفا٤بضامْب ٤بفهـو )
ياة اإلنساف، من حّبة الضبللة ذة ٢بقة القمم، كىو الضركرة ا٤بنكأنو قيمة القيم كنعمة النعم كقمَّ 

واْلماي  ين، كال خسارة كربل إاٌل بَبكو! )كمن ظلمات ا١بهالة، ٕبيث ال حياة حقيقية إاٌل ابلدٌ 
 ( اإلٙتي 

يُن اْلَقيِّمُ لتزاـ بصدؽ ٗبنهج هللا ا٣بالص )ىي قابلية اال /( َذِلَك الدِّ ـر ، ليسّب ابإلنساف ا٤بكٌ َّالرـك
عتداؿ كاالستقامة كالتكامل اإلنساين إبرادتو كاختياره ابلرغم من شدة التوازف كاال مٍ لٌ ٫بو سي 

ندامة كال مبلمة   ةً بلمة كالكرامة ببل أيٌ االبتبلءات كالصعوابت ككثرة ا٤بعاانة، كُب االستقامة السَّ 
( َ  ِإبْػَراِىيَم َحِنيًفاَوَمْن َأْحَسُن ِديًنا ٝتَّْن َأْسَلَم َوْجَهُو ّلِِلَِّ َوُىَو ُٛتِْسٌن َواتػََّبَع ِملَّ كقولو )
ل يصل إٔب مقاـ كرًن ك٭بوذجي كفريد، كيكوف أفضل ٨بلوقات هللا، ألنو أدٌ  وفإن ،ُِٓالنساء/

كأمر اب٤بعركؼ كهنى عن ا٤بنكر،  ،األمانة اإل٥بية ابختياره كاجتنب ا٣بيانة إبرادتو كنصح األمة
(، ابعتبار دين هللا اهُ قَ وَ  قى هللاُ اتّ  نْ مَ وَ ـ )ـر اَب قي الواعي ا٤بكٌ كىذه ميزة اإلنساف ا٤بؤمن ا٤بتٌ 

 ،كعهد ثقيل ُب عنق اإلنساف، كمن اإلٲباف حفظ األمانة كرعايتها ،)اإلسبلـ( أمانة إ٥بية ٜبينة
عن  ،ٖا٤بؤمنوف/( َوالَِّذيَن ُىْم ِْلََماَنهِتِْم َوَعْهِدِىْم رَاُعوفَ كمن الوفاء حفظ العهد كٞبايتو كقولو )
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فا٤بؤمن ٰبرص على تزكية نفسو ابختياره  ،ُٖٗ/ِٕالبحار( وُ لَ  اَمايَ َ  َّلَ  نْ مَ لَ إ٦تَاف  َّلَ ) النيب )ص(
َوَقْد َخاَب  ،َقْد َأفْػَلَح َمْن زَكَّاَىا ليصدؽ مع نفسو كمع ربو كمع الناس ُب ٞبل األمانة كقولو )

يػىنىٍا٥بيىٍا ًإالَّ ذىكيكي التػٍَّهًذٍيًب ذىٍركىةي اٍلغىٍاايىًٍت الى ُب غرر ا٢بكم ) َُ-ٗالشمس/( َمْن َدسَّاَىا
ٍاتً  (، كمن أٮبل تزكية نفسو كٓب ٰبمل األمانة اإل٥بية فقد خاهنا كأىاف نفسو كأضلها كٓب كىاٍلميجىٍاىىدى

مىٍن أىٍصلىحى ) وِف غرر اٖتكم. ّٕؽ/( ِإفَّ ِف َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَف َلُو قَػْلبٌ ينتفع بعقلو كقولو )
اٍ نػىٍفسىوي  ٍا كىمىٍن أىٮٍبىلى نػىٍفسىوي أىٍىلىكىهى  :وبذلك تكوف لَلماي  اإلٙتي  مراتب متعددة(. مىلىكىهى

معرفة األمانة  -ّمعرفة األمانة كالوفاء هبا للخواص،  -ِمعرفة األمانة كالوفاء هبا للعواـ،  -ُ
قدار طاعتو لربو م اإلنساف نفسو بنفسو، كتكوف سعادتو ٗبيًٌ قى كالوفاء هبا ألخص ا٣بواص. حٌب يػي 

يػٍري الٌناًس مىٍن نػىفىعى النَّاسى ، شىر  الٌناًس مىٍن أىضىرَّ اًبلنَّاس)ِف غرر اٖتكم  ،كنفعو للناس (. كقولو خى
َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِف اْْلَْرِض فَػيَػْنظَُر َكْيَف كقولو ) َْالنبأ/( يَػْوـَ يَػْنظُُر اْلَمْرُء َما َقدََّمْت يََداهُ )

ُب شؤكف  ٛبن عليو ا٤برء من ماؿ كأمر أك هني أك سرٌ ؤ : كل ما يواْلماي ، ُِٗ/األعراؼ( تَػْعَمُلوفَ 
لدينا ىو أمانة هللا عندان   مانة ألف كل ماأيت الدين كالدنيا، كا٤براد هبا ىنا )التكاليف الدينية( ك٠بٌ 

حقوؽ أكجبها هللا على  :واْلماي  اإلٙتي ، ّٓالنحل/( َوَما ِبُكْم ِمْن يِْعَمٍ  َفِمَن اّلِلَِّ كقولو )
ٯبب رعايتو دكف اإلخبلؿ ئتمنهم عليها كأمرىم اباللتزاـ هبا ككأهنا عهد اف، ك اإلنساف ا٤بكلٌ 

بشيء منو، كىي كماؿ العبودية كاإلخبلص  تعأب، ٕبيث يتؤٌب هللا تعأب تدبّب ٝبيع أمور 
، ُب غرر ا٢بكم ُِِآؿ عمراف/( ِل اْلُمْؤِمُنوفَ َوَعَلى اّلِلَِّ فَػْليَػتَػوَكَّ عبده ٗبقدار توكًلًو عليو كقولو )

ًر ثًقىًتًو بًوً ) ( على السماكات على اْلماي ( فيعرض هللا )حيٍسني تػىوىك ًل اٍلعىٍبًد عىلىى هللًا عىلىى قىدى
منذ  فامتنعن( فَأَبَػْيَ َأْف ٤َتِْمْلنَػَها)سعتها، كاألرض على صبلبتها، كا١بباؿ الشاىقة على قػيوَّهتا 

َهاكوين كالنشأة األكٔب عن ٞبلها لثقلها كشدة مسؤكليتها )الت ( كًخٍفنى من تبعاهتا َوَأْشَفْقَن ِمنػْ
لهن للقياـ هبا، كال ٰبفظن حٌقها كعهدىا  .لعدـ امتبلكهن االستعداد الكاُب الذم ييؤىًٌ

ة ابالستقامة : ىي ٙبم ل تلك ا٤بسؤكلية الكبّبة مع كامل االختيار، كحرية اإلرادواْلماي  اإلٙتي  
 عنها مع القدرة على ا٤بعصية! عليها أك اإلعراض 

يٍػنىاهي السًَّبيلى ًإمَّا شىاًكرنا كىًإمَّا كىفيورناكقولو ) اْلماي  )مصاديق معىن أىم ومن . ّاإلنساف/( ًإانَّ ىىدى
دؽ )ع( ُب ها كاألمناء األكفياء األكٌفاء عليها بعد النيب )ص(. عن اإلماـ الصاتى لى ( ىم ٞبىى اإلٙتي 
ر ُب قيادة ( ٗبعُب اإلمامة كدكرىا ا٤بؤثٌ نِي مِ ؤْ ا٘تُ  مريُ أي لّ عَ  ي ُ ََّلَ وُ ( قاؿ )...ِإنَّ َعَرْاَنا اْْلََمايَ َ قولو )

 نٍ مى ) وعن النيب )ص(، ُٕ/اإلسراء( يػىٍوـى نىٍدعيوا كيلَّ أيانىسو إبًًمىاًمًهمٍ األمة بعد النيب )ص( كقولو )
اًىًليَّةن  ًميتىةن  تى اٍ ، مى ًإمىاميوي  ؼي ٍعرً يػى  الى  وى ىٍ كى  تى اٍ مى  : نظاـ األمة، كٞباية واإلمام ، ٕٕصِّالبحار( جى
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ـُ بػ  حُ ا٤بؤمنْب كقوهتم، عن النيب )ص( ) ا٤بسلمْب، كعز   ةي دى حى كى الدين، كى  ينِ  َنا َأْىَل اْلبَػْيِت يِّظَا ( الدِّ
 . ُّٖ/ٖٕالبحار

ماـ آدـ، فلما ظهر عجزىم اعَبفوا أمتحاانن ٥بم ئكة ابل٠باء على ا٤باأل ضي رٍ مثل عى  اْلماي  ضُ رْ عَ وَ 
كىعىلَّمى دـ كقولو )، سجود طاعة  ال سجود عبادة آللو ألدـ ٗبا لو من فضل استوجب سجودىم

ًء ًإٍف كينػٍ  ًة فػىقىاؿى أىنًٍبئيوين أبًى٠ٍبىاًء ىىؤيالى ًئكى ـى اأٍلى٠ٍبىاءى كيلَّهىا ٍبيَّ عىرىضىهيٍم عىلىى اٍلمىبلى  ُّالبقرة/( تيٍم صىاًدًقْبى آىدى
( كا٤براد بعرض األمانة اإل٥بية على الكوف كالكائنات َعَلى السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوإْتَِباؿِ ٍب قاؿ )

ذان انف ان شفافان ان تصويراين ٘بسيميٌ ضى رٍ ان تقريبيان لفهم فخامة األمانة ُب حركة الواقع، عى رضى عى  ةي مى خٍ الضى 
إجبار كإكراه، عرضان ٤بعرفة  ختيار كبدكفمدركة، مع حرية االحيرٌة عاقلة ٩بيزة ة يَّ ككأهنا كائنات حى 

َلْو َأيْػَزْلَنا َىَذا اْلُقْرَآَف َعَلى َجَبٍل َلَرَأيْػَتُو استعدادىا ٢بمل ثقل ىذه األمانة الكربل، كقولو )
ًعا ِمْن َخْشَيِ  اّلِلَِّ َوتِْلَك اْْلَْمثَاُؿ َيْضرِبػُ   ُِا٢بشر/( َها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَػتَػَفكَُّروفَ َخاِشًعا ُمَتَصدِّ

َها) ( فامتنعن عن عجز كقصور ال عن عصياف، ككاف إابئهن اإلابء فَأَبَػْيَ َأْف ٤َتِْمْلنَػَها َوَأْشَفْقَن ِمنػْ
لياقة كاالستعداد ف، ككاف اإلابء كاالمتناع من ٞبل األمانة ان٘بان من عدـ الٌ الطبيعي من دكف تكلٌ 

ل مسؤكلياهتا كالنتائج ا٣بطّبة ا٤بَبتبة م  ذه األمانة اإل٥بية الشريفة الثقيلة، كخفن من ٙبىى ٢بمل ى
 .كالعقوبة ا٤ببلزمة ٥با عند اإلعراض عن األمانة ،عليها

أف نبقى كما  رات أبمرؾ طائعات لنظامك، ك٫ببٌ : ايرب خلقتنا ك٫بن مسخٌ ولساف حاٙتا يقوؿ
َرِحَم هللاُ ُب غرر ا٢بكم ) ،ل طورىاهنا تعرؼ قدرىا كال تتعدٌ رات ال ٨بتارات!! ألخٌ خلقتنا مسى 

ر ال أف دة بنظاـ مقدٌ ة، كمقيٌ ة ال ٨بّبٌ ّبَّ سى فاختارت أف تكوف مي  (َطْورَهُ  يَػتَػَعدَّ َوملَْ َعَرَؼ َقْدرَُه   أً ْمرِ اِ 
ٍف ًمٍن شىٍيءو ًإالَّ كىإً كقولو )  ،ة ٨بتارة، مطيعة  كمسبحة لو بطريقتها ا٣باصة ا٤برسومة ٥بارٌ تكوف حي 

فَػَقاَؿ َٙتَا َوِلَْلَْرِض ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو  ، كقولو )ْْ/اإلسراء( ييسىبًٌحي ًٕبىٍمًدًه كىلىًكٍن الى تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيمٍ 
َنا طَائِِعيَ  ، ككأف هللا ُْالنور/( ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصاَلَتُو َوَتْسِبيَحوُ كقولو ) ُُفصلت/( َكْرًىا قَالََتا َأتَػيػْ

ُب ا١بمادات ا٤بذكورة عند عرض األمانة عليها، كما  ةا٤بميز العقل كاإلحساس كا٢بياة الواعية  بى كَّ رى 
، ُِٓصٕتفسّب ركح البيافالعقل كاإلحساس ُب خطاب النملة كا٥بدىد مع سليماف!  بى كٌ رى 

مورة كال ٚبرج عن ىذا ر هبا، كتطيع مباشرة كتلتـز مأة بنظاـ هللا ا٤بقدٌ كاختارت أف تكوف مسّبٌ 
ـر ة ك٨بتارة كتعمل إبرادهتا ما تشاء، كما اختار اإلنساف العاقل ا٤بكٌ ّب النظاـ، كرفضت أف تكوف ٨ب

 .لنفسو
ْيَسافُ ) (  مَّ هِ ا٘تُ  رِ دَ لى قَ عَ   ُ مَ واٙتِ ( إ٭با يكوف ا٢بمل اب٥بمة ا٤بعنوية ال ابلقوة ا٤بادية )َوَْتََلَها اإْلِ
ل مسؤكلياهتا ها كٙبمٌ لى بً قى األمانة الثقيلة، كماؿ إليها كى  ،كأكلو آدـ (يسافجنس اإل)اإلنساف  لى ٞبىى 

، كسعة آفاؽ تفكّبه، مع ضعف جسمو كصغر كخليفة هللا على أرضو  كتبعاهتا لشدة طموحو
ة، قى رٍ العى  وي نى تً نٍ تػي ة كى قى هٍ و الشَّ قي نً ة كٚبيٍ البقٌ  ل اإلنساف األمانة كىو الذم تؤ٤بوي حجمو كدقة مشاعره، ٙبمٌ 
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وينيان ٗبا منحو هللا من استعداد كصبلحية كحرية كعقل كإرادة كطموح للوفاء هبا أك كت ْتل اْلماي 
ـى ًبشىرىاًٍئًط ُب غرر ا٢بكم ) ،اإلعراض عنها، كىذه حرية االختيار ما تفقده كل الكائنات مىٍن قىٍا

اٍـً ا ْيَسافُ (!، قاؿ )٢ٍبيرًٌيًَّة أيًعٍيدى ًإٔبى الٌرًؽً ا٢ٍبيرًٌيًَّة أيىًٌلى لًٍلًعٍتًق، كىمىٍن قىصَّرى عىٍن أىٍحكى ( َوَْتََلَها اإْلِ
ابختياره، كٓب يقل )كٞبلناىا اإلنساف( ابإلكراه، للتنبيو إٔب استعداده كاقتداره على ٞبلها إف أراد 

 ل مسؤكلياهتا كتبعاهتال األمانة كٙبمٌ  ٞبى َبٌ كاستقاـ كصدؽ، فكاف قليل من البشر ا٤بؤمن ٩بن كى 
 . كاف نعم ا٣بليفة على األرضك 

، ككاف الكثّب من الناس َُُآؿ عمراف/(َوَمْن يَػْعَتِصْم اِبّلِلَِّ فَػَقْد ُىِدَي ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ كقولو )
٩بن غفل كتغافل عن ٞبل األمانة كأعرض عنها، كخاف خبلفة هللا على أرضو كأىاف كرامتو الٍب  

ٍنسىافي مىا غىرَّؾى ًبرىبًٌكى اٍلكىرًًًن ايى أىيػ  هللا هبا كقولو ) وي مى رٌ كى  ا اإٍلً لىكى  ،هى ُب  ،الًَّذم خىلىقىكى فىسىوَّاؾى فػىعىدى
 الَ فَ َىاَيْت َعَلْيِو يَػْفُسُو َمْن ، عن اإلماـ ا٥بادم )ع( )ٖ-ٔاالنفطار/( أىمًٌ صيورىةو مىا شىاءى رىكَّبىكى 

َويََذرُُىْم ِف طُْغَياهِنِْم ل طوره كقولو )عدٌ تى كى  هي رى دٍ فلم يعرؼ قى  ،ّٖٓٙبف العقوؿ ص( َشرَّهَ  َتََْمنُ 
( ىذا الوصف ا٤بذمـو السليب ليس كاقعان ظَُلوًما َجُهوًَّل حٌب صار اإلنساف ) َُُ/األنعاـ( يَػْعَمُهوفَ 

كمن خاف األمانة  ،كا٣ببلفة األمانة، كإ٭با ىو كاقع على من ٓب يراع العهد لى على كل إنساف ٞبىى 
لىةي عنها كقولو )اإل٥بية كأعرض  ،  ّٔالنحل/ (فىًمنػٍهيٍم مىٍن ىىدىل اَّللَّي كىًمنػٍهيٍم مىٍن حىقٍَّت عىلىٍيًو الضَّبلى

كمن  َّالبقرة/( ِإيّنِ َجاِعٌل ِف اْْلَْرِض َخِليَف ً كما خاف الفاسق خبلفتو  على أرضو كقولو )
( مع قصور هُ رَ دْ ؼ قَ رِ عْ َّل يػَ   أفْ الً هْ جَ  رءِ فى اب٘تَ كَ نفسو كاف لغّبه أجهل، ُب غرر ا٢بكم ) لى هى جى 

علم اإلنساف كقصور عملو، كقلة عمره كضخامة التبعة الٍب ٰبملها على عاتقو، كمع ىذا الصراع 
ْيَساَف ِف َكَبدٍ ا٤برير الذم يعاين منو دائمان كقولو )  .ْالبلد/( َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

، بينما ىذا كىو حيٌر ٨بتار ساف ىذه األمانة الثقيلةل اإلنمَّ حى تى : ىي ٨باطرة ك٦بازفة مريرة أف يػى إذف
ان رٌ أف يكوف حي  يد بو، كأىبقٌ أف يطيع هللا مباشرة بنظاـ مرسـو لو ٦ببوؿ عليو مي  لى ضَّ الكوف الكبّب فى 
 .على اختياره ان ٨بتاران ك٧باسب

أم كثّب الظلم  ،: مبالغة الظلمظلوماً : كضع الشيء ُب غّب موضعو، الظلم( ِإيَُّو َكاَف ظَُلوًما)
لنفسو كلغّبه، اب٫برافو عن خط االستقامة كإعراضو عن األمانة كعصيانو لربو، كغفل عن موقعو 

( معجبان بنفسو، كفخوران ظَُلوًماهللا تفضيبلن ) قى لى اؿ كتفضيلو على كثّب ٩بن خى عٌ القيادم كدكره الفى 
َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّلِلَِّ فَػَقْد ظََلَم ، كمتجاكزان ٢بدكد هللا، كغفلتو عن عواقب األمور كقولو )وٕبال

( ظَُلوًما َجُهوًَّل ها، فصار )قَّ ، فاستهاف ابألمانة كعاش البلمباالة هبا كٓب يراع حى ُالطبلؽ/( يَػْفَسوُ 
( َجُهوًَّل لطاقتو بتحمل تبعات األمانة اإل٥بية كنتائجها، كاستحقاؽ العقاب على أية خيانة فيها )

كا٤بعرفة الدينية ك٦بازفان بعاقبة أمره كال كالنباىة خاليان من العلم  ،كثّب ا١بهل١بهل ، أم  امبالغة 
ىا خاٛبة، كُب غرر ا٢بكم رٌ ا٢بياة شى  رٌ شى ( كخّب ا٢بياة خّبىا عاقبة، كى واْلمور ِبواُتهايبإب ٖباٛبتو )
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( ألنو ٓب يًف ٕبقوؽ األمانة كٓب يعرؼ ()خاُتتو وُ بتَ غَ مَ  ـُ ذَ تُ  وبٍ بُ ٛتَْ  نْ مِ  رٌ يػْ خَ  وُ بتُ اقِ عَ  دُ مَ ُتُْ  هٌ روُ كْ مَ )
ـَ إلعراض عنها. كقولو )اخطورة التهاكف كالبلمباالة هبا ك عن قدرىا، كغفل  َوَلَقْد َعِهْدَن ِإىَل َآَد

 . ُُٓطو/( ِمْن قَػْبُل فَػَنِسَي َومَلْ ٞتَِْد َلُو َعْزًما
قبلها يدعو إٔب أنو ال يتمكن من ( ٗبا قبلها كما بعدىا، فكاف اْْلََمايَ َ عبلقة آية ) -ُ: فائدة

كالقوؿ السديد كالعمل الرشيد الصاّب النافع  ،ٞبل األمانة اإل٥بية الثقيلة إاٌل اصحاب التقول
ككاف ما بعدىا يدعو إٔب التهديد كالوعيد  ٓا٤بزمل/( ِإنَّ َسنُػْلِقي َعَلْيَك قَػْوًَّل ثَِقياًل للناس كقولو )

لِيُػَعذَِّب اّلِلَُّ اْلُمَناِفِقَي َواْلُمَناِفَقاِت كلياهتا كقولو )عرض كخاف األمانة كأٮبل مسؤ أ٤بن 
كىو  وي عى بً عندما عاش اإلنساف على األرض كاف ٕباجة إٔب قانوف يتَّ  -ِ(، ..َواْلُمْشرِِكيَ 

لَِئالَّ َيُكوَف ( ٗبعُب التسليم ٤بنهج هللا، كىو أمانة هللا ُب عنقو كحجة هللا عليو كقولو )اإلسالـ)
ٌ  بَػْعَد الر ُسلِ لِ  ( ٕباجة السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوإْتَِباؿِ ، كليست )ُٓٔالنساء/( لنَّاِس َعَلى اّلِلَِّ ُحجَّ

دكف بنظاـ كوين دقيق يسّبكف عليو، عندما عرض هللا تعأب اإلسبلـ ، ألهنم مقيٌ إٔب تلك األمانة
: ىل أنت آخذ هبذا ا٤بنهج قاؿ لووكأيو عليهم كىو األمانة اإل٥بية، ٍب عرضو على اإلنساف، 

زل ا١بزاء ٘بحسنت للناس فإنو لنفسك ٙبسن ٍب أرب كما فيو؟ قاؿ: إف  ا٤بستقيم ٗبا فيو، قاؿ اي
٥با كتعاقب على السيئات ٍب تضل  ءاألكَب، كإف أسأت كضللت فسوؼ تضل نفسك كتسي

ُتْم ِْلَيْػُفِسُكمْ غّبؾ أيضان. كقولو ) ُتْم َأْحَسنػْ  . ٕ/اإلسراء( َوِإْف َأَسْأمُتْ فَػَلَها ِإْف َأْحَسنػْ
ْيَسافُ ) عراض عن إك  ( فقبل اإلنساف ىذا ا٤بنهج بشرطو كشركطو، كأم تقصّب عمدمَوَْتََلَها اإْلِ

كطبيعتو ما ٓب يعصمو كازع كعاصم ىو  و( ُب طبعظَُلوًما َجُهوًَّل الوفاء هبذا ا٤بنهج يكوف اإلنساف )
ـُ . كىو )اإلسبلـ( كقولو )مىذا ا٤بنهج األمْب الرابين القيٌ  ْساَل يَن ِعْنَد اّلِلَِّ اإْلِ آؿ ( ِإفَّ الدِّ

ْساَلـِ ِديًنا فَػَلْن يُػْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِف اآْلَِخَرِة ِمَن اْٗتَاِسرِينَ كقولو ) ُٗعمراف/ َر اإْلِ َتِغ َغيػْ آؿ ( َوَمْن يَػبػْ
ا ااٍلٍسبلىـى ) ُٖٗ، كُب هنج الببلغة خطبةٖٓعمراف/ ًديني هللًا الًَّذم اٍصطىفىاهي لًنػىٍفسًو، ًإفَّ ىذى

وي  ـى دىعىائًمى ٍلًقًو، كىأىقىا فى بًًعزٌ عىلىى ٧بىىبًَّتًو، أىذىؿَّ األى  كىاٍصطىنػىعىوي عىلى عىٍيًنًو، كىأىٍصفىاهي ًخيػٍرىةى خى و، كىكىضىعى تٍدايى
ـى أركافى الٌضبللة ًبريكًنوً  اٍلًملىلى ًبرىٍفًعوً   (. كىىىدى

 ﴾نَدضِ ًًََدَٕ خَُِّوُ ؿَلٌُسًخ سَلًِْٔدخَُِّوُ خُُْٔنَدكِوِنيَ ًَخُُْٔنَدكِوَدضِ ًَخُُْٔؾْشًِِنيَ ًَخُُْٔؾْشًَِدضِ ًََّعٌُذَ خَُِّوُ ػَََِ خُُْٔآِْنِنيَ ًَخُُْٔآِْ ُُِْؼَزِّذَ﴿– ٖٚ

كعاقبة تلك األمانة ٥با ( كٞبل اإلنساف اْلماي ىذا تعقيب كعلة كنتيجة هنائية لعرض ىذه )
م )اإلسبلـ( كمقدار تفاعل الناس معو أك إعراضهم عنو، اية عهدىا كالٍب ىي دين هللا القيٌ كرع

اإلنساف األمانة الدينية الثقيلة  لى فيعذب من خانو كيثبت من صانو كحفظو كاستقاـ عليو، إ٭با ٞبىى 
بعاهتا، ل مسؤكلية اختياره كتل كتبعات ا٤بسؤكلية ا٣بطّبة كىي حرية االختيار، حٌب يتحمٌ كٙبمٌ 

ساس من عرض األ لكاف ا٥بدؼ النبي  ؤه من نفس عملو. ىدؼ عرض األمانة،كليكوف جزا
ل إنساف ابطنو كمعدنو ار، ليظهر كباالخت ةاألمانة على اإلنساف، أف يوضع كل البشر ُب بوتق
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رى اٍلميٍؤمً من الثواب كالعقاب جزاء ما يستحقو كقولو ) األصيل، فيناؿ ًنْبى عىلىى مىا مىا كىافى اَّللَّي لًيىذى
ًيزى ا٣بٍىًبيثى ًمنى الطَّيًٌبً   .ُٕٗآؿ عمراف/( أىنٍػتيٍم عىلىٍيًو حىٌبَّ ٲبى

ـ ىنا للعاقبة، أم  ( البللِيُػَعذَِّب اّلِلَُّ اْلُمَناِفِقَي َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكَي َواْلُمْشرَِكاتِ : )ا٘تعىن
 القسم اْلوؿ: ايقسموا إىل ثالث  أقساـحيث  ،مانة الكربلكانت عاقبة ٞبل اإلنساف ٥بذه األ

( سلك ٝباعة طريق النفاؽ، فقاموا ٕبمل أمانة الدين ظاىران للناس كٓب اْلُمَناِفِقَي َواْلُمَناِفَقاتِ )
القسم فظلموا أنفسهم عندما يظهركف اإلٲباف كيبطنوف الكفر،  ،ٰبملوه ابطنان كٓب يعملوا  تعأب

( سلك ٝباعة طريق الشرؾ كىو ترؾ أمانة الدين ابلكامل فكاف َواْلُمْشرَِكاتِ  َواْلُمْشرِِكيَ ) الثاين
عوف ٥با، ظاىرىم كابطنهم على الكفر الصريح فظلموا أنفسهم أيضان، كىم ا٣بائنوف لؤلمانة كا٤بضيٌ 

َطنَّ لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحبَ رىا شيء كقولو )فٌ ليعذهبم هللا ٗبا يستحقونو، ألف جرٲبة الشرؾ ال يكً 
: سلك ٝباعة االلتزاـ ٗبنهج أمانة دين والقسم الثالث، ٓٔالزمر/( َعَمُلَك َولََتُكوَينَّ ِمَن اْٗتَاِسرِينَ 
ُ َعَلى اْلُمْؤِمِنَي َواْلُمْؤِمَناتِ ىل اإلٲباف كالعمل الصاّب )أهللا كالقيم كالثبات عليو كىم  ( َويَػُتوَب اّلِلَّ

 .هنم، كيعود إليهم ابلتوبةو يكوف ُب عأم يغفر ٥بم كيرٞبهم كٰبسن إليهم ك 
، ألهنم حفظوا أمانة هللا ِٖطو/( َوِإيّنِ َلَغفَّاٌر ِلَمْن ََتَب َوَآَمَن َوَعِمَل َصاِٖتًا ُثَّ اْىَتَدىكقولو )

ـُ )اإلسبلـ( كقولو ) ْساَل يَن ِعْنَد اّلِلَِّ اإْلِ كوا هبا كقاموا ركىا كٛبسٌ ، كقدٌ ُٗآؿ عمراف/ (ِإفَّ الدِّ
يُن اْٗتَاِلصُ باهتا كأخلصوا  دينهم ا٢بق كقولو )بواج َمْن ُب غرر ا٢بكم ) ّالزمر/( َأََّل ّلِِلَِّ الدِّ

ل كٙبفظ كتصاف ُب ف تؤدٌ أٯبب  ق  ( كآمنوا أبف )األمانة( حى َرِغَب ِفْيَمْا ِعْنَد هللِا َأْخَلَص َعَمَلوُ 
ويقوؿ ما حصل منهم من تقصّب،  صواكفيمن حو٥بم كُب كاقعهم العملي مع الناس، كٚبلٌ أنفسهم 

( ٗبعُب َويَػُتوَب اّلِلَُّ َعَلى اْلُمْؤِمِنَي َواْلُمْؤِمَناتِ ( )َعَلىبػ )ت التوبة : إذا تعدَّ العربي  أىل اللغ 
ُ إرادة التوبة كا٤بغفرة كالرٞبة ٥بم، كنبلحظ أف ا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات ُب مرتبة التكرًن سواء ) وََكاَف اّلِلَّ

يهم ابلعمل ( هبم حيث يدعمهم ابلعلم النافع كٰبلٌ رَِحيًماسع ا٤بغفرة للمؤمنْب الصا٢بْب )( كاَغُفورًا
 .نواع الكفاءات كاالختصاصات كالكرامات النموذجيةالصاّب كيكرمهم أب

 : فائدة
كعدـ طاعتهم، كختمت ببياف سوء عاقبة كالعبلقة معهم نبلحظ ابتدأت السورة بذـ ا٤بنافقْب  -ُ

مع الفِب ، كالتناسق َحُسَن سياقها البالغي ا٘تتناسق ِف بدء السورة وختامهافَ ا٤بنافقْب، 
 ذلك التناسق ا٤بعجز الداؿ بذاتو كٗبحتواه على مصدر ىذا الكتاب ا٢بق ،اىهاموضوعها كا٘بٌ 

ر جسامة التبعة كضخامة األمانة، كٰبددىا ابإلسبلـ الذم يصوٌ ا٤بؤثر ا٤ببْب، كهبذا اإليقاع البليغ 
يُن اْلَقيِّمُ  َذِلكَ ) /( الدِّ  الَِّذيَن قَاُلوا ِإفَّ ، كٰبصرىا ابالستقامة الدائمة على هنج هللا كقولو )َّالرـك
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ِإنَّ َعَرْاَنا ) -ِ ،ُّ/األحقاؼ( اْستَػَقاُموا َفاَل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوََّل ُىْم ٤َتَْزيُوفَ  رَبػ َنا اّلِلَُّ ُثَّ 
ين فيستحقوف العذاب. الكافر ك  ْبكر اؽ ا٤بنافقْب كشرؾ ا٤بشعلى اإلنساف ليظهر نف ( اْْلََمايَ َ 

كيظهر إٲباف ا٤بؤمن فيستحق أف يرٞبو هللا كيكرمو كيرعاه، كيتوب عليو إف حصل منو تقصّب 
 ُب بعض الطاعات.

َؿ ِلَكِلَماتِوِ )قولو :  يقوؿ اٗتتاـ وِف  .٘ٔٔاـ/اْليع( َوُتَّْت َكِلَمُ  رَبَِّك ِصْدقًا َوَعْدًَّل ََّل ُمَبدِّ
 متواصل جبهد بقدرىا، َّل بقدري اْلحزاب، لسورة (َوْعُي اْلُقْرآِف اْلُمَيسَّر) هللا بعوف مت

/ ٖ/ ٙٔ بتاريخ النقمات، وتدفع الِبكات وتزداد الصاٖتات تتم وابٖتمد ا٘تّن ، فللو
 أف تعاىل هللا داعي الكاظمي ، العراؽ، ِف ىػ،ٓٗٗٔ/ ربيع اْلوؿ/ ٘ٔ ا٘توافق ـٜٕٔٓ

 . الدعاء ٚتيب ٔتيع إيو القرآيي  ورالسّ  بقي  تكمل  على يننايع
 البغدادي قاسم مكي: القرآين الباحث بقلم

 

 
 
 

 من مقاصد السورة 
صوؿ الدين، كإثبات كحدانية هللا كالنبوة كالبعث أتعُب ابلعقيدة اإلسبلمية كتتناكؿ كية، إهنا م

كالكائنات ٕبكمتو فهو ا٣بالق ا٤ببدع العظيم  كالنشور، كأف هللا خلق ا٣بلق كدبر نظاـ الكوف
، كتناكلت وعإتت السورة إيكار ا٘تشركي لْلخرةالذم ال يغيب عن علمو مثقاؿ ذرة، 

قصص بعض الرسل كداكد كسليماف كما سخر هللا ٥بما من أنواع النعم كالكرامات، كطرحت 
رباىْب على كجود هللا كأقامت الدالئل كال ،بعض شبهات ا٤بشركْب حوؿ اإلسبلـ كفندهتا

يت سورة ٔتّ  ،٤بن يبحث عن ا٢بق كحقيقة عآب الغيب كتشكل السورة بران٦بان تربواين  ،ككحدانيتو
اإلماـ الصادؽ )ع(:  عن: فضلهاكىم ملوؾ اليمن،  ،ألف هللا تعأب ذكر فيها قصة سبأ )سبأ(

ءتو، اليلتو ِف حفظ هللا وكمن قرأ اٖتمدين ّتيعًا )سبأ وفاطر ا٘تتجاورتي( ِف ليل  مل يزؿ ل)
فإف قرأ٢تا ِف هناره مل يصبو ِف هناره مكروه، وأعطي من خري الدييا وخري اآلخرة ما مل ٥تطر 

 . ّٕٓص٦ٖبمع البياف( على قلبو
 : ىذا الفضل بشرطو كشركطو، كاالستقامة على منهج هللا من شركطو. مالحظ 

 
 ﴾ خُغََّٔدًَخضِ ًََٓد كِِ خُْإَسْكِ ًََُوُ خُْمَْٔذُ كِِ خُْأَخِشَشِ ًَىٌَُ خُْمٌَُِْْ خُْخَسِريُ خُْمَْٔذُ َُِِّوِ خَُّزُِ َُوُ َٓد كِِ ﴿ - ٔ

 ترتيبها
34 
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كىو ٜبرة اإلٲباف كالعلم ٔببللو كاإلحساس بنعمتو كاالستغراؽ ُب ( اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ افتتحت السورة )
انو ا٤بستحق للحمد، كإف كاف ٞبدان سبح و( من هللا من ذاتو لذاتو، فهاْٖتَْمُد ّلِِلَِّ رٞبتو ككرمو )

( على كل ما أعطى كقضى كأبلى اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ لذاتو بذاتو لكنو تعليم العباد كيف ٰبمدكنو )
د كا٣بضوع كالطاعة  فحسب ( ليس من جهة التعبٌ اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ م كأنعم كانتقم )حكم كنظٌ أك 

كألنو سبحانو أىل للحمد، كال  ،اب٢بمد يضان من جهة السركر تقدير النعمة كالتلذذأكإ٭با 
س الذم فى يكوف ا٢بمد عليهم فيو تعب كال مشقة، فأىل ا١بنة يلهموف ا٢بمد كما يلهموف النػى 

( اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ ) َُيونس/( َوَآِخُر َدْعَواُىْم َأِف اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ كقولو )  !سونو كل ٢بظةيتنفٌ 
ناء ا٣بالص  ا٤بالك تعأب على كل صفاتو كأعمالو كأقوالو، كعلى كل ما ا٢بمد الكامل كالث

( على أنظمتو كمقاديره كتدابّبه كىدايتو اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ ب.. )م كأدٌ كـر كعلٌ أأنعم كخلق ككىب ك 
 دي مى الذم ال ٰبيٍ  (اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ ك)( على كل نعمة، كا٢بمد  على كل حاؿ اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ كرعايتو، )

( الذم لو ما اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ ( )اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ على مكركه سواه، كىناؾ ٟبس سور ُب القرآف تستفتح بػ )
اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ الَِّذي ُب الكوف خلقان كملكان كتدبّبان كتصرفان، كا١بميع ٙبت قهره كتصرفو كقولو )

، فلو ا٢بمد )ُب الدنيا( لكماؿ ّْ/األعراؼ( َأْف َىَداَن اّلِلَُّ َىَداَن ِٙتََذا َوَما ُكنَّا لِنَػْهَتِدَي َلْوََّل 
 ْعطَائِوِ  َٟتَْمُدُه َعَلى َعِظيِم ِإْحَسايِِو، َجزِيلَ قدرتو )كُب اآلخرة( لواسع رٞبتو، كُب هنج الببلغة )

سََّماَواِت َوَما ِف َلُو َما ِف ال( كٞبد نفسو سبحانو ىنا على أف )ُحْسِن َبالَئِوِ وَ  يَػْعَمائِوِ  َوَتظَاَىرَ 
( مع ا٢بمد صفة ا٤بلك، ٲبلك كحده التصرؼ ٗبا فيهما كما بينهما من ٨بلوقات اْْلَْرضِ 

َوَلُو اْٖتَْمُد ِف ككائنات كنعم، كال أحد ٲبلك معو شيئان إاٌل كىو ٩بلوؾ خاضع لو سبحانو. )
كإحسانو كرٞبتو بكل  ى عدلو( كلو ا٢بمد الكامل كابألخص ُب اآلخرة، حيث يتجلٌ اآْلَِخَرةِ 

 ٘تاذا اٖتمد ِف اآلخرة؟ ،كضوح، ٩با ال يكوف ُب الدنيا، حٌب للذين كانوا ٯبحدكنو ُب الدنيا
، ٔٓا٢بج/( اْلُمْلُك يَػْوَمِئٍذ ّلِِلَِّ ألف النعم كلها ُب الدنيا كاآلخرة ٨بتصة بو عز كجل كقولو )

كحٌب ٱبلص لو ا٢بمد كالثناء ُب  ،ات اآلخرة اب٢بمد تفضيبلن ٥با على الدنيا كما فيهكلكن خصٌ 
، َٕالقصص/( َلُو اْٖتَْمُد ِف اْْلُوىَل َواآْلَِخَرةِ اآلخرة، كإ٭با لو ا٢بمد ُب الدنيا كاآلخرة كقولو )

رىا حسبما تقتضيو ا٢بكمة مور الدين كالدنيا كاآلخرة، كدبٌ أ( الذم أحكم َوُىَو اْٖتَِكيمُ )
علمان شامبلن ٰبيط ابألمور ٝبيعان شيء ٖبلقو، الذم يعلم بكل ( بليغ ا٣بربة اْٗتَِبريُ كا٤بصلحة، )

 بكافة جزئياهتا كأسرارىا كخفاايىا فيسمى ا٣ببّب. 
( تعريف بوجوب الشكر اللفظي على نعم هللا الظاىرة كالباطنة، كهللا ٧بمود اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ : )فائدة

أىل ا٢بمد، امود كلو ٓب يقم  بذاتو كبفعلو كمشكور على نعمو، كهللا ٧بمود بكل لساف ألنو
ٕبمده أحد من البشر، كىو سبحانو ٧بمود ُب كل ىذا الوجود الذم يسبح ٕبمده، كامود 

 .من ٝبيع ا٣ببلئق كلو شذ البشر ا٤بختار عن سائر خبلئق هللا
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ثُب بو على أ( ىو الثناء على هللا ا٢بق بوجوب الشكر لو ٗبا اٖتمد القول: )درجات اٖتمد
كطلب ( ىو األعماؿ الصا٢بة النافعة للناس لوجو هللا اٖتمد العمليعلى لساف أنبيائو )نفسو 
٥بامات ىو ٦بموعة العلـو كا٤بعارؼ كاإلكاقعو يكشف عنو قبل قولو، ( اٖتمد اٖتال)رضاه 
( الرضى عن هللا فيما حكم بو كقسم اٖتمد عند ان ة )يرات ا٤بختلفة كاألخبلؽ العالكالتطوٌ 

( خوفان من زايدة انة واٖتمد  على كل حاؿ( شكرىا كتقدير ا٤بنعم )عند النعم واٖتمد)
اْٖتَْمُد ) كفاٙبة لكل ثناء ،( الذم جعل ا٢بمد زينة لكل خطبة، كابتداء لكل مدحةاْٖتَْمُد ّلِِلَِّ )
 . ( الذم جعل ا٢بمد مفتاحان لذكرهّلِِلَِّ 
 ﴾ د َّخْشُؾُ ِٓنْيَد ًََٓد َّنْضٍُِ َِٖٓ خُغََّٔدءِ ًََٓد َّؼْشُؾُ كِْيَد ًَىٌَُ خُشَّلُِْْ خُْـَلٌُسَُّؼَُِْْ َٓد َِِّؿُ كِِ خُْإَسْكِ ًََٓ ﴿ - ٕ

ٌرؾ  ،مة متحركة كاسعة ا٤بدلسٌ تفصيل لبعض معلوماتو كقدراتو عز كجل، إهنا صورة رائعة ٦بي  ٙبي
من كل متحرؾ، إهنا  ، دالة على سعة خربتو كحكمتو كعلمو بكل حركة ي الضمائريا٤بشاعر كٙبي 

ر كا٣بياؿ، كلو أف ال يصمد أمامها التصوٌ  ،كلمات قصّبة ا٤ببُب عميقة ا٤بعُب كاسعة الداللة
صوف ما يقع ُب ٢بظة كاحدة ٩با تشّب إليو ان كقفوا حياهتم كلها يتتبعوف كٰبأىل األرض ٝبيع

( َما يَِلُج ِف اْْلَْرضِ  يَػْعَلمُ : )ا٘تعىنعجزىم تتبعو كإحصاؤه عن علم كيقْب! أل ،اآلية الكرٲبة
سرار كامنة من قطرات ماء أ( ما يدخل ُب جوؼ األرض من َما يَِلجُ يعلم هللا سبحانو )

نواع أات كحيواانت كدكد كحشرات، كجذكر كبذكر نبااتت كأجساـ ميتة، كيعلم يٌ كاختباء حى 
غذية الصا٢بة الكنوز كالذىب ك٨بازف النفط كالغاز، كيعلم ما يدخل ُب ا٢بواس ا٣بمس كاأل

َوَما كالفاسدة كمن حبلؿ كحراـ، كعلم هللا ُب كل شيء ٧بيط، كعْب هللا عليو ساىرة ال تناـ )
َها ( من أرزاؽ كخّبات كعيوف مياه كآابر كنبااتت كأنواع ا٤بعادف، كما يفور من بركاف ٥َتُْرُج ِمنػْ

َوَما ا٢بة كقبيحة )من غاز كٞبم تتصاعد، كما ٱبرج من صفات بشرية متولدة منها أعماؿ ص
شعة مشس كمن شعاع أات ا٤باء ك بٌ ( من مقدرات من رٞبة أك عذاب كمن حى يَػْنِزُؿ ِمَن السََّماءِ 

منّب من رٞبة كمن شهاب اثقب كمبلئكة ككحي كغّبىا ٩با ال ٰبصيو إاٌل هللا، ككم من قضاء 
كما ينزؿ من ٠باء  انفذ كمن قدر مقدكر، ككم من رزؽ يبسطو هللا ٤بن يشاء من عباده كيقدر،

( كما يصعد فيها من َوَما يَػْعُرُج ِفيَها٥بامات الرابنية )قلب ا٤بؤمن من الفيوض الركحانية كاإل
عماؿ العباد.. كغّبىا، كما أأركاح ا٣ببلئق الٍب نعلمها ك٪بهلها كأنواع الدعوات كاالستغااثت ك 

قمار اصطناعية فضائية كما يصعد كيرتقي من أ ،يصعد فيها من ٖبار ماء كطيور كمبلئكة
نواع ا٤بركبات كالطائرات ا٤بتنوعة كالصواريخ كتشاؼ لغزك الفضاء ا٣بارجي، كمن أكمكوكات ا 

( َويَػْعَلُم َما ِف اْلبَػرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍ  ِإَّلَّ يَػْعَلُمَهاا٤بختلفة .. كغّبىا كقولو )
( الشفيق َوُىَو الرَِّحيمُ ّبة كال كبّبة ٩با ٰبصل ُب ملكو )ال ٚبفى على هللا خافية صغ ٗٓ/األنعاـ
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ئبْب كالعاصْب فبل ا( عن ذنوب التاْلَغُفورُ ابلعباد ٝبيعان رعاية عامة )ك  ،اب٤بؤمنْب برعاية خاصة
 يعاجلهم ابلعقوبة. 

إهنا آية كاحدة قصّبة من القرآف الكرًن توحي أبف ىذا القرآف ليس من قوؿ  -ُ: فائدة
 -ِفمثل ىذا ا٣باطر الكوين الدقيق العميق الرقيق الشامل ال ٱبطر على قلب البشر، البشر، 
السماء، إٔب ا٤بنتهى كليس  إليو( كٓب يقل )إليها( يشّب إٔب أف هللا تعأب َوَما يَػْعُرُج ِفيَهاقاؿ )

قلب ( إعبلـ بنفوذ األعماؿ فيها كصعودىا منها، كأيضان كما يعرج ُب ٠باء الِفيَهاففي ذكر )
ًلمي الطَّيًٌبي كىاٍلعىمىلي من آاثر الفجور كالتقول، كظلمة الضبللة كنور ا٥بدل كقولو ) إًلىٍيًو يىٍصعىدي اٍلكى

 . َُفاطر/( الصَّاًلحي يػىٍرفػىعيوي 
رِ َُد َّؼْضُذُ ػَنْوُ ِٓؽْوَدٍُ رَسَّشٍ كِِ خُغََّٔدًَخضِ ًَهَدٍَ خَُّزَِّٖ ًَلَشًُخ َُد ظَإْظِْنَد خُغَّدػَصُ هَُْ زَََِ ًَسَزِِّ َُعَإْظَِْنٌَُّْْ ػَدُِِْ خُْـَْْ ﴿ - ٖ

 ﴾ ًََُد كِِ خُْإَسْكِ ًََُد ؤَفْـَشُ ِْٖٓ رَُِيَ ًََُد ؤًَْسَشُ بَُِّد كِِ ًِعَدذٍ ُٓسِنيٍ
ن ٢بكمة هللا كتقديره، فحكمة هللا ال تَبؾ الناس يإنكار اآلخرة انشئ من عدـ إدراؾ الكافر 

كيسيء منهم من يسيء، ٍب ال يلقي اسن جزاء  ،من ٰبسن سدل كعبثان، ٰبسن منهم
لُِتْجَزى و ُب اآلخرة كقولو )لٌ كإحسانو، كال يلقي ا٤بسيء جزاء إساءتو، كأف هللا يستبقي ا١بزاء  

، فكل من يدرؾ حكمة هللا ُب خلقو، يدرؾ أف اآلخرة حقيقة ُٓطو/( ُكل  يَػْفٍس مبَا َتْسَعى
/( ِإفَّ َوْعَد اّلِلَِّ َحقٌّ هللا )علمية ضركرية لتحقيق كعد  ف أ، كتكوف ا٢بياة لغزان مبهمان لوال َٔالرـك

 جبواحرمزىا )فلسفة ا٤بعاد ا٢بتمية( إٔب العآب اآلخر األبدم، كلكن الذين كفركا  تفتحها كٙبلَّ 
ََّل ( )ا السَّاَع ُ َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ََّل َتَْتِينَ : )ا٘تعىن، فتاىوا ُب ا٢بياة أنفسهم عن تلك ا٢بكمة

( أم ال أتتينا القيامة أبدان، كلن نبعث للحساب كليس ىناؾ معاد كنشور َتَْتِيَنا السَّاَع ُ 
وؿ كلنا إٔب تراب ُب األرض كنرجع إٔب أصلنا من تراب، كال أحد يعلم أين للجزاء، ألننا سنتحٌ 

ىرة كالباطنة، كلذا فلن ستتفرؽ ذرات أجسادان، ٍب ال أحد يستطيع أف ٰبصي كل أعمالنا الظا
كهللا كإنكارىم ٥با ال ينفي حقيقتها، أتٌب القيامة، كٯبزموف على إنكارىا كىم ال علم ٥بم هبا، 

حسب عقو٥بم  ،قوا ا٢بقيقة الكربل ا٤بطلقةتعأب يؤكد ٦بيء الساعة، كيريد الكافركف أف يضيٌ 
كجاىلة كمعاندة   ك٧بدكدة صرةقة ادكدة ا٤بادية، ككاف فهمهم للحياة بصورة مادية قاالضيٌ 

يْػَيا ١َتُوُت َوَٟتَْيا َوَما يُػْهِلُكَنا ِإَّلَّ الدَّْىُر َوَما َٙتُْم ِبَذِلَك مِ كقولو ) ْن َوقَاُلوا َما ِىَي ِإَّلَّ َحَياتُػَنا الد 
الة الواقعية ، كقالوا: ا٢بياة أرحاـ تدفع كقبور تبلع، كىذه ا٢بِْا١باثية/( ِعْلٍم ِإْف ُىْم ِإَّلَّ َيظُن وفَ 
 ليس بعدىا حقيقة! 

الٍب ىي جزء من  ، القرآف عن القيامة ابلساعة، تشبيهان ٥با ابلساعةربَّ عى ( كى ََّل َتَْتِيَنا السَّاَع ُ )
، فيو داللة أف هللا ُٗٗآؿ عمراف/( ِإفَّ اّلِلََّ َسرِيُع اٖتَِْسابِ أجزاء الزماف لسرعة حساهبا لقولو )
 اللحظة ببل مهلة، إاٌل أف ظرؼ ظهوره ىو ذلك اليـو اآلخر ٰباسب كل عمل ٗبجرد كقوعو ُب
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( نعم، كأقسم اب العظيم ُقْل بَػَلى َوَرّبِّ ا٢باسم، قل ٥بم ايدمحم: برد مؤكد حاسم كجاـز كيقسم )
كتفرض جيئنكم القيامة، ك٫بن نؤمن هبا كىي حقيقة البد منها، ( لتلََتْأتِيَػنَُّكمْ ريب كخالقي )

( البلـ للعلة عقبلن، كللمصلحة لََتْأتِيَػنَُّكمْ كهبا تظهر فلسفة ا٣بلق )ا ا١باىلوف، نفسها كإف أنكرى
َعُثنَّ كقولو ) ّٓيونس/( ُقْل ِإي َوَرّبِّ ِإيَُّو َٖتَقٌّ كا٢بكمة شرعان كعلمان، مثلها ) ( ُقْل بَػَلى َوَرّبِّ لَتُػبػْ

يصدؽ ابلبعث على أنو بو لزمو أف  ، كاستدؿ على ذلك بدليل كجداين، من أقرَّ ٕالتغابن/
( كىو كل ما غاب َعاملِِ اْلغَْيبِ ضركرة علمية عقائدية، كىو علمو تعأب الواسع الشامل فهو )

 بصارىم أعلمو عن ا٤بخلوقْب كعن 
 .( عآب ا٢بضور كا٤بشاىدة ا٤باديةوعامل الشهادة)
رة أك جزء منها من ىباء علمو زنة ذ : ال يغيب عنَّل يعزب (ََّل يَػْعُزُب َعْنُو ِمثْػَقاُؿ َذرَّةٍ )

: أصغر ما يكوف من األجزاء ومثقاؿ الذرة، ابلعْب اجملردة متناثر خفيف كصغّب كطائر كال يرل
َوََّل ِف ( ُب العآب العلوم )ِف السََّماَواتِ ( كال كزف الذرة )ِف السََّماَواِت َوََّل ِف اْْلَْرضِ )

( أم ال أصغر من الذرة َوََّل َأْصَغُر ِمْن َذِلكَ ف )( ُب العآب السفلي، كُب كل زماف كمكااْْلَْرضِ 
( إاٌل كيعلمو هللا تعأب كٰبصيو، كال يغيب عن َوََّل َأْكبَػُر ِإَّلَّ ِف ِكَتاٍب ُمِبيٍ كال أكرب منها )

أمْب كاضح كىو ل مبْب ت ك٧بفوظ عنده ُب كتاب مفصٌ علمو شيء إاٌل كىو مكتوب كمثبٌ 
ذك م كاقعي كاف كما يكوف إٔب يـو القيامة، ككأنو فيلم ٦بسَّ   ، الذم فيو ما(وح افوظالل)

: أف هللا تعأب ال ٚبفى عليو ذرة والغرض من ىذا البيافة، ابلصورة كالصوت كالنيٌ ثبلثة أبعاد 
ُب الكوف، فكيف ٱبفى عليو أحواؿ البشر؟! كهللا يعلم األموات كما يبقى من أجسادىم كىو 

حياء من جديد أقيامة للحساب من ابب أكٔب، كليس بعثهم القادر على أف يعيدىم يـو ال
ُثَّ تُػَوّفَّ ُكل  يَػْفٍس َما َكَسَبْت َوُىْم ََّل أبعجب من ىذا العلم الواسع ايط الكامل كقولو )

 .ُِٖالبقرة/( يُْظَلُموفَ 
ر عقيدة ا٤بعاد إٔب يـو القيامة، مشكلة فلسفية كبّبة قدٲبة حديثة، كل من أنك -ُ: فائدة

نكر كجود هللا يعِب يؤمن ابلصدفة، كالذم يؤمن كالذم ينكر كجود هللا تعأب، أا٤بعاد فقد 
ابلصدفة الٍب خلقت نظاـ الكوف كالكائنات البشرية العاقلة فبل عقل لو، ألنو من يؤمن 
ابلصدفة الٍب خلقت العقل كىي غّب عاقلة، كفاقد الشيء ال يعطيو فقد آمن اب٣برافة كالعبث 

َنا ََّل تُػْرَجُعوفَ ى كترؾ الناس سدل كقولو )كالفوض َا َخَلْقَناُكْم َعبَػثًا َوَأيَُّكْم ِإلَيػْ ُتْم َأ١تَّ ( َأَفَحِسبػْ
ى  نى مً  كٌو  شى ُب  كي تى  : إفٍ ِبى ايبػي ، قاؿ لقماف البنو )ُُٓا٤بؤمنوف/

 نٍ لى ـو كى النَّ  كى سً فٍ نػى  نٍ عى  عى رفى فاٍ  تً وي ا٤ب
( تطيعسى تى  نٍ لى ه كى باٍ تً نٍ اال كى سً فٍ نػى  نٍ عى  عى رفى اٍ فى  ثً عٍ البػى  نى مً  كٌو  شى ُب  تى نٍ إف كى ، كى لكى ذى  تطيعى تسى 

 .ِْصٕالبحار
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ة، ( ليس ينقصو الدليل العلمي كالربىاف الفكرم كا٢بجة القطعيٌ تكذيب بيـو القيام ) -ِ
ر كالقلب حب كالعقل الواعي ا٤بفكٌ هم، كالنفس ا٤بنفتحة كالصدر الرَّ كلكن ينقصو اإلنساف ا٤بتفٌ 

، إنو ينقصو االنتباه كاالصغاء كاالنفتاح مع حقاً يصغي كينتبو للقضااي ا٤بصّبية الكربل! الذم 
ُتْم ََّل تَػْعَلُموفَ أىل العلم كقولو ) ، كٕباجة إٔب ا٤بشاكرة ّْالنحل/( فَاْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكِر ِإْف ُكنػْ

 أٍصحىاب العىقيوؿ ٍاكىرى شى  كىمىنٍ )كاالختصاص اء مع أصحاب العقوؿ كالنقاش العلمي كالنقد البنٌ 
الذات ال ترل ا٢بقيقة، بل ترل ذاهتا كحبها  ( ألف النفس ا٤بنغلقة على حبًٌ مٍ عيقيو٥ب شىٍارىكىهىمٍ 

 .لنفسها، كترل ا٢بقيقة من خبلؿ حدكد ذاهتا، فتكوف ا٢بقيقة ا٤بطلقة ُب خدمة ذاهتا ادكدة
َوَقْد َخاَب َمْن  ،ْد َأفْػَلَح َمْن زَكَّاَىا قَ بينما يريد هللا تعأب هتذيب اإلنساف لذاتو كقولو )

لََيْجَمَعنَُّكْم ات ُب خدمة ا٢بقيقة الكبّبة فيؤمن هبا كقولو )، فتكوف الذٌ َُ-ٗالشمس/( َدسَّاَىا
حيث ال يستقيم ُب عدلو سبحانو أف يفلت ا٤بسيء  ُِ/األنعاـ( فيو ِإىَل يَػْوـِ اْلِقَياَمِ  ََّل رَْيبَ 

 ـر اسن النافع للناس من الثواب. ، كٰبي ا٤بعتدم من العقاب
َ  ،َُِْفْضَُِ خَُّزَِّٖ آََٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خُقَّدُِمَدضِ ؤًَُُحِيَ َُيُْْ َٓـْلِشَشٌ ًَسِصْمٌ ًَشٌِّْ  ﴿ -٘- ٗ ًَخَُّزَِّٖ عَؼٌَْخ كِِ آََّدظِنَد ُٓؼَدـِضِّٖ

 ﴾ ؤًَُُحِيَ َُيُْْ ػَزَخذٌ ِْٖٓ سِـْضٍ ؤٌَُِْْ
( بصدؽ ككعي لَِيْجِزَي الَِّذيَن َآَمُنوا) السبب اْلوؿ:  ِبقيق  القيام  لسببيوسيأِت هللا

، إ٭با أثبت ذلك كمقداره بقدره ( بقو٥بم كفعلهم كقلوهبم كنفعوا الناس كله َوَعِمُلوا الصَّاِٖتَاتِ )
ُب اللوح افوظ ليكافئهم ٗبا يستحقونو من الثواب على صاّب أعما٥بم أبحسن ا١بزاء 

( البلـ الـ العاقبة، أم أف عاقبة اإلنساف ُب الدنيا ىو ا٤بعاد إٔب اآلخرة للجزاء األكَب  َيْجِزيَ لِ )
، كلوال ُّالنجم/( لَِيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُءوا مبَا َعِمُلوا َو٣َتِْزَي الَِّذيَن َأْحَسُنوا اِبْٖتُْسىَن كقولو )

لضبلؿ كالباطل ُب ىذا ا٣بلق العظيم، كهللا ىذا ا١بزاء العادؿ ُب يـو القيامة لتحقق العبث كا
( لو معُب كاسع الداللة، أم نعم  َوِرْزٌؽ َكِرميٌ ( لذنوهبم )ُأولَِئَك َٙتُْم َمْغِفَرةٌ ه عن العبث )زٌ نػى تعأب مي 

أتٌب من غّب طلب، كرزؽ هللا الكرًن ا٥بِب ا٤بادم كا٤بعنوم الذم ال  ،كثّبة حسنة ُب ا١بنة
و كال سلبيات كال معاانة، كٰبصل ٥بم بو كل مطلوب كمرغوب كأمنية  حدكد لو، كال تنغيص في

ا مىٍسئيوالن كقولو ) اًلًدينى كىافى عىلىى رىبًٌكى كىٍعدن ا مىا يىشىاءيكفى خى ، ُب غرر ا٢بكم ُٔالفرقاف/( ٥بىيٍم ًفيهى
يْػَيا ٝتَّا ِف عباس )( عن ابن  َ نَ حْ ا٘تِ  وِ يِ لَ عَ  تَ مْ ظُ عَ  دْ قَ فػَ  ن ِ إتَّ  رْيِ غَ بِ  وُ سَ فْ يػَ  عَ ابَ  نْ مَ ) لَْيَس ِف الد 

َوالَِّذيَن َسَعْوا ِف َآاَيتَِنا ) -ٓ: للقيامة والسبب الثاين، ُّٓصَّا٤براغي( اآلِخَرِة ِإَّلَّ اَْلْٔتَْاءُ 
 ( ُمَعاِجزِينَ 

كجهد  ةكثّب طاقة  ( من السعي، كىو ا٤بشي السريع دكف الركض، كىو كل عمل فيو بذؿ اوْ عَ سَ )
: مسابقْب، يقاؿ: عاجزه أم سابقو ليظهر معاجزينخّبان كاف أك شران، دؼ كىكجد كقصد 
انْب أهنم يعجزكننا عن إحصاء أعما٥بم، كيفوتوان فبل نقدر عليهم ُب ٧باسبتهم ظعجزه، أم 
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( مصطلح قرآين يستخدمو ُب اجملرمْب الذين ُمَعاِجزِينَ كيغلبوف إرادتنا كٱبرجوف عن سيطرتنا )
، أهنم عملوا بكل كسيلة كبذلوا كقبضتو الفرار من علم هللا كقدرتو ايعو ركف أهنم يستطيتصوٌ 

عن آايت هللا، كأف يظهركا أنبياء هللا ٗبظهر العاجزين عن إثبات ا٢بق، كأهنم  جهدىم للصدٌ 
القرآف من أجل أف يغلبوا رسولنا كيظنوف أهنم يعجزكنو ٗبا ُب ( َآاَيتَِناإلبطاؿ )كصمموا كا دٌ جى 

ـْ َحِسَب الَِّذيَن يَػْعَمُلوَف السَّيَِّئاِت َأْف بهات حوؿ نبوتو )ص( كرسالتو كقولو )يثّبكنو من ش َأ
( فهؤالء اجملرموف ٥بم ُأولَِئَك َٙتُْم َعَذاٌب ِمْن رِْجٍز َألِيمٌ ) ْالعنكبوت/( َيْسِبُقوَن َساَء َما ٤َتُْكُموفَ 

العذاب ا٤بؤٓب  ،وأ العذاب كأشنعو: أسالرجز( ِمْن رِْجٍز َألِيمٌ عذاب خاص من أسوأ العذاب )
ا٤بادم كا٤بعنوم، كأكثرىا إيبلمان للجسد كالركح، كيكوف موقفهم ذليل ك٨بز كمهْب، كىكذا 

   ، والنتائج على قدر ا٘تقدمات(العقوب  على قدر إتناي ، وإتزاء من جنس العمل)تكوف 
( ألنو تؤدم إٔب العذاب األليم، رجزاً ، ك٠بى ىذا العذاب )ٓا٤بدثر/( َوالر ْجَز فَاْىُجركقولو )

، ألنو سبب ُُ/األنفاؿ( كىييٍذًىبى عىٍنكيٍم رًٍجزى الشٍَّيطىافً ككذا ٠بى كيد الشيطاف رجزان كقولو )
 للعذاب. 

( ًَهَدٍَ خَُّزَِّٖ 6خُْؼَضِّضِ خُْمَِْٔذِ ) ًََّشٍَ خَُّزَِّٖ ؤًُظٌُخ خُْؼَِِْْ خَُّزُِ ؤُْٗضٍَِ بَُِْْيَ ِْٖٓ سَزِّيَ ىٌَُ خُْمَنَّ ًََّيْذُِ بََُِ فِشَخهِ ﴿ -ٚ- ٙ
 ﴾ ًَلَشًُخ ىََْ َٗذٌُُُُّْْ ػَََِ سَـٍَُ ُّنَسِّحٌُُْْ بِرَخ ُٓضِّهْعُْْ ًََُّ َُٓٔضَّمٍ بٌَُِّْْٗ َُلِِ خَِْنٍ ـَذِّذٍ

ة ا٤بعاد قوف حقيقضيٌ كينكركهنا جهبلن، فهم يي ، ّ( ََّل َتَْتِيَنا السَّاَع ُ يقوؿ الكافركف ابآلخرة )   
الذين  ىل العلمأبينما ق، رىم الضيٌ صوٌ حسب فكرىم ادكد كتى  اكفلسفتو الكربل كينكركهن

يرتفعوف إٔب مستول معرفة ا٢بقيقة كيؤمنوف اب٤بعاد بصدؽ، حسب فكرىم الواسع كعقلهم 
ى كأمناء عل ،كخلفاء الرسل ،نبياءهنم كرثة األأ :ومن عالمات العلماء ،الكبّب كا٢بجج القطعية

َا ٥َتَْشى اّلِلََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ كاجملاىدين ُب سبيل نصرهتا كقولو ) ،الرسالة ، كىم ِٖفاطر/( ِإ١تَّ
 ينٌسقيعلموف أف ىذا القرآف ىو ا٤بنهج ا٤بستقيم كىو سبيل النجاة، الذم اختاره هللا دستور ل

: إنو يفتح الصحيح ومن عالمات العلمخطاىم مع نظاـ ىذا الكوف كما فيو كمن فيو!، 
 .ت الوعي كيزيد من القناعةع مدارؾ الفهم كالفكر كيثبٌ آفاؽ العقل كيوسٌ 

من ا٤بسلمْب  ،( كيرل العلماء بدين هللا كاألمناء على اإلسبلـَويَػَرى الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلمَ : )ا٘تعىن
ين كالباحثْب عن كمن جاء بعدىم من العلماء كاجملتهد ،ا٤بنصفْب كمن أىل الكتاب الصادقْب

الَِّذي ا٢بقيقة ُب كل زماف كمكاف، ىم الذين يعلموف حق اليقْب كيشهدكف أف ىذا القرآف )
( ا٤بخرب عن الساعة آتية ال ريب فيها، كأف هللا يبعث من ُب القبور كإليو أُْيِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبِّكَ 

اًت أىٍف ٪بىٍعىلىهيٍم كىالًَّذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت أىـٍ حىًسبى الًَّذينى اٍجتػىرىحيوا السَّيًٌئى النشور كقولو )
( كصادر اب٢بق كمن ا٢بق كإٔب ُىَو اْٖتَقَّ ) ُِا١باثية/( سىوىاءن ٧بىٍيىاىيٍم كى٩بىىاتػيهيٍم سىاءى مىا ٰبىٍكيميوفى 

ركف فيو ف كيتفكٌ ( يتدبركف القرآالَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلمَ ا٢بق كيعمل اب٢بق كيهدم للحق، لذلك )
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ككتاب هللا العزيز الذم يهدم للٍب ىي أقـو ُب ٝبيع تعاليمو   ،تدلوف فيو أنو حق كصدؽسكي
( َأَفاَل يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرَآَف َوَلْو َكاَف ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اّلِلَِّ َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتاَلفًا َكِثريًاكقولو )
ك بو إٔب طريق هللا ( كيرشد من ٛبسٌ ِدي ِإىَل ِصَراِط اْلَعزِيزِ َويَػهْ ، كأيضان يركف القرآف )ِٖالنساء/
( َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ كقولو )  بي لى غٍ كال يػي  ري هى قٍ ( ا٤بستقيم الغالب الذم ال يػي اْلَعزِيزِ ا٢بق )
 .ُٖ/األنعاـ

فعالو أعلى ٝبيل  موداٝبيع شؤكنو،  ُب( امود ُب ذاتو كصفاتو كأفعالو ك٨بلوقاتو ك اْٖتَِميدِ )
تو كرٞبتو إاٌل ا١بميل ا١بليل، ٍب ذكر هللا تعأب أساليب الكافرين ألنو عز كجل ال يفعل مع عزٌ 

( بعضهم َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا) -ُٕب الصد عن دين هللا كمقاكمتو، كالسخرية برسوؿ هللا فقاؿ 
( ىل َىْل يَُدل ُكْم َعَلى رَُجلٍ ا الناس )يهأركف ابلنيب، قالوا: لبعض كىم يستهزئوف اب٤بعاد كيشهٌ 

٠بو مشهور عندىم ا٠بو مع أف ركا انرشدكم إٔب رجل عجيب غريب كىو دمحم )ص(، كنكٌ 
ابلصادؽ األمْب، كلكن بطريق االستهزاء، كنبلحظ إٔب ىذا ا٢بد من االستغراب كالدىشة  

( يُػنَػبُِّئُكمْ ) نكارتشهّب كاإلكانوا يقابلوف قضية البعث كالنشور، كُب أسلوب هتجمي حاد من ال
قتم أم ( إنكم إذا مزٌ ِإَذا ُمّزِقْػُتْم ُكلَّ ُٝتَزَّؽٍ ٖبرب كينطق بقوؿ مستنكر بعيد عن الفهم يقوؿ )

كتصبحوف تراابن كٚبتلطوف مع ذرات الَباب  ،ُب األرض ىمؤ اضقت أعقت أجسادكم كتفرٌ ٛبزٌ 
كبعد ذلك التمزيق  ،لقان من جديد بعد ا٤بوت(؟ إنكم ستخلقوف خِإيَُّكْم َلِفي َخْلٍق َجِديدٍ )

اين اب٤بعاد ا١بسماين كالركحاين للجزاء كا٢بساب؟! كىو  كالتفريق؟ كستعودكف كتبعثوف بشران سوٌ 
/( َو٤ُتِْيي اْْلَْرَض بَػْعَد َمْوهِتَا وََكَذِلَك َُتَْرُجوفَ كمثل إحياء األرض بعد موهتا كقولو ) ، ُٗالرـك

، كمن أكرب ادة٤بدكد إبكا٤بقٌيد لشيء إاٌل ١بهلهم كشعورىم ادكد  كىم يستبعدكف ا٤بعاد ال
 .ا٣بطأ أف أتعامل مع ا٢بقائق الكربل ا٤بصّبية بسذاجة!

 منفسهأمع  واعلمهم كصدق ( إهنم يركف أنو مٌب صحَّ َويَػَرى الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلمَ )-ُ: فائدة
أفضل ( كالعلم ُأوتُوا اْلِعْلمَ أف يوصفوا أبهنم ) وايستحق ،الناس كاستقاموا على منهج هللا واكنفع

 .دراية كأشرؼ فضيلة ىداية كأنفع
كقدـ هللا التقول  ُُاجملادلة/( يػىٍرفىًع اَّللَّي الًَّذينى آىمىنيوا ًمٍنكيٍم كىالًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى دىرىجىاتو كقولو )

ألف التقول ضابطة العلم كتعطيو ، ِِٖالبقرة/( َواتػَُّقوا اّلِلََّ َويُػَعلُِّمُكُم اّلِلَُّ على العلم بقولو )
: من العجب أف تستنكر النشأة األخرل كأنت ترل النشأة األكٔب، يقوؿ العلماء، الوٝبو ك توازن

كأف أحد النشأتْب تصب ُب النشأة األخرل، كمن يستغرب النشأة األخرل فإنو ٯبهل النشأة 
زاء اإلنساف ا٤بتفرقة، كيف ال ٯبهل تكوينو األكؿ أنو األكٔب، كالذم ٯبهل قدرة هللا ُب إعادة أج

كابلتإب فإنو ٯبهل نفسو، كمن جهل نفسو فقد جهل ربو، كأصلو من الَباب، من ماء مهْب؟ 
معرف  هللا أعلى ) (رَبَّوُ  َعَرؼَ  فَػَقدْ  يَػْفَسوُ  َعَرؼَ  َمنْ )ُب غرر ا٢بكم  ،ككاف لغّبه أجهل



 

 037                         الثاين والعشروف / إتزءٗ٘/ عدد آايهتا  كي / م ٖٗسبأ / سورة رآِف اْلُمَيسَّرَوعُي القُ 
 

ِإيّنِ َأِعُظَك َأْف ضبلؿ بعيد كُب ضياع مستمر كقولو )( كلكنهم صاركا ٔبهلهم ُب ا٘تعارؼ
يدرس  ،ما من عآب منصف مسلمان كاف أـ غّب مسلم -ِ، ْٔىود/( َتُكوَف ِمَن إْتَاِىِليَ 

القرآف دراسة علمية كاقعية كفوءة كنزيهة، إاٌل كينتهي إٔب أنو حق كصدؽ كيهدم للٍب ىي 
، كيدفع إٔب حياة أفضلأ  .قـو

كما عثر العلماء على شيء ُب القرآف  ْْفصلت/( ُىَو لِلَِّذيَن َآَمُنوا ُىًدى َوِشَفاءٌ  ُقلْ كقولو )
ِف  اًب آي ً كتاْ   دٌ مَ ٛتَُ  فَ لَّ خَ نسي: )ر مع العلم ا٢بديث، قاؿ لوازكف العآب الفكيتعارض يصطدـ 

 ثًا أيّ يْ دِ حَ   ُ فَ شَ تَ كْ ا٘تُ   ميّ لْ ل العِ ئِ ساْ ا٘تَ  بْيَ بينو وَ  يسَ لَ ، وَ الؽِ اًل ِف اْلخْ جِّ سِ وَ   ِ الغَ البَ 
( كيهدم َويَػْهِدي ِإىَل ِصَراِط اْلَعزِيِز اْٖتَِميدِ ) -ّ، ُِٕٗجريدة أخبار اليـو ا٤بصرية سنة( ضارُ عْ تػَ 

ة مع قى فً تٌ كإقامتو على أسس علمية إٲبانية سليمة، مي  ،القرآف إٔب تصحيح منهج التفكّب
تناسقة مع الفطرة البشرية كيتجاكب مع خدمة التنظيمية ُب الكوف، كا٤بكالقوانْب اإليقاعات 

كالصح كا٣بطأ   ،الناس، فيكوف القرآف الكرًن ىو الفرقاف الذم يفرؽ كٲبيز بْب ا٢بق كالباطل
كىو الدليل  ُالفرقاف/( تَػَباَرَؾ الَِّذي يَػزََّؿ اْلُفْرقَاَف َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَف لِْلَعاَلِمَي يَِذيًراكقولو )

كقولو اب٢بق.   ، الدليل العليم الذم كضعو خالق اإلنساف كخالق الصراطا٢بق اطإٔب ىذا الصر 
ا ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىاهي ميبىارىؾه فىاتًَّبعيوهي )  . ُٓٓ/األنعاـ( كىىىذى
ؤَكََِْْ َّشًَْخ بََُِ َٓد زََْْٖ  ، خذِ ًَخُنََِّدٍِ خُْسَؼِْذِ ؤَكْعَشٍَ ػَََِ خَُِّوِ ًَزِزًد ؤَّْ زِوِ ـِنَّصٌ زََِ خَُّزَِّٖ َُد ُّآِْنٌَُٕ زِدُْأَخِشَشِ كِِ خُْؼَزَ ﴿ -ٜ- ٛ

د َِٖٓ خُغََّٔدءِ بَِّٕ كِِ رَُِيَ َُأََّصً ؤَّْذِّيِْْ ًََٓد خَِْلَيُْْ َِٖٓ خُغََّٔدءِ ًَخُْإَسْكِ بِْٕ َٗؾَإْ َٗخْغِقْ زِيُِْ خُْإَسْكَ ؤًَْ ُٗغْوِوْ ػََِْْيِْْ ًِغَلً
 ﴾ٌَُُِِّ ػَسْذٍ ُٓنِْرٍ

ب من حقيقة ا٤بعاد مع االستنكار كالتشهّب كالتعجٌ  ،كٲبضوف ُب العجب من ا٢بق   
وف ابآلخرة فهم يكذبوف على أنفسهم ذبا٤بك ء( ىؤالواإليسْاُف َصِديْػُقُو َعْقُلو َوَعد ُوُه َجْهُلوُ )

( َوَما تَػْهَوى اْْلَيْػُفسُ  ِإْف يَػتَِّبُعوَف ِإَّلَّ الظَّنَّ أكالن قبل أف يكذبوف هبذه ا٢بقيقة الكربل كقولو )
كيزلزؿ مشاعرىم بعرض مشهد   ،كالظن أكذب ا٢بديث، أنو سبحانو يوقظهم بعنف ِّالنجم/

ره ٥بم كأنو حقيقة صوٌ يي  ،كوين انتقامي فيو ٙبذير من خسف ككسف كنكس كاضطراب عنيف
يرجع إٔب هللا كينيب كة آية مؤثرة ُب القلب الذم يريد أف ة كاقعة هبم، ُب ىذه الصورة ا٤بتحٌر يَّ حى 

: اختبلؽ الكذب متعمدان بطرؽ فنية متعددة، اَّلفرتاء( َأفْػتَػَرى َعَلى اّلِلَِّ َكِذابً ) ا٘تعىنإليو، 
 َمنْ ) ، عن النيب )ص(إان سنبعث بعد ا٤بوت :ب على هللا بقولوذكيؤكد  كيكٌ دمحم حيث يزعم 

كنز (وِ يِ َعلَ  َمْاتَ  َما َعَلى ا٘تَُرء يْػبَػُعث) )ص( وعنو ،ِِ/ّركح البياف( وُ ِقَياَمتُ  َقْاَمتْ  فَػَقدْ  َمْاتَ 
ـْ بِِو ِجنَّ ٌ ) ِِِْٕالعماؿ خرب ( أـ بو نوع من ا١بنوف، فإف ا١بنوف فنوف، كل ىذا منهم على َأ

قلهم، كلوال عنادكم كظلمكم لقبلتم دعوتو عأصدؽ الناس كأ)ص( كجو العناد، كلقد علموا أنو 
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تي كىالن ذيري عىٍن قػىٍوـو الى يػيٍؤًمنيوفى كىمىا تػيٍغًِب اآٍلى كلكن قولو ) ، كبل ليس قولو اب٤بعاد َُُيونس/( ايى
 افَباء على هللا كالبو جنوف! 

 ءمر كما يقولوف، بل ىؤالضراب، أم ليس األ( لئلَبلِ ( )َبِل الَِّذيَن ََّل يُػْؤِمُنوَف اِبآْلَِخَرةِ )
ُب عذاب نفسي متصاعد ُب  ،مستقركف( ِف اْلَعَذابِ قوف ابآلخرة )ا٤بنكركف للمعاد ال يصدٌ 

عميقة حقيقة ، إهنا النفسية عذاب الضياع كالتيو كالكآبة ،كما يعيشوف ُب ضبلؿ بعيد  ،الدنيا
يكشف عنها القرآف الكرًن ُب عدة آايت، فالذم يعيش ببل عقيدة ُب اآلخرة فإنو يعيش ُب 

( رَبِِّو َيْسُلْكُو َعَذااًب َصَعًدا َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكرِ متصاعد، كقولو ) ـعذاب نفسي متنا
االعتقاد اليقيِب  ، إفٌ ُِْطو/( َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإفَّ َلُو َمِعيَشً  َاْنًكا، كقولو )ُٕا١بن/

م ها من عباده، عند إخبلص القلب كٙبرٌ ابآلخرة رٞبة كنعمة كاطمئناف يهبها هللا ٤بن يستحقٌ 
( فهم كاقعوف ُب ضبلؿ بعيد عن َوالضَّاَلِؿ اْلَبِعيدِ ة ُب ا٥بداية. )االستقامة كالرغب ا٢بق كحبٌ 

ِف هنج البالغ  ، ُب األىداؼ السامية كالوسائل الشريفة مكىم ال يشعركف ضبل٥ب ،ا٢بق ُب الدنيا
السَّاٍئًًر عىلىى غىٍّبً الطَّرًًيًق   علمغىٍّبً بػى  ملاعال) ٗ٘ٔخطب  ان  الى تىزًٍيديهي سيٍرعىةي الصَّحٍيح كى السٍَّّبً ًإاٌل بػيٍعدى

أي كى ( )عىٍن الصَّوىٍابً  تىًهٍي الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى  (!.اٍلًذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ
كذلك غاية ا١بنوف كا٢بماقة، كليس ٥بم استعداد أف يفهموا ا٢بق كيؤمنوا بو، كيعرفوا ا٢بقيقة 

هللا على ا٤بعاد، كتكذيبهم لرسولو بلغ من إنكارىم لقدرة أبلؿ كيصغوا ٥با، كأم عناء كضى 
ها مٌ ق حقيقة ا٤بعاد الكربل كيكفر هبا، فيحجيًٌ ضى مة. طبيعة الكافر يي كاستهزائهم برسالتو القيٌ 

 ق، كتبقى ا٢بقيقة ىي ا٢بقيقةكره، كٰبصرىا على مستول عقلو ادكد الضيٌ حدكد فن ضم
كإف جهلها ا١باىلوف ككفر ا على العقوؿ، ة الٍب تفرض نفسها بقوة حجٌيتهمغقة الداا٤بتألٌ  ا٤بؤثٌرة

(كقدـ العذاب على الضبلؿ، مع أف العذاب َوالضَّاَلِؿ اْلَبِعيدِ  ِف اْلَعَذابِ هبا ا٤بلحدكف فهم )
ىم، كاستحضاران وؤ الذم سينا٥بم ىو من ٜبرة ضبل٥بم كضياعهم، كقدـ العذاب استعجاالن ٤با يس

قوا٥بم تلك كنكراهنم البعث أهللا سبحانو على  بوا أهنم ُب مأمن منو، كعقَّ للببلء الذم ظنٌ 
( َأفَػَلْم يَػَرْوا ِإىَل َما بَػْيَ َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهمْ كيلهم ) -ٗف كالوعيد الرىيب فقاؿ يابلتهديد ا٤بخ
ما ىو ( ْلَفُهمْ ِإىَل َما بَػْيَ َأْيِديِهْم َوَما خَ )ركا ركا كيتدبٌ : أفلم ينظركا نظرة علمية كيتفكٌ اَفَػَلْم يَػَرْوا

ساعها، كاألرض السفلى ُب ٧بيط هبم من ٝبيع جوانبهم من السماء العليا ُب ارتفاعها كاتٌ 
و كحيثما نظر رأل ا٬بفاضها كطو٥با كعرضها، كٮبا طائعتاف  ؟ فإف اإلنساف أينما توجٌ 

و كقولو ف على كحدة الصانع كقدرتالسماء كاألرض أمامو كخلفو كعن ٲبينو كمشالو كٮبا يدالٌ 
، فهو أيضان القادر على إعادة األجساـ الفانية من ٖٖالنمل/( ُصْنَع اّلِلَِّ الَِّذي َأتْػَقَن ُكلَّ َشْيءٍ )
 .صلها أينما كانتأ
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فإذا تفّكروا بعلم لروأوا عظم  هللا نطق  فيهما ما  (ثُ دَ حْ تَ سْ َّل تُ  وَ ىَن فْ َّل تػَ   َ اقَ الطَّ  فإفَ )
ىم، فما ر عظم من إعادة الناس بعد موهتم من قبو أا م، كأف خلقهما كعظمتهيبهر العقوؿ

كرب منو؟ أفلم ينظركا نظرة أا٢باصل ٥بم من فائدة على ذلك التكذيب مع التصديق ٗبا ىو 
فاحذركا إصراركم على  ؟علمية أف هللا قادر على ا٤بعاد كقدرتو على إٯباد الكوف كالكائنات

العقوبة، كالعقوبة على قدر  عاقبكم أشدٌ فن ، كفسادكم ُب الببلد كالعباد،للحقتكذيبكم 
 :الذنب، يقوؿ اإلماـ ا٢بسْب )ع( ُب دعاء عرفة

َمْن َرِاّي ُدوَيَك بََدًَّل  َدَؾ، ْلَقَد َخَابَ َد َمْن ُوجَ فَػقَ  الَِّذيَدَؾ، َوَما َمْن فَػقَ َد ُوجَ  َماَذاإٙتَْي: )
( إف نشأ نزلزؿ األرض ٠َتِْسْف ِّبُِم اْْلَْرضَ  ِإْف َيَشأْ ( )َّلً وَّ َتحَ َمْن بَػَغى َعْنَك مُ  رَ َخسِ  َولَقدْ 

هللا سبحانو  ك٬بسفها هبم فتبلعهم كهنلكهم، كما خسفنا بقاركف الطاغية كأموالو ُب األرض، إفٌ 
ينيب كيرجع  وكٲبرضو لعل وكاترة يهدده كيعاقب ،رهكاترة ٰبذٌ  ،ٲبهل الكافر كال يهملو، فتارة يبتليو

َأْو ) ُّالشورل/( هللاي ٯبىٍتىيب إلىٍيًو مىن يىشىاءي كىيػىٍهًدم إلىٍيًو مىن ييًنيبي ) إٔب ربو كيهتدم هبداه كقولو
مة لَّ معى ( قطعان من ا٢بجارة الي ِكَسًفا( أك تسقط عليهم )ُيْسِقْط َعَلْيِهْم ِكَسًفا ِمَن السََّماءِ 

ؿ ا٤بنتقمة من سجيل فتهلكهم، كما أسقطنا على قـو لوط، ككل عاقل يدرؾ إمكاف حصو 
مثل ىذه األمور أك ما يشاهبها ُب أم كقت كُب أم مكاف، فإان إف نشأ نفعل أم عذاب هبم 

َها ِمْن لفعلنا، كلكنا نؤخره ٢بلمنا كعفوان كقولو ) َوَلْو يُػَؤاِخُذ اّلِلَُّ النَّاَس ِبظُْلِمِهْم َما تَػَرَؾ َعَليػْ
ُرُىْم ِإىَل َأَجٍل ُمَسمًّى أىفىأىًمنيوا مىٍكرى اَّللًَّ فىبلى أيىٍمىني مىٍكرى اَّللًَّ ، كقولو )ُٔل/النح( َدابٍَّ  َوَلِكْن يُػَؤخِّ

( إف فيما يشاىدكنو ِإفَّ ِف َذِلَك آَلَيَ ً ، فمن أين ٥بم ا٤بهرب؟ )ٗٗ/األعراؼ (ًإالَّ اٍلقىٍوـي ا٣بٍىاًسريكفى 
لعربة كافية  من آايت القدرة اإل٥بية ا٤بنتشرة ُب اآلفاؽ كُب أنفسهم الدالة على كحدانية هللا

ر ُب ل فيما يرل كيتدبٌ متأمٌ  ،( عبد اتئب راجع إٔب ربو بعقلوِلُكلِّ َعْبٍد ُمِنيبٍ كحجة كافية )
فكلما كاف العبد أعظم إنب  ٨بلوقاتو لبياف قدرة هللا، فيجـز أبف هللا قادر على البعث، 

هت لى ربو قد توجٌ ، ألف العبد ا٤بنيب مقبل عإىل هللا، كاف ايتفاعو ابآلايت أعظمورجوعًا 
ُب كل أمر فصار قريبان من ربو يسعى ٤برضاتو، فيكوف نظره للكوف  ،إرادتو لربو كرجع إليو بقلبو

: ىو  والعبد ا٘تنيبال نظرة غفلة كجهل كسهو ك٥بو.  ،متدبرة كمعتربة علميةن  كالكائنات نظرةن 
 ، ُب كل شيءر ُب قدرة هللاكل ذم لب كعقل كبصّبة كقلب سليم، إذا فكر كأمعن التدبٌ 
، كاب٤بعاد تتحقق فلسفة ا٢بياة ينتهي حتمان إٔب اإلٲباف اب كاب٤بعاد كإمكاف البعث كالنشور

كقيمة الوجود، كاب٤بعاد تظهر حقيقة ا١بزاء كا٢بساب كالعقاب، كتبقى ا٢بياة كالكوف 
 . مه ال ٰبلَّو إالٌ اإلٲباف اب كاليـو اآلخرهى بػٍ كالكائنات لغزه مي 

ؤَِٕ خػََْْٔ عَدزِـَدضٍ ًَهَذِّسْ كِِ خُغَّشْدِ  ، ًََُوَذْ آَظَْْنَد دَخًًُدَ ِٓنَّد كَنًِْد َّد ـِسَدٍُ ؤًَِّزِِ َٓؼَوُ ًَخُيَّْْشَ ًَؤََُنَّد َُوُ خُْمَذِّذَ  ﴿ -ٔٔ- ٓٔ
 ﴾ ًَخػٌَُِْٔخ فَدُِمًد بِِِّٗ زَِٔد ظَؼٌََُِْٕٔ زَقِريٌ
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و صٌ نا داكد )ع( كىو عبد صاّب منيب راجع ، كما خى ٍب ذكر هللا تعأب قصة عبدان كرسول   
: عطاء بكـر فوؽ االستحقاؽ، كيعرض القرآف صوران والفضلهللا بو من الفضل العظيم، 

٭بوذجية ٩بيزة من ىذا الفضل من تسخّب هللا ٤بن يشاء من عباده، إهنا أنظمة جديدة كسنن 
دىا مألوؼ البشر فهو سبحانو قيٌ  ال يي ر عادة للبشر، كلكن قدرة هللاكمقادير مفيدة ال تسخٌ 

َنا َداُووَد ِمنَّا َفْضاًل : )ا٘تعىن، ُٔالربكج/( فَػعَّاٌؿ ِلَما يُرِيدُ ) : لو معُب كاسع من فضالً ( َوَلَقْد َآتَػيػْ
ة عظيمة طيٌ ع والفضلالعطاء الكرًن يشمل كل ا٤بواىب كاالمتيازات كا٣بربات كالكفاءات، 

ر بثمن، كىذا الفضل ىو إحساف هللا إليو  ال تقدٌ كمعنوية ة اديٌ م كاسعة، ككرامة عجيبة غريبة
ُ ِإلَْيكَ كقولو ) ( جاءت نكرة لسعة مبناىا َفْضاًل ككلمة ) ٕٕالقصص/( َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اّلِلَّ

َنا َداُووَد على عظمة ذلك الفضل كتلك ا٤بواىب النادرة كقولو ) كعمق معناىا، كدؿَّ  َوَلَقْد َآتَػيػْ
، ُٓالنمل/( َلْيَماَف ِعْلًما َوقَاََّل اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ الَِّذي َفضََّلَنا َعَلى َكِثرٍي ِمْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنيَ َوسُ 

كالصوت ا٣باشع ا١بميل  ،كا٤بلك كفصل ا٣بطاب ،و كتاب الزبورئطاعإضافة إٔب النبوة كإ
ارؽ ُب ا١باذبية كالتأثّب ٩بيز خحسن ذ ُب ا٤بشاعر ببل استئذاف، كىو صوت االشفاؼ النفٌ 

نة ا٢بديد كتعليمو صناعة الدركع كا١بماؿ كا١ببلؿ كالكماؿ، كتسخّب ا١بباؿ معو كالطّب، كإال
ابنو  ألحد قبلو كال بعده إاٌل  ىذا الفضل ٓب يكنٍ  ة عالية الدقة كا٢بداثة.. كغّبىا، إفٌ الفنيٌ 

على التسبيح كالذكر، إذ لو كلغّبه كمشجعان ف ىذا الفضل يكوف منهضان إسليماف )ع( ك 
ف ذلك ٩با اسبيح رهبا، كتبق معو كتنسٌ ىذه ا١بمادات كا٢بيواانت تتجاكب  فأأخربان هللا 

ْشَراؽِ ع على ذكر هللا تعأب كقولو )يشجٌ  ْرَن إْتَِباَؿ َمَعُو ُيَسبِّْحَن اِبْلَعِشيِّ َواإْلِ ( ِإنَّ َسخَّ
رَ  اَي ِجَباؿُ ، كمن ىذا الفضل إننا قلنا )ُٖص/ ( َأوِّّب ايطيور )ك ( ايجباؿ َأوِّّب َمَعُو َوالطَّيػْ
كٰبصل ُب  ،ر ا١بميلح كدعا الدعاء ا٣باشع ا٤بؤثٌ يح كالذكر إذا سبٌ بدم معو التسحي كردٌ سبٌ 

كأ٭با الكوف كالكائنات تتفاعل معو كتتأثر فػىتيحٌلق ركحو الشفافة إٔب ا٤بؤل األعلى،  مناجاتو لربو 
 ،للمشاعررؾ اّ ذ اذ النفّ ااْلخّ إتّذاب لصوت إتميل الرقيق اٖتنوف ّبذا ال )بو، ككاف يرتٌ 

َنا َداُووَد زَبُورًاى زبور داكد )ع( كقولو )سمٌ مقاطع من كتابو الذم يي ( وايي للضمائر ( َوَآتَػيػْ
، كىي تسابيح ُٔمل/الن( َوُأوتِيَنا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ِإفَّ َىَذا َٙتَُو اْلَفْضُل اْلُمِبيُ ، كقولو )ٓٓ/اإلسراء

كسائرة هبا ٫بو  كمؤدبة لعاداهتا ،ة للنفسة خاشعة مزكيٌ لركح، كدعوات دينية مربيٌ لية صادقة مغذٌ 
 . ينساالكماؿ اإلن

وكأهنا تغوص ِف أعماؽ  ،تصور اآلي  من فضل هللا على داود بصورة عميق  الدَّلل 
كىحيٍسنىوي بلغ حناف صوتو  ، كأنو قدرؾ ا٘تشاعر وتكشف عن أسرار ا٘تخلوقاتالنفوس وُتّ 

خبلص كاإل سافية كالنفوذ ُب النفو شدة نقاكتو كخشوعو كخضوعو لربو، كمن الشفٌ ك كٝبالو 
نزاحت ا٢بجب بينو كبْب الكائنات، اف أ، الٍب يتلوىا نقطاع  ُب تسبيحو كا٤بعاين ا١بليلةكاال
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حدة دة متٌ باشرة كاحدة موحٌ مشَبكة ممعنوية فاتصلت السنن الكونية مع السنن البشرية بعبلقة 
ؽ بو  و فيتسبيحًا ١توذجيًا ٝتيزًا ما  ،مشَبؾ مباشر  تعأب متناسق خاشعُب تسبيح ٝباعي 

 كشفافية نفسوك٢بنو ة صوتو ٕببلكة كلماتو كٝباؿ معانيو كأصداء نغماتو ، فتمتزج رقٌ كل شيء
ف كال ا٤بطمئن من دكف تكلٌ م السلياإل٥بي ا١بليل مع قلبو  ، ليمتزجا معان اب٢ببٌ كطهارة ركحو

فأتصل تسبيحو مع  ،معو ا١بباؿ كالطيور تسبيحو كٛبجيده كمناجاتو ٣بالقو تٍ دى دَّ رى تعقيد، كى 
بطريقتو ا٣باصة ال  وسبحكلكن كل كاحد يي  ،كحركة كل شيء تسبيح  عز كجل ،تسبيحها

 .ْْ/اإلسراء (ِكْن ََّل تَػْفَقُهوَف َتْسِبيَحُهمْ َوِإْف ِمْن َشْيٍء ِإَّلَّ ُيَسبُِّح ِبَْمِدِه َولَ نفهمها كقولو )
صلت كلها اب عز كجل فلم يعد بْب كجود داكد )ع( ككجودىا أم فاصل كال حاجز، حٌب اتٌ 

متألق مباشر مشَبؾ، تنزاح معها الفوارؽ بْب نوع من معنوم خاشع بتنسيق عبادم ٝباعي 
مة غمة كاحدة كنعللخالق، كتتبلقى ُب نها تتجاكب ُب تسبيحها لي خلق هللا كنوع، فإذا ىي كي 

 ركة لكل ساكن! انعمة رقيقة ٧بٌ مشَبكة 
، صورة عالية ا٤بضامْب من ثبلثة حقًا إهنا صورة عجيب  فنّي  متحرّك  مع ا٘تشاعر والضمائر
تفوؽ الوصف، كأ٠بى من ة اذنػىفٌ أبعاد )صورة كصوت كنية( فتصبح لوحة ٭بوذجية ٩بٌيزة 

كة للضمائر كىي أصدؽ أف تتحدث ٌر لغ العبارات كتبقى الصورة حٌية ٧بي الكلمات، كأرقى من أب
ًلمي الطَّيًٌبي كىاٍلعىمىلي الصَّاًلحي يػىٍرفػىعيوي عن نفسها بنفسها كقولو ) كىي  َُفاطر/( ًإلىٍيًو يىٍصعىدي اٍلكى

د الكامل كٛباـ االنقطاع كالتجرٌ  ،شراؽ الركحي كالصفاء النفسي كسبلمة القلبدرجة من اإل
كنزؿ تسبيح ا١بباؿ كالطّب ٗبنزلة العقبلء  ،ه إٔب جاذبية األرضكاالنقطاع من كل ما يشدٌ 

حدة  دة متٌ كاحدة موحٌ مشَبكة ح تسبيحة ألف ا١بميع صار يسبٌ  !األحياء ا٤بدركْب للمعاين
 متألق  ٝتيزةإهنا حال  ١توذجي  كاف تعدد أشكاؿ التسبيح كلكن مضمونو كاحد!   وتعأب، كل

 ،كمناجاة عبادية عالية ا٤بضامْبفريدة ، إهنا لقطات تربوية لغها أحد إَّّل بفضل من هللاَّل يب
 كٛبرٌ  ،هتا كحبلكهتاهنا ٢بظات عجيبة ال ٲبكن كصف لذَّ إ، ك كتزكيتها ُب هتذيب حركات النفس

قها إاٌل من عنده رغبة إليها كشوؽ كحب مع ٢بظات حركة الزماف، كال يتحسسها كال يتذكٌ 
هتا كاستذكؽ حبلكهتا كلو مرة أك ٢بظة اشتاؽ أف يعيدىا اثنية لذٌ  بى رٌ ، كمن جى ٥با كجذب

 .كاثلثة.. كىكذا
( ككاف لداكد )ع( توْ الصَّ  نَ سَ حَ و، وَ جْ الوَ  نَ سَ ًا إَّّل حَ بيّ عث يَ ا بَ مَ  عاىلَ تَ  هللاَ  إفّ : )روي   

زان عن ٩بيز عن غّبه، كما كاف ٝباؿ يوسف )ع( ٩بي اذجذاب أخحسن ٝبيل شفاؼ  صوت
أدعية اإلماـ زين العابدين علي بن ا٢بسْب السجاد )ع( ُب صحيفتو  كانت  ماغّبه، كك

ية عالية كفيها من األدعية ا٤بتنوعة ا٤بربٌ  (زبور آؿ دمحم)كالٍب تسمى ٩بيزة عن غّبىا، السجادية 
نذكر ُب دعاء اإلماـ السجاد ُب مناجاة ب النفوس كٙبيي القلوب، ذٌ هتا٤بضامْب، الٍب 
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، أنتى إِٙتي َفال َتَطمِئُن الُقُلوُب إَّّل بذْكراَؾ، َوَّل َتسُكُن النفُوُس إَّّل ِعنَد ُرؤاْيؾَ لذاكرين )ا
، كىالىمٍعبيودي ُب كيٌل زىمافو  ،  ،اليمسَّبىحي ُب كيًل مىكافو ، كىا٤بٍدعيوي ًبكيًل ًلسافو كىا٤بويجيودي ُب كيلًٌ أكافو

تو كنغماتو ُب حدكد ٙبريك ا٤بشاعر  أف تزيْب الصوت كرقٌ إاٌل ( كىاليمعىظٌمي ُب كيلًٌ جىنافو )قلب(
 .ان للمبُب ك٨برجان للنظم كمثّبان للشهوةمغّبٌ للنفس كخشوع الركح، ما ٓب يكن ٢بنان خليعان مفسدان 

( فصار ُب يده كالشمع يطاكعو كالطْب يعجنو! كيعمل بو ما يشاء مٌب يشاء  َوَألَنَّا َلُو اْٖتَِديدَ )
على أم شكل أراد، من دكف أف يدخلو النار كال أف يضربو اب٤بطرقة! كىو طرؼ كيف يشاء ك 

من فضل هللا عليو، ككاف ىذا األمر معجزة خارقة عجيبة غريبة، ككرامة خاصة لداكد )ع( 
 .ليست من مألوؼ البشر

، ككأف يلٍن قلبو  كٱبشع لو، يلن هللا لو ا٢بديد نٍ مى  ،١توذجي  ٝتيزة ندرةخارق  إهنا معجزة 
هللا سبحانو أ٥بمو األسباب كالوسائل ا٤بهمة، كاخَبع ا٤بواد ا٤بناسبة الٍب ٘بعل ا٢بديد لينان ُب 
نفسو، كىذا يدؿ أف داكد أكٌب قوة ُب ا١بسد كإف ٓب يكن جسيمان، فاستخدـ األسباب ا٤بناسبة 

َناُه ِمْن كُ كقولو ) ،بعوف هللا تعأبلتوصلو إٔب النتائج ا٤بطلوبة  ، ْٖالكهف/( لِّ َشْيٍء َسبَػًباَوَآتَػيػْ
( ِشَيء َسَبباً َفَجَعَل ِلُكلِّ ، َبابٍ سْ إَّّل ِبِ  ْشَياءَ اْل ٣َتِْريأفَّ َأىَب هللُا عن اإلماـ الصادؽ )ع( )

( دركعان حديدية فنية اْعَمْل َسابَِغاتٍ ( كقلنا لو )َأِف اْعَمْل َسابَِغاتٍ ) -ُُ، ُّٖصُالكاُب
ا٢برب، تشّب اآلية إٔب أٮبية الصناعة  رَّ صنعة ، الٍب تقي اإلنساف شى مرٰبة، كاسية كاقية اتمة ال

كتكوف بيد  ،عها كاتقاهنارىا ابستمرار كٙبديثها كتنوٌ النافعة للببلد كالعباد كالبد من تطوٌ ا٤بتنٌوعة 
َوَعلَّْمَناُه كقولو )، كقٌدـ ابلذكر الصناعات العسكرية قبل غّبىا ألف ٥با األكلوية،  الصا٢بْب

َعَ  لَُبوٍس َلُكْم لُِتْحِصَنُكْم ِمْن ِبَِْسُكمْ صَ   .َٖنبياء/األ( نػْ
بلزمة كا٤بتناسبة مع كل عصر  : الدركع الٍب تلبس ُب ا٢برب. كالبد من إعداد القوة الٌ لبوس

ةٍ كقولو )  ، فا٢بياة ال يظهر معناىا إاٌل إذا كافَٔ/األنفاؿ( َوَأِعد وا َٙتُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُػوَّ
ككعٌيو اإلنساف مؤمنان قواين ُب ا٢بق ُب كل حاالتو ا٤بادية كا٤بعنوية، قواين ُب إرادتو كعقلو كفهمو 

قواين ُب الشدة كالرخاء، فإف القوة ىيبة كعزة  ،كقواين ُب بيتو كدكلتو ،كجسمو كعلمو كعملو
ْر ِف السَّْردِ كالسيما إذا استخدمها اب٣بّب ) ةكرفع : نظمو سرد اٖتديد، ؿٍ دٌ : عى رْ دّ قَ ( َوَقدِّ

حكم صنعة الدركع بطريقة فنية علمية دقيقة كجديدة أبطريقة فنية متطورة عالية الدقة، أم 
ّب مناسبة، كال ىي كبّبة كخفيفة غكمرٰبة كمرغوبة، فبل ىي صغّبة كغليظة فتصبح ثقيلة متعبة 

كؿ من صنع كغّب مستوفية فبل تقي اإلنساف من ضرب السيوؼ كالرماح، ككاف داكد )ع( أ
ُب يومو ثقيلة كمتعبة ك٩بلة، فكانت سابقان كالٍب كانت  ،لةرة كا٤بعدَّ ية ا٤بناسبة كا٤بتطوٌ الدركع الفنٌ 

دركع ٧بكمة يسهل ٙبريكها كقوية كال تنفذ فيها ضرب السيوؼ كالرماح، كىذا ىو معُب 



 

 042                         الثاين والعشروف / إتزءٗ٘/ عدد آايهتا  كي / م ٖٗسبأ / سورة رآِف اْلُمَيسَّرَوعُي القُ 
 

( ُكْم َما ملَْ َتُكويُوا تَػْعَلُموفَ َويُػَعلِّمُ ( ككاف األمر كلو تعليمان كإ٥بامان من هللا كقولو )السَّْردِ )
  .ُُٓالبقرة/

تزرع ا٣بّب ُب ة للمجتمع، ضلكل الناس انى ةصا٢ب ةالن انفعاعمأ( كاعملوا َواْعَمُلوا َصاِٖتًا)
طبلؽ معناىا ٫بو حضارة عمرانية متطورة فخمة، كترسيخ قيم إأعماالن صا٢بة على النفوس 

من األغراض كخالية أعماالن صا٢بة خالصة  ،سامية دينية كأخبلقيةكىندسية ك كمبادئ علمية 
( اْعَمُلوا َآَؿ َداُووَد ُشْكًراالذاتية كا٤بصاّب الفردية على حساب ا٤بصلحة العامة، كقولو )

ْب بو من قومو دائرة ا٤بقربْب إليو كا٣باصٌ  ومعىن آلو وأىلو، كخاطبت اآلية داكد كأىلو، ُّسبأ/
  .كأقرابئو

ا٤بعجز : اختار هللا تعأب لداكد )ع( العمل اآلؿ، وٝتا يلفت النظرومعىن اْلىل أخص من 
ا٤بناسب ا٤بطلوب، ُب الوقت ا٤بناسب ُب ا٤بكاف ا٤بناسب ُب الكيفية ا٤بناسبة كتسد ا٣بارؽ 

حاجتو ا٤بناسبة، كٓب ٱبَب هللا لو تفسّب األحبلـ كما اختارىا ليوسف الصديق )ع(، كٓب ٱبَب لو 
( أم راقبوا هللا فإنو ِإيّنِ مبَا تَػْعَمُلوَف َبِصريٌ ا٤بوتى لعيسى )ع( )حياء إعصى موسى )ع( ك 

عن اإلماـ  -ُ: فائدةلع كعآب بكل ما تفعلونو ك٧بصي ٥با كسأجازيكم هبا. مراقبكم، كىو مطٌ 
أيت، إَّّل أيك َتكل من بيت ا٘تاؿ،  العبدُ  مَ عْ إف هللا أوحى إىل داود )ع( يِ الصادؽ )ع(: )
لف ِبهللا لو اٖتديد، وكاف يعمل كل يـو درعًا فيبيعها   فَ عي صباحاً، فأَّلفبكى داود أرب

: أًب أسبغ( َسابَِغاتٍ ) -ِ، ْْٔصّنور الثقلْب ،العاـ (درىم، فاستغىن عن بيت ا٘تاؿ
و كأكملو سبغ الوضوء أم أٛبٌ  :ويقاؿ، كى لى مى أى  لٍ نى تػى  كى لى مى عى  تقنٍ أكسع أم أتقن ك أكأكمل ك 

ًطنىةن كى و، كقولو )نى كأتقى  الكثّبة  وعليكم نعم ، أم أًبَّ َِلقماف/( أىٍسبىغى عىلىٍيكيٍم نًعىمىوي ظىاًىرىةن كىابى
أىلىٍيسى اَّللَّي حاجتو كقولو ) دَّ سي تى غِب صاحبها كى تي ا٤بتنوعة ا٤بادية كا٤بعنوية كالظاىرة كالباطنة الٍب 

هي   . ّٔالزمر/( ًبكىاؼو عىٍبدى
سَزِّوِ ًََْٖٓ َّضِؽْ ذًُُّىَد ؽَيْشٌ ًَسًََخلُيَد ؽَيْشٌ ًَؤَعَِْنَد َُوُ ػََْْٖ خُْوِيْشِ ًََِٖٓ خُْفِِّٖ َْٖٓ َّؼََُْٔ زََْْٖ َّذَّْوِ زِةِرِْٕ ًَُِغََُِْْٔدَٕ خُشِّّكَ ؿُ ﴿ - ٕٔ

 ﴾ِٓنْيُْْ ػَْٖ ؤَْٓشَِٗد ُٗزِهْوُ ِْٖٓ ػَزَخذِ خُغَّؼِريِ
ضلو على ابنو سليماف )ع( بفضائل ك٤با ذكر القرآف فضل هللا على داكيد )ع( ذكر أيضان ف

أخرل، كأف هللا سخر لو الريح ٘برم أبمره كٙبملو كمن معو كٝبيع ما معو، كتقطع ا٤بسافة 
َوِلُسَلْيَماَف : )ا٘تعىنككأ٭با األرض تطول ٙبتو!  ،البعيدة جدان بسرعة فائقة كأمينة كُب مدة يسّبة

( ُكويُوا قَػوَّاِمَي اِبْلِقْسطِ كقولو )كم ابلعدؿ،  ( كانت لسليماف دكلة ٙبالّرِيَح ُغُدو َىا َشْهرٌ 
ـي الرَّعٌية كىٝبٍاؿي الوالة( دكلة قً  ، ُب غرر ا٢بكم )العىٍدؿي ُّٓالنساء/ كاسعة مقتدرة، سخر هللا وا

كتنقلو كوسيلة نقل  ،لنجاحها عوامل عديدة منها: سخر هللا لو الريح تسّب أبمره، ٙبملو أبماف
يزة ٭بوذجية كمعجزة خارقة غريبة كعجيبة كغّب مألوفة، ككانت سرعتها كسيلة ٩ب ،سريعة جدان 
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: أكؿ النهار كفيو تغدك الكائنات أم تركح كتذىب لتطلب رزقها الغدو( ُغُدو َىا َشْهرٌ خارقة )
: آخر النهار، حيث ترجع الكائنات الغادية الراجعة من ٕبثها عن رزقها الرواحكغذاءىا، 

( ُب الذىاب ُب سفرىم تسّب الريح من الصباح إٔب الظهر )نصف َشْهرٌ  ُغُدو َىاكعمل يومها )
على أبية كسيلة ٩بكنة ُب ذلك الوقت، ، ما يعادؿ مسّبة شهر للسائر اجملد ةالنهار( إٔب الغدا
 .أك ا٣بيل اإلبلاألقداـ أك على 

النهار( ما يعادؿ ( كترجع هبم، كتسّب الريح من الظهر إٔب الغركب )إٔب آخر َوَرَواُحَها َشْهرٌ )
ب مسّبة شهرين ُب ايٌ مسّبة شهر ابلوسائل ا٤بتعارفة آنذاؾ، أم تقطع هبم ُب الذىاب كاإل

يدركها سليماف العادؿ كٰبققها  ،هنار كاحد، كذلك كفق مصلحة كحكمة من الغدك كالركاح
أمن كأماف، كٞبلها لو ك٣باصتو كىم ُب  ةى ذى البياف سرعة الريح ا٣بارقة النفٌ  ،أبمر هللا تعأب

كف، فتقطع هبم ا٤بسافات الشاسعة من بلد إٔب بلد ُب ساعات ؤ كتنقلهم إٔب حيث يشا
ْيَساُف ِمْن َعَجٍل معدكدات! كُب طبيعة اإلنساف أنو ٰبب السرعة ا٤بعقولة كقولو ) ُخِلَق اإْلِ

َعْيَ : كأذبنا لو )وأسلنا( اْلِقْطرِ  َوَأَسْلَنا َلُو َعْيَ ) ّٕنبياء/األ( َسأُرِيُكْم َآاَيِت َفاَل َتْستَػْعِجُلوفِ 
ا٤بعادف  هر هللا لو عينان بركانية من ىذجَّ ( معدف النحاس أك ا٢بديد أك الرصاص أبف فى اْلِقْطرِ 

ا٤بذابة فسالت كالعْب ا١بارية )أك( أ٥بمو هللا تعأب الوسائل العلمية ألذابة النحاس الستخدامو 
 .كبّب ٰبققوألم عمل صناعي جديد، كىو فضل من هللا  

ف هللا ا٢بديد ألبيو داكد ٢باجتو ( كقد أذاب هللا تعأب لسليماف ىذه ا٤بعادف، كما أالِبِِْذِف رَبِّوِ )
كقولو   (لكل شيء سبب) ِف غرر اٖتكم، هتيئة األسباب البلزمة ٥بما إليو، أبف أ٥بمو هللا

َناُه ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َسبَػًبا )  .ٖٓ-ْٖالكهف/( فَأَتْػَبَع َسبَػًبا ،َوَآتَػيػْ
( ككذلك سخر هللا َوِمَن إتِْنِّ َمْن يَػْعَمُل بَػْيَ يََدْيوِ ( )َسَبب َأقْػَوىِ  الطَّاَع َ كُب غرر ا٢بكم )

كال  ،كأبمره كل ما يشاء ،لسليماف طائفة من ا١بن يعملوف بْب يديو كيقوموف ٖبدمتو
( كل ىذه ا٣بوارؽ  ِبِِْذِف رَبِّوِ يستطيعوف ٨بالفة أكامره، كيعملوف ٩با يعجز عنو البشر كلكن )

. ّٖ/األحزاب( وََكاَف َأْمُر اّلِلَِّ َقَدرًا َمْقُدورًاكانت أبمر هللا كٕبكمو كقضائو كتسخّبه كقولو )
كأخرب القرآف كىو  ،رخَّ سى ر لو كالبعض اآلخر غّب مي خَّ سى ( بعض ا١بن مي َوِمَن إتِْنِّ كا٤بقصود )

( َوالشََّياِطَي ُكلَّ بَػنَّاٍء َوَغوَّاصٍ لجن ٣بدمتو كقولو )أصدؽ ا٢بديث، من استخداـ سليماف ل
: كل مستور اليراه البشر، كال وإتن، كال نعلم كيف كاف يستخدمهم ُب أعمالو، ّٕص/

ُهْم َعْن َأْمرِنَ يعرؼ البشر عن أمرىم شيئان إاٌل ما ذكره هللا عنهم ُب كتابو الكرًن ) ( َوَمْن يَزِْغ ِمنػْ
( كال يطع َعْن َأْمِرنَ رين )د كيعرض من ىؤالء ا٤بسخٌ ينحرؼ كيعصي كيتمرٌ : كمن ومن يزغ

 توصَّ نذقو من عذاب هللا يتحسس أب٤بو كيشعر بغي  (يُِذْقُو ِمْن َعَذاِب السَِّعريِ أكامر سليماف )
 .عقوبة عاجلة للعاصْب ُب الدنيا أك ُب اآلخرة
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٭با الذم نعرفو إيح كا١بن كغّب ذلك، ك ء كالر اكال نعلم كيفية ىذا التسخّب لؤلشي -ُ: فائدة
، مٌب كيف يشاءر هللا لو األشياء ٗبا يشاء هللا  خَّ أف اإلنساف كلما أحسن الطاعة ، كلما سى 

 َتُكنْ  َأِطْعِِن ِدي َعبْ ضمن ا٤بصلحة كا٢بكمة كما ُب ا٢بديث القدسي )، ٤بن يشاء، يشاء
ارقة فهي جائزة الوقوع عقبلن بقدرة هللا، كإف  أعلى يقتدل بو، ككل ا٤بعاجز ا٣ب له ثى ( أم مى َمثَليْ 

ألهنا فوؽ قدرة البشر، كما جعل هللا النار على إبراىيم  ةن ادى عى ان كى فى رٍ كانت غّب ٩بكنة الوقوع عي 
ان مرسبلن إٔب ا١بن، كإ٭با بعثو هللا فقط للناس كافة  النيب دمحم )ص( ٓب يبعث نبيٌ  -ِبردان كسبلمان، 

كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّ رىٍٞبىةن أما قولو ) ِٖسبأ/( َناَؾ ِإَّلَّ َكافًَّ  لِلنَّاِس َبِشريًا َويَِذيًراَوَما َأْرَسلْ كقولو )
 البشرم ، أم رٞبة كاسعة لكل الناس ُب العآبرْت  للعا٘تيفهو )ص(  َُٕنبياء/األ( لًٍلعىالىًمْبى 

ناف من أىل اإلسبلـ كٮبا ذك اث :ملك الدييا أربع : مقاتل ؿاق -ّ، ابعتباره النيب ا٣باًب
 .َِٕ/ٕركح البياف ر،صٌ القرنْب كسليماف، كاثناف من أىل الكفر كٮبا ٭بركد كٖبت ني 

َوَىْب ِل نبياء )ع( كقولو )ىذه ا٤بعاجز تفضيل  لسليماف على سائر األ فٌ أ: ىل سؤاؿ -ْ
َبِغي ِْلََحٍد ِمْن بَػْعِدي ا٤بعاجز ليست من الضركرم أف ىذه  : إفٌ إتواب ّٓص/( ُمْلًكا ََّل يَػنػْ

كاالبتبلء ابلنعم كالرخاء أشدَّ االختبار، التكرًن ك ٭با ىي نوع من إتكوف نوعان من التفضيل، ك 
ِف هنج ، ٖالتكاثر/( ٍبيَّ لىتيٍسأىلينَّ يػىٍومىًئذو عىًن النًَّعيمً كأصعب من االبتبلء ابلعسر كالعناء كقولو )

ٍعًصيىًتوً اٍستىًتم وا نًعى ) ٛٛٔالبالغ  خطب  انػىبىًة ًلمى كأف آخر ( مى هللًا عىلىٍيكيٍم اًبلصَّرٍبً عىلىى طىاعىًتًو، كىالٍػميجى
نيب يدخل ا١بنة ىو سليماف ٤با آاته هللا ُب الدنيا، كأف كل نيب أعطاه هللا نوعان خاصان مناسبان 

رِيَن َوُمْنِذرِيَن ُرسُ نو هللا من إ٪باح تبليغ رسالتو ُب زمانو كقولو )من ا٤بعاجز ٗبا ٲبكٌ معو  اًل ُمَبشِّ
ٌ  بَػْعَد الر ُسلِ   تو، كىذه ا٤بعاجز ال تتصل ٗبنزلُٓٔالنساء/( لَِئالَّ َيُكوَف ِللنَّاِس َعَلى اّلِلَِّ ُحجَّ

عند هللا ابلقياس إٔب منزلة نيب آخر، بل يتصل ىذا الفضل بنجاح دكره الرسإب كا٢باجة إٔب 
( ِإفَّ اّلِلََّ َمَع الَِّذيَن اتػََّقْوا َوالَِّذيَن ُىْم ُٛتِْسُنوفَ ، كقولو )ومسؤكليت معناسبة تنوع ا٤بعجزة ا٤ب

 . ُِٖالنحل/
ؽٌُْشًخ ًَهٌََِِْ  َّؼٌََُِْٕٔ َُوُ َٓد َّؾَدءُ ِْٖٓ َٓمَدسِّرَ ًَظََٔدؼََِْ ًَـِلَدٍٕ ًَدُْفٌََخذِ ًَهُذًُسٍ سَخعَِْدضٍ خػٌَُِْٔخ آٍََ دَخًًُدَ ﴿ - ٖٔ

 ﴾ خُؾٌٌَُّسُ ِْٖٓ ػِسَددَُِ
ف بو ا١بن من األعماؿ، كىذه معجزة خاصة ٩بيزة ٭بوذجية كحصران ٍب أخرب هللا تعأب عما كلٌ 

َوَىْب ِل ُمْلًكا بسليماف، ال تنطبق على البشر ُب كل زماف كمكاف كُب كاقعنا ا٤بعاصر كقولو )
َبِغي ِْلََحٍد ِمْن بَػْعِدي ، ِٓص/( َن َلُزْلَفى َوُحْسَن َمَآبٍ َوِإفَّ َلُو ِعْندَ كقولو ) ّٓص/( ََّل يَػنػْ

بنية ضخمة كٝبيلة كرفيعة كقصور منيعة أ: ٛتاريب( يَػْعَمُلوَف َلُو َما َيَشاُء ِمْن َٛتَارِيبَ : )ا٘تعىن
شا٨بة، الستقباؿ أنواع الضيوؼ، كقاعة اجتماعات، كمساجد عبادة، كعملوا لو بيت ا٤بقدس 

: وااريبؿ كصلى سليماف فيو مدة طويلة. تقاف كحسن كٝباإ( بقوة ك قصىا٘تسجد اْل)
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ي ُب موضع ك٠ٌبي مكاف العبادة كالصبلة ابراب، ألف ا٤بصلٌ  ،ٝبع ٧براب كىو مكاف العبادة
وساكس الشيطاف ك٨بالفة ىول نفسو، كيكوف اراب ُب صدر ا٤بسجد كُب أكـر ل٧باربة 
 . ّٗآؿ عمراف/( َوُىَو قَاِئٌم ُيَصلِّي ِف اْلِمْحَرابِ  فَػَناَدْتُو اْلَماَلِئَك ُ كقولو )  ٌ٘باه القبلةاب مواضعو

( ٝبع ٛبثاؿ كىو صورة الشيء على مثاؿ الغّب، كىي صورة مرسومة عالية االتقاف َوَُتَاثِيلَ )
حيواانت كطيور كأشجار كمناظر ٝبيلة  على شكلأك منحوتة  ،اف ٧بَبؼاـ فنٌ بريشة رسٌ 

 ا٤بصنوعة من النحاس كا٢بديد كالرخاـ كالزجاج ك٫بوىا،  لتزيْب ا٤بباين، كصور داعْب ةى بى آلخى 
كإاٌل ألعرض عنها سليماف، كال  ،مة صناعتهارٌ كىي صناعة غّب ٧ببذة ُب اإلسبلـ، كىي غّب ٧بي 

٭با كاف ٙبرًن صناعة التماثيل إ٪بد لتحرٲبها مستندان ُب كتاب هللا كال ُب السنة الصحيحة، ك 
مكافحة عبادة األكاثف كاقتبلعها من ا١بذكر، كٓب يكن ذلك ُب  مة ُب اإلسبلـ بقصدسَّ مجى الي 

( كصحوف طعاـ ضخمة تكفي لعدد من َوِجَفافٍ ُب شريعتو )التماثيل ـ رٌ ماف لذا ٓب ٙبي يزمن سل
 .( كأحواض ا٤باء الصغّبة كا٤بواعْب الكبّبةَكإْتََوابِ الناس )

ى ا٤بواقد كالقواعد القوية كال تتحرؾ عن ( اثبتات علرَاِسَياتٍ ( ضخمة لطبخ الطعاـ )َوُقُدورٍ ) 
افو الكثّبة كرجاؿ دكلتو كخاصتو ضيأماكنها لكربىا كضخامتها، لتأمْب حاجاتو ُب تلبية أ

كعمالو الذين أيكلوف على مائدتو، كلكنها كانت ال تؤثر سلبان على أمور اآلخرة، كال تعارض 
ساب حرماف الفقراء كا٤بساكْب ح طاعة هللا كال ٚبالف االستقامة، كأهنا ال تكوف على

ُقْل َمْن كا١بائعْب، فسليماف )ع( ملك الدنيا كٓب ٛبلكو، كٓب ٲبلكو إاٌل هللا مالك ا٤بلك كقولو )
ـَ زِيَنَ  اّلِلَِّ الَِِّت َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزؽِ  ، كعملت ا١بن لو ىذه ِّ/األعراؼ( َحرَّ

عة كقوة كاتقاف، كىذا ٓب يكن من عمل اإلنس بنص القرآف الكرًن، ٓب ا٢بضارة ا٤بتقدمة بسر 
٭با صنع ا٢باجات الكمالية كالَبفيهية إسليماف بعمل ا٢باجات الضركرية فحسب ك  يكتفً 
 .أيضان 

حٌب تثبت  ،( ٤با ذكر مٌنة هللا عليهم أمرىم بتقديرىا كشكر منعمهااْعَمُلوا َآَؿ َداُووَد ُشْكًرا)
ـْ َأْكُفرُ كقولو )  ،قى كال تزكؿىذه النعم كتب ُلَوين َأَأْشُكُر َأ  َْل/النم( َىَذا ِمْن َفْضِل َرّبِّ لِيَػبػْ

 : الشكر معىن)كابلشكر تدـك النعم، كا٤بعاصي تزيل النعم( 
آؿ داكد اعملوا بطاعة هللا  منعها، أم كقلنا ٥بم ايتقدير ر النعمة كإظهارىا كتقديرىا ك وٌ صى تى 

لي قبل الشكر اللفظي، الشكر ابلعمل الصاّب النافع للناس على سعة كاشكركه الشكر العم
بتهيئة عوامل النهضة شكر بلسانو كقلبو كسلوكو كحسن أخبلقو، شكر  ،معُب العمل الصاّب

ف كالفقر ر كالتخلٌ كمعا١بة عوامل التأخٌ  ،ـ العملي كاألخبلقيا٢بضارية الداعية إٔب التقدٌ 
( عمليان ال ٱبتلط معو رايء ك٠بعة كفخر، شكران خالصان  ال َد ُشْكًرااْعَمُلوا َآَؿ َداُوو كا١بهل )

القوؿ، كال : يكوف العمل من خبلؿ والشكر العملي للتباىي كالتعإب ٗبا سخره هللا لكم،
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( اإِل٦ْتْاُف َعَمٌل ُكل ُو َواْلَقْوُؿ بَػْعُضوُ ) ، عن اإلماـ الصادؽ )ع(ٱبتلف العمل عن القوؿ
كالذم ال يشكر الناس ال يشكر هللا، كالذم يشكر هللا ال يبخس حق الناس،  ،ِّصٗٔالبحار

( جاء لداكد للتعظيم اْعَمُلوا َآَؿ َداُوودَ كاستفيدكا من كل النعم ٗبا يرضي هللا، كخطاب ا١بمع )
النعمة حق قدرىا  ري دًٌ قى : ىو الذم يػى واإليساف الشكوركا٤براد بو خطاب اآلية لسليماف، 

 . حق شكره، كىؤالء هبذا ا٤بستول بْب الناس قليلكيشكر ا٤بنعم 
ُب الشكر كيعرؼ قدر ا٤بشكور  و: الباذؿ كسعالشكور( َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ )

: اعَباؼ شكرالو سبحانو، فيشغل قلبو كلسانو كجوارحو ابلشكر اعَبافان كاعتقادان كعمبلن، 
ركف إليها، كصرؼ ىذه النعم قنو إليهم، كىم مفتكمننو كإحسا وب كا٤بشاعر بكـر هللا كنعملالق

 .ُب سبيل طاعة هللا بعيدان عن معصيتو
ها ، الشكور أكسع معُب من الشاكر كأعمق داللة، فبل يستحقٌ الفرؽ بي الشكور والشاكر

: مبالغة الشكر أم كثّب الشكر كمن تكرر منو الشكر ُب الشدة الشكور لوف ٥با،إاٌل ا٤بؤىٌ 
، ألنو سطحي كمنقطع كثّب كلكن دكامو قليلابلٌلساف  كوف أصل الشكر كالرخاء، كقد ي

كىقىاؿى رىبًٌ أىٍكزًٍعًِب أىٍف أىٍشكيرى نًٍعمىتىكى الًٍَّب أىنٍػعىٍمتى عىلىيَّ كىعىلىى كقولو )  والشكر العملي قليل
كالسركر هبا ها مكمنع( بتقدير النعمة شكر القلب: )مراتب الشكر، ُٗالنمل/( كىاًلدىمَّ 

( شكر سائر ا١بوارح وشكر إتوارح( اب٢بمد كالثناء على كل نعمة )وشكر ابللساف)
شكر ) -ِ( بتطبيق اإلسبلـ، شكر البدف) -ُ: أيواع الشكركاألعضاء ابلعمل الصاّب. 

 شكر السرّ ) -ْبو،  بق القل( ٗبحبة هللا كتعلٌ شكر القلب) -ّ( ابلتقول كالورع،النفس
: ال الشاكر( تقدير النعم كا٤بنعم. شكر الروح) -ٓرب هللا منو، ( مراقبة هللا بشعور قواٗتفاء
ن من الشكر  حق الشكر، ألف التوفيق للشكر نعمة تستدعي شكران آخر على التمكٌ يوُبٌ 

هنج األكؿ، كآحسن كجوه الشكر لنعم هللا أف ال تستعملها ُب معصية هللا بل ُب طاعاتو. ُب 
ابألقواؿ،  فشكر العواـ( كيٍم  أىالَّ تىٍستىعًينيوا بًًنعىًمًو عىلىى مىعىاًصيوً أىقىل  مىا يػىٍلزىمي ) َّّالببلغة/حكم

ابألحواؿ، كىو دكاـ الشكر على كل  وشكر خواص اٗتواصابألعماؿ،  وشكر اٗتواص
 ُأوِت ْن فَػْقَد هُ ُأوتِيػَّ َمْن  َثاَلثُ ( قاؿ )اْعَمُلوا َآَؿ َداُووَد ُشْكًراحاؿ. عن النيب )ص( ُب قولو )

، وَخِشْيَ  هللِا  اْلِغىَن وَ  اْلَفْقرِ ِف  اْلَقْصدُ ، وَ اْلَغَضبِ وَ  ّرَااالِ ِف  ؿُ دَ آؿ َداُووَد: العَ  ُأوِت َما ِمْثَل 
رِّ ِف  كالده كأىلو أ: ىم داكد ك آؿ داود( اْعَمُلوا َآَؿ َداُوودَ ) ٕٔصِِا٤براغي( اْلَعالَيَِي ِ وَ  السِّ

ككثّب من ىذه ا٤بصاّب كا٤بنافع  ،ف فضل هللا كاف على ا١بميعكخاصتو، ألف إليو و كزكجتو كا٤بقرب
 عائدة عليهم. 

شَّ ظَسََّْنَطِ خُْفُِّٖ ؤَْٕ ٌَُْ ًَدٌُٗخ كَََِّٔد هَنَْْنَد ػََِْْوِ خٌَُْْٔضَ َٓد دََُّيُْْ ػَََِ ٌَْٓظِوِ بَُِّد دَخزَّصُ خُْإَسْكِ ظَإًَُُْ ِٓنْغَإَظَوُ كَََِّٔد خَ ﴿ - ٗٔ
 ﴾َٕ خُْـَْْرَ َٓد َُسِؽٌُخ كِِ خُْؼَزَخذِ خُُْٔيِنيَِّؼٌَُِْٔ
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كأخرب هللا تعأب عن كيفية موت سليماف، كأراد من خبللو أف يعاِب شبهة، فأراد هللا تعأب    
( ِإيػَُّهْم َعِن السَّْمِع َلَمْعُزوُلوفَ أف ييرم العباد كذب دعوة ا١بن أهنم يعلموف الغيب كقولو )

َفاَل يُْظِهُر ( ٤بصركفوف كقولو )َلَمْعُزوُلوفَ عن ٠باع الغيب كالعلم بو ) نَّ ا١بً  ، إفٌ ُِِالشعراء/
كال كال نعلمو ك٫بن نؤمن ابلغيب  ِٕ-ِٔا١بن/( ِإَّلَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوؿٍ  ،َعَلى َغْيِبِو َأَحًدا 

ا٤بستور  كال نعلموم ابلغيب عاء التعلٌ دٌ امو، ك مو، كليس ىو علم كالرايضيات حٌب نتعلٌ نتعلٌ 
رة حَّ موف كالسى جٌ افوف كا٤بني رٌ كما يعمل العى   ،صاؿ اب١بن كالتعامل معهمكالعلم اب٤بستقبل، كاالتٌ 

عاءات كاذبة ككافرة كمن كبائر الذنوب كمن أعماؿ ا٤بنافقْب دٌ اىي ذكف كغّبىم، كا٤بشعوً 
َا يَػْفرَتِي اْلَكِذَب الَِّذيَن ََّل يُػْؤِمُنوَف ِبَِ ة كقولو )ا٤بضرٌ  هنج البالغ  ِف ، َُٓل/النح( اَيِت اّلِلَِّ ِإ١تَّ
ينىجًٌ ) ٜٚخطب 

اًفًر! كىاٍلكىاًفري ُب النَّارً ا٤ب اٍلكى :  ا٘تعىن( مي كىاٍلكىاًىًن، كىاٍلكىاًىني كىالسَّاًحًر، كىالسَّاًحري كى
َنا َعَلْيِو اْلَمْوتَ ) يماف كحاف أجلو اتـو كجاء قضاء موت سل ،( فلما حكمنا عليوفَػَلمَّا َقَضيػْ

يصلي ، توفيناه كىو كاقف )ا٤بسجد األقصى( ، يعتكف ببيت ا٤بقدس ةكىو ُب ٧براب العباد
ككأنو مشرؼ على أعمالو كأعماؿ ا١بن، كبقي على تلك ا٢باؿ كىو  ،ئ على عصاهوكٌ تى مي 

مفتوح العينْب ككأنو يراقبهم! بقي مدة من الزمن ال يعلمها إاٌل هللا، كال يعلم ٗبوتو أحد إنس 
ئ على عصاه حٌب علم ال جن، كٓب ٰبدد القرآف ا٤بدة الٍب قضاىا سليماف بعد موتو كىو متوكٌ ك 

ُْم َعَلى َمْوتِوِ ا١بن ٗبوتو ) ( ِإَّلَّ َدابَُّ  اْْلَْرضِ الذين يعملوف أبمره على موتو ) نَّ ا١بً  ( كما دؿَّ َما َدٙتَّ
 .إالٌ األرضة )السوسة( الٍب أتكل ا٣بشب

( أتكل عصاه، منسأتو من النسيء كىو التأخّب ُب الوقت، ألف العصا يؤخر هبا وُ َتَُْكُل ِمْنَسأَتَ )
رت عصاه ا٤بعرفة ا٤ببكرة ٗبوتو، ككاف اإلنس كا١بن ينظركف إليو فأخٌ  ،الشيء كيزٰبو كيطرده

السوسة ُب عصاه كأكلت جوفها فانكسرت كسقط سليماف!  تٍ ان، إاٌل أف دبَّ كٰبسبونو حيٌ 
ضحت حقيقة ا١بن أهنم ال يعلموف الغيب،  م سقط علم الناس كا١بن ٗبوتو، كاتَّ ( أفَػَلمَّا َخرَّ )

 ،كما كاف يعتقد كثّب من الناس، كقضي على ا٣برافة ا٤بشهورة على ا٤بستول الشعيب العاـ
القائلة أبف ا١بن يعلموف الغيب كذابن، كأهنم ال يقيموف عبلقات خاصة مع اإلنس غّب 

كاف ٥بم علم  : ما غاب عن حواسهم، أم لوالغيب( يَػْعَلُموَف اْلغَْيبَ  َأْف َلْو َكايُواالوسوسة )
 .اقةابلغيب كمعرفة ا٤بستقبل كما يزعموف لعلموا ٗبوت سليماف ك٤با بقوا ُب أعما٥بم الشَّ 

يعملوف  م( كىِف اْلَعَذابِ ( ما بقوا ذلك ا٤بقدار من الزماف )َما لَِبثُوا ِف اْلَعَذاِب اْلُمِهيِ )
مكٌلفوف كىم كا٤بتعب ٥بم،  ؿ( ا٤بذاْلُمِهيِ اقة ا٤بأمورين اب٪بازىا )ؿ الثقيلة كالتكاليف الشَّ األعما

أعما٥بم ُب حالة القهر كالذلة كا٥بواف، كنوع من القصاص على جناية، أك عقاب على ٪باز إب
يىاةه ايى أيكٕب اأٍلى ذنب صدر منهم يستحق العقاب كقولو ) ٍلبىاًب لىعىلَّكيٍم كىلىكيٍم ُب اٍلًقصىاًص حى

 ،، كإاٌل ال ٲبكن أف يكوف العذاب ا٤بهْب عبثان من دكف ذنب يتناسب معهمُٕٗالبقرة/( تػىتػَّقيوفى 
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ركا إال لسليماف النيب خَّ سى ( دلت اآلية على أف ا١بن ٓب يي َلْو َكايُوا يَػْعَلُموَف اْلغَْيبَ ) -ُ: فائدة
١بن كاإلنس إاٌل عرب الوسوسة، كالنيب دمحم )ص( ٓب ( كال توجد عبلقة بْب اِبِِْذِف رَبِّوِ حصران )

، كأ٭با ىو رٞبة ِٖسبأ/( َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإَّلَّ َكافًَّ  ِللنَّاسِ ٭با بعثو لئلنس كقولو )إيبعثو هللا للجن ك 
ةن كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّ رىٍٞبى كقولو )  ،لئلنساف ُب ٝبيع أ٫باء العآبرٞبة مهداة  للعا٤بْب، أم مبعوث

 . َُٕنبياء/األ( لًٍلعىالىًمْبى 
زَِْذَشٌ  َُوَذْ ًَدَٕ ُِغَسَةٍ كِِ َٓغٌَْنِيِْْ آََّصٌ ـَنَّعَدِٕ ػَْٖ َِّٔنيٍ ًَؽَِٔدٍٍ ًٌُُِخ ِْٖٓ سِصْمِ سَزٌُِّْْ ًَخؽٌُْشًُخ َُوُ ﴿ - ٘ٔ

 ﴾ ىَِّْسَصٌ ًَسَذٌّ ؿَلٌُسٌ
: قبيلة من العرب ُب مدينة مأرب ابليمن، سبأ( َآيَ ٌ  َلَقْد َكاَف ِلَسَبٍإ ِف َمْسَكِنِهمْ ( )بأقص  سَ ) 
بأ بن يشجب، كتكاثركا منو، كىي بلدة ا٤بلكة بلقيس كقوؿ ا٥بدىد وا ابسم أبيهم سى ٠بيٌ 

ُتَك ِمْن َسَبٍإ بِنَػَبٍإ يَِقيٍ لسليماف ) ، كىم ُب ثراء كرخاء كنعم كثّبة كبساتْب غنية ِِالنمل/( َوِجئػْ
: ا٘تعىنار الطيبة ا٤بتنوعة، ككانوا ٕباجة إٔب تقدير النعم كشكر ا٤بنعم، شجار كالفواكو كالثمابأل
، تو( حجة كداللة على كماؿ قدرة هللا كرٞبَآيَ ٌ ( جنوب اليمن )َلَقْد َكاَف ِلَسَبٍإ ِف َمْسَكِنِهمْ )

أم  ّْنكبوت/الع( َوَما يَػْعِقُلَها ِإَّلَّ اْلَعاِلُموفَ كعبلمة على سبوغ نعمائو الوفّبة عليهم كقولو )
موا ُب مياه ر حٌب ٙبكٌ ا٢بضارة كالتطوٌ  مً لٌ ركف، كقد ارتقوا ُب سي كما يعترب هبا إاٌل العاقلوف ا٤بتفكٌ 

ان دَّ اانن كبّبان يتألف جانباه من جبلْب، كجعلوا ُب فم الوادم بينهما سى قاموا خزٌ أاألمطار الغزيرة، ف
د، ا ا٤باء بكميات كبّبة كراء السٌ و زنفيو فتحات تفتح كتغلق حسب ا٢باجة، كخ٧بكمان ضخمان 

( فيسقوف كل بساتينهم، كىذه ا١بناف ا٣بضراء عن اليمْب كالشماؿ رمز سد مأربكعرؼ بػ )
كا مرىم نبيهم أف يؤدٌ ألذلك ا٣بصب كالرخاء كالرفاه ابلنعيم، كالغبطة كالسركر ألىل البلد، ف

َجنػََّتاِف َعْن ٦تٍَِي ف معُب اآلية بقولو )ر القرآحق هللا كشكره كالثناء عليو بكثرة النعم، ٍب فسٌ 
( بستاانف عظيماف ذاات أشجار مثمرة كثّبة غنية ابلفواكو، عن ٲبْب ذلك الوادم كمشالو َوَِشَاؿٍ 

متصلة بعضها ببعض، كناية عن األرض ا٣بصبة كاالزدىار الزراعي ُب كل جزء من أجزاء 
 .اماهتم منهككل أقو  ،امالناس بكثرة نعيمه الٍب تسرٌ  ،أرضها

، بل أراد ٝباعتْب من البساتْب، ٝباعة عن ٲبْب وقيل: مل يرد )جنتي( بستايي اثني فحسب
يت كل ٝباعة منها جنة لكوهنا ُب تقارهبا كتضامنها كأهنا جنة الوادم كٝباعة عن مشالو، ك٠بيٌ 

 ( ُكُلوا ِمْن ِرْزِؽ رَبُِّكمْ هم )كاحدة، فقاؿ ٥بم نبيٌ 
شكران ابللساف كا١بناف أم  ،( على ما رزقكمَواْشُكُروا َلوُ بة )الكثّبة الطيٌ كلوا من ىذه النعم 

سبحانو شكران ماداين  (شكروا لوا)كا١بوانح كاألعضاء، أم  ،كاألركاف أم ا١بوارح ،القلوب
كيغفر لكم  ،و يزيدكم من نعموعطوا للشكر حقٌ أابألقواؿ كاألفعاؿ، ك صادقان كمعنواين، شكران 
( لَِئْن َشَكْرمُتْ َْلَزِيَديَُّكْم َولَِئْن َكَفْرمُتْ ِإفَّ َعَذاّب َلَشِديدٌ نعمو عليكم كقولو ) كيرٞبكم كيدًن

 (بَػْلَدٌة طَيَِّب ٌ ) ،ُِٗ/ٔركح البياف (الى يىٍشكيًر النٍَّاسى مىٍن الى يىٍشكيًر هللاى ) عن النيب )ص(،  ٕإبراىيم/
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( كرٲبة خصبة الَببة جامعة للخّبات َدٌة طَيَِّب ٌ بَػلْ هللا تعأب جعل بلدتكم الٍب تسكنوىا ) أفٌ 
رضها كحصوؿ الرزؽ ا٤ببارؾ أبنقاكة ىوائها كعذكبة مائها كنظافة أجوائها كسبلمة  ،كالربكات

، ككاف ٥با نيب مبعوث أفيها، كخركج  نواع األزىار كالثمار ٨بتلفة األلواف كاألشكاؿ كالطعـو
ُب على شكر النعم كاالستغفار من الذنوب، كليس  كٰبثهم ،٥بدايتهم يدعوىم إٔب منهج هللا

ىذه البلدة الطٌيبة شيء من ا٢بشرات ا٤بؤذية كالبعوض كالعقارب كا٢بٌيات، كٓب يكن هبا آفات 
َوَربٌّ ) يؤذي ِف الصيف، وَّل برد قارص يؤذي ِف الشتاء فيها حرّ وليس كأمراض أيضان، 

رحيم يسَب ذنوبكم كال يعاجلكم ابلعقوبة،  ربٌ  ( مبالغة الغفراف، كثّب الغفراف للذنوب،َغُفورٌ 
إهنا سعة ا٣بّبات ُب األرض ابلنعم كالرخاء، كسعة ا٣بّبات ُب السماء ابلعفو كالغفراف، فما 

نعم؟ كلكنهم ٤با كفركا بنعم هللا كبطركا مالذم يقعدىم بعد ذلك عن ا٢بمد كالشكر للنعم كلل
أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى كقولو )مشلهم كجعلهم عربة ٤بن يعترب،   تى تى شى هم كى رب هللا ملكى خٌ كأسرفوا كفسدكا فى 

ل وا قػىٍومىهيٍم دىارى اٍلبػىوىارً   فقاؿ:  ِٖ/مإبراىي( الًَّذينى بىدَّليوا نًٍعمىةى اَّللًَّ كيٍفرنا كىأىحى
ـَنَّعَِْْٖ رًََخظَِْ ؤًٍَُُ خَْٔوٍ ًَؤَؼٍَْ ًَؽَِْءٍ ِْٖٓ  كَإَػْشَمٌُخ كَإَسْعَِْنَد ػََِْْيِْْ عَََْْ خُْؼَشِِّ ًَزَذَُّْنَدىُْْ زِفَنَّعَْْيِْْ ﴿-ٚٔ – ٙٔ

 ﴾ رَُِيَ ـَضَّْنَدىُْْ زَِٔد ًَلَشًُخ ًَىََْ ُٗفَدصُِ بَُِّد خٌَُْلٌُسَ ، عِذْسٍ هٍََِِْ 
كا على ا٢بق كٓب يقبلوا كتكربٌ  ،دكا على النصيحة، كٛبرٌ كٓب يقٌدركا ا٤بنعم كلكنهم ٓب يشكركا النعم

غيو النعم ط، كاستهانوا بنعم هللا، كاستعانوا بنعم هللا على معاصيو، كالذم توعظاو هم ممن نبيٌ 
كقولو  ُِّالشعراء/( َفاَل َتْدُع َمَع اّلِلَِّ ِإَٙتًا َآَخَر فَػَتُكوَف ِمَن اْلُمَعذَِّبيَ بو النقم كقولو )تليق 

ْيَساِف َأْعَرَض َوَنََى جبَايِبِ ) ( فرفضوا رسالة فََأْعَرُاوا، فقاؿ )ّٖ/اإلسراء( وِ َوِإَذا َأيْػَعْمَنا َعَلى اإْلِ
كساءت أخبلقهم  ،رؼ ا٤بستقيمنعم هللا، كأعرضوا عن اإلٲباف كالعمل الصاّب كالتصٌ هللا ككفركا أب

أف سلبهم هللا سبحانو سبب ىذا الرخاء ا١بليل )بعد اإلٮباؿ الطويل( كتعامبلهتم، فجازيناىم 
ان س( فأرسل هللا عليهم سيبلن شديدان شر َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعِرـِ فَ كالنعم كا٣بّب الكثّب ا١بميل )

ة كالشراسة، مع ىبوط ا٢بجارة الكبّبة مؤل ( من العرامة كىي الشدٌ اْلَعِرـِ كفيضاانن جارفان كثّبان )
 بو، كأىلك البساتْب ا٤بثمرة كا٢برث كالنسل، كٓب يبقاالضخم كخر  (مأرب دّ سَ )ككسر  ،الوادم

ىنا ا١برذ الصحراكم أك الفأرة  (ـِ رِ العَ ): أنو يراد من وقيلقوا ُب الببلد، منهم إاٌل القليل فتفرٌ 
الكبّبة الٍب سخرىا هللا لثقب السد الذم صنعوه ٤بنع السيوؿ، فلما انثقب السد كآتكل 

ع بيوهتم كقل بى رَّ خى ابلتدريج جاءىم سيل العـر الشرس ا١بارؼ الذم ال يبقي كال يذر، فى 
ر كل ما كاف أمامو، كأىلك ٝبيع ما كقع فيو، كتبدلت تلك أبنيتهم كدمَّ  ـى دَّ ىى شجارىم كى أ

ْلَناُىْم جبَنػَّتَػْيِهمْ اء ابلصحراء ا١برداء الربية ا٣بشنة! )البساتْب الغنٌ  ( ا٤بباركتْب الزاىيتْب َوبَدَّ
 .ا٤بملؤتْب اب٣بّبات
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ال يؤكل كلو شوؾ   خشن مره  ما ٜبره ٥ب( اَِتْ ُأُكٍل َٓتْطٍ َذوَ ْب )يى رى خٍ ( بستانْب ضعيفتْب أي َجنػَّتَػْيِ )
( كشجر يقاؿ لو الطرفاء ال ٜبر لو كعليو شيء كالعفص َوَأْثلٍ كقيل ىو نبات األراؾ ) ،كثّب
( كشيء قليل من شجر السدر كىو النبق، كىذا من جنس عملهم، َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر َقِليلٍ )

: سدر ال ينتفع بو كال يصلح كرقو والسدر يوعافجارىم! ( ككاف أحسن أشقَِليلٍ كعرب عنو )
للغسل كلو ٜبر غليظ ال يؤكل، كسدر انفع كقليل كيصلح كرقو للغسل كٜبرتو صغّبة حلوة 

( ذلك ا١بزاء الفظيع الذم عاقبناىم بو، كذلك َذِلَك َجَزيْػَناُىْم مبَا َكَفُروا) -ُٕكتؤكل، 
نعم هللا خاء اب٢برماف كا٣بشونة، كاف بسبب كفرىم أبالتبديل للنعم ابلنقم، كللرفاىية كالر 

ئهم، كهبذه القصة ذات العربة يكشف القرآف عن سنة ايكفسادىم ُب الببلد كالعباد كبطرىم ككرب 
دى ًلسينًَّة اَّللًَّ تػىٍبًديبلن كىلى إ٥بية انفذة ا٤بفعوؿ كقولو ) ٍل يػىٍنظيريكفى ًإالَّ سينَّةى اأٍلىكًَّلْبى فػىلىٍن ٘بًى دى فػىهى ٍن ٘بًى

( كما نعاقب ٗبثل ىذا العقاب الشديد إالٌ َوَىْل ُٞتَاِزي ِإَّلَّ اْلَكُفورَ ) ّْفاطر/( ًلسينًَّة اَّللًَّ ٙبىًٍويبلن 
كىيىدٍعي الكافر للنعم ا٤ببالغ ُب كفره كفساده اب٢برماف منها، كال ٯبزل جزاء الشر إالٌ فاعلو كقولو )

ٍنسىافي اًبلشَّرًٌ ديعىاءىهي ابً  ا عىلىى كقولو ) ُُ/اإلسراء( ٣بٍىٍّبً اإٍلً ةن أىنٍػعىمىهى نا نًٍعمى ذىًلكى أبًىفَّ اَّللَّى ٓبٍى يىكي ميغىّبًٌ
يكا مىا أبًىنٍػفيًسًهمٍ  كىمىا أىٍرسىٍلنىا ُب قػىٍريىةو ًمٍن نىيبٌو ًإالَّ أىخىٍذانى أىٍىلىهىا كقولو ) ّٓ/األنفاؿ( قػىٍوـو حىٌبَّ يػيغىّبًٌ

ر هللا ، ألف ا٤بؤمن يذنب كيستغفر كيتوب كيكفٌ ْٗ/األعراؼ( رَّاًء لىعىلَّهيٍم يىضَّرَّعيوفى اًبٍلبىٍأسىاًء كىالضَّ 
 َشر  عن النيب )ص( )ألنو ال يتوب كال يستغفر، عنو سيئاتو، كالكافر ٯبازل بكل سوء عملو، 

، ْٔصٕٕالبحار( هِ َغريِْ  ِبُديْػَيا وُ آِخَرتَ ِمْن َذِلَك َمْن ابََْع  َشر  ُه، وَ ِبُديْػَيا وُ آِخَرتَ َمْن ابََْع  النَّاسِ 
 :عن اإلماـ علي )ع(

َفُعُو اٖتق  َيْضرّ  َوإفَّ َمْن َّلَ ) َمْن وَ   ،الضَّالَل هرُ ضتَ ُه الَباِطُل، َوَمْن َّل يستقم بِِو اٙتَُدى يَػنػْ
َفُعوُ  ْلَناُىْم جبَ ) -ُ: فائدة ُٗصِلنهج اشرح ( الشَّك   َيُضر هُ  اْلَيِقيُ  َّلَيَػنػْ ( نػَّتَػْيِهْم َجنػَّتَػْيِ َوبَدَّ

كاالنتقاص، ألف شجر كاالزدراء  مٍ كٌ ْب ضعيفتْب، فيو ضرب من التهي يى رى خٍ ( أي َجنػَّتَػْيِ اىا )ك٠بٌ 
صحراكية ال يؤكل ٜبرىا، كإ٭با أشجار ال يسمى جنة، ألهنا  ،ثل كالسدر كما كاف فيو ٟبطاإل

الببلغي، القرآين تسوية الكبلـ ُب السياؽ ك كا٤ببادلة ( على سبيل ا٤بشاكلة َجنػَّتَػْيِ جاء تعبّب )
: عقاب كقصاص على قدر فاجملازاة: واجملازاة غري اَّلبتالء( َوَىْل ُٞتَاِزي ِإَّلَّ اْلَكُفورَ ) -ِ

فيكوف إما  : امتحاف كاختبار ابلشدة كالرخاءواَّلبتالءبتبلء على قدر الطباع(! )االالذنب، 
 ،بلء من أىل اإلحساف ىو امتحاف إلٲباهنم، كما أصاب البرفع درجة كإما غفراف ذنوب

كقولو يزدادكف بو منزلة ُب مقاـ اإلحساف، كليس من ابب اجملازاة ٥بم على ذنب اقَبفوه.  
ىيٍم اًب٢بٍىسىنىاًت كىالسَّيًٌئىاًت لىعىلَّهيٍم يػىٍرًجعيوفى )  .ُٖٔاألعراؼ/( كىبػىلىٍوانى

 ﴾ عِِ زَدسًَْنَد كِْيَد هُشًٍ ظَدىِشَشً ًَهَذَّسَْٗد كِْيَد خُغَّْْشَ عِريًُخ كِْيَد ََُْدَُِِ ًَؤََّّدًٓد آَِٓنِنيًََـَؼَِْنَد زَْْنَيُْْ ًَزََْْٖ خُْوُشٍَ خَُّ ﴿– ٛٔ
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م كفّبة عى ُب نً  (سد مأرب)قبل أف ينزؿ هبم العذاب كخراب  (من قص  قـو سبأ)كقد كاف    
نَػُهْم َوبَػْيَ متواصلة )نية آمنة كقرل ثرية غكعيش رغيد كُب خّب كرفاىية كُب ببلد  َوَجَعْلَنا بَػيػْ

 ( اْلُقَرى الَِِّت اَبرَْكَنا ِفيَها
سبأ كقرل الشاـ كفلسطْب كغّبٮبا الٍب ابركنا فيها للعا٤بْب، بكثرة ا٤بياه الوفّبة  دكجعلنا بْب ببل

ُب ظاىرة ( كمعقُػًرى ظَاِىَرةً مار )ا٢بلوة كأشجار الفواكو الطيبة ا٤بتنوعة، كأصناؼ الزركع كالثٌ 
جار يسّبكف بقوافلهم التجارية من أم قرل متقاربة متواصلة يظهر بعضها على بعض، ككاف التٌ 

ْرَن ِفيَها أرض اليمن إٔب الشاـ أبمن كراحة نفسية بعيدان عن كل ا٤بخاطر كالصراع كالنزاع ) َوَقدَّ
رَ  موزكف، ككأف ىناؾ  ميقٌدررة ك٧بسوبة ٗبقدار ( كجعلنا ا٤بسافات بْب القرل متقاربة كمقدٌ السَّيػْ
 ٱبططوف كينفذكف، ٕبيث يسَبيح ا٤بسافر ُب قرية كيبيت ُب أخرل، ال ينقطع ئْب كفْبمهندس

عن الزرع كالعمراف حٌب يرجع، ككانوا ال ٰبتاجوف إٔب زاد طوؿ السفر، أم ال ٰبملوف معهم 
ِسريُوا عن طريق نبيهم )٥بم ا طعامان كال شراابن، فأين ما نزلوا كجدكا الطعاـ كا٤باء كالفواكو، كقلن

ًما َآِمِنيَ  ( كفوؽ ذلك النعيم الكرًن كانوا ٧بصنْب ابألمن كاألماف ُب كل كقت ِفيَها لََياِلَ َوَأايَّ
آمنْب من  أك هنارو  صلة خّباهتا مٌب شئتم من ليلو كلكل إنساف، أم سّبكا ُب تلك القرل ا٤بتٌ 

َوَآََتُكْم ِمْن ُكلِّ َما الطريق كقولو ) اعً طٌ قي ا١بوع كالعطش كا٣بوؼ من الوحوش كاألعداء كى 
تىاف عن النيب )ص( ) ّْإبراىيم/( َسأَْلُتُموُه َوِإْف تَػُعد وا يِْعَمَ  اّلِلَِّ ََّل ُُتُْصوَىا  ًفيًهمىا مىٍغبيوفه نًٍعمى

ًثّبه  كُب ىذا إشارة إٔب ، ٕٓصٕٕالبحار( مىافً كىاأل حَّةً الصٌ ، كقيل: كىاٍلفىراىغً  الٌصحَّةً : النَّاسً ن مً  كى
 .مشوؿ نعم هللا عليهم ُب السفر كا٢بضر

هي كقولو )  . ّٔالزمر/( أىلىٍيسى اَّللَّي ًبكىاؼو عىٍبدى
ُِيَ َُأََّدضٍ ضَّمٍ بَِّٕ كِِ رَكَوَدٌُُخ سَزَّنَد زَدػِذْ زََْْٖ ؤَعْلَدسَِٗد ًَظٌََُِٔخ ؤَْٗلُغَيُْْ كَفَؼَِْنَدىُْْ ؤَلَددِّػَ ًََٓضَّهْنَدىُْْ ًََُّ َُٓٔ ﴿– ٜٔ

  ﴾ ٌَُُِِّ فَسَّدسٍ ؽٌٌَُسٍ
موا الراحة ئوا ا٣بّب كالعافية كسطركا كبغوا كاعتدكا ككفركا النعمة كٓب يشكركا ا٤بنعم، كملٌ بإهنم    

كأصبحوا كسأب خاملْب بعدـ بذ٥بم ا١بهد كطلبوا الكد كالتعب،   ،كطيب العيش كالرفاىية
ْيَساُف اِبلشَّ كقولو ) ْيَساُف َعُجوًَّل َوَيْدُع اإْلِ رْيِ وََكاَف اإْلِ  :ا٘تعىن ُُ/اإلسراء( رِّ ُدَعاَءُه اِبٗتَْ

، بلساف ا٢باؿ أك كف: أم فقاؿ األغنياء ا٤بَبفوف البطر فقالوا( فَػَقاُلوا رَبػََّنا اَبِعْد بَػْيَ َأْسَفاِرنَ )
( كدعوا رهبم الرحيم هبم ؿً ا٤بقاٍ  فً ساٍ لً  نٍ مً صدؽي أ ؿً اٍ ا٢بى  في ساٍ )لً  ِف غرر اٖتكم، بلساف ا٤بقاؿ
: فقالوا ،ر النعم كال يشكر ا٤بنعماللئيم الذم ال يقدٌ الظآب دعوة األٞبق ا١باىل  ،الكرًن عليهم

دكا ربنا أجعل ا٤بسافات بْب القرل ُب سفران طويلة، كامؤلىا ابلصحارم الشاسعة حٌب يتزكٌ 
راء كمتوسطو ا٢باؿ عن السفر للسفر كيزدادكا متعة ا١بهد ُب السفر ا٤بتعب!، حٌب يعجز الفق

غنياء ببل زاد أك ماء! ليظهركا قادرين مستكربين مفتخرين على ا٤بستضعفْب الفقراء، مع األ
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ظلوا عن منهج هللا كا٫برفوا عن الطبيعة البشرية ابة  ،لئيم القاسيكهبذا الدافع ا٣بسيس الٌ 
( كظلموا غّبىم، بعدـ وا َأيْػُفَسُهمْ َوظََلمُ ) (الناس ضرٌ شٌر الناس من أ)ِف غرر اٖتكم ، لبعضها

وا الراحة ( ألهنم ملٌ اَبِعْد بَػْيَ َأْسَفارِنَ شكر ا٤بنعم كاقَببوا من النقمة. كأيضان دعوا هللا كطلبوا )
بنو إسرائيل من ا٤بن كالسلول كطلبوا مكانو   لَّ كالرفاه كبطركا ىذه النعم كأسرفوا فيها، كما مى 

  ُٔالبقرة/( ثَّائَِها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَهاِمْن بَػْقِلَها َوقِ كقولو )
( أم قلل بْب أسفاران كاجعل بْب سفرة كسفرة أخرل كقت متباعد رَبػََّنا اَبِعْد بَػْيَ َأْسَفاِرنَ )

 طويل! حقان أهنم فشلوا ُب ببلء الرخاء كالنعم، فليذكقوا ببلء الشدة كالعناء كالنقم! 
ف للسفر متعتو كفوائده على ما فيو من نية يبدك من ىذا الطلب أمن جهة اث، ك ىذا من جه 

( فأجاب هللا دعاء البطرين ا٤بسرفْب  َسافُروا َتَصح وا َوَتغَنُمواأتعاب كمشاؽ، عن النيب )ص( )
هي مىٍا أى  كىٍيحى اٍلميٍسًرؼً كُب غرر ا٢بكم ) ،ّْغافر/( َوَأفَّ اْلُمْسرِِفَي ُىْم َأْصَحاُب النَّارِ كقولو ) بٍػعىدى

( فأجاب هللا دعاءىم بتخريب تلك القرل الغنية، ككاف ىذا عىٍن صىبلىًح نػىٍفًسًو كىًإٍسًتٍدرىٍاؾي أىٍمرًهً 
ارًهً  فػىٍوؽى  بػىلىغى  إذىا اللًَّئيمي ) ِف غرر اٖتكم ،الطلب من لـؤ الطبع كقسوة القلب كظلم النفس  ًمٍقدى

( ابلطغياف كالعصياف ككفراف النعم كجحودىا كالبطر كالكرب مْ َوظََلُموا َأيْػُفَسهُ (، )أىٍحوىاليوي  تػىنىكَّرىتٍ 
ٍافى ًلغىٍّبًًه أىٍظلىمي )وِف غرر اٖتكم  َوَما (كقولو )ضىيَّعى أٍمرىهي  كىمىٍن أىٮٍبىلى نػىٍفسىوي ، مىٍن ظىلىمى نػىٍفسىوي كى

( فجعلناىم كحضارهتم َفَجَعْلَناُىْم َأَحاِديثَ ) َُُىود/( ظََلْمَناُىْم َوَلِكْن ظََلُموا َأيْػُفَسُهمْ 
 ،مثاؿ كقصص يضربوف هبم األمثاؿأ( كأخبار ك َأَحاِديثَ كنعمهم الزاىية ٤بن بعدىم ٦برد )

َأَوملَْ َيِسريُوا ِف اْْلَْرِض فَػيَػْنظُُروا َكْيَف  كإحدكثة لؤلجياؿ تَبد على األلسن لبلعتبار كقولو )
ةً َكاَف َعاِقَبُ  الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم وََكايُوا  ُهْم قُػوَّ  .ْْفاطر/( َأَشدَّ ِمنػْ

رىةن لًلنٍَّاسً (، اٍ يقهً ادٍ صى لى مى عى  فى قى ر كى األموي  رى بػى تػى اعٍ  نٍ مى ) وِف غرر اٖتكم ٍافى ًعبػٍ ، كأىٍخسىري النٍَّاًس مىٍن كى
ٍاًضٍْبى  يػىتًَّعظي  كىمىٍن الى  ٍافى  اًبٍلمى  (ظى ًبغىٍّبًهً عً كى مىٍن  السًَّعٍيدي ) ِٙٛف هنج البالغ  خطب  ،لًٍلبىاًٍقٍْبى  ًعبػٍرىةن  كى

( كشتتناىم كفرقناىم ُب الببلد كل تفريق، فلم يبق من أجزاء كجودىم َوَمزَّقْػَناُىْم ُكلَّ ُٝتَزَّؽٍ )
( إف ِإفَّ ِف َذِلكَ قبائل متناثرة ُب مناطق متباعدة ) اجزآف ٦بتمعاف إاٌل فرقنا بينهما! فأصبحو 

كة  ساطعة كعبلمات كاشفة كسنن فاعلة متحٌر ( ٢بجج قاطعة كبراىْبآَلَاَيتٍ ُب قصة سبأ )
( كىو مبالغة الصرب، أم آلايت لكل من ِلُكلِّ َصبَّارٍ ابلغة ) ربه مؤثرة ُب حركة الزماف فيها عً 

َوُتَّْت َكِلَمُ  رَبَِّك اْٖتُْسىَن َعَلى يعتمد الصرب ُب حياتو على الشدائد كا٤بكاره كا٤بعاانة كقولو )
: والصِب( ُمورُ اْلُ َمَعاِلّ اِبلصَِّْبِ تُْدِرُؾ ُب غرر ا٢بكم ) ُّٕ/األعراؼ( ا َصبَػُرواَبِِن ِإْسَرائِيَل مبَِ 

تركيض النفس كهتذيب  عاداهتا كتزكية طبائعها كتعويدىا العادات ا٢بسنة كتدريبها على الصرب 
: حبس النفس على ما يقتضيو العقل كالشرع كا٢بكمة والصِبطلبان لؤلحسن ك٢بياة أفضل، 

( يشكر هللا كثّبان على كل نعمة، كتعويد النفس على شكر ا٤بنعم كتقدير َشُكورٍ ا٤بصلحة، )ك 
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ار بَّ العبد الصَّ  عمى ( نً وابلشكر تدـو النعم) ٕإبراىيم/( لَِئْن َشَكْرمُتْ َْلَزِيَديَُّكمْ النعم كقولو )
ر الشكر، الصرب صرب. كيذكر القرآف الصرب إٔب جوا يبتلاكور الذم إذا أعطي شكر، كإذا الشٌ 

 .كالشكر ُب الرخاء كالنعماء ،ُب البأساء كا٤بكاره
 ، كىو ٙبذير الناس من كىؤالء ٥بؤالءككشف عن سنة متحركة نات آايت بيٌ  (قص  سبأ)كُب 

 كفراف النعم كعدـ تقديرىا كعدـ شكر ا٤بنعم، كالتحذير من اال٬بداع ٕببٌ الَبؼ كالبطر ك 
 رؼ ا٤بؤمن كيف ينقذ الصرب كالشكر صاحبو من الشدائد. رأس كل خطيئة، كليعفإهنا الدنيا 
ًََٓد ًَدَٕ َُوُ ػََِْْيِْْ ِْٖٓ عُِْيَدٍٕ بَُِّد ُِنَؼََِْْ  ، د كَشِّوًد َِٖٓ خُُْٔآِْنِنيَ ًََُوَذْ فَذَّمَ ػََِْْيِْْ بِزِِْْظُ ظَنَّوُ كَدظَّسَؼٌُهُ بَُِّ ﴿ -ٕٔ– ٕٓ

  ﴾ ىٌَُ ِٓنْيَد كِِ ؽَيٍّ ًَسَزُّيَ ػَََِ ًَُِّ ؽَِْءٍ لَلِْظٌ َْٖٓ ُّآُِْٖ زِدُْأَخِشَشِ َِّْٖٓٔ
، لبياف السينة اإل٥بية الفاعلة (من قص  سبأ)يكشف القرآف الكرًن عن ا٢بكمة ا٤بستخلصة    

اركة لكل كاقع ُب كل زماف كمكاف، كما ٲبكن ُب ىذه السينة كمعها كفيها كخلفها من نظاـ 
َوَلَقْد َصدََّؽ ): ا٘تعىنهى أىل سبأ إٔب تلك النهاية ا٤بأساكية ألنو كتقدير كتدبّب، لقد انت

الدنيا  ( ُب قدرتو على غوايتهم بسهولة، ألهنم كانوا مولعْب ُب حبٌ َعَلْيِهْم ِإْبِليُس ظَنَّوُ 
هنم ُب قبضتو كٙبت كسوستو ع كاحتمل كاعتمد أ، ظن إبليس كتوقٌ اٌرمة اتكالشهوات كا٤بلذٌ 

: ٫بن الذين ٪بيز للشيطاف الدخوؿ إذف ،م كإغراؤىم، كٙبقق صدؽ ظنو فيهمداعهكيسهل خ
َوَما َكاَف ِل َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍف ِإَّلَّ َأْف إٔب نفوسنا، كنعطيو أتشّبة العبور إٔب قلوبنا كقولو )

ُتْم ِل   ،ّْاألنعاـ/( ا كىانيوا يػىٍعمىليوفى كىزىيَّنى ٥بىيمي الشٍَّيطىافي مى كقولو )، ِِإبراىيم/( َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجبػْ
٭با يشمل عمـو ا٤بعُب كسعة إكيتسع ا٥بدؼ من قصة سبأ كال يبقى ُب حدكد سبب النزكؿ، ك 

ُب ٝبيع األجياؿ ا٤بتعاقبة ٩بن كاف  ،ؿ البشر أٝبعْبامان ٢بحٌب يصلح تقريران مؤثران مهٌ  ،الداللة
إضبلؿ الناس  خطوات الشيطاف ى الٍب تسمٰباكؿ كبطرؽ ٨بتلفة إبليس على شاكلتهم، ك 

( ِإبِْليسُ ، ككلمة )ُٖٔالبقرة/( َوََّل تَػتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِف ِإيَُّو َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌ كقولو )
 .مشتقة من اإلببلس كىو اليأس من رٞبة هللا

الغيب كال ألنو ال يعلم  ،( أم طموحو كظنونو فأصاب ظنو، ال على سبيل اليقْب كالقطعظَنَّوُ )
ُهُم اْلُمْخَلِصيَ  ،فَِبِعزَِّتَك َْلُْغِويَػنػَُّهْم َأّْتَِعَي يعرؼ أسرار النفوس، إذ قاؿ لربو ) ( ِإَّلَّ ِعَباَدَؾ ِمنػْ

فاستجاب ٥با أىل الشرؾ كالفساد كالبطر كإغراءاتو ( أم اتبع كسوستو فَاتػَّبَػُعوهُ ) ّٖ-ِٖص/
َوَمْن استجابة كاملة لو كقولو )منهم وستو حصلت كالكرب كالَبؼ، أهنم ٗبجرد ٙبريضو ٥بم بوس

(: يتعامى يَػْعشُ ) ّٔالزخرؼ/( يَػْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْْتَِن يُػَقيِّْض َلُو َشْيطَاًن فَػُهَو َلُو َقرِينٌ 
( تبعيضية، ِمنَ ( )ِإَّلَّ َفرِيًقا ِمَن اْلُمْؤِمِنيَ : مصاحب ال يفارقو )ينٌ رِ قَ ، ئ: هنيضُ قيّ يُ كيعرض، 

ستثُب البعض من ا٤بؤمنْب الصادقْب فإهنم ٓب يتبعوه، كليس كل ا٤بؤمنْب صادقْب، أم إاٌل أم ا
كإف كانت قليلة فقد ثبتوا على ا٢بق كطاعة هللا كمعصية إبليس،  ،ٝباعة مؤمنة صادقة
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قَػل وَف َعَدداً، ُأولِئَك اْلَ كاستعصوا على اال٫براؼ كالغواية، ُب هنج الببلغة ا٢بكم القصار )
ان اثبتان أف ىناؾ حقٌ  ،ف على منهج هللا لتعطي دليبلن للناسو الثابت ء( كىؤالْعَظُموَف َقْدراً ْلَوا

ين بوعي الصا٢بوف ا٤بتوازنوف العا٤بوف الذين يفهموف الدٌ  ءمنجيان يعرفو من يطلبو كيريده، كىؤال
اإلنساف  فعلى، ُب كل زماف كمكاف ىم مصاديق ٥بذا ا٢بق ،كيناقشوف األكضاع العامة ٕبكمة

( كما كاف َوَما َكاَف َلُو َعَلْيِهْم ِمْن ُسْلطَافٍ ) -ُِتشخيصهم بدقة، كعدـ اال٬بداع اب٤بٌدعْب! 
 .لعْب على الناسللشيطاف الٌ 

ط كقوة كسلطة كقهر كسيطرة كاستيبلء عليهم كال على قلوهبم، ( من ىيمنة كتسلٌ ِمْن ُسْلطَافٍ )
بعوه إبرادهتم تٌ ابل  !متابعتو حٌب يكونوا معذكرين٘بربىم كتضطرىم ابإلكراه كاإلجبار على 

هم، كليس إلبليس سبلح إاٌل ط على من حقق ظنو ُب حقٌ فتسلٌ  ،كرغبتهم كحسب اختيارىم
كال يستجيب بزينة ا٢بق، سبلحو ا٤بعركؼ من التزيْب كالوسوسة كالتحريض كاإلغراء ابلباطل، 

( ٦َتُد ويَػُهْم ِف اْلَغيِّ ُثَّ ََّل يُػْقِصُروفَ  َوِإْخَوايُػُهمْ لو إاٌل من كاف على شاكلتو كقولو )
)كالطيور على أشكا٥با تقع، كشبيو الشيء منجذب إليو( أما من رسخ دينو  َِِ/األعراؼ

ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقْوا ِإَذا بصدؽ ككعي ُب قلبو كعقلو فيعجز عنو الشيطاف كىم ا٤بتقوف كقولو )
ًإنَّوي لىٍيسى لىوي كقولو ) َُِ/األعراؼ( اِف َتذَكَُّروا فَِإَذا ُىْم ُمْبِصُروفَ َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَ 

ًإ٭بَّىا سيٍلطىانيوي عىلىى الًَّذينى يػىتػىوىلٍَّونىوي كىالًَّذينى ىيٍم بًًو  ،سيٍلطىافه عىلىى الًَّذينى آىمىنيوا كىعىلىى رىهبًًٌٍم يػىتػىوىكَّليوفى 
ليكشف  كامتحاانن  تسليط الشيطاف على اإلنساف ابتبلءن  ككاف ََُ-ٗٗالنحل/( ميٍشرًكيوفى 

رى اٍلميٍؤًمًنْبى عىلىى مىا أىنٍػتيٍم عىلىٍيًو حقائقهم ألنفسهم كقولو )تظهر معادف الناس ك  مىا كىافى اَّللَّي لًيىذى
ًيزى ا٣بٍىًبيثى ًمنى الطَّيًٌبً  تىًليى اَّللَّي مىا ُب كقولو ) ُٕٗآؿ عمراف/( حىٌبَّ ٲبى صى مىا صيديكرًكيٍم كى كىلًيػىبػٍ لًييمىحًٌ

  .ُْٓآؿ عمراف/( ُب قػيليوًبكيمٍ 
ىذه سينة هللا ُب بياف فلسفة االبتبلء للناس ُب الشدة كالرخاء، فالذم ( فلسف  اَّلبتالء)

يصرب كيستقيم ىم ا٤بؤمنوف الصادقوف، كيتساقط من يتساقط كينحرؼ عن منهج هللا من ىو 
 ،بوسوستو على بِب آدـ ا٤بكرمْب الستخراج جواىرىم الثمينةط هللا إبليس ٭با سلٌ إدكف ذلك، ك 

ط النار على الذىب الغإب لبياف كىم أكلياء هللا األبرار من بْب معادف البشر ا٤بتنوعة، كما تسلٌ 
فال تقدر النار أف َترج من النحاس الذىب، كذلك َّل يقدر إبليس مقدار نقاكتو، 

بليس ابلوسوسة  إل. كما أذانٌ ؽ عن إ٦تايو القويبوسوستو اٗتادع  أف ٥ترج ا٘تؤمن الصاد
: إدراؾ الشيء على حقيقتو، العلم( ِإَّلَّ لِنَػْعَلمَ ط على الناس هبذا ا٤بقدار ٢بكمة جليلة )كالتسلٌ 

يز على أرض الواقع كيظهر علمنا للناس، من يقبل كساكس الشيطاف ابلقوة كالواقع أم إاٌل لنمٌ 
بعتو ابلفعل كا٢بقيقة كىو ا٤بؤمن الصادؽ، يستحق من اتبعو كىو الشاؾ، كمن ٲبتنع كأيىب متا

 عن التمييز بْب الفريقْب على أرض الواقع و، فعرٌب فالعذاب، كيستحق الثواب من خال
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( يعِب ٓب نكن نعلم فعلمنا، كأف هللا عز كجل يعلم ٗبا كاف ِإَّلَّ لِنَػْعَلمَ (، كليس ا٤بعُب )ابلعلم)
ب ا١بزاء على ظهوره ككقوعو وره للناس، كلكن هللا تعأب يرتٌ كما يكوف قبل أف يكوف كقبل ظه

فيعصمو إٲبانو كعلمو من  ،( الصادؽ ُب إٲبانو كعلموَمْن يُػْؤِمُن اِبآْلَِخَرةِ فعبلن ُب دنيا الناس )
َزَغنََّك كقولو )  ا٤بؤمن ٫براؼ كٲبنع من نفوذ الشيطاف بكافة كسائلو ُب نفس اإلنسافاال َوِإمَّا يَػنػْ

أم اعتصم اب كاحذر ٨باطر كساكس  ََِ/األعراؼ( لشَّْيطَاِف يَػزٌْغ فَاْسَتِعْذ اِبّلِلَِّ ِمَن ا
، كُب غرر َُُآؿ عمراف/( كىمىٍن يػىٍعتىًصٍم اًبَّللًَّ فػىقىٍد ىيًدمى ًإٔبى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو الشيطاف كقولو )

وََّل َعْيَش ِإَّلَّ َعْيُش ( )كلى نيا ىى لى الد  عى  صى رى حى  نٍ مى ك، كى لى مى  ةً رى لى اآلخً عى  صى رى حى  نٍ مى ا٢بكم )
يْػَيا تُْدرُِكويَُو، َوََّل  َما اَبُلُكْم تَػْفَرُحوَف اِبْلَيِسريِ ) ُُّهنج الببلغة خطبة ( كُب اآلِخَرةِ  ِمَن الد 

  (؟!ِخَرِة ُُتَْرُمويَُو!٤َتُْزيُُكُم اْلَكِثرُي ِمَن اآل
َها ِف َشكٍّ )  بى لٌ غى ب كا٤بَبدد كا٤بتذبذب البلمبإب كا٤بضطرب، ٩بن تػى ( ٩بن ىو ا٤براتٝتَّْن ُىَو ِمنػْ
فهو يستجيب لوساكس الشيطاف ُب الشك ُب  ،ه على فكرهري فٍ كى   بى لٌ غى تػى كى  ،على إٲبانو وي كٌ شى 

و فسد دينو، كٌ ان كقلقان، كمن كثر شى كٌ شى  يزددٍ  حقيقة اآلخرة، كالشك ٜبرة من ا١بهل، كمن يَبددٍ 
ر ح صدره كاطمأف قلبو كٓب يتمكن الشيطاف منو، كبتكرير التفكٌ كمن قوم إٲبانو كعلمو انشر 

ر ُب القرآف كاألكواف يستذكؽ حبلكة اليقْب، بٌ دى ق ينكشف الشك، كبكثرة التى ر كالتحقٌ كالتدبٌ 
 ك أبدان. كمن قوم يقينو ٓب يراكده الشَّ 

 )لىو كيًشفى الًغطاءي ما ازددتي يىقينان(  ِف غرر اٖتكم
َوا، َوََّل كّ ََّل َترََتبُػَوا فَػَتشُ ( كعن اإلماـ علي )ع( )ًإٲٍبىاٍنًوً  ُبٍ  الشٍَّاؾي  اٍلقيليويبً  شىر  ) وِف غرراٖتكم

ُكلِّ  َعَلى( ايدمحم )َورَب كَ ) ْٓصِالبحار( نُػَواىَ فَػَتدْ  ُكمْ سِ فُ ُرَوا، َوََّل َترِخُصَوا ْْليػْ فُ َوا فَػَتكْ كّ َتشُ 
كف خلقو، أم ككل شيء عنده ٧بفوظ ك٧بافظ : الوكيل القائم على شؤ اٖتفيظ( َشْيٍء َحِفيظٌ 

على كامّبة إ٥بية ، ٦بٌسم ذك ثبلثة أبعاد ؾمتحرٌ  ككأنو فيلم حيٌ  ،عليو ابلصورة كالصوت كالنية
( أم رقيب على كل شيء، يعلم َحِفيظٌ ال يغيب منو شيء صغّب كال كبّب، كىو )خفٌية دقيقة، 

ِف غرر تغفلوا عن ذلك فليس ٗبغفوؿ عنكم،  صي أعما٥بم كيعرؼ ٝبيع أحوا٥بم، فبلاهتم كٰبي نيٌ 
  (ًمٍن فىسىٍاًد ا٢بًٍسًٌ فإهنا  اٍلغىٍفلىةى احذركا )اٖتكم 
ف أ( من ىيمنة كسلطة ٯبربىم على متابعتو، ك َوَما َكاَف َلُو َعَلْيِهْم ِمْن ُسْلطَافٍ ) -ُ: فائدة

كدور الذابب   ويكوف دور إبليسربىم على شيء، ٯبعلى الناس عصى كال  عالشيطاف ٓب يرف
، ككدكر األكبئة كاألمراض على العباد كالببلد الٍب ٓب يراع أىلها شركط أطعم  الناس على

البشر الضعيف من ال قدرة لو على مقاكمة  نٍ الوابء أبرض، فيموت مى  لَّ النظافة، فإذا حى 
بْب  األمراض، كيبقى من ىو قوم ا٤بناعة ضد األمراض، كىكذا كسوسة الشيطاف يفرؽ هللا هبا

َها ا٤بؤمن الثابت على عقيدتو الصحيحة كا٤بتزلزؿ معها كقولو ) َمْن يُػْؤِمُن اِبآْلَِخَرِة ٝتَّْن ُىَو ِمنػْ
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( كىكذا ٝبيع حوادث الدنيا يثبت أمامها كيستقيم ذكك الفكر الصادؽ كاإلٲباف ِف َشكٍّ 
َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ولو )الواعي كالعزٲبة ا٤بقاكمة للباطل، كينهار أمامها ا١بهبلء كالضعفاء كق

إتن َّل يصادؽ اإليس،  -ِ، َّالشورل/( ُمِصيَبٍ  فَِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكْم َويَػْعُفو َعْن َكِثريٍ 
تتعامل مع اإلنس كتصادقهم كتتزكج منهم كتعمل معهم، ك٥بم  نَّ ا١بً  : إفٌ ىناؾ شبه  تقوؿ

كىذا  أيضان، يب دمحم )ص( مبعوث للجن كالنالقدرة على النفع كالضر هبم كتعرؼ مستقبلهم!، 
ن التعامل مع ا١بن أبية صورة من الصور، عكذب كافَباء كمن الذنوب الكبّبة، فإف هللا ينهى 

موف من اإلنس، فإف ىؤالء كقد يكوف ا٤براد من ا١بن، ا٤بشعوذين كأصحاب السحر كا٤بنجٌ 
خاصة مع ا١بن يستحضركهنم  أبف ٥بم صبلت ،وف كٱبدعوف البسطاء من الناسىي ا٤بشعوذين ٲبوٌ 

ْيِس يَػُعوُذوَف ِبرَِجاٍؿ ركهنم فيما أرادكا، كيقوؿ القرآف )مٌب شاؤكا كيسخٌ  َوَأيَُّو َكاَف رَِجاٌؿ ِمَن اإْلِ
نفسو فوؽ  فى لٌ ان، أم كى : تعبان شديدان جسداين كنفسيٌ رىقاً  ،ٔا١بن/( ِمَن إتِْنِّ فَػَزاُدوُىْم َرَىًقا

 طاقتها فاهنارت!
ًََٓد َُيُْْ كِْئَِد ِْٖٓ ؽِشْىٍ هَُِ خدْػٌُخ خَُّزَِّٖ صَػَْٔعُْْ ِْٖٓ دًُِٕ خَُِّوِ َُد ٌٌََُِِّْٕٔ ِٓؽْوَدٍَ رَسَّشٍ كِِ خُغََّٔدًَخضِ ًََُد كِِ خُْإَسْكِ  ﴿ – ٕٕ

  ﴾ ًََٓد َُوُ ِٓنْيُْْ ِْٖٓ ظَيِريٍ
لة، كىذا نوع من التوبيخ كالشعور ابط (ِمْن ُدوِف اّلِلَِّ )ف عبادهتم إ( ايدمحم للمشركْب ُقلِ )   

ُقْل َأتَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اّلِلَِّ َما ََّل ٦َتِْلُك َلُكْم َارًّا َوََّل ابلعجز كإقامة ا٢بجة عليهم، كقولو )
لشيء، فإنو إف ٓب يعبد هللا  ةكطاع ةكعباد ،ٌْبً عى ، البد لئلنساف من معتقد مي ٕٔا٤بائدة/( يَػْفًعا

دة الطاغوت كالفاسدين كحب الدنيا كطاعة ا٥بول ك٘بسيد األان من عبا ،فسوؼ يعبد غّبه
ؿي فىأىىنَّ تيٍصرىفيوفى كا١باه كا٤باؿ.. إْب كقولو ) ، ُب غرر ا٢بكم ِّيونس/( فىمىاذىا بػىٍعدى ا٢بٍىقًٌ ًإالَّ الضَّبلى

ٍيئان  النَّاسي  يػىتػٍريؾي  الى ) ( كعن ًمٍنوي  أىضىر   ىيوى  مىا عىلىٍيًهمٍ  هللاي  فػىتىحى  ًإالٌ  دينٍػيىاىيمٍ  إًلٍصبلحً  ًديًنًهمٍ  ًمنٍ  شى
َفُعُو اٖتق  َيْضرّ  َوإفَّ اإلماـ علي )ع( )  هرّ ضبِِو اٙتَُدى يَ  مُ يقِ تَ سْ ُه الَباِطُل، َوَمْن َّل يَ َمْن َّلَيَػنػْ

َفُعوُ وَ ، الضَّاَلؿُ   (ِمْن ُدوِف اّلِلَِّ )ككل عبادة  ،ُٗ/ِشرح النهج( الشَّك   َيُضر هُ  اْلَيِقيُ  َمْن َّلَيَػنػْ
َفاَل تكوف عبادة عقيمة ابطلة خادعة ال ٛبلك مصادر العلم كالنفع كالنجاة كالسعادة كقولو )

ـى ًبشىرىاًٍئًط ) وِف غرر اٖتكم، ُِّالشعراء/( َتدُْع َمَع اّلِلَِّ ِإَٙتًا َآَخَر فَػَتُكوَف ِمَن اْلُمَعذَِّبيَ  مىٍن قىٍا
  !قىصَّرى عىٍن أيصيويًؿ اٍلعيبػيٍوًديًَّة أيًعٍيدى ًإٔبى الٌرًؽً  كىمىنٍ  (اٍلعيبػيويًديًَّة أيىًٌلى لًٍلًعٍتقً 

( قل ٥بم ادعوا كاستغيثوا كاطلبوا منهم ما يهمكم ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِف اّلِلَِّ : )ا٘تعىن
ُقِل اْدُعوا من جلب ا٤بنافع كدفع األضرار، كىم معزكلوف عن كل شيء ُب ىذا الوجود، )

من دكف هللا، كأهنم شركاء  تعأب، كتعتقدكف أهنم  بدي عى ( أهنم آ٥بة تػي ِذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِف اّلِلَِّ الَّ 
 كال يدفعوا الضرَّ  ،ال يستجيبوف لكم أبدان  ؟إٔب ما تسألوهنم! مشفعاؤكم،  ىل يستجيبوف لك
كىو كناية ال ٲبلكوف أتفو األشياء،  فهم( ََّل ٦َتِْلُكوَف ِمثْػَقاَؿ َذرَّةٍ عنكم كال ٯبلبوا النفع لكم )

( ملكية خاصة ََّل ٦َتِْلُكوفَ ٦بازية تشبيهية عن أحقر األشياء كأتفهها كال قيمة ٥با كال ٜبن )
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الذم ال يرل ا٤بتطاير ( زنة ذرة من ا٥بباء ا٤بنثور ا٣بفيف ِمثْػَقاَؿ َذرَّةٍ شيء صغّبة اتفو يعادؿ )
( كليسوا بقادرين على أمر من األمور ُب الكوف  ِف اْْلَْرضِ ِف السََّماَواِت َوََّل كال قيمة لو ال )

: شركة ال خلقان ؾٍ رْ شِ  نْ مِ ( َوَما َٙتُْم ِفيِهَما ِمْن ِشْرؾٍ أبٝبعو، ألف الكوف ىو ملك  كحده )
( ِمْن ِشْرؾٍ ( أم من نصيب فيقا٠بونو )ِمْن ِشْرؾٍ ليس لتلك اآل٥بة )، كأيضان ملكان كال تصرفان كال 

ِمْن ( كليس  تعأب من آ٥بة ا٤بشركْب )َوَما َٙتُمْ فيشاركونو ُب إدارة الكوف )هللا اركة مع من مش
( معْب يعينو ُب تدبّب الكوف أك يستشّبه ُب أمر من األمور، فإف هللا غِب عن الناس، َظِهريٍ 

ككل الناس ٕباجة إليو، فمن استغُب بو سبحانو ٪با كسعد، كمن استغُب عنو خاب كخسر  
الذم يستحق العبادة طوعان ال  تعأب ، كىو ٕٗآؿ عمراف/( فَِإفَّ اّلِلََّ َغِِنٌّ َعِن اْلَعاَلِميَ قولو )ك

 . ّالزمر/( مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإالَّ لًيػيقىرًٌبيوانى ًإٔبى اَّللًَّ زيٍلفىىكرىان، كُب ىذا إبطاؿ لقو٥بم )
َْٖٔ ؤَرَِٕ َُوُ لَعََّ بِرَخ كُضِّعَ ػَْٖ هٌُُِزِيِْْ هَدٌُُخ َٓدرَخ هَدٍَ سَزٌُُّْْ هَدٌُُخ خُْمَنَّ ًَىٌَُ خُْؼَُِِِّ ًََُد ظَنْلَغُ خُؾَّلَدػَصُ ػِنْذَهُ بَُِّد ُِ ﴿ – ٖٕ

  ﴾خٌَُْسِريُ
َفُع الشََّفاَعُ  فاعة فقاؿ )٤با نفى عن الشركاء ا٣بلق كا٤بلك، نفى عنها أيضان الشَّ     َوََّل تَػنػْ

مقبولة ُب اآلخرة ألحد عند هللا من كال تكوف  ،( كىي الوساطةاَع ُ الشَّفَ ( كال تكوف )ِعْنَدهُ 
( ال تقبل الشفاعة عند هللا ِإَّلَّ ِلَمْن َأِذَف َلوُ ب أك نيب أك كٕب أك شهيد .. إْب )مقرٌ  كو لى مى 

لكل  لي بى قٍ تػي كال تقبل ُب كل أمر كال ، للشافع كا٤بشفوع لو ، كال تقبل ُب أم حاؿ من األحواؿ
 ،( إاٌل ٤بن رضي هللا قولو كارتضى فعلوِإَّلَّ ِلَمْن َأِذَف َلوُ ذف هللا فيو )أُب أمر  لي بى قٍ تػه الناس، بل 

الرٞبة إلنساف الفضل ك : طلب الوساطة كالعفو أك ومعىن الشفاع  ،فيأذف هللا لو ابلشفاعة
 منزلة :والشفاع  (ِبذف هللا)كمقيدة  من أصحاب اإلحساف يـو القيامة، كىي مرىونة معٌْب 

ف ال أيذف ٥بم إاٌل و انس معينأاع ٥بم ال يعرفهم إاٌل هللا، كالشفٌ مؤىلوف نوف ها انس معيٌ يستحقٌ 
ًٍلكي الًَّذينى يىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًًو الشَّفىاعىةى ًإالَّ مىٍن شىًهدى اًب٢بٍىقًٌ كىىيٍم يػىٍعلىميوفى هللا، كقولو ) ( كىالى ٲبى

َحتَّ ِإَذا ) ُٖيونس/( َىُؤََّلِء ُشَفَعاُؤَن ِعْنَد اّلِلَِّ قولو )لقو٥بم ُب آ٥بتهم ك ، كاآلية ردٌ ٖٔالزخرؼ/
القرآف ا٤بشهد ُب يـو القيامة العصيب ا٢باسم الذم تقع فيو  ري وًٌ صى ( ٍب يي فُػزَِّع َعْن قُػُلوِّبِمْ 

م ا٤بوقف بصورة مؤثرة ُب النفوس، كينتظر الشفعاء كا٤بشفوع سٌ الشفاعة، كىو مشهد مذىل ٯبي 
لوف ٥با، كطوؿ ف ذك ا١ببلؿ ُب عليائو ابلشفاعة ٤بن ينالوف مقاـ الشفاعة كا٤بؤىٌ أذٌ فيهم أف يت

يًعااالنتظار ُب انتظار اإلذف ابلشفاعة، ألف الشفاعة كلها  كقولو ) ( ُقْل ّلِِلَِّ الشََّفاَعُ  ّتَِ
 .الشفاعة ، كال يزالوف ُب خوؼ كفزع كقلق من ردٌ ْْالزمر/

إٔب أف يكشف ا٣بوؼ كالفزع األكرب عن قلوب فزٌع: أيزيل، أم ( ْن قُػُلوِّبِمْ َحتَّ ِإَذا فُػزَِّع عَ )
حقان أنو يـو عظيم رىيب ٥بذا الكشف،  إلذف ٥بم ابلشفاعة فيفرحوفيامة ابأىل اشر يـو الق

ُكل  َذاِت   يَػْوـَ تَػَرْويَػَها َتْذَىُل ُكل  ُمْرِاَعٍ  َعمَّا َأْرَاَعْت َوَتَضعُ كقولو )يستحق االستعداد لو!  
ٍرؾً كى الشَّكًٌ  ألٍىلً  تىكيوفي الى الشَّفىاعىةي عن النيب )ص( ) ِا٢بج/( َْتٍْل َْتَْلَها  اٍلكيٍفرً  كىالى ألٍىلً  الشًٌ
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، كىم ال ٲبلكوف ُب أجواء الفزع ٖٓصٖلبحار( االتػٍَّوًحيدً  مىٍن أٍىلً  لًٍلميٍؤًمًنْبى  تىكيوفي بىٍل  ا١ٍبيحيودً كى 
إرادهتم  لٌ سؤاؿ، ألف الفزع يش متفكّب هبدكء، كال أف ٯبيبوا عن أكا٣بوؼ القدرة على ال

ل تفكّبىم كحركاهتم، فإذا ذىب الفزع ملكوا فكرىم، كأمكنهم أف يواجهوا السؤاؿ هبدكء عطًٌ كيي 
( ماذا أمر ربكم ُب الشفاعة؟ َماَذا قَاَؿ رَب ُكمْ منهم أك قاؿ بعضهم لبعض ) ى( ٤بن أعلقَاُلوا)

( إهنا كلمة بليغة ٦بملة كاسعة ا٤بعاين، سواء قَالُوا اْٖتَقَّ النهائي؟ فأجابوىم ) انكما ىو مصّب 
( قاؿ هللا القوؿ ا٢بق العدؿ الثابت ككل قولو قَاُلواقالوىا بلساف ا٢باؿ أك بلساف ا٤بقاؿ )

الذم ال سبيل لبطبلنو كتبديلو، كىو اإلذف ابلشفاعة للمؤمنْب الثابت حق، ا٢بق سبحانو 
َوُىَو ( الرفيع بذاتو كالذم يرفع غّبه، كالذم دكنو كل شيء )َوُىَو اْلَعِلي  للشفاعة ) لْبا٤بؤىٌ 
( ُب ذاتو كصفاتو، كالعلي فوؽ ٝبيع ا٤بخلوقات كقهره ٥بم ُب سعة قدرتو، كلو صفات اْلَعِلي  

الذم ( اْلَكِبريُ تعأب يعلو كتذعن لو النفوس ) وه أف حكموكمن علٌ  ،التكامل ا١بليلة كا١بميلة
( فهو َِب هللُا اكْ معُب )وقيل  ،ألنو الكبّب ُب ذاتو كصفاتو كقدرتو ،يصغر عنده كل شيء
 ب  هللا ٤تُِ  إفّ كُب ا٢بديث ) ،كرب أف تدركو العقوؿ كا٢بواسأك  ،قاسسبحانو أكرب من أف يي 

ي )ع( كعن اإلماـ عل ،َُِّْكنز العماؿ خرب(هاافَ سَ فْ سَ  ضُ غَ بػْ يػَ وَ  ،وأشرافهار اْلموُ  الِ عَ مَ 
: من معاين عَ زَ فػَ وَ  ٗبعُب كشف عنها الفزع كا٣بوؼ، :عَ زّ فػُ : فائدة(، ٦تَافِ اإلِ ِمْن  اٙتِْمَّ ِ  ُلوُ عُ )

لو( أم أغاثو  عى زى إليو( إذا استغاث بو عند الفزع كىو ا٣بوؼ، كيقاؿ )فػى  عى زى قاؿ )فػى األضداد، يي 
ع كا١بزع عنو، كمٌب كانت بدكف ( فا٤براد زكاؿ الفز نْ عَ ٌب تعدت بػ ))فػيزٌع( مككشف عنو الفزع 

 ( كاف ا٤براد منها إصابة ا٣بوؼ كا١بزع. نْ عَ )
  ﴾ سِنيٍهَُْ َْٖٓ َّشْصُهٌُُْْ َِٖٓ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكِ هَُِ خَُِّوُ ًَبَِّٗد ؤًَْ بَِّّدًُْْ َُؼَََِ ىُذًٍ ؤًَْ كِِ مََِدٍٍ ُٓ ﴿ – ٕٗ
ا٤بشبوىة لغّب ا٣بالق، كيسأ٥بم عن صحة اعتقادىم فقاؿ كْب ُب عبادهتم ر هللا تعأب ا٤بش خى بَّ ٍب كى 
( َواْْلَْرضِ نزاؿ الغيث كالضياء كاألقدار كاألرزاؽ...؟ )( إبُقْل َمْن يَػْرزُُقُكْم ِمَن السََّماَواتِ )

إبخراج النبااتت كالثمرات كالعيوف كا٢بيواانت كا٤بعادف ..؟ فإف تلعثموا كتوقفوا عن ا١بواب 
 الرازؽ ال آ٥بتكم كىو ا٤بستحق للعبادة كالطاعة، إذ ال جواب غّبه كال يسعهم ( هللاُقِل اّلِلَُّ )

 .نفسهمأقرارة ُب إنكاره 
ُكْم َلَعَلى ُىًدى َأْو ِف َااَلٍؿ ُمِبيٍ )  ( َوِإنَّ َأْو ِإايَّ

ب ا٤بميز ُب قواعد ا٢بوار العلمي : اآلية تطرح النموذج ا٤بهذٌ ْل٢تي  اآلي  ِباج  إىل مقدم 
صْب كالنقاش ائع، كتعرض اآلية األسلوب الفِب الناضج كا٤بؤثر ُب أصوؿ ا١بداؿ الرٌ الر 

ٯبايب الناجح الذم يعتمد ا٢بجة القطعية كا٢باجة الفعلية ا٤بوضوعي ا٤بؤٌدب ا٤بتْب، كا٢بوار اإل
فق، اؽ على أف نتٌ فتٌ إٔب الوفاؽ، كاألسلوب الفِب ا٤برف النموذجي ا٤بنفتح على اآلخر، إنو اال

ا٤بوقف ا٤بشَبؾ بْب الطرفْب، يريد أف يصل إٔب الوفاؽ ك فاؽ يعتمد تٌ اإنو  ،البد أف نتفقك 
الذم يستوعب اآلخر، إنو ا٢بوار القائم على ا٤برف ٯبايب ة من خبلؿ ا٢بوار اإلا٢بقيقة ا٤برضيَّ 
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و، الوقوؼ العادؿ مع ا٣بط الصحيح كتقوٲبو كتقويتالوفاؽ ك الوعي كالشعور العميق اب٢باجة إٔب 
يَن َوََّل تَػتَػَفرَُّقوا ِفيِو َكبُػَر أينما كانت النتائج من أجل ا٤بصلحة العامة كقولو ) َأْف َأِقيُموا الدِّ

نَػُهمْ  ، ِكَي َما َتْدُعوُىْم ِإلَْيوِ َعَلى اْلُمْشِر  ( َوَما تَػَفرَُّقوا ِإَّلَّ ِمْن بَػْعِد َما َجاَءُىُم اْلِعْلُم بَػْغًيا بَػيػْ
ًطلً  أىٍىلي  هىرى ظى هىا إاٌل نىًبيًٌ دى بػىعٍ أيمَّةه  اٍختػىلىفىتمىا ( )ع) ماـ علياإلعن  ُْ-ُّالشورل/ ها عىلىى ابى

قًٌ  أىٍىلً  ىو ما ا٤بؤثٌر الشفاؼ ، ىذا األسلوب ا٤برف ُّٖأمإب ا٤بفيد ص( إاٌل ما شاء هللا اهً حى
ب ا٤بطركح علميان بعة ُب األسلو تٌ ٘بسده ىذه اآلية الكرٲبة، خبلفان للطريقة ا٤بعركفة القدٲبة ا٤ب

 ملُ تَ ٤تَْ  أٌ طَ ي خَ ريْ غَ  يُ رأَ طأ، وَ اٗتَ  لُ مَ تَ ٤تُْ  ابٌ وَ صَ  يْ أيِ رَ للحوار مع اآلخر الذم يقوؿ: )
مع  رالصواب لنفسو، كثبت ا٣بطأ على غّبه، كيبدأ اب٢بوا تى بَّ أكالن ثػى خطأ ألنو ( فهو وابالصَّ 

الذم يبلغ القمة ُب الفاّب ل الناجح ق البدي! بينما الطرح القرآين ا٤بتألٌ ا٣باطئة ىذه الثوابت
إٔب  زيا٫بكف ادمن من أكؿ ا٢بوار ٍب يعتمد شعار ا٢بياد ا٤بنصف  ،توكنضوجو كحياديٌ  توإنساني

من أجل طرؼ، كأف نبدأ معان ُب ا٢بوار العلمي ا٤بوضوعي ا٤برف ا٥بادئ من نقطة الصفر، 
ورأي غريي  يرأي): الشعار يقوؿ وىذاالوصوؿ إٔب ا٢بقيقة ا٤بطلوبة كا٤برغوبة لنا ٝبيعان، 

!  ؟(وابأين الصّ ابٖتوار العلمي ، فعلينا أف يعلم واب ِف درج  واحدة٤تتمل اٗتطأ والصّ 
ُتْم تُػْؤِمُنوَف اِبّلِلَِّ َواْليَػْوـِ اآْلَخِ كقولو ) ( رِ فَِإْف تَػَناَزْعُتْم ِف َشْيٍء فَػُرد وُه ِإىَل اّلِلَِّ َوالرَُّسوِؿ ِإْف ُكنػْ
ُب ا٢بوار العلمي ا٢بيادم الناجح ا٤بطلوب ق الناضج ، ىذا األسلوب ا٢بضارم ا٤بتألٌ ٖٓالنساء/

٭با االنتصار على ا٣بطأ ر ااكر االنتصار على اآلخر، كإالذم ال يفكٌ  ،ٯبايب ا٤بمدكحاإل
 ن من دليلو كبرىانو الذممن نفسو كل الثقة، ا٤بتيقٌ  قي الواثً  من خصائص العآبي كالشبهة كالتفٌرؽ، 

عاب اآلخر، كالذم ال يشك ُب قناعاتو ييقطع النزاع كينهي ا٣ببلؼ كالذم لو القدرة على است
، كيعرؼ العادؿ كأساليب النقاش ا٤بنصفا٥بادئ  ا٢بوار ا٤برف فنوف كحججو، كالذم يعرؼ 

حاسيسو كفكره ٤با ىو جديد كمفيد، كىو أبلغ أفن الدخوؿ ُب ٙبريك مشاعر اآلخر، كيثّب 
كقولو   ،تلميح أبلغ من تصريح ر ا١بارح، كربَّ ا١باؼ ا٤بنفٌ الغليظ ف كاألسلوب ينمن الرد الع

  .ْٔ/األنفاؿ( َوََّل تَػَناَزُعوا فَػتَػْفَشُلوا َوَتْذَىَب ِر٤ُتُكمْ )
ٍجتىًنٍبوي ، افى تًَّبٍعوي ، كىأىٍمره ابىٍفى لىكى غىي وي أىٍمره ابىٍفى لىكى ريٍشديهي فىااأليميويري ثىبلىثىةه : ) عن اإلماـ علي )ع(

 . ُّٓٙبف العقوؿ ص( دَّهي ًإٔبى عىاًٍلًموً كىأىٍمره أيٍشًكلى عىلىٍيكى فػىري 
خزل هللا الكاذب مِب كمنك، مع تيقن أف صاحبو ىو الكاذب، كىذه أ: كما تقوؿ العرب

ىدافو، نصف الناضج كالناجح كالذم ٰبقق أا٤با٥بادئ  رمن األساليب الفنية ا٤برنة ُب ا٢بوا
 ، مَ لِ الكَ  ةُ دَ حْ وَ )الناجح يعتمد على ا٢برص ا٤بتبادؿ كا٤بتعادؿ بْب الطرفْب للوصوؿ إٔب  ركا٢بوا

الصفوؼ كٝبع الشتات، ألف القرآف يذـ التفرقة  كا٢برص الشديد على رصٌ  (ديْ وحِ التَّ   ُ مَ لِ كَ وَ 
ُهْم ِف َشْيءٍ ِإفَّ الَِّذيَن فَػرَُّقوا ِدينَػُهْم وََكايُوا ِشيَػًعا َلْسَت مِ كاالختبلؼ كقولو )  ُٗٓ/األنعاـ( نػْ

ٍيًهٍم فىرًحيوفى كقولو ) نػىهيٍم زيبػيرنا كيل  ًحٍزبو ٗبىا لىدى كىالى تىكيونيوا  ، كقولو )ّٓا٤بؤمنوف/( فػىتػىقىطَّعيوا أىٍمرىىيٍم بػىيػٍ
، َُٓآؿ عمراف/( عىذىابه عىًظيمه كىالًَّذينى تػىفىرَّقيوا كىاٍختػىلىفيوا ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلبػىيًٌنىاتي كىأيكلىًئكى ٥بىيٍم 
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ا٤باضية  ك: إٕبث كدقق كحقق بعلم كىدكء، كاترؾ قناعاتحد ا٘تتحاورين لصديقوأوكأيو يقوؿ 
يطمئن ٥با القلب كترضي كابدأ من اآلف بوضع أسس صحيحة لقناعات علمية جديدة انفعة، 

بقناعات متوازية  ،اكيةكأف تبدأ من نقطة الصفر مع صديقك ُب انطبلقة علمية متسهللا تعأب، 
ُقْل  ىدل سبيبلن كقولو )ألنعلم أم الفريقْب مع حٌب متبادؿ كمتعادؿ، متقاربة غّب متعارضة، 

قيٍل ايى أىٍىلى ، كقولو )ْٖ/اإلسراء( ُكلٌّ يَػْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِو فَػَرب ُكْم َأْعَلُم مبَْن ُىَو َأْىَدى َسِبياًل 
نػىنىا كىبػىيػٍنىكيٍم أىالَّ نػىٍعبيدى ًإالَّ اَّللَّى اٍلًكتىاًب تػىعىالىٍوا ًإٔبى كى  من قواعد اٖتوار ، ْٔآؿ عمراف/( ًلمىةو سىوىاءو بػىيػٍ

ميك : كأيضان من قواعد ا٢بوار العلمي ا٤برف الناجح، أف يبدأ بكسر ا٢باجز النفسي السَّ العلمي
ن حيث ٰبب ىو، خبلقية مأف تبدأ ا٢بوار االستدالٕب بقواعد كالقدًن بْب الطرفْب، كذلك أ
 ىذه القاعدة ا٤برنة، إال من تبْب لو ا٢بق ف تتبٌُب أت!، كال ٲبكن أنحٌب تنتهي من حيث ٙبب 

ين الدّ  رِ دَ لى قَ عَ ُب غرر ا٢بكم ) ،ضح لو الصواب بدرجة قطعية ال شك فيها كال ريبكاتٌ 
كا٤بلتبس عليو  ل الضاؿكمن ىو ا٤ببط ،اق ا٤بهتدم مناىو ان من نكجـز يقي( ْي قِ اليَ  ةُ وَ وف قػَ كُ تَ 

من دكف التصريح بقناعتو، كتستطيع بذلك أف تكسر أكالن ا٢باجز النفسي بينكما،  األمر،
كبذلك تنشرح الصدكر للنقاش، كتطمئن القلوب للدليل، كترغب ُب األسلوب الفِب ا١بليل 

 :كا١بميل كا٢بريص على الوصوؿ إٔب ا٥بدؼ ا٤بشَبؾ الذم يعتمد على
كما قيل )ما انتشر ا٥بدل إاٌل من حيث (!  َترى الشَّك َطريَِقًا إىل الَيِقْيِ اّلِِت : )القاعدة

حدٮبا أيكسب  ،ا٤بدعـو اببة ا٤بنفتح الفٌِب  رثٌ األخبلقي ا٤بؤ كهبذا األسلوب انتشر الضبلؿ(! 
ٍوًعظىًة ا٢بٍى ثقة اآلخر كيركن إليو كقولو ) ًة كىاٍلمى ًبيًل رىبًٌكى اًب٢بًٍٍكمى اًد٥ٍبيٍم اًبلًٍَّب ًىيى ادٍعي ًإٔبى سى سىنىًة كىجى ُكْم َلَعَلى ُىًدى َأْو ِف َااَلٍؿ ُمِبيٍ ) معىن اآلي ، ُِٓالنحل/( أىٍحسىني  ( قل ايدمحم َوِإنَّ َأْو ِإايَّ

حد الفريقْب منا أك منكم البد أ للمشركْب هبذا األسلوب الفِب الصادؽ ا٢بكيم ا٤بنصف: إفٌ 
كا٥بدل كالضبلؿ من ا٤بتناقضات  ،بلؿ كاضحخر على ضى أف يكوف على حق كىدل، كاآل

ٙبديد ا٤بهتدم منهما كالضاؿ، كعليو ال ٲبكن كيَبؾ ين كال ٯبتمعاف، ٍب يدع ُب الدٌ كاألضداد 
كالضبلؿ  ،ختبلؼ فيواكال كال يتعٌدد جزأ تى نتم على حق، كا٢بق كاحد ال يػى أأف نكوف ٫بن ك 

  .ِّيونس/( بَػْعَد اْٖتَقِّ ِإَّلَّ الضَّاَلُؿ فََأنَّ ُتْصَرُفوفَ  َفَماَذاكقولو )كمتجددة،  متعدد ك متلٌوف 
كحسن التدبّب كالتقدير مع حركة  ،فكّب السليم كالضمّب القوًنتبينهما للي  زكيَبؾ مسألة الفر 

كعندئذ يتبْب الرشد من  ،الزمن كنضج العقل، مع كامل ىدكء النفس كقوة ا٢بجة كالربىاف
َفُعُو اٖتق  َيْضر   َمْن َّلَ  َوإفَّ ! عن اإلماـ علي )ع( )كالضبلؿ من ا٥بدل ،الغي ُه الَباِطُل، َوَمْن يَػنػْ
َفُعوُ  َمْن َّلَ وَ ، الضَّاَلؿُ  ضّرهِبِو اٙتَُدى يَ  مْ قَ تػَ يسَ  َّلَ  كنز العمل ( الشَّك   َيُضر هُ  اْلَيِقيُ  يَػنػْ
داؿ، كفيو ف كتوازف كاعت، كىذا حديث فيو إنصاؼ، كأسلوب فيو عدؿ كتلطٌ ِِْْٓخرب

ُب ا١بداؿ ا٤بمدكح النافع مع ا٣بصم ُب دعواىم، فجعلهم النيب )ص( هبذا كحٌب أيضان أدب 
ىادئ  وٌ ُب جى  ،مع أنفسهمأتمل األسلوب ا٢بكيم ا٤برف أف يعيشوا مع ضمائرىم كعقو٥بم ٖبلوة 
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وار من قواعد ا٢ب مرنةمهمة حركية أبنفسهم، كىذه قاعدة ا٤بتألقة لعلهم يستشعركف ا٢بقيقة 
يًعا َوََّل تَػَفرَُّقواا٤بعاصر كقولو )ر ثٌ ا٤بؤ القرآين العلمي االجتماعي  آؿ ( َواْعَتِصُموا ِبَْبِل اّلِلَِّ ّتَِ

: ىذا فائدة، ٖٓٗكنز العماؿ خرب( قػيليوبىكيمٍ  ا فػىتىٍختًلفى و ٚبىٍتىًلفي الى كعن النيب )ص( ) َُّعمراف/
مستقيمة كاحدة  مؤمنة كوف الناس أمة يل ،حان ُب دعوتو إٔب منهج هللاك ىو اإلسبلـ نصان كر 

ُلوَُكْم ِف َما َآََتُكمْ كقولو ) ، ككل ْٖا٤بائدة/( َوَلْو َشاَء اّلِلَُّ َٕتََعَلُكْم أُمًَّ  َواِحَدًة َوَلِكْن لِيَػبػْ
فلنفسو كمن أساء فعليها، فاختاركا  نى سى أحى فمن إنساف مسؤكؿ عن عملو ك٧باسب عليو، 

ًن اٍىتىدىل فىًإ٭بَّىا يػىٍهتىًدم لًنػىٍفًسًو كىمىٍن ضىلَّ فىًإ٭بَّىا يىًضل  عىلىيػٍهىا ولو )كق  ،ألنفسكم ما يصلحها فىمى
 . َُٖيونس/( كىمىا أىانى عىلىٍيكيٍم ًبوىًكيلو 

 ﴾ هَُْ َُد ظُغْإٌََُُٕ ػََّٔد ؤَـْشَْٓنَد ًََُد ُٗغْإٍَُ ػََّٔد ظَؼٌََُِْٕٔ ﴿ - ٕ٘
( أنتم غّب مسؤكلْب عما ارتكبناه من آاثـ ككبائر وَف َعمَّا َأْجَرْمَناََّل ُتْسأَلُ ( ٥بم ايدمحم )ُقلْ )   

ُكل  يَػْفٍس مبَا  كقولو ) ِٗا٢بجر/( فَػَورَبَِّك لََنْسأَلَنػَُّهْم َأّْتَِعيَ كجرائم بل ٫بن ا٤بسؤكلوف كقولو )
ا اىسىَبىعىاهي، رىاع  كيلَّ  سىاًئله  تػىعىأبى إفَّ هللًا عن النيب )ص( ) ّٖا٤بدثر/( َكَسَبْت َرِىيَن ٌ   ظى فً حى عىمى

ـى  ، كل إنساف مسؤكؿ ُّْٔٔكنز العماؿ خرب( بػىٍيًتوً  أىٍىلً ًعٍن  الرَّجيلي سىأؿي يي  حىٌبَّ ، ضىيػَّعىوي ذىًلكى أ
 ُٖفاطر/ (َوََّل َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرىكقولو )  ،بذنب غّبه حده أخذ آعن عملو، كال ٯبوز أف يؤ 

تناسب مع عملو  نتم ا٤بسؤكلوف، كلكل منا كمنكم لو جزاؤه ا٤ب( بل أا تَػْعَمُلوفَ َوََّل ُيْسَأُؿ َعمَّ )
كمنكم طلب ا٢بق  ا، فليكن ا٤بقصود منٌ ُٓإبراىيم/( لَِيْجِزَي اّلِلَُّ ُكلَّ يَػْفٍس َما َكَسَبتْ كقولو )

ع بع الوضع االجتماعي الفاسد العاـ، كعلى ا١بمينصاؼ كترؾ الباطل، كأف ال يساير كيتٌ كاإل
كُب ىذا  ،ر موقفو كيرل كٰبكم أين سيقوده رايو كقناعاتو إٔب الفبلح أـ إٔب ا٣بسرافف يتدبٌ أ

ْم ُقْل َىْل يُػنَػبُِّئكُ كاالحَباـ كقولو )كا٢بٌب نصاؼ مع األدب األسلوب ا٤برف كامل اإل
يْػَيا وَ  ،اِبْْلَْخَسرِيَن َأْعَماًَّل  ًعاالَِّذيَن َالَّ َسْعيُػُهْم ِف اْٖتََياِة الد  ( ُىْم ٤َتَْسُبوَف َأيػَُّهْم ٤ُتِْسُنوَف ُصنػْ

صل ا١بـر ىو القطع، كقطع الثمرة عن الشجرة، أ( َأْجَرْمَنا: )فائدة، َُْ-َُّالكهف/
م ا٤بفصوؿ عن العظم، كذلك ألحم اجملرـك ع معناه لكل اكتساب مكركه قبيح، يقاؿ: الٌ كتوسٌ 

، كشر األشرار خبث ا٤بعتدينأا٤بعقولو فصار ة البشرياجملـر انقطع عن إنسانيتو ك٘باكز ا٢بدكد 
بلؽ البشرية ا٤بعركفة، ُب غرر خفينفصل عن الصفات اإلنسانية كاأل ،األعماؿ كيعمل شرَّ 
 (. َٜتَاَفُ  َشّرِهِ  َمْن يْػتَػّقيِو النَّاسُ  النَّاسِ  َشر  ا٢بكم )

هَُْ ؤَسًَُِِٗ خَُّزَِّٖ ؤَُْمَوْعُْْ زِوِ ؽُشًََدءَ  ، ًَىٌَُ خُْلَعَّدقُ خُْؼَُِِْْ  د زِدُْمَنِّهَُْ َّفَْٔغُ زَْْنَنَد سَزُّنَد ؼَُّْ َّلْعَكُ زَْْنَنَ ﴿-ٕٚ – ٕٙ
 ﴾ ًََِّد زََْ ىٌَُ خَُِّوُ خُْؼَضِّضُ خُْمٌَُِْْ

  ،كبْب أىل ا٥بدل كأىل الضبلؿ ُب الدار الدنيا ،كإذا عجز ا٤بشركوف أف ٲبيزكا بْب اق كا٤ببطل
ُقْل ٣َتَْمُع يـو الفصل ا٢باسم الرىيب ) ،فإف القضية ستحاؿ إٔب اآلخرة ،ابقةكما ُب اآلية الس
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نَػَنا رَبػ َنا ( من أ٠باء يـو لِيَػْوـِ إْتَْمعِ ( قل ٥بم ٰبشران ربنا كإايكم يـو القيامة كجهان لوجو )بَػيػْ
، ككلمة الفصل عند هللا ٗالتغابن/( يَػْوـَ ٣َتَْمُعُكْم لِيَػْوـِ إْتَْمِع َذِلَك يَػْوـُ التػََّغابُنِ القيامة كقولو )

هللا إٔب ٧باسبة  ،أنفسهم أبنفسهم هبدكءا٢باكم العادؿ كلو كحده، كبذلك ينقلهم من ٧باسبة 
ليكوف اإلنساف ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب، كىناؾ  ،كرب للحساب كا١بزاء٥بم يـو ا١بمع األ

نَػَناتنكشف ا٢بقيقة بوضوح ) : أم ٍب ٰبكم كيفصل بيننا كبينكم ربنا حُث يفت( ُثَّ يَػْفَتُح بَػيػْ
كاب٢بجة كالربىاف فيما اختلفنا فيو، كىناؾ يتبْب الصادؽ ا٤بستقيم  ،نصاؼ( ابلعدؿ كاإلاِبْٖتَقِّ )

َوُىَو اْلَفتَّاُح الذم يثاب على عملو، من الكاذب الضاؿ الذم يعاقب على سوء فعلو، )
ال  ، الذم يفتح حكمو اب٢بق، كالذمكيم الرحيماح أم ا٢باكم العادؿ ا٢ب( كىو الفتٌ اْلَعِليمُ 

ـٍ لِْلَعِبيدِ يظلم أحدان كقولو ) َ لَْيَس ِبَظالَّ َمْت يََداَؾ َوَأفَّ اّلِلَّ ( يعلم اْلَعِليمُ ) َُا٢بج/( َذِلَك مبَا َقدَّ
ور ؤلملر ر كا٤بقدٌ كىو ا٤بدبٌ  ،دقائق األمور كبواطنها كأسرارىا، كيعلم ابلنوااي كالدكافع كاألعماؿ

 ( ُقْل َأُروينَ الَِّذيَن َأْٖتَْقُتْم بِوِ ) -ِٕ
بطن االستخفاؼ كالتوبيخ على تم، يسدٌ حى كأمر تعجيزم فيو التٌ  ةاآلية على صيغة استنكاري

ُقْل ـ ا٢بجة عليهم مستفسران منهم )اكإلز  ،إشراكهم كإظهار ٣بطئهم الكبّب كضبل٥بم البعيد
( الذين الَِّذيَن َأْٖتَْقُتْم بِوِ شركة أم عرفوين إايىم من اآل٥بة ): علموين ابلدليل كجو القلْ  (َأُروينَ 

، من ىم ىؤالء األنداد كاألشباه كاألضداد  ة(  ُب استحقاؽ العبادُشرََكاءَ ٢بقتموىم اب )أ
م شيء الذين تعبدكهنم من دكف هللا؟ كما ىم؟ كأين ىم؟ كما ىي قيمتهم كقوهتم كصفتهم؟ كأب

جو اإلنكار إٔب الردع كالزجر كالتأنيب إٔب شدة خطئهم ىذه الدعول؟ ٍب يتٌ  استحقوا منكم
م، فما ىم بشركاء كما لو سبحانو من شركاء فتأم ليس األمر كما كص ،( للزجرَكالَّ بقولو )

( بل ىو هللا اإللو ا٢بق الواحد األحد ا٣بالق ا٤بصور ا٤بدبر ال يشاركو أحد ُب ملكو َبْل ُىَو اّلِلَُّ )
( الغالب على أمره بقدرتو غّب ا٤بغلوب ُب ما يريد من خلق كتدبّب، الذم قهر كل اْلَعزِيزُ )ألنو 

 َمنِ ) ِف غرر اٖتكمران لو كال يكوف لو شريك، خَّ سى مي شيء بعزتو فيكوف اإلنساف مقهوران  كى 
أقوالو كخلقو كنظامو كدينو كل أفعالو ك الذم جعل  ( اْٖتَِكيمُ ( كىو )الِعز   َأْىَلَكوُ  هللاِ  بَِغرْيِ  ْعتَػزَّ ا

منهج كأحسن  كأًبٌ  ،على أساس ا٢بكمة كا٤بصلحة كاالتقاف، فصار دينو اإلسبلمي أكمل دين
يُن اْلَقيِّمُ أطركحة كقولو ) /( َذِلَك الدِّ حدان ُب تدبّبه، ألف لو كماؿ أ، كٕبكمتو ال يشرؾ َّالرـك
نت لو صفات الكماؿ كا١بماؿ لوىية كجبلؿ الربوبية، كمن كا، كٝباؿ اإلالذات كالصفات

 ال يكوف لو شركاء على االطبلؽ. على الدكاـ، كا١ببلؿ 
 ﴾ ًََٓد ؤَسْعَِْنَدىَ بَُِّد ًَدكَّصً ُِِنَّدطِ زَؾِريًخ ًََٗزِّشًخ ًٌَََُِّٖ ؤًَْؽَشَ خُنَّدطِ َُد َّؼٌََُِْٕٔ ﴿– ٕٛ
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عربيان كإف كنت  ، تعأب ايدمحم للعرب خاصة( كما بعثك هللاَوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإَّلَّ َكافًَّ  لِلنَّاسِ )   
كمكاف نزكلو ُب ا١بزيرة العربية، كلكن خصوص السبب ال  ،كالقرآف نزؿ ابلعربية ،العربية كتتكٌلم

 .كاملة..  عامة شاملةقيٌمة كإ٭با بعثناؾ برسالة  ،ٰبدد عمـو ا٤بعُب كسعة ا٤بغزل
ُب العآب، مبعوث لؤلبيض كاألسود كالعريب  ميع الناس١بك  ،( لعمـو ا٣بلقَكافًَّ  ِللنَّاسِ )

)كلكنو ٓب يبعثو هللا رسوؿ للجن( كالعآب كا١باىل ..  كاألعجمي كالغِب كالفقّب كالصغّب كالكبّب
ُقْل اَي َأيػ َها النَّاُس ِإيّنِ َرُسوُؿ مبشران ٥بم اب١بنة ٤بن استقاـ، ك٨بوفان ٥بم ابلنار ٤بن ا٫برؼ كقولو )

يًعااّلِلَِّ ِإلَْيكُ  كقولو  َُٕنبياء/األ( َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإَّلَّ َرْْتًَ  لِْلَعاَلِميَ كقولو ) ُٖٓ/األعراؼ( ْم ّتَِ
، كإ٭با أرسلناؾ لكافة ُالفرقاف/( تػىبىارىؾى الًَّذم نػىزَّؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىٍبًدًه لًيىكيوفى لًٍلعىالىًمْبى نىًذيرنا)

مة نبياء )ع( كرسالتو اإلسبلمية القيٌ نيب )ص( خاًب األهم عن ا٤بعاصي، ألف الالناس، لكفٌ 
لتكوف حجة على الناس ٝبيعان ُب كل زماف كمكاف كلكل  ،خاٛبة الرساالت كأكملها كأٛبها

ٌ  بَػْعَد إنساف كلكل جيل كقولو ) رِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَف لِلنَّاِس َعَلى اّلِلَِّ ُحجَّ ُرُساًل ُمَبشِّ
لَْيَس َلَك ِمَن الرسالة بوضوح يكوف قولو تعأب )النيب )ص( كبعد تبليغ  ُٓٔالنساء/( الر ُسلِ 

حدة دة ا٤بتٌ ، كإذا ٓب تكن الرسالة اإلسبلمية امدية الواحدة ا٤بوحٌ ُِٖآؿ عمراف/( اْْلَْمِر َشْيءٌ 
 يكن رسو٥با ها، كٓبٛبٌ أرسالة اإلنسانية كلها ُب العآب، عندئذ ٓب تكن خاٛبة الرساالت كأكملها ك 

و قُ لُ خُ  افَ كَ )ألعلى مناز٥با.  ،الكرًن خاًب الرسل )ص( كىو ٦بمع كماالهتا ُب أرفع درجاهتا
 ( رآفِ القُ 

النبيْب كأفضل ا٣بلق  خّبنو أ( كُب ذلك داللة على َكاَف َ   اْٗتَْلقِ إىَل  ْلتُ ْرسِ أُ عن النيب )ص( )
، كىو ُب كل زماف كمكاف الناس أٝبعْبة مهداة للعا٤بْب، كرسوؿ كرًن إٔب كافة أٝبعْب، كرٞب

: ىذه ىي آفاؽ رسالة اإلسبلـ، إهنا الرسال  اإلسالمي  عا٘تي خاًب النبيْب كال نيب بعده. 
ـُ رسالة ىادية عا٤بية للناس أٝبعْب، كقولو ) ْساَل يَن ِعْنَد اّلِلَِّ اإْلِ كقولو  ُٗآؿ عمراف/( ِإفَّ الدِّ

ْساَل ) َر اإْلِ َتِغ َغيػْ ىيوى الًَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي كقولو ) ٖٓآؿ عمراف/( ـِ ِديًنا فَػَلْن يُػْقَبَل ِمْنوُ َوَمْن يَػبػْ
رًهى اٍلميٍشرًكيوفى    .ّّالتوبة/( اًب٥ٍبيدىل كىًديًن ا٢بٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌيًن كيلًًٌو كىلىٍو كى

ا ًإفَّ كُب هنج الببلغة )  كىأىٍصفىاهي  عىٍيًنًو، عىلى كىاٍصطىنػىعىوي  لًنػىٍفسًو، اهي اٍصطىفى  الًَّذم هللاً  ًديني  اإلٍسبلىـى  ىذى
ٍلًقًو، ًخيػٍرىةى  ـى  خى وي  كىأىقىا فى  أىذىؿَّ  ٧بىىبًَّتًو، عىلىى دىعىائًمى ـى أركافى ًبرىٍفًعوً  اٍلًملىلى  كىكىضىعى  بًًعزٌتو، األٍدايى ، كىىىدى

نا ا٤بصطفى ، كنبيٌ ِالفاٙبة/( اَلِميَ َربِّ اْلعَ فربنا )كمن ا١بدير ذكره: ، ُٖٗخطبة/( الٌضبللًة بركًنوً 
ِإْف كقرآننا كدستور حياتنا كقولو ) َُٕنبياء/األ( َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإَّلَّ َرْْتًَ  ِلْلَعاَلِميَ )ص( كقولو )

ها عا٤بية تشمل اإلنساف ، فصار ا٤برسل كالرسوؿ كالرسالة كلٌ ِٕالتكوير/( ُىَو ِإَّلَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلِميَ 
ًإٍذ جىعىلى الًَّذينى  كقولو )  كصراعات الطائفية؟!آب، فلماذا ٫بن نعيش حدكد ا٤بذىبية؟! ُب الع

يَّةى ا١بٍىاًىًليَّةً كىفىريكا ُب قػيليوهًبًمي ا٢بٍىمً   )ليس مٌنا من دعا إٔب عصبٌية(عن النيب )ص( ، ِٔالفتح/( يَّةى ٞبًى
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ن خردؿ من عصبٌية بعثو هللا يـو )من كاف ُب قلبو حٌبة م وعنو )ص(، ُُِٓسنن أيب داككد خرب
: أف يعْب قومو على الظلم كٓب يراع ومعىن العصبي  ،َّٖ/ِالكاُبالقيامة من أعراب ا١باىلية( 

 ا٢بق.
كتوصيل ببلغة  ،ان نا معو عا٤بيٌ ان، كتعاملككعينا لو عا٤بيٌ  ،ان عا٤بيٌ  نا للقرآفً مى هٍ : علينا أف يكوف فػى إذف

ر ُب ٝبيع أ٫باء العآب كٌ فً مي ة، يقبلو اإلنساف الي قى وٌ شى مدركسة مي عية كاإٔب كافة الناس بصورة عا٤بية 
قة إٔب اآلفاؽ العا٤بية الواسعة. يًٌ قي إبرادتنا من ا٢بدكد ا٤بذىبية الضى رتى بقدر ا٤بستطاع، فعلينا أف نى 

فهناؾ عبلقة موضوعية بْب العا٤بية كآفاقها، كا٣باٛبية كأىدافها، كأحدٮبا يىصيٌب ُب منظومة 
كالرسالة خاٛبة الرساالت، فبلبد أف تكوف الرسالة  ،آلخر كمنافعو، كٗبا أف الرسوؿ خاًب الرسلا

توصيلها فهمها ك ذة للبشرية من كثرة معاانهتا، فعلينا قاإلسبلمية ا٣باٛبة ىي الرسالة ا٤بطلوبة ا٤بن
 يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى لًئىبلَّ أبساليب عصرية حديثة كإلقاء ا٢بجة عليها كقولو ) ،إٔب الناس ُب العآب

( تبْب منزلة الرسوؿ ا٣باًب )ص( كمشولية َكافًَّ  ِللنَّاسِ ككلمة ) ُٓٔالنساء/( اَّللًَّ حيجَّةه بػىٍعدى الر سيلً 
رسالتو كنبوتو كمسؤكليتو، كىا ٫بن ُب زماننا ا٤بعاصر نعيش عآب القرية الواحدة، كما ٰبدث ُب 

معاانة ٨بتلفة  ةً دٌ كقتو، ككل البشر ُب العآب يعاين من عً أقصى ببلد الدنيا نسمعو كنراه ُب 
ْيَساَف ِف َكَبدٍ األلواف كاألشكاؿ كقولو، ) فتأِت رسال  الرسوؿ الكرمي ، ْالبلد/( َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

 .)ص( تعاجل معانهتم ومكابداهتم
م من الفساد كالشر ُب الناس عن ا٤بعاصي كٛبنعه في كي تى كالنيب )ص( طبيب دٌكاره بطبو، كرسالتو 

من  ةً صى لٌ مخى الببلد كالعباد، كىذه ىي مهمة الرسوؿ )ص( كرسالتو ا٤بنقذة من حّبة الضبللة كالي 
: بعقيدتو كشريعتو السهلة السمحة، واإلسالـ( اٙتِْمَُّ  َعَلى َقَدِر اْلُمِهمَّ ِ ظلمات ا١بهالة )

لم ا٢بديث، فإنو يسع اإلنسانية ٝبعاء ُب  العالعقل السليم ك مة الواسعة الٍب يدعمها كعلومو القيٌ 
بان على اختياره، كيعتمد اسى ان ٨بتاران ك٧بي رٌ جيا٥با، ألنو يكـر اإلنساف كيرفع شأنو كٯبعلو حي أكل 

 :البشارة( من َبِشريًاحكامو على العقل كالعدؿ كا٢بجة كالربىاف )أصولو كمبادئو ك أاإلسبلـ ُب 
لتأخذ أبسبابو كتقبل عليو كأنت مشتاؽ إليو، فهو )ص(  كىي أف ٚبرب ٖبّب ٓب أيت أكانو بعد،

التخويف، كىي أف  ُبنذار أم الببلغ ( من اإلَويَِذيًرابشّبان للمؤمنْب ٔبنات النعيم، كيقابلها )
تو كتدفعو عنك، فهو ر ٓب أيت أكانو بعد، لتتخذ الوقاية منو، كتنصرؼ عن خطو  ٱبرب بشرٌ 

ر( التلميذ اجملتهد : ا٤بعلم الذم )يبشٌ ومثاؿ ذلك )ص( نذير للكافرين من عذاب ا١بحيم،
( َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ََّل يَػْعَلُموفَ ؽ )كينذر( ا٤بهمل الكسبلف ابلفشل كالرسوب )ابلنجاح كالتفوٌ 

لة السمحة، كٓب يدركوا ا١بانب ا٤بشرؽ ا٥بادم ا٤بنجي لوظيفة مة السهٌ رسالتك اإلسبلمية القيٌ 
، َُّيوسف/( َوَما َأْكثَػُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت مبُْؤِمِنيَ ا٤بنقذة كقولو )الرسوؿ )ص( كالرسالة 

م هبم إٔب العلم ا٥بادم كالتصديق هبا، عرضوف عن ا٢بجج كاألدلة العلمية الٍب تؤدٌ ألهنم يي 
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َأْكثَػَر النَّاِس ََّل كٰبملهم جهلهم كضبل٥بم على ٨بالفتك فكأهنم ال علم ٥بم، كما داـ )
ا٥بادم ُب ا٣بّب ىي الٍب تعلم كهتتدم كتستقيم، كىي ٜبرة  ةى لى ذلك أف القً  فمعىن( وفَ يَػْعَلمُ 
ٝبيع األجياؿ مهما فسد الناس، كىذه سنة إ٥بية متحركة يكشف عنها القرآف ُب  ،الناس

كقولو  ِْفاطر/( يره كىًإٍف ًمٍن أيمَّةو ًإالَّ خىبلى ًفيهىا نىذً كقولو ) ٕالرعد/( َوِلُكلِّ قَػْوـٍ َىادٍ الكرًن بقولو )
لىٍقنىا أيمَّةه يػىٍهديكفى اًب٢بٍىقًٌ كىبًًو يػىٍعًدليوفى )  ُُٖ/األعراؼ (كى٩بٍَّن خى

هَُْ ٌَُُْْ ِْٓؼَددُ ٌٍَّّْ َُد ظَغْعَإْخِشًَُٕ ػَنْوُ عَدػَصً ًََُد  ، ًََّوٌٌَُُُٕ َٓعََ ىَزَخ خٌَُْػْذُ بِْٕ ًُنْعُْْ فَددِهِنيَ ﴿-ٖٓ – ٜٕ
 ﴾َٕظَغْعَوْذٌُِٓ

: أين ىو ىذا ويقولوفٔب النيب كا٤بؤمنْب إ( ا٣بطاب من ا٤بشركْب َويَػُقوُلوَف َمَت َىَذا اْلَوْعدُ ) 
الوعد بيـو القيامة؟ كمٌب ٰبصل ٝبعنا كبعثنا كنشران كا٢بكم علينا؟ كىو سؤاؿ استنكارم على 

ُتْم َصاِدِقيَ سبيل السخرية كاالستهزاء كاالستغراب! ) اكم ايمعشر ا٤بؤمنْب ( ُب دعو ِإْف ُكنػْ
َها َويَػْعَلُموَف َأيػََّها اب٤بعاد كقولو ) َيْستَػْعِجُل ِّبَا الَِّذيَن ََّل يُػْؤِمُنوَف ِّبَا َوالَِّذيَن َآَمُنوا ُمْشِفُقوَف ِمنػْ

ف ذلك موكوؿ أ، ك كرباأل ليس من عمل الرسوؿ )ص( أف يعلم بوقت ا٤بعاد ُٖالشورل/( اْٖتَق  
وقت ا٤بعاد، كقد بال عبلقة بْب صدؽ الرسوؿ )ص( كعدـ معرفتو  إٔب الذم أرسلو، كأيضان 

 َمنْ كل فرد مات فقاؿ )لُب عآب الربزخ،  (القيام  الصغرى اٗتاص )حدد النيب )ص( قياـ يـو 
كنز ( وِ َعِليِ  َمْاتَ  َما َعَلى ا٘تَُرء ثُ عَ بػْ يػُ ) كعنو )ص( ،ِِ/ّركح البياف (وُ ِقَياَمتُ  قَْاَمتْ  فَػَقدْ  َمْاتَ 

كقولو   ،( العامة لكل الناس فبل يعلم ٗبوعدىا إاٌل هللاالقيام  الكِبىأما ) ِِِْٕعماؿ خرب ال
 .ُٖالشورل/( ِإفَّ الَِّذيَن ٦ُتَاُروَف ِف السَّاَعِ  َلِفي َااَلٍؿ بَِعيدٍ )

بيـو مقضي ٧بتـو ك٧بسـو كاثبت ال يتقدـ  ،( قل لكم موعد ٧بددُقْل َلُكْم ِميَعاُد يَػْوـٍ ) -َّ
ره هللا لو دٌ د الذم قى ٯبيء ُب كقتو ادٌ  ، يتأخر، ألف هللا جعل لكم أجبلن اثبتان ال تتجاكزكنوكال

( إف ا٤بسألة ُقلْ ال ٱبتلف عليو اثناف مؤمن أك كافر ) ُب ساعة معينة، كىذا األجل ادد حقٌ 
اب٤بعاد نفسو   افٲبال تتعلق ٗبعرفة التوقيت، ألف ذلك ليس مهمان ُب ا٤بوضوع، بل األىم ىو اإل

م حدٌ كحقيقة الزمة البد من كقوعها كاالستعداد ٥با، كجاء سياؽ اآلية القرآنية أبسلوب التٌ 
ر كقت كقوعو ف كال يتأخٌ ( كىو كعد اثبت ٧بسـو ال يتخلٌ ََّل َتْسَتْأِخُروَف َعْنُو َساَع ً ا٢باسم )
( كال تتقدموف على ىذا ا٤بوعد وفَ َوََّل َتْستَػْقِدمُ ( أبف يزاد ُب آجالكم لرغبة أحد )َساَع ً أبدان )

ككل آت  ،أبف ينقص منو شيء ٣باطر كرجاء أحد، فبل تستعجلوا عذاب هللا فهو آت ال ٧بالة
، كما أف الثمرة ٕٔ/األنعاـ( ِلُكلِّ يَػَبٍإ ُمْستَػَقرٌّ كقولو ) ّٖالرعد/( ِلُكلِّ َأَجٍل ِكَتابٌ كقولو )  ،قريب

كذلك اإلنساف لو كقت معلـو ألجلو   ،ها كنضوجهاُب الشجرة ٙبتاج إٔب كقت معلـو لبلوغ
لم يعرؼ كيف يبدأ، فهو فككفاتو كهناية عمره كمهلتو ادكدة، فإذا ٓب يعرؼ كيف ينتهي، 

: عندما يبتعد اإلنساف عن هللا فائدةر؟! شى فعليو أف يعرؼ كيف ٰبيٍ  قى لً يعرؼ أيضان كيف خي 
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فيصغر عقلو  ،البطن كالفرج :ذه شهوَتفوَتخاألان،  فيكوف فريسة للشيطاف كا٥بول كحبَّ 
كيزداد جهلو مهما بلغ من العلم كاالختصاص، ألنو يربط ا٢بقائق الكربل ُب ا٢بياة ٕبسب 

كليس يرتفع  ،فهو يسحب اٖتقيق  الكِبى إىل مستواه الصغريمستول عقلو ا٤بادم ادكد، 
ه كمستنكران ُب سلوكو، كىذا تكربان ُب تفكّب سم إٔب مستول ا٢بقيقة الكربل، فيكوف طاغيةن ىو 

أىفػىتػىتًَّخذيكنىوي كىذيرًٌيػَّتىوي كالضمّب يعود إٔب الشيطاف ) :ىو ا٣بسراف ا٤ببْب كالضبلؿ البعيد. كقولو
 .َٓالكهف/ (أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكين كىىيٍم لىكيٍم عىديك  بًٍئسى لًلظَّاًلًمْبى بىدىالن 

ـِغُ زَؼْنُيُْْ آَِْٖ زِيَزَخ خُْوُشْإَِٓ ًََُد زِدَُّزُِ زََْْٖ َّذَّْوِ ًٌََُْ ظَشٍَ بِرِ خُظَّدٌَُُِٕٔ ٌَْٓهٌُكٌَُٕ ػِنْذَ سَزِّيِْْ َّشًَْهَدٍَ خَُّزَِّٖ ًَلَشًُخ َُْٖ ُٗ ﴿– ٖٔ
 ﴾ بََُِ زَؼْلٍ خُْوٌٍََْ َّوٌٍُُ خَُّزَِّٖ خعْعُنْؼِلٌُخ َُِِّزَِّٖ خعْعٌَْسَشًُخ ٌََُُْد ؤَْٗعُْْ ٌَُُنَّد ُٓآِْنِنيَ

ر ىذه ا٢بقيقة على أرض الواقع بشكل حوار وَّ صى بعد أف أثبت هللا ا٤بعاد كجعلو حقيقة كربل، فى 
ا٤بثّب من مشاىد يـو القيامة ا٢بقيقي فكم لتصوير ىذا ا٤بشهد  ،ا٤بشاعر ز  هً  مؤثر يى ٌِب مصّبم فػى 

اد ابلباطل على من فوائد، فكأنو يرل ا٢بق حقان فيتبعو كالباطل ابطبلن فيجتنبو، كلكنو العن
عندما يصطدـ ٗبشاىدة  ،رفض ا٢بق، عندئذ يعرؼ كيف ٙبصل حالة ا٢بسرة كالندامة القاتلة

 مصّبه ا٢بقيقي األبدم ا٤بخزم ا٤بهْب. 
مؤمنوا أىل الكتاب أف صفة  دى هً ( من اليهود كا٤بشركْب، ك٤با شى َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا: )ا٘تعىن

( َلْن يُػْؤِمَن ِّبََذا اْلُقْرَآفِ قالوا: ) من السماء، م كىو نيب مبعوثالنيب دمحم )ص( مذكورة ُب كتبه
أم ال نصدؽ هبذا القرآف أبنو من هللا تعأب، ألنو جعل اآل٥بة إ٥بان كاحدان كيوعد اب٢بشر كيهدد 
 ،ابلنشر كا٢بساب، كليست مسألة اإلٲباف عندىم ٚبضع للتحقيق كالتدقيق كالبحث العلمي

يضان أ( كال نصدؽ َوََّل اِبلَِّذي بَػْيَ يََدْيوِ كسبق اإلصرار! )كاالتٌباع األعمى ٭با ىو العناد إك 
ر القرآف وَّ صى كاال٪بيل، كىنا يي كالتوراة ابلكتب السماكية الٍب سبقتو الدالة على البعث كالنشور  

كقفة ة ككأهنا كاقعة اآلف، إهنا تصوير ٢بالة التعب ك مة حيٌ ٦بسٌ متحركة  ةا٤بشهد ا٤بثّب ُب حال
الذؿ كالعار ُب جو من الضوضاء كالتبلـك كرمي ا٤بسؤكلية على اآلخر، كيَبؾ األسلوب القرآين 
ا٢بديث عن رد فعل النيب كٓب يتكلم معهم بكلمة، ألهنم كانوا غّب مستعدين لقبوؿ الدليل، 

َلْو وَ ٭با ىم ُب جو مستغرؽ ابلبلمباالة كالتسلية كقضاء الوقت )إكالىم يبحثوف عن ا٢بقيقة، ك 
( كلو شاىدت ايدمحم حاؿ ىؤالء الظا٤بْب البلمبالْب ا٤بنكرين للبعث ُب موقف ا٢بساب تَػَرى

 .( كىم الكافركفِإِذ الظَّاِلُموفَ يـو القيامة )
رهبم حضرة ( ٧ببوسوف عند َمْوقُوُفوَف ِعْنَد َرّبِِّمْ ) ِْٓالبقرة/( َواْلَكاِفُروَف ُىُم الظَّاِلُموفَ كقولو )

زاء يـو القيامة على غّب إرادة منهم كال اختيار، كىم ُب موقف ا٣بزم كا٥بواف كُب للحساب كا١ب
ُب اآلخرة، كُب ىذا ا٤بشهد ا٤بثّب يكوف اتـو كا٣بذالف، ليواجهوا مصّبىم األبدم  ةحالة الذل

 .ا٢بديث متبادالن ٩بلوءن اب٤ببلمة كا٤برارة كا٢بسرة
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( كىم يتخاصموف كيتجادلوف جداالن عقيمان ال نفع فيو ْوؿَ يَػْرِجُع بَػْعُضُهْم ِإىَل بَػْعٍض اْلقَ )
، كيرد ) ب بعضهم بعضان، كجواب ( كيؤنٌ بَػْعُضُهْم ِإىَل بَػْعٍض اْلَقْوؿَ كيتطاير منو ا٢بقد كاللـؤ

يَػُقوُؿ مران فظيعان شنيعان تقصر العبارة عن تصويره! )أ( ٧بذكؼ للتهويل، كتقديره لرأيت َوَلوْ )
باع األعمى صحاب العقل الصغّب كاالتٌ أ( يقوؿ ا٤بتنفعوف ا٤بستضعفوف ُفواالَِّذيَن اْسُتْضعِ 

( للقادة كالرؤساء الطغاة ا٤بستكربين أصحاب التأثّب عليهم، الذين لِلَِّذيَن اْسَتْكبَػُروا)
الدنيا كالفساد  ٕببٌ  غريتموانأ( لوال أنكم َلْوََّل َأيْػُتمْ استضعفوىم كأضلوىم عن سبيل هللا )

كحسن ا٢باؿ كا٤بناصب كا١باه، كمنعتموان من اإلٲباف كا٥بداية كاالستقامة كا١بماؿ كاألمواؿ 
( صا٢بْب مهتدين، ككأ٭با ليس ٥بم عقل كال تفكّب كال إرادة كال رأم كال قناعة، َلُكنَّا ُمْؤِمِنيَ )

عماؽ كقولو اإلٲباف فطرة إنسانية متغلغلة ُب األأٌف إشارة إٔب  ،عمىأبعوا الطغاة اتباعان عندما اتٌ 
َها ََّل تَػْبِديَل ِٗتَْلِق اّلِلَِّ ) /( ِفْطَرَة اّلِلَِّ الَِِّت َفَطَر النَّاَس َعَليػْ كشأنو  اإلنساف ، كأنو لو ترؾَّالرـك

النظر العقلي، كالستجاب التفٌكر ك دكف مؤثرات من ا٣بارج عليو، آلمن اب كاستقاـ عن طريق 
 د. لدعوة ا٥بدل من غّب تردٌ 

ة، كالضعف ، من الضعف ضد القوٌ ىو اُلْمسَتْضَعُف؟ ا٘تستضعف اد ا٘تستكِب َمنْ : فائدة
كُب ا٢باؿ كاألشكاؿ، كقد يكوف ضعف العقل  ،ُب النفس كُب البدف ،كمعنواين  قد يكوف ماداين 

فو الناس كيستذلوف رأيو كيتجربكف عليو : الذم يتضعٌ وا٘تستضعفكالرأم كالقرار كا٤بوقف، 
ف جسداين كماداين، كىو من أصابو يمعنواين كنفسيان غّب الضع :فوا٘تستضعلفقره كضعفو، 

ك نفسيان أار اإلرادة بسبب ظلم الظا٤بْب كطغياهنم سواء أكاف االستضعاؼ ثقافيان يهناالضعف ك 
ٗبعُب الفقّب كا٤بسكْب، كإ٭با  وليس ا٘تستضعفك سياسيان أك بدنيان.. كغّب ذلك، أأك اقتصاداين 

 .طة عليويئة العامة القاىرة ايطة بو كا٤بسلٌ سضاعو للظركؼ الىو العاجز عن ٙبسْب أك 
: ىناؾ مستضعف ابلفعل كالقوة، كىناؾ مستضعف ابلقوة كلكنو مستكرب أحواؿ ا٘تستضعف

ابلفعل كا٢بقيقة، مستضعف ُب الظاىر مسلوبة قوتو كإرادتو، كلكنو إذا استلم سلطة أك 
ة نَّ صلو كما هتواه نفسو! كسي أ، فّبجع إٔب منصب ابلفعل فيتحوؿ إٔب دكتاتور ظآب فاسد

االستضعاؼ مرحلة مهمة لتزكية النفس كهتذيب طبائعها إلعدادىا إٔب مرحلة االستخبلؼ  
( كىنيرًيدي أىٍف ٭بىينَّ عىلىى الًَّذينى اٍستيٍضًعفيوا ُب اأٍلىٍرًض كى٪بىٍعىلىهيٍم أىئًمَّةن كى٪بىٍعىلىهيمي اٍلوىارًًثْبى كقولو )
ا٤بنصب  مي لٌ سى تى كى  ،كالذم ال تنفعو مرحلة االستضعاؼ فبل تنفعو مرحلة االستخبلؼ ،ٓالقصص/
َوَأْورَثْػَنا اْلَقْوـَ الَِّذيَن َكايُوا ُيْسَتْضَعُفوَف َمَشاِرَؽ اْْلَْرِض َوَمَغارِبَػَها الَِِّت اَبرَْكَنا كقولو )  ،كا١باه
 .ُّٕ/األعراؼ( ِفيَها

كٓب  َُٗٔكنز العماؿ خرب٭ٌبا تيرزقوف كتينصركف بضعفائكم( إاء، ف)أبغوين ُب الض عف عن النيب )ص(
ـ بِب  اجملاىدين ال ٚبص قوى ْبيقل )كأكرثنا بِب إسرائيل( ألف نصرة هللا تعأب للمستضعف

مستمرة عامة الة عٌ ة إ٥بية فػى إسرائيل كحدىم ُب زماهنم، كإ٭با يكشف القرآف الكرًن عن سنٌ 
 كلكن ضمن ظركفها ا٤بوضوعية ا٤بناسبة.  ،كافرة ُب كل زماف كمرة كمدبٌ مقدٌ 
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ْْ هَدٍَ خَُّزَِّٖ خعْعٌَْسَشًُخ َُِِّزَِّٖ خعْعُنْؼِلٌُخ ؤََٗمُْٖ فَذَدَْٗدًُْْ ػَِٖ خُْيُذٍَ زَؼْذَ بِرْ ـَدءًَُْْ زََْ ًُنْعُ ﴿ – ٕٖ
 ﴾ُٓفْشِِٓنيَ

مة، كلكن كل ىذا الساخن ُب يـو القياا٤بتبادؿ كيستمر تصوير ا٤بشهد ا٢بقيقي ُب ا٢بوار 
( كقاؿ قَاَؿ الَِّذيَن اْسَتْكبَػُروا ِللَِّذيَن اْسُتْضِعُفواا٢بوار كىذه ا٤ببلمة ال تنفع بعد فوات األكاف )

باع األعمى، منكرين أصحاب االتٌ  مالذين طغوا كبغوا كاعتدكا كقادكا الذين استضعفوا كى
( االستفهاـ استنكارم، أ٫بن منعناكم عن ىَأَٟتُْن َصَدْدَنُكْم َعِن اْٙتُدَ التهمة ) هعليهم ىذ

( ككنتم ٨بتارين غّب ٦بربين ُب اختيار بَػْعَد ِإْذ َجاءَُكمْ سبيل ا٥بداية كصرفناكم عن االستقامة؟ )
ُتْم ُٚتْرِِميَ ىذا السبيل، كٓب تقيموا كزانن ٤بن جاءكم اب٢بق ) ( فطبيعتكم ٙبب ا١برٲبة، َبْل ُكنػْ

ساد، فأنتم ابختياركم كفرًب حيث أعرضتم عن ا٥بدل كا٣بّب كنفوسكم ٛبيل إٔب اإلٍب كالف
، وأخذمت الكفر والفسوؽ والعصياف عنا ْليكم من أىلو ومن معديو، مكاالستقامة برغبتك

الفساد، أم أف ا١بميع مشَبكوف  كحبٌ كا٤بنصب طمعان ُب ا٤باؿ كا١بماؿ كحسن ا٢باؿ كا١باه 
، فإذا كانت ضغوطان على أجسادكم ك  على عقولكم كقناعاتكم،  لكن ليس لنا ضغوطي ُب ا١بـر

 .كمقصودىم بذلك أف يكوف العذاب على الرؤكساء دكهنم كلكن ا٢بقيقة
، كأيضان ال حجة مقنعة كوهنم ّٖ/األعراؼ( ِلُكلٍّ ِاْعٌف َوَلِكْن ََّل تَػْعَلُموفَ كقولو )

ار ٢بوار تنبيو للكفٌ : كُب ىذا افائدةمستضعفْب، كالذم ال تليق بو الفضيلة تليق بو الرذيلة، 
كتربم بعضهم من  ،على أف طاعة بعضهم لبعض ُب الدنيا تصّب سبب عداكة ُب اآلخرة

 .بعض
ءي يػىٍومىًئذو بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو عىديك  ًإالَّ اٍلميتًَّقْبى كقولو )  . ٕٔالزخرؼ/( اأٍلىًخبلَّ

زََْ ٌَْٓشُ خََُِِّْْ ًَخُنَّيَدسِ بِرْ ظَإُْٓشًَُٗنَد ؤَْٕ ٌَْٗلُشَ زِدَُِّوِ ًََٗفْؼَََ َُوُ ؤَْٗذَخدًخ  ًَهَدٍَ خَُّزَِّٖ خعْعُنْؼِلٌُخ َُِِّزَِّٖ خعْعٌَْسَشًُخ ﴿ – ٖٖ
خ خُنَّذَخَٓصَ ََُّٔد سَؤًَُخ خُْؼَزَخذَ ًَـَؼَِْنَد خُْإَؿَِْدٍَ كِِ ؤَػْنَدمِ خَُّزَِّٖ ًَلَشًُخ ىََْ ُّفْضًََْٕ   ﴾ ٌَُِٕبَُِّد َٓد ًَدٌُٗخ َّؼًََْٔؤَعَشًُّ

و مى لٍ ال يزاؿ ا١بداؿ البائس العقيم بْب ا٤بستضعفْب كا٤بستكربين، فلكل كاحد منهم ظي    
كىذا ظآب بتنازلو عن كرامتو كحريتو كٱبضع  ،كجرٲبتو كإٜبو، ىذا ظآب بتجربه كطغيانو كتضليلو

كالعقل إلدراؾ هللا اب همهنم كانوا مستضعفْب، لقد أكرمأألكامر الطغاة كا٤بستكربين، ال يعفيهم 
 ساؽ القطيع!ء يساقوف كما يي ذاٌل أا ذيوالن و كرضوا ألنفسهم أف يكون ،كا٢برية فلم يكرموا أنفسهم

صيويٍا ألىنٍػفيًسكيٍم ) ٙٛج البالغ  خطب هنِف  لىمة، كىالى فتذىب بكم الر خىصي مذاىب الظَّ الى تيرخًٌ
( قَاَؿ الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن اْسَتْكبَػُرواوَ : )ا٘تعىن (ىاف على ا٤بعصيةفيهجم بكم اإلد تيٍدًىنػيوياٍ 

ان كما تزعموف ٓب يكن إجرامنا ىو الذم صدٌ  :فرد عليهم ا٤بستضعفوف ٕبسرة كلوعة كأٓب قائلْب
يكم لنا : صرؼ الغّب عما يقصده ٕبيلة كدىاء، بل تصدٌ ا٘تكر( َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنػََّهارِ )

ليبكم الشيطانية ا٣بادعة، الٍب اياؿ علينا ليبلن كهناران مستخدمْب كل أساب٤بكر كالدىاء كاالحت
مواؿ كا١بماؿ كحسن كلكن ابطنها يضر كعواقبها كخيمة، من ترغيب ابأل كيسرٌ  ظاىرىا يغرٌ 
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ف تستضعفوان كتتآمركا علينا فتحملوان على أكترىيب ابلعقوابت الشديدة، من أجل  ،ا٢باؿ
ان عن ا٥بداية كاإلٲباف، فلم نشعر إاٌل ك٫بن دٌ منكر، كصى د ك فساطاعتكم فيما تريدكف من 

وىكذا ُيصَّور القرآف مشهد يـو مضطركف إٔب االنقياد ألمركم ك٫بن بْب الَبغيب كالَبىيب، 
، ويالحظ كيف يتعاوف مؤثرة القيام  ا٘تثري و٣تّسمو أماـ أعيننا وكأيو حقيق  متحرك  واقع 

 الفاسدوف ويتعااد الكافروف
 ّٕ/األنفاؿ( كىالًَّذينى كىفىريكا بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كقولو )  ،لدار الدنيا ٕبكم ا٤بصاّب ا٤بشَبكةُب ا

ِإْذ َتَُْمُرويَػَنا َأْف َيْكُفَر اِبّلِلَِّ َوَٞتَْعَل َلُو ) ُٗا١باثية/( َوِإفَّ الظَّاِلِمَي بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعضٍ كقولو )
: أمثاالن كنظراء كشركاء من اآل٥بة األخرل ا٤بادية أك ا٤بعنوية، كلوال تزيينكم لنا أيداداً ( َأْيَداًدا

ككنتم قادتنا ككنا من رعاايكم مأمورين أبكامركم كمنتهْب عن نواىيكم،  ،األنداد  ما كفران
ؤكلوف ( مسفا٘تستضعفوف: ىي أف لكل طرؼ جرٲبتو كإٜبو كعقابو )وكلم  الفصل عند هللا

وا كرمهم ابلعقل كاإلدراؾ كا٢برية، فعطلٌ أعمى، كأف هللا أتباعان ألكامر الطغاة ا عن اتباعهم
( ىم بذكاهتم وا٘تستكِبوففاستحقوا العذاب )كأىانوا النفس الكرٲبة اإلدراؾ كابعوا ا٢برية 

 ،مستكربكف كمع غّبىم مستكربكف كفاسدكف كىم مسؤكلوف عن إضبلؿ اآلخرين كإغوائهم
 .عن موقفو ك٧باسب عليو: ا١بميع مسؤكؿ إذا
 ( َوَأَسر وا النََّداَمَ  َلمَّا رََأُوا اْلَعَذابَ )
وا كشاىدكا العقاب هم عندما كاجمر فائت، إهنٌ أر ُب حس  : التَّ  َ دامَ النَّ  ،: كأخفواوار  سَ وأَ 

ا٤بؤ٤بة، كأخفى الضاغطة كا٢بسرة ا٣بانق الشديد، ارتفع عندىم منسوب الشعور ابلندـ العميق 
لنفوسهم من شدة ا٢بسرة على ما ا٣بانقة يقاف لوعة الندامة، كشدة ا٤ببلمة العميقة ا٢بارقة الفر 

هاـ ُب ، كىي كالسٌ وأخفى الندام  كل منهما على اآلخرفعلوا من الضبلؿ كاإلضبلؿ، 
افة التعيّب كالفضيحة، كقبل أف ٙبَبؽ أجسادىم ُب عذاب جهنم، فأخذىم ٨بنفوسهم، 

ركه دامة ككأهنا شيء مادم فأسٌ ور القرآف النَّ صَّ عذاب ا١بسدم، كيي العذاب النفسي قبل ال
( فتكوف حالة ىجَ شَ  قِ لْ  اٖتَ ِْف ى وَ ذَ قَ  ْيِ ِف العَ وَ ركا كضاقت نفوسهم )خفوه! كصربكا كٙبسٌ أك 

( كمن ىوؿ َلمَّا رََأُوا اْلَعَذابَ النادمْب يـو القيامة حرجة مضطربة قلقة من شدة ا٤بأساة )
ة صدمة العذاب ا٤باحقة الٍب تسحق كياهنم ٗبوت بطيء، فهم يدفنوف الكلمات لع، كصعقا٤بطٌ 

 .موا بلساهنم كال تتحرؾ شفاىهمف يتكلٌ أُب صدكرىم فبل يستطيعوف 
 َشر  ، عن النيب )ص( )ِٓا٤بائدة/( فَػُيْصِبُحوا َعَلى َما َأَسر وا ِف َأيْػُفِسِهْم َنِدِميَ كقولو )
، ىذا الصنف من الناس ال تليق هبم ا٥بداية ُُٓصٕٕالبحار( يَػْوـَ اْلِقَياَم ِ ، يََّداَمَ  النََّداَم َ 

)الدنيا ،فتليق هبم الغواية فيستحقوف العذاب، إنك ال ٘بِب من الشوؾ العنب، ككما تزرع ٙبصد
ـٍ ِلْلَعِبيدِ كقولو )  مزرعة اآلخرة( ى ، فينبغي أف ال يسّب اإلنساف علْٔفصلت/( َوَما رَب َك ِبَظالَّ

 مىنٍ ) عن اإلماـ الصادؽ )ع( ،ضوء عقل غّبه كيلغي عقلو، فيقوده اآلخركف إٔب ما ىم عليو
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ا ُب  دىخىلى  ينً  ىىذى وي  اًبلرًٌجىاؿً  الدًٌ ا الرًٌجىاؿي  ًمٍنوي  أىٍخرىجى ليوهي  كىمى  اًبٍلًكتىابً  ًفيوً  دىخىلى  كىمىنٍ  ًفيًو، أىٍدخى
( ٍب َوَجَعْلَنا اْْلَْغاَلَؿ ِف َأْعَناِؽ الَِّذيَن َكَفُروا)َُٓ/ِالبحار( زيكؿى يػى  أىفٍ  قػىٍبلى  ا١ٍبًبىاؿي  زىالىتً  كىالس نَّةً 

: كجعلنا سبلسل ا٢بديد فيقوؿؤ للعذاب ا٤بهْب حالتهم عند التهيٌ الفِب اؽ القرآين ور السيٌ صٌ يي 
م جسدم أليم كسبقو عذاب الٍب تربط العنق ابليدين إلذال٥بم كٛبنع ٙبركهم، كىو عذاب مادٌ 

ع األليم ا٤بادم كا٤بعنوم على تعذيبهم ابلنار، فَباكم عليهم العذاب ا٤بتنوٌ  زايدةن  ،سي مهْبنف
ا٤بديد ُب الدنيا كقولو الشديد ُب اآلخرة، كما تراكم عليهم الضبلؿ البعيد كالضياع )النفسي( 

تىًِب اٚبَّىٍذتي مىعى ) ٍيًو يػىقيوؿي ايى لىيػٍ ٍذ  ،الرَّسيوًؿ سىًبيبلن  كىيػىٍوـى يػىعىض  الظَّآبي عىلىى يىدى تىًِب ٓبٍى أىٚبًَّ ايى كىيٍػلىٌبى لىيػٍ
ًليبلن  انن خى ال (؟ االستفهاـ لئلنكار، أم َىْل ٣ُتَْزْوَف ِإَّلَّ َما َكايُوا يَػْعَمُلوفَ ) ِٖ-ِٕالفرقاف/( فيبلى

 فتكوفعمالكم الٍب عملتموىا ابختياركم كعلى قدر استحقاقكم، إالٌ بقدر أ ٘بزكف كال تعاقبوف
أك تكوف ، والنتائج كا٘تقدمات  على قدر إتناي ، والعقاب من جنس العمل، بالعقو 

م أعما٥بم على شكل أغبلؿ ثقيلة كضعت ُب رقاهبم األغبلؿ ٗبعناىا ا٤بعنوم: حيث تتجسٌ 
م اإلجرامية ىي كعليهم أف تتحملها أعناقهم، فحبستم ُب العذاب ا٤بهْب، فتكوف أعما٥ب

اء سياؽ اآلية بلفظ ا٤باضي كيراد منو ا٤بستقبل لتحقق كقوع الفعل، أغبل٥بم ُب أعناقهم، كج
من مشاىد يـو القيامة، لبياف  ُب مشهد حيٌ  ،رةة مؤثٌ مة حيٌ ران ٦بسٌ كىكذا يعرض القرآف صوٌ 

مصّب اجملرمْب كمن يثق هبم كيسّب معهم من االنتهازيْب الذين ينعقوف مع كل انعق، عسى أف 
رىةن لًٍلبىاًٍقٍْبى كالَّ )تتعظ الناس كتعترب،  ٍافى ًعبػٍ ٍاًضٍْبى كى  ُٖٔب هنج الببلغة خطبة ،(ًذٍم الى يػىتًَّعظي اًبٍلمى

 . (ظى ًبغىٍّبًهً عً كى السًَّعٍيدي مىٍن )
 ﴾ ًََٓد ؤَسْعَِْنَد كِِ هَشَّْصٍ ِْٖٓ َٗزِّشٍ بَُِّد هَدٍَ ُٓعْشَكٌُىَد بَِّٗد زَِٔد ؤُسْعِِْعُْْ زِوِ ًَدكِشًَُٕ ﴿ – ٖٗ

بة للرسل، فاعلة ُب حالة األمم ا٤باضية ا٤بكذٌ قدٲبة القرآف الكرًن عن سنة اترٱبية يكشف 
م التكذيب كيقاـك الرسل الذم يتزعٌ  بة للرساالت السماكية، إفٌ ككحاؿ األمم ا٢باضرة ا٤بكذٌ 

َرُفوَىاصبلحي ُب اجملتمع ىم )إكالرساالت السماكية، كيعمل مواجهة عنيفة ضد أم تغيّب  ( ُمتػْ
َوَما : )ا٘تعىنكطغياهنم كأبطرهتم نعمتهم،  كمناصبهم ىمكر م هبم غر و عقو٥بم كٙبكٌ لطَّ عى  الذين

َرُفوَىا( رسوالن منذران ابلعذاب )َأْرَسْلَنا ِف قَػْريٍَ  ِمْن يَِذيرٍ  : أغنياؤىا اوىَ فُ رَ تػْ مُ ( ِإَّلَّ قَاَؿ ُمتػْ
موف أبنواع الظا٤بوف ا٤بتنعٌ عم الواسعة، كرؤساؤىا كقادهتا كجبابرهتا صحاب النً أكأثرايؤىا ك 

ا٤بنغمسوف ُب أنواع ا٤بنكرات، الذين ال يهمهم أحد إاٌل مصا٢بهم الشخصية، كىم  ،ا٣بّبات
اتكركف للسلع كا٤بتحكموف ابإلعبلـ كاألسواؽ كالبضائع التجارية كاألسعار كالقيمة النقدية  

تًنىا سىنىٍستىٍدرًجيهي كقولو ) بيوا آبًىايى  .ُِٖ/األعراؼ( ٍم ًمٍن حىٍيثي الى يػىٍعلىميوفى كىالًَّذينى كىذَّ
، ألهنم األصل ُب الفساد كالعناد كالتكذيب وَتصيص ا٘ترتفي ابلتكذيب لو دَّلَّلتو البعيدة

ُب هنج  ،للرسل كالرساالت السماكية ا٥بادية، ككأف الَبؼ يعمي كيطغي كيصم كيذؿ الرقاب
ًة، كىاالببلغة ) َأملَْ تَػَر ِإىَل الَِّذيَن كقولو ) ُُٓخطبة/( النٍقمىة ٍحذىريكا ًبوىاًئقى فىاتػَّقيوا سىكىرىاًت النًٌٍعمى

ُلوا يِْعَمَ  اّلِلَِّ ُكْفًرا َوَأَحل وا قَػْوَمُهْم َداَر اْلبَػَوارِ  رب ، كدكافع التكذيب ىو التكٌ ِٖإبراىيم/( بَدَّ
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للتمييز، كأخذ خذكا الَبؼ علة ألذات، ك٥بذا كالتفاخر ابألمواؿ كاألكالد كالشهوات  كالٌ 
ران ليواجهوا الرساليْب بكل الوسائل ا٤بمكنة للحفاظ على دان مؤثٌ ان معقٌ يٌ قا٤بَبفوف كضعان طب

ف كظيفة الرساالت السماكية ىي ٙبرير اإلنساف من ا٣بضوع إلنساف أامتيازاهتم! ألهنم يعرفوف 
( َقْد َجَعَلَك هللُا ُحّراً َوََّل َتُكْن َعْبَد َغرْيَِؾ وَ مثلو ٙبت ضغط حاجاتو، كُب غرر ا٢بكم )

رىًفيهىا كآفة ُب كل جيل كقولو ) ،آفة اجملتمعات مٍ : ىي وا٘ترتفوف كىًإذىا أىرىٍدانى أىٍف نػيٍهًلكى قػىٍريىةن أىمىٍرانى ميتػٍ
ا تىٍدًمّبنا ىى م ، كليس الغُب ُب ذاتو ىو الذُٔ/اإلسراء( فػىفىسىقيوا ًفيهىا فىحىقَّ عىلىيػٍهىا اٍلقىٍوؿي فىدىمٍَّرانى

فتفضل  ،يفسد األخبلؽ كالطبائع، كأ٭با الَبؼ كالثركة ككثرة النعم تستهوم النفوس الضعيفة
ْيَساَف لََيْطَغىاالستكبار كقولو ) الطغياف كٙببٌ  ، ٕ-ٔالعلق/ (َأْف رََآُه اْستَػْغىَن ، َكالَّ ِإفَّ اإْلِ

خر، كٲبنعها من آلعور ابش  كالاإلنسانية اسية يها كيفقدىا ا٢بسٌ سًٌ قٍ القلوب كيػي  ظي لً غٍ : يػي والرتؼ
ل على حقوقهم كقولو ، كيتعأب ا٤بَبؼ على الناس كيتعدٌ كالدراية االنفتاح على نور ا٥بداية

َّ الًَّذينى كىفىريكا كقولو ) ُُٔىود/( َواتػََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َما أُْترُِفوا ِفيِو وََكايُوا ُٚتْرِِميَ ) كىالى ٰبىٍسىنبى
ًٍلي ٥بىي  ًٍلي ٥بىيٍم لًيػىٍزدىاديكا ًإٍٜبنا كى٥بىيٍم عىذىابه ميًهْبه أى٭بَّىا ٭بي ره أًلىنٍػفيًسًهٍم ًإ٭بَّىا ٭بي يػٍ  كهللاي ، ُٖٕآؿ عمراف/( ٍم خى

 ، تػىرى حىٌبَّ كىأىنَّوي غىفىرى م : الذا٘ترتؼ، رى أىٍمهىلى حىٌبَّ كىأىنَّوي أىٮٍبىلى، كىأىنَّوي أىٍنذىرى حىٌبَّ كىأىنَّوي أىٍعذى أنٌوي لقد سى
٥با،  ان فيكوف عبدكتسيطر على مشاعره، م فيو فهي تتحكٌ  ،كثر ٩با ٲبلكهاأٛبلكو النعمة 

 .ِٕ/الشورل( كىلىٍو بىسىطى اَّللَّي الٌرًٍزؽى ًلًعبىاًدًه لىبػىغىٍوا ُب اأٍلىٍرضً فيستكرب كيطغى بسببها كقولو )
ر ابلصا٢بات كعمل ة كيكفمات ارٌ لذٌ كالذم تطغيو النعمة فإنو يندفع ٫بو الشهوات كالٌ 

ِإنَّ مبَا ُأْرِسْلُتْم ِبِو  ) ُْا٤بطففْب/( َكالَّ َبْل رَاَف َعَلى قُػُلوِّبِْم َما َكايُوا َيْكِسُبوفَ ا٣بّبات كقولو )
( إان ال نؤمن برسالتكم السماكية أيها الرسل، كال نصدقكم ٗبا جئتم بو، كىذا إشارة َكاِفُروفَ 

من األغنياء، ألف دعوة كقليل الفقراء كأكاسط الناس من هم أغلبإٔب أف اتباع األنبياء )ع( 
عن اإلماـ الصادؽ  .األاننية األنبياء كالرساليْب كا٤بصلحْب تتعارض مع مصاّب ا٤بَبفْب كأىوائهم

ا١بىٍوىىر(  فى ادً مىعى  ، كاألكساط ًمنى الٌناًس، فًعندىم ٘بدكيفًمنى الٌناسً  ٍاؿً )عىليكيٍم اًبألشكى  )ع(
  . ْٔ/ِسائلمستدرؾ الو 

 ﴾ ًَهَدٌُُخ َٗمُْٖ ؤًَْؽَشُ ؤٌََْٓخًُد ًَؤًََُْددًخ ًََٓد َٗمُْٖ زُِٔؼَزَّزِنيَ ﴿ – ٖ٘
 كالغركرىو منطق ا٤بَبفْب أصحاب ا١بهل  ،مواؿ كاألكالدىذا التباىي كالغركر بكثرة األ

وف قالتضليل للناس ا٤بقيت، فهم يضيٌ كمصادر  ،صحاب الضبلؿ البعيدأب، ك كا١بهل ا٤بركٌ 
صابوا ا٢بق، أهنم أنفسهم قة، كيقنعوف أسب عقو٥بم الضيٌ ٕبا٢بقائق الكربل كيرب٦بوهنا 

هنم بكثرة أموا٥بم كأكالدىم سينجوف من أنفسهم أكٱبدعوف  ركف جهبلن كغباءن فيتصوٌ 
ُىْم ِبِو ِمْن َماٍؿ َوبَِنيَ العذاب األخركم إف كجد ! كقولو ) َا ١تُِد  ارُِع َٙتُْم ُيسَ  ، َأ٤َتَْسُبوَف َأ١تَّ

َراِت َبل ََّل َيْشُعُروفَ  َوقَاُلوا َٟتُْن َأْكثَػُر َأْمَواًَّل : )ا٘تعىن، ٔٓ-ٓٓا٤بؤمنوف/( ِف اْٗتَيػْ
ف ىذا االمتياز ٮبْب أركا كاصوٌ األنبياء كا٤بؤمنْب ا٤بستضعفْب، ىم تى  ء( من ىؤالَوَأْوََّلًدا
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٥بم منزلة ككرامة عنده، فإف  كالتكرًن دليل على أف هللا ٰببهم كيغنيهم كيرزقهم كٯبعل
َا كرمنا ُب الدنيا فبلبد أف يكرمنا ُب اآلخرة كقولو )أ َوََّل تُػْعِجْبَك َأْمَواُٙتُْم َوَأْوََّلُدُىْم ِإ١تَّ

يْػَيا َوتَػْزَىَق أَيْػُفُسُهْم َوُىْم َكاِفُروفَ  بَػُهْم ِّبَا ِف الد  ا كي ر ، كتصوٌ ٖٓالتوبة/( يُرِيُد اّلِلَُّ َأْف يُػَعذِّ
مر الدنيا أم هبذه االمتيازات يكونوف أكٔب من األنبياء ُب قيادة ا١بماىّب، فهم قاسوا أهن

على أمر اآلخرة، كقاسوا موازين العرؼ كالعادات كالتقاليد ككأهنا ىي نفسها موازين هللا 
غّب مع بلمباالة كما يتعامل الطفل الصى كتعاملوا مع القضااي الكربل ا٤بصّبية ابلٌ  ،تعأب
َوَما َأُظن  السَّاَعَ  قَاِئَمً  َولَِئْن رُِجْعُت ِإىَل َرّبِّ ِإفَّ ة الثمينة على أهنا حصى! كقولو )ا١بوىر 

ر ا٣باطئ ٱبدعوف ( كعلى ىذا التصوٌ َوَما َٟتُْن مبَُعذَِّبيَ )  َٓفصلت/( ِل ِعْنَدُه َلْلُحْسىَن 
عنا،  عذبْب ألف هللا راضو هنم حٌب لو بعثنا كما تزعموف فما ٫بن ُب اآلخرة ٗبنفسهم أبأ

 راضيان هللا كلو ٓب يكن  ،كألننا أكـر عند هللا منكم ُب الدنيا فبل يهيننا ابلعذاب يـو القيامة
أهنا ُب الفقر  ،بتبلء كفلسفة االمتحافُب الرزؽ، فهم ال يعلموف سينة االا ٤با بسط لنا عنٌ 

ُلوُكْم اِبلشَّ اء كقولو )اء كالضرٌ كالغُب كُب السرٌ  َن ً َويَػبػْ ِإنَّ كقولو ) ّٓاألنبياء/( رِّ َواْٗتَرْيِ ِفتػْ
ُلَوُىْم أَيػ ُهْم َأْحَسُن َعَماًل  ، أهنم فهموا ٕالكهف/( َجَعْلَنا َما َعَلى اْْلَْرِض زِيَنً  َٙتَا لِنَػبػْ

ىم من كثرة أف الفهم الصحيح للحياة أم كأمواؿ كأكالد، كٓب يعلموا عى نً  أهنا كثرةي على ا٢بياة 
 .ب عليو السلوؾ الصحيحكاألمواؿ كاألكالد، ألف الفهم الصحيح يَبتٌ النعم 

( كليس قيمتو كل امرئ ما ٲبلكو، كأف ًقيمىةي كيلًٌ اٍمرًلء مىا ٰبيًٍسنيوي ) ِٔٛف هنج البالغ  حكم
ٍب ٙباسبوف عليها  ،ىذه النعم ا٤بتنوعة ليس لئلكراـ كالتفضيل كإ٭با لبلختبار كاالمتحاف

كلو كانت مثقاؿ الذرة، كأف الببلء ابلغُب  ،نفقهاأكيف ٝبعها ككيف ك  ،ين أتى هباأمن 
َوبَػَلْوَنُىْم اِبٖتََْسَناِت كأشد من الببلء ابلفقر كقولو )كأصعب كالرخاء كالثركة أكثر 

 .ُٖٔ/األعراؼ( َوالسَّيَِّئاِت َلَعلَُّهْم يَػْرِجُعوفَ 
هي رى كقولو ) ٍنسىافي ًإذىا مىا ابٍػتىبلى كىأىمَّا ًإذىا مىا  ،ب وي فىأىٍكرىمىوي كىنػىعَّمىوي فػىيػىقيوؿي رىيبًٌ أىٍكرىمىًن فىأىمَّا اإٍلً

هي فػىقىدىرى عىلىٍيًو رًٍزقىوي فػىيػىقيوؿي رىيبًٌ أىىىانىًن  ، ُٕ-ُٓالفجر/( كىبلَّ بىل الى تيٍكرًميوفى اٍليىًتيمى   ،ابٍػتىبلى
( ابِْتاَلءوَ  َقَضاءَمِشّي  وَ  َوِ ِفيوِ إَّّل  طٍ سْ بَ َوََّل  ضٍ قَػبْ َما ِمْن كعن اإلماـ الصادؽ )ع( )

نفسهم  أىواءىم بغّب علم فخدعهم الشيطاف كخدعوا أبعوا ، كىكذا اتٌ ّْٓالتوحيد ص
كىالى تىكيونيوا كىالًَّذينى نىسيوا اَّللَّى كقولو ) ِٓدمحم/( الشَّْيطَاُف َسوََّؿ َٙتُْم َوَأْمَلى َٙتُمْ كقولو )

 مىنٍ  النَّاسً  أىٍعجىزي ) وِف غرر اٖتكم، ُٗا٢بشر/( كلىًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى فىأىٍنسىاىيٍم أىنٍػفيسىهيٍم أي 
 (. نػىٍفًسوً  ٍإٍصبلىحً  عىنً  عىجىزى 
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 ﴾ هَُْ بَِّٕ سَزِِّ َّسْغُوُ خُشِّصْمَ َُِْٖٔ َّؾَدءُ ًََّوْذِسُ ًٌَََُِّٖ ؤًَْؽَشَ خُنَّدطِ َُد َّؼٌََُِْٕٔ ﴿ – ٖٙ
سّبزقنا  ،ّٓمواؿ كاألكالد ُب الدنيا ُب اآلية/لذم رزقنا كثرة األا عندما قاؿ ا٤بشركوف إفٌ    
ُقْل ََّل كقولو )كثر من ذلك ُب اآلخرة كال يعذبنا، ككأنو كل شيء أبيديهم كٙبت سلطتهم!  أ

  .ُٖٖاألعراؼ/( َارًّا ِإَّلَّ َما َشاَء اّلِلَُّ َأْمِلُك لِنَػْفِسي يَػْفًعا َوََّل 
كسعتو ليس دليبلن على الكرامة كالقرىب، كليس التقدير : أبف بسط الرزؽ فجاءىم إتواب

كالتضييق ُب الرزؽ دليبلن على احتقار الفقّب ككراىيتو، كأ٭با عبلقة الرزؽ ابألسباب ا٤برتبطة بو  
ِإيَُّو ِبِعَباِدِه  َوَلْو َبَسَط اّلِلَُّ الرِّْزَؽ ِلِعَباِدِه لَبَػَغْوا ِف اْْلَْرِض َوَلِكْن يُػنَػزُِّؿ بَِقَدٍر َما َيَشاءُ كقولو )

كال  ،الرزؽ كقبضو مسألة منفصلة عن اإلٲباف كالكفربسط ، كمسألة ِٕالشورل/( َخِبرٌي َبِصريٌ 
عبلقة ٥با برضا هللا كغضبو على اإلنساف، فقد يغدؽ الرزؽ على من ىو عليو غاضب، كما 

وقد لى أىل ا٣بّب، ق عضيٌ كما يى   ىل الشرٌ أق هللا على ضيٌ يغدقو على من ىو عليو راض، كقد يي 
ان كفسوقان، ليزدادكا إٜبان كسوءان، كقد ٰبرمهم فيزدادكا شرٌ  استدراجاً ٙتم ىل الشرّ أيغدؽ هللا على 

كقد يغدؽ هللا على أىل ا٣بّب ليشكركا نعمة هللا عليهم كليكوف ٥بم رصيدان من ا٢بسنات، كقد 
ف ثقتهم برهبم، كدكالب ا٢بياة ىل ا٣بّب من سعة الرزؽ فيبلو صربىم على ا٢برماف كيكشأٰبـر 

ال يسّب إاٌل هبذا التفاكت ُب الرزؽ ا٤ببُب على ا٢بكمة كا٤بصلحة العامة، كإ٭با منازؿ الناس عند 
 ُّا٢بجرات/( ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اّلِلَِّ َأتْػَقاُكمْ نفسهم كقولو )أعما٥بم الصا٢بة كتزكية أٲباهنم ك هللا إب

كيٍم فىاٍستىًبقيوا لنتيجة ابتبلء من هللا كقولو )فهو ُب ا كبسط الرزؽ كقبضو ليوىكيٍم ُب مىا آىاتى لًيػىبػٍ
 قىضىاءمىًشٌية كى  إاٌل كىً ًفيوً  ٍبسىطو كىالى  قػىبىضو مىا ًمٍن ) وعن اإلماـ الصادؽ )ع(، ْٖا٤بائدة/( ا٣بٍىيػٍرىاتً 

 .ّْٓالتوحيد ص( ابًٍتبلىءكى 
ا٤بشركْب  ءايدمحم ٥بؤال ل( قُقْل ِإفَّ َرّبِّ ( )ْزَؽ ِلَمْن َيَشاُء َويَػْقِدرُ ُقْل ِإفَّ َرّبِّ يَػْبُسُط الرِّ : )ا٘تعىن

ع على الكافر وسٌ ع الرزؽ على من يشاء، فقد يي سًٌ وى ( أم يػي يَػْبُسطُ هللا ) إفٌ  ،ا٤بَبفْب ا١بهبلء
بغض ق على من يشاء من عباده ا٤بؤمنْب ا٤بطيعْب ال ل( كيضيٌ َويَػْقِدرُ كالعاصي ال بة فيهما )

٭با كفق ا٢بكمة كا٤بصلحة العامة، كمشيئة هللا مرتبطة ابمتحاف ا٣بلق، كا٤بتصلة بنظاـ إمنو ٥بم، ك 
كثرة األمواؿ كاألكالد دليل ٧ببة كسعادة، كليس السعة   نوا أفٌ ظاألسباب كا٤بسببات، فبل ت

لًٌفي اَّللَّي نػىٍفسن كقولو )  كالتقدير لو عبلقة ٗبقاـ اإلنساف عند هللا ىىاالى ييكى  ،ٕالطبلؽ/( ا ًإالَّ مىا آىاتى
( ال يدركوف دقة ىذا النظاـ كال يفهموف حقيقتو الٍب تعتمد َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ََّل يَػْعَلُموفَ )

َناُه ِمْن ُكلِّ َشْيٍء كقولو )العامة،  على قاعدة األسباب كا٤بسببات ُب سننو اإلنسانية  َوَآتَػيػْ
ٍياىءى  ٯبىٍرًمى هللاي أفَّ أىىبى ) وعن اإلماـ الصادؽ )ع( ٖٓ-ْٖلكهف/ا( فَأَتْػَبَع َسبَػًبا ،َسبَػًبا إاٌل  األشى

سىبىابو  بػىبنال فىجىعىلى ، أبى ب ىو ، كالسبب بيد اإلنساف تكرٲبان لو كا٤بسبٌ ُّٖ/ُالكاُب( كيلًٌ شىٍيءو سى
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( فَايْػَفَلقَ  اْاِرْب ِبَعَصاَؾ اْلَبْحرَ كقولو )  ،ب إاٌل بوجود السببهللا تعأب، كال يعمل ا٤بسبٌ 
 .ّٔالشعراء/

ؾ اه ما انفلق البحر، فليست عصاه الٍب فلقت البحر، كإ٭با بسبب عصاه ٙبرٌ صلو ٓب يضرب بع
ة على هللا. بكامل االستطاعة كالبقيٌ ك ب ففلق هللا البحر، فاعمل بعلم كخربة ك٘بربة كجد ا٤بسبٌ 
َوالَِّذيَن  ان ما يكوف لبلستدراج كقولو )كثرة األمواؿ كاألكالد كالرفعة كالكرامة، ككثّب   فٌ أوا كاعلم

بُوا ِبَِاَيتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ََّل يَػْعَلُموفَ   . ُِٖ/األعراؼ( َكذَّ
ق على ضيٌ يي يشاء كى  نمعلى ع سًٌ وى : ظاىر اآلية أف الرزؽ بيد هللا سبحانو كأنو ىو الذم يػي فائدة

بلـز مع ا٣بربة كاالختصاص و كبذؿ ا١بهد الٌ مر بطلب الرزؽ كالسعي لأمن يشاء، كأف هللا 
فَاْمُشوا ِف َمَناِكِبَها ( كقولو )وً تً بى ري ٘بىٍ  ارً دى قٍ مي كى  وً تً رى بػٍ خً  رً دى ى قى لى عى ًقيمىةي كيلًٌ اٍمرًلء كالتجربة )كالكفاءة 

ْيَساِف ِإَّلَّ َما َسَعى، كقولو )ُٓا٤بلك/( وَُكُلوا ِمْن ِرْزِقوِ  مىٍن عىًملى كقولو ) ّٗجم/الن( َوَأْف لَْيَس ِلْْلِ
ـي بًًفٍعًلوً ) وِف غرر اٖتكم ُٓا١باثية/( صىا٢ًبنا فىًلنػىٍفًسًو كىمىٍن أىسىاءى فػىعىلىيػٍهىا ٍرءي يػيويزىفي بًقىٍوًلًو كىيقىوَّ عن ( اٍلمى

فإذا اختلف السعي  ،ُّٕ/ُٖشرح النهج (مًٌ اب٥بى  ًليَّ تبي اٍ  لً مى  العى ُبى  رى صَّ قى  نٍ )مى اإلماـ علي )ع( 
موارد الرزؽ، كصار الفقر كالغُب من صنع اإلنساف كالسلطاف ال اختلفت الكفاءات ختلفت اك 

ٍا ) عن اإلماـ علي )ع(من صنع هللا،  ٍزدىكىجى اٍلكىسىلي كىاٍلعىٍجزي فػىنػىتىجى اى ٍزدىكىجىٍت، اًإفَّ األىٍشيىٍاءى لىمَّ
ٍا اٍلفىٍقري  سباهبا الٍب يصنعها اإلنساف شياء أبألف هللا تعأب يتعامل مع األ ٗٓصٖٕلبحار( اًمنػٍهيمى

ُوا َما ِِبَيْػُفِسِهمْ لنفسو كقولو ) ُ َما بَِقْوـٍ َحتَّ يُػَغريِّ ، عن اإلماـ ا٢بسن ُُالرعد/( ِإفَّ اّلِلََّ ََّل يُػَغريِّ
عمل إ، أم ّْٖ/ٖٕالبحار( َمْفُروضٍ  َعَملٍ ْن عَ  َمْضُموفٌ  رِّْزؽٌ  كَ لُ غِ شْ ََّل يَ العسكرم )ع( )

 ر لتطور ا٢باؿ ٫بو األفضلكفكٌ  ،دائمان ٫بو األحسن حطماك  ،جاح ابلقدر ا٤بمكنمات النٗبقوٌ 
إلٲباف كالكفر، فمن سلك سنن النجاح كصل إٔب مطلوبو، ، كىذا ليس لو عبلقة ابكحياة أٝبل

ا٤بسار، كلو كاف بسط الرزؽ دليل اإلكراـ كالرضا من هللا  حً حًٌ صى كمن أخطأىا فبل ييأس فليي 
و ا٤بطيع، كلو كاف التضييق دليل اإلىانة ال ختص بو العاصي، عن النيب ب تعأب ال ختصٌ 

يْػَيا َكاَيتْ َلْو  )ص( ) َها  اْلَكاِفرُ  َأْعَطىَما  بَػُعوّا ٍ  َجَناحِ ِعْنَد هللِا  َتِزفَ  الد   (َشْيئاً ِمنػْ
، ُب ا٢بديث القدسي عن هللا، عن النيب )ص( )إٌف عبادم من ال يصلحو إاٌل ٕٗصٕٕالبحار
قر كلو أغنيتو ألفسده ذلك، كإٌف من عبادم من ال يصلحو إاٌل الغُب كلو أفقرتو ألفسده الف

  ذلك، كأين أدبٌر لعبادم بعلمي بقلوهبم(
َُيُْْ ـَضَخءُ  حِيًَََٓد ؤٌََْٓخٌُُُْْ ًََُد ؤًََُْددًُُْْ زِدَُّعِِ ظُوَشِّزٌُُْْ ػِنْذََٗد صُُْلََ بَُِّد َْٖٓ آَََٖٓ ًَػَََِٔ فَدُِمًد كَإًَُُ ﴿ – ٖٚ

 ﴾ خُنِّؼْقِ زَِٔد ػٌَُِِٔخ ًَىُْْ كِِ خُْـُشُكَدضِ آَِٓنٌَُٕ
 ،لفردكقضاء حاجة اكأحسن شيء يقربكم إٔب هللا ىو اإلٲباف الصادؽ كالعمل الصاّب النافع 

فىأيكلىًئكى يىٍدخيليوفى  كىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمنى الصَّا٢ًبىاًت ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه اجملتمع كقولو )ة ضهنك 
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موالكم كال أكالدكم الٍب تفتخركف هبا ىي الٍب تقربكم من هللا أ، كليست ُِْالنساء/( ا١بٍىنَّةى 
نىةه ( قرىب كقولو )زُْلَفى) ديكيٍم ًفتػٍ فىبلى تػيٍعًجٍبكى أىٍموىا٥بييٍم كىالى كقولو ) ُٓالتغابن/ ( ًإ٭بَّىا أىٍموىاليكيٍم كىأىٍكالى

ديىيمٍ  َوََّل لتموىا )وٌ خى ( الٍب َوَما َأْمَواُلُكمْ : )ا٘تعىن ،ٓٓالتوبة/( ًإ٭بَّىا ييرًيدي اَّللَّي لًيػيعىذًٌبػىهيٍم هًبىا أىٍكالى
( اِبلَِِّت تُػَقّرِبُُكْم ِعْنَدنَ ( الٍب رزقتموىا كالٍب تعتمدكف عليها ُب النجاة من العذاب )َأْوََّلدُُكمْ 

ِإَّلَّ َمْن لدينا أك منزلة قريبة ) بي رٌ قى ( قرىب، أك كسيلة تػى َفىزُلْ ليست ابألمور الٍب تقربكم إٔب هللا )
( زُْلَفىب إٔب هللا )قرٌ ستثناء منفصل عما تقولوف، كإ٭با الذم يي اب( أم ِإَّلَّ ( )َآَمَن َوَعِمَل َصاِٖتًا

رفكم ُب األمواؿ صقرىب ىو اإلٲباف الصحيح كالعمل الصاّب الذم ىو ترٝباف اإلٲباف، كحسن ت
 كشكركم  ٥بذه النعم كاستقامتكم الدينية كاألخبلقية كالعلمية ُب السرٌ  ،د كالنعم ا٤بتنوعةكاألكال

ْعفِ مع ربكم كمع أنفسكم كمن الناس ) ،كالعبلنية  ( فَُأولَِئَك َٙتُْم َجَزاُء الضِّ
كلئك ا٤بؤمنوف الصا٢بوف ٥بم ا١بزاء أم فأعلى الكثّب كالقليل،  : اسم جنس يدؿٌ فالضع

الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٖتَاِت نفسهم كىدكا غّبىم كقولو )ألهنم اىتدكا أب ،الكثّب ا٤بضاعف
ضعاؼ ال يعلمها إالٌ ىو  أ، كألف هللا يضاعف ا٢بسنات إٔب ِٗالرعد/( طُوىَب َٙتُْم َوُحْسُن َمَآبٍ 

كعن النيب )ص(  َْالنساء/( ا عىًظيمناكىًإٍف تىكي حىسىنىةن ييضىاًعٍفهىا كىيػيٍؤًت ًمٍن لىديٍنوي أىٍجرن كقولو )
( كىم ُب َوُىْم ِف اْلُغُرفَاِت َآِمُنوفَ ) ِٗٓ/ُٕالبحار (ميٍؤًمنه فػىهيوى  تىوي حىسىنىةه كىسىرٌ  ًسيًٌئىةه مىٍن سىاءىتىوي )
، أم ُب غرؼ ككماؿ ا٤بنزلة عن علو الدرجةتشبيهية، كاستعارة ببلغية ( كىي كناية اْلُغُرفَاتِ )

( كمأمونوف َآِمُنوفَ ز٥با العالية كالقصور السامية كا٤بساكن ا١بميلة ُب ا١بنة )ا١بنة ُب منا
لذات، كال ٱبافوف شيئان ٩با ٱباؼ ات كالٌ يأهنم بنعم دائمة كخّبات ابقية ككثرة ا٤بشته ،كمطمئنوف

( من ا٤بوت كا٥بـر كا٤برض وآمنيزف فيها )( من ا٣بركج منها أك ا٢بوآمنيمثلو ُب دار الدنيا )
ُأولَِئَك ٣ُتَْزْوَف اْلُغْرَفَ  مبَا َصبَػُروا صات كقولو )كمن السيئات كاآلفات كا٤بكركىات كا٤بنغٌ 

ـً ًعٍندى ، كألف ا١بنة دار السبلـ كقولو )ٕٓالفرقاف/( َويُػَلقَّْوَف ِفيَها ُتَِيًَّ  َوَساَلًما ٥بىيٍم دىاري السَّبلى
 .ُِٕ/األنعاـ( ٍعمىليوفى رىهبًًٌٍم كىىيوى كىلًيػ هيٍم ٗبىا كىانيوا يػى 

 ﴾ ًَخَُّزَِّٖ َّغْؼٌََْٕ كِِ آََّدظِنَد ُٓؼَدـِضَِّٖ ؤًَُُحِيَ كِِ خُْؼَزَخذِ ُٓمْنَشًَُٕ ﴿ – ٖٛ
كف كيتفننوف ُب إبطاؿ ( جاء ابلفعل ا٤بضارع، أم يسعوف على الدكاـ كٯبدٌ َوالَِّذيَن َيْسَعْوفَ ) 
ويش عليها عنها كالطعن فيها كالتش ة رسلنا كالصدٌ القرآنية كتكذيب رسالكدالئلنا ( َآاَيتَِنا)

ثّبىا! فهم ال يؤمنوف كال يَبكوف غّبىم يسّب ُب طريق اإلٲباف كإطفاء نورىا كعرقلة أت
أهنم يعجزكف هللا كيغلبوف إرادتو كال نقدر على عقوبتهم  فو ( معاندين، يتوٮبٌ ُمَعاِجزِينَ )
تعجيز الدعاة إٔب هللا كتثبيطهم عن فعل  على ( مسابقْب، أم يعملوف متسابقْبُمَعاِجزِينَ ك)

ٗبا ٱبططونو من  الناس بث الشبهات ُب القرآف، كإاثرة ا٣بوؼ ُب نفوس، كيعملوف على ا٣بّب
، ا٤بتنوعة من مشاريع الضبلؿ بوجواء الكفر كما يقوموف أخطر الشر كالفساد، كما يثّبكنو من 
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ُأولَِئَك ِف اْلَعَذاِب ما٥بم كال نقدر عليهم، )عأم يفوتوننا فبل ٫بصي أظانْب أهنم يعجزكننا 
همْب، فّبدكف عذاب جهنم كال ٯبدكف ( ٙبضرىم الزابنية حيث كانوا مأسورين متٌ ُٛتَْضُروفَ 

الذم صنعوه ألنفسهم ا١بحيم، ليم الدائم من ىذا السجن األ شدٌ أعنها مهرابن، كأم عذاب 
 م. اهتكسوء تصرفكعنادىم موا٥بم كأكالدىم أمن 

اكقولو )  .ْٗالكهف/( كىكىجىديكا مىا عىًمليوا حىاًضرنا كىالى يىٍظًلمي رىب كى أىحىدن
 ﴾ ِِلُوُ ًَىٌَُ خَْْشُ خُشَّخصِهِنيَهَُْ بَِّٕ سَزِِّ َّسْغُوُ خُشِّصْمَ َُِْٖٔ َّؾَدءُ ِْٖٓ ػِسَددِهِ ًََّوْذِسُ َُوُ ًََٓد ؤَْٗلَوْعُْْ ِْٖٓ ؽَِْءٍ كَيٌَُ ُّخْ ﴿ – ٜٖ
س اني أسعو على وٌ ينساف ٧بدد كذلك رزقو ٧بدد من قبل هللا، فهو سبحانو إلجل اأف أما فك
و على آخرين ضمن ا٢بكمة كا٤بصلحة العامة أك ا٣باصة، فمن الناس من يناسبو الغُب قى ضيػٌ كيي 

ابو الضرر، كمن الناس من يناسبو الفقر كلو أغناه الفسده الغُب، كأيضان يعتمد صى كلو أفقره أل
 .ى قاعدة األسباب كا٤بسبباتالرزؽ عل
( على من يشاء من ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ و )عى سً وَّ ( أم يػي ُقْل ِإفَّ َرّبِّ يَػْبُسُط الرِّْزؽَ : )ا٘تعىن

ق عليو ُب ظركؼ أخرل ليمتحنو، فهذا اختبار ُب ( كيضيٌ َويَػْقِدُر َلوُ عباده ُب ظركؼ معينة )
كانت ُب اختبار شخصْب   ّٔكاآلية السابقة/ ،شخص كاحد ابختبلؼ الظركؼ كاألزمات

ىا، فإهنا امتحاف ايٌ إكا ابألمواؿ الٍب رزقكم هللا غَبٌ مع اختبلؼ الظركؼ كاألزماف، فبل تى 
َوَما َأيْػَفْقُتْم ) ٖالتكاثر/( ُثَّ لَُتْسأَُلنَّ يَػْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ كٙباسبوف عليها كعلى كل نعيم كقولو )

نفاؽ ُب الطرؽ الٍب ٚبدـ إ، رى ثػي أك كى  لَّ طبلؽ ُب سبيل هللا، قى ( على اإلَشْيءٍ  ِمنْ ( )ِمْن َشْيءٍ 
هبم كترضي هللا رهبم فخّبه يعود ألنفسهم   ضالناس كترفع مستواىم كتقضي حوائجهم كتنه

ٍّبو فىؤًلىنٍػفيًسكيمٍ كقولو ) يشمل  ،واإليفاؽ مفهـو واسع الدَّلل ، ِِٕالبقرة/( كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن خى
كالعملي كا٤بهِب.. ككل عمل صاّب فهو إنفاؽ  ،نفاؽ ا٤بادم كا٤بعنومكاإل ،القوؿ كالعمل

صدقة فهو إنفاؽ، ككل ينفق من موقعو كعلى قدره، ككل ينفق كنصيحة صاّب، ككل معركؼ 
نفاؽ إل، كىو ترغيبهم ابِّٔالبقرة/( َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرِتِ َقَدرُهُ ٩با عنده كقولو )

ىذه ا٢بقيقة  ُب سبيل هللا فهو الذخر الباقي كالعمل الشاُب الذم يفيد الفرد كاجملتمع، لتقرَّ 
 .كاضحة  ُب القلوب

يػٍره مىرىدًّاكقولو ) يػٍره ًعٍندى رىبًٌكى ثػىوىاابن كىخى  جيوديكا) ِف غرر اٖتكم، ٕٔمرًن/( كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّا٢ًبىاتي خى
و، فهو سبحانو يعوضكم عنو برزؽ آخر ُب ضي وٌ عى ( يػي فػىهيوى ٱبيًٍلفيوي ( )يػىبػٍقىى اٍ ٍنوي ٗبى ا عى تػىعىتاضيو  يػىٍفُبى  اٍ ٗبى 

لنعمة كمضاعفة ا٣بّب كالربكة فيو أك دفع الشر، أك يعوضكم االدنيا إما عاجبلن أك آجبلن، بزايدة 
ِذيَن َمَثُل الَّ بتهيئة األسباب البلزمة لذلك كقولو ) ،بشكل من أشكاؿ التعويض ا٤بناسب

بُػَلٍ  ِمَئُ  َحبَّ ٍ  ُ يُػْنِفُقوَف َأْمَواَٙتُْم ِف َسِبيِل اّلِلَِّ َكَمَثِل َحبٍَّ  َأيْػبَػَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِف ُكلِّ ُسنػْ  َواّلِلَّ
 آتخر لكم ا٤بفاج، كيعوضكم ُب اآلخرة الثواب العظيم كيدَّ ُِٔالبقرة/( ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاءُ 

غرم النفوس يك ذ اكشفاؼ كنفٌ ( تعبّب ٝبيل كجليل فَػُهَو ٥ُتِْلُفوُ ا١بنة )ا٤بدىشة ُب  تكا٤بخبآ
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نفاؽ يزاف حسناتكم، فبل تتوٮبوا أف اإلبة ُب مفهو ذخّبة ابقية طيٌ  ،نفاؽها على اإلٌجعكيش
من حيث ال النافع للناس ٩با ينقص الرزؽ، بل ىو كعد هللا كعهده ابلتعويض كا٣بلف 

مىٍن ذىا الًَّذم يػيٍقًرضي اَّللَّى ، كقولو )ٕا٢بديد/( ا ٩بَّا جىعىلىكيٍم ميٍستىٍخلىًفْبى ًفيوً كىأىٍنًفقيو كقولو )ٰبتسبوف  
ًثّبىةن  : ينفق مالو ُب سبيل هللا كيعتربه يقرض هللا، ِْٓالبقرة/( قػىٍرضنا حىسىننا فػىييضىاًعفىوي لىوي أىٍضعىافنا كى

ُر الرَّاقرضان  كدينان عليو سبحانو! ) ( ذات معُب كاسع الداللة، كىو خّب ا٤بعطْب زِِقيَ َوُىَو َخيػْ
ُب لغّبه، كىو على كل غ بذاتو كا٤بكىو الغٌِب  ،لعباده، ألنو هللا سبحانو ىو الرزاؽ كالنافع حقيقة

باع األسباب ر أسباب الرزؽ كا٤بنافع للمرزكؽ، فاسعوا التٌ سخٌ شيء قدير، كىو سبحانو يي 
  :بلزمة، ُب غرر ا٢بكما٤بمكنة كالٌ 

لىةو كيلَّ يػينىاًدم مينىاد  ) وعن النيب )ص(( هخراْ ى أُ لَ عَ  وُ قَ فَ يػْ أَ  اْ إَّّل مَ  هُ ياْ يْ دُ  نْ مِ  دٍ حَ ْلَ  سَ ليْ )  اللَّهيمَّ : لَّيػٍ
لىفان  قو فً ىىب ٍلمينٍ  ، كهللا ُُٖ/ْالَبغيب كالَبىيب( تػىلىفان  كو سً لى ٍلميمٍ : عىجًٌ ري آخى  يػينىاًدم مينىادو ، كى خى

: إ٭با كرر فائدةكبغّب حساب كدك٭با مقابل، كغّبه يرزؽ لقاء منفعة.  سبحانو يرزؽ جودان ككرمان 
توبيخ  ُّٔب اآلية  دى صٍ القى  الختبلؼ القصد كالفائدة، حيث إفٌ  ،ّٔآية الرزؽ كما ُب اآلية

ِمْن عظ للمؤمنْب الحتواء اآلية على كلمة )ك للكافرين ككانوا ا٤بخاطبْب بو، كالقصد ىنا 
كمقداره كل إنساف بقدره   ،ُب سبيل هللاا٤بادم كا٤بعنوم غيبهم ابالنفاؽ ( الصا٢بْب كتر ِعَباِدهِ 

 كمن موقعو. 
 ﴾ ًٌَََّّْ َّمْؾُشُىُْْ ـَِْٔؼًد ؼَُّْ َّوٌٍُُ ََُِِِْٔدجٌَِصِ ؤَىَاَُُدءِ بَِّّدًُْْ ًَدٌُٗخ َّؼْسُذًَُٕ ﴿ – ٓٗ
 القصد من ىذا السؤاؿ    
كتوبيخهم بشدة ليكوف خجلهم أشد، تدؿ اآلية  ىو تقريع ا٤بشركْب (نكارمكاالستفهاـ اإل)

اء ألهنم ٯبهلوف أف بعض العرب ا١بهبلء كانوا يعبدكف ا٤ببلئكة عبادة جوفاء عمياء صمٌ 
ا٤ببلئكة كال يعرفوف التعامل معها، كُب ا٢بقيقة أهنم كانوا يعبدكف الشيطاف كأعوانو ككساكسو، 

فىبلى تىدٍعي مىعى كقولو ) َٓالكهف/( لظَّاِلِمَي َبَدًَّل بِْئَس لِ كىذا ىو البديل عن عبادة هللا كقولو )
ًبْبى  رى فػىتىكيوفى ًمنى اٍلميعىذَّ  علمغىٍّبً عامل بً كال) ِٗ٘ٔف هنج البالغ  خطب  ، ُِّالشعراء/( اَّللًَّ ًإ٥بىنا آىخى

ان عىٍن الصَّوىٍابً كىالسَّاٍئًًر عىلىى غىٍّبً الطَّرًًيًق الصَّحٍيح الى تىزًٍيديهي سيٍرعىةي السٍَّّبً ًإالٌ  َويَػْوـَ : )ا٘تعىن(  بػيٍعدى
يًعا  ،( يبعث هللا يـو القيامة ا٤بشركْب العابدين لغّب هللا كا٤بعبودين من دكنو سبحانو٤َتُْشُرُىْم ّتَِ

يًعاكمن ٝبلتهم ٰبشر ا٤ببلئكة ) منهم، من تقدـ كمن أتخر  حده أ( ٦بتمعْب ال يشذ ّتَِ
ُكْم َكايُوا يَػْعُبُدوفَ  ُثَّ يَػُقوؿُ للحساب كا١بزاء ) ( ىذا سؤاؿ استفهامي ِلْلَماَلِئَكِ  َأَىُؤََّلِء ِإايَّ

ان كا٤براد منو توبيخ ا٤بشركْب كتقريعهم كتيئيسهم من شفاعة ر و إٔب ا٤ببلئكة ظاىاستنكارم كجٌ 
 ء: ىل ىؤالسؤاؿ تقرير ،ا٤ببلئكة ٥بم، ٍب يسأؿ هللا ا٤ببلئكة الذين ال يعصوف هللا ما أمرىم

كا من عبادهتم ؤ هوف إليكم ابلعبادة؟ ىل كنتم راضْب هبذه العبادة؟ فتربٌ ار كانوا يتوجٌ كفٌ ال
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، ِٕنبياء/األ( ََّل َيْسِبُقويَُو اِبْلَقْوِؿ َوُىْم ِبَِْمرِِه يَػْعَمُلوفَ كا٤ببلئكة مطيعوف  عز كجل كقولو )
 عيٍ  كا٠ٍبى ًِب عٍ أى  ؾى ايٌ بػىعىثى نىبًيًو إبى إٌف هللاى ) عن اإلماـ الصادؽ )ع(، كىذا كارد على ا٢بديث ا٤بشهور

يى ًإ٥بىىٍْبً ًمٍن ديكًف اَّللًَّ كقولو )  ،ُّٖ/ِٗالبحار ة(رى اٍ جى ايى  ذيكين كىأيمًٌ ( أىأىٍنتى قػيٍلتى لًلنَّاًس اٚبًَّ
 ا نسب إليهم. عمٌ  ىوفى زَّ نػى ، كقد علم هللا سبحانو أف ا٤ببلئكة كعيسى مي ُُٔا٤بائدة/
 ﴾ دَٗيَ ؤَْٗطَ ًَُُِّْنَد ِْٖٓ دًُِٗيِْْ زََْ ًَدٌُٗخ َّؼْسُذًَُٕ خُْفَِّٖ ؤًَْؽَشُىُْْ زِيِْْ ُٓآِْنٌَُٕهَدٌُُخ عُسْمَ ﴿ – ٔٗ
عاء دٌ ايربنا من ىذا اال ستى ( تعاليت كتقدٌ ُسْبَحاَيكَ م قالت ا٤ببلئكة )أ( قَاُلوا ُسْبَحاَيكَ ) 

شريك أك الند، ك٫بن عبادؾ ه عن النزٌ الكاذب السابق، سبحانك أف يكوف معك إلو، كأنت مي 
 ٔالتحرًن/( ََّل يَػْعُصوَف اّلِلََّ َما َأَمَرُىْم َويَػْفَعُلوَف َما يُػْؤَمُروفَ مطيعوف أمرؾ كلن نعبد غّبؾ كقولو )

 ء( من دكف ىؤالِمْن ُدوهِنِمْ ( أنت انصران كربنا الذم نواليو ك٬بلص لك العبادة )َأْيَت َولِيػ َنا)
( بل كانوا َبْل َكايُوا يَػْعُبُدوَف إتِْنَّ ادهتم إايان إف كانت ىناؾ عبادة )الكفار، كما كنا نرضى بعب

ف كساكسهم غوائهم كيلبوٌ إُب ا٢بقيقة يعبدكف الشياطْب )إبليس كأعوانو كذريتو( إذ يطيعوهنم ُب 
ىي اعتهم ىي عبادهتم، ألف العبادة ططاعوىم، ك أُب عبادة غّب هللا كزينوا ٥بم كل منكر ف

ْيِس يَػُعوُذوَف ِبرَِجاٍؿ ِمَن إتِْنِّ فَػَزاُدوُىْم ا٣بضوع كقولو ) الطاعة مع َوَأيَُّو َكاَف رَِجاٌؿ ِمَن اإْلِ
الى ٘بىٍعىٍل مىعى اَّللًَّ ًإ٥بىنا آىخىرى كقولو )كالتيو  ، كىكذا البديل عن عبادة هللا الضياع ٔا١بن/( َرَىًقا

قوف ابلشياطْب مطيعوف ( مصدٌ ْكثَػُرُىْم ِّبِْم ُمْؤِمُنوفَ أَ ) ِِ/اإلسراء( فػىتػىٍقعيدى مىٍذميومنا ٨بىٍذيكالن 
وِف ، ّٖالنساء/( كىمىٍن يىكيًن الشٍَّيطىافي لىوي قىرًيننا فىسىاءى قىرًيننالوساكسهم منقادكف ٤بغرايهتم كقولو )

  .ٖٔخطبة/( ٲبىاًف، كى٧بىٍضىرىةه لًلشٍَّيطىافً ًلئل كى٦بيىالىسىةى أىٍىًل ا٥ٍبىوىل مىٍنسىاةه : )هنج البالغ 
 : فائدة

نو حق أك ابطل، أكيعتاد عليو كٓب يتحقق منو على كمعتقدان، نساف شيئان إللف اعندما أي
ف أكيعتاد عليو كيكوف ٗبستواه! فينبغي على اإلنساف قبل كيقنع بو ٔب ما أيلفو إفسوؼ ينقاد 

ببل أتثّبات تو صحٌ فعليو أف يبحث عن معينان، يعتمد معتقدان كأيلفو أك يعتنق مذىبان فكراين 
تو مع يفسو ومع ربو ومع فيِبئ ذمّ كيطمئن قلبو ىل ىذا ٗبستول االطمئناف بو، عليو، 
باع األعمى حالة إلغاء العقل كإىانة كرامة اإلنساف، كىي حالة خطّبة كمريرة التٌ اف الناس؟

مور ألهنا تؤدم إٔب الضياع كاالبتداع، ككل بدعة ضبللة ككل ضبللة ُب النار، كشر األ
فىعىوي ) ِٚٓٔف هنج البالغ  حكم، ٧بداثهتا ٍهليوي، كىًعٍلميوي مىعىوي الى يػىنػٍ   (!ريبَّ عىآبًو قىٍد قػىتػىلىوي جى
 ﴾يَد ظٌَُزِّزٌَُٕعِِ ًُنْعُْْ زِكَدٌََُّْْْ َُد َِِّْٔيُ زَؼْنٌُُْْ ُِسَؼْلٍ َٗلْؼًد ًََُد مَشًّخ ًََٗوٌٍُُ َُِِّزَِّٖ ظٌََُِٔخ رًُهٌُخ ػَزَخذَ خُنَّدسِ خَُّ﴿– ٕٗ

ياؽ السٌ  بعض، لذلك يتغّبٌ  منُب ىذا اليـو ا٢باسم تقطعت بينكم األسباب، كانقطع بعضكم 
و القوؿ إليهم ابلتأنيب ٔب ا٣بطاب كا٤بواجهة ا٤بباشرة، يوجٌ إالقرآين من ا٢بكاية كالوصف 

ََّل ٦َتِْلُك كمن عبادتكم ) أت ا٤ببلئكة منكم( يـو القيامة، بعد أف تربٌ فَاْليَػْوـَ : )ا٘تعىن، تكيبكالت
( فبل ا٤ببلئكة كال غّبىم ٲبلكوف للناس شيئان من دكف هللا، كال بَػْعُضُكْم لِبَػْعٍض يَػْفًعا َوََّل َارًّا
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من دكف هللا فأين تذىبوف؟  ان كال انصر  ان كال شفيع ان الذين كفركا ٲبلك بعضهم لبعض شيئان، ال كلي
كتربأ بعضهم من بعض، كال ٲبلك أحد فيو  ككيف تفكركف؟ كقد تقطعت بينهم األسباب،

َويَػُقوُؿ منفعة ألحد كال مضرة لو، كٱباطبوف بذلك على رؤكس األشهاد يـو ا٢بشر كا٢بساب )
( ظلموا أنفسهم ابلكفر كا٤بعاصي كظلموا غّبىم إبضبل٥بم عن سبيل هللا كقولو لِلَِّذيَن ظََلُموا

بُوفَ ) ِْٓ/البقرة( كىاٍلكىاًفريكفى ىيمي الظَّاًلميوفى ) ُتْم ِّبَا ُتَكذِّ ( النار الٍب  ُذوُقوا َعَذاَب النَّاِر الَِِّت ُكنػْ
ُتْم َصاِدِقيَ كذب هبا الظا٤بوف ككانوا ) كاآلف يركف  ْٖيس/ ؟(َويَػُقولُوَف َمَت َىَذا اْلَوْعُد ِإْف ُكنػْ

م ىذه ا٢بقيقة النار حقيقة ككاقعان، كيركهنا رأم العْب ال شك فيها كال ريب، فذكقوا اآلف طع
الٍب كنتم هبا تكذبوف! كاستذكقوا عذاب جهنم األليم كما كنتم تستذكقوف الطعاـ كالشراب ُب 

طْب، كليس ا٣برب كا٢بقيقة، كال السماع  فأنتم اآلف قد كردًب جهنم كىي غاية ا٤بفرٌ  .الدنيا
لِلطَّاِغَي  ، َيْت ِمْرَصاًداِإفَّ َجَهنََّم َكاعندئذ ال ينفع الندـ كاألسى كا٢بسرة كقولو ) ،كا٤بعاينة

 .ِِ-ُِالنبأ/   ( َمَآابً 
ًديده، دىاره لىٍيسى ًفيها ) وعن اإلماـ علي )ع( ابػيهىا جى ا بىًعيده، كىحىر ىىا شىًديده، كىعىذى ران قػىٍعريىى فىاٍحذىريكا انى

 لوانن آخر ، ٍب بٌْب ُٓٔ/ُٓج الببلغةشرح هن( رىٍٞبىةه، كىالى تيٍسمىعي ًفيهىا دىٍعوىةه، كىالى تػيفىرَّجي ًفيهىا كيٍربىوه 
  من كفرىم كضبل٥بم فقاؿ.

ذُ آَزَدئًُُْْ ًَهَدٌُُخ َٓد ًَبِرَخ ظُعََِْ ػََِْْيِْْ آََّدظُنَد زَِّْنَدضٍ هَدٌُُخ َٓد ىَزَخ بَُِّد سَـٌَُ ُّشِّذُ ؤَْٕ َّقُذًَُّْْ ػََّٔد ًَدَٕ َّؼْسُ ﴿ – ٖٗ
 ﴾ خَُّزَِّٖ ًَلَشًُخ ُِِْمَنِّ ََُّٔد ـَدءَىُْْ بِْٕ ىَزَخ بَُِّد عِمْشٌ ُٓسِنيٌ ىَزَخ بَُِّد بِكْيٌ ُٓلْعَشًٍ ًَهَدٍَ

ا٤بشركوف ٖبطورة ما يواجههم بو القرآف الكرًن على عقائدىم كعاداهتم ا١باىلية  حسَّ ألقد 
ت باعان أعمى، فقابلوا ا٢بق الواضح كاآلايبعوىا اتٌ فة، الٍب كجدكا آابءىم عليها فاتٌ لًٌ خى متى الي 

ا١بوفاء، كشككوا كعاداهتم البلهاء البينات ا٤بنجيات الٍب يتلوىا عليهم الرسوؿ بتقاليد اآلابء 
ُب قيمة الرسوؿ )ص( كالرسالة كالقرآف الكرًن كأهنا من عند غّب هللا ككذب على هللا، عندئذ ال 

فل، كالطبيب قيمة ٤با يقولو الرجل الصادؽ األمْب، كىذا ذنب العآب ا٤بخلص عند ا١باىل السا
الناصح عند ا٤بريض الذم يرل نفسو سليمان معاَب، كىكذا ا١باىل يعمل بنفسو كما يعمل 

الَِّذيَن َالَّ َسْعيُػُهْم ِف اْٖتََياِة ،  ُقْل َىْل يُػنَػبُِّئُكْم اِبْْلَْخَسرِيَن َأْعَماًَّل كقولو )  !العدك بعدكه
يْػَيا َوُىْم ٤َتَْسُبوَف َأيػَُّهْم ٤ُتِْسُنو  ًعاالد  كما يدرينا أف دمحمان )ص( لو  َُْ-َُّالكهف/( َف ُصنػْ

، لقالوا عنو بعض الناس مثل ىذا القوؿ جهبلء بعث ُب عصران الراىن ٤با نرل فيو جاىلية
األرض، كيشعر ٕبقيقة اآلخرة  ىلي أمان كمبادئ السماء ما ال يراىا كزايدة، ألنو )ص( يرل قيٌ 

 ومي حالة كل الذين يريدكف أف يصادركا الفكر النهضىل الدنيا، كتلك ىأ ابغّب ما يشعر هب
 ف كا١بهل! لٌ خى فيها التى  ُب األمم الٍب يعشعشي  ،التغيّبم الواعي ا٢بيٌ األخبلقي 
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َلى َعَلْيِهْم َآاَيتُػَنا: )ا٘تعىن ( كاضحة ا٤بباين عميقة ا٤بعاين كاسعة الداللة بَػيَِّناتٍ ( القرآنية )َوِإَذا تُػتػْ
 ،اقها الببلغي ا٤بميزيلضمائر، كال ريب ُب أهنا منزلة من هللا تعأب، لسهتز ا٤بشاعر كٙبرؾ ا

صرار وىم على اإلثٌ باعها، فهم حى عجازىا العلمي النادر، بدالن من أف يدعو عامتهم إٔب اتٌ كإل
قَاُلوا َما َىَذا ِإَّلَّ َرُجٌل على مقاطعتها كالبقاء على عاداهتم كتقليد آابئهم، ٤با أعوزهتم ا٢بجة )

( كقالوا: ما ىذا اإلنساف أم دمحم إاٌل رجل مثلكم رِيُد َأْف َيُصدَُّكْم َعمَّا َكاَف يَػْعُبُد َآاَبؤُُكمْ يُ 
باع عاداتكم ُب عبادة األكاثف ( أم ٲبنعكم من تقليد آابئكم كاتٌ َيُصدَُّكمْ ف )أمبتدع يريد 

م النهوض بوجو ىذا ُب خطر، كأف عليك اا٢بجرية، فحافظوا على تراث آابئكم كأجدادكم كأهن
مان مشهوران لى بلمباالة، كإاٌل فرسوؿ هللا كاف عى لهي كالٌ م كالتَّ هكي ( كتنكّب رجل للتَّ ِإَّلَّ رَُجلٌ الرجل )

َهابينهم، كقولو ) ، فما دامت الرسالة ِْالفرقاف/( ِإْف َكاَد لَُيِضل َنا َعْن َآِٙتَِتَنا َلْوََّل َأْف َصبَػْرَن َعَليػْ
٤بألوؼ كا٤بعركؼ لذلك نكفر هبا إبصرار، كٓب يوردكا برىاانن علميان على كفرىم القرآنية ٚبالف ا

فلم  ،كال حجة قطعية على قرارىم، فانغلقوا على ذكاهتم فمنعهم من االنفتاح على الرأم اآلخر
يػىبػٍغيوفى  أىفىحيٍكمى ا١بٍىاًىًليَّةً كقولو )الظلماء  موا فغرقوا ُب معاانة ا١باىلية ا١بهبلء ركا كٓب يتقدٌ يتطوٌ 

ا ًلقىٍوـو ييوًقنيوفى    .َٓا٤بائدة/( كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اَّللًَّ حيٍكمن
( كقالوا: ما ىذا القرآف أك النيب ٗبا فيو من ٙبذير من عذاب َوقَاُلوا َما َىَذا ِإَّلَّ ِإْفٌك ُمْفتَػًرى)

ل على هللا فبل ٚبافوا منو! ( ٨بتلق من عنده كمفتعُمْفتَػًرى( إاٌل كذب )ِإَّلَّ ِإْفكٌ الدنيا كاآلخرة )
اَؿ الَِّذيَن  َوقَ ة ٔبهل كغباء ككربايء، كاإلانء ينضح ٗبا فيو )ا٤بنجيٌ كالعقيدة فهم ٰباربوف ا٢بقيقة 

م على هللا، ك٘باكزىم ٤بنطق أهتر ٔبدكف ( كقاؿ أكلئك الكفرة ا٤بتمرٌ َكَفُروا لِْلَحقِّ َلمَّا َجاَءُىمْ 
وا بتأثّبه العجيب على سَّ غهم كأحى لى بػى ( كى َلمَّا َجاَءُىمْ لنيب )( أم القرآف أك الِْلَحقِّ العقل )

مشاعرىم، فلم يكفهم قو٥بم إف القرآف مفَبل كليس من عند هللا، بل حاكلوا أف يعرقلوا كقعو 
( فبل ٲبثل شيئان ُب ِإْف َىَذا ِإَّلَّ ِسْحٌر ُمِبيٌ ؾ للمشاعر كالضمائر كيقولوا )رٌ ا٤بؤثر ُب القلوب كا

ع كعناد كإصرار، بل حكموا ( ٔبهل كتسرٌ ِسْحٌر ُمِبيٌ ف ا٢بقيقة، فحكموا على القرآف أنو )ميزا
نة أهنم ٓب يقولوا ذلك عن بيٌ  ،خمْب للتمويو على ا١بهبلء من الناسلتكذيب كالظن كالتَّ ابعليو 

 نُ ظَ ، ُب غرر ا٢بكم )ِّالنجم/( ِإْف يَػتَِّبُعوَف ِإَّلَّ الظَّنَّ َوَما تَػْهَوى اْْلَيْػُفسُ علمية كقولو )
الذم يهدم الكرًن كا عن ىذا القرآف ربَّ ( ككم ىو ظلم كاعتداء عندما عى وِ لِ قْ اف عَ زَ يػْ مِ  فُ اْ سَ اإليْ 

، عى  كا عنو ابلسحر ا٤ببْب!، كقالوا: لكننا ٓب نستطع أف ندفعو بكل كسيلة، كال ربَّ للٍب ىي أقـو
اعر كيكسب العقوؿ كالقناعات كاإلرادات، ا٤بش ؾ النفوس كٰبييرًٌ ٰبي يزاؿ يتغلغل ُب القلوب كى 

ىيوى الًَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي اًب٥ٍبيدىل كىًديًن ب عليو، كقولو )ك٫بن ُب حّبة من أمره ال ٪بد طريقان للتغلٌ 
 . ّّالتوبة/( ا٢بٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌيًن كيلًًٌو كىلىٍو كىرًهى اٍلميٍشرًكيوف

 ﴾ ِْٖٓ ًُعُرٍ َّذْسُعٌَُٗيَد ًََٓد ؤَسْعَِْنَد بَُِْْيِْْ هَسَِْيَ ِْٖٓ َٗزِّشٍ ًََٓد آَظَْْنَدىُْْ ﴿ – ٗٗ
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َوَما كال حجة كال علم كال كعي، كال ٥بم شيء يعتمدكف عليو أصبلن فقاؿ )٥بم فإهنم ال دليل 
َناُىْم ِمْن ُكُتٍب َيْدُرُسويَػَها ل القرآف ة غليظة( قب( كما أعطينا مشركي قريش )كىم أمة أميٌ َآتَػيػْ

زكا هبا ا٢بق حٌب ٲبيٌ  ،موف منها لتكوف ٥بم ضمانة فكرية كاعيةالكرًن كتبان ٠باكية يدرسوهنا كيتعلٌ 
ان من من الباطل كيقيسوا هبا الكتب، فيقولوا: أبف ما جاءىم اليـو ليس كتاابن ٠باكاين كال كحي

لْب كغّب مؤىٌ  ،ا٢بقيقةهنم ال ٰببوف العلم كليسوا رجاؿ ٕبث عن عند هللا، كالسبب ُب ذلك: إ
َأرََأْيَت َمِن اَتَََّذ ِإَٙتَُو َىَواُه َأفَأَْيَت للدراسة العلمية كمعرفة ا٢بجة القطعية، كلكنهم كقولو )

َلَك ِمْن يَِذيرٍ ) ّْالفرقاف/( َتُكوُف َعَلْيِو وَِكياًل  ( كما بعثنا إليهم قبلك ايدمحم َوَما َأْرَسْلَنا ِإلَْيِهْم قَػبػْ
 ََٓكقد بعث هللا عيسى قبل دمحم )ص( أبكثر من  ،رىم عذاب هللا ُب يـو القيامةرسوالن ينذ

يبك إاٌل إٔب ذكأم إهنم ال يرجعوف ُب ت كال يعرفوف كيف يكذبوؾ؟طوف، سنة، فهم يتخبٌ 
، عوف ٫بو األحسنباع ا٥بول كتقليد عادات آابئهم ا١باىلية كال يتطلٌ كاتٌ  ،ا١بهل كالعناد األعمى

( إشارة إٔب أف الكتب السماكية ا٥بادية ا٤بنزلة ٯبب ُكُتٍب يَْدُرُسويَػَها: )فائدة كال يتفكركف،
 .م منها كُب مقدمتها القرآف الكرًندراستها كالبحث العلمي فيها كالتعلٌ 

ـً يػىٍهًدم بًًو اَّللَّي مىًن اتػَّبىعى رًٍضوىانىوي سي  ،قىٍد جىاءىكيٍم ًمنى اَّللًَّ نيوره كىًكتىابه ميًبْبه كقولو ) ( بيلى السَّبلى
( كنز العماؿ اٍلقيٍرآفى ر وًٌ ثػى يػي فػىلٍ  ًخرًينى كًَّلْبى كاآلاأل لىمى عً مىٍن أرىادى ) وعن النيب )ص(، ُٔ-ُٓا٤بائدة/
بَّر ق: فليتعمٌ روِّ ثػَ يػُ لْ فػَ ، ِْْٓخرب  . كىيػىتىدى
 ﴾ ْْ كٌََزَّزٌُخ سُعُِِِ كٌََْْقَ ًَدَٕ ٌَِٗريًًََِزَّذَ خَُّزَِّٖ ِْٖٓ هَسِِْيِْْ ًََٓد زََِـٌُخ ِٓؼْؾَدسَ َٓد آَظَْْنَدىُ ﴿ – ٘ٗ
ة هللا جارية كٓب تتوقف، نٌ ؾ مشاعرىم ٗبصارع ا٤بكذبْب من قبل، كسي رىم سبحانو كٰبرٌ يذكٌ    

وََكذََّب : )ا٘تعىنكلئك ا٤باضوف أ( للداللة على القلة القليلة عما أكٌب ِمْعَشارَ كىم ٓب يؤتوا )
ذب اب٢بق كبقي على الشرؾ من كاف قبلهم من األمم ا٤باضية، كما ( ككالَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهمْ 

َناُىمْ متك )أبك ىؤالء من ذٌ يك ( أم ِمْعَشارَ ( كٓب يبلغ كفار قريش )َوَما بَػَلُغوا ِمْعَشاَر َما َآتَػيػْ
جساـ كطوؿ األعمار ككثرة األمواؿ كاألكالد عشر ما آتينا األمم الٍب كانت قبلهم من قوة األ

ر ُب رسالة هللا كالتأمل ة كا٢بضارة، كلكن ينقصهم اإلٲباف كالعمل الصاّب كالتفكٌ ي٤بدنم مع اعنلكا
بُوا ُرُسِليبدعوة األنبياء ) ( فكذبوا الرسل كالرساالت، كانتهت ا٤بهلة كانتفت ا٢بكمة من َفَكذَّ

س ( أم إنكار هللا لسوء حا٥بم الذم تستنكره النفو َفَكْيَف َكاَف َيِكريِ كجودىم أحياء! )
( الذم فيو لغة التهديد ا٤ببهم العاـ، كىو ا٥بجـو َيِكريِ فيستتبع العقاب كالعذاب، أم أخذىم )

مي يلمس ر ا٤بنكر الشديد ! كجاء على شكل سؤاؿ استذكارم كاستنكارم هتكٌ كم ا٤بدمٌ ا٤بدٌ 
ْر ِإْف َفذَكِّ ككاف التذكّب كافيان ٥بم كمتناسبان معهم كقولو ) كٰبٌرؾ مشاعرىم، قلوب ا٤بخاطبْب
، ِٖآؿ عمراف/( كىٰبيىذًٌريكيمي اَّللَّي نػىٍفسىوي ىلكهم أٝبعْب؟ كقولو )أ، أٓب ٗاألعلى/( يَػَفَعِت الذِّْكَرى

َفَما َكاَف اّلِلَُّ لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكايُوا َأيْػُفَسُهْم هللا ٥بم كقولو ) تكمفاجآ تآفليحذر ىؤالء ٨ببٌ 
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ٍافى ًعبػٍرىةن لًٍلبىٍاًقٍْبى، كالًَّذٍم الى  َٕالتوبة/( َيْظِلُموفَ  تػَّعىظى بًتجارًب اً كىالسًَّعٍيدي مىٍن  يػىتًَّعظي اًبٍلمىٍاًضٍْبى كى
لىٍت ًمٍن قػىٍبلي ل كقولو )بى قٍ تػى مسٍ كالي  رً ضً اٍ ي كا٢بى ضى  ا٤باٍ ُب  ةه دى كاحً  هللاً  ني نى سي ، كى غىٍّبًهً  سينَّةى اَّللًَّ الًٍَّب قىٍد خى

دى ًلسينًَّة اَّللًَّ   . ِّالفتح/(  تػىٍبًديبلن كىلىٍن ٘بًى
صٍ بِْٕ ىٌَُ بَُِّد َٗزِّشٌ هَُْ بََِّٗٔد ؤَػِظٌُُْْ زٌَِخلِذَشٍ ؤَْٕ ظَوٌٌُُٓخ َُِِّوِ َٓؽْنََ ًَكُشَخدٍَ ؼَُّْ ظَعَلٌََّشًُخ َٓد زِقَدلِسٌُِْْ ِْٖٓ ـِنَّ ﴿ – ٙٗ

 ﴾ ٌَُُْْ زََْْٖ َّذَُْ ػَزَخذٍ ؽَذِّذٍ
الناصح ا٢بريص على ىداية ا٤بتأٌلق يب ا٤بصطفى )ص( أنو ااكر القرآف شخصية الن ري وًٌ صى يي    

ية ا١بديدة ا٤بتنوعة، الٍب تعتمد تبلقح العقوؿ كتقارب اآلراء، أمتو، فيأتيهم أبساليب ا٢بوار الفنٌ 
كطلب الدليل ا٤بقنع  ،صيلقائمة على أساس الفكر األال ،كىي من أساليب الدعوة اإلسبلمية

نصاؼ، لب منهم النتيجة برجاء العدؿ كاإلاد٥بم ابلٍب ىي أحسن، كيطكالربىاف الواضح، كٯب
ا٤بعاند ا١باىل، إٔب آفاؽ العقل الفردم ا٥بادئ  نجفينقلهم من حدكد العقل ا١بمعي العاـ ا٤بتش

وّبذه الطريق  يتحرر العقل ا٤بنفتح على الرأم اآلخر،  ،ر مع نفسو بشكل خاصا٤بفكٌ 
كخاصة ُب أمر يتصل ابلضمّب الفردم، يتحرر من  ،اتوالفردي اٗتاص من قناعاتو وقرار 

: علم النفس اٖتديث أف ىناؾ عقلي فَ شَ كَ وَ ضغوطات ا١بماىّب الغوغائية ا٤بشوشة للذىن، 
مر أُب ابلشبهات عقبلن فرداين مستقبلن، كعقبلن ٝباعيان عامان، فالعقل ا١بمعي ا٤بضطرب يتشوش 

لكل إيساف أربع ) عن ٚتاىدحياتية للبشرية،  ضركرةالدقيقة، الٍب ىي الصحيحة العقيدة 
: عيناف ُب رأسو لدنياه، كعيناف ُب قلبو آلخرتو، فإٍف عميت عينا رأسو كأبصرت عينا أعي

 قلبو فلم يضرٌه عماه شيئان، كإف أبصرت عينا رأسو كعميت عينا قلبو، فلم ينفعو شيئان(! 
َا َأِعُظُكْم ِبَواِحَدةٍ : )ا٘تعىن  ( ُقْل ِإ١تَّ
ينسجم مع ذ اشفاؼ نفٌ خبلقي ٝبيل أكأبسلوب  ،: التذكّب اب٣بّب فيما يرؽ لو القلبالوعظ

( أم َأِعُظُكْم ِبَواِحَدةٍ دعوكم ك)أرغبات النفس، أم قل ايدمحم ٥بؤالء ا٤بشركْب كأشّب عليكم ك 
ة، ىذه الكلمة الواحد ،بكلمة كاحدة، كأنصح لكم كاقَبح عليكم ببل جرب كال إلزاـ كأنتم أحرار

جديد اب٢بق بعيد عن التقاليد  مؤثر ٙبدد لكم ا٤بنهج ُب التفكّب، كىو أسلوب حركي فِب
ٲبيت ا٢بق كٰبيي الباطل  ،لئيم ا٤بقيتالٌ ا١باىلية ا٤بألوفة، فاألىواء الفوضوية ا٤بعركفة كالعناد 

تعاكف لن ،دعون ينفتح بعضنا على اآلخر ويصدؽ معوكيضل البشر عن فهم ا٢بق كا٢بقيقة، 
الذم ينفع ا١بميع، كاجتهدكا ُب طلب ا٢بق ا٤بطلوب على ٙبديد ا٥بدؼ ا٤بشَبؾ السامي 

ت اآلاثـ على سبر تشت عليكم الرؤية، ك وَّ خالصان كانصفوا ا٢بقيقة، كارفعوا ا٢بجب الٍب غى 
 قلوبكم فلم ٘بعل للحق منفذان يدخل إٔب عقولكم كٰبرؾ قلوبكم؟! 

  :الكلم  الواحدة سرَّ ُث فَ 
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ىو القصد ا١باد من قاـ ابألمر كٙبٌمل ا٤بسؤكلية،  :والقياـ ال لغّبه،  والقياـ( ْف تَػُقوُموا ّلِِلَِّ أَ )
كتوحيد الطرؽ مع هللا سبحانو  ،و الصادؽ  سبحانو ألجل هللا الكرًن كٙبقيق رضاهكالتوجٌ 

مع كامل ا٣باصة،  كا٤بصاّبكمعرفة ا٢بقيقة بعيدان عن األىواء كالضوضاء الواحد لتطلبوا ا٢بق 
ال القياـ على  ،كا٤بسؤكلية( من القياـ ابألمر َأْف تَػُقوُموا) نجكاالرتياح كببل تشكاالنفتاح ا٥بدكء 

 رً دى ى قى لى عى  ةي مَّ كا٥بً )كدكافع سامية ( هبمة عالية َأْف تَػُقوُموا ّلِِلَِّ األرجل الذم ىو ضد القعود، أم )
ُكويُوا قَػوَّاِمَي بلح الفكر كاطمئناف القلب كقولو )ينما كاف إلصواب أباع الصٌ ( التٌ ة٤بهمٌ اى 

ا٣باصة النموذجية ( على مبدأ التعاكف ابلشورل النخبوية َأْف تَػُقوُموا ّلِِلَِّ ) ُّٓالنساء/( اِبْلِقْسطِ 
نػىهيمٍ مشاكل عالقة كقولو ) الفردية كليس ا٢بوار العاـ الفوضوم من أجل حلًٌ  ( كىأىٍمريىيٍم شيورىل بػىيػٍ

لقاح العقوؿ كنضوج األفكار كرائد إٔب الدقيقة ا٣باصة: ، كا٤بشورة النخبوية ّٖالشورل/
والوصوؿ الواحد  لنصرة اٖتق  دعوة قرآيي  إىل القياـ جبدّ ( إهنا َأْف تَػُقوُموا ّلِِلَِّ الصواب )
، بعيدان عن ا٥بول كا٤بصاّب ا٣باصة، بعيدان عن ا٤بؤثرات الشائعة ُب اجملتمع من إىل اٖتقيق 

العادات كالتقاليد كاألىواء ا١باىلية، إهنا دعوة إٔب منطق الفطرة ا٥بادئ الصاُب بعيدان عن 
( كلكن فيها ِبَواِحَدةٍ  َأِعُظُكمْ كالشعور بقرب هللا سبحانو كتقواه، إهنا كلمة ) ،ضجيج ا١باىلية

وم كال  ال لغرض دنيالفكر كالسلوؾ، كالقياـ ا٣بّب كلو، إف ٙبققت صح ا٤بنهج كاستقاـ 
ووحدة الكلم  على )ا٣بالص  من أجل هللا، ا٣باص الصادؽ ٤بصلحة خاصة، إنو القياـ 

بة جاىلية مشوشة للذىن كمقلٌ كخلفٌيات ر ببل مؤثرات ر كالتدبٌ ٍب التفكٌ ( أساس كلم  التوحيد
حثْب اء متبا( ٦بتمعْب متشاكرين أكفٌ َمثْػىَن ( )َمثْػىَن َوفُػَراَدى. )لمشاعركمغٌّبة ل للمواقف

ثنْب يسأؿ بعضكم بعضان كٰباكره كيبحث معو علميان اإلشكاالت اثنْب اكمتناظرين، متناصفْب 
الدقيق ليحصل تبلقح األفكار ألصحاب النظر بعلم، كيراجعو ضرٌتنا! أقتنا ك الٍب فرٌقتنا كمزٌ 

ذم الالذم يوٌحد الصفوؼ، ك رسالتو ليهتدكا إٔب الرأم الصائب ك ، بدعوة دمحم الثاقب كالرأم
ا٤بشوشة  تطمئن إليو القلوب، من غّب التأثر اب١بماىّب الفوضوية كالغوغائية ا١باىلية ا٤بنفعلة

كديننا كاحد ال يقبل التفرقة   !؟فعلينا أف يتساءؿ معًا بصدؽ إىل مت يبقى متفّرقي، للفكر
كالذم يضٌران  ُٗٓاألنعاـ/(  شىٍيءو ًإفَّ الًَّذينى فػىرَّقيوا ًدينػىهيٍم كىكىانيوا ًشيػىعنا لىٍستى ًمنػٍهيٍم ُب كقولو )
كالذم ينفعنا ينفعكم، كنطمح أف نفٌكر ٗبا البٌد لنا من عملو، كال نيعذىري ُب جهلو،  ،يضرٌكم
 .العقل نً سٍ حي من السؤاؿ  نى سٍ فإف حي 

 تان، فإفٌ ني عى تػى  ؿٍ أستى  الى هان كى قي فى تػى  سلٍ فى  تى لٍ أ، ُب غرر ا٢بكم )إذا سى والسؤاؿ عنواف عقل السائل
 (! لً اىً ١بٌ ابى  وه بيٍ شى  في سٌ عى ا٤بتػى  ٓبى العاٍ  إفٌ ، كى ٓبًً لعاٍ ابى  وه بيٍ شى  مي لٌ متعى الي  لى اىً ا١بَّ 
عميق صادؽ ٕبديث  ،( كمنفردين كاحدان كاحدان، كٱباطب كل كاحد نفسو بنفسوَوفُػَراَدى)

عن أف تنفصلوا  من أجلًٌ ُب أجواء ا٢بق كا٢بقيقة، ؾ عقلو كفكره كضمّبه دقيق ىادئ، فيتحرٌ 
 ،ش على رؤيتكما٤بشوٌ  ،ؼر ا١باا١بماىّبم ا١باىلي كالعقل ا١بمعي  ،ا١بو الصاخبتيار 

 ألعراؼكال تتأثركا اب ،كالضاغط على عقولكم كمواقفكم، حٌب يستقيم رأيكم كيصفو فكركم
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ا ُثَّ تَػتَػَفكَُّروا مَ الطارئة )الفاسدة نفعاالت ص من االة من التفكّب السليم، كالتخلٌ عالعامة ا٤بان
 ( ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنَّ ٍ 

ل ل كأتمٌ مر دمحم بتعقٌ أ( ُب ُثَّ تَػتَػَفكَُّرواابلقلب ) الصحيح : طلب ا٤بعُبالفكر (ُثَّ تَػتَػَفكَُّروا)
كما جاءكم بو من ىذا كصدؽ، من البداية حٌب النهاية، ٦بتمعْب كمنفردين كمتحاكرين بعلم 

و العظيم كاستيعابو قي لي ة، كخي حى مٍ ة السى لى هٍ مة السى القيٌ سبلمية القرآف الكرًن ا٤بعجز كالرسالة اإل
للناس، أاتكم ٗبا أتى بو النبيوف من قبلو، كٓب يكن بدعان من الرسل، ككلهم قالوا إف ىناؾ عآب 

( ِبَصاِحِبُكمْ اآلخرة، عآب ا١بزاء كا٢بساب سوؼ تنتقلوف إليو بعد ا٤بوت مباشرة، كُب التعبّب )
أنو الصادؽ األمْب إٔب حْب بعثِب للنبوة، فلم تعهدكا مِب  عندكم ركؼ أم إنو قريب منكم كمع

فانصفوا ُب  ،( حالة جنوفِجنَّ ٍ كما رأيتم علٌي ) ،ة رأمكذابن كال اختبلالن ُب الفكر أك خفَّ 
ا٤بنيصف الذم يعتمد منطق العقل كالتفٌكر، كأفضل كا١بداؿ ىذا ىو ا٢بوار العادؿ التقييم، 

كأحسني العقل ما ىداؾ ٫بو الصواب، كاقنعت بو أمر هللا كرسلو كرساالتو،  العبادة التفٌكر ُب
َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإَّلَّ جملنوف! كقولو )افهو إذف  ،عنو )ص( كصدٌ  حمدكمن كفر ٗبلوا األلباب، ك أ

كمسٌدد ابلوحي، كمؤيٌد فهو رٞبة مهداة، كمعصـو عن ا٣بطأ،  َُٕنبياء/األ( َرْْتًَ  ِلْلَعاَلِميَ 
 يب الطبائع كتزكٌ ذًٌ كا٤بواعظ السامية الٍب هتي  ،كآاته هللا جوامع الكلم كا٢بكم البليغةمن السماء، 

قيٍل ايى أىٍىلى اٍلًكتىاًب النفوس، كىذه الدعوة للحوار مشاهبة لدعوتو )ص( ألىل الكتاب كقولو )
نػىنىا كىبػىيػٍنىكيٍم أىالَّ نػىٍعبي  ُكْم َلَعَلى كقولو ) ْٔآؿ عمراف/( دى ًإالَّ اَّللَّى تػىعىالىٍوا ًإٔبى كىًلمىةو سىوىاءو بػىيػٍ َوِإنَّ َأْو ِإايَّ

ذير لكم كحريص نإاٌل ( كما أان لكم ِإْف ُىَو ِإَّلَّ يَِذيرٌ ) ِْسبأ/( ُىًدى َأْو ِف َااَلٍؿ ُمِبيٍ 
عآب ا١بزاء كا٢بساب ُب  ،فكم بصدؽ ٕبقيقة العآب اآلخرركم كأخوٌ عليكم كانصح إليكم ألحذٌ 

أنكم تعرفوف البداية، )كاٍلًذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى ح لكم النهاية ا٢بتمية كما ـ القيامة. كأين أكضٌ يو 
أي(!  تىًهٍي الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى ك٤باذا  ،َّل يعرؼ ٘تاذا ٦توت ،والذي َّل يعرؼ ٘تاذا يعيشيػىنػٍ

بداية عمر ٧بدكد، كقدـ ٰبشر؟! كمعرفة النهاية أىم من معرفة البداية، ألف النهاية خلود كال
كالنذير  من الضرر ( كٓب يذكر البشّب، ألف القـو يعتمدكف العناد، فيتناسب معهم التحذيريَِذيرٌ )

 .من ا٣بطر كليس التبشّب اب١بناف
( أماـ عذاب رىيب دائم قادـ عليكم ُب اآلخرة، فإذا كاف العمر ُب بَػْيَ يََدْي َعَذاٍب َشِديدٍ )

كىنا ييصٌور السياؽ القرآين الببلغي الفِب العذاب  !ؿ فسرعاف ا٤بلتقىإدابر كا٤بوت ُب إقبا
بصورة صادقة موحية فنية ٧بركة للمشاعر، ككأنو قريب كشيك أف يقع اآلف  ،الشديد ا٤بديد

ٌرًؾ للضمائر ، كالنيب )ص( يقٌرب ا٤بعُب  أماـ األعْب! ُب تصوير ابرع موحو مثّب للمشاعر كى٧بي
 مىٍاتى  مىا عىلىى ءي ا٤برٍ  ثي عى بػٍ يػي ) كعنو )ص( ،ِِ/ّركح البياف(ِقَياَمَتوُ  َقْاَمت َقدْ فػَ  َمْاتَ  َمنْ بقولو )

  .ِِِْٕكنز العماؿ خرب(وً يً عىلى 



 

  الثاين والعشروف/ إتزء  ٗ٘  / عدد آايهتا كي/ م ٖٗسبأ / سورة  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     095
 

: إف االثنْب ا٤بنسجمْب إذا إتواب ما ىي فائدة التقييد ابَّلثني والفرادى؟: سؤاؿ: فائدة
نصاؼ، كعرض كل كاحد ق ابإلليعينهما ُب البحث لطلب ا٢ببصدؽ، التجئا إٔب هللا تعأب 

، فبل يكاد ا٢بق أف يبتعد عنهما، بل يهتداي كقناعاتو من علمو منهما على صاحبو ما ظهر لو
كتعٌقل ككذا الواحد جيد الفكر إذا تفٌكر ُب أمر مهم مع نفسو هبدكء كينسجما معو، إليو، 

صراط مستقيم كقولو ، كهللا يهدم للحق كإٔب الواحد كأتمل، ٦بردان عن ا٥بول ٤بعرفة ا٢بق
فإنو يقٌل  ،ٖببلؼ الكثرة كا١بماعات ا٤بتنافرة ا٤بتناحرة ُُالتغابن/( َوَمْن يُػْؤِمْن اِبّلِلَِّ يَػْهِد قَػْلَبوُ )

: إتاىل)ِف غرر اٖتكم ، كيكثر ا١بهل كا٣ببلؼ كيثور الغضب كالتنافر ،فيها العلم كاإلنصاؼ
 ،نسجاـفاؽ كاالتٌ ئْب ألنو أكفق كأسهل كأقرب لبل( ا٤بتكافَمثْػىَن كتقدًن ) من اختدعتو ا٤بطالب(

كهتذيب عادات. كتصحيح أخطاء، ألنو لقاء تبلقح عقوؿ كإنضاج أفكار، كتعديل قناعات، 
حىٌق عىلى العاقًل أف ييضًيفى إٔب رأيًو رأمي العقبلء، كىيىضٌم إٔب ًعٍلًمًو عيلـو )ِف غرر اٖتكم 

 (ا٢بيكىماء
 ﴾ ِْٖٓ ؤَـْشٍ كَيٌَُ ٌَُُْْ بِْٕ ؤَـْشَُِ بَُِّد ػَََِ خَُِّوِ ًَىٌَُ ػَََِ ًَُِّ ؽَِْءٍ ؽَيِْذٌ هَُْ َٓد عَإَُْعٌُُْْ ﴿ – ٚٗ

يٌبْب هللا تعأب نزاىة رسولو )كىكذا نزاىة ٝبيع األنبياء )ع(( فبل أيخذ أمواؿ من يستجيب    
ذا يعود علٌي؟ : خذكا أنتم األجر، فما مصلحٍب من إنذاركم؟ كماويقوؿ ٙتملو على دعوتو، 

، ُب صورة ذاتية موحية مؤثٌرة، كىو الباىرة كأقصد ٙبريك فكركم ككجدانكم إٔب حقيقة اآلخرة
ُب ٙبريك ا٤بشاعر كتوجيو الضمائر  ،أسلوب فِب دقيق من أساليب إ٪باح الدعوة اإلسبلمية

ْل َما قُ : )ا٘تعىنسلوب انعم شفاؼ غّب مباشر، لعقوؿ، مع التأنيب على اإلصرار أبكتنبيو ا
( كل ما ٙبٌملت ُب تبليغ الرسالة اإلسبلمية القٌيمة من جهاد َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر فَػُهَو َلُكمْ 

( فأجره فَػُهَو َلُكمْ )كاستقامتكم كصرب على ا٤بشاؽ كٙبمل ا٤بعاانة ألجل إصبلحكم كىدايتكم 
ن أجل ماؿ آخذه لكم كنفعو إليكم، فبل تظنوا أين دعوتكم إٔب مسألة خاصة يب، كاتباعي م

َ لِلنَّاِس َما منكم، كإ٭با من أجل حقيقة مهمة أكصلها لكم كقولو ) َوَأيْػَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُػبَػيِّ
، فإف من عبلمات القائد ا٤ببٌلغ ا٤بؤثٌر كما يصفو قولو ْْالنحل/( يُػزَِّؿ ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَػتَػَفكَُّروفَ 

  .ُِيس/( أىليكيٍم أىٍجرنا كىىيٍم ميٍهتىديكفى اتًَّبعيوا مىٍن الى يىسٍ )
، أم إين ال أسألكم أجران ِّالشورل/( قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ُب اٍلقيٍرىبى أما قولو )

( ألف فَػُهَو َلُكمْ ماداين، أما أجر ا٤بوٌدة ُب القرىب فهو أجر معنوم رسإب يعود نفعو عليكم )
( الٍب ىي امتداد طبيعي ٣بط النبوة الستمرار والوَّلي ٌودة ذم القرىب ترتبط ٗبفهـو اإلمامة )مى 

( كليس ثواب عملي إاٌل على هللا عز كجل الذم  َعَلى اّلِلَِّ  ِإْف َأْجِرَي ِإَّلَ رعايتكم كىدايتكم )
رين ٍب كصدؽ دعوٌب، كىو الذم أيجلع على إخبلص نيٌ كىو مطٌ  ،كٌلفِب هبذه ا٤بسؤكلية

تيٍم فىمىا سىأىٍلتيكيٍم ًمٍن أىٍجرو ًإٍف أىٍجرًمى كيكافئِب، كأجره الكرًن ىو الذم أتطٌلع إليو كقولو ) فىًإٍف تػىوىلَّيػٍ
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: حاضر كرقيب كيعلم كيرل شهيد( َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ ) ِٕيونس/ ( ًإالَّ عىلىى اَّللًَّ 
كامّبة خفٌية دقيقة فيها كالصوت كالنٌية، ككأهنا  كٰبصي كل أعمإب كأعمالكم كٰبفظها ابلصورة 

فيلم ميسىٌجل ٦بيىٌسم حٌي كاقعي يصٌور كل شيء كال ٱبفى عليو شيء، كسيجازم ا١بميع يـو 
 ا٢بساب األكيد. 

: مهمة الرسوؿ )ص( كالدعاة إٔب هللا مهمة صعبة، فإف ٙبٌمل تلك الصعاب ال يدؿ فائدة
ناؾ أمر رابين أخركم عإب ا٤بضامْب يطمح إليو )ص(  ٭با ىإعلى أم طموح دنيوم ٧بدكد، ك 

: إٔب أف شرط وِف ذلك إشارة، ْٗا٢بجر/( فَاْصدَْع مبَا تُػْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكيَ كقولو )
، ّالزمر/( أىالى َّللًًَّ الدًٌيني ا٣بٍىاًلصي ف تعتمد على اخبلص النية  تعأب كقولو ) أالدعوة إٔب هللا

 . َّٔتنبيو ا٣بواطر ص( اْلُمْؤِمِنيَ تَتَفاّاَل َمَراِتَب  ْخالصِ إلِ ابَ نيب )ص( )كعن ال
 ﴾ هَُْ بَِّٕ سَزِِّ َّوْزِفُ زِدُْمَنِّ ػََِّدُّ خُْـٌُُْذِ ﴿ – ٛٗ
: القذؼ الرمي البعيد، كىناؾ قذؼ مادم كقذؼ يَػْقِذُؼ اِبْٖتقِّ ( ُقْل ِإفَّ َرّبِّ يَػْقِذُؼ اِبْٖتَقِّ ) 

 ا٢بق كيظهر ا٢بجة كيكٌلف الوحي الذم يوحي بو إٔب رسلو ( يبٌْب ْقِذُؼ اِبْٖتَقِّ يػَ معنوم )
ا٢بٍىقًٌ كقولو )بذاتو ا٤بقٌوم لغّبه،  كأنبيائو، ىذا الذم جئتكم بو ىو ا٢بق األصيل، ا٢بق القوٌم 

ؾ العقوؿ الذم يقذؼ بو هللا عز كجل ليحٌل ٧بٌلو ُب القلوب، كٰبرٌ ، ّٓيونس/( أىحىق  أىٍف يػيتػَّبىعى 
( إف ريب يرمي اب٢بق ُب كجو الباطل يَػْقِذؼُ كا٤بشاعر كينهض ابإلرادات إلعمار ا٢بضارات )

 ،ُب ساحة الصراع بينهما، ٗبا ٲبلكو ا٢بق من القوة الذاتية الٍب تستطيع أف تبطل حجج الباطل
( َمُغُو فَِإَذا ُىَو زَاِىقٌ َبْل يَػْقِذُؼ اِبْٖتَقِّ َعَلى اْلَباِطِل فَػَيدْ فيزىق كيزكؿ ابلتدريج كقولو )

، كفيو إشارة إٔب أف ىذا الوحي السماكم الذم يقذفو هللا سيصل إٔب ٝبيع الناس ُٖنبياء/األ
بنوره ٝبيع الناس ُب هناية األمر  يءُب كل أ٫باء العآب ُب ظركفو ا٤بناسبة، ككيفية مبلئمة، كيض

( كىًديًن ا٢بٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌيًن كيلًًٌو كىلىٍو كىرًهى اٍلميٍشرًكيوفى ىيوى الًَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي اًب٥ٍبيدىل كقولو )
إيو تصوير للمشهد ِف إحقاؽ اٖتق وإبطاؿ الباطل بصورة بالغي  فني  ُٚتسَّم  ، ّّالتوبة/

كسب ؾ القلوب كت، ككأ٭با ا٢بق قذيفة قوية خارقة كمؤثرة تنفذ ُب النفوس كٙبرٌ ُٛترّك  للمشاعر
قناعات، كال يقدر أحد أف يقف أمامها ُب طريقها، إف هللا سبحانو ال يقذؼ اب٢بق خبط ال

كيوجهو عن ٚبصيص كتشخيص دقيقْب، ُب الوقت  ةكقدر عشواء، إنو يقذؼ بو عن علم 
ابلظركؼ ا٤بناسبة لئلنساف ا٤بناسب أك األمة  ، ُب الكيفية ا٤بناسبة،ا٤بناسب ُب ا٤بكاف ا٤بناسب

ًن اٍىتىدىل فىًإ٭بَّىا ، كقولو )ا٢بق حيث يشاء هللا تعأبا٤بناسبة، فيقع  قىٍد جىاءىكيمي ا٢بٍىق  ًمٍن رىبًٌكيٍم فىمى
ا كىمىا أىانى عىلىٍيكيٍم ًبوىًكيلو    .َُٖيونس/( يػىٍهتىًدم لًنػىٍفًسًو كىمىٍن ضىلَّ فىًإ٭بَّىا يىًضل  عىلىيػٍهى

 :عن اإلماـ الباقر )ع(
ٙبف العقوؿ ( ِليوِ َمثْ  اْلَباِطلِ ِف  ُأْعِطيَ  َحقٍّ ِف  َشْيئاً  َنعَ مَ فإيُو ِمْن  قاٖتَْ َعَلى  يَػْفسكَ  َأْصِِبْ )

، ُِٔص ٍاًربي للٌحًق ، اي اٍلمىٍغليويبي اًب٢بٍىقًٌ غىاًٍلبه ، ُب غرر ا٢بكم )اٍلغىاًٍلبي اًبلشَّرًٌ مىٍغليويبه
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ـُ اْلغُُيوبِ ٧بىٍريكب( ٍب قاؿ ) ـُ ابت بذاتو كا٤بثٌبت لغّبه كىو )٢بق الثاب( إٌف ريب يقذؼ َعالَّ َعالَّ
ـُ ( ال يغيب عنو ىدؼ كال غاية، كال يغيب عنو شيء. )اْلغُُيوبِ  ( صيغة مبالغة ابلعلم، أم َعالَّ

بكل ما غاب عنو خلقو ُب كل  ،( صيغة مبالغة بعلمو ابلغيباْلغُُيوبِ يعلم كل شيء )
بلفظ ا١بمع ألنو عآب بغيب كل أحد عاقل ( اْلغُُيوبِ األحواؿ كاألزماف كاألماكن، كإ٭با ذكر )

، ٕبيث ُٔؽ/( َويَػْعَلُم َما تُػَوْسِوُس بِِو يَػْفُسوُ لم ما ُب ضمّب كل أحد كقولو )عكغّب عاقل، كي
ال يشغلو ٠بع عن ٠بع، كالشأف عن شأف، كال ٚبتلط عليو حاجات خلقو، ىو سبحانو الذم 

، ألنو موجود ُب كل ىا فبل ٰبجبو عنها شيءع على حقائق األشياء كلها الكامنة ُب خفاايلً يىطٌ 
تيمٍ مكاف، كقولو )   .َٔاإلسراء/( ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّاسً ،كقولو )ْا٢بديد/( كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ

 ﴾ هَُْ ـَدءَ خُْمَنُّ ًََٓد ُّسْذِتُ خُْسَدىَُِ ًََٓد ُّؼِْذُ ﴿ – ٜٗ
راع أزٕب مستمر، كما يتصارع ا٣بّب كالشر، كالعسر ا٢بق كالباطل على سعة معناٮبا ُب ص

كاليسر كالنور كالظبلـ، فإذا تغٌلب ا٢بق يعِب بنصرة أىلو لو، كمن نصر ا٢بق كأىلو خذؿ 
ىلو، كالبد أف ينتشر كينتصر )دين ا٢بق( ُب ٝبيع اآلفاؽ ُب هناية جولة الصراع، ألف أالباطل ك 

مستقلة، فإذا جاء ا٢بق قواين زىق الباطل ذليبلن  كللحق دكلةمهما طالت، للباطل جولة كمهلة 
، ألف للحق قدرة ذاتية مؤٌىلة على إزىاؽ الباطل كإضعاؼ دكره. بعكس ضعيفى  كأكزاؿ 

ة قا٤بشر ( ُب صورة من الصور َجاَء اْٖتَق  ( قل اي دمحم للمشركْب )ُقْل َجاَء اْٖتَق  : )ا٘تعىنالباطل، 
ٕبججو القاطعة كبراىينو الساطعة ليتحدل اآلخرين كقولو  ا٤بلفتة للنظر، كىو القرآف الكرًن

( َجاَء اْٖتَق  ) ّٓفصلت/( َسُنرِيِهْم َآاَيتَِنا ِف اآْلَفَاِؽ َوِف َأيْػُفِسِهْم َحتَّ يَػتَػبَػيََّ َٙتُْم َأيَُّو اْٖتَق  )
و الناس إٔب جاء دين ا٢بق كىو اإلسبلـ األصيل كرفعت رايتو برسالتو القٌيمة ا٥بادية الٍب تدع

لَِئالَّ َيُكوَف ِللنَّاِس التكامل اإلنساين، كقد ألقى هللا ا٢بجة على الناس بتبليغهم الرسالة كقولو )
ٌ  بَػْعَد الر ُسلِ  ( ظهر ا٢بق بقوتو كىيبتو كابف أمره ُقْل َجاَء اْٖتَق  ) ُٓٔالنساء/( َعَلى اّلِلَِّ ُحجَّ

كأتثّبه على العقوؿ كسيطرتو على ا٤بشاعر، ابلتدريج السريع، كقويت حجتو كظهر سلطانو 
ُب األحياء، كالبد لدين ا٢بق أف )نور ا٢بياة( ككاف كقعو ُب النفوس ٗبنزلة كقع نور الشمس 

ىيوى الًَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي اًب٥ٍبيدىل كىًديًن ا٢بٍىقًٌ ينتصر على الباطل ُب هناية الصراع بينهما كقولو )
الًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌ    .ِٖالفتح/( يًن كيلًًٌو كىكىفىى اًبَّللًَّ شىًهيدن

 ( َوَما يُػْبِدُئ اْلَباِطُل َوَما يُِعيدُ )
: بدأ الشيء فعلو ابتداءن، أم ذىب دين الباطل كىو الشرؾ كالوثنية كاضمحل كبطل يُػْبِدئُ 

القدرة على أف أمره كانتهى أثره كأتثّبه كما عادت لو ا٢بياة ُب ا١بزيرة العربية كغّبىا، فليس لو 
كقد كقدراتو ُب تنمية ا٢بياة، يبدأ نشاطو كيعود أتثّبه من جديد ألف أمامو ىيبة ا٢بق ا٤بفيد، 

تقرر مصّب الباطل كعرؼ الناس أنو إٔب زكاؿ ألنو فػىقىدى ميقوًٌمات البقاء، ُب فتح مكة كاف حوؿ 
نها بعود ُب يده كيقوؿ بيت هللا ا٢براـ ثبلٜبائة كستوف صنمان حجراين، فجعل النيب )ص( يطع
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ِف غرر ٍب ذكر ىذه اآلية،  ُٖاإلسراء/( َوُقْل َجاَء اْٖتَق  َوَزَىَق اْلَباِطُل ِإفَّ اْلَباِطَل َكاَف َزُىوقًا)
، البٍاًطلي أٍضعىفي نى ) اٖتكم ( عن اإلماـ ٍّب، ظىلىمى ا٢بىقَّ مىٍن نىصىرى البٍاًطلصً ا٢بىق  أقٍػويل ظىهيػٍره

( حق  َأبَداً  َباِطلَ أفَّ ال ِقيَ َيستَػيْ ، َوََّل َأبَداً  اٖتّق اَبِطلُ أفَّ  الَقْلبُ  ِقيَ يْ ستػَ يَ ََّل الصادؽ )ع( )
، كمهما يقع للباطل من غلبة مادية ُب بعض األحواؿ كاألشكاؿ كالظركؼ، إاٌل ٖٓصَٕالبحار

الناس ال أهنا ليست غلبة على ا٢بق، كإ٭با ىي غلبة على ا٤بنتسبْب إٔب ا٢بق، إهنا غلبة على 
٭با يعيش الباطل كينتصر بسبب خذالف أىل ا٢بق إغلبة على القيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ، ك 

زٌأ كال يتعدد فهو دين هللا الواحد  ،للحق، فقد جىزٌأكا دين ا٢بق إٔب أقساـ، كدين ا٢بق ال ٯبي
ا بينهم (، كاختلفوا ُب دين ا٢بق كتنازعو كلم  التوحيد، وتوحيد الكلم ا٤بوٌحد ا٤بٌتحد على )

 .كصاركا فرقان كٝباعات كطوائف متناحرة متباغضة
نَػُهمْ كقولو )  ، إهنم أضعفوا ا٢بقُْالشورل/( َوَما تَػَفرَُّقوا ِإَّلَّ ِمْن بَػْعِد َما َجاَءُىُم اْلِعْلُم بَػْغًيا بَػيػْ

موا ذكاهتم فعظٌ بسبب سوء نياهتم كتصرفاهتم،  !رموز ا٢بق على أساس أهنمكخذلوا دين ا٢بق 
ًإفَّ الًَّذينى فػىرَّقيوا ًدينػىهيٍم كىكىانيوا كُب ىامش ا٢بياة كقولو ) ،ء ضعفاءاٌل فصاركا أذركا دين هللا، غٌ صى ك 

ؿي فىأىىنَّ تيٍصرىفيوفى كقولو ) ُٗٓاألنعاـ/( ًشيػىعنا لىٍستى ًمنػٍهيٍم ُب شىٍيءو  ( فىمىاذىا بػىٍعدى ا٢بٍىقًٌ ًإالَّ الضَّبلى
 هللاُ  فَػَتحَ  ِإَّلّ  ُديْػَياُىمْ  إِلْصالحِ  ِديِنِهمْ  ِمنْ  َشْيئاً  النَّاسُ  ُرؾُ يَػتػْ  َّلَ ، ُب غرر ا٢بكم )ِّيونس/
ٍاًدمىان  ميٍلكىوي  جىعىلى  ضان )مىنٍ ي(! كفيو أِمْنوُ  َأَار   ُىوَ  َما َعَلْيِهمْ  ، كيل   لىوي  نٍػقىٍادى ا ًلًديًٍنوً  خى  كىمىنٍ  سيٍلطىٍافو
ٍاًدمان  ًديٍػنىوي  جىعىلى  (! كيل   ٍيوً فً  عى طىمى  ًلميٍلًكوً  خى  ًإٍنسىٍافو
  ﴾ هَُْ بِْٕ مََِِْطُ كَةََِّٗٔد ؤَمَُِّ ػَََِ َٗلْغِِ ًَبِِٕ خىْعَذَّْطُ كَسَِٔد ٌُّلِِ بََُِِّ سَزِِّ بَِّٗوُ عَِْٔغٌ هَشِّرٌ ﴿ – ٓ٘
َا َأِال  َعَلى يَػْفِسي)      –ؿ ( قل ايدمحم ٥بؤالء ا٤بشركْب: إف حصل ٕب ضبلُقْل ِإْف َاَلْلُت فَِإ١تَّ

كا٫برفت عن ا٢بق كطريق ا٥بداية كأخطأت فهم ا٢بقيقة، فسببو مٌِب كمن  –كما زعمتم 
الشيطاف، كيكوف نتائج ضبلٕب على نفسي خاصة كال يضر غّبم، كحاش رسوؿ اإلنسانية أف 
 ،يضلَّ كىو يعاِب الضبلؿ، كلكن ىذا الكبلـ على سبيل ا٤بسايرة ُب فٌنية اجملادلة الناجحة

، سيًئلى ُِٓالنحل/( َوَجاِدْٙتُْم اِبلَِِّت ِىَي َأْحَسنُ ااكرة كاالنفتاح على اآلخر كقولو )كا٤بركنة ُب 
 َحْيثُ ِمْن  ايْػَتهيْ ، وَ ٤تُِب   َحْيثُ أ َمَعُو ِف بَدإِ اإلماـ علي )ع( عن ا٢بوار الناجح فقاؿ )

كتطمئن القلوب،  (! أف تبدأ لتكسر ا٢باجز النفسي السَّميك بينكما، لتنشرح الصدكرب  ُتُِ 
َوِإِف فصار أسلوب ا٢بوار الفٌِب الناجح، أىم كمقٌدـ على طرح حجج كبراىْب ا٢بوار نفسو ! )

( كإف اىتديت إٔب دين ا٢بق كأصبت ا٢بقيقة، فليس ذلك من اْىَتَدْيُت فَِبَما يُوِحي ِإَلَّ َرّبِّ 
( من فَِبَما يُوِحي ِإَلَّ َرّبِّ ) ٭با ىدايٍب ٗبا يتفٌضل بو علٌي ريب سبحانوإنفسي كحوٕب كقٌوٌب ك 

أك اإل٥باـ أك العلم أك البياف كا٢بكمة كعلـو الوحي من السماء كا٥بداية كاإلرشاد، ألف الوحي 
العلم مزيد من  حٌب تستذكؽ حبلكة اإلٲباف كتطلب ،يفتح العقل كيوٌسع آفاؽ التفكّب ،الوعي

 ،من هللا تعأب، كاب٥بدل يكثر الوعيكالعمل الصاّب، كلذلك كاف ا٥بدل ىبة كنعمة فضيلة 
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( َوالَِّذيَن اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدى َوَآََتُىْم تَػْقَواُىمْ كيتحٌسن االستبصار كقولو )كتقول الفراسة، 
  .ُٕدمحم/

إٔب أف مصدر ا٥بداية من هللا كىي أتٌب بقدر رغبة اإلنساف كاستعداده ٥با   وِف ىذا إشارة
، كأان ال أملك ُٔا٢بج/( كىأىفَّ اَّللَّى يػىٍهًدم مىٍن ييرًيدي كقولو ) ّاألعلى/( فػىهىدىل كىالًَّذم قىدَّرى كقولو )

قيٍل الى أىٍمًلكي لًنػىٍفًسي نػىٍفعنا كىالى ضىرًّا لنفسي شيئان كليس ٕب من األمر شيء إاٌل إبذف هللا كقولو )
يعٌ ) ُٖٖاألعراؼ/( ًإالَّ مىا شىاءى اَّللَّي  و كيعلم ٝبيع أفعا٥بم كإف ابلغوا ُب ( ألقواؿ خلقِإيَُّو ٔتَِ

ُتمْ ( من ٝبيع خلقو كقولو )َقرِيبٌ إخفائها ) ( اإلجابة َقرِيبٌ ) ْا٢بديد/( َوُىَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنػْ
ما أعلناه  ،٤بن رجاه، كىو أقرب منا من حبل الوريد، كلقربو منا كيلَّ القرب يعلم عنا كل شيء

 كىو سبحانو مىٍعُب   ،أف هللا يطٌلع على خفااي نفسو لقربو منوكما أخفيناه، كىكذا ا٤بؤمن يعلم 
٦تَاَف َوزَيػََّنُو ِف قُػُلوِبُكمْ أبمره عناية مباشرة كقولو ) عن  ٕا٢بجرات/( َوَلِكنَّ اّلِلََّ َحبََّب ِإلَْيُكُم اإْلِ

ٌرـى ًمنٍ  حيٍرمىة اٍلميٍؤًمني أىٍعظىمي النيب )ص( ) : ثىبلىثىةه  اٍلميٍؤًمنً ، كىمىٍن كىاًحدىةه ًك ًمٍن اٍلكىعىبًة، ألفَّ هللًا حى
: إذا كٌكلت النفس ذلك دَّلل  ِفو : فائدة ُٕصٕٔلبحار( اءً الٌسوٍ  ظنَّ ًو بً  نَّ ظى يي  ًو كىأفٍ مً كىد مىالىوً 

إٔب ىواىا كعاداهتا كطبائعها كنزقها كشياطينها فتقوده إٔب الضبلؿ البعيد، بينما ا٥بداية نعمة 
َوَمْن كىبة من هللا ألصحاب القلوب السليمة كقولو )٤بن ١بأ إليها،  كحصن حصْب أمْبالنعم، 

زي النٍَّاًس مىٍن عىجى ُُالتغابن/( يُػْؤِمْن اِبّلِلَِّ يَػْهِد قَػْلَبوُ   زى عىٍن ًإٍصبلىًح نػىٍفًسًو(. ، ُب غرر ا٢بكم )أىٍعجى
  ﴾ هَشِّرًٌٍََُْ ظَشٍَ بِرْ كَضِػٌُخ كََِد كٌَْضَ ًَؤُخِزًُخ ِْٖٓ ٌََٓدٍٕ  ﴿ – ٔ٘

نظار بشكل عاـ، ييصٌور فزعى كىىلعى من مشاىد يـو القيامة مكشوؼ لؤلمثّب إنو مشهد 
ا٤بشركْب عند موهتم كقد أحاط هبم الفزع من كل مكاف كسيطر عليهم ا٣بوؼ، فبل ٦باؿ 

لعدكاف ( كلو تنظر ايدمحم بعينيك كيف أتخذ قادة البغي كاَوَلْو تَػَرى ِإْذ َفزُِعوا): ا٘تعىنللهركب، 
 ،عندما حاف كقت ا٤بوت كحٌل األجل ،( حْب فزعوا أم خافوا خوفان شديدان ِإْذ َفزُِعوا)الذىوؿ 

 فَػَقدْ  َمْاتَ  َمنْ ) ، عن النيب )ص(كحصل البعث كالنشور كا٢بساب ،كانتقلوا إٔب العآب اآلخر
يرىءي  يػيبػىعىثي كعنو )ص( )  ،ِِ/ّركح البياف( وُ تُ ِقَيامَ  قَْاَمتْ 

كنز العماؿ (عىلىًيوً  مىٍاتى  مىا عىلىى ا٤ب
العامة فهذه علمها  وأما القيام  الكِبىا٣باصة بو،  قيامتو الصغرىأم تقـو  ،ِِِْٕخرب

عند هللا تعأب، أخذىم الفزع كا٣بوؼ ا٤بزلزؿ للبدف عندما رأكا العذاب رأمى العْب، كجواب 
كىو موج كثيف فظيع من الذعر  ،يت أمران فظيعان ترتعد لو الفرائصأ( ٧بذكؼ كقديره: لر َوَلوْ )

٥بم  ( فبل مهرب كال إفبلت كال مفرٌ َفاَل فَػْوتَ كالرعب كا٣بوؼ ما يعجز القوؿ عن كصفو! )
من نكالو كضراكتو، كهللا ال يفوتو منهم أحد هبرب أك بتحٌصن ٗبكاف، فبل ينجو منهم ظآب من 

ا٥برب ُب ٧باكلة ايئسة، كلكن  ا٥بوؿ الكاسح الذم فوجئوا بو، ككأ٭با أرادكا اإلفبلت كحاكلوا
َوُأِخُذوا ِمْن َمَكاٍف إٔب أين يهربوف؟! كأين يذىبوف؟! كىم ُب حالة ذىوؿ مزلزؿ لؤلبداف )

( كىم حيث كانوا فهم من هللا قريبْب كىو ٧بيط هبم كال يفوتونو، أم كأخذىم عذايب َقرِيبٍ 
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( كناية ٦بازية اٍف َقرِيبٍ َمكَ فجأة من مكاف قريب منهم، كىم حيث كانوا فهو قريب منهم )
تشبيهية تيصٌور أهنم ُب يد هللا كقبضتو كٙبت حكمو كإرادتو، كأف هللا أقرب لئلنساف من نفسو  

كىىيوى كقولو ). ُٔؽ/( َويَػْعَلُم َما تُػَوْسِوُس ِبِو يَػْفُسُو َوَٟتُْن َأقْػَرُب ِإلَْيِو ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ كقولو )
 (!كٍ صىنىمي  وى فػىهٍ  هللاً  عىنٍ  كى لى غى شى  ما كيلَّ ) ِف اٖتديث، ْا٢بديد/( تيمٍ مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ 

  ﴾ ًَهَدٌُُخ آََٓنَّد زِوِ ًَؤَََّٗ َُيُُْ خُعَّنَدًُػُ ِْٖٓ ٌََٓدٍٕ زَؼِْذٍ ﴿ – ٕ٘
آف ( قالوا آمنا ابلقر َوقَاُلوا َآَمنَّا بِوِ يعلنوف اإلٲباف، حْب يركف الطاٌمة الكربل ُب يـو القيامة! )

كٗبحمد كرسالتو عندما كاجهوا ا٤بصّب النهائي الذم يكشف ٥بم حقيقة اآلخرة، كىم ُب حاؿ 
الفزع كا٥بلع كشدة ا٣بوؼ، فقد آمنوا اآلف بعد فوات األكاف، كىذا اإلٲباف االضطرارم غّب 

عُب كيف كأين، : ٗبوأنَّ ( َوَأنَّ َٙتُُم التػََّناُوُش ِمْن َمَكاٍف بَِعيدٍ مطلوب كال مرغوب كال ينفع )
: التناكؿ، كىو من ا٤بفردات الفٌذة النادرة ُب التناوش كىو استفهاـ إنكارم يراد بو االستبعاد،

ََّل القرآف، كىو تعبّب عن األمل ابإلٲباف الذم يراكدىم ُب ىذا ا٤بوقف الرىيب ا٢باسم كقولو )
َفُع يَػْفًسا ِإ٦تَايُػَها ملَْ َتُكْن َآَمَنْت ِمْن قَػْبلُ  ِمْن : كيف يتناكلوف اإلٲباف )ا٘تعىن، ُٖٓألنعاـ/ا( يَػنػْ

( كىم ُب اآلخرة؟ كحْب ا٢بساب كبعد فوات األكاف؟ كانتهت الفرصة كا٤بهلة )مهلة َمَكاٍف بَِعيدٍ 
ار  كال حساب بار؟ كٓب يكونوا تناكلوه من مكاف قريب حْب االختبالعمر( كانتهى كقت االخت

 ،حصوؿ عليو، ككاف اإلٲباف معركضان ُب الدنيا فضٌيعوهكىم ُب الدنيا، كىي الفرصة الوحيدة لل
يعرفوا أٮبيتو أنو سفينة النجاة ُب يـو ا٢بساب! كالدنيا دار تكليف كعمل كال  يبالوا بو كٓب كٓب

َوَلْو تَػَرى ِإِذ ٭با دار تشريف كقولو )ة دار حساب كال عمل كال تكليف، كإحساب، كاآلخر 
ْعَنا فَاْرِجْعَنا يَػْعَمْل َصاِٖتًا ِإنَّ ُموِقُنوفَ اْلُمْجرُِموَف َنِكُسو رُُءوسِ  ( ِهْم ِعْنَد َرّبِِّْم رَبػََّنا َأْبَصْرَن َؤتَِ

بيوا، كىزً أىٍف  كيٍم قػىٍبلى أىنٍػفيسى  بيواحىاسً عن النيب )ص( ) ُِالسجدة/  ٘بىىهَّزيكاكى  أىٍف تيوزىنيوا قػىٍبلى نيوىىا ٙبيىاسى
 . ّٕ/ٕالبحار( ٍكربىً األى لىٍلعىرًض 

  ﴾ ًَهَذْ ًَلَشًُخ زِوِ ِْٖٓ هَسَُْ ًََّوْزِكٌَُٕ زِدُْـَْْرِ ِْٖٓ ٌََٓدٍٕ زَؼِْذٍ ﴿ – ٖ٘
إهنم رفضوا اإلٲباف االختيارم ُب كقت التكليف كىم ُب الدنيا، فكيف يتحقق عندىم    

 اإلٲباف االضطرارم ُب كقت ا٢بساب كا١بزاء ا٢باسم ُب اآلخرة، كفاقد الشيء ال يعطيو؟ إهنم
رموا اإلٲباف كٌضيعوه كما يرمى الرامي رميتو الثمينة كيضٌيعها، ككما يلعب الطفل اب١بوىرة 

َوِىَي يَػْفِسْي  ،َفَمْا اْلَفْائَِدُة َأْف َأْرَبَح ُكلَّ َشْيٍء، َوَأْخَسَر َأَىمَّ َشْيءٍ الثمينة على أهنا حصى! )
أهنم قد كفركا اب٢بق كالقرآف كٗبحمد )ص( ( كا٢باؿ َوَقْد َكَفُروا بِِو ِمْن قَػْبلُ : )ا٘تعىن( ؟!

كرسالتو من قبل ذلك ُب الدنيا، رفضوىا من دكف حجة كال برىاف، كىم ُب زمن التكليف 
كاالبتبلء حيث ٯبب اإلٲباف اب٢بق، كىم اآلف يؤمنوف ساعة ا٢بساب حيث ال ينفع إٲباهنم 

( اآلية كناية ٦بازية لطيفة تشبيهية ٤بن يطلق يدٍ َويَػْقِذُفوَف اِبْلَغْيِب ِمْن َمَكاٍف بَعِ ىذا ُب اآلخرة )
أحكامو ببل علم رٝبان ابلغيب، أم إهنم كانوا يطلقوف أحكامهم عن عآب الغيب )عآب ما كراء 
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الطبيعة( ببل علم كال معرفة، كابلظن كالشك كاإلنكار، كينفوف البعث كالنشور ٔبهل كإصرار، 
كل من يتكّلم بال كٓب يكن ٥بم دليل على إنكاره، ك: ال جنة كال انر رٝبان ابلغيب، ويقولوف

، من جهة اجملاز كالتمثيل ٤بن يرمي كال يصيب علم وَّل يقي فهو يقذؼ ويرجم ابلغيب
( من جهة بعيدة عن الواقع، فّبموف كبلمهم ُب ا٣بياؿ كاآلماؿ فبل ِمْن َمَكاٍف بَِعيدٍ ا٥بدؼ )

اسم يـو ا٢بساب الرىيب، ٰباكلوف ايئسْب يصل إٔب ىدفو كمرماه، ُب ىذا اليـو اآلخر ا٢ب
 تناكؿ اإلٲباف من مكاف بعيد عنو كٗبحاكلة فاشلة كىازلة!

  ﴾ ًَلََِْ زَْْنَيُْْ ًَزََْْٖ َٓد َّؾْعَيٌَُٕ ًََٔد كُؼََِ زِإَؽَْْدػِيِْْ ِْٖٓ هَسَُْ بَِّٗيُْْ ًَدٌُٗخ كِِ ؽَيٍّ ُٓشِّرٍ ﴿ – ٗ٘
، ييصٌور القرآف ىذه الٌلحظة ا٢با٠بة من كاقع مؤٓب من مشاىد يـو القيامةآخر إنو مشهد 

كىم يسّبكف ٫بو هناية مأساكية مظلمة  ،مأساكم، كاقع فصل بينهم كبْب أمانيهم كرغباهتم
نَػُهْم َوبَػْيَ َما : )ا٘تعىنأعٌدكىا ألنفسهم أبنفسهم كىم ال يعلموف إٔب أين سينتهوف،  َوِحيَل بَػيػْ

نَػُهْم َوبَػْيَ َما َيْشتَػُهوفَ كىحىاؿى هللا تعأب كىفىصىلى كىفػىٌرؽى ) ( حْب جاءىم ا٥ببلؾ،َيْشتَػُهوفَ  ( من بَػيػْ
فػىلىٍم يىكي يػىنػٍفىعيهيٍم ًإٲبىانػيهيٍم لىمَّا رىأىٍكا أبىٍسىنىا سينَّةى اَّللًَّ الرجوع إٔب الدنيا ليؤمنوا كيعملوا صا٢بان كقولو )

لىٍت ُب ًعبىاًدهً  فىصىلى بينهم كبْب مشتهياهتم كما يتمنونو من قبوؿ  ، كأيضان ٖٓغافر/( الًٍَّب قىٍد خى
اإلٲباف كدخوؿ ا١بناف، كبْب شهوات الدنيا كملذاهتا اب٤بوت ا٢بق الذم البد منو، كفصل بينهم 

 .كبْب النجاة من ا٣بطر الذم يواجهونو، كالعذاب الذم يشهدكنو
تَػَنا يُػَرد  َوََّل يَُكذَِّب ِبَِاَيِت رَبِّنَ كقولو ) ، كقد انفردكا ِٕاألنعاـ/( ا َوَيُكوَف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَ اَي لَيػْ

ا٤بؤثر ذ االنفذ اأبعما٥بم، يىصىوًٌر القرآف ىذا ا٤بشهد ا٤بثّب ا٢باسم بسياقو الببلغي ا١بميل األخٌ 
لىٍقنىاكيٍم أىكَّؿى مىرَّةو كىتػىرىٍكتيٍم مىا خىوٍَّلنىاكيمٍ فيقوؿ ) تيميوانى فػيرىادىل كىمىا خى ( كىرىاءى ظيهيورًكيمٍ  كىلىقىٍد ًجئػٍ
( أبمثا٥بم كأشباىهم من الكفار من األمم ا٤باضية من قبلهم َكَما فُِعَل ِبَِْشَياِعِهمْ ) ْٗاألنعاـ/

٩بن أخذىم هللا ابنتقامو، فطلبوا النجاة بعد فوات األمر، كبعد أف ٓب يعد منو مفر كازدادكا 
َها فَ حسرة كأ٤بان كقولو ) قَاَؿ اْخَسُئوا ِفيَها َوََّل  ، ِإْف ُعْدَن فَِإنَّ ظَاِلُموفَ رَبػََّنا َأْخرِْجَنا ِمنػْ

ِإيػَُّهْم  ، كعلل عدـ قبوؿ إٲباهنم ككصو٥بم إٔب ما يشتهوف بسبب )َُٖ-َُٕا٤بؤمنوف/( ُتَكلُِّموفِ 
( ُب شك عميق من اآلخرة، كالشك ال يرتكز على الفكر العلمي َكايُوا ِف َشكٍّ ُمرِيبٍ 

ثػيرى شىٌكوي فىسىدى  مِف غرر اٖتكالعميق،  )الشَّكي ٜبىىرىةي ا١بٍَّهل كا٢بىيػٍرىة، سىبىبي ا٢بىيػٍرىةي الشَّك، مىٍن كى
( كىو توكيد الشَّك كمبالغتو ليصل إٔب حالة الريبة القريبة من اإلنكار كا١بحود ُمرِيبٍ ًديٍػنيوي( )

رة، كقد ازداد الشَّك التاـ، إهنم كانوا شاٌكْب فيما أخربت بو الرسل من البعث كا١بزاء ُب اآلخ
ُب قلوهبم كتغلغل الريب ُب نفوسهم حٌب صاركا ال يطمئنوف إٔب شيء كلو كاف يقينان! كىذه 

 َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر ا٢بالة تقلق النفس كتعٌذب الركح كتنٌغص العيش كتٌكره األايـ كقولو )
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( ْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإفَّ َلُو َمِعيَشً  َاْنًكاَومَ كقولو ) ُٕا١بن/( رَبِِّو َيْسُلْكُو َعَذااًب َصَعًدا
 . ُِْطو/

ٯبب التعٌرؼ على ا٢بقائق الكربل ا٤بصّبية ا٢با٠بة ٕبرص كٕبث علمي كدراسة  -ُ: فائدة
 فَِإيػََّها ََّل تَػْعَمىمستفيضة عن طريق عْب البصّبة، الٍب ىي أقول من عْب البصر كقولو )

قيامة لبدأت السورة ا٤بباركة اب -ِ، ْٔا٢بج/( ْعَمى اْلُقُلوُب الَِِّت ِف الص ُدورِ َوَلِكْن تػَ اْْلَْبَصاُر 
زت السورة على اآلخرة بشكل كختمت ٗبشهد مثّب من مشاىدىا هبذا ا٣بتاـ العنيف، كركٌ 

 عاـ.
 .ٖٛٔآؿ عمراف/( َىَذا بَػَياٌف لِلنَّاِس َوُىًدى َوَمْوِعَظٌ  ِلْلُمتَِّقيَ : ) يقوؿ اٗتتاـ وِف

اٖتمد  فللو متواصل جبهد بقدرىا، َّل بقدري سبأ، لسورة (َوْعُي اْلُقْرآِف اْلُمَيسَّر) هللا بعوف مت
 ـٜٕٔٓ/ ٗ/ٕ٘ بتاريخ النقمات، وتدفع الِبكات وتزداد الصاٖتات تتم وابٖتمد وا٘تّن ،
 على ننايعي أف تعاىل هللا داعي الكاظمي ، العراؽ، ِف ىػ،ٓٗٗٔ/ ربيع الثاين/ ٘ٔ ا٘توافق
 .الدعاء ٚتيب ٔتيع إيو الكر٦ت  القرآيي  الّسور بقي  تكمل 

 البغدادي قاسم مكي: القرآين الباحث بقلم
 

 

 
 
 

 : من مقاصد السورة
كتسّب ُب الغرض العاـ لآلايت ا٤بكية، كىي توحيد هللا  العقيدة تعُب بقضااي ية،إهنا مكٌ    

ي على تطهّب القلوب من العادات السيئة كالتحلٌ كا٢بث  ،ككجوده سبحانو كىدـ قواعد الشرؾ
ابألرض ٙبيا بعد موهتا كبنزكؿ  ،اىْب على البعث كالنشوررب ة كالٗبكاـر األخبلؽ، كتقيم األدلٌ 

طوار خلق أكُب  ،نواع الفواكو كالثمار النافعة، كبتعاقب الليل كالنهارأالغيث كٖبركج الزركع ك 
كضربت ٥بما األمثاؿ  لكبري بي ا٘تؤمن والكافرثت السورة عن الفارؽ اوُتدّ اإلنساف، 

ابألعمى كالبصّب كالظلمات كالنور، كٙبدثت السورة عن دالئل قدرة هللا تعأب ُب سائر 
ثت دٌ كمن اختبلؼ أشكاؿ ا١بباؿ كاألحجار، كٙب األنعاـكاب ك ا٤بخلوقات من البشر كالدٌ 

 ،رقصٌ نقساـ األمة إٔب ظآب مي ايد، ك سبلـ ا٢بنيف كللكتاب اجملالسورة عن مّباث ىذه األمة لئل
كتسمى )سورة ا٤ببلئكة( ، ك٠بيت )سورة فاطر( ذف هللاإب اب٣بّبات قه كسابً  ،سنقتصد ٧بي كمي 

  (...اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ فَاِطِر السََّماَواِت َواْْلَْرِض َجاِعِل اْلَماَلِئَك ِ تستفتح بقولو )  ألهنا
َل  ا ِف أ٢تَُ رَ قػَ  نْ ر مَ اطِ فَ  دُ ْتَْ أ، وَ بَ سَ  دُ : ْتَْ ينَ دَ مْ اٖتَْ  فّ إاإلماـ الصادؽ )ع( ) عن: فضلها مَلْ  لَيػْ
 ِف  بوُ صِ يُ  ملَْ  هِ يَػَهارِ  ِف قَػَرأ٢ُتَا  نْ مَ )رعايتو وحراستو( فَ  وِ تِ الءَ كَ وَ  هللاِ  ِحْفظِ  ِف  وِ تِ لَ يػْ  لَ ِف يَػَزْؿ 

 ترتيبها
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يْػَيا رْيِ خَ  نْ مِ  ُأْعِطيَ ، وَ َمْكُروه هِ يَػَهارِ  ُلغْ  ملَْ وَ  قَػْلِبوِ ى لَ عَ  ٥َتْطُر ا ملَْ ، مَ ِخَرةِ اآل رْيِ خَ وَ  الد  ( هُ انَ مُ  يَػبػْ
 من هللا منهج على كاالستقامة كشركطو شرطوب الفضل ىذا: مالحظ ، ّْٓ/ْنور الثقلْب
 . شركطو

 
صٍ َٓؽْنََ ًَؼَُِدغَ ًَسُزَدعَ َّضِّذُ كِِ خُْخَِْنِ َٓد َّؾَدءُ خُْمَْٔذُ َُِِّوِ كَدىِشِ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكِ ـَدػَِِ خََُِْٔدجٌَِصِ سُعًُِد ؤًُُِِ ؤَـْنِمَ﴿ - ٔ

 ﴾بَِّٕ خَُِّوَ ػَََِ ًَُِّ ؽَِْءٍ هَذِّشٌ
كيكررىا كيركز عليها لنتدبر ىذه ا٣ببلئق  ،ةاليمعىربًٌ يشّب القرآف الكرًن إبشاراتو ا٤بوحية    

شكا٥با كأحجامها كألواهنا أر ُب كنتدبٌ  ،ىلا٤بتنوعة ُب السماكات العلى كُب األرضْب السف
ككظائفها ليدرؾ العقل البشرم عظمة فاطرىا كخالقها كالتوجو إليو كحده اب٢بمد كالطاعة 

مع التعظيم  ،ب ا١بامع لكل أنواع الذكر ا٢بسن: ىو الثناء الطيٌ اٖتمد( اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ كالعبادة )
 ب أكو ا٤بدح كالشكر كالرضا على عمل طيٌ ( ىاْٖتَْمُد ّلِِلَِّ هللا كٝبالو ككمالو )كالتكرًن ١ببلؿ 

مد على ال الذم  (اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ )( على كل حاؿ، كاْٖتَْمُد ّلِِلَِّ )كبة كا٣بلق كاإلٯباد صفة طيٌ  ٰبي
ٍارًًه  ،ًمنى هللاً  ةحى ًمنٍ  ةنى ٧ًبٍ  ( يتعلق ابلنعمة كانة، ففي كلاْٖتَْمُد ّلِِلَِّ )كمكركه سواه  كىُبٍ اٍلمىكى

كىُبٍ  ،مٍّب الضَّ  اتً ظقٍ يػى  وابتً قي العي  ُبٍ كى  ،تابٍ ىً  ةً اانى معى الي  ُبٍ كى  ،كىُبٍ اٍلمىشىقٍَّاًت ًخبػٍرىٍاته  ،ٍاًرـه كى مى 
ٍا اٍلكىرىٍامىٍاتي  ٍتػيهى ٍاايىٍته هًنىٍاايى ٍ ًبدى  ِفيَها َو إَّلّ   ٍ بَِليّ  نْ مِ  َماعن اإلماـ ا٢بسن العسكرم )ع( )، اٍلبىبلىايى

بو ا٤بخلوقات كافة من أسباب ا٢بياة  ( على ما أمدَّ اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ ) ّْٕ/ٖٕالبحار( َهابػَ  طُ يْ ُتُِ   ٌ مَ عْ يِ 
 أف كالبقاء، كقد ٞبد هللا سبحانو نفسو ا٤بقدسة الكرٲبة ليعلمنا كيف ٫بمده كنشكره، كليبٌْب 

من ( خالق كموجد فَاِطِر السََّماَواِت َواْْلَْرضِ ا٢بمد كلو  كىو الذم يستحقو سبحانو )
 .كال مثيل من قبل بيوكال ش ،العدـ كل شيء على غّب مثاؿ سابق

رىا وٌ ص( القادر الكامل ا٤ببدع ا٤بخَبع ٥بذه ا٣ببلئق الكثّبة الٍب ال يتفَاِطرِ كيراد من كلمة )
َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَػَقدَّرَُه تقاف كقولو )ر إب كمدبَّ خيالنا ادكد، ككل خلق لو مقدار معٌْب 

تقن صنع كل شيء على أًب نظاـ كأكملو، كليس ابإلمكاف أبدع ٩با  أ، ك ِالفرقاف/( اتَػْقِديرً 
( أم كسائط َجاِعِل اْلَماَلِئَكِ  ُرُساًل ) ٖٖالنمل/( صيٍنعى اَّللًَّ الًَّذم أىتٍػقىنى كيلَّ شىٍيءو كاف، كقولو )

رًينى كىميٍنًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى ريسيبلن ميبىشًٌ بْب هللا كأنبيائو بواسطة الوحي لتبليغهم رساالت رهبم كقولو )
، كٓب يستثن من ا٤ببلئكة أحدان دليل على ُٓٔالنساء/( لًلنَّاًس عىلىى اَّللًَّ حيجَّةه بػىٍعدى الر سيلً 
 . طاعتهم كلهم لرهبم ُب أداء كاجباهتم

، عن اإلماـ الصادؽ )ع( ًٔن/التحر ( ََّل يَػْعُصوَف اّلِلََّ َما َأَمَرُىْم َويَػْفَعُلوَف َما يُػْؤَمُروفَ كقولو )  
ًئكىةي )  ّْٗ/ْنور الثقلْب( اٍلعىٍرشً يم سً نٍ بػى  يىًعيشيوفى ا إ٭بَّى ، كى وفى حي كى نٍ يػى  الى كى  يىٍشرىبيوفى  الى كى وف أيىٍكيلي  الى  اٍلمىبلى
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( ٍب ذكر من صفات ا٤ببلئكة أهنم ثبلثة أصناؼ تتفاكت ُأوِل َأْجِنَحٍ  َمثْػىَن َوُثاَلَث َوُراَبعَ )
كقواىم كمسؤكلياهتم عند هللا ٕبسب استعدادىم الركحي، كألكؿ مرة ُب القرآف يصف  أقدارىم

تقاف عملهم فيما أيمرىم هللا إهتم ك لقي لبياف سرعة سّبىم كقوٌ هللا سبحانو ا٤ببلئكة بتكوينهم ا٣ب
، كإعطاؤىم ىذه واختالؼ عدد اْلجنح  َّلختالؼ مسؤولياهتم وتفاوت منازٙتمبو، 

لنزكؿ من السماء كالعركج فيها، لتسريع إ٪باز ما يؤمركف بو، كليس ذكر األجنحة لتسهيل ا
يَزِيُد ِف اْٗتَْلِق َما ىذه األجنحة كأعدادىا للحصر بل لبياف ا٤بثل، كالدليل على ذلك قولو )

صحاب أجنحة ينزلوف هبا من السماء إٔب األرض، كيعرجوف هبا إٔب السماء، أ( كا٤ببلئكة َيَشاءُ 
احْب كالثاين ذك ثبلثة أجنحة، كالثالث ذك أربعة أجنحة ٕبسب ما اقتضتو فبعضهم ذك جن

 شكبلن خاصان من األشكاؿ، لمبلئكة أجسامان مادية كٓب ييعٌْب لحكمة هللا، كىذا يعِب أف 
ََّل َيْسِبُقويَُو  ،َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَف ه كقولو )كا٤ببلئكة من عآب الغيب الذم احتفظ هللا بسرٌ 

( على سعة معناىا كال يَزِيُد ِف اْٗتَْلِق َما َيَشاءُ ) ِٕ-ِٔنبياء/األ( ِؿ َوُىْم ِبَِْمرِِه يَػْعَمُلوفَ اِبْلَقوْ 
كصورهتا، يزيد بعض ٨بلوقاتو على بعض ُب صفة خلقها كُب شكلها  ،يقتصر على ا٤ببلئكة
النغمات  كُب زايدة األعضاء كُب حسن األصوات كلذة ،لوف كُب ا٢بسنكُب القوة كا٢بجم كالٌ 

ٗبا تقتضيو ا٢بكمة كا٤بصلحة، كليس ٣بلق هللا  ٖالنحل/( َو٥َتُْلُق َما ََّل تَػْعَلُموفَ كىكذا كقولو )
اّلِلََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء كيف يشاء ٤بن يشاء ألف )ٌب يشاء  م٧بدكد أنو ٱبلق ما يشاء  دٌ سبحانو حى 

كىاَّللَّي عليو فعل شيء أراده كقولو )لقدرتو، كال ٲبتنع  دٌ ( كىو قادر على ما يريد كال حى َقِديرٌ 
 . ُِيوسف/( غىاًلبه عىلىى أىٍمرًهً 

 ﴾ؼَضِّضُ خُْمٌََُِْْٓد َّلْعَكِ خَُِّوُ ُِِنَّدطِ ِْٖٓ سَلَْٔصٍ كََِد ُْٓٔغِيَ َُيَد ًََٓد ُّْٔغِيْ كََِد ُٓشْعََِ َُوُ ِْٖٓ زَؼْذِهِ ًَىٌَُ خُْ ﴿ - ٕ
ساس الرٞبة الٍب ال ٰبصيها أٔب بتدبّب األمور كتقديرىا على نفراد هللا تعاآف ىنا ار القر وًٌ صى يى 

ككانت رٞبتو تسبق غضبو، لذا جاء  ْٓ/األنعاـ( َكَتَب رَب ُكْم َعَلى يَػْفِسِو الرَّْْتَ َ أحد كقولو )
َوِإىَل اّلِلَِّ تُػْرَجُع ( كمفاتيح ا٣بّب كمغاليقو كلها بيده سبحانو كقولو )٦ُتِْسكْ ( قبل )يَػْفَتحِ )
، كأف تكوف هق اب تعأب كاالفتقار إليو من ٝبيع الوجو يوجب التعلٌ  افهذ َُِالبقرة/( ُمورُ اْْلُ 

وحيد العبادة، كما بْب الناس كرٞبة هللا إاٌل أف تالعبادة كالدعاء  تعأب كحده كىذا ىو 
 ،لص  تعأبا٣باا٤بباشر و توجٌ لكإ٭با اب ،طة كببل كسيلةايطلبوىا مباشرة من هللا تعأب، ببل كس

، بديعية ككناية تشبيهيةببلغية فٌنية ( إهنا استعارة ٛبثيلية َما يَػْفَتِح اّلِلَُّ لِلنَّاِس ِمْن َرْْتَ ٍ : )ا٘تعىن
وما يفتح و حبس النعم ابإلمساؾ كا٤بنع بٌ كشى  ،شبو هللا تعأب إرساؿ النعم بفتح ا٣بزائن لئلعطاء

ة )مادية( ( على إطبلقها، رٞبة ظاىرة كابطنة، حسيٌ  ٍ ِمْن َرْتَْ : ما يهب هللا كيعطي للناس )هللا
أك أك معنوية، كما يفتح هللا للناس من نعمة عامة كرزؽ أك صحة أك علم اختصاص أك حكمة 

كىأىٍسبىغى عىلىٍيكيٍم نًعىمىوي ظىاًىرىةن كقولو )أك مهارة أك نبوغ.. كغّبىا من النعم الكثّبة  موىبة أك ذكاء 
ًطنىةن  كرٞبتو كنعمتو ( فبل مانع ٥با، كال يقدر أحد أف ٲبنع خّبه َفاَل ُٝتِْسَك َٙتَا)، َِف/لقما( كىابى
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( كما ٲبنع من نعمة كرٞبة فبل يتمكن أحد أف َوَما ٦ُتِْسْك َفاَل ُمْرِسَل َلُو ِمْن بَػْعِدهِ النازلة إليهم )
سبحانو ا٤بسيطر يرجعها كٯبيء هبا من تلقاء نفسو بعد إمساؾ هللا سبحانو كمنعو ٥با، فهو 

، ىعلى كل شيء، كىو كحده ا٤بعطي كا٤بانع على ضوء ا٢بكمة كا٤بصلحة، كال مانع ٤با أعط
ُ َرب  اْلَعاَلِميَ كال معطي ٤با منع كقولو )  .ِٗالتكوير/( َوَما َتَشاُءوَف ِإَّلَّ َأْف َيَشاَء اّلِلَّ

 ( نٍ كي يى  أ ٓبىٍ شى يى  ٓبىٍ  ماٍ كى  ،فى اٍ كى   هللاي  ءى اٍ شى  اٍ مى )
مهما ضاقت بو السبل ُب  ،على ا٤بؤمن الصاّب الواعي أف ال ييأس من ركح هللا ىذا أف معىنو 

ا٤بتوقعة حٌب كلو أقبلت  آت كا٤بفاجآت غّبظركؼ الشدة كالببلء، كعليو أف ال أيمن ا٤بخبٌ 
ُ ِبُضرٍّ َفاَل اء كقولو )الدنيا عليو بزينتها ُب ظركؼ الرخاء كالسرٌ  َكاِشَف َلُو ِإَّلَّ   َوِإْف ٦َتَْسْسَك اّلِلَّ

( ُب عطائو كالغالب على أمره َوُىَو اْلَعزِيزُ ) َُٕيونس/( ُىَو َوِإْف يُِرْدَؾ ِبَرْيٍ َفاَل رَادَّ ِلَفْضِلوِ 
( ُب أفعالو اْٖتَِكيمُ ) ُٖ/األنعاـ( َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ ها كقولو )شياء كلٌ الذم يقهر األ

حكمة عن ( الذم يعطي اْٖتَِكيمُ األشياء ُب مواضعها ا٤بناسبة ك)كأقوالو كصنعو، الذم يضع 
ُتْم اِبْلَوْاِقعِ ) كٲبنع عن حكمة، )تكىادي ضىمائًري ِف غرر اٖتكم   (َلْو ِإطَّلْعُتْم َعَلى اْلغَْيِب َلَرِايػْ

كتسع الرب : رٞبة هللا كاسعة تشمل كل شؤكف ا٢بياة فائدة( بً يوي الغي  رً ئً القيليوب تىطًٌلعي عىلى سىراى 
مسك هللا رٞبتو أ٣بّبات إذا فإف اكالفاجر، كمفاتيح ىذه الرٞبة كمغاليقها بيد هللا عز كجل، 

فاض هللا رٞبتو عليها تعود نعمة! كقولو أعنها كال يرعاىا برعايتو تعود نقمة، كان كالببلاي إذا 
مىا ، عن اإلماـ الصادؽ )ع( )ُٖٔ/األعراؼ( ُعوفَ َوبَػَلْوَنُىْم اِبٖتََْسَناِت َوالسَّيَِّئاِت َلَعلَُّهْم يَػْرجِ )

، أما إذا فتح هللا أبواب ّْٓالتوحيد ص( ابًٍتبلىءكى  قىضىاءمىًشٌية كى  إاٌل كىً ًفيوً  ٍبسىطو كىالى  قػىبىضو ًمٍن 
( ٱبضعاف لنظاـ كاإلمساؾ( .. )الفتحرٞبتو كاف فيها السعادة كالراحة كاالطمئناف، فصار )

( البالء على قدر الطباع)بتبلء كاالمتحاف، ت، كللحكمة كا٤بصلحة، كلبلاألسباب كا٤بسببا
، عن النيب ُِِآؿ عمراف/( َوَعَلى اّلِلَِّ فَػْليَػتَػوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوفَ ب التوكل على هللا كقولو )كىذا يتطلٌ 
 الى ، عن معاذ )ٖٔٔٓاؿ خربكنز العم( ى هللاً لى عى  تػىوىكَّلى فىًلي النَّاسً  أىقٍػوىل يىكيوفى  أفَّ  هي رَّ سى  نٍ مى )ص( )

 نٍ عً ، كيي مٍ ىي رى اجً فى  مٍ ىي رٌ بػى  مي ظًٌ عى يػي ، كى مٍ ىي ارى شرى بً  مٍ ىي رى ياٍ ق خً فً رٍ يػى  ٓبىٍ  ة ماٍ مٌ األي  ذهً ى ىى لى ة عى طى سوي بٍ هللا مى  د  يى  اؿي زى تػى 
 . ُّٔ/ٕلبيافركح ا( مٍ هي نػٍ عى  هي دى يى  هللاي  عى زى ا نػى وي لي عى فػى  ، فإذاٍ هللاً  ةً يً صً عٍ ى مى على  مٍ راءىي مى أ مٍ اؤىي رٍ قػي 
ُْإَسْكِ َُد بَُِوَ بَُِّد ىٌَُ كَإَََّٗ َّد ؤَُّّيَد خُنَّدطُ خرًُْشًُخ ِٗؼَْٔصَ خَُِّوِ ػٌََُِْْْْ ىََْ ِْٖٓ خَدُِنٍ ؿَْْشُ خَُِّوِ َّشْصُهٌُُْْ َِٖٓ خُغََّٔدءِ ًَخ ﴿ - ٖ

  ﴾ظُاْكٌٌََُٕ
( كتصرفوف كتنحرفوف عن تُػْؤَفُكوفَ ف )هللا تعأب كي بي جى عٍ يػى كهللا سبحانو كحده ا٣بالق الرازؽ، كى 

حو٥بم السماء كاألرض تفيضاف عليهم ابلنعم كالرزؽ منو سبحانو، فما ٥بم ك ىذا ا٢بق الواضح؟ 
َكالَّ َبْل رَاَف يغفلوف كال يتذكركف كال يشكركف؟ كذلك بسبب قسوة قلوهبم ككثرة ذنوهبم كقولو )

( َأيػ َها النَّاُس اذُْكُروا يِْعَمَ  اّلِلَِّ َعَلْيُكمْ : )ا٘تعىن، ٤ُْبطففْب/ا( َعَلى قُػُلوِّبِْم َما َكايُوا َيْكِسُبوفَ 
ركا نعمة هللا عليكم الواسعة الظاىرة كالباطنة، : ا٣بطاب عاـ لكل البشر، تذكٌ اسُ ا النَّ هَ أيػّ  اي
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ًطنىةن ة( كا٤بعنوية كقولو )ا٤بادية )ا٢بسيٌ  َوَآََتُكْم كقولو ) َِلقماف/( كىأىٍسبىغى عىلىٍيكيٍم نًعىمىوي ظىاًىرىةن كىابى
ذكركىا معنواين ابلقلب ا، ّْإبراىيم/( ِمْن ُكلِّ َما َسأَْلُتُموُه َوِإْف تَػُعد وا يِْعَمَ  اّلِلَِّ ََّل ُُتُْصوَىا

لساف الصادؽ بتقديرىا كشكر خالقها، كا٤بشاعر اعَبافان برٞبة هللا، كاذكركىا ابلتصريح ابلٌ 
انقيادان ، كاستثمركا نعمو النافع للناس ١بوارح كاألعضاء ابلعمل الصاّب كران عمليان ابكاذكركىا ذً 

كل شيء مة تدلك على منعمها، كعها كاعَبفوا برازقها، فإف أية نككاثركىا كاحفظوىا كاٌدكا حقٌ 
الٌ إ، كابلشكر تدـك النعم، ككل نعم هللا على الناس ال تتطلب تدؿ على أيو واحد ،لو آي 

٭با ابالستقامة إك  ،فقطكاللفظ لساف ر! كليس ذكر النعمة ابلٌ ر كالتدبٌ ر كالتذكٌ تفكٌ ٦برد الذكر كال
كال تبخسوا أشياءىم  ،على منهج هللا، كٙبسن التعامل مع الناس ُب حفظ حقوقهمالعملية 

ِإفَّ اّلِلََّ ََّل األذل عنهم ك٘بعلهم مع الدكؿ ا٤بتقدمة كقولو ) كتكفٌ  ،كتسعى لقضاء حوائجهم
 ُ ُوا َما ِبَِيْػُفِسِهمْ  يُػَغريِّ   .ُُالرعد/( َما بَِقْوـٍ َحتَّ يُػَغريِّ

د ذكر ٝبيع النعم ( بصيغة ا٤بفرد كٓب يقل )نعم هللا( بصيغة ا١بمع، كا٤بقصو يِْعَمَ  اّلِلَِّ قاؿ )
ألف النعمة ا٤بفردة الواحدة تستبطن ُب  ،( اب٤بفرديِْعَمَ  اّلِلَِّ ٭با جاءت )كشكر منعمها، كإ

: نعمة البحر نعمة كاحدة كلكن ُب داخلو مثاؿاع النعم الكثّبة الٍب ال ٙبصى، داخلها أنو 
ُر اّلِلَِّ عجائب النعم.. كىكذا ) ( إشارة إٔب نعمة اإلٯباد ُب أكؿ ا٣بلق، كىو َىْل ِمْن َخاِلٍق َغيػْ

 ( َواْْلَْرضِ  يَػْرزُُقُكْم ِمَن السََّماءِ استفهاـ إنكارم ٗبعُب النفي أم ال خالق غّب هللا يدبر أموركم )
ة الغائية الشاملة اب٢بق، كبقاء ـ، كالعلٌ اكالذم ٱبلق ىو الذم يرزؽ ضمن قانوف السببية الع

كوا ُب ر عها إٔب هناية ا٢بياة كحفظها كاستثمارىا كا٢بذر من كفراهنا، فبل تشاألرزاؽ كالنعم تنوٌ 
اٌل هللا تعأب، كىو إر اب٢بق كال مدبٌ  كال معبود ( ال ربَّ ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ ُىوَ غّبه )معو عبادتكم  

ا٣بالق الذم ينعم عليكم كيرزقكم كليس غّبه، كىذا ىو ا٥بدؼ األساس السامي الذم ينبغي 
ت بدنيا غّبؾ طمعان اب٤بتاع ا٤بؤقٌ بدنياؾ أك : فبل تبع دينك إذفليو ُب كل األحواؿ، إو التوجٌ 

ـَ َبَشّرائِ َمْن حراـ كموقع مهم، ُب غرر ا٢بكم )اؿو مك من حاؿ  ، َمْن َل لْلِعْتقِ أىِّ   ِ اٖتُرِيّ  طِ قَْا
( ان رٌ حي  هللاي  كى قى لى خى  دٍ قى كى  ؾى ّبًٍ غى  دى بٍ عى  نٍ كي كال تى )يضان أكفيو ( ؽِّ ُأِعْيَد إىَل الرَّ   ِ َعْن ْاْحَكاـِ اٖتُرِيّ  رَ َقصَّ 
إٔب الباطل، ( فكيف تصرفوف كتنحرفوف كتتوجهوف بعد ىذا البياف عن ا٢بق فََأنَّ تُػْؤَفُكوفَ )

، ادكدعبادة ا٤بخلوؽ ا٤برزكؽ  ٔبإا٤بطلق كعن التوحيد إٔب الشرؾ، كعن عبادة ا٣بالق الرازؽ 
هوف كجوىهم إٔب غّب فتشرؾ مع هللا غّبه؟! كىو استفهاـ إنكارم، يستنكر هللا على الذين يوجٌ 

َهاَوَمْن َأْظَلُم ٝتَّْن ذُكَِّر ِبَِاَيِت رَبِِّو فََأْعرَ هللا كقولو ) ، كالغرض منو تذكّب ٕٓالكهف/( َض َعنػْ
سيئل اإلماـ  ابلعبادة كال يشرؾ معو غّبه.سبحانو هللا الناس بنعم هللا كشكرىا، فيجب أف ينفرد 

( مىًن ابٍػتىدىعى رىٍأاين فىأىحىبَّ عىلىٍيًو أىٍك أىبٍػغىضى عىلىٍيوً الصادؽ )ع( عن أدىن الشرؾ فقاؿ )
  .ّٕٗ/ِالكاُب
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  ﴾ ٌَزِّزٌُىَ كَوَذْ ًُزِّزَطْ سُعٌَُ ِْٖٓ هَسِِْيَ ًَبََُِ خَُِّوِ ظُشْـَغُ خُْإٌُُٓسًَُبِْٕ ُّ ﴿ - ٗ
اَّللَّي نيوري كقولو )و على أنو كل شيء ُب ا٢بياة كىو ا٢بقيقة الكربل،  عيتعامل ا٤بؤمن مع هللا كيطي

كيرل هللا معو كقبلو كبعده كا٤بؤمن ال يرل شيئان ُب ا٢بياة إاٌل  ،ّٓالنور/( السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً 
نىان الىٍو كيًشفى اٍلًغطىٍاءي مىٍا )ِف غرر اٖتكم كفيو،  ئىان ًإاٌل ) عن اإلماـ علي )ع(( ٍزدىٍدتي يىًقيػٍ يػٍ مىٍا رىأىٍيتي شى

هي كىمىعىوي كىًفيوً  لىوي كىبػىٍعدى بينما ا٤بكذبوف البعيدكف عن هللا  ََّ/ٕمواىب الرٞبن( كىرىأىٍيتي هللاى قػىبػٍ
ف ىذه ا٢بقيقة الكربل البديهية عند ا٤بؤمن، كتبقى ا٢بقيقة الكربل ىي ا٢بقيقة كإف  بو يكذٌ 
َوِإْف ) ا٘تعىنات يقع ُب أشكل ا٤بشكبلت، ب ابلبديهيٌ ب هبا ا١باىلوف، كالذم يكذٌ كذٌ 

بُوؾَ  دمحم بعد استماع القرآف كبراىينو الساطعة، فبل ٙبزف فليس ذلك ٔبديد، فوظيفة  ( اييَُكذِّ
غّب مسؤكؿ عن النتائج،  ( تبليغ الرسالة بوضوح كإلقاء ا٢بجة على الناس، كىوالنيب )ص

َبْت ُرُسٌل ِمْن قَػْبِلكَ كالعواقب مَبككة  كحده ) ُب األمم ا٤باضية، فاصرب  رَّ ( كما مى فَػَقْد ُكذِّ
 لٌ فلك أسوة حسنة ٗبن قبلك من ا٤برسلْب الذين تكذهبم أ٩بهم جهبلن كعنادان، فبل تَباجع كال ٛب

صمد كاتبع تبليغ الرسالة ا٥بادية كإلقاء ا٢بجة الواضحة على الناس، حٌب أيٌب هللا اصرب ك إبل 
فَاْصِِبْ َكَما َصبَػَر ُأولُو كىو تسلية للنيب )ص( كىذه سينة هللا ُب األنبياء قبلك كقولو ) ،أبمره

( إٔب هللا كحده ترجع ٝبيع األمور ُمورُ َوِإىَل اّلِلَِّ تُػْرَجُع اْْلُ ) ّٓ/األحقاؼ( اْلَعْزـِ ِمَن الر ُسلِ 
ين، اءكعنده ٙبسم ا٣ببلفات، فيجازيك على الصرب كٯبازيهم على التكذيب، كشتاف بْب ا١بز 

 كفيو هتديد ككعيد ٥بم. 
  ﴾ ٌُْْ زِدَُِّوِ خُْـَشًُسَُّد ؤَُّّيَد خُنَّدطُ بَِّٕ ًَػْذَ خَُِّوِ لَنٌّ كََِد ظَـُشٌََُُّّْٗ خُْمََْدشُ خُذَُّْْٗد ًََُد َّـُشََّّٗ ﴿ - ٘
جو السياؽ القرآين إٔب عامة الناس ليعرفهم أف للحياة بداية كهناية، فالدنيا البداية كاآلخرة يتٌ 

النهاية، كالذم ال يعرؼ كيف ينتهي ال يعرؼ كيف يبدأ؟ فبل يلهكم التمتع ابلدنيا كزينتها 
بشهواهتا يؤدم إٔب الغركر اب  ( ىو اال٬بداعكالغركر ابلدنياعن طلب اآلخرة كنعيمها )

َوََّل كاالستغناء عنو كنسيانو، كالذم ينسى هللا ينسيو هللا مصلحة نفسو كيكلو إٔب نفسو )
، كعندما يغَب ُٗا٢بشر/( َتُكويُوا َكالَِّذيَن َيُسوا اّلِلََّ فََأْيَساُىْم َأيْػُفَسُهْم ُأولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوفَ 

فبل  ِٗالفرقاف/( كىكىافى الشٍَّيطىافي ًلئٍلًٍنسىاًف خىذيكالن وف من حزبو كقولو )اب يتلقفو الشيطاف كيك
ًإنَّوي يػىرىاكيٍم ىيوى كىقىًبيليوي ًمٍن حىٍيثي الى تػىرىٍكنػىهيٍم ًإانَّ تغفلوا عن ٧باربة الشيطاف كخالفوا كساكسو )

 .ِٕ/عراؼاأل( جىعىٍلنىا الشَّيىاًطْبى أىٍكلًيىاءى لًلًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى 
ف كعد هللا فإ( ا٣بطاب عاـ لكل الناس أف اعملوا اَي َأيػ َها النَّاُس ِإفَّ َوْعَد اّلِلَِّ َحقٌّ : )ا٘تعىن

( ال شك فيو َحقٌّ اب٢بشر كا١بزاء، ككل ما جاء ُب رسالة النيب )ص( اإلسبلمية ا٤ببعوث هبا )
( اثبت َحقٌّ ) ُّالرعد/( ِلُف اْلِميَعادَ ِإفَّ اّلِلََّ ََّل ٥تُْ بد منو كقولو ) كال ريب كال خلف فيو كال

 ( ال يضيع كال يبطل كيبقى ينفع كيؤثر كيهدم، كلكن ا٢بياة الدنيا تغرٌ َحقٌّ ت لغّبه )بذاتو كمثبٌ 
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يْػَياكٚبدع )كٛبٌر  كتضرٌ كتسٌر  :  والغرور: ا٣بداع كالضبلؿ البعيد، الغرور( َفاَل تَػُغرَّيَُّكُم اْٖتََياُة الد 
دع كيوىم اإلنساف مثل الشيطاف فهو أخبث الغاكين، فبل ٛبكنوه من أنفسكم كل ما يغر كٱب

كم ا٢بياة الدنيا الدانية ا٥بابطة العاجلة ا٤بلهية، بزينتها كنعيمها ( فبل ٚبدعنٌ َفاَل تَػُغرَّيَُّكمُ )
 من فلوا عما خلقكم هللاغت هبا فتكم ابلتمتع ا٤بؤقٌ اهتا فتنشغلوا هبا فتلهيكم كتغٌر كشهواهتا كلذٌ 

ْيَس ِإَّلَّ لِيَػْعُبُدوفِ جلو كقولو )أ ىلىةه، اٍلغىٍفلىةي  ،ٔٓالذارايت/( َوَما َخَلْقُت إتِْنَّ َواإْلِ ِف غرر ضىبلى
تيرًيديكفى ( كقولو )عىٍنكى  فػىلىٍيسى ٗبىٍغفيوؿو  تػىٍغفيلٍ  فىبلى ) (ًمٍن فىسىٍاًد ا٢بًٍسًٌ فإهنا  اٍلغىٍفلىةى  احذركا)ى  اٖتكم

نٍػيىا   .ٕٔ/األنفاؿ( كىاَّللَّي ييرًيدي اآٍلىًخرىةى  عىرىضى الد 
( كال ٱبدعنكم عن طاعة هللا كمغفرتو َوََّل يَػُغرَّيَُّكْم اِبّلِلَِّ اْلَغُرورُ ( )كالى عىٍيشى ًإالَّ عىٍيشي اآلًخرىةً )

الٍب ا٤بتنوعة ة ا٣ببيثة يٌ ن( الذم ٱبدع بوساكسو الفالشٍَّيطىافي كأخطره خداع ) ،ككرمو أم خادع
اهتا كيطمعكم ُب كابطنها يضر، الذم يعدكم الشيطاف بشهوات الدنيا كلذٌ  كيسرٌ  يغرٌ  ظاىرىا

كيشجعكم ابلبقاء على ا٤بعاصي فيهوف عليكم الفساد كارتكاب  ،عفو هللا كرٞبتو كغفرانو
َلَقْد ُكْنَت ِف َغْفَلٍ  ِمْن ؿ عليكم األمل ا٣بادع كٯبعلكم ُب غفلة دائمة كقولو )الذنوب، كيطوٌ 

، كأيضان احذركا من غركر ىول ِِؽ/( ا َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَؾ فَػَبَصُرَؾ اْليَػْوـَ َحِديدٌ َىذَ 
َأرََأْيَت أنفسكم، فإف ا٥بول إلو معبود من دكف هللا، كىو مدخل الشيطاف إٔب نفوسكم كقولو )

 َأبْػَغضَ  إلوٌ  دَ بِ عُ ا مَ عن النيب )ص( ) ،ّْف/الفرقا( َمِن اَتَََّذ ِإَٙتَُو َىَواُه َأفَأَْيَت َتُكوُف َعَلْيِو وَِكياًل 
يَّ ) ،ُٕٗ/ِركح البياف( اْٙتََوى نْ مِ  ى هللاِ لَ عَ  ن ىم، فيزيٌ الناس كٱبدعهم كيضرٌ  ( ألنو يغرٌ غركران ك٠بي

٥بم الضبلؿ كالفساد على أنو تقدـ كحضاره، ككل ما يشغل اإلنساف عن هللا كعن العمل 
ِف غرر ألنو يغٌرر ابإلنساف كيوٮبو كٱبدعو، فهو )غركر( الصاّب كعن بناء مستقبلو األخركم 

نػيويًب ًعٍندى هللًا ذىٍنبه أىصىرَّ عىلىٍيًو ( )اًبٍلمىعىٍاًصٍي أىقٍػبىحي ًمٍن ريكيويهًبىا)التفاخر( التػَّبىج حي )اٖتكم  أىٍعظىمي الذ 
( الذم يصيب الشيطاف اإلنساف ابلغركر اب( ا٤براد )َوََّل يَػُغرَّيَُّكْم اِبّلِلَِّ اْلَغُرورُ : )فائدة( عىٍاًمليوي 

بع ا٥بول فقد ىول كسقط بوساكسو ا٣بادعة، فيسّب اإلنساف على رغبات ىواه كمناه، كمن اتٌ 
كلو بعد حْب، كأيضان اغَبار اإلنساف إبمهاؿ هللا الذم يعامل اإلنساف بو على غفلتو كمعصيتو 

ل االستغراؽ ُب الفساد مع نسياف هللا كاليـو كظلمو، كأيضان يغَب اإلنساف ٕبلم هللا كعفوه فّب 
َا اآلخر ال يؤاخذه هللا بذلك كقولو ) ٌر ِْلَيْػُفِسِهْم ِإ١تَّ َا ١ُتِْلي َٙتُْم َخيػْ َوََّل ٤َتَْسََبَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأ١تَّ

ٍم ًمٍن ) ٙٔٔالغ  حكموِف هنج الب، ُٖٕآؿ عمراف/( ١ُتِْلي َٙتُْم لِيَػْزَداُدوا ِإِْتًا َوَٙتُْم َعَذاٌب ُمِهيٌ  كى
هللاي أىحىدان  ًٕبيٍسًن اٍلقىٍوًؿ ًفيًو! كىمىا ابٍػتػىلىى اًبلسٍََّبً عىلىٍيًو، كىمىٍفتيوفو  إلىٍيًو، كىمىٍغركرو  ٍحسىافً اًبإلً  ميٍستىٍدرىجو 
 ( أم االستدراج. لىوي  )اإلمهاؿ( ٍمبلىءً ٗبًٍثًل اإلً 

  ﴾ خِزًُهُ ػَذًًُّخ بََِّٗٔد َّذْػٌُ لِضْزَوُ ٌٌٌَُُُِْٗخ ِْٖٓ ؤَفْمَدذِ خُغَّؼِريِبَِّٕ خُؾَّْْيَدَٕ ٌَُُْْ ػَذًٌُّ كَدظَّ ﴿ - ٙ
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الذم أعلن عداكتو  ،ر اإلنساف من ٨باطر كساكس الشيطاف ا٣ببيثيكرر القرآف دائمان كيذكٌ 
الٍب ٚبدع كثّب من الناس   الفنٌية كشوؼ، سبلحو الوحيد الوسوسةملئيم خبيث  لكم فهو عدكه 

ة قعبل، ككلما قويت ِٔيس/( َوَلَقْد َأَالَّ ِمْنُكْم ِجِبالًّ َكِثريًا َأفَػَلْم َتُكويُوا تَػْعِقُلوفَ )كقولو 
ٍيدى الشٍَّيطىاًف كىافى ضىًعيفنا)الشيطاف عنهم كقولو  فى عي ا٤بؤمنْب اب ضى  ، ككلما ٕٔالنساء/( ًإفَّ كى

وي لىٍيسى لىوي سيٍلطىافه عىلىى الًَّذينى آىمىنيوا ًإنَّ ضعفت عبلقة ا٤بؤمنْب اب قوم الشيطاف عليهم كقولو )
-ٗٗالنحل/( ًإ٭بَّىا سيٍلطىانيوي عىلىى الًَّذينى يػىتػىوىلٍَّونىوي كىالًَّذينى ىيٍم بًًو ميٍشرًكيوفى  ،كىعىلىى رىهبًًٌٍم يػىتػىوىكَّليوفى 

كا٤بعاانة ُب  ض لو الشيطاف الذم يضع العراقيل( ارٌ اْلَغُرورُ ) ، كىو كصف كاشف ٥بذاََُ
 ،بن آدـ، فكونوا على حذر شديدقدًن كلئيم الصريح طريق اآلخرة، كىو عدك خفي علِب 

 .كابطنها يضرٌ  سرٌ يك  غرٌ ظاىرىا ي فإكال تغفلوا عن ٨باطرىا ف ،الفنٌية كانتباه دائم من كساكسو
لدكد حاقد حاسد  عدك)أيها الناس( ( ألف الشيطاف لكم ِإفَّ الشَّْيطَاَف َلُكْم َعُدوّ : )ا٘تعىن
 ،كعدكاتو قدٲبة كعلنية من أكؿ يـو عرفكم، ال تزكؿ عداكتو، فعادكه دائمان كما عاداكم، لئيم

ككونوا على حذر من تسويبلتو كإغراءاتو، فإنو ال يدعوكم إٔب خّب  ،كال تطيعوا كساكسو ا٤بغرية
ْولَِياَء ِمْن ُدوين َوُىْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس َأفَػتَػتَِّخُذويَُو َوُذرِّيػََّتُو أَ كال ينتهي بكم إٔب ٪باة كقولو )

 .َٓالكهف/( لِلظَّاِلِمَي بََدًَّل 
ُذوُه َعُدوًّا) ُب كل  حوالكم، كخالفوا كساكسو كعارضوىاأ( فعادكه كاحذركه ُب ٝبيع فَاَتَِّ

و كال تتخذكه كال تطيعوه كال تركنوا إلي ،باعو كال تنخدعوا النقياده كإغراءاتو، كاجتنبوا اتٌ أعمالكم
لدكد ال تثق بو كال تركن إليو عة، فالعدك الٌ انصحان لكم بوساكسو الفنية ا٤بوٮبة ا٣بادعة ا٤بتنوٌ 

َا يَْدُعو ِحْزبَوُ ) تباعو كأصحابو ا٤بنقادين لو، إ٭با غرضو أف يدعوىم كيسوقهم إٔب أ( أنصاره ك ِإ١تَّ
كيتألف ىذا ا٢بزب  ،اىّب تتبعوسوء العاقبة فيحقق ظنو فيهم، فصار للشيطاف حزب يقوده كٝب

: ٝباعة اٖتزب ُب كل زماف كمكاف، من ٝباعات تطيعو كتنصره كٚبضع لوساكسو كتنفذىا،
َا ُسْلطَايُُو فق عليو يعملوا جاىدين على إ٪بازه كقولو )نان متٌ ٥بم غرض كاحد، كتتبع بران٦بان معيٌ  ِإ١تَّ

( ليكونوا من أصحاب انر ويُوا ِمْن َأْصَحاِب السَِّعريِ لَِيكُ ) ََُالنحل/( َعَلى الَِّذيَن يَػتَػَولَّْويَوُ 
جهنم ا٤بستعرة ا٤بلتهبة الٍب تشوم الوجوه كا١بلود، فهل من عاقل بْب الناس ٯبيب دعوة ىذا 

لئيم إٔب عذاب السعّب األبدم الدائم؟! ىذه ىي غايتو ا٣ببيثة، فمن تبعو منكم الداعي العدك الٌ 
٘تاذا وصف : فائدةره كيصادقو، فهو ٱبطط لكم كأنتم تنفذكف! حزبو كيعمل لو كيناصمن فإنو 

ككل خلق ذميم كدىاء لئيم  ،كىم مردة ا١بن كاإلنس ،من شطن كشيطنة إبليس ابلشيطاف؟
ساء أأضمر األذل كاعتدل ك  ن: فكل مالشيطاف واسع الدَّلل  فمعىنلعداكة اإلنساف، كعليو 

جملتمعات، إساءة مادية مباشرة ابلقوؿ ا١بارح أفراد اإلنساف أك ألم ٦بتمع من ا نألم فرد م
أك ابلفعل ا٤بؤذم، أك معنوية غّب مباشرة اب٤بؤامرات كا٣بياانت كاالرتباطات ا٤بشبوىة، فهو 
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كىزىيَّنى كقولو ) !حٌب كلو صلى كصاـ كحج بيت هللا ا٢براـ ،( كمارد خبيث لعْبشيطاف رجيم)
 .ّْاألنعاـ/( ٥بىيمي الشٍَّيطىافي مىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى 

  ﴾ خَُّزَِّٖ ًَلَشًُخ َُيُْْ ػَزَخذٌ ؽَذِّذٌ ًَخَُّزَِّٖ آََٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خُقَّدُِمَدضِ َُيُْْ َٓـْلِشَشٌ ًَؤَـْشٌ ًَسِريٌ ﴿ - ٚ
م الناس إٔب قسمْب  نتائج األعماؿ على ا٤بكشوؼ، فتقسٌ بببلغة عالية ر اآلية الكرٲبة صوَّ تي    

ح عاقبة ا٤بؤمنْب ا دعوة الشيطاف، كتوضٌ ح عاقبة الكافرين الذين لبوٌ كافرين كمؤمنْب، كتوضٌ 
الَِّذيَن  : )ا٘تعىنطمأنوا إٔب منهج هللا كطاعتو االذين رفضوا كساكس الشيطاف كإغراءاتو، كركنوا ك 

حزب  م( الذين جحدكا اب كرسلو كرساالتو ابلقوؿ أك جحدكا ابلفعل قبل القوؿ كىَكَفُروا
( ال يوصف ىولو جزاء كفرىم كفسادىم، كىذا عاقبة الفئة األكٔب َعَذاٌب َشِديدٌ  َٙتُمْ الشيطاف )

( بقلوهبم كىم حزب هللا الذين َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٖتَاتِ التابعة للشيطاف كمن حزبو )
لصادؽ عن اإلماـ اٝبعوا بْب اإلٲباف الصادؽ كالعمل الصاّب على إطبلقو ألهنما ال يفَبقاف، 

ٕبيث ال يعمل خبلؼ ما يقوؿ، كال  ،ِّصٗٔالبحار (اإل٦تاف عمل كلو والقوؿ بعضو))ع( 
لقولو ال ٱبتلفاف،  لعملو دائمان، كعملو ترٝباانن  ان يقوؿ خبلؼ ما يعمل، كيكوف قولو مطابق

ف ( غركر ا٥بول كغركر الدنيا كغركر الشيطااْلَغُرورُ من ٨باطر ىذا ) ىؤالء الذين خرجوا سا٤بْب
كالغركر ابلنفس كبرٞبة هللا، فاستجابوا  كللرسوؿ كاستقاموا ُب ٝبيع األحواؿ ُب الشدة 

( ثواب عظيم كىو ا١بنة، كىذا كعد صادؽ َوَأْجٌر َكِبريٌ ( عند رهبم لذنوهبم )َٙتُْم َمْغِفَرةٌ كالرخاء )
َقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن ِإفَّ الَِّذيَن اتػَّ للفئة الثانية، الفئة ا٤بخالفة لدعوة الشيطاف كقولو )

: العذاب الشديد جاء نتيجة الكفر فائدة َُِ/األعراؼ( الشَّْيطَاِف َتذَكَُّروا فَِإَذا ُىْم ُمْبِصُروفَ 
باع اب كالفساد ُب األرض، كالكفر اب جاء نتيجة اتباع الشيطاف الذم يدعوىم إٔب اتٌ 

يبغضو هللا تعأب، كُب ا٤بقابل ٥بؤالء جاءت ا٤بغفرة ا٥بول، كا٥بول إلو معبود من دكف هللا 
الًَّذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا للذنوب كاألجر الكبّب نتيجة اإلٲباف الصادؽ كالعمل الصاّب كقولو )

قتو القلب كصدٌ ، كأصل اإلٲباف ما كقر ُب ِٗالرعد/( الصَّا٢ًبىاًت طيوىبى ٥بىيٍم كىحيٍسني مىآىبو 
ستمر اإلٲباف الصادؽ كالعمل الصاّب اثبتان إاٌل ٗبخالفة كساكس األعماؿ كال ٲبكن أف ي
ُب هنج الببلغة . ِٔص/( َوََّل تَػتَِّبِع اْٙتََوى فَػُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اّلِلَِّ الشيطاف كىول النفس )

ٍم ًمٍن عىٍقلو أىًسٍّبو ٙبىٍتى ىىويلن أًمٍّب(  دىٍل مىٍن كىٍيفى يىٍستىًطٍيعي ا٥ٍبي )ِف غرر اٖتكم  .ُُِحكم/)كى
 (؟!يػىٍغًلبيوي ا٥ٍبىوىلٍ 

رْ َٗلْغُيَ ػََِْْيِْْ لَغَشَخضٍ بَِّٕ خَُِّوَ ؤَكََْٖٔ صَُِّّٖ َُوُ عٌُءُ ػََِِٔوِ كَشَآَهُ لَغَنًد كَةَِّٕ خَُِّوَ ُّنَُِّ َْٖٓ َّؾَدءُ ًََّيْذُِ َْٖٓ َّؾَدءُ كََِد ظَزْىَ ﴿ - ٛ
 ﴾ ػٌَِِْْ زَِٔد َّقْنَؼٌَُٕ

بتعابّب قرآنية الٍب ظاىرىا أنيق رقيق جٌذاب، كابطنها عميق دقيق منساب، لكرٲبة ر اآلية اصوٌ تي 
التصوير تغوص ُب أعماؽ  عدسة، حقيقة نفسية دقيقة ككأف كمؤثٌرة ٭بوذجية فنية ببلغية
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ة، إهنا حاسيسها ا٣بفيٌ أؼ على أسرار كتتعرٌ  ،تغلغل ُب مشاعرىا كتصل إٔب ضمائرىاتك  ،النفس
لطبيعة غواية الشيطاف ككساكسو الفنية ا٣بادعة اللئيمة ُب كاسعة الداللة، مة ر صورة ٦بسٌ صوٌ تي 

اإلنساف، كينتهي معو من حيث  أعماؽ النفس اإلنسانية، فيأتيو الشيطاف من حيث ٰببٌ 
الشَّْيطَاُف كقولو )  ،ان نن الشيطاف لئلنساف سوء عملو القبيح فّباه حسالشيطاف!! أف يزيٌ  ٰببٌ 

: إذف، ّْ/األنعاـ( َوزَيََّن َٙتُُم الشَّْيطَاُف َما َكايُوا يَػْعَمُلوفَ كقولو ) ِٓدمحم/( َأْمَلى َٙتُمْ َسوََّؿ َٙتُْم وَ 
ء القبيح ابستمرار ل لئلنساف الضاؿ عملو السيٌ ن كٯبمٌ كظيفة الشيطاف قذرة خبيثة، فهو يزيٌ 
فسو مغركران ٕبالو كبكل كٯبعلو معجبان بن ،ان، كالشر خّبان كبطرؽ متنوعة خادعة، فّبيو ا٣بّب شرٌ 

ٍنسىافى لىيىٍطغىى ما يصدر منو كقولو ) مىٍن )ِف غرر اٖتكم ، ٕ-ٔالعلق/( أىٍف رىآىهي اٍستػىٍغُبى  ،كىبلَّ ًإفَّ اإٍلً
تىًفٍع اًبٍلعىٍقلً   ( ٓبىٍ يػيهىذًٌٍب نػىٍفسىوي ٓبىٍ يػىنػٍ

االستفهاـ إنكارم ببل جواب صريح  ( سؤاؿَأَفَمْن زُيَِّن َلُو ُسوُء َعَمِلِو فَػَرَآُه َحَسًنا: )ا٘تعىن
تقاف لتصل إٔب أعماؽ اإلنساف مة عالية اإلر القرآف صورة ٦بسَّ صوٌ ليشمل كل جواب، يي 

كة للمشاعر كمثّبة لبلنتباه، فهذا كبصورة ببلغية ٧بٌر  ،حالتو الذميمة بدقة صي خًٌ شى الضاؿ كتي 
نو ُب قو كحسٌ قبيح الفاسد الضار كزكٌ لدكد( عملو اللو الشيطاف )العدك الٌ  نى يٌ اإلنساف ا٤بسكْب زى 

فيربقعو اب١بماؿ حٌب أتخذه  ،ان ( عمبلن جيدان مناسبان تقدميٌ فَػَرَآُه َحَسًناو ُب نفسو )عينو كٝبلٌ 
فلم يقبل النقد كا٢بوار كالنصيحة، بل يعترب  ،العزة ابإلٍب، بسبب جهلو ككربايئو كضيق أفقو

ُثِْ َفَحْسُبُو وَ ! كقولو )كينفر منو هالذم ينصحو فهو عدكٌ  ِإَذا ِقيَل َلُو اتَِّق اّلِلََّ َأَخَذْتُو اْلِعزَُّة اِبإْلِ
  .َِٔالبقرة/( َجَهنَُّم َولَِبْئَس اْلِمَهادُ 

ًإنػَّهيٍم لىيىصيد كنػىهيٍم عىًن  ،شىٍيطىاانن فػىهيوى لىوي قىرًينه كىمىٍن يػىٍعشي عىٍن ذًٍكًر الرٍَّٞبىًن نػيقىيًٌٍض لىوي كقولو ) كى
: إنو إنساف منكوس الفهم كعنده حقاً  ّٕ-ّٔالزخرؼ/( ًبيًل كىٰبىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ميٍهتىديكفى السَّ 

قناعات منحرفة بعيدة عن ا٢بقيقة، كيفهم ا٢بياة بشكل مقلوب، كعنده خلل ُب ا٤بوازين 
السيء  (وً لً مى عى  وءي )سى كىو ىواه كقناعاتو أغراه ن لو الشيطاف ك ، قد زيٌ للحياة كا٤بعايّب الصحيحة

ان، ألنو كاثق من نفسو ان كٝبيبلن كتقدميٌ نحسعمبلن لو ( فتخيٌ فَػَرَآُه َحَسًنا)ا٤بضر ا٤بفسد القبيح 
د أنو دائمان على صواب! ال ٱبطر على ابلو أنو ال ٱبطئ! معجب بكل ما يصدر منو! متأكٌ 

نفسو، ا٤بغركر ٕبالو ا٤بخدكع بىو أف يراجع نفسو كٰباسبها ُب موقف أك ُب كبلـ، فهذا 
كشهوة كشيطاف، كلو كقوة كجاه كمنصب كحاؿ اإلنساف كٱبدعو من ماؿ  : كل ما يغرٌ والغرور

ْيَساُف َما ؽ غركر نفسو كقولو )هبم كصدٌ قاؿ الناس ٝبيعان للمغركر قوالن حكيمان لكذٌ  اَي َأيػ َها اإْلِ
 . ٔاالنفطار/( َغرََّؾ ِبَربَِّك اْلَكِرميِ 

تػىرى حىٌبَّ كىأىنَّوي غىفىرى  اً أيها ا٤بغركر، فى )ا٢بذر، ا٢بذر ِف غرر اٖتكم  أىنَّوي  (لىقىٍد سى كقىٍد أىٍمهىلى حىٌبَّ كى
أىنَّوي أىٍعذى أىٮٍبىلى، كىقىٍد  ب الذم يفسد العمل فقاؿ: جي ا٢بسن )ع( عن العي  بوأسيئل ! رى أىٍنذىرى حىٌبَّ كى

َها: أفَّ  َدرََجاتٌ  بُ جُ اْلعُ ) ٤ُتِسُن َأيّو  بُ َو٤َتْسَ  ،وُ بُ جُ عْ يػَ فػَ  َحَسناً َفريَاُه  وِ َعَملِ  وءُ سُ  يُػَزيُِّن ِلْلَعْبدِ ِمنػْ
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َعاً صُ   ِف غرر اٖتكم، ب األسباب على ا٤بسببات ُب سننو اإلنسانيةفإف هللا يرتٌ  ُّّ/ِالكاُب( نػْ
بػىبنا( كقولو )به بى ء سى يو شى  لً كي )لً  نىاهي ًمٍن كيلًٌ شىٍيءو سى بػىبنا ، كىآىتػىيػٍ ، ٖٓ-ْٖالكهف/( فىأىتٍػبىعى سى

كالسبب بيد اإلنساف تكرٲبان لو، كا٤بسبب ىو هللا تعأب كال يعمل ا٤بسبب إاٌل بوجود السبب  
 .ّٔالشعراء/( اْاِرْب ِبَعَصاَؾ اْلَبْحَر فَايْػَفَلقَ كقولو )

كلو ٓب يضرب بعصاه ما انفلق البحر، فليست عصاه الٍب فلقت البحر، كإ٭با بسبب عصاه 
 اٌلبلزمة كالسعي ا٤بطلوب كا٤برغوببحر، فاعمل ابالستطاعة ؾ ا٤بسبب ففلق هللا الٙبرٌ 

ََّل كالبقية على هللا، فيكوف اإلنساف بْب ا١برب كاالختيار، عن اإلماـ الصادؽ )ع( )كا٤بدركس 
، ا٣برب ُب اآلية ٧بذكؼ ُٕصٓالبحار (ِبَي أَمرِينَ  )وَّل اختيار( َوْلَكُن أَمرٌ  َوََّل تَػُفِويضٌ  ْجبَػرٌ 
اؽ كتقديره: كمن ٓب يزين لو الشيطاف سوء عملو، بل بقيت عنده ا٤بوازين سيٌ عليو ال ؿَّ دى 

ز بْب ا٢بسن ففعلو كالقبيح فانتهى عنو؟ ىل يستوايف ، ككفقو هللا فميٌ صحيحة اثبتة ٓب تتغٌّب 
عند هللا؟ كبل ال يستوايف، ىؤالء العاصوف ا٤بعاندكف قد زين ٥بم الشيطاف ضبل٥بم الفكرم 

فرأكىا حسنة كٝبيلة كمتناسبة مع رغباهتم كٓب يستسيغوا غّبىا كقولو  ،كمعاصيهم الفاسدة
ُهْم َمْن َحقَّْت َعَلْيِو الضَّاَلَل ُ ) ُ َوِمنػْ ُهْم َمْن َىَدى اّلِلَّ يٍػنىاىيٍم كقولو ) ّٔالنحل/( َفِمنػْ كىأىمَّا ٜبىيودي فػىهىدى

ب وا اٍلعىمىى عىلىى ا٥ٍبيدىل إٌف الٌسيئآت ال ٚبلو من )ظم )ع( عن اإلماـ الكا .ُٕفصلت/( فىاٍستىحى
فبل ينبغي للرب أف يعٌذب العبد على  –كليست منو  –إحدل ثبلث: إما أف تكوف من هللا 

فبل ينبغي للشريك القوٌم  –كليست كذلك  –ما ال يرتكب، كإما أف تكوف منو كمن العبد 
بكرمو كجوده، عفا ففإف  –كىي منو  –كإما أف تكوف من العبد  ،أف يظلم الشريك الضعيف

   .ِِْ/ٖٕالبحار (كإف عاقب فبذنب العبد كجريرتو
َأَفَمْن زُيَِّن َلُو ُسوُء َعَمِلِو ( ىذا تعليل لقولو )فَِإفَّ اّلِلََّ ُيِضل  َمْن َيَشاءُ ٍب ذكر السبب فقاؿ )

( فإف هللا يضل من يشاء الضبلؿ كيريد الفساد، فيمنع لطفو كرٞبتو كرعايتو فَػَرَآُه َحَسًنا
كيرغب فيو كيسعى من أجلو كيعتمده كيطلبو كٱبتاره لنفسو  ،ن يشاء الضبلؿمسبحانو ع

ؿ ا٤بسكر فإنو يسكر، كمن رمى ك فإنو ٲبوت، كمن تنا مٌ كيسلك طريقو، كما أف من يشرب السي 
اَّللَّي الى فػىلىمَّا زىاغيوا أىزىاغى اَّللَّي قػيليوبػىهيٍم كى كىو ال يعرؼ فن السباحة كقولو ) ؽ،ر غبنفسو ُب البحر ي

سلك ي( ٩بن يستحق كيريد ا٥بداية ك َويَػْهِدي َمْن َيَشاءُ ) ٓالصف/( يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًسًقْبى 
بل ، كبلساف حالو قابختياره دكف إجبار كال إكراهكيتحٌمل مسؤكليتها، رغب فيها يطريقها ك 

َوَمْن كقولو ) ُّ/الشورل( لىٍيًو مىن ييًنيبي هللاي ٯبىٍتىيب إلىٍيًو مىن يىشىاءي كىيػىٍهًدم إكقولو )  لساف مقالو
ة ا٢بزف : شدٌ اٖتسرة( فىبلى تىٍذىىٍب نػىٍفسيكى عىلىٍيًهٍم حىسىرىاتو ) ُُالتغابن/( يُػْؤِمْن اِبّلِلَِّ يَػْهِد قَػْلَبوُ 

على كفر ا٤بشركْب  ،ردمحم من الغم كا٥بم كالتحسٌ  ، فبل هتلك نفسك الكرٲبة ايتافعلى ما 
 ّٓالنحل/( فَػَهْل َعَلى الر ُسِل ِإَّلَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبيُ استحقاقهم للعذاب كقولو )كتركهم لئلٲباف ك 

 كىلىٍيسى ٌغان لً بى كىمي  ان دىاًعيٌ  ٍثتي عً بي ، عن النيب )ص( )ُِٖآؿ عمراف/( لَْيَس َلَك ِمَن اْْلَْمِر َشْيءٌ كقولو )
 ْٔٓكنز العماؿ خرب( شىٍيءه  ًمنى الضَّبلىلىةً إلٌيًو  لىٍيسى كى ان نى يػٌ زى مي  ًإبًٍليسى  كىخىلىقى ،  ا٥ٍبيدىل شىٍيءه إٌٕب ًمٍن 
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عما٥بم ابلتفصيل كٯبازيهم عليها، كىذا أع عليهم بكل ( إف هللا مطلٌ ِإفَّ اّلِلََّ َعِليٌم مبَا َيْصنَػُعوفَ )
 : فائدةديد ٥بم ابلعقاب. كعيد كهت

( ٛتاسب  النفسى )كيسمٌ  ،اءبنٌ ( يؤكد اإلسبلـ كيشجع على النقد الذاٌب الفَػَرَآُه َحَسًنا) -ُ
ة كمراقبة سلوكها مع نفسها كمع رهبا كمع الناس، من أجل أف يعرؼ اإلنساف مقدار اليوميٌ 

م نقاط قوتو كيزيدىا  استقامتو، فيحدد نقاط قوتو كنقاط ضعفو، فيعاِب نقاط ضعفو كيقوٌ 
َمْت ِلَغدٍ كقولو ) أىٍف  كيٍم قػىٍبلى أىنٍػفيسى  بيواحىاسً يب )ص( )عن الن، ُٖا٢بشر/( َوْلتَػْنظُْر يَػْفٌس َما َقدَّ

 ٜبىىرىةي )ِف غرر اٖتكم  ، ّٕصَٕالبحار( ٍكربىً األى لىٍلعىرًض  ٘بىىهَّزيكاكى  أىٍف تيوزىنيوا قػىٍبلى اسىبيوا، كىزًنيوىىا ٙبيى 
حي النٌػٍفس( اليمحىاسىبىةً     صىبلى

  ﴾ د كَغُوْنَدهُ بََُِ زََِذٍ َِّْٓطٍ كَإَلَْْْْنَد زِوِ خُْإَسْكَ زَؼْذَ ٌَْٓظِيَد ًَزَُِيَ خُنُّؾٌُسًَُخَُِّوُ خَُّزُِ ؤَسْعَََ خُشَِّّدقَ كَعُؽرِيُ عَمَدزً ﴿ - ٜ
كالقائمة على نظاـ  ،رىا العقليعرضها القرآف كتراىا العيوف كيفسًٌ  ،إهنا صورة علمية طبيعية فنية

خبلؿ رؤية األرض  ر، الداؿ على كماؿ قدرة هللا كحكمتو، منر كمقدٌ معركؼ دقيق مدبٌ 
ة مبهجة من آاثر ا٤باء الذم جعل هللا تو، كبعد حْب تراىا نفسها خضراء حيٌ اليابسة ككأهنا ميٌ 

ىو نفسو الذم ٰبي  ،منو كل شيء حي، كأف هللا بقدرتو الذم أحيا األرض بعد موهتا
إبحياء األرض  ،و هللا إحياء ا٤بوتى بعد موهتم للحساببَّ شى اإلنساف بعد موتو كلو كاف تراابن، فى 

ْيَساُف َألَّْن َٞتَْمَع ِعظَاَمُو اليابسة بعد موهتا كقولو ) بَػَلى قَاِدرِيَن َعَلى َأْف ُيَسوَِّي  ،َأ٤َتَْسُب اإْلِ
 ،ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص( اٍلمىعىٍادً  ًإٍصبلىحً  عىنٍ  لى فى غى  مىنٍ  ا٣بٍىٍاًسري )عن النيب )ص(  ، ْ-ّالقيامة/( بَػَنايَوُ 
ر نزكؿ الغيث، بتوفّب ( كهللا ىو الذم يدبٌ  الَِّذي َأْرَسَل الّراَِيَح فَػتُِثرُي َسَحاابً َواّلِلَُّ : )ا٘تعىن

كتنشره ُب السماء، ضمن القانوف  ومقدماتو إبرساؿ الرايح فتهيج سحاابن كاف ساكنان فتحرك
ٰبمل الغيث ( فيسوؽ هللا السحاب الذم َفُسْقَناُه ِإىَل بَػَلٍد َميِّتٍ ف السحاب، )الطبيعي لتكوٌ 

 .قاحلة ايبسة ةتكيوجهو إٔب أرض معينة ميٌ 
َنا ِبِو اْْلَْرَض بَػْعَد َمْوهِتَا) ( بنزكؿ الغيث من السحاب فأنبتت األرض أنواع الزركع بعد فََأْحيَػيػْ

تة، كما يبعث هللا ا٢بياة كُب ذلك بعث جديد للحياة ُب األرض ا٤بيٌ  ،تةككانت كأهنا ميٌ  ،يبسها
كتزدىر ، ككيف تتحرؾ ا٢بياة رةا٤بفكٌ  ة ٤بن ٲبلك ا٢بياةوتو! فهذه صورة حيٌ ُب اإلنساف بعد م

َها اْلَماَء اْىتَػزَّْت َورََبْت فيمن يريد هللا لو ا٢بياة كقولو ) َوتَػَرى اْْلَْرَض َىاِمَدًة فَِإَذا َأيْػَزْلَنا َعَليػْ
( كعلى ىذه الكيفية من إحياء األرض َكَذِلَك الن ُشورُ ) ٓا٢بج/( َوَأيْػبَػَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َّبِيجٍ 

كأينما كانوا يبعثهم للحشر كالنشر  ،ٰبيي هللا األموات بعد فنائهم كيبعثهم من قبورىم
كا٢بساب، كلقد آتينا هبذا ا٤بثاؿ لتعتربكا كلنريكم إ٭بوذجان من ا٤بعاد تشاىدكنو ُب ىذه الدنيا 

ي طبيعي مشهود ذلك، إنو دليل حسًٌ كالذم يتكرر، لتدركوا أف من يقدر على ىذا يقدر على 
ِإْف َكاَيْت ِإَّلَّ َصْيَحً  للداللة على إمكانية البعث بعد ا٤بوت كالنشور للحساب، كقولو )
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يٌع َلَديْػَنا ُٛتَْضُروفَ  يعنا ًإفَّ كقولو ) ّٓيس/( َواِحَدًة فَِإَذا ُىْم ّتَِ أىٍينى مىا تىكيونيوا أيىًٍت ًبكيمي اَّللَّي ٝبًى
ًتيًقظيوىف عن النيب )ص( ) ،ُْٖالبقرة/( ى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره اَّللَّى عىلى  ا تىسى ا تىناىميوىف ٛبىيوىتػيوىف، كىكىمى كىمى
ٍن أىٍنكىرى النٍَّشأىةى األيٍخرىل كىىيوى يػىرىل ) (ع) إلماـ عليعن ا،  َِٔ/ُٓالقرطيب( تػىبػىعىثػيوىف عىًجٍبتي ًلمى

  .ِْ/ٕالبحار( النٍَّشأىةى األيكئبى 
إنو يـو ل البديهيات كمن أىم الفلسفات، و كمن أقـو القيام  من أصدؽ اٖتقائق ي: فائدة

ٯبعلك تؤمن بعآب الغيب )عآب ما كراء ا٤برئيات( كإٲبانك بعآب ا٤برئيات، عآب ييقاـ اب٢بق كتقاـ 
، فبل ٲبكن ُب عدؿ  بو ا٢بقوؽ، كٯبازل كل إنساف ٕبسب عملو، فبل يتساكل الظآب كا٤بظلـو

ٲبوت ا٤بظلـو على ظبلمتو، كٲبوت الظآب على ظلمو كاعتدائو كال يقاـ عليو القصاص هللا أف 
ْحَسافِ العادؿ كقولو ) ًمٍن  ضلي أفى  ؿى دٍ عى  )الى ِف غرر اٖتكم ، َٗالنحل/( ِإفَّ اّلِلََّ أيَُْمُر اِبْلَعْدِؿ َواإْلِ

العلم  وو الواقع كيدعمحاسم يقره العقل كيثبتو الدليل كينطق بأكيد إنو يـو ( آبىً ا٤بظٌ  ردًٌ 
ا٢بديث، كتؤيده النصوص الكثّبة من األدايف السماكية ا٤بتنوعة، كيؤيده القرآف كالسينة كال 

عن النيب )ص( (! ٍستػىٍوَبى ا كىٌَب، فىمىنٍ  (دىًقٍيقه )ًميزىافه ة امى قيٌ الً  ـي وٍ تنكره ا٢بجج كالرباىْب، فيكوف )يػى 
خىّبي الًعٍلم ما أصلحتى بًًو )ِف غرر اٖتكم ، ِِ/ّركح البياف( وُ ِقَياَمتُ  َقْاَمتْ  فَػَقدْ  َمْاتَ  َمنْ )

، كىشىرٌهي ما أفىسىدتى بًًو مىعىادىؾى   . (اآلًخرىةً  عىٍدؿً  أىكَّؿي )الىميٍوتي وِف غرر اٖتكم ( رىشىادىؾى
خُيَِّّْرُ ًَخُْؼَََُٔ خُقَّدُِكُ َّشْكَؼُوُ ًَخَُّزَِّٖ ٌَُّْٔشًَُٕ  َْٖٓ ًَدَٕ ُّشِّذُ خُْؼِضَّشَ كََِِِّوِ خُْؼِضَّشُ ـَِْٔؼًد بَُِْْوِ َّقْؼَذُ خٌَُُِِْْ ﴿ - ٓٔ

 ﴾ خُغَِّّْحَدضِ َُيُْْ ػَزَخذٌ ؽَذِّذٌ ًٌََْٓشُ ؤًَُُحِيَ ىٌَُ َّسٌُسُ
( أم الكرامة كالشرؼ كا٤بنزلة كالرفعة كالقوة كالقدرة كالسعادة كخّب اْلِعزَّةَ ( )َمْن َكاَف يُرِيُد اْلِعزَّةَ )

كمصدر  فليطلبها من أصلها كليس من فركعها، فإف هللا أصل العزة ٝبيعان  ،كاآلخرة الدنيا
م أيضان، فعلينا طاعة العزيز، فهو الذم يهبها، كىو سبحانو ا٢بق العزيز ، كدينو القيٌ ينبوعها

 ة غّبه ٗبمتلكاتوتو ُب الدارين، كعزٌ و كامتداده فتشمل عزٌ تة ا٢بق بذاغّبه، ألف عزٌ  بذاتو كيعز  
كىي ٧بدكدة كمؤقتة ُب زمن من الدنيا دكف اآلخرة، كبعزة هللا سبحانو  ،كمكتسباتو كدرجاتو

العزيز ألنو يهبك عزان حقيقيان متكامبلن فيو ا١بماؿ كا١ببلؿ  طعٍ تً عن كل عز، فلٍ بو تستغُب 
عن النيب ( فسلنٌ  اٍُب  غً ٍُب الغً  ري يػٍ خى )ِف غرر اٖتكم )كىغُب النػٍَّفس( س( فٍ النػَّ  ةي زَّ كالكماؿ كىي )عً 

مع ٦ب( اْلَعزِيزع طِ يُ لْ ن فِ يْ ارَ ، َفَمْن أرَاَد ِعزَّ اْلدّ اْلَعزِيزُ  َأنَ : يَػْوـيَػُقوُؿ ُكَل  ُكمْ رَبَّ إفَّ )ص( )
دؿ ا٤بعايّب كا٤بوازين ، كىذه ا٢بقيقة الكبّبة كفيلة حْب تستقر ُب القلوب أف تبٌ َِّ/ٓالبياف

لقناعات كتبدأ تنظر للحياة من منظور قرآين فريد كمن ؿ الفكر كالسلوؾ كاالعامة كلها، كتعدٌ 
تَػُغوَف ِعْنَدُىُم اْلِعزََّة فَِإفَّ جديد كقولو ) الَِّذيَن يَػتَِّخُذوَف اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِف اْلُمْؤِمِنَي َأيَػبػْ
يًعا  .ُّٗالنساء/( اْلِعزََّة ّلِِلَِّ ّتَِ
 :عن النيب )ص(
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وِف هنج ، َّْْٖكنز العماؿ خرب( هللاً  ٗبىٍعًصيىةً ٍن تػىعىززى ٩ب ز  هللًا فػىهيو أعى  طَّاعىةً ُب  ونػىٍفسي  أىذىؿَّ مىٍن )
َمْن ( كُب غرر ا٢بكم )عىظيمى ا٣بٍىاًلقي ُب أنٍػفيًسًهٍم فىصىغيرى مىا ديكنىوي ُب أىٍعييًنًهمٍ ) ٖٜٔالبالغ  خطب  
َب وَ  ،َماؿَباَل  ِغىَن وَ  ،َعِشريَةأرَاَد ِعزَّاً َباَل   َمْعِصَيِ  هللِا إىَل ِعزِّ  ؿِ ِعْن ذُ  ينتِقلل، فس ْلطَافاَل ب َىيػْ

 (ِنمْ ظّ عَ اس فػَ النَّ  ُيِ عْ ِف أَ ِن، وَ للّ ذَ فَ ي سِ فْ  يػَ ِف وَ ، كُب الدعاء )ُّٗ/ْْالبحار( طَاَعِتوِ 
: ليست العزة طغياانن يستكرب على ا٢بق كيتشامخ الصحيح للعزة ا٘تعىن ،ْٕصٖٗالبحار

 مود كالتحجٌر ( استعبلء الركح على شهوة النفس، كاستعبلء على ا١باْلِعزَّةَ إ٭با ) ابلباطل،
: خضوع ٤بنهج هللا، وحقيق  العزكاستعبلء على ا٣بضوع كا٣بنوع لغّب هللا،  ،كالذؿكا١بهل 

ية( كحالة معنوية ة )حسٌ : حالة ماديٌ ةعزَّ والِ كخشوع ُب طاعة هللا، كخشية من هللا كتقواه، 
للمدح كالذـ، فتارة ٲبدح  :ةعزَّ والِ أف تعرؼ قدرؾ كال تتعٌدل طورؾ( ة العزٌ من ك )، ة()نفسيٌ 

كىي العزة ا٢بقيقية ا١بامعة ا٤بانعة  ٖا٤بنافقوف/( َوّلِِلَِّ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِو َولِْلُمْؤِمِنيَ القرآف هبا كقولو )
ة ة الكلية  ألنو أصل العزٌ العزٌ  ما، إفٌ هكجو ا١بمع بينألهنا ٛبتلك مقٌومات البقاء، الدائمة، 

ة كفضبلن فتكوف نٌ الرسوؿ )ص( كعز ا٤بؤمنْب من عزة هللا فعبلن كم ، كعزٌ ككاىبها كنبعها كمعدهنا
يًعا) َبِل الَِّذيَن َكَفُروا ِف ( كأيضان يذـ القرآف ابلعزة آخرين كعزة الكافرين كقولو )فَِللَِّو اْلِعزَُّة ّتَِ

كاستعبلء، كانتفاخ  كتفاخر رب  كى ة تى زَّ ألهنا عً  ،، كعزة الكافرين غّب حقيقيةِص/( ِعزٍَّة َوِشَقاؽٍ 
ككأهنا حالة انتفاخ ككـر ككربايء،  ،ة مؤقتة خادعةعزة كٮبيٌ  ،كعزة ظاىرية كليست جوىرية ذاتية
ت ٭با تعزز اب٤بتاع كا٤باؿ كاألشكاؿ كحسن ا٢باؿ ا٤بؤقٌ إك  ،كليست عزة كانشراح كانتعاش

 الوٮبية تكوف ذالن! الشكلية ، كالعزة هبذه الصورة فيو ا٤بمتحن
  :عن اإلماـ علي )ع(

يًعا) ْٓصٖٕالبحار( َذلِيلٌ فَ  اْلُقْدرَةِ َعزِيَز َداِخل َُتَْت  ُكلَّ ) ( ألف هللا ىو ا٢بق، فَِللَِّو اْلِعزَُّة ّتَِ
كىي بيده كينبوعها  كا٢بق ىو العزة، كأف العزة من عند هللا سبحانو ٝبيعان كىو معدهنا ككاجدىا

، فهو سبحانو الغِب بذاتو عن  عزة بشكلها كمضموهنا كىو معطيها، إهنا عزة دنيوية كأخركية
كطغى ُب كل شيء مهما عبل  ،تقر كل شيءفكإليو ي ،كل شيء، كمغِب غّبه بكل شيء

(  َواّلِلَُّ ُىَو اْلَغِِن  اْٖتَِميدُ اَي َأيػ َها النَّاُس َأيْػُتُم اْلُفَقَراُء ِإىَل اّلِلَِّ كقولو )  ،زكاستغُب كاقتدر كتعزٌ 
كىًمنى ، ، كىًمنى ا٣بىوًؼ إاٌل ًمٍنكى الفقًر إاٌل إلىيكى اللهيمَّ إيٌنً أعيوذي ًبكى ًمنى ُب الدعاء ) ،ُٓفاطر/

ض نفسك الكرٲبة ٤بواقف ذليلة هتْب  عرًٌ : كمن العزة أف ال تي ا٘تؤمن عزيز كرمي (الذ ؿًٌ إاٌل لىكى 
كىقيٍل رىبًٌ أىٍدًخٍلًِب ميٍدخىلى ًصٍدؽو كىأىٍخرًٍجًِب ٨بيٍرىجى ًصٍدؽو كىاٍجعىٍل ٕب ، كقولو )عزهتا كرامتها كتذؿ

 َجَعَلكَ  َوَقدْ  َغرْيِؾَ  َعْبدَ  َتُكنْ  َوَّلَ )عن اإلماـ علي )ع(  ،َٖاإلسراء/( ًمٍن لىديٍنكى سيٍلطىاانن نىًصّبنا
نحِب لغّب هللا، كال ٙبِب رأسك بذؿ ٤بخلوؽ كمن العزة أف ال ت ،ُِْ/ٕٕالبحار (ُحّراً  هللاُ 

، كال لدكلة فاسدة كال لقوة طاغية، من العزة أف ار متكرٌب ، كال ٢باكم طاغية جبٌ ط متجرٌب متسلٌ 



 

 107                        الثاين والعشروف / إتزء٘ٗ/ عدد آايهتا  كي / م ٖ٘فاطر / سورة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

كىاٚبَّىذيكا ًمٍن ال تنحِب لغّب هللا تعأب، كعلى قدر اإلٲباف اب كالثقة بو يكوف مقدار العز كقولو )
ا  ،كيونيوا ٥بىيٍم ًعزًّا ديكًف اَّللًَّ آى٥ًبىةن لًيى    .ِٖ-ُٖمرًن/( كىبلَّ سىيىٍكفيريكفى بًًعبىادىهًتًٍم كىيىكيونيوفى عىلىٍيًهٍم ًضدًّ

 ( ؿٌ لِْيَس اَبِ فَػُهو ذُ  ُكلِّ ِعزّ عن النيب )ص( )
( إنو اْلَكِلُم الطَّيِّبُ ِإلَْيِو َيْصَعُد ( ٍب قاؿ تعأب )الِعز   َأْىَلَكوُ  هللاِ  ِبَغرْيِ  ْعتَػزَّ اِ  َمنِ ُب غرر ا٢بكم )

( الكلم اْلَكِلُم الطَّيِّبُ ) يصعددقيق ا٤ببُب عميق ا٤بعُب كاسع الداللة، أم إٔب هللا تعأب تعبّب 
ب ( ىو طيٌ اْلَكِلُم الطَّيِّبُ مستحسن حكيم ك)بليغ ٝبع الكلمة، كىو كل كبلـ طيب انفع 

س، كالكبلـ الطيب شامل ا٤بعُب من الكبلـ كٝبالو ككمالو كجبللو كحسن أتثّبه ُب نفوس النا
 ،ككل موعظة حسنة ككل نصيحة انفعة ككل إرشاد مؤثر كتبليغ مفيد ،ذكر كدعاء كتبلكة قرآف

إٔب هللا  يصعدع االختصاصات ينهض ابلشعوب كالنفوس..كتوجيو كتعليم حضارم متنوٌ 
( ُب كل األحواؿ بُ اْلَكِلُم الطَّيِّ كيعرض عليو سبحانو كيثِب على صاحبو بْب ا٤بؤل األعلى )

كاء ا٤بشاُب لغّبه، فهو كالدٌ انفع ب مؤثر انفع بذاتو ك كاألشكاؿ كاألجياؿ كالظركؼ، فهو طيٌ 
َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍ  َأْو َمْعُروٍؼ َأْو ا٤بعاُب الذم يصعد  تعأب كيكوف مقبوالن كمذخوران كقولو )

ترؾ أثران انفعان ُب النفوس أك عمبلن  ( إذالطَّيِّبُ  اْلَكِلمُ )ك ُُْالنساء/( ِإْصاَلٍح بَػْيَ النَّاسِ 
ٌر َأَماًل صا٢بان مفيدان للفرد كاجملتمع كقولو ) ٌر ِعْنَد رَبَِّك ثَػَوااًب َوَخيػْ ( َواْلَباِقَياُت الصَّاِٖتَاُت َخيػْ

يًعاَفِللَِّو اْلِعزَّ ( بعد ذكر )اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلحُ ، إف ذكر )ْٔالكهف/ ( إشارة إٔب ُة ّتَِ
ة الشكل ة الدنيا ا٢بقيقية عزٌ بوف، عزٌ تو إاٌل الطيٌ بان، كال يرد موارد عزٌ ب ال يقبل إاٌل طيٌ أف هللا طيٌ 
ة ة اآلخرة، كىو إشارة أخرل إٔب أسباب العزٌ كعزٌ  ،كعزة النفس كالعقل كالواقع ،كا٤بضموف

ي الٍب تعطيك صفات التكامل ككسائلها، فطلب العزة ا٣بالصة ا٢بقيقية من أصلها ى
 :( ٍب قاؿاْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلحُ اإلنساين، كالٍب من أٮبها )

( أم يَػْرفَػُعوُ على سعة معناه )نفعو اّب النافع الباقي ( كالعمل الصٌ َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَػْرفَػُعوُ )
ألفكار النافعة ال قيمة ٥با إذا ٓب تشفع ، فالعقائد الصا٢بة كاوكـر صاحبب عليو كيي ييتقبلو كيث

ة ٕبسن مواقفو أكثر ٩با ٰبيا بعمره، ألف كٰبيا اإلنساف بعزٌ  ،ابألعماؿ الصا٢بة كا٤بواقف النافعة
عزة ة الذاتية )كٲبنحو العزٌ كىيىرفىعو هللا سبحانو يقبل القوؿ كالعمل معان، كمن ٍب يكـر صاحبها 

( َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَػْرفَػُعوُ ر كتوافو األقواؿ كاألحداث )( كاالستعبلء على صغائر األمو النفس
( فيجعلو يَػْرفَػُعوُ ذا قدر كقدرة كأٮبية عالية كقيمة سامية ) رفيعان فيجعلو كمالو يرفعو بذاتو كٕبالو 

من أعماؿ القلوب الصا٢بة كأعماؿ ا١بوارح النافعة على الدكاـ، فهذه األعماؿ الصا٢بة على 
ه، كيكوف اإلنساف عزٌ ٍب ترفع إٔب هللا تعأب، فّبفع هللا صاحبها كيكرمو كيرٞبو كيي سعة معناىا ال

بان انفعان انصحان ُب كبلمو كصا٢بان ُب عملو كقولو عزيزان عند هللا كعند الناس ٗبقدار ما يكوف طيٌ 
، كأصلح األعماؿ بصورة ِٗالرعد/( الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٖتَاِت طُوىَب َٙتُْم َوُحْسُن َمَآبٍ )
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حاجاتو الضركرية كالكمالية، كأف  عامة ما يرقى ٕبياة اإلنساف ا٢بضارية كفرد أك ٦بتمع إٔب سدًٌ 
ف كا١بهل كا٤برض كا١برٲبة كالفساد ل ابلقيم كا٤ببادل كاألخبلؽ، كأف يعاِب الفقر كالتخلٌ مٌ جيت

يػٍري ) ِف غرر اٖتكم، م.. من اجملتمع، كأف ينصر ا٢بق كالعدؿ كٱبذؿ الباطل كالظل مىٍن  النٍَّاسً  كخى
 ( النٍَّاسى  نػىفىعى 

َهاكقولو )  . ُٓا١باثية/( َمْن َعِمَل َصاِٖتًا َفِلنَػْفِسِو َوَمْن َأَساَء فَػَعَليػْ
ٍرءي يػيويزىفي بًقىٍوًلوً ) ِف غرر اٖتكم ـي ًبًفٍعًلوً  ،اٍلمى ىذا بياف ( َوالَِّذيَن ٦َتُْكُروَف السَّيَِّئاتِ ( ٍب قاؿ )كىيقىوَّ

( أم إف صاحبو يريد اْلَكِلُم الطَّيِّبُ ( جاء بعد بياف حاؿ )٦َتُْكُروَف السَّيَِّئاتِ للكلم ا٣ببيث )
تة ة مؤقٌ شَّ العزة كلكنها عزة كاذبة ألهنا بعيدة عن هللا، كيريد الرفعة لكنها رفعة موىومة ىى 

ألخّبة ا٥بواف كا٢برماف متحاف، كنتيجتها سيئة كعاقبتها اكاالكاالىتزاز بتبلء خاضعة لبل
بُوا ِبَِاَيتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ََّل يَػْعَلُموفَ كا٣بسراف كقولو )كا٣بذالف  ( َوالَِّذيَن َكذَّ

: ىنا ٗبعُب يريدكف كٰبتالوف ُب ا٣بفاء ا٤بكر كا٣بديعة كا٢بٌيل  السيئة ٦تكروف، ُِٖ/األعراؼ
ر كمن ىنا لكسب العزة كالرفعة أبية صورة من الصوٌ  سرًٌ إلطفاء نور هللا، كٱبططوف كيتآمركف ابل

ركف الكيد لئلسبلـ كا٤بسلمْب، كيعتمدكف سياسة الَبغيب كالَبىيب ُب كسب كىناؾ، كيدبٌ 
قوالن كعمبلن ليس سبيبلن إٔب العزة  وا٘تكر السيءا١بماىّب كسلب حقوؽ األبرايء الطيبْب، 
كالدكلة كالقدرة الطاغية الباغية، لكانت نتيجة ىذه  كالكرامة الدائمة ا٤بطلوبة، كلو حقق القوة

( فوؽ َٙتُْم َعَذاٌب َشِديدٌ ة ا٤بوقوتة ا٤بوىومة سيئة النتائج كعاقبتها إٔب البوار كالضياع! )ة ا٥بشٌ العزٌ 
ال يشعركف  مالوصف يهانوف فيو غاية اإلىانة جزاء مكرىم السيئات كٙبميلهم التبعات كى

ء ال ٯبديهم ىذا ا٤بكر السيٌ  : يبطل كيفسد كيهلك، أم إفٌ يبور( يَػُبورُ  َوَمْكُر ُأولَِئَك ُىوَ )
ا٤بناسب، كيفتضحوف كلو بعد حْب كال ٰبققوف أىدافهم   وبطل هللا مكرىم ُب ظرفينفعان، كس
  .ّْفاطر/( َوََّل ٤تَِيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإَّلَّ ِبَِْىِلِو فَػَهْل يَػْنظُُروَف ِإَّلَّ ُسنََّ  اْْلَوَِّليَ كقولو )
( اب٤بضارع بينما َيْصَعدُ ( جاء معو فعل )اْلَكِلُم الطَّيِّبُ ا٤بلفت للنظر أف )من  -ُ:  فائدة

( اب٤بضارع أيضان، كىو كناية عن قبو٥بما كتكرًن يَػْرفَػُعوُ )يرفع ( جاء معو فعل َواْلَعَمُل الصَّاِلحُ )
 صاحبهما كاإلاثبة عليهما. 

هللا عز كجل كبشكل  مقاـ ( تدرٯبيان كتلقائيان كبسهولة إٔبَعدُ َيصْ أف الكلم الطيب ) مبعىن
ف ألنو خفيف الوزف بذاتو كبتأثّبه، كما يصعد ٖبار ا٤باء ُب جو السماء ل  كى طبيعي كببل تى 

( جاء َواْلَعَمُل الصَّاِلحُ ( ُب النفوس، بينما )اْلَكِلُم الطَّيِّبُ ف! كىكذا أتثّب )ببل تكل  تلقائيان 
( أم أف العمل الصاّب النافع على الدكاـ ال يصعد بشكل خفيف يَػْرفَػُعوُ )يرفع  معو الفعل
 ة٤بقامو الفاضل كرفع ،من يرفعو برافعات ترفعو بواسط  ا٘تالئك إىل وأ١تا ِباج  كتلقائي، 

لوزف ُب ميزاف هللا كُب ميزاف ادرجتو كثقل كزنو كثقل أتثّبه كامتداد نفعو بْب الناس، فهو ثقيل 
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( ببل عمل صاّب يكوف خفيفان ُب كزنو كخفيفان ُب أتثّبه ُب ميزاف هللا اْلَكِلُم الطَّيِّبُ ك)الناس 
ًبته كُب ميزاف الناس. كقولو ) ًلمىةن طىيًٌبىةن كىشىجىرىةو طىيًٌبىةو أىٍصليهىا اثى أىٓبٍى تػىرى كىٍيفى ضىرىبى اَّللَّي مىثىبلن كى

ًبيثىةو  ...،هىا كيلَّ ًحْبو إبًًٍذًف رىهبًٌىا تػيٍؤٌب أيكيلى  ،كىفػىٍرعيهىا ُب السَّمىاًء  ًبيثىةو كىشىجىرىةو خى ( كىمىثىلي كىًلمىةو خى
، ككل ما يتقبلو هللا سبحانو من الطاعات يوصف )ابلرفع( ألف ا٤ببلئكة يرفعوهنا ِٔ-ِْإبراىيم/

( َوَرفَػْعَنا َلَك ِذْكَرؾَ كقولو ) ُٖا٤بطففْب/( ِإفَّ ِكَتاَب اْْلَبْػَراِر َلِفي ِعلِّيِّيَ كقولو )رفع قيمة كمنزلة  
ف ألهنم )مكركا السيئات( ع ا٤بسلموف جرعات الذؿ كا٥بواف كالتخلٌ ما ٘برٌ  -ِ، ْاالنشراح/
بغّب اإلسبلـ، كقد كانوا كثّبين ابإلسبلـ، عزيزين )ابلكلم الطيب كالعمل بغّب هللا ك كاعتزكا 

 ىم. الصاّب( ضد عدك هللا كعدكٌ 
وِ ًََٓد ُّؼََّٔشُ ِْٖٓ َِوٌَُْْ ِْٖٓ ظُشَخذٍ ؼَُّْ ِْٖٓ ُٗيْلَصٍ ؼَُّْ ـَؼٌََُِْْ ؤَصًَْخـًد ًََٓد ظَمَُِْٔ ِْٖٓ ؤُْٗؽََ ًََُد ظَنَغُ بَُِّد زِؼًَِِِْٔخَُِّوُ خَ ﴿ - ٔٔ

  ﴾ ُٓؼََّٔشٍ ًََُد ُّنْوَـُ ِْٖٓ ػُُٔشِهِ بَُِّد كِِ ًِعَدذٍ بَِّٕ رَُِيَ ػَََِ خَُِّوِ َّغِريٌ
رىم آبايت قدرتو كعزتو ىم هللا تعأب بدالئل التوحيد كحقيقة البعث، بعد أف ذكٌ ر ٍب ذكٌ    
يًعا) ـى  بىًِب  خىٍلقي ( كُب ا٢بديث )فَِللَِّو اْلِعزَُّة ّتَِ  ٬بىٍوىةن ، فىأبػيوىا إاٌل ًبذًلكى ٥ٌبيم ذً لًيي  التػ رىابً ًمٍن  آدى
بىار كى  بَّةو  ًمثٍػقىاؿً  قىلًبًو مىٍن كىافى ُب  ا١بٍىنَّةى  لي خي دٍ ان، كىلىٍن يى ٍاٍسًتكى ركح ( ًمٍن الًكرٍب  ًمٍن خىردىؿو  حى

( ميت ال ركح فيو كال حياة، أم خلقكم من َواّلِلَُّ َخَلَقُكْم ِمْن تُػَرابٍ : )ا٘تعىن ِّٔ/ٕالبياف
( كىو ا٤باء القليل ا٤بهْب ا٢بقّب ُثَّ ِمْن يُْطَف ٍ آدـ كأصلو من تراب، كخلق ذريتو من ماء مهْب )

ُب الرحم بطريقة التناسل الشرعية، كا٤بِب الذم  ب  صٌ ا٤بسمى ا٤بِب، الذم يي  (كا٤برأة)من الرجل 
ٍنسىافى ًمٍن نيٍطفىةو أىٍمشىاجو كقولو )عجازية الوراثية،  فيو ا٢بياة اإل لىٍقنىا اإٍلً ، أمشاج: ِاإلنساف/(ًإانَّ خى

َأملَْ ٠َتُْلْقُكْم ِمْن كقولو )تراب األرض   كأصل النطفة من األغذية كىي منا٤باء ا٤بختلط ا٤بمتزج، 
هللا سبحانو ا٢بياة من ا٤بمات، إهنا قدرة هللا كحدىا  ق، كا٤بعجزة أف ٱبلَِا٤برسبلت/( َماٍء َمِهيٍ 

مة ( كتستمر القدرة اإل٥بية ُب رعايتها ٤براحل النشأة األكٔب ا٤بنظٌ ُثَّ َجَعَلُكْم َأْزَواًجا) ةالقاىر 
( أم أصنافان من ذكر كأنثى للتكاثر، كأسود َأْزَواًجاية ا٤بضامْب )بدقة مدبرة، كقدرة منظمة عال

 .فقّب كغِب كعزيز كذليل كعآب كجاىل.. إْبك كقوم كضعيف  ،كأبيض
ُب الكوف كالكائنات  (قايوف الزوجي  العاـ) وإطالؽ معىن اْلزواج فيو إشارة علمي  إىل

( َأْزَواًجا) ْٗالذارايت/( ٍقنىا زىٍكجىٍْبً لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى كىًمٍن كيلًٌ شىٍيءو خىلى العاقلة كغّب العاقلة كقولو )
كج ا٢بياة كا٤بوت، كاألمل كالعمل، كالدنيا كاآلخرة، كالركح كا١بسد، فالركح ا٤بعنوية از تىو 

الركح  رى هًٌ طى العلوية الشفافة سجنت ُب سجن ا١بسد ا٤بادم السفلي الَبايب من أجل أف تي 
و ككرامتو لذلك سجدت ا٤ببلئكة آلدـ عندما نفخ هللا فيو من ركحو كقولو ا١بسد، كتعطيو قيمت

، ليكوف ابندماج الركح ِٕص/( فَِإَذا َسوَّيْػُتُو َويَػَفْخُت ِفيِو ِمْن ُروِحي فَػَقُعوا َلُو َساِجِدينَ )
يّنِ إِ ليتأىل ٣ببلفة هللا على األرض كقولو ) ،كا١بسد مدركان لعآب الشهادة كمؤمنان بعآب الغيب

( كما ٙبمل من َوَما َُتِْمُل ِمْن أُيْػَثى َوََّل َتَضُع ِإَّلَّ ِبِعْلِموِ ) َّالبقرة/( َجاِعٌل ِف اْْلَْرِض َخِليَف ً 
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كتضع مولودىا  دأنثى ُب بطنها من جنْب، من كل أنثى ُب كل الكائنات على إطبلقها، كال تل
ىو أـ أنثى، كيعلم أطوار ىذا ا١بنْب ُب  كتدبّبه كتقديره، كيعلم أذكركتصويره إاٌل بعلمو تعأب 

 .بطن أمو
، كعلم هللا بنوع ا٢بمل من ٔآؿ عمراف/( ُىَو الَِّذي ُيَصوِّرُُكْم ِف اْْلَْرَحاـِ َكْيَف َيَشاءُ كقولو )

فبل  ،كالتطٌور من العمل نعوالعلم ا٢بديث كٲبكييقٌيد ال يعِب أف علم هللا ٰبدد  ،الذكورة كاألنوثة
٥َتُْلُق َما َيَشاُء يَػَهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإَناًث َويَػَهُب ِلَمْن َيَشاُء د نوع ا٢بمل كقولو )يستطيع ٙبدي

، كتصوير علم َٓ-ْٗالشورل/( َأْو يُػَزوُِّجُهْم ذُْكَراًن َوِإَناًث َو٣َتَْعُل َمْن َيَشاُء َعِقيًما ،الذ ُكوَر 
ابلبحث العلمي ا٢بديث  علم اإلنساينهللا ا٤بطلق على ىذا النحو العجيب حٌب يصل إليو ال

 . ِٔا٢بج/( أبًىفَّ اَّللَّى ىيوى ا٢بٍىق  كىأىفَّ مىا يىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًًو ىيوى اٍلبىاًطلي ليتبْب ٥بم )
َقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإَّلَّ ِف ِكَتابٍ ) ( إنو تعبّب قرآين ببلغي دقيق ا٤ببُب َوَما يُػَعمَُّر ِمْن ُمَعمٍَّر َوََّل يُػنػْ

ان من مى رى ُب عمر أم شيء فيصبح ىً  ( كما ٲبدٌ َوَما يُػَعمَُّر ِمْن ُمَعمَّرٍ ق ا٤بعُب كاسع الداللة )عمي
.. كفايركسات عاقل كاإلنساف كغّب العاقل من نبات كحيواف كحشرات كطفيليات كمكركابت

إْب ككل شيء معركؼ كمكتوب ضمن نظاـ األسباب كا٤بسببات، األسباب ا٤بتعددة  
َقُص ِمْن ُعُمرِهِ مية.. إْب )لة كاالقتصادية كالعحيٌ كاألسباب الص ( بقبض ركحو قبل أف َوََّل يُػنػْ

( ضمن نظاـ األسباب ـو ر العمر ا٘تخكيكوف قصّب العمر كيسمى ) ،الطبيعي هيستوُب عمر 
بات، فمن ىذه األسباب: عقوؽ الوالدين كقطيعة الرحم كالزان كارتكاب كبائر الذنوب كا٤بسبٌ 

وح ر كمكتوب ُب )اللٌ ٧بفوظ كمقدٌ ك ( إاٌل كىو مكتوب كحاضر ُب علم هللا ابٍ ِإَّلَّ ِف ِكتَ )
افوظ( الثابت الذم ال سبيل إٔب تغيّبه كتبديلو، فقد كتب فيو تفصيل كل شيء أف فبلانن 

مكتوب ( ِإَّلَّ ِف ِكَتابٍ يزاد ُب عمره كذا لسبب كذا، كفبلانن ينقص من عمره كذا لسبب كذا )
جل سَّ ، ككأنو مي ٖالرعد/( وَُكل  َشْيٍء ِعْنَدُه مبِْقَدارٍ ا٤بدبرة كقولو )ا٤بقدرة كا٤بقادير  ٢بفظ ا٤بوازين

ذم ثبلثة أبعاد ابلصورة  ،مسٌ ي كاقعي ٦بي سٌ حمتحٌرؾ فيلم كامّبة خفية دقيقة فيها على  
ه لها، كطوؿ العمر كقصر سجٌ يها ك يصكٰبة كل صغّبة ككبّبة ر بدقٌ صوٌ كالصوت كالنية، كىو يي 

 .ت بعلم هللاثبٌ بسبب كبغّب سبب معلـو كلو مي 
األرزاؽ بيد هللا، كا٢بياة كما أف   ،( ٧بفوظ، كىذا يدؿ أف أعمار البشر بيد هللاِف ِكَتابٍ )

بنظاـ األسباب كا٤بسببات، ُب  ةصلكا٤بوت بيد هللا، كمرتبطة ابألجل كابلقضاء كالقدر، كمتٌ 
َها هنج الببلغة ) يِْعَمً  ِإَّلَّ بِِفَراِؽ ُأْخَرى، َوََّل يُػَعمَّر ُمَعمٌَّر ِمْنُكْم يَػْومًا ن الدييا( )مََّل تَػَناُلوَف ِمنػْ

ٍينً ًبٌر )عن النيب )ص(( ِمْن ُعُمرِِه ِإَّلَّ ِّبَْدـِ آَخَر ِمْن َأَجِلوِ   يػىنػٍقيص اٍلكىًذبً ُب اٍلعيميًر، كى  يىزًيد اٍلوىاًلدى
ًو، كىمىٍن هللاي ُب رًٍزقً  زَّادى  نًيَّتوي  تي نى سي حى مىٍن )عن اإلماـ الصادؽ )ع(  (اٍلقىضىاءى  يػىريد   الد عىاءى ، كى الٌرًٍزؽى 
( إف ِإفَّ َذِلَك َعَلى اّلِلَِّ َيِسريٌ ) ُّّ-َّّ/ٖنور الثقلْب( ُب عيميرًهً  هللاي  زادى  وً أىٍىلً هي ُب نى ًبرَّ سي حى 
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والت كجزئيات ات كا٤بتحٌ ٤بتغّبٌ وادث كاالتدبّب الدقيق كالتقدير ا٤بتْب ا٤بهيمن على ٝبيع ا٢ب ذلك
أىفَّ اَّللَّى عىلىى كيلًٌ  يسّب، الستغناء هللا عن األسباب كقولو )األمور على هللا تعأب سهل ىٌْب 

  .ُِالطبلؽ/( شىٍيءو قىًديره كىأىفَّ اَّللَّى قىٍد أىحىاطى ًبكيلًٌ شىٍيءو ًعٍلمنا
ُر ِمْن : كالنص القرآين البليغ  )فائدة َقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإَّلَّ ِف ِكَتابٍ َوَما يُػَعمَّ ٍر َوََّل يُػنػْ (، عاـ ُمَعمَّ

كاألشياء كشامل كيوقظ القلوب لسعة معناه، فهو يتجاكز عمر اإلنساف إٔب عمر ٝبيع األحياء 
ر فيطوؿ عمره أك ينقص من عمره مَّ عى من شجر كحيواف كطّب.. إْب ال يعلم إاٌل هللا عدده، إنو يػي 

ر مَّ عَ بل متعّلق ىذا القايوف العاـ بكل جزء من أجزاء الكائنات يػُ  ،فيقصر كفق قدر مقدكر
)فهذه الورقة من تلك الشجرة يطوؿ عمرىا أك تذبل أك تسقط عن أو ينقص من عمره 

قريب، كىذه الريشة من ذلك الطائر يطوؿ مكثها أك تذىب مع الريح، كىذه العْب ُب ذلك 
! )اإلنساف أك ىذه الشعرة تبقى أك تسقط كفق  ( إذا ِإفَّ َذِلَك َعَلى اّلِلَِّ َيِسريٌ تقدير معلـو

ر دقتو كما كراءه، إنو ألمر عجيب يوقظ النفوس! ر ىذا كيتتبعو، ٍب يتصوٌ مضى ا٣بياؿ يتدبٌ 
( يكوف بطوؿ العمر، كما يكوف معناه ابلربكة ُب العمر، كالتوفيق إٔب إنفاقو التعمري) وا٘تعىن

 .ره كأعمالو الصا٢بةإنفاقان مثمران انفعان تبقى آاث
لغو لهو كالٌ أك نزع الربكة منو أك إنفاقو ُب الٌ  وكذلك يكوف يقص العمر بقصره ِف عدد السني

ساعة مثمرة تعدؿ سنة عمر ٗبا يتم فيها من أفكار كمشاعر  كالكسل كالعبث كالفراغ. كربَّ 
كل منها ،  اعات كاألفرادعاـ ٲبر فارغان ال قيمة لو ُب ميزاف ا٢بياة. كأيضان ا١بم كآاثر، كربَّ 

رة ٍب ينتهي ر الصخرة ا٤بعمٌ يعمر أك ينقص من عمره، بل إٌف األشياء كاألحياء، كإين ألتصوٌ 
انشف أجلها أك يقصر فإذا ىي فتات، كالنهر ا٤بعمر الذم ينتهي أجلو أك يقصر فإذا ىو 

ر أك قصّب ا١بهاز ا٤بعمٌ ر أك القصّب العمر، ك ايبس، كمن األشياء ما يصنعو اإلنساف، البناء ا٤بعمٌ 
  كلها ذات آجاؿ وأعمار ٛتدودة ِف كتاب هللا العزيزالعمر كالثوب ا٤بعمر أك قصّب العمر.. 

ليوقظ القلب إٔب الدقيق ر األمر على ىذا النحو صوٌ كآجاؿ اإلنساف. ككلها على هللا يسّب، كتى 
ِف كل  قدرتو و وإف القلب الذي يستشعر يد هللاجديد، )مرىف  ر ىذا الكوف ٕبسوٌ تدبٌ 

ُب ظبلؿ ( شيء ليصعب أف ينسى أو يغفل أو يضل، وىكذا يصوغ القرآف قلوب ٛتبيو
 . ؼمع التصرٌ  ْٖٔ/ٔالقرآف
غْعَخْشِـٌَُٕ شًِّّد ًَظًَََٓد َّغْعٌَُِ خُْسَمْشَخِٕ ىَزَخ ػَزْذٌ كُشَخضٌ عَدجِؾٌ ؽَشَخزُوُ ًَىَزَخ ِِْٓكٌ ؤُـَدؾٌ ًَِْٖٓ ًٍَُّ ظَإًٌَُُِْٕ َُمًْٔد ىَ ﴿ - ٕٔ

  ﴾ لَِِْْصً ُِعَسْعَـٌُخ ِْٖٓ كَنِِْوِ ًََُؼٌََُِّْْ ظَؾٌُْشًَُٕ
 ،ببلغية ٛبثيلية تقريبية للمعُب كا٤بغزلكاستعارة تشبيهية ( ُب اآلية كناية َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَرافِ ) 

ماء ماّب،  ما تقوؿ العربأم كما يستوم كال يتساكل ماء البحر ا٤بلح كماء النهر ا٢بلو كقلٌ 
ينتفع بو، ك٠بي النهر ٕبران ألف  ان فهما ٨بتلفاف ُب خصائصهما كإف اشَبكا على كوهنما ماء
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ويقاؿ البحر ا٤باء الكثّب عذابن أك ملحان، كأصل البحر كل مكاف كاسع جامع للماء الكثّب، 
، كافر٦تتلك ِبرًا من ا٘تعلومات، وىو مثل تشبيهي ُاِرَب للمؤمن وال: ع ِف العلمللمتوسّ 
:  فكما ال يستوم البحراف ُب الطعم كا٤بنافع كذلك ال يستوم ا٤بؤمن كالكافر كالرب مبعىن

كثّب من األشياء ُب الكماؿ الفطرم كالَببوم، كإف تشاركا ُب ا٣بواص بكالفاجر.. إْب 
ابل كيق ،صا٢بان انفعان ٧بافظان على فطرتو السليمة ،اإلنسانية، فا٤بؤمن ينبغي أف يكوف عبدان 

هللا للحساب بقلب سليم، فيناؿ هبا سعادة الدنيا كاآلخرة، كالكافر منحرؼ عنها لذلك 
فيختلفاف ُب األفكار كالنظرات كالقناعات كالعادات  ،ٱبتلفاف ُب ا٤بضموف أكثر من األشكاؿ

كٰبب  ،ق الشيطافيبع ىواه كصد..، فالكافر منحرؼ عن منهج هللا كمتٌ األعراؼكالتقاليد ك 
ََذ ِإَٙتَُو َىَواُه َأفَأَْيَت َتُكوُف َعَلْيِو وَِكياًل ال ٲبيز بْب ا٢ببلؿ كا٢براـ كقولو )الفساد ك  ( َأرََأْيَت َمِن اَتَّ
 .، بينما ا٤بؤمن يهديو هللا إٔب مرضاتوّْالفرقاف/
لصدفة كالقوؿ اب ّٓ-ِٓالشورل/( ِصَراِط اّلِلَِّ  ،َوِإيََّك لَتَػْهِدي ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم كقولو )
كالنظاـ ا٤بتوازف الشامل ا٤بتقن الصنع ُب الكوف. أم فكما ال يستوم  ،ٕبكم العقلبذاتو ابطل 

البحراف ُب منافعها كُب الشكل كا٤بضموف، كذلك ال يتساكل ا٤بؤمن كالكافر كال يتساكل 
اّب كالقبيح كا٢بسن كالفضيلة كالرذيلة كالص ،اف، كال يتساكل النفع كالضر كا٣بّب كالشرالضدٌ 

ب لذيذ حلو يكسر ( ماء طيٌ َىَذا َعْذبٌ كال ٯبوز ا١بمع بْب األضداد ) ،كالطاّب... إْب
( ماء ابرد لطيف منعش ىِبء كيستفيد منو فُػَراتٌ العطش كيطفئ الضمأ كيسد ا٢باجة )

( مرغوب فيو لعذكبتو كسهل ا٤بركر َساِئٌغ َشَرابُوُ اإلنساف كا٢بيواف كالنبات ُب الزراعة كالسقي )
العطش ٤بلوحتو،  ( كىذا ماء ٕبر ملح ال يركم اإلنساف كال يسدٌ َوَىَذا ِمْلٌح ُأَجاجٌ البلع ) ُب

كا٤باء ا٤بلح ىو الكثرة الغالبة على األرض، ككذلك الكفر كالفسوؽ كالعصياف ىو األكثر بْب 
 .الناس

ر ماء البحر ملحان لئبل ، كصاَُّيوسف/( َوَما َأْكثَػُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت مبُْؤِمِنيَ كقولو )
كيكوف ضرران على حياة ا٤بخلوقات كيهلك الناس، فملوحتو ٛبنعو  ،رً ن ألنو غّب جاً يفسد كيتعفٌ 

( َوِمْن ُكلٍّ َتَُْكُلوَف ٖتًَْما َطرايًّ كٙبفظ األ٠باؾ كا٢بيواانت األخرل فيو ) ،من التغيّب كالفساد
أبنواعو ا١بديد الطرم ا٤بختلف األشكاؿ كمن كل منهما أتكلوف ٢بمان غضان طراين ىو السمك 

( ٖتًَْما َطرايًّ كاأللواف كاألحجاـ كالطعـو كا٤بنافع كالطيور البحرية، ككصف السمك ابلطراكة )
( زينة كالؤلؤ كا٤برجاف َوَتْسَتْخرُِجوَف ِحْلَي ً لتسارع الفساد إليو، فينبغي التسارع إٔب أكلو طراين )

( كترل َوتَػَرى اْلُفْلَك ِفيِو َمَواِخرَ ي )( للزينة كالتحلٌ َبُسويَػَهاتَػلْ كالدر كالياقوت كاألصداؼ )
ان، كٙبمل ( جارية تشق أمواج البحر شقٌ ِفيِو َمَواِخرَ ( السفن العمبلقة للنقل كا٢بمل )اْلُفْلكَ )

على ظهرىا آالؼ األطناف من األثقاؿ كالبضائع كالصناعات كالزراعات كالناس.. كغّبىا، 
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تَػُغوا ِمْن الذم كضع قانوف الطفو ) ،هنا جارية بتسخّب هللا عز كجل كفضلوكىي ال تغرؽ أل لِتَػبػْ
( للسفر كالنقل عن طريق البحر كلتطلبوا من رزقو كفضلو أبنواع التجارات، ابعتبار النقل َفْضِلوِ 

ىم كسيلة للنقل الكثّب كالثقيل كالرخيص ُب ا٤باضي كا٢باضر، كالسفر إٔب البلداف أالبحرم 
( ُب التجارة، ِشَراءِ والْ  اْلبَػْيعِ ِف  ُأمَِِّت  رِّْزؽَ  َأْعشار ِتْسَع ُ يدة ُب مدة قريبة، عن النيب )ص( )البع

ٍا ًتٍسعىةى أىٍعشىٍاًر الٌرًٍزؽً ُب ا٢بديث ) ٍارىًة كىا١بٍىسىٍارىًة فىًإفَّ ًفيػٍهى ٍارًًة كىاٍلمىهى كلتكونوا مواكبْب ( عىلىٍيكيٍم اًبٍلًتجى
َوَلَعلَُّكْم ا٢بضارم، كتكونوا على حاؿ حسنة يرجى منكم ا٣بّب كالصبلح )ر العلمي ك للتطوٌ 

ر هللا لكم أسباب الشكر كجعلها كقد يسَّ  ،( كٙبمدكف هللا على إنعامو كإفضالوَتْشُكُروفَ 
( كىرًنه   كىمىٍن شىكىرى فىًإ٭بَّىا يىٍشكيري لًنػىٍفًسًو كىمىٍن كىفىرى فىًإفَّ رىيبًٌ غىًِب  حاضرة بْب أيديكم كقولو )

 . َْالنمل/
ْظَ ًَخُْؤََشَ ًٌَُّ َّفْشُِ ُِإَـٍََ ُٓ ﴿ - ٖٔ غًََّٔ رٌَُُُِْ خَُِّوُ ٌُُِّؿُ خَََُِّْْ كِِ خُنَّيَدسِ ًٌَُُِّؿُ خُنَّيَدسَ كِِ خََُِِّْْ ًَعَخَّشَ خُؾَّٔ

  ﴾ ْٖ هِئِْريٍسَزٌُُّْْ َُوُ خُُِْْٔيُ ًَخَُّزَِّٖ ظَذْػٌَُٕ ِْٖٓ دًُِٗوِ َٓد ٌٌََُِِّْٕٔ ِٓ
ر م كا٤بقدٌ : يدخل ظبلـ الليل ُب ضوء النهار ابلتدريج ا٤بنظٌ يوجل( يُوِلُج اللَّْيَل ِف النػََّهارِ ) 

ليل عند ا٤بغيب، كيبدأ يَباجع ضوء النهار ككأ٭با بينهما تعاكف ر، إذا حاف كقت الٌ كا٤بدبٌ 
: ويوجل( وِلُج النػََّهاَر ِف اللَّْيلِ َويُ دكار ككحدة ىدؼ مشَبؾ عإب ا٤بضامْب! )أكتعدد  ،كتنسيق

ر إذا حاف كقت النهار عند ر كا٤بدبٌ م كا٤بقدٌ كيدخل ضياء النهار ُب ظلمات الليل ابلتدريج ا٤بنظٌ 
الشركؽ، كيبدأ يَباجع ظبلـ الليل فتعتدؿ بسببو حرارة األرض، كينشأ من ذلك التداخل 

صر الليل عند مطلع الصيف، ككلما يزيد م فيقصر النهار ُب مدخل الشتاء، كيقالدقيق ا٤بنظٌ 
 منالليل كالنهار، كينشأ أيضان  ماأحدٮبا ينقص اآلخر، حٌب ٲبرا ُب فَبة زمانية يتساكل فيه

ر ا٤بستمر الشيء العجيب ىو الفصوؿ األربعة للسنة، ٖبصائص كل م ا٤بقدٌ ذلك التداخل ا٤بنظٌ 
ُب غرر  ٖٖالنمل/( اّلِلَِّ الَِّذي َأتْػَقَن ُكلَّ َشْيءٍ  ُصْنعَ فصل ك٩بيزاتو كمنافعو كآاثره ا٤بباركة كقولو )

( فبادر ماهُ نػْ مِ  ذْ خُ فَ  كَ نْ مِ  ذافِ ل فيهما، وأيخُ مَ فاعْ  كَ يْ فػَ  الفِ مَ عْ يػَ  والنػََّهارُ  اللَّْيلُ ا٢بكم )
ك قبل سقمك، كغناؾ قبل فقرؾ، كفراغك قبل كصحتٌ  ،ابستثمار )شبابك قبل ىرمك

ع الوقت! تك( كاالستغراؽ ُب ا٤باضي يضيٌ و قبل م كقوتك قبل ضعفك، كحياتك ،شغلك
( سخرٮبا أم جعلهما انفعْب للناس، ككل منهما يسّب كيدكر ٗبداره َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمرَ )

 .ره هللا لو ال يتعداهالذم قدٌ 
ِنَي َواٖتَِْسابَ كقولو ) ( كل منهما ىُكلٌّ ٣َتِْري ِْلََجٍل ُمَسمًّ ) ٓيونس/( لِتَػْعَلُموا َعَدَد السِّ

( ذلكم الفاعل َذِلُكُم اّلِلَُّ رَب ُكمْ يسّباف ُب فلكهما إٔب يـو الوقت ا٤بعلـو كىو يـو القيامة )
( لو السلطاف ا٢بق ُب َلُو اْلُمْلكُ لكل ىذا التدبّب الدقيق كالتقدير ا٢بكيم ىو هللا ربكم العظيم )

اىرة كيتأمل الصنع ا٤بتقن الدقيق، الذم ر القدرة القالدنيا كاآلخرة، كلها ٙبتاج إٔب من يتدبٌ 



 

  لعشروفالثاين وا/ إتزء  ٘ٗ  / عدد آايهتا كي/ م ٖ٘فاطر / سورة  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     113
 

فاعرفوه ككحدكه كأطيعوا أمره  ،يدؿ داللة قاطعة على كجود هللا تعأب ا٤بدبر ا٢بكيم ٥بذا الكوف
(، كما تدؿ صنع حياة القلوب) بػإهنا يد هللا ا٤ببدعة الٍب ٙبيي القلوب ابإلٲباف، كقيمة ا٢بياة 

ٕبكم العقل كالعلم كالنظاـ، فمن ابتغى رابن غّب هللا ا بذاهتكالصدفة ابطلة  ،اآلية على صانعها
ض نفسو للحرماف كا٣بسراف كقولو كا٫برؼ، كمن عبد معبودان آخر سول هللا فقد عرٌ  لٌ فقد ضى 

يْػَيا َوُىْم ٤َتْسَ  ، ُقْل َىْل يُػنَػبُِّئُكْم اِبْْلَْخَسرِيَن َأْعَماًَّل ) ُبوَف الَِّذيَن َالَّ َسْعيُػُهْم ِف اْٖتََياِة الد 
ًعا ( من ا٤بعبودات الٍب َوالَِّذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدويِوِ )َُْ-َُّالكهف/( َأيػَُّهْم ٤ُتِْسُنوَف ُصنػْ

 فان، ككل ما تدعوف من دكف هللا من األكلياءسبحانو جهبلن كٚبلٌ  هللا أطعتموىم كأشركتموىم مع
من دوف )م ا٢باجات كاألئمة من البشر ليجلبوا لكم النفع كيدفعوا عنكم الضر كيقضوا لك

 .فهو شرؾ خطّب كظلم عظيم (هللا
، فهو داخل ُب معُب ٓٔالزمر/( لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَينَّ ِمَن اْٗتَاِسرِينَ كقولو )
ابستثناء إذا كانت ركضات ا١بنات ُب الدنيا ا٤بتعٌينة ٗبراقد األنبياء كاألكلياء كاألئمة  ،ىذه اآلية

، ّٓا٤بائدة/( كىابٍػتػىغيوا إًلىٍيًو اٍلوىًسيلىةى أىل بيت النيب )ع( كسائل قرىب كشفاعة عند هللا كقولو ) من
ابعتبارىم شهداء أحياء عند رهبم يرزقوف، كعند الناس مكٌرموف معٌززكف، فجعل أفئدة من 

تهم الناس هتوم إليهم، كٲبكن أف ٬باطب أحدىم لزايرهتم كطلب أية حاجة من هللا بواسط
( ال ٲبلكوف شيئان َما ٦َتِْلُكوَف ِمْن ِقْطِمريٍ )(  هللاً  دى نٍ ا عً نٍ لى  عٍ فى شٍ ا هللاً  دى نٍ عً  كىًجيهان ايفندعوا هللا )

نواة التمر بكاملها! كىو كناية  ف( كىو غشاء أبيض رقيق شفاؼ يغلٌ ِمْن ِقْطِمريٍ زىيدان )
َوالَِّذيَن يَْدُعوَف ِمْن ُدويِِو طلق، كقولو )ة عن فقرىم ا٤بببلغية عن أحقر األشياء كأتفهها كا٤بعربٌ 

  .َِغافر/( ََّل يَػْقُضوَف ِبَشْيءٍ 
ة التداخل الشاملة سنٌ القرآف  كلوج الليل ُب النهار )كابلعكس( يبٌْب ( فلسف  التدخل): فائدة

م بْب ظبلـ الليل كضياء النهار : ىذا التداخل ا٤بنظٌ ا٘تعىنبْب األشياء ُب الدنيا الفاعلة 
ة، صيستحق العبادة ا٣بال ان قدير  ان حكيم ان مابلعكس( ليدؿ أف ٥بذا النظاـ الدقيق لو منظٌ )ك 

ىذا التداخل الدقيق بْب الظلمات كالنور عن ترابط السنن الكونية ابلسنن فلسفة كيكشف 
قة بينهما، فكما يتداخل ظبلـ الليل مع ضياء النهار إذا مة كمنسٌ اإلنسانية لوجود عبلقة منظٌ 

األشياء كسنة إ٥بية كقانوف رابين من سنن كل ت الليل )كابلعكس( كذلك تتداخل  حاف كق
، كتتداخل الركح مع فكما يتداخل الليل والنهار كذلك يتداخل اْلمل والعملا٢بياة، 

، كالعزة مع الذلة، كالقوة مع الضعف، كالشدة مع كالدنيا مع اآلخرة ،ا١بسد، كا٢بياة مع ا٤بوت
فَِإفَّ َمَع كما يتداخل العسر مع اليسر كقولو )نثى،  مع األ كالذكر٤برض، الرخاء، كالصحة مع ا

ظر تابلشدة فلين ، فبل ييأس اإلنساف إذا مرَّ ٔ-ٓاالنشراح/( ِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ،اْلُعْسِر ُيْسًرا 
لها بْب تسّب ا٢بياة على ا٤بتضادات كتداك٥با كتداخ ،الرخاء مع الشدة ُب كقتو ادد .. كىكذا
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ِف غرر ، حٌب يعرؼ اإلنساف قيمة األشياء بضدىا، كتعاقب األجياؿ الناس عرب تداكؿ األايـ
اٍ  ٍدرى قى ًإ٭بَّىاٍ يػيٍعرىؼي ) اٖتكم  (. النًٌعىًم ٗبيقىٍاسىاًٍة ًضدًٌىى
َّ خُْوَِْدَٓصِ ٌَّْلُشًَُٕ زِؾِشًٌُِْْْ ًََُد ُّنَسِّحُيَ ِٓؽَُْ بِْٕ ظَذْػٌُىُْْ َُد َّغَْٔؼٌُخ دُػَدءًَُْْ ًٌََُْ عَِٔؼٌُخ َٓد خعْعَفَدزٌُخ ٌَُُْْ ًٌََّْ﴿- ٗٔ

  ﴾خَسِريٍ
ًٍلكيوفى ًمٍن ًقٍطًمّبو كالدليل على أف ) ِإْف َتْدُعوُىْم ََّل ) ُّفاطر/( كىالًَّذينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًًو مىا ٲبى
شعور ٥با كال حس، ككذلك   ( ألف األصناـ ا٢بجرية ٝبادات ال ركح فيها كالَيْسَمُعوا ُدَعاءَُكمْ 

قيٍل الى أىٍمًلكي لًنػىٍفًسي نػىٍفعنا كىالى ال ٲبلكوف شيئان مع هللا كقولو )كاألنبياء كاألئمة )ع( كل األكلياء 
ُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكمْ ) ُٖٖ/األعراؼ( ضىرًّا ًإالَّ مىا شىاءى اَّللَّي   أهنم ٠بعوا الن ( كلو فرضنا جدَوَلْو ٔتَِ

( أبدان ألهنم ال ٲبلكوف أية قدرة َما اْسَتَجابُوا َلُكمْ ( إف كانوا من اإلنس أك ا٤ببلئكة )ُعواَوَلْو ٔتَِ )
ًٍلكي لىكيٍم ضىرًّا كىالى نػىٍفعناعلى االستجابة قوالن أك فعبلن كقولو ) ( قيٍل أىتػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اَّللًَّ مىا الى ٲبى

( كُب يـو القيامة حْب ينطقهم هللا يتربأكف منكم وَف ِبِشرِْكُكمْ اْلِقَياَمِ  َيْكُفرُ  َويَػْوـَ ) ٕٔا٤بائدة/
قَاُلوا ُسْبَحاَيَك َأْيَت كقولو )  ، كانسياقكم معهم،كيسخركف من ضبللكم كمن عبادتكم إايىم

دمحم عن حقيقة األمر ككاقع ا٢باؿ على  ( كال ٱبربؾ ايَوََّل يُػنَػبُِّئكَ ) ُْسبأ/( َولِيػ َنا ِمْن ُدوهِنِمْ 
( ِمْثُل َخِبريٍ ) ٕٖالنساء/( َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اّلِلَِّ َحِديثًااليقْب كالصدؽ ككأنو رأم العْب ) كجو

كالعلـو  ف أتخذ األخبار: أوِف ذلك دَّلل مثل ا٣ببّب بو كالعليم ايط بو كىو هللا تعأب. 
هرة كاالختصاص ىل ا٣بربة كالتجربة كالشأا٤بهمة من أىل ا٣بربة، كال تسأؿ كال تستشّب إاٌل 

 الَعْبدُ  َيُكوفَ ََّل ، عن اإلماـ الصادؽ)ع( )ٗٓالفرقاف/( الرَّْْتَُن فَاْسَأْؿ بِِو َخِبريًاالكفوء كقولو )
ِف غرر اٖتكم (. عّزوجلّ هللِا  ِلَغرْيِ  َيْدُعوهللِا أَو  ِلَغرْيِ أو يْذَبح هللِا  ِلَغرْيِ  يصّلي َحتَّ  ُمْشرِكاً 

( ذكم العيقيوًؿ، رٍ شىٍاكً )  أتمن من الزٌلل كالنٌدـً
  ﴾ َّد ؤَُّّيَد خُنَّدطُ ؤَْٗعُُْ خُْلُوَشَخءُ بََُِ خَُِّوِ ًَخَُِّوُ ىٌَُ خُْـَنُِِّ خُْمَِْٔذُ ﴿ - ٘ٔ
كٱبربىم ٕبا٥بم ٗبختلف مستوايهتم كطبقاهتم، ٱباطب هللا تعأب ٝبيع الناس ( اَي َأيػ َها النَّاسُ )

( َأيْػُتُم اْلُفَقَراُء ِإىَل اّلِلَِّ إٔب ا٥بداية إٔب منهج هللا، ككصفهم )وهتم عُب معرض د ،كيذكرىم بقدرىم
كُب كل العصور، فقراء من ٝبيع الوجوه  ،كُب كل األحواؿ ،ُب كل شيءطبلقها، فقراء إعلى 

كُب  ،من أكؿ نشأهتم كُب مراحل نشأهتم إٔب أرزاقهم ،ا٤بادية كا٤بعنوية، ا٤بباشرة كغّب ا٤بباشرة
رع إٔب هللا كيدعوه كيسألو أف ال يكلو إٔب كالنقم كا٤بكاره عنهم، لذلك ا٤بؤمن يتضٌ دفع الببلء 

َأيْػُتُم اْلُفَقَراُء ِإىَل نفسو طرفة عْب، كأف يعينو ُب ٝبيع أموره فهو أرحم بو من الوالدة بولدىا )
قاتو بكل مفرداتو كمعانيو كتطبي ،( فقراء على كل صعيد، فقراء على سعة معُب الفقراّلِلَِّ 

كُب األمل  ،كُب ا٢بياة كا٤بوت ،و ا٤بادية كا٤بعنوية، فقراء ُب الركح كا١بسدعكمواقكأتثّباتو 
كٗبا أنكم ٨بلوقوف خاضعوف  ،كالعمل، إف افتقار ا٤بخلوؽ إٔب خالقو كحاجتو إليو ال تنقطع أبدان 
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كىاٍعلىميوا أىفَّ اَّللَّى كقولو ) ُٔ/نعاـاأل( َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ ركف كقولو )ركف كمقدٌ ألمر هللا مدبٌ 
ٍرًء كىقػىٍلًبوً   .ِْنفاؿ/األ( ٰبىيوؿي بػىٍْبى اٍلمى

 ، فإنكم فقراء ٧بتاجوف إٔب رٞبة هللاإذاً ، ِٗا٤برسبلت/( َوَما َتَشاُءوَف ِإَّلَّ َأْف َيَشاَء اّلِلَُّ كقولو )
م كسكناتكم ككل كفيكم الفقر كا٢باجة ُب بقائكم كُب كل حركاتك ،كإنعامو كإحسانو
م ابالستغناء عن هللا سبحانو بنكرانو ككفرانو كنسيانو كعصيانو خطأ فادح، أحوالكم، فالتوىٌ 

، ُٕا١بن/( َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْكُو َعَذااًب َصَعًدائ على كل صعيد كقولو )كقرار سيٌ 
الًغُبى كاٍلفىٍقري ) ِف هنج البالغ  ،ن غّبه: كجو مفتقر إٔب هللا، ككجو غِب النفس علْليساف وجهاف

فهو فقّب ذليل ضعيف ٧بتاج إٔب هللا تعأب كقولو  ِْٓحكم( سبحانو عىلىى هللاً  بػىٍعدى اٍلعىٍرضً 
ٍنسىافي ضىًعيفنا) ،كغِب النفس كعزيز القدر كرفيع الكرامة ابلنسبة إٔب من ِٖالنساء/( كىخيًلقى اإٍلً

( خطاب اآلية عاـ للناس ٝبيعان، َها النَّاُس َأيْػُتُم اْلُفَقَراُء ِإىَل اّلِلَِّ اَي َأيػ  : )ا٘تعىناستغُب عنو! 
دكا على كالعاصي، كالذين ٛبرٌ  كا٤بطيعحسنة كتربية سامية للمؤمن كالكافر أخبلقية كىي موعظة 

 منهج هللا، ككأف هللا تعأب يقوؿ ٥بم: ما دمتم قد ألفتم التمرد فتمردكا أيضان على )الفقر( ُب
جلكم أط عليكم، كٛبردكا على ا٤بوت إف حاف حاؿ ا٤برض إف نزؿ بكم كحاؿ ا٣بوؼ إذا سلٌ 

: صيغة مبالغة من والفقري( إنتم اتاجوف ا٤بكسوركف، اَي َأيػ َها النَّاُس َأيْػُتُم اْلُفَقَراُء ِإىَل اّلِلَِّ )
ص ٕباجة إٔب سعي لسد ألف اإلنساف انق ،ا٢باجة حٌب لو كاف غنيان أك قواين أك عزيزان.. إْب

فهو انقص  ،نقوصاتو، فهو ٧بتاج إٔب ا٥بواء كا٤باء كالطعاـ كالعيش كاألماف كالزكاج .. كغّبىا
 .بذاتو يكمل بسد حاجاتو، العبد ىو ا٤بفتقر كاتاج إٔب سيده

كا فاعبد ه( كالسيد غِب عن عبده رحيم بو فيوجهو كيرعاه كيهديو كٰبميو، إايٌ َواّلِلَُّ ُىَو اْلَغِِن  )
فالفقر إىل هللا عزة الدييا واآلخرة، والفقر إىل الناس ذل  الدييا كإٔب رضوانو فسارعوا، 

( ا٤بستغِب على َواّلِلَُّ ُىَو اْلَغِِن  ، كمن عزة النفس االستغناء عن حاجة الناس )واآلخرة
ستغنائو عن  طبلؽ، فكل أحد ٰبتاج إليو، كهللا ا٣بالق ا٤بدبر الغِب بذاتو عن كل شيء، الاإل

، ألنو خالق كل ّٔالزمر/( َألَْيَس اّلِلَُّ ِبَكاٍؼ َعْبَدهُ كل شيء، كمغِب غّبه بكل شيء كقولو )
شيء، كالغِب بغُب اتـ ُب كل شيء كعن كل شيء، كغِب من ٝبيع الوجوه، غِب عن عبادتكم 

 يفتقر إٔب فبل ٰبتاج إٔب ما ٰبتاج إليو خلقو لكماؿ صفاتو كجبلؿ ذاتو كٝباؿ ٨بلوقاتو، كال
ُ شيء ٩با يفتقر إليو ا٣بلق، كمن غناه تعأب قد أغُب ا٣بلق ٝبيعان ُب الدنيا كاآلخرة، قاؿ ) َواّلِلَّ

( اْٖتَِميدُ فاد التوكيد كحصر الغُب اب سبحانو )أ( كٓب يقل )كهللا الغِب(  كىذا الضمّب ُىَو اْلَغِِن  
لحمد كالثناء على رٞبتو كفضلو كٝبيع طبلؽ، ا٤بستحق لامود بذاتو ُب كل شيء على اإل

أفعالو كأقوالو كصفاتو، إذ يرجع إليو كل ٞبد كثناء كمدح ُب ىذا الكوف، سواء أكاف ا٢بمد  
مباشرة أك قصد بو غّبه، فبل تتوٮبوا أف إصرار هللا على عبادتو كحده كدعائو كحده ٢باجة 
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كصافو أد ُب غناه كامود ُب أ٠بائو ا٢بسُب كُب ( بذاتو كىو ا٢بمياْلَغِِن  اْٖتَِميدُ إليكم، فهو )
ستغنوف عنو ك٧بتاجوف تستغنوف بو كال تبل أنتم  ،ُب ٞبدهالغِب العليا كُب أفعالو ا٤بثلى كىو 

 .إليو ُب كل األحواؿ
الغرض من اآلية أف يتوكل اإلنساف  -ُ: فائدة، ُّّ/األنعاـ( َورَب َك اْلَغِِن  ُذو الرَّْْتَ ِ كقولو )

 لى كى وى تػى  نٍ مى كى أراه الٌسركر، مىٍن كىًثقى اًبً كى ) عن اإلماـ علي )ع(،  ٝبيع أموره على هللا خالقوُب
و لذاتو، كيتضاءؿ أماـ عظمتو ككبح ٝباح غركره كحبٌ  ،ُُٓ/ُٕالبحار (األمىوير هي اٍ فى كى   ى هللاً لى عى 

َقْد كل حاؿ كقولو )بل يسعى ٔبد لتهذيب عادات نفسو، كليتحسس ٕباجاتو إٔب هللا ربو ُب  
ًسيىٍاسىةي النػٍَّفًس ُب غرر ا٢بكم ) َُ-ٗالشمس/( َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَىا ،َأفْػَلَح َمْن زَكَّاَىا 

يػٍري الٌنفويس أزكىٍاىاٍ  د اإلنساف عن كل كرب كعجب ( كتدعو اآلية أف يتجرٌ أىٍفضىلي ًسيىٍاسىٍة، خى
ء سلطاانن كجاىان كماالن كقدرة.. كىذا النوع حٌب كلو كاف أقول األقواي ،الذات كغطرسة كحبَّ 

ك٧ببوب عند هللا كعند العقبلء، ألف الشعور بو  ،هذيب النفستمن الفقر إٔب هللا مطلوب ل
ب طبائعها السيئة، كيدفع إٔب كل خّب كإٔب التواضع ككل ي النفس كيهذٌ كالَببية عليو يزكٌ 

٢بسد كا٢بقد كالظلم ككل الصفات الصفات االٯبابية، كٲبنع عن الشر كالضر كا٢برص كا
هللا تعأب ىو الكامل، كاإلنساف ىو الناقص اتاج، كالناقص ٕباجة إٔب الكامل  -ِالسلبية، 

 .َٔالنحل/( َوّلِِلَِّ اْلَمَثُل اْْلَْعَلىابستمرار حٌب يسد نقصو كقولو )
 يِتَػَعدَّ  َمرءًا  َعَرَؼ َقَدرُه وملَْ ا هللا مَ َرحِ ( كُب غرر ا٢بكم )هللاِ  ْخاَلؽِ ِبََ  َتَشبػَُّهواكُب ا٢بديث )

 (َواْسأَُلوا اّلِلََّ ِمْن َفْضِلوِ ( كاإلنساف إذا افتقر إٔب هللا أغناه ُب نفسو عن الناس كقولو )هّطَورَ 
، كإذا افتقر إٔب أخيو اإلنساف أذلو كآذاه، فمن العزة أف يشعر اإلنساف بفقره إٔب هللا ِّالنساء/

ان ُب مالو كسلطانو كجاىو كمنصبو، فمن تواضع  رفعو كمن تكرب عليو تعأب حٌب لو كاف غني
عن  !(َعْنكَ  اءستغن، َوََّل تفقرين ابَّلِإلَْيكَ  فتقارَّلاب ِِنَ نَ غْ أَ  اللَُّهمَّ كضعو، عن النيب )ص( )

( الثًٌقىةي اًبً )اإلماـ إتواد )ع(  ، كىسيٌلم إٔب كلًٌ عاؿو نه ًلكلًٌ غاؿو  .ّْٔصٖٕالبحار ٜبى
  ﴾ ًََٓد رَُِيَ ػَََِ خَُِّوِ زِؼَضِّضٍ ، بِْٕ َّؾَإْ ُّزْىِسٌُْْْ ًََّإْضِ زِخَِْنٍ ـَذِّذٍ ﴿-ٚٔ – ٙٔ
كىذا تصريح الستغناء هللا عن ا٣بلق كعدـ ا٢باجة إليهم كإظهار لكماؿ ( ْستْبداؿاَّل  ُ سن)

ن الكفر كالطغياف إذا ٓب يرجعوا ع ،قدرتو، ككعيد للطاغْب كا٤بعاندين ابإلىبلؾ كاالستدراج
، كالناس ٕباجة إٔب وه معصية من عصاه، كال تنفعو طاعة من أطاعكالعصياف، فإف هللا ال تضرٌ 

أهنم شيء عظيم، كليعلموا أف هللا خلقهم  اركا هبذه ا٢بقيقة لئبل يركبهم الغركر فيظنو أف يذكٌ 
يفنكم أيها  أيش ( إفٍ يُْذِىْبُكمْ  ِإْف َيَشأْ : )ا٘تعىن ،ال لّببح منهم شيئان كرضاه لّبٕبوا عليو ا١بنة 

كال يتضرر بفنائكم اب٥ببلؾ كاإلابدة كأف مشيئتو  ،الناس ا١باحدكف ا٤بعاندكف ألنو غِب عنكم
 للناس من غّب قاصرة عن ذلك، كلو شاء هللا ٣بلق قومان ال يعصوف، كلكن هللا أراد أف يبٌْب 
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ُلَوُىْم َأيػ ُهْم َأْحَسُن َعَماًل ِإنَّ َجَعْلَنا َما َعَلى اْْلَرْ أرض الواقع كقولو )  ٕالكهف/( ِض زِيَنً  َٙتَا لِنَػبػْ
صى مىا ُب قػيليوًبكيمٍ )كقولو  تىًليى اَّللَّي مىا ُب صيديكرًكيٍم كىلًييمىحًٌ َوأيَِْت ِبَْلٍق ) ُْٓ/آؿ عمراف( كىلًيػىبػٍ
يكونوا ( كأف أيٌب بقـو آخرين غّبكم من جنسكم أك من جنس آخر أحسن منكم، لَجِديدٍ 

خلفاء  اب٢بق ُب األرض، كيكونوا أخضع كأطوع  منكم، يعبدكنو كٰبمدكنو كيثنوف عليو 
َوَما َذِلَك ) -ُٕف هللا ذلك جهدان، كيستقيموف على منهجو من دكف أف يكلٌ طوعان ال كرىان، 

ْوا َيْستَػْبِدْؿ قَػْوًما َوِإْف تَػتَػَولَّ تياف بغّبىم كقولو )( كما ذلك التهديد إبىبلكهم كاإلَعَلى اّلِلَِّ 
رَُكْم ُثَّ ََّل َيُكويُوا َأْمثَاَلُكمْ  ( بعسّب بل ىو سهل يسّب على هللا، أم ليس بَِعزِيزٍ ) ّٖدمحم/( َغيػْ

ئنا أىٍف يػىقيوؿى لىوي كيٍن فػىيىكيوفي ٩بتنعان عليو كال صعبان لديو كقولو ) يػٍ ، كُب ِٖيس/( ًإ٭بَّىا أىٍمريهي ًإذىا أىرىادى شى
: ال يبإب بكم ما يعبأ، ٕٕالفرقاف/( قيٍل مىا يػىٍعبىأي ًبكيٍم رىيبًٌ لىٍوالى ديعىاؤيكيمٍ يد ككعيد كقولو )ىذا هتد

 كال قيمة لكم عنده سبحانو.
هُشْزََ بََِّٗٔد ظُنْزِسُ خَُّزَِّٖ َّخْؾٌََْٕ  ًََُد ظَضِسُ ًَخصِسَشٌ ًِصْسَ ؤُخْشٍَ ًَبِْٕ ظَذْعُ ُٓؽْوََِصٌ بََُِ لِِِْٔيَد َُد ُّمََْْٔ ِٓنْوُ ؽَِْءٌ ًٌََُْ ًَدَٕ رَخ﴿– ٛٔ

َد َّعَضًَََّ ُِنَلْغِوِ ًَبََُِ خَُِّوِ خَُْٔقِريُ   ﴾ سَزَّيُْْ زِدُْـَْْرِ ًَؤَهَدٌُٓخ خُقََِّدشَ ًََْٖٓ ظَضًَََّ كَةَِّٗٔ
يها أكحٌب ال يتوىم أحد أف ىذا التهديد ابالستبداؿ يشمل الصا٢بْب مع الطا٢بْب، فاعلموا 

ُيصّور التعبري الناس ا٢بقيقة ُب يـو القيامة، كل أحد ٯبازل بعملو كال ٰبمل أحد ذنب أحد، 
ضمّبه  ضؾ هبا مشاعر اإلنساف كيوقة الضخمة فيحرٌ يٌ ىذه ا٢بقيقة ا٤برب القرآين البليغ

َمْت ِلَغدٍ فيحاسب نفسو قبل أف ٰباسبو أحد كقولو ) صّور يُ ، ُٖا٢بشر/( َوْلتَػْنظُْر يَػْفٌس َما َقدَّ
َوََّل َتِزُر أف كل نفس حاملة ٞبلها بنفسها فيقوؿ )سلوبو البالغي الفِن إتميل القرآف ِب

: الذنب كاإلٍب، أم ال ٙبمل نفس آٜبة إٍب نفس أخرل، لكل امرئ الوزر( َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى
ولو بذنب اجملـر كق مءنب غّبه، كال ٰباسب الرب ذيصحبو عملو كٰباسب عليو كال يعاقب ب

َهاكقولو ) ّٖا٤بدثر/( كيل  نػىٍفسو ٗبىا كىسىبىٍت رىًىينىةه )  ُْٔ/األنعاـ( َوََّل َتْكِسُب ُكل  يَػْفٍس ِإَّلَّ َعَليػْ
، أم كإف تطلب نفس مثقلة ابآلاثـ مثقل ( َوِإْف َتْدُع ُمثْػَقَل ٌ ) : نفس مثقلة ابلذنوب كا٥بمـو

 .كٙبمل ٞببلن ثقيبلن من الذنوب كا٥بمـو
 ره ا٢بسٌ اموؿ على العاتق، ليتصوٌ  اآلي  الذيوب ا٘تعنوي  ابٖتمل الثقيل ا٘تادي وُتشبِّو

( تستغيث ٗبن ٰبمل عنها ِإىَل ِْتِْلَهاالبشرم بشكل صحيح فيتأثر بو كيرتدع عن الذنوب )
 ( ََّل ٤ُتَْمْل ِمْنُو َشْيءٌ ذنوهبا أك يرفع عنها بعض ما ٙبملو من اآلاثـ )

ها شيء، ألف  ا يثقلها، كال أحد يستجيب لطلبها، كال ٰبمل من إٜبها كٮبٌ كال يرفع عنها شيئان ٩ب
( كلو كاف ا٤بدعو ذا قرىب َوَلْو َكاَف َذا قُػْرىَب كل إنساف ُب شغل شاغل هبمـو نفسو عن غّبه )

للداعي كاألب كاألـ، فليست حاؿ اآلخرة ٗبنزلة حاؿ الدنيا يساعد الصديق صديقو كقولو 
َا تُػْنِذُر الَِّذيَن ٥َتَْشْوَف رَبػَُّهْم اِبْلَغْيبِ ) ّٕعبس/( نػٍهيٍم يػىٍومىًئذو شىٍأفه يػيٍغًنيوً ًلكيلًٌ اٍمرًئو مً ) إ١تا ( ِإ١تَّ
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( أم ٱبافوف الَِّذيَن ٥َتَْشْوَف رَبػَُّهمْ م إ٭با ينفع إنذارؾ )أببلغ مع التخويف، : اإلاإليذار، تنذر
أببصار عيوهنم كأ٭با يشاىدكنو  هٓب يشاىدك قوف بو كيسعوف إٔب مرضاتو ك مونو كيصدٌ رهبم كيعظٌ 

 .ببصّبة قلوهبم
كالبصّبة تعتمد على  ودليل البصرية أقوى وأىم وأصدؽ وأعمق وأَشل من دليل البصر!

فَبل ما كراء ا٤برئيات، بينما حاسة البصر تعمل ُب فتكوف انفذة العقل كالعلم كالدليل كالربىاف 
( مع أف الَِّذيَن ٥َتَْشْوَف رَبػَُّهْم اِبْلغَْيبِ ا اقتصر اإلنذار على )ة. كإ٭بحدكد ا٤برئيات ا٤بادية ا٢بسيٌ 

الرسوؿ )ص( نذير كبشّب للناس ٝبيعان، ألف الذين ينتفعوف كيتفاعلوف مع ىذا النذير ىم 
٥بم كال كزف ُب  الذين يؤمنوف بو كيتأثركف ٗبنهجو كيعملوف بو بصدؽ، أما غّبىم فبل حسابى 

ٱبشوف هللا، إف الذين ٱبافوف هللا يظهر على أقوا٥بم كأفعا٥بم كٝبيع  ىذا االنذار ألهنم ال
كالعبلنية كقولو  كالعبلنية ألهنم ٱبافوف هللا ُب السرًٌ  فيستقيموف ُب السرًٌ  ،تعامبلهتم مع الناس

َا تُػْنِذُر َمِن اتػََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي الرَّْْتََن اِبْلغَْيبِ ) كرغبة كحب  ، إنو خوؼ ىيبةُُيس/( ِإ١تَّ
، عن ٕٓا٤بؤمنوف/( ًإفَّ الًَّذينى ىيٍم ًمٍن خىٍشيىًة رىهبًًٌٍم ميٍشًفقيوفى كليس خوؼ رىبة كرعب كقولو )

، يػىرىاؾى وي فىإنَّ  تره، فىإٍف ٓبى تػىرىاهي  كأىنَّكى هللاي   عبدا( كعنو )ص( )هللاِ  َٜتَاَف ُ  اٖتِْْكَم ِ  رْأسُ النيب )ص( )
ٍعًصيىةى  عىًمٍلتى كى  نوي يراين إقٍلتى  ، كىإفٍ كىفىٍرتى فػىٍقد  نوي الى يراين إقٍلتى  فٍ إكى   أىٍىوىفً مىٍن  وي تى جىعىلٍ فػىٍقدى  اٍلمى

ككلما كثقتو بو من هللا كا٣بوؼ منو بقدر علمو اب، اإلنساف ( كتكوف خشية إًلىٍيكى ينى الٌناًظرً 
َا ٥َتَْشى اّلِلََّ زاد علمو زادت ىيبتو كخشيتو من مقاـ ربو كقولو ) (  ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ ِإ١تَّ

: من يعرؼ مقاـ هللا والغيبدركو حواسو، ت: ما غاب عن اإلنساف كٓب الغيب، ِٖفاطر/
كجبللو من غّب أف يراه، كإ٭با يرل صنعو كخلقو كآاثره كحكمتو ُب تنظيم ىذا الوجود ا٥بائل 

 .تهلكواالبديع، تعرٌفوا على ٨بلوقات هللا كال تتعرٌفوا على ذات هللا ف
كنز العماؿ )تفٌكركا ُب ا٣بلق كال تفٌكركا ُب ا٣بالق، فإنكم ال تقدركف قدره( عن النيب )ص( 

ـَ رَبِِّو َجنػََّتافِ )عن اإلماـ الصادؽ )ع( ُب قولو  َُٖصّج قاؿ  ْٔالرٞبن/( َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا
ِعْن  ذِلكَ ُه ز جِ حْ يَ فػَ  أَو ّشرٍ  لُو ِمْن ِخرْيٍ ما يَػعْ َم مَ َويَػْعلَ  يَػُقوؿُ َما  َوَيْسَمعُ يَػَراُه  أْف هللاَ  َعِلمَ َمْن )

 ،كىا على الوجو األكمل بكل كاجباهتا كأركاهنادٌ أ( أداموىا ك َوَأقَاُموا الصَّاَلةَ ( )ْعَماؿِ اْلَ  قَِبيحِ 
مع حضور القلب ُب أكقات فضيلتها كراعوا أحكامها كشركطها كمقدماهتا كاعتنوا هبا، كىي 

ها، كىي صلة مباشرة بْب العبد كربو ليعبدكه كليوحدكه كال يشركوا ُب أفضل العبادات كأٮبٌ 
: ىي الٍب تعطي أثرىا ُب سلوؾ اإلنساف فتنهاه عن الفحشاء وخشي  هللاعبادتو أحدان، 

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء كقولو )كتزكي نفسو،  كصغائر الذنوب ككبائرىا  ،كا٤بنكر ِإفَّ الصَّاَلَة تَػنػْ
 ،، صبلة ٦برد حركات ببل ركح كال ٜبر:والصالة من غري خشي  ، ْٓعنكبوت/ال( َواْلُمْنَكرِ 
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كعا٤بة ٦برد إسقاط كاجب، فا٣بشية ا٤بطلوبة من ا٤بؤمن خشية صادقة كدائمة ظاىرية صبلة 
 .كمتجددةكخاشعة 

 اٗتشي ،( اب٤بضارع الذم يفيد االستمرار كالتجدد. كخص ابلذكر )٥َتَْشْوَف رَبػَُّهمْ لذلك جاء )
موا إٔب طهارة  نفوسهم طهارة ض( ألهنما أصبل األعماؿ ا٢بسنة الظاىرية كالباطنية، فوالصالة

: التزّكي( َوَمْن تَػزَكَّىكا العبلقة معو سبحانو )ابلصبلة ا٤بفركضة ليتصلوا برهبم كيقوٌ  ،بداهنمأ
وكها من عادات النفس السيئة كهتذيب سل والتطّهركاآلاثـ، كالعيوب ر من الذنوب التطهٌ 
يسهل  ،: معُب تربوم مؤثر كلطيف كشفاؼ كاسع الداللةيوالتزكّ  ،ص من سلبياهتاكالتخلٌ 

ِف  ،فيحسن الكبلـ كيتقن العمل ،تغلغلو ُب ا٤بشاعر كتتأثر بو النفس كالقلب كالعقل كالفكر
ٍاتً ذىٍركىةي اٍلغىٍاايىًٍت الى يػىنىٍا٥بيىٍا ًإالَّ ذىكيكي التػٍَّهًذٍيًب كىاٍلميجى ) غرر اٖتكم ( فقد عرؼ َوَمْن تَػزَكَّى)( ٍاىىدى

 .طوره قدره كٓب يتعدَّ 
ٔب إ( ككصل رَبَّوُ  َعَرؼَ  فَػَقدْ  يَػْفَسوُ  َعَرؼَ  َمنْ ) ، ُب غرر ا٢بكم( فقد عرؼ نفسوَوَمْن تَػزَكَّى)

َا يَػتَػزَكَّى لِنَػْفِسوِ درجات ا٤بعرفة، )أفضل  كالعلـو النبيلة ى ابلعادات الفضيلة ( كيتحلٌ فَِإ١تَّ
 منكاألخبلؽ ا٢بميدة، فإف تزكيتو كتطهّب نفسو يعود نفعها إليو ُب الدنيا كاآلخرة، كال يضيع 

ُتْم ِْلَيْػُفِسُكْم َوِإْف َأَسْأمُتْ فَػَلَهاعملو شيء كقولو ) ُتْم َأْحَسنػْ ، يـو يعرض ٕ/اإلسراء( ِإْف َأْحَسنػْ
كىأىٍدًخٍلًِب )الصا٢بْب كقولو  على ربو نقيان سليم القلب كيدخلو هللا برٞبتو ُب منظومة عباده

ًإالَّ مىٍن أىتىى اَّللَّى  ،يػىٍوـى الى يػىنػٍفىعي مىاؿه كىالى بػىنيوفى )، كقولو ُٗالنمل/( ًبرىٍٞبىًتكى ُب ًعبىاًدؾى الصَّا٢بًًْبى 
هم ( ا٤برجع كالعاقبة للخبلئق أٝبعْب فيحاسبَوِإىَل اّلِلَِّ اْلَمِصريُ ) ٖٗ-ٖٖالشعراء/( بًقىٍلبو سىًليمو 

اىا، كال يوكل ا٢بساب كا١بزاء إٔب غّبه كقولو صحأكال يغادر صغّبة كال كبّبة إاٌل  ،كٯبازيهم
 . ِٔالكهف/( َٙتُْم ِمْن ُدويِِو ِمْن َوِلٍّ َوََّل ُيْشِرُؾ ِف ُحْكِمِو َأَحًداَما )

سًََُُد خُظَُُِّٔدضُ ًَ ،ًََٓد َّغْعٌَُِ خُْإَػََْٔ ًَخُْسَقِريُ  ﴿ -ٕٕ-ٕٔ-ٕٓ – ٜٔ ًََٓد  ، ًََُد خُظَُِّّ ًََُد خُْمَشًُسُ ، َُد خُنٌُّ
  ﴾َّغْعٌَُِ خُْإَلَْْدءُ ًََُد خُْإٌََْٓخضُ بَِّٕ خَُِّوَ ُّغِْٔغُ َْٖٓ َّؾَدءُ ًََٓد ؤَْٗطَ زُِٔغِْٔغٍ َْٖٓ كِِ خُْوُسٌُسِ

كيضرب ا٤بثل  ر القرآف الكرًن ا٢بقيقة ُب ىذه اآلية عن طريق ضرب ا٤بثل،صوٌ يي  ( ٌ مَ دّ قَ مُ )   
َوتِْلَك اْْلَْمثَاُؿ َيْضرِبُػَها ِللنَّاِس َوَما يَػْعِقُلَها ِإَّلَّ عتبار بو، كقولو )لتقريب الواقع إٔب الذىن كاال

، ٱبرب هللا تعأب أنو ال يتساكل كلن يتساكل األضداد ا٤بادية من ىذه ّْالعنكبوت/( اْلَعاِلُموفَ 
فوارؽ كبّبة كىي ٨بتلفة الطبائع كا٣بصائص من األساس، ا٤بذكورات ُب اآلية كغّبىا، فإف بينها 

فوارؽ ُب حكم هللا كُب حكم العقل كُب الواقع ُب ما أكدعو هللا ُب فطرة عباده، أم ال يتساكل 
إٔب الباطل من ا٢بق ٩با ال يقبل الشك، من ا٫برؼ عن اإلٲباف إٔب الكفر كالعصياف، كا٫برؼ 

الضبلؿ كمن الصبلح إٔب الفساد كمن العلم إٔب ا١بهل، كمن ا٣بّب إٔب الشر كمن ا٥بدل إٔب 
أيضان إف عدـ تساكم ا٤بتضادات ا٤بادية كذلك ال ، فتعٌلموا كمن مرضاة هللا إٔب سخطو
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تتساكل ا٤بتضادات ا٤بعنوية، فبل يتساكل ا٤بؤمن كالكافر كال ا٤بهتدم كالضاؿ كال العآب كا١باىل 
أف ىناؾ ها كصفاهتا كمراتبها، ُب خواصٌ ّبة ككثّبة كبكالصبلح كالفساد، فإف بينهما فوارؽ  

بي طبيع  الكفر وطبيع  كل من العمى والظلم  واٖترور وا٘توت، كما أف  اً صل  وتشاّب
 .بي طبيع  اإل٦تاف وطبيع  كل من الّنور والبصر والظل واٖتياة اً ىناؾ صل  وتشاّب

 (: اَّلختالؼ الكبري بي اإل٦تاف والكفر)
 .نور (اإل٦تافإف )

كنور ُب ا٢بواس، نور يكشف حقائق األشياء كالقيم كا٤بواقف  ،كنور ُب ا١بوارح ،نور ُب قلب
كاألحداث كما بينها من ارتباطات كنسب كأبعاد، فا٤بؤمن مع هللا كينظر بنور هللا، فّبل تلك 

( واإل٦تاف)، كال يتخبط ُب طريقو كال يتيو كال ٰبّب كال يضيع كإٲباف ا٢بقائق كيتعامل معها بعلم
، حياة ُب القصد كُب حياة ِف القلوب وا٘تشاعر، حياة، وَّل حياة حقيقي  نمي  إَّّل ابإل٦تاف

اال٘باه، حياة ُب العمر كُب االمتداد، حياة مستمرة منتجة مستقيمة على أساس منهج هللا، 
كال  ىا مأموف، حياة ىادفة سامية متوازنة ال عبث فيها كال ضياعمأموؿ كشرٌ حياة خّبىا 
، كعمى عن عمى، عمى ِف طبيع  القلب، عمى عن رؤي  دَّلئل اٖتق( الكفرفساد، أما )

رؤية حقيقة الوجود، كحقيقة القيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ كاألشخاص كاألحداث كاألشياء 
عندما يبتعد الناس عن يور اإل٦تاف يقعوف ِف ظلمات من شت ( ظلمة بل ظلمات، الكفر)

( بصيغة الظ ُلَماتُ لذلك جاءت ) ،ره األايـكٌ ص العيش كتي نغٌ ات تي ، ظلماْليواع واْلشكاؿ
كجاء  ،عةا١بمع، ألف طرؽ الكفر متعددة كمتجددة كال حصر ٥با من شبهات كأضاليل متنوٌ 

حدة ال يتعدد كال يتجزأ، ألف ا٢بق دة متٌ ( كحدة كاحدة موحٌ الن ورُ ألف ) ،( بصيغة ا٤بفردالن ورُ )
( والكفرحدة ال يتجزأ كال يتعدد )دة متٌ كحدة كاحدة موحٌ  ،ّب كاإلسبلـكالتوحيد كالعدؿ كا٣ب

موت، موت ُب الضمّب كموت ُب ا٤بشاعر كالضمائر عن معرفة دالئل اإلٲباف، كانقطاع عن 
 تومصدر ا٢بياة ا٤بطمئنة كانفصاؿ عن طريق هللا، كلن يتساكل ا٤بؤمن كالكافر كلكل طبيع

ح عند اإلنساف، فينبغي أف يتنافس  الفرؽ كتوضٌ ، فإف تبٌْب كلكل جزاؤهكطريقتو ُب ا٤بعيشة، 
ُب ٙبصيل السبيل الصاّب، سبيل هللا، سبيل عباد هللا الصا٢بْب، ك٥بذا فليتسابق ا٤بتنافسوف 

كىُب ذىًلكى فػىٍليػىتػىنىافىًس كقولو ) ُٔالصافات/( ِلِمْثِل َىَذا فَػْليَػْعَمِل اْلَعاِمُلوفَ ا٤بتسابقوف كقولو )
: كناية عمن ا٫برؼ اْلعمى( َوَما َيْسَتِوي اْْلَْعَمى) -ُٗ: ا٘تعىن، ِٔا٤بطففْب/( نىاًفسيوفى اٍلميتػى 

( كناية عن ا٤بؤمن الذم يرل طريق هللا ا٢بق َواْلَبِصريُ عن طريق ا٢بق كاإلٲباف كا٥بداية كضده )
قولو كيستذكؽ حبلكة اإلٲباف كيعرؼ حقيقتو كقدره كقيمتو فيسّب على الطريق ا٤بستقيم ك

 .ّٓ-ِٓالشورل/( ِصَراِط اّلِلَِّ  ، َوِإيََّك لَتَػْهِدي ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ )
 ( َوََّل الظ ُلَماتُ ) -َِ
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( َوََّل الن ورُ كىي كناية عن الشرؾ كالكفر كا٤بعاصي كا١بهل كالضبلؿ كالفساد كالشبهات .. )
( الٍب ٛبنع من الرؤية ُلَماتُ الظ  ىو كناية عن اإلسبلـ كاإلٲباف كالعلم كا٥بدل كاالستقامة )

كٲبنح الرؤية بوضوح لكل  ،شراقو كل ا٤بواقع( النور الذم ينّب إبَوََّل الن ورُ الصحيحة لؤلشياء )
وم الظل البارد الواقي ا٤بنعش من ت( كال يسَوََّل الظِّل  ) -ُِكيعلمك فلسفة ا٢بياة،  ،األشياء

ن لو النفوس كتنشرح لو الصدكر كتطمئن ا٣بّب كالنعيم، كا١بو الركحي الشفاؼ الذم تسك
: كناية عن واٖترورذعة، بل( كال حرارة الشمس الشديدة كال الريح ا٢بارة الٌ َوََّل اْٖتَُرورُ القلوب )

الٍب ٙبرؽ مشاعر النفس كترفع عنها  ،رة ا٤بلتهبةلذات الفاسدة ا٢بامة كالٌ الشهوات ارٌ 
 تٍ عى نػى مى  ةو ذَّ لى  نٍ مً  مٍ كى )كى  اهتا قصّبة كتبعاهتا طويلة، الٍب ٌلذصاحبها القلق كاألرؽياالطمئناف ك 

: ال يستوم أصحاب ا٢بق كأصحاب وكأف اآلي  تقوؿت(، بلى أكى  تٍ عى نػى مى  ةو لى أكٍ  نٍ مً  مٍ كى ات، كى ذٌ لى 
َن َىْل َيْسَتِوي الَِّذيكقولو ) َِا٢بشر/( الى يىٍستىًوم أىٍصحىابي النَّاًر كىأىٍصحىابي ا١بٍىنَّةً الباطل كقولو )

، كال يستوم من يسّب ُب طريق مرضاة هللا كمن يسّب ُب ٗالزمر/( يَػْعَلُموَف َوالَِّذيَن ََّل يَػْعَلُموفَ 
 اف.طريق غضبو، فإف الفرؽ بينهما كبّب ألهنما ضدٌ 

 ( َوَما َيْسَتِوي اْْلَْحَياءُ ) -ِِ
٤بصلحْب ا ني الصاٖتي النافعي والفا٢تيموتشبيو اْلحياء اب٘تؤ  ،وىو تصوير كنائي

ة ا٤بنفتحة على اآلخر لتبادؿ الرأم كالرأم اآلخر اليقظْب، كىم أيضان أصحاب القلوب ا٢بيٌ 
ْر ِعَباِد لتصل إٔب ا٢بقيقة كقولو ) -ُٕالزمر/( الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػيَػتَِّبُعوَف َأْحَسَنوُ  ،فَػَبشِّ

الضارين ا٤بشاغبْب  الفاسدينابلكفار  موات( تشبيو األَوََّل اْْلَْمَواتُ ىم األموات، )كضدَّ  ُٖ
دت عقو٥بم كٮبدت مشاعرىم فبل يقبلوف اإلٲباف، ا١بهبلء كىم أيضان الذين قست قلوهبم ك٘بمٌ 

، ُٕٓ/ِٖالبحار( ْحَياءِ اْلَ  َميِّتُ  َميِّتُ ا الْ ، إ١تََّ يِّتٍ مبَِ  اْستَػَراحَ فَ  َماتَ  نْ مَ  لَْيسَ )عن النيب )ص( 
ٍب تستذكؽ حبلكهتا ىي حياة األركاح كالعقوؿ كالقلوب، حياة ابلعلـو ألف ا٢بياة ا٤بعتربة ال

 ،كا٣بربات كالتجارب كاالختصاصات كا٤بعارؼ كاالكتشافات، كال عربة ٕبياة األجساد بدكهنا
َناُه َوَجَعْلَنا َلُو يُورًا ٦َتِْشي بِِو ِف االشَباؾ البهائم فيها كقولو ) ًتا فََأْحيَػيػْ لنَّاِس َكَمْن َأَوَمْن َكاَف َميػْ

َها ، كحياة األجساد مع ا١بهل ببل علم كال ُِِ/األنعاـ( َمثَػُلُو ِف الظ ُلَماِت لَْيَس ِبَارٍِج ِمنػْ
كىلىٍو ابالختيار قبل أف ٲبوتوا ابالضطرار كقولو ) ءىو موت معنوم تدرٯبي بطي ،إٲباف كال كعي

ى٠ٍبىعىهيٍم كىلىٍو  يػٍرنا ألى َوَأمَّا َِتُوُد ، كقولو )ِّ/األنفاؿ( أى٠ٍبىعىهيٍم لىتػىوىلٍَّوا كىىيٍم ميٍعرًضيوفى عىًلمى اَّللَّي ًفيًهٍم خى
 ٍْبى بػى  ته يٌ مى  لي ا١باىً ) ِف غرر اٖتكم، ُٕفصلت/( فَػَهَديْػَناُىْم فَاْسَتَحب وا اْلَعَمى َعَلى اْٙتَُدى

ـْ َحِسَب الَِّذيَن اْجتَػَرُحوا السَّيَِّئاِت َأْف ( كقولو )ءياٍ حٍ األى  َٞتَْعَلُهْم َكالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا َأ
( إف ِإفَّ اّلِلََّ ُيْسِمُع َمْن َيَشاءُ ) ُِا١باثية/( الصَّاِٖتَاِت َسَواًء َٛتَْياُىْم َوَٝتَاتُػُهْم َساَء َما ٤َتُْكُموفَ 

حياء القلب صغاء كانفتاح كتفاعل كقبوؿ للحقيقة إبإ٠باع ٠باع فهم كإدراؾ ك هللا ينفع ابأل
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( من يريد أف يسمع كينتفع، كىم الطيبوف الصا٢بوف الذين يبحثوف َمْن َيَشاءُ يك ا٤بشاعر )كٙبر 
 .كهتتدم هبداهالٍب ترضي هللا الصحيحة عن السبل 
ُهْم َمْن َحقَّْت َعَلْيِو الضَّاَلَل ُ كقولو ) ُ َوِمنػْ ُهْم َمْن َىَدى اّلِلَّ   .ّٔالنحل/( َفِمنػْ

ين على الكفر كالذين ال للمصرٌ  كناي  بالغي  تشبيهي (  اْلُقُبورِ َوَما َأْيَت مبُْسِمٍع َمْن ِف )
ال يتأثركف، فكما ك موات ال يسمعوف يفهموف لغة الكبلـ كا٢بوار العلمي األصيل، جعلهم كاأل

ال تقدر أف تسمع القرآف من ُب القبور، كذلك ال تقدر أف تنفع ٗبواعظ هللا كحججو من كاف 
على  ان مصرٌ البعيد ُب الضبلؿ  ان يد ا٤بشاعر جامد الضمّب مستغرقميت القلب مغلق النفس، بل

ِإيََّك الفساد فيكوف ىو كأىل القبور سواء! ىؤالء ال ٰبركهم شيء إاٌل ا٤بصاّب ا٣باصة، كقولو )
َوَما : )سؤاؿ -ُ: فائدة، ٔٓالقصص/( ََّل تَػْهِدي َمْن َأْحبَػْبَت َوَلِكنَّ اّلِلََّ يَػْهِدي َمْن َيَشاءُ 

(؟ إذا كاف حديثنا غّب ابلغ أل٠باع ا٤بوتى، فما معُب زايرة الرسوؿ مبُْسِمٍع َمْن ِف اْلُقُبورِ  َأْيتَ 
 ت؟ ككذلك زايرة األئمة الطاىرين؟ كىو ميٌ عليو )ص( كسبلمنا 

موف كعند الناس مكرٌ  ،ئمة الطاىرين ىم شهداء أحياء عند رهبم يرزقوفاألك : النيب كآلو إتواب
فهم يسمعوف الكبلـ كيردكف إليهم،  مفجعل أفئدة من الناس هتو أموااتن، ٧بَبموف أحياءن ك 

 ٖٓٔهنج البالغ  حكم ِف ، ُٗا٢بديد/( َوالش َهَداُء ِعْنَد َرّبِِّْم َٙتُْم َأْجُرُىْم َويُورُُىمْ بلـ كقولو )السَّ 
ًر اٍلميوًحشىًة،مرَّ اإلماـ علي )ع( على القبور فقاؿ) أيًذفى أىمىا لىٍو ٔب أفَّ قاؿ: .. إ: ايى أىٍىلى الدًٌايى

َر الزَّاِد التػَّْقَوى( )ٍخبػىريككيمٍ ٥بىيٍم ُب اٍلكىبلىـً ألى  ، كُب يـو بدر اندل النيب )ص( ُٕٗالبقرة/( فَِإفَّ َخيػْ
 ينَ دَ عَ ا وَ مَ  ت  دَ جَ  وَ إيّنِ ًا فَ قّ حَ  لوُ وّ سُ رَ وَ  هللاُ  دَ عَ ا وَ مَ  مت َ دَ جَ وَ  لْ ىَ أجساد الكفار أب٠بائهم كقاؿ )

 مَ هُ نػْ مَ  ؿَ وَ أقػُ  اَ مَ لْ  عَ ٔتَْ ِبَ  مُ تَ ا أيػْ مَ م أجساد ال ركح فيها فقاؿ )ص( )( فقيل كيف تكلٌ ًا؟قّ حَ  هللاُ 
( كىم موتى، ككذلك تلقْب ا٤بيت بعد الدفن لتثبيت َشْيئاً ا وَ ردّ يَ  أفَّ  َيْسَتِطيُعوفَ  َّلَ  مَ هُ أيػْ  رَ يػْ غِ 

 ٢بجة عند ا٢بساب كالسؤاؿ. كتذكّب اإلٲباف كإطبلؽ اللساف ُب بياف ا ،األ٠باع
  ﴾بَِّٗد ؤَسْعَِْنَدىَ زِدُْمَنِّ زَؾِريًخ ًََٗزِّشًخ ًَبِْٕ ِْٖٓ ؤَُّٓصٍ بَُِّد خََِد كِْيَد َٗزِّشٌ ،  بِْٕ ؤَْٗطَ بَُِّد َٗزِّشٌ  ﴿ -ٕٗ – ٖٕ
٥بم من سوء ؼ ر ك٨بوٌ ( إاٌل ٧بذٌ ِإَّلَّ يَِذيرٌ يفتك كمسؤكليتك )( كما كظِإْف َأْيَت ِإَّلَّ يَِذيرٌ ) 

فَػَهْل َعَلى الر ُسِل ِإَّلَّ اْلَباَلُغ خوانك من الرسل كاألنبياء )ع( كقولو )العاقبة، شأنك شأف إ
، كتقف مهمة الرسوؿ )ص( كمسؤكليتو عند حدكد اإلنذار لؤلحياء ّٓالنحل/( اْلُمِبيُ 

، كأما من اىتدل من ُِٖف/آؿ عمرا( لَْيَس َلَك ِمَن اْْلَْمِر َشْيءٌ كبعدىا ) ،مْبالسامعْب ا٤بتفهٌ 
َنا الناس أك من ضل منهم، فإ٭با حسابو على هللا سبحانو كقولو ) َا َعَلْيَك اْلَباَلُغ َوَعَليػْ فَِإ١تَّ

نذار توضحت ح اإلف الرسوؿ إذا كضٌ أل، واكتفت اآلي  بذكر النذير، َْالرعد/( اٖتَِْسابُ 
ِإنَّ ) -ِْنذار دكف التبشّب، اإل واالبشارة، كألف قومو أغلبهم منحرفوف معاندكف فاستحقٌ 

( إان بعثناؾ اب٥بدل كدين ا٢بق اب٢بجج الكافية كالرسالة الوافية، كداعيان إٔب َأْرَسْلَناَؾ اِبْٖتَقِّ 
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( ٤بن عصاؾ بسوء العاقبة، كىذا َويَِذيًرا( ٤بن أطاعك اب١بنة )َبِشريًاا٢بق كشاىدان على ا٣بلق )
ة متحركة من سينن هللا ُب ا٤بسّبة البشرية الٍب تعتمد الَبغيب اإلرساؿ للرسل سينة إنسانية فاعل

ر صوٌ ( يي َوِإْف ِمْن ُأمٍَّ  ِإَّلَّ َخاَل ِفيَها يَِذيرٌ كالَبىيب، كا٣بوؼ كالرجاء كلست ببدع من الرسل )
( ا٤ببلغْب للناس كا٥بادين ٥بم كا٤بلقْب ا٢بجة الواضحة عليهم ا٤بنذرينالقرآف الكرًن حركة )

كابلتلميح كالتصريح، كمع كل زماف كمكاف  ،مباشرة كغّب مباشرة ،فنية متنوعةليب اأبس
 .كإنساف
  :كقولو

ٌ  بَػْعَد الر ُسلِ ) رِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَف لِلنَّاِس َعَلى اّلِلَِّ ُحجَّ ، ُٓٔالنساء/( ُرُساًل ُمَبشِّ
يقة الداللة كاسعة ا٤بغزل عالية كيكشف القرآف عن حركة ا٤بنذرين على أهنا سينة أترٱبية عم

دي ًلسينًَّتنىا ٙبىًٍويبلن ا٤بضامْب كقولو ) ٍلنىا قػىبػٍلىكى ًمٍن ريسيًلنىا كىالى ٘بًى َوِإْف ) ٕٕ/اإلسراء( سينَّةى مىٍن قىٍد أىٍرسى
ٗبعُب ما النافية، إنو ما من أمة من األمم ُب العصور ا٤باضية كاألزمنة ا٣بالية  ( إف: ىناِمْن أُمَّ ٍ 

طبلؽ معناه نيب يوحى إليو أك غّب نيب ال يوحى إليو، إ( إاٌل جاءىا رسوؿ على ِإَّلَّ َخاَل )
 ، فَاْسأَُلوا َأْىَل عآب فاضل مسدد كمؤيد كقولو ) ، أكصادؽ ىادو  مبٌلغمعصـو أك غّب معصـو

ُتْم ََّل تَػْعَلُموفَ  (، يلقي وي تي اصى خى كى  هللاً  لي ىٍ أى  رً كٍ الذٌ  لي أىٍ ) ِف غرر اٖتكم، ّْالنحل/( الذِّْكِر ِإْف ُكنػْ
أبم شكل من األشكاؿ ضمن ا٤بنهج ا٢بركي ُب  ،حجة هللا على الناس أبية صورة من الصور

بُو٢ُتَا فَػَعزَّْزَن بِثَاِلٍث فَػَقاُلوا ِإنَّ ِإلَْيُكْم ُمْرَسُلوفَ القرآف كقولو ) ( ِإْذ َأْرَسْلَنا ِإلَْيِهُم اثْػنَػْيِ َفَكذَّ
ا ًإالَّ اَّللَّى الَّ كقولو ) ُْيس/ ًت اَّللًَّ كىٱبىٍشىٍونىوي كىالى ٱبىٍشىٍوفى أىحىدن  ،ّٗاألحزاب/( ًذينى يػيبػىلًٌغيوفى رًسىاالى

كىذا ما يقتضيو العدؿ كٰبكم بو العقل كيثبتو الدليل كينطق بو الواقع كتؤيده النصوص الكثّبة، 
ل دكره جاءىا نذير كأدٌ  ضى، أم إالٌ م( إاٌل ِإَّلَّ َخاَل حيث ال عقاب ببل تكليف كبياف )

ٍب ٲبضى كيذىب كتنتهي مهمتو،  ،دقيقة ٩بكنة كيلقي ا٢بجة على الناسمتعددة ليب فنية اأبس
سلوب من األساليب ا٤بمكنة ا٤بؤثرة، من نيب مرسل أك  أت عليهم ا٢بجة الواضحة أبم كقد ٛبٌ 

فاضلة  عقل كاع كعلم قاطع كنقل صحيح أك سينة نكحجة م ،كتاب منزؿ أك مرشد مصلح
كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ُب  كال علم كال نظاـ كقولو ) دو ىاببل عادلة، كال نعرؼ أمة من األمم عاشت فوضى 
َعَث كقولو ) ّٔالنحل/( كيلًٌ أيمَّةو رىسيوالن أىًف ايٍعبيديكا اَّللَّى كىاٍجتىًنبيوا الطَّاغيوتى  ِبَي َحتَّ يَػبػْ َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

َنا ِمْن ُكلِّ ُأمٍَّ  ِبَشِهيدٍ قولو )ك  ُٓ/اإلسراء( َرُسوًَّل  ، ٍب ٰباسب هللا ُْالنساء/( َفَكْيَف ِإَذا ِجئػْ
( لًيػىٍهًلكى مىٍن ىىلىكى عىٍن بػىيًٌنىةو كىٰبىٍيىا مىٍن حىيَّ عىٍن بػىيًٌنىةو ا٣بلق على ضوء حجتو عليهم كقولو )

ُيِضلَّ قَػْوًما بَػْعَد ِإْذ َىَداُىْم َوَما َكاَف اّلِلَُّ لِ ، سيئل اإلماـ الصادؽ )ع( عن قولو )ِْ/األنفاؿ
َ َٙتُْم َما يَػتػَُّقوفَ  التوحيد ( طوُ خَ سْ ا يَ مَ وَ  وُ يّ راَ ا يُ مَ  مْ هُ فػَ عرّ يُ  َحتَّ قاؿ ) ُُٓالتوبة/( َحتَّ يُػبَػيِّ

ُ  اْلَباِلَغُ  فَػَلْو َشاَء َٙتََداُكْم َأّْتَِعيَ كقولو ) ُُْص  . ُْٗ/األنعاـ( ُقْل َفِللَِّو اْٖتُجَّ
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كتفاء ابإلنذار دكف ( كاال ا٣بٍىٍلقً  دى عٍ بػى كى  ا٣بٍىٍلقً  عى مى كى  ا٣بٍىٍلقً  لى بٍ قػى  ا٢ٍبيجَّةي ) وعن اإلماـ الصادؽ )ع(
ِإَّلَّ )قاؿ  -ُ: فائدةكثر من التبشّب، أنذار التبشّب، ألف القـو ا٤بعاندين يتناسب معهم اإل

( كل أمة ُبعُب اآلية أف يبعث هللا )( كٓب يقل )إاٌل خبل منها نذير( فليس مَخاَل ِفيَها يَِذيرٌ 
غ دعوة الرسل كقـو ك٧بلة كمدينة كقرية كمنطقة ك٦بتمع.. يبعث ٥بم رسوؿ، بل يكف أف تبلٌ 
: قولو سؤاؿ -ِكيفهم الناس كبلمهم كرسالتهم كحوارىم أبية صورة من صور التبليغ ا٤بناسب، 

َلَك ِمْن يَِذيرٍ ) ( كقولوَوِإْف ِمْن أُمٍَّ  ِإَّلَّ َخاَل ِفيَها َيِذيرٌ ) ، حيث ْْسبأ/( َوَما َأْرَسْلَنا ِإلَْيِهْم قَػبػْ
 ُب اآلية الثانية. أثبت ُب اآلية اآلكٔب النذير لكل أمة، كنفاه 

 : إتواب
غّب نيب، أما  كما قلنا نبيان كاف أك  ،النذير ُب اآلية األكٔب يشمل كل نذير على عمـو معناه

بو النيب دمحم)ص( اب٣بصوص، كأف قومو ٓب أيهتم نيب مرسل النذير ُب اآلية الثانية فا٤براد 
قبل بعثتو )ص(، كلكن أاتىم نذير عاـ من ألقى عليهم ا٢بجة أبية كمعلـو ٨بصوص كمعصـو 

وليس من الضروري أف صورة من الصور، سواء أكاف نذيران مكشوفان أك مستوران أك ٧بدكدان، 
، كليس من الضركرم أف يكوف لو اتريخ إليو يكوف ىذا الرسوؿ ا٘تنذر يبيًا معصومًا يوحى

مذكور كأثر مشهور، فقد يكوف مؤمنان صا٢بان عا٤بان بدين هللا ٧ببان ٥بداية ا٣بلق، أك يكوف فاضبلن 
َوَما يَػْعَلُم ُجُنوَد رَبَِّك ِإَّلَّ مفكران صادقان سليم القلب فهو جندم ٦بهوؿ من جنود هللا كقولو )

ويكشف القرآف عن ىذه ، ْالفتح/( ّلِِلَِّ ُجُنوُد السََّماَواِت َواْْلَْرضِ وَ كقولو ) ُّا٤بدثر/( ُىوَ 
كإذا ُب قصره  ِْالنازعات/ ( َأَن رَب ُكُم اْْلَْعَلىُب قصر فرعوف الذم يقوؿ ) اٖتقيق  الضخم 

ٍف أىتػىٍقتػيليوفى رىجيبلن أى يكتم إٲبانو فينهى عن قتل موسى بقولو ) ،مؤمن آؿ فرعوف ككزيره كابن عمو
ى اَّللَّي كىقىٍد جىاءىكيٍم اًبٍلبػىيًٌنىاًت ًمٍن رىبًٌكيمٍ  ، كآسيا بنت مزاحم زكجة فرعوف ِٖغافر/( يػىقيوؿى رىيبًٌ

كىي من النساء الكامبلت الٍب  ،الٍب ٓب تعص هللا طرفة عْب أبدان ُب شؤكف النساء، كمستشارتو 
هي  كىقىالىًت اٍمرىأىةي ًفٍرعىٍوفى قػيرَّةي يقتدل هبن، كقولو ) عىٍْبو ٕب كىلىكى الى تػىٍقتػيليوهي عىسىى أىٍف يػىنػٍفىعىنىا أىٍك نػىتًَّخذى

ا  . ٗالقصص/( كىلىدن
 ، زُشِ ًَزِدٌُِْعَدذِ خُُْٔنِريِ ًَبِْٕ ٌَُّزِّزٌُىَ كَوَذْ ًَزَّذَ خَُّزَِّٖ ِْٖٓ هَسِِْيِْْ ـَدءَظْيُْْ سُعُُِيُْْ زِدُْسَِّْنَدضِ ًَزِدُضُّ ﴿ -ٕٙ – ٕ٘
  ﴾ خَزْضُ خَُّزَِّٖ ًَلَشًُخ كٌََْْقَ ًَدَٕ ٌَِٗريِؼَُّْ ؤَ

ل األذل كالببلء ُب تبليغ الرسالة، ى ابألنبياء )ع( ُب الصرب على ٙبمٌ تسلية للنيب )ص( ليتأسٌ 
، َوهللِا تَعاىَل َأْمَهَل َحتَّ َكأَيَُّو َأ٢ْتََل، وَلَقْد َستَػَر َحتَّ َكأَيَُّو َغَفرَ )فلست أكؿ رسوؿ كذبو قومو، 

كىالى ٙبىٍزىٍف عىلىٍيًهٍم كىالى ككاف النيب )ص( ٰبزف عليهم فقاؿ هللا لو ) (َر!َوَأيَُو َأْيَذَر َحتَّ َكأَيَُّو َأْعذَ 
بُوؾَ ) : ا٘تعىن، َٕالنمل/ (تىكي ُب ضىٍيقو ٩بَّا ٲبىٍكيريكف ( ايدمحم فبل ٙبزف على ا٤بعاندين، َوِإْف يَُكذِّ

فَػَقْد َكذََّب الَِّذيَن ِمْن وهنا كىم ال يشعركف! )هنا كيغشٌ فهم يكذبوف على أنفسهم كٱبدعو 
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( فلست كحدؾ الذم أصبحت موضع تكذيب، فقد كاجو السابقوف ىذه ا٤بشكلة قَػْبِلِهمْ 
: ناتابلبيّ ( َجاَءتْػُهْم ُرُسُلُهْم اِبْلبَػيَِّناتِ تبليغ الرسالة بوضوح كالبقية على هللا ) لٍ واصً أيضان، فى 

رىا ا٤بتنوعة الٍب تثبت ، كاب٢بجج كالرباىْب ُب صوٌ اتكا٣بوارؽ الباىر  اتاب٤بعجزات الواضح
( أم ابلكتب ا٤بكتوبة إبحكاـ الٍب فيها ذكر هللا تعأب كالنصائح كا٤بواعظ َواِبلز بُرِ صدقهم )

كالقوانْب العامة الفردية كاالجتماعية كزبور داكيد )ع(  ،كا٢بكم كالتكاليف كالتوجيهات كاألدعية
( كا٤براد بو جنس الكتاب على عمـو داللتو، ككل كتاب ٠باكم صحيح ىو ْلِكَتاِب اْلُمِنريِ َوابِ )

حق منّب كفيو خّب كثّب، أم جاءهتم رسلهم ابلكتب السماكية ا٥بادية ا٤بظهرة للحق الذم 
كفرقاف دمحم )ع( ٪بيل عيسى إكأدريس كإبراىيم كتوراة موسى ك  ثيريده هللا تعأب، كصحف شي

 تنّب الطرؽ ُب الدنيا كاآلخرة، كىؤالء ا٤بعاندكف مثل أخبلؽ ا٤باضْب ُب التكذيب، )ص( الٍب
 .فهو من سنن األكلْب فعليك ابلصرب

ً  يَػْهُدوَف ِبَِْمِرَن َلمَّا َصبَػُرواكقولو ) ُهْم َأئِمَّ  .ِْالسجدة/( َوَجَعْلَنا ِمنػْ
( كىنا يعرض القرآف  َأَخْذُت الَِّذيَن َكَفُرواُثَّ ) -ِٔ( الرَّغاًئبي  تيٍدرىؾي  اًبلصَّرٍبً ) غرر اٖتكم ِفو 

ط عليهم أنواع العقوابت ا٤بادية على ا٤بشركْب مصائر ا٤بكذبْب ا٤باضْب لعلهم ٰبذركف، فقد سلٌ 
: عقاب، فانظر كأتمل كيف  يكري( َفَكْيَف َكاَف َيِكريِ كا٤بعنوية، ٍب أىلكهم بعد إمهاؿ طويل )

النكّب كأعظم التنكيل  يب عليهم كعقايب ٥بم، كاف أشدَّ ، كغضالفاسد كاف إنكارم لعملهم
خذ تدمّبان، لعلهم ٰبذركف من سنة ال تزاؿ فاعلة تلمس القلوب فتحركها كتتأثر هبا  ككاف األ
، إنو سؤاؿ ٖٓغافر/( ُسنََّ  اّلِلَِّ الَِِّت َقْد َخَلْت ِف ِعَباِدِه َوَخِسَر ُىَناِلَك اْلَكاِفُروفَ كقولو )

( فلم يكن تكذيبهم هً ّبٍ غى بً  ظى عً كي  نٍ مى  يدي عسَّ )ال ِٙٛف هنج البالغ  خطب ب يل كتعجٌ إنكار كهتو 
كقسوة قلوهبم، أما كعنادىم بل بسبب ظلمهم كجهلهم ُب الفهم أك قصور  ،انشئان عن اشتباه

كمعاانتو، ككل نيب غّب مسؤكؿ عن نتائج  توكمسؤكليالنيب فيناؿ أجره من هللا ٗبقدار مهمتو 
فَػَهْل َعَلى الر ُسِل كإلقاء ا٢بجة على الناس كقولو ) ،كإ٭با مسؤكؿ عن ببلغها الواضحدعوتو، 

 قه فيً وٍ : تػى اؿو صى خً  ثً إٔب ثبلى  اجي تى ٰبى  ني مً عن اإلماـ ا١بواد )ع( )اليمؤٍ . ّٓالنحل/( ِإَّلَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبيُ 
 . ّٖٓ/ٖٕالبحار( وي نصحى يى  نٍ ٩بى  وؿه بي قػى ، كى وً سً فٍ نػى  نٍ مً  ظه عً كاى ، كى هللاً  نى مً 

دٍِ ـُذَدٌ زِْلٌ ًَلُْٔشٌ ُٓخْعَِِقٌ ؤٌََُْخُٗيَد ؤََُْْ ظَشَ ؤََّٕ خَُِّوَ ؤَْٗضٍََ َِٖٓ خُغََّٔدءِ َٓدءً كَإَخْشَـْنَد زِوِ ؼََٔشَخضٍ ُٓخْعَِِلًد ؤٌََُْخُٗيَد ًََِٖٓ خُْفِسَ ﴿ – ٕٚ
  ﴾ًَؿَشَخزِْرُ عٌُدٌ

أبدلة األنظمة السماكية كاألرضية لتحريك  ،انية هللاكىنا أيٌب استفهاـ تقريرم على كحد   
دمحم أك أيها  ( ايأٓب تعلم( الرؤية قلبية أم )َأملَْ تَػرَ ): ا٘تعىنر لدل البشر. التساؤؿ كالتفكٌ  حسٌ 

قليلة،  ةلدقيقة الٍب ٘بمع ُب كلمات ببلغيلفتات اا٤بخاطب، إهنا لفتة كونية عجيبة من الٌ 
َوَلْو َكاَف ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اّلِلَِّ َلَوَجُدوا ِفيِو ف من هللا تعأب كقولو )كالدالة على أف مصدر القرآ
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( ماءن كاحدان كأرضان كاحدة على تراب َأفَّ اّلِلََّ َأيْػَزَؿ ِمَن السََّماِء َماءً ) ِٖالنساء/( اْخِتاَلفًا َكِثريًا
واحد، فهذا يلفت النظر ا٤بختلفة الصور من الشيء ال ءذم لوف كاحد، كخلق هللا تعأب األشيا

( كأشكا٥با ُٜتَْتِلًفا َأْلَوايُػَها( كفواكو )فََأْخَرْجَنا ِبِو َِتََراتٍ ا٤بشاعر كٰبيي الضمائر )ك الفكر ؾ كٰبرٌ 
 :وافلاقتصر على ذكر اْلكأصنافها كأحجامها كمنافعها كطعمها كمذاقها كتركيبها كرائحتها، 

لكبلـ على الركائح كالطعـو كالفوائد.. إْب، فمن ألهنا أظهر كأقرب للتأثر النفسي، كداللة ا
؟ ىو ٝبيل ٰبب ا١بماؿ كٱبلق ا١بماؿ كيدعو إليو، إهنا ذذ النٌفاااألخٌ  بأبدع ىذا ا١بماؿ ا٣ببٌل 

رة قد أقامت األلواف ٕبساب دقيق كتدبّب حكيم، ففي ىذه رة ا٤بدبٌ رة القادرة ا٤بقدٌ يد القدٌ 
راىا كال ينظمة خفية دقيقة الٍب ال أق إٔب ما كرائها من تعمٌ األلواف ا١بميلة الظاىرية معطيات لل

ر بعقو٥بم ال بعيوهنم كحدىا، إنو عرض بديع للثمرات كالتدبٌ  ،يعرفها إاٌل أىل البحث العلمي
امْب ا٤باىرين ُب ٝبيع األجياؿ! ٩با يعجز عن إبداع جانب منو ٝبيع الرسٌ  ،ا٤بختلفة ألواهنا

 ( بِيٌض َوُْتٌْر ُٜتَْتِلٌف َأْلَوايُػَهاَوِمَن إْتَِباِؿ ُجَدٌد )
( ٝبع جادة ُب ا١ببل كىي الطرؽ ا٤بتنوعة األشكاؿ أك خطوط ُجَددٌ كخلق من ا١بباؿ )

( ك٨بتلفة ُب ٞبرهتا كا٤بمزكجة مع غّبىا َوُْتْرٌ ( ٨بتلفة البياض، )بِيضٌ كطبقات صخرية لوهنا )
ع أنواع كيتنوٌ  ،عض األلواف لنتعرؼ على غّبىامن األلواف ا١بميلة الٍب تتأثر هبا النفوس، كذكر ب

 ،كخطوطو كر٠بتو ا١بميلة كتظليلو أبلواف أخرل متداخلة فيو وا٢بجر كٝبالو كزينتو كشدتو كضعف
( أم شديدة السواد كال خطوط فيو، َوَغَرابِيُب ُسودٌ لزايدة ٝبالو كٙبرؾ مشاعر النفوس ا٘باىو )

َقْد َجَعَل اّلِلَُّ ِلُكلِّ َشْيٍء م كقولو ) كتقدير منظٌ دبّب معٌْب بت -ىذا ا١بماؿ ا٤بتنوٌع  -كأنو أيٌب 
عجيب كتقارب بْب ألواف ا٢بجر كالثمر مع اختبلؼ أنواعهما  وه بى كىناؾ شى  ّالطبلؽ/( َقْدرًا

كطبيعتهما كتعددٮبا، كالغرض بياف عظمة هللا تعأب ككماؿ قدرتو كبديع حكمتو، لتستدؿ من 
 ا٣بالق.  بدائع ا٤بخلوؽ على عظمة

كا١ببلؿ ا٤بتميز ُب النفس يستحق  إهنا ٘تس  وجدايي  دقيق  توقظ حاس  إتماؿ والكماؿ
ؾ القلب كتوقظ ا٤بشاعر بذلك النظر كالتأمل كااللتفات إليو كالتمتع ٗبنظره كجوىره، كٙبرٌ 

(  يَػْهِد قَػْلَبوُ َوَمْن يُػْؤِمْن اِبّلِلَِّ ع كالكبّب كقولو )ا٤بعرض اإل٥بي الكوين ا١بميل الرائع ا٤بتنوٌ 
ر كقولو ذ الذم يستحق التفكٌ ا( األخٌ ا١بماؿ، كلكن العنصر ا٤بشَبؾ بينهما ىو )ُُالتغابن/

ا عىلىى) لي بػىٍعضىهى يله ًصنػٍوىافه كىغىيػٍري ًصنػٍوىافو ييٍسقىى ٗبىاءو كىاًحدو كىنػيفىضًٌ  كىجىنَّاته ًمٍن أىٍعنىابو كىزىرٍعه كى٬بًى
 . ْعد/الر ( بػىٍعضو ُب اأٍليكيلً 

، حيجَّتيوي  تػىثٍػبيتي  كىاًبٍلًفٍطرىةً  ،مىٍعرًفػىتيوي  ٍعتػىقىدي تػي  كىاًبٍلعيقيويؿً  ،عىلىٍيوً  ييٍستىدىؿ   هللاً  ًبصيٍنعً ) عن اإلماـ علي )ع(
ٍتًوً  آًبايى ٍلًقوً  عىلىى   ٍحتىجَّ ا كى  .ّٓالتوحيدص( خى
َد َّخْؾََ خَُِّوَ ِْٖٓ ػِسَددِهِ خُْؼََُِٔدءُ بَِّٕ خَُِّوَ ػَضِّضٌ ؿَلٌُسٌُٓخْعَِِقٌ ؤٌََُْ خألٗؼدًََِّٖٓ خُنَّدطِ ًَخُذًََّخذِّ ًَ ﴿ – ٕٛ   ﴾ خُٗوُ ًَزَُِيَ بَِّٗٔ
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كا١بماؿ كالٌسيماء كاألحجاـ ر كاألشكاؿ ( كخلق الناس كذلك على أنواع الصوٌ َوِمَن النَّاسِ ) 
كاختبلؼ الثمار  ، حٌب ُب نربات أصواهتم!كاأللواف، خلقهم ٨بتلفْب ُب مظاىرىم كجواىرىم 

كتعدد ألواهنم كٝبا٥بم كصورىم كأكصافهم كأصواهتم كطبائعهم ( َوالدََّوابِّ َواْليعاـ)كا١بباؿ 
، ٕبيث يكوف كل إنساف نسخة كاحدة ّ/نالتغاب( َوَصوَّرَُكْم فََأْحَسَن ُصَورَُكمْ كعاداهتم كقولو )

كليس ٥با مثيل كال  ،!ن غّبىامعها ٚبتلف ع مفردة مستقلة ٥با خصائصها ك٩بيزاهتا ا٤ببلئمة
َأملَْ ٠َتُْلْقُكْم ِمْن َماٍء صل كاحد ىو ا٤بِب كقولو )أمن )من العاقل كغّب العاقل( شبيو، كالكل 

كلكن  ،، حٌب التوأمة ُب بطن كاحدة كٞبل كاحد مع كثرة التشابو بينهماَِا٤برسبلت/( َمِهيٍ 
عجاز ا٣بارؽ ُب ا٣بلق  مان، كىذا ىو اإلعنصر التمييز كاالختبلؼ ا١بزئي الدقيق بينهما قائ

، كىم ٨بتلفوف ُب األشكاؿ كا٤بضامْب رغم ُْا٤بؤمنوف/( فَػتَػَباَرَؾ اّلِلَُّ َأْحَسُن اْٗتَاِلِقيَ كقولو )
ع فيو داللة على حكمة هللا كعظمة تدبّبه كتقديره انتساهبم ألب كاحد كأـ كاحدة، كىذا التنوٌ 

َولُِتْجَزى ُكل  يَػْفٍس مبَا  لو على ا٢بساب كا١بزاء كقولو )كالذم يتم من خبل ،م الدقيقا٤بنظٌ 
رجلها على الٍب تدب أم ٛبشي أبٝبيع ( َوالدََّوابِّ ) ِِا١باثية/( َكَسَبْت َوُىْم ََّل يُْظَلُموفَ 

 .األرض
خلقها كذلك أبلواف ٨بتلفة كاختبلؼ الثمرات  األنعاـ( ك ُٜتَْتِلٌف َأْلَوايُُو َكَذِلكَ  اْليعاـوَ )

أخرل، متنوعة بيض كبعضها أسود كألواف أ، فبعضها حجامها أك  كا١بباؿ ُب ألواهنا كأشكا٥با
الذم خلق كل ع ٦باؿ للتأمل كاالعتبار، كالدالة على قدرة ا٣بالق الصانع كُب كل ىذا التنوٌ 

تقن كل أالذم ٝبيل كٰبٌب ا١بماؿ كيدعو إليو، ك سبحانو شيء أبٝبل ما يكوف، كالذم ىو 
  .ٖٖالنمل/( ُصْنَع اّلِلَِّ الَِّذي َأتْػَقَن ُكلَّ َشْيءٍ ) شيء كقولو

، العجيب ُب تكوينو كتلوينو، ىذا الكتاب الكوين الكبري إتميل ِف صفحاتو وتنوعاتو
ب صفحاتو كيلفت النظر إليو، كيقوؿ: كالدقيق ُب تقديره كتدبّبه، يفتحو القرآف الكرًن كيقلٌ 

لوف ُب ركف ُب صفحاتو كيتأمٌ ( ىم الذين يتدبٌ لعلماء اباالغافلْب ال يلتفتوف، كإ٭با ) إفٌ 
عجائب ٨بلوقاتو، كىم الذين يؤمنوف اب كيعرفونو كٱبشونو حق خشيتو، ككلما ازدادت ا٤بعرفة 

( ابلذكر لقرهبا اْليعاـَوالدََّوابِّ وَ زدادت ا٣بشية كالرغبة كالقرب منو عز كجل، كخصص )ااب 
ؾ اب مؤثر ُب النفوس ك٧برٌ لى زينة األلواف ألنو عنصر ٝباؿ جذٌ من اإلنساف، كالَبكيز ع

 ،ية إٔب استقامة السلوؾللمشاعر كالضمائر، كيعمل على تنقية األركاح كصفاء القلوب ا٤بؤدٌ 
زدادكا خشية منو كجذابن إليو كالتزامان ٗبنهجو ازدادكا حبان اب ك ازدادكا علمان اماء كلما لكالع

 .ـا٤بستقيم حق االلتزا
ركف الذين ٰبسنوف البحث العلمي عن ا٢بقيقة، العلماء الصا٢بوف ا٤بفكٌ ىم ( العلماء ابو )

َا ٥َتَْشى اّلِلََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ )كالكائنات العاملوف ا٤بتخصصوف ُب علـو القرآف كاإلسبلـ  ( ِإ١تَّ



 

 129                        الثاين والعشروف / إتزء٘ٗ/ عدد آايهتا  كي / م ٖ٘فاطر / سورة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

آمنوا اب عن علم كفهم كإٲباف  ( الذيناْلُعَلَماءُ إ٭با من عباده من ٱبافوف هللا حق خوفو ىم )
دلة باع أعمى، بل عرفوا عظمتو سبحانو ابألككعي ال عن تقليد كال اتٌ كأعماؿ صا٢بة كثّبة 

آؿ ( َوَمْن يَػْعَتِصْم اِبّلِلَِّ فَػَقْد ُىِدَي ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ اىْب كصدؽ اإلٲباف كقولو )رب كال
 كىخىًسرى ، غىٍّبًؾى ى لى عى  كفى دي فً الواى  خىابى ي إ٥بًٍ ) دي من الصحيف  السجا ٙٗوِف دعاء ، َُُعمراف/

 
ي
 كأحبَّ  ،( اب٣بشية، ألف العآب أعرؼ ٗبقاـ ربواْلُعَلَماءُ ( كإ٭با خص سبحانو )كى إاٌل لى  وفى ضي رً عى تػى ا٤ب

كالعلم كا٢بجة كالداللة إليو طاعتو كٰبذر من معصيتو من ا١باىل كالغافل، فاإلٲباف الصادؽ 
ره ُب العلماء كالفضبلء دكف ا١بهاؿ، فيخشع ابطنهم كٱبضع ظاىرىم كيستقيم الواعي يؤثر أث

( من خشي الرٞبن ابلغيب، كاستقاموا مع أنفسهم كمع رهبم كمع اْلُعَلَماءُ قو٥بم كعملهم )
التوازف الدقيق بْب مطالب الدنيا كاآلخرة، كمطالب الركح كا١بسد، كا٢بياة فن الناس، كاتقنوا 

الَِّذيَن يُػبَػلُِّغوَف ِرَساََّلِت اّلِلَِّ َو٥َتَْشْويَُو َوََّل ٥َتَْشْوَف َأَحًدا ِإَّلَّ العمل كقولو )كا٤بوت، كاألمل ك 
  .ّٗ/األحزاب( اّلِلََّ 

اءي  ادى دى مً  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  فٍ زٌ وى يػي ) عن النيب )ص( اءً  ـٍ دَّ كى  اٍلعيلىمى  ىلى عى  اٍلعيلىمىاءي  ادى دى مً  مهي يػٌ لى عى  حى جى ّبٍ ، فػى الش هىدى
اءً  ـً دَّ  كنز ، كال تكيونيوا لوي ركاة( عاة)كيونيوا للعلم كي  وعنو )ص(، ُِٕٖٓكنز العماؿ خرب( الش هىدى

ان كىٓبٍى يػىٍزدىٍد ىيدىلن اً مىٍن ) وعنو )ص(، ِّّٓٗالعماؿ خرب ان  ،ٍزدىٍادى ًعٍلمى تنبيو ( ٓبٍى يػىٍزدىٍد ًمنى هللًا ًإالى بػيٍعدى
على سبيل ٪باة أف ٯبتهد إبخبلص ُب ٙبصيل العلم اب  مفعلى ا٤بؤمن ا٤بتعلٌ  ِٕٓا٣بواطر ص

حٌب يكوف أخشى الناس  تعأب، إهنا خشية ىيبة كمعرفة كرغبة كقربة  كحب لو ال خشية 
٠بائو كصفاتو كأفعالو، كيعرفونو آباثر صنعتو ( الذين يعرفوف هللا أباْلُعَلَماءُ )كرىبة كرعبة 

ماؿ ىيبتو، يعرفونو معرفة العآب الفاىم الفاضل الواعي، العآب كيدركونو ٔببلؿ قدرتو كٰببونو ٔب
ص الذين تطمئن قلوهبم كتنشرح صدكرىم هبذا العلم، ككلما ازدادكا علمان ص ا٤بتفحٌ ا٤بتخصٌ 

فيعرؼ اإلنساف قدره، كٓب يتعٌد طوره، كخشية ، مع الناس خبلقان أازدادكا رقة كتواضعان ك 
ليل على فضيلة العلم كدكره الكبّب ُب توجيو حياة اإلنساف كقولو كىذا دكيعرؼ فدر األشياء، 

 اٍلًعٍلمي ) ِف غرر اٖتكم، ُُاجملادلة/( يَػْرَفِع اّلِلَُّ الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َدرََجاتٍ )
َرِاَي ىل كرامتو كرضاه كقولو )أىم  ( كأىل خشية هللاضَّبلىؿ مو لٍ عً  ًبغىٍّب  العىمىلي ؿ، آبى كى  عىمىلو  بًغىٍّبً 

ُهْم َوَرُاوا َعْنُو َذِلَك ِلَمْن َخِشَي رَبَّوُ   ِ  مَ اكُ شَ خْ أ نَ أَ ، عن النيب )ص( )ٖالبينة/( اّلِلَُّ َعنػْ
كالقلق عن كا٣بلل ة الشك كالريب صم، ىؤالء العلماء تزيل ك ّْْ/ٕركح البياف( وُ لَ  مَ اكُ قّ وأتػَ 

تًنىا ييوًقنيوفى كىجىعىٍلنى نفوسهم كقولو ) ، ِْالسجدة/( ا ًمنػٍهيٍم أىئًمَّةن يػىٍهديكفى أبًىٍمرانى لىمَّا صىبػىريكا كىكىانيوا آبًىايى
 ( كتظهر آاثر ا٣بشية ُب أعما٥بمَواِبْلَيِقِي ُتْدَرُؾ اْلَغايَُ  اْلُقُصَوى) ُٕٓهنج الببلغة خطبة كُب 

صدقان كٱبشونو حقان كيعبدكنو إخبلصان  ، فيصدؽ فعلهم قو٥بم فيتقونو الصا٢بة النافعة للناس
يُن اْٗتَاِلصُ كقولو ) د هللا ا٤ببدعة ا١بميلة الرحيمة ُب  ي، فّبل  ببدائع ا٣بلق ّالزمر/( َأََّل ّلِِلَِّ الدِّ
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 ؽٍ دي صٍ  يى ٓبى  نٍ مى ، كى وي ًفٍعلي  وي ولى قى  ؽى دى صى  نٍ مى كل ما خلق هللا، عن اإلماـ الصادؽ )ع( يعِب ابلعلماء )
 ( أعلمكم اب أخوفكم ، ُب ا٢بديث )ّٔ/صُالكاُب( آبو عى بً  يسى لى فػى  وي لى وى قػى  وي لي عٍ فً 
يًعا( كامل العزة )ِإفَّ اّلِلََّ َعزِيزٌ ) ، كهللا عزيز ألنو غالب على أمره كعلى  َُفاطر/( َفِللَِّو اْلِعزَُّة ّتَِ

الت غفور لزٌ ( للذنب ٱبشوف رهبم، ك َغُفورٌ بداع كعلى ا١بزاء )كل شيء، كعزيز قادر على اإل
زداد اإليساف علماً اب، عرؼ اكلما  -ُ: فائدةركف ُب خشية هللا، عباده كيتدارؾ من يقصٌ 

طبائعو كأصلح عاداتو  بى ر ذاتو كىذٌ كطوره، كن ، كعرؼ قدره كٓب يتعدَّ ه فوقف عندهحدّ 
ال أيلف كالناس أتلفو، كال خّب فيمن الناس السيئة، كألف الناس كألفوه، كخّب الناس من أيلف 

كاليؤلف، ككفى اب٤برء علمان أف ٱبشى هللا، ككفى اب٤برء جهبلن أف يعجب بعملو كيتفاخر بعلمو 
: ىو خوؼ هللا مع تعظيم كتكرًن كإحساس اب٥بيبة كا٢بب اٗتشي  -ِبزم العلماء،  مَّ زى كلو تػى 

ئبة يؤدم إٔب ( توحي ٗبعناىا العاـ أبف العلم النافع ا٣بالص من كل شا٥َتَْشىكالرغبة، ككلمة )
ـَ رَبِِّو َجنػََّتافِ كقولو )  توكحبو كخشي ومعرفة هللا كقرب ، إنو خوؼ ْٔالرٞبن/( َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا

 .فهو مهٌذب للطبائع إٯبايب تربوم ٭بوذجي ٩بيز مؤثر عإب ا٤بضامْب
 لتزاـ ابلطاعات، كال يعد اإلنساف خائفان : الكف عن ا٤بعاصي كاإلوا٘تقصود اٗتوؼ من هللا

ـَ رَبِِّو َويَػَهى النػَّْفَس َعِن اْٙتََوىمن هللا من ٓب يكن للذنوب اتركان كقولو )  ، َوَأمَّا َمْن َخاَؼ َمَقا
ًإذىا ًخٍفتى ا٣بٍىاًلقى فػىرىٍرتى إًلىٍيًو، ًإذىا ، ُب غرر ا٢بكم )ُْ-َْالنازعات/( فَِإفَّ إْتَنََّ  ِىَي اْلَمْأَوى

( كإف نكراف الذات كهتذيب األان كتزكية النفس كإصبلح العادات ٍنوي ًخٍفتى اٍلمىٍخليوؽى فػىرىٍرتى مً 
من لواـز ا٣بشية من هللا كتظهر آاثره العملية، كمعُب ىذا أف من النافع السيئة كتغذية العلم 

يكفر اب أك آمن بو نظراين كجحده عمليان ُب تعاملو مع الناس، فما ىو من العلم ا٣بالص ُب 
(، َعُظَم اْٗتَاِلُق ِف أيْػُفِسِهْم َفَصُغَر َما ُدويَُو ِف َأْعُيِنِهمْ ) ُّٗة خطبة هنج الببلغشيء، من 

: العلماء اب إتواب: نبلحظ بعض العلماء من ال ٱباؼ هللا كيرتكب ا٤بعاصي؟ سؤاؿ -ّ
كال يكوف قوة أحدٮبا على حساب ضعف مع قوة علمهم، كيتوازف ىم الذين يقول إٲباهنم 

لذة كآثر ا٤بعصية فصغر العقل، فلم ينفع علم من ضعف اإلٲباف كغلبت الشهوة كالٌ فإذا اآلخر! 
َواتػَُّقوا اّلِلََّ َويُػَعلُِّمُكُم م كقولو )دكف إٲباف، كال ينفع إٲباف من دكف علم، كمن دكف تطبيق ٤با تعلٌ 

ألنبياء ما ٓب مناء هللا على خلقو، كىم خلفاء الرسل ككرثة اأ، لذلك العلماء ِِٖالبقرة/( اّلِلَُّ 
 (الس ْلطَافوا طُ الِ  ٥تَُ ا ملَ مَ  الر ُسلِ  ُأَمَناءُ  اْلُعَلَماءُ ، عن النيب )ص( )كأمتهم ٱبونوا هللا كدينهم

 . ِِٖٓٗكنز العماؿ خرب )ا١بائر(
 ،ىُْْ عِشًّخ ًَػََِدَِْٗصً َّشْـٌَُٕ ظِفَدسَشً َُْٖ ظَسٌُسَ بَِّٕ خَُّزَِّٖ َّعٌَُِْٕ ًِعَدذَ خَُِّوِ ًَؤَهَدٌُٓخ خُقََِّدشَ ًَؤَْٗلَوٌُخ َِّٓٔد سَصَهْنَد ﴿-ٖٓ – ٜٕ

  ﴾ ٌَُُِْكَِّْيُْْ ؤُـٌُسَىُْْ ًََّضِّذَىُْْ ِْٖٓ كَنِِْوِ بَِّٗوُ ؿَلٌُسٌ ؽٌٌَُسٌ
كحبو كجذبو  وخرب القرآف عن صفات ىؤالء العلماء الذين ٱبافوف هللا كيشعركف بقربأٍب    

َا ٥َتَْشى اّلِلََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ بقولو )امو، قكٱبافوف عذابو كيهابوف م )إهنم ُب ٘بارة ، ِٖ(ِإ١تَّ
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ر، كينتهي هبم إٔب إدراؾ كأتثٌ  ،رإهنم يتلوف كتاب هللا عن علم كتدبٌ مع هللا لن تبور( لن ٚبسر، 
: ا٘تعىنؾ. متحرٌ حٌي ، إهنم مشركع قرآف انطق كٙبض ر كإٔب تطبيق بعد ذلك كسلوؾ صادؽ

ُلوَف ِكَتاَب اّلِلَِّ  ِإفَّ ) : جاء ابلفعل ا٤بضارع للداللة على االستمرار، أم ال يتلوف( الَِّذيَن يَػتػْ
ُلوفَ يهجركف القرآف بل ىو دستورىم كمرجعهم ُب حياهتم، إف الذين ) تبلكتو  قَّ ( القرآف حى يَػتػْ

ركف معانيو كيداكموف عليها ابلقدر ا٤بمكن آانء الليل كأطراؼ النهار، فيحسنوف قراءتو كيتدبٌ 
، فيفٌسركف القرآف الدقيقة كالعميقة كيدرسوف دالالتو البعيدة بتتبعها كاستخراجها من النصوص

َناُىُم كقولو )ابلقرآف مدعومان ابلسٌنة الصحيحة كالعَبة من أىل بيت النيب )ص(   الَِّذيَن َآتَػيػْ
ُلويَُو َحقَّ ِتاَلَوتِِو ُأولَِئَك يُػْؤِمُنوَف بِ    .ُُِالبقرة/( وِ اْلِكَتاَب يَػتػْ

ؾ ا٤بشاعر كتوقض الضمائر كٙبيي القلوب كتشرح م كبصوت حسن، تبلكة ٙبرٌ ر كتعلٌ تبلكة تفكٌ 
تبلكة تدبٌر ال  ،كتدعو إٔب اإلٲباف كالعمل الصاّب ،الصدكر كتدعو إٔب هتذيب النفس كتزكيتها

التفسّب ابلرأم،   اب٤بعُب كالتزييف تبلكة ببل ٙبريف ُب اللفظ كال يكوف ٮٌبها آخر السورة، 
 افْ كَ ، كالنيب دمحم )ص( )ِْ/األنفاؿ( اْسَتِجيُبوا ّلِِلَِّ َولِلرَُّسوِؿ ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ٤ُتِْييُكمْ كقولو )

، م كال عملفهٌ تر كال ألف التبلكة ببل تفكٌ  ،( ال أف ٲبر القارئ بكلماتو مركران عابران اْلُقْرآفَ  وُ قُ لُ خُ 
 ،يقرأ القرآف يقـو بزايدة كنقصاف، زايدة ُب ىدل كنقصاف من عمىال نفع فيها، كالذم  تبلكة

، ي ِ اَ وَ رِ لَ ابَ  مُ لْ العِ  َّلَ وَ  ةِ الوَ لتِ ابَ  اْلُقْرآفُ  سَ يْ لِ عن النيب )ص( ) ،كإف ٓب ٰبصل ذلك فكأ٭با ٓب يقرأ
  َّلَ َّّل أماـ علي )ع( ). عن اإلِِْٔكنز العماؿ خرب(  ِ ايَ رَ دِّ لَ ابَ  مَ لْ العِ وَ   ِ يَ داِ ٙتِ ابَ  اْلُقْرآفَ  نَ كَ لْ وَ 
عن  ،ُّٔ/ِٗالبحار (وُ تَػَفقّ ا يهَ فِ  سَ يْ لَ  ِعَباَدةرَي ِف َّل ََّل خَ أ، رَتَدب  ا يهَ فِ  سَ يْ ة لَ راءَ  قِ ِف  ريَ خَ 

 .ُْٖ/ِٗالبحار(! وُ نُ عَ لْ يػَ  آفُ رْ قُ الَ وَ  آفِ رْ قُ ئ للَ ارِ قَ  ُربّ )النيب )ص( 
ك٤باذا من جعلو خلفو  !لعنتحق الّ ْليو يس ،٘تاذا يلعنو؟ أي يعرفو حق معرفتو حت يلعنو

م منو قاده إٔب ا١بنة، فلماذا يلعن ىذا؟ كأعرض عنو قاده إٔب النار، كمن جعلو أمامو كتعلٌ 
أكثر من معرفة الناس  ذاؾ؟ كيكافئ من يستحق ا٤بكافأة؟ أم أنو يعرؼ الناس بدقة هدمكي

كيعطيهم موازينهم  ،فرز بْب الناسكقائد ٭بوذجي ٩بيز يمؤثر  يٌ كائن حى القرآف الكرًن   إليو! ككأف
ا٤بتناسبة معهم! كينسجم القرآف مع فطرة اإلنساف كاحتياجاتو، كىذا دليل على أنو انزؿ من 

كامبلن  أداءن  ،كا الصبلة ككاضبوا عليها ُب أكقات فضيلتها( كأدٌ َوَأقَاُموا الصَّاَلةَ عند هللا تعأب )
ا كخشوعها، إقامة تتحقق هبا حكمتها كأثرىا ُب بشركطها كأركاهنا كمقدماهتا كطهارهتا كآداهب

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء الشعور كا٤بنطق كالكبلـ كالسلوؾ ا٤بستقيم مع الناس، كقولو ) ِإفَّ الصَّاَلَة تَػنػْ
( اْستَػْوَّف ، ّفَّ وَ  نْ مَ : فَ ِميَزافٌ  الصَّاَلةُ ، عن اإلماـ علي )ع( )ْٓالعنكبوت/( َواْلُمْنَكرِ 
 ،كصدؽ اإلسبلـ ،كميزاف األعماؿ ،كنظاـ ا٤بسلمْب ،: عمود الدينلصالةوا، ِْٔ/ْٖالبحار
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( كأعطوا ُب سبيل هللا ُب موارد ا٣بّب َوَأيْػَفُقوا ٝتَّا َرَزقْػَناُىمْ )ي النفوس كتزكٌ  ،كقرابف كل تقي
 .ىم ُب ا٣بفاء كعبلنيتهم أماـ الناسناىم فيو، حاؿ سرٌ لكناىم كمكٌ ا٤بتنوعة ٩با مٌ 
ا٤بادم كا٤بعنوم، الذم يشمل ا٤باؿ كالعلم كا١باه كا٤بنصب كالذكاء  ِت مبعناه العاـوالرزؽ ىنا أي

ٍاًر ٘بىٍرًبىًتوً  قىدىرً  عىلىى ًاٍمرًئو  كيلًٌ  ًقيمىةي كاالختصاص )كالنصيحة كا٣بربة كالتجربة   له ( كي ًخبػٍرىتًًو كىًمٍقدى
ء كالسمعة، كدليبلن على ذران من الرايٌ ( حِسرًّا( )ِسرًّا َوَعاَليَِي ً كمن موقعو )كقدرتو ينفق بقدره 

( لتشجيع َوَعاَليَِي ً نفقوا )أنفاؽ ا٤بستحب، ك اإلخبلص كحفظ كرامة اآلخذين، كما ُب اإل
.. تعظيمان لشعائر حي واَّلقتصاديإحياء مبدأ التكافل اَّلجتماعي والتأمي الصّ الناس على 

لعاـ ُب عمـو األكقات كاألحواؿ، نفاؽ اهللا، كما ُب اإلنفاؽ الواجب، كفيو تشجيع على اإل
 (كىأىٍنًفقيوا ٩بَّا جىعىلىكيٍم ميٍستىٍخلىًفْبى ًفيوً )كقولو اآلخرين بعطائو ككرمو،   كمن سعادة ا٤برء أف يسعدى 

 .ٕا٢بديد/
ٍّبو فىؤًلىنٍػفيًسكيمٍ )كقولو  هي ًإالَّ مىٍا لىٍيسى ألىحىدو ًمٍن دينٍػيىاٍ )ِف غرر اٖتكم  ِِٕالبقرة/( كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن خى

: لن تكسد كٓب تفسد كٓب ٚبسر كٓب َلْن تَػُبورَ ( يَػْرُجوَف ِِتَارًَة َلْن تَػُبورَ أكلئك )( أىنٍػفىقىوي عىلىى أيٍخرىاٍهي 
تفن، ٘بارة رإبة ُب كل األحواؿ كاألشكاؿ، ٘بارة شافية انمية عند هللا ابلثناء ا١بزيل كالتكرًن 

ارة ٭بوذجية من أجلًٌ التجارات الصة لوجو هللا الكرًن، إهنا ٘با١بليل، ألهنا ٘بارة  كمع هللا كخ
ف ما عند هللا خّب ٩با ينفقوف أىي الوصوؿ إٔب )رضا رهبم( فهم يعرفوف ك ال أعبلىا أفضلها ك كأ

( اب٤بضارع ا٤بستمر فهم يعيشوف دائمان بْب ا٣بوؼ يَػْرُجوفَ كيتاجركف كيرٕبوف، لذلك جاءت )
ٍاًؿ ) ِف غرر اٖتكم، ٗالزمر/( اآْلَِخَرَة َويَػْرُجو َرْْتََ  رَبِّوِ  ٤َتَْذرُ جاء كقولو )كالرٌ  يػٍري األىٍعمى ٍاؿي اخى ٍعًتدى

ٍاًء كىا٣بٍىٍوؼً  ( لِيُػَوفِّيَػُهْم ُأُجوَرُىمْ ) -َّ( اِبْلَقِليلِ  اْلَكِثريَ  يُػْعِطي نْ مَ ايَ ( جاء ُب الدعاء )الرَّجى
ىا فيعطيهم إايٌ  ،مع خلوص نياهتم ،بقدرىااس للنليوفيهم هللا أجور أعما٥بم الصا٢بة النافعة 

( َويَزِيَدُىْم ِمْن َفْضِلوِ ) ُُٓىود/( فَِإفَّ اّلِلََّ ََّل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَ اتمة كاملة كزايدة كقولو )
ا مىا وف ٩با ٓب ٱبطر ببا٥بم كقولو )كيزيدىم من جوده ككرمو كعطائو فوؽ ما يستحقٌ  ٥بىيٍم ًفيهى

ا مىٍسئيوالن يىشىاءيكفى  اًلًدينى كىافى عىلىى رىبًٌكى كىٍعدن َويَزِيَدُىْم ، عن النيب )ص( ُب قولو )ُٔالفرقاف/( خى
( مبالغ ُب الغفراف ِإيَُّو َغُفورٌ ( ٩بن ىو مؤىل ٥با، كىذا كمصداؽ )ىو الشفاعة( )ِمْن َفْضِلوِ 

 بيهتم كيثااكر لطاع( شَشُكورٌ هتم لتقصّبىم كقصورىم )ألىل القرآف كاإلٲباف، كغفور لزاٌل 
فوران، كيتقبل الشكر من الشاكرين، كشكره تعأب كناية و أعما٥بم الصا٢بة كٯبازيهم عليها جزاءن م

إلحساف كحسن ا١بزاء، اببلغية عما يصاحب الشكر من الرضا كالرٞبة كاإلكراـ كاالحَباـ. ك 
 .عليو الكثّب، كلكن التعبّب الببلغي القرآين بيفهو يقبل اليسّب كيث

يوحي للبشر بشكر ا٤بنعم كرٞبتو بعباده كمن عرؼ أف هللا شكور، شكر نعمتو كآثر ( َشُكورٌ )
تو، فإذا كاف هللا تعأب يشكر لعباده حسن طاعتو ك٘بنب معصيتو كطلب رٞبتو كشهد منٌ 
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اَبُع اْلُمْؤِمُنوَف َقِلياًل ِمَن األداء، أفبل يشكركف لو ىم حسن العطاء؟! عن اإلماـ علي )ع( )
يْػَياا َقى، ِبَكِثري ِمَن اآل لد    .ُِٗ/ٔالكاشف( ِخَرِة َّلَيَػْفىَن َّلَ يَػبػْ

: أف رجبلن قاـ إٔب النيب )ص( فقاؿ ايرسوؿ هللا مإب ال أحب ا٤بوت؟ قاؿ روي -ُ: فائدة
أف  مو أحبٌ مو، فإف قلب الرجل مع مالو، إف قدٌ )ص( ألك ماؿ، قاؿ نعم، قاؿ )ص( فقدٌ 

: كيف ٕب ايرسوؿ هللا بتجارة قاؿ ابن مسعود -ِأف يتأخر عنو،  حبٌ أ هر يلحق بو، كإف أخٌ 
 هللاِ  فَ اْ حَ بْ سُ ف تقوؿ )ألسانك عن ذكر هللا، كمن ىذا الذكر  اآلخرة؟ فقاؿ )ص( ال ترٰبنٌ 

 َْٔهنج الببلغة حكم ( فهذا مصداؽ لتجارة مرٕبة، كُب كِبأ وهللاُ  إَّّل هللاُ  وَ إلَ  َّلْ وَ  ِ  دُ مْ واٖتَ 
 (. ٍيسى اًلنٍػفيًسكيٍم ٜبىىنه ًإالَّ ا١بٍىنَّةى، فىبلى تىًبيعيوىىا ًإالَّهًبىاًإنَّوي لى )

  ﴾ ريٌ زَقِريًٌَخَُّزُِ ؤًَْلَْْنَد بَُِْْيَ َِٖٓ خٌُِْعَدذِ ىٌَُ خُْمَنُّ ُٓقَذِّهًد َُِٔد زََْْٖ َّذَّْوِ بَِّٕ خَُِّوَ زِؼِسَددِهِ َُخَسِ ﴿– ٖٔ
، إنو صفحة الكرًن س كىو القرآفركءة ُب كتاب التدكين ا٤بقدٌ يشّب القرآف ىنا إٔب الصفحة ا٤بق

ا٢بق ا٤بنسجم مع كتاب التكوين العاـ، فيكوف كتاب التكوين كنظاـ الكوف كالكائنات ىو 
د الصفحة الباىرة الصامتة الناطقة معنواين اب٢بق بكما٥با كٝبا٥با كجبل٥با، كا٢بق كاحد موحٌ 

ف يؤثر أبىل ا٢بق كيتناسب معهم، ألنو حجة علمية متكاملة حد ال يتعدد كال يتجزأ، كالقرآمتٌ 
 الزماف، ألف ا٢بق من ر كتقدـ حضارم كُب كل زماف كمكاف مهما تغٌّب وٌ طكمنسجمة مع كل ت

 ؿ، كلكنَّ ربك، كا٢بق القيمة العليا ا٤بؤثرة الثابتة الٍب ال تتغّب كال تتعدد كال تتبدؿ كال تتحوٌ 
ط هللا عليهم شرارىم من فأصاهبم الذؿ، كسلٌ  !وا عنو ليتقدمواا٤بسلمْب ىجركا القرآف كأعرض

َفاَل كقولو )،ُْٕٗٗكنز العماؿ خربم( كي عليٍ  ٔبَّ وى وا يػي وني كي تى  اٍ مى )كى  عن النيب )ص(، عما٥بمأسوء 
َنا ِإلَْيَك ِمَن َوالَِّذي َأوْ : )ا٘تعىن، ُِّالشعراء/( َتدُْع َمَع اّلِلَِّ ِإَٙتًا َآَخَر فَػَتُكوَف ِمَن اْلُمَعذَِّبيَ  َحيػْ

( للتبعيض، ٓب ِمنَ ( من القرآف العظيم ا٤بنزؿ )ِمَن اْلِكَتابِ دمحم ) ( كالذم أكحينا إليك اياْلِكَتابِ 
( ُىَو اْٖتَق  يكن كل القرآف قد نزؿ بل بعضو، ألف السورة مكية كٓب ٰبن نزكؿ القرآف ُب ا٤بدينة )

، ا٢بق الذم ال  ادمر ا٥بمن ربك الثابت ا٣بالص الصادؽ ا٤بؤثٌ  فيو كال ريب  شكى للٍب ىي أقـو
 فايطلق القرآف ابٖتق ومن اٖتق ويزؿ ابٖتقمن كثرة ما اشتمل عليو من ا٢بق،  ،ُب صدقو

ط بو ا٢بق، فهو حق كمن ا٢بق كإٔب يكتعامل اب٢بق كىدفو نصرة ا٢بق، كيدعو إٔب ا٢بق كٰب
يتدٌفق اب٢بق، كىيػىتىفٌجر  ان صار القرآف ينبوعفا٢بق كمع ا٢بق، فبل ٱبرج منو ا٢بق إاٌل كيعود إليو، 

منو ا٢بق، فهو كعْب ا٤باء ا٥بادر الذم أيخذ ابأللباب، فهو بذاتو حق كلغّبه حق كبَببيتو حق 
باعو دكف غّبه من فعليكم اتٌ  ،ّٓيونس/(واْٖتَق  َأَحق  َأْف يُػتػََّبعَ ) ، كقولو تعأبكأبىدافو حق

فأصاهبا التحريف  ،كدخل فيها ما ليس منها ،حيت إٔب غّبؾالكتب السماكية السابقة الٍب أك 
، ٗا٢بجر/( ِإنَّ َٟتُْن يَػزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّ َلُو َٖتَاِفظُوفَ كالتزييف، كالقرآف ٧بفوظ ٕبفظ هللا كقولو )
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فهذا القرآف ىو خبلصة رساالت األنبياء كلها، ككنز ٜبْب من السماء إٔب أىل األرض ٥بدايتهم 
ًثّبو ًمٍن ىىوىل نػىٍفًسوً )عن النيب )ص(  .قـوأىي  للٍب هي اٍلقيٍرآفي عىٍن كى  ( ًإفَّ اٍلميٍؤًمنى قػىيَّدى

ََذ ِإىَل رَبِِّو َسِبياًل كقولو ) مىٍن أرىادى ) عن النيب )ص(، ِٗاإلنساف/( ِإفَّ َىِذِه َتْذِكَرٌة َفَمْن َشاَء اَتَّ
ر ق كيتدبٌ : فليبحث كيتعمٌ روّ ثػَ يػُ لْ فػَ ، ِْْٓكنز العماؿ خرب( اٍلقيٍرآفى ر ثوًٌ يي فػىلٍ  ًخرًينى كًَّلْبى كاآلاأل عىلىمى 

ًكتىابه أيٍنزًؿى ًإلىٍيكى فىبلى يىكيٍن ُب صىٍدرًؾى حىرىجه ًمٍنوي كقولو ) ،بعلم، فبل يكن ُب قلوبكم حرج منو
ساس الواقع كىو نزؿ يقـو على أكىذا القرآف ا٥بادم ،ِاألعراؼ/( لًتػيٍنًذرى بًًو كىذًٍكرىل لًٍلميٍؤًمًنْبى 

يان من خبلؿ حركة الواقع، فهو كتاب كاقعي كال يفهمو حق الفهم إاٌل من يعيش فهم تدرٯب
الواقع، كالقرآف ال يدعو إاٌل إٔب ا٣بّب كاالستقامة، كال ينهى إاٌل عن الشر كالفساد كالباطل  

 :كقولو
، كليس ُب القرآف تناقض أك كذب ِْفصلت/( ْلِفوِ ََّل أيَْتِيِو اْلَباِطُل ِمْن بَػْيِ يََدْيِو َوََّل ِمْن خَ )

 ،أك ضعف أك ابطل أك خرافة أك غلو، كل ما فيو ينسجم مع العقل كالعلم كالفطرة اإلنسانية
فصار القرآف فرقاانن يفرؽ بْب ا٢ببلؿ كا٢براـ، كا٢بق كالباطل، كالصحيح كا٣بطأ، كيكوف القرآف 

 أم كبلـ.كمرجعان ٤بعرفة حقانية  معياران كمقياسان 
تَػَباَرَؾ الَِّذي يَػزََّؿ اْلُفْرقَاَف َعَلى ( كقولو )اْستَػْوَّف ، : َفَمْن َوّّف َدقيق ِميَزافٌ  اْلُقْرآفُ فيكوف )

قًا ِلَما بَػْيَ َيَدْيوِ ) ُالفرقاف/( َعْبِدِه لَِيُكوَف لِْلَعاَلِمَي يَِذيًرا ( كىو مصدؽ كمؤيد الكتب ُمَصدِّ
صحيحة قبل التحريف، ٤بوافقتو ما فيها من أصوؿ الدين كالعقيدة السماكية ا٤بتقدمة عليو ال

ماكية على البشارات كاألخبار ا٤بذكورة ُب تلك الكتب، كالكتب السٌ  وكالتوحيد، كالنطباق
كإف اختلفت أدكارىا كأزماهنا كلكنها تتوحد أىدافها كغايتها، كأيضان  ،ؽ بعضها بعضان يصدٌ 

ًقا ِلَما بَػْيَ القرآف ) ( من كل كتاب حديث ينطق ابلصدؽ كالعلم كالعدؿ كا٣بّب يََدْيوِ  ُمَصدِّ
قًا ِلَما بَػْيَ يََدْيِو ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًناكالتقدـ النافع كقولو )  َوَأيْػَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب اِبْٖتَقِّ ُمَصدِّ

َياًن ِلُكلِّ )ا٤بعجز الذم فيو ، كأف النيب ٓب يكن قارائن كال كاتبان كأتى ابلقرآف ْٖا٤بائدة/( عليو تِبػْ
 (َما فَػرَّْطَنا ِف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ ) ُُُيوسف/ (َوتَػْفِصيَل ُكلِّ َشْيءٍ ) ٖٗالنحل/ (َشْيءٍ 
كال يكوف ذلك إاٌل إذا ارتبط )ص( بوحي من هللا تعأب، كال ٲبكن ألحد أف يؤمن  ّٖاألنعاـ/

ألف كفره ابلقرآف ينقص من إٲبانو   ،فر ابلقرآفابلكتب السماكية السابقة الصحيحة كىو يك
( َوِإفَّ ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َلَمْن يُػْؤِمُن اِبّلِلَِّ َوَما أُْيِزَؿ ِإلَْيُكْم َوَما أُْيِزَؿ ِإلَْيِهْم َخاِشِعَي ّلِِلَِّ كقولو )

( ٗبا َبِصريٌ ٥بم كأسرارىم )( عآب أبحوا٥بم كبواطن أعماِإفَّ اّلِلََّ بِِعَباِدِه َٗتَِبريٌ ) ُٗٗآؿ عمراف/
شخص ما ىو الئق  لكك ةيصلح أمورىم كال ٱبفى عليو خافية من شؤكهنم، فيعطي كل أم

ُتمْ كقولو )كقربو منو،٪بازاتو لعلمو بو ٕبالو كبكفاءتو كإب كقولو  .ْ/ا٢بديد( َوُىَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنػْ
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: كفاين فخران أٍف تكوفى إٙتي)عن اإلماـ علي )ع( . ُٔؽ/(َوَٟتُْن َأقْػَرُب ِإلَْيِو ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ )
 ََْ/ٕٕالبحار ٕب رىاٌبن، ككفاين ًعزان أٍف أكوفى لىكى عىٍبدان، أنت كما أيريدي، فاجعلِب كما تيريدي (

ًَِٓنْيُْْ ُٓوْعَقِذٌ ًَِٓنْيُْْ عَدزِنٌ زِدُْخَْْشَخضِ  ؼَُّْ ؤًَْسَؼْنَد خٌُِْعَدذَ خَُّزَِّٖ خفْيَلَْْنَد ِْٖٓ ػِسَددَِٗد كَِٔنْيُْْ ظَدٌُِْ ُِنَلْغِوِ ﴿ – ٕٖ
 ﴾ زِةِرِْٕ خَُِّوِ رَُِيَ ىٌَُ خُْلَنَُْ خٌَُْسِريُ

َنا ِمْن ِعَباِدنَ )    الوراثة ( أم القرآف )اْلِكَتابَ ( ٍب أكرثنا )ُثَّ َأْورَثْػَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيػْ
ثة علـو القرآف ا٤بتنوعة، كدراسة مصطلحاتو كمعانيو كأحكامو كراالنموذجية ا٤بمٌيزة(  العلمية
ل بكفاءة لوراثة الكتاب، ىو الذم فالذم يتأىٌ كالعمل هبا، كاستنطاقها  كحفظها كٞبلها

يتفاعل معو كيتأثٌر بو، كيتٌشرؼ ُب ٞبلو كحفظو كاستنطاقو، كمعرفة كنوزه كعجائبة ا٤بتنوعة، 
َبِغي آايَْ ) عن اإلماـ زين العابدين )ع( ُت اْلُقْرآِف َخَزْاِئُن اْلِعْلِم، َفُكلََّمْا فَػَتْحَت ِخَزْايًَ ، فَػيَػنػْ

َهاْ  كانتهاء ا٢بكم إليهم كالزعامة ٥بم، كىم ا٤بنتفعوف ابلكتاب  ُّٔ/ِٗالبحار( َلَك َأْف تَػْنظَُر ِفيػْ
صطفاء رفع ة، كىذا االببل جهد كال مشقٌ علمية انتفاع الوارث ٗبا يرث، كراثة معنوية ككجاىة 

مىٍن )عن اإلماـ الباقر )ع(  ،ٓٔالكهف/( كىعىلٍَّمنىاهي ًمٍن لىديانَّ ًعٍلمناكقولو )لقدرىم كتكرًن ٥بم،  
( إٔب أف ىذا الكتاب َأْورَثْػَناكتشّب ) ،ُٖٗ/ٖٕالبحار( عىلَّمىوي هللاي ًعٍلمى مىٍا ٓبٍى يػىٍعلىمٍ  ،عىًملى ٗبىٍا يػىعىًلمي 

 .٤بصطفْب ا٤بختارينالثمْب ىو مّباث ا٤بؤمنْب ا
دكف  نمكخاصة كأنو ٥بم خالصة كليس فقط ُب ذلك الزماف، ( على مٌر األزماف، ِمْن ِعَباِدنَ )

األمناء عليو،  توكا٤بتأثركف بو، كا٤بنتفعوف منو كىم ٞبلكا٤بستنطقوف قوف الناس، ألهنم ا٤بصدٌ 
ألرض، فهو خبلصة رساالت  ( ألنو كنز من كنوز السماء عند علماء أىل امّبااثن ك٠بي القرآف )

و ا٤بسلموف علي كل األنبياء )ع( كىو حجة هللا على خلقو، كفضل من هللا لعباده، ٓب ٰبصل
بْب  ،خّب كتفيد الَباخي من الزمنأتيب كالتَب ( للُثَّ ٭با بفضل هللا ٥بم، )إىم كسعيهم، ك بكدٌ 

َنا ِمْن ِعَباِدنَ الَّ كبْب ٛباـ نزكؿ القرآف ) ،نزكؿ ىذه اآلية كبعض اآلايت ا٤بكية ( ِذيَن اْصَطَفيػْ
( ا٤بؤمنْب العلماء ا٤بفكرين على عمومهم من كل ِمْن ِعَباِدنَ الذين اخَبان كانتقينا ٥بذه الوراثة )

زت صطفاىم هللا تعأب لوراثة الكتاب )الوراثة العامة( كإف تفاكتت مراتبهم كٛبيٌ اهم فكلٌ  ،أمة
اف كمكاف، ليكونوا ٞبلة الرسالة اإلسبلمية كاألمناء عليها ُب كل زمكأعما٥بم ككفاءاهتم أحوا٥بم 

ق كراثة ( من للتبعيض، كإ٭با علٌ ِمْن ِعَباِدنَ غْب ٥با كالعاملْب هبا كال يكتموف منها شيئان )كا٤ببلٌ 
ُهْم َساِبقٌ بعض ألف )دكف ببعض العباد الكتاب  ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنػْ ُهْم ظَاملٌ لِنَػْفِسِو َوِمنػْ  َفِمنػْ

َراِت ِبِِْذِف اّلِلَِّ   ( اِبْٗتَيػْ
ألنو  ،كرث الكتاب ىو هللا تعأب، كأعطاه كأ٥بمو كعلمو ألمة ا٤بسلمْب كغّب ا٤بسلمْبأكالذم 

تعأب اصطفاىم كاختارىم على سائر األمم كما اصطفى رسو٥بم دمحم )ص( على ٝبيع الرسل، 
كرثهم كراثة معنوية علمية إٲبانية ( على ٝبيع الكتب السماكية، كأاْلُقْرآفَ كاصطفى كتاهبم )

أخبلقية دينية شرعية عالية ا٤بضامْب، كراثة ألىل العلم كالفهم كالوجاىة كالنزاىة كالفضيلة، 
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زدادكا مّبااثن كشرفان كٞببلن كصدقان كفهمان ازداد ا٤بؤمنوف إٲباانن كعلمان كعمبلن صا٢بان ككرعان، اككلما 
،كىذه ا٤بواصفات ِٗٔ/٦ٖبمع البياف( يْبَياءُ اْل َورَثَ ِ  ُعَلَماءُ الْ م، ُب ا٢بديث )٥بذا الكتاب القيٌ 

النموذجية ا٤بميزة تنطبق على أىل بيت النبوة )األئمة األطهار )ع(( ا٢باملوف لكتاب هللا 
ُ كىم الراسخوف ُب العلم كقولو ) ،كالعارفوف بو كاألمناء عليو َوَما يَػْعَلُم َتَِْويَلُو ِإَّلَّ اّلِلَّ

ٔب هللا كا٤بسلك إ، ابعتبارىم صفوة ا٣بلق، فكانوا ىم السبيل ٕآؿ عمراف/( ِسُخوَف ِف اْلِعْلمِ َوالرَّا
( اَي قَػْوَمَنا َأِجيُبوا َداِعَي اّلِلَِّ َوَآِمُنوا ِبِو يَػْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذيُوِبُكمْ إٔب رضوانو كقولو )

تو )ص( كما ُب حديث الثقلْب ، كا٤بصداؽ األبرز ٤بّباث الكتاب ىم آؿ دمحم كعَب ُّ/األحقاؼ
 .ا٤بتواتر

رًؾه  ينَّ إعن النيب )ص( )  نٍ ا لى مى هبًً  متي ٛبسىكٍ  فٍ إا ، مى أىٍىل بػىٍيًٍب  ٌبٌ َبى عى كى  هللاً  ًكتىابى ْب:  لً قى م الثػى كي يى فً  اتى
نو )ص( ، كعَّٖ/ِصحيح الَبمذمض( وٍ ا٢بى  يٌ لى ا عى دى رً  يى ٌبَّ ا حى قى َبى فى يػى  نٍ ا لى مى هي نػَّ إ، كى بػىٍعًدم تىًضل وا

ـِ  َأْىَل اْلبَػْيتِ ا نَ بػَ حُ ) ينِ  يِّظَا قدار استجابتهم ٥بذا الناس كم فعل ، كاف رد  ُّٖ/ٖٕالبحار( الدِّ
اإلرث القرآين العظيم، كىذا االصطفاء الكرًن متفاكاتن، فلم يكونوا على درجة كاحدة ُب إٲباهنم 

 .كُب منزلتهم عند هللاككفاءهتم كُب علمهم 
ُهمْ ) كقولو   يقسموا إىل ثالث  أصناؼاالذين اصطفينا واخرتن حيث ( ْن ِعَباِدنَ مِ ( أم )َفِمنػْ
ُتْم َأْزَواًجا َثاَلثَ ً ) بتعدد مقامات ا٤بؤمنْب كتفاكت درجاهتم كإٲباهنم كعلمهم  ٕالواقعة/( وَُكنػْ

أابن  إنو كرث القرآف !مو ألنو األكثر عددان ( كقدٌ ظَاملٌ لِنَػْفِسوِ ) الصنف اْلوؿ ،عملهم ككعيهم
كٓب يكن من الصفوة ا٤بختارة، ألف الشيء  ،كحرص ككعيعن جد كلكن ٓب ٰبملو بصدؽ 

ا٤بنافق الذم ظلم نفسو كحرمها من  وكمصداق ،لى نفسو كغّبهعالواحد ا٤بختار ال ينقسم 
كعدـ التأثر بو كعدـ تبليغ الرسالة  ،ا٥بداية كاعتدل على حقوقها ابلتقصّب ُب حفظ القرآف

كالتهاكف ُب فعل بعض الواجبات  ،ا دكف الكفر، بتحملو اإلٍب كأنواع الذنوبكعدـ العمل هب
 .ماتكترؾ بعض ارٌ 

والظلم فتزيد سيئاتو على حسناتو،  ُالطبلؽ/( َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّلِلَِّ فَػَقْد ظََلَم يَػْفَسوُ كقولو )
وظلم كالنفاؽ كالعصياف،  ظلم الشرؾ كالكفر كالفسوؽ وكى ظلم بي العبد وربو: ثالث  أيواع

كىذا الظلم كاف بدافع ا١بهل الغفلة كاتباع ا٥بول  وظلم اإليساف لنفسو، فيما بي الناس
ص الدنيا، كليس بدافع الكفر، كمن ظلم نفسو فقد ظلم غّبه، كالظلم ينغٌ  األان كحبٌ  كحبَّ 

ب من د عن ا١بنة كيقرٌ ر من الناس كيبعٌ ي القلب، كينفٌ ره األايـ كيقلق النفس كيقسٌ العيش كيكٌ 
رَُكْم ُثَّ ََّل َيُكويُوا َأْمثَاَلُكمْ النار كقولو )  .ّٖدمحم/( َوِإْف تَػتَػَولَّْوا َيْستَػْبِدْؿ قَػْوًما َغيػْ
 : الصنف الثاين

ُهْم ُمْقَتِصدٌ ) رت مسّبتو ٫بو التكامل فتعثٌ  ،( أم متوسط، تتعادؿ سيئاتو كحسناتوَوِمنػْ
من الظا٤بْب ألنفسهم، كيعمل ابلكتاب على قدر ن القسم األكؿ ماإلنساين، كىم األقل عددان 

( َخَلطُوا َعَماًل َصاِٖتًا َوَآَخَر َسيًِّئا٧بدكد، كيعمل الطاعات كيرتكب السيئات كقولو )
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َراتِ : )الصنف الثالث، َُِالتوبة/ ُهْم َساِبٌق اِبْٗتَيػْ قوف الصا٢بوف ( كىم ا٤بتٌ ابذف هللا َوِمنػْ
كاالستقامة ُب النافع للناس، عوف بْب اإلٲباف كالعلم كالوعي كالعمل الصاّب الفضبلء الذين ٯبم

موا ُب عمل ا٣بّبات على عمـو معناىا أم سارعوا كتقدٌ  ،أقوا٥بم كأفعا٥بم، ك٥بم فضيلة السبق
دائمة ا٣بّبات  ،فسبقوا غّبىم ُب عمل الباقيات الصا٢بات النافعات للناس ،ا٤بادية كا٤بعنوية

كقولو  ُُ-َُالواقعة/( ُأولَِئَك اْلُمَقرَّبُوفَ  ،َوالسَّابُِقوَف السَّابُِقوَف كات كقولو )كابقية الرب 
ٌر َأَماًل ) ٌر ِعْنَد رَبَِّك ثَػَوااًب َوَخيػْ موف للناس ما ، كيقدٌ ْٔالكهف/( َواْلَباِقَياُت الصَّاِٖتَاُت َخيػْ

مىةي كيلًٌ ًقيٍ ) ٔٛالبالغ  حكمِف هنج ، بل يهدكهنم ابلقرآف للٍب ىي أقـو ،ينفعهم كال يضرىم
اقْب لغّبىم ُب كىؤالء األبرار تزيد حسناهتم على سيئاهتم، كيكونوف سبٌ  (اٍمرًلء مىا ٰبيًٍسنيوي 

للمجتمع هنضة حضارية تنهض ابلببلد كالعباد إٔب  واخدمة الناس كقضاء حوائجهم، كعمل
لقيم كا٤ببادئ كاالستقامة على منهج ر العلمي كاألخبلقي، مع اافظة على اـ كالتطوٌ م التقدٌ سلٌ 

كثر نقاءن كنفعان كأكسع خدمة كأكثر بقاءن، كانت أكثر قبوالن أهللا! ككلما كانت الصا٢بات 
يػٍره مىرىدًّارفع درجة عند هللا كقولو )أك  يػٍره ًعٍندى رىبًٌكى ثػىوىاابن كىخى من  ٕٔ/مرًن( كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّا٢ًبىاتي خى

موف الناس درسان تربواين بليغان، على اقْب اب٣بّبات يعلٌ ىؤالء السبٌ  إفٌ  :اتدروس التسابق ابٗتري 
، كإٲباانن كعلمان، ا٤بؤمن كتفاعلت معو حقان كصدقان أف رسالة هللا مٌب عاشت ُب حياة اإلنساف 

ًر ا٥بًٍمَّةي عىلىى قىدى كقدرة ىائلة ُب ٝبيع ميادين ا٢بياة، ك)لت إٔب قوة كفكران كركحان كحركةن، ٙبوٌ 
 )أصل قوة القلب التوٌكل على هللا( ِف غرر اٖتكم ( اٍلميًهمَّةً 
 . ُٔالصافات/( ِلِمْثِل َىَذا فَػْليَػْعَمِل اْلَعاِمُلوفَ كقولو )
كرٞبتو ( بتيسّب هللا تعأب ِبِِْذِف اّلِلَِّ ) ِٔا٤بطففْب/( َوِف َذِلَك فَػْليَػتَػَناَفِس اْلُمتَػَناِفُسوفَ كقولو )

َراتِ سبق )كتدبّبه ٥بم صفة ال ( كىم الصادقوف مع القرآف كالصادقوف مع رهبم كمع َساِبٌق اِبْٗتَيػْ
( السابقوف اب٣بّبات) بل يغَبَّ ئالناس كمع أنفسهم، كالوارثوف ا٢بقيقيوف للقرآف كاإلسبلـ، كل

تو  كمعونتو كرعايبتوفيق هللا( ِبِِْذِف اّلِلَِّ )أبعما٥بم، فعليهم أف يعلموا أف سباقهم اب٣بّبات كاف 
َوَمْن يَػتَػوَكَّْل َعَلى وف عنو كقولو )كلطفو سبحانو، كأهنم يتوكلوف على هللا كال يستقلٌ كتسديده 

اقْب أيضان إٔب بٌ نعم بو عليهم ليكونوا سى أككانوا يشكركف هللا على ما  ّالطبلؽ/( اّلِلَِّ فَػُهَو َحْسُبوُ 
 .صطفاء العاـتاب كاال( ا٤بّباث للكَذِلكَ رضوانو عز كجل )

فيكوف ىو الصاّب لبلصطفاء  (ِبِِْذِف اّلِلَِّ )( من ا٤بختارين منهم، كالتسابق اب٣بّبات ْن ِعَباِدنَ مِ )
( من هللا عليهم ال يدانيو فضل كال شرؼ كال كرامة ُىَو اْلَفْضُل اْلَكِبريُ كاالنتقاء كاالختيار )

لو كاستنطاقو كتعليمو على مدل تداكؿ األايـ كاألعواـ، كىو كراثة الكتاب القرآين ا١بليل كٞب
كالعلـو ي على ٝبيع الفضائل كاألمناء عليو، كا٤بخلصْب لو، إنو فضل كبّب كجليل يغطٌ 

َوَىَذا ِكَتاٌب َأيْػَزْلَناُه عت كتعددت فهو يفوقها كيعلو عليها، كقولو )كاالختصاصات مهما تنوٌ 
و بً  عي ضى يى مان كى واٍ رآف( أقٍ ب )القي تاٍ ا الكً ذٍ هبً  عي فى ر يى  هللاى  ، كُب ا٢بديث )إفَّ ُٓٓ/األنعاـ( ُمَباَرٌؾ فَاتَِّبُعوهُ 

 نْ مَ لِ  قٌ طِ نَ ، وَ وُ لَ ْتََ  نْ مَ لِ  َحاِملٌ  وُ إيْ ، فَ فَاْستَػْنِطُقوهُ  اْلُقْرآفُ  كَ لِ ذَ ن(. عن اإلماـ علي )ع( )ريٍ آخى 
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َنا ِمْن ِعَباِدنَ ) -ُ: فائدة(. وُ قَ طَ نْ تػَ اسْ  بينهما، كىناؾ فرؽ  ختيار،: االاَّلصطفاء( اْصطََفيػْ
من بْب األشياء ا٤بختارة على أنو صفوهتا كخاصتها كأفضلو الشيء  ة: أخذ صفو طفاءصاَّل

: أخذه من بْب األشياء العامة على أنو خّبىا، اريختواَّلفهو صفوة الصفوة، كأفضل ما فيها، 
، كما كيوحي ٙتؤَّلء من بي عبادن يوحي ابلتكرمي واَّلحرتاـ وىذا اَّلصطفاء اٗتاص

لتبعة الناشئة عن ىذا االصطفاء كعن تلك الوراثة، إهنا تبعة ضخمة ذات تكاليف، بضخامة ا
: ومن إتدير ذكرهة؟ كتستجيب بكل ٮًب  ،فهل تسمع األمة اإلسبلمية ا٤بصطفاة ٥بذه ا٤بهمة

 .اإليراث كاالصطفاء من اجملموع العاـ ذاى إفٌ 
كال أف ٰبفظ جزءان منو، كإ٭با ذكر  ( ال يقتضي االختصاص ٗبن ٰبفظ ٝبيع القرآفِمْن ِعَباِدنَ )
لفظ ا٤بّباث، ألف ا٤بّباث يقتضي صحة النسب أك صحة السبب ( بُثَّ َأْورَثْػَنا اْلِكَتابَ )

كال نسب لو فبل مّباث لو، )ال كفاءة لو( على كجو ا٣بصوص، فمن ال سبب لو كا٤بؤىبلت 
أف : فضل الرب كتكرٲبو بوالنس، تعأب العبد ىو الوعي ُب علمو كطاعة ىهنا  فالسبب

َفَسْوَؼ أيَِْت اّلِلَُّ بَِقْوـٍ ٤تُِبػ ُهْم كىم أىل هللا كفضلو عليهم كقولو )يكوف من شجرة طيبة، 
ُهْم ظَاملٌ لِنَػْفِسوِ . )ْٓا٤بائدة/( َو٤تُِب ويَوُ  ل األمانة الرسالية، كٓب يصدؽ مع ( ىو الذم ٓب يتحمٌ َفِمنػْ

ه فيقف عنده، كىو ا٤برجأ كٓب يعرؼ قدر نفسو، كٓب يعرؼ حدٌ االصطفاء كٓب ٰبَـب االختيار 
بُػُهْم ل أمره ألمر هللا كقولو )ألمر هللا أم ا٤بوقوؼ كا٤بؤجٌ  َوَآَخُروَف ُمْرَجْوَف ِْلَْمِر اّلِلَِّ ِإمَّا يُػَعذِّ

قولو ، كورعايت ( مراعاتو حقَّ باوراث  الكت، كليس من ضركرة )َُٔالتوبة/( َوِإمَّا يَػُتوُب َعَلْيِهمْ 
( َفَخَلَف ِمْن بَػْعِدِىْم َخْلٌف َورِثُوا اْلِكَتاَب أيَُْخُذوَف َعَرَض َىَذا اْْلَْدَن َويَػُقوُلوَف َسيُػْغَفُر لََنا)

اصطفاه هللا لوصف ابلظلم، ىذا آدـ )ع( ا، كال من ضركرة االصطفاء ا٤بنع عن ُٗٔ/األعراؼ
ـَ كقولو ) ( قَاََّل رَبػََّنا ظََلْمَنا َأيْػُفَسَنا، كىو القائل )ّّف/آؿ عمرا( ِإفَّ اّلِلََّ اْصَطَفى َآَد
كىو من أىل  ،من أىل هللاىو : ىل ٲبكن أف يعصي العارؼ اب ك سؤاؿ -ِ، ِّ/األعراؼ

 الكشف؟ 
ب ىواه على ىداه، يتغلٌ يضعف ف، عندما عن غفلة كسهو : نعم يعصي هللا قليبلن وإتواب

  .ِٓدمحم/( الشَّْيطَاُف َسوََّؿ َٙتُْم َوَأْمَلى َٙتُمْ قولو )كشهوتو على عقلو، كدنياه على آخرتو ك
َهْا اِبْلَمْعِصيَّ ُب غرر ا٢بكم ) (، فبل يعصي العارؼ كىو مؤمن،  ِ َمْن َكُرَمْت َعَلْيِو يَػْفُسُو، ملَْ يُِهنػْ

 ٍْبى ائً طٌ ا٣بى  ري يػٍ خى كى  ،اءطٌ ـ خى آدى  ل بِبى كي إٌف  )عن النيب )ص( تغفر كيتوب، سكلكنو سرعاف ما يندـ كي
 ة( فأكلئك  يدخلوف ا١بنسبقواعن النيب )ص( )أما الذين ) -ّ، ُِٔ/ُالدر ا٤بنثور(وفى ابي وٌ التػى 

ظلموا ( ٰباسبوف حساابن يسّبان، كأما الذين )ا٘تقتصديرزقوف فيها بغّب حساب، كأما )
وىؤَّلء ، ّْٗ/ٕركح البيافقاىم هللا برٞبتو(ُب طوؿ اشر ٍب يتلٌ  فى وي سي بى ( فأكلئك ٰبي يفسهمأ

( وا٘تقتصدإٔب الدنيا ) نى كى ( من يعبد هللا على العادة كالغفلة فهو من رى الظامل: )ا٘تراتب الثالث 
( من يعبد هللا على ا٥بيبة والسابقإٔب العقىب ) نى كى من يعبد هللا على الرغبة كالرىبة فهو من رى 



 

 139                        الثاين والعشروف / إتزء٘ٗ/ عدد آايهتا  كي / م ٖ٘فاطر / سورة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

، ُْآؿ عمراف/(  ًعٍندىهي حيٍسني اٍلمىآىبً كىاَّللَّي إٔب ا٤بؤب كقولو ) نى كى كا٣بشية من مقاـ ربو فهو من رى 
َنا ِمْن ِعَباِدنَ ( كىو من بْب )ظَاملٌ لِنَػْفِسوِ ٤باذا يوجد ) -ْ ( ٢بمل القرآف الكرًن؟ الَِّذيَن اْصَطَفيػْ

ؤكلية االصطفاء، كتسامح ُب الوراثة العامة، فهو سل مو ألنو ٓب يتحمٌ سى فٍ فهو ظلم نػى  :وإتواب
َنا ُموَسى اْٙتَُدى َوَأْورَثْػَنا َبِِن ِإْسَرائِيَل اْلِكَتابَ كقولو )ل طوره،  ٓب يعرؼ قدره فتعدٌ  ( َوَلَقْد َآتَػيػْ

كظيفتهم إزاء ىذا ا٤بّباث العظيم   (ٝبيعهم)كا مع العلم أف بِب إسرائيل ٓب يؤدٌ  ّٓا٤بؤمن/غافر/
يػٍرى أيمَّةو ، كنظّب قولو )ُٓٓ/راؼاألع( َواْخَتاَر ُموَسى قَػْوَمُو َسْبِعَي َرُجاًل ِلِميَقاتَِناكقولو ) تيٍم خى كينػٍ

  .َُُآؿ عمراف/( أيٍخرًجىٍت لًلنَّاسً 
 الظا٤بْب، كقد أكدٌ  ، ىذا العهد ا٣باص ال يناؿُِْالبقرة/( ََّل يَػَناُؿ َعْهِدي الظَّاِلِميَ كقولو )

( ذِّْكَر َوِإنَّ َلُو َٖتَاِفظُوفَ ِإنَّ َٟتُْن يَػزَّْلَنا الحفظ القرآف الكرًن إٔب نفسو بقولو )هللا تعأب مهمة 
، ٍب اخترب هللا األمة اإلسبلمية الٍب أكرثها الكتاب كاصطفاىا كاختارىا، لقد ابتبلىا ٗا٢بجر/

كامتحنها على عمومها ُب كراثة القرآف الكرًن، كما امتحن أمة بِب إسرائيل على عمومهم  
َراتِ َوَلْو َشاَء اّلِلَُّ َٕتََعَلُكْم أُمًَّ  وَ كقولو ) ُلوَُكْم ِف َما َآََتُكْم فَاْسَتِبُقوا اْٗتَيػْ ( اِحَدًة َوَلِكْن لِيَػبػْ
ٍارًًه ًمًكٍاًرـه )كُب االمتحاف يكـر ا٤برء أك يهاف( ، ْٖا٤بائدة/ ًن ًمنىحه ًمنى هللًا، كىُبٍ اٍلمىكى  ،ُبٍ اٍلًمحى

، كىُبٍ  ٍةً  كىُبٍ اٍلمىشىقٍَّاًت رٍاحٍات كًخبػٍرىٍاته اًت الٌضمّب، كىُبٍ ظى كىُبٍ العيقيواٍبًت يػىقى  ،ًىبىٍات اٍلميعىٍاانى
ٍا اٍلكىرىٍامىٍاتي  ٍتػيهى ٍاايىٍته هًنىٍاايى ٍ ًبدى  ِفيَها َوِ  إَّلّ  بَِلي ٍ  َمنَّ  َما). عن اإلماـ ا٢بسن العسكرم )ع( اٍلبىبلىايى

أى )إٌف عن النيب )ص( . ّْٕ/ٖٕالبحار(! بَػَها ُتَِيطُ  يَػَعم ٌ  يػىعيودي غىرًيبنا فىطيوىبى  اإًلٍسبلـي بىدى غىرًيبنا كىسى
ءً  ءقىالىويا كىمىا ا لًٍلغيرىابى ، سئل ُُٖٗكنز العماؿ خرب؟ قاؿ: الذين ييصلحوف عند فساد الٌناس( ٍلغيرىابى

َأْف يَػَرى الرَّْأَي ِبِاَلِؼ اإلماـ الصادؽ )ع( عن أىٍدىنى مىٍا ٱبىٍريجي ًبًو الرَّجيلي عىًن اإًلٍسبلىـً فقاؿ )
ليوي ( ٍب تبل قولو )قِّ فَػُيِقْيُم َعَلْيوِ اٖتَْ  ٲبىاًف فػىقىٍد حىًبطى عىمى كالذم يكفر ) ٓا٤بائدة/( كىمىٍن يىٍكفيٍر اًبإٍلً

  .َٔصِٕكسائل الشيعة( ابإلٲباف الذم ال يعمل ٗبا أمر هللا بو كال يرضى بو
َْٕ كِْيَد ِْٖٓ ؤَعَ ﴿-ٖ٘ – ٖٖ ًَهَدٌُُخ خُْمَْٔذُ َُِِّوِ  ،  دًِسَ ِْٖٓ رَىَرٍ ًَُُاُُْاًخ ًَُِسَدعُيُْْ كِْيَد لَشِّشٌ ـَنَّدضُ ػَذٍْٕ َّذْخٌَُُِٗيَد ُّمٌََِّ

 ﴾ د كِْيَد ُُـٌُذٌخَُّزُِ ؤَلََِّنَد دَخسَ خُُْٔوَدَٓصِ ِْٖٓ كَنِِْوِ َُد ََّٔغُّنَد كِْيَد َٗقَرٌ ًََُد ََّٔغُّنَ ،َّٕ سَزَّنَد َُـَلٌُسٌ ؽٌٌَُسٌ خَُّزُِ ؤَرْىَرَ ػَنَّد خُْمَضََٕ بِ
ؽ ابلقرآف الكرًن كتسابق ُب عمل عن تصوير جزاء من آمن كصدٌ ا١بمإب ينكشف ا٤بشهد  ٍب

كا على فعل ؼ ُب ٞبل القرآف كحفظو كاستنطاقو كتبليغو، ىؤالء الذين ٓب يصرٌ ا٣بّبات، كتشرٌ 
ح كأكثر ب كبائر الذنوب بقدر ا٤بستطاع، ككانت حسناهتم أرجالسيئات، كحرصوا على ٘بنٌ 

ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍضلي بقولو )هللا بو عليهم،  نَّ من سيئاهتم، كىذا تفسّب للفضل الكبّب مى بكثّب 
ًبّبي  ب هللا بو عباده؟ فقاؿ: إنو نعيم رغٌ : ما ذلك الفضل الكبّب الذم يي كأيو قيل ِّفاطر/ (اٍلكى

ومن لنفوس، ع غّب ٧بدكد الذم يليب رغائب ا٧بسوس متنوٌ  معنوممادم ملموس، كنعيم 
َنا ِمْن ِعَباِدنَ : ٤با ذكرىم ُب االصطفاء )ا٘تلفت للنظر  ( ذكرىم أصنافان ثبلثة متفاكتةاْصَطَفيػْ

رىم على ن فيها، ذكٌ م كالتزيٌ ٕبسب الَبتيب كالصفات كالدرجات، ك٤با ذكر حديث ا١بنة كالتنعٌ 
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ساتْب استقرار كإقامة  دائمة ( بَجنَّاُت َعْدٍف يَْدُخُلويَػَهاىم )ؤ ا١بمع من دكف فرز! جزاصيغة 
( َٙتُْم ِفيَها َما َيَشاُءوَف َخاِلِديَن َكاَف َعَلى رَبَِّك َوْعًدا َمْسُئوًَّل ع كخلود أبدم كقولو )كنعيم متنوٌ 
( كأطلقها ألهنا جنات درجات متفاضبلت، كمنازؿ متفاكاتت َجنَّاتُ ، كإ٭با ٝبع )ُٔالفرقاف/

كليست جنة كاحدة  ، تكا٤بخٌبآ لبشارات كا٤بفاجآت، ٩بلوءة ابلعجائب كابعضها فوؽ بعض
( اْيظُْر َكْيَف َفضَّْلَنا بَػْعَضُهْم َعَلى بَػْعٍض َوَلْْلَِخَرُة َأْكبَػُر َدرََجاٍت َوَأْكبَػُر تَػْفِضياًل كقولو )
  .ُِ/اإلسراء

: قاؿ لوي  اٍلقيٍرآفى  أر قى  نٍ مى ، فى اٍلقيٍرآفً  آايتً  رً دٍ ى قى لى عى  اٍ اهتي جى رى دى  لى عى جى )كى  عن اإلماـ زين العابدين )ع(
  .ُّّ/ٖالبحار( ؽى رٍ اإقرأ كى 

: جنة الفردكس، كجنة عدف، كجنة النعيم، كجنة ا٤بأكل، كدار ا٤بقامة، كجنة أيواع إتنات
بلـ، كجنة عليْب، كُب كل جنة مراتب كدرجات ٕبسب مراتب العاملْب ا٣بلد، كجنة السٌ 

نوف فيها أبساكر من ذىب خالص : يزيٌ ٤ُتَلَّْوفَ ( َذَىٍب َوُلْؤلًُؤا٤ُتَلَّْوَف ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن )
لذة ا١بسدية عليهم الٌ لؤلؤ، فيكوف الرجاؿ كالنساء ُب ا٢بلية ُب ا١بنة سواء، لتجتمع عة ابلٌ مرصٌ 

( كىو من أحسن األلبسة َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيرٌ لذة ا٤بعنوية الركحية )ا٤بادية إٔب جانب الٌ 
يَػْلَبُسوَف ُب اآلخرة، كتكوف فرشهم كأغطيتهم من حرير أيضان كقولو )ك ُب ا٢بياة الدنيا كأفضلها 

َرٍؽ ُمتَػَقابِِليَ  معو ، فهو حرير ال كحرير الدنيا كإ٭با يشَبؾ ّٓالدخاف/( ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْستَػبػْ
نٍػيىا ُب  لىٍيسى سم، عن ابن عباس )ابإل  -ّْ، ُّٓ/َّا٤براغي( اءي ااٍل٠ٍبى إاٌل  ًخرىةً اآل ا ُب ٩بىً  الد 
 ( َوقَاُلوا اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ الَِّذي َأْذَىَب َعنَّا اْٖتََزفَ )

بعد أف استقركا ُب جنات عدف ككملت نعمتهم كاطمأنوا من عذاب جهنم، ٞبدكا هللا كأثنوا 
ىو : فَ زَ اٖتَ ( بكافة معانيو الواسعة كبكل مواقعو كأسبابو، اْٖتََزفَ صهم من )كشكركا على ٚبلٌ 

ا٣بوؼ من ٧بذكر يقع ُب ا٤بستقبل، كهبذا ا٢بمد ا٣بالص يستفتحوف دخوؿ ا١بنة، فهم 
الذم  فى زى ( ا٢بى الَِّذي َأْذَىَب َعنَّا اْٖتََزفَ ) ، كال سٌيما صرؼ عنا الغمٰبمدكف هللا على كل نعمة

م كنا نعاين منو، الدنيا الذ مَّ ( الذم أذىب عنا ىى اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ ستقرار، أم )يقابلو السركر كاال
ر دًٌ كى ( يعم ُب معناه كمبناه كداللتو كل ما يي اْٖتََزفَ الفزع األكرب ُب يـو اشر ) مَّ ىى الربزخ، كى  مَّ ىى كى 

... فبل يعرض حزف ٥بم ألم سبب كطارئ شدائدكفقر ك كىىىم صفو اإلنساف من خوؼ كمرض 
وذىاب لصدر كراحة النفس، حياة اطمئناف القلب كانشراح ادائمان عليهم، بل يعيشوف  أر يط
من أكرب النعم الٍب ٙبتاج إٔب ٞبد كشكر حٌب تستمر )كابلشكر تدـك النعم( كُب  فَ زَ اٖتَ 

َوْحَشٌ  ِعْنَد اْلَمْوِت َوََّل ِف )أىل التوحيد اٗتالص( لَْيَس َعَلى َأْىِل َّل ِإَلو ِإَّلَّ هللا ا٢بديث )
ُفُضوَف ُرُؤوسهْم ِمْن اْلَقِْبِ َوََّل ِف اَٖتْشِر وََكَأينّ ِبَِ  ْىِل َّل ِإَلو ِإَّلَّ هللا َقْد َخَرُجُوأ ِمْن قُػُبورىْم يَػنػْ
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( إف (ِإفَّ رَبػََّنا َلَغُفورٌ )ُُّ/ِِا٤براغي( اْٖتَْمد ّلِِلَِّ الَِّذي َأْذَىَب َعنَّا اْٖتََزفِ )التػ َراب َويَػُقوُلوَف 
 .ربنا كاسع ا٤بغفرة لزالتنا كتقصّبان

 ( َشُكورٌ )
ا كيضاعفها كيعطينا من فضلو ما ٓب تبلغو أعمالنا كال نا كٰبسن لنا كيقبل ا٢بسنات منٌ لطاعات

صهم من كل خلٌ  أمانينا، كبشكره كفضلو سبحانو حصل ٥بم كل مرغوب ك٧ببوب، كٗبغفرتو
. كبشكر هللا لنا كىبنا ا٤بواىب ا٤بتنوعة كأعطاان ا٣بّبات  مكركه كمرىوب كمذمـو

( َويُػَعلُِّمُكْم َما ملَْ َتُكويُوا تَػْعَلُموفَ لمنا العلـو ا٤بختلفة كقولو )كاالختصاصات ا٤بتعددة، كع
الَِّذي هللا سبحانو ىو ) لً ضمن ف( الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِ  ِمْن َفْضِلوِ ) -ّٓ، ُُٓالبقرة/
( من إنعامو ِمْن َفْضِلوِ ة )دار اإلقامة الدائمة كاآلمنة ا٤بستقر ( َداَر اْلُمَقاَم ِ ( أم أنزلنا )َأَحلََّنا

ؿ عنها أبدان، من غّب استحقاؽ منا على هللا تعأب، كتفضلو كرٞبتو كإحسانو ككرمو ال نتحوٌ 
أة كالتكرًن كا١بزاء ف( ألهنا دار ا٤بكاَداَر اْلُمَقاَم ِ ل لو، كإ٭با ٠بيت ا١بنة )يعطيو من ىو مؤىٌ 

كالى عىٍيشى وف منها، كيرغبوف العيش فيها )كاإلقامة، ٲبكثوف فيها كٱبلدكف كيستقركف كال ٱبرج
( ال ََّل ٦َتَس َنا ِفيَها َيَصبٌ ( لتكاملها ماداين كمعنواين كُب شكلها كمضموهنا )ًإالَّ عىٍيشي اآلًخرىةً 

َوََّل ٦َتَس َنا كتعب جسماين ) كمرض ككجع ةه قٌ شى مى ( عناء كى َيَصبٌ يصيبنا ُب ىذه الدار النعيم )
( ا٤بعاانة لُُغوبٌ نا ٦برد مساس انعم، أم كال يصيبنا فيها أم شيء من )سٌ ( ال ٲبِفيَها لُُغوبٌ 

كضجر كضعف  له لى مى كى  له لى : كى لغوبالنفسية، أم التعب النفسي الناشئ من تعب ا١بسم، 
أٓب كال أذل كال ىم كال غم، بل ٯبمع نا فيها كعجز كقلق كفتور نفسي كتعب ركحي، كال ٲبسٌ 

ب بٌل أبنواعو ا٤بادم كا٤بعنوم، ألهنم ُب كل آف ُب نعمة جديدة كٝباؿ خى  النعيم ،هللا لنا ُب ا١بنة
، ّٓؽ/( َٙتُْم َما َيَشاُءوَف ِفيَها َوَلَديْػَنا َمزِيدٌ كقولو )  ،تكا٤بخٌبآ ذ ٩بلوء اب٤بفاجآتاأخ متجدد

: ائدةف( للداللة أف السركر كالسعادة النفسية ُب ا١بنة أمر حتمي كدائم. َوََّل ٦َتَس َناكتكرار )
م ضهم هللا عن التنعٌ ماف على الرجاؿ ُب الدنيا لسبب معْب، فعوٌ : الذىب كا٢برير ٧برٌ سؤاؿ -ُ

الفرؽ بي  -ِبو ُب ا١بنة، كىذا يدؿ أف ا٤بعاد إٔب يـو القيامة جسماين )ركح كجسد(، 
( وبٌ لُغُ ) الػكاإلرىاؽ ة كالكلفة ا١بسدية ( نفس التعب كا٤بشقٌ َيَصبٌ )الػ: إف النصب واللغوب

أف نشكر هللا ىذه من  -ّمن فتور للجوارح. كالتعب النفسي ما ٰبدث  من خبلؿ النصب 
، كلكن كيف يشكران هللا؟ ُْٓآؿ عمراف/( كىسىنىٍجزًم الشَّاًكرًينى صفات الصا٢بْب كقولو )

كقبوؿ ( مبالغة الشكر لعباده ا٤بؤمنْب لثباهتم على طاعة هللا ُب ٝبيع األحواؿ، َشُكورٌ )
( إنعامو على عباده فتحيط هبم رٞبتو، فينعم عليهم اب٥بداية كالتسديد َشُكورٌ كيعِب )م، أعما٥ب

دعاء اإلماـ  من، ّّٔ/ُٕالبحار)خّب األمور خّبىا عاقبةن( عن النيب )ص( كٰبسن عاقبتهم، 
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يى )اٖتسي )ع( ِف يـو عرف  
ًِبى ٗبىنًٌكى حىٌبَّ أيٍقًبلى ٍجًذبٍ اكى  ،ايٍطليٍبًِبى ًبرىٍٞبىًتكى حىٌٌب أىًصلى إًلىٍيكى  :إ٥بًٍ

  ( عىلىٍيكى 
َ َُد ُّوْنََ ػََِْْيِْْ كٌََُْٔظٌُخ ًََُد ُّخَلَّقُ ػَنْيُْْ ِْٖٓ ػَزَخزِيَد ًَزَُِ﴿– ٖٙ يَ َٗفْضُِ ًََُّ ًَخَُّزَِّٖ ًَلَشًُخ َُيُْْ َٗدسُ ـَيَنَّْ

 ﴾ًَلٌُسٍ
ار الفجار األشقياء كعذاهبم، الكفٌ ٤با ذكر هللا تعأب حاؿ األبرار السعداء كنعيمهم، ذكر    

كسَبكا ا٢بقائق كأنكركا لقاء رهبم، كأفسدكا ُب الببلد الذين جحدكا آبايت هللا ككذبوا رسلو 
ة ٥بم ( فهي معدٌ َوالَِّذيَن َكَفُروا َٙتُْم َنُر َجَهنَّمَ : )ا٘تعىنقبح القبائح، أكالعباد كىي أكرب الكبائر ك 

كا على العذاب كشدتو كطوؿ البقاء كمدتو، فكلما بقوا كأصرٌ بوف فيها أليم ُب اآلخرة يعذٌ 
ََّل يُػْقَضى من جنس العمل )ا١بزاء الكفر، كذلك بقوا ُب العذاب بْب ا٤بوت كا٢بياة، ليكوف 

كيلَّمىا من شدائد العذاب كقولو ) اكيسَبٰبو  ا( ال ٰبكم عليهم اب٤بوت فيموتو َعَلْيِهْم فَػَيُموتُوا
ٍلنىاىيٍم جيليودنا غىيػٍرىىىا لًيىذيكقيوا اٍلعىذىابى نىًضجىٍت جيليوديىيٍم  ُهْم ِمْن ) ٔٓالنساء/( بىدَّ َوََّل ٥ُتَفَُّف َعنػْ

( من شيء ال فَبة اسَباحة كال سبب يوجب التخفيف، بل ىم ُب عذاب دائم مستمر َعَذاِّبَا
مات  كالنتائج كا٤بقد ،ال ينقطع، ألف كفرىم دائم مستمر، فتكوف العقوبة من جنس العمل

( أم مثل ذلك العذاب الشديد َكَذِلكَ ) ٕٗ/اإلسراء( ُكلََّما َخَبْت ِزْدَنُىْم َسِعريًاكقولو )
( كل جاحد شديد الكفراف ُكلَّ َكُفورٍ ( كذلك ٪بزم كنعاقب )َٞتِْزي ُكلَّ َكُفورٍ الفظيع )

نة، سى كل حي عل( الذم يغطٌ َكُفورٍ )كالػككثّب العصياف كمصر عليو كيدعو إليو كالنكراف  
ٔب ا٢بياة كلها، جزاء كفاقان ١برمو كجريرتو كقولو إفهو ييسيء إٔب نفسو كإٔب الناس كإٔب ربو ك 

َنا رَب َك قَاَؿ ِإيَُّكْم َماِكثُوفَ ) : ىناؾ درجة إذف. ٕٕالزخرؼ/( َوَنَدْوا اَي َماِلُك لِيَػْقِض َعَليػْ
كىلىًكٍن مىٍن كإ٢بادان كقولو )كظلمان كفران   رفجٌ ت( الذم يَكُفورٍ الكفر، كدرجة مبالغة الكفر كىي )

، إهنم أغلقوا على أنفسهم أبواب رٞبة َُٔالنحل/( شىرىحى اًبٍلكيٍفًر صىٍدرنا فػىعىلىٍيًهٍم غىضىبه ًمنى اَّللًَّ 
 هللا ُب الدنيا، فإف هللا يغلق عليهم أبواب النجاة ُب اآلخرة. 

خْشِـْنَد َٗؼََْْٔ فَدُِمًد ؿَْْشَ خَُّزُِ ًُنَّد َٗؼََُْٔ ؤًَََُْْ ُٗؼَِّٔشًُْْْ َٓد َّعَزًََّشُ كِْوِ َْٖٓ ًَىُْْ َّقْيَشِخٌَُٕ كِْيَد سَزَّنَد ؤَ ﴿– ٖٚ
 ﴾ ظَزًََّشَ ًَـَدءًَُُْ خُنَّزِّشُ كَزًُهٌُخ كََٔد ُِِظَّدُِِٔنيَ ِْٖٓ َٗقِريٍ

فيصرخوف  ر غرقهم ُب ندـ شديدصوٌ إنو مشهد مثّب من مشاىد يـو القيامة، مشهد يي    
، إنو صوت ا٤بنبوذين الذين ال كزف ٥بم كال قيمة عند هللا كقولو  بصوت غليظ موحش عاؿو

، يستغيثوف فبل يغاثوف، َُٓالكهف/( َفَحِبَطْت َأْعَماُٙتُْم َفاَل يُِقيُم َٙتُْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِ  َوْزنً )
َحتَّ ُزْرمُتُ  ،َأْٙتَاُكُم التََّكاثُػُر ) نا غافلْب عن ىذا ا٤بصّب األسود كقولوكلساف حا٥بم يقوؿ: إان ك

َتِهْي، ََّل يَػْعِرُؼ َكْيَف يَػْبَدأُ َوالّ ) ِ-ُالتكاثر/( اْلَمَقاِبرَ  أعلم  كلذل (ِذْي ََّل يَػْعِرُؼ َكْيَف يَػنػْ
ب من أحداثو، كأعلم الناس ابلدنيا الذم أيخذ منها بقدر ا٢باجة الناس ابلزماف الذم ال يتعجٌ 
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ال  نالذيناس ابآلخرة الذم يؤمن هبا فيعد ٥با عدهتا ا٤بناسبة، كأخسر الناس إليها، كأعلم ال
 ْصاَلحِ إِ  نْ عِ  لَ فَ غَ  نْ مَ  اْٗتَاِسرُ اب٣باٛبة كىم الذين تعنيهم اآلية، عن النيب )ص( ) كفيفكر 
( كىم يصرخوف كيصيحوف َوُىْم َيْصَطرُِخوَف ِفيَها: )ا٘تعىن، ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص( اْلَمَعادِ 
 (رَبػََّنا َأْخرِْجَنا يَػْعَمْل َصاِٖتًاتغيثوف ُب جهنم أبعلى أصواهتم كال مغيث كال معْب قائلْب )كيس

ان إٔب الدنيا نؤمن كنعمل صا٢بان ترضاه، كقبوؿ صنا من عذاب جهنم كردٌ ربنا أخرجنا كخلٌ 
كاف إنو اعَباؼ ابلذنب كندـ عليو كلكن بعد فوات األ ،األعماؿ الصا٢بة مبِب على اإلٲباف

َر الَِّذي ُكنَّا يَػْعَملُ ) ( فيقاؿ ٥بم: كبل، كنسمع الرد ا٢باسم عليهم ٰبمل التأنيب القاسي مع َغيػْ
َوَلْو رُد وا َلَعاُدوا ِلَما يُػُهوا كقولو )، َُٖا٤بؤمنوف/( اْخَسُئوا ِفيَها َوََّل ُتَكلُِّموفِ التوبيخ ٥بم كقولو )
 .ِٖ/األنعاـ( َعْنُو َوِإيػَُّهْم َلَكاِذبُوفَ 

رُْكْم َما يَػَتذَكَُّر ِفيِو َمْن َتذَكَّرَ ) ( االستفهاـ لئلنكار كالنفي كالتوبيخ كالتقريع، أم أك ٓب َأَوملَْ يُػَعمِّ
ر س مالكم، يكفي ألف يتذكر فيو من يريد أف يتذكٌ أ٭بهلكم ُب الدنيا عمران مديدان كىو ر 

 فِ ساْ لِ  نْ مِ  ؽُ دَ صْ أ ؿِ اْ اٖتَ  فُ ساْ لِ ) ِف غرر اٖتكم، ر كينظر ُب أمر دينو كعواقب حالوكيتفكٌ 
عليكم األرزاؽ كالنعم أمدان طويبلن كاتبعنا عليكم اآلايت، فماذا صنعتم ُب ىذه  انٍ رٍ رى كأدٍ  ؿ(قاْ ا٘تَ 

ا٤بدة الٍب عشتموىا؟ كما لكم تطالبوف عمران آخر؟ فلم ينجع فيكم إنذار كٓب تنفعكم موعظة، 
ماركم كرحلتم عن دار الدنيا، كرأيتم ا٢بساب ران عنكم العقوبة، حٌب إذا انقضت أعكأخٌ 

 .كالعقاب عندئذ سألتم الرجعة، ىيهات ىيهات ٤با تريدكف
( زايدة ُب التنبيو كالتحذير، كىو الرسوؿ دمحم )ص( بسنتو كسّبتو كابلقرآف أك َوَجاءَُكُم النَِّذيرُ )
فأنذركم ىذا العذاب  كالشيب أك موت األىل كاألقارب، ،( العقل ألنو رسوؿ ابطِبالنَِّذيرُ )

َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ركا كٓب ٙبذركا كٓب تؤمنوا، فأمهلكم هللا كسوفتم كقولو )كمع ذلك ٓب تتعضوا كٓب تتذكٌ 
فبل عذر لكم  ِْ/األنعاـ( ِإىَل أَُمٍم ِمْن قَػْبِلَك فََأَخْذَنُىْم اِبْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َلَعلَُّهْم يَػَتَضرَُّعوفَ 

( طعم َفُذوُقواالعذاب كحسرة الندـ كما كنتم تكسبوف كبو تكفركف كمنو تضحكوف ) (َفُذوُقوا)
( َفَما ِللظَّاِلِمَي ِمْن َيِصريٍ العذاب الدائم كما كنتم تستذكقوف طعم الكفر الراسخ ُب نفوسكم )

من انصر كال معْب كال شفيع يدفع عنكم عذاب هللا الشديد، ىؤالء الذين ظلموا أنفسهم 
يو ف؟! ك  َي يَػْفِسيْ َوى ،َفَمْا اْلَفْائَِدُة َأْف َأْرَبَح ُكلَّ َشْيٍء، َوَأْخَسَر َأَىمَّ َشْيءٍ تيارىم، بسوء اخ

إشارة على أهنم كانوا ُب الدنيا انئمْب عن مصّبىم ُب اآلخرة، فإذا ماتوا انتبهوا! ُب هنج 
( كىذا العمر يعترب إنذاران كتذكّبان ـَ ِست وَف َسَن اْلُعْمُر الَِّذي َأْعَذَر هللُا ِفيِو ِإىَل اْبِن آدَ الببلغة )

و فبل أمل ُب إٲبانو. قاؿ ه ُب كرب سنٌ رٌ ٓب يغلب خّبه شى فإذا  (ّٗصُْاألمثل )كترشيدان لئلنساف 
( َواْلَكاِفُروَف ُىُم الظَّاِلُموفَ ( كٓب يقل )فما لكم( لتسجيل الظلم عليهم بقولو )َفَما لِلظَّاِلِميَ )

أصبلن ال من هللا كال  (ِمْن َيِصريٍ ، كأهنم بكفرىم كظلمهم ألنفسهم كلغّبىم ليس ٥بم )ِْٓالبقرة/
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( كىو من اسنات البديعية  ِمْن َيِصريٍ .... َوَجاءَُكُم النَِّذيُر العباد، كالسياؽ القرآين )من 
 . ذات النغم ا٤بؤثٌر ُب ا٤بشاعر البليغة ا١بميلة

 ﴾ ْْرِ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكِ بَِّٗوُ ػٌَِِْْ زِزَخضِ خُقُّذًُسِبَِّٕ خَُِّوَ ػَدُُِْ ؿَ ﴿– ٖٛ
كالسماء عن األبصار كالبصائر، كيعلم إف هللا عآب ابلسرائر كالضمائر، كما يغيب ُب األرض 

يَػْعَلُم َخائَِنَ  اْْلَْعُيِ َوَما َُتِْفي بكل شيء، ككيف ٱبفى عليو شيء ىو خلقو؟ كقولو )
، كٯبازم كل إنساف ٗبا عمل، إنو العلم اإلحصائي الشامل الدقيق العميق، ُٗفر/غا( الص ُدورُ 

رقابة الدقيقة على كل شؤكف لي ابحأنسب تعقيب ُب إلقاء ا٢بجة على الذين كفركا، ٩با يو 
، ِْٖالبقرة/ (َوِإْف تُػْبُدوا َما ِف َأيْػُفِسُكْم َأْو َُتُْفوُه ٤ُتَاِسْبُكْم بِِو اّلِلَُّ ا٢بياة كاألحياء كقولو )

( علم شامل ٱبتص اب كلكنو غاب عن العباد ِإفَّ اّلِلََّ َعاملُ َغْيِب السََّماَواِت َواْْلَْرضِ ) ا٘تعىن
تقاتو أف يطٌلع عليكم كأنتم تعصونو كتتجاكزكف حدكده كتضمركف  قوه حقٌ كخفي عليهم، فاتٌ 

( كأيضان إنو عليم ٗبا يٌم ِبَذاِت الص ُدورِ ِإيَُّو َعلِ كهللا لكم اب٤برصاد ) ،الكيد لئلسبلـ كا٤بسلمْب
ٱبفى من سرائر كما يدكر ُب الصدكر أم القلوب كالضمائر كافة من مضمرات، كىو يعاملكم 
ٗبا ُب ابطنكم من اعتقادات كآاثر األعماؿ كدكافعها، فكيف ال يعلم أعمالكم الظاىرة 

َمْن َشَرَح اِبْلُكْفِر َصْدرًا قلبو كقولو )ن الكفر من ا٤بكشوفة؟ كيعلم من الكافر ا٤بعاند أنو ٛبكٌ 
، كٰباسبو عليو ُب مقتضى علمو كحجتو يقضي، َُٔالنحل/( فَػَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اّلِلَِّ 

 ر كٲبضي.ر كيقدٌ كٕبكمتو يدبٌ 
  .ّّالرعد/( أىفىمىٍن ىيوى قىائًمه عىلىى كيلًٌ نػىٍفسو ٗبىا كىسىبىتٍ كقولو )

ٌُْْ خََِدجِقَ كِِ خُْإَسْكِ كََْٖٔ ًَلَشَ كَؼََِْْوِ ًُلْشُهُ ًََُد َّضِّذُ خٌَُْدكِشَِّٖ ًُلْشُىُْْ ػِنْذَ ىٌَُ خَُّزُِ ـَؼََِ ﴿– ٜٖ
 ﴾ سَزِّيِْْ بَُِّد َٓوْعًد ًََُد َّضِّذُ خٌَُْدكِشَِّٖ ًُلْشُىُْْ بَُِّد خَغَدسًخ

لتكرٲبو لكم  –كافة   أيها الناس –( ىو هللا سبحانو الذم جعلكم ُىَو الَِّذي َجَعَلُكمْ ) 
َوِإْذ قَاَؿ رَب َك ك٩بثلْب عنو ُب أرضو كقولو )( خلفاء  َخاَلِئَف ِف اْْلَْرضِ كإحسانو إليكم )

، كا٣بليفة كا٣ببلفة ٗبعُب النيابة عن هللا َّالبقرة/( لِْلَماَلِئَكِ  ِإيّنِ َجاِعٌل ِف اْْلَْرِض َخِليَف ً 
فة ا٤بشرفة ٱبلف بعضكم بعضان، كتتابع األجياؿ ُب لتشريف ا٤بستخلف، كأنو هبذه ا٣ببل

األرض، كذىاب جيل ك٦بيء جيل جديد ككراثة ىذا لذاؾ، كانتهاء دكلة كحكم كقياـ أخرل 
ط عليها، كأكرثكم ما أبيديهم من متاع الدنيا كم آخر ُب التصرؼ ُب األرض كالتسلٌ حك 

َمْن َعِمَل َصاِٖتًا اذا تعملوف؟ كقولو )لتشكركه كتطيعوه كتلتزموا ٗبنهجو، فعليكم أف تتفكركا م
َها إٔب أف كل إنساف خليفة  ُب  :ارةشوِف ذلك إ، ُٓا١باثية/( فَِلنَػْفِسِو َوَمْن َأَساَء فَػَعَليػْ

ركا ا٣ببلفة كالكرامة كاستقاموا على أرضو من األفاضل كاألراذؿ، فاألفاضل أكرموا أنفسهم كقدٌ 
 ملَ  ، يَػْفُسوُ  َعَلْيوِ  َكُرَمتْ  َمنْ ٫بو ا٣بّب، ُب غرر ا٢بكم )ثبلن كمكقيادة منهج هللا فكانوا قدكة 
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و اب٣ببلفة ركا كرامة أنفسهم ك٘باكزكا حدكد هللا كأخلٌ ( أما األراذؿ ٓب يقدٌ اِبْلَمْعِصَي ِ  نّػَهاْيهِ 
 ،كارتكبوا أنواع الرذائل كأفسدكا ُب الببلد كالعباد، فمن ال تنفعو الفضائل فتحيط بو الرذائل

 َتََْمنُ َفاَل َىاَيْت َعَلْيِو يَػْفُسُو َمْن يعود كاب٥با عليو دكف غّبه، عن اإلماـ علي ا٥بادم )ع( )ك 
مة كا٤بستمرة جديرة إف التفكّب بسنة االستخبلؼ ُب األرض ا٤بنظٌ  ،ّٖٓٙبف العقوؿ ص (َشرَّه

كيزكؿ، كهللا  : أف كل شيء ٲبضي كينتهيوىذه العِبة تقوؿرسان بليغان للناس دأف تكوف عربة ك 
ـُ يَُداِوُٙتَا بَػْيَ النَّاسِ كحده ىو الباقي الدائم الذم ال يزكؿ كقولو )  َُْآؿ عمراف/( َوتِْلَك اْْلَايَّ

ـي دى )كى  اؿ( كآية االستخبلؼ بياف على توحيد هللا ُب خلقو كحكمو كتدبّبه، محى الي  نٍ اؿ مً ٢بٍ أ كا
( منكم بنعمة ا٣ببلفة كسَب َفَمْن َكَفرَ كجل ) كبياف على توحيد الربوبية كتوحيد العبادة  عز

بع ىواه كنسب ىذه ا٢بقيقة ا٤بهمة، كخرج عن نظاـ استخبلؼ هللا إايه ككفر بو كاتٌ كأٮبل 
 .الربوبية لغّب هللا تعأب

( فعليو جزاء ككابؿ كعقاب كفره كال يضر بذلك الكفر إاٌل نفسو، كسيلقي ا١بزاء فَػَعَلْيِو ُكْفُرهُ )
: بغضان مقتاً ( َوََّل يَزِيُد اْلَكاِفرِيَن ُكْفُرُىْم ِعْنَد َرّبِِّْم ِإَّلَّ َمْقًتاو كال ٰبمل عنو أحد )قٌ الذم يستح

كىالى تىكيونيوا كىالًَّذينى نىسيوا اَّللَّى شديدان، كطردان من رعاية هللا كبعدان عن ىدايتو كرٞبتو كقولو )
، خسارة ومقت هللا لعبده خسارة كِبى، ُٗا٢بشر/( اًسقيوفى فىأىٍنسىاىيٍم أىنٍػفيسىهيٍم أيكلىًئكى ىيمي اٍلفى 

كرب من كل خسارة، كأية عقوبة معنوية أعظم أمعنوية ُب ذاتو كُب نفسو كُب عاقبتو، خسارة 
لئيم؟! ككيف ال ٲبقت هللا عز كجل عباده من مقت الرب الكرًن على العبد ا١باىل الكافر الٌ 

زقهم فكفركا بو، كىداىم فجحدكا كأشركوا بو، كاستخلفهم ردكا عليو، كر الذين أنعم عليهم فتمٌ 
َوََّل يَزِيُد اْلَكاِفرِيَن  ُب أرضو فخلعوا ىذه ا٣ببلفة، فأم نكراف للجميل ىو ىذا النكراف )

( إالٌ خسارة ُب ضياع العمر الذم ىو رأس ا٤باؿ، فإذا انقضى العمر ُب غّب ُكْفُرُىْم ِإَّلَّ َخَسارًا
  :أشد ا٣بسراف كأصابو أكرب ا٢برماف كقولوطاعة هللا فقد خسره 

عن السيد ا٤بسيح  ُٓالزمر/( ُقْل ِإفَّ اْٗتَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا َأيْػُفَسُهْم َوَأْىِليِهْم يَػْوـَ اْلِقَياَم ِ )
َفعُ  َماَذا)ع( ) َمْن  اْٗتَاِسرُ )عن النيب )ص( ؟!( وُ سَ فْ يػَ  رَ سَ خَ وَ  وَ لَ كُ   اْلَعاملَُ  حَ بَ رَ  وْ لُ  ْيَسافُ اإلِ  يَػنػْ

اعًة ًمٍن الفىسىاًد إض) ِٖٔف هنج البالغ  كتاب ،ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص( اْلَمَعادِ  ْصاَلحِ َغْفَل ِعْن إِ 
ةي ا٤ب ( للتنبيو أف الكافرين بكل من األمرين َوََّل يَزِيُد اْلَكاِفرِيَن ُكْفُرُىمْ كتكرير ) (عىادً الزٌاًد، كىمىٍفسىدى

هنم أل ،فسهم ٥بم البغض الشديد كا٣بسراف األكيد ُب عاقبة أمرىمالقبيحْب عند هللا كعند أن
ه لؤلايـ، الداء ا٣ببيث الذم ٲبتص منهم رٌ كى مي ػص للعيش كالٰبملوف ُب أنفسهم داء الكفر ا٤بنغٌ 

َوَمْن كقولو )عوضهم عنها داء الكآبة كالعذاب النفسي ا٤بستمر  يماء ا٢بياة الصافية ا٤بطمئنة، ك 
َفاَل َتْدُع َمَع اّلِلَِّ ِإَٙتًا َآَخَر فَػَتُكوَف كقولو ) ُٕا١بن/( ِر رَبِِّو َيْسُلْكُو َعَذااًب َصَعًدايُػْعِرْض َعْن ِذكْ 
 ا٤بستمر لبياف حقيقة مهمة تبٌْب ( اب٤بضارع يَزِيدُ ر )ي، كجاء تكر ُِّالشعراء/( ِمَن اْلُمَعذَِّبيَ 
م علٌ م ال ينظر للعواقب، كالتكرار يي سر الناس الذالعاقبة، كاألمور اب٣بواتيم، كأخ خطورة سوء

اؿ بطبعو إٔب الزايدة ُب كل شيء، فإف سار ُب طريق اإلٲباف فسيزداد يٌ ار، إف اإلنساف مى الشطٌ 
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، كإف سار ُب طريق الكفر فسوؼ يزداد  ٕٔمرًن/( َويَزِيُد اّلِلَُّ الَِّذيَن اْىَتَدْوا ُىًدىإٲباانن كقولو )
ًذينى آىمىنيوا ٍبيَّ كىفىريكا ٍبيَّ آىمىنيوا ٍبيَّ كىفىريكا ٍبيَّ اٍزدىاديكا كيٍفرنا ٓبٍى يىكيًن اَّللَّي لًيػىٍغًفرى ًإفَّ الَّ كفران كخسارةن كقولو )

( أف كل أمر تعتمده كتتبعو البد أف يكوف َفَمْن َكَفَر فَػَعَلْيِو ُكْفُرهُ : )فائدة، ُّٕ/ساءالن( ٥بىيمٍ 
اٌل تبقى تبحث عن ا٢بقيقة كٙبقق كتدرس لك دليل علمي كعقلي كنقلي رشيد ككاضح، كإ

 (مىٍن صىبػىرى عىٍلى هللًا كىصىلى إليوً )عن اإلماـ علي )ع( ، حٌب تصل إٔب درجة القطع كاالطمئناف
 .ٓٗصُٕالبحار

  كمن ٕبث عن هللا كجده، كمن أراد هللا قربو هللا إليو.
دًُِٕ خَُِّوِ ؤَسًُِِٗ َٓدرَخ خََِوٌُخ َِٖٓ خُْإَسْكِ ؤَّْ َُيُْْ ؽِشْىٌ كِِ خُغََّٔدًَخضِ  هَُْ ؤَسَؤَّْعُْْ ؽُشًََدءًَُُْ خَُّزَِّٖ ظَذْػٌَُٕ ِْٖٓ ﴿– ٓٗ

 ﴾ ؤَّْ آَظَْْنَدىُْْ ًِعَدزًد كَيُْْ ػَََِ زَِّْنَصٍ ِٓنْوُ زََْ بِْٕ َّؼِذُ خُظَّدٌَُُِٕٔ زَؼْنُيُْْ زَؼْنًد بَُِّد ؿُشًُسًخ
األكاثف الٍب ال تسمع كال تنفع، كالذم ال ينفعو الرٞبن  خ هللا تعأب ا٤بشركْب ُب عبادهتمبَّ كى 

٥بة الضالة ا٤بتعددة، فكيف تعبدكف من دكف هللا من اآلكتتلقفو السبل  ،ه الشيطاففسوؼ يضرٌ 
: احتج سبحانو ا٘تعىننتم تعلموف أهنا عاجزة عن خلق ذاببة أك دكهنا؟! أدة، ك ا٤بتنوعة كا٤بتجدٌ 

( قل ُقْل َأرََأيْػُتْم ُشرََكاءَُكُم الَِّذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف اّلِلَِّ مور ثبلثة )ُب ىذه اآلية على ا٤بشركْب أب
الَِّذيَن َتْدُعوَف ِمْن ( األكاثف أك غّبىم )ُشرََكاءَُكمُ خربكين )أ( أم َأرََأيْػُتمْ دمحم ٥بؤالء ا٤بشركْب ) اي

ا ييعبد كيطاع كيدعى من دكف هللا  طبلؽ معناه، كىو كل مإ( على ِمْن ُدوِف اّلِلَِّ ( )ُدوِف اّلِلَِّ 
ٕب اكاألكاثف ا٢بجرية أك األصناـ البشرية أك العقائد الفاسدة ا٤بتحجرة، كالفكر التسطيحي ا٤بغ

َأُروين َماَذا َخَلُقوا ) -ُكالتوٌلع فيها،  ا٤باؿ كالعقار كالنساء ( من حبٌ ِمْن ُدوِف اّلِلَِّ كا٣براُب )
( أم أخربكين أم جزء خلقوا من َأُروين للتوبيخ كالنفي ) ( االستفهاـ إنكارمِمَن اْْلَْرضِ 

رة، فإف صنعوا أية صناعة حديثة متطوٌ  األرض، ىل خلقوا ٕبران أك حيواانن أك إنساانن، حٌب لو
كقولو  ُُٓالبقرة/( كىيػيعىلًٌميكيٍم مىا ٓبٍى تىكيونيوا تػىٍعلىميوفى علمها كموادىا األكلية من هللا تعأب كقولو )

ـْ جَ )   .ُٔالرعد/( َعُلوا ّلِِلَِّ ُشرََكاَء َخَلُقوا َكَخْلِقِو فَػَتَشابََو اْٗتَْلُق َعَلْيِهمْ َأ
ـْ َٙتُْم ِشْرٌؾ ِف السََّماَواتِ ) -ِ ( أـ ٥بم شراكة أك مشاركة أك نصيب مع هللا تعأب ُب خلق َأ

ئان كٓب يشاركوا لوىية؟! فإذا ٓب ٱبلقوا شيوا بذلك مشاركة ُب اإلالسماكات كتدبّبىا فاستحقٌ 
َناُىْم ِكَتاابً ) -ّمع إقراركم بعجزىم؟!، أم أطعتموىم ا٣بالق ُب خلقو، فىًلمى عبدٛبوىم  ـْ َآتَػيػْ ( َأ

فهم  ،لوىيةنطق أبف األصناـ شركاء  ُب اإلمنزالن ظاىران من السماء، كرسالة من عند هللا ت
فهم حينئذ على دليل ( بَػيَِّنٍ  ِمْنوُ  فَػُهْم َعَلىوف العبادة، كالسؤاؿ إنكارم للتوبيخ )يستحقٌ 

كبرىاف كحجة كبياف من كتابنا إليهم على صحة الشرؾ؟! كبل، ما ٲبلكوف من دليل على 
تم فيها القدرة وا ىذه العبادة؟! كإف كنتم توٮبٌ : أبم شيء استحقٌ إذفشركهم يعتمدكف عليو، 

يهم ذكك العقوؿ كالدىاء كالفطنة؟! الغيبية فأركين أثرىا؟ فما الذم ٞبل ا٤بشركْب على الشرؾ كف
 .أجاب هللا تعأب
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ٚبذكىم آ٥بة بتضليل الرؤساء ا( بياف السبب إ٭با َبْل ِإْف يَِعُد الظَّاِلُموَف بَػْعُضُهْم بَػْعًضابقولو )
ان عند دكتشفع لكم غ ،ألتباعهم ا٤بستضعفْب بقو٥بم: أف األصناـ ىي الٍب تقربكم إٔب هللا زلفى

، فعشعش الشرؾ ُب نفوسهم كرسخ ُب ْٖ/األنفاؿ( ْذ زَيََّن َٙتُُم الشَّْيطَاُف َأْعَماَٙتُمْ َوإِ هللا كقولو )
 عي ضى يى  ثي يٍ ء حى ري مٍ )كالى  ِف غرر اٖتكم، ر زكالو كانفصالو، كىذه ما جنوه على أنفسهمقلوهبم فتعسٌ 

( إاٌل ِإَّلَّ ُغُرورًا) ٓٔالزمر/( اْٗتَاِسرِينَ  لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَينَّ ِمنَ و( كقولو )سى فٍ نػى 
كابطنها كٲبٌر  غرٌ يك  كٮبان خادعان ال حقيقة لو، أهنم ٨بدكعوف كمغركركف أبماين ظاىرىا يسرٌ 

ا٣بادع كا٣بياؿ دع بعضهم بعضان، كيعيشوف جيبلن بعد جيل ُب ىذا الغركر كالوىم كٱب ،يضرٌ 
 ،٫برافات كتداكلوىا بعضهم من بعضفات كاالإهنم أخذكا ىذه ا٣برا ،كاآلماؿ الكاذبة

ًإٍف يػىتًَّبعيوفى ر!، كقولو )ر كال تفكٌ كتبلقفوىا على شكل عادات كتقاليد اجتماعية مألوفة ببل تدبٌ 
ًإفَّ كعنواف أصلو كقولو ) ،، ظن اإلنساف ميزاف عقلوِّالنجم/( ًإالَّ الظَّنَّ كىمىا تػىٍهوىل اأٍلىنٍػفيسي 

ئنا الظَّنَّ الى يػيٍغًِب  يػٍ  . ّٔيونس/( ًمنى ا٢بٍىقًٌ شى
 ﴾ بَِّٗوُ ًَدَٕ لًَِِْٔد ؿَلٌُسًخ بَِّٕ خَُِّوَ ُّْٔغِيُ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكَ ؤَْٕ ظَضًَُُد ًََُحِْٖ صَخَُعَد بِْٕ ؤَْٓغٌََئَُد ِْٖٓ ؤَلَذٍ ِْٖٓ زَؼْذِهِ ﴿– ٔٗ

تقديره، أبف السماكات رفعت كٝباؿ رٞبتو كجبلؿ تدبّبه ك ٱبرب هللا تعأب عن كماؿ قدرتو 
، كتدكر ِالرعد/( اّلِلَُّ الَِّذي رََفَع السََّماَواِت ِبَغرْيِ َعَمٍد تَػَرْويَػَهابنظاـ دقيق موزكف كقولو )

فبل ٱبتل نظامها، ، كليس ٥با ٧بٌور تدكر عليو، أفبلكها الكثّبة الضخمة كىي غّب مقيدة بشيء
رة، كليعلم الناس من عظيم ملك هللا كا٤بقادير ا٤بقدٌ ا٤بدبرة ا٤بوازين  ةم٥با أنظككذلك األرض 

تقاف صنعو ما بو ٛبتلئ قلوهبم لو عظمة كإعجاابن، إهنا نظرة متفكرة عميقة إٔب إكقوة قدرتو ك 
ف تفتح بصّبة القلب كمشاعر النفس أف تتأثر ابليد ا٤بنظمة مة، جديرة أبا٤بنظٌ  قتلك ا٣ببلئ

من أف تزكؿ أك ٚبتل أك ٚبرج عن  ،خمة كٙبفظ نظامهاالقادرة الٍب ٛبسك هبذه ا٣ببلئق الض
 .م، كليعلم الناس أيضان كماؿ حلم هللا كمغفرتو إبمهاؿ ا٤بذنبْببران٦بها الدقيق ا٤بنظٌ 

( أم ٰبفظ كٰبمي كٲبنع بقدرتو ٦ُتِْسكُ ( إف هللا )ِإفَّ اّلِلََّ ٦ُتِْسُك السََّماَواِت َواْْلَْرضَ : )ا٘تعىن
ات ا٢بكيم، كىكذا ٝبيع اجملرٌ ا٤بوزكف ض أف ٱبرجا عن مسارٮبا الدقيق نظامي السماكات كاألر 
( لئبل تزكال َأْف تَػُزوََّل هتا ا٣باصة هبا ليس أبمكاهنا ا٣بركج عنها )اا٤بختلفة تدكر ُب مدار 

كاالختبلؿ كهللا تعأب بقوتو ا١ببارة ٲبنعها من الزكاؿ  ،كنظامهما بل كٚبرجا عن موقعهماكتضمحٌ 
كببل تعب كال  لسقوط كاالضطراب، كيدًن بقاءٮبا ببل شريك معو كال معْباكٲبسكها من 

من غّب عبلقة فوقها كال أعمدة ٙبتها تركهنا، ككذلك ، فهو سبحانو ٲبسك السماكات جهد!
( َو٦ُتِْسُك السََّماَء َأْف تَػَقَع َعَلى اْْلَْرِض ِإَّلَّ ِبِِْذيِوِ ٰبفظ نظاـ األرض كمن عليها كقولو )

كالزكاؿ، ر زكا٥بما عن مراكزٮبا أك أشرفتا على السقوط دٌ قسم، كلئن قى أ( ك َولَِئْن زَالََتا) ٓٔا٢بج/
كٰبفظ  ما( فما أحد بقادر أف ٲبسكهِإْف َأْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد ِمْن بَػْعِدهِ )من ابب االفَباض 
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قائمتاف بقدرة أك من بعد زكا٥بما كخراهبما، إ٭با ٮبا  ،نظامهما من بعد حفظ هللا سبحانو ٥بما
فبل مفيض للوجود غّبه، أما موعد هناية ىذا النظاـ فيكوف ُب هناية ىذا  ،هللا الواحد القهار
َر اْْلَْرِض َوالسَّمَ العآب كقولو ) ُؿ اْْلَْرُض َغيػْ ( َواُت َوبَػَرُزوا ّلِِلَِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ ايَػْوـَ تُػَبدَّ

طوره كٓب يعرؼ قدره، كيبقى طريق  يعاجل ابلعقوبة ٤بن تعدٌ  ( الِإيَُّو َكاَف َحِليًما) ْٖإبراىيم/
هللا  ( للذنوب، بل ىو كاسع ا٤بغفرة كالرٞبة ٤بن اتب منهم كأانب، إفٌ َغُفورًاالتوبة مفتوحان )

سبحانو ٲبهل الناس حٌب كأنو أٮبلهم، كيسَب عليهم حٌب كأنو غفر ٥بم، كينذرىم حٌب كأنو 
ينبو الغافلْب  وبة كاالستعداد اسبة نفوسهم، كىو تعقيب موحو أعذرىم!! كيدع ٥بم الفرصة للت

 .كتكوف غٌصة القتناص الفرصة قبل أف تذىب فبل تعود
إف إمساؾ الكواكب كالسماكات كاألرض بقانوف ا١باذبية، كما  يقوؿ العلم اٖتديث: فائدة

خالق الكوف  أمسك الطائر ُب جو السماء ٔبناحيو، كأسند هللا تعأب اإلمساؾ إليو ألنو
ـي ): رويكمنظمو كمسبب األسباب.   ذٍ خي  ؟ فأكحى هللا إليو أفٍ كى بي رى  سيئل موسى )ع( أينا

ب عليو سلطاف النعاس مسكهما ففعل إٔب أف نعس، فتغلٌ أك  قاركرتْب من زجاج فامؤلٮبا ماءن 
فناـ، فسقطتا من يده فانكسرات، فأكحى هللا إٔب موسى إين أمسك السماكات كاألرض أف 

 . ّْ/ٕالدر ا٤بنثور ،ِٓٓالبقرة/( ََّل َتَُْخُذُه ِسَنٌ  َوََّل يَػْوـٌ كقولو )  (كال، لو ٭بت لزالتاتز 
 ﴾د ُٗلٌُسًخءَىُْْ َٗزِّشٌ َٓد صَخدَىُْْ بًََُِّؤَهْغٌَُٔخ زِدَُِّوِ ـَيْذَ ؤََّْٔدِٗيِْْ َُحِْٖ ـَدءَىُْْ َٗزِّشٌ ٌٌَََُُُّْٖٗ ؤَىْذٍَ ِْٖٓ بِلْذٍَ خُْإَُِْٓ كَََِّٔد ـَد﴿– ٕٗ

: أف زعماء قريش بلغهم قبل مبعث النيب )ص( أف أىل الكتاب كغّبىم  سبب النزوؿ: روي
َوَأْقَسُموا اِبّلِلَِّ َجْهَد بوىم )هم فكذٌ لي هم رسي أتت: لعن هللا اليهود كالنصارل فقالواكذبوا رسلهم، 

( لنكونن َدى ِمْن ِإْحَدى اْْلَُممِ َأىْ ان رسوؿ لنكونن )( حلفوا كابلغوا ُب ا٢بلف، لئن أاتَأ٦ْتَاهِنِمْ 
نبيائها، فلما جاءىم النيب النذير )ص( ابلقرآف أفضل من كل األمم، كأكثر منها انقيادان أل
بعد البشّب النذير، فنزلت اآلية مركا كازدادكا سوءان الكرًن، رفضوا ككذبوا كقاكموا كمكركا كآت

َكبُػَر َمْقًتا ِعْنَد اّلِلَِّ َأْف تَػُقوُلوا َما ََّل   ،َما ََّل تَػْفَعُلوَف  ملَ تَػُقولُوفَ كقولو )  مٍ هي ًٖبى وَّ تػي تلومهم كى 
  .ّ-ِالصف/( تَػْفَعُلوفَ 
( ٝبع ٲبْب أم حلفوا أبغلظ أٲباهنم كأككدىا كابلغوا ُب َوَأْقَسُموا اِبّلِلَِّ َجْهَد َأ٦ْتَاهِنِمْ ) ا٘تعىن

ؼ ٥بم من أىواؿ يـو م رسوؿ من هللا ٨بوٌ ( إنو لو جاءىم نذير ألَِئْن َجاَءُىْم يَِذيرٌ ا٢بلف )
( ِمْن ِإْحَدى اْْلَُممِ يادان ألنبيائهم )نقاطوع لو كأكثر أ٠بع ك أ( كأفضل ك لََيُكويُنَّ َأْىَدىالقيامة )

من كل األمم كخاصة من األمم ا٤باضية كاليهود كالنصارل الذين أرسل هللا إليهم الرسل، ككانوا 
( كىو النيب دمحم )ص( الرٞبة ا٤بهداة من رهبم يتلو عليهم اَءُىْم يَِذيرٌ فَػَلمَّا جَ ٩بن كذبوا رسلهم )

ه إالٌ تباعدان عن ا٥بدل، كإعراضان ؤ زادىم ٦بي ( ماَما زَاَدُىْم ِإَّلَّ يُػُفورًاآايتو كىو أشرؼ ا٤برسلْب )
ؤكدة، عن ا٢بق كابلغوا ُب حربو كمعارضتو كإيذائو، فلم يفوا بتلك األقساـ ا٤بغٌلظة كالعهود ا٤ب
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ء صاغرين، كىنا يتبْب الفرؽ الكبّب بْب كلكن ُب النهاية نصره هللا عليهم كاستسلموا ألمره أذاٌل 
اإلٌدعاء كا٢بقيقة، كبْب القوؿ كالعمل، كالشكل كا٤بضموف، كالنظرية كالتطبيق، كبْب اإلٲباف 

َراُب َآَمنَّا ُقْل مَلْ قَاَلِت اْْلَعْ و كالقوؿ بعضو كقولو )لٌ ككالعمل الصاّب، فصار اإلٲباف عمل  
٦تَاُف ِف قُػُلوِبُكمْ  ، عن النيب )ص( ُْا٢بجرات/( تُػْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا يَْدُخِل اإْلِ

كنز ( ٍعمىاؿاأل توي قى كىصىدَّ  اٍلقىٍلبً  ُب  صى لى ا خى مى  ٲبىافى اإلً  كىلًكنٍ ، ًِب مى تٌ لٍ ابى  الى ي كى لًٌ حى تٌ لٍ ابى  ٲبىافي اإلً  سى يٍ )لى 
على ظهور اإلماـ ا٤بهدم  لٍ جٌ اضر من يقوؿ: اللهم عى : ُب زمننا ا٢بفائدة، ُُالعماؿ خرب

 ايبنى  بٍ ا٤بنتظر )ع( ك٬بشى أف يكونوا من مصاديق ىذه اآلية، من الذين يقولوف لو )إذىٌ 
 ف(!. كي دي اعً قً  ناٍ ىي اٍ  ىى ل إانٌ اتً قى ة فػى مى اطً فى 

فِذَ ٌْشَ خُغَِّّْثِ ًََُد َّمِْنُ خٌَُْْٔشُ خُغَِّّْثُ بَُِّد زِإَىِِْوِ كَيََْ َّنْظُشًَُٕ بَُِّد عُنَّصَ خُْإًََُِّنيَ كََِْٖ ظَخعْعٌِْسَدسًخ كِِ خُْإَسْكِ ًََٓ ﴿– ٖٗ
 ﴾ُِغُنَّصِ خَُِّوِ ظَسْذًِِّد ًََُْٖ ظَفِذَ ُِغُنَّصِ خَُِّوِ ظَمًٌِِّْد

ا٢بق كإاٌل من أجل كالطلب كليس قسمهم الغليظ ا٤بذكور ُب اآلية السابقة لقصد حسن 
هللا إليو، كلكنو صادر عن استكبار ُب األرض على ا٣بلق كعلى هللا ا٢بق، من أجل  ٥بداىم

فيغَب هبم ا٤بغَبكف، هم ُب كبلماافظة على امتيازاهتم الطبقية كمواقعهم االجتماعية، كهبرجة 
ب كالتذبذب ىو الدافع ل عليهم ىذا التقلٌ جٌ كٲبشي خلفهم ا١باىلوف، ككشفهم القرآف كسى 

وف ا٤بنافق هتديد عاـ كسينة فاعلة مؤثرة لكل من يسلك ىذا ا٤بسلك ا٤بتلٌ كإنو  ،االستكبارم
 .ب ا٤بزرما٤بتقلٌ 
باع هم دمحم )ص( كآتمركا عليو بسبب استكبارىم عن اتٌ قاكموا نبيٌ ( اْسِتْكَبارًا ِف اْْلَْرضِ : )ا٘تعىن

من أجل ا٤بكر السيء ابلرسوؿ )ص( كاب٤بؤمنْب كالكيد ىم كطغياهنم ُب األرض، ك ا٢بق، كعتوٌ 
، كىو بكاف  أشكالو وألوايو وأوااعو( َوَمْكَر السَّيِّئِ ٥بم، ليفتنوا ضعفاء اإلٲباف عن دين هللا )

ألخيك  ا٣بديعة كالكذب كالتآمر كالتخطيط ٕبيلة كالتدبّب بلـؤ كخفاء، كىو أف تضمر الشرَّ 
( أم ا٤بكر ا٤بذمـو الذم يكوف أمامو كل ْكَر السَّيِّئِ َومَ تك من حيث ال يشعركف )كأمٌ 

َوََّل ء عادت عليهم ابلوابؿ بقولو ) أف عاقبة مكرىم السيٌ ٌْب ا٣بيارات القبيحة مفتوحة، ٍب بػى 
 (: َوََّل ٤تَِيقُ ( )٤تَِيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإَّلَّ ِبَِْىِلوِ 
ئة ية السيَّ فٌ ياؿ كا٤بكائد كالتخطيط كا٤بؤامرات ا٣بى ( االحتَوَمْكَر السَّيِّئِ كال ٰبيط كيصيب كينزؿ )

هللا كيدىم ُب  ر لو، فعاد مكرىم ُب ٫بورىم، كردٌ ( إاٌل بفاعلو، كىو ا٤باكر كا٤بدبٌ ِإَّلَّ ِبَِْىِلوِ )
بًًو،  قيًتلى  اٍلبػىٍغيً  سىٍيفى  سىلَّ  مىنٍ )ِف غرر اٖتكم ! (يَُدبُِّر اْلُمَدبُِّرُوَف َواْلَقَضْاُء َيْضَحكُ ىم )صدكر 

( كا٢بقيقة الصحيحة النافعة النابعة من ا٢بق كالعقل كالواقع ال هاٍ يٍ فً  عى قى كى  يوً خً ألى  ةن رى فٍ حي  رى فى حى  نٍ مى كى 
ٛبوت، كأ٭با ٛبوت ا٣برافات كاال٫برافات كاألكاذيب كالغلو، كلذا نصر هللا سبحانو عبده دمحمان 
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يصيب الشر إاٌل أىلو، كقولو  و كلو كره ا٤بشركوف. فبلكأظهر دينو ا٢بق على الشرؾ كلٌ 
َقِلُبوفَ ) َقَلٍب يَػنػْ   .ِِٕالشعراء/( َوَسيَػْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنػْ

ْم ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا يُػْنِفُقوَف َأْمَواَٙتُْم لَِيُصد وا َعْن َسِبيِل اّلِلَِّ َفَسيُػْنِفُقويَػَها ُثَّ َتُكوُف َعَلْيهِ و )كقول
اس ِف كتاب ى النَّ لَ ها عَ عُ جِ رْ مَ  َثالُث ِخَصاؿٍ )، عن النيب )ص( ّٔ/األنفاؿ (يُػْغَلُبوفَ  َحْسَرًة ُثَّ 

قوؿ ركا كال تعينوا ماكران فإف هللا ي(، كقاؿ )ص( )ال ٛبكثُ كْ ، والنَ يُ غْ ، والبػَ رُ كْ : ا٘تَ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هللاِ 
يقي اٍلمىٍكري السَّيًٌئي ًإالَّ أبًىٍىًلوً )ى  ًإ٭بَّىا بػىٍغييكيٍم عىلىى ا كال تعينوا ابغيان فإف هللا يقوؿ )( كال تبغو الى ٰبًى

فىمىٍن كم، كال تنكثوا كال تعينوا انكثان فإف هللا يقوؿ )ؤ بغيكم: ظلمكم كاعتدا ِّيونس/( أىنٍػفيًسكيمٍ 
 .ّٗٔ/ٖكنز الدقائق (، نكث: نقض العهد كا٤بيثاؽَُالفتح/( نىكىثى فىًإ٭بَّىا يػىٍنكيثي عىلىى نػىٍفًسوً 

ة هللا القاىرة ىذا االستفهاـ ٗبعُب النفي، يعِب ال ينتظركف إاٌل ما جرت بو سنٌ  (َهْل يَػْنظُُروفَ فػَ )
بة، فلم يبق ٥بم إاٌل االنتظار لقانوف هللا الفاعل ا٢باسم كقانونو الفاعل ُب األمم ا٤باضية ا٤بكذٌ 

ا٤ببُب عميقة ا٤بعُب كاسعة  بعبارة دقيقة ،القاىر، إنو قضاء هللا كقدره هبم، كفيو هتديد ككعيد ٥بم
ِإَّلَّ ُسنََّ  بدان )أر الذم يدؿ على ثبات السنن الٍب غّب قابلة للتغّب الداللة، إنو قانوف هللا ا٤بؤثٌ 

ِف ، ( إاٌل سينة هللا كطريقتو كقانونو ُب األمم ا٤باضية، القانوف ا٤برتبط بنظاـ السببية العاـاْْلَوَِّليَ 
( كاألسباب مرتبطة ٗبسبباهتا، كا٤بسببات مرتبطة أبسباهبا كقولو به بى سى  يءو شى  لً كي )لً  غرر اٖتكم

َناُه ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َسبَػًبا )  مِ لْ العِ  رَّْأسُ ، عن اإلماـ علي )ع( )ْٖالكهف/( فَأَتْػَبَع َسبَػًبا ،َوَآتَػيػْ
سار ُب الظلم كالعناد كل من   ، إفٌ ٔصٖٕالبحار( ُمورِ اْلُ  َأْسَبابُ   ِ َمْعرِفَ  َوَعْقُلوُ ..  التػََّواُاعَ 

بو نقمة هللا كتسلب عنو نعمتو، فليَبقب ىؤالء فعل هللا  كاالستكبار على العباد، أف ٙبلَّ 
( كيقرر القرآف فَػَلْن ِتََِد ِلُسنَِّ  اّلِلَِّ تَػْبِدياًل كقانونو كسنتو الثابتة ُب ا٤بفسدين، كلو بعد حْب )

ة هللا ُب خلقو، حٌب ال ؿ، إهنا سنٌ ن تتحوٌ ؿ كل كلن تتبدٌ حقيقة ثبات السنن الٍب لن تتغٌّب 
كيتجاكزكا ُب تصوراهتم الزماف كا٤بكاف لة ا٤بؤثرة، ييعيش الناس غافلْب عن سننها األص

أبف توضع  ،: كضع شيء مكاف آخر، كالتيمم مكاف الغسلالتبديل( تَػْبِدياًل اصورين هبما )
َلْن ِتََِد ِلُسنَِّ  اّلِلَِّ ُب ا٤باضْب )العافية موضع العذاب، كىذا خبلؼ ماجرت بو سينة هللا 

الشيء  : تصيّبالتحويل( َُتِْوياًل ؿ العذاب عنهم إٔب غّبىم )( كال يستطيع أحد أف ٰبوٌ َُتِْوياًل 
( تصيّب الشيء على خبلؼ ما كاف، فهو تغيّب شامل والتغيريُب غّب ا٤بكاف الذم كاف فيو )

 .ن كاان فيويُب الشكل كا٤بضموف، كا٤بكاف كالزماف اللذ
 ا٤بغركر ا٤بتعإب ا٤بعجب ؟ ىو ا٤بتكرٌب من ىو ا٘تستكِب -ُ( اْسِتْكَبارًا ِف اْْلَْرضِ ): فائدة

َسَأْصِرُؼ َعْن َآاَيِتَ الَِّذيَن كعلمو كقولو )كحالو بنفسو كُب قولو كفعلو كُب شكلو كمالو 
ج البالغ  هنوِف ، ُْٔ/األعراؼ( ُكلَّ َآيٍَ  ََّل يُػْؤِمُنوا ِّبَا  يَػَتَكبػَُّروَف ِف اْْلَْرِض بَِغرْيِ اْٖتَقِّ َوِإْف يَػَرْوا

( كىو ٰبمل العذرة، كىعىًجٍبتي لًٍلميتىكىربًًٌ الًَّذم كىافى اًبالٍمًس نيٍطفىةن، كىيىكيوفي غىدان ًجيفىةن ) ٕٙٔحكم 
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تدؿ أف دين  ؿ، الٍبؿ كال تتحوٌ ثبات سينن هللا الٍب ال تتبدٌ  -ِطوره.  عدَّ تى فلم يعرؼ قدره كيػى 
زماهنا أكإف اختلفت صورىا ك هللا كاحد عند كل األنبياء، كأف الشرائع العبادية السماكية 

، كىو تطهّب تغٌّب يكال  ؿؿ كال يتحوٌ بت ال ٱبتلف كال يتبدٌ كظركفها، فالغرض منها اثككيفيتها 
 .النفس من عاداهتا كتقاليدىا السيئة

البد للباطل من  -ّ، َُ-ٗالشمس/( َقْد َخاَب َمْن َدسَّاَىاوَ  ،َقْد َأفْػَلَح َمْن زَكَّاَىاكقولو )
رت مسّبتو مدة من ال ٲبوت كإف تعكٌ  حي   ف ا٢بقٌ أ، ك كيظهر بطبلنو مهلة كجولة حٌب يزكؿ

، كالبد أف ينتصر ا٢بق على الباطل ُب هناية األمر كقولو مستقلة بد للحق دكلة الزمن، فبل
يِن ُكلِِّو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوفَ  ُىَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلوُ ) ( اِبْٙتَُدى َوِديِن اْٖتَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

ؿ، كىذا ؿ كال تتحوٌ كىكذا يكشف هللا عن حركة سيننو التأرٱبية الثابتة الٍب ال تتبدٌ  ّّالتوبة/
ٱبضع لتخطيط، كال ٘برم جزافان، ككل شيء كنظامو بتدبّب هللا كتقديره ٘برم يدؿ أف األمور 

-ِٓالقمر/( وَُكل  َصِغرٍي وََكِبرٍي ُمْسَتَطرٌ  ،وَُكل  َشْيٍء فَػَعُلوُه ِف الز بُِر كللقضاء كالقدر كقولو )
ا٢بق بكلماتو كيقطع دابر الكافرين ُب هناية  ، كىذه ىي سينة هللا كطريقتو ُب خلقو، فيحقٌ ّٓ

( أىفَّ اأٍلىٍرضى يىرًثػيهىا ًعبىاًدمى الصَّا٢ًبيوفى ) كقولو ٖٓغافر/( فى كىخىًسرى ىينىاًلكى اٍلكىاًفريك ) كقولو،التجربة 
 . َُٓاألنبياء/
شً ًََٓد ًَدَٕ خَُِّوُ ؤًَََُْْ َّغِريًُخ كِِ خُْإَسْكِ كََْنْظُشًُخ ًَْْقَ ًَدَٕ ػَدهِسَصُ خَُّزَِّٖ ِْٖٓ هَسِِْيِْْ ًًََدٌُٗخ ؤَؽَذَّ ِٓنْيُْْ هٌَُّ ﴿– ٗٗ

 ﴾ ْٖ ؽَِْءٍ كِِ خُغََّٔدًَخضِ ًََُد كِِ خُْإَسْكِ بَِّٗوُ ًَدَٕ ػًَِِْٔد هَذِّشًخُُِْؼْفِضَهُ ِٓ
ؿ، فسافركا ُب أرض هللا الواسعة ؿ كال تتحوٌ ىذه اآلية ترتبط ابلٍب قبلها، فسينن هللا اثبتة ال تتبدٌ 

اىرة الثابتة فلم رىم هللا بسيننو القركف سّبهتم الظا٤بة، ٩بن دمٌ كشاىدكا آاثر ا٤باضْب لعلكم تتذكٌ 
َفَما َكاَف اّلِلَُّ لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكايُوا َأيْػُفَسُهْم اؿ ٤با يريد كقولو )م قوهتم، كهللا فعٌ هتنفع

/( َيْظِلُموفَ  ( االستفهاـ لئلنكار كالنفي، أم أكٓب يسافركا َأَوملَْ َيِسريُوا ِف اْْلَْرضِ ) ا٘تعىن، ٗالرـك
عاظ، سفران ابلعقوؿ كاألفكار كالقلوب فران ىادفان ذا عربة كاتٌ ىؤالء الكافركف ُب األرض، س

، سفران الكتساب التجارب كمعرفة سينن ا٢بياة ُب  كاألبداف، سفران بعْب مفتوحة كقلب يقظ كاعو
النفس الٍب تعتمد الغفلة  النظر كالرفاىية كالتجارة كتركيح آاثر األمم ا٤باضية العاتية، ال جملرد

َكْيَف َكاَف َعاِقَبُ  وا أبعينهم )عي لً طٌ يى ( كى فَػيَػْنظُُرواء ا٣بالية من ا٤بواعظ كالعرب )كا٤بشاىدة ا١بردا
( كيف كانت هناية الذين كفركا ككذبوا رسل هللا من قبلهم؟ كيف أىلكناىم الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهمْ 

 ران مساكنهم كجعلناىم أحاديث فليعتربكا هبم؟! كدمٌ 
ُهمْ ) ةً  وََكايُوا َأَشدَّ ِمنػْ ( كاف ا٤باضوف أشد من الباقْب قوة كقدرة كسلطاانن، كعمركا أرضهم قُػوَّ

/( َوَأاَثُروا اْْلَْرَض َوَعَمُروَىا َأْكثَػَر ٝتَّا َعَمُروَىارىا ىؤالء كقولو )كدايرىم أكثر ٩با عمٌ  ، ٗالرـك
ٍاًضٍْبى  يػىتًَّعظي  كىمىٍن الى ) كمع ذلك ٓب تنفعهم قوهتم كحضارهتم من عذاب هللا من شيء! ٍافى  اًبٍلمى  كى

َكاَف اّلِلَُّ لِيُػْعِجَزُه ِمْن  وما( )ظى ًبغىٍّبًهً عً كي السًَّعٍيدي مىٍن ) ِٙٛف هنج البالغ  خطب ، (لًٍلبىاًٍقٍْبى  ًعبػٍرىةن 
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ده، كال يفوتو من شيء، ال يفوتو ا٤بقيم كال يعجزه ا: ال يعجز هللا أم شيء أر ليعجزه( َشْيءٍ 
( ِف السََّماَواِت َوََّل ِف اْْلَْرضِ رتو سبحانو كمرتبط بسينتو )ا٥بارب، ككل شيء خاضع لقد

الة كالقوة القادرة القاىرة الٍب ال يغلبها شيء، كال يفر منها شيء، كال يعجزىا شيء، كىي فعٌ 
ًئا َأْف يَػُقوَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوفُ ُب ا٤باضي كا٢باضر كقولو ) َا َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشيػْ ِإيَُّو َكاَف ) ِٖيس/( ِإ١تَّ

طبلؽ، فهو سبحانو ال ( ألنو سبحانو ابلغ العلم كالقدرة، عآب بشؤكف ا٣بلق على اإلَعِليًما
( ألنو ابلغ القدرة على كل شيء كال يفوتو َقِديًراحيلة ) يغفر كال ٯبهل حٌب ينخدع ٗبكر أك

ـٍ َواّلِلَُّ ن اجملرمْب ُب ا٤باضي كا٢باضر كقولو )مشيء، كقادر على االنتقاـ  آؿ (  َعزِيٌز ُذو ايِْتَقا
 . ْعمراف/
ُٓغًََّٔ كَةِرَخ ـَدءَ  ًٌََُْ ُّاَخخِزُ خَُِّوُ خُنَّدطَ زَِٔد ًَغَسٌُخ َٓد ظَشَىَ ػَََِ ظَيْشِىَد ِْٖٓ دَخزَّصٍ ًٌََُِْٖ ُّاَخِّشُىُْْ بََُِ ؤَـٍََ ﴿– ٘ٗ

 ﴾ ؤَـَُِيُْْ كَةَِّٕ خَُِّوَ ًَدَٕ زِؼِسَددِهِ زَقِريًخ
كأف رٞبتو سبقت ر رعاية هللا لعباده عامة، كتبْب رٞبتو كلطفو كتربيتو للبشر كافة، صوٌ ة الكرٲبة تي اآلي

تدخل إٔب ة، قيرقدقيقة ك  سلوب قرآين ٭بوذجي فريد، كبصياغة بليغة انعمة شفافة مؤثرةأبغضبو، 
، كمن دخلو كاف األمْبا٤بنيع  ككأ٭با ىم ٙبت ٞباية هللا كُب حصنو ا٢بصْبا٤بشاعر ببل استئذاف، 

ر اآلية حلم هللا تعأب بعباده، صوٌ ، كتي ْٓ/األنعاـ( َكَتَب رَب ُكْم َعَلى يَػْفِسِو الرَّْْتَ َ آمنان كقولو )
كإرشادىم إٔب ا٢بلم، فإف ا٢بلم من أخبلؽ هللا، كا٢بلم نظاـ النفس، كزينة السلوؾ كاستقامة العمل  

 ّبي خى ، كى اءه طٌ خى  ـى آدى  ِبكل بى  )إفٌ عن النيب )ص(  ،ٕٓىود/( ٌه ُمِنيبٌ ِإفَّ ِإبْػَراِىيَم َٖتَِليٌم َأوَّاكقولو )
فلم يبق حي أبدان يدب  ،، فإذا قابل هللا كل ذنب بعقوبة مناسبةُِٔ/ُالدر ا٤بنثور (وفَ وابُ التّ  ائيَ طّ اٗتَ 

كال يعاملهم بعدلو كما  كإمهالو كٲبشي على األرض، كلكن هللا يعامل عباده بفضلو كرٞبتو
 مِ لْ إىل الظُ  جُ تاَ ٤تْ ت، وَ وْ الفَ  اؼُ ٥تََ  نْ مَ  لُ جَ عْ ا يػَ وإ١تّ )ونو، فبل يعاجل عباده العصاة ابلعقاب، حقٌ يست
هم ٰبسنوف كيفسح ٥بم فرصة كافية لعلٌ  ،كبّبان  وان لٌ عن الظلم عي هللا سبحانو كقد تعأب  (فعيْ الضَّ 
( من أنواع الذنوب، كمن كفر بنعمة هللا مبَا َكَسُبواا )الدني( ُب َوَلْو يُػَؤاِخُذ اّلِلَُّ النَّاسَ : )ا٘تعىن ،صنعان 

ببلد كالعباد.. إْب لو يؤاخذ هللا الناس بو مؤاخذة سريعة، ماذا ٲبنعو أف العتداء ُب اكمن فساد كظلم ك 
َما تَػَرَؾ َعَلى ٔبميع ذنوهبم صغّبىا ككبّبىا )بسرعة : إنو لو يؤاخذىم فأجابيؤاخذىم ٗبا كسبوا؟ 

ه بعض الناس دسف( كالتعبّب القرآين على ىذا النحو الشامل يربٌزي شناعة ما يْن َدابَّ ٍ َظْهرَِىا مِ 
 .ما ترؾ على ظهر األرض ،كأثره ا٤بفسد للحياة كاألحياء توكبشاع

( تدب أم ٛبشي على األرض كتتحرؾ من إنساف أك حيواف كغّب ذلك، يعِب تدمر ا٢بياة ِمْن َدابَّ ٍ )
قت من أجلو، فإذا ذىب لً صل ٗبصّب اإلنساف ألهنا خي كاب متٌ ف مصّب الدٌ كاألحياء كالكائنات، فإ

َها ِمْن َدابٍَّ  َوَلِكْن اإلنساف انتفى مربر كجودىا كقولو ) َوَلْو يُػَؤاِخُذ اّلِلَُّ النَّاَس ِبظُْلِمِهْم َما تَػَرَؾ َعَليػْ
ُرُىْم ِإىَل َأَجٍل ُمَسمًّى كاإلمهاؿ لعباده ليس ٩بدكدان كلكن لو ي كلكن ىذا ا٢بلم اإل٥ب ُٔالنحل/( يُػَؤخِّ

فىًإذىا جىاءى أىجىليهيٍم الى يىٍستىٍأًخريكفى سىاعىةن كىالى رة كقولو )رة كمدبٌ حدكدان، كلو حساابت خاصة مقدٌ 
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ُرُىْم ِإىَل َأَجٍل ُمَسمًّى) ُٔ( النحل/يىٍستػىٍقًدميوفى  ( كلكن هللا تعأب من رٞبتو بعباده كحلمو َوَلِكْن يُػَؤخِّ
رىم أفرادان  عند هللا تعأب ال يتجاكزكنو، يؤخٌ ر عقاهبم إٔب أجل معلـو معٌْب م كتربيتو ٥بم ٲبهلهم كيؤخٌ هب

ل ٥بم العذاب، إٔب ا٤بوت ا٤بقسـو كاألجل اتـو كىو يـو القيامة، فهو ٲبهلهم كال يهملهم فبل يعجٌ 
ي؛ ألف هللا رحيم دل البشر ا٤بتشفٌ ي كاالنتقاـ الذاٌب كما ىو ا٢باؿ لكالعقوبة عند هللا ليست للتشفٌ 

أخذه أليم  إفٌ  ،اده، غِب ُب ذاتو، كغِب عن غّبه، كلكن عندما ينتقم كيؤاخذ الناس ٔبرائمهمبعب
 .شديد

 َُِىود/( وََكَذِلَك َأْخُذ رَبَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِىَي ظَاِلَمٌ  ِإفَّ َأْخَذُه َألِيٌم َشِديدٌ كقولو )
، ىذا جواب )َجُلُهمْ فَِإَذا َجاَء أَ ) ( ٧بذكؼ كتقديره: ِإَذا( فإذا جاء موعد عقوبتهم اتـو

( ألنو بصّب فَِإفَّ اّلِلََّ َكاَف ِبِعَباِدِه َبِصريًاان فشر )رٌ ٯبازل كل كاحد ٗبا عمل إف خّبان فخّب كإف شى 
من خّب هبم عليم أبحوا٥بم كأبعما٥بم، فيجازيهم على كل ما عملوه، ال تفلت من حسابو ذرة 

 َويَػُقوُلوَف اَي َويْػَلتَػَنا َماِؿ َىَذا اْلِكَتاِب ََّل يُػَغاِدُر َصِغريًَة َوََّل َكِبريًَة ِإَّلَّ َأْحَصاَىاأك شر كقولو )
كُب اآلية كعيد لعذاب اجملرمْب،  ْٗالكهف/( َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِاًرا َوََّل َيْظِلُم رَب َك َأَحًدا

 ككعد لثواب الصا٢بْب.
اآلية دليل على عقوؽ اإلنساف ٣بالقو ك٘باكز حدكده، إنو أيكل من رزؽ هللا  -ُ: فائدة

كيعبد غّبه، كٰبارب منهجو كيكفر بوجوده، كىذا كحده كاؼو للعقاب كا٤بؤاخذة، كلكن كل 
 -ِ، ٗٓالكهف/( َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهْم َمْوِعًداشيء عند هللا مدة كأجل مسمى كقولو ))لكل( 
 ، ٙبشر الوحوش يـو القيامة للحساب، فيقتصٓالتكوير/( َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ قولو ): روي

ٙبشر ٝبيع : وروياء من الشاة القرانء! حٌب أنو يقتص للشاة ا١بمٌ  بعضها من بعض،
ا٤بخلوقات للحساب، فيكونوف خصماء للمعتدين عليهم، حٌب الدكاب كالوحوش كالطيور  

َّ الًَّذينى ظىلىميوا ًمٍنكيٍم خىاصَّةن كىاتػَّقيوا ًفتػٍ كقولو ) اْٖتََذَر ، كُب هنج الببلغة )ِٓ/األنفاؿ( نىةن الى تيًصينبى
( كأنو قد أمهل حٌب كأنو أٮبل، كأنو أنذر حٌب  اْٖتََذَر! فَػَوهللِا َلَقْد َستَػَر، حتَّ َكأَيَُّو َقْد َغَفرَ 

ُ يَػْفَسوُ كأنو أعذر، كقولو )  . ِٖآؿ عمراف/( َو٤ُتَذِّرُُكُم اّلِلَّ
( اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ فَاِطِر السََّماَواِت َواْْلَْرضِ : بدأت السورة ا٤بباركة اب٢بمد )وقبل اٗتتاـ يقوؿ

و كانتهت ٕبلم هللا الواسع على عباده كإمهالو ٥بم فبل يعاجلهم ابلعقوبة على ٘باكزاهتم، فللٌ 
 ا٢بمد كا٤بٌنة على حسن صنيعو بعباده.

 ٕٕالسجدة/( َوَمْن َأْظَلُم ٝتَّْن ذُكَِّر ِبَِاَيِت رَبِِّو ُثَّ َأْعَرضَ )ولو ق: يقوؿ اٗتتاـ وِف
اٖتمد  فللو متواصل جبهد بقدرىا، َّل بقدري فاطر/ ا٘تالئك ، لسورة (َوْعُي اْلُقْرآِف اْلُمَيسَّر) هللا بعوف مَتَّ 

/ ٙٔ ا٘توافق ـٜٕٔٓ/ ٘/ٙٔ خبتاري النقمات، وتدفع الِبكات وتزداد الصاٖتات تتم وابٖتمد وا٘تّن ،
 ورالسّ  بقي  تكمل  على يعيننا أف تعاىل هللا داعي الكاظمي ، العراؽ، ِف ىػ،ٓٗٗٔ/ ّتادي اَّلوىل

 . الدعاء ٚتيب ٔتيع إيو الكر٦ت  القرآيي 
  البغدادي قاسم مكي: القرآين الباحث بقلم
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 : من مقاصد السورة

ىي: اإلٲباف ابلبعث كالنشور، كقصة أىل القرية، كاألدلة ساسية ثبلثة ك أمكية، تناكلت مواضيع 
على كحدانية رب العا٤بْب، ابتدأت السورة الكرٲبة ابلقسم ابلقرآف العظيم على صحة الوحي 

( ايطاكياثت عن كفار قريش ٍب ذكرت قصة أىل القرية )دٌ كصدؽ رسالة دمحم )ص( ٍب ٙبى 
. كذكرت موقف كالرسوؿ التكذيب ابلرسالة ر من عاقبةذٌ ابلشاـ الذين كذبوا الرسل، كٙبيً 

دخلو هللا ا١بنة، كٓب ٲبهل اجملرمْب. ( الذم نصح قومو فقتلوه فأجارحبيب النّ الداعية ا٤بؤمن )
كٙبدثت السورة عن دالئل قدرة هللا ُب ىذا الكوف العجيب، بدءان من مشهد األرض كيف 

هد الشمس الِت تدور ِف فلكها ومشنو النهار، مليل ينسلخ ، كمشهد الٌ ةتدب فيها ا٢بيا
، كمشهد الفلك ا٤بشحوف ٰبمل ذرية البشر األكلْب، الدالة على قدرة والقمر يتدرج ِف منازلو

النار، كالتفريق بْب ا٤بؤمنْب كأىل ثت عن القيامة كأىوا٥با، كعن أىل ا١بنة هللا تعأب. كٙبدٌ 
ؤُتيت اء كالرباىْب على حدكثو. التعساء، كختمت السورة عن البعث كا١بز  كاجملرمْبالسعداء 

 بُ لْ قػَ )ى كأيضان تسمٌ  ،كىي موقظة من الغفلة ،ألف هللا تعأب افتتح السورة هبا، بسورة يس
 ِلُكلِّ َشْيءإّف : عن النيب )ص( )فضلهاب النجار، ي، كسورة الرافعة، القاضية، حب(رآفِ القُ 
كخبلصتو، كسورة  وي بٌ لي كى  وي ( أم أصلي الُقْرآفِ  بُ قَػلْ ) ُّْ/٦ْبمع البياف( يس الُقْرآفِ  قَػْلبُ وَ  قَػْلباً 

ٍب قاؿ  (التوحيد كالنبوة كا٤بعاد)ألهنا تقرير ألصوؿ الدين ُب  ،ايسْب خبلصة مقاصد القرآف
اقرأوا سورة يس على ( كعنو )ص( )ِتت أهنا ِف قلب كل إيساف من أمّ دّ دو )ص( )
د ركح ُب النفس اإلٲباف كتولٌ  تضخ ،، سورة يس عظيمة اتولِْْ/ٕركح البياف (موَتكم

ر من عبادة الشيطاف. كتدعو إٔب التقول كٙبذٌ  ،ا٤بسؤكلية كٙبث على ذكر هللا كالعمل الصاّب
 : ىذا الفضل بشرطو كشركطو، كاالستقامة على منهج هللا من شركطو. مالحظ 

 
 ﴾ّظ  ﴿ – ٔ

يس  َكِلَم إّف  علي )ع( )مثل )حم(، كىي من اآلايت ا٤بتشاهبة، عن اإلماـ  (اي ، سْب)تقرأ 
: اي أيها السامع للوحي، أك ومعىن يس، ّٕٓ/ْنور الثقلْب ()ص( ُٛتَمَّد النَّيبِّ  َأْٔتَاءِ  نْ مِ  اْسمٌ 
عجاز القرآف، حيث إنو مؤلف من جنس إ( من األحرؼ ا٤بقطعة الٍب قيل إهنا إشارة إٔب يس)

اجزكف عن اإلتياف ٗبثلو أك بعضو ىذه األحرؼ العربية الٍب يستخدمها الناس، كمع ذلك ىم ع
أك بسورة قصّبة ُب الفصاحة كالببلغة كالعلـو الدقيقة كالنظم كالبديع ا٤بعجز، آية على كونو من 

 ترتيبها
36 

 ياتهاآ
83 
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( َأَفاَل يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرَآَف َوَلْو َكاَف ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اّلِلَِّ َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتاَلفًا َكِثريًاعند هللا كقولو )
: عن ابن عباس: إٌف قريشان اجتمعت فقالت: لئن دخل سبب النزوؿ -ُ: فائدة، ِٖء/النسا

ا َوِمْن َخْلِفِهْم إليو قياـ رجل كاحد فنقتلو، فجعل هللا ) نٌ نقومى دمحم الكعبة لى  ِمْن بَػْيِ َأْيِديِهْم َسدًّ
َناُىْم فَػُهْم ََّل يُػْبِصُروفَ  ا فََأْغَشيػْ ٍب أاتىم فجعل ينثر الَباب  ( فلم يركه، فصلى النيب )ص(َسدًّ

اًفظنا كىىيوى أىٍرحىمي ٕبفظ هللا كقولو )٧بفوظ على رؤكسهم كىم ال يركنو، كىو )ص(  يػٍره حى فىاَّللَّي خى
أما قولو  -ِ، فلما فارقهم رأكا الَباب، قالوا ىذا ما سحركم بو دمحم!، ْٔيوسف/( الرَّاًٞبًْبى 

ـٌ َعَلى ِإْؿ اَيِسيَ )  فأك ٮبا ا٠با ،لغتاف ُب اسم كاحدكإلياس، ، إلياسْب َُّالصافات/( َساَل
( أم آؿ دمحم،  اَيِسيَ  ؿِ آرئ )مثل طور سينْب كطور سيناء، أك ٝبع لو يراد ىو كمن تبعو، كقي 

 عن ابن عباس.  ،كما جاء ُب عدة مصادر منها الدر ا٤بنثور للسيوطي
 ﴾ًَخُْوُشْإَِٓ خُْمٌَِِْْ  ﴿ – ٕ

( ابلقرآف اكم بكل ما فيو لبياف أٮبية القسم اْلُقْرَآِف اْٖتَِكيمِ ) بػعأب الواك للقسم، أقسم هللا ت
قسم بو، القرآف ٩بلوء اب٢بكمة كالعصمة عن ا٣بطأ، كالعلـو العالية مكتكرًن كتشريف لو كلل

( للداللة اْٖتَِكيمِ )بػ( ككصف القرآف  مّ عصْ   إَّّل بِ مَ كْ َّل حِ امية، ُب غرر ا٢بكم )كا٤بعارؼ السٌ 
لى شرؼ القرآف كعظمتو، كمن أقول األدلة على صدؽ دمحم )ص( الرسوؿ األمي ُب دعوتو ع
ُأْحِكَمْت  غّبه اب٢بكمة كقولو )( يصف القرآف نفسو اب٢بكيم ُب ذاتو كيريٌب َواْلُقْرَآِف اْٖتَِكيمِ )

 مت إبحكاـ بليغ بديع ال خلل فيو كال اختبلؼ: أتقنت آايتو كنظٌ أحكمت، ُىود/( َآاَيتُوُ 
 ِْفصلت/( ََّل أيَْتِيِو اْلَباِطُل ِمْن بَػْيِ َيَدْيِو َوََّل ِمْن َخْلِفوِ كال تعارض كال تناقض كقولو )

، الدستور ا٤بتكامل ا٢بق على الكرة األرضية ( القرآف دستور حياة اإلنسافَواْلُقْرَآِف اْٖتَِكيمِ )
: كضع كل واٖتكم ة، الذم بلغ أعلى درجات الببلغ ،الثابت ا٤بتقن ُب تشريعو كأحكامو

الذم ينفع ُب كل زماف كمكاف كلكل إنساف، الذم ال يلحقو تغيّب  واٖتكيمشيء موضعو، 
ن للحكمة كالناطق اب٢بكمة كسياقو الببلغي اب٢بكمة، كال تبديل كال ٙبويل، القرآف ا٤بتضمٌ 

ة، لئلٰباء أبنو كا٤بتضمن بدائع ا٢بكم الكاملة ُب ذاهتا كا٤بكملة لغّبىا ُب أمور الدنيا كاآلخر 
كالٍب  ،كالصحيح كا٣بطأ ،ؽ بْب ا٢بق كالباطلٲبثل ا٢بقيقة السماكية الكربل الثابتة، الٍب تفرٌ 

كالدستور الرئيس لكل  (والفرقاف)هتا منو، فهو ا٤برجع وٌ قػي تستمد ا٢بقائق األخرل دالئلها كي 
 .إنساف

كيضرب على الوتر ا٢بساس ُب قلب اإلنساف  ،ِٕالتكوير/( ِإْف ُىَو ِإَّلَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِميَ كقولو )
القرآف كأيو كائن حي كها كتتأثر بو كيوجهها إٔب صراط مستقيم صراط هللا. كمشاعره ليحٌر 

، كىذه صفة ا٢بياة كاألحياء واٖتكم  صف  العاقل العامل الزعيم والقائد واٖتكيم: حكيم
، كإف كاف ىذ ا الوصف على سبيل الكناية ا٢بكماء أصحاب القيادة ا٥بادية للٍب ىي أقـو
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هبا إٔب األذىاف، ر حقيقة مهمة مؤثرة كيقرٌ صوٌ كالتشبيو كاجملاز كالبديع إاٌل أنو ُب تعبّبه الببلغي يي 
كتتغلغل ُب  ،اذة ُب ا٤بشاعر كالضمائر أف ٥بذا القرآف ركحان حية مؤثرة فاعلة، شفافة نفٌ ليبٌْب 

دؽ للقرآف فتح لك عن أسراره كإٰباءاتو ما فتحت قلبك بصؾ القلوب، ككلٌ رٌ ٙبى النفوس كي 
كليس كل من قرأ ، القرآف استطاع أف يستنطقو لى فمن ٞبىى  ككشف لك عن علومو كأىدافو

كٰبرص على فهمو ؼ ٕبملو القرآف استطاع استنطاقو، كأ٭با يستطيع استنطاؽ القرآف من يتشرٌ 
عن علومو، فيستطيع  كيسمو بعلمو كٰبيا مع أىدافو، كيعيش مع إٰباءاتو، ٍب ينكشف لو

ًطقه ًلمىٍن اذىًلكى اٍلقيٍرآفي فى ) عن اإلماـ علي )ع(استنطاقو،  ٍاًمله ًلمىٍن ٞبىىلىوي كىانٍى ٍستػىٍنًطقيويهي فىًإنَّوي حى
 ( ٍستػىٍنطىقىوي اى 

 مِ َعلَ َمْن أرَاَد عن النيب )ص( ) ٗ/اإلسراء( ِإفَّ َىَذا اْلُقْرَآَف يَػْهِدي ِللَِِّت ِىَي َأقْػَوـُ كقولو )
، لذلك القرآف ِْْٓكنز العماؿ خرب ،ق بومٌ عى تػى : يػى روّ ثػَ يػُ ( اْلُقْرآفَ ر وِّ ثَ يػُ فَػلْ  ِخرِينَ اَّْلوَِّلَي واآل

(! نوُ عَ لَ يِ  آفُ رْ قُ الْ ، وَ آفِ رْ للقُ  ئٍ ارِ قَ  بَّ رُ ) عن النيب )ص( ،الكرًن يهدم ىذا، كيلعن ذاؾ
٥بداية، كيلعن من يستحق ٤باذا يهدم ىذا كيلعن ذاؾ؟ يهدم من يستحق ا ،ُْٖ/ِٗالبحار

، كىذا الفرز كالتمييز زالتميي ز بينهم حقٌ معرفتهم، كٲبيٌ  قٌ أنو يعرؼ الناس حى  معىن ذلكلعن!! الٌ 
الذم لو العآب الفاعل ا٤بؤثر النموذجي الدقيق كا٤بصيب من صفات الكائن ا٢بي النموذجي 

ة الداعية، القيادة الٍب تعيش الواقع رة العا٤بة الفاٮبصفات متكاملة ابرزة، كلو صفة القيادة ا٤بؤثٌ 
كنز العماؿ ، شفاعتو ة( كمقبولعه فَّ شى مي  عه افً شً  رآفي )القي عن النيب )ص( ا٤بعرفة،  رؼ أىلو حقٌ عكت
 . َِْٕخرب
 ﴾ بَِّٗيَ ََُِٖٔ خُُْٔشْعَِِنيَ﴿ – ٖ

 )ص( جواب القسم، كُب القسم كا٤بقسم عليو من التعظيم كالتفخيم كا٤بكانة العالية لرسوؿ هللا
الٍب دعا إليها دمحم )ص( ككل األنبياء )ع( أم إنك القٌيمة الرٞبة ا٤بهداة، كللرسالة اإلسبلمية 

( من ٝبلة ا٤برسلْب اب٢بق من رب العا٤بْب ٥بداية ا٣بلق، فلست ببدع َلِمَن اْلُمْرَسِليَ دمحم ) اي
صاؿ ما بْب القسم ، فهناؾ اتٌ ُِْ/ألنعاـا( اّلِلَُّ َأْعَلُم َحْيُث ٣َتَْعُل ِرَسالََتوُ من الرسل كقولو )

حدة، كٱباطب حدة متٌ ألهنما كحدة كاحدة موٌ  ،ُب خدمة اآلخر ب  صي يى كا٤بقسم عليو فأحدٮبا 
عان ابلقسم كابلرسوؿ القرآف النيب )ص( هبذا القسم مباشرة، كال يوجهو إٔب ا٤بكذبْب ترفٌ 

دين ( ا٤بؤيدين ا٤بسدَّ ِمَن اْلُمْرَسِليَ لَ دمحم ) كابلرسالة عن أف تكوف موضع جدؿ عقيم. كإنك اي
ًإانَّ أىنٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى اًب٢بٍىقًٌ شخصية كقولو ) ةو كى لى ٗبىى  عصم  ذاتي ا٤بعصومْب بعصمتْب: 

دؾ دؾ كسدٌ : ٗبا علمك هللا كأيٌ مبا أراؾ هللا، َُٓالنساء/( لًتىٍحكيمى بػىٍْبى النَّاًس ٗبىا أىرىاؾى اَّللَّي 
ِإْف  ،َوَما يَػْنِطُق َعِن اْٙتََوى عن طريق الوحي كقولو ) وعصم  خارجي ن ا٣بطأ، ع كعصمك

دمحم )ص( من أفضل ا٤برسلْب كخاًب النبيْب  بل إنك اي ْ-ّالنجم/( يُوَحى ُىَو ِإَّلَّ َوْحيٌ 
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عن اإلماـ الصادؽ . َُٕنبياء/األ( كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّ رىٍٞبىةن لًٍلعىالىًمْبى كحبيب رب العا٤بْب لقولو )
ىيٍم كىعىرَّفػىهيمٍ ))ع(   .َُْالتوحيد ص (ًإفَّ هللاى ًإٍحتىجَّ عىلىى النٍَّاًس ٗبىاٍ آآتى
 ﴾ ػَََِ فِشَخهٍ ُٓغْعَوٍِْْ﴿ – ٗ

َعَلى ِصَراٍط الة على عظمة رسالتو أنو )ٍب أخرب القرآف أبعظم أكصاؼ الرسوؿ )ص( الدٌ 
ب كال تذبذب كال عوجاج فيو كال تقلٌ اطريق ال  ،اعتداؿـ ك ( طريق حق كعدؿ كتقدٌ ُمْسَتِقيمٍ 

كخدمة الناس ؼ فيو كال ابطل، طريق سليم مبارؾ مستقيم موصل إٔب رضا هللا وف، كال تطرٌ تلٌ 
ألنو يعتمد اإلٲباف أبقصر الطرؽ كأفضل األساليب كأبيسر التكاليف، كإٔب دار كرامتو، 

الٍب تشرح الصدكر كتطمئن القلوب كتنفع الناس  ،كاألعماؿ الصا٢بة النافعة كاألخبلؽ الفاضلة
كيتبلءـ مع كل  ،كيتناسب مع كل مكاف ،كتصلح الدنيا كاآلخرة، صراط يواكب كل زماف

كىلك كقولو  لَّ ذ من دكنو سبيبلن فقد ضى بعو فقد اىتدل هبدل هللا ك٪با، كمن اٚبٌ إنساف، من اتٌ 
َا يَػْهَتِدي لِنَػْفسِ ) َها َوَما َأَن َعَلْيُكْم ِبوَِكيلٍ َفَمِن اْىَتَدى فَِإ١تَّ َا َيِضل  َعَليػْ  (ِو َوَمْن َالَّ فَِإ١تَّ

م ًإٔبى ًصرىاطو كىًإنَّكى لىتػىٍهدً : كصف ٝبيل للرسوؿ )ص( كقولو )والصراط ا٘تستقيم، َُٖيونس/
، ككصف عزيز لدينو اإلسبلمي الذم جاء بو كقولو ّٓ-ِٓالشورل/( ًصرىاًط اَّللًَّ  ميٍستىًقيمو ،

ِإفَّ َرّبِّ َعَلى ، ككصف جليل لربو كقولو )ُّٓ/األنعاـ( َوَأفَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوهُ )
كجاءت اآلية على التنكّب للتفخيم لعمـو الصراط ا٤بستقيم  ٔٓىود/( ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

ة ندامة كال مبلمة، كتعظيمة، كىذه االستقامة ُب القوؿ كالفعل فيها الكرامة كالسبلمة ببل أي
كالرسالة اإلسبلمية  ،ا٤بؤيٌدةكالقيادة  ،ا٤بسٌددةكىذه االستقامة طبيعة الرسوؿ )ص( القدكة 

مبِب على  ،رسَّ يى ( أم على طريق صحيح كاضح مي َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ ا٥بادية للٍب ىي أقـو )
: دين قوًن راط ا٘تستقيموالصا٢بق ا٣بالص الذم ال تعقيد فيو كال غموض كيقود إٔب ا١بنة، 

 :كإسبلـ متْب كىدل مكْب كقولو منّب،كفكر أصيل كهنج 
ـُ ) ْساَل يَن ِعْنَد اّلِلَِّ اإْلِ : يتفاعل مع فطرة اإلنساف صراط مستقيم ُٗآؿ عمراف/( ِإفَّ الدِّ

على قوانْب هللا ا٤بستقيمة، فَبتبط استقامة  ،كا٤برتبط مع نظاـ الكوف ا٤بستقيمكينسجم معها، 
حدة م( بوحدة كاحدة موٌ ( مع استقامة كتاب التكوين )الكوف ا٤بنظٌ اْلُقْرَآفِ اب الدكين )كت
ٲبة بنظاـ و حدة! كبذلك يتم الَبابط بْب السنن اإلنسانية ا٤بستقيمة مع السنن الكونية القمتٌ 

َبّصرَ ِبَعْقِلوِ  ظرَ يَ  َمنْ ) ٕٖهنج الببلغة خطبة ُب مشَبؾ كاحد!  إىَل  ىدِ َوىُ  دَ شِ رُ  بَِقْلِبوِ  ، أَستػْ
ماُؿ َمَضلٌَّ ، َوالطَّرِيُق الُوْسَطى ) ُٔهنج الببلغة أيضان خطبةُب ك   (ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ  الَيِمُي َوالشِّ

ةِ ِىَي إتَادَّةُ  َها اَبقي الِكَتاِب َوآاَثُر النػ بُػوَّ الصراط ) وعن اإلماـ اٖتسن العسكري )ع(( ، َعَليػْ
لدنيا كصراط ُب اآلخرة، فأما صراط ا٤بستقيم ُب الدنيا فهو : صراط ُب اافا٤بستقيم ىو صراط

إٔب شيء من الباطل )كىو )ٲبل( ما قصر عن الغلو كارتفع عن التقصّب، كاستقاـ فلم يعدؿ 
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ا٤بفَبض الطاعة( كأما طريق اآلخر فهو طريق ا٤بؤمنْب إٔب ا١بنة الذم ىو العادؿ اإلماـ 
عن النيب )ص( سر جهنم ٯبتازه ا٤بؤمنوف بسبلـ، كصراط اآلخرة ىو ج ،ٗصِْالبحار( مستقيم

 . ٗٔصٖٕبار األنور( يٍبىٌ بً  لً ان ألىٍ بٍ حي م كي د  شى أى  اطً رى صً ى الٍ لى عى ان دىمى قى م كي ثبتى أ)
 ﴾ظَنْضََِّ خُْؼَضِّضِ خُشَّلِِْْ ﴿ – ٘
 ع ليدركوا حقيقة ما نزؿ إليهمبنفسو ا٤بقدسة ُب مثل ىذه ا٤بواضؼ هللا سبحانو عباده ييعرًٌ 
( ذلك القرآف ا٢بكيم ا٤بنزؿ من هللا على نبينا دمحم ا٤بصطفى )ص( كقولو تَػْنزِيَل اْلَعزِيِز الرَِّحيمِ )
ـِ ) عند قـو من ٓب تنزلو من عندؾ أك  ُٔا٤بائدة/( يَػْهِدي ِبِو اّلِلَُّ َمِن اتػََّبَع ِرْاَوايَُو ُسُبَل السَّاَل

ليو ًمٍن قػىٍبًلوً آخرين كقولو ) ٍراتىبى اٍلميٍبًطليوفى  كىمىا كيٍنتى تػىتػٍ ( ًمٍن ًكتىابو كىالى ٚبىيط وي بًيىًميًنكى ًإذنا الى
( الغالب ُب ملكو، القوم الذم ال يقهر كال يعجزه إعراض ا٤بعرضْب عن اْلَعزِيزِ ) ْٖالعنكبوت/

( الرَِّحيمِ م بعزتو عن التغيّب كالتبديل، كرحم عباده من طرؽ الضبلؿ )طاعتو، فحمى دينو القيٌ 
( َكَتَب رَب ُكْم َعَلى يَػْفِسِو الرَّْْتَ َ قو كاب٤بؤمنْب، يهدم الناس إٔب السعادة كالكماؿ كقولو )ٖبل

َرِحيٌم ََّل ( كُب كصف هللا )٤تُِب  َويَػْرَاى ِمْن َغرْيِ رِقَّ ) ُٖٔهنج الببلغة خطبة ، ُب ْٓ/األنعاـ
 . ُٕٗخطبة/( يُوَصُف اِبلّرِقَّ ِ 

 ﴾ َٓد ؤُْٗزِسَ آَزَدئُىُْْ كَيُْْ ؿَدكٌَُِِٕ ُِعُنْزِسَ هًٌَْٓد ﴿ – ٙ
دلة عليها كذكر فلما أقسم هللا تعأب ابلغرض من بعثة النيب )ص( كتبليغ رسالتو، كأقاـ األ

، كإ٭با أرسلك لتحٌذر ؼ: لتخوًٌ لتنذر( لِتُػْنِذَر قَػْوًماٮبيتها كضركرهتا ُب حياة اإلنساف فقاؿ )أ
( لتخوؼ لِتُػْنِذَر قَػْوًمانذار كالتبليغ )كمة بليغة مؤثرة كىي اإلعليك القرآف ٢ب ؿهللا تعأب كأنز 
 كمن ٢بق هبم من كل أمي، لتنذرىم كتلقي ا٢بجة عليهم عن عذاب هللا ُب يـو العرب األميْب

َكالَّ َبْل رَاَف َعَلى قُػُلوِّبِْم َما َكايُوا القيامة، كتنذر الناس كافة من معاصي هللا كقولو )
ىم ءر آابؤىم األقربوف قبلهم، ألف آابنذى ( الذين ٓب يي َما أُْيِذَر َآاَبُؤُىمْ ) ٤ُْبطففْب/ا( َيْكِسُبوفَ 

األبعدين كاف فيهم أنبياء كإ٠باعيل كعيسى )ع( إهنم كانوا ُب زماف ا١باىلية ا١بهبلء، زماف 
مهلة طويلة كفَبة بينك كبْب عيسى )ع( عاشوا دكف أف ينذرىم منذر كال أف يهديهم ىادو، 

تهم ا١باىلية ليس ٥بم كتاب جديد يرشدىم، كبقوا على سينة األنبياء السابقْب، كقد عمٌ ك 
نذار كالتبليغ، أتمر ابلفضائل دمحم: اإل ة ايي: ىذه ىي مهمتك الرسالإذف ،كغمرهتم الضبللة

  .ّٓالنحل/( فَػَهْل َعَلى الر ُسِل ِإَّلَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبيُ كتنهى عن الرذائل كقولو )
 : دةفائ

، كجاء ٕالرعد/( َوِلُكلِّ قَػْوـٍ َىادٍ كقولو ) ِْفاطر/( كىًإٍف ًمٍن أيمَّةو ًإالَّ خىبلى ًفيهىا نىًذيره أما قولو )
بو  ـ، أم ُب كل ما تقو الواسع )نذير، ىاد( بصيغة النكرة لداللتهما العامة كمعناٮبا الكبّب

غ ، من حجة العقل كالنقل كا٤ببلٌ ُْٗ/األنعاـ( اِلَغ ُ اْلبَ  ُقْل فَِللَِّو اْٖتُجَّ ُ ا٢بجة على الناس كقولو )
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( فَػُهْم َغاِفُلوفَ ) ّٗ/األحزاب( الَِّذيَن يُػبَػلُِّغوَف ِرَساََّلِت اّلِلَِّ َو٥َتَْشْويَوُ ر كالناصح كقولو )كا٤بذكٌ 
( عن َغاِفُلوفَ لذلك فهم غافلوف عن هللا كمنهجو كعن اإلٲباف كالعلم كعن العآب اآلخر، ك)

َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُؿ ِمِنِّ كعلومو كأىدافو كعما أنذر هللا بو من نزكؿ العذاب كقولو ) القرآف
، كالقلب الغافل عن ا٢بقائق الكربل، ُّالسجدة/( َْلَْمََلَفَّ َجَهنََّم ِمَن إْتِنَِّ  َوالنَّاِس َأّْتَِعيَ 
عليو  ،عن كظيفتو لطٌ عى قلب مريض غليظ قاسو قلب مي قلب ٧بجوب عن ا٢بقيقة الواضحة، 

، ُالطبلؽ/( َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّلِلَِّ فَػَقْد ظََلَم يَػْفَسوُ ا٢بدكد ) كتعدً كحجيب اآلاثـ نوب ين الذٌ ر 
ها أك يدركها، كمن ىنا كاف بو دالئل ا٥بداية أك ٲبر ىو هبا دكف أف ٰبسٌ  قلب جامد بليد ٛبر  

 نٍ مً فإهنا ة لى فٍ الغى حذركا إ) ِف غرر اٖتكم، ها القـونذار أليق شيء ابلغفلة العميقة الٍب كاف علياإل
ٌمد ، فإهنا ٘بما يفسد القلوب كالغفلة أشدٌ  ،مٍ ؿو عىٍنكى وي في غٍ ٗبى  سى ليٍ فى  والي فى غٍ  تػى الى  (٢بسً ا سادً فى 

 . ا٤بشاعر كٛبيت الضمائر
 ﴾ َُوَذْ لَنَّ خُْوٌٍَُْ ػَََِ ؤًَْؽَشِىِْْ كَيُْْ َُد ُّآِْنٌَُٕ ﴿ – ٚ
( أقسم كهللا لقد كجب َلَقْد َحقَّ اْلَقْوؿُ برسالة النذير ا٥بادية، كقضى ُب أمرىم ) كاكفر لقد     

( كليس ٝبيعهم، ٗبا علمو هللا من َعَلى َأْكَثرِِىمْ وا العقاب )عذاب الدنيا كاآلخرة كاستحقٌ 
 بذلك على ( فطبع هللافَػُهْم ََّل يُػْؤِمُنوفَ حقيقتهم النفسية ا٤بعقدة كمشاعرىم الغليظة القاسية )

ا على الكفر كالشرؾ تو و ٲبدمحم، ك  ( أبدان ٗبا جئت بو ايََّل يُػْؤِمُنوفَ قلوهبم ا٤بعاندة فهم لذلك )
ستعدادىم اكالفساد كىذا ىو ا٤بصّب األخّب لؤلكثرية منهم، ٤با علم هللا خبث نفوسهم كسوء 
ئل ا٢بق، إهنم كىم ُب عناد مستمر، فتكوف نفوسهم ٧بجوبة عن ا٥بدل، معزكلة عن رؤية دال

َفُعوُ  َّل َوَمنْ )عن اإلماـ علي )ع( رفضوا الرسالة ا٢بق كقبلوا ابلباطل  ( اْلَبْاِطلُ  َيُضر هُ  اْٖتَق   يَػنػْ
كببلغة ككأ٭با تغوص كامّبة التصوير  ،ان دقيقان كيرسم القرآف ىنا مشهدان حسيٌ  ،ِّٗ/ٕٕالبحار
فتكوف عقوبتهم من خبلؿ حالتهم ص حالتهم النفسية، إٔب أعماؽ نفوسهم لتشخٌ  التعبّب

 النفسية الغليظة ا٤بعقدة، فتكوف العقوبة من جنس العمل. 
 ﴾بَِّٗد ـَؼَِْنَد كِِ ؤَػْنَدهِيِْْ ؤَؿَِْدًُد كَيَِِ بََُِ خُْإَرْهَدِٕ كَيُْْ ُٓؤَْمٌَُٕ ﴿ – ٛ

رؤكسهم : رافعوف محوفقم: ٝبع ذقن كىو ٦بتمع اللحيْب كٙبت الفم من جهة الرقبة، اْلذقاف
ؾ الرأس فبل ٲبيزكف أين الٍب ٛبنع ٙبرٌ  ،دة أبغبلؿ ا٢بديدوف أبصارىم ألهنا مقيٌ كيغضٌ  ،قسران 

يصلي ليضربنو ٕبجر،  ان : إهنا نزلت ُب أيب جهل كقد حلف لو رأل دمحمسبب النزوؿالطريق؟! 
ؾ لى التحرٌ فلما رفع ا٢بجر لّبميو انثنت يده إٔب عنقو، كلزؽ ا٢بجر بيده، كسلبو هللا القدرة ع

ِإنَّ َجَعْلَنا ِف : )ا٘تعىنعجازية خارقة، فلما عاد إٔب أصحابو سقط ا٢بجر من يده! إبطريقة 
من مشاىد يـو القيامة، كٛبثيل لضبلؿ ا٤بشركْب كضياعهم مثّب ( تصوير ٤بشهد َأْعَناِقِهْم َأْغاَلًَّل 

ثقيلة للتعذيب كالتشديد، تشد أيديهم  ( قيودان َأْغاَلًَّل كية، إننا جعلنا ُب أعناقهم )اأسا٤بٕبالتهم 
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فَػُهْم ي موضوعة ٙبت أذقاهنم بقيود مربوطة أبعناقهم )ه( فَفِهَي ِإىَل اْْلَْذَقافِ إٔب أعناقهم )
دة بو فهم ال يستطيعوف ( غاضوف أبصارىم، رافعوف رؤكسهم على تلك ا٢بالة ا٤بقيٌ ُمْقَمُحوفَ 

عراضهم إىم على ا٣بلق ك ى ا٢بق كتكربٌ دىم علتنكيسها كخفضها، كل ذلك كاف بسبب ٛبرٌ 
كالعباد! فهم ُب ىذا ا٤بشهد العنيف الغليظ متناسب مع  عن منهج هللا كفسادىم ُب الببلد

 نفوسهم الغليظة كطبائعهم العنيفة، كىذا تشبيو مثّب إلصرارىم على الكفر فبل يذعنوف لئلٲباف
( يَفَسوُ  َيَضعُ  َحْيثُ  اْلَمْرءُ ) ِف غرر اٖتكم، قاء، فحكموا على أنفسهم ابلشٌ كحكم العقل

ُب  كاكتفى بذكر الغلٌ  (باعِ الطّ  رِ دَ لى قَ عَ  البالءُ )كيكوف  ،فيكوف العقاب من جنس العمل
إ٭با ييعرؼ استعمالو ُب ما ٝبع قيود اليدين مع العنق منتهية  العنق عن ذكر اليدين، ألف الغلٌ 

 ا٢بقكانوا ُب الدنيا ال يلتفتوف إٔب   مامهم ألهنمأإٔب أذقاهنم، فبل تدعهم يلتفتوف إٔب 
 !. كا٢بقوؽ

 ﴾ ًَـَؼَِْنَد ِْٖٓ زَِْْٖ ؤَّْذِّيِْْ عَذًّخ ًَِْٖٓ خَِْلِيِْْ عَذًّخ كَإَؿْؾَْْنَدىُْْ كَيُْْ َُد ُّسْقِشًَُٕ ﴿ – ٜ
ة التصوير لتمثيل حا٥بم فهو تتمٌ  ،كشدتو على النفوسا٤بؤثٌر مع عنف ىذا ا٤بشهد ا٢بي 

فال  ،الذي َّل يعرؼ كيف ينتهي)كىكذا حاؿ  ،٥بم كخاٛبتهم ا٤بأساكيةمآبيو ء، كتشالسيٌ 
ِمْن بَػْيِ زايدة على عقوبتهم ُب انر جهنم )بسوء أعما٥بم ( َوَجَعْلَنا: )ا٘تعىن (يعرؼ كيف يبدأ

ا ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّ ا( كجعلنا من أمامهم )َأْيِديِهْم َسدًّ ، كمعنواين  ماداين  ( أم مانعان عظيمان َسدًّ
اكمن كرائهم ) ( عظيمان، ككأ٭با من ٝبيع جهاهتم سدكدان كموانع ٛبنعهم من دخوؿ نور َسدًّ

اإلٲباف ُب قلوهبم! كٓب يذكر السدكد عن اليمْب كالشماؿ، ألف السدين ا٤بذكورين شامبلف 
كاسعاف ٩بتداف ٫بو اليمْب كالشماؿ فصاركا ٧باطْب من ٝبيع جهاهتم بسلسلة من السدكد 

 لذين أغرقا أنفسهم الظا٤بة هبما. ا١بهالة كقيود الضبللة الٌ  ٤بوانع كالقيود، فهم ٧بجوبوف بسجناك 
 نكر الفم طعم ا٤باء من سقم. يك    : قد تنكر العْب ضوء الشمس من رمد قاؿ ا٘تتنيب

رة ي ، صورة مؤثّ ال  ِف النفوس ا٘تتلقّ   ِف ِتسيد ا٘تعاين الفعّ وىي صورة بالغي  قرآيي  حيّ 
دخل نفسو ُب أ، فنرل الكافر ىنا قد تبعث اٖتياة واٖترك  والشعور اب٘تصري والعاقب  واٗتاُت 

بَػْيِ قولو ) ُبيْب تداف معنو يكوف التسجن ٧بكم مطبق عليو ال يرل منو نور ا٥بداية أبدان. كقد 
ا ِمْن َخْلِفِهْم وَ )كعدائهم ٥با ( حرمناىم من سلوؾ سبيل ا٥بداية لكربايئهم عليها َأْيِديِهْم َسدًّ

ا رت عهم من العودة إٔب ا٥بداية الفطرية، ألهنا تلوثت فطرهتم كا٫برفت أفكارىم كٙبجٌ ن( كمَسدًّ
َناُىمْ )٨بتصر( ) ْٓصِٔالرازمتفسّب  ،عاداهتم كقست قلوهبم ٥بم ( فغطيناىم بضبلفََأْغَشيػْ

من ا٢بق كال يهتدكف  ( شيئان أصبلن فَػُهْم ََّل يُػْبِصُروفَ بسبب ذلك ) كأعميناىم من كل جهة،
 مؤذٍ إليو نتيجة طغياهنم كعصياهنم، كال ٱبتص ىذا العذاب ابلكافر كا٤بشرؾ، بل يعم كل 

 حق من حقوقو ُب كل زماف كمكاف. سلب على كرامة اإلنساف كحريتو أك  ومعتدٍ 
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 ﴾ ًَعٌََخءٌ ػََِْْيِْْ ؤَؤَْٗزَسْظَيُْْ ؤَّْ َُْْ ظُنْزِسْىُْْ َُد ُّآِْنٌَُٕ ﴿ – ٓٔ
على  مى يَّ فلقد قضى هللا فيهم أمره، ٗبا علمو من موقفهم ا٢باسم ضد الرسالة اإلسبلمية، لقد خى 

الدنيا كشهوات الطغياف كالعصياف،  عقو٥بم ظلمات ا١بهل كالضبلؿ كعشعش ُب قلوهبم حبٌ 
كرأكا ا٢بق ابطبلن كالباطل حقان، فبل ينفذ ُب قلوهبم القاسية نور فانقلبت عندىم ا٤بقاييس، 

لوجود ا٢بواجز كالسدكد كا٤بوانع كا٢بجب الكثيفة، كال تنفعهم الزكاجر كاإلنذارات، كال  ،اإلٲباف
ال تفيد معهم الذكرل متكربكف يسمحوف ألحد أف يناقشهم ُب ىذا ا٤بوضوع، فهم معاندكف 

ـْ ملَْ تُػنْ ) ا٘تعىنكال ينفعهم اإلنذار، كلذلك  ( فلن ِذْرُىْم ََّل يُػْؤِمُنوفَ َوَسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأْيَذْرتَػُهْم َأ
ينتفعوا من إنذارؾ كلن ينفتحوا على اإلٲباف ٤ببالغة كفرىم كعنادىم، فإهنم ال يفهموف إاٌل لغة 

( َوَما تُػْغِِن اآْلَاَيُت َوالن ُذُر َعْن قَػْوـٍ ََّل يُػْؤِمُنوفَ لذات كا٤بنافع الفردية كقولو )الشهوات كالٌ 
ا٢بياة ُب القلوب ا٤بيتة  قؾ مشاعرىم الغليظة، كال ٱبلٰبرٌ  نذار الرسإب ال، فاإلَُُيونس/

فتوحة ة كا٤بشاعر السليمة كالضمائر الشفافة ا٤برىفة ا٤بالقاسية، إ٭با اإلنذار يوقظ القلوب ا٢بيٌ 
، كىذا تسلية للنيب )ص( ْٓؽ/( َفذَكِّْر اِبْلُقْرَآِف َمْن ٥َتَاُؼ َوِعيدِ ي اإلٲباف كقولو )ة لتلقٌ ا٤بستعدٌ 

 فيف ٤بعاانتو. كٚب
 ﴾ بََِّٗٔد ظُنْزِسُ َِٖٓ خظَّسَغَ خُزًِّْشَ ًَخَؾَِِ خُشَّلََْٖٔ زِدُْـَْْرِ كَسَؾِّشْهُ زَِٔـْلِشَشٍ ًَؤَـْشٍ ًَشٍِّْ ﴿ – ٔٔ
َمِن اتػََّبَع )صف أبمرين أساسيْب، عظ بنصحك كتذكّبؾ من اتٌ دمحم كيتٌ  ا ينفع إنذارؾ ايإ٭ب   

موجودين كفاعلْب ُب داخل أنفسهم كأعماؽ مشاعرىم، كُب  ( َن اِبْلَغْيبِ الذِّْكَر َوَخِشَي الرَّْتَْ 
رين على قناعاتو كإرادتو ابلقوة كالعبلنية كُب كل حاؿ، كمؤثٌ  كل كقت كُب كل مكاف كُب السرًٌ 

َا : )ا٘تعىنة كالرخاء عاء كا٢بقيقة كُب الشدٌ دٌ كالقوؿ كالعمل ابال ،كابلفعل كابلشكل كا٤بضموف ِإ١تَّ
( كىو القرآف الكرًن إذا تبله حق َمِن اتػََّبَع الذِّْكرَ ( ألنو ال ينتفع من إنذارؾ كٚبويفك إالٌ )ْنِذرُ تػُ 

عظ ٗبواعظو كعمل ٗبنهجو، كطلب ا٥بدل كالتقى ر معانيو كاستنطق إٰباءاتو كاتٌ كتدبٌ  ،تبلكتو
ا٢بق، فأصغوا ُب طلب ا٢بق لوجو  نو سى د حى صٍ قى كى  ،من ينبوعو كدين ا٢بق إبٲباف كعلم كصدؽ

وا ُب رحاب منهج هللا بقلب سليم كفطرة ٌلقعتك  ،للقرآف ٗبسامع قلوهبم كصفاء مشاعرىم
( اِبْلَغْيبِ  َوَخِشَي الرَّْْتَنَ كتطٌلع إليو! )كرغبة صا٢بة، ككأهنم مع هللا ُب موعد كانتظار كشوؽ 

الرَّْْتََن ) ةو، كخشي( أم اب٣بلوة عند مغيب اإلنساف عن عيوف البشر كحواسٌ اِبْلغَْيبِ ) ومعىن
( خشية ُب ا٣بلوات الٍب ال يراه أحد غّب هللا سبحانو، كخاؼ هللا كأطاعو ٕبسن اِبْلغَْيبِ 

ؽ ٗبا غاب عن حواسو من األمور الغيبية كصدٌ  –كل الناس   –التعامل الصادؽ مع الناس 
ة خوؼ كرعب ا٤بعنوية ُب العآب اآلخر، إهنا خشية إجبلؿ كتعظيم كتوقّب كتقدير، ال خشي
 ! اميةالسٌ  كقهر كجهل، إنو خشية إٲباف كشعور بقرب الرٞبن منو كارتفاع إٔب درجة العرفاف

 : روي
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قيوي ا٢بىقاًئقى  اكتىًعرفيو  ،اٍلعىجىاًٍئبى  اتػىرىكٍ عىلٍيكيٍم، غيض ويٍا أٍبصىٍارىكيٍم عىمٍَّا حىرَّـى هللا ) ٍار اكىتػينىسًٌ  ،مىعى األىٍقدى
وََكَذِلَك يُِري ِإبْػَراِىيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواْْلَْرِض َولَِيُكوَف (! كقولو )ألىٍسرىٍاري كىتػىٍنكىًشف لىكيٍم ا
تً ) ِف غرر اٖتكم، ٕٓ/األنعاـ( ِمَن اْلُموِقِنيَ   هًذيبً ا إاٌل ذىكيك التَّ ٥بيى الى يػىنىاٍ  ًذٍركىةي  اٍلغىاايى

لىوي كىبػىٍعدىهي كىمىعىوي كىًفيوً مىٍا رىأىيٍ )عن اإلماـ علي )ع( ( اتً دى اىىي جٍ كىالىمي  ئىان ًإاٌل كىرىأىٍيتي هللاى قػىبػٍ يػٍ ( تي شى
ِف هنج البالغ   ،ٓٗصُٕ البحار( مىٍن صىبػىرى عىٍلى هللًا كىصىلى إليوً )وعنو )ع(  ََّ/ٕمواىب الرٞبن

 فو بعد منهجاف تربوايٍب إن( فىصىغيرى مىا ديكنىوي ُب أىٍعييًنًهمٍ  ،عىظيمى ا٣بٍىاًلقي ُب أنٍػفيًسًهمٍ ) ٖٜٔخطب 
بعد علمو كفهمو، ٰبصل  (باع الذكراتّ )قلب كا٤بشاعر، فكلما ٰبصل المتبلزماف ُب  فصبلمتٌ 
إاٌل كيتبعها  ،( ابلغيب ُب القلب كا٤بشاعرخشية هللا( ككلما ٙبصل )خشي  الرْتن ابلغيب)
الذم أراد، إهنا خشية ٗبا أنزؿ هللا من القرآف الكرًن، كاالستقامة على ا٤بنهج  (العمل ابلذكر)

 ىيبة كرغبة كحب كقرب كإحساس ٗبقاـ هللا كقربو كعظمتو، كليس خشية رىبة كرعبة كخوؼ
ـَ رَبِِّو َجنػََّتافِ كقلق كقولو ) ، فعلينا االعتداؿ كالتوازف بْب ا٣بوؼ ْٔالرٞبن/( َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا

( َذُر اآْلَِخَرَة َويَػْرُجو َرْْتََ  رَبِّوِ ٤تَْ . كقولو )كتزكو نفسو كهبما يتكامل إٲباف ا٤بؤمن ،كالرجاء
، فيحصي علينا أعمالنا ا ومعرفتو بنا حق ا٘تعرف إهنا خشي  من مقاـ هللا وقربو منّ ، ٗالزمر/

بتفاصيلها، فعلينا أف ٬بشى هللا كأننا نراه، فإف ٓب نكن نراه فهو يراان، كإذا قلنا أنو ال يراان فقد  
الَِّذيَن  كعملنا ا٤بعاصي فقد جعلناه من أىوف الناظرين إلينا! كقولو )كفران، كإذا قلنا أنو يراان

 .ْٗاألنبياء/( ٥َتَْشْوَف رَبػَُّهْم اِبْلَغْيِب َوُىْم ِمَن السَّاَعِ  ُمْشِفُقوفَ 
 : إتواب؟ كيف يرى هللا: سؤاؿ

لب كليست رؤيتنا  تعأب رؤية معنوية عميقة كليست رؤية مادية سطحية، إهنا رؤية بصّبة ق
رؤية بصر عْب، كرؤية البصّبة رؤية علمية دقيقة كعميقة كانفذة ك٩بدكدة ما بْب ا٤برئيات، كترل 

من دكف أف ا٣بارجية كراء ا٢بجب! بينما رؤية البصر رؤية مادية ٧بدكدة لؤلشكاؿ كا٤بظاىر  ما
مق من أقوى وأوسع وأدؽ وأع ،فتكوف رؤي  البصرية العلمي  النافذةتنفذ إٔب الداخل، 

ية البصرية تعاين من ا٬بداع العْب ُب ؤ ا٤بادية السطحية اسوسة كادكدة، كالر  الرؤي  البصري 
وف عدة ألواف كيدكر بسرعة نكسار األشياء ُب ا٤باء!! كتنخدع العْب ُب رؤية القرص ا٤بلٌ ارؤية 

فَباىا ككأهنا ذراع  فَباه العْب بلوف كاحد! كتنخدع العْب أيضان ُب رؤية أذرع ا٤بركحة الدكارة
ايت كأشكاؿ ظاىرة، كال ترل ما كىكذا ترل العْب ا٤بادية ما أمامها من مادٌ  ،كاحد! كغّبىا
 ،بقدحات الفكروتتحسس ّبا العقوؿ  ،تراىا القلوب ِبقائق اإل٦تافولكن كراء ا٤برئيات، 

صياغة ٤بؤمن م يصوغ إٲباف ا، كىكذا دين هللا القيٌ بعجائب ا٤بخلوقات كتتحرؾ هبا ا٤بشاعر
لو كبعده! فهو سبحانو بفّبل هللا ُب كل شيء، فبل يرل شيئان إاٌل كيرل هللا معو كفيو كقرائعة، 

كٲبلئ مكاف كل شيء، كىو ٧بيط بكل شيء كال ٱبفى عليو شيء ُب  ،ا٣بالق لكل شيء
ُتمْ األرض كال ُب السماء كقولو ) َٟتُْن َأقْػَرُب ِإلَْيِو ِمْن وَ ) كقولو ْا٢بديد/( َوُىَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنػْ
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ُ يُوُر السََّماَواِت َواْْلَْرضِ كقولو ) ُٔؽ/ (َحْبِل اْلَورِيدِ  تى ًإذىا ًخفٍ ، ُب غرر ا٢بكم )ّٓالنور/( اّلِلَّ
 (! ، ًإذىا ًخٍفتى اٍلمىٍخليوؽى فػىرىٍرتى ًمٍنوي ا٣بٍىاًلقى فػىرىٍرتى إًلىٍيوً 

 ُوُجوِدهِ  ِف  ُىوَ  َعَلْيَك مبَاْ  ُيْسَتَدؿ   :َكْيفَ ٙتِْيّ إكمن دعاء اإلماـ ا٢بسْب )ع( ُب يـو عرفة )
 غْبتَ  َمَت  ؟ َلكَ  ا٘تُْظِهرَ  ُىوَ  َيُكُوفَ  َحتَّ  َلكَ  لَْيسَ  َماْ  الظ ُهورِ  ِمنَ  ؾَ ِلَغريِْ  َأَيُكوفُ  ِإلَْيَك، ُمْفَتِقرٌ 
 ؟ ِإلَْيكَ  تُػُوِصلُ  الَِِّت  ِىيَ  اآلاثرُ  َتُكوفَ  َحتَّ  بَػُعْدتَ  َوَمَت  َعَلْيكَ  يَُدؿ   َدلِْيلٍ  ِإىل َُتْتاجَ  َحتَّ 

: إٙتِْيّ  !،َيِصْيباً  ُحبِّكَ  ِمنْ  َلوُ  َِتَْعلْ  ملَْ  َعْبدٍ  َصْفَق ُ  َوَخِسَرتْ  َرِقيباً  َعَلْيها َتراؾَ  َّل َعْيٌ  َعِمَيتْ 
 َوَلَقدْ  بََدًَّل، ُدوَيكَ  َرِايَ  َمنْ  بَ َخاْ  َلَقدْ  َوَجَدَؾ؟! َمنْ  فَػَقدَ  الَِّذي َوَماْ  فَػَقَدَؾ ؟ َمنْ  َوَجدَ  َمْاَذاْ 
 يُْطَلبُ  وََكْيفَ  اإِلْحَسْاف؟ َقطَْعتَ  َماْ  ِسَوْاَؾ َوَأْيتَ  يُػْرَجى َكْيفَ  ُمَتَحوًََّّل، َعْنكَ  بَػَغى َمنْ  َخِسرَ 

ـْ  ِىُر،الظَّاْ  َوَأْيتَ  ََتْفى َكْيفَ  : ، إٙتي ْمتَنْافِ اَّل َعْاَدةَ  بَدَّْلتَ  َوَأْيَت َماْ  مْن َغرْيِؾَ   َتِغْيبُ  َكْيفَ  َأ
  (اْٖتَْاِاُر؟ الرَِّقْيبُ  َوَأْيتَ 

َا تُػْنِذُر َمِن اتػََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي الرَّْْتََن اِبْلغَْيبِ كُب قولو )  ( ِإ١تَّ
كُب ىذه الَببية القرآنية النموذجية ا٤بميزة داللة على معرفة هللا عز كجل، معرفة علمية رصينة 

( كليس إٲباانن اب رَبَّوُ  َعَرؼَ  فَػَقدْ  يَػْفَسوُ  َعَرؼَ  َمنْ لرباىْب، ُب غرر ا٢بكم )تعتمد الدالئل كا
يقينية ال شك فيها علمية نٌفاذة كال معرفة كبلمية صورية فارغة، كإ٭با معرفة  ىشان، إٲباانن شكليان 

ماـ علي كالعلم تكوف قوة اليقْب، كما يصفها اإلكالوعي كال ظن كال ريب، كعلى قدر اإلٲباف 
يناجي اإلماـ علي )ع( ربو فيقوؿ (! اً ينَ قِ يَ  تُ دّ دِ زَ أا مَ  اءُ طَ الغّ  فَ شِ كُ   وُ لَ )ِف غرر اٖتكم )ع( 

: كفاين فخران أٍف تكوفى ٕب رىاٌبن، ككفاين ًعزان أٍف أكوفى لىكى عىٍبدان، أنت كما أيريدي، فاجعلِب إٙتي)
 َٜتُْلُوَقْاتِوِ  ُٚتَْاَيَس ِ  َعنْ  َوتَػنَػزَّهَ  ِبَذْاتِوِ  َذْاتِوِ  َعلى َدؿَّ  َمنْ  ايَْ كُب دعاء الصباح لو )ع( )كما تيريدي( 

 َوَعِلمَ  اْلُعُيوفِ  َٖتَظْاتِ  َعنْ  َوبَػُعدَ  الظ ُنوفِ  َخَطَرْاتِ  ِمنْ  قَػُربَ  َمنْ  ايَْ  َكْيِفّيْاتِِو، ُمالَءَم ِ  َعنْ  َوَجلَّ 
م يستحق التبشّب بعد انتفاعو يقْب ىو الذل( كىذا ا٤بستول من اَيُكوفَ  َأفْ  قَػْبلَ  َكْافَ  مبَاْ 
الرٞبن ابلغيب  ىكىو الذم ٱبشكىو الذم عرؼ هللا كٕبث عنو فوصل إليو، ، نذارابإل
ْرُه مبَْغِفَرةٍ ) ( كىو َوَأْجٍر َكِرميٍ على ا٣بطأ فيستغفر كيتوب ) ( عما يقع من ا٣بطااي فبل يصرٌ فَػَبشِّ

نو الصادؽ مع هللا كمع ايكوف ُب جنات ا٣بلد، إلٲبا٣بّب الكثّب الواسع، ا٢بسن ا١بميل إ٭با 
م ُب كاالستقامة على منهجو القيٌ  ،الناس كمع نفسو، كأعمالو الصا٢بة ا٤بتنوعة كنيتو ا٢بسنة

كىجىعىٍلنىا ًمنػٍهيٍم أىئًمَّةن يػىٍهديكفى أبًىٍمرانى لىمَّا كقولو )خاء.  ة كالرٌ باع أحكامو ُب الشدٌ كالعبلنية، كاتٌ  السرٌ 
تًنىا ييوًقنيوفى صىبػى  كىاًبٍليىًقًْب تيٍدرىؾي اٍلغىايىةي ) ِٚ٘ٔف هنج البالغ  خطب ، ِْالسجدة/( ريكا كىكىانيوا آبًىايى

 (اٍلقيصيوىل
 ﴾ بَِّٗد َٗمُْٖ ُٗمِِْْ خٌَُْْٔظََ ًٌََْٗعُرُ َٓد هَذٌَُّٓخ ًَآَؼَدسَىُْْ ًًَََُّ ؽَِْءٍ ؤلْقَْْنَدهُ كِِ بَِٓدٍّ ُٓسِنيٍ ﴿ – ٕٔ
الصغرل عند أكؿ يـو ُب القرب للحساب، كُب يـو القيامة ( يـو القيامة  َٟتُْن ُٟتِْيي اْلَمْوَتىِإنَّ ) 

( مىٍن مىٍاتى فػىقىٍد قىٍامىٍت ًقيىامىتيوي )عن النيب )ص( الكربل ا٤بوعودة حْب يقـو الناس لرب العا٤بْب، 
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ر القرآف الكرًن صوٌ زاء، يي نبعثهم من قبورىم بعد موهتم كفنائهم للحساب كا١ب ،ِِ/ّركح البياف
( صيغة أتكيد ِإنَّ َٟتْنُ ( )ِإنَّ َٟتُْن ُٟتِْيي اْلَمْوَتىة ال شك فيها )دحقيقة إحياء ا٤بوتى بعبارة مؤك

العظاـ الرميم كإعادة ا٢بياة من جديد كبياف القدرة العظيمة إلعادة  ،بداع فيوعلى ا٣بلق كاإل
ُموا َوَآاَثَرُىمْ ادة إحياء ا٤بوتى فقط بل )إٔب األبداف ا٤بيتة ا٤بتفسخة، كليس إع ( َوَيْكُتُب َما َقدَّ

ـى كىأىخَّرى كىي ٧بفوظة ٕبفظ هللا ليـو ا٢بساب كقولو ) ٍنسىافي يػىٍومىًئذو ٗبىا قىدَّ ، ُّالقيامة/( يػينػىبَّأي اإٍلً
ؼ معُب ، كهبا تعر عليها ّتيع اْلدايف السماوي  ؤكدّ توا٘تعاد إىل يـو القيام  حقيق  فلسفي  

، فتكوف ا٢بياة لغزان مبهمان على أنو أكرب من ظاىره ا٤بشهود ا٢بياة الدنيا كتعرؼ فلسفة الوجود
ُب حياة السماكم ركرة الدين ضلوال اإلٲباف ابلعآب اآلخر الذم يعطيك معُب ا٢بياة، كبياف 

عاصي ُب حياهتم ( كنكتب ك٫بصي ٝبيع أعما٥بم من الطاعات كا٤بَوَيْكُتُب َما َقدَُّموااإلنساف )
( ابلكتاب عن إحاطة علمو سبحانو أبعما٥بم كلها الٍب ٥با أثر كالٍب ليس ٥با أثر ) الدنيا، فعربٌ 

 .َٔاإلسراء/( ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّاسً كقولو )الٍب تضبط هبا األشياء للداللة على الدقة  
عنوم، ُب الكبلـ كاألعماؿ، انفعة ا٤بأك  ادما٤ب( أم ما يكوف ٥با أثر فاعل ُب الواقع َوَآاَثَرُىمْ )

ة بعدىم يقتدل فيها هبم، حسنة كانت أـ قبيحة كعلـو ينتفع هبا أك أك ضارة، كصارت سينٌ 
أك دعم ألعماؿ ا٣بّب كمساندة لطبلب العلم أك تشجيع على زكاج الشباب  ،مسجد بنوه

الناس أك بناء مكاف دعارة  عمل هباييعمل بو أك سينة منحرفة مبتدعة  األعزب كغّبىا، أك شرٌ 
صدار إأك  ،لتفكيكوأك غرس بذكر الضبلالت بْب الناس، كزرع أحقاد كأضغاف ُب اجملتمع 

، تضل الناس عن سبيل هللا كقولو كقنواة فضائية مشبوىة صحف ك٦ببلت ككتب ضالة
جو من عذاب هللا كغضبو ن ي، كالِِا١باثية/( َولُِتْجَزى ُكل  يَػْفٍس مبَا َكَسَبْت َوُىْم ََّل يُْظَلُموفَ )

 ايْػَقَطعَ  ا٘تَْرءَ ِإَذا َماَت أذاه عن ا٣بلق، ُب ا٢بديث ) كآمن اب٢بق ككفَّ  ،ب أسباهبماإاٌل من ٘بنٌ 
تَػَفعُ  مٌ لْ عِ ، وَ وُ لَ  َيَدُعو صَّاِلحٌ  دٌ لَ : وَ َثاَلثإَّّل ِمْن  َعَمَلوُ  كنز العماؿ   (َجارِيَ ٌ   ٌ قَ دَ صَ ، وَ وِ بِ  يُػنػْ
 نٍ ، مً هً دً عٍ بػى  نٍ ا مً هبى  يػىٍعمىلي  نٍ مى  أىٍجري ا كى ىى رى جٍ أى  وي لى ة فػى نٍ سى ة حى ٌن سينَّ سى  نٍ مى ) يب )ص(عن الن ،ّْٓٓٔخرب
يئان  ىمٍ جيور أي  نٍ مً  يػىنػٍقيص أفٍ  غىٍّب  يًٌئىةة ٌن سينَّ سى  نٍ مى ، كى شى  هً هبىا ًمٍن بػىٍعدً  يػىٍعمىلي مىٍن  ري زٍ كً ا كى ىى ري زٍ كً  فػىعىلىٍيوً  سى
رىىيمٍ بل ) تى ٍبي  شىيئان  مٍ رىً اى أكزٍ  ًمنٍ  يػىنػٍقيصٍ  الى  وَُكلَّ َشْيٍء ) ُْٖ/ِِا٤براغي ((كىنىٍكتيبي مىا قىدَّميوا كىآىاثى

َناهُ   ( أْحَصيػْ
( من وَُكلَّ َشْيءٍ اهتم )كل شيء كعددانه من أقوا٥بم كأعما٥بم كنيٌ عليهم  كفوؽ ذلك أحصينا 

َناهُ طبلقها )إاألشياء على  اقْػَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَػْفِسَك )كبيناه كقولو كحفظناه ( ضبطناه أْحَصيػْ
( ِف ِإَماـٍ ُمِبيٍ ) ِٖا١باثية/( ُكل  أُمٍَّ  ُتْدَعى ِإىَل ِكَتاِّبَاكقولو ) ُْ/اإلسراء( اْليَػْوـَ َعَلْيَك َحِسيًبا

ـٍ ) ماـاإل معىن ، زٕب القدًنبديعة عن علم هللا الواسع األتشبيهية ( كناية ببلغية كاستعارة ِإَما
بع تٌ بو كيػي كيقتدل  ؤًبٌ نو يي )إمامان( أل يَّ ك٠بي  ،الذم ال يغيب عنو شيء على كل حدث،ا٤بتقدـ 
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ًبّبو ميٍستىطىره  ،كىكيل  شىٍيءو فػىعىليوهي ُب الز بيًر عتمد عليو كقولو )كيي  ، ّٓ-ِٓالقمر/( كىكيل  صىًغّبو كىكى
جع الكتب كٙبفظو ا٤ببلئكة ( أم كتاب جامع مانع كاضح ىو )أـ الكتب( كإليو مر ِإَماـٍ ُمِبيٍ )

بكل شيء ٧بيط إٔب يـو سبحانة كىو  ،( الذم فيو ما كاف كما يكوفاللوح افوظكىو )
أم بكتاب أعما٥بم كالشاىد عليهم  ،ُٕاإلسراء/(يَػْوـَ يَْدُعوا ُكلَّ ُأَنٍس ِبَِِماِمِهمْ القيامة كقولو )

، ذم ثبلثة بدقة عالية كل شيء ري وٌ صى ٗبا عملوه من خّب أك شر، ككأ٭با ىناؾ كامّبا خفية تي 
َىَذا ِكَتابُػَنا يَػْنِطُق َعَلْيُكْم اِبٖتَْقِّ ِإنَّ  كة كالصوت كالنية كقولو )حٌر سمة ا٤بتي مع الصورة اجملٌ  أبعاد، 

ُتْم تَػْعَمُلوفَ  علي بن ( مصداقو العملي ىو اإلماـ ِإَماـٍ ُمِبيٍ ). ِٗا١باثية/( ُكنَّا َيْستَػْنِسُخ َما ُكنػْ
يب طالب )ع( الذم أحصى هللا تعأب فيو علم كل شيء، كىو ا٤بقياس الذم يفٌرؽ بْب ا٢بق أ

 .ُّْ/ُْتفسّب األمثل)٨بتصر(  لمن الباط
 ﴾ ًَخمْشِذْ َُيُْْ َٓؽًَِد ؤَفْمَدذَ خُْوَشَّْصِ بِرْ ـَدءَىَد خُُْٔشْعٌََُِٕ ﴿ – ٖٔ
مكة كغّبىم مثبلن قريبان يعتربكف بو بْب برسالتك من أىل كاضرب ٥بؤالء ا٤بستكربين ا٤بكذٌ    
ين على ( ا٤بعاندين على الكفر كا٤بصرٌ قص  أىل القري كىي ) (كاألمثاؿ تضرب لبلعتبار)

 يَػتَِّعظُ  َوَمْن َّلَ ق حاؿ أكلئك ا٤باضْب ٕباؿ ىؤالء ا٢باضرين )بًٌ تكذيب الرسل كالرسالة، أم طى 
َرةً  َكْافَ  اِبْلَمْاِاْيَ  : ا٘تعىن( السًَّعٍيدي مىٍن كيًعظى ًبغىٍّبًهً ) ٙٛ هنج البالغ  خطب ِف( لِْلَبْاِقْيَ  ِعبػْ

 ( أىل القرية،َأْصَحاَب اْلَقْريَ ِ الن إٛبامان للحجة قصة )ادمحم مث ٥بم اي ـٍ دٌ قى ( كى َواْاِرْب َٙتُْم َمَثاًل )
ال صحاب القرية، ك أفيو الناس، ٓب يذكر القرآف من ىم كيتجٌمع : ا٤بكاف الذم يسكن والقري 

ما ىي القرية كأين مكاهنا، للداللة أف ذكرٮبا ال يزيد من أىداؼ القصة كإٰباءاهتا كالعربة منها 
نظر إٔب نكل، كما ِف غرر اٖتكم( اؿقَ  نْ إىل مَ وَّل يَنظر اؿ قَ  ر إىل ماْ نظُ يَ م أف )شيئان، لنتعلٌ 
حٌب ال لذات، فبل ننظر إٔب ٘بسيد الذات قبل هتذيب اكليس إٔب صانعو، أك ا٤بوقف  ا٢بدث 

ِإْذ َجاَءَىا ( )ماْلىَ  عَ يَّ اَ  مِ هِ ا٘تُ غري ب لَ غَ تػَ اشَ  نْ مَ ) ُب غرر ا٢بكم ،ننشغل اب٤بهم عن األىم
مركهنم بعبادة هللا تعأب كحده، كإخبلص الدين لو سبحانو، كينهوهنم عن الشرؾ ( أياْلُمْرَسُلوفَ 

ُب التعامل العاـ مع األخبلقية تهم م، كمركنكا٤بعاصي، كنبلحظ صبلبة موقفهم ُب ا٤ببادئ كالقيٌ 
 ِّنْ مِ  مْ بكُ رَ أقػَ إّل وَ  مْ كُ بَ إّف أحَ ، عن النيب )ص( )ْالقلم/( َوِإيََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ الناس كقولو )
 من ، ككاف ا٤برسلوفّٖٓصُٕالبحار( تَػَواُاعاً  مْ كُ دّ أشّ وَ  قاً لُ خُ  مْ كُ نُ سَ حَ أ، َٚتِْلساً  يَػْوـَ اْلِقَياَم ِ 
ه ؤ ذه كثقاتو كأمناي الذين أرسلهم عيسى )ع( ٥بدايتهم، كىم رسل عيسى كتبلما٢بواريْب

كخلفاؤه من بعده، كىم يعتربكف )رسل هللا( حيث أسند اإلرساؿ إليو سبحانو كما ُب 
 .ُْاآلية
 ﴾ بٌَُُِْْْْ ُٓشْعٌََُِٕ بِرْ ؤَسْعَِْنَد بَُِْْيُِْ خؼْنَِْْٖ كٌََزَّزٌُىَُٔد كَؼَضَّصَْٗد زِؽَدُِػٍ كَوَدٌُُخ بَِّٗد ﴿ – ٗٔ
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( من رسلنا كقولو اثْػنَػْيِ ( إذ أرسلنا إٔب أصحاب القرية ُب أكؿ األمر )ِإْذ َأْرَسْلَنا ِإلَْيِهُم اثْػنَػْيِ ) 
موسى كأخاه ىاركف )ع( إٔب هللا تعأب كما أرسل  ُِْ/األنعاـ( اَّللَّي أىٍعلىمي حىٍيثي ٯبىٍعىلي رًسىالىتىوي )

٪باح الببلغ، إهنما هنيا عن ا٤بنكر كالشرؾ كأمرا اب٤بعركؼ كاإلٲباف إان على فرعوف كملئو ليتعاك 
بُو٢ُتَاكالعلم، فقامت قيامة قول الشر كالطغياف كٓب تقعد عليهما، ) ( كذبوا ىذين الرسولْب َفَكذَّ

 : (فَػَعزَّْزنَ )كضربوٮبا كسجنوٮبا 
( فقويناٮبا فَػَعزَّْزَن بِثَاِلثٍ كا٤بنعة كالغلبة ) : من العزة كىي القوة كالقدرةفَػَعزَّْزنَ فقوينا كدعمنا، 

نفسو لضافهم هللا أ، كإ٭با ا٢بواريْبككلهم من  برسوؿ اثلث ،عمناٮبا كشددان أزرٮبا كإرادهتماكد
( كىم رسل عيسى )ع( ألف عيسى أرسلهم أبمره، كأمره مسدد كمؤيد من هللا، َأْرَسْلَنا)

كشفاء األمراض ا٤بستعصية كإحياء ا٤بوتى )إبذف هللا( كما    كدعمهم هللا إبمكانية إعجازية خارقة
ىذه ا٤بعاجز  عظ الطبائع، مغبٌل كاف لعيسى )ع( كلكن عمي البصائر كقساة القلوب كي 

ث بدعوتو الرسالية من وؿ الثالـ الرس( كتقدٌ فَػَعزَّْزَن بِثَاِلثٍ كا٣بوارؽ غّب ا٤بألوفة، كذبوا الرسل )
( الرسل الثبلثة فَػَقاُلوا) ، فنجحت ا٣بطة كأنقذ االثنْب جديدةسلوب جديد، كٖبطة جديد، أب

فق عليو ر متٌ إبرادة كاحدة ككأ٭با ٥بم صوت كاحد مؤثٌ كتفاعل الناس معهم، بعد ٪باح ا٣بطة، 
أىل القرية، إف هللا أرسلنا إليكم لنحاكركم كلنعرؼ معكم فلسفة  ( فقالوا ايِإنَّ ِإلَْيُكْم ُمْرَسُلوفَ )

د هللا ُب عبادتو كطاعتو كلنهتدم إٔب م، لنوحٌ م دين هللا القيٌ بحث عن ا٢بقيقة، كنتعلٌ ا٢بياة كن
َأَفَمْن يَػْهِدي ِإىَل اْٖتَقِّ َأَحق  َأْف يُػتػََّبَع َأمَّْن ََّل يَِهدِّي ِإَّلَّ َأْف بع كقولو )تٌ أف يػي  أحقٌ  ا٢بق، كا٢بقٌ 

 مباشر ىادئ مرف، فكسر سلوب جديد غّبأب وجاء الرسوؿ الثالث، ّٓيونس/( يُػْهَدى
ا٢باجز النفسي بْب الرسولْب كأىل القرية، كدخل ٧ببوابن إٔب قومهم فانفسح اجملاؿ أمامو 

سلوب ا٣بطاب ألىل أ ا٤بناسب، بعد أف تغٌّب ا٤بنساب ا١بٌذاب كانشرحت الصدكر ٣بطابو 
ٰببها ا٤برسلوف! كىذا  سلوب ٰببونو كانتهوا معهم بنتيجةكا معهم أبؤ ر فيهم التبليغ، فجاالقرية أثَّ 

تبدأ معو من حيث أفضل حوار عندما تطبق القاعدة العلمية ا٥بادئة مع الذم ٙباكره أف )
ـ على حجية الطرح، ألف سلوب الطرح يتقدٌ أ( فيكوف ، وتنتهي معو من حيث ُتبّ ٤تب  

عي ًإٔبى اٍد كٰبيي ا٤بشاعر، كقولو ) كيفتح النفوس يشرح الصدكرا٤بؤثر األسلوب الفِب السليم 
اًد٥ٍبيٍم اًبلًٍَّب ًىيى أىٍحسىني  ٍوًعظىًة ا٢بٍىسىنىًة كىجى ًة كىاٍلمى ًبيًل رىبًٌكى اًب٢بًٍٍكمى   .ُِٓالنحل/( سى

 : فائدة
ثناف ٥بما ( كاف االِإْذ َأْرَسْلَنا ِإلَْيِهُم اثْػنَػْيِ : )اآلي  تبحث عن ا٘تنهج اٖتركي ِف القرآف الكرمي

ة كمواجهة كصرٰبة كفيها إاثرة كردكد تبدة كمباشرة كمعاأسلوب كاحد صريح، كطريقة كاح
رضية أكال ٛبهيد كال هتيئة  ،رع كببل مقدماتنفعاؿ! كتسٌ أتٌب اب، كعادة ردكد األفعاؿ فعاؿأ

كا٢بوار، ٗبعُب تعطيل العقل عندىم كا٤بنطق كٙبكيم لقبوؿ الكبلـ للجماىّب نفسية مناسبة 
( َشرِيُك اْلَعَمى اْٙتََوى) ُّهنج الببلغة كتاب تقاليد، ُب ا٥بول كاألان كالكراىية كالعادات كال



 

 177                          الثاين والعشروف / إتزءٖٛ/ عدد آايهتا  كي / م ٖٙيس / سورة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

يقف ٔبانب اآلخر كيدعمو كيؤيده ُب دعوتو، ألهنما يعمبلف ضمن  حد الدعاة ا٤برسلْبأككاف 
( أماـ العقلية ةي مى دٍ الصَّ سلوب كاحد ٧بدد، كىو أسلوب )س، كأبىدؼ كاحد مشَبؾ كمقدٌ 
بُو٢ُتَاكالرافضة لسبيل التوحيد! )حجرة كا٤بتسة اإل٢بادية ا٤بعاندة كا٤بتكلٌ  ( فلم يتحملوا َفَكذَّ

قاؿ  ،رانقوس ا٣بطر عليهم، كمع ىذا الوضع ا٤بتوتٌ  موا ا٣بطاب ككأ٭با دؽٌ ة كٓب يتفهٌ مدالصَّ 
عن النيب )ص( ( وهللا وأكِب ،َّل إلو إَّّل هللاا١ببار )ا٤بتكرٌب عند مركر ا٤بلك ا٤بغركر  فالرسوال

كعادة الذم يواجو اجملتمع  ،ُِْ/ِالكاشف( رئِ اْ جَ  طافٍ لْ سُ  دَ نْ عِ  قّ حَ   ُ مَ لِ كَ ا١بهاد  أفضلي )
كٰبمل مشركع ا٤بستميت ي ا٤بباشرة ىو الرجل ا٤بقاـك ا٤بضحٌ القوية ا١باىلي هبذه الصدمة 

 .إحدل ا٢بسنيْب
اعتقلهما ا٤بلك كجلدٮبا كحبسهما ( وا٘تستميت َّل ٦توت!)( إما النصر وإما الشهادة)

كبلمهما الرسإب كفشبل ُب الببلغ، فكاف مربران ٝبيعهم  العقاب، كٓب يسمع الناس للحساب ك 
كأسلوب آخر  ،كمؤثرفِب جديد كلطيف  لٌْب آخر،  ببلغيلدعمهم برسوؿ اثلث لو خطاب 

م ( ككاف الرسوؿ الثالث عليم كحليفَػَعزَّْزَن بِثَاِلٍث فَػَقاُلوا ِإنَّ ِإلَْيُكْم ُمْرَسُلوفَ لنجاح الدعوة )
م كمن قيادات الدعوة الرسالية، كمن عناصر التأثّب كلو القدرة كالكفاءة على التحريك، كمنظٌ 

ُب ا٣بطاب، ككلما تتقرب منو أكثر تزداد حبان ا٤بنفتح كىو رجل ا٢بوار كٲبتلك األسلوب الفِب 
 .لو أكثر! كعنده خربة ك٘بربة ُب ذلك

( كمستول كفاءتو كاختصاصو ككماؿ نزاىتو وِ تِ رَ بػْ خِ  رِ داْ قْ ومُ  وِ بتِ رُ ِتَْ  رِ دَ ى قَ لَ ل عَ جُ الرَّ  أيُ رَ وَ )
فيد كرقيق مي حيوم جديد ك سلوب حركٌ ية أسلوبو، فجاءىم أبكجبلؿ ٧ببتو كٝباؿ خطابو كفنٌ 

ر على ا٤بشاعر كالضمائر كتركن لو النفوس كتصغي لو العقوؿ، كٱبتلف عن أسلوب كدقيق كمؤثٌ 
ُب مكانو ، غّب مباشر لطيف مناسب أخبلقي سلوبرسوؿ الثالث أبالذين سبقوه، فجاءىم ال

ا٤بناسبة،  وا٤بوضوع ا٤بناسب كا٢بجة العقلية ا٤بناسبة كظركفا٤بناسب، ُب كقتو ا٤بناسب، مع 
فانشرحت الصدكر كصغت  ،اىيةر ت النتيجة كانكسرت ا٢بواجز النفسية كزالت الكّبَّ غى تػى فػى 

ية كانفتاح، فاستطاع أف يلقي ا٢بجة رٰبٌ كحاكركه أب كتفاعلوا معو صغوا لوأفسمعوه ك  ،العقوؿ
كاستخرج  ،كٙبققت األىداؼ كقضيت ا٢باجة ك٪بح الببلغ ا٤ببْب ،الرابنية عليهم ٝبيعان 

( َوََّل ُِتَاِدُلوا َأْىَل اْلِكَتاِب ِإَّلَّ اِبلَِِّت ِىَي َأْحَسنُ ثنْب من السجن كقولو )ه االءأصدقا
رًينى كقولو ) ْٔالعنكبوت/ ( كىميٍنًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اَّللًَّ حيجَّةه بػىٍعدى الر سيلً  ريسيبلن ميبىشًٌ

/ ََُِ( سنة ُ، راجع للتوسعة )٦بلة ا٤بصباح( تعُب ابلدراسات القرآنية/ العدد )ُٓٔ/النساء
 ا٤بفهـو ا٢بركي للقرآف الكرًن/ للباحث مكي قاسم البغدادم. 

 ﴾ د زَؾَشٌ ِٓؽُِْنَد ًََٓد ؤَْٗضٍََ خُشَّلَُْٖٔ ِْٖٓ ؽَِْءٍ بِْٕ ؤَْٗعُْْ بَُِّد ظٌَْزِزٌَُٕهَدٌُُخ َٓد ؤَْٗعُْْ بَُِّ ﴿ – ٘ٔ
( ال ميزة لكم علينا، كليس لكم فضل علينا، فلو أكحي إليكم قَاُلوا َما َأيْػُتْم ِإَّلَّ َبَشٌر ِمثْػلَُنا) 

األكلوف ا٤بعاندكف، كلو ألكحي إلينا، فكيف أكحى هللا إليكم دكننا؟! كىو جواب كما قاؿ 
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بلئكة فلن يتغّب من األمر شيء، ألف ا٤بلك ليس من جنس جعل هللا الرسوؿ ملكان من ا٤ب
َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلًكا ، كال خّب فيمن ال أيلف كال يؤلف كقولو )ه كال أيلفهمو فلأيفبل  البشر

ينزؿ هللا  ( ٓبَوَما َأيْػَزَؿ الرَّْْتَُن ِمْن َشْيءٍ ) ٗ/األنعاـ( َٕتََعْلَناُه َرُجاًل َوَلَلَبْسَنا َعَلْيِهْم َما يَػْلِبُسوفَ 
عوف ( ما أنتم إاٌل قـو تدٌ ِإْف َأيْػُتْم ِإَّلَّ َتْكِذبُوفَ شيئان من الوحي كالرسالة بل يَبكهم كشأهنم )

كيٍم كىلىًكنَّ اَّللَّى ٲبىين  عىلىى قىالىٍت ٥بىيٍم ريسيليهيٍم ًإٍف ٫بىٍني ًإالَّ بىشىره ًمثٍػلي )أنكم مرسلوف من عند هللا كقولو 
ر، كسطحية ُب كىذا اإلنكار ُب قو٥بم فيو سذاجة التصوٌ  ُُإبراىيم/( مىٍن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدهً 

ٲبشي على كاقعي ؾ انطق متحرٌ  لوظيفة الرسوؿ أف يكوف قرآف حيٌ التفكّب كجهل ُب اإلدراؾ 
تتحرؾ بْب  ،٭بوذجية ٩بيزة عالية ا٤بضامْبكقيادة  ةكقدك األرض، كيكوف رسالة إسبلمية كقدرة 

َا َأَن َبَشٌر ِمثْػُلُكْم يُوَحى ِإَلَّ الناس تصلح لبلقتداء كالتأثّب ُب الناس كقولو ) ( ُقْل ِإ١تَّ
 . َُُالكهف/
 ﴾ ُُْٔسِنيًََُٓد ػََِْْنَد بَُِّد خُْسََِدؽُ خ ،هَدٌُُخ سَزُّنَد َّؼَُِْْ بَِّٗد بٌَُُِْْْْ َُُٔشْعٌََُِٕ  ﴿ -ٚٔ– ٙٔ

قالوا ذلك ُب ثقة ا٤بطمئن إٔب صدقو، العارؼ ٕبدكد كظيفتو، ا٤بستوعب لرسالتو، فقاؿ ىؤالء 
( كىذا يكفي، كىو سبحانو يشهد كهللا خّب الشاىدين كقولو قَالُوا رَبػ َنا يَػْعَلمُ الرسل الثبلثة )

َنُكمْ ) فهو سبحانو الذم أرسلنا لنلقي حجتو ، ٔٗ/اإلسراء( ُقْل َكَفى اِبّلِلَِّ َشِهيًدا بَػْيِِن َوبَػيػْ
( ألنو جواب ا٤بنكرين، كقاؿ َلُمْرَسُلوفَ بلـ التوكيد )بدكا رسالتهم ىنا الرسالية عليكم، كأكٌ 

الرسل ذلك بعدما قامت ا٢بجة بظهور ا٤بعجزات ا٣بارقة للعادة الدالة على قطعية صدؽ 
ستعصية كإحياء ا٤بوتى، ككلها كاألبرص كشفاء األعمى كاألمراض ا٤ب والرسل، كإبراء األكم

نات كاضحات الداللة على أهنا إعجازية خارقة للعادة كلكنهم ٓب ( إهنا بيٌ ِبذف هللاٙبصل )
َوَما ) -ُٕهللا،  معيقبلوىا، إف الرسل ألزموىم بذلك النظر ُب معجزاهتم ليعلموا أهنم صادقوف 

َنا ِإَّلَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبيُ  ( الذم ٰبصل بو توضيح األمور البالغ ا٘تبي)( إف كظيفة الرسل َعَليػْ
ة، كالناس بعد ذلك أحرار فيما ٱبتاركف ألنفسهم من بوضوح كصراحالرسالية ا٤بطلوبة بياهنا 

رًينى كىميٍنًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اَّللًَّ حيجَّةه بػىٍعدى الر سيلً طريق كقولو ) ( ريسيبلن ميبىشًٌ
آؿ ( لَْيَس َلَك ِمَن اْْلَْمِر َشْيءٌ ذلك ليس ٥بم من األمر شيء كقولو ) ، كبعدُٓٔالنساء/
فإف آمنتم فلكم سعادة الدنيا كاآلخرة، كإف كذبتم فلكم الشقاء كا٣بسراف، ككصف  ُِٖعمراف/

 الشاىدة بصحة اإلرساؿ من قبل هللا تعأب.  ،( الواضح ابآلايت كالدالالتاْلُمِبيُ الببلغ بػ )
 ﴾ٌخ بَِّٗد ظَيََّْشَْٗد زٌُِْْ َُحِْٖ َُْْ ظَنْعَيٌُخ َُنَشْـَُٔنٌَُّْْ ًََََُْٔغَّنٌَُّْْ ِٓنَّد ػَزَخذٌ ؤٌَُِْْهَدُُ ﴿ – ٛٔ

١بؤكا إٔب منطق القوة كإظهار الكراىية  ،ك٤با ضاقت هبؤالء ا٤بكذبْب ا٢بيل كأعيتهم ا٢بجج
: َتطَيػَّْرنَ ( ِإنَّ َتطَيػَّْرَن ِبُكمْ لقرية )( قاؿ الكافركف من أىل اَقالُواكالتشاـؤ كالتهديد كالوعيد )

ع الشر ُب تشاءمنا، أم إان تشاءمنا بكم كمنكم كبدعوتكم لنا إٔب اإلٲباف برسالة هللا! كنتوقٌ 
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ؽ ٦بتمعنا رٌ فى دعوتكم، ألف ا٤بصائب كان إهنالت علينا منذ كصولكم ٤بدينتنا، كألف دعوتكم تػي 
م خّب لنا كلكم، فإف ٓب تنتهوا عنا فإان لن نسكت عنكم إٔب فئتْب: معكم كعليكم، فسكوتك
تَػُهواكلن ندعكم تواصلوف دعوتكم ) ( كنقسم اب لئن ٓب ٛبتنعوا عن الدعوة إٔب لَِئْن ملَْ تَػنػْ

قتلة!  رَّ لنقتلنكم رٝبان اب٢بجارة حٌب ٛبوتوا شى ك ( لنشتمنكم لَنَػْرُّتَنَُّكمْ التوحيد هللا كرفض ديننا )
مهْب، ٘بمع بْب  بطيءطريقة إعداـ بتعذيب مؤٓب مذؿ ت صربان اب٢بجارة، كىي : ا٤بو والرجم

ُهْم ِإَّلَّ َأْف يُػْؤِمُنوا اِبّلِلَِّ اْلَعزِيِز اْٖتَِميدِ األٓب ا١بسدم كالعذاب النفسي كقولو ) ( َوَما يَػَقُموا ِمنػْ
ركنو! كىكذا ذاب موجع ال تتصوٌ ( عَعَذاٌب َألِيمٌ ا )نٌ ( كليصيبكم مً َولََيَمسَّنَُّكْم ِمنَّا) ٖالربكج/

ح الباطل عن قباحتو كشراستو ضد أىل ا٢بق كالصبلح، فيعمدكف إٔب ا٤بواجهة أسفر كصرٌ 
ة ا٢بجة العلمية، كمن ضاؽ عليو ا٢بق كماقالعنيفة كاألسلوب الغليظ ابلتهديد كالوعيد ُب م

 فالباطل عليو أضيق! 
 : فائدة
 .خرافة من خرافات ا١باىليةـؤ كىٍىمه ك كىذا التشاتشاؤمهم برسل هللا،  واهككجٌ 

،  إهنم دعوىم إٔب دين هللا ا٢بق غّب ّْ/األنعاـ( َوزَيََّن َٙتُُم الشَّْيطَاُف َما َكايُوا يَػْعَمُلوفَ كقولو )
جة الغليظة، ما يدينوف بو عبادة مادكف هللا، فاستغربوه كاستقبحوه كنفرت عنو طبيعتهم ا٤بعوٌ 

اكية ا١بديدة ا٥بادية، كالذم يعيش ُب الظبلـ فعندما أيتيو النور فتشاءموا من الرسالة السم
عن ، ِّيونس/( َفَماَذا بَػْعَد اْٖتَقِّ ِإَّلَّ الضَّاَلُؿ فََأنَّ ُتْصَرُفوفَ ينكمش عنو كيتضايق منو كقولو )

فىعيوي ا٢بق  يىٍضريهي البىاًطلي، كىمىٍن ال يستقم ًبوً ) اإلماـ علي )ع( ، الضَّبلىؿي  ريهي ضا٥بيدىل يى  إنَّوي مىٍن الىيػىنػٍ
، كمن العجيب أف ٯبعل من قدـ   ِِْْٓؿ خرباكنز العم( الشَّك   يىضير هي  اٍليىًقْبي  مىٍن الىيػىنػٍفىعيوي كى 

الٍب فيها الكرامة كالسبلمة ببل أية ندامة كال  ،كاالستقامةأبجل النعم ىي نعمة ا٥بداية ٥بم 
َذِلُكْم ِِبَيَُّو ِإَذا ُدِعَي اّلِلَُّ َوْحَدُه َكَفْرمُتْ كقولو )  ،إلٍبموف منها كأتخذىم العزة اباءمبلمة، فيتش

هي امٍشىأىزٍَّت قػيليوبي الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى ، كقولو )ُِغافر/( َوِإْف ُيْشَرْؾ بِِو تُػْؤِمُنوا كىًإذىا ذيًكرى اَّللَّي كىٍحدى
 . ْٓالزمر/( ذىا ىيٍم يىٍستػىٍبًشريكفى اًبآٍلىًخرىًة كىًإذىا ذيًكرى الًَّذينى ًمٍن ديكنًًو إً 

 ﴾ هَدٌُُخ ىَدجِشًُُْْ َٓؼٌَُْْ ؤَجِْٖ رًُِّشْظُْْ زََْ ؤَْٗعُْْ هٌٌَّْ ُٓغْشِكٌَُٕ ﴿ – ٜٔ
( شؤمكم طَائِرُُكْم َمَعُكمْ صرب ٝبيل )ك جليل  قه لي خي ( قاؿ ٥بم ا٤برسلوف ٗببلطفة ككداعة كى قَاُلوا) 

( َمَعُكمْ ، إ٭با ىو )كضيق تفكّبكم كتعاسة نفوسكم مبلـز لكم، كأنتم ٙبملوف سبب شؤمكم
على أنفسكم الشـؤ كلو،  معليكم كمرتبط أبعمالكم، كأنتم كتبترره ضكمنكم كلكم كيعود 

كأعمالكم  ،بسبب جهلكم كإقامتكم على الكفر كعنادكم على الفساد كسوء عقيدتكم
ُهْم َسيَِّئٌ  فَِإَذا َجاَءتْػُهُم اٖتَْ الفاسدة الضارة لكم كلغّبكم كقولو ) َسَنُ  قَاُلوا لََنا َىِذِه َوِإْف ُتِصبػْ

َا طَائُِرُىمْ  َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ، كقولو )ُُّ/األعراؼ( ِعْنَد اّلِلَِّ  َيطَّيػَُّروا مبُوَسى َوَمْن َمَعُو َأََّل ِإ١تَّ
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رى فػىتىكيوفى ًمنى فىبلى تىٍدعي مىعى اكقولو ) ُٕا١بن/( ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْكُو َعَذااًب َصَعًدا َّللًَّ ًإ٥بىنا آىخى
عن ، ُِْطو/( َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإفَّ َلُو َمِعيَشً  َاْنًكا)كقولو  ُِّالشعراء/( اٍلميعىذًَّبْبى 

ٍاؾى ميٍرًشده عى )ِإفَّ النَّْاَس َأْربَػَعٌ : : بعض الصادقي )ع( تًَّبعيويهي، اً  فى ٍآبه رىجيله يػىٍعلىٍم كىيػىٍعلىٍم أىنَّوي يػىٍعلىٍم فىذى
ٍاؾى غىاًٍفله فىأىٍيًقظيويهي فى  يػىٍعلىمٍ  أىنَّوي  كىالى يػىٍعلىمٍ  يػىٍعلىمٍ  كىرىجيله  ٍاؾى  الى يػىٍعلىمٍ  أىنَّوي  ، كىرىجيله الى يػىٍعلىٍم كىيػىٍعلىمٍ ذى فىذى

ٍاًىله فػىعىلًٌميويهي، كىرىجيله الى يػىٍعلىٍم كىيػىٍعلىمٍ  ٍاؾى ضى  يػىٍعلىمٍ  أىنَّوي  جى إف  ِْٔ/َُميزاف ا٢بكمة( ٍاؿ  فىأىٍرًشديكيهي فىذى
كتشاؤمو  هكنواايه كىو ٰبمل طائر كقناعاتو إرادة هللا تعأب ابلعبد تنفذ من خبلؿ نفسو كأعمالو 

كاإلنساف ىو كأكىامو ا٤بنحرفة، من خبلؿ فكره الضٌيق كخيالو ادكد كقناعاتو الساذجة معو، 
 (وُ سَ فْ يػَ  عَ ضَ يَ  يثُ حَ  اإليسافُ )ِف غرر اٖتكم بنفسو، الذم يبِب مستقبلو الدنيوم كاألخركم 

ف تشاؤمكم ىذا كإكىو الذم صنعو بسوء تصرفو، لذلك ٰبمل طائره معو كشؤمو ملتصق بو، 
 ة ُب التفكّب كخرافة من خرافات ا١باىلية ا١بهبلء!! كعنجهيٌ نزؽ نفسي 

كصبلح كفبلح كأمل كأماف كأمن أما رسالة اإلٲباف كالعلم كالتوحيد فهي رسالة خّب كبركة 
ك٪باح كاطمئناف قلوب، كالواجب ا٤بلقى على الرسل أف ٛبضي ُب تبليغ الرسالة ابألساليب 

كليس  ،ريض شيطاين كليس بسببناٙبمنكم كىو نة ا٤برنة إٔب هناية الطريق، فيكوف شؤمكم ليٌ الٌ 
( ، ( َفذَكِّْر ِإْف يَػَفَعِت الذِّْكَرى) ( أئن ذكرانكم اب٢بق كقولوَأِئْن ذُكِّْرمتُْ فينا ما يوجب التشاـؤ

قابلتموه ٗبثل ىذا ا١بحود  :، جواب ا١بملة ٧بذكؼ لداللة السياؽ عليو، كتقديرهٗاألعلى/
هتديده ىو الناصح اٌب لكم ( أئن كيعظتم فهل جزاء الواعظ َأِئْن ذُكِّْرمتُْ كالتشاـؤ كالتهديد )

فيو مصلحتكم؟ أفهذا جزاء التذكّب اب٣بّب؟! إف ركم ما ككعيده؟! أترٝبونو كتعذبونو ألنو ذكٌ 
 .تدبرًب حجتنا لكم لعرفتم صحة ما قلناه لكم، فليس نقص األدلة سببان لكفركم

: متجاكزكف ا٢بد، أم بل أنتم قـو عادتكم اإلسراؼ ُمْسرُِفوفَ ( َبْل َأيْػُتْم قَػْوـٌ ُمْسرُِفوفَ ) 
كالتفكّب السليم ُب العصياف كالطغياف  كالتجاكز للحدكد كاألصوؿ، كخرجتم عن قواعد العقل

الذين ال يفقهوف لغة الكبلـ!  ةحقان إنو أسلوب الطغاة العتاة البغا ،كاإلجراـ كالتمرد على هللا
ار كتوبيخ ٥بم مع الزجر كالتقريع، كينتهي موقف الرسل الكراـ مع أصحاب القرية ككىو إن

 يَػَرةٌ طَ  َّلَ وَ  َعْدَوى َّلَ : عن النيب )ص( )ئدةفااة إٔب ىذا الطريق ا٤بسدكد! سالغبلظ الشداد الق
ات اف٫بر اال، كالطّبة من أعراؼ ا١باىلية السائدة كمن ا٣برافات ك ِّٖ/ْنور الثقلْب( ـٌ ؤُ شُ  َّلَ وَ 

عن اإلماـ الصادؽ )ع(  ، فهي على ما أنت عليو!ا٤بشبوىة كا٤بكركىةالشيطانية كاألكىاـ 
 يئًا ملَْ شَ  لهاْ عَ ِتَْ  ملَْ  دت، وإفَ ا تشدّ دهتَ شدّ  ، وإفْ تْ يَ وّ هتَ ها يتَ وَّ ىَ  الطرية على ما ِتعلها، إفْ )
دكا كال وحَّ وا، تى ىي بوا كال تكرًٌ بٌ لوا كال تتشاءموا، حى ركا، تفاءى ركا كال تنفًٌ شٌ بى : والقاعدة( ئاً يْ شَ  نْ كُ تَ 

عىٍبًد عىلىى هللًا عىلىى حيٍسني تػىوىك ًل الٍ ) ِف غرر اٖتكم ،: التوكل على هللا تعأبوكفارة الطريةقوا، تتفرَّ 
ًر ثًقىًتًو بًوً   . (قىدى
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 ﴾ًَـَدءَ ِْٖٓ ؤَهْقََ خَُْٔذِّنَصِ سَـٌَُ َّغْؼََ هَدٍَ َّد هٌَِّْ خظَّسِؼٌُخ خُُْٔشْعَِِنيَ ﴿ – ٕٓ
و  ىذه األثناء برز ٭بوذج ا٤بؤمن الصاّب القوم ُب إرادتو، الرقيق ُب معارضتو، إن ُب: ك مقدم 

، إنو النموذج الصادؽ ةالغليظ ةالعنيف ةا٤بعاند ةالكافر  ،ألىل القريةعارض ا٤باألمثل نموذج ال
ا٢بق ا٤بستقيمة، ىذا الرجل  ةز الذم استجاب لفطرتو السليمة، كانشرح صدره لدعو ا٤بميٌ 

، فاستشعر كالفطرة دالئل ا٢بق كحجة العلم كدليل العقل٠بع دعوة الرسل كرأل  وبالصاّب النٌ 
قَػْتُو اَْلْعَمْاؿُ َمْا َوقػَ  :اإِل٦ْتَْافَ )استذكؽ حبلكتو، قلبو حقيقة اإلٲباف ك  فلم ( َر ِفْ اْلَقْلِب َوَصدَّ

بد  بعقيدتو، كىو يرل الشرؾ منتشران من حولو، فبل٧بتفظان يطق عليها سكواتن كٓب يقبع ُب داره 
اًىديكا ُب اَّللًَّ ا٢بق ُب ظركؼ صعبة كقولو )كلمة أف ٯباىد ُب سبيل هللا كيقوؿ    حىقَّ كىجى

ًلمىةي اد  هى ا١بً  أىٍفضىلي ، عن النيب )ص( )ٖٕا٢بج/( ًجهىاًدهً  كنز العماؿ ( جىائًرو  سيٍلطىافو  دى نٍ عى  قٌو حى  كى
بْب ليقـو بواجبو ُب تبليغ قومو كُب ٦بتمع معاند، فسعى اب٢بق إٔب قومو ا٤بكذٌ ، ّْٖٖٓخرب

الصا٢بْب، ليبْب أف ا٢بق البد ْب ا٤ببلغكأتييدىا، كمنعهم من االعتداء على ا٤برسلْب  دعوة ا٢بق
، ليثبت سينة هللا ا١بارية ُب كل من أىلو ء األسباب لو من يدافع عنوهيٌ لو من نصّب، كأف هللا يي 

كقولو  ِْفاطر/( َوِإْف ِمْن أُمٍَّ  ِإَّلَّ َخاَل ِفيَها يَِذيرٌ زماف كمكاف كُب ٝبيع األحواؿ كقولو )
  .ٕرعد/لا( كىًلكيلًٌ قػىٍوـو ىىادو )

( بصيغة النكرة رَُجلٌ كجاء ) ُُٖاألعراؼ/( َوٝتَّْن َخَلْقَنا ُأمٌَّ  يَػْهُدوَف اِبْٖتَقِّ َوِبِو يَػْعِدُلوفَ كقولو )
متميزة ُب ، ليس لو قدرة كمكانة اجتماعية كإمكانية مالية فردان عاداٌين كاف لئلشارة إٔب أنو  

من كنصرة كٞباية عة نٓب يكن ُب ماجملتمع، كٓب يكن ىذا الرجل الصاّب ذا جاه كال سلطاف، ك 
كتدفعو من أقصى ا٤بدينة  ،رة ا٢بية ُب ضمّبه ترفع إرادتوا٤بؤثٌ ا٢بٌقة عشّبتو، كلكنها العقيدة 

ُب أجواء مشحونة ابلبغضاء بقدره كقدرتو، ة كيقاـك الفساد كا٤بفسدين، غ رسالتو ا٢بقٌ ليبلٌ 
 للحق كا٤بملوءة ابلشرؾ كا٤بشركْب. 

( صاّب رَُجلٌ ا٤بدينة ) ُب( كجاء من أبعد موضع ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِ  رَُجٌل َيْسَعى َوَجاءَ : )ا٘تعىن
٠بو، ألنو يريد أف اابة الضيم كمن ا٤بقاكمْب للباطل، ٓب يشر القرآف إٔب مؤمن مستضعف من أي 

وقف ، كصناعة ا٤بينقلنا من )٘بسيد الذات( كاالعتزاز ابألان إٔب )هتذيب الذات، كتزكية النفس(
 اْ ر إىل مَ ظُ كن ايْ لَ اؿ، وَ قَ  نْ ر إىل مَ ظُ نْ يَّل منا القرآف أف )جل أف يعلٌ أكمن البطوٕب الصحيح، 

ذا يدؿ أف صنع ا٤بوقف ا١بليل الكبّب أىم من صاحبو العزيز، كىكما ُب غرر ا٢بكم، ( اؿقَ 
حبيب ف ا٠بو )ركف أأكثر ٩با ٰبٓب بعمره ادكد، كاتفق ا٤بفسٌ ا٤بميزة كاإلنساف ٰبٓب ٗبواقفو 

( ا٤بعركؼ ٗبؤمن آؿ ايسْب كقد آمن ابلرسل عند كركدىم القرية، ككاف منزلو ُب أقصى النجار
قريب من قومو كلكنو غائب عنهم بفعلو  كلكنو يعلم ما يدكر فيها، كربٌ  ،كآخر منازؿ ا٤بدينة

ستشهادم اقاـ بعمل جهادم  ،)كابلعكس(، فلما بلغو أف قومو قد كذبوا الرسل كٮبوا بقتلهم
طيط كا٤ببادرة أىم أسس النجاح ُب ٝبيع خهم، كالتنشريف كابدر مسرعان للدفاع عبطوٕب 
خرج من بيتو كجاء يسعى ٔبد كجهد كقصد، يريد أف يوصل رسالتو قبل فوات  ،األعماؿ
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 ( للدفاع بلسانو عن ا٤برسلْب واِٙتَمُ  َعلى َقَدِر ا٘تُِهمَّ األكاف، ككانت مهمتو عالية ا٤بضامْب )
 ( قَاَؿ اَي قَػْوـِ اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِليَ )

قومي  لوجو هللا، ك٧بذران ٥بم من تكذيب رسل هللا الصا٢بْب، قاؿ: ايحرصان على نصح قومو 
اْسَتِجيُبوا ّلِِلَِّ قوىم تنالوا خّب الدنيا كاآلخرة كقولو )بعوا ىؤالء ا٤برسلْب كصدٌ كأىل بلدم اتٌ 

، ككانت منو معارضة كمبادرة ٭بوذجية مناسبة ِْ/األنفاؿ( ِلَما ٤ُتِْييُكمْ  َولِلرَُّسوِؿ ِإَذا َدَعاُكمْ 
لْب مع بعض اب٣بّب كُب ٧بلها البلئق، كاستعمل ا٢بوار العقبلين األخبلقي ا٥بادئ الٌ  ةه اقى بٌ سى 

َوَلْو ُكْنَت  فَِبَما َرْْتٍَ  ِمَن اّلِلَِّ لِْنَت َٙتُمْ القيادات ا٤بتنفذة كالقريبة من ا٤بلك ا٤بستكرب كقولو )
: فبل أسلوب كاحد، كال توقف إذف، ُٗٓآؿ عمراف/( َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب ََّليْػَفض وا ِمْن َحْوِلكَ 

كصبلبة ُب كاالنفتاح على اآلخر، كال ٝبود ُب األداء، كىناؾ مركنة ُب التعامل،  ،ُب االبداع
ن حجة ا٢بوار كيتقدـ عليها. راجع أىم م ا٤بؤثر الفٌِب القيم كا٤ببادئ، كأف يكوف أسلوب ا٢بوار 

( سنة ُللتوسعة/ الفكر ا٢بركي ُب القرآف/ ٦بلة ا٤بصباح الٍب تعُب ابلدراسات القرآنية/ العدد )
 بقلم الباحث مكي قاسم البغدادم.. ََُِ

 ﴾ خظَّسِؼٌُخ َْٖٓ َُد َّغْإٌَُُُْْ ؤَـْشًخ ًَىُْْ ُٓيْعَذًَُٕ ﴿ – ٕٔ
ي كيقاـك الباطل كيقوؿ لقومو ا٤بكذبْب: كىو ٯباىد كيضحٌ  (مؤمن آؿ ايسيالرجل )ٍب أخذ 

ال يبتغي مغنمان إنو لصادؽ، إف الذم يدعو مثل ىذه الدعوة الصا٢بة كىو ال يطلب أجران ك 
 تكليفان فما الذم ٰبملو على ىذا التكليف الصعب ُب طريق ذات الشوكة إف ٓب يكن يليٌب  كإاٌل 

َوُىْم سبان ماداين كال يطلب أجران كال جاىان كال منصبان )من هللا، كىو ال ٯبِب من كراء ذلك ك
( إٔب هنج سليم كإٔب طريق مستقيم، ابإلضافة إٔب النزاىة ا٤بالية العقائدية، فهداىم ُمْهَتُدوفَ 

كاضح، فهم يدعوف إٔب هللا الواحد، كمنهج كاحد، كعقيدة حقة مستقيمة كاحدة، عقيدة ال 
( اتبعوا من َأْجًرا اتَِّبُعوا َمْن ََّل َيْسأَُلُكمْ : )ا٘تعىنؼ، ال تطرٌ خرافة فيها كال غموض كال غلو ك 

مكم كينصحكم كيعظكم ٗبواعظ ابلغة األٮبية، كال يطلب منكم كال يشَبط عليكم أم أجر يعلٌ 
كليس عنده أم غرض فاسد ٱبفيو، كال مرتبط  مادم أك معنوم، كال يطلب شكران كال علوان 

ان كاحدان يكفيو ٮبٌ إٔب كجو كاحد يكفيو الوجوه كلها، كٰبمل  ؤبهات مشبوىة، فهو متوجٌ 
غ كال أيخذ أجرة مادية كلكنو من يدعو كيبلٌ  ا٥بمـو كلها على دعوتو كتبليغ رسالتو، فلعلٌ 

ِإفَّ ُىَدى ( ملتزموف هبدل هللا بقولو )َوُىْم ُمْهَتُدوفَ مشبوه كعميل كليس على ا٢بق! ٍب قاؿ )
كيعملوف ما ، مستقيموف على منهج هللا، ٯبتنبوف ما يسخط هللا، َُِالبقرة/ (اّلِلَِّ ُىَو اْٙتَُدى
ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإىَل كيرضى هللا كإف خالف ىواىم كقولو ) -كل الناس  –ينفع الناس 

يػٍري ) ِف غرر اٖتكم، َُٖيوسف/( اّلِلَِّ َعَلى َبِصريٍَة َأَن َوَمِن اتػَّبَػَعِِن    (النَّاسى  فىعى نػى  مىنٍ  الٌناسً  خى
 : فائدة
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الشخصية كمصا٢بهم  ركف خططهمرٌ ُب اآلية إشارة ذـ صرٰبة للمتاجرين ابلدين، الذين ٲب
كنز العماؿ ( ويٌل ٘تن طََلَب الّدييا ابلّدين)عن النيب )ص( كمشاريعهم الدنيوية ابسم الدين، 

أك  ،ة ابسم الدينب متنوعاليكالذين يسرقوف أمواؿ كثّبة من عامة الناس أبس، َُِٗٗخرب
بىةي ُب غرر ا٢بكم ) ،بشعارات ا٤بؤمنْب أك ٗبواقع العلماء الصا٢بْب البارزة ُب اجملتمع اٍلميًصيػٍ

كىالى تػىٍلًبسيوا ، كقولو )اللهم َّل ِتعل مصيبتنا ِف ديننا: وٟتن يقوؿ( اًبلدًٌٍيًن أىٍعظىمي اٍلمىصىاًٍئبً 
ٍيئان  النَّاسي  يػىتػٍريؾي  ُب غرر ا٢بكم )الى . ِْ/البقرة( كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى ا٢بٍىقَّ اًبٍلبىاًطًل كىتىٍكتيميوا ا٢بٍىقَّ   ًمنٍ  شى

ٍاًدمىان  ميٍلكىوي  جىعىلى  ًمٍنوي( كفيو أيضان )مىنٍ  أىضىر   ىيوى  مىا عىلىٍيًهمٍ  هللاي  فػىتىحى  ًإالٌ  دينٍػيىاىيمٍ  إًلٍصبلحً  ًديًنًهمٍ   خى
،سيٍلطىاٍ  كيل   لىوي  ًإنٍػقىٍادى  ًلًديًٍنوً  ٍاًدمان  ًديٍػنىوي  جىعىلى  كىمىنٍ  فو (! كيل   ًفٍيوً  عى طىمى  ًلميٍلًكوً  خى  وفيو أيضاً  ًإٍنسىٍافو

ٍم ًمٍن ضىبلىلىةو زيٍخرًفىٍت آًبيىةو ًمٍن ًكتىٍاًب هللاً ) اٍ يػيزىٍخرىؼي الدًٌٍرىىمي الن حىٍاسي اًبٍلًفضًَّة اٍلميمىوَّىىةً   ،كى  (كىمى
 ﴾ َُّزُِ كَيَشَِِٗ ًَبَُِْْوِ ظُشْـَؼًٌَََُٕٓد َُِِ َُد ؤَػْسُذُ خ ﴿ – ٕٕ

ف ُب ٍب التفت الرجل الصاّب الناصح )مؤمن آؿ ايسْب( إٔب قومو ا٤بكذبْب كخاطبهم بتلطٌ 
٤باذا  ،اد كشفافية ُب التعبّب، كىو ينصحهم ُب أسئلة إنكارية ينكر هبا الرجل على نفسوشاإلر 
َهاَوَمْن أَ يكوف من العابدين  تعأب كقولو )ال  ( ْظَلُم ٝتَّْن ذُكَِّر ِبَِاَيِت رَبِِّو ُثَّ َأْعَرَض َعنػْ

، فإنو ٰبب ٥بم ما ٰبب لنفسو، كيكره ٥بم ما يكرىو لنفسو، فتحدث عن أسباب ِِالسجدة/
 كتت فيو كٙبٌر ظإٲبانية كانشد قومو بفطرتو السليمة الشاعرة اب٣بالق ا٤بؤمنة ابلفاطر، الٍب استيق

( كما الذم َوَما ِلَ ََّل َأْعُبُد الَِّذي َفَطَرين : )ا٘تعىنلربىاف مع ا٢بجة كالبياف ، فاقتنع علميان ابمعو
 ،رين فأحسن صورٌب( أم خلقِب من العدـ إٔب الوجود، فصوٌ َفَطَرين ٲبنعِب أف أعبد هللا الذم )
ولو اإلٲباف كق فطرة التوحيد كحبَّ  ككضع ُبَّ كرٞبِب فأحسن تربيٍب، كأكرمِب فأحسن تكرٲبي، 

َها ََّل تَػْبِديَل ِٗتَْلقِ ) /( هللا ِفْطَرَة اّلِلَِّ الَِِّت َفَطَر النَّاَس َعَليػْ ىو سبحانو الذم يستحق  َّالرـك
َوِإلَْيِو ل. )ر كالتأمٌ عصى، كىذه دعوة رسالية غّب مباشرة للدعوة على التفكٌ طاع كال يي عبد كيي أف يي 

كعند البعث كالنشور إٔب خالقو بعد ا٤بوت أف ا٤بخلوؽ البد أف يرجع  مى لً ( كعى تُػْرَجُعوفَ 
للحساب كا١بزاء ُب النهاية، كاألمور اب٣بواتيم، كما يرجع كل شيء إٔب مصدره األصيل كقولو 

ًقيوً ) اًدحه ًإٔبى رىبًٌكى كىٍدحنا فىميبلى ٍنسىافي ًإنَّكى كى ، فمن هللا البداية كإليو تكوف ٔ/االنشقاؽ( ايى أىيػ هىا اإٍلً
تىًهيٍ كالٍ النهاية ) أي  ،ًذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ  ( الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى

 ﴾ ؤَؤَظَّخِزُ ِْٖٓ دًُِٗوِ آَُِيَصً بِْٕ ُّشِدِْٕ خُشَّلَُْٖٔ زِنُشٍّ َُد ظُـِْٖ ػَنِِّ ؽَلَدػَعُيُْْ ؽَْْحًد ًََُد ُّنْوِزًُِٕ ﴿ – ٖٕ
ستعرض ا٤بنهج اآلخر ا٤بخالف للفطرة  إنو تساؤؿ الفطرة السليمة الشاعرة اب٣بالق الواحد، ٍب ي

إٔب آ٥بة  ،كىل أحد أضٌل ٩بن ينحرؼ عن منهج ا٣بالق ا٤بستقيم ،السليمة فّباه ضبلالن بٌينان 
مزعومة ضعاؼ ال ٰبموف أنفسهم كال ٰبمونو، كال يدفعوف عنو الضرر حْب يريد بو خالقو 

ليقويفى شيئان كىم  لىقويفى، الضٌر بسبب ضبللو كا٫برافو؟! كىم ال ٱبى ُذ ِمْن ُدويِِو َآِٙتَ ً : )ا٘تعىنٱبي ( َأَأَتَِّ
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استفهاـ إنكارم للنفي، أيعقل أف اٌٚبذ )من دكف هللا( آ٥بة نعبدىا كىي ال ٛبلك من األمر 
( لو أرادين الرٞبن ِإْف يُِرْدِف الرَّْْتَُن ِبُضرٍّ شيئان، كهللا خالقي كمصٌورم كمدبٌر أمرم كرازقي؟! )

ء كالببلء كالعناء، أبف يبتليِب ببعض الضٌر كاألذل كاآلالـ النفسية أك ا١بسدية، أف ينزؿ يب السو 
 ْلَباَلءُ قِب بعض ا٤بصاعب كا٤بصائب كان كاألمراض ا٤بستعصية غّب العادية، كيكوف )ايأك يذ
ًئا( )الطَّباْعِ  َقَدرِ  َعَلى تنفع شفاعتهم  ( ال تدفع عِب كساطتهم، كالََّل تُػْغِن َعِنِّ َشَفاَعتُػُهْم َشيػْ

كىًإٍف كقولو ) ٖٓالنجم/( لىٍيسى ٥بىىا ًمٍن ديكًف اَّللًَّ كىاًشفىةه الٍب زعموىا شيئان من الضرر كقولو )
( كال ىم يستطيعوف انقاذم َوََّل يُػْنِقُذوفِ ) ُٕاألنعاـ/( ٲبىٍسىٍسكى اَّللَّي ًبضيرٌو فىبلى كىاًشفى لىوي ًإالَّ ىيوى 

 ضرر كالعناء. كخبلصي من عذاب هللا من ذلك ال
 ﴾ بِِِّٗ آََٓنْطُ زِشَزٌُِّْْ كَدعَْٔؼٌُِٕ ،بِِِّٗ بِرًخ َُلِِ مََِدٍٍ ُٓسِنيٍ  ﴿ -ٕ٘– ٕٗ
( إين إف عبدت )من دكف هللا( أم إلو مادم أك معنوم، ِإيّنِ ِإًذا َلِفي َااَلٍؿ ُمِبيٍ ) 

َأرَأَْيَت َمِن اَتَََّذ ِإَٙتَُو قولو )كاٌٚبذت بديبلن عن هللا كعبادٌب ٥بوام، )كا٥بىيول إلىوه مىٍعبويده( ك
، لكنت ُب عبادة ابطلة كطاعة ضارة كُب ّْالفرقاف/( َىَواُه َأفَأَْيَت َتُكوُف َعَلْيِو وَِكياًل 

( كعمى كىول كخسراف ظاىر َلِفي َااَلٍؿ ُمِبيٍ بػيٍعدو كاضح عن ا٢بق كالعقل كأكوف )
ؿي فىأىىنَّ تيٍصرىفيوفى  فىمىاذىا بػىٍعدى ا٢بٍىقًٌ ًإالَّ ككاضح كقولو ) ِإيّنِ َآَمْنُت ) -ِٓ، ِّيونس/( الضَّبلى
( كيقرر الرجل ا٤بؤمن الصاّب ا٤بقاـك للواقع الفاسد كاجملاىد ُب سبيل هللا، ِبَربُِّكْم فَأْتَُعوفِ 

وإتود ابلنفس أقصى غاي  كا٤بضٌحي بنفسو من أجل إعبلء كلمة هللا كبياف كلمة ا٢بق )
دين لو، ( يقرر قرار إتود إٲبانو الصريح ييعلن ه اآلخّب، كييعلن ُب كجو قومو ا٤بكٌذبْب ا٤بهدًٌ

ُب أجواء كافرة رىيبة منحرفة كشرسة! إهنا كلمة الواثق من نفسو كمن قراره القطعي كمن 
قلبو ا٤بطمئن، كأشهد قومو الغبلظ الشداد على إٲبانو، كىو يشٌجعهم أف يقولوىا كما 

يقوؿ كلم  اٖتق ِف ٚتتمع جائر! وَّل يلتفت إىل ماذا يقولوف،  وأيو َّل يبال أفقا٥با، 
نفعاؿ  كتوٌتر غّب متوازف! كبردكد أفعا٥بم الٍب عادة أتٌب اب، كال يعتِب هبم وماذا يفعلوف

إنو صوت الفطرة السليمة ُب قلبو النقي أقول من كل هتديد كأشدَّ من كل كعيد كمن كل 
ىو  إاٌل منُب ىذه األجواء ا٤بلتهبة يح إلٲبانو اب تكذيب، كال يعتمد ىذا اإلعبلف الصر 

لو استعداد للشهادة كالتضحية كالفداء بكل كفاء، كال يبإب مشركع فدائي بطوٕب، ك 
فإنو مقاـك  ،اب٤بوت ُب سبيل نصرة ا٢بق كاالستشهاد ُب سبيل إعبلء كلمة التوحيد

وت، كموت سببو طلب ريبَّ حياة سببها طلب ا٤ب)! (ال ٲبوت)كا٤بستميت مستميت، 
البقاء ، َِٕالبقرة/( َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري يَػْفَسُو ابِْتغَاَء َمْرَااِة اّلِلَِّ كقولو )(ا٢بياة
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: إٌف بقاءؾ إٔب فناء، كفناءؾ إٔب بقاء، فخذ من فنائك الذم ال يبقى، لبقائك الصحيح
 الذم ال يفُب! 

( كا٠بعوا قوٕب فَأْتَُعوفِ فاشهدكا ٕب كاعملوا بنصيحٍب )( الذم خلقكم، ِإيّنِ َآَمْنُت ِبَربُِّكمْ )
كتفٌكركا فيو كاقبلوه، فهو هبذا ا٤بوقف ا٤ببدئي ا٤بقاـك يظهر صبلبة  ،ككعظي كنصحي الثمْب

إرادتو كقوة يقينو اب كبرسالتو كبرسولو ا٢بق كعدـ ا٤بباالة ابلقتل ُب سبيل هللا، فهو شهادة 
 الشهادة( )ككرامتو من هللا كسعادة، 
، كلئن كاف الناس يعربكف إٔب تعديل كامل ٘تفهـو ا٘توت، مت كاف ِف سبيل هللا: والشهادة

إف ا٤بوت عن طريق ا٢بياة، إفى الشهيد يعرب إٔب ا٢بياة السامية عن طريق ا٤بوت ا٤بقٌدس! 
صار دماء : انتصار اإلٲباف على األٓب، كانتصار القيم كا٤ببادئ على إرادة الطغاة، كانتالشهادة

كاختار مواتن حركيان ا٤ببدئي : أتقن فن ا٤بوت والشهيدالشهيد على تكنولوجيا ا٢برب ا٢بديثة! 
حضاراين كاعيان مليئان اب٢بياة ا٤بؤثرة، كبدافع اإلٲباف كبركعة الثبات، كبزينة الرضا، كٔبماؿ ا٣بلود!  

آؿ ( َأْمَواًَت َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرّبِِّْم يُػْرزَُقوفَ  َوََّل َُتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِف َسِبيِل اّلِلَِّ كقولو )
 ،ِٕٖ/ُموسوعة الشهادة(!ا٢بٍىيىاةي ، تػيوىىىبي ٍلكيٍم اٍلمىٍوتى  اٍطليبيواعن اإلماـ علي )ع( ) ُٗٔعمراف/

فإف من توٌجو إٔب كجو كاحد يكفو الوجوه كٌلها، كمن ٙبٌمل ٮبٌان كاحدان يكفو ا٥بمـو كلها، 
ًد قػيوىًمي فىإنٍػهيٍم الى فكانت خطبت ، يػىٍعلىميوفى و ا٤بميزة ىذه نصحان كعظة لقومو كىو يقوؿ )الٌلهيمَّ أىى

يػٍرىان ٩بىىا  كىاٍجعىٍلًِب  فلم تنفع خطبتو الصر٤ت  بلسايو ووعظو، ولكن يفعت خطبتو ( يىظين وفى خى
ا إف ٓب كىكذ !أبلغ َتثريًا من خطب  كالمومشّرف  وتضحيتو بدمو، فكايت خطب  شهادتو 

( هادةالشى  لي تٍ ت قػى ا٤بوي  ؼي أشرى )عن النيب )ص( تكن ا٢بياة كما تريد فليكن ا٤بوت كما تريد، 
ر ا٤بصلحوف ُب حياة  ،، كأفضل حياةٖصََُالبحار الشهداء ُب سبيل هللا! كىكذا ييقدًٌ

س كف أبنفسهم ا٣بالية كبركحهم الغالية، ٦بتمع شر كىكذا يتحدٌ مواجهة اجملتمع الضاؿ ا٤بضل، 
( فقتلوهكال يبالوف بنتائج ىذا التحٌدم، كلكنهم ىجموا عليو كرموه اب٢بجارة كانتقموا منو )

إهنا كحشية ا٢بمقى، كاعتداء ا٥بمج الرعاع، كٓب يكن أحد ٲبنع عنو أذاىم ظلمان كعدكاانن، 
ُهمْ كقولو )  (األفاضل ىلكاألراذؿ  ملكإذا ِف غرر اٖتكم )كيدافع عنو!  ِإَّلَّ َأْف  َوَما يَػَقُموا ِمنػْ

( كىمىٍن ييرًٍد ًفيًو إب٢ًًبٍىادو ًبظيٍلمو نيًذٍقوي ًمٍن عىذىابو أىلًيمو كقولو )،  ٖالربكج/( يُػْؤِمُنوا اِبّلِلَِّ اْلَعزِيِز اْٖتَِميد
ككفر كظلم كُب ىذه اآلية قرنت اإل٢باد ابلظلم، ألف كل ظلم إ٢باد، ككل إ٢باد إنكار  ِٓا٢بج/

اْلمم ثالث ، مل يكفروا اب طرف  عي:  اؽُ بَّ سُ ))كمصداؽ( )ص(  عن النيبكفساد كاعتداء! 
علي بن أّب طالب )ع(، وصاحب ايسي، ومؤمن آؿ فرعوف، فهم الصّديقوف وَعليٌّ 

 غرر ا٢بكم ُب. ذكره كثّب من ا٤بصادر الكبّبة منها الكشاؼ للز٨بشرم ،ِٔٗ/٦ٖبمع البياف( أفضلهم
،غىاٍلً  اًب٢بٍىقًٌ  )اٍلمىٍغليويبي  (.  اًبلشرًٌ  اٍلغىاًٍلبي  به (  وفيو أيضاً مىٍغليويبه )ًمٍن أىٍفحىًش الظ ٍلًم، ظيٍلمي اٍلًكرىاٍـً
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)شٌر ِف غرر اٖتكم يي الرذيلة! كيكوف من األشرار كالذم يػىٍقتيلي الفضبلء فإنو يقتل الفضيلة كٰبي 
 عىلى ا١بميل ابلقبيح( أالٌناس مىٍن كاف

 ﴾هَدٍَ َّد َُْْطَ هٌَِِْٓ َّؼٌََُِْٕٔ هََِْ خدْخَُِ خُْفَنَّصَ ﴿ – ٕٙ
فمات شهيداً يوحي السياؽ القرآين البليغ للقصة بعد ذلك، أهنم ٓب ٲبهلوه أف قتلوه صربان )   

ألنو  ،ٖصََُالبحار( اْلَمْوِت قَػْتُل الشََّهْاَدةِ شرُؼ أَ عن النيب )ص( ) سعيدًا عزيزًا مكّرماً(
تمع جائر! كإف كاف القرآف الكرًن ال يذكر شيئان من : كلمة حٌق أماـ ٦بتبىّن أفضل إتهاد
! تآكا٤بخبٌ  تكإ٭با ٯبعل منزلة الشهداء كرامة خاصة لو، كرامة مليئة اب٤بفاجآشهادتو صراحة، 

ُ إ٭با يسدؿ الستار على الدنيا كما فيها، كعلى القـو اجملرمْب كما ىم فيو كقولو ) فَػَوقَاُه اّلِلَّ
ولكن السياؽ القرآين الدقيق يرفعو على عجال  لنراه ِف العامل ، ْٓغافر/( َسيَِّئاِت َما َمَكُروا

، كىو يستذكؽ نعيم هللا ككرامتو كنعمتو كمن ا٤بغفرة كالرٞبة، ٗبا تليق ٗبقاـ ا٤بؤمن اآلخر
الشجاع ا٤بضٌحي الشهيد ا٤بقاـك للشرؾ كالفساد، كيذكر قومو كيتمُب لو يراه قومو الذين آذكه 

ا آاته ربو من فضلو من الرضا كالكرامة كالعزٌة، ليعرفوا ا٢بق معرفة اليقْب، ال كقتلوه، كيركف م
ِقيَل اْدُخِل : )ا٘تعىنليتهوَّركا مع ىذه ا٢بقيقة الكربل، كال ليدعو عليهم تشٌفيان من قومو، 

فقالت لو ا٤ببلئكة عندىا بوحي  ،فانتصر ابلشهادة ،( عندما قتلوه فمات شهيدان سعيدان إْتَنَّ َ 
من هللا، قوالن مباشران كُب ا٢باؿ كببل فاصل كبسرعة كبدكف أتخّب، ييصىوًٌر الٌسياؽ البليغ مشهد 

وكأ١تا تتصل اٖتياة الدييا ابٖتياة دخولو جنة النعيم ككأنو يستذكؽ نعيمها مباشرة اآلف، 
نٍػيىٍا مىٍزرىعىةي اآلًخرىةً ألف )اآلخرة  ا٣بلود، ء ا٤بؤٌقت إٔب عآب ( كنرل ا٤بوت ٦برد نقلة من عآب الفناالد 

كنرل ا٤بوت خطوة عادلة، ترفع ا٢باجز السَّميك بْب ضيق األرض كجاذبيتها ادكدة ا٤بادية 
إٔب سعة العآب اآلخر ذم اآلفاؽ البل٧بدكدة ا٤بعنوية، عآب ا١بزاء كا٢بساب حيث ا١بنة الواسعة، 

ينة ا٢بق، كمن هتديد البغي إٔب كنرل ا٤بوت نعمة ىو ٦برد نقلة من تطاكؿ الباطل إٔب طمأن
عن النيب سبلـ النعيم، كمن ظلمات ا١باىلية ا١بهبلء إٔب نور ا٥بدل كالتقى كالرٞبة كاليقْب، 

( جنة الربزخ قبل ا١بنة ِقيَل اْدُخِل إْتَنَّ َ ) ِِ/ّركح البياف( مىٍن مىٍاتى فػىقىٍد قىٍامىٍت ًقيىامىتيوي ))ص( 
ُر ، عن النيب )ص( )الكربل ا٤بوعودة ُب يـو القيامة أَو ُحْفَرٌة ِمْن  إْتَنَّ ِ ِمْن راَِيِض  َرْوَا ٌ الَقبػْ

من فقّب(  عرؼ فيها غِبٌ بوير، ال يي )أىكَّؿي عىٍدًؿ اآلًخرىًة القي وعنو )ص( ، ِٕٔ/ٔالبحار(ِر النَّارِ ُحفَ 
 ، فيكوف ُب ركضة من رايض ا١بنة، جزاء على صدؽ إٲبانو كمقاكمتوُْٖ/ُمستدرؾ الوسائل

لواقعو الفاسد كفوزه ابلشهادة كمنازؿ الشهداء السعداء، فدخل ا١بنة فائزان ميكٌرمان كيرزؽ من 
ما يشاء، كقد أذىب هللا عنو شىرَّ األشرار كشىرَّ الفجار كشىرَّ طوارؽ  كا١بٌذاب بنعيمها ا٣ببٌل 

، ك٤با دخل ا١بنة مع ّْفاطر/( اْٖتََزفَ َوقَاُلوا اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ الَِّذي َأْذَىَب َعنَّا الٌليل كالنهار كقولو )
)ٯبب للمؤمن على عن اإلماـ الصادؽ )ع( ( قَاَؿ اَي لَْيَت قَػْوِمي يَػْعَلُموفَ الشهداء السعداء )

 ، فلما دخل ا١بنة كشاىد نعيمها َِٖ/ِالكاُبا٤بؤمن النصيحة لو ُب ا٤بشهد كا٤بغيب( 



 

 187الثالث والعشروف                            / إتزءٖٛ/ عدد آايهتا  كي / م ٖٙيس / سورة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

( لش َهَداُء ِعْنَد َرّبِِّْم َٙتُْم َأْجُرُىْم َويُورُُىمْ َواكتكرٲبها، كأنو ُب رحاب هللا كتكرٲبو كقولو )
يصح قومو ، بسبب مقاكمتو للباطل كإٲبانو الصادؽ كصربه ا١بميل قاؿ ابن عباس )ُٗا٢بديد/

( كإ٭با ٛبٌُب علم قومو ٕبالو كمعرفتهم ٗبنزلتو، ليحملهم ذلك على ِف حياتو، ويصحهم بعد ٝتاتو
خوؿ ُب رحاب اإلٲباف كترؾ الكفر، فإنو ٰبب  ا٣بّب لنفسو كما اكتساب الثواب كاألجر كالد

ٰببو لغّبه حٌيان كمٌيتان! ككاف يتمٌُب من قومو أف يؤمنوا فينالوا ما انلو ىو كليعلموا حسن مآلو 
( ِف َمْقَعِد ِصْدٍؽ ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدرٍ كجبلؿ عاقبتو كٝباؿ خاٛبتو )كاألمور اب٣بواتيم( كقولو )

مد عاقبتو خّبه من ٧ببوب ِف غرر اٖتكم (. كالى عىٍيشى ًإالَّ عىٍيشي اآلًخرىةً ، )ٓٓر/القم )مكركه ٙبي
 تذـ  مغٌبتو )خاٛبتو((

 ﴾زَِٔد ؿَلَشَ ُِِ سَزِِّ ًَـَؼََِنِِ َِٖٓ خٌُُْْٔشَِٓنيَ ﴿ – ٕٚ
ين من كرامة كُب اللحظة الٍب مات فيها شهيدان سعيدان، فتح هللا عليو نعيم ا١بنة، فعاين ما عا

ر على قومو سَّ يضان أتٓب كٙبىى أوابو ٥بم، ففرح كاستبشر أبنعم هللا، ك ثهللا للشهداء ُب سبيلو ك 
ث قومو عما ىو فيو من ٕببوحة نعم هللا، دٌ  لو أف ٨بربان ٰبي الغبلظ، كٛبٌُب الشداد األجبلؼ 

وٟتن ادة الكربل! كي يتوبوا كيستغفركا فيشاركوه ىذه السعكأ٢بقو هللا ُب عباده الصا٢بْب،  
لغّبان ما ٫ببو   ٞباة الدين؟! فهل ٫ببٌ انٌ إعي بل ندٌ  ؟: فهل ىذا مؤمن، ك٫بن مؤمنوفيتساءؿ

مبَا َغَفَر ِل : )ا٘تعىنتنا على مصلحتنا الشخصية؟! ـ مصلحة ديننا كأمٌ ألنفسنا؟! فهل نقدٌ 
وف كا٢بقوؽ العالقة مع ا٣بلق، ر الذنوب إاٌل الديٌ ( أبف هللا غفر ٕب ذنيب، ألف الشهادة تكفٌ َرّبِّ 

 َّصُّصحيح مسلم لشرح النوكم( إَّّل الدَّْين َذْيبٍ َكلِّ   شَِّهيدِ لَ ل يُػْغَفرُ عن النيب )ص( )
َولَِئْن )حَباـ كالتعظيم كقولو كراـ كاال( كىو ُب غاية اإل ِمَن اْلُمْكَرِميَ بحانو )ػ( عنده سَوَجَعَلِِن )

ٌر ٝتَّا ٣َتَْمُعوفَ قُِتْلُتْم ِف َسِبيِل اّلِلَِّ أَ  ، عن النيب ُٕٓآؿ عمراف/( ْو ُمت ْم َلَمْغِفَرٌة ِمَن اّلِلَِّ َوَرْْتٌَ  َخيػْ
ر عنو كل خطيئة، كيرل فٌ كى )عند أكؿ قطرة من دمو يي  يعطى للشهيد ست خصاؿ)ص(: 

 ىع األكرب، كمن عذاب القرب، كٰبلٌ ز ن من الفج من ا٢بور العْب، كيؤمٌ مقعده من ا١بنة، كيزكٌ 
: إعطاء ا٤بنزلة الرفيعة على واإلكراـ (ِمَن اْلُمْكَرِميَ )، ِّٗصٓة اإلٲباف( ٦بمع الزكائدحلٌ 

على نعيم القرب، ألنو إ٭با قاؿ ذلك كىو ُب عآب الربزخ  :وِف ىذا دَّلل كجو التقدير كاإلعظاـ، 
ِف غرر اٖتكم ة، كجاز ا٤بعاد إٔب يـو القيامكقومو أحياء، إذا جاز نعيم القرب جاز عذاب القرب. 

 )بئس الزاد إٔب ا٤بعاد، العدكاف على العباد(
 إتزء الثالث والعشروف من القرآف الكرمي

 ﴾ًََٓد ؤَْٗضَُْنَد ػَََِ هٌَِْٓوِ ِْٖٓ زَؼْذِهِ ِْٖٓ ـُنْذٍ َِٖٓ خُغََّٔدءِ ًََٓد ًُنَّد ُٓنْضُِِنيَ ﴿ – ٕٛ
( الذين اعتدكا مؤمن آؿ ايسييد )ماذا حصل من جزاء اإلٲباف من بعد قتل الشهيد السع   

عليو ظلمان كجوران، فأما جزاء طغياهنم ا٤بهْب فكاف أىوف على هللا من أف يرسل عليهم مبلئكة 
اؽ القرآين ُب كصف مصرع القـو هتوينان لشأهنم كتصغّبان لقدرىم، تدمرىم، كال يطيل ىنا السيٌ 
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( يعود إٔب قَػْوِموِ ( كضمّب )ِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السََّماءِ َوَما َأيْػَزْلَنا َعَلى قَػْوِمِو ِمْن بَػعْ : )ا٘تعىن
قومو ا٤بعتدين عليو على نزلنا أ( أم كما اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِليَ مؤمن آؿ ايسْب الذم قاؿ لقومو )

، كىذا ٙبقّب لو نتقامان فننزؿ جندان من السماء ٥ببلكهم ا ف بعقوبتهمبعد استشهاده، أف نتكلٌ 
َوَما  من ا٤ببلئكة ا٤بقاتلْب لتدمّبىم ) دو دى عى كى  ةو دٌ هنم عند هللا، فبل ٰبتاجوف إٔب عي ٥بم كتصغّب لشأ

كهم لعدـ ا٢باجة إليو، ألف هللا سبحانو يهلكهم أبيسر بل ( كما فعلنا ذلك ُب إىُكنَّا ُمْنزِِليَ 
 الطرؽ كأسهلها من نزكؿ مبلئكة العذاب كجند السماء! لتكوف العقوبة من جنس العمل. 

 ﴾ بِْٕ ًَدَٗطْ بَُِّد فَْْمَصً ًَخلِذَشً كَةِرَخ ىُْْ خَدِٓذًَُٕ ﴿ – ٜٕ
( رىيبة قاصمة ِإَّلَّ َصْيَحً  َواِحَدةً ( ما كانت عقوبتنا ٥بم )ِإْف َكاَيْت ِإَّلَّ َصْيَحً  َواِحَدةً ) 

حا٠بة ال اثين ٥با، كُب ٢بظة خاطفة تقلب حياهتم جحيمان،  كأتٌب بغتة كفجأة ببل مقدمات، 
 ،صاح هبم جربائيل صيحة العذاب ا٤برعبة ا٤بزلزلة، صيحة ا٤بوت الواحدة ا٤بوحدة الٍب ال تتكرر

 قصورىمبق ركح ُب جسد، كتصبح تى فلم  ،عت قلوهبم كسكنت عركقهم ُب أجوافهمقد تقطٌ 
ىم فجأة  ( فإذافَِإَذا ُىْم َخاِمُدوفَ ) ْٓا٢بج/ (كىبًٍئرو ميعىطَّلىةو كىقىٍصرو مىًشيدو ، كقولو )قبورىم

ذىبت  ،فبل صوت كال حركة كال حياة ،الء ٧بتقركف قد أٟبدت أنفاسهمتوف أذٌ مهلكوف ميٌ 
كما تذىب حرارة النار حْب ا٣بمود، كُب اآلية استحقار إلىبلكهم فإهنم   ،منهم حرارة ا٢بياة

وِف ىذا إشارة إىل أّف ىوف على هللا من أف يرسل عليهم مبلئكة العذاب إلىبلكهم! أأذؿ ك 
اؽ القرآين الستار على مشهدىم ، كيسدؿ السيٌ وا٘تّيت كالرماد، ٖتيَّ كشعل  نر موقدةا

 (اإًلٍعًتبىٍاري ييًفٍيدي اٍلًعٍصمىةى ) رر اٖتكمغِف  !لبلعتبار البائس الذليل ا٤بهْب
 ﴾ ضِجٌََُّٕد لَغْشَشً ػَََِ خُْؼِسَددِ َٓد َّإْظِْيِْْ ِْٖٓ سَعٌٍٍُ بَُِّد ًَدٌُٗخ زِوِ َّغْعَيْ ﴿ – ٖٓ

يستعرض هللا سبحانو مشهدان مؤ٤بان من مشاىد يـو القيامة، يركف فيو مصّبىم الذم إليو 
يستعجلوف، ككأنو حاضر تراه عيوهنم، إنو نداء الرب الرحيم الذم يشفق على عبيده لّبٞبهم، 

ُلوا يِْعَمَ  اّلِلَِّ ُكْفًرا وَ ر على العباد )حسٌ تهللا سبحانو ال ي ( َأَحل وا قَػْوَمُهْم َداَر اْلبَػَوارِ الَِّذيَن بَدَّ
، كلكنو يقرر أف حالة ىؤالء ا٤بكذبْب ا٤بعاندين ا٤بستهزئْب ٩با يستحق معو حسرة ِٖإبراىيم/
كخيم كببلء عظيم، تتاح  : حالة ابئسة مؤسفة تنتهي أبصحاهبا إٔب شرٌ واٖتسرةرين، ا٤بتحسٌ 

ركهنا كال ينتفعوف هبا، كىم اب رٞبتو فبل يتدبٌ ٥بم فرصة النجاة فيعرضوف عنها، كيفتح هللا ٥بم أبو 
كىأىمَّا ، كقولو )ككأهنم من دكف كعي كال عقل ،فوؽ ذلك يسيئوف األدب مع هللا كرسولو كرسالتو

ب وا اٍلعىمىى عىلىى ا٥ٍبيدىل يٍػنىاىيٍم فىاٍستىحى  . ُٕفصلت/( ٜبىيودي فػىهىدى
ال مضت كمٌرت ؿ نفسي عميق على حاؿ مؤسفة نفعا: ااٖتسرة( َحْسَرًة َعَلى اْلِعَبادِ : )ا٘تعىن

ُ ر كيغتم كيتأٓب كيندـ بشدة كقولو )ٲبلك اإلنساف شيئان حيا٥با، سول أف يتحسٌ  لَِيْجَعَل اّلِلَّ
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 نَ مِ  رُ ثػَ كْ م  تُ اَ قيّ اؿ الِ ىوُ أن  يَ اْ عَ ْنَد مُ عِ ، ُب غرر ا٢بكم )ُٔٓآؿ عمراف/( َذِلَك َحْسَرًة ِف قُػُلوِّبِمْ 
 (  امَ دْ لنَّ ا يَ طِ رّ فَ ا٘تُ 
ا٤بعاندين ُب كل زماف اٌلبلمبالْب بْب ذٌ ( كىم عامة الناس ا٤بكَعَلى اْلِعَبادِ أسفا ) أم اي: سرةحاي

يبتهم كحرماهنم كخسراهنم حيث بدلوا اإلٲباف ابلكفر، خندامة الناس ا٤بَبفْب ك  كمكاف، كاي
م من عند هللا، كالسعادة ابلشقاكة كا٣بسراف، فظلموا أنفسهم بتكذيبهم كل رسوؿ جاءى

، كلكنهم كانوا يسخركف من الرسل، كىكذا مليهديهم إٔب صراطو ا٤بستقيم كيلقي ا٢بجة عليه
تو مر كشدٌ ر عليهم لفخامة األسٌ حى تى عادة اجملرمْب ُب كل زماف كمكاف، إنو من ا٢بق أف يػي 

تِيِهْم ِمْن َرُسوٍؿ ِإَّلَّ  َما أيَْ  السبب ا٤بوجب للحسرة كالندامة ألنو )كعاقبتو ا٣بطّبة كا٤بريرة، ٍب بٌْب 
وف بذلك ا٥ببلؾ ُب الدنيا كاآلخرة، كىذه ا٢بسرة تعبّب عن سوء ( فيستحقٌ َكايُوا بِِو َيْستَػْهزِئُوفَ 

 خى بْب، كبٌ ذٌ صحاب القرية ا٤بكأار مكة ٕباؿ كفٌ   طبائعالعاقبة كا٤بصّب الوخيم، كىذا تشبيو ب
َرةً  َكْافَ  اِبْلَمْاِاْيَ  يَػتَِّعظُ  َوَمْن َّلَ ) ا٤بشركْب على عدـ اعتبارىم كاالتعاظ ٗبن سبقهم  ِعبػْ

فىبلى تىٍذىىٍب نػىٍفسيكى عىلىٍيًهٍم ( كقولو )بَِغرْيِهِ  ُوِعظَ  َمنْ  السَِّعْيدُ ) ِٙٛف هنج البالغ  خطب ( لِْلَبْاِقْيَ 
 .ٖفاطر/( حىسىرىاتو 
ء اب٢بسرة ابب تنبيو : النداإتواب: فما الفائدة من ا٢بسرة بعد فوات أكاهنا؟ سؤاؿ: فائدة

اٍمىةى )عن اإلماـ الصادؽ )ع(  كاستدراؾ األمر للباقْب، كقولو )ايكيلتا، كايحسرات( ًإفَّ ا٢بٍىٍسرىةى كىالنَّدى
تىًفٍع ٗبىٍا أىٍبصىرى ، كىمىٍن ٓبٍى يىٍدًر األىٍمري الًَّذٍم ىيوى عىلىٍيًو ميًقٍيمه، أىنػى  ٍن ٓبٍى يػىنػٍ ىيوى لىوي أىـٍ  ٍفعه كىاٍلوىٍيلى كيل وي ًلمى

 ُِٖ/ٗٔالبحار( ضىرىره 
 ﴾ ؤََُْْ َّشًَْخ ًَْْ ؤَىٌَِْْنَد هَسَِْيُْْ َِٖٓ خُْوُشًُِٕ ؤََّٗيُْْ بَُِْْيِْْ َُد َّشْـِؼٌَُٕ ﴿ – ٖٔ
َلُهمْ ( أٓب يعلم ىؤالء الكفار، أٓب يعتربكا )َأملَْ يَػَرْوا)  ( ىنا تفيد الكثرة، أم َكمْ ( )َكْم َأْىَلْكَنا قَػبػْ

كىذه آاثرىم  ،بة ا٤بعاندة السابقة عليهم، أىلكناىم كعاد كٜبود كغّبىمّب من األمم ا٤بكذٌ الكث
( من األمم الذين يعيشوف ِمَن اْلُقُروفِ بْب كأهنم عمي ال يبصركف، )تدؿ عليهم، كلكن ا٤بكذٌ 

تمكنوف من ( كيف أهنم ال يَأيػَُّهْم ِإلَْيِهْم ََّل يَػْرِجُعوفَ ُب عصر كاحد القَباهنم ُب الوجود )
الرجوع إٔب حياهتم ا٤بَبفة ألهنم ال يرجعوف إٔب الدنيا حٌب يعرفوا أهنم على خطأ ُب عقائدىم 

فكذلك ىؤالء سيهلكوف  ،كعباداهتم، فكما أهنم انقرضوا إٔب حيث ٓب يعودكا إٔب ما كانوا
أف  كينقرضوف مع آاثرىم ٍب ال يعودكف، كلكن ٥بم عودة بعد ذلك للحساب كا١بزاء، فعليهم

ََّل يَُذوُقوَف ِفيَها يؤمنوا اآلف اآلف كليس غدان، عليهم أف يؤمنوا قبل فوات األكاف كقولو )
ر ، لقد كاف ُب ىذه ا٢بقيقة الكربل عظة ٤بن يتدبٌ ٔٓالدخاف/( اْلَمْوَت ِإَّلَّ اْلَمْوتََ  اْْلُوىَل 

حالة مأساكية تدعو إٔب  يةركف كال يعقلوف، فأال يتدبٌ الغافلْب ر، كلكن العباد البائسْب كيتفكٌ 
إضاعىة الزٌاًد، )ًمٍن الفىساًد  ِٖٔف هنج البالغ  كتابا٢بسرة كالندامة كهذه ا٢بالة ا٤بؤ٤بة؟! 

يزعم أف من ا٣بلق من يرجع  ن( أم مأىل الرجع : ىذه اآلية ترد قوؿ )فائدةعاىًد( كىمىٍفسىدىة ا٤ب
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قبل كتدقيق ٕباجة إٔب رعاية كٙبقيق  أما أحاديث الرجعةقبل القيامة بعد ا٤بوت إٔب الدنيا. 
الٌسفهاء )ا١بهبلء( الركاية(  ةي العيلماءي الوعاية )الدراية( كٮًبٌ  ةي )ٮًبٌ عن النيب )ص( ركايتها كاعتمادىا 

 .ِّّٕٗكنز العماؿ خرب
 ﴾ ًَبِْٕ ًٌَُّ ََُّٔد ـَِْٔغٌ َُذَّْنَد ُٓمْنَشًَُٕ ﴿ – ٕٖ

هنم ليسوا ٗبَبككْب إ كيبعثهم هللا بعد موهتم، ك آلتْب إاٌل كما كل ىؤالء األمم ا٤باضْب كالباقْب كا
يٌع فهم ٦بموعوف ) ،كال مفلتْب من حساب هللا ( ُب ٧بكمة هللا الكربل يـو َلَديْػَنا ُٛتَْضُروفَ ّتَِ

ُ القيامة للمحاكمة كا٢بساب كا١بزاء العادؿ الذم ال ظلم فيو كال مثقاؿ ذرة كقولو ) َألَْيَس اّلِلَّ
كُب ىذه ا٢بقيقة داللة إٔب أف ىناؾ قدرة ىائلة كقوة قاىرة تستدعي  ٖالتْب/( ْٖتَاِكِميَ ِبَِْحَكِم ا

( ِإفَّ ِإىَل رَبَِّك الر ْجَعىللحضور كا٤بثوؿ للمحاكمة، كٰبصل ذلك من دكف اختيارىم، كقولو )
أكـر )إٌف عملى اإلنساف ييدفن معو ُب قربه، فإف كاف العمل كرٲبان عن النيب )ص(  ،ٖالعلق/

ـْ َحِسَب الَِّذيَن اْجتَػَرُحوا السَّيَِّئاِت كقولو ) ،ْْْ/ٕركح البيافصاحبو، كإف كاف لئيمان آ٤بو(  َأ
( َأْف َٞتَْعَلُهْم َكالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٖتَاِت َسَواًء َٛتَْياُىْم َوَٝتَاتُػُهْم َساَء َما ٤َتُْكُموفَ 

دايف السماكية، كىي الٍب تعطي ىا ٝبيع األيقة كربل تقرٌ ، كا١بزاء األخركم حقُِا١باثية/
كتشرؽ فلسفتها، كىي من أصدؽ ا٢بقائق كمن أقول البديهيات،  لغزىا، ، كٙبلٌ للحياة معناىا

دىا قها العلم ا٢بديث، كتؤيٌ ىا العقل السليم، كيثبتها الدليل كينطق هبا الواقع كيصدٌ كيقرٌ 
 ـُ وْ يػَ كىي إٲباف ابلقلب كإقرار ابللساف كعمل ابألركاف )النصوص الكثّبة من القرآف كالسينة، 

( لبياف ُىمْ َأْىَلْكَنا( بعد ذكر )ُٛتَْضُروفَ : جاء )فائدة(! ٍستػىٍوَبى ا كىٌَب، فىمىنٍ  :ًميزىافه دىًقٍيقه   ِ امَ قيّ الِ 
أف هللا تعأب ال يَبؾ ا٤بهلكْب سدل بعد ىبلكهم، كلكن بعد ىبلكهم ٰبصل ا٢بساب 

قاب ُب يـو القيامة الكربل، كىذه حقيقة مهمة من الضركرم االنتباه إليها كالعناية كالثواب كالع
 مجازاة، ٓبىٍ مىٍن أىيٍػقىنى اًبلٍ )ِف غرر اٖتكم ، ُٓإبراىيم/( لًيىٍجزًمى اَّللَّي كيلَّ نػىٍفسو مىا كىسىبىتٍ كقولو )هبا.  

 (يؤثر غّب ا٢بسُب
 ﴾ ؤَلَْْْْنَدىَد ًَؤَخْشَـْنَد ِٓنْيَد لَسًّد كَِٔنْوُ َّإًًٌََُُِْٕآََّصٌ َُيُُْ خُْإَسْكُ خَُْْْٔعَصُ  ﴿ – ٖٖ

تقاف صنعو ىرة الدالة على كماؿ قدرة هللا كإكمن آايت هللا الكونية الباىرة، كالعبلمات الظا
ع القلب فّبل يد هللا ا٤ببدعة كىي كٝباؿ كحدانيتو ىذه اآلية العظيمة، الٍب تفتح العْب كيتطلٌ 

 ،َأفَػَرَأيْػُتْم َما َُتُْرثُوَف ا٢برية كالنور كقولو ) حياة عة إٔببة عن النبتة كالربعمة ا٤بتطلٌ الٍب تشق الَب 
ـْ َٟتُْن الزَّارُِعوفَ  ، ككل ما ُب الوجود حو٥بم ٰبدثهم عن هللا ْٔ-ّٔالواقعة/( َأَأيْػُتْم تَػْزَرُعويَُو َأ

كمع كل شيء، كمع كل  ،كيشهد بوجوده الذم يكوف ُب كل شيء ،ككمالو كٝبالو كجبللو
َما َيُكوُف ِمْن َٞتَْوى َثاَلثٍَ  ِإَّلَّ ُىَو رَابُِعُهْم َوََّل َٓتَْسٍ  ِإَّلَّ كُب كل مكاف كزماف كقولو )جيل، 

اإلماـ عن  ،ٕاجملادلة/( ُىَو َساِدُسُهْم َوََّل َأْدَن ِمْن َذِلَك َوََّل َأْكثَػَر ِإَّلَّ ُىَو َمَعُهْم َأْيَن َما َكايُوا
هي كىمىعىوي كىًفيوً ) (ع)علي  لىوي كىبػىٍعدى ئىان ًإاٌل كىرىأىٍيتي هللاى قػىبػٍ يػٍ : ا٘تعىن ََّ/ٕمواىب الرٞبن( مىٍا رىأىٍيتي شى
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( كعبلمة ٥بم على ربوبية هللا كتربيتو للمخلوقات كتقديره لؤلمور، كتدبّبه أرزاؽ َوَآيٌَ  َٙتُمُ )
كربل، كالقياـ بْب يدم هللا للجزاء على خلقو، كقدرتو على بعثهم كنشورىم إٔب يـو القيامة ال

َت ُ األعماؿ ىي ) َناَىا( اليابسة ا٥بامدة الٍب ال نبات فيها كال زرع )اْْلَْرُض اْلَميػْ ( أحياىا َأْحيَػيػْ
ُب خلية حية كاحدة ال : معجزة خارقة ال ٛبلك يد البشر أف ٘بريها، واٖتياةهللا ٗباء السماء، 

كىتػىرىل ) كقولو  ،مواتلٍب ٘برم ا٤بعجزات، كتثبت ركح ا٢بياة ُب األإ٭با ىي يد هللا اترل ابلعْب! 
ًيجو  اءى اٍىتػىزٍَّت كىرىبىٍت كىأىنٍػبػىتىٍت ًمٍن كيلًٌ زىٍكجو هبى ةن فىًإذىا أىنٍػزىٍلنىا عىلىيػٍهىا اٍلمى اًمدى  ٓا٢بج/( اأٍلىٍرضى ىى

َها َحبًّا) لثمار كا٢ببوب كالقمح كالشعّب ( كأخرج هللا منها ٝبيع أصناؼ الزركع كاَوَأْخَرْجَنا ِمنػْ
( فبعض منو أيكلونو كتعتمد عليو معيشتهم، كالباقي أتكلو َفِمْنُو أيَُْكُلوفَ كاألرز.. إْب )

ِإفَّ ِف َذِلَك آَلَاَيٍت ألخرل كقولو )اوف للتصدير كالتجارة إٔب الببلد كالفائض يك ،نعامهمأ
  .ْٓطو/( ِْلُوِل النػ َهى

بعد ا٤بوت، كما نرل كالنشور علمية على إمكانية إعادة ا٢بياة كالبعث  : ُب اآلية داللةفائدة
: لو ٓب يكن لنا معاد نرجو فيو ا٣بّبات، قاؿ إفالطوف !ا٢بياة تنبثق ُب األرض بعد موهتا

: صاحب نظرية وقاؿ داروفلكانت الدنيا فرصة األشرار، ككاف القرد أفضل من اإلنساف! 
العقل الرشيد أف ُتر بو ذرة من شك، ِف أف العامل  يستحيل علىالنشوء كاالرتقاء: )

الفسيح مبا فيو من اآلايت البالغ ، واْليفس الناطق  ا٘تفكرة قد صدر عن مصادف  عمياء، 
 (. كِب دليل على وجود هللاأف  َّل َتلق يظاماً وَّل تبتدع حكمًا، وذلك عندي دْلف ا٘تصا

 ﴾ ٍَْ ًَؤَػْنَدذٍ ًَكَفَّشَْٗد كِْيَد َِٖٓ خُْؼًٌَُُِْٕـَؼَِْنَد كِْيَد ـَنَّدضٍ ِْٖٓ َٗخِ ﴿ – ٖٗ
( كجعلنا فيها بساتْب انضرة ٝبيلة كثيفة األشجار كاألنواع كالثمار َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنَّاتٍ ) 

كجاءا بصيغة ا١بمع ألف فيهما أنواعان كثّبة  ،ابلذكر اصٌ ( كخي ِمْن ٠تَِيٍل َوَأْعَنابٍ كاب٣بصوص )
ران ُب تلك البساتْب ( كفجٌ َوَفجَّْرَن ِفيَها ِمَن اْلُعُيوفِ رة معركفة بْب الناس )كمنافع كبّبة كشه

ب للشرب كالرم، ذا٤باء الع ،كمن ا٤بياه ا١بوفية ُب أعماؽ األرض ،بعض العيوف كالينابيع
 عطي األرض حياة خضراء ٝبيلة كمفيدة. يك 

 ﴾ ذِّيِْْ ؤَكََِد َّؾٌُْشًََُُِْٕإًٌُُِْخ ِْٖٓ ؼََٔشِهِ ًََٓد ػََِِٔعْوُ ؤَّْ ﴿ – ٖ٘
ر األشجار ا٤بتنوعة ا سبحانو أنو إ٭با فعل ذلك ليأكل الناس من ٜب( بٌْب لَِيْأُكُلوا ِمْن َِتَرِهِ )   

كالٍب ال ٙبتاج إٔب  ،فهي قوت كفاكهة كأداـ كغذاء لذيذ كفائدة ،كخاصة النخيل كاألعناب
( َوِإْف تَػُعد وا يِْعَمَ  اّلِلَِّ ََّل ُُتُْصوَىا) تصنيع كإعداد، كنعم هللا ال تعد كال ٙبصى كقولو

كالدبس كالعصّب ما صنعوه  كمنو  ،( من الذم زرعوه أبيديهمَوَما َعِمَلْتُو َأْيِديِهمْ ) ّْإبراىيم/
كيد هللا ىي الٍب أقدرهتم على العلم كالعمل كعلى كسب ا٤باؿ ا٢ببلؿ، كما  ،كا٣بل ك٫بوىا

( كٓب تعمل أيديهم ىذه األشجار َوَما َعِمَلْتُو َأْيِديِهمْ ماء، كأيضان )أقدرت الزرع على ا٢بياة كالن
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ال بسعيهم  ،كالثمار حٌب يشاركوان ُب تدبّب األرزاؽ، بل ىو ٩با اختص هللا ٖبلقو رٞبة ابلعباد
(؟ االستفهاـ لئلنكار كالنفي لَبؾ الشكر، َأَفاَل َيْشُكُروفَ ىم كال ٕبو٥بم كقوهتم ك٥بذا قاؿ )ككدٌ 
م فليشكركا نعم هللا ا٤بنعم شكران قوليان ابللساف، كشكران عمليان مبدعان صا٢بان انفعان على أرض أ

، كىو حث ٥بم على الشكر، أفبل يشعركف ُّسبأ/( اْعَمُلوا َآَؿ َداُووَد ُشْكًراالواقع كقولو )
فضل هللا كرٞبتو كٱبضعوف ألمره كاالستقامة على منهجو من أجل ا٢بصوؿ على رضاه. 

اذه إ٥بان يعبد كيطاع، كالذم يشكر النعمة يشكر ا٤بنعم، : ىو االعَباؼ بربوبيتو كاٚبٌ فشكره
الى )عن النيب )ص( ، كالذم يشكر الناس يشكر هللا، كالذم ال يشكر الناس ال يشكر هللا

٢ببلؿ : تشّب اآلية إٔب الكسب افائدة ،ُِٗ/ٔركح البياف( النٍَّاسى  هللاى مىٍن الى يىٍشكيري  يىٍشكيري 
ّذيُواَبً  الذ يُوبِ إّف ِمْن كالشكر على كل حاؿ، عن النيب )ص( ) ،كا٤باؿ ا٢ببلؿ ،كالعمل ا٢ببلؿ

تفسّب ا٤ببْب (وِ ِعَيالِ  الرَُّجِل َعَلى ْعيُ سَ َىا رَ َكفِّ َوََّل َحّج، َوإ١ْتَا يُ  ةٌ صَّالْ َوََّل  ـٌ َىا ص وْ رَ َكفِّ يُ  َّل
 . ِٖٓص
 ﴾ خُْإَصًَْخؾَ ًَُِّيَد َِّٓٔد ظُنْسِطُ خُْإَسْكُ ًَِْٖٓ ؤَْٗلُغِيِْْ ًََِّٓٔد َُد َّؼٌََُِْٕٔ عُسْمَدَٕ خَُّزُِ خََِنَ ﴿ – ٖٙ
 مها فهو العلي الكبّب عن الشرؾه هللا سبحانو نفسو كعظٌ ٍب نزٌ للتنزيو كالتعظيم، ( ُسْبَحافَ )

الن عن كل سوء كعن كل صفات النقص كالضعف كا١بهل، داا٤بتسامي ، كا١بليل كالشريك
بذلك على أنو ىو الذم يستحق منتهى ا٢بمد ككماؿ الشكر، كىذا التسبيح بلساف ا٢باؿ 

بْب عن كلساف ا٤بقاؿ، كىذا ا٢بمد بلساف الوجود كلو، كأنو إذا خرست ألسنة الضالْب كا٤بكذٌ 
ِإْف وَ كٛبجيد هللا كالثناء عليو كقولو )كالتعظيم و لسانو التسبيح كالتنزيو التسبيح، فإف الوجود كلٌ 

كيل  قىٍد عىًلمى كقولو )، ْْ/اإلسراء( ِمْن َشْيٍء ِإَّلَّ ُيَسبُِّح ِبَْمِدِه َوَلِكْن ََّل تَػْفَقُهوَف َتْسِبيَحُهمْ 
تىوي كىتىٍسًبيحىوي  : كلمة كاسعة اْلزواج( ُسْبَحاَف الَِّذي َخَلَق اْْلَْزَواَج ُكلََّها: )ا٘تعىن، ُْالنور/( صىبلى

: األنواع واْلزواجألنثى من كل الكائنات، كالسالب كا٤بوجب، الداللة تشمل الذكر كا
كاألصناؼ كاألشكاؿ، أم سبحاف هللا الذم خلق أصناؼ ا٤بخلوقات ا٤بتنوعة كلها العاقلة 

( من إنساف كحيواف كنبات، ا٤بختلفة الصور كاألشكاؿ كاألحجاـ اْْلَْزَواجَ لة من )قكغّب العا
اؼ كاألنواع كاألشكاؿ، إٔب غّب ذلك ٩با ٪بهل ُب السماء كاأللواف من ٝبيع الكائنات كاألصن

( من أزكاج النبات كا٢بيواف كأصناؼ ٝتَّا تُػْنِبُت اْْلَْرضُ كالفضاء كُب األرض كٙبت الثرل كلها )
ع فيها من األصناؼ ما يعسر األشجار كالثمار ذات األشكاؿ ا٤بتنوعة كللمخلوقات كافة، فنوٌ 

( أم من الذكور كاألانث، َوِمْن َأيْػُفِسِهمْ ( أم خلق األزكاج ا٤بتنوعة )مْ َوِمْن َأيْػُفِسهِ تعداده )
كأكصافهم كخصائصهم هم فرىم كأشكا٥بم كخىلقهم كخيليقهم كسيماىم كأصناكفاكت بْب صوٌ 

( من أنواع ا٤بخلوقات العجيبة الٍب ٓب يركىا كٓب يسمعوا هبا، َوِٝتَّا ََّل يَػْعَلُموفَ الظاىرية كالباطنية )
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لق بعد، كالٍب ُب لقت كغابت عن علمنا كالٍب انقرضت كالٍب ٓب ٚبي شياء الغريبة الٍب خي كاأل
 .ككلو ٨بلوؽ من أزكاج ،بطوف األرض كُب أعماؽ البحار كغّب ذلك

قايوف د على )، كاآلية تؤكٌ ْٗالذارايت/( َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروفَ كقولو )
( ُب كل شيء معركؼ كغّب معركؼ ُب الكوف كالكائنات، إنو قانوف الزكجية جي  العاـالزو 
العاـ تستدؿ على توحيد هللا عز كجل الزكجي ثبتو العلم ا٢بديث ُب كل شيء، كهبذا القانوف أ

لَْيَس َكِمْثِلِو ألنو ال ٯبرم عليو قانوف الزكجية العاـ، فهو هللا الواحد األحد الفرد الصمد )
ر كىو ُب عصر يتفجٌ  ،ح ىذه اآلية أف اإلنساف مهما بلغ من العلم، كتوضٌ ُُالشورل/( ءٌ َشيْ 

، ٖالنحل/( َو٥َتُْلُق َما ََّل تَػْعَلُموفَ منو العلم، كلكنو ال يزاؿ يعرؼ القليل كٯبهل الكثّب كقولو )
شياء ببعضها فقد خلق هللا ٝبيع الكائنات أزكاجان كأصنافان، كالنبات فيها كاإلنساف! فَبتبط األ

 و ُب حركة ىذا الوجود العاـ، إفٌ سحد معو من جنالبعض من خبلؿ حاجة كل زكج إٔب ما يتٌ 
توحي بوحدة اليد ا٤ببدعة الٍب توجد كالتكوين، حدة ُب ا٣بلق دة ا٤بتٌ ىذه الوحدة الواحدة ا٤بوحٌ 

أف يكوف لو  كا٣بلق كالتنوع ا٤بذىل ا١بليل، فسبحاف هللا ،قاعدة التكوين كالتنظيم ا١بميل
ا٤بادة ا١بامدة  فٌ إ: ىل اَّلختصاصأيقوؿ كتقديره ككمالو،  هأك مثيل ُب تدبّب  ،لكوشريك ُب مي 

م مؤلفة من شيئْب: سالب كموجب، كلوال ٮبا ٤با كجد كائن، كال مصدر لذلك النظاـ إاٌل ا٤بنظٌ 
 أما الصدفة فبل يلجأ إليها إالٌ قاصر أك مكابر.  ،العليم
 ﴾ َُيُُْ خََُُِّْْ َٗغَِْخُ ِٓنْوُ خُنَّيَدسَ كَةِرَخ ىُْْ ُٓظًٌََُِِْٕٔآََّصٌ  ﴿ – ٖٚ
( كداللة كعبلمة أخرل ٥بم من اآلايت الكونية الظاىرة، الٍب تدؿ على كماؿ قدرة َوَآيٌَ  َٙتُمُ ) 

ْنُو اللَّْيُل َيْسَلُخ مِ حيائو ا٤بوتى كبعثهم كنشورىم بعد موهتم للحساب كا١بزاء )إهللا كدقة تدبّبه ك 
: كشط ا١بلد عن الشاة كعن ا٢بية، أصل السلخ: ننزع نفصل ك٬برج، يسلخ( النػََّهارَ 

نتيجة لكركية األرض كدكراهنا  ،كاستعمل ىنا كناية تشبيهية عن كجود تعاقب الليل كالنهار
حوؿ نفسها، فيكوف جانب األرض الذم يقابل الشمس حْب الدكراف يصّب هناران، كغّب 

 )كابلعكس( كىكذا تستمر الدكرة، كقد عرب هللا سبحانو عن ىذه العملية ا٤بقابل يصّب ليبلن 
َوَجَعْلَنا اللَّْيَل مو كمسبب األسباب كقولو ))ابالنسبلخ( كأسنده إليو، ألنو خالق الكوف كمنظٌ 

كىو مع تكراره  ُِ/إلسراءا( َوالنػََّهاَر َآيَػتَػْيِ َفَمَحْوَن َآيََ  اللَّْيِل َوَجَعْلَنا َآيََ  النػََّهاِر ُمْبِصَرةً 
والتعبري القرآين ل، مي كأيلفة الناس إليو، حالة عجيبة ٥با دالالت كاسعة تدعو إٔب التأمٌ و الي

بيض مضيء أ، فكأف نور النهار لباس البليغ عن ىذه الظاىرة الكويي  تعبريًا فريدًا ودقيقاً 
زع عنو ك٬بلع نالنهار، كن م فيكوف كقتر كا٤بنظٌ ألبسو جسد الليل ا٤بظلم ابلتدريج ا٤بقدٌ 

كرر ي: فائدة( فَِإَذا ُىْم ُمْظِلُموفَ الغركب ) م إذا حلٌ ر ا٤بنظٌ )ينسلخ( ىذا الضياء ابلتدريج ا٤بقدٌ 
الظاىرة الكونية بعبارات متعددة ٥با دالالت بعيدة تلفت النظر كقولو  هالقرآف الكرًن ىذ
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ييكىوًٌري اللٍَّيلى عىلىى النػَّهىاًر كىييكىوًٌري ، كقولو )ُّفاطر/( ارى ُب اللٍَّيلً ييوًلجي اللٍَّيلى ُب النػَّهىاًر كىييوًلجي النػَّهى )
 .ٓالزمر/( النػَّهىارى عىلىى اللٍَّيلً 

، كغّبىا من اآلايت ُٖ-ُٕالتكوير/( َوالص ْبِح ِإَذا تَػنَػفَّسَ  ،َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس كقولو )
األشياء، كأف ىناؾ عبلقة بْب السنن الكونية كالسنن ة التداخل بْب نٌ القرآنية الٍب تكشف سي 

اإلنسانية، أم عندما ٰبْب كقت النهار، يتزايد ضياء النهار كيتداخل مع ظبلـ الليل ابلتدريج 
و ضياء النهار، كعندما ٰبْب ٧بلٌ  م، فيندفع الظبلـ كينسحب كيتناقص تدرٯبيان كٰبلٌ ر كا٤بنظٌ ا٤بقدٌ 

١تا يعمل ابلتنسيق معو إَّل يكوف الليل اد النهار، و  كقت الليل )ٰبصل العكس( ٕبيث
وكأ١تا ىو صديق لو منسجماف متعاونف وَّل ٥تتلفاف، ويعمالف ِف تعدد أدوار ووحدة 

م ابلسنن الكونية،  ر كا٤بنظٌ ، فكما يتداخل ضياء النهار مع ظبلـ الليل ابلتدريج ا٤بقدٌ ىدؼ
١بسد، كا٢بياة كا٤بوت، كاألمل كالعمل، كذلك تتداخل السنن اإلنسانية، فيتداخل الركح كا

كالعزة كالصٌحة كا٤برض، كالذكر كاألنثى،  ،كالدنيا كاآلخرة، كذلك تتداخل القوة كالضعف
ِإفَّ َمَع  ،ْسًرا فَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر يُ كقولو )  ،كالعسر كاليسر ،كالشدة كالرخاء ،كا٣بّب كالشر ،كالذلة

فكما أنو ال ليل مستمر كال هنار مستمر، كذلك ال عسر دائم ، ٔ-ٓاالنشراح/( اْلُعْسِر ُيْسًرا
كال صحة دائمة كال مرض دائم، كال قوة مستمرة كال ضعف مستمر.. كىكذا  ،كال يسر دائم

( كىأىنَّوي ىيوى أىٍضحىكى كىأىٍبكىى، كقولو )ب دائم لؤلكضاعكتقلٌ  ، مستمرطبيعة ا٢بياة ُب تغٌّب 
ـي كي ك)دى ، ّْالنجم/ ي  نى ؿ مً اٍ ا٢بى  ا

 . ِٗالرٞبن/( كيلَّ يػىٍوـو ىيوى ُب شىٍأفو ؿ( كقولو )حاٍ ا٤ب
 ﴾ ًَخُؾَّْٔظُ ظَفْشُِ ُُِٔغْعَوَشٍّ َُيَد رَُِيَ ظَوْذِّشُ خُْؼَضِّضِ خُْؼَِِِْْ ﴿ – ٖٛ
( كالشمس ٘برم أم تتحرؾ بقدرة َوالشَّْمُس َِتِْري ِلُمْستَػَقرٍّ َٙتَاكآية كداللة اثلثة ٥بم كىي )   
بنظاـ ٧بكم دقيق كدكراهنا حوؿ نفسها ُب ف ٧بور تدكر عليو ال تراه العيوف، تدكر بدك هللا 

ِلُمْستَػَقرٍّ اه، كليس ٥با تصرؼ ُب نفسها على عصياف هللا تعأب )كال تتعدٌ  فلكها ال تتجاكزه
ت بقدر تنتهي إليو ُب فلكها آخر السنة، ك٥با هناية من ا٤بشارؽ ٥با موقٌ  ؾ ٢بدٌ ( تتحرٌ َٙتَا
ال يعلمو إاٌل هللا عز  ،جلهاأغارب، كىذا ا٤بستقر الذم تنتهي إليو ىو سكوهنا كانقضاء كا٤ب

فيتوقف نظامها كحركتها عند قياـ الساعة يـو هناية التجربة البشرية، كجل كىو يـو القيامة، 
( ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرتْ كخراب نظاـ الكوف كلو، كىذا مقرر كاثبت من عند هللا كقولو )

إف الشمس ِتري : )ا٘تعاصرين: ٟبد نورىا فأظلمت، كقاؿ علماء الفلك رتكوّ  ُوير/التك
 الثايي  غري دوراهنا حوؿ يفسها! وأهنا َتتلف عن حاؿ دوراف ِف( مياًل ٕٔبسرع  )
قدٲبان أهنا اثبتة ُب موضعها الذم تدكر فيو حوؿ  االعتقاد، ككاف ُّٓصٔالكاشف( اْلرض

( أم تسّب بسرعة، َِتِْريا ليست مستقرة ُب مكاهنا كإ٭با ىي )نفسها، كلكن عرؼ أخّبان أهن
( يبلغ ٫بو مليوف ضعف ٢بجم أرضنا الّلهَبُ  الّناريّ )ا٢بارقة ر أف حجم الشمس كحْب نتصوٌ 

قة ال يسندىا شيء! ك٘برم ُب الفضاء ككأهنا معلٌ  ،ؾ ُب فلكها ا٣باص بسرعةىذه، كىي تتحرٌ 
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كعلم كحكمة كرٞبة كقدرة ؼ ىذا الوجود عن قوة رة الٍب تصرٌ ندرؾ طرفان من صفة القدرة ا٤بقدٌ 
ككزهنا ، ( ذلك ا١برم كالدكراف مع حجمها الكبّب كسرعتها ا٥بائلةَذِلَك تَػْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ )

( ُب ملكو اْلَعزِيزِ عميق كحساب دقيق ىو تقدير هللا ) كحرارهتا الشديدة، ٘برم بنظاـالثقيل 
( ايط بعلمو بكل شيء اْلَعِليمِ ) ُٔ/األنعاـ( َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ شيء ) الذم ال يعجزه

 لتستمر ا٢بياة لصاّب العباد ُب العآب األرضي. 
 ﴾ ًَخُْؤََشَ هَذَّسَْٗدهُ َٓنَدصٍَِ لَعََّ ػَددَ ًَدُْؼُشْـٌُِٕ خُْوَذِِّْ ﴿ – ٜٖ
ْرَنُه َمَناِزؿَ َواْلَقَمَر قَ كآية كداللة رابعة ٥بم )    ُب منازؿ يسّب  هران حركتو كمسّب ( كالقمر قدٌ دَّ

كعشرين ليلة ينزؿ كل ليلة ُب كاحد  ي ٜبانية كعشركف منزالن، ُب ٜبافو فيها ٤بعرفة الشهور، كى
( يومان، كيستَب ليلة كاحدة إذا كاف َّاىا، كيستَب ُب ليلتْب إذا كاف الشهر )منها ال يتعدٌ 

ْرَنُه َمَناِزؿَ كمعُب )( يومان، ِٗالشهر ) سان ( أم يولد ُب أكؿ ليلة من الشهر ىبلالن مقوٌ َقدَّ
ر ُب الليلة الثانية كيرتفع منزلو، ٍب كلما ضئيبلن قليل النور، ٍب يزداد حجمو كنوره ابلتدريج ا٤بقدٌ 

كيتكامل نوره ُب الليلة الرابعة عشرة كا٣بامسة  ،ارتفع ازداد ضياؤه كحجمو حٌب يكوف بدران 
سان حٌب يعود ىبلالن مقوٌ  ،م إٔب آخر الشهرر كا٤بنظٌ ٍب يشرع ُب التناقص التدرٯبي ا٤بقدٌ  ،عشرة

( كىو عنقود َحتَّ َعاَد َكاْلُعْرُجوِف اْلَقِدميِ صغّبان كما كلد، فيشبهو القرآف  لتقريب الصورة )
ٔب القمر ٤بعرفة ، فجعل هللا تعاوً مً دى ر للداللة على قً فٌ س كيصج كيتقوٌ التمر حْب ٯبف يعوٌ 

الشهور، كما كجعل الشمس ٤بعرفة األايـ كالليل كالنهار، كفاكت بْب سّب الشمس كسّب القمر  
، ككل ىذا النظاـ الدقيق يدؿ على عظمة ِالفرقاف/( َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَػَقدَّرَُه تَػْقِديًراكقولو )

 . من ٕبث عن هللا كىصىلى إليوا٤بدبٌر، ك  ردير تدؿ على حكمة ا٤بقدٌ اا٤بق هم، ككل ىذا٤بنظٌ 
 ﴾ َُد خُؾَّْٔظُ َّنْسَـِِ َُيَد ؤَْٕ ظُذْسِىَ خُْؤََشَ ًََُد خََُُِّْْ عَدزِنُ خُنَّيَدسِ ًًٌََُّ كِِ كََِيٍ َّغْسَمٌَُٕ ﴿ – ٓٗ
َبِغي َٙتَا َأْف ُتْدِرَؾ اْلَقَمرَ )  ة ٕبيث ر ٗبنتهى الدقر كمدبٌ ( كل ذلك يتم بنظاـ مقدٌ ََّل الشَّْمُس يَػنػْ

( أف ٘بتمع كتلحق ابلقمر ُب حركة سّبه َأْف تُْدِرؾَ ال ٲبكن كال يصح كال تستطيع الشمس )
، فإف القمر النظاـ ال ليل فيها إلخبلؿ ذلكهناران ابلليل فتمحو نوره، فتكوف األكقات كلها 

 ٱبتلف عن ان كنظام ان ك٧بور  ان أسرع سّبان من الشمس، إضافة إٔب أف لكل كاحد منهما فلك
اآلخر، كما أف الليل ال يتقدـ على النهار كال يتجاكز عليو، ٕبيث يدخل جزء من الليل ُب 
كقت النهار، كذلك حركة القمر ال تتقدـ كال تتجاكز على نظاـ حركة الشمس فيختل النظاـ 
ا٤بوجود العاـ، فإف القمر ينهي دكرتو ُب شهر كاحد، بينما حركة الشمس تنتهي دكرهتا ُب عاـ 

( كال الليل يسبق النهار ُب حركتو حٌب يدركو فيذىب بضيائو، َوََّل اللَّْيُل َساِبُق النػََّهارِ )كاحد 
مة ٭با يتحرؾ الليل كالنهار بطريقة منظٌ إفتكوف األكقات كلها ليبلن ال هنار فيها )كابلعكس( ك 

ؿ، ؿ كال يتحوٌ  كال يتبدٌ تقاف، بتعدد أدكار ككحدة ىدؼ، بنظاـ مستمر ال يتغٌّب ابلغة الدقة كاإل
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ُقْل َأرََأيْػُتْم ِإْف َجَعَل اّلِلَُّ َعَلْيُكُم اللَّْيَل َسْرَمًدا ِإىَل يَػْوـِ اْلِقَياَمِ  كال يصيبو ا٣بلل كالعطل كقولو )
ُر اّلِلَِّ أيَْتِيُكمْ  ُم النػََّهاَر ُقْل َأرََأيْػُتْم ِإْف َجَعَل اّلِلَُّ َعَلْيكُ  ،ِبِضَياٍء َأَفاَل َتْسَمُعوَف  َمْن ِإَلٌو َغيػْ

ُر اّلِلَِّ أيَْتِيُكْم بَِلْيٍل َتْسُكُنوَف ِفيِو َأَفاَل تُػْبِصُروفَ  ( َسْرَمًدا ِإىَل يَػْوـِ اْلِقَياَمِ  َمْن ِإَلٌو َغيػْ
 .ِٕ-ُٕالقصص/

: أصل الكلمة جرم السمك ُب ا٤باء، ٍب استعمل كناية السباح ( وَُكلٌّ ِف فَػَلٍك َيْسَبُحوفَ )
ة ٥با ُب ذلك الفضاء السماكم كواكب ُب أفبلكها الطبيعية ا٣باصة ا٤بعدٌ تشبيهية عن سّب ال

رة ال يعيقها شيء، كإف اإلنساف ليتضاءؿ كىو ينظر إٔب رة كمدبٌ العميق، ك٘برم بسهولة مقدٌ 
، ، ببل ٧بٌور مركزم تتحٌرؾ حولوالواسع ىذه ا٤ببليْب من النجـو الدكارة متناثرة ُب ذلك الفضاء

 عتتحرؾ ببل أعمدة تستند عليها م ،عةا فسيح كأحجامها الضخمة ا٤بتنوٌ كالفضاء من حو٥ب
الِت تستدؿ عليها من عظم   ،إهنا يد هللا تعاىل وقدرتو ا٘تبدع ارتفاعها، أثقا٥با ككثرة شدة 

نقيادىا ابسبب  اٗتالئق على عظم  اٗتالق، أما التعبري القرآين عنهما )ِبسلوب العاقل(
ا٤بستقيمْب ا كسّب ا٤بؤمنْب الصا٢بْب العقبلء قة كطاعتها كتسبيحها لرهبٌ لنظامها كسّبىا عليو بد

َر َلُكُم اللَّْيَل َوالنػََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالن ُجوـُ ُمَسخََّراٌت ِبَِْمرِِه ِإفَّ الواعْب. كقولو ) َوَسخَّ
ْب النجـو كالكواكب مسافات بعيدة ، كا٤بسافات بُِالنحل/( ِف َذِلَك آَلَاَيٍت ِلَقْوـٍ يَػْعِقُلوفَ 

 .ىائلة ُب البعد، كقد كضع خالق ىذا الكوف
، تصميم ابلغ الدقة كاالتقاف ليحفظو من التصادـ، فكل ٗٓالفرقاف/( الرَّْْتَُن فَاْسَأْؿ بِِو َخِبريًا)

ار ٪بم ٯبرم ٕبسب ا٣بطة ا٤برسومة لو، كال يزاحم كاحد منها اآلخر، كالدكرة ٘برم ابلليل كالنه
: الغرض من اآلي : فائدة. عجاز العلمي ِف القرآفوىذه اآلي  الكر٦ت  من اإلال ٚبتل أبدان. 

ُب تسيّب كترتيب ىذا الكوف الكبّب بنظاـ متقن  ،بياف قدرة هللا كعظمتو من عظمة خلقو
دقيق، ككل كوكب صغّب أك كبّب لو مدار ال يتجاكزه ُب دكرانو، كال يطغى أحدىم على 

كتقـو القيامة كتنتهي حياة البشرية على ىذا  ،ٌب األجل ا٤بعلـو ٖبراب العآبأي اآلخر، حٌب
عى الشٍَّمسي كىاٍلقىمىري الكوكب كقولو ) ٍنسىافي يػىٍومىًئذو أىٍينى اٍلمىفىر   ،كىٝبًي  . َُ-ٗالقيامة/( يػىقيوؿي اإٍلً

 ﴾ ًَخََِوْنَد َُيُْْ ِْٖٓ ِٓؽِِْوِ َٓد َّشًَْسٌَُٕ ،ِْيِ خَُْٔؾْمٌُِٕ ًَآََّصٌ َُيُْْ ؤََّٗد لََِْٔنَد رُسَِّّّعَيُْْ كِِ خُْلُ ﴿ – ٕٗ-ٔٗ
َأنَّ َْتَْلَنا بوبية هللا ككماؿ قدرتو كرٞبتو )ر ( كحجة كاضحة كعبلمة أخرل ٥بم على َوَآيٌَ  َٙتُمْ )   

كأمتعتهم ( أان ٞبلنا ذرية بِب آدـ الصغار كالكبار جيبلن بعد جيل، كٞبلنا ٘بارهتم ُذرِّيػَّتَػُهمْ 
( الثقيل اْلَمْشُحوفِ على البحر ُب ا٤بركب ): السفن، اْلُفْلكِ ( ِف اْلُفْلِك اْلَمْشُحوفِ كأٞبا٥بم )

( َأنَّ َْتَْلَناكالكبّب ا٤بملوء ابلناس كاألٞباؿ كاألمتعة كما يبتغوف للتنقل كأنواع التجارة كالسياحة )
 –سفينة النجاة  –فينة نوح )ع( قدمْب ُب سآابءىم كأجدادىم كأبناءىم كصبياهنم األ

الٍب أمره هللا أف ٰبمل فيها من كل زكجْب اثنْب للنجاة من الغرؽ ا٤باحق، كإ٭با  (مصداؽ عليو)
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( ابلذكر ألنو أبلغ ُب االمتناف عليهم، كألف فيو إشارة إٔب ٞبل أعقاهبم عرب ُذرِّيػَّتَػُهمْ ) صَّ خى 
( ضمّب ِمْن ِمْثِلوِ ( )َنا َٙتُْم ِمْن ِمْثِلِو َما يَػرَْكُبوفَ َوَخَلقْ ) -ِْجياؿ إٔب يـو القيامة، تداكؿ األ

( من كسائل النقل ا٢بيوانية كاإلبل َما يَػرَْكُبوفَ ( سابقان )َٙتُمْ  َوَخَلْقَنا( يعود إٔب الفلك )ِمْثِلوِ )
كسائل النقل ا٢بديثة من ككىبنا ٥بم  ،(َٙتُمْ  َوَخَلْقَنا)كىي سفن الصحراء كا٣بيل كالدكاب 

طارات كالطائرات كالسفن البحرية الضخمة، كحاملة الطائرات العمبلقة قلسيارات كالا
مة اصات الٍب تركبوهنا، كا١بميع ٞبلتهم قدرة هللا كقوانينو كسيننو ا٤بنظٌ عات الربمائية كالغوٌ كا٤بدرٌ 

بتعليم هللا ( كإ٭با نسب ا٣بلق إليو سبحانو، ألهنا صناعات تتم َوَخَلْقَنا َٙتُمْ الٍب ٙبكم الكوف )
كقولو  ُُٓالبقرة/( َويُػَعلُِّمُكْم َما ملَْ َتُكويُوا تَػْعَلُموفَ تعأب لئلنساف كبسببو كتيسّبه كقولو )

ى ٥بىيٍم أىنَّوي ا٢بٍىق  ) تًنىا ُب اآٍلىفىاًؽ كىُب أىنٍػفيًسًهٍم حىٌبَّ يػىتػىبػىْبَّ   .ّٓفصلت/( سىنيرًيًهٍم آىايى
 :فائدة

، كيسمى األكالد ذرية ألهنم األجداد خلقوا من م( كيسمى اآلابء ذرية ألهنُهمْ َْتَْلَنا ُذرِّيػَّتػَ ) -ُ
الذرية اب٢بمل ُب الفلك ألهنم جيل ا٤بستقبل، كتقاـ حضارة الببلد  صَّ خلقوا من اآلابء، كخى 

تًنىا قػيرَّةى هبم كقولو ) و كىاٍجعىٍلنىا لًٍلميتًَّقْبى ًإمىامناكىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍن أىٍزكىاًجنىا كىذيٌرايَّ ( أىٍعْبي
 القرآف ما يركبوف، كقد ترؾ أمرىا لعصور التقدـ ا٢بضارم ٤با عٌْب ( ٓب يي َما يَػرَْكُبوفَ ) ْٕالفرقاف/

 ُب القرآف. الفِب ُب التعبّب عجاز الببلغي من عجائب ا٤بركوابت، كىذا من اإل سيظهر فيها
 ﴾ ( بَُِّد سَلَْٔصً ِٓنَّد ًََٓعَدػًد بََُِ لِني33ٍهْيُْْ كََِد فَشِّخَ َُيُْْ ًََُد ىُْْ ُّنْوَزًَُٕ )ًَبِْٕ َٗؾَإْ ُٗـْشِ ﴿ – ٗٗ-ٖٗ
( فنحن نستطيع سلب خاصية الطفو على ا٤باء فنغرقهم، أك أنمر الريح يُػْغرِقْػُهمْ ردان )أكإف 

تكوف كالريشة ُب مواج كتضطرب حركة السفن العمبلقة، فالعاصفة فيهيج البحر كتتبلطم األ
َفاَل إٔب التذكّب بنعمة النجاة كالسبلمة، كإذا غرقوا ) وِف اآلي  إشارةمهب الريح فيغرقهم، 

حْب اإلشراؼ على الغرؽ، أك يدفع  م( فبل مغيث ٥بم ٰبرسهم كيستجيب لصراخهَصرِيَخ َٙتُمْ 
َقُذوفَ الغرؽ عنهم قبل كقوعو ) كاستنقذه إذ  يقاؿ أيقذه ،( أبية كسيلة من الوسائلَوََّل ُىْم يُػنػْ
كال ينجوف من ا٤بوت لو أردان أف هنلكهم ابلغرؽ، كال أحد يقف  ،خلصو من كرطة كمكركه
( إاٌل أف ِإَّلَّ َرْْتًَ  ِمنَّا) – ْْ، ُٔ/األنعاـ( َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ أماـ إرادة هللا تعأب )
كالذين ركبوا البحر كشاىدكا  ،ىواؿ البحر ا٤برعبةلطفو فتنقذىم من أخفااي يتداركهم هللا برٞبتو ك 

ِإَّلَّ دىا ا٤بنجية ٥بم، كيعرفوف معُب قولو )ح)رٞبة هللا( كأهنا ك  معىناألخطار ا٤بذىلة يدركوف 
، حٌب ْٓ/األنعاـ( رَب ُكْم َعَلى يَػْفِسِو الرَّْْتَ َ  َكَتبَ هللا الرٞبن الرحيم الذم ) سبحافف( َرْْتًَ  ِمنَّا
ا َلرَّْْتَ  اّلِِل مبَا وْ اُ رَّ عَ تػَ ى األرض اليابسة يفتقر إٔب رٞبة هللا كعنايتو، عن النيب )ص( )ا٤بشي عل
عوا بعمرىم ا٤برسـو إٔب ( كليتمتٌ َوَمَتاًعا ِإىَل ِحيٍ ) َّٔتنبيو ا٣بواطر ص( طَاَعِتوِ ِو ِمْن ب َأمرَُكمْ 

 ،ُِْ/ٓالبحاران( سى ارً حى  لً ألجى ى ابٍ فى كى ) عن اإلماـ علي )ع(، ر ٥بم عند هللااألجل اتـو ا٤بقدٌ 
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هم يرجعوف إٔب هللا ابلتوبة كالندـ كاالستغفار قبل فوات األكاف، كىكذا تقضي حكمة هللا لعلٌ 
الظ لىًل دىعىويا اَّللَّى ٨بيًٍلًصْبى لىوي الدًٌينى تعأب، كقولو )  . ِّلقماف/( كىًإذىا غىًشيػىهيٍم مىٍوجه كى

 ﴾خظَّوٌُخ َٓد زََْْٖ ؤَّْذٌُِّْْ ًََٓد خَِْلٌَُْْ َُؼٌََُِّْْ ظُشْلٌََُٕٔ  ًَبِرَخ هََِْ َُيُُْ ﴿ -٘ٗ
 هللا ىنا عن تعاميهم عن ا٢بق، كإعراضهم عن ا٥بدل كاإلٲباف مع كثرة اآلايت خربكأ

 .الواضحات كالشواىد الباىرات
أف ربكم هللا ىو  ىذه اآلايت الواضحات تدؿ على ( للجاحدين كا٤بعاندين إفٌ َوِإَذا ِقيَل َٙتُمُ )

هللا  ك٘بنبوا سخط( احذركا اتػَُّقوا( )َوِإَذا ِقيَل َٙتُُم اتػَُّقوا َما بَػْيَ َأْيِديُكمْ رىا )الذم خلقها كدبٌ 
( من عذاب الدنيا اتػَُّقوا َما بَػْيَ َأْيِديُكمْ كغضبو كانتقامو بَبؾ الشرؾ كا٤بعاصي كالذنوب ك)

بسبب عنادىم كتكذيبهم الرسل كفسادىم ُب الببلد  ،ملكبككقائع انتقاـ هللا لؤلمم ا٤باضية ق
ظ عً كي  نٍ مى  عيدي السَّ ) ِٙٛف هنج البالغ  خطب عظ ابلناس كعظ هللا بو الناس، كمن ال يتٌ  ،كالعباد
( كاحذركا ما كراءكم من عذاب اآلخرة على ارتكاب ا٤بعاصي الذم َوَما َخْلَفُكمْ كاتقوا ) (بغّبه

ْائِِر   علمَغرْيِ ب ملاوالع) ِٗ٘ٔف هنج البالغ  خطب ، ك الضرركأدىى، كا٢بذر يقي ىو أمر   َكالسَّ
: إذا ا٘تعىن( أك زِْيُدُه ُسْرَعُ  السَّرْيِ ِإَّّل بُػْعَدًا َعْن الصََّوْابِ يَ ََّل الّصِحْيح، َعَلى َغرْيِ الطَّرِِيِق 

يستقبلوهنا من اختصاصات ك كخربات ( من نعم كخّبات َما بَػْيَ َأْيِديُكمْ قوا هللا )دعوا إٔب أف يتٌ 
( فتشملكم رٞبة هللا، َلَعلَُّكْم تُػْرَْتُوفَ ( من نعم جديدة أفاضها هللا عليكم )َوَما َخْلَفُكمْ هللا )

َها عليو قولو ) كجواب ا١بملة ٨بذكؼ كتقديره: أعرضوا ابستهزاء كسخرية كدؿٌ  ِإَّلَّ َكايُوا َعنػْ
ا٤بتلٌقي باىرات كافية أف تثّب ُب القلب السليم : إف تلك اآلايت الفائدة. ْٔيس/( ُمْعِرِايَ 
 تقسإذا م لكل شيء، كلكن ر ا٤بنظٌ لعظمة ا٣بالق ا٤بقدٌ  ،ة ا٣بشوع كإرادة ا٣بضوعزٌ ا٤بفتوح ىى 

 ب(لٍ ى القى مى مى عى العى  رٌ )ش عن النيب )ص(، ركهناالقلوب من كثرة الذنوب ال يركهنا كال يتدبٌ 
  . ْٔا٢بج/( ٍعمىى اأٍلىٍبصىاري كىلىًكٍن تػىٍعمىى اٍلقيليوبي الًٍَّب ُب الص ديكرً فىًإنػَّهىا الى تػى كقولو)  ُُْ/ٕٕالبحار
 ﴾ًََٓد ظَإْظِْيِْْ ِْٖٓ آََّصٍ ِْٖٓ آََّدضِ سَزِّيِْْ بَُِّد ًَدٌُٗخ ػَنْيَد ُٓؼْشِمِنيَ  ﴿ -ٙٗ

اهتا كافية أف تثّب ر، كىي بذر كالتدبٌ ع كالتفكٌ تلك اآلايت الساطعة بذاهتا ال تثّب ُب قلوهبم التطلٌ 
ُب قلوهبم ا٢بساسية ٫بو حركة االستقامة كالتقول كالشعور بعظمة ا٣بالق، كلكن ىؤالء ال 

ِإْف يَػتَِّبُعوَف نفوسهم كقولو )ىول رة ُب متجذاإلنكار طبيعة ك  ،بعوف ا٢بقائقيريدكف ا٢بق كال يتٌ 
 َّلَ  يِ ذّ الْ وَ )عرض عن ا٥بدل ع ا٥بول فإنو يي ب، كمن يتٌ ِّالنجم/( ِإَّلَّ الظَّنَّ َوَما تَػْهَوى اْْلَيْػُفسُ 

َفُعوُ  ركح (ا٥بىوىلعىلىى هللًا ًمٍن  أىبٍػغىضي  مىا عيًبدى ًإلوي ) عن النيب )ص(( الضَّالََل ُ  َتُضر هُ  اْٙتَُدىْ  يَػنػْ
ر ُب عاقبة أمرىم، ل أفئدهتم عن التدبٌ عطٌ فتقسوا قلوهبم من كثرة ذنوهبم، كتي  ،ُٕٗ/ِالبياف
َوَما َتَْتِيِهْم ِمْن َآيٍَ  ِمْن َآاَيِت : )ا٘تعىنلة. يلسفة ا٢بياة كمعرفة حقيقتها األصر ُب فكالتفكٌ 
تقاف إ( من دليل كحجة كبرىاف تفتح عقو٥بم كقلوهبم على معرفة هللا ك ِمْن َآيَ ٍ ( كما أتتيهم )َرّبِِّمْ 



 

 199الثالث والعشروف                            / إتزءٖٛ/ عدد آايهتا  كي / م ٖٙيس / سورة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

ية، اب٤بشاىدة نفسية، مادية أك معنو أفاقية أك آة أك علمية، صنعو، سواء أكانت اآلية حسيٌ 
 ،عن صفة من صفات هللا تعأبفنية مة ابلبصر أك ابلبصّبة، فكل ما ُب الكوف ىو صورة ٦بسٌ 

على صدؽ الرسوؿ كرسالتو،كإضافة اآلايت إٔب اسم  وىذه اآلي  دال من أسرار ذاتو!  كسرٌ 
ها كتفخيم ( من بعض آايت رهبم، دليل على كما٥با  كجبل٥با ككضوحِمْن َآاَيِت َرّبِِّمْ الرب )

َها ُمْعِرِايَ شأهنا كأهنا تنفعهم ُب دينهم كدنياىم ) ( إاٌل ابدركا بتكذيبها كاإلعراض ِإَّلَّ َكايُوا َعنػْ
ان كعنادان كتكذيبان  على تلك ا٢بجج عتوٌ عنها كاالستهزاء هبا، بطريقة البلمباالة كالتكرٌب 

 الًعٍلمكىمىٍن ضىٍاؽى عىلىٍيًو ٔب اإلٲباف. ا٤بؤدم إكالتأٌمل ر ر كالتدبٌ غلقوا ابب التفكٌ أكاستهزاءن، ك 
   .عىلىٍيًو أىٍضيىقٍ  اٍلغىٍفلىةي ك كا٥بول هل فىا١بٍى  ،كالٌتفٌكر
َٔوُ بِْٕ ؤَْٗعُْْ بَُِّد كِِ مََِدٍٍ ؾَدءُ خَُِّوُ ؤَىْؼًََبِرَخ هََِْ َُيُْْ ؤَْٗلِوٌُخ َِّٓٔد سَصَهٌَُُْ خَُِّوُ هَدٍَ خَُّزَِّٖ ًَلَشًُخ َُِِّزَِّٖ آََٓنٌُخ ؤَُٗيْؼُِْ َْٖٓ ٌَُْ َّ﴿ -ٚٗ

 ﴾ُٓسِنيٍ
( ا٣بطاب للكافرين ا٤بَبفْب اتكرين، إذا كعظهم كاعظ بطريق النصيحة َوِإَذا ِقيَل َٙتُمْ ) 

( أنفقوا بعض ما أعطاكم هللا من فضلو َأْيِفُقوا ٝتَّا َرَزَقُكُم اّلِلَُّ كالتذكّب كالشفقة على الضعفاء )
سوا ٗبعاانهتم، ليكفل بعضكم ا على الفقراء كا٤بساكْب كاتاجْب كٙبسٌ ع عليكم، أنفقو ككسٌ 
ر الطبائع من ب النفوس كتتطهٌ نفاؽ ُب سبيل هللا تتهذٌ كيرحم بعضكم بعضان، كابإل ،بعضان 

: اإلنفاؽ ا٤بادم كا٤بعنوم، واإليفاؽ بعنوايو العاـالبخل، كتقلل الفواصل الطبقية ُب اجملتمع، 
نفاؽ اب٤باؿ كا١باه كا٤بنصب كا٤بوقع ا٤بناسب كالتوجيو كالتعليم كالنصيحة ابلقوؿ كالعمل، اال

( َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرِتِ َقَدرُهُ كقولو )كمن موقعو  ( هي دى نٍ عً  اٍ ٩بً  قي فً نٍ يػى  له كي كاإلرشاد )كى 
لَْيَس َْلَحٍد ِمْن ، ُب غرر ا٢بكم )ِِٕة/البقر ( كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن خىٍّبو فىؤًلىنٍػفيًسكيمٍ كقولو ) ِّٔالبقرة/

َأيُْطِعُم َمْن َلْو ( استهزاءن هبم )قَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن َآَمُنوا( )ُديْػَيْاُه ِإَّلَّ َمْا َأيْػَفَقُو َعَلى ُأْخَرْاهُ 
ُ َأْطَعَموُ  ليهم ابلفقر كالعوز، ( أنطعم أانسان شاء هللا حرماهنم من الطعاـ؟! كقضى هللا عَيَشاُء اّلِلَّ

ك٘باىلوا أف استكباران، ر، قالوا ىذا كالغُب! ك٫بن ال ٬بالف ما قضى هللا كقدٌ  لنا العزٌ  رى دٌ كىو قى 
الفقر من صنع اإلنساف كسوء عملو ال من صنع هللا، كمن فساد األثرايء كا٢بكاـ كاألنظمة 

َوَما كقولو ) ٕا٢بديد/( َلُكْم ُمْسَتْخَلِفَي ِفيوِ َوَأْيِفُقوا ٝتَّا َجعَ كالطغياف ال من شريعة الرٞبن كقولو )
تيٍم أىٍحوىجي اً نَّكيٍم ًإٔبى ًإنٍػفىٍاًؽ مىٍا إً ، ُب غرر ا٢بكم )ّٗسبأ/( َأيْػَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فَػُهَو ٥ُتِْلُفوُ  بػٍ ٍكتىسى

 . (ٍكًتسىٍاًب مىٍا ٘بىٍمىعيويفى اً ًمٍنكيٍم ًإٔبى 
مىٍن مىٍنعى ) عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ُّٖحكم( ْٗتََلِف َجاَد اِبْلَعِطيَّ ِ وَمْن َأيْػَقَن ابِ )هنج الببلغة ُب 

 ْمَواؿِ أِمْن  ِلْلُفَقَراءِ َل عَ جَ  إفَّ هللاكعنو )ع( ) ِٓصٔالوسائل ( حىقَّان ً أنٌػفىقى ُب اٍلبىاطًل ًمثٍػلىٍيوً 
ُرَوا َوََّل اْحَتاُجَوا َوََّل ْجَاُعَوا َوََّل َما أفَػتَػقَ  اسَ النَّ  ُىْم، إفّ زَّادَ لَ َما َيَكِفيُهْم، َوُلوََّل ذِلَك  ْغِنَياءِ اْلَ 

ال كزر أعظمي من كزًر غٌِب مىنىعى )ِف غرر اٖتكم  ،ّٖٓالتفسّب ا٤ببْب ص( اََّلْغِنَياءِ  ِبُذيُوبِ ْعُرَوا إَّلّ 
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هللا تعأب أغُب بعض ا٣بلق كأفقر  : إفٌ ُسن  هللا ِف اٗتلقِف الكفاءات، التفاوت  (اتاج
صرب الفقّب، فقد منع السعة عن الفقّب يعطف الغِب ككيف يلبعض اآلخر ابتبلءن، لينظر كيف ا

نفاؽ على الفقراء ال مر الغِب ابإلأيعندىم عند هللا، كأ٭با  غنياء ال كرامةن ع على األال ٖببلن، ككسٌ 
سهم لعباده ليكشف ٥بم حقيقة أنفكاالختبار حاجة إٔب مالو، كلكن لتفعيل سينة االبتبلء 

 ك)الببلء على قدر الطٌباع( أبنفسهم 
ِه َوَلْو َبَسَط اّلِلَُّ الرِّْزَؽ ِلِعَباِدِه لَبَػَغْوا ِف اْْلَْرِض َوَلِكْن يُػنَػزُِّؿ بَِقَدٍر َما َيَشاُء ِإيَُّو ِبِعَبادِ كقولو )

الى فًقّبى ًفٍيكيٍم، كىلىٍو شىاءى  ٍغًنيىاءى كيٍم أى عىلى ١بىى لىٍو شىاءى هللاي ) وِف اٖتديث، ِٕالشورل/( َخِبرٌي َبِصريٌ 
 كىٍيفى ، كى اٍلغىًِب   عىطىفى  كىٍيفى  ٍليػىٍنظير بًبػىٍعض بػىٍعضيكيمٍ  ابٍػتػىلىىنوي ًفٍيكيٍم، كىلىكً  كيٍم فػيقىرىاء الى غىًِبٌ عىلى ١بىى 

، كاإلسبلـ سعى للقضاء على الفقر كالفساد كا٢برماف، َْٖصٕركح البياف( اٍلفىًقّب صىرٍب 
، كالتهديد كالوعيد ٤بن منعو، ُب غرر ا٢بكم إلنفاؽ ُب سبيل هللا بكافة أنواعوابلَبغيب على ا

ُرُؾ النَّاُس َشْيئًا ِمْن ِديِنِهْم إِلْصالِح ُديْػَياُىْم ِإَّّل فَػَتَح هللُا َعَلْيِهْم َما ُىَو َأَار  ِمْنوُ ) (!  ََّل يَػتػْ
النعيم األكرب، كإذا مٌر ابلفقراء  أىل النعيم ال تنسوا إذا مٌر ابألغنياء: ايكاف لقماف يقوؿ: )

ثػَّرىىىا كىقىدَّرى ااٍلٍرزىاؽى ) ٜٔهنج البالغ  خطب ِف ( يقوؿ: إايكم أف تػيٍغبػىنيوا مرتْب كىقػىلَّلىهىا،كىقىسَّمىهىا عىلىى  فىكى
تىًليى مىٍن أىرىادى  يًق كالسَّعىًة فػىعىدىؿى ًفيهىا لًيػىبػٍ ا كىمىٍعسيورًىىا الضًٌ  بذلك الشكر كالصرب ، كليختربٗبىىٍيسيورًىى

 (ميضىيَّعه ميوفيورىة إالٌ ٔبىىانًبهىا حىق   نًٍعمىة رىأىٍيتي )مىا  وعنو )ع(من غنٌيها كفقّبىا( 
ُ َأْطَعَموُ ) فائدة:  ىذا القوؿ فيو شبه  خطرية( َأيُْطِعُم َمْن َلْو َيَشاُء اّلِلَّ

لى هللا كإساءة كجواب خبيث ماكر يكشف عن كفر شديد كطبع لئيم، كيرمي ابلبلئمة ع
َسيَػُقوُؿ الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اّلِلَُّ َما َأْشرَْكَنا َوََّل َآاَبُؤَن َوََّل األدب معو سبحانو كقولو )

هموف اجملتمع ابلتقصّب، فلوال ىؤالء الكرباء ما أشركنا  ، كاترة يتٌ ُْٖ/األنعاـ( َحرَّْمَنا ِمْن َشْيءٍ 
َبْل قَاُلوا ِإنَّ ، كاترة يتهموف اآلابء ابلتقصّب كقولو )ُّسبأ/( ا ُمْؤِمِنيَ َلْوََّل َأيْػُتْم َلُكنَّ كقولو )

، كىؤالء يلقوف جهلهم ككفرىم ِِالزخرؼ/( َوَجْدَن َآاَبَءَن َعَلى ُأمٍَّ  َوِإنَّ َعَلى َآاَثرِِىْم ُمْهَتُدوفَ 
نػىبًٌئيكيٍم اًبأٍلىٍخسىرًينى قيٍل ىىٍل نػي كسوء أعما٥بم على غّبىم كىم مسؤكلوف عن أنفسهم كقولو )

عنا ،أىٍعمىاالن  نٍػيىا كىىيٍم ٰبىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٰبيًٍسنيوفى صينػٍ ٍعيػيهيٍم ُب ا٢بٍىيىاًة الد  -َُّالكهف/( الًَّذينى ضىلَّ سى
َُْ.  

قوؿ ٤باذا (، كذلك من ا٣بطأ أف نَأيُْطِعُم َمْن َلْو َيَشاُء اّلِلَُّ َأْطَعَموُ فكما أنو من ا٣بطأ قو٥بم: )
ومن اٗتطأ أيضًا أف م! العلم للجميع من دكف تعلٌ  ىندرس كنعطي دركسان، فلو شاء هللا ألعط

خبلقيان، فلو شاء هللا أر صناعتنا كيتقدـ ٦بتمعنا حضاراين ك طوٌ : ٤باذا نعمل بطموح كني يقوؿ
 ُب ر صناعتنا من دكف عمل! كىكذا، كىذا القوؿ ا٣باطئ ٱبالف سينة هللاوٌ ن حالنا كطى ٢بسٌ 

َهاخلقو كقولو ) )العلم ِف غرر اٖتكم ، ُٓا١باثية/( َمْن َعِمَل َصاِٖتًا فَِلنَػْفِسِو َوَمْن َأَساَء فَػَعَليػْ
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فكما اقتضت ا٢بكمة كا٤بصلحة أف تتفاكت الناس بغّب العمل كابؿ، العمل بغّب علم ضبلؿ(
ا٤بواىب كا٤بلكات ُب ا١بماؿ كالكماؿ كاألشكاؿ كا٤باؿ كحسن ا٢باؿ، كتتفاكت أيضان ُب 

كاالستعدادات كالكفاءات كاالختصاصات كُب القوة كالضعف.. كذلك تتفاكت ُب األرزاؽ 
( ما أنتم ِإْف أَيْػُتْم ِإَّلَّ ِف َااَلٍؿ ُمِبيٍ ) كا ىلكوا، كإذا تساءكالقدرات كاالمكاانت كا٤بنافع..

  . ين كفركاذنظر ال، ُب ٫براؼ كاضح كتناقض ظاىراُب )أيها ا٤بؤمنوف ا١باىلوف( إالٌ 
 ﴾ ًََّوٌٌَُُُٕ َٓعََ ىَزَخ خٌَُْػْذُ بِْٕ ًُنْعُْْ فَددِهِنيَ ﴿ -ٛٗ
(؟ االستفهاـ مبُب على كجو االستغراب كالشك كاالستهزاء َويَػُقوُلوَف َمَت َىَذا اْلَوْعدُ ) 

هللا  ننا بو؟! ككعدك : مٌب تقـو القيامة كٰبصل ا٢بساب الذم تتوعدويقولوفكاإلنكار لوعيده، 
٭با يتحدد ٕبسب ما تقتضيو حكمة هللا ُب ا٤بصلحة إـ ٕبسب ما يرتضيو الناس، ك ال يتقدٌ 

ُقْل َلُكْم ِميَعاُد يَػْوـٍ ََّل العامة، فكل أمر مرىوف عند هللا ٗبقدار معْب كبوقت ٨بصص كقولو )
ُتْم صَ ) َّسبأ/( َتْسَتْأِخُروَف َعْنُو َساَعً  َوََّل َتْستَػْقِدُموفَ  (مٌب ىذا العذاب الذم اِدِقيَ ِإْف ُكنػْ

ننا بو، كأف ىناؾ حياة بعد ا٤بوت كبعثان كنشوران كحساابن كجزاءن؟ فإذا ٓب تستطيعوا ٙبديد و ٚبوف
إهنم يتعاملوف مع  ،غّب صادقْب ُب حديثكم مزماف دقيق لقياـ الساعة، فمعُب ىذا أنك

ركف ُب مع لعبتو، إهنم ال يفكٌ  بلمباالة، كما يتعامل الطفلسلوب الٌ خّب أبمصّبىم األبدم األ
بلمبالوف يسهل عليهم ر، كال ينظركف إٔب ا٢بقائق الكربل كما ينبغي االعتناء هبا، فهؤالء الٌ تدبٌ 

نفي ا٢بقيقة الكربل إذا ٓب تنسجم مع أمزجتهم، كأقصى طموح عندىم خدمة ذكاهتم، كذكاهتم 
)فلو  : يقوؿ الراغب اْلصفهاينةفائدكات، كفوؽ كل القيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ! فوؽ كل الذٌ 

ان كحزانن، كال ٓب يكن لئلنساف غاية ينتهي إليها، غّب ىذه ا٢بياة ا٣بسيسة ا٤بملوءة نصبان كٮبٌ 
خٌس البهائم أحسن حاالن من أيكوف بعدىا حاؿ مغبوطة، كحياة أخرل للجزاء، لكاف 

  ْٗٗ/ُُالتفسّب القرآف للقرآفنساف( اإل
( كََِد َّغْعَيِْؼٌَُٕ ظٌَْفَِْصً ًََُد بََُِ ؤَىِِْيِْْ 34بَُِّد فَْْمَصً ًَخلِذَشً ظَإْخُزُىُْْ ًَىُْْ َّخِقٌَُِّٕٔ ) َٓد َّنْظُشًَُٕ ﴿-ٓ٘ -ٜٗ

 ﴾َّشْـِؼٌَُٕ
ككل كائن آت، ككل آت  ،ال تستبعدكا حقيقة الصيحة فإهنا البد من كقوعها، كأهنا قريبة   

فبل بعد ا٤بوت مباشرة، ذلك القيامة تقع فجأة ع حدكثو ُب كل ٢بظة، لقريب، ككل قريب توقٌ 
َأيُْطِعُم هللا سبحانو على من قاؿ ىذا السؤاؿ ا٤بنكر ) دَّ ٲبكن الغفلة عنها كنسياهنا، ىذه اآلية رى 

( ُب مشهد مثّب من مشاىد يـو القيامة، يركف فيو كيف يتحقق كعد َمْن َلْو َيَشاُء اّلِلَُّ َأْطَعَموُ 
(؟! فيكوف ا١بواب خاطفان كسريعان، إهنا صيحة كاحدة مرعبة  َىَذا اْلَوْعدُ َمَت هللا، فقد سألوا )

 .بْب كمهلتهم على األرضتصعق كل حي، كتنتهي حياة ا٤بكذٌ 
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ستهزئوف كما ٲبهلوف من قو٥بم ( ما ينتظر ىؤالء ا٤بَما يَػْنظُُروَف ِإَّلَّ َصْيَحً  َواِحَدةً : )ا٘تعىن
ِإَّلَّ لقيامة بغتة ببل مقدمات ٥بواهنم على هللا، كما ٰبتاجوف )نكارم ىذا إاٌل أف أيتيهم يـو ااإل

والصيح  : رفع الصوت بقوة مذىلة، والصيح ال اثين ٥با،  ، صيحة( اب٢بقَصْيَحً  َواِحَدةً 
( صيحة ا٤بوت الواحدة ىي يفخ  الصور اْلوىل : كىي صيحة ا٤بوت العاـ لكل الناس )أكى

لوجود  ضَ رّ عَ والقرآف الكرمي تػَ ة سهلة علينا، ا٣باص للفرد عند أجلو كىي صيحة يسّب 
، : إحدٮبا صيحة ا٤بوت كالفناء كقياـ القيامة ا٣باصة الصغرل لكل شخص قد ماتيفختي

اْلَمَرء َعَلى  ثُ عَ بػْ يػُ )وعنو )ص( ، ِِ/ّركح البياف( ِقيَاَمتوُ  تْ قَامَ  دْ َمْن َمْاَت فَػقَ ) عن النيب )ص(
كالنفخة األخرل صيحة البعث كالنشور كالقيامة، ُب  ،ِِِْٕخرب كنز العماؿ(َما َمْاَت َعْلّيوِ 

صيحة البعث كالنشور كا٢بضور للحساب ُب يـو  ّٓصيحة ا٤بوت، كُب اآلية  ْٗاآلية 
النظاـ العا٤بي العاـ كهناية ا٢بياة  بي رٌ القيامة، كىي القيامة الكربل العامة ا٤بوعودة الٍب هبا ٱبيى 

 . الدنيا
كتصل صيحة ببل مقدمات، ثناء انشغا٥بم، أه الصيحة الواحدة تصيبهم فجأة ( ىذَتَُْخُذُىمْ )

فبل  ٓٗ/األعراؼ( فََأَخْذَنُىْم بَػْغَتً  َوُىْم ََّل َيْشُعُروفَ إٔب ٝبيع أىل األرض كتذىلهم كقولو )
ُموفَ كا لعدـ ظهور عبلمتها، كال تزعموا أهنا ال أتتيهم )تغَبٌ  ( كىم يتخاصموف مع َوُىْم ٥تَِصِّ

هتم كيتنازعوف ُب معامبلهتم الدنيوية كىم ُب غفلة عما يراد هبم، ابعضهم، كيتجادلوف ُب ٘بار 
بًٌريكيفى كىاٍلقىضىٍاءي كالقيامة ٓب ٚبطر على اب٥بم، فيموتوف ُب أماكن أعما٥بم كأسواقهم! ) بًٌري اٍلميدى ييدى

ث ىذه الصحية الواحدة ا٤بذىلة،  سرعة حدك ( ٍب بٌْب َفاَل َيْسَتِطيُعوَف تَػْوِصَي ً ) -َٓ( يىٍضحىكي 
( أبف يوصي من بعدىم بوصية تَػْوِصَي ً ب ا٤بوازين كلها، فبل تسمح ٥بم صيحة العذاب )فتقلٌ 

قولوا كلو كلمة كاحدة، ألف أىلهم كذلك يإٔب أىلهم كأسرهتم ل اصغّبة موجزة، كال أف يرجعو 
ماتوا ُب أماكنهم، ألهنا كانت صيحة ( ألف ا١بميع قد َوََّل ِإىَل َأْىِلِهْم يَػْرِجُعوفَ منتهوف )
فسد، كىي أسرع من أف أب ك لكل من كفر كعاند ككذٌ  ،كذلة كىوافككعيد استئصاؿ 

ًيجي ) عن النيب )ص(يستطيعوا أف يتداركوا أمرىم.  تىوي، مىاًشيػٌ  يىٍسًقي الرَّجيلي ، كى اًبلنَّاسً  السَّاعىة هتى
ٍم فىعوي، فػىتىًهيجي هبًً وي كىيػىرٍ ًميزىانضي فً ٱب الرَّجيلي ، كى وً سيوقً لعىتىوي ُب سً  مي يٌ يػيقى  الرَّجيلي وي، كى ضى وٍ حى  ييٍصًلحي  الرَّجيلي كى 

 . ُٔصٕالدر ا٤بنثور ...((فىبلى يىٍستىًطيعيوفى تػىٍوًصيىةن كىىيٍم كىذًلكى )
سِ كَةِرَخ ىُْْ َِٖٓ خُْإَـْذَخغِ بََُِ سَزِّيِْْ َّنْغٌَُِِٕ ﴿ -ٔ٘  ﴾ ًَُٗلِخَ كِِ خُقٌُّ

م ماتوا ٝبيعان بصيحة كاحدة اب٢بق، كذلك يبعثوف بعد ا٤بوت بنفخة كاحدة اب٢بق، كما أهن
كما كانوا ٔبسد كركح إٔب العآب اآلخر، إشارة )اب٤بعاد ا١بسماين(  فيعودكف من جديد أحياء 

َا َخَلقْ إٔب كماؿ قدرة هللا تعأب كجبلؿ فلسفتو للخلق كللبعث كا١بزاء كقولو ) ُتْم َأ١تَّ َناُكْم َأَفَحِسبػْ
َنا ََّل تُػْرَجُعوفَ  ( ٦برد حصوؿ النفخ َويُِفَخ ِف الص ورِ : )ا٘تعىن، ُُٓا٤بؤمنوف/( َعبَػثًا َوَأيَُّكْم ِإلَيػْ
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إبذف ُب الصور للبعث كالنشور كاالنتقاؿ إٔب العآب اآلخر، فتطّب كل ركح كترجع إٔب جسدىا 
بور، فإذا ىؤالء األموات ٱبرجوف من قبورىم ( من القِمَن اْْلَْجَداثِ ( ينتفضوف )فَِإَذا ُىمْ )رهبا 

ُب ( يسرعوف يَػْنِسُلوفَ ( ٲبضوف إٔب دعوة رهبم )ِإىَل َرّبِِّْم يَػْنِسُلوفَ كىم ُب دىشة كذعر كقلق )
يَػْوـَ ٥َتُْرُجوَف ِمَن اْْلَْجَداِث ِسَراًعا َكأَيػَُّهْم إٔب لقائو كحسابو كجزائو كقولو )ا٣بركج من قبورىم 

 بى صً ني  مو لى سرعوف إٔب عى : مثل من يي فضوفو كأهنم إىل يصب ي، ّْا٤بعارج/( يُوِفُضوفَ ِإىَل ُيُصٍب 
( يسرعوف ُب ا٤بشي يَػْنِسُلوفَ غوه بسرعة. أم ٲبضوف إٔب رهبم الذم أنكركه )٥بم يريدكف أف يبلٌ 

ِو ُأْخَرى ُثَّ يُِفَخ ِفير كقولو ) كالتهاكف كالتأخٌ نوف من التأينٌ جبار دكف االختيار، كال يتمكٌ ابإل
ـٌ يَػْنظُُروفَ  يسرعوف إٔب  ٔٗنبياء/األ( َوُىْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب يَػْنِسُلوفَ كقولو ) ٖٔالزمر/( فَِإَذا ُىْم ِقَيا

ا٤بوضع الذم ٰبكم هللا فيو ٕبكمو، فيكوف اإلنساف ا٤بناسب ُب مكانو ساحة اشر، 
اكىالى ييٍشرًؾي ا٤بناسب، كىناؾ ال حكم لغّبه سبحانو كقولو ) كقولو  ،ِٔالكهف/ (ُب حيٍكًمًو أىحىدن

 . ُْالرعد/( كىاَّللَّي ٰبىٍكيمي الى ميعىقًٌبى ٢ًبيٍكًموً )
 ﴾ هَدٌُُخ َّد ًََِّْنَد َْٖٓ زَؼَؽَنَد ِْٖٓ َٓشْهَذَِٗد ىَزَخ َٓد ًَػَذَ خُشَّلَُْٖٔ ًَفَذَمَ خُُْٔشْعٌََُِٕ ﴿ -ٕ٘
يقوؿ ى عآب الربزخ، عآب ا٢بياة بعد ا٤بوت، ر اآلية القبور اب٤براقد ا٣باصة للداللة علصوٌ تي 

، الراغب ِف مفرداتو النهوض من القبور للبعث اآلية ر صوٌ كتي : الرقاد ا٤بستطاب من النـو
َواقْػتَػَرَب اْلَوْعُد اْٖتَق  فَِإَذا ِىَي َشاِخَصٌ  كالنشور للداللة على يـو القيامة الكربل كقولو )

وا ك٤با أحسٌ  ٕٗنبياء/األ(  َويْػَلَنا َقْد ُكنَّا ِف َغْفَلٍ  ِمْن َىَذا َبْل ُكنَّا ظَاِلِميَ َأْبَصاُر الَِّذيَن َكَفُروا ايَ 
بوا كصاحوا ُب أبهنم أحياء بعد موهتم، كأهنم يبعثوف من مراقدىم أم من مكاف قربىم، تعجٌ 

ي يـو القيامة يو  ـ ا٢بسرة  ذعر كذىوؿ ابلويل كالثبور كبدافع الندـ كا٢بسرة الشديدة، لذ ٠بي
، ككانوا من ّٗمرًن/( كىأىٍنًذٍرىيٍم يػىٍوـى ا٢بٍىٍسرىًة ًإٍذ قيًضيى اأٍلىٍمري كىىيٍم ُب غىٍفلىةو كىىيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى كقولو )

عن ، ـ أعينهمقبل يسخركف ٩بن أيمرىم ابالستعداد للمعاد إٔب يـو القيامة، كبعد أف شاىدكه أب
َىَذا َما َوَعَد قالوا ) ،ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص( عىٍن ًإٍصبلىًح اٍلمىعىٍادً  لى مىٍن غىفى  :ا٣بٍىٍاًسري )النيب )ص( 

( كىذه ىي ا٢بقيقة الكربل األىم الٍب كنتم تنكركهنا، ألهنا ٚبتلف الرَّْْتَُن َوَصَدَؽ اْلُمْرَسُلوفَ 
/( ٍّبً ًعٍلمو بىًل اتػَّبىعى الًَّذينى ظىلىميوا أىٍىوىاءىىيٍم ًبغى عن طبائعكم كٚبالف أىواءكم كقولو ) ، ِٗالرـك

ة كاالستقامة )كالعكس صحيح( ما كرب العقل صغر ا٥بول كضعفت الشهوة كزادت العفٌ ككلٌ 
( من ِمْن َمْرَقِدنَ ( من أيقضنا )َمْن بَػَعثَػَناىبلكنا ) ( اياَي َويْػَلَنا( الكفرة منهم )قَاُلوا: )ا٘تعىن

 .رقدتنا ُب قربان كمكاف مضجعنا كمنامنا
هوا حاؿ موهتم ، فشبٌ فيو استعارة بالغي  لطيف  ،فهاـ وتعجب من اْلمواتإيو سؤاؿ است
ا٤بوت : النـو، ٗالنبأ/ (كىجىعىٍلنىا نػىٍومىكيٍم سيبىااتن كقولو )،  لنـوأشبو األشياء اب ٤بوتا ٕباؿ نومهم ألف

ماؿ كنز الع( أخو ا٤بوت، كال ٲبوت أىل ا١بٌنة النػٍَّوـ)عن النيب )ص( ا٤بؤٌقت، ا١بزئي ا٣بفيف 
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ا( ككأهنم كانوا عثنا من ٩باتنبأبلغ من القوؿ )من ( َمْن بَػَعثَػَنا ِمْن َمْرَقِدنَ قولو ) ،ُِّّٗخرب
وََكَمْا  ،َكَمْا تَػَنْاُمُوَف َُتُُوتُػُوفَ فَ هم! عن النيب )ص( )ظبوا من أيقكتعجٌ للجزاء،  واظنيامان فستيق

َعثُػُوفَ  ألهنم ٤با أحيوا بعد  ،كإ٭با كصفوا القرب اب٤برقد ،َِٔ/ُٓتفسّب القرطيب( َتْستَػْيِقظُُوَف تُػبػْ
كا أحوا٥بم ُب قبورىم رقادان، كا٤بنتبهْب من دٌ للحساب كعاينوا أىواؿ القيامة، عى  واموهتم كبعث

، أما حساب القرب فيبدأ بعد الدفن مباشرة ببل فاصلظقيكا٤بست ،الرقدة عن النيب  ،ْب من النـو
عن ، ُْٖ/ُمستدرؾ الوسائلقىبوير، ال يعرؼ فيها غٌِب من فقّب( ال أىكَّؿي عىٍدًؿ اآلًخرىةً ))ص( 

 ،ِٕٔ/ٔالبحار( النار رً فى حي  نٍ مً  ةه رى فٍ أك حي  ،ةا١بنٌ  ايضً رً  نٍ مً  ةه ضى كى ا رى إمٌ  القربي )اإلماـ الصادؽ )ع( 
ُب عآب الربزخ سؤاؿ للركح كا١بسد معان، كلكل من مات فتقـو قيامتو الصغرل  وسؤاؿ القِب
العاـ، فإذا قالوا األعظم كا٢بشر  ،ـو القيامة الكربل للجميع ُب يـو البعث األكرببقدره، كتق

 .جابتهم ا٤ببلئكة أك ا٤بؤمنوفأ( ِمْن َمْرَقِدنَ  َمْن بَػَعثَػَنا)
ده عليكم من البعث بعد ا٤بوت كالنشور ( ىذا الذم كعدكم هللا بو كأكٌ َىَذا َما َوَعَد الرَّْْتَنُ )

٫بن نواجو ىذه ا٢بقيقة على أرض الواقع كنراىا رأم العْب كقولو فها  ،للحساب كا١بزاء
، كىنا يبدأ شريط ِٔالفرقاف/( اْلُمْلُك يَػْوَمِئٍذ اْٖتَق  لِلرَّْْتَِن وََكاَف يَػْوًما َعَلى اْلَكاِفرِيَن َعِسريًا)

لَّ لغزىا ،الذم يعطي للحياة معناىا كفلسفتها ،ؾالذكرايت ٕبقيقة ا٤بعاد يتحرٌ  كىذا ما   كىٰبى
( كنعَبؼ أبف ٝبيع ا٤برسلْب الكراـ صدقوا فيما َوَصَدَؽ اْلُمْرَسُلوفَ كانوا يسمعونو من الرسل )

اؼ ال ينفع ألنو بعد فوات األكاف! َب أخربكان عن ىذا البعث كالنشور للجزاء، كلكن ىذا االع
، كىشىرٌهي مىا أ)ِف غرر اٖتكم   (فسىٍدتى بًو مىعىادؾى خىّبي الًعلم مىا أٍصلىٍحتى بًو رىشىادىؾى

 ﴾ بِْٕ ًَدَٗطْ بَُِّد فَْْمَصً ًَخلِذَشً كَةِرَخ ىُْْ ـَِْٔغٌ َُذَّْنَد ُٓمْنَشًَُٕ ﴿ -ٖ٘
لة البعث كالنشور سهلة على هللا، كال يوجد عند هللا سهل كصعب، ككل صعب على أإف مس

عامة ُب ا٢بياة كقاعدة   ،سبابا٣بلق يسّب على هللا لعدـ احتياجو إٔب قاعدة األخذ ابأل
ًئا َأْف يَػُقوَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوفُ كقولو )البشرية،   َا َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشيػْ ألف هللا سبحانو  ،ِٖيس/( ِإ١تَّ

تيمٍ خلق كل شيء، فهو معو ُب كل شيء، كال ٱبفى عليو شيء كقولو ) ( كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ
ئىان ًإاٌل )وعن اإلماـ علي )ع(  َٔاإلسراء/( اطى اًبلنَّاسً ًإفَّ رىبَّكى أىحى كقولو ) ،ْا٢بديد/ يػٍ مىٍا رىأىٍيتي شى

لىوي كىمىعىوي كىًفيوً  هي كىقػىبػٍ ٕباجة إٔب  مسألة البعث كالنشور ََّ/ٕمواىب الرٞبن (كىرىأىٍيتي هللاى بػىٍعدى
ض األكرب كلهم أحياء بعد موهتم للعر   س( يتيسر هبا كل شيء، فيجتمع الناَصْيَحً  َواِحَدةً )

( َوَما َأْمُر السَّاَعِ  ِإَّلَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر َأْو ُىَو َأقْػَربُ من دكف أف يستثُب منهم أحد كقولو )
كاف أبو ذر يقوؿ ما بْب ا٤بوت كالبعث إاٌل كنومة ٭بتها ٍب ) عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ٕٕالنحل/

 .ِٔٓ/ْالصاُب( استيقظت منها
جساد الفانية بعد ( ما كاف بعثهم من قبورىم فتحيا األَصْيَحً  َواِحَدةً ِإْف َكاَيْت ِإَّلَّ : )ا٘تعىن
أىكيٍم تػىعيوديكفى كقولو )موهتا   لقياـ القيامة الكربل إاٌل  (اب٘تعاد إتسماين) ِٗاألعراؼ/( كىمىا بىدى
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تفاجئهم، يصيح هبم انفذة بصيحة كاحدة اب٢بق ال اثين ٥با، صيحة خارقة مفجعة مزلزلة 
يٌع َلَديْػَنا حصل إحياء الناس بعد موهتم بسرعة فائقة كيسّبة كسهلة )إسرافيل في فَِإَذا ُىْم ّتَِ
( فإذا الكل من األكلْب كاآلخرين ٦بموعوف عندان دكف اختيارىم، حاضركف لدينا ُٛتَْضُروفَ 

ُب موقف ا٢بساب كا١بزاء يـو القيامة، م كأماكنهم، ، ٕبسب أجيا٥بم كأزماهنمنتظمة صفوفهم
م ا٢باسم للجزاء بسرعة كقولو االستعراض ا٤بنظٌ  أر كا٢بضور، كيتهيٌ صل بْب النفخ ُب الصوٌ ببل فا

َفُخ ِف الص وِر فَػَفزَِع َمْن ِف السََّماَواِت َوَمْن ِف اْْلَْرِض ِإَّلَّ َمْن َشاَء اّلِلَُّ وَُكلٌّ َأتَػْوهُ )  َويَػْوـَ يُػنػْ
لهجة ا٢بازمة بسياؽ اآلايت القرآنية كىذه الٌ  ء،: صاغرين أذالٌ داخرين، ٕٖالنمل/( َداِخرِينَ 

ِف غرر اٖتكم ؾ ا٤بشاعر كالضمائر لبلستعداد ٥بذه ا٢بقيقة! تَبؾ األثر العميق ُب النفوس، كٙبرٌ 
 (ٍسُبى ًا٢ٍبي  ثًٍر غىٍّب ٓبٍى يػيؤٍ  ،ازىاةً مىٍن أىيٍػقىنى اًبجملى )

 ﴾ َٕ بَُِّد َٓد ًُنْعُْْ ظَؼٌََُِْٕٔكَدٌََُّْْْ َُد ظُظَُِْْ َٗلْظٌ ؽَْْحًد ًََُد ظُفْضًَْ ﴿ -ٗ٘
ٌذر منو ع عن الظلمزه هللا سبحانو كيَبفٌ يتنٌ     ِإفَّ اّلِلََّ أيَُْمُر اِبْلَعْدِؿ ، بل أيمر ابلعدؿ كقولو )كٰبي

ْحَسافِ  ُب الدار الدنيا، كىو سبحانو يعمل فيهما يـو القيامة، ك٤باذا الظلم كىو  َٗالنحل/( َواإْلِ
( ك٤باذا الظلم كاألمر كلو  إ١تا ٤تتاج إىل الظلم الضعيفع عليو؟ )نو كمَبفٌ ينهى عنو كغِب ع

ًئا كحده، كالناس ٝبيعهم خاضعوف لو مستسلموف إليو كقولو ) ِإفَّ اّلِلََّ ََّل َيْظِلُم النَّاَس َشيػْ
ائج  ، فيكوف ا١بزاء من جنس العمل، كالنتْْيونس/( َوَلِكنَّ النَّاَس َأيْػُفَسُهْم َيْظِلُموفَ 

كا٤بقدمات، كاإلنساف ىو ا٤بسؤكؿ أف يبِب مستقبلو بنفسو، فيكوف اإلنساف ا٤بناسب ُب 
ًئا: )ا٘تعىنمكانو ا٤بناسب،  ( ففي ىذا اليـو ا٢باسم اب٢بق، يـو فَاْليَػْوـَ ََّل ُتْظَلُم يَػْفٌس َشيػْ

( ُحْكِمِو َأَحًداَوََّل ُيْشِرُؾ ِف كهللا ىو ا٢باكم كحده ) ،م األعماؿ، يـو العدالة الكربل٘بسٌ 
ًئا) ِٔالكهف/ ( ال ينقص من حسناهتا كال يزاد ُب سيئاهتا، كال يفعل هبا ما ََّل ُتْظَلُم يَػْفٌس َشيػْ

ة ال تستحقو من العقاب، بل يكوف القضاء اب٢بق كالعدؿ كاإلحساف، سواء أكانت النفس برَّ 
ُتْم وَ كل بعملو )  لأك فاجرة، كال ٰبمل اإلنساف كزر غّبه، كإ٭با ٯباز  ََّل ُِتَْزْوَف ِإَّلَّ َما ُكنػْ

عمالكم، مرحلة ٘بسيد األعماؿ ٝبيعها على صورهتا ا٢بقيقية أ( جزاؤكم على طبق تَػْعَمُلوفَ 
ذك ثبلثة أبعاد  ،ميفٌصلل م مسجٌ سٌ شريط )فيلم( ٦بي كامّبة خفٌية على ككأهنا   ،أمامكم الواقعية

 أم شيء، كال يزاد على عقاب فبل ينقص من ثواب الصا٢بْب ،ةابلصورة كالصوت كالنيٌ 
 ،كذمة الذممكنعمة النعم ىو قمة القمم كقيمة القيم الصاّب العاصْب أم شيء، ألف العمل 

َها ُثَّ كىو األساس الذم يتم عليو ا٢بساب كقولو ) َمْن َعِمَل َصاِٖتًا فَِلنَػْفِسِو َوَمْن َأَساَء فَػَعَليػْ
ٍرءي ) ِف غرر اٖتكم ،ُٓا١باثية/( ِإىَل رَبُِّكْم تُػْرَجُعوفَ  : ُب اآلية فائدة( وًفٍعلً بً  ـي وَّ قى يػي ، كى ًبقىٍولًوً يػيٍوزىفي  اٍلمى

ُموفَ  ...َصْيَحً  َواِحَدًة قولو ) ْٗ ( كىي صيحة كاحدة ال اثنية ٥با كىي صيحة َوُىْم ٥تَِصِّ
ُموفَ ا٤بوت اب٢بق صيحة الفزع كا٣بمود، فجاء معها ) ةن ًإٍف كىانى ( كقولو )َوُىْم ٥تَِصِّ ٍت ًإالَّ صىٍيحى
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اًمديكفى  ةن فىًإذىا ىيٍم خى ( كىي صيحة ُٛتَْضُروفَ  ...َصْيَحً  َواِحَدًة ، كُب ىذه اآلية )ِٗيس/( كىاًحدى
٢بضور للحساب كااكمة بْب يدم كاكاحدة ال اثنية ٥با كىي صيحة الصعق للبعث كالنشور 

( ى ُكل  يَػْفٍس مبَا َكَسَبْت َوُىْم ََّل يُْظَلُموفَ َولُِتْجزَ ( للجزاء كقولو )ُٛتَْضُروفَ هللا، فجاء معها )
( بكلمة كاحدة كقولو َصْيَحً  َواِحَدةً ، فيكوف ا٣بلق كا٤بوت كالبعث عند هللا سواء )ِِا١باثية/

نػىٍفسو كىاًحدىةو ) ٍلقيكيٍم كىالى بػىٍعثيكيٍم ًإالَّ كى  . ِٖلقماف/( مىا خى
 ﴾ ىُْْ ًَؤَصًَْخـُيُْْ كِِ ظَِِدٍٍ ػَََِ خُْإَسَخجِيِ ُٓعٌَِّحٌَُٕ ،ٌَّْ كِِ ؽُـٍَُ كَدًِيٌَُٕ بَِّٕ ؤَفْمَدذَ خُْفَنَّصِ خَُْْ ﴿-ٙ٘ -٘٘
 ( ِإفَّ َأْصَحاَب إْتَنَّ ِ )

عوف، حيث ال ُب ىذا اليـو ا٢باسم، يـو ا١بزاء كا٤بكافآة للمؤمنْب الصا٢بْب كىم فرحوف، متمتٌ 
نات دنيوية كال خبلفات عائلية كال حسد خوؼ كال مشكبلت كال معاانة من شيء كال مشاح

ات كالنعيم ( فهم مشغولوف ٗبا ىم فيو من فنوف اللذٌ ِف ُشُغٍل فَاِكُهوفَ على ا٤بناصب كالرغائب )
( ِف ُشُغلٍ ر ببا٥بم، كجاءت )طكالتكرًن الٍب تلهيهم عما عداىا كما دكهنا كعن كل ما ٱب

( من فَاِكُهوفَ دالالهتا فبل ٲبكن كصفها ) ابلتنوين كنكرة، لدقة مبناىا كعمق معناىا كسعة
( ايْػَقَلُبوا َفِكِهيَ الفكاىة ال من الفاكهة، من فكاىة النفس كضحكها كمرحها كقولو )

أعينهم كتنشرح صدكرىم كتطمئن  ، فهم ُب تلذذ من كل ما هتواه نفوسهم كتقرٌ ُّا٤بطففْب/
( ْم ِمْن قُػرَِّة َأْعُيٍ َجَزاًء مبَا َكايُوا يَػْعَمُلوفَ َفاَل تَػْعَلُم يَػْفٌس َما ُأْخِفَي ٙتَُ قلوهبم كقولو )

ما  والفاكه ( ا٤بتنوعة الٍب ال حصر ٥با، الفاكه نواع )أقدـ إليهم من ، مع ما يي ُٕالسجدة/
عيم الدنيا ُب االسم دكف الصفة كالَبكيب، نو بو من الثمرات، كنعيم ا١بنة يشارؾ بعضو يتفكٌ 

و ال إٔب أف ال جوع ُب ا١بنة، ألف التفكٌ  وفيو إشارة٤بضموف، قد يشَبؾ ُب الشكل دكف ا
 َوَّلَ كالعيش الكرًن )كالفكاىة و كناية عن األجواء الطيبة يكوف لدفع حاجة ا١بوع. كىذا التفكٌ 

ٍب ذكر ما يكمل بو  -ٔٓص نعيمهم، ( فإنو ال يدخل عليهم ما ينغٌ اآلِخَرةِ  َعْيشُ  ِإَّلَّ  َعْيشَ 
ُىْم عو كيسكنوف إليو فقاؿ )مدهتم ٩با يقَبنوف بو كمنسجموف تفكههم كيزيد ُب سعا

زكجاهتم ا٤بؤمنات الصا٢بات  ( من ا٢بور العْب البلٌب رزقهم هللا ُب اآلخرة، أكَوَأْزَواُجُهمْ 
األعمار  نسا٘بالقانتات الكفؤ ٥بم من ا٢بور الطْب ُب الدنيا، البلٌب ٝبعهن حسن الوجوه ك 

بلٌب كن معهم ُب الدنيا كدخلن ا١بنة الٌ  ،ق كانسجاـ الطبائعكحسن ا٣بلكجاذبية األبداف 
 .بعضهم بعضان  كٰببٌ  ،ألنو أيلف بعضهم بعضان  ،فيجتمع بعضهم إٔب بعض

يٍػنىاىيٍم ًإٔبى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو كقولو ) نىاىيٍم كىىىدى هًتًٍم كىًإٍخوىاهًنًٍم كىاٍجتػىبػىيػٍ ئًًهٍم كىذيٌرايَّ  ٕٖاألنعاـ/( كىًمٍن آىابى
هًتًمٍ ولو )كق ئًًهٍم كىأىٍزكىاًجًهٍم كىذيٌرايَّ كقولو  ِّالرعد/( جىنَّاتي عىٍدفو يىٍدخيليونػىهىا كىمىٍن صىلىحى ًمٍن آىابى
ُهْم ُذرِّيػَّتُػُهْم ِب٦ِِتَاٍف َأْٖتَْقَنا ِّبِْم ُذرِّيػَّتَػُهمْ ) ( معنوية ُب ِف ِظاَلؿٍ ) ُِالطور/( َوالَِّذيَن َآَمُنوا َواتػَّبَػَعتػْ

َعَلى بلع عليهم )تسَبىم من نظر عيوف اآلخرين كاالطٌ  ،لرٞبة كالتكرًن كالنعمةارحاب 
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ة ا٤براتحوف كاء األعزٌ تٌ ا( ُمتَِّكُئوفَ ة ا٤بزينة، كالوسائد ا٤بزخرفة ا١بميلة )( على األسرٌ اْْلَرَاِئكِ 
كينان ٥بم منها ( ٛبِإفَّ َأْصَحاَب إْتَنَّ ِ ىل ا١بنة أصحاهبا )أ يَّ وف ا٤بطمئنوف لذلك ٠بي سا٤بستأن

ر فيما ٲبلك، رؼ فيها بكل شيء، شأهنم شأف ا٤بالك ا٤بوقٌ كإطبلقان أليديهم كرغباهتم ابلتصٌ 
وَُكل  يَِعيم دُوَف إْتَنَِّ  َٛتُْقوٌر،ُكل  َباَلء ) ُّٕٖب هنج الببلغة حكم فضبلن من هللا كإحساانن. 

 ( ُدوَف النَّاِر َعاِفَي ٌ 
ة ا١بنس مع النساء ُب ا١بنة تفوؽ لذهتا ُب الدنيا، فبل يوجد عند ( لذٌ مْ ُىْم َوَأْزَواُجهُ : )فائدة

كإ٭با ٲبر على كبل كال يوجد ذرية كأكالد، الرجاؿ مِب يقذؼ ُب رحم زكجتو عند ا١بماع، 
: ليس ألىل ا١بنة وأيضاً لذة ا١بنسية، الزكجْب ريح طيبة ٰبصل فيها األنس كا٤بتعة ا٤بعنوية كالٌ 

كال غائط ألىل ا١بنة، كلوال جهاز التناسل عند الرجل كجهاز  ،ر ٨برج للغائطأدابر، ألف الدب
كا٤بِب  كالغائطالتناسل عن ا٤برأة ٰبتاج إليو ُب ٝباعهن، ٤با كجد ُب ا١بنة فرج لعدـ كجود البوؿ 

متسامي  جدًا تتناسب مع قيم  أىل   متألقوأ١تا تتم العملي  إتنسي  بطريق  ١توذجي  فيها، 
عان عن التشابو مع نكاح ا٢بيوانت، كال يوجد ، كترفٌ وترفّعًا عن حالتهم ا٘تادي  ِف الدييا، إتن 

ألف ىذه من خصوصيات  ،ُب ا١بنة حيض للنساء كال كالدات كال نفاس كال تربية أطفاؿ
: طعاـ أىل ا١بنة ٱبتلف عن طعاـ أىل الدنيا ُب الَبكيب كا٤بضموف، كأجسامهم إذفالدنيا. 

كمتشاهبوف ُب ا٤بظهر كالشكل، فإذا  ،امنا ا٤بادية من حيث البنية الداخليةٚبتلف عن أجس
 رأيت أحدان تعرفو لقلت ىذا فبلف. 

 ﴾ عََِدٌّ هًٌَُْد ِْٖٓ سَذٍّ سَلٍِْْ ،َُيُْْ كِْيَد كَدًِيَصٌ ًََُيُْْ َٓد َّذَّػٌَُٕ  ﴿-ٛ٘ -ٚ٘
 تمكاف ا٤بفاجآلتكرًن، ٕب ا٤بضامْب، مكاف ا٤بكافأة كاا: مكاف متكامل متساـو عإتن 

مكاف ال يدخلو إاٌل من تتناسب معو صفة الكماؿ اإلنساين كالتسامي الركحي ، تكا٤بخٌبآ
ات ونو كيشتهونو كفوؽ ما يتمنونو من لذٌ كطاب ككل ما يتمنٌ  قي، ك٥بم فيها ما لذَّ لي كا٣بي 

 ( َٙتُْم ِفيَها فَاِكَه ٌ جسمانية كمتع ركحية فقاؿ )
ًثّبىةو ) كقولوك٥بم ُب ا١بنة   ٍنيوعىةو  ،كىفىاًكهىةو كى ، كىي لذيذة الطعم ّّ-ِّالواقعة/(الى مىٍقطيوعىةو كىالى ٩بى
َوفَاِكَهٍ  عجيبة ا٤بنظر غريبة الشكل متنوعة األصناؼ كىي فوؽ الوصف كقولو )ٝبيلة الٌلوف 
( ك٥بم ما َوَٙتُْم َما َيدَُّعوفَ ) ِِ-َِاقعة/الو ( َوُحوٌر ِعيٌ  ،َوٖتَِْم َطرْيٍ ٝتَّا َيْشتَػُهوَف  ،ٝتَّا يَػَتَخيػَُّروَف 

كىًفيهىا مىا تىٍشتىًهيًو اأٍلىنٍػفيسي يتمنونو كيشتهونو من غّب طلب، ككل ما يطلبونو يدركونو كقولو )
ي كىأىنٍػتيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى  ـٌ لذائذ كالنعيم كالتكرًن )ك٥بم فوؽ الٌ  -ٖٓ، ُٕالزخرؼ/( كىتػىلىذ  اأٍلىٍعْبي ( َساَل

نفوسهم كيلقي فيها  سحيب يتلقونو ىدية من رهبم الكرًن بوساطة ا٤ببلئكة، سبلـ يؤنكتر 
ـٌ الرضا كالطمأنينة كالسعادة ك) ( من هللا ىو األماف كالرٞبة كالنعمة كالسعادة، كالسبلـ ٙبية َساَل

ـٌ أىل ا١بنة كقولو ) ٤بميز ُب ليكوف السبلـ شعار ا٤بؤمنْب ا َُيونس/( َوُتَِيػَّتُػُهْم ِفيَها َساَل
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( يسمعوف كبلمو كيردكف قَػْوًَّل ِمْن َربٍّ رَِحيمٍ رىم بعمل ا١بنة، )الدنيا، كليكوف ٛبهيدان ٥بم يذكٌ 
 كاالطمئناف.  ةيبشرىم ابألمن كاألماف كالسبلمفسبلمو، 
ل كل ٧ببوب، يشارة ابألماف من كل مكركه كنب: ىو التحية كالَبحيب كالالسالـ -ُ: فائدة
 .ي ابالٯبابياتلبيات كالتحلٌ ي عن كل السكالتخلٌ 

َواْلَماَلِئَكُ  يَْدُخُلوَف َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ حْب تدخل عليهم ا٤ببلئكة الٍب تستفتح ابلسبلـ كقولو )
ـٌ َعَلْيُكْم مبَا َصبَػْرمُتْ فَِنْعَم ُعْقََب الدَّارِ  ،اَبٍب  ، كالسبلـ من رب رحيم ِْ-ِّالرعد/( َساَل

نْب م، كرضا هللا غاية مُب ا٤بؤ ِٕالتوبة/( َوِرْاَواٌف ِمَن اّلِلَِّ َأْكبَػرُ ولو )مقدمة الرضواف اإل٥بي كق
 .ٖالبينة/( رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيٍم كىرىضيوا عىٍنوي ذىًلكى ًلمىٍن خىًشيى رىبَّوي كقولو )

 : َّل يوجد ِف إتن  أشياء عديدة منها -ِ
كال برد كال ىـر كال نـو  ظبلـ، كال حرٌ كال ليل كال هنار كال  ،ليس فيها زمن كال مشس كال قمر

كال فقر كال جوع كال عطش، كال بوؿ كال غائط كال  ،كال خوؼ كال غضب كال ذلة ،كال موت
كال حسد  ،كال تكليف كال حساب كال عمل، كال لغو كال كذب كال كحشة كال كراىية ،٪بابإ

أمل، كال خطأ كال  كال فشل كال خيبة ،كال حقد كال جهل، كال ضعف كال كسل كال ملل
( َويَػَزْعَنا َما ِف ُصُدورِِىْم ِمْن ِغلٍّ ، كقولو )اشتباه كال غل كال لـؤ كال خبث كال شرٌ 

: صفة جامعة لكل الغل طْب.ا١بنة غاية الصا٢بْب، كالنار غاية ا٤بفرٌ  ، إفٌ ّْ/األعراؼ
 السلبيات.

 ﴾ ًَخْٓعَدصًُخ خٌََُّْْْ ؤَُّّيَد خُُْٔفْشٌَُِٕٓ ﴿ -ٜ٘
يكوف فيو الفرز ُب مقاـ رىيب، يـو القيامة، إنو مشهد مثّب من مشاىد منظٌم مشهد ُب 

/( َويَػْوـَ تَػُقوـُ السَّاَعُ  يَػْوَمِئٍذ يَػتَػَفرَُّقوفَ العادؿ بْب الصا٢بْب كالطا٢بْب كقولو ) ، ٤با ذكر ُْالرـك
لطريقة الَببوية ار، على اهللا تعأب حاؿ السعداء األبرار، أعقبو بذكر حاؿ األشقياء الفجٌ 

د ( يـو الفصل، يـو التمييز كالفرز بْب اإلنساف ا١بيٌ يـو القيام ىيب )َب القرآنية ُب الَبغيب كال
َأَفَمْن  ب، فيكوف اإلنساف ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب كقولو )من الردمء، كبْب ا٣ببيث كالطيٌ 

َواْمَتاُزوا اْليَػْوـَ َأيػ َها : )ا٘تعىن، ُٖ/السجدة( َكاَف ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَف فَاِسًقا ََّل َيْستَػُووفَ 
معشر  زكا كانفصلوا كانعزلوا اليـو ايكٛبيٌ أم : التفريق بْب أمرين ٨بتلفْب والتمييز( اْلُمْجرُِموفَ 

اختبلؼ ا٤بنازؿ كاألعماؿ بينهما، ان عن عبادم ا٤بؤمنْب الصا٢بْب، بسبب الكفرة اجملرمْب بعيد
نيا، كذلك عند اختبلطهم هبم ُب ساحة اشر، كيقاؿ ٥بم ىذا عند كال ٚبتلطوا هبم كما ُب الد

قبل أف ٰباسبهم كيدخلهم  ،عهم على رؤكس األشهادهم كيقرٌ الوقوؼ للسؤاؿ كا٢بساب، ليوٖبٌ 
ـِ النار مع الداخلْب كقولو ) ( يُػْعَرُؼ اْلُمْجرُِموَف ِبِسيَماُىْم فَػيُػْؤَخُذ اِبلنػََّواِصي َواْْلَْقَدا
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( ا٤بعاندكفكف ): ا٤بتكربٌ ئفأىل النار الذين َّل ٥ترجوف منها أربع طوا -ُ: فائدة .ُْالرٞبن/
 (اْلُمْجرُِموفَ ْب ٢بدكد هللا، كٯبمعها كلمة )كا٤بنافقوف، كا٤بشركوف )الكافركف( كا٤بعطلٌ 

 : فمعىن اإلجراـ -ِ
م اجملرـك لحكركه، كيقاؿ الٌ مع معناه لكل اكتساب ا١بـر قطع الثمرة عن الشجرة، كتوسٌ أصل 

( فإنو أخبث ا٤بعتدين كمنفصل عن صفات اإلنسانية اجملـرأم ا٤بفصوؿ عن العظم، ككذلك )
( مَ النّ  رّ شَ كاألخبلؽ البشرية ا٤بعركفة، ُب غرر ا٢بكم ) (، هِ رِّ شَ   َ افَ اس ٜتََ النّ  وِ يِ قِ تّ يػَ  نْ اس )اجملـر

منها: بياض  تشر ُب عدة صفااساحة ( امتياز ا٤بؤمن كتفريقو عن الكافر ُب َواْمَتاُزوا) -ّ
على الصراط،  وقدمتاء كتابو بيمينو، كثقل ميزانو اب٢بسنات، كثبات يإكجو ا٤بؤمن ابلنور، ك 

 ،َفَسْوَؼ ٤ُتَاَسُب ِحَسااًب َيِسريًا  ،فََأمَّا َمْن ُأوِتَ ِكَتابَُو بَِيِميِنِو من الفزع األكرب كقولو ) وكأمان
َقِلُب ِإىَل َأْىِلِو مَ   كيكوف الكافر بعكسو.  ٗ-ٕاالنشقاؽ/( ْسُرورًاَويَػنػْ

ًَؤَِٕ خػْسُذًُِِٗ ىَزَخ فِشَخهٌ  ، ؤََُْْ ؤَػْيَذْ بٌَُُِْْْْ َّد زَنِِ آَدََّ ؤَْٕ َُد ظَؼْسُذًُخ خُؾَّْْيَدَٕ بَِّٗوُ ٌَُُْْ ػَذًٌُّ ُٓسِنيٌ ﴿-ٔٙ-ٓٙ
 ﴾ُٓغْعَوٌِْْ

بِب آدـ، إذ يعاتبهم  رأفة هللا سبحانو ُب حقٌ  االستفهاـ للتوبيخ كالتقريع، ُب اآلية داللة على 
معاتبة ا٢ببيب للحبيب، كينصحهم نصيحة األخ الصاّب ألخيو، كقد حذرىم عدة مرات من 

 ُٖٔالبقرة/( َوََّل تَػتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِف ِإيَُّو َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌ ٨باطر كساكس الشيطاف كقولو )
ـَ  َأمَلْ َأْعَهدْ : )ا٘تعىن ـَ حذركم كآمركم )أك كم أٓب أكصً : دْ هَ أمل أعْ ( ِإلَْيُكْم اَي َبِِن َآَد ( لقد اَي َبِِن َآَد

رت، كأقمت ا٢بجج كالرباىْب ابلبصّبة اترة كابلبصر اترة أخرل، أعذرت إليكم ٗبا أنذرت كحذٌ 
 ،فكابلوحي على لساف األنبياء كالرسل، فأعرضتم عن ىداية الرٞبن كاتبعتم غواية الشيطا

 َتُضر هُ  اْٙتَُدىْ  َّل يستقيم ِبوِ من ) عن اإلماـ علي )ع(، فقست قلوبكم من كثرة ذنوبكم
َفُعُو اٖتق  َيْضرُ  َمْن َّلَ الضَّالََلُ ، وَ  َفُعُو اْلَيِقْيُ َيُضر ُه الشًّكُ َمْن وَ  ،ُه الَباِطلُ يَػنػْ شرح (ََّل يَػنػْ

 ( َأْف ََّل تَػْعُبُدوا الشَّْيطَافَ ) ُٗ/ِالنهج
لعينة، الٍب تدعوا إٔب معصية هللا ك٘باكز ال تطيعوا الشيطاف كال ٚبضعوا لوساكسو ا٣بادعة الٌ أف 

باع ا٥بول ك٨بالفة ا٥بدل، كال تطيعوه ُب كل كتشجع على طاعة غّب هللا، من اتٌ  ،حدكده
وََكاَف و كقولو )وساكسقضاايكم العامة كا٣باصة، ألف طاعتو نوع من االنقياد األعمى ل

ْيَساِف َخُذوًَّل الشَّْيطَ  ، فسمى طاعة الشيطاف كاالنقياد لوساكسو عبادة لو، ِٗالفرقاف/( اُف ِلْْلِ
كالتنفّب عنها لوقوعها ُب مقابلة تشبيهان ٥با ابلعبادة لزايدة التحذير كمن أطاع شيئان فقد عبده، 
ََذ ِإَٙتَُو َىَواهُ عبادة هللا تعأب كقولو ) ( تعليل ِإيَُّو َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌ ) ّْالفرقاف/( َأرََأْيَت َمِن اَتَّ

( كاضح عداكتو لكم، فكيف يطيع ُمِبيٌ عن عبادتو، ألنو عدك خبيث لئيم ظاىر )النهي 
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)من  ِف غرر اٖتكم  .وى إاٌل نفسى  نٌ لدكد فبل يلومى كه الٌ كه؟ كالذم يغفل عن عدٌ اإلنساف العاقل عدٌ 
 (كاف نفعو ُب مضرتك، ٓب ٱبل ُب كل حاؿ من عداكتك

  ِ لّ قِ  نْ مِ  اْلَغْفَل ُ و  (َعْنكَ  مبَْغُفُوؿٍ  فَػَلْيسَ  ََّل تَػْغَفلْ ) َِٓ/األعراؼ( كىالى تىكيٍن ًمنى اٍلغىاًفًلْبى كقولو )
: مفهـو عاـ كاسع الداللة، فتشمل العبادة كل شيء، فمن العبادة، اٖتِْسّ  َفَسْادِ  ِمنْ وَ   ِ باىَ النّ 

ُب كمن أطاع الشيطاف ابتباع كساكسو فقد عبده.  أطاع ىواه فقد أعطى عٌدكه الشيطاف مناه،
 .ٕٗصُٖالوسائل( هدى بى عى  دٍ قى فػى  مىٍعًصيىةو  ُب  بلن جي رى  عى ا أطاى مى ا٢بديث )

  إفْ هللا، وَ  دَ بَ عَ  دْ قَ فػَ  هللاِ  نْ عِ  قُ اطِ النَ  افَ كَ   إفَّ ، فَ هُ دَ بَ د عَ قَ فػَ  َنطقٍ  إىَل  ىَ غَ أصَ  نْ مَ كعنو )ص( )
من أف تعبدكا شيطاانن  كأنكم أعز   ،ِْٔ/ِٕالبحار( بِْليسَ إِ  دَ بَ عَ  دْ قَ فػَ  سبِْليإِ  نْ عَ  قُ اطِ النَ  افَ كَ 

هللا تعأب من عبادة الشيطاف، أمر  رى ذٌ ( ٤با حى َوَأِف اْعُبُدوين ) -ٔ، لئيمان عٌدكان  ملعوانن مهينان 
راح للقلب كانش فطوعان ال كرىان، فإف العبودية  عزة للنفس كاطمئناسبحانو بعبادتو كطاعتو 

، كأزمات ُب النفس ،للصدر كحرية ُب األرض، كأف العبودية للشيطاف ضبلؿ كضياع ُب األرض
( َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْكُو َعَذااًب َصَعًداكقولو )  ،كآخرىا يضرٌ كٲبٌر  كيسرٌ  فأك٥با يغرٌ 

 .ُٕا١بن/
تًَّخذيكنىوي كىذيرًٌيػَّتىوي أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكين كىىيٍم أىفػىتػى من كساكس الشيطاف أشد التحذير كقولو )هللا فحذركم 

طيعوين طاعة خالصة صادقة ال أ( ك َوَأِف اْعُبُدوين ) َٓالكهف/( لىكيٍم عىديك  بًٍئسى لًلظَّاًلًمْبى بىدىالن 
يق ( كطاعة هللا ىي الطر ملْ العِ  رِ دَ ى قَ لَ عَ  ةُ ادَ عبْ الِ ألف ) ،شرؾ فيها كال شك كال نفاؽ كال جهل

ا٤بستقيم الذم فيو العزة كالكرامة كالسبلمة ببل أية ندامة كال مبلمة، فوصف عبادتو سبحانو 
( كالذم يصل العبد برٞبة ربو كرضاه، ألنو يبُب على العلم كاإلٲباف َىَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيمٌ )

يُن اْٗتَاِلصُ كالصدؽ كالعدؿ كاإلخبلص كقولو ) اإلماـ علي )ع( عن ، ّالزمر/( َأََّل ّلِِلَِّ الدِّ
كأف التوحيد ُب العبادة ىي العبادة ا٣بالصة،  َّٗتنبيو ا٣بواطر ص(صي بلى ا٣بى  في وي كي يى  صً بٍل )كابإلخٍ 
عن م إٔب سعادة الدنيا كاآلخرة،م الصحيح، كىي الطريق ا٤بستقيم ا٢بق، ا٤بؤدٌ ين القيٌ كىي الدٌ 

ٍينً ) ِف قولو: اإلماـ علي )ع( يٍػنىاهي النٍَّجدى  يهاَ لْ ف عَ اَ عَ أَ وَ  وِ تِ طاعَ بِ  رَ مَ عاىل أَ تَ  هللاَ  إفّ ) َُد/البل( كىىىدى
 (! راً ذْ ا عُ وّبُ كُ  َر ِف  لْ عَ ٣تَْ  ملَْ ها وَ نْ  عَ ىَن غْ وأَ   ِ يَّ صِ عْ ا٘تَ  نْ ى عَ هنَ راً، وَ ذْ عُ  هاْ ركِ  تَ ِف  لْ عَ ٣تَْ  ملَْ وَ 

 : ا٘تراد بعبادة الشيطاف( ََّل تَػْعُبُدوا الشَّْيطَافَ : )فائدة
، ألف الشيطاف ٓب ُٕالفرقاف/( يَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اّلِلَِّ  هللا ُب معصية هللا كقولو )عبادة كطاعة غّب

 هللا سبحانو عن عبادة غّب هللا ان كعياانن، كعرٌب يكن جسمان ماداين مرئيان حٌب تتحقق عبادتو حسيٌ 
وجود والعل  من باع كساكسو، أخّبان ُب طاعة الشيطاف كاتٌ  بعبادة الشيطاف، ألهنا تصبٌ 

كىمىا كىافى لىوي عىلىٍيًهٍم ًمٍن سيٍلطىافو : لتحريك سنة الصراع القائم بْب ا٣بّب كالشر كقولو )الشيطاف
طاعة كانقياد : العبادة: معىن، ُِسبأ/( ًإالَّ لًنػىٍعلىمى مىٍن يػيٍؤًمني اًبآٍلىًخرىًة ٩بٍَّن ىيوى ًمنػٍهىا ُب شىكٌو 
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َأَمَر ن لو الفضل عليك كىو هللا عز كجل كقولو )ها إاٌل مل كخشوع كخضوع ال يستحقٌ بتذلٌ 
هُ  ىو  والصراط ا٘تستقيمىي الصراط ا٤بستقيم،  والعبودي  ، َْيوسف/( َأَّلَّ تَػْعُبُدوا ِإَّلَّ ِإايَّ

منها للوصوؿ إٔب خّب الدنيا كاآلخرة، كأف هللا خلق ا٤بخلوقات من ضكأكأيسرىا أقصر الطرؽ 
مو أفضل ككرٌ تقن صنع أك أحسن تقوًن كُب أعقد تركيب  أجل اإلنساف، كخلق اإلنساف ُب

ع نفسو كأىلكها، ُب غرر ا٢بكم يٌ تكرًن من أجل أف يعبد هللا كحده، فمن عبد غّب هللا فقد ضى 
لى لًٍلًعٍتقً ) ـى ًبشىرىاًٍئًط اٍلعيبػيويًديًَّة أيىًٌ  ! الرِّؽِ َوَمْن َقصََّر َعْن ُأُصُوِؿ اْلُعبُػْوِديَِّ  ُأِعْيَد ِإىَل  (مىٍن قىٍا

( ٍب اتبعو ََّل تَػْعُبُدوا الشَّْيطَافَ هللا سبحانو النهي عن عبادة الشيطاف ) ـى دٌ : قى وٝتا يلفت النظر
 ( َوَأِف اْعُبُدوين ابألمر بطاعتو )

 ،ٯبابياتة ابإلالتحليٌ  قٌ ة من كل السلبيات أىم كأفضل من حى التخليٌ  قَّ حى  : ألفى   ِف ذلكوالعلّ 
ِإفَّ فإف درء ا٤بفسدة مقٌدـ على جلب ا٤بصلحة كقولو )٤بثبطات، ات امع كجود السلبيٌ 

مىا ، عن اإلماـ الباقر )ع( )ُُْىود/( اٖتََْسَناِت يُْذِىَْبَ السَّيَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى ِللذَّاِكرِينَ 
ٌيئٍات بػىٍعدى ا٢بىسىنٍاتأأحىسىنى ا٢بىسىنٍات بػىٍعدى السىيًٌئٍات، كىمىا  فإف عبادة  ِِْ/ُٕالبحار( قػىٍبحى السى

الذين البشرم، م التكامل لٌ السائركف ُب سي إاٌل هللا ا٣بالصة ىي قمة تكاملية ال يصل إليها 
ُب حياهتم بْب مطالب الدنيا كاآلخرة، كالركح كا١بسد، كا٢بياة كا٤بوت، العاـ ٰبققوف التوازف 
 كاألمل كالعمل. 

 ﴾ كََِْْ ظٌٌٌَُُٗخ ظَؼْوًٌَََُُِِٕوَذْ ؤَمَََّ ِٓنٌُْْْ ـِسًِِّد ًَؽِريًخ ؤَ ﴿ -ٕٙ
متكررة، انفذة لة مة متأصٌ ر اآلية الكرٲبة عداكة الشيطاف لبِب اإلنساف، عداكة ٦بسٌ ٍب تصوٌ 

معناه يغوص ُب دقة ككأف التعبّب القرآين ُب  ،كبعيدةكعميقة عداكة ذات ا٘باىات عديدة 
يم ا٢بقود ا٢بسود، فقد ترؾ لئعداكة الشيطاف الرجيم الٌ خطورة أعماؽ النفس كالواقع ليكشف 

عن دين  ضى رى عٍ أى بعوا خطوات الشيطاف ا٤بضلة، فى فيمن عصوا هللا كاتٌ مريرة الشيطاف آاثران سيئة 
وف كأهنم ٰبسنوف صنعان، كا٤بؤمنوف ىم ميٌ م خلق كثّب كأفسد اعتقادىم كخدعهم أهنم تقدٌ هللا القيٌ 
أف  وِف ىذا دَّلل  ّٖالنساء/( َقرِيًنا َفَساَء َقرِيًناَمْن َيُكِن الشَّْيطَاُف َلُو ًَوف كقولو )الرجعيٌ 

ِإنَّ َىَديْػَناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكًرا  إبرادتو كليس ٦بربان، لذلك ٰبق ٧باسبتو كقولو )ّبَّ اإلنساف ٨بي 
( ٍبكيٍم بًًو اَّللَّي كىًإٍف تػيٍبديكا مىا ُب أىنٍػفيًسكيٍم أىٍك ٚبيٍفيوهي ٰبيىاسً كقولو )، ّاإلنساف/( َوِإمَّا َكُفورًا

 ا٤بتعددة ا٣بادعةالفنية ( الشيطاف الرجيم اللعْب بوساكسو َوَلَقْد َأَالَّ : )ا٘تعىن، ِْٖالبقرة/
م كصراطو ا٤بستقيم السليم فجعل هم كأبعدىم عن دين هللا القيٌ ، أضلٌ ( من الناس العقبلءِمْنُكمْ )

 .ا٤بقاييس الصحيحة كا٤بعايّب ا٤بوزكنةعندىم ا٤بعركؼ منكران، كا٤بنكر معركفان، كقلب عندىم 
 ( ِجِبالًّ َكِثريًا) 

إٔب بوساكسو خلقان كثّبان كأ٩بان كبّبة كعلى مدل حركة التأريخ كتعاقب األجياؿ، دعاىم 
من  فوالذي َّل يكو ا٤بعاصي كأغراىم ابلفساد فاستجابوا لو كا٫برفوا عن صراط هللا ا٤بستقيم )
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 ِٙٛف هنج البالغ  خطب ، (وَّل يكوف لو من هللا حافظ يفسو واعظاً، َّل تنفعو ا٘تواعظ
 ( بغريه ظَ عِ وُ عيد من السَّ )

٥بم الشيطاف  نى ، أبف زيٌ ُِّالشعراء/( فىبلى تىٍدعي مىعى اَّللًَّ ًإ٥بىنا آىخىرى فػىتىكيوفى ًمنى اٍلميعىذًَّبْبى كقولو )
َوزَيََّن َٙتُُم و )ىم عن ا٢بق كالعدؿ كا٣بّب كقولبوساكسو فسادىم كظلمهم كضبل٥بم كصدٌ 

َأفَػَلْم ، ٍب زاد ُب توبيخهم كاإلنكار عليهم فقاؿ )ّْ/األنعاـ( الشَّْيطَاُف َما َكايُوا يَػْعَمُلوفَ 
دًب ( االستفهاـ ىو توبيخ آخر كتقريع للمجرمْب ككل من عصى هللا، ٤باذا ٝبىٌ َتُكويُوا تَػْعِقُلوفَ 
ذم يعرض عن الرٞبن صار فريسة للشيطاف!  مة، كالم غرائزكم كشهواتكم ارٌ عقولكم كنشطتٌ 

ًإنػَّهيمي اٚبَّىذيكا كقولو ) َُِالنساء/( يَِعُدُىْم َو٦ُتَنِّيِهْم َوَما يَِعُدُىُم الشَّْيطَاُف ِإَّلَّ ُغُرورًاكقولو )
 ْٔالببلغة خطبة ، ُب هنجَّ/األعراؼ( الشَّيىاًطْبى أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكًف اَّللًَّ كىٰبىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ميٍهتىديكفى 

بػىهىا، كىٲبيىنًٌيًو التػٍَّوبىةى لًييسىوًٌفػىهىا) ٍعًصيىةى لًيػىرٍكى ( أفما كاف لكم عقل كالشٍَّيطىافي ميوىكَّله بًو، يػيزىيًٌني لىوي اٍلمى
ىذه الوسوسة خطورة ك٨بالفة أمر ربكم، أفبل تنتبهوف إٔب  كعبادتو يردعكم عن طاعة الشيطاف

ل عليكم ا٤بنكر ا٤بؤدم بكم إٔب سوء ا٤بصّب غواية ا٣بادعة الٍب تسهٌ ضة ٫بو الفساد، كالارٌ 
َتِفْع اِبْلَعْقلِ ) ، ُب غرر ا٢بكمستضاء بو)كالعقل( السليم نور يي  ( َمْن ملَْ يُػَهذِّْب يَػْفَسُو فَػَلْم يَػنػْ

 .ارة ابلسوء الٍب بْب جنبيكك األمٌ ك نفسي ئعداأعدل أك 
(! كقد كرر القرآف الكرًن عدة ِفْيَمْا ٤تُِب  َأتْػَعبَػْتُو ِفْيَمْا َيْكَرهُ  َمْن َسْاَمَح يَػْفَسوُ ُب غرر ا٢بكم )
ىو األصل ُب دين اإلسبلـ، الواعي ( ليؤكد أف العقل السليم تعقلوف كيعقلوفمرات كلمة )

، كذمة الذمم ُب حياة اإلنساف، عن اإلماـ علي )ع( كنعمة النعم مكىو قمة القمم، كقيمة القيٌ 
رَ  يَػْعِرؼَ  نْ مَ  َعاِقلُ الْ  سَ يْ لَ ) ( ينِ رِّ الشّ  رْيِ خَ  يَػْعِرؼَ  نْ مَ  اْلَعاِقلَ  نَ كِ لْ ، وَ الشَّرِّ  نْ مِ  اٗتَيػْ

لتعلموا أف الرجوع إٔب  ،، كيعرؼ أىوف الضررين، كال تشتبو عليو ا٤بتبلبساتٔصٖٕالبحار
اعة ربكم رٞبوىا بطاا٢بق أكٔب كأىم من التمادم ُب الباطل، فبل تظلموا أنفسكم اب٤بعاصي ك 

ًإ٭بَّىا )(  نَّ سَ  ِعَباَدةِ  نْ مِ  رٌ يػْ   خَ اعَ سَّ  تػََّفك رُ ( )ع)اإلماـ الصادؽ عن  ،عن طريق بصّبة عقولكم
فكيف تنقادكف ايبِب آدـ لوساكس الشيطاف ، ِّٕ/ُٕالبحار، ُٗالرعد/( اأٍلىٍلبىابً  اٍ يػىتىذىكَّري أيكليو 

أعدائكم  لاذ أعدكينهاكم عن اٚبٌ  مركم بطاعة ربكم،أٓب يكن لكم عقل أي ؟كىو لكم عدك
طعتم كساكس الشيطاف أكليان مرشدان، فلو كاف لكم عقل سليم ٤با فعلتم ذلك أبنفسكم، فإذا 

 .لعْب عصيتم الرٞبن الرحيمالٌ 
 سَ يْ لَ ًا وَ ينَ زِ مَ  بِْليسَ إِ َق لِ َوخُ ، شَّْيءَ  اْٙتَُدى نْ مِ  إَلّ  سَ يْ ًا ولَ لغَ بَ مُ يًا وَ اعِ دَ  بَػَعْثتُ عن النيب )ص( )

 .ْٔٓكنز العماؿ خرب( يءالضَّالََلِ  ش نْ و مِ إليّ 
نة، كأصل : ا٣بلق كا١بماعة الذين جبلوا على خليقة كطبائع معيٌ لّ بِ إتِ ( ِجِبالًّ ) -ُ: فائدة
بعوا على طبائع فاسدة وا أم طي لي بً ألنو مطبوع على الثبات، الذين جي  لى بى كمنو ا١بى  ،الطبع لٌ بً ا١بً 
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من كالكثّب و العدد الكبّب بَّ شى على الثبات كالشدة، فى  لي بى ا١بى  عى بً كما طي كعادات ضالة عنيدة،  
 ُْٖالشعراء/( َواتػَُّقوا الَِّذي َخَلَقُكْم َوإْتِِبلََّ  اْْلَوَِّليَ الناس الضالْب اب١ببل لضخامتو كقولو )

كطبيعتهم كفطرهتم تقبيح  همً تً لَّ بً لق هللا ُب جً خ: كاألمم الكثّبة السابقة لكم الٍب َوإْتِِبلََّ  اْْلَوَِّليَ 
، فكيف يستطيع ٕٔالنساء/( ِإفَّ َكْيَد الشَّْيطَاِف َكاَف َاِعيًفاقولو ): سؤاؿ -ِالظلم كالفساد، 

: اإلنساف إتوابىذا العدد الكبّب من الناس كىو من موقع الضعف؟!  الشيطاف أف يضلٌ 
وََكاَف الشَّْيطَاُف غوائو كقولو )الذم يستجيب لوساكس الشيطاف كإغراءاتو يقع فريسة إل

ْيَساِف َخُذوًَّل  كيبعده عن هللا الرحيم، كيكوف ىو أضعف من مكر الشيطاف، ، ِٗالفرقاف/( ِلْْلِ
ُه َفأَيَُّو ن الشيطاف من إضبللو كقولو )باعو األعمى ما ٛبكٌ كلوال اتٌ  ُكِتَب َعَلْيِو َأيَُّو َمْن تَػَوَّلَّ

، بينما اإلنساف ا٤بؤمن ا٤بخلص  ال يتمكن ْا٢بج/( َعَذاِب السَِّعريِ ُيِضل ُو َويَػْهِديِو ِإىَل 
يٍغًويػىنػَّهيٍم أىٍٝبىًعْبى الشيطاف من إغوائو كقولو ) ( ًإالَّ ًعبىادىؾى ًمنػٍهيمي اٍلميٍخلىًصْبى  ،قىاؿى فىًبًعزًَّتكى ألى

 (الشٍَّيطىاًف تىذىكَّريكا فىًإذىا ىيٍم ميٍبًصريكفى  ًإفَّ الًَّذينى اتػَّقىٍوا ًإذىا مىسَّهيٍم طىاًئفه ًمنى كقولو ) ّٖ-ِٖص/
 . َُِ/األعراؼ
 ﴾ خفٌَِْْىَد خٌََُّْْْ زَِٔد ًُنْعُْْ ظٌَْلُشًَُٕ ،ىَزِهِ ـَيَنَُّْ خَُّعِِ ًُنْعُْْ ظٌُػَذًَُٕ  ﴿-ٗٙ -ٖٙ

ابلنفوس ككأنو حقيقة كاقعة ييصٌور السياؽ القرآين جهنم ٗبشهد حي ٧بٌرؾ للمشاعر، مؤثٌر 
م، فهم خرجوا عن أعلن سبحانو جزاء ىؤالء ا٤بعاندين األليم ُب أتنيب كهتكٌ حاضرة اآلف! 
كف حياهتم  ؤ كا عن سبيلو، فهم ال يعرفوف كيف ينتهوف، فبل يعرفوف كيف يبدمنهج هللا كصدٌ 

ٍنسىافي مىا غىرَّؾى ًبرىبًٌكى اٍلكىرًنً كقولو ) ا اإٍلً ركرة دين هللا القيم ُب  ض، كىنا يتبٌْب ٔاالنفطار/( ايى أىيػ هى
عن ، ُِٓالنساء/( َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا ٝتَّْن َأْسَلَم َوْجَهُو ّلِِلَِّ َوُىَو ُٛتِْسنٌ حياة اإلنساف كقولو )

، ُٕٓص ا٤بفيد /رشاداإل( اٍليىًقْبً  ودً حي إاٌل ًٔبي  تى وى مي  الى ، كى  لدًٌينً إاٌل ابى  اةى يى حى  الى ) اإلماـ علي )ع(
ُتْم تُوَعُدوفَ (  ىذه جهنم العذاب حاضرة أمامكم تشاىدكهنا )َجَهنَّمُ َىِذِه : )ا٘تعىن ( الَِِّت ُكنػْ

م تبعكلكنكم كذبتم هبا، كاتٌ  ،ركنكم منها كيعدكنكم هبا ُب دار التكليفسل هللا ٰبذٌ ر الٍب كاف 
مىٍن  كىٍيفى يىٍستىًطٍيعي ا٥ٍبيدىلٍ )ِف غرر اٖتكم  ،ا٥بول كاألان ككساكس الشيطاف كعصيتم الرٞبن

اْصَلْوَىا ) -ْٔ ،األكرب كىنا تزكغ األبصار كتتزلزؿ النفوس كيذكقوف الفزعى (! يػىٍغًلبيوي ا٥ٍبىوىلٍ 
ىا الشديد كقعرىا البعيد كشراهبا رٌ ( الزموا عذاهبا كذكقوا حريقها كابقوا فيها كعانوا حى اْليَػْوـَ 

كاحَبقوا هبا اليـو مع اإلىانة كما كنتم ٘بٌددكف فنوف الفساد، ،  كعذاهبا ا١بديد ا٤بتجدد الصديد
ُتْم َتْكُفُروفَ كاإلذالؿ ) ( بسبب كفركم آبايت هللا كتكذيب رسلو كرساالتو كال تبالوف مبَا ُكنػْ

 وً بً هللاي  كىعىظى  اًبٍلنَّاسً  يػىتًَّعظي  كىمىٍن الى ابلقيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ، كتفسدكف ُب الببلد كالعباد، )
 . (!أىًمٍّب ىىوىلن ٙبىٍتى  عىٍقلو أىًسٍّب ًمٍن  )كىمٍ  ِٕٔٔف هنج البالغ  حكم (!اسالنٌ 

 ﴾ خٌََُّْْْ َٗخْعُِْ ػَََِ ؤَكٌَْخىِيِْْ ًَظٌَُُِِّٔنَد ؤَّْذِّيِْْ ًَظَؾْيَذُ ؤَسْـُُِيُْْ زَِٔد ًَدٌُٗخ ٌَّْغِسٌَُٕ ﴿ -٘ٙ
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إهنم من ىذا اليـو ا٢باسم ال يستطيعوف دفاعان عن أنفسهم، ككل شيء مكشوؼ كمعركؼ  
كقولو بوف مع ىذا الوضوح  كلكنهم يكذٌ  َْالنبأ/( يَػْوـَ يَػْنُظُر اْلَمْرُء َما َقدََّمْت يََداهُ ولو )كق
من اإلدانة ، كأفضل حجة يدين هللا هبا ىؤالء أف تصدر ِّ/األنعاـ( َواّلِلَِّ رَبَِّنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكيَ )

ل صٌ فى م مي سَّ ( ٦بي ميتحٌرؾفيلم أنفسهم على أنفسهم، ككاف كل شيء ٧بفوظان على شكل شريط )
ككأف ىناؾ كامّبة خفٌية )دقيقة( تصٌور كل ابلصورة كالصوت كالنية، بعاد م ثبلثة أذكاقعي 

الناس ُب ساحة اشر العاـ، كىنا  كافة  عرض ىذا )الفيلم( علىٍب يي  !شيء ك٫بن ال نشعر هبا
اْليَػْوـَ ٠َتِْتُم َعَلى : )ا٘تعىنب! ضة لبلستجوارجلهم، كٝبيع ا١بوارح معرٌ أتشهد عليهم أيديهم ك 

: ُب األصل الطبع على القلوب القاسية، ٍب استعّب ٤بنع األفواه من الكبلـ اٗتتم( َأفْػَواِىِهمْ 
( اليـو نغلق أفواىهم عن النطق ك٭بنعها من الكبلـ، ُب حالة إقامة ا٢بجج الواضحة اْليَػْوـَ ٠َتِْتمُ )

، فيختم هللا على والِبىاف يقطع إتداؿف عن ا١بواب، ىا كيعجزك عليهم فبل يقدركف على ردٌ 
( ٗبا ضربت كسرقت كاعتدت ككتبت َوُتَكلُِّمَنا َأْيِديِهمْ اىهم كيغلقها ابلعجز عن الكبلـ! )و أف

َوَتْشَهُد كأشارت، كيكلمنا كل عضو من أعضاء جسمهم كيشهد عليهم ٗبا صدر منهم )
، وِف ذلك دَّلل  على ا٘تعاد إتسماينت، كت كاعتد( ٗبا مشت كسعت كٙبٌر َأْرُجُلُهمْ 

إٔب آحادان، كتعود كل جارحة إٔب رهبا منفردة، كيرجع كل عضو ك كتتفكك شخصيتهم مزقان 
 .مستسلمان لو سبحانو ابرئو

، ويوقظ الضمائر حقاً: إيو مشهد واقعي عجيب رىيب يذىل النفوس ويرعب القلوب
من ابب ذكر النموذج، كأ٭با يشهد كل عضو  كذكر شهادة األيدم كاألرجل و٤ُتّرؾ ا٘تشاعر،

ىيٍم ٗبىا كىانيوا حىٌبَّ ًإذىا مىا جىاءيكىىا شىًهدى عىلىٍيًهٍم ٠بىٍعيهيٍم كىأىٍبصىاريىيٍم كىجيليودي من أعضاء ا١بسم كقولو )
نىا قىاليوا أىٍنطىقىنىا اَّللَّي الَّ  ،يػىٍعمىليوفى  ًهٍدًبيٍ عىلىيػٍ -َِفصلت/( ًذم أىٍنطىقى كيلَّ شىٍيءو كىقىاليوا ١ًبيليوًدًىٍم ٓبى شى

( ٗبا كانوا يعملوف، كتشهد عند هللا معَبفة ُب ارتكاب الظلم كاالعتداء مبَا َكايُوا َيْكِسُبوفَ ) ُِ
 كا٤بعاصي كالفساد.. 

ًهٍم يػىٍوـى تىٍشهىدي عىلىيٍ ( كقولو )اْليَػْوـَ ٠َتِْتُم َعَلى َأفْػَواِىِهمْ : كيف ٘بمع بْب قولو )سؤاؿ -ُ: فائدة
العباد ُب : إف ٌ إتواب، فقد أثبت ٥بم النطق ُب األكٔب كنفاه ُب األخرل؟ ِْالنور/( أىٍلًسنػىتػيهيمٍ 

يَػْوـَ أيَِْت ََّل َتَكلَُّم يـو القيامة عدة مواقف، يؤذف ٥بم ابلكبلـ ُب بعضها دكف بعض كقولو )
اجملرمْب حْب شهادة األيدم  كأف هللا سبحانو ٱبتم على أفواه َُٓىود/( يَػْفٌس ِإَّلَّ ِبِِْذيِوِ 

ذا تقولوف امكسأؿ أرابهبا: كاألرجل، فإذا انتهت األعضاء من شهادهتا أطلق سبحانو األفواه، 
، أما ُب الدنيا فعلى اٗتتم َّلـز للكفار -ُِب ىذه الشهادة؟ أتكيدان للحجة كإلزامهم هبا، 

كأما ُب اآلخرة فعلى أفواىهم، ففي الوقت ، ٕالبقرة/( َخَتَم اّلِلَُّ َعَلى قُػُلوِّبِمْ قلوهبم كقولو )
، َّالتوبة/ (َذِلَك قَػْوُٙتُْم ِبَِفْػَواِىِهمْ الذم كاف ا٣بتم على قلوهبم كاف قو٥بم أبفواىهم كقولو )

عضائهم تشهد عليهم، كالسر ُب نطق واىهم لـز أيضان أف يكوف قو٥بم أبفلما ختم على أف
انن على ا٤بعاصي صار اليـو شاىدان، فعلى ليعلم أف ما كاف عو  ،األعضاء ٗبا صدر عنها
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 وِ فيِ كِ دًا يَ احِ ًا وَ ٢تَّ  لُ مِ ٤تَْ ا، وَ هَ لَّ كُ   هُ وْ جُ الوُ  وِ يِ فِ كْ يَ  دٍ احِ وَ  وٍ جْ و إىل وَ جّ وَ تػَ يػَ ) اإلنساف ا٤بؤمن أفٌ 
ُب ا٢بديث )يقوؿ العبد ايرب أٓب ٘برين من الظلم؟  -ّ، ِْٓ/ٕركح البياف (! هاْ لَّ كُ   ـُ وْ مُ اٙتُ 
اقْػَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى مِب، فيقوؿ )ىدان ا، فيقوؿ العبد فإين ال أجيز على نفسي إاٌل شوؿ بلىقفي

، كابلكراـ الكاتبْب شهودان، ٍب ٱبتم على فيو كيقاؿ ُْ/اإلسراء( بِنَػْفِسَك اْليَػْوـَ َعَلْيَك َحِسيًبا
  نَّ كي نٍ عى كسحقان فػى  نَّ كي ى بينو كبْب الكبلـ فيقوؿ: بيعدان لى لٌ ١بوارحو انطقي، فتنطق أبعمالو، ٍب ٱبي 

 . (كنت أانضل
ًٌََُْ َٗؾَدءُ ََُٔغَخْنَدىُْْ ػَََِ ٌََٓدَٗعِيِْْ  ،ُقِّشَخهَ كَإَََّٗ ُّسْقِشًَُٕ ًٌََُْ َٗؾَدءُ َُئََغْنَد ػَََِ ؤَػُْْنِيِْْ كَدعْعَسَوٌُخ خ﴿-ٚٙ -ٙٙ

 ﴾كََٔد خعْعَيَدػٌُخ ُٓنًِّْد ًََُد َّشْـِؼٌَُٕ
ا٤بفسدين بْب ا٤بعاندين أف نعذب ىؤالء ا٤بكذٌ  -على سبيل الفرض  –كلو نريد ( َوَلْو َيَشاءُ )

( َلَطَمْسَنا َعَلى َأْعُيِنِهمْ ُب الدنيا قبل اآلخرة، ٗبجرد ا٤بشيئة فهو كناية عن سهولتو على هللا )
ان أعينهم أم ألعميناىم كأذىبنا أبصارىم كما أعمينا بصائرىم القلبية، فلم يركا شيئ بصروان 

كضبلؿ  و لقلوهبم كعمى لعيوهنممن ا٥بدل، كٓب يهتدكا إٔب طريق ا٢بق، فهو طمس كعم
فَاْستَػبَػُقوا كا٫براؼ عن ا٥بدل، عمى معنوم كطمس ألعينهم الٍب ال يركف فيها ا٢بق الواضح )

َراطَ   َفَأنَّ ط كضياع إٔب الطريق ا٤بعتادين عليو فبل يصلوف إليها أبدان )( فتسابقوا بتخبٌ الصِّ
( فكيف يبصركف طريق ا٥بدل كقد طمست ك٧بيت أعينهم كعميت بصائرىم؟! كىو يُػْبِصُروفَ 
ولكن هللا سبحايو مل يشأ الطمس على عيوهنم، ومل ككعيد ٥بم، كاستخفاؼ هبم هتديد 

جبار  كاالضطرار سقط ا٢بساب كالثواب ، كإذا صار اإلٲباف ابإليلجئهم إىل اإل٦تاف ااطراراً 
 برٞبتو يبقي ٥بم أبصارىم لتكوف حجة عليهم لعلهم يهتدكف كيتوبوف إٔب كالعقاب، كلكن هللا

كأيضان لو أراد هللا سبحانو أف يعاقب اجملرمْب ا٤بعاندين ُب الدنيا، على سبيل  ،هللا تعأب
كأقبح كأعنف من األكؿ،  التخويف كالتهديد كالوعيد، يعاقبهم بنوع آخر من العذاب أشدَّ 

 ف سنة هللا تعأب ليست مسخ الناس كإجبارىم على اإلٲباف! ( يدؿ على أوٍ حرؼ )لى 
لقهم ُب الدنيا ىنا خى وٌ رىم كشى وٌ ان صي ( لغّبٌ َلَمَسْخَناُىمْ ( كلو نريد )َوَلْو َيَشاُء َلَمَسْخَناُىمْ ) -ٕٔ
َفَما نوف ببل حركة كال قابلية )ادكف مه( ُب مكاهنم الذم ىم فيو كىم قعود مقيٌ َعَلى َمَكايَِتِهمْ )

( فبل يقدركف على ذىاب كال يستطيعوف إكماؿ حياهتم بشكل طبيعي بعد اْسَتطَاُعوا ُمِضيًّا
( إٔب حالتهم األصلية، كال يستطيعوف اجمليء كال ا٢بركة، كا٤بمسوخ ال يبقى َوََّل يَػْرِجُعوفَ ا٤بسخ )

ختيار بعد ا٤بسخ طويبلن، كلكن هللا ٓب يشأ برٞبتو مسخهم على مكانتهم، كترؾ ٥بم حرية اال
، كهبذا ْٓ/األنعاـ( َكَتَب رَب ُكْم َعَلى يَػْفِسِو الرَّْْتَ َ كاإلمهاؿ كجعل أمامهم فرصة متاحة ألنو )

( يَػْوـَ يَػُقوـُ النَّاُس ِلَربِّ اْلَعاَلِميَ اإلمهاؿ كاالختيار تتحقق فلسفة ا٤بعاد إٔب يـو القيامة )
ة ُب حالة ا٣بلق القوًن كالتكرًن إٔب صورة : ٙبويل الصورة ا١بميلا٘تسخ -ُ: فائدة ٔا٤بطففْب/

مسخ خاص : وا٘تسخ يوعافرديئة قبيحة مبتذلة مقززة مهانة ُب حالة العصياف كالطغياف. 
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ل ُب كل زماف كمكاف، كللفرد ص: كٰبومسخ عاـ معنوي( ابلفتح، قا٣بىلٍ : كىو تشويو )مادي
( ُب غرر ِْٕ/ٕركح البيافار )لفجٌ لق األشرار كا( ابلضم إٔب خي قا٣بيلٍ ؿ )كىو تبدٌ  ،كاجملتمع

 لى عى  ٍْبي عي يػي  نٍ اس مى النٌ  ا٢بكم )شرٌ 
ى
 (ـً لوي ظٍ ى ا٤ب

فيهما من الببلء كاالستهزاء  ،ىذاف هتديداف ٛتتمالف ِف مشهدين عنيفي ٜتيفي -ِ
َلَطَمْسَنا : )فهم ِف ا٘تشهد اْلوؿاب٤بكذبْب كا٤بعاندين، فيكوف عقاهبم من جنس عملهم. 

ستبقوف ي( فهم مع معاانة العمى كطموس العينْب كفقداف البصر كالبصّبة، ِهمْ َعَلى َأْعيُنِ 
الصراط، صراط النجاة إٔب مكاف األماف كلكنهم يتساقطوف تساقط العمياف حْب يسارعوف 

 (؟ فََأنَّ يُػْبِصُروفَ متنافسْب )
فيهم فجمدكا كاإلرادة القوة ( وان عوامل َلَمَسْخَناُىْم َعَلى َمَكايَِتِهمْ : )وىم ِف ا٘تشهد الثاين

كال ترجع، كأهنم ُب  يعاجزين فجأة ُب مكاهنم ببل حركة، كاستحالوا ٛباثيل جامدة ال ٛبض
وف ابلوعيد كيستهزئوف اب٤بعاد، من قبل يستخفٌ ا٤بشهدين اتملْب استصغاران لشأهنم، كقد كانوا 

ًبطىٍت أىٍعمىا٥بييمٍ كقولو )  فيكوف جزاؤىم من جنس عملهم  (فىبلى نيًقيمي ٥بىيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىٍزانن  فىحى
، كى قىٍد أىٍمهىلى حىٌبَّ كىأىنَّوي أىٮٍبىلى، كى  هللاى لكنَّ كى ) َُٓالكهف/ أىنَّوي غىفىرى تػىرى حىٌبَّ كى أىٍنذىرى حىٌبَّ كىأىنَّوي أنىو سى

 -ّ ٗٗ/األعراؼ(  ًإالَّ اٍلقىٍوـي ا٣بٍىاًسريكفى أىفىأىًمنيوا مىٍكرى اَّللًَّ فىبلى أيىٍمىني مىٍكرى اَّللًَّ (! كقولو )رى أىٍعذى 
َراطَ ) ( الذم يوصلهم إٔب ا١بنة، ُب اآلخرة( فتسابقوا لعبور الصراط ا٤بستقيم )فَاْستَػبَػُقوا الصِّ

َوَمْن ( كال يعربه إاٌل ا٤بؤمنوف كقولو )فََأنَّ يُػْبِصُروفَ كلكنهم ال يستطيعوف العبور على الصراط )
نَّمى ى لى عى  )إفَّ  عن النيب )ص(، َُُآؿ عمراف/(  فَػَقْد ُىِدَي ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ يَػْعَتِصْم اِبّلِلَِّ   جىهى

وعنو )ص( ، َّّٔٗكنز العماؿ خرب( السٍَّيفً  نٍ مً  دَّ حى أى كى  رً عٍ الشَّ  نٍ مً  ؽى دى ( أى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو ان )رٍ سى جً 
 . ٗٔ/ٖالبحار( بػىٍيًٍب  ٍىلً ألى باعان( ان )كاتٌ بٍ حي  مٍ كي دَّ شى أى  اطً رى صً ى الٍ لى ان عى مى دى قى  مٍ كي بتى )أثى 
 ﴾ ًََْٖٓ ُٗؼَِّٔشْهُ ُٗنٌَِّغْوُ كِِ خُْخَِْنِ ؤَكََِد َّؼْوٌَُِِٕ ﴿ -ٛٙ
 ك ٗبنهج هللا كاستباؽ الزمنإٔب ا٤ببادرة إٔب التمسٌ ستيقاظ القلوب الغافلة، الدعوة أخرل    

ر نسياهنم ثكضعف بدهنم كك هتم، فكلما طاؿ عمرىم نكست قوٌ كحسن استثمار العمر
رُْكْم َما يَػَتذَكَُّر ْب إٔب الوراء كقولو )ميٌ كضاقت صدكرىم كتضاعفت ذنوهبم، كصاركا تقدٌ  َأَومَلْ يُػَعمِّ

 َٖتَِفْظتَ  ْعتَػبَػْرَت مبَْا َأَاْعَت ِمْن َمْاِاْي ُعُمِرؾَ ا َلوْ ، ُب غرر ا٢بكم )ّٕفاطر/(؟! ِفيِو َمْن َتذَكَّرَ 
اإلنساف عمر ، يكوف ةصٌ غي  اغتنموا فرصة العمر كىي أنفاس معدكدة قبل أف تكوفف (بَِقيَ  َماْ 

ـي بًًو ُبٍ أىٍكقىاٍ  يٍػنىٍا، كىمىٍا نػىقيوي ًلنىٍا ٰبيىدًٌدي مىٍا لىدى ًت بْب العمل كالفراغ )مىٍا نػىٍفعىليوي ًخبلىؿى سىٍاعىٍاًت عىمى
فىًإذىا : قولو تعأب )واَّلستفادة من وقت الفراغ استثمار العمر، -ُ فػىرىٍاًغنىٍا ٰبيىدًٌدي مىٍا نىكيويٍف(

: التعب، الفراغ راحة كاسَبخاء، النصب، ٖ-ٕاإلنشراح/( كىًإٔبى رىبًٌكى فىاٍرغىبٍ ، فػىرىٍغتى فىاٍنصىٍب 
كلكن اآلية تربط عبلقة النصب ابلفراغ ُب مشاغل الدنيا كُب ذلك دالالت، كلكن تدفعك 
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: أين كقت الفراغ؟ ىو الفَبة اصورة من انتقالك إذفغّبىا، اآلية إٔب هللا بدرجة الرغبة دكف 
 من عمل قد انتهيت منو إٔب عمل جديد آخر تنجزه!! 

( من شغلك ا٤بهم أيها النيب مع الناس ُب تبليغ الرسالة، كمع فَِإَذا فَػَرْغتَ : )معىن اآلي  الكر٦ت 
ف تنصب كتتعب من أجلو، أم ( فتوٌجو بقلبك كلو إٔب ما يستحق أفَاْيَصبْ شواغل ا٢بياة )

فأتعب نفسك ُب سبيل هللا أبداء مهمة أخرل، ككن دائمان ُب عمل صاّب مستمر، ك٦باىدة 
)إف يكن عن اإلماـ علي )ع( بصورة دائمة، حٌب ال يبقى عندؾ كقت فراغ. نفسك كتزكيتها 

( إٔب ربك كحده اْرَغبْ َوِإىَل رَبَِّك فَ ) ْٗتنبيو ا٣بواطر صالٌشغل ٦بهدة، فاٌتصاؿ الفراغ مفسدة( 
( فتوٌجو إٔب هللا فَاْرَغبْ خاليان من كل شيء، حٌب من أمر الناس الذين تشتغل بدعوهتم )

ِإفَّ الَِّذيَن بدرجة الرغبة كابة كاالندفاع، كضاعف جهدؾ ُب طاعتو، كارغب ُب منهجو )
، فمن تػىوىجَّو إٔب هللا كىصىلى إليو، ٔٗمرًن/( دًّاَآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٖتَاِت َسَيْجَعُل َٙتُُم الرَّْْتَُن وُ 

كىنا ستجد يسران مع كل عسر، كفرجان مع كل ضيق، حٌٌب يتبٌْب لكى أنو ىذا ىو الطريق الذم 
 يستقرئي الواقع. 
شرح ، ال ُب شغل الدنيا، كال ُب شغل اآلخرة(الصًَّحٍيحي اٍلفىٍارًغي  بػٍغىضيػى ًإفَّ هللا )عن النيب )ص( 

)إعلم أٌف الٌدنيا دار بلٌية، ٓب يفرغ صاحبها فيها قط  ِٜ٘ف هنج البالغ  كتاب، ُْٔ/ُٕالنهج
ر اآلية الشيخوخة آفة األعمار، كٙبوؿ صوٌ كتي ساعةن، إاٌل كانت فػىٍرغىتيوي عىليو حىسَّرةن يوـً القيامًة( 

قد يصبح  اإلنساف ا٥بـر من اإلدراؾ إٔب ا٣برؼ، كمن القوة إٔب الضعف الظاىرم كالباطِب، ك 
الٍب يكوف فيها  ،كالطفل يعجز عن قضاء أىم حاجاتو، كا٤بوت أيسر من ىذه ا٢بياة العكرة

َوِمْنُكْم َمْن يُػتَػَوّفَّ َوِمْنُكْم َمْن يُػَرد  ِإىَل َأْرَذِؿ اْلُعُمِر ِلَكْياَل كقولو )  ،العجوز ثقبلن على غّبه
ًئا ر اإلنساف ٕبسن عاقبتو، أف كًٌ فى من اآلية أف يػي  ، كالغرضٓا٢بج/( يَػْعَلَم ِمْن بَػْعِد ِعْلٍم َشيػْ

يبادر اإلنساف إٔب التوبة قبل ا٤بوت، كإٔب الصبلة قبل الفوت، كإٔب عمل الصا٢بات قبل أف 
 .تكوف حسرات

ْرهُ : )ا٘تعىن كىمىا ُب الدنيا كقولو )كالقوة : من العمر، مدة عمارة البدف ابلركح التعمري( َوَمْن يُػَعمِّ
ساعة  تٍ صى قى نػى  اٍ )مى  ِف غرر اٖتكم ُُفاطر/( ميعىمَّرو كىالى يػينػٍقىصي ًمٍن عيميرًًه ًإالَّ ُب ًكتىابو  يػيعىمَّري ًمنٍ 

( كإطالة عمره حٌب يبلغ سن الشيخوخة كا٥بـر كالعجز ؾى رً مي عي  نٍ مً  هاٍ عً طٍ قى إاٌل بً  ؾى رً ىٍ دى  نٍ مً 
ا٤ببكرة إٔب مرحلة رحلة الطفولة ( كالشيخوخة مرحلة نكسة من ميُػَنكِّْسُو ِف اْٗتَْلقِ كا٣برؼ، )

كالنعومة، يرجع الشيخ ا٥بـر العجوز كلكنها بغّب جاذبية الطفولة  !الطفولة ا٤بتأخرة عند الكرب
 ، كٰبٌرؾ ا٤بشاعر ببل استئذاف،ُب ضعفو، كلكن الطفل تبتسم لو القلوب كالوجوه كا٢بياةطفبلن 

كعلى غّبه  وكوسان كيكوف ثقبلن على أىلعند كل حركة، بينما الشيخ ا٥بـر الذم يرجع طفبلن من
كنز العماؿ ( أُمَِِّت  نْ )الكبري( مِ  الشَّْيخِ  ريَ قِ وَ تػُ  ْجاَلِل إِ  نْ مِ  فَّ إ)، عن النيب )ص( كعلى أرضو
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( كٓب يقل )ننكسو ُب ا٣بيليًق( كالتنكيس أبلغ من النكس، يُػَنكِّْسُو ِف اْٗتَْلقِ ، )َُّٔخرب
: قلب الشيء أما النكس ُب ا٤بشاعر كالتفكّب كالذكاء، ةه سى كٍ نى : انقبلب ا٤بقاييس كى التنكيس

م، مثل الرد إٔب أرذؿ العمر فيعود يستذكؽ مرارات العجز فيكره نفسو على رأسو ابلتدريج ا٤بنظٌ 
، العامة كالواضحة؟ كفيو توبيخ قً لٍ ركف هبذه السنة ُب ا٣بى ( أفبل يتدبٌ َأَفاَل يَػْعِقُلوفَ  ا٤بوت )كيتمٌُب 

( أف َأَفاَل يَػْعِقُلوفَ ل، أفبل يعودكف إٔب منهج هللا كااللتزاـ بطاعتو؟ )ر كالتعقٌ دـ التفكٌ ٥بم على ع
ـُ وُ دَ وَ ؿ اإلنساف من حاؿ إٔب حاؿ )وٌ هللا قادر على أف ٰبي  سبحانو ( ألنو ؿِ محاْ الُ  نَ مِ  ؿِ اْ اٖتَ  ا
 بات. ات كالتقلٌ االت كالتغّبٌ ٢با٤بالك كحده لكل ا

ٍاري يػىٍعمىبلىًف ًفٍيكى فى كىال ٍيلى اللَّ إٌف ) ِف غرر اٖتكم اٍ انػَّهى ٍل ًفٍيًهمى ٍاًف ًمٍنكى فىخيٍذ ًمنػٍهيمىاٍ  ،ٍعمى أيىٍخيذى عن ( كى
غناؾ قبل ك تك قبل سقمك، اغتنم ٟبسان قبل ٟبس، شبابك قبل ىرمك، كصحٌ ) النيب )ص(

 : اآلفى اسي أىيػ هىا النَّ  ايى ) عن اإلماـ علي )ع(تك( و فقرؾ، كفراغك قبل شغلك، كحياتك قبل م
ٍنًب اَّللًَّ كىإً قولو )ك( ـً دى نى الٍ  لً بٍ ن قػى مً اآلف ى  ٍف كيٍنتي أىٍف تػىقيوؿى نػىٍفسه ايى حىٍسرىاتى عىلىى مىا فػىرٍَّطتي ُب جى

اين لىكيٍنتي ًمنى اٍلميتًَّقْبى  ،لىًمنى السَّاًخرًينى  لىٍو  أىٍك تػىقيوؿى ًحْبى تػىرىل اٍلعىذىابى  ،تػىقيوؿى لىٍو أىفَّ اَّللَّى ىىدى
 .ّّّتنبيو ا٣بواطر ص، ٖٓ-ٔٓالزمر/( أىفَّ ٕب كىرَّةن فىأىكيوفى ًمنى اٍلميٍحًسًنْبى 

 َٕإذا كاف بْب بشكل عاـ : معدؿ عمر اإلنساف يقوؿ علماء الطب اٖتديث -ُ: فائدة
عمر األربعينات ُب ٭بو كتزايد يكوف إٔب سنة، معُب ذلك أف اإلنساف إٔب متوسط عمره،  َٖ-

ا١بسدية كالعقلية كالركحية، كبعد مرحلة )متوسط العمر( تبدأ مرحلة التنكيس ُب  قول بنيتو
كمعركؼ، كيكوف ُب تراجع ملموس م، فأكلو غّب ٧بسوس كآخره ظاىر ظٌ منى التدرٯبي الي  قً لٍ ا٣بى 

)اللهم بعلمك الغيب،  ِف دعاء سيدتنا فاطم  الزىراء )ع( ،ربٌ دى مي ر كى دٌ قى كضعف كشيب مي 
لق أحيِب ما علمت ا٢بياة خّبان ٕب، كتوٌفِب إذا كانت الوفاة خّبان ٕب( كقدرتك على ا٣ب

 . ِِٓ/ْٗالبحار
 ﴾ ًََٓد ػََِّْٔنَدهُ خُؾِّؼْشَ ًََٓد َّنْسَـِِ َُوُ بِْٕ ىٌَُ بَُِّد رًِْشٌ ًَهُشْإٌَٓ ُٓسِنيٌ ﴿ -ٜٙ
ْعرَ )  ( كما يليق بو صناعة الشعر َبِغي َلوُ َوَما يَػنػْ نظمو )ك دمحمان الشعر منا ( كما علٌ َوَما َعلَّْمَناُه الشِّ

كال أف يكوف شاعران، ألنو رسوؿ هللا يوحى إليو كىو أعلى منزلة من  ،كال يصلح لو الشعر
كقيادة صا٢بة ٭بوذجية أتخذ ابأللباب، كأرفع من الشعراء، بل ىو )ص( أسوة حسنة الشعر 
ر اب تذكٌ  ابلغةن  ةن ظى ( ما علمناه إاٌل موعً رٌ ِإْف ُىَو ِإَّلَّ ِذكْ ُب قولو كفعلو كتقريره كسّبتو )٩بيزة 
 األدلة على كجود الصانع كتوحيده، من ؼ صراطو ا٤بستقيم الذم يرضاه لعباده، كمبٌْب عرٌ كتي 

رؾ اب كرسلو فهو يذكٌ  ِٕالتكوير/( ِإْف ُىَو ِإَّلَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِميَ كقولو )  (الذكر)أ٠باء القرآف 
( كىًإنَّوي لىذًٍكره لىكى كىلًقىٍوًمكى كىسىٍوؼى تيٍسأىليوفى . كقولو )كابليـو اآلخر كرساالتو كسيننو كبرٞبتو

يَّ َوقُػْرَآٌف ُمِبيٌ ) ْْالزخرؼ/ ها مٌ ضر فيقرآانن ألنو ٯبمع السوٌ  ( لفظ القرآف من قرأ أم ٝبع، ك٠بي



 

 209الثالث والعشروف                            / إتزءٖٛ/ عدد آايهتا  كي / م ٖٙيس / سورة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

كقولو بعضها إٔب بعض، كٯبمع سائر كتب هللا ا٤بنزلة من السماء، كٯبمع ٜبرة ٝبيع العلـو  
َياًن ِلُكلِّ َشْيءٍ ) ح منهج هللا كما وضٌ يي  (َوقُػْرَآٌف ُمِبيٌ )، أم ٖٗالنحل/( َويَػزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبػْ

والقرآف ذكر من عباده، فهو كحي يوحى ال يلتبس بو الشعر ٕباؿ من األحواؿ.  ،يريده هللا
 .يشتغل بو القلب كا٤بشاعر هللا

لذلك يصوغ القرآف كتبحث فيو العقوؿ كاألفكار، لساف كالبياف، و الٌ يتلى كيشتغل ب وىو قرآف
ىا كيسرىا ُب مظهرىا كجوىرىا رً سٍ ىا كعلنها ُب عي ُب سرٌ  ،الشخصية ا٤بتكاملة ا٤بتوازنة ا٤بستقيمة

دمحم ابلقرآف كما ىو جاء : قاؿ ا٘تشركوف .(رآفالقي  وي قي لي )ص( خي  يٍبٌ النػى  فى اٍ كى )قو٥با كفعلها، ُب 
ان ال ميٌ كخيالو، كليس بوحي من هللا؟! كما جعل هللا تعأب رسولو أي  ه عن تفكّب عر ليعرٌب إاٌل ش

َبِغي َلوُ ان، كذلك منعو من قوؿ الشعر )يقرأ كال يكتب لتكوف ا٢بجة عليهم أٛبٌ  ( حٌب ال َوَما يَػنػْ
 .ف القرآف من مفَبايتوإك  ،نو شاعرإيقولوا 

ع تبعان لذات : شعور ٱبتلف كيتنوٌ فالشعرس بشعر، ؟ كالقرآف ليالكرمي أين الشعر من القرآف
ف موضوع، كمقاؿ مزخرؼ مصنوع، منسوج بوزف : كبلـ متكلٌ والشعرالشاعر كميولو كتربيتو، 

، كالدستور األعظم )ا٢بقيقة الكربل( القرآفكقافية، مبُب منو على خياالت، فأين ذلك من )
نوف فبليغ مشحوف بعميق رقيق بديع ـ فهو كبلـ ا٣بالق كفوؽ كبلـ ا٤بخلوؽ، كبل( للبشرية

رة لَببية كاألحكاـ الناظرة ا٤بيسَّ  ،ا٢بكم الباىرة كا٤بواعظ البالغة كالقصص الكاشفة لسنن هللا
 .الناس

ب ابلعلم كالبحث كالدراسة ا٤بستندة ، يرغٌ منهج إٙتي ِف اإلرشاد واٙتداي  واإل٦تاف: والقرآف
ئلنسانية ٝبعاء حياة ل لشريعة هللا ا٣بالدة، كدستورعلى منطق العقل السليم، كىو مصدر أمْب 

لعمل حضارة عا٤بية تدمج الدين  ،كمقياس لؤلخبلؽ الفاضلة، كمعجزة خالدة من السماء
وللشعر منهج غري منهج عبادة، كعبادتو سياسة، الٌدين  ةابلدنيا كاآلخرة، فتكوف سياس

كأيٌب من ردكد  ،حاؿ إٔب حاؿ ب مننفعاؿ يتقلٌ للشعر منهج انفعاؿ، كاال اْليبياء )ع(
 .أىل األرضكتصٌورات كم أفعاؿ، كىو أشواؽ تصعد من حً 

عصمهم عن تة داخلية كى لى مى كى  ،: عصمة ذاتيةأما منهج اْليبياء )ع( يعتمد على عصمتي
 ،ارجية( كعصمة خاًبلتػٍَّقوىل قيرًنىًت اٍلًعٍصمىة، ك قيرًنىٍت ا٢بًٍٍكمىةي اًبٍلًعٍصمىةً ) ِف غرر اٖتكما٣بطأ، 

 ،ُب كل حركة كقوؿ كفعل ،يهديهم للٍب ىي أقـو ،كتسديد كأتييد بوحي رسإب ٠باكم اثبت
( كٮبا صفتاف لشيء كاحد، فجمع بينهما ِذْكٌر َوقُػْرَآفٌ ( )ِإْف ُىَو ِإَّلَّ ِذْكٌر َوقُػْرَآٌف ُمِبيٌ : )فائدة

ٕبسب تبلكتو  ى( يتلفٌ َوقُػْرآَ كىدايتو )كتذكّبه ( ٕبسب كظيفتو ِذْكرٌ الختبلؼ فائدهتما )
كثّبان  هوا لغّب الدين، فضلوا كأضلوا  موا بغّب علم صحيح، كتفقٌ كحسن أتثّبه. كمن الشعراء تعلٌ 

، كمن الشعراء  الصا٢بْب ا٤بؤمنْب كمنهم دكف ِِْالشعراء/( َوالش َعَراُء يَػتَِّبُعُهُم اْلَغاُووفَ كقولو )
 افً يى  البػى ُب  إفَّ ان، كى مى كى ٢بىً  رً عٍ الشًٌ  نى مً  إفَّ ))ص( عن النيب ذلك، يقولوف شعران أنفذ من السهاـ! 

 .   َُُٓسنن أيب داكد خرب ان(رى حٍ سً لى 
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 ﴾ ُُِْنْزِسَ َْٖٓ ًَدَٕ لًَّْد ًََّمِنَّ خُْوٌٍَُْ ػَََِ خٌَُْدكِشَِّٖ ﴿ -ٓٚ
 مؤثرة، ٙبدد مهمةككناية كبببلغة عالية  ،ُب اآلية الكرٲبة تعبّب موجز ذك داللة كاسعة   

(، التعبّب القرآين يضع الكفر ُب مقابل ا٢بياة، فيجعل  ِ مَ ٘تهِّ اَ  رِ دَ ى قَ لَ عَ   ُ مَّ واٙتِ الرسوؿ )ص( )
حياة ر منها ا٢بياة، ك٭باءن، حياة تتفجٌ  ةن ي اإلٲباف حياالكفر مواتن، كٯبعل استعداد القلب لتلقٌ 

سوؿ دمحم )ص( لينذر من بو  التعبّب كظيفة ىذا القرآف أبنو نزؿ على الر بٌْب كيي ة! ا٢بماية ا٢بي
، فيؤمن كيستقيم فينفع فيو اإلنذار مفكرة زاكية كشفافة انميةحياةن ( َحيًّا َمْن َكافَ )حياة 

كاالستبشار، فأما الكافركف الذين يفقدكف التفاعل مع عوامل التأثّب ابلقرآف كابإلٲباف، فهذه 
نوا على قيد ا٢بياة! كلكنها ٦برد حٌب كلو كا ، ا٤بوت ا٤بعنوم البليد البطيء عبلمات ا٤بمات

للحياة، فهم ال يستذكقوف طعم ا٢بياة ا٤بطلوبة  ره دٍ ىى فهي أتفو حياة، كى  ،حياة، حياة ككفى
إاٌل ابلكفر ككآبة نفسية م، كال موت )معنوم( ألنو ال حياة إاٌل بدين هللا القيٌ  ،كا٤برغوبة

 ،ُٕا١بن/( ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْكُو َعَذااًب َصَعًداَوَمْن يُػْعِرْض َعْن كقولو )  منهج هللا،  كاإلعراض عن
السَّاٍئًًر عىلىى غىٍّبً الطَّرًًيًق الٌصًحٍيح، الى يىزًٍيديهي سيٍرعىةي   علمغىٍّبً ب ملي اعال)ِٗ٘ٔف هنج البالغ  خطب  كى

ان عىٍن الصَّوىٍابً  ذاب كقولو ( كىنا أتٌب كظيفة القرآف لتسجيل االستحقاؽ للعالسٍَّّبً ًإاٌل بػيٍعدى
  .ِْ/األنفاؿ( لِيَػْهِلَك َمْن َىَلَك َعْن بَػيَِّنٍ  َو٤َتَْيا َمْن َحيَّ َعْن بَػيَِّن ٍ )

( من كاف َمْن َكاَف َحيًّا)ا٢بي ا٤بؤثر ( لينذر النيب )ص( هبذا القرآف لِيُػْنِذَر َمْن َكاَف َحيًّا: )ا٘تعىن
لع كا٤بتطٌ ق اب٢بيوية ا٤بنفتح على اآلخر فٌ د٤بتالنابض اب٢بياة، ا ٗبعناىا ا٢بيٌ ا٤بشرقة يعيش ا٢بياة 

 ،القلب منشرح الصدر منفتح اآلفاؽ ي  كىو اإلنساف حى كالعوآب العلمية، إٔب اآلفاؽ غّب ا٤برئية 
كرغبتو ضالتو  ، ألفمّب، يستجيب للموعظةؾ الضَّ كاعي العقل دقيق الفكر يقظ ا٤بشاعر متحرٌ 

كينفتح قلبو للحق كالدليل،  ،اتر ابلبيٌ ت كيتفكٌ ر ابآلايا٢بكمة، مستنّب البصّبة، يتدبٌ 
ع عمره ُب ما ال يعنيو، كىم ا٤بؤمنوف القرآنيوف يَّ ضى كيستخدـ كجهتو فيما خلقو هللا لو، كال يي 
٥بؤالء ٗبنزلة الغيث لؤلرض ا٣بصبة الزكية،  (رآفُ القُ )الصا٢بوف ا٤بتفاعلوف مع القرآف، كيكوف 

نفوسهم كيركنوف إليو كيعيشوف معو  ق مشاعرىم كتشفَّ كيرقٌ   قلوهبمالذم يثلج صدكرىم كيلٌْب 
تَػْقَشِعر  ِمْنُو ُجُلوُد الَِّذيَن ٥َتَْشْوَف رَبػَُّهْم ُثَّ تَِلُي ُجُلوُدُىْم َوقُػُلوبُػُهْم كيكونوف دعاة إليو كقولو )

ككاألرض الصبخة ، أما الغافل عما ىو ٨بلوؽ من أجلو ٗبنزلة ا٤بيت، ِّالزمر/( ِإىَل ِذْكِر اّلِلَِّ 
 .الٍب ال ينفعها ماء ا٢بياة

، ككل قلب والتعبري القرآين البليغ جعل العقل والفهم والنباى  للقلب مبنزل  اٖتياة للبدف
فهذا يفيده  ،ل اإلٲباف كمنهج الرٞبن كتكوف حياتو بنور هللا كركح منوىو الذم يتقبٌ سليم حي 
٫بو األحسن،  طمح دائمان قظة الٍب تيياة الواعية الالعيش مع ا٢بأف يذٌكقنا نذار. فنسأؿ هللا اإل

( َعَلى اْلَكاِفرِينَ يوجب العذاب ) (َو٤تَِقَّ اْلَقْوؿُ الباقية )كآفاقها السامية فإهنا توصلك للحياة 
ين على الكفر، كقامت ا٢بجة عليهم كانقطع احتجاجهم كيئسوا من النجاة كقولو ا٤بصرٌ 

، كجعلهم السياؽ القرآين ُب مقابلة ُٕالزمر/( َذاِب َعَلى اْلَكاِفرِينَ َوَلِكْن َحقَّْت َكِلَمُ  اْلعَ )
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م لكفرىم كسقوط حجتهم كعدـ أتملهم، أموات ُب ا٢بقيقة، فمن هن( إشعاران أبَمْن َكاَف َحيًّا)
طبيعة ا٢بي التأثر كالتأثّب كاالنفتاح على الدليل كالبحث عن ا٢بقيقة، كىؤالء أغلقوا أنفسهم 

ابلتأثر كالتأثّب كعدـ التفاعل مع الدليل، كال يراعوف ا٢بق كال يبحثوف  ءألحياعن خصائص ا
ًإفَّ شىرَّ الدَّكىابًٌ ًعٍندى اَّللًَّ الص م  فهم أموات كقولو )، كال يتطٌلعوف إٔب حيسن العاقبة، عن ا٢بقيقة

ُر كقولو ). ِِ/األنفاؿ( اٍلبيٍكمي الًَّذينى الى يػىٍعًقليوفى   . ُِالنحل/( َأْحَياءٍ َأْمَواٌت َغيػْ
 ﴾ ؤًَََُْْ َّشًَْخ ؤََّٗد خََِوْنَد َُيُْْ َِّٓٔد ػََِِٔطْ ؤَّْذِّنَد ؤَْٗؼَدًٓد كَيُْْ َُيَد َٓدٌٌَُُِٕ ﴿ -ٔٚ
ركا أان ركا كيتدبٌ ب، أم أكٓب يعلموا كيتفكٌ ار كالتعجٌ ك( االستفهاـ لئلنَأَومَلْ يَػَرْوا َأنَّ َخَلْقَنا َٙتُمْ )   

( ٩با عملت قدرتنا ٝتَّا َعِمَلْت َأْيِديَنا( ألجل منافعهم كتدبّب أمر حياهتم الدنيا )مْ ٙتَُ أنشأان )
سند العمل إليها، إهنا أ( ك َأْيِديَنادك٭با مشاركة من غّبان كال معْب من أحد كببل شريك، كذكر )

ا١بوارح كليس  ه عنفهو تعأب منزٌ  ،تقريبية عن القدرة القاىرةتشبيهية استعارة ٛبثيلية ككناية 
( لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ حقيقية كقولو ) ٔبسم كال صورة كال يشبو ا٣بلق حٌب يكوف لو أيدو 

، ( كتشمل البقر كاإلبل كالغنم، فيستدلوف بذلك على كحدانيتنا ُب ا٣بلقَأيْػَعاًما) ُُالشورل/
ها كمسيطركف عليها دكف فوف في( يتصرٌ فَػُهْم َٙتَا َماِلُكوفَ )اب٣بلق على ا٣بالق  كىم يستدٌلوف

م، ألف ا٤بالك ا٢بقيقي ىو هللا، كىذا احَباـ كحفظ للملكية ر ابؼ ا٤بالك االعتتصرٌ  ،غّبىم
ير ٤با حصلوا عليها كال على شيء دالفردية للرجاؿ كالنساء، كلوال خلقنا ٥با هبذا التدبّب كالتق

لكوف أف ٱبلقوا ذاببة كلو من منافعها، كما ٲبلك الناس أف يصنعوا من ذلك كلو شيئان، كال ٲب
كىًإٍف ب هللا ُب خصائصها أف تكوف ذلوالن ٥بم! كقولو )لوا ذاببة ٓب يركٌ اجتمعوا ٥با، كال أف يذلٌ 

ئنا الى يىٍستػىٍنًقذيكهي ًمٍنوي ضىعيفى الطَّاًلبي كىاٍلمىٍطليوبي  يػٍ بي شى  . ّٕا٢بج/( يىٍسليبػٍهيمي الذ ابى
 ﴾ ًََُيُْْ كِْيَد َٓنَدكِغُ ًََٓؾَدسِذُ ؤَكََِد َّؾٌُْشًَُٕ ،َّإًٌَُُِْٕ  ِٔنْيَد سًٌَُزُيُْْ ًَِٓنْيَدًَرََُِّْنَدىَد َُيُْْ كَ ﴿-ٖٚ -ٕٚ
إنو غّب ٧بدد ( إهنا كلمة قصّبة كلكنها تكشف عن قانوف فٌعاؿ عاـ مؤثٌر، ك َوَذلَّْلَناَىا َٙتُمْ )

)ا٤بذلٌلة( لئلنساف،  نات الكثّبة٭با ذكرىا كنموذج مألوؼ، كإ٭با ىناؾ عآب من الكائابألنعاـ كإ
كاألليفة معو، كا٤بوجودة ُب الرب كالبحر كا١بو، كىناؾ عآب آخر يقابلو، عآب الكائنات غّب 

 ا٤بذللة، الوحشية ا٤بفَبسة، ُب الرب كالبحر كا١بو. 
ملبية لة منقادة مذلرادهتم حٌب صارت إل( كسخرانىا ٥بم كأخضعناىا َوَذلَّْلَناَىا َٙتُمْ ): ا٘تعىن

لشٌب حاجات اإلنساف، كغّب عاصية كال متمردة حٌب مع الطفل الصغّب، مع ضعف اإلنساف 
كما ٲبلك  ُّالزخرؼ/( ُسْبَحاَف الَِّذي َسخََّر لََنا َىَذا َوَما ُكنَّا َلُو ُمْقرِِييَ هتا كقولو )ة قوٌ كشدَّ 

ن اإلنساف ٤با ٛبكٌ  الناس أف يصنعوا من ذلك كلو شيئان، كلو كانت حيواانت كحشية مفَبسة
من استخدامها. كلو جعل البعّب الكبّب ا٢بجم لو كاف كبّب العقل كثّب الفطنة كالنباىة 

خضاعو كاستخدامو، كلو جعل )العكس( العصفور سس، ٤با استطاع اإلنساف تذليلة كإكالتح
ّب ُب الصغّب ا٢بجم كلكنو صغّب العقل قليل الفطنة كالنباىة كالتحسس، ٤با ترل عصفوران يط

حيواف مقداران من كل ، فجعل هللا سبحانو لكل جسم من  ٝبيعان  ادكف منهان الصيٌ ا١بو كلتمكٌ 
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ران لئلنساف، كقولو كالفطنة كالنباىة كالتحسس يتناسب معو ليكوف ذلوالن كمسخٌ  كالغريزة العقل
ة ُب اذى فَّ ( كلمة شفافة نػى ا َٙتُمْ َوَذلَّْلَناىَ ، فتكوف )ِالفرقاف/( َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَػَقدَّرَُه تَػْقِديًرا)

، كىي عميقة ا٤بعُب دقيقة ببل استئذاف ؾ األحاسيس بسرعةا٤بشاعر كتتغلغل ُب الضمائر كٙبرٌ 
َها رَُكوبُػُهمْ كاسعة الداللة ) ،ا٤ببُب ( فمنها كسائل ٢بمل ا٢باجات كمنها كسائل للنقل  َفِمنػْ

َها أيَُْكُلوفَ كا١بماؿ الٍب ىي سفن الرب ) ( كمنها ما يذبح كيذكر اسم هللا عليها كيؤكل َوِمنػْ
 اتو.. ٢بمها، كمنها ما يستخرج منها ا٢بليب كمشتقٌ 

ا ( عديدة غّب الركوب كاألكل كقولو )َوَٙتُْم ِفيَها َمَناِفعُ ) -ّٕ ا كىأىٍشعىارًىى رًىى كىًمٍن أىٍصوىاًفهىا كىأىٍكابى
اثن كىمىتىاعنا ًإٔبى ًحْبو  من حليب كفوائده يشربونو ( ك٥بم فيها مشارب بُ َوَمَشارِ ) َٖالنحل/( أىاثى

اًلصنا سىائًغنا لًلشَّارًًبْبى كقولو )كمشتقاتو   ( نيٍسًقيكيٍم ٩بَّا ُب بيطيونًًو ًمٍن بػىٍْبً فػىٍرثو كىدىـو لىبػىننا خى
ذا ( هللا رهبم ا٤بنعم عليهم ىذه النعم ا١بليلة؟ أفبل ٰبمدكف هللا على ىَأَفاَل َيْشُكُروفَ ) ٔٔالنحل/

فبل أكإقامة ا٢بجة عليهم؟  ،الذم يكشف عن ربوبية هللا ٥بم ،كالفضل ا١بليلالتدبّب ا١بميل 
دكنو كال يشركوف بو أحدان شكران ألنعمو؟ كالشكر العملي، ىو الشكر الواقعي يعبدكنو كيوحٌ 

 البالغ  ِف هنج، ُّسبأ/( اْعَمُلوا َآَؿ َداُووَد ُشْكًراكأفضل من الشكر القوٕب كالنظرم كقولو )
بي أىٍف الى يػيٍعصىى شيٍكران لًًنعىًموً  توهللاي عىلىى مىٍعًصيى  لىٍو ٓبٍى يػىتػىوىعَّدً )  (. لىكىافى ٯبًى

 ﴾ َُد َّغْعَيِْؼٌَُٕ َٗقْشَىُْْ ًَىُْْ َُيُْْ ـُنْذٌ ُٓمْنَشًَُٕ ،ًَخظَّخَزًُخ ِْٖٓ دًُِٕ خَُِّوِ آَُِيَصً َُؼََِّيُْْ ُّنْقَشًَُٕ  ﴿-٘ٚ -ٗٚ
( كإهنم قد رأكا ىذه ِمْن ُدوِف اّلِلَِّ َآِٙتَ ً فهم من عبادة )هم كعنٌ  يشكركا هللا، ٍب كٖبٌ كبل، ٓب

ا٤بخلوقات ذات آايت كاضحة كىي من قدرة هللا، ككل إلو من دكف هللا ال قدرة لو على خلق 
ا َوَمْن َشَكَر َفِإ١تََّ كقولو )  ،شيء أصبلن، بل كضعوا الشرؾ كالعصياف كالكفراف مكاف الشكر

، ٦برد أف يبتعد اإلنساف عن هللا َْالنمل/( َيْشُكُر لِنَػْفِسِو َوَمْن َكَفَر فَِإفَّ َرّبِّ َغِِنٌّ َكِرميٌ 
كىأىفَّ كقولو )ع كالطغياف.. إْب،  مسبحانو تتلقفو اآل٥بة ا٤بتعددة من ا٥بول كاألان كالشيطاف كالط

ا فىاتًَّبعيوهي كىالى تػىتَّ  ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمن ًبيًلوً ىىذى : ا٘تعىن ،ُّٓاألنعاـ/( ًبعيوا الس بيلى فػىتػىفىرَّؽى ًبكيٍم عىٍن سى
َُذوا ِمْن ُدوِف اّلِلَِّ َآِٙتَ ً ) صناـ صناـ ا٢بجرية أك األ(يعبدكهنا من ا١بن أك اإلنس أك األَواَتَّ

 .ا٤بناصب كا١باه كاألمواؿ كجبابرة البشر كحبٌ أك الفكرية البشرية 
بزعمهم، أما اليـو ُب جاىلية القرف ا٢بادم كالعشرين  ( ٔبلب ا٣بّب كدفع الشرٌ فَ َلَعلَُّهْم يُػْنَصُرو )

األمواؿ يعشقوف وف الطغاة ك وف ضبلالن عن أكلئك ُب ا١باىلية األكٔب، فإهنم يؤ٥بٌ ال يقلٌ 
كىم الذين يدفعوهنم ٫بو الطغياف، ٍب ىم ُب الوقت ذاتو ٱبركف  ،كيعبدكف ا١ببارينكا٤بناصب 

 .ْبللطغياف راكع
( كال أنفسهم ََّل َيْسَتِطيُعوَف َيْصَرُىمْ ) -ٕٓ، ٓٓص/( َىَذا َوِإفَّ لِلطَّاِغَي َلَشرَّ َمَآبٍ كقولو )

ينصركف، فإذا كانوا ال يستطيعوف نصر أنفسهم فكيف ينصركهنم؟! فليس عندىم استطاعة 
، ُٔ/األنعاـ( ِعَباِدهِ  ْوؽَ َوُىَو اْلَقاِىُر فػَ على النصر كال قدرة عليو، ألهنم ٙبت قدرة هللا كقولو )

الًَّذينى يػىتًَّخذيكفى اٍلكىاًفرًينى أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكًف اٍلميٍؤًمًنْبى كقولو )ككل كائن ٙبت القدرة فهو ذليل  
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يعنا تػىغيوفى ًعٍندىىيمي اٍلًعزَّةى فىًإفَّ اٍلًعزَّةى َّللًًَّ ٝبًى ( كىؤالء َوُىْم َٙتُْم ُجْنٌد ُٛتَْضُروفَ ) ُّٗالنساء/( أىيػىبػٍ
كف أنفسهم ٢بفظ ا٤بشركوف صاركا كا١بند كا٣بدـ ٢بماية كرعاية أصنامهم الٍب يعبدكهنا، كيعدٌ 

ُب كل حْب، كىنا مكاف ٥بم اـ خدٌ  )جيندي( اآل٥بة كالدفاع عنهم كخدمتهم كالنذكر ٥بم، ككأهنم
(  الضَّاَلُؿ فََأنَّ ُتْصَرُفوفَ َفَماَذا بَػْعَد اْٖتَقِّ ِإَّلَّ ساسة كا١بهالة! أين عقو٥بم؟ كقولو )الغرابة كا٣ب

فىعيوي ا٢بق  يىضي مى  إفَّ ) عن اإلماـ علي )ع(، ِّيونس/ هي البىاًطلي، كىمىٍن ال يستقم بًًو ا٥بيدىل ري ٍن الى يػىنػٍ
فىعيوي اٍليىًقْبي يىضيرهي الشَّكى ةضيرهي الضَّبلىلتى   . ُٗ/ِشرح هنج الببلغة( ، كمىٍن الى يػىنػٍ

َٕ ًََٓد ُّؼِِْنٌَُٕكََِد َّمْضُْٗ ﴿-ٙٚ  ﴾ يَ هٌَُُْيُْْ بَِّٗد َٗؼَُِْْ َٓد ُّغِشًُّ
( فبل َفاَل ٤َتُْزْيَك قَػْوُٙتُمْ فإذا كاف ىذا كاقع ا٤بشركْب ا٤بعاندين مع آ٥بتهم بصورهتا ا٤بخزية )   

امهم أبنك شاعر أك ٦بنوف، فبل تشغل قلبك اب٢بزف عليهم دمحم على تكذيبهم لك، كاهتٌ  ٙبزف اي
اكقولو )قوف جزاءىم العادؿ ُب كقتو ا٤بناسب،  فسيبل ٍهًلًكًهٍم مىٍوًعدن ، ٗٓالكهف/( كىجىعىٍلنىا ًلمى

ركنو ٙبت عيننا كىم ال فوف لنا كٙبت قبضتنا ككل ما يدبٌ و كىذه تسلية للنيب )ص( فهم مكش
سرار، أن أقواؿ ك فونو م( إان نعلم ما ٱبِإنَّ يَػْعَلُم َما ُيِسر وفَ ٍب قاؿ ) ،يشعركف، كىنا ًب الكبلـ

َأَوملَْ َيْكِف ف علمنا ٧بيط ٗبا ُب صدكرىم كضمائرىم من خفااي فنحاسبهم عليها كقولو )إك 
( كما يظهركف أبلسنتهم كتعامبلهتم َوَما يُػْعِلُنوفَ ) ّٓفصلت/( ِبَربَِّك َأيَُّو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ 

( َوَما يُػْعِلُنوفَ ( على )َما ُيِسر وفَ )وف. كتقدًن فيجازيهم على كل شيء كنعاملهم ٗبا يستحقٌ 
مشل كأًب منو ٗبا يعلنوف مع استوائهما ُب أقدـ ك ألمبالغة ُب اإلحاطة كمشوؿ علم هللا ٗبا ٱبفوف ل

ٍبًل اٍلوىرًيدً كقولو )ا٢بقيقة.    .ُٔؽ/( كى٫بىٍني أىقٍػرىبي ًإلىٍيًو ًمٍن حى
 ﴾ ِْٖٓ ُٗيْلَصٍ كَةِرَخ ىٌَُ خَقٌِْْ ُٓسِنيٌ ؤًَََُْْ َّشَ خُْةِْٗغَدُٕ ؤََّٗد خََِوْنَدهُ ﴿-ٚٚ
ْيَساُف ِممَّ ُخِلقَ يواجو هللا اإلنساف بواقعو ُب ذاتو، ُب أصل نشأتو كقولو )    ( فَػْليَػْنُظِر اإْلِ

 مىنٍ ) ِف غرر اٖتكمو مكرران معادان، ما يراه كيعرفو ُب حياتو كيشهده بعينو كحسٌ ي، فٓالطارؽ/
خذ إٔب داللة نشأتو كما فيها من عرب، كال يتٌ اإلنساف ( ٍب ال ينتبو رىبَّوي  عىرىؼى  فػىقىدٍ  نػىٍفسىوي  عىرىؼى 

هللا ٤بعاده كبعثو كنشوره  كعدى قد من ىذه النشأة األكٔب مصداقان كاقعيان لنشأتو األخرل، ك 
 قى لً  اإلنساف الذم يدفن فيو يكوف من أصل النطفة الٍب خي قربى  : إفٌ يروىكحسابو بعد موتو. 

ْيَسافُ : )ا٘تعىنشياء كثّبة، أا يب عنٌ غك٫بن البشر نعرؼ شيئان كت !!منها ( االستفهاـ َأَوملَْ يَػَر اإْلِ
كيعلم اإلنساف علمان قاطعان يقينيان ال شك فيو،  ب كالتقريع، أم أكٓب يرى إنكارم للتوبيخ كالتعجٌ 
( ا٤بِبة كىي ماء الرجل )( كانت نشأتو من نطفَأنَّ َخَلْقَناُه ِمْن يُْطَف ٍ كينظر نظر اعتبار؟ )

َأمَلْ أصلها من الَباب، نطفة حقّبة مستقذرة كريهة مهينة خارجة من ٨برج النجاسة! كقولو )
 عن النيب )ص(، ، ليكوف متواضعان مرانن ٧ببان ألخيو اإلنسافَِا٤برسبلت/( ٠َتُْلْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهيٍ 

َوَمْن َتَكبػََّر َعَلْيِو عي الناس عظيم، أعيف، وِف فهو ِف يفسو اَمْن تَػَوْاَاَع ِ َرفَػَعُو ، )
فَِإَذا ُىَو َخِصيٌم ) ،ّٕٕٓكنز العماؿ خرب (عي الناس صغري وِف يفسو كبريأفهو ِف ، َوَاَعوُ 
ؿ اكثّب ا١بد  ،عنيف النزاع ،: صيغة مبالغة من كونو شديد ا٣بصومةخصيم مبي( ُمِبيٌ 



 

  الثالث والعشروف/ إتزء  ٖٛ  / عدد آايهتا كي/ م ٖٙيس / سورة  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     213
 

قدرتو، كيطلب منو الرباىْب كاألدلة ا٤بقنعة الواضحة  نسى قدره كينكريابلباطل، ٱباصم ربو ك 
فإف أكلو نطفو  ،على البعث كالنشور الذم ينكره كيكذبو، كىو ينسى ماضيو كنشأتو األكٔب

 قذرة، كآخره جيفة نتنة كىو ما بينهما ٰبمل العذرة! 
  :ا٢بكم ررُب غ

هللا  مَ رَحِ و ، هّطَورَ  يِتَػَعدَّ  َقَدرُه وملَْ رءًا َعَرَؼ ماَم هللا رَحِ و ، َقْدَر يَػْفِسوِ مرءًا َعَرَؼ اَم هللا رَحِ )
ُه فَػَوَقَف ِعْنَدهُ  رءًا َعَرؼَ ما ( ٤باذا ال يفهم اإلنساف كيعقل أبف الذم فعل ىذا ا٣بلق ُب َحدَّ

النشأة األكٔب، قادر كبسهولة أف يفعلو كيعيده بعد موتو حيان مرة أخرل ُب النشأة الثانية عند 
لينظر ُب ىذا  ،والفكر ؾ ِف اإليساف ا٘تشاعراآلي  الكر٦ت  ُترّ : فائدة البعث كا١بزاء؟

التفاكت الكبّب بْب ىاتْب ا٢بالتْب ُب النشأتْب، كما أبعد النقلة بْب ا٤بنشأ كا٤بصّب، فكما خلق 
 ،كُب أعقد تركيب ،هللا تعأب اإلنساف من نطفة حٌب أصبح إنساانن ٨بلوقان ُب أحسن تقوًن

كرًن، ككما خلق الطّب من البيضة، كالشجرة من النواة، كٱبرج ا٢بي من ا٤بيت ـر أفضل تكمكٌ 
ستعظم اإلنساف على هللا أف يعيده حيان بعد يا٤بيت من ا٢بي، مع ىذه القدرة القاىرة كٱبرج 

من عبلمات الكرًن أف يكافئ اإلحساف  مناواآلي  الكر٦ت  تعلّ موتو كيبعثو للحساب كا١بزاء؟! 
لئيم أف ، كمن عبلمات الٌ ٕٕالقصص/( َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اّلِلَُّ ِإلَْيكَ ) ابإلحساف كقولو

 لِ يْ مِ ى إتَ لَ ئ عَ فِ كاْ يُ  نْ اس مَ النّ  رّ شَ ُب غرر ا٢بكم ) ،يكافئ اإلحساف ابلنكراف كاإلساءة
 (. حِ يِ بِ ابلقَ 
َ َٓشَّشٍ ًَىٌَُ زٌَُِِّ خَِْنٍ  ،ظَدَّ ًَىَِِ سٌَِْْٓ ِِْ خُْؼًَِمَشَذَ َُنَد َٓؽًَِد ًََٗغَِِ خَِْوَوُ هَدٍَ َْٖٓ ُّمْ﴿-ٜٚ -ٛٚ هَُْ ُّمِْْْيَد خَُّزُِ ؤَْٗؾَإَىَد ؤًٍََّ
 ﴾ػٌَِِْْ

ؿ ىل تزيد النطفة حيوية أك قدرة على العظم الرميم ا٤بفتوت؟! أك ليس الذم حوٌ : وٟتن يسأؿ
اين ٨بلوقان حيان من جديد بعد ؿ العظم الرميم الفمان بقادر على أف ٰبوٌ النطفة ا٤بهينة إنساانن مكرٌ 
: جاء سبب النزوؿ، ُْفاطر/( ٦ُتِْسُك السََّماَواِت َواْْلَْرَض َأْف تَػُزوََّل موتو؟! إهنا قدرة من )

: أٰبي هللا وسألورجل بعظم ابؿ إٔب رسوؿ هللا )ص( فضغط عليو حٌب تفتت كصار تراابن، 
كاف إنكار الكافر ابستغراب . ك فنزلت اآلي ؟ فقاؿ لو )ص( نعم، كيبعثك كٰباسبك ذاى

ىذا ( كضرب لنا َوَاَرَب لََنا َمَثاًل : )ا٘تعىنل كال برىاف على إنكاره؟! يكليس لو دلا١باىل 
تبعدان كمستغرابن على هللا إعادة خلق اإلنساف بعد موتو سالكافر مثبلن ابلعظم الرميم البإب، م

كنسي أان أنشأانه من نطفة مهينة أصلها من  العجيب، كبدايتو الغريبة،( َوَيِسَي َخْلَقوُ كفنائو )
ا٢بياة، كجعلو هللا خليفتو على أرضو، كلو كاف يذكر أصلو ألجاب عن نفسو  لوبنا ىك الَباب، ك 

مك رميمان تراابن، لنفسو، فكاف أصلك من تراب ككذلك يعيدؾ من تراب بعد أف تصبح عظا
داء كتنكر اإلعادة، كقدرة هللا تعأب عجاز، فكيف تؤمن ابالبتعجاز، كيعيدؾ إبفأنشأؾ هللا إب

/( َوُىَو الَِّذي يَػْبَدأُ اْٗتَْلَق ُثَّ يُِعيُدُه َوُىَو َأْىَوُف َعَلْيوِ كاحدة؟! كقولو )   .ِٕالرـك
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( كقاؿ ىذا كٔبى ٍخرىل، كىىيوى يػىرىل النٍَّشأىةى األي عىًجٍبتي ًلمىن أىٍنكىرى النٍَّشأىةى األي ) عن اإلماـ علي )ع(
ـَ َوِىَي َرِميمٌ ستغرابن )الكافر م ( االستفهاـ إنكارم، من ٰبيي العظاـ كىي ابلية َمْن ٤ُتِْيي اْلِعظَا

ْيَساُف ٨بتلطة ابلَباب؟ كرجعت إٔب أصلها من الَباب كقولو ) ةفانية متبلشية مفتت َأَوََّل يَْذُكُر اإْلِ
ًئا مسيطر عليو جهلو، ا كىو مستغرؽ ُب غفلتو، ، قا٥بٕٔمرًن/( َأنَّ َخَلْقَناُه ِمْن قَػْبُل َومَلْ َيُك َشيػْ

قدرة اإلنساف  مشدكد إٔب القدرات ادكدة ايطة بو، فهو كقع ُب اشتباه ا١باىل، فقاسى 
ٍاف) ، كىي ال كجو ٥با للقياسادكد بقدرة هللا ا٤بطلقة (، كىمىٍا ٓبٍى يىشىٍأ ٓبٍى يىكينٍ  ،ى فىمىٍا شىٍاءى هللاي كى

٤ُتِْييَها الَِّذي َأْيَشَأَىا ب من اإلعادة كأمثالو ٔبواب شاؼ كاؼ )ذا ا٤بتعجٌ دمحم ٥ب ( ايُقلْ ) -ٕٗ
من أنشأىا ، مثاؿ سابق( أبف الذم أنشأىا كأكجدىا كأبدع خلقها أكؿ مرة من غّب َأوََّؿ َمرَّةٍ 

 ،على بدء ا٣بلق من ال شيء العدـ إٔب عآب الوجود ىو الذم ٰبييها كيعيدىا، فالذم قدر
ؽ إعادتو حيان مرة اثنية بعد موتو، فإف قدرة هللا القاىرة ابقية على إعادهتا بعد تفرٌ  قادر على
 .كىذا إٲباف اب٤بعاد ا١بسماين ،أجزائها

( كىو العآب بتفاصيل ىذا الوجود الضخم، كالقادر على إدارتو، فيسهل َوُىَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليمٌ )
 .عناصر ا٤بخلوقاتعليو بعث األجساد بعد فنائها إلحاطتو بكل 

َّل يوجد  وإذا فرانا أيو ُٓ/ؽ( أىفػىعىًيينىا اًب٣بٍىٍلًق اأٍلىكًَّؿ بىٍل ىيٍم ُب لىٍبسو ًمٍن خىٍلقو جىًديدو كقولو )
كٲبوت ظا٤بان،  ،زه عنو، ألنو ىناؾ ظآبكهللا منٌ  ،: ىناؾ عبث ُب ا٣بلقإذف ،بعث ويشور

فبل يتساكل الظآب  ،خذ حق ا٤بظلـو من الظآبكىناؾ مظلـو كٲبوت مظلومان، ففي يـو القيامة أي
، فبل ٲبكن ُب عدؿ هللا أف ٲبوت ا٤بظلـو على ظبلمتو، كٲبوت الظآب على ظلمو  كا٤بظلـو

ٍحسىافً كاعتدائو كال يقاـ عليو القصاص العادؿ، كيقوؿ هللا )  (ًإفَّ اَّللَّى أيىٍميري اًبٍلعىٍدًؿ كىاإٍلً
خىّبي الًعٍلم ما أصلحتى بًًو )وفيو أيضًا ( ا٤بظآب ردًٌ ًمٍن أفضل  ٍدؿى )الى عى ِف غرر اٖتكم ، َٗالنحل/

، كىشىرٌهي ما أفٍ  نَػُهَما اَبِطاًل كقولو )  (سىدتى بًًو مىعىادىؾى رىشىادىؾى َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواْْلَْرَض َوَما بَػيػْ
 . ِٕص/( َذِلَك َظن  الَِّذيَن َكَفُروا

: نكراف الضركرايت من أشكل ا٤بشكبلت، كالتعامي عن م يكراف يـو القيا -ُ: فائدة
ا٢بقيقة الكربل ال يلغي كجودىا، كعدـ الشعور هبا دليل القصور ُب إدراكها، كالعناد ُب 

ضحالة منكرىا، لذلك أصبح التكذيب جرٲبة بل ىو تكذيبها قبل التأكد منها دليل على 
(، أىًمنى اٍلًعقىٍابى أىسىٍاءى األىدىبى  إٍذا :اْلْْتَق)الذم يدفع لسائر ا١برائم، ألف من عبلمات ا١باىل 

: جوع كعطش اإلنساف دليل على كجود مثل اإل٦تاف اب٘تعاد إىل يـو القيام  أمر فطري -ِ
ا٤باء كالطعاـ ُب ا٢بياة، كجود الغريزة ا١بنسية عند الرجل دليل على كجود ا٢باجة إٔب زكاج 

اإلنساف ُب البقاء حيان دليل على كجود العآب اآلخر  حبٌ ا٢باجة عند الطرفْب، ك  لتسدَّ  ،ا٤برأة
َنا ََّل تُػْرَجُعوفَ للبقاء الدائم كقولو ) َا َخَلْقَناُكْم َعبَػثًا َوَأيَُّكْم ِإلَيػْ ُتْم َأ١تَّ ، ُُٓا٤بؤمنوف/( َأَفَحِسبػْ

يعنا ًإفَّ اَّللَّى عىلىى كيلًٌ كقولو ) عن اإلماـ ،ُْٖالبقرة/( شىٍيءو قىًديره  أىٍينى مىا تىكيونيوا أيىًٍت ًبكيمي اَّللَّي ٝبًى
 ،الدنيا مزرعة اآلخرة ،ِٕٖ/ُموسوعة الشهادة (!اْٖتََياةُ  مْ كُ لَ  بُ وىَ ، تُ اْلَمْوت اْطلُُبواعلي )ع( )
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 للركح ابلبعث، كالبدف قد بلى كاألعضاء قد ، سيئل اإلماـ الصادؽ )ع(: أىنٌ كىي ٩بر ٤بقر
ىوامها، كعضو قد صار تراابن بُب  ، كعضو أبخرل ٛبزقوأيكلها سباعها قت، فعضو ُب بلدةتفرٌ 

 افى كى   ؿو ثاٍ مً  ٍّبً غى  نٍ مً  هي رى وٌ صى ، كى يءو شى  غّبً  نٍ مً  أهي شى أنٍ  الذمٍ  إفٌ ) :بو مع الطْب حائط؟! قاؿ )ع(
ٍن لى عى : مىٍن غىفى اْٗتَْاِسرُ )عن النيب )ص( . ّٖصٕلبحار. ا(أهي دى بى  ماى كى   هي دى عيً يي  أفٍ  ادره قى  ،وً إليً  قى بى سى 

 .ّٗٓتنبيو ا٣بواطر صًإٍصبلىًح اٍلمىعىٍاًد( 
 ﴾ خَُّزُِ ـَؼَََ ٌَُُْْ َِٖٓ خُؾَّفَشِ خُْإَخْنَشِ َٗدسًخ كَةِرَخ ؤَْٗعُْْ ِٓنْوُ ظٌُهِذًَُٕ ﴿ -ٓٛ
استبعد ا٤بشركوف فكرة كحقيقة البعث كالنشور كا١بزاء، فهم يعتقدكف أف الشيء ال يتولد منو    

، كال ٰبيي هللا الناس بعد موهتم اة من األمواتيكذلك ال ٚبرج ا٢بلو، كقالوا   ما ىو ضد  
هللا تعأب ىو الذم يقدر على إعادة األجساـ ا٤بيتة بعد ٛبزيقها،  : إفٌ ٞتيب ىؤَّلءكفنائهم؟ 
( بػىلىى قىاًدرًينى عىلىى أىٍف نيسىوًٌمى بػىنىانىوي كقولو )ا٤بعركفة،  ة من جديد على صورهتا يعيدىا حيٌ 

 لق اإلنساف من نطفة مهينة مستقذرة فيجعلو ُب أحسن تقوًنكهللا تعأب ىو الذم ٱب ،ْالقيامة/
، كىو الذم ٰبيي األرض بعد موهتا إذا نزؿ عليها ا٤باء، كىو القادر على أمر كسيد ا٤بخلوقات

( فيخرج تُوِقُدوفَ  الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشََّجِر اْْلَْخَضِر َنرًا فَِإَذا َأيْػُتْم ِمْنوُ قولو ) عجيب آخر
ف انران ٧برقة مع مضادة النار للرطوبة، ٰبتك بعض الشجر األخضر من الشجر األخضر الرايٌ 

د انران ٧برقة، ٍب يصّب ىو كقود النار بعد االخضرار، فحصوؿ ا٢بي من ا٤بيت ليس ببعض فيولٌ 
من حقيقة ر كٮبا متضاداف! كىو انقبلب الشيء ضأبعجب من انقداح النار من الشجر األخ

ا٤بليئة ابلشجر  ،كالكثيفةكالكبّبة ىا، كىذه أخبار احَباؽ الغاابت ا٣بضراء الكثّبة إٔب ضدٌ 
 .كحْب آخر من دكؿ العآبكبْب حْب دكلة كأخرل غاابت األخضر الٍب يذاع عنها بْب 

كإحياء العظاـ ، فكيف ينكركف ا٤بعاد َٓطو/( الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُو ُثَّ َىَدىكقولو )
 البالية للجزاء؟! 

كلكنهم يعَبفوف ٖبلق اإلنساف من نطفة كأصلها من الَباب! كيعَبفوف إبحياء األرض بعد 
نزاؿ ا٤باء من ؿ األشجار ا٣بضراء إٔب انر بعد احتكاكها! كيعَبفوف إبموهتا! كيعَبفوف بتحوٌ 

! كيعَبفوف كيف ٰبيي هللا السحب ا٤بولدة لشرارات الربؽ الكهرابئيةالسماء نتيجة اصطداـ 
ًتا النفوس ا٤بنفتحة ابإلٲباف كالعرفاف بعد موهتا ابلكفر كا٥بول كالطغياف كقولو ) َأَوَمْن َكاَف َميػْ

َناُه َوَجَعْلَنا َلُو يُورًا ٦َتِْشي بِِو ِف النَّاسِ  ، كىذا كلو انقبلب الشيء من ُِِ/األنعاـ( فََأْحيَػيػْ
: كبعد بياف حقيقة ي للمعادالِبىاف اٖتسّ شوف التناقض! : فهم يعيإذفىا، حقيقة إٔب ضدٌ 

اٖتياة إعادة ا٢بياة بعد ا٤بوت، كتوليد الضد منو الضد، كٙبقيق البعث كالنشور كا١بزاء، نقوؿ: 
ف ا٢بياة كا٤بوت صديقاف منسجماف إ، كُب ا٢بقيقة وا٘توت ِف الظاىر متضاداف وٜتتلفاف

تعدد )٭با صديقاف متعاكانف منسجماف بينهما إين ك ضدٌ  امتعاكانف، مثل الليل كالنهار ليس
فإذا كاف هللا قادران أف يشعل النار من الشجر األخضر، فهو قادر  (أدوار ووحدة ىدؼ سامي 

ا٢بياة للميت بعد ؿ الليل إٔب هنار، كالنهار إٔب ليل، كىو قادر أيضان على إعادة أيضان أف ٰبوٌ 
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َوِإْذ َُتْرُِج اْلَمْوَتى ( ٰبيي ا٤بوتى إبذف هللا كقولو )ركح هللا عيسى )عيفعل اف كفنائو، كما  
  .َُُا٤بائدة/( ِبِِْذين 

فَِإَذا َأيْػُتْم ) ىذا السحاب بو ماء بو نر  -  ّتع النقيضي من أسرار قدرتو: قاؿ الشاعر
ين دٌ ف تشعلوف، فمن قدر على توليد أحد الض( فإذا أنتم من الشجر األخضر الرايٌ ِمْنُو تُوِقُدوفَ 

: قاؿ فائدةقادر على إعادة األجساـ ا٤بيتة إٔب ا٢بياة من جديد للجزاء كا٢بساب.  ،اآلخرمن 
( كٓب يقل )من الشجر اليابس انران( ألف ابلشجر األخضر الداؿ ِمَن الشََّجِر اْْلَْخَضِر َنرًا)

من الشمس خار األككسجْب كالطاقة على ا٢بياة ٙبصل عملية الَبكيب الضوئي ا٤بعركفة، كادٌ 
كٚبزينها كٙبتفظ هبا بساؽ الشجرة بْب ا٣بشب، كتكوف مادة قابلة لبلشتعاؿ عندما تكوف 
الشجرة خضراء كا١بو ٩بلوء ابالككسجْب، كعندما تكوف األشجار ايبسة، فتتوقف عملية 

ابلطاقة كا٤بادة القابلة لبلشتعاؿ  فظكلكنها ٙبت ،الَبكيب الضوئي عند موت الشجرة كجفافها
 الحتكاؾ أك كجود شرارة كهرابئية.عند ا
 ﴾ ُْْؤًَََُْْظَ خَُّزُِ خََِنَ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكَ زِوَددِسٍ ػَََِ ؤَْٕ َّخُِْنَ ِٓؽَِْيُْْ زَََِ ًَىٌَُ خُْخََِّدمُ خُْؼَِِ ﴿ -ٔٛ
ف آخر ُب اآلية ( االستفهاـ للتقرير، ىذه اآلية بياَأَولَْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرضَ ) 

، ككأ٭با تريد اآلية أف تقوؿ: أين عقوؿ الناس ٕٗ( قيٍل ٰبيًٍييهىا الًَّذم أىٍنشىأىىىا أىكَّؿى مىرَّةو السابقة )
ر كيعي كيهتدم؟! أم من قدر م العجيب ا٤بتقن؟ أين من يتأمل كيتدبٌ من ذلك ا٣بلق ا٤بنظٌ 

كأبدعهما مع كرب حجمهما  السماكات كاألرض كما فيهن كما بينهن، ٓبعلى إٯباد عوا
مة ا١بزئية ا٤بدىشة للعقوؿ ظكعجائب أنظمتهما العامة ا٤بتضمنة لعددىا ا٥بائل من األن

َوِف كا٤بفتحة لآلفاؽ الذىنية كالركحية، كنظاـ عآب اإلنساف جزء من ىذا النظاـ العاـ كقولو )
بَِقاِدٍر َعَلى َأْف ) ُِ-َِالذارايت/( ْبِصُروفَ َوِف َأيْػُفِسُكْم َأَفاَل تػُ  ،اْْلَْرِض َآاَيٌت ِلْلُموِقِنَي 

( فالذم يقدر على ىذا اإلٯباد يقدر أيضان كبسهولة على إعادة خلق البشر بعد ٥َتُْلَق ِمثْػَلُهمْ 
يى أىكىٓبٍى يػىرىٍكا أىفَّ اَّللَّى الًَّذم خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىٓبٍى يػىعٍ موتو كفنائو للجزاء كا٢بساب كقولو ) ٍوتىى ( كيوجد ٥َتُْلَق ِمثْػَلُهمْ ، كيهوف عليو أف )ّّ/األحقاؼ( ًٖبىٍلًقًهنَّ ًبقىاًدرو عىلىى أىٍف ٰبيًٍييى اٍلمى

 .غّبىم
َا َأْمُرُه ، ساعة يشاء أين يشاء كيف يشاء مٌب يشاء كقولو)ٖالنحل/( كىٱبىٍليقي مىا الى تػىٍعلىميوفى ) ِإ١تَّ

ًئا َأْف يَػُقو  رؼ أتكيد، كأيٌب جواابن الستفهاـ ح( بَػَلى) ِٖ( َؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوفُ ِإَذا َأرَاَد َشيػْ
مقَبف بنفي، أم بلى قادر كبسهولة على خلق ا٤بوجودات الضخمة، قادر على خلق 

كإعادهتا بعد موهتا فتعود ٥با الركح افوظة، كترجع األجساد  ،ا٤بوجودات الصغّبة مثلكم
َٗتَْلُق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َأْكبَػُر كقولو ) صورهتا ا٤بعينة،، كما كانت با٤بتبلشية حية من جديد

ر عليو إحياء ر عليو خلق ما ىو أعظم منكم، فبل يتعذٌ كإذا ٓب يتعذٌ  ،ٕٓغافر/( ِمْن َخْلِق النَّاسِ 
تو دٌ كا لو عي دٌ عي تػى كى  ،العظاـ الرميم كيبعث اإلنساف للجزاء، فعليكم االستعداد ٥بذا ا٤بوقف األكيد

/( َوُىَو الَِّذي يَػْبَدُأ اْٗتَْلَق ُثَّ يُِعيُدُه َوُىَو َأْىَوُف َعَلْيوِ ٤بناسبة، كقولو )ا ؽُ ) ِٕالرـك الَّ ( َوُىَو اٗتَْ
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ا٣بلق ببل كلفة كال جهد، كال ٱبتلف ابلقياس إليو خلق بداع إكعظمة ك صيغة مبالغة من كثرة 
الَِّذي مع ا٢بكمة كا٤بصلحة كقولو ) بداع كٝباؿ الوجودالكبّب كالصغّب، ككلها ُب غاية اإل

، كجامع للعلـو كميعٌلم ( كثّب العلم بكل شيءاْلَعِليمُ ) ٕالسجدة/( َخَلَقوُ  َأْحَسَن ُكلَّ َشْيءٍ 
يطيوفى ًبشىٍيءو ًمٍن ًعٍلًمًو ًإالَّ ٗبىا شىاءى كقولو ). ا٣بلق   .ِٓٓالبقرة/( كىالى ٰبًي
 ﴾ ْْحًد ؤَْٕ َّوٌٍَُ َُوُ ًُْٖ كٌٌََُُْٕبََِّٗٔد ؤَْٓشُهُ بِرَخ ؤَسَخدَ ؽَ ﴿ -ٕٛ

الٍب ال ٙبٌدىا حدكد كال تقٌيدىا ارقة، تصٌور اآلية الكرٲبة بصورة بليغة كعالية الدقة قدرة هللا ا٣ب
، ككل األشياء ُٔ/األنعاـ( َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ إبرادتو القاىرة لبلشياء كقولو )قيود، 

نو، ليدركو العقل البشرم ادكد، فبل يصعب على هللا تعأب شيء، خاضعة لو غّب منفصلة ع
كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا  ، كقولو )ّٓالنور/( اَّللَّي نيوري السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً ألنو ٧بيط بكل شيء كقولو )

تيمٍ  ٍن ىيوى قىائًمه عىلىى كيلًٌ أىفى ، كقولو )َٔاإلسراء/( ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّاسً كقولو )، ْا٢بديد/( كينػٍ مى
( فمٌب أراد سبحانو شيئان ُكْن فَػَيُكوفُ ألف أمره بْب الكاؼ كالنوف ) ّّالرعد/( نػىٍفسو ٗبىا كىسىبىتٍ 

ٱبتلف كال ، ُٔالربكج/( فػىعَّاؿه ًلمىا ييرًيدي كقولو )كجد بدكف تعب كال جهد كال كلفة كال عناء،  
اليسّب، كليس ىناؾ صعب كال سهل كال قريب كال الكبّب كالصغّب كالعسّب ك سبحانو  هعند

ة فوؽ دإهنا قدرة فري ،و اإلرادة ٣بلق الشيء كاؼ كحده لوجوده كائنان ما يكوفبعيد، فتوجٌ 
ب هللا للبشر األمور ليدركوىا بقياسهم ، إ٭با يقرٌ ُُالشورل/( لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ ر كقولو )التصوٌ 

ثىًل البشرم ادكد كقولو ) ـى خىلىقىوي ًمٍن تػيرىابو ٍبيَّ قىاؿى لىوي كيٍن فػىيىكيوفي كىمى كقولو  ٗٓآؿ عمراف/( آىدى
لىٍمحو اًبٍلبىصىرً ) ًئا: )ا٘تعىن، َٓالقمر/( كىمىا أىٍمريانى ًإالَّ كىاًحدىةه كى َا َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشيػْ ( إ٭با شأنو ِإ١تَّ

 .حينما يقصد إحداث شيء كإبداعو
تقريبية بديعة، للتفخيم كالتعظيم ككناية ببلغية ستعارة ٛبثيلية ا(! إهنا ْن فَػَيُكوفُ َأْف يَػُقوَؿ َلُو كُ )

( ُب ا٢باؿ من غّب ٛبانع، ُكْن فَػَيُكوفُ كتصوير القدرة اإل٥بية ا٣بارقة عن ا٤بألوؼ كا٤بعركؼ )
ببل حاجة  !ف كموجود بدرجة الكماؿ كا١بماؿ كا١ببلؿتكوٌ ماإلرادة، فإذا ىذا الشيء ٗبجرد 

( أم ىناؾ مبلزمة بْب إرادتو تعأب ككجود ا٤براد كحدكثو دكف حاجة إٔب أم ُكنْ إٔب قوؿ )
َا قَػْولَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدَنُه َأْف يَػُقوَؿ َلُو  نزلة سواء كقولو )ٗبشيء، فاإلعادة كالبداية لديو تعأب  ِإ١تَّ

ٍافى، )ألسباب ألخذ ابابدكف قاعدة ، ببل زماف كال كبلـ َْالنحل/( ُكْن فَػَيُكوفُ  مىٍا شىٍاءى هللاي كى
 (. كىمىاٍ ٓبٍى يىشىٍأ ٓبٍى يىكينٍ 

 ﴾ كَغُسْمَدَٕ خَُّزُِ زَِْذِهِ ٌٌََُِٓضُ ًَُِّ ؽَِْءٍ ًَبَُِْْوِ ظُشْـَؼٌَُٕ ﴿ -ٖٛ
 كتنزيهان لو سبحانو من أف يوصف ٗبا ال يليق بو، كٛبجد كتعظيمان ( فتسبيحان َفُسْبَحافَ ) 

 عن صفات النقص كعما يقولو ا٤بشركوف، فبل تعجز قدرتو على إعادة ا٤بخلوقات كتعأب هللا
أىٍينى مىا تىكيونيوا أيىًٍت ًبكيمي كقولو )كإحياء العظاـ الرميم للبعث كالنشور كا١بزاء،   ،حية بعد موهتا

يعنا ًإفَّ اَّللَّى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره  الَِّذي عظيم ا١بليل ا١بميل )فهو اإللو ال ُْٖالبقرة/( اَّللَّي ٝبًى
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كل شيء، كيقدر على كل شيء، كإليو   كى لى ( أم بقدرتو بياف حقيقة كل شيء، كبقدرتو مى بَِيِدهِ 
ؼ فيها كما ينتهي كل شيء فهو سبحانو ٲبلك األشياء كحده، كلو القدرة الكاملة على التصرٌ 

( َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيءٍ يريد، كمن يقدر على كل شيء، يقدر على إحياء العظاـ كىي رميم )
ة مبالغة من ا٤بالكية ا٤بطلقة الواسعة  تعأب لكل شيء ُب الوجود، كالقدرة التامة يغص

قولو ككالسيطرة الكاملة على كل الكائنات ا٤بملوكة، كعلى كل ذرة ُب ىذا الكوف الضخم!  
( فّبجع أىل َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوفَ ) ُٖٓ/اؼاألعر ( َأَوملَْ يَػْنظُُروا ِف َمَلُكوِت السََّماَواِت َواْْلَْرضِ )

كحده جبار كاالضطرار، كإليو اض ابإلَب القبوؿ ابالختيار كالتكرًن، كيرجع أىل الرد كاالع
سَبجعوف ٝبيعان ُب يـو القيامة للحساب كا١بزاء، من غّب شك كال ريب لتواتر الرباىْب 

ا عمل، فهو يستحق العبادة فيجازم كل إنساف ٗب ،القاطعة كاألدلة الساطعة على ذلك
َوِإلَْيِو يُػْرَجُع اْْلَْمُر ُكل ُو فَاْعُبْدُه كالطاعة ٙبقيقان ٤بصلحتهم كضماف ٢بسن عاقبتهم كقولو )

فهم  :إٔب هللا  ا؟ كإذا ٓب يرجعو فإذا ٓب يرجعوا إٔب هللا فأين يرجعو ، إهنم ُِّ/ ىود( َوتَػوَكَّْل َعَلْيوِ 
 .٨بلوقوف للعبث

َا َخَلْقَناُكْم َعبَػثًا وَ َأَفحَ )كقولو  ُتْم َأ١تَّ َنا ََّل تُػْرَجُعوفَ اَ ِسبػْ كإذا ٓب يرجعوا  ؟ُُٓا٤بؤمنوف/( يَُّكْم ِإلَيػْ
  ،كليس ىناؾ شيء غّب ٩بلوؾ  عز كجلكال أيكلوا من رزقو،  ،فليسوا إذف ُب ملكو إٔب هللا
( حقيقة الرجوع إٔب َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوفَ : )ئدةفا، ْٗ/الشورل( َّللًًَّ ميٍلكي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً كقولو )

أىكيٍم تػىعيوديكفى )هللا ال ينقصو الدليل العلمي كالربىاف العقلي كا٢بجة القطعية كقولو  ا بىدى ( كىمى
َر اّلِلَِّ َأبْػَتِغي َحَكًما َوُىَو الَِّذي َأيْػَزَؿ ِإلَْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصَّاًل )كقولو  ،ِٗاألعراؼ/ ( َأفَػَغيػْ
عن  ب الباحثم، كالنفس ا٤بنفتحة، كالصدر الرحٌ ، كلكن ينقصو اإلنساف ا٤بتفهٌ ُُْ/األنعاـ

ر، كالقلب ق ا٤برف الذم يقبل الدليل، كالعقل الواعي ا٤بفكٌ لي ، كالطبع ا٤برح كا٣بي ا٢بق كا٢بقيقة
كاالختصاص الذم يصغي كينتبو للقضااي الكربل ا٤بصّبية ا٤بهمة، كاالنفتاح مع أىل العلم 

ُتْم ََّل تَػْعَلُموفَ كالبصّبة كاإلٲباف كقولو ) ، كٕباجة إٔب ّْالنحل/( فَاْسَأُلوا َأْىَل الذِّْكِر ِإْف ُكنػْ
بلع  اء مع أصحاب الفكر كاالطٌ ، كتبادؿ اآلراء كالنقاش العلمي كالنقد البنٌ كااكرة ا٤بشاكرة
نَػُهمْ كقولو ) رى أصَّحىابى العيقيويًؿ شىارىكىهيٍم عيقيو٥بىيٍم كىمىٍن شىاكى ) ّٖالشورل/( َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بَػيػْ
 (.كى٘بىىاريبػىهيمٍ 

 :  يقوؿ اٗتتاـ وِف
 .ٜٕاْليفاؿ/( اَي أَيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْف تَػتػَُّقوا اّلِلََّ ٣َتَْعْل َلُكْم فُػْرقَانً )

القرآف، الرافع ، القااي ، وتسمى أيضًا قلب  يس، لسورة (َوْعُي اْلُقْرآِف اْلُمَيسَّر) هللا بعوف مَتَّ 
  تتم وابٖتمد اٖتمد وا٘تّن ، فللو متواصل جبهد بقدرىا، َّل حبيب النجار، وكايت كتابتها بقدري
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ّتادي / ٚٔ ا٘توافق ـٜٕٔٓ/ ٙ/ٚٔ بتاريخ النقمات، وتدفع الِبكات وتزداد الصاٖتات
 بقي  تكمل  على يعيننا فأ سبحايو تعاىل هللا داعي الكاظمي ، العراؽ، ِف ىػ،ٓٗٗٔ/ الثايي 
 .الدعاء ٚتيب ٔتيع إيو الكر٦ت  القرآيي  الّسور

 البغدادي قاسم مكي: القرآين الباحث بقلم

 
 من مقاصد السورة: 

شىأف السور ا٤بكية الٍب  مكية تعُب أبصوؿ العقيدة اإلسبلمية، التوحيد كالنبوة كا٤بعاد، شأهنا   
تدأت السورة اب٢بديث عن ا٤ببلئكة الصافات أجنحتها اب ،هتدؼ إٔب تثبيت دعائم اإلٲباف

لتنفيذ أمر هللا، ٍب ٙبٌدثت عن ا١بن كتعرضهم للرجم ابلشهب الثاقبة، كٙبدثت عن البعث 
كالنشور كا١بزاء، كذكرت قصة ا٤بؤمن كالكافر كا٢بوار الذم دار بينهما كعاقبة كل منهما، 

وسى كىاركف كالياس كلوط، كفٌصلت ُب كاستعرضت السورة قصة نوح كإبراىيم كإ٠باعيل كم
و بذبح عظيم، كتعليمان للمؤمنْب كيف ئقصة اإلٲباف كاالبتبلء، كحادثة الذبيح إ٠باعيل كفدا

نيسٌلم ألمر هللا، كختمت السورة بنصرة هللا ألنبيائو كأكليائو كأف العاقبة للمتقْب، ك٠بٌيت بسورة 
 (ييسىبًٌحيوفى اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى الى يػىٍفتػيريكفى ذين )الالصافات الصافات تذكّبان للعباد اب٤ببلئكة 

كبياف كظائفهم الٍب كٌلفوا هبا، كتؤكد أف النصر ُب هناية ا١بولة للحق على الكفر، ، َِاألنبياء/
)من قرأ سورة الصافات أعطي من األجر عشر حسنات بعدد كل جن  عن النيب )ص(: فضلها

ياطْب كبرئ من الشرؾ، كشهد لو حافظاه يـو القيامة، أنو  كشيطاف، كتباعدىت عنو مىردةي الش
: ىذا الفضل بشرطو كشركطو، كاالستقامة مالحظ ، ِّّص٦ٖبمع البيافكاف مؤمنان اب٤برسلْب( 

أف يكتاؿ اب٤بكياؿ األكَب من  )من أحبٌ  عن اإلماـ علي )ع(على منهج هللا من شركطو. 
 ،سيٍبحىافى رىبًٌكى رىبًٌ اٍلًعزًَّة عىمَّا يىًصفيوفى سو قولو )األجر يـو القيامة، فليكن آخر كبلمو من ٦بل

ـه عىلىى اٍلميٍرسىًلْبى   . ُِٖالصافات/ (كىا٢بٍىٍمدي َّللًًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى  ،كىسىبلى
 
 

 
 ﴾لِذٌبَِّٕ بََُِٰيٌَُْْ ٌََُخ، كَدُعَّدَُِْدضِ رًِْشًخ، كَدُضَّخـِشَخضِ صَـْشًخ، ًَخُقَّدكَّدضِ فَلًّد﴿ - ٔ

، صافٌات، زاجرات، اتليات، إظهاران الكراـ السورة ابلقسم بطائفة من ا٤ببلئكةتعأب افتتح هللا 
كقد يكوف  ،كأهنا مطيعة  تعأب ،لعظم شأهنا ككماؿ دكرىا كٝباؿ عبادهتا كجبللة قدرىا

ف أ كيريد هللا ،غفلت أنت عنها ةف لو مهمالقسم ُب نظرؾ اتفهان لكنو عند خالقو عظيم، أل
( ا١بماعة الٍب يصطف َوالصَّافَّاِت َصفًّا) -ُا٘تعىن: يربز مهمتو كأٮبيتو عن طريق القسم، 

 ترتيبها
37 

 ياتهاآ
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ـ الذين يصطٌفوف اأفرادىا كينتظم أمرىا كتستقيم ُب مقاـ العبودية ، كمصداقها ا٤ببلئكة الكر 
ستوين ُب مان للعبادة كالصبلة كالذكر كىم ُب السماكات، كما يصطف ا٤بؤمنوف مان منظٌ صفٌ 

َوِإنَّ كقولو تعأب عن قوؿ ا٤ببلئكة )  ،صبلة ا١بماعة مع ا٣بشوع للعزيز ا١بٌبار كىم ُب األرض
ٔب هللا إف ُب الدعاء و أك الصاف ُٔٔ-ُٓٔالصافات/(َوِإنَّ لََنْحُن اْلُمَسبُِّحوفَ ، لََنْحُن الصَّاف وفَ 

أىالى ) ِف اٖتديثلتنفيذ أمر هللا،  )الدعاء ا١بماعي( أك ُب ا١بهاد ُب سبيل هللا أك استعدادان 
ا تىصيف   ةي ًعٍندى رىهبًٌ  تىصيف وفى كىمى ًئكى : ييًتم وفى الص فيوؼى قىاؿى  ؟ايى رىسيوؿى اَّللًَّ ككيف  ؟ قػيٍلنىاماٍلمىبلى

مة ؼ بطريقة منظٌ و ( كيكوف ترتيب الصفكىيػىتػىرىاص وفى ُب الصَّفًٌ ا٤بتقدمة )ُب صبلة ا١بماعة( 
فإف تسوية صفوؼ صبلة ا١بماعة من  ،م ُب العلم كالتقول كاألعماؿ الصا٢بةسب مراتبهٕب

 .إقامة الصبلة، كالصفوؼ العوجاء غّب مرغوب فيها عند هللا
ئكة الصاٌفوف ىم الذين ا١بماعة الرادعة للمنكر كمصداقها ا٤ببل (فَالزَّاِجَراِت زَْجًرا) -ِ

ذل عن : دفع األوالزجر٤بؤل األعلى، من ا ف السمعو مردة الشياطْب الذين يسَبقيزجركف 
٤بن يستحق الزجر كىو الدفع بقوة كٚبويف، من العصاة ُب أثناء قبض  والزاجراتالعباد، 

كحْب  ،ٔب جهنم زمران، كىو ما زجر هللا عنو ُب القرآف الكرًنإركاحهم أك عند ا٢بشر كالسوؽ أ
كبعد ذلك نتلوا  ،زجر الشيطافنقف لنقيم الصبلة نستعيذ اب من الشيطاف الرجيم فبذلك ن

(كصف اثلث ٥بذه ا١بماعة الذاكرة  تعأب، كمصداقها ا٤ببلئكة فَالتَّالَِياِت ِذْكًرا )-ّالقرآف 
ُيَسبُِّحوَف اللَّْيَل ف كٰبمدكف كيعبدكف كقولو )ك ة بذكر مناقبهم العلوية الذين يذكر دإشا ،األبرار

اِكَراتِ كقولو )، َِنبياء/األ (َوالنػََّهاَر ََّل يَػْفتُػُروفَ  ، كالذين ّٓحزاب/األ (الذَّاِكرِيَن اّلِلََّ َكِثريًا َوالذَّ
َّلَّ يَػْعُصوَف يتلوف الوحي على الرسل، كيلهموف الناس على فعل ا٣بّب كزجرىم عن الشر كقولو )

ائف ا٘تقربي فقد أقسم هللا بكل ىذه الطو ، ٔالتحرًن/(اّلِلََّ َما َأَمَرُىْم َويَػْفَعُلوَف َما يُػْؤَمُروفَ 
َُكْم َلَواِحدٌ ) -ْ الكراـ )التوحيد( ( كىو جواب القسم، كا٣بطاب لعامة الناس لتعلم ِإفَّ ِإٙتَه

 ِف غرر اٖتكمبد من اإلٲباف هبا كالعمل على ضوئها،  ىذه ىي ا٢بقيقة ا٤بهمة الٍب ال
ياةي النػٍَّفًس( الّتوحيد)  : حى

سن التفكّب ُب حقيقة ا٢بياة كنظاـ الوجود، ( لئلنساف الذم ٰبي الواحدد على صفة )يكالتأك
كتٌفرد ُب صفات الكماؿ كا١بماؿ  ،فإنو يعتقد أبف لو إ٥بان كاحدان ال شريك لو ُب ا٤بلك

لوىية كقولو تفردان ال يشاركو فيو غّبه، فأخلصوا لو كأفردكه ابلطاعة ككحدكه ُب اإل ،كا١ببلؿ
 َٔسراء/اإل (كىًإٍذ قػيٍلنىا لىكى ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّاسً )كقولو  ّٓر/النو (اّلِلَُّ يُوُر السََّماَواِت َواْْلَْرضِ )

تيمٍ كقولو ) ساء التفكّب فيأخذه الشيطاف فيجعل لو )اإللو أ، كإذا ْ/ا٢بديد(كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ
َذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبعُ الواحد( إٔب )عدة آ٥بة( كقولو ) َوََّل تَػتَِّبُعوا الس ُبَل فَػتَػَفرََّؽ وُه َوَأفَّ ىَه

د ىواه كالشيطاف كا٤باؿ كالعقار كا٤بناصب كالنساء كالطغاة.. ب، فيعُّٓاألنعاـ/(ِبُكْم َعن َسِبيِلوِ 
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، إنو هللا عز ِٔص/ (َوََّل تَػتَِّبِع اْٙتََوىه فَػُيِضلََّك َعن َسِبيِل اّلِلَِّ ) فيضل عن سبيل هللا كقولوإْب 
ِف كل شيء ادة لو كال جزء لو كال ينقسم على ذاتو، محد أحد فرد صمد أم ال كجل إلو كا

إفَّ هللا ًكٍتر ) عن النيب )ص(إنو إلو كاحد مهيمن على الوجود كلو.  ،تدؿ على أيو واحد لو آي 
. حواؿُب كل األشامبلن عارفان ( يعِب القلب ا٤بنفرد ا٤بنقطع لو، ا٤بوٌحد توحيدان كامبلن الًوٍتر بٌ ٰبي 

اي ابًطنان ُب ظيهيورًًه، كىاي ظاًىران ُب بيطيونًًو كىاي ابًطنان لىٍيسى دعاء ُب كصف هللا تعأب )٨بتصر( )
ٍينً ٱبىٍفى، كىاي ظاًىران لىٍيسى ييرل، اي مىٍوصي  ليغي ًبكى مىٍوصيوؼه كىال حىد  ٧بىٍديكده، كىاي غائًبان  وً تً نى وي وفان ال يػىبػٍ

سيٍبحافى مىٍن  ٍين كىال ًٕبىٍيث،ؾي ًبكىٍيف كىال يػيؤىيَّني أبًى ال ييٍدرى  ،غىيػٍرى مىٍشهيود غىيػٍرى مىٍفقيود، كىاي شاًىدان 
ًمٍثًلًو شىٍيءه ) ريهي  ، ُُالشورل/( لىٍيسى كى  (.سيٍبحافى مىٍن ىيوى ىكىذا كىال ىكىذا غىيػٍ
ًَلِلْظًد ِّٖٓ ، د صََّّنَّد خُغََّٔدءَ خُذَُّْْٗد زِضِّنَصٍ خٌٌََُْخًِرِبَِّٗ، سَّذُّ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكِ ًََٓد زَْْنَئَُد ًَسَذُّ خَُْٔؾَدسِمِ﴿-ٚ-٘

 ﴾ًَُِّ ؽَْْيَدٍٕ َّٓدسِدٍ
ٍب يػيٌعرؼ هللا الواحد عباده بنفسو ُب صفتو ا٤بناسبة للوحدانية، ليدؿ اب٤بخلوؽ على عظمة    

نَػُهَما) -ٓا٣بالق فقاؿ  رؼ فيهما خالقهما كمدبرٮبا كا٤بتصٌ  (رَّب  السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بَػيػْ
من أكضح الدالئل على كجود هللا الواحد ككحدانيتو، ال شريك لو ُب  ،كانتظامهما إبتقاف

نَػُهَماربوبيتو كال ُب إلوىيتو ) ، كأنواع السنن ( من ىواء كسحاب كأضواء كأنواع ا٤بخلوقاتَوَما بَػيػْ
س كمغارهبا، كلكل ٪بم مشرؽ كلكل كوكب ( كرب مشارؽ الشمَوَرب  اْلَمَشاِرؽِ ) كاألنظمة

فهي ِف مشارؽ كثرية مشرؽ، فإف ٥با ُب كل يـو مشرؽ جديد كتغيب ُب مغرب جديد، 
ساعة، كتدؿ ىذه ا٢بركة  ِْرض حوؿ نفسها مرة كل ، نتيجة لدكراف األابختالؼ الفصوؿ

رفها الناس ُب م ٥با يستحق العبادة كالطاعة، كىي حقيقة ما كاف يعا٤بنتظمة على كجود منظٌ 
ا٤بشارؽ عن ا٤بغارب، لداللة ا٤بشارؽ على ا٤بغارب للتبلـز  رزماف نزكؿ القرآف، كاكتفى بذك

يْػَيا) -ٔبينهما،  نا السماء السفلى الٍب ىي أقرب سٌ لنا كح( إان زيٌنا كٝبٌ ِإنَّ زَيػَّنَّا السََّماَء الد 
السََّماَء ) كنستوحي من كلمة ،بحرالسماكات لئلنساف لبلىتداء بعبلماهتا ُب ظلمات الرب كال

يْػَيا  ُتَسبُِّح َلُو السََّماَواُت السَّْبُع َواْْلَْرُض َوَمنكجود السماكات السبع العليا كقولو ) (الد 
 .ْْسراء/اإل (ِفيِهنَّ 

( الزينة الناشئة من الكواكب ٕبسن ضيائها، كالٍب تبدك ككأهنا جواىر ٝبيلة ِبزِيَنٍ  اْلَكَواِكبِ )
أل ُب أٝبل مشهد مؤثر ُب ا٤بشاعر تقع عليو العيوف، كتندىش لو النفوس، كا١بماؿ عنصر تتؤل

س الناس، كهللا ٝبيل ٰبب ا١بماؿ كٱبلق و مهم ىادؼ لو أٮبيتو، كيؤدم كظيفتو كأتثّبه ُب نف
اًئني ًمٍثلي  ُب  ىذه الن جيوـى الًٍَّب ) عن اإلماـ علي)ع(ا١بماؿ كيدعو إليو،  اًئًن السَّمىاًء مىدى اٍلمىدى

ئلنساف ميوؿ ل( ك ما تىزيَّنى ميتزيًٌنه ٗبًثل طاعة هللا) ِف غرر اٖتكم َِٖصٓٓالبحار  (!اأٍلىٍرضً  ُب  الًٍَّب 
فطرية للزينة كحٌب ا١بماؿ كاالبداع، فكاف ذلك أصل من أصوؿ ا٣بلق كالتكوين العاـ، فكما 

أكليائو الصا٢بْب بنجـو ا٤بعارؼ كذلك زيٌن قلوب   ،زيٌن هللا السماء الدنيا بزينة الكواكب
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( مشارؽ َوَرب  اْلَمَشاِرؽِ ف تكوف )أكأبنوار التوحيد كحٌب االستقامة، كٲبكن  ،كأنواع ا٤بكاـر
األرض كاٌتساع آفاقها، كأصبح الشرؽ اليـو ُب التقسيم السياسي كا١بغراُب للعآب، شرقان أدىن، 

اْلَقْوـَ الَِّذيَن َكايُوا ُيْسَتْضَعُفوَف َمَشاِرَؽ اْْلَْرِض  َوَأْورَثْػَناكشرقان أكسط، كشرقان أقصى كقولو )
( تقرر ىذه اآليو أف ٥بذه الكواكب َوِحْفظًا مِّن ُكلِّ َشْيطَاٍف مَّارِدٍ ) -ٕ، ُّٕاألعراؼ/ (َوَمَغارِبَػَها

فمن ىذه الكواكب رجـو ٙبفظ السماء كٙبركات كل شيطاف  ،كظيفة غّب الزينة كالضياء
كارث إلبليس ألنو من ذريتو، خارج عن طاعة  ،ير خبيث عاتو عارو من ا٣بّبرٌ د شمتمرٌ  (مَّارِدٍ )

ٝبة ٙبفظنا اهللا من ا١بن كاإلنس، السَباؽ السمع كأخذ بعض ا٤بعلومات، فهذه الكواكب الر 
 منهم.

بَُِّد َْٖٓ خَيِقَ خُْخَيْلَصَ ، ًََُيُْْ ػَزَخذٌ ًَخفِرٌ لٌُسًخ دُ، َُّد َّغََّّٔؼٌَُٕ بََُِ خََُِْٔةِ خُْإَػَََِْٰ ًَُّوْزَكٌَُٕ ِٖٓ ًَُِّ ـَدِٗرٍ﴿-ٓٔ-ٛ
 ﴾كَإَظْسَؼَوُ ؽِيَدذٌ ؼَدهِرٌ

( أم ال يتسٌمعوف كال َّلَّ َيسَّمَُّعوَف ِإىَل اْلَمَْلِ اْْلَْعَلىه ) -ٖ (ىذه اآلايت من ا٤بتشاهبات)
ُب سمع من ا٤ببلئكة يصغوف فبل يستطيع الشيطاف االقَباب كاالستماع كاإلصغاء كاسَباؽ ال

( كالسماء العيلى لبلٌطبلع على ما ييلقي بعضهم إٔب بعض من أخبار الغيب اْلَمَْلِ اْْلَْعَلىه )
( َويُػْقَذُفوَف ِمن ُكلِّ َجاِيبٍ ا٤بستورة عن العآب األرضي، كا٢بوادث ا٤بستقبلية كاألسرار ا٤بكنونة )

لنافذة ُب األشياء، مٌب أرادكا اسَباؽ السمع تتلقفهم الرجـو كييرموفى ابلشهب ارقة الثاقبة ا
من كل جهة يقصدكف السماء منها، فتبلحقهم الشهب ا٤بشٌعة الثاقبة ُب  (ِمن ُكلِّ َجاِيبٍ )

ِإيػَُّهْم َعِن السَّْمِع هم أك ٓب ٙبرقهم كقولو )تأثناء ىبوط الشياطْب ليطردكىم سواء حرق
كعصم هللا  ُٖا٢بجر/(ِن اْستَػَرَؽ السَّْمَع فَأَتْػبَػَعُو ِشَهاٌب م ِبيٌ ِإَّلَّ مَ كقولو ) ُِِالشعراء/ (َلَمْعُزوُلوفَ 

: كىو الطرد بعنف كإىانة كالدفع كاإلبعاد بقوة، الدحر(من ُدُحورًا) -ٗككحيو ككتابو،  غيبو
(ك٥بم فوؽ ذلك الدحر عذاب َوَٙتُْم َعَذاٌب َواِصبٌ أم يطرد الشياطْب األشرار طردان شديدان )

(دائم موصوؿ الـز ال ينقطع كال يفارقهم يـو القيامة لتمردىم الدائم عن َواِصبٌ )٥بم  معدٌ 
ْطَف َ ) -َُطاعة رهبم،  ( إاٌل من خطف كتلٌقف من الشياطْب ا٤بردة العتاة  ِإَّلَّ َمْن َخِطَف اٗتَْ

ختبلس بسرعة من كبلـ ا٤ببلئكة الكراـ ُب ا٤بؤل اكلمة صادقة على كجو ا٣بفية كالسرقة أك 
( فيخلطوف ِشَهاٌب اَثِقبٌ لى، كخطف خطفة سريعة ٩با يدكر بْب ا٤ببلئكة قبل أف يدركو )األع
سهم ا٣ببيثة ك الكلمة الصادقة بدالالهتا الواسعة، الكذب الكثّب كيركجوهنا بْب الناس بوسامع 

 .ِٓدمحم/(الشَّْيطَاُف َسوََّؿ َٙتُْم َوَأْمَلىه َٙتُمْ كٱبدعوف هبا الكثّب كقولو )
ع الشيطاف ا٤بارد، كال كيف ٱبطف ا٣بطفة، كال كيف مٌ ٫بن ال نعرؼ كيف يتس -ُ :فائدة

يرجم ابلشهاب الثاقب، ألف ىذه كلها من الغيٌبيات ال نعرؼ كيفيتها، كلكن نٌصدؽ ما جاء 
عوف كساكسهم بو القرآف ا٢بق الصادؽ، كبعض الناس يعبدكف الشياطْب كيطيعوف ا١بن كيٌتب



 

  الثالث والعشروف/ إتزء  ٕٛٔ  / عدد آايهتا كي/ م ٖٚالصافات / سورة  ُمَيسَّرَوعُي الُقرآِف الْ      223
 

كشبيو الشيء منجذب إليو، كالطيور على  ،ا٣ببثاء ىم خبثاء مثلهم عوفا٣ببيثة، كالذين يٌتب
، على أساس أف شياطْب ا١بن يعرفوف الغيب التصا٥بم اب٤بؤل األعلى!! كاآلية ترد عأشكا٥با تق

َن على معتقد ىؤالء ا٤بشركْب الفاسد كقولو ) يِس يَػُعوُذوَف ِبرَِجاٍؿ مِّ َن اإْلِ َوَأيَُّو َكاَف رَِجاٌؿ مِّ
ايت من ا٤بتشاهبات، فيمكن أتكيلها على ضوء ف اآلكٗبا أ-ِ، ٔا١بن/(نِّ فَػَزاُدوُىْم َرَىًقاإتِْ 

ىم حدكد ا٤بادة ُب ىذه اؿ تقيدٌ هٌ ٌف ا١بإ (َّلَّ َيسَّمَُّعوَف ِإىَل اْلَمَْلِ اْْلَْعَلىه حركة الواقع، قولو )
الغيب ا٤بعنوم العلوم، عآب  األرض، كال ترقى نفوسهم إٔب التطٌلع إٔب آفاؽ العآب اآلخر، عآب

 ( َويُػْقَذُفوَف ِمن ُكلِّ َجاِيبٍ العرفانيات السامية كالتأمل ُب حقيقتو )
مة، كتطردىم من كل جانب عن الرٞبة اإل٥بية، فصاركا اتئهْب ُب حياهتم تقذفهم شهواهتم ارٌ 

لذم يشرؽ ُب ب االثركة، فبل يبصركف ذلك ا١بماؿ ا٣ببٌل  تتخطفهم األىواء كا٤بطامع كحبٌ 
فية كالقلوب السليمة تقياء ا٢بكماء كييبهر أنظار العلماء، كيتجٌلى ُب النفوس الصانفوس األ
ًت الى يػىنىا٥بيىا ًإالَّ ذىكيك التػٍَّهًذيًب كىاٍلميجىاىىدىاتً ) ِف غرر اٖتكم ،ا٤بستقيمة  (ُدُحورًا( )ًذٍركىةي اٍلغىاايى

عذاب موصوؿ كقولو  (َوَٙتُْم َعَذاٌب َواِصبٌ اانة )يطردكف من عآب العرفاف كيعيشوف أنواع ا٤بع
الَّ ٘بىٍعىٍل مىعى اَّللًَّ ًإ٥بى نا آخىرى ) كقولو ُٕا١بن/ (َوَمن يُػْعِرْض َعن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْكُو َعَذااًب َصَعًدا)

ًاكقولو ) ِِسراء/اإل(فػىتػىٍقعيدى مىٍذميومنا ٨بٍَّذيكالن  ِبيَ  َفاَل َتْدُع َمَع اّلِلَِّ ِإٙتَه  (آَخَر فَػَتُكوَف ِمَن اْلُمَعذَّ
 (كىمىٍن أىٍعرىضى عىن ذًٍكرًم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضىنكنا كى٫بىٍشيريهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىى  كقولو ) ُِّالشعراء/

يستثُب من ىذا من الحت لو ابرقة من نور ا٥بداية،  (.. ِإَّلَّ َمْن َخِطَف اْٗتَْطَف َ ) ُِْطو/
الدراية، كىم من آاتىم هللا ا٢بكمة من لدنو، كأيٌديهم بركح من عنده   مى عى صّبتو نً كخطفت ب
يىاةن طىيًٌبىةن كقولو )  .ٕٗالنحل/ (مىٍن عىًملى صىا٢ًبنا مًٌن ذىكىرو أىٍك أينثىى  كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىنَّوي حى

ْ خََِوْكَدعْعَلْعِيِْْ ؤَىُْْ ؤَؽَ﴿-ٕٔ-ٔٔ  ﴾زََْ ػَفِسْطَ ًََّغْخَشًَُٕ، بَِّٗد خََِوْنَدىُْ ِّٖٓ ىِنيٍ َُّدصِذٍ نَدذُّ خَِْوًد ؤَّ َّٖٓ
ؿ اي دمحم أسفاأم  مفاسأ٥ب (فَاْستَػْفِتِهمْ فإذا كاف هللا ىو رب السماكات كاألرض كما بينهما )

ا١بواب  :والفتياكدعوة أب التفٌكر، كاعرؼ رأيهم الذين ينكركف البعث، سؤاؿ استفهاـ ك٧باجة 
 .شكل من األحكاـعما ي

أـ  (َأـ مَّْن َخَلْقَناادان كأكرب حجمان )ٯبىل البشر أقول خلقان كأصعب إ (َأُىْم َأَشد  َخْلًقا)
ألرض كالكوف كالكائنات على كثرهتا كتنٌوعها كدقائق اغّبىم ٩بن خلقنا من السماكات ك 

ْلُق السََّماَواِت ٗتََ أنظمتها، فيكوف ا١بواب أف ىذه ا٤بخلوقات أشٌد خلقان منهم كقولو )
كالغرض من اآلية إقامة الربىاف على ا٤بعاد إٔب يـو  ٕٓغافر/(َواْْلَْرِض َأْكبَػُر ِمْن َخْلِق النَّاسِ 

القيامة، فإف من قدر على خلق ىذه األشياء العظيمة الشديدة، قادر على خلق اإلنساف 
ِزبٍ ِإنَّ َخَلْقَناُىم مِّن طِ ) كإعادتو حيان بعد موتو، كالسيما : طْب لٌْب متماسك لزج َّلزب (ٍي َّلَّ

يَساُف ملتصق بعضو ببعض ال قوة فيو أم ال رمل فيو، كىو من ىذه األرض كقولو ) َوُخِلَق اإْلِ
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ب! من جٌ األمر ظاىر، كالسؤاؿ استنكار كتع، طبعان ال ينتظر منهم جواب، فِٖالنساء/(َاِعيًفا
كإبثبات حقيقة ا٤بعاد تتبٌْب فلسفة ا٢بياة.  حا٥بم الغريب العجيب كغفلتهم عما يدكر حو٥بم،

ِزبٍ : )فائدة (الطينة اإلنسانية ٥با قابلية أف تلصق ابألشياء الٍب تنسجم ِإنَّ َخَلْقَناُىم مِّن ِطٍي َّلَّ
كتتفاعل معها، فمن الناس من تفاعلوا مع الدنيا فهم دنيا البشر، فلصقوا ٗبتاعها ا٤بتنوٌع كنسوا 

يْػَيا َوََّل يَػُغرَّيَُّكم اِبّلِلَِّ اْلَغُرورُ َفاَل اآلخرة كقولو ) كمن الناس من  ّّلقماف/( تَػُغرَّيَُّكُم اْٖتََياُة الد 
تفاعلوا مع اآلخرة كلصقوا ابلقيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ، كىم ٬بب البشر كصلحاؤىم كقولو 

اَر اآْلِخَرَة ) يْػَيامِ  َوََّل تَنَس َيِصيَبكَ َوابْػَتِغ ِفيَما آََتَؾ اّلِلَُّ الدَّ )كاإلنساف ىو  ٕٕالقصص/(َن الد 
 (َبْل َعِجْبتَ ) -ُِا٤بسؤكؿ عن بناء مستقبلو الدنيوم كاألخركم، كىو حيث يضع نفسو( 

( كيهزأكف من تعجبك َوَيْسَخُروفَ بل تتعجب اي دمحم من تكذيبهم إايؾ، كأشٌد من ذلك أهنم )
 حالك ا٤بتيقن اب كاليـو اآلخر، منهم كإٲبانك اب٤بعاد، أنظر إٔب حجم التفاكت الكبّب بْب

  .من أشكل ا٤بشكبلت يكى ،كحا٥بم الشك كا١بداؿ ُب البديهيات
 ﴾ًَهَدٌُُخ بِْٕ ىََٰزَخ بَُِّد عِمْشٌ ُّٓسِنيٌ، ًَبِرَخ سَؤًَْخ آَّصً َّغْعَغْخِشًَُٕ، ًَبِرَخ رًُِّشًُخ َُد َّزًُْشًَُٕ﴿-٘ٔ-ٖٔ
كف، عظوف كال يتدبرٌ (ال يتٌ ََّل يَْذُكُروفَ من القرآف كخوًٌفوا اب ) كإذا كيًعظوا بشيء (َوِإَذا ذُكُِّروا)

َبْل رَاَف َعَلىه قُػُلوِّبِم مَّا   َكالَّ ألف قلوهبم قاسية كما قست القلوب إاٌل لكثرة الذنوب كقولو)
اه كأنس ،هللا نساه من رٞبتو ؿ اآلية أهنم نسوا هللا، كمن نسي، تدُْا٤بطففْب/(َكايُوا َيْكِسُبوفَ 

 (ُأولَهِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوفَ َوََّل َتُكويُوا َكالَِّذيَن َيُسوا اّلِلََّ فَأَيَساُىْم َأيُفَسُهْم مصلحة نفسو كقولو )
ابىرة كمعجزة قاىرة، كالقرآف العظيم كشق القمر، الٍب تدؿ  (َوِإَذا رََأْوا آيَ ً ) -ُْ، ُٗا٢بشر/

يبالغوف ُب السخرية كاالستهزاء،  (ْسِخُروفَ َيْستَ على صدؽ الرسوؿ القائل ابلبعث كا٢بشر )
كيدعوف غّبىم للسخرية، كعادة الربىاف يقطع ا١بداؿ كييتم ا٢بجة، كلكنهم ال يتأثركف هبا بل 
يسخركف منها لتفادم اإلحراج أماـ ٙبدايت الفكر كدالئل العلم، فهم سفهاء بلهاء يواجهوف 

ه! بعدكٌ  ا١باىل يفعل بنفسو كما يفعل العدكٌ  القضااي ا١بٌدية ا٤بصّبية اب٥بزؿ كالضحك! كىكذا
َذا ِإَّلَّ ِسْحٌر م ِبيٌ ) -ُٓ (كصفوا تلك اآلية الواضحة ذات التأثّب الكبّب ُب َوقَالُوا ِإْف ىَه

كاضح، كلمات  (ِإَّلَّ ِسْحٌر م ِبيٌ ) النفوس، من القرآف كبقية ا٤بعجزات كخيليق النيب العظيم)ص(
كعجزكا عن الدليل كبذلك ٱبدعوا أنفسهم  ،ا ضاقت هبم ا٢بيلةجوفاء رعناء يكرركهنا كلم

 ،أتفو األشياء كأحقرىا كىو السحركغّبىم، فجعلوا أعلى األشياء كأجٌلها كىو ا٢بق ُب منزلة 
نظر الناظر إٔب كٱبدع : ٚبييل شيء غّب كاقع فيخٌيل إليك أنو كاقع، فهو يسحر والسحر
م قٌلصوا أٌمهات ا٤بفاىيم إٔب مستول عقو٥بم الصغّبة، فهمعٌْب، كيوٮبو على أنو حقيقة، شيء 

 كقولو كٓب يرفعوا عقو٥بم إٔب إدراؾ أٌمهات ا٤بفاىيم فتتوٌسع مداركهم ك)الناس أعداء ما جهلوا(
َذا َوََّل يُػْفِلُح السَّاِحُروفَ قَاَؿ ُموَسىه َأتَػُقوُلوَف لِْلَحقِّ َلمَّا َجاءَُكْم ) ، كىكذا ٕٕيونس/(َأِسْحٌر ىَه
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مباالة، كالطفل الذم يلعب اب١بوىرة الثمينة مع القضااي الكربل ا٤بهمة ابلبل ا١باىل يتعامل
 على أهنا كرة للتسلية!

 ﴾هَُْ َٗؼَْْ ًَؤَٗعُْْ دَخخِشًَُٕ، ؤًََآزَدئَُٗد خُْإًٌَََُُّٕ، ؤَبِرَخ ِٓعْنَد ًًَُنَّد ظُشَخزًد ًَػِظَدًٓد ؤَبَِّٗد ََُٔسْؼٌُؼٌَُٕ﴿-ٛٔ-ٙٔ
شر كينشر؟ كالذم ال يعرؼ كيف يعرؼ ٤باذا يعيش ال يعرؼ ٤باذا ٲبوت؟ ك٤باذا ٰبي الذم ال 

ينتهي ال يعرؼ كيف يبدأ؟ كمن ال يعرؼ ٤باذا خلقو هللا يضل عن تفسّب ا٢بياة، كمن يعجب 
! فهو مٌتبع ٥بواه، كمن كاف متبعان ٥بواه أضلو  من ا٤بعاد بعد ا٤بوت، كال يعجب كيف خيًلقى

َُو َىَواُه َأفَأَيَت َتُكوُف َعَلْيِو وَِكياًل أَ كأعماه كقولو ) َأِإَذا ) :ا٘تعىن ،ِْالفرقاف/(رََأْيَت َمِن اَتَََّذ ِإٙتَه
َنا وَُكنَّا تُػَرااًب َوِعظَاًما متنا كصران عظامان ابلية كتراابن ذا (االستفهاـ لئلنكار كاالستهزاء، أإِمتػْ

ُعوثُوفَ رض )٨بتلطان مع تراب األ (أإان ٤بعادكف بعد ا٤بوت إٔب ا٢بياة من جديد للجزاء َأِإنَّ َلَمبػْ
َواتػَُّقوا يَػْوًما تُػْرَجُعوَف ِفيِو ِإىَل اّلِلَِّ كا٢بساب، ليكوف االنساف ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب كقولو)

(ىل إٌف وَُّلوفَ َأَوآاَبُؤَن اْْلَ  )-ُٕ، ُِٖالبقرة/(ُثَّ تُػَوّفَّه ُكل  يَػْفٍس مَّا َكَسَبْت َوُىْم ََّل يُْظَلُموفَ 
 كذلك سيبعثوف بعد طوؿ مدة موهتم كفنائهم؟! يعنوف أهنم ْبان ا٤باضْب كأجدادان األقدمءآاب

٥بم اي دمحم  (ُقلْ  )-ُٖأقدـ، فبعثهم أبعد كأبطل، كىو زايدة ُب استبعاد البعث!، 
كقولو ة هللا البالغة،  ( صاغركف ذليلوف مستسلموف أماـ قدر َوَأيُتْم َداِخُروفَ (ستبعثوف ٝبيعان)يَػَعمْ )
٥بذا اإلنكار! ألف هللا جعل ا٢بشر كالنشر إٔب  إنو ٙبدٌو  ،ْٖإبراىيم/( كىبػىرىزيكا َّللًًَّ اٍلوىاًحًد اٍلقىهَّارً )

العآب اآلخر للجزاء، من ا٤بسٌلمات القطعية األكيدة غّب قابلة للشك كال للظن الٍب لوالىا 
َنا ََّل تُػْرَجُعوفَ َأَفَحِسبػْ لكاف ا٣بلق كلو ابطبلن كقولو ) َا َخَلْقَناُكْم َعبَػثًا َوَأيَُّكْم ِإلَيػْ  (ُتْم َأ١تَّ

 !ادكدة ، كمن العجب أهنم قاسوا قدرة هللا القاىرة ا٤بطلقة بقدرة اإلنسافُُٓا٤بؤمنوف/
ىََٰزَخ ٌَُّّْ خُْلَقَِْ خَُّزُِ ًُنعُْ زِوِ ، خ ٌَُّّْ خُذًَِِّّٖهَدٌُُخ َّد ًََِّْنَد ىََٰزَ، كَةََِّٗٔد ىَِِ صَـْشَشٌ ًَخلِذَشٌ كَةِرَخ ىُْْ َّنظُشًَُٕ﴿-ٕٔ-ٜٔ

 ﴾ظٌَُزِّزٌَُٕ
َا ِىَي زَْجَرٌة َواِحَدةٌ )    (يتحقق البعث كالنشور بزجرة كاحدة أم صيحة مفزعة خاطفة فَِإ١تَّ

يسّبة سهلة كاحدة ال أكثر، كىي النفخة الثانية ينفخ فيها إسرافيل ُب الصور ُب موعدىا 
ا نبلحظ من جرس معناىا كقوة مبناىا دالة على شٌدهت (زَْجَرةٌ ر للقياـ من القبور للجزاء. )ا٤بقر 

إذا  (فَِإَذا ُىمْ ) كالعجائب من نتاجاهتا كاالستعبلء ُب مصدرىا كقوة أتثّبىا كالعنف ُب توجيهها
يد أك (ينهضوف من قبورىم أحياء فجأة كببل ٛبهيَنظُُروفَ ) للمفاجأة، فإذا ىم فجأة كبسرعة

هتم حفاة عراة غّب ٨بتونْب، ينظركف بدىشة عجيبة إٔب ساحة اشر، أٙبضّب، كىم بكامل ىي
اء ز ماذا سىيىفعل هللا هبم جال يعرفوف  ،ينظركف بعضهم إٔب بعض كىم ُب منتهى ا٣بوؼ

خرب تعأب عن حسرهتم كخسارهتم الكربل، كندامتهم عند أهتم كسوء أعما٥بم، ٍب ااعتداء
(كلمة تقاؿ عند َوقَالُوا اَي َويْػَلَنا )-َِالقيامة، كإذا ىم يصيحوف مبهوتْب ىواؿ يـو معاينتهم أ
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ينِ ا٥بلكة كنزكؿ العذاب، أم اي ىبلكنا كخسارتنا فقد حلَّ ميعاد ا١بزاء) َذا يَػْوـُ الدِّ (ىذا يـو ىَه
َما َأْدرَاَؾ وَ ) ا٢بساب كالقضاء بْب ا٣ببلئق كا٢بكم ُب أمرىم، كما قيل )كما تدين تيداف(كقولو

ينِ  ا١بزاء، ٍب استعّب معُب الدين للشريعة كاإلسبلـ كقولو  :ينمعىن الدِّ ، ُٕاالنفطار/ (َما يَػْوـُ الدِّ
ـُ ) ْساَل يَن ِعنَد اّلِلَِّ اإْلِ  :ويـو الدين ،التعبّب اب٤باضي لتحقيق الوقوع، كجاء ُٗآؿ عمراف/(ِإفَّ الدِّ

ينِ يـو ينفع فيو الدين من ٛبسك بو كقولو )  (َوالَِّذي َأْطَمُع َأف يَػْغِفَر ِل َخِطيَئِِت يَػْوـَ الدِّ
َذا يَػْوـُ اْلَفْصلِ نعم على سبيل التوبيخ كالتقريع ) فقيل ٥بم: ِٖالشعراء/ ىذا يـو التفريق  (ىَه

سيء، كاق ( يـو الفصل)كالقضاء، كالفصل ُب أمرىم، ك٠ٌبي 
ي
 ألنو يـو التمييز بْب اسن كا٤ب

بُوفَ ا٤بناسب ) و، ليكوف اإلنساف ا٤بناسب ُب مكانمن ا٤ببطل ( الذم  كنتم الَِّذي ُكنُتم بِِو ُتَكذِّ
، كالذم ال ٗٓيس/(َواْمَتاُزوا اْليَػْوـَ َأيػ َها اْلُمْجرُِموفَ كقولو)كتنكركنو عنادان دكف تفٌكر!   وتسمعون

 يفكر يقوده الذين يفكركف!
، ِٖٓ دًُِٕ خَُِّوِ كَدىْذًُىُْْ بَََُِٰ فِشَخهِ خُْفَمِِْْ، صًَْخـَيُْْ ًََٓد ًَدٌُٗخ َّؼْسُذًَُٕخلْؾُشًُخ خَُّزَِّٖ ظٌََُِٔخ ًَؤَ﴿-ٕٗ-ٕٕ

 ﴾بَِّٗيُْ َّٓغْحًٌٌََُُُٕهِلٌُىُْْ 
فيو ٥بجة جازمة كحا٠بة، ليتم الفرز الدقيق بْب  ا٤ببلئكة إٔب هللا أمر (إنواْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا)

، مىظلموا من كل مكاف على عمـو معنا : اٝبعوا الذينأحشرواالناس ُب ساحة اشر، 
كأحشركىم على ما ماتوا عليو، الذين صٌدكا عن سبيل هللا، اٝبعوا الذين ظلموا أنفسهم 

دافعوا عنو فصاركا  (أك))أك( رضوا ابلظلم)أك( سكتوا عنو  اب٤بعاصي كظلموا غّبىم ابإلضبلؿ،
شباه من الناس كالنظائر كاألعواف (ىنا األابْلزواج) ا٤براد (َوَأْزَواَجُهمْ ضالْب مضلْب )مثلهم 
كا٤بقتدين هبم كمن على شاكلتهم، فيجمع العصاة ذكك الذنوب ا٤بتشاهبة بعضهم مع كاألتباع 

اركف ُب مٌ مع مثلو: القتلة ُب ٦بموعة، كا٣ببعض، فييجمع كل صنف من الظا٤بْب العصاة 
كآكلي الراب ُب  ،كمانعي الزكاة ُب ٦بموعة ، ٦بموعةكالزانة ُب ،الٌسراؽ ُب ٦بموعةك ٦بموعة، 
كاليهود مع اليهود ُب ٦بموعة، كالنصارل مع النصارل ُب ٦بموعة، كاجملوس مع اجملوس  ،٦بموعة

صنافان أزكاجان ك أُب ٦بموعة.. كغّبىم من ا٤بلل كالنحل ا٤بختلفة..كىكذا، كالغرض من حشدىم 
أم نسائهم كزكجاهتم البلٌب  (َوَأْزَواَجُهمْ عوا الظا٤بْب )اٝب )أك( لزايدة حسرهتم كشدة ندامتهم.

على شاكلتهم كدينهم. كل شكل مع شكلو أيلف، كالطيور على أشكا٥با تقع، كشبيو الشيء 
َوَما َكايُوا باىان كأشكاالن ثبلثة )شأم أ ٕالواقعة/ (وَُكنُتْم َأْزَواًجا َثاَلثَ ً منجذب إليو كقولو )

 .احشركا معهم العابد كا٤بعبود كأيضان  (يَػْعُبُدوفَ 
(من اآل٥بة ا٤بتنوعة كاألصناـ ا٢بجرية أك األصناـ البشرية أك الفكرية أك ِمن ُدوِف اّلِلَِّ  )- ِّ

فدل وىم كتوجهوا هبم إٔب طريق جهنم فإهنا تليق  (فَاْىُدوُىْم ِإىَله ِصَراِط إتَِْحيمِ ا٤بالية..ك٫بوىا )
ٔب صراط فليهتدكا ُب ىذا اليـو ا٢باسم إ راط ا٤بستقيم، الص، إذ ٓب يهتدكا ُب دنياىم إٔبهبم
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ركح  الشعراء إٔب النار(لواء مرؤ القيس قائد ا) ِف اٖتديث٥بم،  ئا١بحيم، كإهنا ٥بي الرد ا٤بكاف
ِإيػَُّهم احبسوىم ُب موقف مناسب قبل دخوؿ ا١بحيم ) (َوِقُفوُىمْ )-ِْ، ّْٓ/ٕالبياف

سألوا عن عقائدىم كقناعتهم كٝبيع أقوا٥بم كأعما٥بم، كعن كل ف يا(فإهنم البد ك مَّْسُئوُلوفَ 
َعمَّا  ، فَػَورَبَِّك لََنْسأَلَنػَُّهْم َأّْتَِعيَ كا لكل سؤاؿ جواابن مقنعان! كقولو )شيء صغّبه ككبّبه، فأعد  

ـي رىاعو كيل كيٍم رىاعو كىكيل كيٍم مىٍسؤكؿ عىٍن رىًعيَّتً عن النيب )ص( )ِٗا٢بجر/(َكايُوا يَػْعَمُلوفَ  ًو، اإًلمىا
ٍرأىةي رىاًعيىةه ُب بػىيٍ  ا كىمىٍسؤكؿه عىٍن رىًعيًَّتًو، كىالرَّجيلي رىاعو ُب أىٍىًلًو كىىيوى مىٍسؤكؿه عىٍن رىًعيًَّتًو، كىاٍلمى ًت زىٍكًجهى

، كٌكلنا مسؤكلوف حٌب عن النظرة كالكلمة ك٠باعها ُْٗٓ/ّصحيح مسلم(كىمىٍسؤكلىةه عىٍن رىًعيًَّتهىا
ِإفَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل  ُأولَهِئَك  َوََّل تَػْقُف َما لَْيَس َلَك بِِو ِعْلٌم قصد منها كقولو )كال

مىا عىٍبدو  زك اٯبى ال ) ، سيئل النيب )ص( عن اآلية فقاؿ:ّٔاإلسراء/(َكاَف َعْنُو َمْسُئوًَّل  يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة قىدى
ا أىٍببلهي كىعىٍن ًعٍلًمًو مىاذىا عىًملى ًفيًو  :حىٌبَّ ييٍسأىؿى عىٍن أىٍربىعو  عىٍن عيميرًًه ًفيمىا أىفٍػنىاهي كىعىٍن جىسىًدًه ًفيمى

هي كىًفيمىا أىنٍػفىقىوي   ِٔٔ/ْالصاُب)ع(( كعن حبنا أىل البيت كىعىٍن مىاًلًو ًمٍن أىٍينى أىخىذى
 ﴾ًَؤَهْسَََ زَؼْنُيُْْ ػََََِٰ زَؼْلٍ َّعَغَدءٌََُُٕ، ٌَُِِٕٔزََْ ىُُْ خٌََُّْْْ ُٓغْعَغْ، َٓد ٌَُُْْ َُد ظَنَدفَشًَُٕ﴿-ٕٚ-ٕ٘

  (َما َلُكْم ََّل تَػَناَصُروفَ كييقاؿ ٥بم )
ٝبيعان، كما كنتم ُب الدنيا ىنا لكم اليـو ال ينصر بعضكم بعضان ُب دفع العذاب كأنتم  ما

يع كالتوبيخ ٥بم كقو٥بم تتناصركف كتتعاكنوف على اإلٍب كالعدكاف أيها الكافركف، كالغرض منو التقر 
كال جواب بطبيعة ا٢باؿ كال كبلـ! إ٭با يرد  ّٕاألنفاؿ/(َوالَِّذيَن َكَفُروا بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعضٍ )

(فكل مستسلم عاجز غّب منتصر، أم بل َبْل ُىُم اْليَػْوـَ ُمْسَتْسِلُموفَ  )-ِٔالتعليق كالتعقيب 
عاجزكف ذليلوف منقادكف ببل مقاكمة، اليـو يا، كىم ىم اليـو ال يستكربكف كما كانوا ُب الدن

كانتهى كقت الدفاع كا١بداؿ  ،ا٢بيل عليهم خاضعوف ابالضطرار لظهور عجزىم، كانسداد ابب
 (َفَما تَنَفُعُهْم َشَفاَعُ  الشَّاِفِعيَ ) ٢بماية أنفسهم، سواء منهم العابدكف كا٤بعبودكف! كقولو

ُب مشهد مثّب يسأؿ أىل الضبلؿ  (ُضُهْم َعَلىه بَػْعٍض يَػَتَساَءُلوفَ َوَأقْػَبَل بَػعْ  )-ِٕ، ْٖا٤بدثر/
بعضهم بعضان، سؤاؿ تقريع كتعنيف عن طريق ا١بداؿ كا٣بصومة كا٢برب الكبلمية، عندما 

هنم ىالكوف، يسأؿ األتباع كا٤بتبوعْب، كالرؤساء مع ا٤برؤكسْب كىم يتخاصموف أأيقنوا 
 .خاصمهم حْب يركف العذاب، ُب كقت ال ينفعهم التٌ تي كيتبلكموف كيتنازعوف كيتبادلوف ال

ْ ظٌٌٌَُُٗخ ُٓآِْنِنيَ، هَدٌُُخ بٌَُِّْْٗ ًُنعُْْ ظَإْظٌَُٗنَد ػَِٖ خَُِْْٔنيِ﴿-ٖٓ-ٕٛ ًََٓد ًَدَٕ َُنَد ػٌََُِْْْ ِّٖٓ ، هَدٌُُخ زََ َُّْ
 ﴾زََْ ًُنعُْْ هًٌَْٓد ىَدؿِنيَعُِْيَدٍٕ 
إنكم كنتم  (ِإيَُّكْم ُكنُتْم َتَْتُويَػَنا َعِن اْلَيِميِ ستضعفوف لرؤسائهم )قاؿ األتباع ا٤ب (قَاُلوا) -ِٖ

(كىو عنواف الييمن كالربكة كا٣بّب كالصبلح كالنصيحة، كلكنو نيصح إٔب َعِن اْلَيِميِ ٚبدعوننا )
(ٗبعُب الييمن َعِن اْلَيِميِ ضبلؿ كإرشاد إٔب ىبلؾ كلو بعد حْب، ككانت العرب تعترب ما جاء)
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القدرة كالقوة كالتوجيو فتتفاءؿ بو، على ضوء القاعدة ا٢بركية ا٤بؤثرة ُب ا٢بوار الناجح مع ك 
َوَأْصَحاُب ) كقولو ا٤بخالف الٍب تقوؿ )إبدأ معو حيث ٰبب، كتنتهي معو من حيث ٙبب(

ريدكف ا٣بّب إنكم كنتم تضلوننا ابٌدعائكم أنكم ت :ا٘تعىن، ِٕالواقعة/(اْلَيِمِي َما َأْصَحاُب اْلَيِميِ 
إلعبلمية، ك٫بن اتٌبعناكم كالييمن كالسعادة لنا، ابعتمادكم على القوة العسكرية كاالقتصادية كا

َوِمَن النَّاِس َمن يُػْعِجُبَك كٓب ٱبطر ببالنا أنكم ٨بادعوف ماكركف كقولو) ،ية اتباعان أعمىٕبسن ن
يْػَيا َوُيْشِهُد اّلِلََّ َعلَ  ـِ قَػْولُُو ِف اْٖتََياِة الد  ، كأهنم أٚبذكا َِْالبقرة/(ىه َما ِف قَػْلِبِو َوُىَو َأَلد  اٗتَِْصا

ان ُب ا٤بشاعر ( ألنو أكقع ُب النفس كأكثر أتثّب َعِن اْلَيِميِ غراء )سلوب ُب الَبغيب كاإلىذا األ
ف كثّبان من الناس ينخدعوف أماـ أساليب اإلغراء ُب ا٤بناصب كاألمواؿ إك  ،من أسلوب الَبىيب

َن اّلِلَِّ لِنَت كقولو )  ،كابطنها يضرٌ كٲبٌر  كيغرٌ  وات اٌرمة الٍب ظاىرىا يسرٌ كالشه فَِبَما َرْْتٍَ  مِّ
ًإفَّ الرًٌفقى ال ) عن النيب)ص( ُٗٓآؿ عمراف/(َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب ََّليَفض وا ِمْن َحْوِلكَ َٙتُْم 
(فأجاب قَاُلوا) -ِٗ، َٔصٕٓالبحار(عي ًمٍن شىيءو ًإالَّ شىانىوي شيءو ًإالَّ زىانىوي، كىال يػينػٍزى  على وضعي

(بل أنتم من َبل ملَّْ َتُكويُوا ُمْؤِمِنيَ الرؤساء للذين اتٌبعوىم: كبل، ٓب نكن السبب ُب ضبللكم )
ٲباف، بل كانت صدكركم قابلة أكؿ األمر ٓب تكونوا ابختياركم مؤمنْب كتنفر أنفسكم من اإل

َن ) لكفر كالطغياف كقولوللعصياف منشرحة ل َولَهِكن مَّن َشَرَح اِبْلُكْفِر َصْدرًا فَػَعَلْيِهْم َغَضٌب مِّ
  .َُٔالنحل/ (اّلِلَِّ 
ن ُسْلطَافٍ )كالدليل على ذلك  -َّ ن ُسْلطَافٍ ( )َوَما َكاَف لََنا َعَلْيُكم مِّ ( من تسٌلط كمن مِّ

ى الكفر كالفساد، إننا ليس لنا ىيمنة قدرة كقوة ترىبكم كتقهركم هبا على متابعتنا فتجربكم عل
ىيمنة على األجساد، فما كاف مٌنا إاٌل الدعوة ككانت لنا على القلوب كاألركاح، كما كاف 

جابة بسرعة ابختياركم راغبْب ٧ببْب، فكانت طبيعتكم عدكانية كٙبب الطغياف منكم اإل
َُذوا الشََّياِطَي أَ كالعصياف كالفساد كقولو)  (ْولَِياَء ِمن ُدوِف اّلِلَِّ َو٤َتَْسُبوَف َأيػَُّهم م ْهَتُدوفَ ِإيػَُّهُم اَتَّ

زم ا٢بدكد ٘باكز ا٢بدكد، أم كنتم قومان متجاك  :والطغياف (َبْل ُكنُتْم قَػْوًما طَاِغيَ ) َّاألعراؼ/
ُب ذكاتكم، ككنتم ٦برمْب فاسدين ظا٤بْب ال تقفوف عند تكبار ككاف االس ،ا٤بعقولة كا٤بنقولة

َوزَيََّن َٙتُُم الشَّْيطَاُف َما  ) تركتم منهج الرٞبن كاعتمدًب منهج الشيطاف برغبتكم كقولوحد، لذا 
، لية علينا ٝبيعان كقولوك ، فبل لـو كال عتاب علينا فقط، بل تقع ا٤بسؤ ّْاألنعاـ/ (َكايُوا يَػْعَمُلوفَ 

 ، كىكذا )الذم ال ينفعو ا٢بق يضره الباطل(ِِبراىيم/إ
، كَةَِّٗيُْْ ٌََّْٓحِزٍ كِِ خُْؼَزَخذِ ُٓؾْعَشًٌَُِٕ، كَإَؿٌَّْْنَدًُْْ بَِّٗد ًُنَّد ؿَدًَِّٖ، بَِّٗد َُزَخجِوٌَُٕ ْْنَد هٌٍَُْ سَزِّنَد كَمَنَّ ػََِ﴿-ٖٗ-ٖٔ

 ﴾بَِّٗد ًَزََُِٰيَ َٗلْؼََُ زِدُُْٔفْشِِٓنيَ
َنا) عذاب الٍب قضى هللا هبا كقولو (كلمة القَػْوُؿ رَبَِّنا) فوجب علينا ٝبيعان ٫بن كأنتم (َفَحقَّ َعَليػْ
يْػَيا، فََأمَّا َمن َطَغىه ) (كإننا ِإنَّ َلَذائُِقوفَ ) ّٗالنازعات/(فَِإفَّ إتَِْحيَم ِىَي اْلَمْأَوىه ، َوآثَػَر اْٖتََياَة الد 
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ؽ العذاب ابستمرار كنتحسس آبالمو بكل مشاعران كما نستذكؽ الطعاـ! بسبب كنا ك لنستذ
كقد ثبت ب رضاىم، كهللا يبغض العبد الذم يرضى إبذالؿ نفسو، ء للمستكربين نطلأذاٌل 

كيلَّمىا نىًضجىٍت علميان أف اإلحساس يوجد ُب الشعّبات ا٢بٌسٌية ا٤بنتشرة على ظهر ا١بلد كقولو )
ٍلنىاىيٍم جيليودنا غىيػٍرىىىا لًيىذيكقيوا اٍلعىذىابى  ككل ما فعلناه بكم -ِّ ٔٓالنساء/( جيليوديىيٍم بىدَّ

( أضللناكم كزيٌنا لكم الفساد كا٢براـ، كدعوانكم لتكونوا مثلنا فاستجبتم بسرعة َويْػَناُكمْ فََأغْ )
ك٤با كنتم  (ِإنَّ ُكنَّا َغاِوينَ كبدكف تردد، كالطيور على أشكا٥با تقع، كالناس إٔب أمثا٥بم أميل )

نا ضالْب ننا كفأضللناكم أل ،بطبعكم قومان طاغْب مثلنا فاكتسبتم الفساد كالضبلؿ مٌنا
ِإفَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌف ِإَّلَّ َمِن فنحن كأنتم ُب ا١برٲبة سواء كقولو) ،كمضلْب

كانوا مشَبكْب كما   (فَِإيػَُّهْم يَػْوَمِئٍذ ِف اْلَعَذاِب ُمْشرَتُِكوفَ  )-ّّ، ّْا٢بجر/(اتػَّبَػَعَك ِمَن اْلَغاِوينَ 
َبكوف ُب العذاب الذم سيحلَّ هبم ٝبيعان، فبل يلومن كل منا ُب الغواية كا١برٲبة كالفساد، سيش

ىم على قدر جرمهم، كعقاهبم من جنس عملهم  ؤ إاٌل نفسو كال يلم بعضنا بعضان، كيكوف جزا
ـٍ لِّْلَعِبيدِ ) كقولو َمْت يََداَؾ َوَأفَّ اّلِلََّ لَْيَس ِبَظالَّ ِلَك مبَا َقدَّ ِلَك يػَ  )-ّْ، َُا٢بج/(ذَه ْفَعُل ِإنَّ َكذَه

ؽ بْب التابع كا٤بتبوع، ر مثل ىذا الفعل هبؤالء نفعل ابألشقياء اجملرمْب من غّب ف (اِبْلُمْجرِِميَ 
ًت كقولو )  ،فمن العدؿ أف يعاقب كل منحرؼ كما ٯبازل كل ٧بسن كىمىٍن أىٍظلىمي ٩بَّن ذيكًٌرى آًبايى

 .ِِالسجدة/(نتىًقميوفى ًإانَّ ًمنى اٍلميٍجرًًمْبى مي  ضى عىنػٍهىارىبًًٌو ٍبيَّ أىٍعرى 
زََْ ـَدءَ ، ًََّوٌٌَُُُٕ ؤَجِنَّد َُعَدسًٌُِ آُِيَعِنَد ُِؾَدػِشٍ َّٓفْنٌٍُٕ، بَِّٗيُْْ ًَدٌُٗخ بِرَخ هََِْ َُيُْْ َُد بََُِٰوَ بَُِّد خَُِّوُ َّغْعٌَْسِشًَُٕ﴿-ٖٚ-ٖ٘

 ﴾زِدُْمَنِّ ًَفَذَّمَ خُُْٔشْعَِِنيَ
(أهنم كانوا إذا ديعيوا ِإيػَُّهْم َكايُوا ِإَذا ِقيَل َٙتُْم ََّل ِإلَهَو ِإَّلَّ اّلِلَُّ ) ئيسي لعذاهبم ا٤بهْبر إٌف السبب ال
ين تكربان كعنادان كغركران كيركنو سفهان ركف من الدًٌ ف(يستعلوف عليو كينَيْسَتْكِِبُوفَ ) إٔب توحيد هللا

ه الشيطاف، ن يضرٌ )كمن ال ينفعو الرٞب كجهبلن، على أساس العقد النفسية ال القناعة العقلية
َوِإَذا ذُِكَر اّلِلَُّ َوْحَدُه اَْشََأزَّْت قُػُلوُب الَِّذيَن ََّل ( كقولو)ةه الضبللكالذم ال ينفعو ا٥بدل تضرٌ 

ككانوا يربركف -ّٔ، ْٓالزمر/(َذا ذُِكَر الَِّذيَن ِمن ُدويِِو ِإَذا ُىْم َيْستَػْبِشُروفَ َوإِ  يُػْؤِمُنوَف اِبآْلِخَرةِ 
 (َويَػُقولُوَف أَئِنَّا لََتارُِكو آِٙتَِتَنا ِلَشاِعٍر ٚتَُّْنوفٍ يرات أقبح من االستكبار ذاتو )استكبارىم بترب 

(؟ يعنوف بو َشاِعٍر ٚتَُّْنوفٍ االستفهاـ لئلنكار، كيف نَبؾ آ٥بتنا رمز عزتنا كفخران من أجل )
سألة التقليد ليست ا٤بسألة التفٌكر برسالة النيب اإلسبلمية، كإ٭با ا٤ب )ص( النيب الكرًن

كبل إنو -ّٕالضبلؿ ا٤ببْب! و ىو مألوؼ كمعركؼ كلو كاف ى االجتماعي األعمى، كاتٌباع ما
 ، ٕبق، جاء اب٢بق كأيرسل اب٢بقبل ىو رسوؿ هللا (َبْل َجاَء اِبْٖتَقِّ ليس بشاعر كال ٦بنوف )

يُػتػََّبَع َأمَّن َّلَّ يَِهدِّي ِإَّلَّ َأف َأَفَمن يَػْهِدي ِإىَل اٖتَْقِّ َأَحق  َأف ) كقولو  ،كا٢بق أحٌق أف يٌتبع
جاء برسالة إسبلمية منقذة من حّبة الضبللة ك٨بٌلصة  ّٓيونس/(َفَما َلُكْم َكْيَف َُتُْكُموفَ يُػْهَدىه 
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على مدل األجياؿ العارفة كتقبلها العقوؿ  ،من ظلمات ا١بهالة، كتنسجم مع الفطرة اإلنسانية
اـ كىو توحيد ر ة الرسل الككصٌدؽ ما جاء بو كأٝبع عليو كاف (يَ َوَصدََّؽ اْلُمْرَسلِ كاألزماف. )

كبث ركح األخوة كالفضيلة بْب أفراده، فلم يكن بدعان من الرسل أك ٨بالفان  ،كطاعتوهللا 
كىمىٍن أىٍحسىني قػىٍوالن ٩بًٌَّن دىعىا ) ٤بنهجهم بل سار على طريقهم، فكيف يكوف شاعران ٦بنوانن كقولو

 .ّّفصلت/(عىًملى صىا٢ًبنا كىقىاؿى ًإنًَِّب ًمنى اٍلميٍسًلًمْبى ًإٔبى اَّللًَّ كى 
 ﴾بَُِّد ػِسَددَ خَُِّوِ خُُْٔخَِْقِنيَ، ًََٓد ظُفْضًََْٕ بَُِّد َٓد ًُنعُْْ ظَؼٌََُِْٕٔ، بٌَُِّْْٗ َُزَخجِوٌُ خُْؼَزَخذِ خُْإَُِِْْ﴿-ٓٗ-ٖٛ
لكثرة الذنوب، تكذبوف  الٌ القلوب إأنتم أيها ا٤بستكربكف قساة القلوب، كما قست  (ِإيَُّكمْ )

 (َلَذائُِقو اْلَعَذاِب اْْلَلِيمِ و اب١بنوف كالسحر فغضب هللا عليكم )نالرسوؿ الصادؽ األمْب كتنسبو 
َوَما ُِتَْزْوَف ِإَّلَّ َما ُكنُتْم  )-ّٗفإنكم ستذكقوف أشد العذاب ٗبا يتناسب مع استكباركم اللئيم، 

ى قدر ا٤بعصية كمان ككيفان، كيكوف العذاب على قدر ا١بناية، لتكوف العقوبة عل (تَػْعَمُلوفَ 
كيكوف ا١بزاء على ضوء العمل، كتكوف النتائج على قدر ا٤بقدمات، كاإلنساف ىو ا٤بسؤكؿ عن 

ألف أعمالكم سوؼ تتجٌسد  (رء حيث يضع يفسووا٘ت)بناء مستقبلو الدنيوم كاألخركم، 
ِإَّلَّ ِعَباَد اّلِلَِّ  )-َْتؤذيكم كتعذبكم، أمامكم لتبقى معكم كحجة عليكم كرأس مالكم 

(استثناء منقطع، استثناىم من تذٌكؽ العذاب األليم، كالنص ييعرض صفحة ِإَّلَّ  ()اْلُمْخَلِصيَ 
صْب ُب يـو الدين، ُب مقابل العذاب األليم للمكذبْب، ككلما صدؽ اإلنساف عباد هللا ا٤بخلى 

هو  فيخلص مواقفو مع الناس ، كأخلص توجٌ عأبت ص دينو العبودية مع ربو، كلما أخلى 
يُن اْٗتَاِلصُ ) ، كىكذا الَببية القرآنية الٍب تعتمد ا٤بوازنة ُب سياسة الَبغيب ّالزمر/(َأََّل ّلِِلَِّ الدِّ

ليكوف اإلنساف بْب ا٣بوؼ  ،كالَبىيب لتحريك ا٤بشاعر، كذكر مصّب ا٤بستكربين كا٤بخلصْب
ا عبادهتم كعبوديتهم  تعأب  لكن عباد هللا الذين صدقو  ( اْلُمْخَلِصيَ ِإَّلَّ ِعَباَد اّلِلَِّ كالرجاء )
 . ُْٔالنساء/(َوَأْخَلُصوا ِدينَػُهْم ّلِِلَِّ ) كقولو

 ،كقٌدموا رضى رهبم على رضا أنفسهم، كال يعملوف إال لطلب رضاه كال يريدكف إاٌل ما أراده هللا
ة ا٤بعاانة الٍب يعيشوهنا ُب ٧بيطهم ا١باىلي ا٢بديث. كٓب ٯبعلوا كالءىم لغّب هللا ابلرغم من شد

صة عباد هللا ا٤بختارين، ال يذكقوف العذاب فإف ىؤالء النخبة النموذجية ا٤بستقيمة ا٤بخلى 
، ككاف حساهبم ف ومشرّ كيتجاكز هللا عن سيئاهتم، فكانت صحيفة أعما٥بم بيضاء مشرقة 

ـٌ َعَلىه ِعَباِدِه الَِّذيَن ) كرًن كالتعظيم كقولوأعلى مراتب التمن يسّبان كجزاؤىم كرٲبان كىو  َوَساَل
  .ٗٓالنمل/(اْصطََفىه 
صوا دينهم  بلـ كىم ا٤بصطفوف ا٤بختاركف الذين أخلى لبفتح ا (اْلُمْخَلِصيَ ) ىناؾ-ُ:فائدة

ُهْم َوَرُاوا َعنْ فأخلصهم هللا لنفسو كقرهبم إليو سبحانو كأكرمهم كقولو) ِلَك ُو رَِّاَي اّلِلَُّ َعنػْ ذَه
، كال يتعٌلقوف بشيء غّب هللا تعأب من زينة ا٢بياة الدنيا، فلم يعبدكا هللا ٖالبٌينة/(ِلَمْن َخِشَي رَبَّوُ 
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يَػْوـَ ََّل يَنَفُع َماٌؿ ) خوفان من انره كال طمعان ُب جنتو كلكن كجدكه أىبلن للعبادة كالطاعة كقولو
 )( أٍخًلٍص قىلبىكى ) عن النيب)ص( ٖٗ-ٖٖالشعراء/ (َقْلٍب َسِليمٍ ِإَّلَّ َمْن َأَتى اّلِلََّ بِ ، َوََّل بَػُنوفَ 

بكسر البلـ كىم الصادقوف كقولو  (ٜتِلصي، كىناؾ )ُٕٓ/ّٕالبحار (يىٍكًفكى القىليلي ًمن العىمىلً 
يَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروفَ ) ُب اإلخبلص ) (عن اإلماـ علي)ع، ُْغافر/ (فَاْدُعوا اّلِلََّ ُٜتِْلِصَي َلُو الدِّ

ُب ) ِف غرر اٖتكم: غاية الدين، كعبادة ا٤بقربْب كعنواف الصا٢بْب، واإلخالص (بلصيكوف ا٣بى 
ًص اأٍلىٍعمىاًؿ تػىنىافيسي أيكٕب النػ هىى كىاأٍلىٍلبىابً  : ىو الصاُب النقي الثقة واإليساف ا٘تُخَلص (ًإٍخبلى

ىٌذب نفسو كٚبٌلص من طبائعها كعاداهتا  خيليقية، إنو كالذم ال شوائب فيو حٌسية أك معنوية أ
، َقْد َأفْػَلَح َمن زَكَّاَىا، كتشٌبو ٖبلق القرآف كقولو)عليو كتقاليدىا السيئة، كاستعصى الشيطاف

ًذٍركىةي اٍلغاايًت ال يىنا٥بيا ًإاٌل ذىكيكا التػٍَّهذيًب ) ِف غرر اٖتكم، ٖ-ٗالشمس/(َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَىا
: واإلخالص: ىو خبلصة البشرية ك٬ببة العبودية كقدكة اإلنسانية، وا٘تخَلص (كىاٍلميجاىىداتً 

)ٛباـ اإلخبلص  عن النيب)ص(، كعلى قدر الدين يكوف اإلخبلص، ةأشرؼ ٜبرة كأحلى صف
)  اجتناب ااـر

ىو ، فكيف يعذب هللا عباده ك ْٓاألنعاـ/(َكَتَب رَب ُكْم َعَلىه يَػْفِسِو الرَّْْتَ َ ) : قولوسؤاؿ -ِ
ه د: إٌف هللا سبحانو أعطى عباإتواب (ِإيَُّكْم َلَذائُِقو اْلَعَذاِب اْْلَلِيمِ أرحم الراٞبْب كقولو )

عن م ختيارىم، كبٌْب ٥بم ا٣بّب كالشر، كينهاىاحرية االختيار تكرٲبان ٥بم، كجعلهم مسؤكلوف عن 
وا٘ترء حيث يضع يديهم )الشر كيعاقبهم عليو، كأيمرىم اب٣بّب كيثيبهم عليو، كٯبعل ا٣بيار أب

فمن أطاع كاستقاـ فقد اختار لنفسو النجاة كالفوز، كمن عصى فقد بغى كاعتدل ٍب  (يفسو
ِإنَّ َىَديْػَناُه السَِّبيَل أمره كقولو ) ةيهول كيسقط كلو بعد حْب، كاختار لنفسو ا٥ببلؾ ُب عاقب

كىمىٍن عىًميى فػىعىلىيػٍهىا كىمىا أىانى عىلىٍيكيم أىٍبصىرى فىًلنػىٍفًسًو فىمىٍن ، كقولو )ّاإلنساف/(ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكُفورًا
 (إٌف هللا احتجَّ على الناس ٗبا آاتىم كعىرَّفػىهيم) عن اإلماـ الصادؽ)ع(، َُْاألنعاـ/ (ًٕبىًفيظو 
 .ُّٔ/ُالكاُب
 ﴾ػََََِٰ عُشُسٍ ُّٓعَوَدزِِِنيَ، ـَنَّدضِ خُنَّؼِِْْكِِ ، ًَىُْ ٌُّْٓشٌََُٕٓ كٌََخًِوُ ، ؤًََُُٰحِيَ َُيُْْ سِصْمٌ َّٓؼٌٌُِّْ﴿-ٗٗ-ٔٗ
(ال ٲبكن ِرْزٌؽ مَّْعُلوـٌ (أم عباد هللا ا٤بخلىصْب ٥بم غّب جزاء عملهم ُب ا١بنة )ُأولَهِئَك َٙتُمْ  )-ُْ

(ٔبماؿ ا٤بنظر كلذة مَّْعُلوـٌ كصفو كعٌده، كذلك ما يفيده تنكّب الرزؽ، كمن خصائصو أنو )
، رزؽ ال النافعة فهو رزؽ خاص لئلنساف ا٣باص ُب أعمالو الصا٢بة الطعم كطيب الرائحة،

يشبو رزؽ غّبىم من أىل ا١بنة الٍب عدد درجاهتا بقدر عدد آايت القرآف الكرًن، ٍب فسَّر 
فواكو أبنواعها  ،٩با يشتهوف، ال كفواكو غّبىم من أىل ا١بنة (فَػَواِكوُ ) -ِْالرزؽ بقولو 

ُب ا٤بؤل األعلى، كايلو من  (َوُىم م ْكَرُموفَ فيها كيف يشاؤكف )ؼ كأقسامها يتنٌعموف ابلتصرٌ 
كعناية هبم دكف غّبىم، فأكل الفواكو إذا قيرف  ،تكرًن، بكـر خاص ٗبكاف خاص برعاية خاصة
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: ألف ما ييؤكل ُب وخصَّ الفواكو ابلذكر دوف ذكر الطعاـابلتكرًن فإنو يصبح كامل النعمة، 
٭با على سبيل التفٌكو كالتلذذ كاالستيناس، كطعامهم ٧بفوظ من ا١بنة ليس قواتن للجسم، كإ

تتناسب مع ا٣بلود ألىل ٩بيزة خاصة التحلل كالتبٌدؿ كالتغٌّب، طعاـ ٨بلوؽ بَبكيبة ٭بوذجية 
ا١بنة، كٚبالف تركيب فواكو الدنيا، كأف طعاـ أىل الدنيا يستبقي فضبلت بعد أكلو ٩با 

ِف َجنَّاِت ) -ّْ ،أىل ا١بنة ليس فيها فضبلت!يستوجب طرحها، بينما طعاـ كفواكو 
ِف َمْقَعِد ِصْدٍؽ (كتكوف مناز٥بم ُب رايض كبساتْب فيها أنواع النعيم يتنٌعموف هبا كقولو )النَِّعيمِ 

، كىو نعيم مضاعف، نعيم يتفجر منو النعيم، نعيم ٯبمع مظاىر ٓٓالقمر/(ِعنَد َمِليٍك م ْقَتِدرٍ 
و النفس كيستمتع بو ا٢بس، ك٘بد فيو كل نفس ما تشتهيو كفوؽ ما النعيم، نعيم تستمتع ب

ٌدر ا٤بنعم كيشكره، ٍب يصف حا٥بم ُب نعيم قتشتهيو من ألواف النعيم ا٤بقيم! كمن يقٌدر النعيم ي
( على أٌسرة ٝبيلة مرٰبة َعَلىه ُسُرٍر م تَػَقابِِليَ ) -ْْا١بنة بلقطة من لقطاهتا السريعة فقاؿ 

متواجهْب متواصلْب يستمتع بعضهم ابلنظر إٔب اآلخر  (م تَػَقابِِليَ جالسْب ) ،ىرمٌكللة اب١بوا
لكوف أحدىم مرآة لآلخر، كيتبلطفوف كيتآنسوف كيتكافؤكف كال كراىية بينهم، كيتحٌدثوف ُب  

كأخرل عن نعيم هللا كالتكرًن  ،كل شيء يرضي رهبم، فمرة يتحٌدثوف عن ماضيهم ُب الدنيا
، كيتحدثوف عن قضااي أخرل قد ال ندركها ٫بن ا٤بسجونوف ُب قيود ا٤بادة ُب ا٣باص ُب اآلخرة

 م الباطن.سىهي نٍ ا٢بياة الدنيا، كهللا يتجٌلى للمقربْب ا٤بخلصْب فيدـك عليهم أي 
 ﴾ْْ ػَنْيَد ُّنضَكٌََُُٕد كِْيَد ؿٌٌٍَْ ًََُد ىُ، زَْْنَدءَ َُزَّشٍ ُِِّؾَّدسِزِنيَ، ُّيَدفُ ػََِْْيِْ زٌَِإْطٍ ِّٖٓ َّٓؼِنيٍ﴿-ٚٗ-٘ٗ
  (يُطَاُؼ َعَلْيِهم ِبَكْأٍس مِّن مَِّعيٍ  )-ْٓ

( كؤكسان متنوعة كثّبة ال تنقطع كال تفرغ، ِبَكْأٍس مِّن مَِّعيٍ ٰبمل الولداف ا٤بخٌلدكف إليهم)
( مِّن مَِّعيٍ كمسموحة كغّب ٩بنوعة من ألواف الشراب الٌلذيذ كالعصائر ا٤بتنوعة كمنها ٟبر ا١بنة)

صافية انفعة ال سوء فيها كغّب متغّبة طاىرة خالص كخارج من العيوف ُب أهنار جارية ظاىرة 
افه ٨ب ىلَّديكفى ) طعمها كال رٰبها كال لوهنا، كقولو ن ، يىطيوؼي عىلىٍيًهٍم ًكٍلدى رًيقى كىكىٍأسو مًٌ أبًىٍكوىابو كىأىابى

ْن َٓتْرٍ ) ، كقولوُٕ-ُٔلواقعة/ا(مًَّعْبو  ٍة لِّلشَّارِِبيَ  َوَأيْػَهاٌر مِّ ىو ٟبر ابالسم فقط، ليس  ُٓدمحم/(لَّذَّ
 عن النيب)ص(: كل شراب مسكر، اٗتمر ِف اللغ تشابو األ٠باء،  ُب ا١بنة ٩با ُب الدنيا إالٌ 

ـه ) كمعُب ىذا غّب ا٤بسكر ليس ٖبمر، ككل مسكر حراـ،( ككيلَّ ميٍسًكرو ٟبىٍره  ،كيلَّ ٟبىٍرو حىرىا
مبالغة الوصف، انصعة البياض ُب هناية الصفاء كالرقة  (اءَ بَػْيضَ ) -ْٔ وصفاف للكأس

ٍة لِّلشَّارِِبيَ طافة كالشفافية مع جبلؿ لوهنا كٝباؿ رائحتها كطيب طعمها )لكال كتسر   (َلذَّ
(كأنو بلغ من الٌلذة حقيقتها فيكوف ىو الٌلذة، َلذَّةٍ قاؿ ) ،الناظرين كٛبؤل عيوهنم هبجة كسركران 

: يطلق على كل شيء غوؿ (ََّل ِفيَها َغْوؿٌ ) -ْٕ ،فهو ليس كصفان كإ٭با ذااتن  كٓب يقل )لذيذة(
(يغتاؿ عقو٥بم فيفسدىا كيضرىا كيذىب بصواهبا، كال َغْوؿٌ مضر فيو إدماف، أم ليس فيها )

كما تفعل ٟبر الدنيا   ،كال ٘بفف ينابيع الركح عندىم ،تيقسٌي قلوهبم وَّلىم يسكركف بشراهبا 
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صداع الرأس ككجع البطن كذىاب العقل، ككقوع العداكة كالبغضاء كا٣بسارة ُب  اٌـر ا٤بضر من
ْن َعَمِل الشَّْيطَاِف فَاْجَتِنُبوُه ) ككآبة النفس ككراىة العيش، لذلك ٠ٌباىا القرآف ،الدين رِْجٌس مِّ

ِمْن َعَمِل ( ك)رِْجسٌ لذلك هنى هللا عن ا٣بمر بثبلث نواىي مٌتصلة ) َٗا٤بائدة/(َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوفَ 
َها يُنَزُفوفَ )( هُ فَاْجَتِنُبو ( )الشَّْيطَافِ  : يسكركف فتذىب عقو٥بم كيستنزؼ ينزفوف (َوََّل ُىْم َعنػْ

: نزؼ ا٤باء أم نفذ أم ال شراب ا١بنة يُقاؿكعيهم، كليس فيها مضار كما ىو ُب ٟبر الدنيا، 
َها َوََّل يُنزُِفوفَ َّلَّ ُيَصدَّ يفُب، كال بصّبهتم تعمى كال ٌلذهتم تنقطع كقولو) ال  ُٗالواقعة/ (ُعوَف َعنػْ

 .منها كخمر الدنيا كال تذىب عقو٥بم ابلسكر بسببها سوءيصيبهم ال
 ﴾كَإَهْسَََ زَؼْنُيُْْ ػََََِٰ زَؼْلٍ َّعَغَدءٌََُُٕ ،ًَإََّٗيَُّٖ زَْْلٌ ٌَّْٓنٌٌُٕ ،ًَػِنذَىُْْ هَدفِشَخضُ خُيَّشْفِ ػِنيٌ﴿-ٓ٘-ٛٗ
٢بات عفيفات نظيفات كعند أصحاب ا١بنة زكجات صا (قَاِصَراُت الطَّْرؼِ  َوِعنَدُىمْ ) -ْٖ

كناية عن حيائهن كشرفهن  ،قاصرات عيوهنن (قَاِصَراُت الطَّْرؼِ ) ات ٩بيزاتيٌ ٝبيبلت ٭بوذج
كال الرجاؿ إخبلصان كحبان ألزكاجهن، ككفائهن فبل ينظرف إٔب غّب أزكاجهن، كأهنن ٓب يلقْب 

َلُهْم َوََّل َجافٌّ دة نظرات الرجاؿ عنهن، كقولو)مكشوفات للرجاؿ كبعي  (ملَْ َيْطِمثْػُهنَّ ِإيٌس قَػبػْ
كاسعة العينْب، ٝبيبلت الصورة ٢بسنهن، جٌذاابت ا٤بنظر يتخلخل حبهن ُب  (ِعيٌ ) ٔٓالرٞبن/

٥بن  ،زكاجهن، ألف بينهما كحدة نفس فتحصل كحدة السكن الزكجي كا٤بودة كالرٞبةأمشاعر 
ر إليها زكجها فتجذب قلبو كتكسب حبو، فهن ُب قمة ظفتٌسره إذا ن ،خاصةجاذبية ٩بيزة 
. كى نٍ يئان أحسن مً ش: أف ا٢بوراء تقوؿ لزكجها: )كعزة ريب ما أرل ُب ا١بنة رويا٣بىٍلق كا٣بيليق، 

(كناية تشبيهية، تيشٌبو َكأَيػَُّهنَّ بَػْيضٌ  )-ْٗفا٢بمد  الذم جعلِب زكجتك كجعلك زكجي(، 
وف األبيض ا٤بصوف الرقيق الدقيق الشٌفاؼ الصاُب النقي الناعم ة ابلبيض، كمن اللٌ زكجات ا١بن
كصفاء لونو كشدة جاذبيتو، كاألبيض الناصع أحسن األلواف لصحة البدف  ،ُب مبلمستو

عن كل آفة كخلل كخطأ  ك٧بمي فو صممستور ٧بفوظ  (مَّْكُنوفٌ كلصفاء النفس كرقة القلب )
،  َوُحوٌر ِعيٌ ) تبتذلو األيدم، كال ٚبَبقو نظرات العيوف ا٣بارجية، كقولوكتغٌّب كتبٌدؿ، ألنو ال 

  .ِّ-ِِالواقعة/(َكَأْمثَاِؿ الل ْؤُلِؤ اْلَمْكُنوفِ 
كالغرض أهنن مع ىذا ا١بماؿ الباىر، مصوانت كالدر ُب أصدافو كاافظة على جاذبيتو 

ٍب  ،كال خطر على قلب أحد ،كال أيذف ٠بعت ،عْب رأت ما ال :وىكذا ِف إتن الفائقة، 
ٕبديث  ٲبضي السياؽ القرآين ُب حكاية مصورة ىادفة تستثمر كقت اللقاء كتسٌد حالة الفراغ

مهم، فإذا عباد هللا ا٤بخلصوف ىؤالء ينعموف براحة الباؿ كانشراح النفس، كيتذاكركف ُب 
نة طرفان ٩با كقع معو، خوانو ُب ا١بإا٤باضي كا٢باضر، كإذا أبحدىم يستعيد ذاكرتو كيقٌص على 

يتحدثوف عما   (فََأقْػَبَل بَػْعُضُهْم َعَلىه بَػْعٍض يَػَتَساَءُلوفَ ) -َُٓب حديث األصفياء ا٤بختارين، 
كانوا يعانوف ُب حياهتم الدنيا، كيتذاكركف ُب ما بينهم مركران بعآب الربزخ كصوالن إٔب القيامة 
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ٞبتو سبحانو هبم ٤با كصلوا إٔب ىذا الفوز كدخوؿ ا١بنة، كيبٌينوا فضل هللا عليهم، كلوال ر 
٤باذا ذكر القرآف ا٢بور العْب ٤بتع الرجاؿ كٓب يذكر متع النساء؟  :سؤاؿ :فائدةالعظيم. 
َوَمن يَػْعَمْل ِمَن : إٌف هللا ساكل ُب ا١بزاء بْب الذكر كاألنثى كمبدأ عاـ كقولو )إتواب

 ُِْالنساء/(ْؤِمٌن فَُأولَهِئَك يَْدُخُلوَف إْتَنََّ  َوََّل يُْظَلُموَف يَِقريًاالصَّاِٖتَاِت ِمن ذََكٍر َأْو أُيَثىه َوُىَو مُ 
نكيم مًٌن ذىكىرو أىٍك كقولو ) ّْالزمر/(َٙتُم مَّا َيَشاُءوَف ِعنَد َرّبِِّمْ ) كقولو أىيٌنً الى أيًضيعي عىمىلى عىاًملو مًٌ
ن بػىٍعضو أينثىى    ُٓٗآؿ عمراف/(بػىٍعضيكيم مًٌ
 ﴾ؤَبِرَخ ِٓعْنَد ًًَُنَّد ظُشَخزًد ًَػِظَدًٓد ؤَبَِّٗد ََُٔذِّنٌَُٕ ،َّوٌٍُُ ؤَبَِّٗيَ ََُِٖٔ خُُْٔقَذِّهِنيَ ،هَدجٌَِ ِّٓنْيُْْ بِِِّٗ ًَدَٕ ُِِ هَشٌِّٖ هَدٍَ﴿-ٖ٘-ٔ٘
ُهْم ِإيّنِ َكاَف ِل ) -ُٓ نػْ صاحب من الذين كنت  (َقرِينٌ ُب ا٢بياة الدنيا ) (قَاَؿ قَاِئٌل مِّ

(ٕب يَػُقوؿُ كاف )-ِٓلكنو لؤلسف ا٫برؼ كصار كافران منكران ليـو البعث كالنشور،  أعاشرىم،
ِقيَ متعجبان كساخران كمستنكران كيسألو ُب دىشة كاستغراب ) أحقان إنك من  (َأِإيََّك َلِمَن اْلُمَصدِّ

َأِإَذا  )-ّٓكتؤمن اب٢بشر كا٢بساب؟ كىو ضبللة كخرافة؟!،  ،ا٤بصدقْب ابلبعث بعد ا٤بوت
َنا وَُكنَّا تُػَرااًب َوِعظَاًما أإان  (َأِإنَّ َلَمِديُنوفَ ( أإذا متنا كٙبللت أجسادان ٍب نرجع أحياء للجزاء؟ )ِمتػْ

 :فائدةجملزيوف ك٧باسبوف، ك٪بازل على أعمالنا؟ يقو٥با بدافع التٌعجب كالتكذيب كاالستبعاد. 
مؤمنان كارتد كتشوش ذىنو، : إنو كاف إتوابكيف يصاحب اإلنساف ا٤بؤمن الكافر؟ : سؤاؿ
 هنا ٦برد صحبة كمعرفة إلصبلحو كرفع الشبهات عن ذىنو.إٍب 
 ﴾هَدٍَ ظَدَُِّوِ بِٕ ًِذضَّ َُعُشْدِِّٖ ،كَدىََِّغَ كَشَآهُ كِِ عٌََخءِ خُْفَمِِْْ ،هَدٍَ ىََْ ؤَٗعُْ ُّٓيَِِّؼٌَُٕ﴿-ٙ٘-ٗ٘
خوانو ُب ا١بنة: انظركا معي إٔب أىل النار ُب (قاؿ ذلك ا٤بؤمن إلقَاَؿ َىْل َأيُتم م طَِّلُعوفَ  )-ْٓ

موضع من ا١بنة ألريكم مصّب ذلك القرين الصاحب الكافر الساخر، فقاؿ جلساؤه ا٤بؤمنْب 
ِف (فنظره فرآه )فَاطََّلَع فَػَرآُه ِف َسَواِء إتَِْحيمِ  )-ٓٓأنت أعرؼ بو مٌنا فاطٌلع أنت أكالن، 

بعظمة النعمة الٍب ان٥با  هكتثّب رؤيتو لقرينو شعور  ،ىاُب كسط ا١بحيم يتلظى سعّب  (َسَواءِ 
ا٤بؤمن  (قَاؿَ ) -ٔٓاب٥بداية كاالستقامة، ىو كإخوانو فيجب أف يستعرضها ُب الوصف كالتقييم 

أقسم اب إنك أكشكت  (ََتّلِلَِّ ِإف ِكدتَّ لقرينو الكافر الساخر ُب جهنم ٨باطبان كموٖبان )
كهتلكِب ابإلغواء كاإلغراء ُب إنكار القيامة، لو أطعتك  ،فسير ُب نِب كتؤثٌ كقاربت أف تضلٌ 

(من الَبدم كا٥ببوط كالسقوط ُب الغواية، أم قاربت أف تسقطِب كهتلكِب فيما لَتُػْرِدينِ )
 سقطت فيو أنت من ا١بحيم.

 ﴾بَُِّد ٌَْٓظَعَنَد خُْإًَََُُٰ ًََٓد َٗمُْٖ زُِٔؼَزَّزِنيَ ،ؤَكََٔد َٗمُْٖ زَِِّْٔعِنيَ ،ًٌَََُُْد ِٗؼَْٔصُ سَزِِّ ٌَُُنطُ َِٖٓ خُُْٔمْنَشَِّٖ﴿-ٜ٘-ٚ٘
يُن اْلَقيِّمُ كلوال منهج ريب الرشيد ) (َوَلْوََّل يِْعَمُ  َرّبِّ ) -ٕٓ ِلَك الدِّ /(ذَه ، الذم آمنِب من َّالرـك

صِب من ظلمات الضبللة كمن حّبة ا١بهالة فلم استمع دين ُب القوؿ كالعمل، كخلٌ دالزلل كس
ْنُو َوَفْضٍل َويَػْهِديِهْم لو )إليك كقو  فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا اِبّلِلَِّ َواْعَتَصُموا بِِو َفَسُيْدِخُلُهْم ِف َرْْتٍَ  مِّ
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، مشلِب لطف هللا كرٞبتو بتثبيٍب على اإلٲباف، لسبلمة نفسي ُٕٓالنساء/(ِإلَْيِو ِصَراطًا م ْسَتِقيًما
 ِف غرر اٖتكم، ُّالشورل/(لَْيِو َمن َيَشاُء َويَػْهِدي ِإلَْيِو َمن يُِنيبُ اّلِلَُّ ٣َتَْتيب إِ كصفاء نيٍب كقولو)

( يدؿ على إف كدّت لرتدين( كمن كبلمو )ٮًبًَّتًو ، كىعىمىليوي عىلى قىٍدًر نًيًَّتوً  قىٍدري الرَّجيًل عىلى قىٍدرً )
بهات! ىا الشأنو كاف شخصية مؤمنة بسيطة ضعيفة غّب عا٤بة كغّب ابحثة، شخصية هتزٌ 

ثىةه : أىٍمره ) عن النيب)ص(كا٤بؤمن القوم أقرب كأحٌب إٔب هللا من ا٤بؤمن الضعيف،  اأٍليميوري ثىبلى
ى لىكى غىي وي فىاٍجتىًنٍبوي ، كى أىٍمره اٍختيًلفى ًفيًو فػىريدَّهي إً  ى لىكى ريٍشديهي فىاتًَّبٍعوي ، كى أىٍمره تػىبػىْبَّ ٔبى اَّللًَّ عىزَّ تػىبػىْبَّ

لكنت اليـو معك من اضرين ُب العذاب  (َلُكنُت ِمَن اْلُمْحَضرِينَ ) ِٖٓ/ِبحارال (كىجىلَّ 
ال يزاؿ ا٤بتحدث ألصحابو كجلسائو ىو ا٤بؤمن ُب ا١بنة، بعد  (َأَفَما َٟتُْن مبَيِِّتيَ  )-ٖٓاألليم،

النَّاِر  َفَمن زُْحزَِح َعنِ أف ٙبٌدث مع قرينو الكافر ك٪باتو من العذاب كىو مسركر كفرح كقولو )
موف (أحقان إننا ىنا لن ٭بوت، كنبقى منعٌ َأَفَما َٟتُْن مبَيِِّتيَ ) ُٖٓآؿ عمراف/(َوُأْدِخَل إْتَنََّ  فَػَقْد فَازَ 

ُب ا١بنة خالدين فيها أبدان ببل موت؟ إنو ٘باىل العارؼ ٤با يعرؼ ليزداد يقينان ٗبا عرؼ، ك٥بذا 
َذا َٙتَُو ) فهو يسأؿ كىو ٯبيب  نذؽ ٓب(ك ِإَّلَّ َمْوتَػتَػَنا اْْلُوىَله  )-ٗٓ، َٔ(اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ِإفَّ ىَه

(لقد انتهينا من ا٤بوت كسكراتو، كا٢بساب كرىباتو َوَما َٟتُْن مبَُعذَِّبيَ ا٤بوت مرة اثنية ُب الدنيا )
  ك٘باكزان ابتبلءات الدنيا كمعاانهتا كاختباراهتا بنجاح، كصربان على أحزاهنا كٙبملنا ٮبومها

ِلَك ِمْن َعْزـِ اْْلُُمورِ كقولو) ، فكافأان هللا بدار ال ببلء ُٖٔآؿ عمراف/(َوِإف َتْصِِبُوا َوتَػتػَُّقوا فَِإفَّ ذَه
ـى رىبًًٌو كىنػىهىى النػٍَّفسى عىًن فيها كال عناء كال ٮبـو )كا١بنة غاية ا٤بؤمنْب(كقولو) كىأىمَّا مىٍن خىاؼى مىقىا

 .ُْ-َْالنازعات/(يى اٍلمىٍأكىل  فىًإفَّ ا١بٍىنَّةى ىً ، ا٥ٍبىوىل  
: إٌف الكافر ينكر كجود هللا إتواب: ٤باذا ٓب تشمل رٞبة هللا الواسعة ىذا الكافر؟ سؤاؿ، فائدة

ِإفَّ تعأب كيَبتب عليو إنكار األساسيات كا٤بعاد كالرٞبة اإل٥بية، فبل يستحق رٞبة هللا كقولو )
ن ال يرحم مألف من ال يرحم نفسو، ال يرحم الناس، ك  ٕٔا٤بائدة/(نَ اّلِلََّ ََّل يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَكاِفرِي

الناس منعو هللا رٞبتو، ألف قداسة رٞبة هللا تتناسب مع طهارة النفس كصفاء النية كسبلمة 
 .ُِٖالنحل/(ًإفَّ اَّللَّى مىعى الًَّذينى اتػَّقىوا كَّالًَّذينى ىيم ٧ب ًٍسنيوفى القلب كقولة )

ِّ ،ُِِٔؽَِْ ىََٰزَخ كََِْْؼََِْٔ خُْؼَدٌَُِِٕٓ ،خ َُيٌَُ خُْلٌَْصُ خُْؼَظُِْْبَِّٕ ىََٰزَ ﴿-ٕٙ-ٓٙ  ﴾ؤَرََُِٰيَ خَْْشٌ ُّٗضًُُد ؤَّْ ؽَفَشَشُ خُضَّهٌُّ
َذا َٙتَُو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ) -َٔ    َٙتَُو إف ىذا النعيم ا٤بقيم ا٣بالد الذم انلو أىل ا١بنة) (ِإفَّ ىَه

فأم فوز أعظم من الظفر برضا هللا كتكرٲبو كا٣بلود ُب جنانو، كاألمن من كل ( اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
َذا فَػْليَػْعَمِل اْلَعاِمُلوفَ ) -ُٔسوء؟  ٤بثل ىذا النعيم ا١بليل كالفوز العظيم ُب ا١بنة  (ِلِمْثِل ىَه

ّب كالعمل الصاكالعلم ينبغي أف يعمل العاملوف ُب الدار الدنيا، كُب اإلٲباف  ،الذم ال ينقطع
ِلَك فَػْليَػتَػَناَفِس فليتسابق ا٤بتسابقوف، كٯبتهد اجملتهدكف كيسعى الساعوف كقولو ) َوِف ذَه

ليس ألنفسكم ٜبن إاٌل ا١بنة فبل تبيعوىا ) ِٙ٘ٗف هنج البالغ  حكم، ِٔا٤بطففْب/ (اْلُمتَػَناِفُسوفَ 
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كىذا ا٤بتاع  ،ُب الدنيات متاع قليل زائل مؤقٌ وا ُب ا١بنة كال ٚبسركىا من أجل فبل تضحٌ  (هبا إالٌ 
القليل مهما كثر كتعدد فهو زىيد حْب يقاس هبذا النعيم الدائم، كأيضان حْب يقاس بعمر 

يْػَيا كقولو ) اإلنساف ادكد ِف غرر ، ٓفاطر/(َوََّل يَػُغرَّيَُّكم اِبّلِلَِّ اْلَغُرورُ َفاَل تَػُغرَّيَُّكُم اْٖتََياُة الد 
عى نػىٍفسىوي ًبغى ) اٖتكم ٌر يػ ُزًَّل  )-ِٔ(ٍّبً نىًعيًم ا١بٍىنًَّة فػىقىٍد ظىلىمىهىامىٍن ابى ِلَك َخيػْ (خطاب ألىل َأذَه

: ما يقٌدـ للضيف اَـب النازؿ ُب ضيافة طعاـ كفواكو إكرامان لو، الُنزؿالكفر كالعصياف، 
ىل ما : مبعىنكلكي يٌتضح الفارؽ الكبّب بْب النعيم ا٤بقيم ُب ا١بنة، كا٤بتاع القليل ُب الدنيا، 

ٌر يػ ُزًَّل ذكر من الرزؽ الكرًن ُب ا١بنة الٍب أعدت لنزالئها تكرٲبان ٥بم ) ـْ كأفضل اختياران ) (َخيػْ َأ
، طعاـ األثيم(أـ نزؿ أىل النار، كاختيار شجرة الزٌ َشَجَرُة الزَّق وـِ  كىي شجرة العذاب  ،قـو

ـُ اْْلَثِيمِ ، َجَرَت الزَّق وـِ ِإفَّ شَ األليم كاالنتقاـ الشديد ذات الثمر ا٤بر الكريو كقولو ) ،  طََعا
، إهنا كاردة على سبيل التهكٌم ْٔ-ّْالدخاف/(َكَغْلِي اْٖتَِميمِ ،  َكاْلُمْهِل يَػْغِلي ِف اْلُبطُوفِ 

 .ابالختيار سيء ألنفسهم ،كاالستهزاء هبم
 : عمل تذىب لٌذتو كتبقى تبعتو، كعمل تذىب معانتو كيبقى أجرهشّتاف بي عملي :فائدة

كخّبه، كىناؾ عمل تكوف نتائجو ُب حدكد الدنيا كينتهي أثره فهو من الدنيا إٔب الدنيا!، 
َواْلَباِقَياُت كىناؾ عمل صاّب ٲبتد أثره كنفعو بعد الدنيا، فتناؿ بو خّب الدنيا كاآلخرة كقولو)

ٌر َأَماًل  ٌر ِعنَد رَبَِّك ثَػَوااًب َوَخيػْ ف العمل صا٢بان أكرب نفعان ، ككلما كأْالكهف/(الصَّاِٖتَاُت َخيػْ
،  ككلما كاف العمل يعتمد اإلٲباف كيرجو رضا الرٞبن كأكسع فائدة، ازداد أجره كارتفعت منزلتو،

َن اّلِلَِّ َأْكبَػرُ ) كلما تناؿ منازؿ العرفاف، كقولو ، كرضا هللا أكرب من كل ِٕالتوبة/ (َوِرْاَواٌف مِّ
نة، فعلى قدر رضا هللا تعأب تناؿ منازؿ شيء، أكرب من زخارؼ الدنيا كأكرب من نعيم ا١ب

ًل اٍلعىاًمليوفى ) ا١بنة، اللهم نسألك رضاؾ كا١بنة كقولو ا فػىٍليػىٍعمى ذى  ُٔالصافات/(ًلًمٍثًل ىى 
 ﴾ءًُطُ خُؾََّْدىِنيِىَِْؼُيَد ًَإََّٗوُ سُ ،بَِّٗيَد ؽَفَشَشٌ ظَخْشُؾُ كِِ ؤَفَِْ خُْفَمِِْْ ،بَِّٗد ـَؼَِْنَدىَد كِعْنَصً ُِِّظَّدُِِٔنيَ﴿-٘ٙ-ٖٙ
َنً  لِّلظَّاِلِميَ  )-ّٔ  (ِإنَّ َجَعْلَناَىا ِفتػْ

َن ً ) إان جعلنا شجرة الزقـو ا١بهنمية ٧بنة كعذاابن ُب اآلخرة، كابتبلءن كامتحاانن ُب الدنيا  (ِفتػْ
ـُ اْْلَثِيمِ  ،ِإفَّ َشَجَرَت الزَّق وـِ (ا٤بذنبْب ا٤بعاندين ا٤بتجرئْب على هللا كقولو)لِّلظَّاِلِميَ )  (طََعا

: أف قريشان ٤با روي :سبب يزوٙتا ،َٔسراء/اإل(َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعويََ  ِف اْلُقْرآفِ كقولو ) ْْالدخاف/
ما نعرؼ ىذه الشجرة، قاؿ ابن الزبعرل: الزقـو بكبلـ الرببر  قالت: (شجرة الزقـو)ػ ٠بعت ب

ٌقمينا، فأتتو ا١بارية بتمر كزبد فقاؿ ألصحابو: و: اي جارية ز تالتمر كالزبد، فقاؿ أبو جهل ١باري
كالنار ٙبرؽ الشجرة، فأنزؿ هللا  ،تزٌقموا هبذا الذم ٱبوفكم بو دمحم، فيزعم أف النار تنبت الشجرة

 (ِف َأْصلِ (تنبت )ََتُْرجُ (إهنا شجرة )ِإيػََّها َشَجَرٌة ََتُْرُج ِف َأْصِل إتَِْحيمِ  )-ْٔسبحانو اآلية،
م، ال عجب ُب نبات شجرة ُب النار من جنس النار كبقائها حية فيها ال ٛبوت، ُب قعر ا١بحي
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، ك٤با ٠بع ُّاألعلى/(ُثَّ ََّل ٦َتُوُت ِفيَها َوََّل ٤َتَْيه فحياة اإلنساف معذابن فيها أعجب! كقولو )
ـ قالوا: كيف يكوف ُب النار شجرة، كالنار ٙبرؽ الشجرة، إهنم ال و الكٌفار ذكر شجرة الزق

(ٜبرىا طَْلُعَها )-ٓٔموف أهنا شجرة ٚبتلف عن أشجار الدنيا، إهنا شجرة العذاب كاالنتقاـ، يعل
(مبالغة ُب القبح كالشناعة كالبشاعة ُب الصورة، كالشياطْب َكأَيَُّو رُُءوُس الشََّياِطيِ قبيح كمقزز)

 ان رىا موصوفٲبثلوف رمز كل سوء كخبث ُب أذىاف ا٤بسلمْب ٩با تنفر منها الطبائع، فيكوف ٜب
رؤكس الشياطْب! للداللة  منل غّب ا٤برئي كغّب اسوس يٌ اين، فشٌبو ٜبرىا اسوس اب٤بتخ٦باز 

على أف ٜبرىا ُب غاية القبح، إهنم زرعوا ُب الدنيا ا٣ببائث كا١برائم، فحصدكا ُب اآلخرة خبث 
على قدر ا٤بقدمات  ما زرعوا، كالعقوبة على قدر ا١بناية، كا١بزاء من جنس العمل، كالنتائج 

ئنا كىلى ًكنَّ النَّاسى أىنفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى ) كقولو يػٍ  ْْيونس/(ًإفَّ اَّللَّى الى يىٍظًلمي النَّاسى شى
َٓشْـِؼَيُْْ َُةََُِ  ؼَُّْ بَِّٕ ،ؼَُّْ بَِّٕ َُيُْْ ػََِْْيَد َُؾٌَْزًد ِّْٖٓ لٍَِْْٔ ،كَةَِّٗيُْْ َُإًٌَُِِٔ ِٓنْيَد كََٔدُِحٌَُٕ ِٓنْيَد خُْسُيٌَُٕ﴿-ٛٙ-ٙٙ

 ﴾خُْفَمِِْْ
َها )-ٔٔ طعاـ أىل النار بكٌميات كبّبة من ٜبرة تلك الشجرة ا٤بلعونة  من (فَِإيػَُّهْم آَلِكُلوَف ِمنػْ

َها اْلُبطُوفَ القبيحة ) لشدة جوعهم كمضطركف إٔب األكل منها حٌب ٛبتلىء منها  (َفَمالُِئوَف ِمنػْ
 -ُٕٔب عذاهبم كالتنكيل هبم، فما حصدكا إال ما زرعوا،  بطوهنم فتغلي كغلي ا٢بميم،! إمعاانن 

يمٍ ) ْن ْتَِ َها َلَشْواًب مِّ : ا٣بلط كا٤بزج مع شيء آخر، أم إٌف ٥بم الشوب: لشوابً  (ُثَّ ِإفَّ َٙتُْم َعَليػْ
يمٍ بعدما شبعوا من األكل ا٤بر الكريو كغلبهم العطش ) ْن ْتَِ جان من ماء حار من ا٤بز  (َلَشْواًب مِّ

ٱبلط بو طعامهم ا٤بر الكريو! ليجمع ٥بم بْب مرارة الزٌقـو  ميشاب أ ،يد كغٌساؽ أك غّبٮبادص
َوِإف َيْسَتِغيثُوا ) كقولوكتفور  تغلي سوائل  ،كيشربوف ٠بىيومان  كحرارة ا٢بميم أم أيكلوف جحيمان 

تغليظان لعذاهبم  ِٗالكهف/ (ْرتَػَفًقابِْئَس الشََّراُب َوَساَءْت مُ  ِل َيْشِوي اْلُوُجوهَ يُػَغاثُوا مبَاٍء َكاْلُمهْ 
ا٤برء حيث ) ِف غرر اٖتكم، كعقوبة ٥بم من جنس عملهم، كىكذا اإلنساف يبِب مستقبلو بنفسو

ىَل إتَِْحيمِ  )-ٖٔيضع نفسو(  ا١بهنمية (كبعد ىذه الوجبة التعيسة الكريهةُثَّ ِإفَّ َمْرِجَعُهْم إَلِ
 دركات النار ا٤بوقدة ُب ا٢بجيم، فيستقركف فيها أبدان يغادركف تلك ا٤بائدة الكريهة عائدين إٔب

٘تاذا َّل : سؤاؿكىم ُب أكدية جهنم،  كيعذبوف، كىكذا أيكلوف كيشربوف كيذىبوف كيرجعوف
 فف عذاهبم ا٤بقسـو ٥بم أف يكونوا بْب ا٤بوت كا٢بياة، فبل ٲبوتو أل: إتواب ٤ترقوف و٦توتوف؟

اآلية إٔب أف ا٢بميم خارج ا١بحيم ُب مكاف آخر منو  ، تلٌوحففينٌعمو  ف، كال ٰبيو ففيسَبٰبو 
يٍم آفٍ ) فينقلوف من مكاف إٔب مكاف! كقولو نَػَها َوبَػْيَ ْتَِ )اي  ِف اٖتديث، ْْالرٞبن/(َيطُوُفوَف بَػيػْ
ت على نتم مسلموف، فلو أف قطرة من الزقـو قطرت ألمرٌ أأيها الناس أتٌقوا هللا كال ٛبوتن إاٌل ك 

 .ْٔٔ/ٕركح البياف ؟ا، فكيف ٗبن ىو طعامو كشرابو، كليس لو طعاـ غّبه(!أىل الدنيا معيشته
 ﴾ًََُوَذْ مَََّ هَسَِْيُْْ ؤًَْؽَشُ خُْإًََُِّنيَ ،كَيُْْ ػََََِٰ آؼَدسِىِْْ ُّيْشَػٌَُٕ ،بَِّٗيُْْ ؤَُْلٌَْخ آزَدءَىُْْ مَدُِّنيَ ﴿-ٔٚ-ٜٙ
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 (ِإيػَُّهْم َأْلَفْوا آاَبَءُىْم َاالِّيَ  )-ٗٔ
ىم ضالْب كافرين فألفوا (كجدكا آابءِإيػَُّهْم َأْلَفْواب الرئيسي الذم أدخل أكلئك إٔب جهنم )السب

ىم كيرغبوف ُب عاداهتم كتقاليدىم ءكيقٌدسوف عقيدة آاب ،عريقوف ُب الضبللةضبل٥بم كأصبحوا 
ا١بماىّبم فهم يقلدكف العيرؼ العاـ كال يفكركف ٗبساكئو كال يتدبركف، فاتٌبعوا التٌيار  ،الفاسدة

ِإنَّ َوَجْدَن آاَبَءَن َعَلىه أُمٍَّ  َوِإنَّ َعَلىه آاَثرِِىم العاـ اتٌباعان أعمى على ا١بهالة كالسفالة، كقولو)
فهم لقسوة قلوهبم كضيق تفكّبىم  (فَػُهْم َعَلىه آاَثرِِىْم يُػْهَرُعوفَ  )-َٕ، ِِالزخرؼ/(م ْهَتُدوفَ 

(يسرعوف يُػْهَرُعوفَ ر، كيٌتبعوهنم اتباعان أعمى )عاـ ببل تفكٌ يتعٌصبوف للفساد كيقٌلدكف العرؼ ال
معٌجلْب للبقاء على ىذا ا٤بألوؼ، مع أنو ال ٯبوز التقليد ُب العقائد! ٧بافظْب على  ساقوفنكي

مرضان خطّبان  ،ما ىو مألوؼ كمعركؼ ببل أتمل كال تفٌكر كال تدبٌر، إنو مرض االتٌباع األعمى
بناء من اآلابء بسرعة، كُب اآلية  كسريع االنتشار كالعدكل، حٌب يتوارثو األكمريران كفٌتاكان كمعداٌين 

ُب كل زماف أكثر من أىل ا٢بق كالتعقل، لذلك  (نسيابيةكاال)داللة على أف أىل الباطل 
َىْل  يَػْوـَ يَػُقوُؿ ِٕتََهنََّم َىِل اْمَتََلِْت َوتَػُقوؿُ خاطب القرآف الكرًن النار كٓب ٱباطب ا١بنة بقولو )

)من زانوا ا٢بق ابلرجاؿ  روي، من اقتدل ابلرجاؿ قادكىم إٔب ما ىم عليو، َّؽ/(ِمن مَّزِيدٍ 
يًن ) عن اإلماـ الصادؽ)ع(ظلموه، كمن زانوا الرجاؿ اب٢بق أنصفوه(!  مىٍن دىخىلى ُب ىذا الدًٌ

وي ًمٍنوي الرًٌجاؿي كما أدخلوه فيًو ، كمىٍن دىخىلى فيًو ابل قبل باؿ ا١بزالت اًب كالسينًَّة كتابلرًٌجاؿ أٍخرىجى
كما زالت اإلنسانية تعاين من كابء االتٌباع األعمى، كالتقليد ا١باىل للعرؼ العاـ  (أف يىزكؿ

حٌب  ،ر، كالعاقل الواعي يشك ُب كل شيء قابل للشكبشٌٌب أنواعو، كعدـ التفٌكر كالتدبٌ 
سعادة لئلنساف إاٌل ابلنظر كالتحقق بعو، فبل يثبت ابلعلم القاطع كالدليل الساطع أنو حق فيتٌ 

كالبحث العلمي كالتعٌلم ا٤بستمر، كلو ٓب يكن ُب القرآف آية غّب ىذه ُب ذـ االتٌباع األعمى 
 لكفى!
َلُهْم َأْكثَػُر اْْلَوَِّليَ ) -ُٕ (كأقسم مؤكدان أف االتباع األعمى يضل الكثّبين ُب َوَلَقْد َالَّ قَػبػْ

٫برؼ قبل موتك اي دمحم من ا٤بشركْب الذين كذبوؾ أكثر األمم ا٤باضي كا٢باضر، كلقد ضلَّ كا
قد أضلهم إبليس كزيٌن ٥بم ل، َُّيوسف/(َوَما َأْكثَػُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت مبُْؤِمِنيَ ) ا٤باضية كقولو

للنيب)ص( ُب ، كاآلية مواساة ّْاألنعاـ/(َوزَيََّن َٙتُُم الشَّْيطَاُف َما َكايُوا يَػْعَمُلوفَ أعما٥بم كقولو)
 معاانتو مع قومو األجبلؼ.

 ﴾بَُِّد ػِسَددَ خَُِّوِ خُُْٔخَِْقِنيَ ،كَدٗظُشْ ًَْْقَ ًَدَٕ ػَدهِسَصُ خُُْٔنزَسَِّٖ ،ًََُوَذْ ؤَسْعَِْنَد كِْيِْ ُّٓنزِسَِّٖ﴿-ٗٚ-ٕٚ
من  (م نِذرِينَ  َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِفيِهم )-ِٕإنو مقطع قرآين قصّب ا٤ببُب عميق ا٤بعُب كاسع الداللة، 

م من عصياف هللا هنعلة الوجود، كٱبوفو  ف٥بم معُب ا٢بياة كيٌبينو  أنبياء كرسل كثّبين يوٌضحوف
فما خافوا كما اتٌعظوا!  ُالطبلؽ/(َوَمن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّلِلَِّ فَػَقْد ظََلَم يَػْفَسوُ ك٘باكز حدكده كقولو)
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، من جاءت نكرة، : منِذرينكٓب يقل )أنبياء أك مرسلْب(  (م نِذرِينَ ) قاؿ للداللة على العمـو
رسل عن طريق اإل٥باـ أصحاب رساالت ٠باكية، كإ٭با أكال يكونوا  ،دكف أف يوحى إليهم

 لتحقيق سنة هللا ُب إلقاء ا٢بجة الرسالية ُب حركة اجملتمعات كقولوعداد ا٤بسبق، كاإلل يكالتأى
لىٍقنىا أيمَّةه يػىٍهديكفى اًب٢بٍىقًٌ كىبًًو يػىٍعًدليوفى كى٩بَّ كقولو )، ٕالرعد/ (َوِلُكلِّ قَػْوـٍ َىادٍ )  ُُٖاألعراؼ/( ٍن خى

ْن ُأمٍَّ  ِإَّلَّ َخاَل ِفيَها يَِذيرٌ ) كقولو ( مبّشرينكٓب يقل ) (م نِذرِينَ ، كقاؿ أيضان )ِْفاطر/(َوِإف مِّ
م كٚبويفهم من ـ اإلنذار على البشارة، ألهنم غارقوف ُب ظلمات الضبلؿ، فا٤بطلوب إنذارىدٌ كق

ٍب تبشّبىم ابلغفراف كا١بناف إف استقاموا،  ،٨باطر الضبلؿ كٚبليصهم من مستنقع الفساد أكالن 
(فانظر كأتٌمل اي دمحم كيف أىلكناىم، كماذا حٌل هبم فَايظُْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُ  اْلُمنَذرِينَ ) -ّٕ

ترب )كالذم ال يتعظ اب٤باضْب كاف حق كالتمزيق كالتفريق، فكانوا ًعربة ٤بن يعامن العذاب ا٤ب
بغّبه( كالًعربة ابلنتائج كليس  ظى عً كي  نٍ مى  عيدي السٌ ) ِٙٛف هنج البالغ  خطب ( ًعربة للباقْب

ىو  (ِإَّلَّ ِعَباَد اّلِلَِّ اْلُمْخَلِصيَ ) -ٌْٕدعاءات، اب٤بقدمات، كاألمور ٖبواتيمها كليس ابال
وا ظنذارىم كاتٌعهوا إبلصا٢بوف الذين اتبعوا رسل هللا كتنبٌ كىم ا٤بؤمنوف ا (اْلُمنَذرِينَ استثناء من )

ٗبواعظهم، فبل تؤثر فيهم دكافع ا٥بول كاألان ككساكس شياطْب اإلنس كا١بن، فأخلصوا دينهم 
يُن اْٗتَاِلصُ  بصدؽ ُب السر كالعبلنية ) خبلص اإلُب ) عن اإلماـ علي )ع( ،ّالزمر/(َأََّل ّلِِلَِّ الدِّ

 فشملهم هللا برٞبتو كخٌلصهم من العذاب بلطفو كقولو، َّٗنبيو ا٣بواطر صت يكوف ا٣ببلص(
َن الشَّْيطَاِف َتذَكَُّروا فَِإَذا ُىم م ْبِصُروفَ )  . َُِاألعراؼ/ (ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مِّ

: بكسر البلـ ىم ِصيلِ ا٘تخ( بفتحها، اْلُمْخَلِصيَ بكسر البلـ ك ) صْب(لً : ىناؾ )ا٤بخفائدة
 .الصادقوف
حوا ابلعلم : بفتحها ىم ا٤بختاركف ا٤بصطفوف صفوة ا٣بلق ك٬ببتهم، الذين تسىلٌ وٜتَلصي

كالعيوب، كٚبٌلصوا  صبوا عاداهتم كطبائعهم كتقاليدىم من كل ا٤بساكئ كالنقائكاإلٲباف، كىذٌ 
نواع الزلل كا٣بطااي أمن كل  من كل الشوائب فكانوا خالصْب ٨بلىصْب، كٲبتلكوف حصانة كاملة

فأخلصهم هللا لنفسو كجعلهم  ،كالشبهات، فأخلصوا عبادهتم  كأحسنوا التعامل مع الناس
، فتكوف ىذه اآلية ٓٓالقمر/(ِف َمْقَعِد ِصْدٍؽ ِعنَد َمِليٍك م ْقَتِدرٍ ٙبت رعايتو كٞبايتو كقولو )

 ،مقاكمْب للفساد كا٤بفسدينمعارضْب  ليكونوا حنفاء ،دعوة إٔب ا٤بؤمنْب ُب عصران ا٢باضر
 .األمْب ا٤بنيع كيدخلوا ُب حصن ا٤بخلىصْب ا٢بصْب

 ﴾ًَـَؼَِْنَد رُسَِّّّعَوُ ىُُْ خُْسَدهِنيَ ،ًََٗفَّْْنَدهُ ًَؤَىَِْوُ َِٖٓ خٌَُْشْذِ خُْؼَظِِْْ ،ًََُوَذْ َٗددَخَٗد ٌُٗقٌ كََِنِؼَْْ خُُْٔفِْسٌَُٕ﴿-ٚٚ-٘ٚ
البلـ موطئة للقسم أم كاب لقد دعاان كاستغاث بنا  (َقْد َنَداَن يُوحٌ َولَ ) -ٕٓ)ع(  قص  يوح

نوح، ٤بٌا كذبو قومو كيئس من إٲباهنم بعدما دعاىم إٔب هللا دىوران طويلة، كاستعمل معهم فنوف 
 ٔب الباب ا٤بسدكدإفرارا، فلما كصل  نة الواعية، فلم يزدىم دعاؤه إاٌل أساليب التبليغ ا٤بفتوحة ا٤بر 

(فأجبناه أحسن اإلجابة، فَػَلِنْعَم اْلُمِجيُبوفَ ) َُالقمر/(َفَدَعا رَبَُّو َأيّنِ َمْغُلوٌب فَايَتِصرْ ) فقاؿ
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(دليل العظمة اْلُمِجيُبوفَ إجابة كاملة كافية من خّب ٦بيب، كذكر اإلجابة بصيغة ا١بمع )
:عبادة والدعاء، َٔغافر/(َتِجْب َلُكمْ َوقَاَؿ رَب ُكُم اْدُعوين َأسْ ) كالكربايء كالقرب من العباد كقولو

كتربية كتزكية للنفس كصلة بْب العبد كربو، كىو سبلح ا٤بؤمن، كمفتاح الرٞبة، كمخ العبادة، 
َناُه  )-ٕٔريد ٥با عمـو ا٤بعُب كسعة ا٤بغزل، كاآلية كإف نزلت ٖبصوص السبب كلكن أي  َوَٞتَّيػْ

بلـ كىم الذين ٯبمعهم دين كاحد أك نسب كاحد أك ىم أىل اإلس( َوَأْىَلوُ (كخٌلصناه )َوَأْىَلوُ 
ُب سفينة النجاة، ككانوا ركب ف(ُب اآلية من آمن معو َوَأْىَلوُ مسكن كاحد، كأىل الرجل امرأتو )

من الغم الشديد كا٥بم كا٢بزف ا٤بديد الذم  (ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيمِ ٜبانْب ما بْب رجل كامرأة )
العقل، الغم الذم كاف يسببو لو قومو القساة الغبلظ الشداد معو  ،يضيق بو الصدر، كيتحٌّب 

كحرٌه أب الصدر فيضيق كٰبتبس،  ،الذين كذبوه كآذكه الذم يصل أ٤بو إٔب النفس
(من كرب األرض كىو قلبها اب٢بفر للزراعة، فالغم يثّب ُب النفس ا٢بزف الشديد اْلَكْربِ كأصل)

 (َواْلَعاِقَبُ  ِلْلُمتَِّقيَ ) كاألمور اب٣بواتيم كقولو ،جعلى الواقع ا٤بتخٌلف، كلكن بعد الضيق الفر 
(كبعد الطوفاف من ذرية كنسل نوح )ع(فهو األب َوَجَعْلَنا ُذرِّيػََّتُو ُىُم اْلَباِقيَ  )-ٕٕ، ّٖالقصص/

الثاين للبشرية بعد آدـ، كقد ٛبركزت البشرية ىناؾ، كٓب ٚبرج عن حدكدىا ا١بغرافية آنذاؾ، 
اران ٥بذه األرض، كخلفاء هللا ُب أرضو كىم: ساـ كحاـ أبناؤه الثبلثة كجعلهم عمٌ كذرية نوح ىم 

)كحاـ( كمن نسلو السود  كايفث، فصار من نسل ساـ العرب كالفرس كالرـك كاليهود كالنصارل
)كايفث( أبو الَبؾ كا٣بزر كأيجوج كمأجوج،  كالقبط كا٢ببشة كالرببر..إْب جكالسند كا٥بند كالزن

كالبحر األسود كا١بزائر حٌب  ،الذين سكنوا ا١بباؿ الغربية من جنويب ٕبر قزكين كمن ذريتو
شواطئ البحر ا٤بتوسط..كما ُب تفسّب الطربم، كقاموس الكتاب ا٤بٌقدس، كركح 

كنز )ليس كل من ُب األرض من بِب آدـ من كلد نوح)ع(( ، عن اإلماـ الباقرْٕٔ/ٕالبياف
 .ْٗٔ/ٖالدقائق
 ﴾بَِّٗد ًَزََُِٰيَ َٗفْضُِ خُُْٔمْغِنِنيَ ،عََِدٌّ ػََََِٰ ٌُٗقٍ كِِ خُْؼَدَُِٔنيَ ،ػََِْْوِ كِِ خُْأخِشَِّٖ ًَظَشًَْنَد﴿-ٓٛ-ٛٚ
 (،َوتَػرَْكَنا َعَلْيِو ِف اآْلِخرِينَ  )-ٖٕ

أم أبقينا لو الذكر ا١بميل كالثناء ا١بليل ٯبرم على لساف أمة دمحم)ص( كاألمم األخرل مدل 
ـٌ ) -ٕٗ ا٢بياة، سبلـ هللا على نوح شيخ  ،كتعأب ُب ا٣بافقْب (َعَلىه يُوٍح ِف اْلَعاَلِميَ  َساَل

لو معاانة قومو، كسبلـ من ا٤بؤل األعلى على نوح، سبلـ سبلمة األنبياء جزاء إحسانو كٙبمٌ 
سبلـ تقدير كبّب كمكافأة ١بهاده  ،كتسليم كتكرًن، سبلـ حي انبض كسيبقى مع تداكؿ ا٢بياة

ابللساف كابلقلوب، سبلـ من كل صاحب سبلـ كطالب آماف كيعرؼ منازؿ الطويل، سبلـ 
الباحثة عن ا٢بقيقة ُب ٝبيع األجياؿ  ،(من قبل اإلمم اإلنسانية البلحقةِف اْلَعاَلِميَ العباد، )

، كىو فضيلة  كُب كل زماف كمكاف، ك٢بْب قياـ الساعة. كالذكر ا٢بسن النابض اب٢بياة عمر اثفو
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هللا يبعث ابلسبلـ ىو أف  فهل ىناؾ فخر أكِب من ىذا؟اس ألنفسهم. يتمناىا كل الن
ْن ِعنِد اّلِلَِّ ُمَبارََكً  ) ات الطٌيبات ا٤بباركات لنبيو نوح الداعية الصبور كقولويٌ كاألماف كالتح ُتَِيًَّ  مِّ

اٌل لنوح ، كال يوجد ُب القرآف الكرًن سبلـ عا٤بي كاسع ا٤بغزل كهبذه السعة إُٔالنور/ (طَيَِّب ً 
عا٤بية، كيكوف السبلـ عليو عا٤بيان أيضان! الرسالية تو ف رسالتو عا٤بية فتكوف ٮبٌ أخاصة، فكما 

ِلَك َٞتِْزي  )-َٖموقع نوح الفاضل لدل البشر ُب العآب األرضي الواسع، ؿلشمو  ِإنَّ َكذَه
كل من أحسن ننا كذلك نكافئ  إبكل ذلك كما خفي أعظم، ك  ان (كقد كافأان نوحاْلُمْحِسِنيَ 

ىم مأموف  ا٢بسن ا١بميل، فخّبىم مأموؿ كشرٌ  الٌ الذين ال يصدر منهم إ، عمبلن بقولو كفعلو
ة ، كىنا يكشف القرآف عن سنٌ ُِٖالنحل/(ِإفَّ اّلِلََّ َمَع الَِّذيَن اتػََّقوا وَّالَِّذيَن ُىم ٛت ِْسُنوفَ كقولو)

سن كقولو)فٌعالة مؤثرة ٛبتد إٔب عامة اسنْب، أنو من أحسن فلن ِإْف فسو يكـر كإليها ٰبي
 .ٕاإلسراء/(َوِإْف َأَسْأمُتْ فَػَلَهاَأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم ِْلَيُفِسُكْم 

 ﴾ؼَُّْ ؤَؿْشَهْنَد خُْأخَشَِّٖ ،بَِّٗوُ ِْٖٓ ػِسَددَِٗد خُُْٔآِْنِنيَ﴿-ٕٛ-ٔٛ
نو من عبادان ا٤بقربْب الصا٢بْب إ ،(كقد كاف نوح من اسنْبِإيَُّو ِمْن ِعَباِدَن اْلُمْؤِمِنيَ  )-ُٖ

ِف َمْقَعِد الذين أخلصوا ُب طاعتهم  فأخلصو هللا لنفسو كجعلو عنده كقولو ) ،ا٤بؤمنْب
، كتتضمن اآلية مدح ا٤بؤمنْب حيث خرج من بينهم نبٌيان ٓٓالقمر/(ِصْدٍؽ ِعنَد َمِليٍك م ْقَتِدرٍ 

أىٍردىت)ً  عن النيب)ص(معصومان من أكٕب العـز مثل نوح)ع(.  بىة ًببلى  كى  ،ةشّب ببلً  عى  ان ٌعز  إىذا ى  ىيػٍ
ُثَّ َأْغَرقْػَنا  )-ِٖ، ُّٗ/ْْالبحار عىزَّ كىجىلَّ(هللًا إٔبى ًعزًٌ طىاعىًة هللاً  فىاٍخريٍج ًمٍن ذيؿًٌ مىٍعصية افو طى لٍ سي 

رز بْب ف الٖبّب الكبلـ ما قٌل كدٌؿ، ٍب أغرقنا كٌفار قومو الٌلؤماء اآلخرين، كىنا ًب (اآْلَخرِينَ 
مَّا َكاَف اّلِلَُّ لَِيَذَر اْلُمْؤِمِنَي َعَلىه َما َأيُتْم َعَلْيِو َحتَّه ٦َتِيَز اْٗتَِبيَث ِمَن ا٣ببيث كالطيب كقولو)

 .ُٕٗآؿ عمراف/(الطَّيِّبِ 
ؤَجِلًٌْد آُِيَصً دًَُٕ خَُِّوِ  ،زِْوِ ًَهٌَِْٓوِ َٓدرَخ ظَؼْسُذًَُٕبِرْ هَدٍَ ُِإَ ،بِرْ ـَدءَ سَزَّوُ زِوَِْرٍ عٍَِِْْ ،َبَِّٕ ِٖٓ ؽِْؼَعِوِ َُةِزْشَخىَِْْو﴿-ٙٛ-ٖٛ

 ﴾ظُشِّذًَُٕ
بْػَراِىيمَ  )-ّٖ)ع(  قص  إبراىيم (أم ٩بن شايع نوحان ِمن ِشيَعِتوِ (كإف)َوِإفَّ ِمن ِشيَعِتِو إَلِ

سنة  ، كسار على)ع( ككاف من أنصاره كأعوانو ىو إبراىيم ا٣بليل ٕباكاتبعو. ُب منهاجو الرس
نوح الفاضلة ُب اتٌباع ا٢بق كمقاكمة الباطل كالفساد ُب قولو كعملو، على تباعد الزماف بْب 
الرسولْب، كبينهما نبٌياف ىود كصاّب عليهما السبلـ، ككاف إبراىيم)ع( ا٤بؤسس للدين ا٢بنيف  

يِن َحِنيًفاكقولو) /(فََأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ باطل إٔب ا٢بق الثابت : مائبلن عن الواقع الحنيفاً  َّالرـك
كالصراط ا٤بستقيم بشكل دائم، كيعيش االعتداؿ كالتوازف كا٣بإب من التطٌرؼ ُب الفكر 
كالسلوؾ، كىو يعيش ُب ٦بتمع جاىلي متخٌلف، كٰبافظ على دينو ا٣بالص كيَبؾ ما كراءه من 

َّْن َوَمْن أَ ضبلؿ كا٫براؼ كيصرب كيقاـك معاانة ا١باىلية ا١بهبلء الرعناء كقولو) ْحَسُن ِديًنا ٝتِّ
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القـو الذين  (شيع ، معُب )ُِٓالنساء/(َأْسَلَم َوْجَهُو ّلِِلَِّ َوُىَو ُٛتِْسٌن َواتػََّبَع ِملََّ  ِإبْػَراِىيَم َحِنيًفا
لوا مٌ كيدعوف الناس إٔب منهجهم كيتح ،كيتابع كيشايع بعضهم بعضان  ،ٌْب ٯبتمعوف على أمر مع

 .ما يعتقدكفاألذل ُب ذلك العتقادىم أبحقية 
٠بان ٩بيزان لشيعة اإلماـ اٍب صارت كلمة شيعة ٗبفردىا  ،أكلياؤه كأتباعو كأنصاره :وشيع  الرجل

كناية تشبيهية  (َجاَء رَبَّوُ ) (ِإْذ َجاَء رَبَُّو ِبَقْلٍب َسِليمٍ ) -ْٖعلي)ع( كاتٌباع هنجو كمسّبتو، 
فائزان بدرجة خليل هللا، كإاٌل فليس  بطريق االستعارة كالتمثيل سبحانو، لطيفة عن إقبالو عليو

وأيضًا معىن ٚتيئو لربو بقلبو القلب ٩با ينقل من مكاف إٔب مكاف حٌب ٯباء بو إٔب ربو! 
الصاُب ككأنو جاء إٔب ربو ٧بصنان بقلبو السليم كما أخذه من ربو صافيان، ككأفَّ قلبو  السليم

والقلب لؤلماف يـو الفزع األكرب،  السليم حصن حصْب للنجاة من فًب الدنيا، كخّب رأس ماؿ
كتعبّب  ،فهو رقيق كدقيق كشفاؼ كنٌفاذ ،تتفٌجر منو ا٤بعاين٭بوذجي : مصطلح قرآين السليم

ُب الببلغة القرآنية الَببوية الفريدة كا٤بؤثرة، ككأف تصوير ا٤بعُب القرآين البديع يغوص ُب أعماؽ 
قَػْلٍب سبلمتو كاستقامتو، إنو )ة عن بدقكيكشف  ،كيصل إٔب أسرار القلب ،النفس البشرية

نقٌي تقٌي طاىر ماىر خالص كمتخٌلص من دكافع ا٥بول كاألان كالشك كالشرؾ أبنواعو  (َسِليمٍ 
ا٤بادية كا٤بعنوية سلبية كالعيوب كالذنوب كالنقائص من الصفات ال (قَػْلٍب َسِليمٍ )ا١بلي كا٣بفي، 

 كاألخطاء.
لدنيا كحٌب األان، كخالص من آفات القلوب ككل التعلقات ا ال يوجد فيو حبٌ  (قَػْلٍب َسِليمٍ )

بغّب هللا عز كجل، فلم يتعٌلق بشيء ال يوجد فيو رضا هللا، كفيو داللة على صحة عقيدتو 
كخلوص نيتو كصفاء مشاعره، مع عيشو ُب أجواء جاىلية مفعمة ابلصنمية كعلى ذلك عاش 

وِف ، ِٕٓ/ّالَبغيب كالَبىيب (دو حىٌبَّ يىٍستىًقيمى قػىٍلبيوي الى يىٍستىًقيمي ًإٲبىافي عىبٍ ) ِف اٖتديثكمات! 
 فأحبها إليو أصفاىا كأصلبها كأرٌقها: أصلبها ُب (القلب)كىو  )إٌف  ُب عباده آنية اٖتديث

 عن اإلماـ الصادؽ)ع(، ٔٓصَٕالبحارقها على اإلخواف(رٌ دين هللا، كأصفاىا من الذنوب، كأ
القلب  ٠بيٌ  :معىن القلب، ُّْ/ُْمثلاأل(رىبَّوي، كليسى فيًو أحىده ًسواهي   لقىىالقىلبي السَّليمي الذم يى )

 بو كشٌدة ٙبسسو ككثرة أتثره، كقلب ا٤برء حـر هللا، فبل ٘بعل ُب حـر هللا غّب هللا،قلبان لسرعة تقلٌ 
 كالثابت على منهج ،كا٤بطمئن بذكر هللا ،: ا٣بإب من تقلبات القلوب كآفاهتاوالقلب السليم
ُب التعامل مع الناس، إهنا صورة حية كاقعية ُب التسليم ا٣بالص ، الصادؽ هللا، كا٤بستقيم 

 .كاالنقطاع التاـ ُب ٦بيئو لربو
(كالتعبّب البديع بسبلمة القلب لو دالالت كاسعة ا٤بغزل عميقة ا٤بعُب رقيقة ا٤ببُب، بَِقْلٍب َسِليمٍ )

كقولو يدؿ على فعلو، كفعلو يدؿ على كعيو،  ،تعبّب موح ٗبدلولو، كمظهره يدؿ على جوىره
سىليمى اللساف كالفكر  (سىليمى القلب)ستقامتو، كمعناه يدؿ على مغزاه، فإذا اككعيو يدؿ على 
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بلمة كالكرامة ببل أية ندامة كال كالعقل، كسلمت النفس كا٤بشاعر كالضمائر، كُب االستقامة السٌ 
ِف غرر ، ٖٗ-ٖٖالشعراء(ِإَّلَّ َمْن َأَتى اّلِلََّ بَِقْلٍب َسِليمٍ ، َوََّل بَػُنوفَ يَػْوـَ ََّل يَنَفُع َماٌؿ مبلمة، كقولو)

انىوي عىٍبدان رىزىقىوي قػىٍلبان سىًليمان كى خيليقان قىًوٲبان ) اٖتكم إبراىيم صاحب القلب  (ًإذىا أىحىبَّ اَّللَّي سيٍبحى
ِإْذ  )-ٖٓفوس القلقة، كالفطرة ا٤بلوثة كالن ،السليم استنكره قومو أصحاب القلوب السقيمة

صناـ قاؿ (؟! متعجبان مستغرابن موٖبان ٥بم، حْب رآىم يعبدكف األقَاَؿ ِْلَبِيِو َوقَػْوِمِو َماَذا تَػْعُبُدوفَ 
يقة نوح ُب التبليغ، أم شي ر (؟ بطريقة االستفاـ كاالستنكار كالتقريع، على طَماَذا تَػْعُبُدوفَ ٥بم)

٣تب على ا٘تؤمن أف يطمئن إىل سالم  ييعبد،  توالوف كتطيعوف فإنو ليس من شأنو أف
كمن ٰبب كمن يبغض؟ كمن يطيع  عقيدتو، من يوال؟ ومن يّتبع؟ وإىل من يقتدي ويركن؟

  ،فسوؼ يعيش اإلنساف الضياع كيعاين من التيو ،كمن يعصي؟ كمن دكف معرفة الوالء الصحيح
ماتى كٓبى يعرؼ، إماـ  )مىن عن النيب)ص(، ُٕء/االسرا(يَػْوـَ َيْدُعو ُكلَّ ُأَنٍس ِبَِِماِمِهمْ كقولو )

)طوىب لقلب سليم أطاع من يهديو، ك٘بنب  ِف اٖتديث ٕٕصِّالبحار(زمانو ماتى ميتةن جاىلٌية
و للخّب كإبرادتو الصلبة ينطق إبراىيم القدكة ا٢بسنة بقلبو السليم كحبٌ  ،ّْٔ/ٔالكاشفمن يرديو(

كبدأ  ،عبادة األصناـ ا٢بجرية كالعقائد الصنمية اب١بهاد ضد ،كعزمو القوم كرؤيتو الواضحة
القلب )حظ تصرفات صاحب ال، ُِْالشعراء/(َوَأيِذْر َعِشريََتَك اْْلَقْػَرِبيَ أببيو كعشّبتو كقولو)

كيف يتحٌدث؟ كيف يتعامل؟ كيف يقاـك الفساد؟ كال يقٌلد تقليدان أعمى، كال يٌتبع   (السليم
ا كاف حاؿ الناس مكيف  (حشره مع الناس عيد)كال يقوؿ: اتٌباع ا١باىل، كال يكوف )إٌمعة( 

 أكوف! 
االستفهاـ إنكارم أقول من ا٣برب، ألنو أيخذ اإلجابة (؟ ُترِيُدوفَ  َأئِْفًكا آِٙتًَ  ُدوَف اّلِلَِّ  )-ٖٔ

جل أبف ك كىو الكذب على هللا عزٌ : أشنع الكذب كأفظعو واإلفكلها عليهم، منهم كيسجٌ 
، أم أتريدكف آ٥بة اإلفك ىو قلب اٖتقيق  وإيهاـ الناس: إذف، كةل٘بعل لو شريكان ُب م

تم ع( حٌب خدآٙت  دوف هللاة )داالكذب كتتفننوف ُب عب مكذكبة من دكف هللا؟! أم تتقنوف
ىل تريدكف  (تُرِيُدوفَ أنفسكم كغّبكم، فصار الكذب ُب طبعكم كعاداتكم تتفننوف ُب عرضو )

رب طض مبِب على الكذب كا١بهل كالبهتاف، كالكذب يعبادة آ٥بة غّب هللا؟ ككل ما دكف هللا
: قلب الشيء عن حقيقتو وأصل اإلفككينكشف كال يثبت لكوف حبل الكذب قصّب، 

بطريقة فنية خادعة كموٮبة على أهنا ىي ا٢بقيقة الصحيحة، فيألفها الناس كيعبدكهنا على  
وهنا تتناسب مع شهواتكم كرغباتكم ( تطيعُدوَف اّلِلَِّ كذهبا كىم ال يعلموف، إنكم تريدكف آ٥بة)

كجهلكم، إنكم ٚبدعوف أنفسكم ابفتعاؿ الكذب الذم يغٌشكم كيضلكم، إنكم ال تبحثوف 
عن ا٢بق ُب حجة كدليل علمي، بل ترغبوف التقاليد كالعادات ا١باىلية الفاسدة ا٤بألوفة، كمن 

ه الباطل، ينفعو ا٢بق يضرٌ )كمن ال  عن اإلماـ علي )ع(، بو الشيطاف بى حَّ ضاؽ عليو الرٞبن رى 
 .ُٗصِشرح هنج الببلغة بللة(ه الضٌ تضرٌ  يستقيم بو ا٥بدلكمن ال 
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ْخ ػَنْوُ ُٓذْزِشَِّٖ ،كَوَدٍَ بِِِّٗ عَوٌِْْ ،كَنَظَشَ َٗظْشَشً كِِ خُنُّفٌُِّ ،كََٔد ظَنٌُُّْ زِشَذِّ خُْؼَدَُِٔنيَ﴿-ٜٓ-ٚٛ  ﴾كَعٌٌَََُّ
(استفهاـ توبيخ كٙبذير، إنو أسلوب مرف من أساليب الببلغ ِميَ َفَما ظَن ُكم ِبَربِّ اْلَعالَ  )-ٕٖ

أف يصنع بكم كأنتم أتكلوف  ،كا٢بوار الرسإب إٔب عامة الناس، أم شيء تظنوف برب العا٤بْب
ما ىو تصٌوركم  تعأب؟ ماذا تفكركف ٖبالق ا٣بلق؟  ،كهللا ٲبهل كال يهمل ،رزقو كتعبدكف غّبه

يَساُف َما َغرََّؾ ِبَربَِّك اْلَكِرميِ ) قولوماذا كصل علمكم ٫بوه؟ ك الَِّذي َخَلَقَك ، اَي َأيػ َها اإْلِ
، ىل تتوقعوف أنو سّبٞبكم كال يعذبكم؟ كالقرآف ىنا ٓب يذكر ٕ-ٔاالنفطار/(َفَسوَّاَؾ فَػَعَدَلكَ 

مباشرة ليوصل عرض قصة إبراىيم  القرآين ا٢بوار معهم كال الرد عليهم، كٲبضي السياؽ
 ا٤بقاكمة.دىا الَببوية ٗبشاى
(كاف ألىل اببل ُب فَػَقاَؿ ِإيّنِ َسِقيمٌ  )-ٖٗر، ل كتفكٌ نظرة أتمٌ  (فَػَنَظَر َيْظَرًة ِف الن ُجوـِ  )-ٖٖ

العراؽ عيد ٰبتفلوف بو سنواين، يضعوف الطعاـ أماـ آ٥بتهم لتباركو ٍب ٱبرجوف ٝبيعان إٔب خارج 
دكف إٔب معابدىم لتناكؿ طعامهم الذم ابركتو ا٤بدينة ٰبتفلوف بعيدىم، كُب آخر اليـو يعو 

فَػَقاَؿ ِإيّنِ  ،فَػَنَظَر َيْظَرًة ِف الن ُجوـِ ) أصنامهم! فحْب دعاه قومو ليبلن للمشاركة ُب مراسيمهم
مريض، السقم ا٤بعنوم كا٤برض النفسي كليس مرضان جسداين، أم ُب حالة  :سقيم (َسِقيمٌ 

ده أال ٱبرج معهم ُب يـو عيدىم إلعبلف ا٢برب على نفسية قلقة كذىنية مضطربة، ككاف مقص
معتقداهتم الصنمية كتكسّب أصنامهم ا٢بجرية، فمن يعـز على تنفيذ أمر خطّب، ٰبذر من 

إين ُب  (فَػَقاَؿ ِإيّنِ َسِقيمٌ )األمور فيكوف مهمومان مغمومان قلقان من عاقبة  ،ا٤بخاطر ا٤بَبتبة عليو
ة الضبللة ّب ة ا٤بناسبة ٥بداية قومي، كٚبليصهم من ححّبة من أمرم، كعدـ معرفة الطريق

َوَوَجَدَؾ َااَّلًّ كقولو تعأب لنبٌينا دمحم)ص( قبل البعثة )  ،كإنقاذىم من ظلمات ا١بهالة
 .ٕالضحى/(فَػَهَدىه 

:من قبيل التورية، كىي أف تريد شيئان كيفهم اآلخركف منو شيئان آخر ٤بصلحة معىن سقيم
فَػتَػَولَّْوا ) -َٗالفرصة ا٤بناسبة لتكسّب أصنامهم، كالتورية ليست كذابن،ضيها ا٢باؿ، النتهاز تقي

 (فانصرفوا عنو معرضْب، كتركوه كحده كخرجوا إٔب عيدىم.َعْنُو ُمْدِبرِينَ 
َٕ ،دَُِْْٔنيِكَشَخؽَ ػََِْْيِْْ مَشْزًد زِ ،َٓد ٌَُُْْ َُد ظَنيِوٌَُٕ ،كَشَخؽَ بَََُِٰ آُِيَعِيِْْ كَوَدٍَ ؤََُد ظَإًٌَُُِْٕ﴿-ٜٗ-ٜٔ  ﴾كَإَهْسٌَُِخ بَُِْْوِ َّضِكٌُّ
فماؿ ٕبيلة  ،فتحرؾ ٖبٌفة، كبسرعة مع خفاء، من ركغة الثعلب :فراغ( فَػَراَغ ِإىَله آِٙتَِتِهمْ  )-ُٗ

(٥بم فَػَقاؿَ خفٌية ٌسرية إٔب آ٥بتهم، كذىب بسرعة ذكية إٔب أصنامهم ا٤بصنوعة من األحجار )
(؟ ٓبى ال َما َلُكْم ََّل تَنِطُقوفَ ) -ِٗمن ىذا الطعاـ الٌلذيذ،  (ُلوفَ َأََّل َتَْكُ إبراىيم مستهزائن )

فَػَراَغ َعَلْيِهْم ) -ّٗ٘بىيبوين على سؤإب؟ قاؿ ىذا احتقار لؤلصناـ كاحتجاج على من يعبدىا، 
: فذىب متوجهان بسرعة كُب حذر كخفاء إٔب أصنامهم يضرهبم ضرابن فراغ (َاْراًب اِبْلَيِميِ 
لديو من قوة كتصميم كإرادة تدمّبان كٙبطيمان، كخصَّ الضرب  بكل ما ،بيده اليمُب بفأس كاف

(فلما رجع قومو إٔب فََأقْػبَػُلوا ِإلَْيِو يَزِف وفَ  )-ْٗابليمْب ألهنا األقول كالضرب هبا أشد، 
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ركا إبراىيم الذم كاف يستهزئ ٍب تذكٌ  ،أصنامهم، شاىدكا مشهدان فضيعان غامضان فتحٌّبكا
َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا ِإَّلَّ َكِبريًا ، َوََتّلِلَِّ َْلَِكيَدفَّ َأْصَناَمُكم بَػْعَد َأف تُػَول وا ُمْدِبرِينَ امهم بقولو)أبصن

ُْم َلَعلَُّهْم ِإلَْيِو يَػْرِجُعوفَ  (أم يسرعوف ُب ا٤بشي، كىم ُب فََأقْػبَػُلوا ِإلَْيِو يَزِف وفَ ) ٖٓ-ٕٓاألنبياء/(ٙتَّ
قالوا لو: كٰبك ٫بن نعبدىا كأنت تكسرىا! كىم ٝبع كثّب غليظ  حالة ثورة كاضطراب،

كغاضب، كىو فرد كاحد أعزؿ كشفاؼ، كلكنو مؤمن كاعو ٰبمل ىٌم التغيّب للواقع ا١باىلي 
 َُِالنحل/(ِإفَّ ِإبْػَراِىيَم َكاَف أُمًَّ  قَايًِتا ّلِلَِِّّ َحِنيًفاالوثِب، كٰبمل إرادة أمة كقولو)ا٤بتخٌلف 
الذم يسرع فيخلط بْب الطّباف كا٤بشي، كمنو  ،كناية ببلغية تشبيهية من زفيف النعاـ: ويزّفوف

 استعّب زؼ العركس إٔب عريسها.
خدًُخ زِوِ كَإَسَ ،هَدٌُُخ خزْنٌُخ َُوُ زُنَْْدًٗد كَإَُْوٌُهُ كِِ خُْفَمِِْْ ،ًَخَُِّوُ خََِوٌَُْْ ًََٓد ظَؼٌََُِْٕٔ ،هَدٍَ ؤَظَؼْسُذًَُٕ َٓد ظَنْمِعٌَُٕ﴿-ٜٛ-ٜ٘

 ﴾ًَْْذًخ كَفَؼَِْنَدىُُْ خُْإَعْلَِِنيَ
(االستفهاـ لئلنكار، فقبضوا عليو كأثناء التحقيق: أجاهبم قَاَؿ َأتَػْعُبُدوَف َما تَػْنِحُتوفَ ) -ٓٗ

موىا أبيديكم كأدكاتكم، كٙبرسوهنا من األعداء لعجزىا أف ان، أتعبدكف أصنامان ٫بتٌ إبراىيم موٖبٌ 
ف تبوؿ عليها، أفبل عقل فيكم يفٌكر كينهاكم عن ىذه أتمٌكن الكبلب تدافع عن نفسها، كت

(كهللا خلقكم َواّلِلَُّ َخَلَقُكْم َوَما تَػْعَمُلوفَ ) -ٔٗخافة؟! كىو ٰبٌرؾ فطرهتم، بللة كالسٌ الضٌ 
: موصولة ٗبعُب الٍب، كخلق ا٢بجارة الٍب تعملوف منها ما (َوَما تَػْعَمُلوفَ كأكجدكم من العدـ )

، فكيف تعبدكف ُٔالرعد/(ُقِل اّلِلَُّ َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ ككل األشياء ٨بلوقة  كقولو) اصنامكم،
، كفيو توبيخ ٖٕىود/(َألَْيَس ِمنُكْم َرُجٌل رَِّشيدٌ ا٤بخلوؽ ا٤بصنوع كتَبكوف ا٣بالق الصانع؟! كقولو)

َيانً ) -ٕٗار على قبيح فعلهم كسوء تفكّبىم، للكفٌ  (فثاركا  فَأَْلُقوُه ِف إتَِْحيمِ قَاُلوا ابْػُنوا َلُو بُػنػْ
َيانً عليو كقالوا: ) (مكاانن عاليان كاشعلوا ُب كسطو النّباف ا٤بستعرة الشديدة ٍب ارموه ابْػُنوا َلُو بُػنػْ

فيو ليكوف ًعربة لآلخرين، ٤با غلبهم إبراىيم ُب ا٢بجة كالربىاف، كاجهوه ٗبنطق القوة كالبطش 
ٌد ظلمان كبطشان من ا١باىلية األكٔب! فبل مانع لديهم من إابدة كالطغياف! كا١باىلية ا٢بديثة أش

: عندما  اَّلستعداد لردود اْلفعاؿالشعوب بكاملها، كٯبعلوا أرضهم كدايرىم مهٌدمة ٧بركقة! 
كسر إبراىيم أصنامهم، كاف مستعٌدان لكل طارئ انتقامي، ككل رٌدة أفعاؿ عنيفة ضٌده، فكاف 

كأغلى شيء حٌب نفسو الزكية يسَبخصها ُب سبيل هللا،  ،على استعداد أف يضٌحي بكل شيء
 .فيأٌب ربو شهيدان سعيدان 

( من أجل ٙبقيق صدمة مزلزلة ُب مشاعر الناس، كخلق ىزة وأفضل ا٘توت قتل الشهادة)
ب، فهم ُب ظلمات الضبلؿ بعضها ركٌ ا٤ب، كا١بهل انقبلبية عنيفة ٥بذه األمة ا٤بنغمسة ُب ا١بهل

ن أف يفتح ٥با آفاؽ من التفكّب ا١بديد كالقناعة ا١بديدة ذات القيم فوؽ بعض، حٌب يتمكٌ 
(٨بططوا ٚبطيطان إجراميان إلىبلكو كإذاللو، أبف َفَأرَاُدوا بِِو َكْيًدا) -ٖٗكا٤ببادئ كاألخبلؽ، 
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رموه ُب النار بواسطة ا٤بنجنيق، قاؿ هللا تعأب أدرؾ عبدم اي جربائيل، فأدركتو كقلت لو: ىل 
ركح كىو يتؤٌب الصا٢بْب.  )أما إليك فبل، علمو ٕبإب يكفيو عن سؤإب( فقاؿلك حاجة؟ 

(فأبطلنا تدبّبىم كجعلناىم ا٤بغلوبْب َفَجَعْلَناُىُم اْْلَْسَفِليَ ) مع االختصار ْٕٓ/ٕالبياف
َوَساَلًما  قُػْلَنا اَي َنُر ُكوين بَػْرًدابردان كسبلمان عليو كقولو) -ٗبعجزة خارقة-ا٤بقهورين، ٔبعل النار

الكربل ٓب : كمن الغريب العجيب، مع ىذه ا٤بعجزة ا٣بارقة فائدة، -ٗٔاألنبياء/(َعَلىه ِإبْػَراِىيمَ 
ٙبركهم ىذه ا٥بزٌة يهتًد قومو، كٓب يدخل نور اإلٲباف ُب قلوهبم لكثرة ذنوهبم كقسوة قلوهبم، كٓب 

َوَأمَّا َِتُوُد فَػَهَديْػَناُىْم ) قولوا٤بزلزلة للمشاعر الٍب أىانت معتقداهتم فبقوا عليها ك ا٣بارقة
إبراىيم أهنم مٌيتو األحياء فقرر ىجرىم  ن، فأيقُٕفصلت/(فَاْسَتَحب وا اْلَعَمىه َعَلى اْٙتَُدىه 

 كمفارقتهم فقاؿ:
 ﴾زِـَُِدٍّ لٍَِِْْ كَسَؾَّشَْٗدهُ ،سَذِّ ىَرْ ُِِ َِٖٓ خُقَّدُِمنِيَ ،ًَهَدٍَ بِِِّٗ رَخىِرٌ بَََُِٰ سَزِِّ عََْيْذِِّٖ﴿-ٔٓٔ-ٜٜ

ك٤بٌا ٪ٌباه هللا من النار، كخلصو من كيد الفٌجار هبذه ا٤بعجزة ا٣بارقة للمألوؼ كا٤بعركؼ، كمع 
ِإفَّ َشرَّ كا عليها كالعمٌياف كقولو)ىذه ا٤بعجزة الظاىرة القاىرة كٓب يتدبركىا كيدركوىا فيؤمنوا، فمرٌ 

َوقَاَؿ ِإيّنِ َذاِىٌب ِإىَله َرّبِّ  )-ٗٗ ،ِِاألنفاؿ/(الَِّذيَن ََّل يَػْعِقُلوفَ الدََّوابِّ ِعنَد اّلِلَِّ الص م  اْلُبْكُم 
بعدما نصره هللا على قومو الغبلظ، فارقهم كسأؿ هللا أف يشملو بتوفيقو كعنايتو   (َسيَػْهِدينِ 
َي فَاْعُبُدوفِ ) كقولو وِف اآلي  ، ٔٓلعنكبوت/ا(اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ِإفَّ َأْرِاي َواِسَعٌ  فَِإايَّ
إٔب أف اإلنساف إذا ٓب يتمكن من حفظ دينو ككرامتو ُب كطنو، كجب عليو ا٥بجرة منها  :إشارة

يَس ِإَّلَّ لِيَػْعُبُدوفِ إٔب أرض أخرل يتيٌسر لو فيها عبادتو عز كجل كقولو)  (َوَما َخَلْقُت إتِْنَّ َواإْلِ
 ِٕٗٗف هنج البالغ  حكمهللا كُب نصرة دين هللا، فهي إذف ىجرة إٔب هللا كُب سبيل  ،ٔٓالذارايت/

بك من بلد، خّب الببلد ما ٞبلك( كأخسر الناس من استعبدتو األكطاف،  حقٌ أب)ليس بلد 
كىاٍلفىٍقري ُب  ،اٍلًغُبى ُب اٍلغيٍربىًة كىطىنه ) ِٙ٘ف هنج البالغ  حكم ،كييهاف هبا اإلنساف كيفقد فيها األماف

ت مقدسة فهاجر من أرض اببل ُب العراؽ إٔب األرض ا٤بقدسة، ك٠بيٌ  (يَػْهِدينِ سَ ()اٍلوىطىًن غيٍربىةه 
كىو أكؿ من ىاجر  ألهنا خالية من األصناـ، ىاجر مع زكجتو سارة، فهناؾ نيب هللا لوط)ع(
ان كاحدان يكفيو ا٥بمـو  من ا٣بلق، فمن توٌجو إٔب كجو كاحد يكفيو الوجوه كلها، كمن ٞبل ٮبٌ 

 (َربِّ َىْب ِل ِمَن الصَّاٖتِِيَ ) -ََُ، كموقع مفيد جديدة ُب كاقع جديد كلها، ليبدأ ٘بربة
فقاؿ: رب ىب ٕب ىبة خاصة، كلدان مؤمنان كخىلىفىان  سأؿ ربو حينما بلغ الكرب كٓب يرزؽ كلدان،

ضِب عن قومي كعشّبٌب الذين فارقتهم، كيكوف امتدادان طبيعيان صا٢بان، يؤنسِب ُب غربٍب كيعوٌ 
تَِنا قُػرََّة َأْعُيٍ َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقَي من بعدم كقولو)مباركان  رَبػََّنا َىْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّايَّ
  .فاستجبنا دعاءه كبٌشرانه (فَػَبشَّْرَنُه ِبُغاَلـٍ َحِليمٍ  )-َُُ، ْٕالفرقاف/(ِإَماًما
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قلو كسبلمة فهمو كاستقامة سلوكو (مصوغ على صيغة أبيو إبراىيم ُب كماؿ عبُِغاَلـٍ َحِليمٍ )
ان كقوران حكيمان مسيطران على أحاسيسو، حليمان حيدكٝباؿ صربه كحلمو، كسيكوف كلدان عزيزان ك 

كال  ،غّب مستعجل ُب األمور قبل أكاهنا، كال يغضب بسهولة كال يضطرب عند إصابة ا٤بكركه
و اب٢بليم كىو غبلـ كسنرل آاثر ل ا٤بشاؽ، ككصفو ربتهٌور كال ينفعل بسرعة كيتحمٌ يٯبزع كال 

، ٓب يصف القرآف من األنبياء اب٢بليم إاٌل الفريد بنو الوحيدر فرحة إبراىيم ابحلمو، كنتصوٌ 
: كثّب التضرٌع ُب الدعاء، أّواه ٕٓىود/(ِإفَّ ِإبْػَراِىيَم َٖتَِليٌم َأوَّاٌه م ِنيبٌ ) إ٠باعيل كأبوه بقولو

عإب ا٥بمة كقدكة حسنة ٲبلك نفسو، كىو غبلـ الذم كرب : كبّب العقل ككثّب الفهم ك واٖتليم
عقلو كإٲبانو على عمره! كقٌلما يوجد ُب الغلماف سعة الصدر، كانت سارة زكجة إبراىيم عقيمان 

)الغبلـ( من جاكز العشر  فوىبت لو قريبتها ىاجر كأ٪بب منها إ٠باعيل. قاؿ بعض أىل اللغة
 .)كالصيب( مادكهنا

هَدٍَ َّد ؤَزَطِ خكْؼََْ َٓد ظُآَْشُ عَعَفِذُِِٗ بِٕ  ؾَ َٓؼَوُ خُغَّؼَِْ هَدٍَ َّد زُنََِّ بِِِّٗ ؤَسٍََٰ كِِ خَُْٔنَدِّ ؤَِِّٗ ؤَرْزَمُيَ كَدٗظُشْ َٓدرَخ ظَشٍََٰ كَََِّٔد زََِ﴿-ٕٓٔ
 ﴾ؽَدءَ خَُِّوُ َِٖٓ خُقَّدزِشَِّٖ

كرب إ٠باعيل كبلغ من العمر مبلغان يسعى   (فلمافَػَلمَّا بَػَلَغ َمَعُو السَّْعيَ : )قص  إٔتاعيل الذبيح
 إبراىيم البنو الوحيد إ٠باعيل (َقاؿَ فيو ٢بوائج ا٢بياة مع أبيو كىو ُب سن الشباب )ا٤براىقة( )

ـِ ) َأيّنِ فقة بصورة متكررة )ش: تدؿ على العطف كالرقٌة كالاي ُبِن( اَي بُػَِنَّ ِإيّنِ َأَرىه ِف اْلَمَنا
٥بذا  ذكر مباشر قصة الذبحيم، للو بغبلـ ح!! يصٌور القرآف بعد البشارة قرابانن  (َأْذَِبُكَ 
( كاف ْْ)النمل/ ٥بدىد ابلرسالةا! كما ذكر ردَّ فعل ملكة سبأ مباشرة بعد أف أرسل الغبلـ

إبراىيم)ع( عازمان من غّب تردد أف ٰبقق رؤايه ابلفعل، كيدرؾ أهنا إشارة من ربو ابلتضحية 
ديعة هللا ي جزء من النبوة، كابنو العزيز ك تكوف رؤايه ُب ا٤بناـ كحيان يوحى، كىابلعزيز، ألف النيب 

ِإفَّ اّلِلََّ اْشتَػَرىه ِمَن اْلُمْؤِمِنَي َأيُفَسُهْم ) عنده، كأراد هللا أف ترد الوديعة إٔب صاحبها كقولو
عاج كال يستسلم ُب جزع، إ٭با ىو ، كلكنو ال يليٌب ُب انز ُُُالتوبة/(َوَأْمَواَٙتُم ِبَِفَّ َٙتُُم إْتَنَّ َ 

القبوؿ كالرضى كحيسن االستجابة. ككاف يقٌص إبراىيم رؤايه ُب منامو على ابنو ليكاشفو ابألمر 
كال ٱبفيو عليو، كىكذا ينبغي أف تكوف العبلقة بْب األب كابنو، عبلقة الصداقة كالصراحة 

وية بْب األب كابنو؟ فاألب ال ٲبلك إالٌ كالثقة كاالحَباـ ا٤بتبادؿ، ما ىذه الرزانة كالشخصية الق
ومع ذلك جاء اْلمر اإلٙتي ِبف يذبح ىذا الولد الوحيد الذم رزقو هللا إاٌيه على كرب سنو، 

عداء ٍب ييقتل شهيدان ُب سبيل هللا، كليس أف يرسلو إٔب ساحة ا٤بعركة ليقتل األ ابنو بيديو!!
بح كلده الوحيد كيقتل أملو كيقطع كشائج فهذه حالة أسهل بكثّب من ا٢بالة األكٔب، أف يذ

ا٢بب كالقرب بينهما، كيينهي امتداده ُب ا٢بياة! إهنا حالة ٭بوذجية ٩بيزة اندرة عالية ا٤بستول 
ف تتكرر كال ٲبكن ييقتدل هبا، ألنو ال يوجد فيها أمر إ٥بي، إهنا حالة أقوية اإلٲباف، ال ٲبكن 

 فات بْب أبناء األسرة الواحدة ُب ما بينهم كمع رهبمشديدة الصلة ككبّبة الثقة كجامعة للمواص
كقاؿ: فٌكر ُب األمر، ما ىو رأيك فيو كىو  ،(شاكره ليختربه كييهٌيئ نفسوفَايظُْر َماَذا تَػَرىه )
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يربيو كيعٌده ٗباذا ٯبيبو؟! ىذا مبدأ الشورل ُب اإلسبلـ بداخل األسرة ضمن نظامهم الداخلي 
 .ُٗٓآؿ عمراف/(ِف اْْلَْمرِ  َوَشاِوْرُىمْ ) كقولوعتمد،  ا٤ب
(نٌفذ ما أيمرؾ هللا بو بصرب كشجاعة، ىذا ىو سبيل ا٤بؤمنْب قَاَؿ اَي َأَبِت افْػَعْل َما تُػْؤَمرُ )

يُن اْٗتَاِلصُ ا٤بخلصْب حقان كصدقان) ، فهي كلمات ا٤بؤمن العآب ٗبا يقوؿ ّالزمر/(َأََّل ّلِِلَِّ الدِّ
ذم يواجهو، ال أمر لو مقابل أمر هللا، ا٤بتيقن أنو أمر هللا، كا٤بالك ألعصابو ، ا٤بطمئن لؤلمر ال

ُب مودة كقرىب كشفافية،  (اَي َأَبتِ ) فهو الواثق أبنو يؤدم كاجبو، كال يهولو األمر الغريب!
ربو فأحسن  وكىكذا أٌدب !فشبح األمر ابلذبح ال يزعجو كال يفزعو كال يفقده رشده كأدبو

(إهنا إجابة ابلقبوؿ ا٣بالص بدكف تردد أك خوؼ َء اّلِلَُّ ِمَن الصَّاِبرِينَ َسَتِجُدين ِإف َشاأتديبو. )
أك شك أك اضطراب، إهنا إجابة الصبور الراضي بقضاء هللا ا٤بستسلم ألمره، ا٤بسٌلم كجهو ، 

نه كىاتػَّبىعى ًملَّةى ًإبٍػرىاًىيمى كىمىٍن أىٍحسىني ًديننا ٩بٍَّن أىٍسلىمى كىٍجهىوي َّللًًَّ كىىيوى ٧بيٍسً ) ايلركعة ىذا اإلٲباف كقولو
ًنيفنا  اب٤بعاكؿ منو يستفلٌ  ا١ببل، ا١ببل من صلبأ )ا٤بؤمن عن اإلماـ الباقر)ع(، ُِٓالنساء/ (حى
، كىكذا األنبياء)ع( أسوة حسنة لبلقتداء، ِّٔ/ٕٔالبحار شيء( دينو من يستفل ال كا٤بؤمن

قمم تتناسب معهم، جاء األنبياء )ع( كىم كقمة إنسانية تكاملية، فيكوف سلوكهم أيضان قمة ال
َسَتِجُدين ِإف َشاَء اّلِلَُّ ِمَن ) ال يتعٌلقوا ابلدنيا أكثر من ا٢باجة إليها فإهنا مزرعة اآلخرة

(ٓب أيخذ ىذه اإلجابة بطولة كال شجاعة كال ٠بعة، كٓب أيخذىا اندفاعان إٔب ا٣بطر الصَّاِبرِينَ 
إف ىو أعانة  (هللاُ  اءَ إف شَ جع الفضل كلو إٔب مشيئة هللا )ا أر كنكراف الذات دكف مباالة، إ٭ب

مع ا٤بتبادؿ وذجي معلى ما يطلب إليو، فهو مستعد لتلبية ىذا األمر برٞبة هللا، اي لؤلدب الن
٠باعيل: نعم العوف أنت اي إالبنو  ة التسليم ألمر هللا، قاؿ إبراىيملعظم ايالٌرب كمع األب، ك 
 بِب على أمر هللا. 

: أرسل هللا أحد األنبياء إٔب قومو عبدة األصناـ، فأمرىم وصل بي اْليبياء واْلولياء حلق 
لىكي فقاؿ لو: جئت مى اب٤بعركؼ كهناىم عن ا٤بنكر، فأخذكه ليقتلوه شٌر قتلة، فأرسل هللا إليو 

ِلَك َجَعلْ كقولو ) )ٕب أسوة ٗبا يصنع ابألنبياء(! ملبيان ٤با تريد، فقاؿ النيب لو َنا ِلُكلِّ َييبٍّ وََكذَه
يِس َوإتِْنِّ  ، كىكذا يشّب القرآف إٔب قصة أصحاب األخدكد  ُُِاألنعاـ/(َعُدوًّا َشَياِطَي اإْلِ

كاف ُب ما مضى قـو طغاة كفرة حفركا خندقان  ْالربكج/ (قُِتَل َأْصَحاُب اْْلُْخُدودِ كقولو)
الشرؾ تركوه، كمن أصرَّ على إٲبانو  كا اب٤بؤمنْب، فمن ارتد عن دينو إٔبؤ كأضرموا فيو انران كجا

جساـ ا٢بٌية ٙبَبؽ، كال ذنب ٥بم إال أحرقوه، كىم قاعدكف حوؿ ا٣بندؽ يتلذذكف ٗبشاىدة األ
اإلٲباف اب، كىذا ما فعلو الطغاة اب٤بؤمنْب ا٤بستضعفْب ُب كل زماف كمكاف! كىكذا قاؿ سيد 

إين َّل أرى ا٘توت إَّلّ ) يزيد ا٤بتهتك الشهداء كا٤بقاكمْب ا٢بسْب بن علي)ع( كىو يرفض بيعة
كقاؿ الشهيد علي األكرب ألبيو ا٢بسْب ُب  برمان: شقاءن، (سعادة، واٖتياة مع الظا٘تي إَّّل برما

وت علينا أـ كقعنا على ا٤بوت! كقعة الطف: ال نبإب اب٤بوت ما دمنا على ا٢بق، سواء كقع ا٤ب
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٢بياة الدنيا طاعة ألمر هللا تعأب، فلم يكن كىكذا كاف أئمة أىل بيت النيب)ع( استهانوا اب
 .منهم إالٌ مقتوؿ أك مسمـو كرحلوا شهداء

تقنوا فٌن ا٤بوت، كاختاركا مواتن حركيان حضاراين كاعيان مليئان اب٢بياة ا٤بؤثرة ا٤بفعمة أ: والشهداء
ة الذليلة، كاختاركا كفىٌضلوا ا٤بوت العزيز على ا٢بيا ،ٔبماؿ ا٣بلود، كبركعة اإلابء كا٤بقاكمة للطغاة

عل كلمة هللا ىي العليا، ك٫بن ندين ٥بم ابلوالء كالوفاء كاالتٌباع، راجع ١بالشهادة ُب سبيل هللا 
( أربعة ٦بلدات فنية، كىي دراسة علمية الشهادة َتصيل َّل استئصاؿالتفاصيل ُب موسوعتنا )

إنو رأل ليلة الَبكية ُب ا٢بج  : قيل: فائدةستشهادية ُب ا٤بنظور اإلسبلمي، االمعاصرة للنظرية 
كأف قائبلن يقوؿ لو: إٌف هللا أيمرؾ بذبح ابنك الوحيد ىذا، فلما أصبح قاؿ: ىذا ا٢بلم من هللا 

( فلما أمسى رأل مثل ذلك، فعرؼ أنو من يـو الرتوي تعأب أـ من الشيطاف؟ فمن ٜبة ٠بيٌيى)
(. يـو النحرة الثالثة، فهٌم بنحره فسيٌميى )( ٍب رأل ُب الليليـو عرف هللا تعأب، فمن ٜبة ٠بيٌيى )

٭با جاء األمر ُب ا٤بناـ دكف اليقظة، مع أف غالب كحي األنبياء أف يكوف ُب اليقظة، كذلك إك 
 كٝباؿ الصدؽ.  ،كجبلؿ اإلخبلص ،كوف مبادرهتا إٔب االمتثاؿ أدؿ على كماؿ االنقيادتل

بَِّٕ ، بَِّٗد ًَزََُِٰيَ َٗفْضُِ خُُْٔمْغِنِنيَ هَذْ فَذَّهْطَ خُشُّئَّْد ، ًََٗددَّْنَدهُ ؤَٕ َّد بِزْشَخىُِْْ، كَََِّٔد ؤَعََِْٔد ًَظََِّوُ ُِِْفَسِنيِ﴿-ٙٓٔ-ٖٓٔ
 ﴾ىََٰزَخ َُيٌَُ خُْسََِدءُ خُُْٔسِنيُ

)األب  فلما أسلما كسٌلما كاستسلما ٗبعُب كاحدمن التسليم، أم  (فَػَلمَّا َأْسَلَما )-َُّ
ر هللا كرضيا بقضائو طوعان ال كراىان، كبتلك الطاعة للرٞبن ٱبيب الشيطاف بن( تنفيذان ألمكاال

َوِإيَُّو كلقد أسلما بدرجة اليقْب )كتتألق الركح، كتزكوا النفس،  ، كتتهٌذب الطبائعكٱبنس ا٥بول
ومعىن ( الغاية القصولتدرؾ  ابليقي)ِٚ٘ٔف هنج البالغ  خطب  ، ُٓا٢باقة/(َٖتَق  اْلَيِقيِ 

: ىو التسليم ألمر هللا كاالستقامة على منهجو، ىذا ىو اإلسبلـ ٗبعناه العاـ الذم ـاإلسال
الشامل الكامل الذم جاء بو نيب  واإلسالـ مبعناه اٗتاصيشمل كل الرساالت السماكية، 

ٍم اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكي ) الرٞبة دمحم)ص( كونو خاًب األنبياء كرسالتو خاٛبة الرساالت كقولو
ـى ًديننا ٍسبلى أضجعو على جبينو  (َوتَػلَُّو ِلْلَجِبيِ ) ّا٤بائدة/(كىأىٍٛبىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًٍب كىرىًضيتي لىكيمي اإٍلً

٧بذكؼ، إشارة أب شدة  (٘تا) ال يراه فّبؽَّ لو فبل يقدر على ذٕبو! جواب حسب طلبو كي
ت أمور ال توصف من شكرٮبا  على : حدثوتقديرهالببلء كمرارة االمتحاف كصعوبة ا٤بوقف، 

َوَنَديْػَناُه َأف اَي  )-َُْما أنعم بو عليهما من دفع الببلء كهناية االمتحاف قبل تنفيذه، 
 -َُٓ،َأف اَي ِإبْػَراِىيمُ ) ك٤با عـز إبراىيم كىمَّ بنحره كصمم على تنفيذه جاءه النداء (ِإبْػَراِىيمُ 

دؽ الرؤاي، أم إٌف األمر فيها كاف امتحاانن، يكفي ُب امتثالو ( قد حققت صَقْد َصدَّْقَت الر ْؤايَ 
ِلَك َٞتِْزي اْلُمْحِسِنيَ ) ههتيئو ا٤بأمور للفعل كإشرافو على تنفيذ تعِب اآلية عمـو معناىا  (ِإنَّ َكذَه

كال تقتصر على خصوص السبب ُب نزك٥با، إان كذلك نكافئ الصا٢بْب على منافعهم للناس 
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َص ٔب، فنمتحنهم امتحاانت شاقة كقولو)كطاعتهم  تعا َتِلَي اّلِلَُّ َما ِف ُصُدورُِكْم َولُِيَمحِّ َولِيَػبػْ
، فإذا ٪بحوا ُب االمتحاف، كافأانىم أحسن ا٤بكافأة ُب الدنيا ُْٓآؿ عمراف/(َما ِف قُػُلوِبُكمْ 

ٍارًًه ًمًكاٍ كاآلخرة.  ًن ًمنىحه ًمنى هللًا تعأب، كىُبٍ اٍلمىكى ًرـه، كىُبٍ اٍلمىشىقٍَّاًت ًخرٍبات، كىُبٍ ُبٍ اٍلًمحى
ًٍة ًىبىاٍ  ا اٍلكىرىٍامىٍاتي تاٍلميعىٍاانى ٍاايىٍته هًنىٍاايىٍهتي ِإنَّ َجَعْلَنا َما َعَلى اْْلَْرِض زِيَنً  ) كقولو ،، كىُب اٍلبىبلاي ًبدى

ُلَوُىْم َأيػ ُهْم َأْحَسُن َعَماًل  َا لِنَػبػْ   .ٕالكهف/ (ٙتَّ
يطي هًبا )ما ن العسكري)ع(عن اإلماـ اٖتس عن ، ّْٕ/ٖٕالبحار (ًمن بىًلٌيةو إاٌل كَّللًَّ فيها نًعمىةه ٙبي

، ّْٓص التوحيد)ما من قبض كال بسط إاٌل ك فيو مشٌية كقضاء كابتبلء( اإلماـ الصادؽ)ع(
َذا َٙتَُو اْلَباَلُء اْلُمِبيُ  )-َُٔ بّبة كاختبار شديد (إٌف الذم اختربان بو إبراىيم ٥بي ٧بنة كِإفَّ ىَه

مَّا  ) ظاىر البياف ككاضح الربىاف، كالكاشف عن حقائق النفوس كا٤بظهر ٤بعادف الناس كقولو
، إهنا ُٕٗآؿ عمراف/(َكاَف اّلِلَُّ لَِيَذَر اْلُمْؤِمِنَي َعَلىه َما َأيُتْم َعَلْيِو َحتَّه ٦َتِيَز اْٗتَِبيَث ِمَن الطَّيِّبِ 

مؤثرة شاملة لكل الناس، كهللا تعأب يبتلي من يشاء من عباده ٗبا سنة االبتبلء مدرسة تربوية 
( فهو ببلء لرفع الدرجات كليس و والبالء على قدر الطباع) يشاء مٌب يشاء كيف يشاء

السيئات، ببلء تنقية كتزكية كاصطفاء، ببلء لتزكؿ عنو ا٢بجب، كتنكشف أمامو األسرار 
يصٌور صعوبة ا٤بوقف، ببلء مع األقدار!! صحيح أنو كيرل العجائب كينٌسق كيعرؼ ا٢بقائق، 

هو معيار ا٥بداية فُب ميزاف اإلنساف، أما الببلء ُب ميزاف هللا  ىذاكمرارة االمتحاف كالببلء ا٤ببْب ك 
ك٨بالفة الشيطاف كمتابعة منهج الرٞبن،  ،كالرعاية كا٢بماية كتزكية النفس كهتذيب الطبائع

َوَما  ، كقولو)ُٓٔالبقرة/(َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشد  ُحبًّا ّلِلَِِّّ ت كقولو)لرجحاف حٌب هللا على حٌب الذا
 (َكاَف ِلُمْؤِمٍن َوََّل ُمْؤِمَنٍ  ِإَذا َقَضى اّلِلَُّ َوَرُسولُُو َأْمًرا َأف َيُكوَف َٙتُُم اْٗتِيَػَرُة ِمْن َأْمرِِىمْ 

اب حٌب يكوفى هللا أحبَّ إليو من ضي رجل اإلٲباف ال ٲبيٍحَّ ) عن اإلماـ الصادؽ)ع(، ّٔاألحزاب/
و ككىلده كأىلو كمالو كمن الناس كلًٌهم ، إٌف هللا تعأب ال يريد أف ِْ/صَٕالبحار (نفسو كأبيو كأيمًٌ

ا هللا قد أٌداي كصدقا كقد يعٌذب عباده ابالبتبلء، كال يريد ذبح أبنائهم مٌب أخلصوا ، فاعتربٮب
 .ازجاكزا االمتحاف بنجاح بدرجة امتي

 : فائدة
: تبياف مقدار الطاعة كاالنقياد ! كأف يسَبخص اإلنساف واٖتكم  من وراء ىذه القص  -ٔ

 (وإتود ابلنفس أقصى غاي  إتود) ا٤بؤمن كل شيء نفيس ُب سبيل هللا، حٌب نفسو الزكية
ـ للظلم كالذم ٲبيز ا٤بؤمن ا٢بقيقي عن ا٤بٌدعي لئلٲباف ىو حبو لقاء هللا كطلبو للموت ا٤بقاك 

ُقْل اَي َأيػ َها الَِّذيَن َىاُدوا ِإف َزَعْمُتْم َأيَُّكْم َأْولَِياُء ّلِِلَِّ ) كاستعداده للشهادة ُب سبيل هللا كقولو
: إٌف إبليس عرض روي-ِ، ٔا١بمعة/(ِمن ُدوِف النَّاِس فَػَتَمنػَُّوا اْلَمْوَت ِإف ُكنُتْم َصاِدِقيَ 

 ون ذبح ابنو! فرماه بسبع حصيات حٌب ذىب، ٍب عرض لإلبراىيم عند ٝبرة العقبة، ينهاه ع
فرماه بسبع حصيات لكل كاحدة منهما حٌب ذىب! ٍب مضى  ،عند ا١بمرة الوسطى كالكربل
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: رمي مبعىنا١بمرات ُب ا٢بج،  يإبراىيم ألمر هللا تعأب كعـز على الذبح، كمنو شرع رم
 ضد الشياطْبالرادعة ات كلكنها تفعل فعل ا١بمر  فهي حصياتالشياطْب كمعارضتهم، 

 مع االختصار ْْٕ/ٕركح البياف، لذلك فهي من كاجبات ا٢بج. كا٤بقاكمة ٥بم
ًَزََُِٰيَ َٗفْضُِ ، عََِدٌّ ػََََِٰ بِزْشَخىَِْْ، ًَظَشًَْنَد ػََِْْوِ كِِ خُْأخِشَِّٖ، ًَكَذَّْنَدهُ زِزِزْكٍ ػَظٍِْْ﴿-ٓٔٔ-ٚٓٔ

 ﴾خُُْٔمْغِنِنيَ
كجده إبراىيم  ،( كبش ٠بْب ا١بسمِبِذْبٍح َعِظيمٍ ) إ٠باعيل عنا عن ابنو(كدفَوَفَديْػَناهُ  )-َُٕ

ة كمفهـو الفدية ن إ٠باعيل فداءن لو، كمن ىنا جاءت سٌنة الضحيٌ ممهٌيأ بفعل ربو ليذٕبو بدالن 
ٓب اعن اإلنساف، ُب عيد األضحى كُب غّبه، لدفع الببلء عن اإلنساف، لينتفع منو الفقراء ُب الع

: جعل الشيء مكاف الشيء اآلخر لدفع الضرر عنو،  الفداء ِف اللغ : فائدةاإلسبلمي. 
(كأبقينا لو ذكران َوتَػرَْكَنا َعَلْيِو ِف اآْلِخرِينَ  )-َُٖطبلؽ سراحو، كاألسّب يفدل بشيء إل

حسنان كثناءن ٝبيبلن كيكوف قدكة حسنة بْب األمم كاألجياؿ ا٤بتبلحقة، كأصبحت أعمالو سٌنة 
ُب كل ا٤بلل كالنحل  ،اسيم ا٢بج، أم أبقينا ا٠بو كسنتو خالدين على مدل التاريخمٌتبعة ُب مر 

، فيكوف بذاتو أمة، كبفعلو أمة، كبطموحو أمة، َُِالنحل/(ِإفَّ ِإبْػَراِىيَم َكاَف أُمَّ ً كا٤بذاىب كقولو)
، ٓٗآؿ عمراف/(َحِنيًفا فَاتَِّبُعوا ِملََّ  ِإبْػَراِىيمَ ) كىو أبو األنبياء، كأبو ىذه األمة ا٤بسلمة كقولو

ـٌ َعَلىه ِإبْػَراِىيمَ  )-َُٗ (كخٌصو ابلسبلـ الكرًن كالتحية الطيبة كاألماف ا٣بالص من ربو َساَل
ـٌ قَػْوًَّل مِّن رَّبٍّ رَِّحيمٍ ابستمرار كقولو) ،هللا، كسبلـ من ا٤بؤل األعلى كمن كافة الناس  (َساَل

ـٌ و افوظ ا٣بالد، ك)ييسٌجل ُب كتاب ،، سبلـ معطٌر ابلرايحْبٖٓيس/ (اسم جليل كنبيل من َساَل
ِلَك َٞتِْزي اْلُمْحِسِنيَ  )-َُُأ٠باء هللا ا٢بسُب، فأفشوه بينكم، كالسبلـ ٙبية أىل ا١بنة،   (َكذَه
( ك٪بزيهم البالء على قدر الطباع) ٪بزيهم ابختيارىم بنوع من الببلء ا٤بتناسب مع الطباع، ألف

قدارىم كمقدار صربىم على األداء، ك٪بزيهم مستول الوفاء، ك٪بزيهم أببتوجيو قلوهبم كرفعها إٔب 
لنرفع مقامو ك٪بعل منو قدكة حسنة للناس، كنقربو  ،كذلك ابستحقاؽ ا١بزاء على إحسانو

ِلَك يُِري ِإبْػَراِىيَم َمَلُكوَت ) عندان كنريو أفاؽ كملكوت السماكات كاألرض كقولو وََكذَه
فيكوف الكبش ُب اآلخرة على  :فائدة، ٕٓاألنعاـ/ (َولَِيُكوَف ِمَن اْلُموِقِنيَ  السََّماَواِت َواْْلَْرضِ 

صورة ا٤بوت يذبح على الصراط، فيلقى بو ُب النار بشارة ألىل ا١بنة اب٣بلود، كأتنيبان ألىل 
كٱبسر عمره ا٤بمدكد  ،النار ابلعقوبة الدائمة، فكيف ييضٌحي اإلنساف بعمره ادكد ُب الدنيا

 ٧بدكد ُب اآلخرة؟! البل
ًَِٖٓ  ًَػََََِٰ بِعْمَدمًََزَدسًَْنَد ػََِْْوِ ، ًَزَؾَّشَْٗدهُ زِةِعْمَدمَ َٗسًِّْد َِّٖٓ خُقَّدُِمِنيَ، بَِّٗوُ ِْٖٓ ػِسَددَِٗد خُُْٔآِْنِنيَ﴿-ٖٔٔ-ٔٔٔ

 ﴾رُسَِّّّعِئَِد ُٓمْغٌِٖ ًَظَدٌُِْ ُِّنَلْغِوِ ُٓسِنيٌ



 

 252الثالث والعشروف                    / إتزءٕٛٔ/ عدد آايهتا  كي / م ٖٚالصافات / سورة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

(ىو تعليل ٥بذا اإلحساف العظيم ُب اآلية السابقة، كأف اإلٲباف  اْلُمْؤِمِنيَ ِإيَُّو ِمْن ِعَباِدنَ  )-ُُُ
الصادؽ اب ىو الذم راٌبه ىذه الَببية، كرفعو إٔب ىذا ا٤بقاـ امود، فمن أراد اإلحساف فعليو 

، تلك ىي حقيقة إبراىيم الصا٢بْب ابإلٲباف، كمن أراد اسنْب فليكن من عباد هللا ا٤بؤمنْب
ِلَك يُِري ِإبْػَراِىيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواْْلَْرِض َولَِيُكوَف ِمَن الصافية كقولو) وََكذَه

(ٍب يتجٌلى عليو ربو بفضلو مرة أخرل كٲبنَّ عليو َوَبشَّْرَنُه ِبِِْسَحاؽَ  )-ُُِ، ٕٓاألنعاـ/(اْلُموِقِنيَ 
يعقوب، جزاء على حفيده كرائو بنعمتو، كىي بشارة اثنية فيهب لو إسحاؽ ُب شيخوختو كمن 

٪باحو ُب االمتحاف الشديد، كإقدامو على تنفيذ أمر هللا على ذبح كلده الوحيد إ٠باعيل آنذاؾ 
َن الصَّاٖتِِيَ ) ين لقبوؿ الفيض اإل٥بي دٌ عمن ٝبلة األنبياء ا٤برسلْب الصا٢بْب ا٤بست (يَِبيًّا مِّ

فّبل العجائب الٍب ىي فوؽ  ،ع األقدارا٣باص، كا٤بؤٌىلْب إٔب كشف األسرار، كالتنسيق م
َن الصَّاٖتِِيَ ) ا٤برئيات كاسوسات! ذكر الصبلح بعد النبوة تعظيم لشأنو، كإشارة إٔب  (يَِبيًّا مِّ
ألهنا ٙبمل صفة  ،األنبياءٝبيع ىي الغاية الٍب تريد أف ٙبققها  )النافعة( أف الشخصية الصا٢بة

َوَأْدِخْلِِن ِبَرْْتَِتَك ِف ٌناىا حٌب األنبياء ا٤بعصوموف كقولو)الكماؿ كا١بماؿ! فهي درجة سامية ٛب
 .ُٗالنمل/ (ِعَباِدَؾ الصَّاٖتِِيَ 

كأفضنا على إبراىيم كإسحاؽ فيوضات الربكة، بركات  (َواَبرَْكَنا َعَلْيِو َوَعَلىه ِإْسَحاؽَ ) -ُُّ
ُب علمهما كعملهما  ،كالعطاء: ىي النمو كالزايدة كاالمتداد والِبك الدين كالدنيا كاآلخرة، 

كذريتهما، فنشر هللا ُب ذريتهما ثبلث أمم كبّبة، أمة العرب من ذرية إ٠باعيل، كأمة بِب 
َوِمن ُذرِّيَِّتِهَما إسرائيل كأمة الرـك من ذرية إسحاؽ، كجعل النبوة كالكتاب ُب بعض ذريتهما )

انو، كصاّب ُب أقوالو كعادؿ ُب كمن أكالدٮبا من ىو ٧بسن ُب عملو، كصادؽ ُب إٲب (ُٛتِْسنٌ 
(منحرؼ عن منهج هللا، كميسيء لنفسو ابلكفر كالظلم كالعصياف َوظَاملٌ لِّنَػْفِسوِ معامبلتو )

كاضح الظلم كاإلساءة لنفسو كلغّبه، كأف كراثة ىذه الذرية ٥بما ليست كراثة الدـ  (ُمِبيٌ )
كا٤بنهج الصاّب، فمن اتٌبع كصدؽ ق كا٣بلي ، إ٭با ىي كراثة ا٤بلة كالدين القيم فحسب كالنسب

: فائدةال ينفعو نسب كال حسب قريب أك بعيد.  ،فهو ٧بسن، كمن ا٫برؼ فهو ظآب لنفسو
 قد يلد مولود فاجر، كال يلحقو من ذلك على أف الربًٌ  ِف اآلي  دَّلل ( ٛتسن وظامل لنفسو)

َوََّل َتِزُر َواِزرٌَة ) قولوعيب كال منقصة، كا٤برء ٯبازل عن عملو كغّب مسؤكؿ عن عمل غّبه ك
ِف هنج ، كالنسب ال أتثّب لو ُب الصبلح كالفساد كالطاعة كالعصياف، ُٖفاطر/(ِوْزَر ُأْخَرىه 
 .وي بي سى كحى ( نىسىبيوي  بو ييٍسرًعٍ  ٓبىٍ  عىمىليوي  بو أطى بٍ أ كىمىن) ٖٕالبالغ  حكم

ًََٗقَشَْٗدىُْْ كٌََدٌُٗخ ، نَدىَُٔد ًَهٌََْٓئَُد َِٖٓ خٌَُْشْذِ خُْؼَظًََِِْْٗفَّْْ، ًََُوَذْ َٓنَنَّد ػََََِٰ ٌُٓعَََٰ ًَىَدسًَُٕ﴿-ٙٔٔ-ٗٔٔ
 ﴾ىُُْ خُْـَدُِسِنيَ
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(كأقسم كعزتنا كجبللنا َوَلَقْد َمنَػنَّا َعَلىه ُموَسىه َوَىاُروفَ  )-ُُْا ا٤بعرٌبة مة ىادفة من قصته
 ،ظيمة، كا٤بنافع الدينية كالدنيويةلقد فضلنا كأنعمنا كأكرمنا على موسى كىاركف أبنواع النعم الع

َنا٢ُتَا  )-ُُٓ ها نعمة النبوة كالرسالة كالدعوة إٔب هللا تعأب ا٤بؤيد اب٤بعاجز كا٣بوارؽ،كأٮبٌ  َوَٞتَّيػْ
كىو استضعاؼ فرعوف ٥بم كاستخفافو هبم  ،(من الغم الشديدَوقَػْوَمُهَما ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيمِ 

القاىرين لفرعوف كقومو  (اْلَغالِِبيَ  َفَكايُوا ُىمُ ) عوف الطاغية كقومو(على فر َوَيَصْرَنُىمْ  )-ُُٔ
قاـ القرآف على فلسفة  (:فلسف  التكرار لقص  موسى: )فائدةبعد أف كانوا مقهورين ٥بم. 

التكرار ٤با ىو أىم، ليلفت أنظاران إٔب االتٌعاظ بسّبة ا٤باضْب، كمن ٓب يتعظ اب٤باضيْب صار 
قي من ا٬بدع ٥بواه كغركره( كالشٌ عظ بغّبه، ك  نٍ مى  عيدي السٌ ) ٙٛهنج البالغ  خطب  ِفعربة للباقْب، 

ر قصة موسى )ع( لتشابو السنن الٍب ٛبر علينا مع السنن الٍب مرت عليهم، كالتكرار يكتكر 
نظار، ألف التكرار أيٌب أبساليب متنوعة، النتباه كٰبٌرؾ ا٤بشاعر كيلفت األكيثّب ا ،يعٌلم الشطٌار

فَػَقاَؿ َأَن رَب ُكُم ٓب تذكر ُب ما مضى كقولو)الٍب همة ا٤بز على بعض ا٤بواقف كاللقطات كيركٌ 
َذا اْلُقْرآِف لَِيذَّكَُّروا) كقولو ِْالنازعات/ (اْْلَْعَلىه   عن النيب)ص(، ُْاإلسراء/ (َوَلَقْد َصرَّفْػَنا ِف ىَه

ة كالقذٌ  ،علعل ابلنٌ و، حذك النٌ كل ما كاف ُب األمم السالفة فإنو يكوف ُب ىذه األمة مثل)
 (بعدكم مىن قبل أف يٌتعظ بكم ، ٗبن كاف قبلكم كاتٌعظوا) ٕٖوِف هنج البالغ  خطب  ة..(ابلقذٌ 

كىًإٍذ قػيٍلنىا لىكى ًإفَّ كقولو ): إقامة ا٢بجة على الناس، كأف هللا يرصد عباده  والغرض من التكرار
 قيق قلوب الناس كٚبويفهم كحثهم على االلتزاـ ٗبنهج هللا، كتر َٔإلسراء/ا(رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّاسً 

 .عزكجل
 ﴾ًَظَشًَْنَد ػََِْْئَِد كِِ خُْأخِشَِّٖ، ًَىَذَّْنَدىَُٔد خُقِّشَخهَ خُُْٔغْعَوَِْْ، ًَآظَْْنَدىَُٔد خٌُِْعَدذَ خُُْٔغْعَسِنيَ﴿-ٜٔٔ-ٚٔٔ
َنا٢ُتَا اْلِكَتاَب اْلُمْسَتِبيَ  )-ُُٕ ُب غاية الظهور كٛباـ الوضوح، أم  :ا٘تستبي (َوآتَػيػْ

كأعطيناٮبا الكتاب البليغ ُب بيانو، الكامل ُب حدكده كأحكامو، ا١بليل ُب مواعظو كمنافعو، 
فهو ٲبٌيز ا٢ببلؿ عن ا٢براـ، كا٤ببٌْب لكل ما ٰبتاجو الناس  ،سلوبو كتوجيهوأا١بميل ُب خطابو ك 

، كُب التوراة إظهار لؤلمور ا٣بٌفية، ْْا٤بائدة/(ل كىنيوره التػٍَّورىاةى ًفيهىا ىيدن ) ُب دنياىم كآخرهتم كىو
كتعاِب أحواؿ الناس ا٤بتنوعة، لتفتح ٥بم آفاؽ ا٤بعرفة ا٤بتوازنة بْب مطالب الركح كا١بسد، كا٢بياة 

َراَط اْلُمْسَتِقيمَ  )-ُُٖكا٤بوت، كالدنيا كاآلخرة، كاألمل كالعمل،  كىديناٮبا  (َوَىَديْػَنا٢ُتَا الصِّ
ا٤بتحركة ُب خط االستقامة الواسع، من دكف ىفوات ا٣بلل كمزالق اال٫براؼ، كالصراط  اآلفاؽ

ىو الطريق ا٤بستقيم الواضح الذم ال اعوجاج فيو، كىو أقصر الطرؽ ا٤بوصلة إٔب ا٢بق كمعرفة 
( دين هللا القيم اإلسالـكىو ) ،ا٢بقيقة، كا٤بوصلة إٔب رضواف هللا، الطريق الذم ال يضل سالكو

بلمة كاالستقامة كالكرامة ببل أية مبلمة كال ندامة، كاإلسبلـ دعا إليو ٝبيع فيو السٌ  الذم
( الدين ا٣باًب الكامل واإلسالـ اٗتاص) األنبياء كىو )اإلسبلـ العاـ( ٗبعُب التسليم ٤بنهج هللا
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صيل كتف ،كفيو تبياف لكل شيء ،الذم جاء بو خاًب األنبياء كا٤برسلْب ،ُب ذاتو كا٤بكمل لغّبه
ـُ لكل شيء كقولو) ْساَل يَن ِعنَد اّلِلَِّ اإْلِ  ِٜٛٔف هنج البالغ  خطب  ، ُٗآؿ عمراف/(ِإفَّ الدِّ

ا ًإفَّ ) ٍسبلىـى ًديني اىَّللًَّ اىلًَّذم ًاٍصطىفىاهي لًنػىٍفًسوً  ىىذى َوتَػرَْكَنا  )-ُُٗ (.ًاٍصطىنػىعىوي عىلىى عىٍيًنوً  كى  اىإٍلً
ٯبرم على لساف األمم ا٤بتعاقبة، ٝبيبلن نا ٥بما ذكران جليبلن كثناءن كأبقي (َعَلْيِهَما ِف اآْلِخرِينَ 

نتيجة ما ٙبركا بو من خط الدعوة إٔب هللا كٌٙبمل ا٤بعاانة ُب سبيلو، ليبقى للبشرية منهما ما 
 .كاالقتداء حَباـتنتفع بو عندما تذكرٮبا ابلسبلـ كاإلكراـ كاال

 ﴾بَِّٗئَُد ِْٖٓ ػِسَددَِٗد خُُْٔآِْنِنيَ، بَِّٗد ًَزََُِٰيَ َٗفْضُِ خُُْٔمْغِنِنيَ، َٕعََِدٌّ ػََََِٰ ٌُٓعَََٰ ًَىَدسًُ﴿-ٕٕٔ-ٕٓٔ
ـٌ َعَلىه ُموَسىه َوَىاُروفَ  )-َُِ  (َساَل

سبلـ جليل ٩بلوء ابلوقار، كٙبية طيبة تفوح ابالحَباـ من هللا العزيز، كمن عباده ا٤بؤمنْب، على 
ِلَك  )-ُُِموسى كىاركف،  كقد كافأانٮبا بكل ذلك، كأننا كذلك  (َٞتِْزي اْلُمْحِسِنيَ ِإنَّ َكذَه

نكافئ اسنْب الذين يصدر منهم ا٢بسن ا١بميل أبقوا٥بم كأفعا٥بم، كتكشف اآلية عن سنة 
ف يكوف من اسنْب النافعْب للناس أ٥بية، عليو اإلجارية فاعلة، إنو من يريد أف تشملو العناية 

 غداؽ الربكات اإل٥بية عليو. ي يتأٌىل إلكيدخل ُب حصنهم ا٢بصْب، لك
العمل النافع أبنواع الصا٢بات الٍب تنهض  ، ىو حبٌ لو معىن حركي واسع الدَّلل : اإلحساف

ق، ٍب ا١بهاد كمقاكمة كافة أشكاؿ الفساد كأنواع ئق ا٤بتألٌ ابلشعوب إٔب ا٤بستول ا٢بضارم البٌل 
٣بالص كالعبودية الصادقة الٍب تؤىلهم ، كقاعدة اإلحساف اإلٲباف اابلقدر ا٤بمكن الضبلؿ

ُ حَباـ كقولو)لئلخبلص، فيشملهم هللا ابلسبلـ كاإلكراـ كاال َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اّلِلَّ
أحىق  الٌناًس ابإلٍحساًف مىن أٍحسىنى اَّلٌل ي إلىيًو، ك بىسىطى ) ِف غرر اٖتكم، ٕٕالقصص/..(ِإلَْيكَ 

يوً  ككاان من اسنْب ألهنما من عبادان  (َما ِمْن ِعَباِدَن اْلُمْؤِمِنيَ ِإيػَّهُ ) -ُِِ (ابلقيٍدرىًة يىدى
َّْن َأْسَلَم ذين التزما ٗبنهج هللا بصدؽ ُب ٝبيع األحواؿ كقولو)لا٤بؤمنْب، الٌ  َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا ٝتِّ

ُب تعامبلهتم كعنواف كالذين ٰبملوف اإلٲباف كمصاديق عملية  ُِٓالنساء/ (َوْجَهُو ّلِِلَِّ َوُىَو ُٛتِْسنٌ 
مىن ) ِف غرر اٖتكملعبوديتهم  سبحانو، كعلى قدر العبودية تكوف الرٞبة كيكوف رضا هللا، 

ـى ًبشىراًئًط العيبوًديًَّة ايىًٌلى لًلًعتقً   (كمن قٌصر عن أصوؿ العبودية أعيد إٔب الرؽ!قا
 ﴾ؤَظَذْػٌَُٕ زَؼًِْد ًَظَزَسًَُٕ ؤَلْغََٖ خُْخَدُِوِنيَ، وٌَِْٓوِ ؤََُد ظَعَّوٌَُٕبِرْ هَدٍَ ُِ، ًَبَِّٕ بَُِْْدطَ ََُِٖٔ خُُْٔشْعَِِنيَ﴿-ٕ٘ٔ-ٖٕٔ
 (َوِإفَّ ِإْلَياَس َلِمَن اْلُمْرَسِليَ  )-ُِّ

ـٌ َعَلىه ِإْؿ ة ذات دالالت، كبسياؽ ببلغي قرآين فِب فريد مع اآلية )ة قصّبة ىادفة معربٌ  َساَل
ياء سيقي ا٤بؤثر ُب ٙبريك مشاعر النفس كإحو كإيقاعها ا٤ب ، فقد ركعيت الفاصلةَُّ(اَيِسيَ 

( إنو إلفات نظر ٭بوذجي، على طريقة إؿ ايسي) ( بصيغةإلياساسم ) الضمائر، كإرجاع
ِإفَّ يقاع ُب سياؽ التعبّب القرآين الفِب ا٤بميز ا٤بؤثر )الكرًن ُب مبلحظة حركة تناسق اإل القرآف
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كيرجع نسبو إٔب ىاركف أخي موسى،  ،يل، كىو إلياس بن ايسْب( أحد أنبياء بِب إسرائِإْلَياسَ 
ىو من الرسل الكراـ الذين أرسلهم هللا ٥بداية الناس، كقد أٌدل أمانة التبليغ  (َلِمَن اْلُمْرَسِليَ )

ألف النتائج ليست بيده، لكنو ٪بح ُب رسالتو  ،بكل كفاءة كإف ٓب يصل إٔب أىدافو ا٤برسومة
، كقد أثُب هللا عليو ّٓالنحل/(فَػَهْل َعَلى الر ُسِل ِإَّلَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبيُ بْب كقولو)ألنو أٌدل ببلغو ا٤ب

َن الصَّاٖتِِيَ َوزََكرايَّ َو٤َتَْيه َوِعيَسىه َوِإْلَياَس  بقولو) ِإْذ قَاَؿ ِلَقْوِمِو َأََّل  )-ُِْ، ٖٓاألنعاـ/(ُكلٌّ مِّ
 كقاية كحذر ٩با ٱباؼ أف يرتكب اإلٍب كقولو : من كقى، جعل النفس ُبوالتقوى (تَػتػَُّقوفَ 

تػىهىى رًضىى اَّللًَّ ًمٍن  :التػَّْقَوى) ِف غرر اٖتكم ،ُِٖالبقرة/(َواتػَُّقوا يَػْوًما تُػْرَجُعوَف ِفيِو ِإىَل اّلِلَِّ ) مينػٍ
ٍلًقوً  تيوي ًمٍن خى كعبادتو (كقد اشَبؾ ٝبيع األنبياء كا٤برسلْب ُب الدعوة إٔب توحيد هللا ًعبىاًدًه كىحىاجى

 ان كااللتزاـ ٗبنهجو، كقد استنكر كل الرسل الكراـ عبادة أقوامهم لؤلصناـ، سواء أكانت أصنام
 فكرية أـ بشرية أـ مالية. ان حجرية أـ أصنام

(كىو صنم من ذىب مصنوع ال حياة فيو كال يتكلم بَػْعاًل ) أتعبدكف (َأَتْدُعوَف بَػْعاًل  )-ُِٓ
من أعظم الضبلؿ كالسفو كا٢بمق! إنو كاف ُب مدينة  ال ٱبلق.. كىذاك كال يضر كال ينفع 

 ( اسم ذلك الصنم ُب معبد البلد، )بك(بَػْعلبعلبك ُب لبناف، الٍب اشتق ا٠بها من كجود )
أحسن خلق  (َأْحَسَن اْٗتَاِلِقيَ كتَبكوف هللا ربكم ) (َوَتَذُروفَ تعِب مدينة، فتكوف بعلبك)

تقن صنعها كٝبا٥با ككما٥با فهو أحسن الصانعْب أك  ،ا٤بخلوقات كأحسنى تقديرىا كتدبّبىا
 .ٕالسجدة/(الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقوُ ) كا٤بوجدين كقولو

ليس ىناؾ من ٱبلق سول هللا تعأب، كاإلنساف عاجز أف ٱبلق ذاببة  (َأْحَسَن اْٗتَاِلِقيَ ): فائدة
ف ٰبمي حياتو من آفة ا٤بوت، حية، فهو عاجز أ٦بهرية ك شعرة ُب جسم اإلنساف أك خلية أ

فيكوف ىو سبحانو أحسن ا٤ببدعْب كاتقن الصانعْب   ،كا٣بلق ىنا ٗبعُب الصنع كاالخَباع
فَػتَػَباَرَؾ (ىنا ليست للتفضيل كقولو)َأْحَسنَ ) ٖٖالنمل/ (ُصْنَع اّلِلَِّ الَِّذي َأتْػَقَن ُكلَّ َشْيءٍ كقولو)

كإ٭با ىي للحسن ا٤بطلق ُب خلق هللا، ا٢بسن ُب حياتو كُب  ،ُْا٤بؤمنوف/ (اّلِلَُّ َأْحَسُن اْٗتَاِلِقيَ 
يَساَف ِف َأْحَسِن تَػْقِوميٍ تصويره كُب ٝبالو ككمالو كدكره ُب ا٢بياة كقولو)  ْالتْب/(َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

َذا َخْلُق اّلِلَِّ فََأُروين كُب أعقد تركيب، كفٌضلو أحسن تفضيل، ككٌرمو أحسن تكرًن كقولو) ىَه
ٍلًقًو فػىتىشىابىوى ا٣بٍىٍلقي كقولو) ُُلقماف/ (َذا َخَلَق الَِّذيَن ِمن ُدويِوِ َما أىـٍ جىعىليوا َّللًًَّ شيرىكىاءى خىلىقيوا كىخى

ركح (ى فيوإف هللا خلق آدـ فتجلٌ ) عن النيب)ص(، ُٔالرعد/ (قيًل اَّللَّي خىاًلقي كيلًٌ شىٍيءو عىلىٍيًهٍم 
عن عظمة ا٤بخلوقات ليستدؿ هبا على عظمة خالقها، ؼ اإلنساف على ، ليتعرٌ ّٕٔ/ٓالبياف

ٌؿ عليو،) اإلماـ علي)ع(  (كابلفطرة تػىثٍػبيت حيٌجتيو كابلعقوؿ ييعتػىقىد معرفتيو، ًبصينًع هللا ييستىدى
 ّٓالتوحيدص
 ﴾َُّد ػِسَددَ خَُِّوِ خُُْٔخَِْقِنيَبِ، كٌََزَّزٌُهُ كَةَِّٗيُْْ َُُٔمْنَشًَُٕ، خَُِّوَ سَزٌَُّْْ ًَسَذَّ آزَدجٌُُِْ خُْإًََُِّنيَ﴿-ٕٛٔ-ٕٙٔ
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 (اّلِلََّ رَبَُّكْم َوَربَّ آاَبِئُكُم اْْلَوَِّليَ  )-ُِٔ
زقهم، كمالككم اازقكم كر ر هللا خالقكم كمربيكم كخالق من مضى من آابئكم كأجدادكم، ك 

لبداية كإليو النهاية، فهو ، منو آّالنحل/ (َوَما ِبُكم مِّن يِّْعَمٍ  َفِمَن اّلِلَِّ كا٤بستجيب دعواتكم كقولو)
فَِإيػَُّهْم نبٌيهم إلياس، قاؿ هللا متوعدان ٥بم ) فكٌذبوا (َفَكذَّبُوهُ ) -ُِٕابلطاعة،  أكٔب ابلعبادة كأحقٌ 

هم جزاء مكرىْب للحساب كمرغمْب على العذاب الذم ال خبلص منو، كلنذيقنٌ  (َلُمْحَضُروفَ 
استثناء  (ِإَّلَّ ِعَباَد اّلِلَِّ اْلُمْخَلِصيَ  )-ُِٖك آجلة، ا٤بكذبْب، كٓب يذكر ٥بم عقوبة دنيوية عاجلة أ

كالنجاة ُب )أم لكن عباد هللا ا٤بؤمنْب الصا٢بْب الذين صٌدقوا دعوة إلياس نبٌيهم إٔب قومو،  ،متصل
عن النيب )ص( )طوىب للمخلصْب، أيكلئك مصابيح ا٥بدل، تنجلي كا٣ببلص ابإلخبلص،  (الصدؽ

فائدة: فإهنم ٪بوا من العذاب، ك٥بم من هللا جزيل الثواب  ِّٕ/ِالدر ا٤بنثور (عنهم كلَّ فتنة ظلماء
ُب سبيل هللا كصدقوا العبودية ، كجاىدكا  ،( الذين أخلصوا  اإلٲباف كالعبادةاْلُمْخَلِصيَ )

الٍب تعمل هنضة حضارية  ،كعملوا أنواع الصا٢بات)كل إنساف بقدره كمقداره( كالتعريف بدينو 
بلـ كاإلكراـ كالسٌ  ،وف الذكر ا٢بسنفجعلهم يستحقٌ  ،جتمع لينالوا رضا هللا، كليهتدكا عبادهللم
 مع حركة تداكؿ األايـ. ،حَباـكاال

َٗد بَِّٗوُ ِْٖٓ ػِسَددِ ،بَِّٗد ًَزََُِٰيَ َٗفْضُِ خُُْٔمْغِنِنيَ، عََِدٌّ ػََََِٰ بٍِْ َّدعِنيَ، ًَظَشًَْنَد ػََِْْوِ كِِ خُْأخِشَِّٖ﴿-ٕٖٔ-ٜٕٔ
 ﴾خُُْٔآِْنِنيَ
(على لساف األمم ِف اآْلِخرِينَ كتركنا على إلياس ذكران ٝبيبلن كثناءن طيبان ٯبرم ) (َوتَػرَْكَنا َعَلْيوِ ) -ُِٗ

ا٤بتأخرة كإٔب يـو الدين، من أجل تقدير جهاده كمعاانتو، كحفظ دعوة التوحيد ا٣بالص كنور اإلٲباف 
ـٌ ) -َُّالصادؽ،  سبلـ على إلياس،  (َعَلىه ِإْؿ اَيِسيَ ) كمن عباده الصا٢بْب جليل من هللا (َساَل

سم كاحد، مثل طور سينْب كطور سيناء، كقيل أف الغتاف ُب  ،كإلياس ،: إؿ ايسْبوِف اللغ  العربي 
من تبعو من ك بصيغة ا١بمع، يراد ىو  (إؿ ايسي)إلياس( ك )إؿ ايسْب( ٥بما معُب كاحد ك) ٠بْبالو 

)سبلـ على إؿ  معو تغليبان. كجاء ُب الدرر ا٤بنثور للسيوطي عن ابن عباس ُبا٤بؤمنْب، كٝبعوا 
حد أ٠باء أكإهنا تعِب عائلة نبينا الكرًن دمحم)ص(، ك  ايسْب( ٫بن آؿ دمحم)ص(، أم تقرأ آؿ ايسْب

ِلَك َٞتِْزي اْلُمْحِسِنيَ  )-ُُّنبٌينا دمحم)ص( ىو ايسْب. يَُّو إِ ) -ُِّ، ُُِكتقدـ ذكراه  (ِإنَّ َكذَه
إ٭با ختم اآلايت بعد ذكر كل رسوؿ ابلسبلـ عليو،  :ويقوؿ، ُِِ(كتقدـ ذكرهِمْن ِعَباِدَن اْلُمْؤِمِنيَ 

كهباتْب اآليتْب الكرٲبتْب لبياف فضل اإلحساف كقيمة إٲباف ا٤بؤمنْب، كأف ىؤالء الرسل الكراـ)ع(  
ع كوهنم يعيشوف ُب ٦بتمعات جاىلية م ،صفْب هبذه الصفات النموذجية ا٤بميزةكانوا ٝبيعان من ا٤بتٌ 

 كالذكر ا٢بسن بْب األانـ. ،حَباـكثنية فاسدة ! فلذلك استحٌقوا التحية الطٌيبة كالسبلـ كاإلكراـ كاال
 ﴾َّْ دََّٓشَْٗد خُْأخَشَِّٖؼُ، بَُِّد ػَفٌُصًخ كِِ خُْـَدزِشَِّٖ، بِرْ َٗفَّْْنَدهُ ًَؤَىَِْوُ ؤَـَْٔؼِنيَ، ًَبَِّٕ ٌُُىًد ََُِّٖٔ خُُْٔشْعَِِنيَ﴿-ٖٙٔ-ٖٖٔ

 )ع(  ة ىادفة عن قصة لوط
كقد أرسلو هللا رسوالن  لوط بن ىاركف ابن أخي إبراىيم)ع( (َوِإفَّ ُلوطًا لَِّمَن اْلُمْرَسِليَ ) -ُّّ

كهنيهم عن فعل الفاحشة القذرة الشاذة، فهم قـو خبثاء  ،مسددان كمؤيدان داعيان إٔب طاعة هللا كتوحيده
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ا٤ببادئ كا٤برف ُب التعامل،  ف ساقطوف، أما نيب هللا لوط)ع(ٲبلك ا٤بوقف الرسإب الثابت علىفاسدك 
ز ابلقلب الكبّب كالصرب القوم، فصمىد رغم ما كاف يعانيو من ا٫براؼ قومو كرفضهم لدعوتو ميٌ كيت

َناهُ  )-ُّْالطاىرة العفيفة، كهتديدىم لو فكاف ُب موقف خطر!   َوَأْىَلوُ اه )صنإذ خلٌ  (ِإْذ َٞتَّيػْ
رض من شٌرىم! كتطهّب األ، ستئصاؿالمن آمن كتضامن معو من قومو، من عذاب ا( كىم َأّْتَِعيَ 
( من الناجْب من العذاب، كىم الذين آمنوا بو َأْىَلوُ : أف القرآف خىٌص )ٝتا يلفت النظر :فائدة

كلكنهم األكثر كفاءن، أما زكجتو كأيٌدكه كنصركه ُب رسالتو، كإف كانوا األبعد نسبان، كاألقٌل عددان، 
( فما ينفع ِإَّلَّ َعُجوزًا ِف اْلَغاِبرِينَ ( كمشلها العذاب بقولو )وِ َأْىلِ العجوز ا٣بائنة الناشزة، ٓب تكن من )

فَػَلمَّا َجاَء َأْمُرَن كقولو)النسب الطاىر مع ا٣بيانة! كما يستفيد ا٣بسيس ُب معاشرتو مع النفيس!  
يٍل مَّنُضودٍ َجَعْلَنا َعالِيَػهَ  َها ِحَجارًَة مِّن ِسجِّ (أم ِإَّلَّ َعُجوزًا )-ُّٓ، ِٖىود/(ا َساِفَلَها َوَأْمَطْرَن َعَليػْ

! أم العاجزة عن فعل الكثّب من العجوزار مرأتو الكافرة اللئيمة ا٣بائنة ا٤بتعاكنة مع الفجٌ ااستثُب 
قومها ضد دعوة زكجها الطاىرة ار جٌ وختها، كمع ذلك كانت تتعاكف مع فاألمور لكرب سنها كشيخ

 العفيفة الشريفة! 
ُب الباقْب مع العذاب مع ا٤بعذَّبْب، لرضاىا بفعلهم كإعانتها للمفسدين على  (ِف اْلَغاِبرِينَ فإهنا )

زكجها كدعوتو كإصبلحو، فالراضي ابلفساد كالعامل بو كالساكت عنو كا٤بساعد عليو كا٢باضن لو 
َفَمن يََّكَث ت خيانة زكجية كقولو)سكلي )خيانة عقيدة(ها ُب رسالتو، شركاء ُب الفساد، فخانت زكج

َا يَنُكُث َعَلىه يَػْفِسوِ  : نقض عهد الوفاء ُب ٞباية السكن الزكجي ا٤بتبادؿ يكث، َُالفتح/(فَِإ١تَّ
شيئان. فلم ينتفع ا٣بسيس من النفيس، ا٤بعصـو كا٤بتعادؿ، فلم يغن عنها موقعها الزكجي من الرسوؿ 

، كٓب اف متضادافمعان كٮبا متنافر  فيؤثر النفيس إبصبلح ا٣بسيس، فكيف بقيا زكجْب يعيشا كٓب
َاَرَب اّلِلَُّ َمَثاًل لِّلَِّذيَن  ) يفَبقا؟! حقان إنو درس تربوم عإب ا٤بضامْب جدير ابلبحث كالتأمل كقولو

ُهَما  َكايَػَتا َُتَْت َعْبَدْينِ َكَفُروا اْمَرَأَت يُوٍح َواْمَرَأَت ُلوٍط   ِمْن ِعَباِدَن َصاِٖتَْيِ َفَخايَػَتا٢ُتَا فَػَلْم يُػْغِنَيا َعنػْ
ًئا بْب من قومو أشدَّ اإلىبلؾ، ٍب أىلكنا ا٤بكذٌ  (ُثَّ َدمَّْرَن اآْلَخرِينَ ) -ُّٔ، َُالتحرًن/(ِمَن اّلِلَِّ َشيػْ

من سجيل صاصة كالر مطران عليهم مطر السوء، حجارة  أكذلك بقلب قراىم فجعلنا عاليها سافلها ك 
 منضود.
بِرْ ؤَزَنَ بََُِ خُْلُِْيِ ، ًَبَِّٕ ٌُُّٗظَ ََُِٖٔ خُُْٔشْعَِِنيَ، ؤَكََِد ظَؼْوٌَُِِٕ ًَزِدََُِِّْْ ، ًَبٌَُِّْْٗ َُعَُٔشًَُّٕ ػََِْْيِْ ُّٓقْسِمِنيَ﴿-ٓٗٔ-ٖٚٔ

 ﴾خَُْٔؾْمٌُِٕ
 أىل مكة لتمركف ُب الصباح ُب أسفاركم على (كإنكم ايَوِإيَُّكْم لََتُمر وَف َعَلْيِهم م ْصِبِحيَ  )-ُّٕ

آاثر التدمّب ُب بيوهتم كقراىم، كُب ذىابكم كإايبكم، كال تستيقظ قلوبكم كال تتحرؾ مشاعركم لكثرة 
قرل قـو لوط تقع على أطراؼ  ،ُْا٤بطففْب/(رَاَف َعَلىه قُػُلوِّبِم مَّا َكايُوا َيْكِسُبوفَ َبْل ) ذنوبكم كقولو
كقات، يضان، أم ٛبركف عليهم ليبلن كهناران كُب كل األأ(كٛبركف ابلليل َواِبللَّْيلِ  )-ُّٖالبحر ا٤بيت، 

أفبل تتفكركف ُب سوء عاقبتهم فتعتربكا هبم إذا بقيتم معاندين  (َأَفاَل تَػْعِقُلوفَ ) فلم تقبل الشك كالشبهة
)كالذم ال  ٗٗاألعراؼ/(اّلِلَِّ ِإَّلَّ اْلَقْوـُ اْٗتَاِسُروفَ َفاَل أيََْمُن َمْكَر  َأفََأِمُنوا َمْكَر اّلِلَِّ ) على الكفر؟ كقولو
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، كالشقي من هً غّبً بى  ظى عي كى  نٍ مى  عيدى السٌ ) ِٙٛف هنج البالغ  خطب  (يتعظ اب٤باضْب، كاف ًعربة للباقْب
 ( ا٬بدع ٥بواه كغركره

 .  ىادف  عن قص  يويس
ء من هللا تعأب على عبده كرسولو يونس بن مٌٌب ُب كىذا ثنا (َوِإفَّ يُوُيَس َلِمَن اْلُمْرَسِليَ  )-ُّٗ

ي معهم مدة طويلة، كقاـ بدكره بقدعوتو إٔب هللا. بعثو هللا إٔب أىل نينول ُب ببلد ا٤بوصل ُب العراؽ ك 
كلكن  (اإللو عشتار)ف أىلها كانوا يعبدكف إالرسإب كما ٯبب، ككانت نينول عاصمة اآلشوريْب ك 

، ـو يونس، ليس ا٤بهم معرفة زماف كمكاف القصة، بقدر معرفة ما ىو أىمين كاف قأالقرآف ال يذكر 
م م أىداؼ القصة، ك٫بٌل التبلبس الذا٤بهم ضٌيع األىم( كاألىم أف نعل بغّب)من اشتغل  ِف غرر اٖتكم
مع فراره مغاضبان من قومو ا٤بكذبْب  ،، ككيف ٫بفظ عصمة يونس النيب)ع( عن ا٣بطأيطرأ عليها

ُب ا ابتلعو ا٢بوت؟ كُب ٦بمل القصة أف كل ما حدث منو ال يناُب عصمتو كال يطعن لدعوتو، ك٤باذ
ِإْذ أََبَق ِإىَل اْلُفْلِك )-َُْ ُِْاألنعاـ/( اَّللَّي أىٍعلىمي حىٍيثي ٯبىٍعىلي رًسىالىتىوي كقولو )منزلتو كرسوؿ هللا  

ره بتكذيب قومو كمعارضتهم لو، إذ ىرب كفرَّ من قومو مغاضبان، كضاؽ صد (ِإْذ أََبقَ ) (اْلَمْشُحوفِ 
حقان إهنا كلمة عجيبة غريبة! إذ  جاءت صف  ليويس)ع( (أََبقَ فأنذرىم بعذاب قريب، كلكن كلمة )

من دكف إذف من ربو كتصٌرؼ تبٌْب أف أقل خطأ ُب العمل الرسإب ىو ترؾ العمل ابألكٔب كاألىم، 
ب كا٣بطأ الكبّب، تإٔب الندامة كا٤ببلمة كالع تو كتوجيهاتو، يؤدماإرشادكعدـ التزكد من  ،الذم أرسلو

ألنو خركج عن حدكد االستقامة كمنزلة الكرامة كمنطلقات العبودية، كنيب هللا يونس)ع( معصـو 
بذاتو عن ا٣بطأ كمعصـو ابلوحي، فهو أٌدل كاجبو الرسإب، كقد أثُب هللا عليو ُب أكؿ القصة، كٓب 

ىركبو من تكليفو من دكف إذف من ربو الرحيم بو كمسدده  يشر هللا أنو قٌصر ُب مسؤكليتو، كلكن
َوَمن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّلِلَِّ ) ا٢بدكد مع ربو كقولو ، فهو تعدٌ ؤيٌده، ىو نوع من ىركب غّب مدركسكم

 .ُالطبلؽ/(فَػَقْد َظَلَم يَػْفَسوُ 
فة ا٤بثّبة لبلنتباه، أم عصى العبد مواله، فتليق بو ىذه الكلمة الغليظة العني (بقأ) كىذا معُب كلمة

د على مواله كىو هللا أم العبد الذم ىرب من سيده كٛبرٌ  (بقاآل)ػ ٕبيث شٌبو خركجو بغّب إذف ربو ب
 (بقأ) عز كجل ا٤بنعم عليو، كقٌصر ُب كاجبو ٘باه ربو الذم رابه كأكرمو كأيٌده، فيمكن أف يطلق عليو

من قومو بغّب  : كيف يفرٌ ولكنراره من قومو، كتشبيهان لغضبو كف ،٦بازان، كتصويران ٢بالو ا٤بضطرب
كىو القدكة ا٢بسنة؟ ككيف يهرب من قومو كىو معصـو عن ا٣بطأ؟ كيف  ت ربو؟ كيف يفرٌ اإرشاد

ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى )كقولو يفر، ك٤باذا يفر؟ كإٔب أين يفر؟ كأين يذىب كهللا ٧بيط بو كبكل شيء؟!  
فأخطأ  ة(ة على قدر ا٤بهمٌ كاقتنع أنو أٌدل دكره كأ٪بز مهمتو)كا٥ًبمٌ إنو )ع( قٌدر  َٔاالسراء/ (اًبلنَّاسً 

نفعاؿ أيٌب بردكد نفعاؿ، كاال: ىو اوالغضبُب التقدير، كتٌسرع ُب التدبّب، بسبب غلبة غضبو عليو، 
أفعاؿ، كعادة ردكد األفعاؿ أتٌب غّب متوازنة كغّب معقولة كغّب مقبولة، كأيضان أتٌب ببل كعي كال 

تو الرسالية قد كيبدم معايبو( ٍب اعتقد أف مهمٌ  ،يردم صاحبو :الغضب) ِف غرر اٖتكمتفٌكر، 
 ؤه مع قومو الكافرين ال مربر لو، كيئس من ىدايتهم ككصل إٔب الباب ا٤بسدكد! كقولواانتهت، كبق
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اجع ُب معناىا تفسّب )كىعيي ر ، ٕٖاألنبياء/(َوَذا الن وِف ِإذ ذََّىَب ُمَغاِاًبا َفَظنَّ َأف لَّن يػَّْقِدَر َعَلْيوِ )
هم، كجاءىم منقرر يونس)ع( مع اقَباح شخصْب مؤمنْب صا٢بْب من قومو، الدعاء ( سَّرالقيرآًف اٍلمييى 

 ِف غرر اٖتكم، هم، كرحل يونس عندئذ عن قومو، ككاف عليو أف يصرب أكثرمنالعذاب كاقَبب 
فَاْصِِبْ َكَما َصبَػَر ُأوُلو اْلَعْزـِ ِمَن ) كيصل إٔب معإب ا٤بنازؿ كقولو (غائبدرؾ الرٌ رب تكابلصٌ )

حٌب أيخذ اإلذف من  ،ن قبل مغادرهتمي، ككاف عليو أف يتٌحمل غصص قومو الكافر ّٓاألحقاؼ/(الر ُسلِ 
ةن مىا ٘بىىرَّعى عىٍبده جىٍرعى ) عن النيب)ص(، ُّْآؿ عمراف/(َواْلَكاِظِمَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَي َعِن النَّاسِ ربو كقولو)

، ًمنٍ  اَّللًَّ  ًعٍندى  أىٍفضىلى  ، كمثلو ُب القرآف الكرًن، ُٖٗٓكنز العماؿ خرب (ابًٍتغىاءى كىٍجًو اَّللًَّ  يىٍكًظميهىا جىٍرعىًة غىٍيظو
حيث ٱباطب هللا نبيو ا٤بصطفى)ص( خاًب الرسل كاألنبياء كاألسوة ا٢بسنة كصاحب ا٣بلق العظيم 

َنا بَػْعَض اْْلَقَاِويلِ َوَلْو تػَ كالرٞبة للعا٤بْب ٱباطبو بقولو)  ِمْنوُ  َلَقَطْعَنا ، ُثَّ َْلََخْذَن ِمْنُو اِبْلَيِميِ  ،َقوََّؿ َعَليػْ
ْن َأَحٍد َعْنُو َحاِجزِينَ  اْلَوِتَي، كأف ىذه اآلايت ، ْٖ-ْْا٢باقة/(َوِإيَُّو لََتْذِكَرٌة لِّْلُمتَِّقيَ  ،َفَما ِمنُكم مِّ
 : تقوؿ

 :كفرض ااؿ ليس ٗبحاؿ االن،لو افَبضنا فرضان ٧بي 
ا، ألخذانه من يده قو٥بالٍب ٓب أنمره بالكاذبة لو افَبل علينا ىذا الرسوؿ الكرًن)ص( بعض األقواؿ 

اليمُب إذالالن، كقبضنا عليو كما يقبض على اجملـر ا٤بتلبس اب١برٲبة! ٍب لقتلناه أبشع قتلةو بقطع شرايف 
وِف قص  د ٰبجزان أك ٲبنعنا من عقابو كقتلو!! فما منكم من أحشرايف ا٢بياة، ، منو الوتْب

لوه غْب رسالتو، ينبغي أف يتأمٌ ، ابلغ األٮبية للدعاة إٔب هللا كا٤ببلٌ يويس)ع( لدرس تربوي ١توذجي ٝتيز
فَاْصِِبْ ِٖتُْكِم رَبَِّك َوََّل َتُكن َكَصاِحِب اْٖتُوِت ِإْذ ) كيتدبٌركه كيدرسوه كأيخذكه ٔبد كال ينسوه كقولو

 يونس)ع(كقٌدر فظن ، ٕٖاألنبياء/ (فىظىنَّ أىٍف لىٍن نػىٍقًدرى عىلىٍيوً )، كقولو ْٖالقلم)ف( (ىه َوُىَو َمْكُظوـٌ َندَ 
: سأؿ يروى:ضٌيق، قدر، ٕالطبلؽ/ (َوَمن ُقِدَر َعَلْيِو ِرْزقُوُ ) أف لن نٌضيق عليو كٓب نعاقبو  كقولو

( يقدر عليودر هللا عليو؟! فقاؿ ابن عباس)أيظن نيب هللا يونس أف لن يق معاكية ابن عباس، قاؿ:
ىذا من القدر كا٤بقدار كالتقدير ال من القدرة كالقوة، يعِب قٌدر يونس ُب نفسو أنو أًب مسؤكليتو ٘باه 

بوه كقاكموه، كقد انتهى دكره الرسإب كألقى ا٢بجة الكافية الوافية على قومو الذم كلفو قومو الذين كذٌ 
إٔب إرشادات ربو ليستأذنو ُب تركو لقومو، فأساء التقدير كأخطأ التدبّب كتٌسرع  هللا هبا، لكنو ٓب يرجع

( فقاده الصدر  القيادة سع  وآل) نفعالو كغضبواُب الفرار كالتبس عليو القرار الصحيح، بسبب 
ألمتعة، اب٤بسافرين كا ة(إٔب السفينة الثقيلة ا٤بشحونِإىَل اْلُفْلِك اْلَمْشُحوفِ الغضب إٔب شاطئ البحر )
 شخصيتو بينهم.ُب منزلة من دكف أم ٛبييز  ،فصعد ُب السفينة مع الناس

ََُِسِػَ كِِ ، كٌَََُِْد ؤََّٗوُ ًَدَٕ َِٖٓ خُُْٔغَسِّمِنيَ، كَدُْعَؤََوُ خُْمٌُضُ ًَىٌَُ ٌُِِْْٓ، كَغَدىََْ كٌََدَٕ َِٖٓ خُُْٔذْلَنِنيَ﴿-ٗٗٔ-ٔٗٔ
 ﴾زَيْنِوِ بَََُِٰ ٌَِّّْ ُّسْؼَؽٌَُٕ

: ا٤بغلوبْب. ا٘تدحضي: فاقَبع أك اشَبؾ ُب القرعة، فساىم (َفَساَىَم َفَكاَف ِمَن اْلُمْدَحِضيَ  )-ُُْ
عرقلت سّب السفينة! فكاف ا٤بطلوب أف جائعة، كفجأة عرض لسفينتهم حوت كبّبة ٨بيفة ا٘تعىن: 

يدان عن السفينة فبل ليبتلعو، فيذىب ا٢بوت بعاءن من ُب السفينة، دفـ شخصان من الرٌكاب نفسو يقدٌ 
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فاقَبعوا كشارؾ يونس ُب االقَباع، حيث كتبوا اسم كل راكب على سهم  (َفَساَىمَ يهاٝبها فيغرقها )
( فكاف يونس من ا٤بغلوبْب، كخرج ا٠بو ُب َفَكاَف ِمَن اْلُمْدَحِضيَ ٍب خلطوا األسهم كسحبوا بعضها )

فقاؿ: أان اآلبق، أان  ،اع كعادت النتيجة نفسهاالقرعة، ككاف معركفان عندىم ابلصبلح، فأعادكا االقَب 
 (فَاْلتَػَقَمُو اْٖتُوتُ ) -ُِْأسبابو،  أكإذا أراد هللا شيئان ىيٌ كرمى بنفسو ُب البحر!  ،رؾ لقوميالتا

  !لقمة، كىو حوت خاص من جنود هللا مرصود ٥بذه الغاية، ىو ابتبلع يونسفابتلعو ا٢بوت ابتبلع الٌ 
٤ببلمة كالندامة كالعتب من ا(كىو مستحق َوُىَو ُمِليمٌ ) ٕالفتح/(وُد السََّماَواِت َواْْلَْرضِ َوّلِِلَِّ ُجنُ ) كقولو

قومو بغّب إذف من ربو، إنو لـو عتاب  ىجرهفعلو ما يبلـ عليو من  الذمعلى ك نفسو على نفسو، 
امة هللا لو ال لـو عقاب مديد كال عذاب أليم، ٩با ٯبعل القضية ُب حجم ا٤بعجزة ككر  ،شديد اللهجة

فَػَناَدىه ِف الظ ُلَماِت َأف َّلَّ ِإلَهَو ِإَّلَّ أَيَت ُسْبَحاَيَك ِإيّنِ ُكنُت ِمَن ) كلطفو بو كقولو
 .ٕٖاألنبياء/(الظَّاِلِميَ 
(من الذاكرين  تعأب كثّبان، حٌب صار التسبيح كصفان ٢بالو فَػَلْوََّل أَيَُّو َكاَف ِمَن اْلُمَسبِِّحيَ ) -ُّْ
عن )ع( كثّب الصبلة كالذكر كالدعاء ُب الرخاء كالشدة،  كُب بطنو، ككاف ،لتقاـ ا٢بوتقبل ا

ٗبا ٲبثلو ىذا التسبيح من عمق العبودية ُب  )تٌعرؼ إٔب هللا ُب الرخاء يعرفك ُب الشدة( النيب)ص(
اتػََّقوا وَّالَِّذيَن ُىم  ِإفَّ اّلِلََّ َمَع الَِّذينَ ىان، كقولو)الطاعة كاالنقياد لو طوعان ال كر نفسو  ربو ك 

، ٩با ٯبعلو هللا تعأب ُب موضع أف يفتح عليو أبواب رٞبتو كمنافذ إحسانو، ُِٖالنحل/(ٛت ِْسُنوفَ 
َعُثوفَ )-ُْْ فتكوف  ،قيناه ُب بطن ا٢بوتحْب ألبكلو ٓب يكن من ا٤بسبٌ  (َلَلِبَث ِف َبْطِنِو ِإىَله يَػْوـِ يُػبػْ

َعُثوفَ ) !تان ان أك ميٌ مقربتو حيٌ سجنو ك  (إٔب يـو حشره كنشره كىذا كارد على سبيل الكناية ِإىَله يَػْوـِ يُػبػْ
كعنو )ص(  ،ِِ/ّركح البياف( )من مات فقد قامت قيامتو عن النيب )ص( ،كاجملاز كالتشبيو

رء يػيبػٍعىثي )
ى
اعَبؼ يونس)ع(أنو كاف من الظا٤بْب ، ِِِْٕكنز العماؿ خرب( عىلىى مىا مىاتى عىلىٍيوً  ا٤ب

كقراره السريع  ، بتسرعو ا٣باطئِِٗالبقرة/ (َوَمن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّلِلَِّ فَُأولَهِئَك ُىُم الظَّاِلُموفَ و كقولو)لنفس
: ُب ىذه اآلية الكرٲبة داللة على أف الدعاء فائدةذف من ربو! غّب ا٤بدركس ُب مغادرة قومو قبل اإل

إبرامان، كال سيما إذا كاف الدعاء  ـى رً بٍ ء كلو أي سبلح ا٤بؤمن، كيرد الببلء، كٱبفف العناء كيغّب القضا
، ِٔالنمل/(َأمَّن ٣تُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف الس وءَ ابنقطاع كتٌلهف كاضطرار كاستغاثة كقولو)

ُب كقت ال  ،ا٤بضطر ُب ٢بظات الضيق ال ٯبد لو ملجأ إاٌل هللا، حْب تضيق أسباب األرض بو
خبلص كاالنقطاع الكامل ، ٕبيث تنتفض كل أعضائو إلال خبلص إاٌل ابمنجى كال مأكل ك 

ُقْل َما يَػْعَبُأ ِبُكْم َرّبِّ َلْوََّل الذم ٲبلك النجدة كالقوة كالقدرة كقولو ) ،كمشاعره متضرعة  تعأب
 ٕٕالفرقاف/(ُدَعاؤُُكمْ 
كَأَٓنٌُخ ، ًَؤَسْعَِْنَدهُ بَََُِٰ ِٓدجَصِ ؤَُْقٍ ؤًَْ َّضِّذًَُٕ، د ػََِْْوِ ؽَفَشَشً ِّٖٓ َّوْيِنيًٍَؤَٗسَعْنَ، كَنَسَزَْٗدهُ زِدُْؼَشَخءِ ًَىٌَُ عَوٌِْْ﴿-ٛٗٔ-٘ٗٔ

 ﴾كََٔعَّؼْنَدىُْْ بَََُِٰ لِنيٍ
( ُب األرض اِبْلَعَراءِ استجاب هللا سبحانو دعاء يونس، فأمران ا٢بوت أف يلقيو ) (فَػنَػَبْذَنهُ  )-ُْٓ

: إلقاء النبذشجار على ساحل البحر، حيث ال ظل فيها يستظل بو، كاألالعراء ا٣بالية من النبااتت 
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، فرموا عهدىم خلفهم كٓب ُٕٖآؿ عمراف/(فَػنَػَبُذوُه َورَاَء ظُُهورِِىمْ الشيء كطرحو لقلة االعتناء بو! كقولو)
 ببل ريش ا٣بارج من البيضة، من شدة ما لقي ُب (كىو ضعيف عليل كالفرخَوُىَو َسِقيمٌ يبالوا بو )

علو طعامان ٯبجعل بطنو كعاءن حافظان كأتديبان لو! كٓب إوت أف ككأف هللا أكحى إٔب ا٢ب ،بطن ا٢بوت
لَّْوََّل َأف َتَدارََكُو يِْعَمٌ  مِّن و ُب بطنو كٓب يتغّب منو شيء كقولو)ئللحوت، فلذلك بقي سا٤بان طيلة بقا

نَا  )-ُْٔ، َٓ-ْٗالقلم)ف((اُه رَب ُو َفَجَعَلُو ِمَن الصَّاِٖتِيَ فَاْجتَػبَ  ،رَّبِِّو لَُنِبَذ اِبْلَعَراِء َوُىَو َمْذُموـٌ  َوأَيبَػتػْ
(كىو  مِّن يَػْقِطيٍ (ٍب بٌْب لطف هللا بنبيو يونس كرعايتو لو، كأنبتنا عليو شجرة )َعَلْيِو َشَجَرًة مِّن يَػْقِطيٍ 

كىو ا٤بوز الذم أيكل كقيل شجرة الطلع  ،كل نبات ال ساؽ لو، كلو أكراؽ كبّبة، كىي شجرة القرع
كالذابب ال يقربو،  ،من ٜبره ا٤بفيد، كيستظل أبكراقها العريضة كالرطبة، فبل يتأٌذل من حرارة الشمس

 .كا٢بشرات ال أتتيو، ككاف جسمو الضعيف ال يتحمل الذابب كا٢بشرات
س)ع( ابلرجوع إٔب قومو ا٤بستغفرين كأمر هللا تعأب يون (َوَأْرَسْلَناُه ِإىَله ِماَئِ  أَْلٍف َأْو يَزِيُدوفَ ) -ُْٕ

بْب، كىم يومئذ مئة كعشرين ألفان، فدعاىم إٔب هللا اب٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة كجاد٥بم ابلٍب ىي ائالت
بدعوتو كقبلوا رسالتو  (فَآَمُنوا) -ُْٖإهنم ُب زايدة كالدات كقلة كفٌيات،  (َأْو يَزِيُدوفَ ) أحسن

عناىم اب٢بياة فمتٌ  (َفَمتػَّْعَناُىْم ِإىَله ِحيٍ ) ٲباهنم كاستقامتهم!كأجابوه، كفرحوا بقدكمو كىو فرح إب
فَػَلْوََّل َكاَيْت قَػْريٌَ  ) كابللذات كا٤بنافع الدنيوية الكثّبة، إٔب أف جاء أجلهم الطبيعي اتـو كقولو

هُ  يْػَيا آَمَنْت فَػنَػَفَعَها ِإ٦تَايُػَها ِإَّلَّ قَػْوـَ يُوُيَس َلمَّا آَمُنوا َكَشْفَنا َعنػْ ْم َعَذاَب اٗتِْْزِي ِف اْٖتََياِة الد 
ٓب يبٌْب القرآف مم أبق ك٤باذا، كٓب يذكر مدة لبثو ُب بطن -ُ :فائدة، ٖٗيونس/(َوَمتػَّْعَناُىْم ِإىَله ِحيٍ 

ما ترؾ دبع-ِ، خارقة جزةا٢بوت، فبقاؤه حيان ُب بطن ا٢بوت كلو مدة قصّبة من الزمن يعترب مع
كا لئلنساف العآب الذم آمن بيونس)ع( م عبلمات نزكؿ العذاب، فلجؤ ٥بيونس قومو، كظهرت 

كاالستغفار كالتوبة النصوح، كفٌرقوا ع ككاف ال يزاؿ موجودان ُب ا٤بدينة، فأمرىم ابلدعاء كالتضرٌ كصاحبو 
كاستغفركا بْب ا٤برأة كطفلها، كبْب ا٢بيواانت كأطفا٥با، كندموا على ما صدر منهم كالموا أنفسهم، 

فكشف هللا عنهم العذاب، العذاب ليس مطلوابن لذاتو كإ٭با مطلوابن لغّبه، مطلوابن للتأديب ، هللا
 كاب٢بق كليس لبلنتقاـ كالتشٌفي.

ْ ؤََُد بَِّٗ، ؤَّْ خََِوْنَد خََُِْٔدجٌَِصَ بَِٗدؼًد ًَىُْْ ؽَدىِذًَُٕ، كَدعْعَلْعِيِْْ ؤَُِشَزِّيَ خُْسَنَدضُ ًََُيُُْ خُْسَنٌَُٕ﴿-ٕ٘ٔ-ٜٗٔ يُْ ِّٖٓ
 ﴾ًََُذَ خَُِّوُ ًَبَِّٗيُْْ ٌََُدرِزٌَُٕ، بِكٌِْيِْْ ََُْوٌٌَُُُٕ

 أمر هللا سبحانو أف ٰباجج ا٤بشركْب كيرد عليهم (فَاْستَػْفِتِهْم أَِلَربَِّك اْلبَػَناُت َوَٙتُُم اْلبَػُنوفَ ) -ُْٗ
لّبكا مدل هتافت األسطورة كلكن ٯباد٥بم ٗبنطقهم كعلى تقاليد بيئتهم ا١باىلية،  )كمن فمك أيدينك(

( أم فاسأؿ اي دمحم كٌفار مكة على سبيل فَاْستَػْفِتِهمْ حٌب ٗبقاييسهم الساذجة الشائعة ا٤بألوفة )
ما الوجو ُب إضافتكم البنات إٔب هللا، كاختياركم البنْب  (أَِلَربَِّك اْلبَػَناُت َوَٙتُُم اْلبَػُنوفَ ) التوبيخ كالتقريع

عرب ٰببوف البنْب كيكرىوف البنات! كُب نفس الوقت كانوا يعبدكف ألنفسكم؟! كاف مشركو ال
ـْ َخَلْقَنا اْلَماَلِئَكَ  ِإَناًث َوُىْم َشاِىُدوفَ ) -َُٓا٤ببلئكة ابعتبارىم بنات هللا! االستفهاـ للتوبيخ مرة  (َأ

 أخرل لبلستهزاء هبم، من أين جاءىم العلم أبف ا٤ببلئكة إانث؟! كىل شهدكا خلقهم فعرفوا
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(كىل ىم حاضركف أثناء خلقهم؟! إهنا تٌصورات ظنية جاىلية، كٚبيبلت َوُىْم َشاِىُدوفَ  جنسهم؟!)
ْن ِإْفِكِهمْ  )-ُُٓمتخٌلفة كساذجة ببل دليل عن ا٤ببلئكة كا١بن كانتساهبم إٔب هللا،   (َأََّل ِإيػَُّهم مِّ

َوَلَد -ُِٓ، لَيَػُقوُلوفَ برىاف ) كذهبم، أم أال إهنم من كذهبم كافَبائهم ببل علم كال دليل كال :مإفكه
 (ِإيػَُّهْم َلَكاِذبُوفَ  ) ر لو جسم كحدكد كمادة!شينسبوف إٔب هللا الذرية كالولد ليعطوه صفة الب (اّلِلَُّ 

 قطعان ُب ما ينسبونو إٔب هللا، كقد تعأب هللا كتسامى عما يقولو ا١باىلوف.
 ﴾ؤَكََِد ظَزًََّشًَُٕ، د ٌَُُْْ ًَْْقَ ظَمٌٌََُُْٕٔٓ، ؤَفْيَلََ خُْسَنَدضِ ػَََِ خُْسَنِنيَ﴿-٘٘ٔ-ٖ٘ٔ
ليس األمر كما يٌدعوف، فكيف اصطفى أم اختار هللا تعأب  (َأْصَطَفى اْلبَػَناِت َعَلى اْلَبِنيَ ) -ُّٓ

لنفسو البنات من ىو أدىن، كما يزعموف، على البنْب من ىو أعلى مع كونو خالقان كمالكان للجميع، 
ماذا أصابكم،  (َما َلُكْم َكْيَف َُتُْكُموفَ ) -ُْٓ كفيو توبيخ كتقريع، كتدبّبه؟! حكيمان ُب تقديره

 -ُٓٓ كأبم برىاف تقضوف ىذا القضاء ا١بائر ٗبا ال يقبلو عقل، كفيو تسفيو ٥بم ك٘بهيل كسذاجة؟
مثل ىذا القوؿ؟ ه عن زٌ نمأفبل تتذكركف كتتنبهوف ببديهة العقل، فتتعظوا أبنو سبحانو  (َأَفاَل َتذَكَُّروفَ )

 أفبل ٛبيزكف ىذا القوؿ الباطل ا١بائر؟
ًََُوَذْ ًَـَؼٌَُِخ زَْْنَوُ ًَزََْْٖ خُْفِنَّصِ َٗغَسًد ، كَإْظٌُخ زٌِِعَدزٌُِْْ بِٕ ًُنعُْْ فَددِهِنيَ، ؤَّْ ٌَُُْْ عُِْيَدٌٕ ُّٓسِنيٌ﴿-ٛ٘ٔ-ٙ٘ٔ

 ﴾ػََِِٔطِ خُْفِنَّصُ بَِّٗيُْْ َُُٔمْنَشًَُٕ
ـْ َلكُ  )-ُٔٓ  (ُسْلطَافٌ ) توبيخ آخر، كىو إنكار ُب صورة استفهاـ، أم ىل عندكم (ْم ُسْلطَاٌف م ِبيٌ َأ

كاضح، من كتاب ٠باكم صحيح أينزؿ عليكم  (م ِبيٌ ) ؿادليل كبرىاف كحجة كبياف قاطع يينهي ا١بد
ِإف ُكنُتْم ليكم)(الذم أينزؿ إفَْأُتوا ِبِكَتاِبُكمْ  )-ُٕٓعوف أف ا٤ببلئكة بنات هللا؟! يؤيٌد ما تدٌ 

(الذم يشهد بصحة دعواكم ُب ما تزعموف، كالغرض تعجيزىم كبياف أهنم ال يستندكف على َصاِدِقيَ 
دليل شرعي كال منطق عقلي، كالدليل الذم طلبو هللا منهم ىو الدليل العقلي كليس دليل السمع 

د الكذب، ي فإنو متعمٌ فإف من يقوؿ قوالن ال يقيم عليو حجتو العقلية كبرىانو العلم كالعرؼ،
لصدؽ، كتشويش للحقيقة، كبذلك يؤكد القرآف على لقواؿ كأكرب خيانة ألنو طعن األ كالكذب شرٌ 

ُقْل َىاُتوا بُػْرَىاَيُكْم ِإف ُكنُتْم ) تثبيت العقيدة على الربىاف العقلي كالدليل العلمي كقولو
لوىم، كحجتها العرؼ االجتماعي ا٤بألوؼ! ، فبل ٦باؿ لعقيدة مبنية على الظن كاُُُالبقرة/(َصاِدِقيَ 
َنُو َوبَػْيَ إْتِنَِّ  َيَسًبا )-ُٖٓ : قرابة، كىذه اسطورة أخرل، اسطورة الصلة كالنسب يسباً  (َوَجَعُلوا بَػيػْ

كالقرابة بْب هللا سبحانو كبْب ا١بن، على أهنم أكالده كا٤ببلئكة بناتو، كال ٲبكن  أف يعذب أكالده؟ 
(فإف ا١بن َوَلَقْد َعِلَمِت إْتِنَُّ  ِإيػَُّهْم َلُمْحَضُروفَ ) سامى عما يقوؿ الظا٤بوف علوان كبّبان تعأب هللا كت

يعلموف أهنم ٧بضركف ُب يـو القيامة إبذف هللا ليحاسبهم كٯبازيهم ٗبا عملوا، كىذا زايدة ُب تكذيبهم 
 ىكذا تكوف معاملة النسب كالقرابة!ما كتقريعهم، ك 

بَُِّد َْٖٓ ىٌَُ ، َٓد ؤَٗعُْْ ػََِْْوِ زِلَدظِنِنيَ، كَةٌَُِّْْٗ ًََٓد ظَؼْسُذًَُٕ، بَُِّد ػِسَددَ خَُِّوِ خُُْٔخَِْقنِيَ، دَٕ خَُِّوِ ػََّٔد َّقِلٌَُٕعُسْمَ﴿-ٖٙٔ-ٜ٘ٔ
 ﴾فَدٍِ خُْفَمِِْْ
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(٩با كصفو بو وفَ َعمَّا َيِصفُ (نزٌه هللا تعأب نفسو ا٤بقدسة عما ال يليق ٔبنابو )ُسْبَحاَف اّلِلَِّ  )-ُٗٓ
الكافركف، كينسبوف إليو ما ٯبهلوف، من الولد كالنسب كالشركة، فيصفوف ا٣بالق بصفة 

(استثناء منقطع، من بْب القائلْب من ا١بن ٗبا ال يليق ِإَّلَّ ِعَباَد اّلِلَِّ اْلُمْخَلِصيَ  )-َُٔا٤بخلوقْب،
ِلكَ َوَأنَّ ف صا٢بوف كقولو)و اب سبحانو، كقد كاف ُب ا١بن مؤمن ، ُُا١بن/( ِمنَّا الصَّاِٖتُوَف َوِمنَّا ُدوَف ذَه

صْب من اإلنس كا١بن يصفونو تعأب ٗبا يليق ٔببللو ككمالو كٝبالو من : لكن عباد هللا ا٤بخلى وا٘تعىن
عن اإلماـ خبلص، كغاية الدين اإل ُْٔاء/نسال (َوَأْخَلُصوا ِدينَػُهْم ّلِِلَِّ كقولو) (اْلُمْخَلِصيَ أكصاؼ ك)

الذين أخلصوا  ُب أقوا٥بم كأفعا٥بم ، َّٗتنبيو ا٣بواطر ص (صي بلى ا٣بى  في كوي يى  بلصً خى ُب اإل) )ع( علي
فبل يشاركو أحدان ُب منزلتهم إال  ،ككافة معامبلهتم، فأخلصهم هللا لنفسو، كجعلهم عنده من ا٤بقربْب

هم هللا قربو كأنساىم غّبه  بب، فحٓٓلقمر/ا (ِف َمْقَعِد ِصْدٍؽ ِعنَد َمِليٍك م ْقَتِدرٍ ) من ىو مثلهم كقولو
ـَ رَبِِّو َجنػََّتافِ كقولو) أنٍػفيًسًهٍم  ُب  عىظيمى ا٣بٍىاًلقي ) كما يقوؿ اإلماـ علي)ع(، ْٔالرٞبن/ (َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا

ء كما ِف دعا،( فإذا كصفوه ُب نفوسهم كصفوه ٗبا يليق بساحة كربايئوأىٍعييًنًهمٍ  ُب  فىصىغيرى مىا ديكنىوي 
انىسىًة ٨بىٍليوقاتًًو كىجىلَّ عىٍن ميبلءىمىًة  ) الصباح عن اإلماـ علي)ع( اي مىٍن دىؿَّ عىلى ذاتًًو ًبذاتًًو كىتػىنػىزَّهى عىٍن ٦بي

ٍيًفٌياتًوً  ، (كىبػىعيدى عىٍن ٢بىىظاًت اٍلعيييوًف كىعىًلمى ٗبا كافى قػىٍبلى اىٍف يىكيوفى  الظ نيوفً  اي مىٍن قػىريبى ًمٍن خىطىراتً  ،كى
)ال أيحصي ثناءن عليك، أنت كما أثنيت  عن النيب)ص(كإذا كصفوه أبلسنتهم اعَبفوا بقصور البياف 

(الٍب َوَما تَػْعُبُدوفَ فإنكم أيها الكافركف كآ٥بة الضبلؿ ) (فَِإيَُّكْم َوَما تَػْعُبُدوفَ  )-ُُٔ على نفسك(
١بن أك كل الذين تدعوهنم من دكف تعبدكهنا من األصناـ ا٢بجرية أك الفكرية أك البشرية أك شياطْب ا

بدان أف تضٌلوا أحدان من أٗبضلْب كمفسدين، أم ال يستطيعوف  (َما أَيُتْم َعَلْيِو ِبَفاتِِنيَ  )-ُِٔهللا،
الذين  ،عباد هللا، كعن دين هللا األصيل، كلستم بقادرين على فتنة قلوب مؤمنْب صا٢بْب مطيعْب 

 كقولو  ،ا٤بنيعاألمْب عيهم ا٤بؤيد، فأدخلهم هللا ٕبصنو ا٢بصْب حٌصنهم إٲباهنم كعلمهم ا٤بسدد كك 
كال يستجيب لتضليلكم كفسادكم كعبادة ما  ُٕدمحم/(َوالَِّذيَن اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدى َوآََتُىْم تَػْقَواُىمْ )

إاٌل من ىو مثلكم، كشبيو الشيء منجذب إليو، كالطيور على أشكا٥با تقع   ،تعبدكنو من دكف هللا
َوقَػيَّْضَنا َٙتُْم قُػَرَنَء فَػَزيػَُّنوا كقولو) ،َِِاألعراؼ/(َوِإْخَوايُػُهْم ٦َتُد ويَػُهْم ِف اْلَغيِّ ُثَّ ََّل يُػْقِصُروفَ ) كقولو

إاٌل من خدعتو الدنيا  (ِإَّلَّ َمْن ُىَو َصاِؿ إْتَِحيمِ  )-ُّٔ، ِٓفصلت/(َٙتُم مَّا بَػْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهمْ 
د عصياف هللا ك٘باكز حدكده، كانقاد مع ىواه كمناه ككساكس الشيطاف، رىا كنفسو ٖبيانتها، كتعمٌ بغرك 

اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطَاُف فَأَيَساُىْم ِذْكَر اّلِلَِّ كسلك طريق الضبلؿ بعيدان عن منهج الرٞبن كقولو)
، فللجحيم كقود من نوع ُٗاجملادلة/(اِف ُىُم اْٗتَاِسُروفَ ِإفَّ ِحْزَب الشَّْيطَ ُأولَهِئَك ِحْزُب الشَّْيطَاِف َأََّل 

كيتفاعل مع الشبهة، كيستمع للفاتنْب كينساؽ  ،لة أف يستجيب للفتنة ا٤بضلةمعركؼ، طبيعتو تؤىٌ 
 ِْالبقرة/ (فَاتػَُّقوا النَّاَر الَِِّت َوُقوُدَىا النَّاُس َواٖتَِْجارَةُ كقولو)  ،مع أصحاب الشبهات

َٕ، د ِٓنَّد بَُِّد َُوُ َٓوَدٌّ َّٓؼًٌٌََُِّْٓ﴿-ٙٙٔ-ٗٙٔ  ﴾ًَبَِّٗد َُنَمُْٖ خُُْٔغَسِّمٌَُٕ، ًَبَِّٗد َُنَمُْٖ خُقَّدكٌُّ
ـٌ مَّْعُلوـٌ  )-ُْٔ  (َوَما ِمنَّا ِإَّلَّ لَُو َمَقا
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 ،ُموفَ َبْل ِعَباٌد م ْكرَ ىذا بياف لرباءة ا٤ببلئكة )ع( عما قالو فيهم ا٤بشركوف، كيصف هللا ا٤ببلئكة بقولو)
 (كليس ألحد مٌنا معشر ا٤ببلئكةَوَما ِمنَّا، أم )ِٕ-ِٔاألنبياء/ (ََّل َيْسِبُقويَُو اِبْلَقْوِؿ َوُىم ِبَِْمرِِه يَػْعَمُلوفَ 

ـٌ مَّْعُلوـٌ ) ؤكلية ال (إاٌل كلو مرتبة كمنزلة ُب ا٤بعرفة كالعلم كُب القدرة كالقوة، كُب الوظيفة كا٤بسِإَّلَّ َلُو َمَقا
كلكل كاحد منا يعرؼ حدكده فيقف عندىا، كيعرؼ عملو ال يتجاكزه كال  ،كال يتجاكزىااىا دٌ تعي

ؿ، كمٌنا من ينزؿ اآلجاىا، فمٌنا موٌكل ابألرزاؽ، كمٌنا موٌكل ابييقٌصر فيو، كلو مسؤكليتو ال يتعدٌ 
ب كالتشريف. كلكل كاحد منزلتو ُب العبادة كالتقري إْب، الوحي، كمٌنا من بيده ا٥بواء كاآلخر ا٤باء...

ألف إظهارىم للعبودية تدؿ على تقديرىم للعبودية، كعلى قدر العبودية يكوف القرب من رضا هللا، 
ـى ًبشىراًئًط العيبوًديًَّة ايىًٌلى لًلًعتقً ) وِف غرر اٖتكم كمن قٌصر عن أصوؿ العبودية أعيد إٔب الرؽ!  (مىن قا

وف ٗبراتب األعماؿ كالدرجات، أما ل، فبل يَبقٌ للمبلئكة القدرة على الَبٌقي ُب العلم ال ُب العم
َوَمْن َأَساَء َمْن َعِمَل َصاِٖتًا فَِلنَػْفِسِو اإلنساف فلو الَبٌقي ُب العلم كالعمل كا٤بنزلة كقولو)

َها هللا مقاـ (ا٤بصطٌفوف صفوفان منٌظمة دائمة ُب حضرة َوِإنَّ لََنْحُن الصَّاف وفَ  )-ُٓٔ، ُٓا١باثية/(فَػَعَليػْ
كجل، للعبودية كالطاعة كمواطن ا٣بدمة، منتظرين أكامره سبحانو ُب تدبّب العآب كالكوف عز 

كالكائنات لنجريها على ما يريد، كأيضان مصطٌفوف للصبلة كىي أعظم مصاديق الطاعة كا٣بضوع 
ه : إٌف ا٤بسلمْب إ٭با اصطٌفوا ُب صبلة ا١بماعة كا١بمعة على ضوء ىذقيل٤بنهج هللا كمنازؿ خدمتو، 

اآلية، كأف النيب الكرًن)ص( أكؿ من صٌلى ٝباعة فاصطٌف ا٤بؤمنوف صفوفان منتظمة كصلى هبم، 
 (َوِإنَّ لََنْحُن اْلُمَسبُِّحوفَ  )-ُٔٔكليس يصطف أحد من أىل ا٤بلل ُب صبلهتم غّب ا٤بسلمْب، 

عن كل ما ال  ،ئمان ىوف ا٢بقيقيوف  تعأب داكا٤بقدسوف ١ببللو كعظمتو، ا٤بنزٌ  ،ا٤بسبحوف ٕبمد هللا
، فيشَبؾ تسبيحهم مع يسبيح َِاألنبياء/(ُيَسبُِّحوَف اللَّْيَل َوالنػََّهاَر ََّل يَػْفتُػُروفَ يليق ٗبقاـ عظمتو كقولو)

 دة مٌتحدة.كحدة كاحدة موحٌ ُب فيكونوا  ،الكوف كالكائنات
كَغٌَْفَ كٌََلَشًُخ زِوِ ، ٌَُُنَّد ػِسَددَ خَُِّوِ خُُْٔخَِْقِنيَ، ُْإًََُِّنيٌََُْ ؤََّٕ ػِنذََٗد رًِْشًخ َِّٖٓ خ، ًَبِٕ ًَدٌُٗخ ََُْوٌٌَُُُٕ﴿-ٓٚٔ-ٚٙٔ

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ
عاد الكبلـ عن ا٤بشركْب الذين يطلقوف األساطّب كاألكاذيب، فيعرض  (َوِإف َكايُوا لَيَػُقوُلوفَ  )-ُٕٔ

قبل بعثتك  (لَيَػُقوُلوفَ  َكايُواعهودىم ككعودىم يـو كانوا ٰبسدكف أىل الكتاب، أم إف كٌفار مكة)
َلْو َأفَّ ِعنَدَن ِذْكًرا مَِّن ) -ُٖٔا٤بباركة اي دمحم)ص( من ابب التربير لواقعهم، كا٤بدح ألنفسهم، 

(كتاابن ٠باكاين أصيبلن من كتب األكلْب، الٍب أنز٥با هللا على أنبيائو كالتوراة ِذْكًرا(لو كنا ٭بلك )اْْلَوَِّليَ 
نا أعظم إٲباانن منهم، كأكثر عبادة كإخبلصان  منهم، كبذلك يستخلصنا هللا من ٪بيل كالزبور، لككاإل

الىتدينا كالتزمنا ٗبنهج هللا كٓب نشرؾ بو شيئان  (َلُكنَّا ِعَباَد اّلِلَِّ اْلُمْخَلِصيَ  )-ُٗٔأجلها كيصطفينا، 
 ،ؼ الكتب السماكيةصْب، ك٤با جاءىم الرسوؿ دمحم)ص( ابلقرآف الكرًن أشر ككنا عباد هللا ا٤بخلى 

(كٓب يفوا ٗبا قالوا، كأصٌركا على َفَكَفُروا ِبوِ  )-َُٕكمهيمن على سائر الكتب السابقة كالبلحقة 
َفَسْوَؼ كشٌنوا ا٢بركب عليو) ،كآتمركا عليو من كل مكاف ،عنادىم كجحودىم، بل أعلنوا عليو العداء
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ٰبْب كقتو، إنو هتديد خفي  عندماب األليم (عاقبة كفرىم آبايت هللا، كسوؼ يذكقوف العذايَػْعَلُموفَ 
 كالوعد ا٣بادع. ، الكاذببعد التمٌِب  ،٨بيف، كىو البلئق ابلكٌفار

 ﴾ًَبَِّٕ ـُنذََٗد َُيُُْ خُْـَدُِسٌَُٕ، بَِّٗيُْْ َُيُُْ خَُْٔنقٌُسًَُٕ، ًََُوَذْ عَسَوَطْ ًََِِٔعُنَد ُِؼِسَددَِٗد خُُْٔشْعَِِنيَ﴿-ٖٚٔ-ٔٚٔ
  (َسبَػَقْت َكِلَمتُػَنا لِِعَباِدَن اْلُمْرَسِليَ  َوَلَقدْ  )-ُُٕ
عدٮبا األزٕب، كيكشف هللا :يٌصور القرآف الكرًن النتيجة النهائية ٢بركة الرسل كالرساالت ُب بي مقدم 

لقرآف اُب حركة التاريخ بْب الرسل ا٤ببلغْب عن هللا كأقوامهم الضالْب، كيكشف  ةتعأب عن سننو الثابت
قة حضارية قطعية بْب صراع ا٢بق كالباطل، كا٣بّب كالشر، كأف للباطل جولة كمهلة الكرًن عن حقي

كهبذا الوعد الصادؽ الفاعل يبعث األمل ُب نفوس ا٤بؤمنْب،  ،كإف طالت، كلكن للحق دكلة مستقلة
مَّا َكاَف ) كهبذا الصراع يكشف عن سنة االبتبلء، كيكشف عن معادف الناس كحقيقة مٌدعياهتم كقولو

، كنبلحظ من ىذا ُٕٗآؿ عمراف/( لَِيَذَر اْلُمْؤِمِنَي َعَلىه َما أَيُتْم َعَلْيِو َحتَّه ٦َتِيَز اْٗتَِبيَث ِمَن الطَّيِّبِ اّلِلَُّ 
َوَمْن  َوْعَد اّلِلَِّ َحقًّا) النص القرآين أنو كعد صادؽ كاقع على كل حاؿ يبعث على األمل كقولو

، كننظر ُب النتيجة أنو انتصر اإلٲباف كبقيت العقائد الرسالية ا١بليلة ُِِء/النسا(َأْصَدُؽ ِمَن اّلِلَِّ ِقياًل 
ىي الفاعلة الٍب جاء هبا رسل هللا الكراـ)ع( كما تزاؿ معركفة على الرغم من كل العوائق، كىي أظهر 
كأبقى ما يسيطر على عقوؿ البشر ُب أ٫باء األرض، كيقيم هللا ا٢بجة على الناس ٗبقدار ماعرفهم 

 .ٕالطبلؽ/(ََّل ُيَكلُِّف اّلِلَُّ يَػْفًسا ِإَّلَّ َما آََتَىااتىم كقولو)كآ
دمت كنفذت (كأقسم اب لقد سبقت كتقَوَلَقْد َسبَػَقْت َكِلَمتُػَنا ِلِعَباِدَن اْلُمْرَسِليَ : )ا٘تعىن العاـ

ا٤برسلْب كجنده اتـو كقضاؤه اجملزـك ككتبت ُب اللوح افوظ، أف عباده  كغلبت )كلمة هللا( حكمو
(إهنم ٥بم الغالبوف على أعدائهم ا٤بدججْب ِإيػَُّهْم َٙتُُم اْلَمنُصوُروفَ الصا٢بْب كحزبو ا٤بفلحْب )

كما أف من خذلناه ال يىغلب    ،ابلسبلح، ا٤بنصوركف من رهبم ُب عاقبة أمرىم، فمن نصرانه فبل ييغلب
ِإف تَنُصُروا اّلِلََّ يَنُصرُْكْم َويُػثَػبِّْت ، كقولو)َُٔعمراف/آؿ (ِإف يَنُصرُْكُم اّلِلَُّ َفاَل َغاِلَب َلُكمْ كقولو)
َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ، كقد أطلق النصر كٓب يقيده، نصران عزيزان خارقان ييظهر هللا قدرتو فيو)ٕدمحم/(َأْقَداَمُكمْ 
ىيوى ) عاقبة أمرىم كقولو، كيتمكنوف فيو من إقامة دينهم ا٢بق الذم ارتضاه هللا ٥بم ُب ُٔاألنعاـ/(ِعَباِدهِ 

 ِف غرر اٖتكم ّّالتوبة/(الًَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي اًب٥ٍبيدىل  كىًديًن ا٢بٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌيًن كيلًًٌو كىلىٍو كىرًهى اٍلميٍشرًكيوفى 
 ( كىاٍلغىاًلبي اًبلشَّرًٌ مىٍغليوبه  )ا٤بغلوب اب٢بق غالب،

هتم لة على نبوٌ االبلـ للتأكيد، اب٢بجة الكافية كالبٌينات الوافية الد (وُروفَ ِإيػَُّهْم َٙتُُم اْلَمنصُ  )-ُِٕ
عتداءات كاألذل االكٙبمٌلوا أنواع  ،كرسالتهم، كٙبمٌلوا مسؤكلية التبليغ الواعي كذاقوا معاانتو

رِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَف ِللنَّاِس َعَلى اّلِلَِّ كا٤بؤامرات، كقولو) ، ُٓٔالنساء/( ُحجٌَّ  بَػْعَد الر ُسلِ ر ُساًل م َبشِّ
ألف ا٢بق  ،تثبيت حجتو الرسالية على الناسكاالنتصار ا٢بقيقي ىو ٙبقيق غاية هللا تعأب ُب خلقو ك 

 ت القرآف الكرًن ىذه ا٢بقيقة بقولوبٌ ثإ٭با يتبْب من الباطل اب٢بجة العلمية ال ابلقوة العسكرية، كقد 
يْػَيا َويَػْوـَ كقولو) ُِاجملادلة/( َأَن َوُرُسِليَكَتَب اّلِلَُّ َْلَْغِلََبَّ ) ِإنَّ لََننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِف اْٖتََياِة الد 

كمهما قامت ُب  ،ُب ٝبيع األحواؿ كاألشكاؿ (ِإيػَُّهْم َٙتُُم اْلَمنُصوُروفَ ) ُٓغافر/(يَػُقوـُ اْْلَْشَهادُ 
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كا١بيوش لباطل من قول ا٢برب العسكرية، كا٢برب الناعمة طريقهم العراقيل، كمهما رصد ٥بم ا
ُر اْلَماِكرِينَ  ٦َتُْكُروَف َو٦َتُْكُر اّلِلَُّ وَ ) كقولو  ،كاإلعبلـ ا٤بشوش للحقيقةااللكَبكنية  ، َّاألنفاؿ/(َواّلِلَُّ َخيػْ

ّلِلَِّ َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اٍب تصطدـ كل ىذه ا٤بؤامرات ا٤بتعددة ابلوعد اإل٥بي غّب ا٤بكذكب )
َفَسُينِفُقويَػَها ُثَّ َتُكوُف ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا يُنِفُقوَف َأْمَواَٙتُْم لَِيُصد وا َعن َسِبيِل اّلِلَِّ كقولو) ٖٕالنساء/(َحِديثًا

كىو كعد ظافر ييظهر هللا بو قدرتو القاىرة ُب ٙبقيق كعده  ّٔاألنفاؿ/ (َعَلْيِهْم َحْسَرًة ُثَّ يُػْغَلُبوفَ 
َولََينُصَرفَّ اّلِلَُّ َمن د البد أف يتحقق كلو قامت قول األرض كلها ُب طريقو كقولو)ؽ، كعد مؤكٌ الصاد
تتبدؿ كال تتحوؿ كال ال الٍب  ،، إنو كعد صادؽ يثٌبت سنة من سنن هللا الكونيةَْا٢بج/ (يَنُصُرهُ 

، ككما تنبثق ا٢ب ياة ُب األرض ا٤بيتة تتغٌّب، كىي سنة اثبتة ٛبضي كما ٛبضي حركة الكواكب كالنجـو
لُِّكلِّ يَػَبٍإ ٙبْب ظركفها كقولو) كعندمااليابسة بنزكؿ ا٤باء عليها، كلكنها سٌنة تتحقق حْب يشاء هللا، 

آاثرىا الظاىرة ابلقياس إٔب أعمار البشر ادكدة، كلكنها سنة متحركة  ئ، كلقد تبطٕٔاألنعاـ/(م ْستَػَقرٌّ 
وََكاَف َحقًّا ظركفو لتحقيق النصر كقولو) أأسبابو، كىيٌ  أهللا شيئان ىيٌ  فوؽ مقياس أعمار الناس، كإذا أراد

َنا َيْصُر اْلُمْؤِمِنيَ  /(َعَليػْ : كيف نفهم النصر على إطبلقو كىناؾ سؤاؿ (ِإيػَُّهْم َٙتُُم اْلَمنُصوُروفَ ) ْٕالرـك
كرىم الرسإب ٘باه حقق األنبياء)ع( د ا: إذإتواباستشهاد بعض األنبياء كاهنـز بعض ا٤بؤمنْب؟! 

كإف ٓب يصلوا إٔب نتائج مرغوبة، ألف  ، الواضح، فقد ٪بحوا ُب رسالتهمقومهم كىو الببلغ ا٤ببْب
غي ) النتائج الناجحة يشَبؾ هبا الناس أنفسهم مع رسلهم كقولو فػىهىٍل عىلىى الر سيًل ًإالَّ اٍلبىبلى

 .ّٓالنحل/(اٍلميًبْبي 
: فهناؾ انتصار مباشر سريع كغّب مباشر مراحل ومستوايتاَّليتصار على منازؿ ودرجات، وعلى 

مرحلي بطيء، كانتصار مادم عسكرم ملحوظ كانتصار معنوم علمي، كانتصار كلي كامل كدائم 
ت ، كانتصار جزئي مرحلي مؤقٌ ُالنصر/ (ِإَذا َجاَء َيْصُر اّلِلَِّ َواْلَفْتحُ كىو نصر مع الفتح كقولو)

 كمشركط. 
 وم بقيادة يزيد بن معاكية الفاسد ا٤بتهتك كقاؿم٢بسْب)ع( الذم قاـك ا٢بكم األ: ثورة اإلماـ امثاؿ

)من ٢بق يب استشهد، كمن ٓب يلحق يب ٓب يبلغ الفتح(! خطب كقاؿ )ع(( مثلي َّل يبايع مثلو)
بد  ا٢بسْب)ع( ابلناس خطبان بليغة فلم ٙبٌرؾ مشاعرىم، كٓب ينفعهم ا٣بطاب البليغ ابلكلمات، فبل

من أتثّب الكلمات، فإذا ٓب تكن ا٢بياة كما تريد، كأبلغ معنوم فاعل كمؤثر أقول  آخر ىناؾ خطاب
 ،ِٕٖ/ُموسوعة الشهادة)اطلبوا ا٤بوت توىب لكم ا٢بياة(! عن اإلماـ علي )ع( فليكن ا٤بوت كما تريد!
الَِّذيَن وَ )فا٤بوت ُب حياتكم مقهورين، كا٢بياة ُب موتكم قاىرين(! كقولو) ٔ٘وِف هنج البالغ  خطب 

-ْدمحم/(َويُْدِخُلُهُم إْتَنََّ  َعرَّفَػَها َٙتُمْ  ،َسيَػْهِديِهْم َوُيْصِلُح اَبَٙتُمْ  ،قُِتُلوا ِف َسِبيِل اّلِلَِّ فَػَلن ُيِضلَّ َأْعَماَٙتُمْ 
ٔ. 

فقاـك ا٢بسْب أىل الباطل بدمو كعارضهم  ،ٖصََُالبحارهادة(الشَّ  لي تٍ قػى  تً ا٤بوٍ  ؼي رى )أشٍ  عن النيب)ص(
فكايت بالغ  ل ٥بم ابستشهاده، كخاطبهم خطاابن بليغان بدمو الزكي، رادتو كقارعهم ٔبهاده كتصدٌ إب

 ر!بلسايو الصريح ا٘تؤثّ  ،أبلغ وأىم وأيفع من كالمو البليغ ،دـ الشهادة الزكيخطاب وَتثري 
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على إرادة فانتصر الدـ على السيف، كانتصر اإلٲباف على األٓب، كانتصار القيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ 
الطاغوت، كانتصار دماء الشهداء الزكية على تكنولوجيا ا٢برب ا٢بديثة! إهنم الشهداء الفضبلء عرفاء 

الٍب تتفجٌر منو انبضان اب٢بياة، مؤثران تقنوا فن ا٤بوت الشريف، كاختاركا مواتن حركيان أأىل ا١بنة، الذين 
اة، إف الشهيد ا٤ببدئي يعرب إٔب ا٢بياة عن لئن كاف الناس يعربكف إٔب ا٤بوت عن طريق ا٢بيا٢بياة، 

، ا٤بوت النبيل، موت على اإلابء، موت الشريف طريق أرقى أنواع ا٤بوت ا٤بقٌدس، إنو موت الشهادة
 أضافهم إٔب نفسو الزكية (ُجنَدنَ كإف ) (َوِإفَّ ُجنَدَن َٙتُُم اْلَغالُِبوفَ )-ُّٕ! الدائمة ا٤بؤثرة ٩بلوء اب٢بياة

َأََّل ِإفَّ ِحْزَب اّلِلَِّ ُىُم كقولو)  كالـ التوكيد لكل من اآليتْب (ِإفَّ )ػأتكيدات ب، تطرح سبحانو
األمناء على دينو  ،، لتحقيق ا٤بعُب كتقريره أبف هللا لن يتخٌلى عن جنده ا٤بؤمنْبِِاجملادلة/ (اْلُمْفِلُحوفَ 

َوِإفَّ ) ّٖا٢بج/(َداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنواِإفَّ اّلِلََّ يُ ا٤بدافعوف عنو ا٤ببٌلغوف رسالتو اب٢بق كقولو ) القيمٌ 
فاء كاالنتماء كاالتباع ٤بنهج هللا، و طبلؽ ُب كل زماف كمكاف، بشرط ٙبقيق الوالء كالعلى اإل (ُجنَدنَ 

٥بم حيث قاموا بنصرة دينو  داة فاعلة لتحقيق إرادتو، تشريفان ككصفهم أبهنم )جينده(كعناصر قدرتو، كأ
َوَما ِىَي َوَما يَػْعَلُم ُجُنوَد رَبَِّك ِإَّلَّ ُىَو ىي العليا ككلمة الباطل ىي السفلى كقولو)كجعلوا كلمة هللا 
كابلغلبة  ،(يقهركف الكٌفار كاألعداء اب٢بجة العلمية اترةَٙتُُم اْلَغالُِبوفَ ) ُّا٤بدثر/(ِإَّلَّ ِذْكَرىه ِلْلَبَشرِ 

َنا ِف الزَّبُ ) العسكرية أخرل كقولو  (وِر ِمن بَػْعِد الذِّْكِر َأفَّ اْْلَْرَض يَرِثُػَها ِعَباِدَي الصَّاِٖتُوفَ َوَلَقْد َكتَػبػْ
، كإف كانوا ُب بعض ا٤بعارؾ مهزكمْب، كُب بعض ا٤بواقف ٨بذكلْب مغلوبْب بسبب ىفوات َُٓاألنبياء/
كخلل ُب إٲباهنم كتقصّب ُب عملهم كعددىم كعدهتم، كخيانة جيوشهم، كطمعهم ٕبب  ،أنفسهم
ىم كغّبىا، كلكن النتيجة األخّبة  ..كابلنفس ككربايئها كا٤بناصب كاألمواؿ كالعجب كالغركرالدنيا 

كالنصر منصب شريف ال يليق إال  ّٖالقصص/(َواْلَعاِقَبُ  ِلْلُمتَِّقيَ الغالبوف، كاألمور اب٣بواتيم كقولو)
، أما الكافركف شأهنم ُُْالنساء/ (َي َسِبياًل َوَلن ٣َتَْعَل اّلِلَُّ ِلْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمنِ ) اب٤بؤمن كقولو

ْن َحْيُث ََّل يَػْعَلُموفَ االستدراج كقولو) ، كمن ُِٖاألعراؼ/(َوالَِّذيَن َكذَّبُوا ِِباَيتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهم مِّ
الذم  ،من السماء ابلقوةؤيٌد اب٢بجة كا٤بسدىد ا٤ب )ع( مصاديق ىذه اآلايت اإلماـ ا٤بهدم ا٤بنتظر

يِن ُكلِِّو كعد هللا ُب األرض كقولو)ٰبقق  ُىَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُو اِبْٙتَُدىه َوِديِن اْٖتَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
 ّّالتوبة/(َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوفَ 

كَةِرَخ َٗضٍََ زِغَدلَعِيِْْ ، د َّغْعَؼْفٌَُِِٕؤَكَسِؼَزَخزِنَ، ًَؤَزْقِشْىُْْ كَغٌَْفَ ُّسْقِشًَُٕ، كَعٌٍَََّ ػَنْيُْْ لَعَََّٰ لِنيٍ﴿ -ٚٚٔ-ٗٚٔ
 ﴾كَغَدءَ فَسَدقُ خُُْٔنزَسَِّٖ

ُهْم َحتَّه ِحيٍ ) -ُْٕ بعد إعبلف ىذا الوعد الصادؽ، أيمر هللا رسولو ا٤بصطفى )ص(  (فَػتَػَوؿَّ َعنػْ
ُهمْ ) أف ييعرض عن ا٤بعاندين كيدعهم  (تَّه ِحيٍ حَ (كيصرب على أذاىم إٔب أمد معلـو عندان )فَػتَػَوؿَّ َعنػْ

(كأصرب كحٌدؽ ُب أكضاعهم السيئة فهم َوأَْبِصْرُىمْ  )-ُٕٓلوعد هللا الصادؽ ككلمتو القاطعة،
كسَبل  (َفَسْوَؼ يُػْبِصُروفَ ) لوف نتائجها السلبية، كانتظر قليبلن ما سوؼ تراه من النصر ا٤ببْبيتحمٌ 
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أيضان سوء عاقبة كفرىم كعنادىم، ككابؿ  ذاٌلء صاغرين أماـ الفتح ا٤ببْب، كسَبلأهنم يستسلموف أ
ِإفَّ َبْطَش رَبَِّك ا٣بزم كسوء العذاب ُب الدنيا قبل اآلخرة كقولو)جحودىم كاستكبارىم، كيركف 

ـه  اسي )النٌ  مثل قوؿ النيب)ص( ِٖآؿ عمراف/(َو٤ُتَذِّرُُكُم اّلِلَُّ يَػْفَسوُ كقولو) ُِالربكج/(َلَشِديدٌ  توا اٍ فإذا مى  نيا
(، كلكن التعبّب القرآين يدع خطابو ٦بمبلن كي حى ضٍ يى  ضاءي )يدبر ا٤بدبركف كالقى  ،ُِّ/ِالبياف ركحانتبهوا(

نكارم لتوبيخهم إ(؟! استفهاـ َأفَِبَعَذابَِنا َيْستَػْعِجُلوفَ ) -ُٕٔيوحي اب٥بوؿ كالَبٌقب الرىيب، 
، ان كال منو مفران تستطيعوف لو صرفكهتديدىم، أم كيف تستعجلوف بعذاب هللا، فإنو إذا نزؿ بكم ال 

ِإنَّ ِمَن اْلُمْجرِِمَي ) (فويل ٥بم يـو االنتقاـ من الكافرين كقولوفَِإَذا يَػَزَؿ ِبَساَحِتِهمْ  )-ُٕٕ
، كحْب يصل إٔب ساحتهم أم إٔب فناء دارىم، كىو كناية عن مشوؿ العذاب ِِالسجدة/(ُمنَتِقُموفَ 
كأسوأ عذاب كعقوبة ٥بم،  ،صباح كشرٌ  ،يـو فهو شرٌ  ،فساء كقبح (َفَساَء َصَباُح اْلُمنَذرِينَ ) كشدتو

الذين أنذركا كٓب ينفعهم اإلنذار، شبو العذاب النازؿ ٔبيش كاسح ىجم عليهم كقت الصباح، فهزمهم 
ِلَك يَػْوَمِئٍذ يَػْوـٌ َعِسريٌ ) ىزٲبة كقطع دابرىم كقولو شرٌ  ُر َيِسريٍ  ،َفذَه  َُ-ٗا٤بدثر/(َعَلى اْلَكاِفرِيَن َغيػْ

ًَعََِدٌّ ػَََِ ، عُسْمَدَٕ سَزِّيَ سَذِّ خُْؼِضَّشِ ػََّٔد َّقِلٌَُٕ، ًَؤَزْقِشْ كَغٌَْفَ ُّسْقِشًَُٕ، ًَظٌٍَََّ ػَنْيُْْ لَعَََّٰ لِنيٍ﴿-ٕٛٔ-ٛٚٔ
 ﴾ًَخُْمَْٔذُ َُِِّوِ سَذِّ خُْؼَدَُِٔنيَ، خُُْٔشْعَِِنيَ
ُهْم َحتَّه ِحيٍ  )-ُٖٕ (ككرر اآليتْب لتأكيد التهديد َسْوَؼ يُػْبِصُروفَ َوأَْبِصْر فَ ) -ُٕٗ( َوتَػَوؿَّ َعنػْ

، كفيها ّٖالرعد/(ِلُكلِّ َأَجٍل ِكَتابٌ كالوعيد بوقوع العذاب، كأنو حقيقة تقع ُب كقتها ا٤بناسب كقولو)
ختم هللا سبحانو ىذه  ،الثانية لعذاب اآلخرةكاآلية األكٔب لعذاب الدنيا، اآلية تسلية للنيب)ص(، كأف 

تنزيهان  (ُسْبَحاَف رَبِّكَ ) -َُٖمن كل تشبيو ك٘بسيم كٙبديد  ،و عن كل ما ال يليق بوالسورة بتنزيه
أتىيل  :معىن الرتبي ( تفيد الَببية، بِّ رَ كلمة)( َربِّ اْلِعزَّةِ كتقديسان لربك هللا الذم تعبده كتدعو إليو)
كىو الذم يريٌب  ،اية من صنعتو: ىو الذم ٰبدد الغواٗتالقا٤برىٌب إٔب أف ينجح ُب الغاية ا٤بطلوبة منو، 

عباده الصا٢بْب على العزة حٌب ال يغلبو أحد، كالذم يكوف ُب معٌية، ربو ال يقدر عليو كال يقهره 
كىي الغلبة  ،: ىي القوة ا٤بادية كا٤بعنويةوالعزةأحد، كعزة ا٤بؤمن من عزة ربو فهو سبحانو رب العزة، 

زة كا١بربكت، كذك القوة كالقدرة كالغلبة كا٤بلكوت، فهو العزيز بذاتو ذك الع( َربِّ اْلِعزَّةِ )الٍب ال تيقهر، 
َمن َكاَف يُرِيُد اْلِعزََّة ) كا٤بعز لغّبه، كمالك العزة كا٤بريب عليها كالداعي ٥با كال ٲبكن التخٌلي عنها كقولو

يًعا ٙبف العقوؿ يل(لً ذى فى  ةً درى قي ال تى اخل ٙبى عزيز دى  )كلي  عن اإلماـ علي)ع(، َُفاطر/(َفِللَِّو اْلِعزَُّة ّتَِ
ن أراد عزٌان ببل عشّبة ، كىيبةن من غّب سلطاف ، كغُبن من غّب ماؿ، )م عن النيب )ص( ،ُّٓص

،  العزة ا٤بطلقة ُّٗصْْالبحار(كطاعةن من غّب بذؿ ، فليتحٌوؿ من ذٌؿ معصية هللا إٔب عزًٌ طاعتو
كتسامى عن كل نقص يصفونو بو  زٌ تكاع ،رة القاىرة، الذم عٌز فقهر كل شيءا٢بقيقية، كالقد

 .ا١باىلوف، كأضاؼ الرب إٔب العزة الختصاصو هبا
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كٱبتربه هبا كٰباسبو إٔب عبده، ا بهإال أهنا ىو الذم يه ،: كإف كانت صفة قائمة بغّبه تعأبوالعزة
، ِٔآؿ عمراف/(َتَشاءُ َوتُِعز  َمن َتَشاُء َوُتِذؿ  َمن عليها، فالعزة ٩بلوكة  يضعها حيث يشاء كقولو )

 ،كإضافة الرب اثنيان إٔب العزة ىو تعظيم للعزة كمالكها، فهو سبحانو الغالب ا٤بقتدر ال يفوتو ىارب
كتلهج األلسن  ،كىو ٧بيط بكل شيء، كابلتسبيح كالذكر كالعزة كالسبلـ كاألماف تعمر القلوب

حانو ٗبا ال يليق بعزتو كجبللو عما يقولو تنزيهان  سب (َعمَّا َيِصُفوفَ ) كتنشرح الصدكر بذكر هللا
ـٌ َعَلى اْلُمْرَسِليَ ) -ُُٖا١باىلوف،  فية، االسبلمة كالكرامة كاالستقامة كاألماف كالع (سالـ) (َوَساَل

: ىو صماـ والسالـع األكرب، ز من الف (سالـ)من كل أنواع العذاب ُب يـو القيامة، ك (سالـ)
ك٪باة  ،جليل، كٙبية طيبة من هللا العزيز (سالـ)عداء، كصار على األـ ا٥بزائم كدليل االنتاألماف أما

ـٌ َعَلى اْلُمْرَسِليَ ؤىم )و ٥بم فبل يصيبهم ما يس غْب عن هللا على الرسل الكراـ، كا٤ببلٌ  (سالـ) (َساَل
نا دمحم كآلو الطاىرين، لسبلمتهم من العيوب كعدـ ارتكاب دينو ا٢بق إٔب ا٣بلق، كسيدىم نبيٌ 

 .ليس لو آفات كنقائص، بل ىم يعا١بوف اآلفات كالنقائص( سالـ، )الذنوب
ـٌ َعَلى اْلُمْرَسِليَ ) القيادة الصا٢بة كاألسوة  ،مبارؾ ال حدكد لو كال قيود ٥بؤالء األفذاذ (سالـ)(َساَل

مع أنفسهم كمع رهبم كمع الناس   (سالـ)ا٢بسنة النافعة، الذين ذابوا من أجل أف ٰبيا الناس ُب 
من هللا ُب الدنيا  (سالـ)ُب خط هللا، فينتظرىم  (سالـ)كمع ا٢بياة كلها كمع األحياء كلهم،  ،كلهم

من سعى إٔب هللا قرٌبو رضوانو،  ُب طاعة هللا، كيَبعرعوا ُب نعيميق الركحاين لكُب اآلخرة، ليتأٌىلوا للتح
ٍن صىبػىرى عىلى هللًا كىصىلى )مى  عن اإلماـ علي )ع(كاستذكؽ حبو كقربو، إليو، كمن ٕبث عن هللا كجده، 

لدائم، ، كالثناء ا١بميل االشامل كا٢بمد ا٤بطلق الكامل (َواْٖتَْمُد ّلِِلَِّ ) -ُِٖ ،ٓٗصُٕالبحارإليًو( 
: على واٖتمد بواسطة رسلو،  و: الذم ىداان التباع منهجاٖتمد  ،فكل ٞبد كشكر يرجع إليو

ككل نعمة ظاىرة كابطنة نعمة مادية كمعنوية، كل : على  واٖتمد ا١بزاء الذم أعطاه لنا ُب اآلخرة، 
( رب ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ ) ّْاألعراؼ/(اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ الَِّذي َىَداَن ِٙتَهَذا َوَما ُكنَّا لِنَػْهَتِدَي َلْوََّل َأْف َىَداَن اّلِلَُّ )

الذم كرـٌ بِب آدـ  (واٖتمد )ا٣ببلئق أٝبعْب على ما أفاض عليهم من النعم الٍب ال ٙبصى، 
فعليهم أف يكرموا كُب أتقن صنع، كُب أعقد تركيب،  ،أحسن تكرًن، كخلقهم ُب أحسن تقوًن

( اٖتمد و )اب٣بتاـ،  واٖتمد : ُب البدء بكل قوؿ كعمل، واٖتمد أنفسهم كيعرفوا قدرىا. 
، كتقدير الًنعم كشكر ا٤بنعم ،ا٢بمد كالشكرمدرسة تربوية فاعلة عالية ا٤بضامْب ُب تعليم العباد أصوؿ 

 ،لبلستغراؽ، فجميع درجات ا٢بمد من الصفات الكاملة العظيمة (اْٖتَْمدُ ف األلف كالبلـ ُب )إٍب 
كاألفعاؿ ا١بليلة الٍب رىٌب هللا هبا ٝبيع ا٣بلق ُب العا٤بْب، كأغدقهم ابلنعم كصرؼ عنهم النقم  

 .َٓطو/(لَّ َشْيٍء َخْلَقُو ُثَّ َىَدىه رَبػ َنا الَِّذي َأْعَطىه كُ كقولو)
أىٍنتى اٍلميسىبَّحي ُب كيلًٌ مىكاف، كىاٍلمىٍعبيودي ًُب كيلًٌ : إِٙتيُب الصحيفة السجادية: ) ُب مناجاة الذاكرين

كىأىٍستػىٍغًفريؾى ًمٍن   ،)قلب( زىماف، كىاٍلمىٍوجيودي ُب كيلًٌ أىكاف، كىاٍلمىٍدعيو  ًبكيلًٌ ًلساف، كىاٍلميعىظَّمي ًُب كيلًٌ جىناف
، كىًمٍن   ، كىًمٍن كيلًٌ راحىة ًبغىٍّبً أيٍنًسكى ،كيلًٌ لىذَّة ًبغىٍّبً ذًٍكرًؾى  كىًمٍن كيلًٌ شيٍغل ًبغىٍّبً  كيلًٌ سيريكر ًبغىٍّبً قػيٍرًبكى
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( َعاَلِميَ َربِّ الْ ( تربية ا٤بؤمنْب على كيفية تسبيح هللا كٙبميده )اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ ( كا٤براد بػ)طاعىًتكى 
كٱبتم القرآف الكرًن السورة ا٤بباركة بتنزيو هللا -ُ:فائدةإشارة إٔب تربية هللا لكل الكائنات. 

كتوحيده سبحانو، حٌب يتعٌمق التوحيد ا٣بالص كالشامل ُب استقرار قلوهبم كانشراح صدكرىم، 
فاءة كنزاىة، كىو ا٣بتاـ كابلسبلـ كالتحية كاإلكراـ من هللا، على ٝبيع رسلو كا٤ببلغْب رسالتو بك

)من أراد أف  عن اإلماـ علي)ع(-ِا٤بناسب الذم يٌلخص ا٤بوضوعات الٍب عا١بتها السورة، 
يكتاؿ اب٤بكياؿ األكَب )من األجر يـو القيامة( فليقل آخر كبلمو ُب ٦بلسو حْب يريد أف يقـو 

 .ّْٕص ٦ٖبمع البياف(ُِٖ-َُٖىذه اآلايت الثبلث 
 : ِف اٗتتاـ يقوؿ

َوْعُي الُقرآِف ًبىى بعوف هللا تعأب ) ُِا٢باقة/(لَِنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكَرًة َوتَِعيَػَها ُأُذٌف َواِعَي ٌ لو تعأب)قو 
( لسورة الصافات، ككانت كتابتها بقدرم ال بقدرىا، ٔبهد متواصل فلٌلو ا٢بمد كا٤بٌنة، اْلُميسَّر

ـ ا٤بوافق َُِٗ/ٕ/ُٖات بتاريخ كاب٢بمد تتم الصا٢بات كتزداد الربكات كتدفع النقم
ق، ُب العراؽ، الكاظمية، داعْب هللا سبحانو أف يعيننا على تكملة بقية َُْْ/رجب/َِ
 ور القرآنية، إنو ٠بيع ٦بيب الدعاء.السٌ 

 بقلم الباحث:مكي قاسم البغدادم
 

 
 من مقاصد السورة:

 ،وحيد كالنبوة كا٤بعادعلى التٌ  ، كرٌكزتالرئيسة مكية، كىدفها توضيح أصوؿ العقيدة اإلسبلمية
ف دمحمان عبده كرسولو، كٙبدثت عن إنكار إك  ،ابتدأت السورة ابلقسم ابلقرآف ا٤بعجز ا٢بق

ًا َواِحًدا ) ا٤بشركْب للتوحيد كقولو َذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ َأَجَعَل اآْلِٙتََ  ِإٙتَه كضربت السورة  (ٓ)(ِإفَّ ىَه
ىبلكهم بسبب إجرامهم، كتناكلت قصص بعض  م سنةككشفت ٥ب ،للٌكفار ا٤بعاندين األمثاؿ

 فذكرت قص  داود وسليمافالرسل الكراـ تسلية للنيب)ص( ليٌتعرؼ سنن من كاف قبلو، 
أيٌوب كإسحاؽ كيعقوب ضهما لبلبتبلء، ٍب ذكر فتنة كعرٌ  ،الذم ٝبع هللا ٥بما النبوة كا٤بلك

ز٥بم كقرهبم منو البياف من ،صفيائوأك  الكفل لبياف سنة هللا ُب اختبار أنبيائو كإ٠باعيل كذم
تقاف الصناعة كدقة ا٤بقادير، لبياف أف ىذا الكوف إسبحانو، كأشارت السورة إٔب دالئل القدرة ك 

لق عبثان بل خيلق اب٢بق، لبياف كل إنساف كمعدنو كنوع أعمالو كٰباسب عليها كقولو  ٓب ٱبي
، كختمت اٖتياة لغز مبهم ٤تّلو اإل٦تاف ابآلخرةو ، ُٓطو/ (لُِتْجَزىه ُكل  يَػْفٍس مبَا َتْسَعىه )

 وتسمىيفة ٝبيع الرسل الكراـ، ظيفة الرسوؿ ىو الببلغ ا٤ببْب، كىي ك ظالسورة ُب بياف ك 

 ترتيبها
38 

 ياتهاآ
88 
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أنو مصوغ من  (إعجاز القرآف)كىو حرؼ من حركؼ اللغة العربية، للتنبيو على  )سورة ص(
ُب ببلغتو كعلومو كأخباره  ،ىذه ا٢بركؼ ا٥بجائية، كلكن نظمو بديع كمعجز ُب كل شيء

َوَلْو َكاَف ِمْن ِعنِد َغرْيِ كقصصو كأحكامو كمواعظو.. إْب للداللة أنو من عند هللا تعأب كقولو)
 )من قرأ سورة )ص( عن النيب)ص(: فضلها، ِٖالنساء/ (اّلِلَِّ َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتاَلفًا َكِثريًا

على ذنب  يصرَّ  عصمو هللا أفك  ،د حسناتداكي األجر بوزف كٌل جبل سٌخره هللا ل من ايعطي
: ىذا الفضل بشرطو كشركطو، كاالستقامة على مالحظ ، ّٕٓ/٦ٖبمع البياف (صغّبان أك كبّبان 

 منهج هللا من شركطو.

 
 ﴾ًَخُْوُشْإِٓ رُِ خُزًِّْشِؿ ﴿-ٔ

 )ص( اسم السورة كمن حركؼ ا٥بجاء، كىو )ص( من ا٢بركؼ ا٤بقطٌعة كىي من ا٤بتشاهبات،
عجاز القرآف، إ، كىو إشارة إٔب ُؽ/(َواْلُقْرآِف اْلَمِجيدِ ؽ دعوة لبلصغاء للقرآف، مثل قولو)

حيث يتألف التعبّب القرآين البليغ من جنس ىذه األحرؼ العربية الٍب يستخدمها البشر، كمع 
ذلك ىم عاجزكف عن اإلتياف ٗبثلو أك بعضو ُب الببلغة كالفصاحة كالعلـو كا٤بواعظ كحركة 

بػَّريكفى اٍلقيٍرآىفى كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعٍنًد غىٍّبً ) السنن كاألحكاـ.. كغّبىا، ألنو من عند هللا كقولو أىفىبلى يػىتىدى
 .ِٖالنساء/ (اْخِتاَلفًا َكِثريًا اَّللًَّ لىوىجىديكا ًفيوً 

ك م صلتيقسم هللا ٕبرؼ )ص( كما يقسم ابلقرآف ذم الذكر، الذم يذٌكرؾ اب كيقوٌ  :ا٘تعىن
( نى ريً اكى للذٌ  ؼه رى شى  هي ري كٍ ذً  نٍ )اي مى  ْٓالعنكبوت/ (َوَلذِْكُر اّلِلَِّ َأْكبَػرُ ) فتستقيم على منهجو كقولو ،بو

 ،: حياة القلوب، كغذاء النفوس كانشراح الصدكر، فهو لٌذة ابٌْب، ك٦بالسة ابوبوالذكر
لفت النظر كالفكر إليو، قسم بو هللا سبحانو لي، لذلك يستحق أف يفدٌؿ على أنو أمر عظيم

( أقسم هللا ابلقرآف ذم القدر ِذي الذِّْكرِ كالذم يعرؼ األمر العظيم ىو ا٤بؤمن ا٤بستقيم )
نو كتاب ىداية إٔب الطريق ا٤بستقيم، كحب التطٌلع ٫بو إالعظيم، كالشرؼ الرفيع كا٤بكانة العالية 

 رؼ كا٣برافات كاال٫برافاتحياة أفضل كأفق أكسع فيو حياة حضارية علمية بعيدة عن التطٌ 
: وا٘تذّكركبكل ما ٰبتاجوف إليو ُب دنياىم كآخرهتم،  ،خرللعباد ابليـو اآل ا٘تذّكر( ِذي الذِّْكرِ )

، على أنو فك فلسفة ا٢بياة كقيمة الوجود: ليعرًٌ وا٘تذّكراب٤بواعظ كالعلـو كبفضل هللا عليك، 
: لتعرؼ قدر وا٘تذّكر، ِٕالتكوير/ (ْكٌر لِّْلَعاَلِميَ ِإْف ُىَو ِإَّلَّ ذِ ) كقولو  أكرب من ظاىره ا٤بشهود،

عرؼ قدره ٓب  أن رحم هللا امر )ِف غرر اٖتكم قدر كل شيء تعرؼ قدر غّبؾ، ك نفسك حٌب تعرؼ 
ف دمحمان عبده كرسولو، إطوره( جواب القسم ٧بذكؼ كتقديره: إٌف ىذا القرآف ٤بعجز، ك  دَّ يتع

بشرية، كضركرة الطعاـ كالشراب، فالقرآف أحسن دكاء لل فيكوف القرآف دستور حياة ضركراين 
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فَاذُْكُروين ) كعبلجو قولو ٕٔالتوبة/ (َيُسوا اّلِلََّ فَػَنِسيَػُهمْ ٤بعا١بة القلوب الٍب تنسى هللا كقولو)
قباؿ عليو اف بو كاإلٲبابإلالقرآف ، كبغّبه الضبلؿ البعيد، لذلك ٯبب تلٌقي ُِٓالبقرة/ (َأذُْكرُْكمْ 

كالعمل بو، فهو خبلصة رساالت األنبياء)ع( كمعجزة دائمة للنيب دمحم)ص(  نو كالتعٌلم م
 ّٖاألنعاـ/ (مَّا فَػرَّْطَنا ِف اْلِكَتاِب ِمن َشْيءٍ كقولو)

 ﴾زََِ خَُّزَِّٖ ًَلَشًُخ كِِ ػِضَّشٍ ًَؽِوَدمٍ﴿-ٕ
كالطيور ككأهنا  النفوس ا٤بنفتحة الٍب تتأثر اب٢بق، كتتأثٌر بو حٌب ا١بباؿ الكرًن ؾ القرآف ٰبرٌ 

من كثرة كائنات حية عاقلة ذات إحساس كشعور! كلكن الٌكفار ال يتأثركف بو لقسوة قلوهبم، 
كألف أجهزة االستقباؿ كالتلٌقي عندىم عاطلة عن استقباؿ أنوار ا٥بداية، ك٧بجوبة ذنوهبم، 
: إٌف الكافرين ا٘تعىن، ْٓ/ؽ(َفذَكِّْر اِبْلُقْرآِف َمن ٥َتَاُؼ َوِعيدِ كاالستعبلء كقولو)كالنفاؽ ابلشقاؽ 

( أم ُب حاؿ تكرٌب َبِل الَِّذيَن َكَفُروا ِف ِعزَّةٍ ٓب يعرضوا عن ىذا القرآف ا٢بكيم لنقص فيو)
( كاذبة زائفة خادعة ِعزَّةٍ عن قبوؿ ا٢بق، إف الذين كفركا يعيشوف ُب ) ةكاستعبلء كٌٛبرد كأنف

: تكرٌب كتعإب كٛبٌرد كعناد عن قبوؿ عزةة، غخمة مغركرة ىٌشة فار ض: موىومة متعزةمؤقتة، 
َوِإَذا ِقيَل َلُو اتَِّق اّلِلََّ َأَخَذْتُو اْلِعزَُّة كقولو)  ،كابطنها يضرٌ كٲبٌر  كيسرٌ  : ظاىرىا يغرٌ عزةا٢بق، 
ُثِْ  ، إهنا عزة كٞبية ا١باىلية األكٔب، كالتعإب عن اإلٲباف، كالتعصب األعمى َِٔالبقرة/ (اِبإْلِ

كأتٌب عٌزهتم من قدرهتم كٛبكينهم ليقفوا ُب شقاؽ ٨بالفْب  ،ابء كاألجدادد اآللعادات كتقالي
وي الًعز  ) ِف غرر اٖتكمكمعارضْب للرسالة  ،للرسوؿ ا٢بقيقية  (! ألف العزةمىًن اٍعتػىزَّ ًبغىٍّبً هللًا أٍىلىكى
اْلِعزََّة َفِللَِّو اْلِعزَُّة  َمن َكاَف يُرِيدُ ) ا٤بطلوبة كا٤برغوبة ىي  عز كجل كقولوكالدائمة، الباقية 
يًعا َُذوا ِمن ُدوِف اّلِلَِّ آِٙتًَ  لَِّيُكويُوا َٙتُْم ِعزًّاكقولو ) َُفاطر/(ّتَِ َكالَّ َسَيْكُفُروَف ِبِعَباَدهِتِْم   ،َواَتَّ

كل  عزيزو داخله ٙبت القدرًة ) عن اإلماـ علي)ع(، ِٖ-ُٖمرًن/(َوَيُكويُوَف َعَلْيِهْم ِادًّا
لسيطرة كتفٌرؽ كبّب، ( معاندة كمكابرة كمعارضة شديدة َوِشَقاؽٍ ) ُّٓٙبف العقوؿ ص(فذليل

فهم ند   ،توة ك٨باصمة  ُب عزٌ الكفر على قلوهبم كلتعصبهم للجاىلية ا١بهبلء، فهم ُب مشاقٌ 
ين كال علم كال حوار، كىكذا يفعل ا٣بسيس مع الدٌ  ربٌ  كانزعوا رسولو كأنكركا رسالتو ببل تد

كقولو كما يلعب الطفل ا١باىل اب١بوىرة الثمينة الغالية ككأهنا كرة قدـ!  النفيس!  القيم 
ُغوَف )  َٓا٤بائدة/(َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اّلِلَِّ ُحْكًما لَِّقْوـٍ يُوِقُنوفَ َأَفُحْكَم إْتَاِىِليَِّ  يَػبػْ
 ﴾نيَ َٓنَدؿًٍَْْ ؤَىٌَِْْنَد ِٖٓ هَسِِْيِْ ِّٖٓ هَشٍْٕ كَنَددًَخ ًََُّدضَ لِ﴿-ٖ

كشف ٥بم سنة متحركة قاصمة من سنن األكلْب ي ،عٌقب القرآف على استكبارىم كشقاقهم
، الذين كٌذبوا رسلهم كأىلكهم هللا )كالذين ال تنفعهم مواعظ ا٤باضيْب، صاركا ًعربة للباقْب

ن كفر ( ىذا إخبار يتضمن التهديد ٤بَكْم َأْىَلْكَناأم ) كأخسر الناس من كاف عربة للناس(
ن قَػْرفٍ ) ككٌذب بنبوة كرسالة دمحم)ص( أفبل ٚبشوف أف ينتقم هللا منكم كما أنتقم ( ِمن قَػْبِلِهم مِّ
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ن قَػْرفٍ ) فسدت ُب الببلد كالعبادأستكبارية ا٤بعاندة ا٤باضية الٍب كٌذبت الرسل ك من األمم اال ( مِّ
ة، يقَبف بعضهم مع ، ُب زماف كمكاف كظركؼ كاحددمن األمم الذين يعيشوف ُب ٦بتمع كاح

يصٌور القرآف حا٥بم حْب يركف العذاب فإهنم ، ، فلما رأكا مقدمات العذاب خضعوابعض
(رهبم ليغيثهم حْب نزكؿ العذاب عليهم طلبان للنجاة، كلكن فات كقت فَػَناَدوا)ٱبضعوف بسرعة 

كال ص كال ٪باة ( كال خبلَمَناصٍ ( أم ليس ا٢بْب حْب فرار كال )وَََّّلَت ِحَي َمَناصٍ ا٤بهلة )
، كال ينفع ْٖغافر/(فَػَلمَّا رََأْوا ِبََْسَنا قَاُلوا آَمنَّا اِبّلِلَِّ َوْحَدهُ حْب نزكؿ العذاب كقولو)ىرب 

 إٲباهنم بعد فوات األكاف.
 ﴾ًَهَدٍَ خٌَُْدكِشًَُٕ ىََٰزَخ عَدلِشٌ ًَزَّخذٌ ًَػَفِسٌُخ ؤَٕ ـَدءَىُْ ُّٓنزِسٌ ِّٓنْيُْْ ﴿-ٗ
ُهمْ َوَعِجُبوا َأف ) نػْ كليس ا٤بوضوع  ،عجب ا٤بشركوف من بعثة النيب دمحم)ص(( َجاَءُىم م نِذٌر مِّ

ستغراب قدًن كىذا اال ،كاألٞبق ىو الذم يعجب من األمر الصحيح النافع، ٧بل عجب
كمتابعة ا٤بألوؼ ا١باىلي ىو السائد،  ،غّب مستغرب، ما داـ ا١بهل ىو القائدكتكراره 

 ناؾ عجب!،ىإذف تباعهم أعش ُب نفوس قادة القـو ك ذم يعشكاالنغبلؽ على الذات ىو ال
كأقرب شيء إٔب العقل ا٢بكيم أف يكوف ا٤بنذر رسوالن منهم، من  كالعجب ُب غّب موضعو،

كيشعر مشاعرىم  ،كلسانو عريب مثلهم كىو من جيلهم ،جنسهم البشرم كيعيش معهم كبينهم
ْن َأيُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو لَ كيعرفونو حق ا٤بعرفة كقولو ) ،كىو الصادؽ األمْب َقْد َجاءَُكْم َرُسوٌؿ مِّ

 فبل أتخذىم النخوة القومية العربية ُِٖالتوبة/(َما َعِنت ْم َحرِيٌص َعَلْيُكم اِبْلُمْؤِمِنَي رَُءوٌؼ رَِّحيمٌ 
هج عن اتباعو، فهم مطالبوف ابتٌباعو كنصرتو، كقادركف على األخذ هبذا ا٤بن كالعصبية العشائرية
الذم يرفعهم إٔب خّب الدنيا كاآلخرة، كجاءىم ٧بٌذر من ٨بالفة منهج هللا  ،الٌقيم عإب ا٤بضامْب

فعليهم  ،كينذرىم بنار جهنم يـو القيامة، كىذا ا٥بدؼ النبيل ٩با يوجب الشكر  كلرسولو
 : كيف يكوف لو الفضل عليهم كىم يعيشوف ُبولكن كاف واعهم النفسي يقوؿنقياد لو، اال

: لو قاؿ ا٤بريض للطبيب ا٤بختص، كيف أقبل منك النصح مثلمكاف كزماف كظركؼ كاحدة؟ 
كأان كأنت من كلد آدـ؟! كٓب يفكر ا٤بريض ا١باىل بعلم الطبيب ككفاءتو العلمية ُب العبلج! 

رعوا ا٢بجة اب٢بجة يو؟! كٓب يقكلكن ا٤بشركْب حاركا ٗباذا يقابلوف دمحم، كعجزكا أف يرٌدكا عل
َذا َساِحٌر َكذَّابٌ ) عندئذ كال يغٌّب حقيقة الشيء  ،شياء: ٱبٌيل لنا األالساحر( قَاَؿ اْلَكاِفُروَف ىَه
إنو سبلح التشويش كالتضليل اإلعبلمي ٢بماية  ُُٔاألعراؼ/(َسَحُروا َأْعُيَ النَّاسِ ) كقولو

ُب النفوس، قالوا ىذا الرؤساء الطغاة كمراكزىم القيادية من خطر العقيدة ا١بديدة ا٤بفيدة ا٤بؤثرة 
( مبالغ ُب الكذب، ألنو َكذَّابٌ ساحر كٌذاب، كذنبو عندىم أنو أيٌب اب٤بعجزات كا٣بوارؽ )

ينسب القرآف إٔب هللا، كأنو رسوؿ من هللا تعأب، كىذا اإلنكار ال يقولو إاٌل ا٤بتوغلوف ُب الكفر 
 كالفسوؽ كالعصياف. 

 ( ٚ-ٗأسباب يزوؿ )من آي  
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هر النيب )ص( الدعوة اإلسبلمية، اجتمعت قريش عند أيب طالب فقالوا: اي : بعد أف أظروي
أاب طالب أنت شيخنا ككبّبان، كقد أتيناؾ لتقضي بيننا كبْب ابن أخيك دمحم، قد سٌفو أحبلمنا 
كسٌب آ٥بتنا كأفسد شبابنا كفٌرؽ ٝباعتنا، فإف كاف الذم ٰبملو على ذلك ا٢باجة، ٝبعنا لو 

ُب قريش، فبعث أبو طالب إٔب رسوؿ هللا فدعاه فخٌّبه أبو طالب ٗبا حٌب يكوف أغُب رجل 
فقاؿ اي عم: وهللا لو واعوا الشمس ِف ٦تيِن والقمر ِف يساري على أف أترؾ جاؤكا بو )

(! كلكن يعطونِب كلمة ٲبلكوف هبا العرب كيدين ٥بم العجم ىذا اْلمر ما تركتو أو أىلك دويو
َّل إلو إَّلّ لوا نعم كعشر كلمات، فقاؿ ٥بم )ص( تشهدكف أف )كيكونوف ملوكان ُب ا١بنة، فقا

َأَجَعَل ( فقالوا: ندع ثبلث مائة كستْب إ٥بان كنعبد إ٥بان كاحدان ال ٲبكن مشاىدتو؟! كقولو)هللا
ًا َواِحًدا  َذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ اآْلِٙتََ  ِإٙتَه ، فوضعوا أصابعهم ُب آذاهنم كخرجوا كىم ٓص/(ِإفَّ ىَه

َذا ِإَّلَّ اْخِتاَلؽٌ يقولوف ) ْعَنا ِّبَهَذا ِف اْلِملَِّ  اآْلِخَرِة ِإْف ىَه مض إفقاؿ لو أبو طالب:  ٕص/(َما ٔتَِ
  َْْ/ْألمرؾ، كهللا ال أخذلك أبدان، فنزلت اآلايت، نور الثقلْب

 ﴾بَِّٕ ىََٰزَخ َُؾَِْءٌ ػُفَدذٌؤَـَؼَََ خُْأُِيَصَ بََُِٰيًد ًَخلِذًخ ﴿-٘
الفِب مدل دىشتهم من حقيقة التوحيد الفطرية الناصعة، كأنو الببلغي آين ر التعبّب القر وٌ يص

يوحي بشدة العجب! كأٌكد القرآف على عقيدة التوحيد، كما أكدت كل الرسل  (ُعَجابٌ أمر )
لدكرىا الكبّب ُب الوجود، فبل تصلح حياة البشرية إاٌل على  ،كالرساالت السماكية عليها
: الّتوحيدُ )ِف غررر اٖتكم ستقيم السلوؾ، يالنفوس كترقى العقوؿ ك أساسها، كُب التوحيد ٙبيا 

فَاْعَلْم َأيَُّو ََّل ِإلَهَو ِإَّلَّ فيعتمد التوحيد على قاعدة العلم كليس على ا٤بعرفة فقاؿ)حياة الٌنفس( 
ؽ كٓب يقل)فاعرؼ أف ال إلو إاٌل هللا( على قاعدة ا٤بعرفة العامة، كدرجة العلم أد ُٗدمحم/(اّلِلَُّ 

يصٌب ُب ا٤بعرفة، كا٤بعرفة تصٌب ُب العلم، العلم ، كأيضان درجة ا٤بعرفة العامةمن مشل أك كأعمق 
كبينهما نسب كتناسب كدرجات، ككل الذم يعلم يعرؼ، كلكن ليس كل من يعرؼ يعلم، 

 :يقوؿ الراغب ِف ا٘تفردات كمعُب اإلنساف ا٤بثقف ىو الذم يعرؼ من كل شيء شيئان 
ر ألثره، ر كتدبٌ : إدراؾ الشيء بتفكٌ وا٘تعرف يء ٕبقيقتو أك بدالئل تدؿ عليو، إدراؾ الش: العلم
ر آاثره من العلم، يقاؿ: فبلف يعرؼ هللا كال يقاؿ يعلم هللا، معرفة البشر  بتدبٌ  أخصٌ  يكى

 يَػْعرُِفوَف يِْعَمَت اّلِلَِّ ُثَّ ) القاصر كقولوادكد دكف إدراؾ ذاتو، كتستعمل ا٤بعرفة ُب العلم 
 .ّٖالنحل/ (يُنِكُرويَػَها

ا٤بطلق ا٣بالص حقيقة اإلٲباف كقاعدة التقول كمفتاح ا٥بداية كسبيل الصبلح،  :وحيدوابلتّ 
ا٤بؤمن اب الواحد األحد عبلقتو مع نفسو كمع ربو كمع الناس على ىذا األساس  جعلفي

دان يكفيو ا٥بمـو كلها! فإف ان كاحا٤بتْب، فتوٌجو إٔب كجو كاحد يكفيو الوجوه كلها، كٌٙبمل ٮبٌ 
َأَجَعَل : )ا٘تعىنضركرم إلصبلح الضمّب البشرم كاستقامتو،  ،إدراؾ حقيقة التوحيد الكربل
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ًا َواِحًدا ًا ستبعاد، أجعل اآل٥بة الكثّبة ا٤بتعددة )(ا٥بمزة االستفهامية لئلنكار كاالاآْلِٙتََ  ِإٙتَه ِإٙتَه
( ا٤بوجود ُب كل مكاف كزماف كقولو  إلو إَّّل ىوَّل(؟! حْب دعا إٔب رب كاحد أحد )َواِحًدا

تيمٍ ) ، هللا الذم ٓب تره العيوف ٕبقائق األبصار، كلكن تراه بصائر ْ/ا٢بديد(كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ
أقول كأىم كأنفذ كأعمق من عيوف األبصار، العيوف ال ٕبقائق اإلٲباف! كبصائر القلوب القلوب 

تنفذ كترل ىو أمامها مادم كحٌسي كمنظور، بينما بصائر القلوب  ترل كل شيء، بل ترل ما
ٕبقائق اإلٲباف، كاب٢بجة العلمية كالربىاف كالبياف ما كراء ا٢بواس دقائق األسرار كتدرؾ 

 : أمثلو ّّؽ/( َمْن َخِشَي الرَّْْتََن اِبْلغَْيبِ كقولو )كا٤برئيات،  
كيؤمن بو، كال يرل الفكر كيؤمن بو، كال  ، كال يرل العقلَّل يرى اإليساف الروح ويؤمن ّبا

اعات.. عشيرل ا٢بب كيؤمن بو..كىكذا، ال يرل عآب ا٤بوجات كالذبذابت كالَبددات كاإل
كالطفيليات كالفايركسات كيؤمن هبا ببصّبة عقلو كفكره كال يراىا، كىكذا عآب ا٤بيكركابت 

س اإلنساف ا٥بواء، غاز ٓب يرىا ببصره كلكن يراىا ببصّبتو..كىكذا يتنفٌ  تكالتلواث
، ثٌبت العلم كالعلماء حقيقة قطعية CO2كيطرح غاز اثين أككسيد الكاربوف O2األككسجْب

سونو؟ فيجيب العلماء أف نؤمن هبا كٓب نرىا، ك٤باذا ٓب ينفذ األككسجْب كمليارات البشر يتنفٌ 
أككسيد  النبااتت ُب عملية الَبكيب الضوئي كصنع الغذاء )ٰبصل العكس( أتخذ اثين

لتتوازف نسب الغازات ُب ا٥بواء، ىذا كغّبه ال نراه بعْب البصر  ،الكاربوف كتطرح األككسجْب
ا٢ٌبسية ادكدة كلكن نراه بعْب البصّبة ا٤بعنوية النافذة، بتحريك العقل كتعميق الفكر ندرؾ 

 األشياء على أسس علمية. 
فصارت قوة البصّبة ا٤بعنوية  (ًعلمو ضىبلؿه  ًببل لي العىمى  ، عىمىلو كىابؿه  ًببل الًعلمي ) ِف غرر اٖتكم

 َُّاألنعاـ/(تُْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر َوُىَو يُْدِرُؾ اْْلَْبَصارَ  َّل) العلمية أقول كأىم من قوة البصر كقولو
يوصف بزماف كال  ف هللا تعأب ال)إ عن اإلماـ الصادؽ)ع(، ُُالشورل/ (لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ كقولو)
بل ىو خالق الزماف كا٤بكاف كا٢بركة كالسكوف  كال حركة كال انتقاؿ كال سكوف،مكاف 
يَساَف َويَػْعَلُم َما ، الحظ قرب هللا من اإلنساف بقولو)ُْٖالتوحيدص(كاالنتقاؿ َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

( ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّاسً لو )كقو ، ُٔؽ/(َوَٟتُْن َأقْػَرُب ِإلَْيِو ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ تُػَوْسِوُس ِبِو يَػْفُسُو 
فصفوه  أٌف يبلغ كنو صفتو، من كأعظم كأجلٌ  أعلى إٌف هللا) عن اإلماـ الكاظم)ع( َٔاإلسراء/

يىًصفي  كىٍيفى ) عن اإلماـ علي)ع( ،َُِ/ُالكاُب (ككٌفوا عما سول ذلك نفسو، ٗبا كصف بو
َذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ )ُّْ/ٕٕالبحار (وً عىٍن ًصفىًة ٨بىٍليوؽو ًمٍثلً  مىٍن يػىٍعجىزي  ًإ٥بىىوي  إٌف أمر ىذه  (ِإفَّ ىَه

العجب، صعب ٙبملو غّب مألوؼ كغّب  ُبالدعوة إٔب التوحيد، عجيب حقان بل متناه 
السائدة، إهنم تٌلقوا الشرؾ أابن عن ا١باىلية جتماعية ك٨بالف لؤلعراؼ كالتقاليد اإل ،معركؼ

اـ، كجرل منهم ٦برل الركح كالدـ، كىذه ىي األلفة جد كألفوه كأيشربوه ُب قلوهبم األصن
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ة ا١باىلية العمياء، الٍب تدعو إٔب االتٌباع األعمى، كالتعٌصب للحميٌ ا٤بسمومة ا٤بخٌدرة ا٤بذمومة 
 )ص( كرسالتو اإلنسانية السامية. ىو سبب التعٌجب اٌرض للكفر بنبوة دمحم

 ﴾بَِّٕ ىََٰزَخ َُؾَِْءٌ ُّشَخدُ يَعًٌَُِْْخفْسِشًُخ ػََََِٰ آُِ ًَخٗيََِنَ خََُِْٔإُ ِٓنْيُْْ ؤَِٕ خْٓؾٌُخ﴿-ٙ
القرآف كيف قاكموا حقيقة التوحيد ُب نفوس ا١بماىّب، كتثبيتهم على العادات ا١باىلية يصّور 

ُغوَف ) ا٤بوركثة، كعدـ البحث عن ا٢بق كا٢بقيقة كقولو  َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اّلِلَِّ َأَفُحْكَم إْتَاِىِليَِّ  يَػبػْ
ُهمْ : )ا٘تعىن، َٓا٤بائدة/(ُحْكًما لَِّقْوـٍ يُوِقُنوفَ  كانطلق زعماء ككرباء قريش  (َوايطََلَق اْلَمََلُ ِمنػْ

َأِف الذين ٲبلؤكف العيوف مهابة، بثورة شعبية ٢بماية أصنامهم قائلْب ألتباعهم ا٤بستضعفْب )
كال تصغوا لقولو كال تطيعوه  ،لكسّبكا على طريقتكم فبل فائدة ُب الكبلـ مع ىذا الرج (اْمُشوا

َواْصِِبُوا ُب ما يدعوكم إليو من عبادة هللا الواحد األحد، كيبٌثوف أساليب التضليل كالتجهيل)
ثبتوا على عبادة أصنامكم ٧بتملْب االستهزاء هبا كٙبمٌلوا ا٤بشاؽ ألجلها، ا( ك َعَلىه آِٙتَِتُكمْ 

داية، كإقناعهم أبهنم يستهدفوف مصا٢بهم كٰباكلوف جعل معارضة كبّبة ضد خط اإلصبلح كا٥ب
َذا َلَشْيٌء يُػَرادُ كمقدساهتم ) صرار من دمحم على دين ( ٝبلة كاسعة الداللة، إفَّ ىذا االِإفَّ ىَه

( ىذا أمر مدبٌر يريد من كرائو دمحم نية غّب صا٢بة، يصرفكم عن دين َلَشْيٌء يُػَرادُ التوحيد )
خذه سيٌلمان  ابلدين ليتٌ ة كيتسٌَب ر ائسة عليكم، فهو يدبٌر مؤامآابكم لتكوف لو العزة كالقيادة كالر 

ِإف َكاَد لَُيِضل َنا َعْن آِٙتَِتَنا َلْوََّل َأف َصبَػْرَن إٔب السلطة مع زايدة أنصاره كقولو) ككصوالن  ،للدنيا
َها وار تنضج ، إهنم ٓب ٯبلسوا ليتحاكركا ابلدليل كالربىاف عن عقيدة التوحيد، كاب٢بِْالفرقاف/(َعَليػْ
 كيتوٌسع اإلدراؾ، كلكنهم استٌبدكا برأيهم، كمن استٌبد برأيو ىلك نفسو كغّبه! ،األفكار

 ﴾َٓد عَِٔؼْنَد زِيََٰزَخ كِِ خَُِِّْٔصِ خُْأخِشَشِ بِْٕ ىََٰزَخ بَُِّد خخْعَِِدمٌ﴿-ٚ
كيستمركف ُب توىيم كتوىْب الناس كالتشويش عليهم، ابلرجوع إٔب ما ىو مألوؼ كمعركؼ، 

ْعَنا ِّبَهَذا: )ا٘تعىنكحياة أفضل،  ،كعلم أحسن ،أف ال يتطٌلعوا إٔب أفق أكسعك  ( القوؿ ُب َما ٔتَِ
ئهم ( ُب األدايف ا٢بالية  الٍب يتداك٥با الناس كألفوىا من آابِف اْلِملَِّ  اآْلِخَرةِ ) التوحيد ا٤بطلق

قولوف ابلتثليث، كىكذا كىم آخر ا٤بلل كي ،كٓب نسمع من النصارل عقيدة التوحيد ،جدادىمأك 
كالتقاليد ا٤بعركفة،  ،كيركنوف إٔب االتٌباع األعمى ،ا١باىلوف منغلقوف على الذات كما ىو مألوؼ

َذا ِإَّلَّ اْخِتاَلؽٌ  إفْ ) فتعاؿ ككذب ببل كاقع يسانده، ما ىذا إال كذب افَباه، ا: اختالؽ( ىَه
دعواه، إهنم ٓب يبحثوا عن دليل عن كافتعاؿ اختلقو كاخَبعو دمحم من نفسو كال برىاف لو على 

بهة كخدعوا أنفسهم الضالة هبا كخدعوا غّبىم، كىذا يعكس حجم ش٭با زرعوا إعآب اآلخرة، ك 
 عقو٥بم الصغّبة كنفوسهم اللئيمة كقسوة قلوهبم الغليظة، بعد أف رفضوا ىذه الرٞبة ا٤بهداة ٥بم

 اب٢بق أنصفوه(! من زانوا ا٢بق ابلرجاؿ ظلموه، كمن زانوا الرجاؿ :قيل)
َّد َّزًُهٌُخ ػَزَخذِ َْ ىُْْ كِِ ؽَيٍّ ِّٖٓ رًِْشُِزَؤَؤُٗضٍَِ ػََِْْوِ خُزًِّْشُ ِٖٓ زَْْنِنَد ﴿-ٛ  ﴾زََ َُّٔ
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علينا حٌب يٌنزؿ هللا  ان يرد على تساؤ٥بم ردان فيو استخفاؼ كانذار كهتديد، ما الذم فٌضل دمحم
نو الكرًن كخيليقو العظيم آا؟ كغفلوا كتغافلوا عن قر ه عنٌ ز الذكر عليو من دكننا؟ ما ىو الذم ٲبي

كعلمو الغزير، كىو الصادؽ األمْب كاألسوة ا٢بسنة كالنموذج األعلى، كهللا سبحانو أعٌده 
 (َواْصِِبْ ِٖتُْكِم رَبَِّك فَِإيََّك ِبَِْعُيِنَنامنذ نشأتو كأٌىلو ٥بذه ا٤بسؤكلية الضخمة كقولو)إعدادان 

َأأُيِزَؿ َعَلْيِو الذِّْكُر ِمن : )ا٘تعىن ُُّالنساء/(َكاَف َفْضُل اّلِلَِّ َعَلْيَك َعِظيًماوَ ) كقولو ْٖالطور/
ُب -كفينا (ِمن بَػْيِنَنا(كىو القرآف )َعَلْيِو الذِّْكرُ ؿ )زٌ (االستفهاـ إنكارم، ىل ييعقل أف ينبَػْيِنَنا

سة ككثرة األمواؿ  من ىو أعظم كأفضل منو ُب القيادة كالسيادة كالرائ -اجملتمع الطبقي
َن اْلَقْريَػتَػْيِ َعِظيمٍ كقولو) َذا اْلُقْرآُف َعَلىه َرُجٍل مِّ ؿ الكٌفار ىذا و ، إٌف قُّالزخرؼ/(َلْوََّل يُػزَِّؿ ىَه

ن ِذْكِريإٲباهنم ) ـليس ىو السبب بعد بل السبب أهنم يعيشوف األكىاـ  (َبْل ُىْم ِف َشكٍّ مِّ
فبل يناقشوهنا ُب حوار ىادئ مفتوح  (مِّن ِذْكِري) ا٤بعقدة من شكوؾ كشبهات حوؿ القرآف

لتعلقو اب٤بألوؼ  ،بل يرفضوهنا! كالذم يرفض الدين النفيس ىو الردمء ا٣بسيس مع النيب)ص(
ا٤بنقذ ٥بم من حّبة  ،فبل حاجة ٥بم ابلدين ا١بديد ،الفاسد، كىم يعيشوف ُب ترؼ ا٢بياة كأمنها
َوَمن يُػْعِرْض َعن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْكُو ) هم ٓب يفقهوا قولوالضبللة كٱبٌلصهم من ظلمات ا١بهالة، ف

(بل السبب َبل لَّمَّا يَُذوُقوا َعَذابِ ) ، لذلك جاءت العبارة عنيفةُٕا١بن/ (َعَذااًب َصَعًدا
زاؿ شٌكهم كآمنوا ابلقرآف كتتبٌْب ٥بم  ها٢بقيقي لعدـ إٲباهنم أهنم ٓب يذكقوا عذايب بعد، فإذا ذاقو 

َفاَل أيََْمُن َمْكَر اّلِلَِّ ِإَّلَّ اْلَقْوـُ َأفََأِمُنوا َمْكَر اّلِلَِّ كقولو) ا٢باؿ! كلكن بعد فوات األكاف  ة ُبا٢بقيق
كالذم  ،ُِّ/ِركح البياف! )الناس نياـ فإذا ماتوا انتبهوا( عن النيب)ص( ٗٗاألعراؼ/(اْٗتَاِسُروفَ 

 يعرؼ قدره يتعدَّ طوره(أًمنى العقاب أساء األدب، ك٘باكز ا٢بدكد )كالذم ال 
 ﴾ؤَّْ ػِنذَىُْْ خَضَخجُِٖ سَلَْٔصِ سَزِّيَ خُْؼَضِّضِ خٌَُْىَّدذِ﴿-ٜ
ـْ ِعنَدُىْم َخَزاِئُن َرْْتَِ  رَبِّكَ ) مفاتيح خزائن  لاالستفهاـ إنكارم، فأجاهبم هللا سبحانو: ى (َأ

كمنها النبوة كالرسالة بيدكم أـ اسعة، الرٞبة الو ( َرْْتَِ  رَبِّكَ ا٤بادية كا٤بعنوية )أك ا٥ببات ا٣بّبات 
اّلِلَُّ َأْعَلُم َحْيُث كقولو)كيف يريد، مٌب يريد،  بيد هللا سبحانو، فيعطي منها ما يريد ٤بن يريد  

( صيغة مبالغة اْلَوىَّابِ (الغالب ُب ملكو غّب مغلوب )اْلَعزِيزِ ، ألنو )ُِْاألنعاـ/(٣َتَْعُل ِرَسالََتوُ 
ُ ِبَكاٍؼ َعْبَدهُ ت كقولو)أم كثّب العطااي كا٥ببا  ّٔالزمر/(َألَْيَس اّلِلَّ

 ﴾كََِْْشْظَوٌُخ كِِ خُْإَعْسَدذِ ؤَّْ َُيُْ ُِّْٓيُ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكِ ًََٓد زَْْنَئَُد ﴿-ٓٔ
ٌدعاء ذلك، كهللا عز كجل ىو ا٤بالك ا٤بطلق كىو الذم ٲبنح كٲبنع اف على ك إهنم ال ٯبرؤ 

ـْ َٙتُم م ْلُك السََّماَواِت : )ا٘تعىنكٱبتار ما كاف ٥بم ا٣بّبة،  كيصطفي من يشاء من عباده َأ
نَػُهَما زمة، البل( فليصعدكا ُب الطرؽ فَػْليَػْرتَػُقوا ِف اْْلَْسَبابِ ( فإف كانوا كذلك )َواْْلَْرِض َوَما بَػيػْ

لعآب، كينزلوا حٌب يدبٌركا أمر ا ،الوسائل ا٤بناسبة، كيٌتخذكا األسباب ا٤بوصلة إٔب العرشكليصنعوا 
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تحٌكموا ُب خزائن هللا كما يريدكف، كىو كارد على سبيل التعجيز يالوحي على من شاؤكا، ك 
ُقل لَّْو َكاَف َمَعُو آِٙتٌَ  َكَما يَػُقوُلوَف إلظهار ىواف موقعهم كتفاىة إمكانياهتم كالتهٌكم هبم كقولو)

بْػتَػَغْوا ِإىَله ِذي اْلَعْرِش َسِبيالً   ِْاء/اإلسر (ِإًذا َّلَّ
َ خُْإَلْضَخذِ﴿-ٔٔ  ﴾ـُنذٌ َّٓد ىُنَدُِيَ َٓيْضًٌُّ ِّٖٓ

ا٘تعىن: لك السماكات كاألرض مخزائن رٞبة هللا، كال ٥بم شيء ُب ال عندىم  ،ٍب قرر حقيقتهم
ضعفاء  ،( بعيدان ُىَناِلكَ ما ىم إاٌل قليل من جند ٦بهولوف من الكفرة ملقوف) (ُجنٌد مَّا ُىَناِلكَ )

كيتجرٌبكا ُب الببلد كالعباد فَبة من  ،مهما تبلغ ٌقوهتم كعددىم كيتطاكؿ بطشهمعاجزكف أٌذالء! 
(لتأكيد القلة، أم  مَّا(جاءت نكرة للتقليل كالتحقّب ك)ُجندٌ الزماف، كلكن هللا ٲبهل كال يهمل)

َن اْْلَْحَزابِ كيف يرتقوف إٔب السماء كىم فرؽ شٌٌب مهزكموف؟ ) (ىم عما قليل َمْهُزوـٌ مِّ
كىم فرؽ  مرت أحزاهبم على تكذيب رسوؿ هللا)ص(كيولوف األدابر مهما تكتلت كآت ،فمغلوبو 

يصّور هنزامهم عسكراين. امن قبائل شٌٌب منخوركف من داخلهم، مهزكموف نفسيان كإراداين قبل 
 َّلصق  ّبم ،كأف اٙتز٦ت  صف  َّلزم  لَلحزاب (َمْهُزوـٌ ) القرآف ا٘توقف ِبهنم من اآلف

ذات ا٘باىات ٨بتلفة كأىواء متنوعة، ستدكر دائرة السوء عليهم ال ٧بالة، كىكذا  (اْْلَْحَزابِ )
نقراض. كُب ىذا الكبلـ إعجاز، مصّب كل األحزاب الوضعية الكافرة الفاجرة ىو ا٥بزٲبة كاال

 ألنو إخبار عن الغيب كا٤بستقبل، كحصل ما ىو مطابق للواقع.
 ،ؤًََُُٰحِيَ خُْإَلْضَخذُ ًَؼٌَُٔدُ ًَهٌَُّْ ٌُُهٍ ًَؤَفْمَدذُ خُْإٌََّْصِ  ،ًَػَددٌ ًَكِشْػٌَُْٕ رًُ خُْإًَْظَددًَِزَّزَطْ هَسَِْيُْْ هٌَُّْ ٌُٗقٍ  ﴿-ٗٔ-ٕٔ

 ﴾بِٕ ًٌَُّ بَُِّد ًَزَّذَ خُشُّعََُ كَمَنَّ ػِوَدذِ
على مدار القركف  ،لئك األحزاب ا٤بتجربين ا٤بكذبْب للرسل كالرساالتك ألاألمثاؿ يضرب هللا 

بقوا قريشان ُب حركة التاريخ، ٰبٌذرىم هللا تعأب بسننو أف يفعل هبم كما فعل ابألمم ٩بن س
ِِت َقْد َخَلْت ِف ُسنََّت اّلِلَِّ الَّ ا٤بكذبة من قبلهم، الذين كانوا أشٌد قوة كأعظم آاثران منهم كقولو)

س أبمر جديد، كذكر تسعة لي إٌف تكذيبك من قومك ٖٓغافر/(َوَخِسَر ُىَناِلَك اْلَكاِفُروفَ  ِعَباِدهِ 
بيل سإنو كارد على  (َوِفْرَعْوُف ُذو اْْلَْوََتدِ )م هنبياء)ع( بل كذب قبلك قـو كل نيب نبيٌ من األ

ألكاتد كا١بيوش كاب٢بديد كالنار، كدكاـ العز ككثرة ابالببلغية الٍب تعِب ثبات ا٤بلك  االستعارة
كصاحب ا٤بباين العالية الثابتة   ،زعاألمواؿ كٙبسْب األحواؿ، كرسوخ السلطة من غّب منا

كاإلىرامات الٍب تقـو ُب األرض كاألكاتد، ٩با جعلو طاغيةن جباران مغركران ظا٤بان. سئل اإلماـ 
يَّ  ألنٌو كاف إذا عٌذب رجبلن بسطىو ؟ فقاؿ)(دو اْلوَتَِ ذُ  فرعوفُ )الصادؽ)ع( ألم شيء ٠بي

يو كرًجلىيو فأكتدى  ُب األرض، ٌٍب تركىو )بسامّب( ىا أبربعة أكاتدو على األرض على كجًهو، كمٌد يدى
ُب علل الشرائع/إرشاد األذىاف ُب تفسّب القرآف/دمحم السبزكارم النجفي  (!على حالو حٌٌب ٲبوت

قَاَلْت َربِّ ) ٗبوسى كقولو تبزكجتو آسيا بنت مزاحم ٌلما آمنفرعوف ذا فعل ككى ،َُْٗص
ًتا ِف إْتَنَّ ِ  ككذبت ٜبود  (َوَِتُودُ ) -ُّ ُُالتحرًن/(َوٞتَِِِّن ِمن ِفْرَعْوَف َوَعَمِلوِ  اْبِن ِل ِعنَدَؾ بَػيػْ
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غابة األشجار الكثّبة كالكثيفة  :اْليك  (َوقَػْوـُ ُلوٍط َوَأْصَحاُب اْْلَْيَك ِ )ع( ) قـو صاّب
ُأولَهِئَك ) للداللة على كثرة النعم كالثمار كا٤بياه، كىم قـو شعيب ،كا٤بلتٌفة على بعضها

ِإف ُكلٌّ ِإَّلَّ َكذََّب ) -ُْالٌكفار الذين ٙبزٌبوا على رسل هللا فلم تغن عنهم شيئان.  (ْحَزابُ اْْلَ 
(كل حزب من ىؤالء األحزاب كاألمم إالٌ كٌذب رسل هللا األبرار، كأهنم ال عمل ٥بم إاٌل الر ُسلَ 

(على َحقَّ ِعَقابِ فَ ) اب الرادعقالتكذيب الساذج كالعناد ا٤بقيت! فما الذم يناسبهم؟ ىو الع
)فمن ضاؽ عليو  هللا ُب ا٤بكذبْب ةشدة ضبل٥بم ككثرة فسادىم كقسوة قلوهبم، تلك ىي سن

 فالباطل عليو أضٌيق( ،ا٢بق
 ﴾ًََٓد َّنظُشُ ىََٰاَُُدءِ بَُِّد فَْْمَصً ًَخلِذَشً َّٓد َُيَد ِٖٓ كٌََخمٍ﴿-٘ٔ
ُؤََّلءِ ) (أتتيهم بغتة ببل ِإَّلَّ َصْيَحً  َواِحَدةً من أمتك )( كما ينتظر ىؤالء ا٤بكذبوف َوَما يَنُظُر ىَه

بسرعة، من الوجود يسّبة سهلة علينا تقضي عليهم كتستأصلهم  كال مقدمات، صيحةمهلة 
ألف صيحة كاحدة ال اثين ٥با تكفي أمرىم، كىي النفخة األكٔب ينفخ فيها إسرافيل ُب الصور 

 لرىيبة كالزلزاؿ العنيف ا٤بخيف ا٤بدٌمرف كيهلكوف، فتكوف ىذه الصيحة كالصاعقة اقو فيصع
لنب رجوع أم يعود الٌ : استعارة ببلغية، ككناية تشبيهية مشتقة من الفواؽ( مَّا َٙتَا ِمن فَػَواؽٍ )

:ليس ٥با من توٌقف كال تكرار كال رجوع إٔب ا٢بياة الدنيا، كال مهلة يسّبة فواؽإٔب الضرع، 
ألهنا  (َفَواؽٍ ال، كمقدار رجوع اللنب إٔب الضرع كىو )مقدار فواؽ انقة، كىو الزمن بْب ا٢بلبتْب
ْم ََّل فَِإَذا َجاَء َأَجُلهُ فإذا جاءت ال تؤٌخر كقولو) ،صيحة كاحدة ٘بيء ُب موعدىا ادد

ف هللا تعأب أكـر نبيو)ص( كٓب يستأصل أمٌتو إ، ك ّْاألعراؼ/(َوََّل َيْستَػْقِدُموفَ  َيْسَتْأِخُروَف َساَع ً 
ار كما فعل ابألمم السابقة، فأٌخر عذاب العاصْب لليـو اآلخر، كفسح ٥بم ٦باؿ اب٥ببلؾ كالدم

نىعي  مىن رٞبىةي ) ِف غرر اٖتكمللتوبة كلكنهم ٓب يعرفوا قدر ىذه الرٞبة كا٤بهلة،  ، الرَّٞبىةى  ال يىرحىمي ٛبى
 (االيمَّةى  ييهًلكي مىن ال ييبقي  كاسًتبقاءي 

 ﴾هِيَّنَد هَسََْ ٌَِّّْ خُْمِغَدذِ ًَهَدٌُُخ سَزَّنَد ػَفَِّ َُّنَد﴿-ٙٔ
تصٌور اآلية قباحتهم كٙبديهم للعذاب كاالستهزاء بو! كيَبؾ السياؽ القرآين إجابة الكافرين، 

َوَلن ِتََِد ُسنََّ  اّلِلَِّ الَِِّت َقْد َخَلْت ِمن قَػْبُل كلكنو يوجههم إٔب دراسة سنن التاريخ الثابتة كقولو)
، لكنهم ال يعرفوف قدر أنفسهم حٌب يعرفوا قدر رهبم )كمن ٓب يعرؼ ِّالفتح/(ياًل ِلُسنَِّ  اّلِلَِّ تَػْبدِ 

 (كٌفار مكة على سبيل االستهزاء كالسخرية من عذاب هللاَوقَاُلوا: )ا٘تعىن تعٌدل طوره(يقدره 
ل لََّنا ِقطََّنارى ) عاجل ُب قسطنا كنصيبنا من العذاب ا٤بوعود ال (ِقطََّنا) ربنا قٌدـ لنا (بػََّنا َعجِّ

َن السََّماءِ الدنيا، فعبلمة صدقك أف أتتيهم بو كقولو) َنا ِحَجارًَة مِّ قَػْبَل ) ِّاألنفاؿ/(فََأْمِطْر َعَليػْ
إذا صٌح ما قالو دمحم، فلماذا يكوف العذاب ُب يـو ا٢بساب يـو القيامة،  (يَػْوـِ اٖتَِْسابِ 
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، كىكذا ا٤بتعٌنت األٞبق َِْالشعراء/(؟ِجُلوفَ َأفَِبَعَذابَِنا َيْستَػعْ فليٌعجل بو اآلف قبل غد! كقولو)
 ك بعٌدكه!اىل يعمل بنفسو كما يعمل العدَّ ا١ب
 ﴾بَِّٗوُ ؤًََّخذٌخفْسِشْ ػََََِٰ َٓد َّوٌٌَُُُٕ ًَخرًُْشْ ػَسْذََٗد دَخًًُدَ رَخ خُْإَّْذِ ﴿-ٚٔ

لو أسوة  يوٌجو هللا سبحانو نبيو ا٤بصطفى)ص( إٔب الصرب كضبط النفس كهتذيب عاداهتا، كأف
فَاْصِِبْ َكَما َصبَػَر ُأوُلو اْلَعْزـِ ِمَن ) خوانو ُب نفس الطريق للرسل الكراـ الذين سبقوه كقولوإب

ك كقد ذكر داكد)ع( ىنا أبنو ٭بوذج يقتدل بو، حيث ٝبع لو خّب الدنيا ّٓاألحقاؼ/ (الر ُسلِ 
لك كفصل ا٣بطاب، كبعض كما كأعطاه ا٤ب  ،ٝبع لو النبوة كعظيم ا٤بنزلة ُب اآلخرة ،كاآلخرة

فجمع هللا لو بْب  (َذا اْْلَْيدِ ) صفات التكامل البشرم ُب الدنيا، فقد مٌيزه هللا ابلقوة كالقدرة
كنفسو ذة، اذة األخٌ االنفٌ أم ٝبع ابإلضافة إٔب قٌوتو البدنية، قٌوتو الركحية ا٤بتألقة  ،صفات الضد

سواء بلساف حالو أـ بلساف ق اب، كثّب التعلٌ   (وَّابٌ ِإيَُّو أَ الشفافة األٌكابة ذات اإلانبة كالتوبة )
فَاْصَفِح الصَّْفَح ) صرب صربان ٝبيبلن كقولوإكصابر،  (يَػُقولُوفَ  اْصِِبْ َعَلىه َما: )ا٘تعىنمقالو، 
صرب على التكذيب كاالستخفاؼ برسالتك، كابلصرب الواعي ا٤بناسب إ، ٖٓا٢بجر/ (إْتَِميلَ 

َواْصِِبْ َعَلىه ) كقولو  ، كلو بعد حْب،ظفرصرب زاد للمصلحْب، كمن  فهو خّب ،تدرؾ الرغائب
ِلَك ِمْن َعْزـِ اْْلُُمورِ َما َأَصاَبَك  كالصرب  ،، كنرل من خبلؿ الوعي القديرُٕلقماف/(ِإفَّ ذَه

 كىُب  ،هللاً  ًمنى  ًمنىحه  اٍلًمحىنً  ي ففً  ،اتءكيف تنتصر الركح اإلنسانية على اآلالـ كاالبتبل  ،ا١بميل
اًرـه  اٍلمىكىارًهً  ، اٍلمىشىقَّاتً  كىُب  ،مىكى ةً  كىُب  خىربىاته بىاىةه، اٍلميعىاانى كُب العقوابت يقضات الضمّب،  ىى

ايى  كىُب  ته  اٍلبىبلى اايى هًتىا ًبدى َّللًٌ  ةو ليٌ مىا ًمٍن بى ) )ع(اإلماـ اٖتسن العسكري عن، اٍلكىرىامىاتً  هًنىاايى  فيها ًإالَّ كى
يطي   .ّْٕ/ٖٕالبحار( هًبىانًٍعمىةه ٙبًي

 (َواذُْكْر َعْبَدَن َداُووَد َذا اْْلَْيدِ )
كلقربو من ربو كعناية ربو بو، فصار لو  ،كتذٌكر ىنا عبدان داكد)ع( كأضافو إٔب نفسو تكرٲبان لو

كالعبودية  أشرؼ شيء لئلنساف، كعلى قدر العبودية  ،قوة ُب العبودية ا٣بالصة ظاىران كابطنان 
كيكوف القرب كيكوف رضا هللا، فهو القدكة ا٢بسنة، صاحب القوة  ،ة كالرٞبةتكوف النبو 

كالعبادة كالتسبيح كالدعاء، كأيضان صاحب القوة العظيمة ُب ا٤بلك كا١بسم ين العظيمة ُب الدٌ 
كصاحب النعم الكثّبة ا٤بادية كا٤بعنوية، فهو نيب هللا  ،كالعلم كالتعليم كا٢بكم كاإلدارة كالقتاؿ

الشاكر الذاكر الصابر اجملاىد العادؿ ا٤بستقيم، ذك القلب الذاكر كاللساف الشاكر العابد 
 ،كالصوت ا٢بسن ا٣باشع الرخيم النٌفاذ ُب ا٤بشاعر كالضمائر، كىو اثين ملوؾ بِب إسرائيل

كد مع ، ككاف دإِْالبقرة/(ِإفَّ اّلِلََّ َقْد بَػَعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلًكا) كا٤بًلك األكؿ طالوت كقولو
ف يقتل عٌدكىم جالوت ا٤بلك ا١بٌبار، كمنذ ذلك ا٢بْب ارتفع ٪بم أجيش طالوت فاستطاع 

 كو الدنيا، كأ٭با كاف ميلكان كأصبح ذا ملك كسلطاف، فهو مىلىكى الدنيا كلكن ٓب ٛبلداكد 
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ككثّب الصلة  كالرجوع إٔب هللا تعأب ُب ٝبيع األمور،كاإلانبة (كثّب األكبة ِإيَُّو َأوَّابٌ تعأب! )
 . ُب الشدة كالرخاءكاالرتباط كالتعٌلق اب تعأب ُب كل ا٢باالت، 

صاحب القوة ا١بسدية كالركحية، كىي مأخوذة من اليد كقوة ا١بسم، ٍب إهنا  (َذا اْْلَْيدِ ) :فائدة
كثّبة قوية خارقة، مادية يدم  أأم  !بصيغة ا١بمع (َذا اْْلَْيدِ ) ليست يدان كاحدة قوية، بل

كأدعية كتسبيحات شفافة، كترتيبلت  ،معنوية، جسدية كركحية )نفسية( قوة عسكرية كعباديةك 
خاشعة ُب الزبور، كلو القدرة على الصرب ُب ا٤بكاره كاحتماؿ الشدائد، ترجع مناجاتو ا٣باشعة 

وبلغ من قوة استغراقو ِف الذكر، وحسن حظو ِف الرتتيل كيسبٌحو،  هالٍب يهلل هبا ربو كٲبٌجد
لتحميد والدعاء، أف تزوؿ أمامو اٖتواجز بي كيايو إتسدي ا٘تادي وآفاقو الروحي  وا

قيقة ا١بباؿ الشا٨بة ككياف ىذا الكوف بطريقة إعجازية خارقة، كتتصل حقيقتو ٕب ،ا٘تعنوي 
كعبادهتا كٛبجيدىا كتسبيحها  ،قة ُب ا٥بواء، ٍب تكوف صلتها كٌلها ٖبالقها عز كجللٌ كالطّب ا

دة متٌحدة، لوجود الصلة لو، فتتصل السنن الكونية ابلسنن البشرية فيكونوف كحدة كاحدة موحٌ 
كالرابطة كالعبلقة بينهما، فإذا ا١بباؿ تسٌبح مع داكد، كإذا الطّب)٧بشورة(أم ٦بموعة عليو ُب 

يب منظٌم رقيق خاضع غّب أكقات التسبيح  تعأب، بتنسيق معنوم دقيق خاشع، كبَبت
 -ِ ْْسراء/اإل(ِإَّلَّ ُيَسبُِّح ِبَْمِدِه َولَهِكن َّلَّ تَػْفَقُهوَف َتْسِبيَحُهمْ َوِإْف ِمْن َشْيٍء ) حٌسي! كقولو

 .ٝبع هللا لداكد قوة البدف كشدتو ُب ا٢برب (َذا اْْلَْيدِ )
مناجاتو، فجمع هللا لو خّب الدنيا  كقوة الصلة اب كاالنفتاح عليو كالتلذذ ُب (ِإيَُّو َأوَّابٌ ك)

بْب الضٌدين، فعادةن القوة ُب ا١بسم ٘بعل غبلظة ُب الطبع ُب جانبها لو كاآلخرة، فجمع هللا 
العسكرم، كالقوة ُب الركٌحيات كاالنفتاح مع هللا ٘بعل الشفافية كا٣بشوع كالرقة ُب التعامل، 

(! مع الصالب  ِف ا٘تبادئ، وا٘تروي  ِف التعاملالَببوية ا٢بركية: )ا٤بتوازنة فهو يعتمد القاعدة 
 كعاىن من قومو.أيضان مثلك اي دمحم  يفقد ابتل ،ىذه الصفات ا٤بميزة

 ﴾بَِّٗد عَخَّشَْٗد خُْفِسَدٍَ َٓؼَوُ ُّغَسِّمَْٖ زِدُْؼَؾِِِّ ًَخُْةِؽْشَخمِ﴿-ٛٔ
لحق كا٢بقوؽ فقد ُب حكمو العادؿ، كنصرتو ل تصٌور اآلية جانب من القوة الٍب بلغها داكد

كتنٌسق معو كتشَبؾ ُب  ،كا٤بعركفة كغّب ا٤بعركفة ،ٌخر هللا لو الكائنات ا١بامدة كا٤بتحركةس
(إف هللا تعأب ِإنَّ َسخَّْرَن إْتَِباَؿ َمَعُو ُيَسبِّْحنَ : )ا٘تعىنُب عبله،  خاشعة مرتبة  جلٌ  ةتسبيح

ْشَراؽِ ) ُب ا٤بساء (اِبْلَعِشيِّ ) مد رهباصٌّب ا١بباؿ الشا٨بة ا١بامدة لداكد تسٌبح معو ٕب  (َواإْلِ
كالصباح حْب الشركؽ، فهي تنٌسق معو ُب ترتيلة كاحدة، فيشَبؾ تسبيح ا١بباؿ مع تسبيح 

َر منظٌم كاحد كقولو)خاشع داكد مع تسبيح الكائنات ُب دعاء  َوَألَنَّا اَي ِجَباُؿ َأوِّّب َمَعُو َوالطَّيػْ
ْن َخْشَيِ  كقولو) َُسبأ/(َلُو اْٖتَِديدَ  ًعا مِّ َذا اْلُقْرآَف َعَلىه َجَبٍل لََّرَأيْػَتُو َخاِشًعا م َتَصدِّ َلْو َأيَزْلَنا ىَه

ٕبيث  ان ذاأخٌ  ان ذا، كفيو إشارة إٔب أف ترتيل داكد )ع( كاف ٭بوذجيان ٩بيزان مؤثران نفٌ ُِا٢بشر/(اّلِلَِّ 
ا٤بألوؼ كا٤بعركؼ، فكيف ال كىو إعجاز خارؽ عن العادة ك  !!تعجب بو ا١بباؿ كالطّب
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َوَسبِّْح ِبَْمِد رَبَِّك قَػْبَل طُُلوِع يعجب بو اإلنساف ا٤بؤمن؟ أفضل أكقات ذكر هللا كقولو)
)مسبحات( أم يسبحن  ( كٓب يقلُيَسبِّْحنَ ) قاؿ-ُ: فائدة، ّٗؽ/(الشَّْمِس َوقَػْبَل اْلُغُروبِ 

ُب كل مكاف كزماف كلكن يزداد  بصيغة ا٤بضارع ا٤بستمر للداللة على استمرار التسبيح
ْشَراؽِ ) (ككل كائن يسٌبح  بقدره كمقداره كبطريقتو ا٣باصة بو، سواء بلساف اِبْلَعِشيِّ َواإْلِ

ف لكل كائن إك  !ككأهنا كائنات حية ٩بيزة كاعية ذات شعور كإحساس ،ا٢باؿ أك بلساف ا٤بقاؿ
كحياتو ُب التعب غّب ة، ضتو عند اليقتبلئمو، فحياة اإلنساف ُب النـو غّب حيا حياة خاصة بو

 ،كغّب حياتو عند ا٤بوت، كغّب حياتو عند البعث ، كغّب حياتو عند الشٌدة،حياتو عند الراحة
ُ ) كما أف كل شيء يسٌبح بلغتو ا٣باصة كقولو  ،فكل كقت كحالة لو حياة تناسبو ََّل ُيَكلُِّف اّلِلَّ

كما يسٌبح األحياء العقبلء ا٤بؤمنوف! فتكوف لكائنات  ا! تسٌبح ٕالطبلؽ/(يَػْفًسا ِإَّلَّ َما آََتَىا
ا٣بالص الكامل للكوف كالكائنات، ا٤بتعاضد كا٤بتبلحم الواسع منظومة النسيج التسبيحي 

فيصعد بعضو  تعأب بسهولة كصعود ٖبار ا٤باء ُب ا٥بواء، كييرفع بعضو  ،بعضو مع بعض
ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل تعأب كقولو) فعات خاصة لوزنو الثقيل ُب ميزاف هللاااآلخر بر 

 .َُفاطر/ (الصَّاِلُح يَػْرفَػُعوُ 
 : تسبيح داود وتسبيح اإلماـ السجاد )ع(: فائدة

كىكذا كاف اإلماـ زين العابدين كسيد الساجدين ا٤بعركؼ ابلسٌجاد)ع( كثّب الذكر كالشكر 
ٔب، كأدعيتو ُب الصحيفة السجادية خّب مثاؿ على ذلك، كىي كالدعاء كاإلانبة كالتٌضرع  تعا

مناجاتو عالية ا٤بضامْب كسامية ا٤بعاين. الٍب ترقق القلوب كتنٌقي تربوية شفافة من ٦بموعة 
قي ابألخبلؽ إٔب مكاـر األخبلؽ، فإذا  تاألركاح كتٌصفي النفوس كهتٌذب الطبائع كالعادات كتر 

من ابب أكٔب تسٌبح ا١بباؿ كالطّب كالكائنات معو أيضان، كاف كل شيء يسٌبح  كٕبمده، ف
ُب الصحيفة السجادية الٍب ٠ٌباىا اإلماـ  توفيشَبكوف معو )ع( ُب مناجاتو كتسبيحاتو كأدعي

 (!زبور آؿ دمحمالصادؽ)ع( )
 ﴾ًٌَُّ َُّوُ ؤًََّخذًٌَخُيَّْْشَ َٓمْؾٌُسَشً ﴿-ٜٔ
موعة لو تسٌبح  تعأب كٙبمده كتشكره، فيشَبؾ تسبيح ٦ب (َٛتُْشورَةً كسٌخران الطّب ) (َوالطَّرْي )

(٦بموعة من كل جانب كانحية، َٛتُْشورَةً ) ا١بباؿ الشا٨بة ابلتنسيق مع تسبيح الطّب حاؿ كوهنا
 ،ٝباعية منٌظمة ةو كٙبميد  يلتحموف بتسبيحةو فيشَبكوف مع تسبيح داكد كتقديسو  تعأب، ٍب

لوجود الَبابط  ،َبؾ السنن الكونية مع السنن اإلنسانيةفتش ،مع تسبيح الكوف كالكائنات
دة مٌتحدة!! إذا مٌر بو الطّب كىو سابح ُب كالعبلقة بينهما، فيكونوف ُب كحدة كاحدة موحٌ 

ٌفق ٔبناحيو ك  ،ا٥بواء كىي تقيم صبلهتا  ،يسٌبح معوفسمع دعاءه كتسبيحو فيقف ُب ا٥بواء كٱبي
، ك٘بتمع على ترتيبلتو كتضرعاتو ُْالنور/(ِلَم َصاَلتَُو َوَتْسِبيَحوُ لٌّ َقْد عَ كبطريقتها ا٣باصة كقولو)
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كتشَبؾ معو ُب ٙبٌلقات ركحية خاشعة منٌظمة، حٌب ٱبَبؽ قلب داكد الشريف حجب النور 
قدس هللا تعأب! كىكذا يفعل  كتصّب ركحو الشفافة معٌلقة بعزٌ  ،فيصل إٔب معدف العظمة

كال عجب من ذلك ما  ،ؤمن كمريٌب لركحو كمهٌذب لطبائعوفإنو سبلح ا٤ب ،الدعاء مع أصحابو
دامت القدرة اإل٥بية كراء ذلك كتدعمو!، ككل كائن يسٌبح بطريقتو كلغتو ا٣باصة كبقدره 

عن اإلماـ الصاؽ)ع( كمقداره كمنزلتو، ككذلك ا١بباؿ الشا٨بات كانت تنٌسق تسبيحها معو! 
، ْْْ/ّنور الثقلْب(كال حىجىره كال طائره إاٌل جاكىبىو إذا قرأ الزبور ال يبقى جبله  )ع( داكد كاف)

لكن  ،٭با ذلك إخبار اب٢بدثإكلكنو ال يسمع ذلك منها، كإذا ٠بعو ال يفقو ما تقوؿ، ك 
كم كاف   تسبيحة مشَبكة بصورة ال ٲبكن كصفها! تسبيحها كافق تسبيح داكد فسٌبحوا معان 

َوِإف مِّن َشْيٍء ِإَّلَّ بيحو ُب يده! كقولو)ا٢بصى ييسٌبح ُب يد رسوؿ هللا دمحم)ص( كيسمع تس
  .ْْسراء/اإل(ُيَسبُِّح ِبَْمِدِه َولَهِكن َّلَّ تَػْفَقُهوَف َتْسِبيَحُهمْ 

حٌقان أف ٥بذه  ،غّب ا٤بألوؼا٤بؤثر : يقف الناس مدىوشْب أماـ ىذا النبأ الغريب العجيب فائدة
وحي تصل  الدائمة ٖبالق الوجود كلو، ىي العبلقة القوية كالصلة ،ا٣ببلئق كلها حقيقة كاحدة

واإلشراؼ الروحي ا٘تتحّلق فوؽ  ،عالق  اإليساف بربو إىل درج  الصفاء والنقاء واإلخالص
، وتعرفوف اٖتقائق عامل ا٘تاداّيت فقد تنزاح اٖتواجز وتنكشف اٖتجب فرتوف العجائب

كد)ع( ىذه ا٣باصية األسرار!! كقد كىب هللا عبده دالكم كتنٌسقوف مع األقدار كتنكشف 
، فجمع لو)ُب الدنيا(النبوة كالقوة ُب الدين كا١بسم ذةاة األخٌ ذاا٤بميزة صاحب الركح النفٌ 

كمع عباد هللا  ،فهو داخل ُب حصن هللا ا٢بصْب كاألخبلؽ كا٢بكم كالسلطاف )كُب اآلخرة(
 الصا٢بْب.
 ٓٓالقمر/( ُب مىٍقعىًد ًصٍدؽو ًعٍندى مىًليكو ميٍقتىًدرو كقولو )

 ﴾ًَؽَذَدَْٗد ٌَُِْٓوُ ًَآظَْْنَدهُ خُْمٌَِْٔصَ ًَكَقََْ خُْخِيَدذِ﴿-ٕٓ
(استعارة ببلغية، أم َوَشَدْدَن ُمْلَكوُ ) ٍب ذكر مٌنة هللا عليو كتسديده لو كأتييده كىدايتو فقاؿ

 كثبتناه اب٥بيبة كالقوة كالقدرة كالنصرة كالعزة، ككثرة ا١بنود ،كقٌوينا ملكو كأحكمنا سلطانو
عدائو ٰبسبوف لو ألف إٔبيث كاف الطغاة من  ،كاألمواؿ كحسن ا٢باؿ كحسن السياسة كاإلدارة

حساب! فهو ال يقدـ على عمل إاٌل إذا عرؼ مورده كمصدره كسببو كغايتو كمدخلو ك٨برجو  
ُديَك ُسْلطَاًن رَّبِّ َأْدِخْلِِن ُمْدَخَل ِصْدٍؽ َوَأْخرِْجِِن ُٜتَْرَج ِصْدٍؽ َواْجَعل لِّ ِمن لَّ ) كقولو
ؼ كسعة الصدر ك٧باكلة استيعاب ، ككاف يسوس ملكو ابلعدؿ كاالنصاَٖاإلسراء/ (يَِّصريًا
ة عى ايسة سً رٌ ال آلة) عن اإلماـ علي )ع(( )العدؿ أساس ا٤بلك مات بْب الناسخر، كرفع الظبلاآل
ككاف يقطع  ،عان مكالعـز ككاف يعتمد ا٢بكمة ُب القوؿ كالعمل كا٢بـز  ،ّٕٓ/ٕٓالبحاردر(الصٌ 

 ِف غرر اٖتكمكىو غاية الكماؿ ُب ا٢بكم كا١بماؿ ُب السلطة.  ،ال تردد فيوحكيم كٯبـز برأم 
يىاسىةى مىٍن ) سىتيوي كىمىٍن  ،سىاسى نػىٍفسىوي أىٍدرىؾى السًٌ َناُه اٖتِْْكَم َ ()حىسينىٍت ًسيىاسىتيوي دىامىٍت رايى من  (َوآتَػيػْ



 

 294الثالث والعشروف                             / إتزءٛٛ/ عدد آايهتا  كي / م ٖٛص / سورة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

داقها النبوة، كاالرتباط بوحي السماء، مع مؤىبلت كمص ،إحكاـ األمور ُب القوؿ كالعمل
الفهم كالذكاء ُب األمور، كالعلم ابألشياء ككعيها كالعمل على تنظيم أمور الببلد كالعباد، 
فتكوف ا٢بكمة أىم صفات قيادة األمة كقدكهتا، كظهور الكفاءة العلمية كالقيادية كالنزاىة 

ًرا َكِثريًا َوَمن يُػْؤَت اٖتِْْكَم َ ) كقولو  ،ليةمالع ًحكمىة  ال) ِف غرر اٖتكم، ِٗٔالبقرة/ (فَػَقْد ُأوِتَ َخيػْ
ابلقوؿ كالعمل، حكمة اب٤بواعظ الكبلمية الدقيقة البليغة،  :اٖتكم  يوعاف (إاٌل ًبًعصمىةو 

 !ا٤بطلوب عملها لكل موقفالدقيقة ٗبعرفة أسرار ا٢بقيقة اعية، و ال )ا٢بركية( كا٢بكمة العملية
ببل ىول كال جهل كال تٌسرع كال  ،كأ٥بمناه حسن الفصل ُب ا٣بصومات (طَابِ َوَفْصَل اٗتِْ )

كبْب القضااي  ،ا٫بياز، كالقوؿ ا٢باسم كالتشخيص الدقيق الذم يفصل بْب ا٢بق كالباطل
، كا٢بكم العادؿ ا٤بصيب معرفة الدالئلا٤بتشاكلة كا٤بتداخلة، كآتيناه علم القضاء ابلبٌينات ك 

كىذا ٰبتاج إٔب مزيد من  ،الدقيق لؤلحداث كا٤بواقف آبراء ال تردد فيهاالواضح، كالتشخيص 
َوَفْصَل ) عن اإلماـ علي)ع(العلم كا٢بلم كالتشخيص كا٣بربة كالتجربة، كتفٌهم أحواؿ ا٣بصـو 

فهو ، ُٓ/ٖركح البياف (ويكّلف اليمي من أيكر ،أف يطلب البّين  من ا٘تّدعي)( اٗتِْطَابِ 
كىي من نوادر الصفات التكاملية، ٯبمع بْب ا٢بكمة ا٤بعنوية ا٤بتعالية، مع  ،ينٯبمع بْب الضدٌ 

القوة الركحية كالبدنية ا٤بتسامية، كىذا قمة الكماؿ كا١بماؿ كا١ببلؿ ُب ا٢بكم كالقدرة 
ِلَك َٞتِْزي ) كالسلطاف ُب علم اإلنساف، كبذلك ٯبمع هللا لو خّب الدنيا كاآلخرة كقولو ِإنَّ َكذَه

  .ْْا٤برسبلت/ (ِنيَ اْلُمْحسِ 
، كال ٲبكن الفصل بينهما إّف ىناؾ عالق  وصل  بي الدين والسياس : وِف ىذا دَّلل 

 لى )من قاـ بشرائط العبودية أيىًٌ  ِف غرر اٖتكم: عبادتو سياسة، كسياستو عباده، واإلسالـ
ر هللا لداكد نعمة نبلحظ اختيا -ُ:فائدةؽ! إٔب الرٌ  عيدى كمن قٌصر عن أصوؿ العبودية أي  (تقً للعٍ 

كاختار ليوسف)ع( تعليمو أتكيل الرؤاي ُب النـو كاليقظة  ،)ا٢بكمة كفصل ا٣بطاب( ٢باجتو ٥با
ِلَك ٣َتَْتِبيَك رَب َك َويُػَعلُِّمَك ِمن َتَِْويِل اْْلََحاِديثِ ) ٢باجتو ٥با كقولو ، كاختار لنوح ٔيوسف/(وََكذَه

انفبلؽ البحر،  )ع( ان كسبلمان عليو، كاختار ٤بوسىسفينة النجاة، كإلبراىيم أف جعل النار برد
كاختار لعيسى إحياء ا٤بوتى إبذف هللا، كاختار ٣باًب األنبياء دمحم )ص( القرآف ا٤بعجز، الرسالة 

و ار دقيقان ُب ٧بلٌ يفكاف كل اخت، ِٕالتكوير/ (ِإْف ُىَو ِإَّلَّ ِذْكٌر لِّْلَعاَلِميَ ا٣باٛبة الكاملة كقولو )
كلو كالظركؼ ا٤بناسبة معو كاألمة ا٤بناسبة،  ،كللرسوؿ ا٤بناسب ، زمانو ا٤بناسبُب ،ا٤بناسب

-ِ!، اأحدىم لآلخر ٤با استفاد منهمعجزة طأ، فلو كضعنا اختيار ا٣بحصل العكس ٢بصل 
ت، نذكر اسرائيليأبقبح صورة، كىي من ا٤بوضوعات اإلفقد كضعت داكد )ارٌفة( أما التوراة 

بعض  داكد ُب ارتكب) قولو ُٕٔٗ/سنةُٓطبعة ّٓٔاب ا٤بقدس صمنها ُب قاموس الكت
 كىكذا يطعن اليهود أبنبيائهم )ع( فكيف بغّبىم؟! (!األحياف خطااي يندل ٥با ا١ببْب خجبلن 

 ﴾ًَىََْ ؤَظَدىَ َٗسَإُ خُْخَقِْْ بِرْ ظَغٌََّسًُخ خُِْٔمْشَخذَ﴿-ٕٔ
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السامع إٔب ما  للتٌعجب كتشويق ،هاـ( ا٣بطاب للرسوؿ)ص( كجاء بصيغة االستفَوَىْل َأََتؾَ )
( َوَفْصَل اٗتِْطَابِ يلقى إليو، ككاف داكد)ع( ٱبصص بعض أكقاتو للحكم كالقضاء بْب الناس )

كٱبصص البعض اآلخر للعبادة  كترتيل زبوره كتسبيحاتو ُب ٧براب العبادة، ٓب يدخل إليو 
، ككانت عْب هللا َّلمتحايو آتبا٘تخ آتفيو ا٘تفاجيـو وِف أحد حٌب ٱبرج ىو إٔب الناس. 

 ،كتعٌلمو كيف يتوقٌاه ،كتوقٌيو خطر الطريق ،ترعاه كتقود خطاه، كتكشف لو ضعفو ُب خطاه
ْصمِ كىل بلغك اي دمحم ) (َوَىْل َأََتؾَ : )ا٘تعىن : تستعمل للمفرد كا١بمع، كأحياانن اٗتصم (يَػَبأُ اٗتَْ

) ُب  ،القصر كا٢بائط العإبسور قوا إذ تسلٌ  (اِإْذ َتَسوَُّرو أم خرب ا٤بتخاصمْب ) ٘بمع )خصـو
كمناجاتو  لراحتوىو أفضل غرفة كمكاف ُب البيت، ٯبعلو اإلنساف  (اْلِمْحَرابَ خٌفة كخيفية )

كلكوف اراب مكاانن للصبلة،  ،ابراب ألنو أشرؼ مكاف ُب ا٤بسجد (القبل )كتسمى  ،لربو
من  (اراب)ف كىول النفس، فسمٌي فيكوف ا٤بؤمن ا٤بصلي ُب حرب ضد كساكس الشيطا

 حرب الشيطاف كا٥بول!
خَقَْٔدِٕ زَـَََٰ زَؼْنُنَد ػََََِٰ زَؼْلٍ كَدلٌُْْ زَْْنَنَد زِدُْمَنِّ ًََُد ظُؾْيِوْ  ظَخَقْ  هَدٌُُخ َُد بِرْ دَخٌَُِخ ػََََِٰ دَخًًُدَ كَلَضِعَ ِٓنْيُْْ ﴿-ٕٕ

 ﴾ًَخىْذَِٗد بَََُِٰ عٌََخءِ خُقِّشَخهِ
خصصو للعبادة، كإذا قد  ( ُب كقت كاف داكد ُب ٧برابو منقطعان َدَخُلوا َعَلىه َداُوودَ ِإْذ )

كدخوؿ السارؽ أك القاتل!   ،فجأة ابثنْب يدخلوف عليو بطريقة مشبوىة شاذة تبعث على الريبة
ُهمْ ) ة، الباب الر٠بيغّب فخاؼ منهم كظن السوء هبم لدخو٥بم عليو ببل إذف، كمن  (فَػَفزَِع ِمنػْ

كىو غّب مستعد للقضاء، كُب غّب الوقت الذم ٰبضر فيو  !كبطريقة استفزازية من سطح الغرفة
، كٮبا اثناف بقولو ألنو أراد الفريقْب  كإ٭با ٝبعهم )إذ تسٌوركا( (َخْصَمافِ ََتَْف  ََّل ) ا٣بصـو

يقظة  أرادكا قتلو، كما منعهما من تنفيذه إالٌ  عى عليو كمن معهما، فظن أهنما٤بٌدعي كا٤بد
ا٢برٌاس ٢بمايتو، عندئذ اخَبعا سببان جمليئهما إليو لبلستفتاء! ٍب ىي ليست من معضبلت 

والفزع ىابية، ر ا٤بشاكل الٍب ٙبتاج إٔب تسٌور اراب، كإٔب حكم داكد هبذه السرعة كالطريقة اإل
ّب كثىو خوؼ  كلكن ٓب يصل إٔب قالبك، كفزع  ،: قسم خوؼ قليل ٌٰبرؾ قلبك اب١بزعقسماف

دليل على أف الفزع  (ََتَفْ  ََّل القلب كيظهر على القالب كينعكس على الوجو، كقو٥بم ) ٲبؤل
نفعاالن كثّبان أيخذ ٔبميع مشاعره، كىذا افانفعل كظهر على كجهو، ٘باكز قلبو إٔب قالبو، 
 نفعاؿ أيٌب بردكد أفعاؿ، ككل ردكد األفعاؿ أتٌبانفعاؿ النفسي، ككل ا٣بوؼ الشديد يعِب اال
بسبب حصوؿ االضطراب، كإذا اضطرب العقل فقد التشخيص  ،ببل توازف كال صواب

 اتالدقيق، كالتوازف الصحيح كحصل ا٣بطأ. كفيو إشارة إٔب حالة ضعف البشر أماـ ا٤بفاج
  على أف وفيو دَّلل، كداكد أحد البشر مع أنو كاف من األقوايء ُب الدين كالدنيا، اتكا٤بخبٌ 

قَالُوا قواـ منحطٌة، فصربكا عليهم كأصلحوا شأهنم كقضوا بينهم ابلعدؿ )اليبعثوف  اْليبياء )ع(
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قالوا ال ٚبف كال أبس عليك مٌنا، ٫بن فريقاف  (َخْصَماِف بَػَغىه بَػْعُضَنا َعَلىه بَػْعضٍ ََتَْف  ََّل 
نَػَنا بيننا ) لتقضي كجئنا ،تعٌدل كظلم بعضنا البعض اآلخر (بَػَغىه متخاصماف ) فَاْحُكم بَػيػْ

 ، فيو جرأة شديدة كأهنما يعطيانو أكامرٮباْب(ٕبكم هللا العادؿ ا٤بنصف، كخطاب ا٣بصمقِّ اِبٖتَْ 
: ا١بور الشطط (َوََّل ُتْشِططْ ا! )مبهكلكن ٓب يستنكر داكد على تصرفهما ا٣باطئ كٓب يؤنٌ 

فتميل ألحدان ضد  ،كالظلم ك٘باكز ا٢بق ُب ا٢بكم، فبل تتجاكز ا٢بد كال تبتعد عن طريق ا٢بق
َراطِ  خر.)اآل  نصاؼ للطرفْب.الطرؽ كاإل أفضلكدلٌنا إٔب  (َواْىِدَن ِإىَله َسَواِء الصِّ
 ﴾بَِّٕ ىََٰزَخ ؤَخِِ َُوُ ظِغْغٌ ًَظِغْؼٌَُٕ َٗؼْفَصً ًََُِِ َٗؼْفَصٌ ًَخلِذَشٌ كَوَدٍَ ؤًَْلِِْنِْيَد ًَػَضَِِّٗ كِِ خُْخِيَدذِ﴿-ٖٕ
َذا َأِخي): ا٘تعىن  (َأِخي( الواحدة على خصمو لفظ )الشاةصاحب النعجة) ( بدأ ا٤بٌدعيِإفَّ ىَه

َلُو ِتْسٌع اظ األخوة ُب الدين أك النسب أك الصداقة، فيها حنْب كشفافية لقلب ا٣بصم )حبل
(ال أملك إاٌل ىذه َوِلَ يَػْعَجٌ  َواِحَدةٌ كذلك خّب كثّب يوجب عليو القناعة ) (َوِتْسُعوَف يَػْعَج ً 

ها كاجعلها ُب  يأعطن (فَػَقاَؿ َأْكِفْلِنيَها: انثى الغنم )الشاة( )النعج ، النعجة ا٤بفردة فطمع فيها
كغلبِب ُب الكبلـ،  (َوَعزَّين ِف اٗتِْطَابِ ( )ََُ) كفالٍب كٙبت تصرُب حٌب يتم ٕب العدد

: أان عندم مراع كثّبة كرعاة يرعوهنا، قاؿ لوكأعجزين ُب ااجة، فجاء ٕبجج ٓب أطق رٌدىا، 
 كال تتعب نفسك من أجل نعجة كاحدة. ،سرح مع ابقي الغنمفاتركها ت

ُْخَُِيَدءِ ََُْسْـِِ زَؼْنُيُْْ ػََََِٰ زَؼْلٍ بَُِّد خَُّزَِّٖ آَٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ ًَبَِّٕ ًَؽِريًخ َِّٖٓ خ هَدٍَ َُوَذْ ظَََِٔيَ زِغُاَخٍِ َٗؼْفَعِيَ بَََُِٰ ِٗؼَدـِوِ ﴿-ٕٗ
َد كَعَنَّدهُ كَدعْعَـْلَشَ سَزَّوُ ًَخَشَّ سَخًِؼًد ًَؤََٗدذَ قَّدُِمَدضِ ًَهٌََِِْ َّٓد ىُْْخُ  ﴾ًَظََّٖ دَخًًُدُ ؤََّٗٔ

)اآلية من ا٤بتشاهبات( اندفع داكد يقضي على أثر ٠باعو ٥بذه ا٢بادثة، كٓب يوٌجو إٔب ا٣بصم 
 ،نعجتو كىو ٓب ينكر عليو ،عليو صاحب الغنم الكثّب حديثان، كٓب يطلب منو بٌينة ىاآلخر ا٤بٌدع

كأصدر حكمو لصاّب ىذا ا٤بظلـو صاحب النعجة الواحدة  ،فسمع الدعول من طرؼ كاحد
اًف فىبل تػىٍقضً )ِف اٖتديث يواسيو.  نػىهيمىا حىٌبَّ  ًإذىا جىلىسى إًلىٍيكى ا٣بٍىٍصمى رً  ًمنى  تىٍسمىعى  بػىيػٍ ركح (اآٍلخى

حاسبتهما كعقاهبما على ككاف على داكد القاضي أال يتعٌجل اب٢بكم، بل يقـو ٗب ُٕ/صٖالبياف
ىذا التجاكز كاالعتداء على بيتو كعلى حريتو، كالتسٌلق إٔب سطح القصر مع كجود غفلة 

َوِإفَّ َكِثريًا كا٢بماية حوؿ القصر، ككاف عليو أف ال ٰبكم كىو قد فزع منهم أكؿ األمر ) ،ا٢برس
َن ا  (ْٗتَُلطَاِء لَيَػْبِغي بَػْعُضُهْم َعَلىه بَػْعضٍ مِّ

َن اّب )كإف الكث صدقاء ا٤بخالط بعضهم بعضان بعبلقة قوية، كالذين ٱبلطوف من األ (ْٗتَُلطَاءِ مِّ
ليعتدم بعضهم على بعض  (لَيَػْبِغي)لوجود ا٢بب كالثقة بينهم  ،ألعماؿأموا٥بم بشراكة ا

َوَمن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّلِلَِّ فَػَقْد ظََلَم كيظلمو، فيأخذ الشريك األقول سهمو كزايدة كقولو)
 تٍ ىى رً كىو من الذنوب الكبّبة، كمن ظلم كي  ،، كالظلم لٌذاتو قصّبة كتبعاتو طويلةُالطبلؽ/(يَػْفَسوُ 
ًلثي الشَّرًيكىٍْبً ) ِف اٖتديث القدسي ،كقسى قلبو ،عيشو كتنٌغصى  ،موإايٌ  ٱبىيٍن أىحىديٮبيىا  مىا ٓبىٍ  أىانى اثى
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لواحدة( غّب صحيحة العَبض ٌدعاءات الطرؼ األكؿ )صاحب النعجة اافلو كاف  (صىاًحبىوي 
( إالٌ ِإَّلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٖتَاتِ ) كلكن السكوت عبلمة الرضا ،عليها الطرؼ الثاين

لوف ما ينفع الناس فإهنم ال يعتدكف كال يظلموف، ٲبنعهم إٲباهنم ما٤بؤمنْب الصادقْب الذين يع
ْن ة من كل أمة كقولو)، كىم القلٌ ىم مأموانن عن الظلم، كيكوف خّبىم مأموالن كشرٌ  َوَقِليٌل مِّ

ُب علومهم كقدكة حسنة كلكنهم ٬ببة  ،قلة ُب عددىم (َوَقِليٌل مَّا ُىمْ ) ُّسبأ/(ِعَباِدَي الشَُّكورُ 
ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ) كصفاهتم كأخبلقهم، كالًعربة ُب النوعية كليس ابلكمٌية كقولو

ُر اْلَِبِيَّ ِ الصَّاِٖتَاِت ُأولَه  َوَظنَّ َداُووُد ، كانصرفوا ٝبيعان دكف أف يفصل بينهما! )ٕالبٌينة/(ِئَك ُىْم َخيػْ
َا فَػتَػنَّاهُ   ،كاختباران كامتحاانن  (كعلم كاعتقد أف ما حدث كاف )فتنة(َوَظنَّ (فتأمل داكد ملٌيان )َأ١تَّ

كىو ُب أكؿ الطريق، كبداية ادؿ، امتحناه بو لرفع درجتو، يريد هللا بذلك أف يعٌلمو القضاء الع
 (فَاْستَػْغَفَر رَبَّوُ كتركو للعمل ابألكٔب، ) وىفوتمن فاستدرؾ أمره بسرعة ٙبملو القضاء كا٢بكم، 

كرجع  ،كىول إٔب السجود  بسرعة (َوَخرَّ رَاِكًعا) !كطلب العفو من هللا ،٩با كقع منو فندـ
 ،لصبلة، كقد ييعرٌب ُب اللغة عن السجود ابلركوعاأمره، كُب اب٣بضوع كالتذلل ُب سبحانو إليو 

(كرجع إٔب هللا ابإلانبة كالتوبة كالندـ َوَأَنبَ ألف الركوع مقدمة للسجود ُب الصبلة )
إهنا  (أّوابكعدـ مؤاخذتو ٗبا صدر منو، كىنا أدركتو طبيعتو اإلٲبانية الشفافة أنو ) ،كاالستغفار

ل )حسنات األبرار ن الٌلمم ا٤بعفو عنو، كلكن كما قيمكىي صغّبة ك  ،ىفوة ال تكاد تعد شيئان 
 بْب(! ئات ا٤بقرٌ سيٌ 

سؤاؿ: كيف يفهم حكم داود للمّدعي من غري بّين  وىو معصـو عن اٗتطأ؟! : فائدة
: ليس معُب ا٤بعصـو أف طبيعتو البشرية فوؽ الناس، كأنو ال يهفو كال يغفل كال يتٌسرع، إتواب

كيؤيده  ،كتوكلو عليو كتفويض أمره إليو يسٌدده هللا ُب القوؿ كالعمل كلكن ا٤بعصـو بتعلقو اب
عنو إطبلقان، فيعطيو عصمة ذاتية كيلهمو الصواب كٯبنبو هللا كال يتخلى  ،فبل يقع ُب الزلل

: والذي حصل لداودومة ابلوحي، ع، كيدعمو بعصمة خارجية مدان فبل يرتكب ذنب ا٣بطأ
ابتداء الذم يثّب االشفاؽ كالرٞبة فحكم لو  ،بو ا٤بكسورسلو خدعو صاحب النعجة الواحدة أب

كٓب ٰبسم ا٢بكم، ، فصحح ا٤بوقف كالٌصواب كٓب ٱبطأ، كلكن هللا أ٥بمو ا٢بقيقةعلى الظاىر 
كاستغفر هللا قان، كٓب تبٌْب اآلية كيف استدرؾ األمر كتبلفاه، ككيف صٌحح ا٤بوقف؟ كبقي معلٌ 
ككاد الرسوؿ أف ينخدع بو  ،)ص( مع سارؽ اٌدعى براءتو كمثلو حدث لنبينا دمحم .كأانب إليو

ًئا َقِلياًل ) ف سدده هللا كقولوألوال  َناَؾ َلَقْد ِكدتَّ تَػرَْكُن ِإلَْيِهْم َشيػْ   ْٕاالسراء/(َوَلْوََّل َأف ثَػبػَّتػْ
 ﴾ًَبَِّٕ َُوُ ػِنذََٗد َُضُُْلَََٰ ًَلُغَْٖ َٓأذٍكَـَلَشَْٗد َُوُ رََُِٰيَ ﴿-ٕ٘
ِلكَ  فَػَغَفْرنَ ) فغفران لو تركو العمل ابألكٔب كاألىم، كعفوان عنو ألنو غّب قاصد كغّب  (َلُو ذَه

متعٌمد كٓب تكن معصية، ألنو ال تكليف ُب الظرؼ االستثنائي ا٢برج، كما ال تكليف ُب عآب 
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: لزلفى (ْلَفىه َوِإفَّ َلُو ِعنَدَن َلزُ ه )ع( تقديراين ٛبهيداين كٓب يكن قطعيان هنائيان )الرؤاي، ككاف قضاؤ 
( كحسن مرجع، كحسن َوُحْسَن َمآبٍ ٤بنزلة كبّبة كمكانة قريبة جليلة ككرامة سامية بعد ا٤بغفرة )

كيف تفهم عصم    :سؤاؿ: فائدة. ّٖالقصص/(َواْلَعاِقَبُ  ِلْلُمتَِّقيَ العاقبة ُب ا١بنة كقولو)
مة ذاتية عن طريق اإل٥باـ، : العصمة مبلزمة لداكد كلكافة األنبياء)ع(: عصاْليبياء؟ إتواب

التكوين  ذكعصمة خارجية مدعومة عن طريق الوحي، كليس معُب ذلك أنو معصـو من
كالنشأة، كلو كاف معصومان منذ التكوين لصار ٦بربان كا٤ببلئكة، ككاف فوؽ صفات الناس الذين 

بلؼ خالفرض ٱبطؤكف، كال يصلح لبلقتداء، كيسقط عنو ا٢بساب كالثواب كالعقاب، كىذا 
ٗبؤىبلت شخصية فريدة،  ،عصمتهم عصمة تشريعية تربوية مكتسبةتكوف القرآف كالسٌنة، كإ٭با 

َأمَلْ ) كمؤيدة كمسددة كبرعاية كحراسة من هللا ٥بم، كما رعى هللا نبينا دمحم )ع( منذ طفولتو بقولو
، كمائدة العصمة ٖ-ٔالضحى/( فََأْغىَن َوَوَجَدَؾ َعاِئاًل ، َوَوَجَدَؾ َااَّلًّ فَػَهَدىه ، ٣تَِْدَؾ يَِتيًما َفآَوىه 

ؤىبلت ٗب٭با ىي مائدة مفتوحة للناس كافة إالسامية ا٤بكتسبة ليست حكران على األنبياء )ع( ك 
َوَمن يَػْعَتِصم اِبّلِلَِّ فَػَقْد ُىِدَي خاصة ٭بوذجية ٩بيزة كمؤيدة أيضان برعاية كحراسة هللا ٥بم كقولو)

ةى أًمنى الزَّلىلى أي  مىنٍ ) ِف غرر اٖتكم، َُُمراف/ع آؿ(ِإىَله ِصَراٍط م ْسَتِقيمٍ  أإٍلٍعًتباري ييًفيدي  ،٥بًٍمى اٍلًعٍصمى
ةً  ،اٍلًعٍصمىةى  ةي اًبلًعٍصمى   (قيرًنىًت اٍلًعٍصمىةي  لاًبلتػٍَّقو  ،قيرًنىًت ا٢ًبٍكمى

كليس كل ما  ،: )لكل مقاـ مقاؿوقاعدة العصم  ا٘تكتسب  ِف القوؿ والعمل الِت تقوؿ
:  مبعىن أف ىناؾؿ، كليس كل ما ييقاؿ جاء أكانو، كليس كل ما جاء أكانو جاء أىلو( ييعلم يقا

 ،اسب، لئلنساف ا٤بناسب ُب ظركؼ مناسبةنكبلمان مناسبان ُب ا٤بكاف ا٤بناسب، ُب الزماف ا٤ب
 ْبكمصيب ْبيكوف العمل كالقوؿ صحيح ،ا٤بتصلة مع بعضها غّب ا٤بنفصلة ةعلى ىذه القاعد

قد  ،كىذا ىو مفهـو العصمة ا٤بكتسبة، أٌما ُب الظركؼ االستثنائية النادرة ،طأعن ا٣ب ينكبعيد
)غّب قضااي التبليغ الرسإب( كقد ٯبتهد ُب قضااي  مة٧برٌ غّب ٯبتهد ا٤بعصـو ُب قضااي دنيوية 

فيقٌدـ ا٤بهم على األىم ُب بعض األحياف، كىذا قد  ،تقع بْب ا٤بهم كاألىمكصعبة، حرجة 
كلكن ُب حقيقتها الدقيقة ىو ترؾ العمل ابألكٔب، لتداخل العمل  ،من الذنوبيعتربه البعض 

 ،فإذا ظهر ٥بم أهنم تركوا األكٔب ندموا كاستغفركا رهبم ،ُب نظاـ األكلوايت كىذا ليس ٗبعصية
 عْب.كرجعوا إليو بسرعة متضرٌ 

َٕ  بََِّْْٕٖ خُنَّدطِ زِدُْمَنِّ ًََُد ظَعَّسِغِ خُْيٌٍَََٰ كَُْنَِِّيَ ػَٖ عَسَِِْ خَُِّوِ َّد دَخًًُدُ بَِّٗد ـَؼَِْنَدىَ خَِِْلَصً كِِ خُْإَسْكِ كَدلٌُْْ زَ﴿-ٕٙ خَُّزَِّٖ َّنٌُِِّ
 ﴾ػَٖ عَسَِِْ خَُِّوِ َُيُْْ ػَزَخذٌ ؽَذِّذٌ زَِٔد َٗغٌُخ ٌََّّْ خُْمِغَدذِ

: نيابة عن الغّب لتشريفو كتكليفو الف اٗت (اَي َداُووُد ِإنَّ َجَعْلَناَؾ َخِليَفً  ِف اْْلَْرضِ كقلنا لو )
 ةن لعلى الناس فاجعل نفسك مؤىٌ  كحاكمان بعمارة األرض كتزكية النفوس، أم جعلناؾ خليفة 

قامة دين إنصاؼ ُب األمور الدينية كالدنيوية، من أجل ك، لتحكم بينهم اب٢بق كالعدؿ كاإللذل
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أمرىم كتوجيو مصا٢بهم كقضاء هللا ا٣بالص، كإلقاء ا٢بجة اإل٥بية على الناس، كتدبّب 
، ٗبعُب أنو مسؤكؿ وكل إيساف عاقل رشيد مستقيم ىو خليف  هللا على أراوحوائجهم، 

أماـ هللا كأماـ ٦بتمعو عن عملو، فعلى اإلنساف أف يظل متذكران أنو خليفة، كأنو يتحٌمل 
 (اتىم كعىرَّفػىهيمعلى الناس ٗبا آ احتجَّ  إٌف هللا) عن اإلماـ الصادؽ )ع(مسؤليات ا٣ببلفة، 

تطٌفل ك كمنهم من ا٫برؼ كعصى  ،فمنهم آمن كاستقاـ فحقق معُب ا٣ببلفة، ُّٔ/ُالكاُب
فَاْحُكم بَػْيَ فقد خاف خبلفتو كأىاف كرامتو ) ،على خبلفتو كاتٌبع ىواه كضٌل عن سبيل هللا

كضع األقواؿ ك عطاء ا٢بقوؽ، إنصاؼ ك فاحكم بْب ٝبيع الناس ابلعدؿ كاإل( النَّاِس اِبْٖتَقِّ 
ف أم كرٌب عمل كرٌب منزؿ..إْب كعلى كل عآب كمتعلٌ  ،ضعها كما أمرانؾاكاألعماؿ ُب مو 

قدره كبقدرتو ككفاءتو كمنزلتو، بيقضي كٰبكم اب٢بق كالعدؿ كاإلنصاؼ، كل إنساف من موقعو ك 
 :واٖتقكال فرؽ بْب حاكم ُب اكمة أك حاكم ُب البيت أك حاكم ُب العمل أك الوظيفة، 

الذم ال يتغٌّب مع تغٌّب الزماف كا٤بكاف، ا٢بق الثابت بذاتو كا٤بثبت الصحيح ا٢بكم الثابت 
َوََّل تَػتَِّبِع لغّبه، كىو حكم هللا كمنهج هللا القٌيم ا٤بنقذ من ظلمات الضبللة كمن حّبة ا١بهالة. )

غّبه طبقان ٤بزاجك،  (كال تتبع ىول نفسك ُب قضائك كُباْٙتََوىه فَػُيِضلََّك َعن َسِبيِل اّلِلَِّ 
فيضلك كيبعدؾ عن ا٢بق الذم ىو طريق هللا، فتميل مع أحد ألجل قرابة أك صداقة أك ٧ببة 

 أك بغض لآلخر. 
بد  فبل ،: ما هتواه النفس كتشتهيو ببل ضوابط من عقل كدين، فلكل نفس ىول خاصواٙتوى

هللا اب٣بلق أف عصم  كىو دين هللا القٌيم، فمن رٞبة ،من الرجوع إٔب شيء ال ٬بتلف فيو
ألهنم  ،أىواءىم ابلرسل كالرساالت، أما العلـو ا٤بادية كالتجريبية فقد ترؾ هللا العقوؿ تعمل فيها

َسُنرِيِهْم آاَيتَِنا ِف سينتهوف بعد التجارب الكثّبة إٔب حق كاحد موحد مٌتحد ٦بمع عليو كقولو)
، كىذا يعِب أف القرآف الكرًن يعارض ّٓفصلت/ (ْم َأيَُّو اْٖتَق  اآْلفَاِؽ َوِف َأيُفِسِهْم َحتَّه يَػتَػبَػيََّ ٙتَُ 
، كيؤدم إٔب اضطراابت ا٤بشاعر كابطنها فاسد يضرٌ  كيغرٌ  ا٤بناىج الوضيعة الٍب ظاىرىا يسرٌ 

َُو َىَواُه َأفَأَيَت َتُكوُف َعَلْيِو وَكِ كقلق النفس للفرد كاجملتمع، كقولو)  (ياًل َأرََأْيَت َمِن اَتَََّذ ِإٙتَه
كىىىونل  ميطىاعه، )ٖبل( شيح   موبقات)مهلكات(: ثبلثه ) عن اإلماـ الباقر)ع( ّْالفرقاف/
ٍرًء بًنػىٍفًسوً  ميتػَّبىعه، الَِّذيَن َيِضل وَف  ِإفَّ ) ٍب بٌْب سوء عاقبة ذلك فقاؿ ّْٓ/ْنور الثقلْب(كىًإٍعجىابي اٍلمى

ينحرفوف  ،رغبات طبائعهم كميوؿ أمزجتهم(ألف الذين يٌتبعوف ىول أنفسهم ك َعن َسِبيِل اّلِلَِّ 
عتداؿ الستغراقهم ُب الضبلؿ االعندئذ يصعب عليهم ا٥بداية ك  ،عن طريق هللا ا٤بستقيم النافع

مبَا َيُسوا يَػْوـَ (كالعقوبة على قدر ا١بناية )َٙتُْم َعَذاٌب َشِديدٌ البعيد كالفساد الشديد لذلك )
اهنم هللا كيـو ا١بزاء، فأٌدل هبم إٔب الفساد ُب الببلد (بسبب غفلتهم كتسا٧بهم كنسياٖتَِْسابِ 

، ُٗا٢بشر/(ُأولَهِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوفَ َوََّل َتُكويُوا َكالَِّذيَن َيُسوا اّلِلََّ فَأَيَساُىْم َأيُفَسُهْم كالعباد كقولو)
ما كسلوا عن  ركا الثواب على طاعة هللا(ما فعلوا السيئات، كلو تذكٌ يَػْوـَ اٖتَِْسابِ لو تذٌكركا )
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ِف هنج ول كحٌب األان ا٣بطّب كا٤برير (ٓب ٲبيلوا مع دكافع ا٥بيَػْوـَ اٖتَِْسابِ ركا )كلو تذكٌ  ،العبادة
 (!.عىٍقلو أىًسّبو ٙبىٍتى ىىوىل أىًمّبو  ًمنٍ  كمٍ ) ٕٔٔحكم  البالغ 
 ﴾كٌٌَََّْ َُِِّّزَِّٖ ًَلَشًُخ َِٖٓ خُنَّدسِ ُّٖ خَُّزَِّٖ ًَلَشًُخُِيَ ظَرََٰ سْكَ ًََٓد زَْْنَئَُد زَدىًِِدًََٓد خََِوْنَد خُغََّٔدءَ ًَخُْإَ﴿-ٕٚ

( ُب اآلية السابقة، ىناؾ دليبلف على ذلك اليـو ا٤بوعود ا٤بؤٌكد ا٢باسم يَػْوـَ اٖتَِْسابِ مع ذكر )
نَػُهَما اَبِطاًل ) الدليل اْلوؿ)يـو ا١بزاء(   والدليل الثاين (َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواْْلَْرَض َوَما بَػيػْ

أم  (اَبِطاًل خلقنا الكوف بكل ما فيو من كائنات عاقلة كغّب عاقلة خلقان )ما ، أننا ِٖاآلية 
ألف ذلك  ،كببل ىدؼ نبيل كبدكف فلسفة عقبلنية دقيقة ،كمة ساميةحعبثان كلعبان ك٥بوان ببل 

 بو على ىذا االختيار،يتناَب مع كماؿ ا٣بالق كجبللو، كهللا تعأب خلق اإلنساف ٨بٌّبان، كٰباس
ليكوف اإلنساف ا٤بناسب  بو عليها، كينهاه عن معصيتو كيعاقبو عليها،يفيشٌجعو على طاعتو كيث

ِلَك َظن  الَِّذيَن َكَفُرواُب مكانو ا٤بناسب ُب دار البقاء، ) اعتقاد الكٌفار التفكّب الباطل ذلك  (ذَه
َا َخَلْقَناُكْم َعبَػثًا َوَأيَُّكْم ) ولوالذين ال يؤمنوف بيـو القيامة كق ،الفٌجار الفٌساؽ ُتْم َأ١تَّ َأَفَحِسبػْ
َنا ََّل تُػْرَجُعوفَ  ، زعم ا٤باٌديوف ا٤بلحدكف أبف الكوف كالكائنات العجيبة الكثّبة ُُٓا٤بؤمنوف/(ِإلَيػْ

: البد ويقوؿ ٙتمصدفة كببل حكمة كال ىدؼ ساـو  (اَبِطاًل متها الدقيقة كجد )ظبكل أن
ِبَِفَّ اّلِلََّ ُىَو حكيم، الذم ٱبلق اب٢بق كللحق ليتعلم الناس)لو من خالق منظًٌم  مظَّ للخلق ا٤بنى 

يبدأ  ،، اإلنساف ا٢بكيم ال يعمل العبثِٔا٢بج/(اْٖتَق  َوَأفَّ َما َيْدُعوَف ِمن ُدويِِو ُىَو اْلَباِطلُ 
الذم خلق كل ان، فكيف ٖبالق اإلنساف ضل بتنظيم كٱبتم حياتو بتنظيم أيمحياتو بتنظيم، كيع

، كمن تنظيم ِالفرقاف/(َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَػَقدَّرَُه تَػْقِديًرا) كلو مقدار كميزاف كقولو ،شيء بتنظيم
لَِيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُءوا مبَا َعِمُلوا َو٣َتِْزَي الَِّذيَن ) الكائنات كجود يـو ا٤بعاد، يـو ا١بزاء كقولو

 .ُّالنجم/(َأْحَسُنوا اِبْٖتُْسىَن 
(؟ يػىٍعًرؼي رىبَّوي  كىٍيفى  عىًجٍبتي ًلمىٍن ٯبىٍهىلي نػىٍفسىوي  ،عىرىؼى نػىٍفسىوي فػىقىًد عىرىؼى رىبَّوي  مىنٍ ) ِف غرر اٖتكم

ركح  (ؼرى عٍ لكي أي  قى لٍ ا٣بى  تي قٍ لى خى فى  ،ؼى رى عٍ أي  أفٍ  بتي بى ان فأحٍ نزان ٨بفيٌ كى   كنتي ) ِف اٖتديث القدسي
 : كلمة هتديد ككعيد ٗبعُب العذاب كا٥ببلؾفويل (َفُروا ِمَن النَّارِ فَػَوْيٌل لِّلَِّذيَن كَ )، ُُِ/ٔالبياف

حٌب ال نرتكب الذنوب كنتعٌد ا٢بدكد  ،ال عن قسوة كغلظة، كلكن عن شفقة كرٞبة (فَػَوْيلٌ )
 .الٍب تقودان إٔب النار

ًإفَّ أىقٍػرىبى مىا يىكيوفي ) عن اإلماـ الباقر)ع(، ْٓالعنكبوت/ (ِإفَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطٌ  اِبْلَكاِفرِينَ كقولو)
تًو لًيػيعىنًٌفىو هًبىا  إٔب اٍلعىٍبدي  يًن فػىييٍحًصيى عىلىٍيو عىثػىرىاتًو كزىالَّ اٍلكيٍفًر أىٍف يػيوىاًخيى الرَّجيلي الرَّجيلى عىلىى الدًٌ

 ، الذين كفركا يريدكف أف ينكركا ا٢بقائق الكربل إذا ٓب تستوعبها عقو٥بمُِٓ/ٕٓالبحار(!يػىٍومان مىا
ا٤بؤثرة الفاعلة، قة الناصعة كتبقى ا٢بقيقة ىي ا٢بقيقة ا٤بتألٌ  ،الضٌيقة، كٓب ترىا عيوهنم القاصرة

فإف إنكار هللا عز كجل،  ،ِْٓالبقرة/ (َواْلَكاِفُروَف ُىُم الظَّاِلُموفَ كإف جهلها الظا٤بوف كقولو)
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السماء كاألرض  كاال٫براؼ عن منهج هللا، ىو ا٫براؼ عن النظاـ الكوين الذم قامت عليو
 ،ككرىت أايمو ،: اال٫براؼ عن ا٢بق شر كبّب كمن تٌعدل ا٢بق ضاؽ صدرهإذفاب٢بق، 

َفاَل َتْدُع كقولو) ُٕا١بن/(َوَمن يُػْعِرْض َعن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْكُو َعَذااًب َصَعًدا) كقولو  ،كتنٌغص عيشو
ًا آَخَر فَػَتُكوَف ِمَن اْلُمَعذَِّبيَ   ُِّالشعراء/ (َمَع اّلِلَِّ ِإٙتَه

 ﴾دسِؤَّْ َٗفْؼََُ خَُّزَِّٖ آَٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خُقَّدُِمَدضِ ًَدُُْٔلْغِذَِّٖ كِِ خُْإَسْكِ ؤَّْ َٗفْؼََُ خُُْٔعَّوِنيَ ًَدُْلُفَّ﴿-ٕٛ
ـْ َٞتَْعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٖتَاِت َكاْلُمْفِسِديَن ِف اْْلَْرضِ ) يَػْوـَ ) على الدليل الثاين(َأ

طاقتهم اإلٲبانية  كإلصبلح  كسٌخركا كل ،اكل الذين قضوا حياهتمال يعقل أف يتس (اٖتَِْسابِ 
كاإلفساد ُب  ،كاالعتداء على الناس ،الببلد كالعباد، مع الذين قضوا حياهتم ابلكفر كا٤بعاصي

ـْ َٞتَْعُل اْلُمتَِّقَي َكاْلُفجَّارِ الببلد كالعباد ) كليس  ،كهللا سبحانو منزٌه عن ذلك ،ء(ال ٪بعلهم سواَأ
من العدؿ أف يكوف مصّب ا٤بٌتقْب الذين اتقوا معاصي هللا، كعملوا الصا٢بات كهنضوا ابلفرد 

كشق سَب الدين كتدنيس قداستو،  ،: ىو الفسوؽوالفجوركاجملتمع، كمصّب األشرار الفٌجار، 
ان كاسعان ُب ظبلـ الليل شقٌ لنور خيط اأم شق  ،الليل رى جى لكونو فى  ،لصبح فجره ألكؿ ا :وقيل

ؿ و ، كهبذا تستدؿ العقُْاالنفطار/(َوِإفَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيمٍ ) من مقدمات ضياء الفجر. كقولو
السليمة على كجود حاكم عادؿ يقضي ابلعدؿ ُب يـو ا١بزاء، فكيف يفتقد ىذا العدؿ ُب 

ْحَسافِ ِإفَّ اّلِلََّ أيَُْمُر اِبْلَعْدِؿ وَ )كقولو اآلخرة   الظآب للناس ، كنرل الفاجر ا٤بعتدم َٗالنحل/(اإْلِ
عليو ٲبوت  لع اب٢بياة على حساب ا٤بظلومْب، كٲبوت دكف عقاب، كنرل ا٤بظلـو ا٤بعتديتمتٌ 

لُِتْجَزىه ُكل  يَػْفٍس مبَا َكَسَبْت فبلبد من كجود الدار اآلخرة ) مسلوب ا٢بقوؽ! كىو مهظـو
 ِِثية/ا١با(َوُىْم ََّل يُْظَلُموفَ 

 ﴾ًِعَدذٌ ؤَٗضَُْنَدهُ بَُِْْيَ ُٓسَدسَىٌ َُِّْذَّزَّشًُخ آَّدظِوِ ًََُِْعَزًََّشَ ؤًٌُُُ خُْإَُْسَدذِ﴿-ٜٕ
ا٣بطاب موٌجو للنيب)ص( كأريد بو عمـو ا٤بعُب كسعة الداللة، بٌْب هللا تعأب الغاية من نزكؿ 

(كتاب القرآف الكرًن يَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرؾٌ ِكَتاٌب أَ ): ا٘تعىنالقرآف كىي التدبٌر كالتفٌكر كالتذٌكر 
عميقة  ،(كلمة دقيقة ا٤ببُبُمَباَرؾٌ من الربكة على من آمن بو ) (ُمَباَرؾٌ أنزلناه إليك اي دمحم )

دائم العطاءات متنوٌع ا٤بنافع العلمية  ،الالتسعة الداللة، أم كثّب ا٣بّبات كاسع الدٌ اا٤بعُب ك 
، ِٕالتكوير/(ِإْف ُىَو ِإَّلَّ ِذْكٌر لِّْلَعاَلِميَ ) ستور حياة للبشرية أٝبعْب كقولوكالدينية كالدنيوية، كد

اءاتو كفهم مقاصده، كحٌلق مع إٰب ،ث ُب معانيوٕبعلى من تدبٌره كأتٌمل فيو ك  (ُمَباَرؾٌ فهو )
 لو كإالٌ ُب أخبلقو كأقوالو كأعماكمصاديق ٞبلو كاستنطاقو كاعترب بو فإنو أبلغ الًعرب، كظهر أثره 

َوَلْو َكاَف ِمْن ِعنِد َغرْيِ َأَفاَل يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرآَف ) كقولو  !كالقرآف يلعنو( ،)فكم من قارئ للقرآف
أىرىادى ًعٍلمى اأٍلىكًَّلْبى كىاآٍلًخرًينى فػىٍليػيثىوًًٌر  مىنٍ ) عن النيب )ص(، ِٖالنساء/(اّلِلَِّ َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتاَلفًا َكِثريًا

يعطي فوائده ا٤بتنوعة فوؽ ما تتٌصوره، فهو دكاء كشفاء ٤با  (ُمَباَرؾٌ ) ِْْٓكنز العماؿ خرب(ٍرآفى اٍلقي 
من داء الكفر كالضبلؿ كمساكئ األخبلؽ، ك٪باة من سوء العاقبة، كلو اتٌبعت  ،لصدكرُب ا
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أ القرآف بصدؽ يعطيك هللا فرقاانن خاصان تٌفرؽ بو بْب ا٢بق كالباطل، كٛبٌيز بو بْب ا٣بط
عن اإلماـ زين ، ِٗاألنفاؿ/(ِإف تَػتػَُّقوا اّلِلََّ ٣َتَْعل لَُّكْم فُػْرقَانً كالصواب بشكل دقيق كقولو)

زىاًئني،) العابدين)ع( تي اٍلقيٍرآًف خى ا فيًتحىٍت ًخزىانىةه، آايى بىًغي لىكى أىٍف تػىٍنظيرى  فىكيلَّمى البحار (ًفيهىا مىا يػىنػٍ
ِٗ/ُّٔ . 
بػَُّروا آاَيتِوِ )  : معىن التدبر ِف جذره اللغوي (لَِّيدَّ

كببلغة  ،ا٤بعاين عمق كإٰباءات ،من الديبير، مؤخر كل شيء، أم انظر بدقة ُب أدابر اآلايت
ران ازداد علمان كفكران ما ازداد اإلنساف تدبٌ لٌ ٕبيث تغوص فيو بعلم، ككالدقيق السياؽ القرآين 
بػَُّروا اْلَقْوؿَ ككعيان كقولو) : مادة غنية اب٥بداية، بل ىو والقرآف الكرمي، ٖٔف/ا٤بؤمنو (َأفَػَلْم يَدَّ
، فبل ينتفع ابلقرآف إاٌل َُِالبقرة/(ُقْل ِإفَّ ُىَدى اّلِلَِّ ُىَو اْٙتَُدىه ) كقولوكينبوعها  مصدر ا٥بداية 

القرآفى مىٍأديبىةي هللًا  ىذا إفَّ ) عن النيب)ص( ،من كاف حريصان على االنتفاع بو كالتفٌكر فيو
مائدة علمية غنية عامة مفتوحة على ا١بميع  القرآين التدبر  (ميٍأديبىًتًو ما استطعتمٍ  من فتعلَّموا
ـْ َعَلىه قُػُلوٍب َأقْػَفاُٙتَاكقولو) ر ٕباجة إٔب خربة أىل ، كلكن التدبٌ ِْدمحم/(َأَفاَل يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرآَف َأ

 كمن أبرز مصاديق ،ّْالنحل/(تَػْعَلُموفَ فَاْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكِر ِإف ُكنُتْم ََّل ) االختصاص كقولو
كأمناء على  ،كخزائن علم القرآف كالسنة ،أئمة أىل بيت النيب)ص( سفن النجاة )أىل الذكر(

ما إف الثقلْب إيٌنً اترؾه فيكم ) عن النيب)ص(الرسالة، فطاعتهم نظاـ للملة كتوحيد لؤلمة، 
كتاب هللا، حٍبله ٩بدكده من السَّماء إٔب خر،حدٮبا أكرب من اآلأ ،لن تضل وا بعدم ماٛبسَّكتيم هب

وقد عمم ُِٕ/ُكنز العماؿ خرب(األرض، كًعَبٌب أىل بيٍب، كلن يتفرَّقىا حٌب يرًدىا عليَّ ا٢بوضى 
كشٌجع على التفٌكر، فإنو ، القرآف التدبّر لعمـو الفضالء، وخّص التذّكر ِبصوص العقالء

آف على حفظو كحسن تبلكتو، فيتعٌلق بظاىره تصر قارئ القر قفبل يكفي أف يحياة القلوب، 
  .ع جواىرهكيضيٌ 

كنز (النَّارً  إٔب ساقىو ظهرًه خىلفى  جعلىو كمن ا١بنًَّة، إٔب جىعلىو أمامىو قادىه من) عن النيب)ص(
يعرؼ الناس  كيسوؽ ذلك إٔب النار؟ فمعناه أنو ،فكيف يقود ىذا إٔب ا١بنة، َِْٕالعماؿ خرب

حق ا٥بداية فيهديو كيقوده إٔب ا١بنة، كىذا يستحق الٌلعن فيلعنو كٰبرمو معرفتهم، فهذا يست حقٌ 
ويعرؼ  ،القلوب مفاتيح حي ٦تتلك وكأف القرآف كائنمن رٞبة هللا كيسوقو إٔب جهنم! 

لذلك القرآف شافعه مشٌفع، مقبولة شفاعتو،  كال تشتبو عليو حقيقة األشخاص ،أسرار النفوس
كالقرآف ، تاب هللا، كإذنو معو من هللا، كىو ٩بثل عن هللا سبحانويشفع ببل إذف من هللا، ألنو ك

اءاتو كمنافعو بقدر ما يعطوه من أنفسهم، ليتعٌلموا يفتح كنوزه على من يقبل عليو، كيعطي إٰب
( ًديًنكيمٍ قيٍل أىتػيعىلًٌميوفى اَّللَّى بً ، كقولو )َُْالبقرة/( أىأىنٍػتيٍم أىٍعلىمي أىـً اَّللَّي )كقولو موه.  منو كال يعلٌ 

كلكنَّ القرآفى اب٥بدايًة  ،ليسى القرآفي ابلٌتبلكة كال العلمي ابلٌركاية) عن النيب)ص(، ُٔا٢بجرات/
  (كالعلمى ابلٌدرايةً 
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، كليتعظ بو ذكك العقوؿ ا٤بفكٌ  (يَػَتذَكََّر ُأوُلو اْْلَْلَبابِ َولِ ) رة القوٲبة ا٤بنفتحة على آفاؽ العلـو
تبحث عن ا٢بق كا٢بقيقة، فدٌؿ ىذا على أنو ٕبسب لٌب كأصحاب القلوب السليمة الٍب 

هبذا  فاعكاالنت ،ٰبصل مقدار التفٌكر كالتدبٌر كالتذٌكر ،اإلنساف كمستول عقلو كمقدار كعيو
، حٌب أف وجهل علومو ،واّيع حدوده ،وهللا ما تدبّره من حفظ حروفوالكتاب ا١بليل، 

منو حرفان، كىو ُب ا٢بقيقة قد أسقطو كلو!  أحدىم ليقوؿ: كهللا لقد قرأت القرآف فما أسقطت
اَي َأيػ َها ) كقولول،  تعامُب عمل كال ُب أثر ُب خيليق كال ُب قوؿ كال عليو ألنو ال ييرل للقرآف 

 (النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم مَّْوِعَظٌ  مِّن رَّبُِّكْم َوِشَفاٌء لَِّما ِف الص ُدوِر َوُىًدى َوَرْْتٌَ  لِّْلُمْؤِمِنيَ 
، ُٕٔ/ُالدر ا٤بنثور (الشيطاف خطوات من فهو القراف خالف ما) عن ابن عباس ٕٓيونس/

فيعطيك التوازف العاـ ُب الفكر كالسلوؾ من داخل  ،كالقرآف يهديك إٔب الصراط ا٤بستقيم
نفسك، كٯبعلك متوازانن بْب مطالب الركح كا١بسد، كبْب مطالب الدنيا كاآلخرة، كبْب مطالب 

مع يظاـ التوازف  ،اٗتاصاإليساين فريبط يظاـ توازيك كاألمل كالعمل،  ،ا٢بياة كا٤بوت
دة مٌتحدة! ىذه ا٢بكمة من التدبٌر ُب القرآف، ، فتكوف معو ُب كحدة كاحدة موحٌ الكوين العاـ

كمتعة األٕباث، كابلتدبٌر تتوٌسع آفاؽ العقل، كٙبليق الفكر كانكشاؼ  ،فإنو أفضل األعماؿ
كاألنظمة  ،ليستخرجوا منو أنواع العلـو كاألحكاـ كا٤بواعظ كالسننقائق، كمعرفة الدا٢بقائق، 

 .ا٤بتسامية. ب كسبل النجاةاكاآلد
 ﴾ِٗؼَْْ خُْؼَسْذُ بَِّٗوُ ؤًََّخذًًٌََىَسْنَد ُِذَخًًُدَ عََُِْْٔدَٕ ﴿-ٖٓ

ٓب ٓب يسخره ألحد من األنبياء، كلكن ذلك ا٤بلك  )ة عن قصة سليماف)ع(( سٌخر هللا لو ما
فوازف بْب مطالب الدنيا كاآلخرة، كمطالب الركح كا١بسد، كاألمل  (يِْعَم اْلَعْبدُ يبعده عن هللا )

: ا٘تعىنكالعمل، كا٢بياة كا٤بوت، ملك كل شيء كلكن ٓب ٲبلكو شيء إاٌل هللا مالك ا٤بلك! 
َنا ِلَداُووَد ُسَلْيَمافَ ) بو عليو كأقرران بو عينو، العطاء ا١بليل بدكف مقابل، أنعمنا  :اٙتب  (َوَوَىبػْ

 (يِْعَم اْلَعْبدُ كأٌىلناه للنبوة كعظيم ا٤بنزلة، فمدحو هللا كأثُب عليو) ،فهو كلد صاّب امتداد ألبيو
ا٤بميز، كالوصوؿ إٔب مقاـ ا٤بتألق ا٣باص لصبلحيتو الذاتية كاستعداده للكماؿ النوعي اإلنساين 

كالتوٌكل  ،(صفة مبالغة ُب الرجوع إٔب هللاُو َأوَّابٌ ِإيَّ ) ، كمن أبرز صفاتوكا٢بكم النبوة كا٣ببلفة
كُب انة ابلصرب، أم  ،ُب ٝبيع األحواؿ ُب النعم ابلشكر ،عليو كتفويض األمور إليو سبحانو

فتوّجو إىل متعٌلق بطاعتو كاالجتهاد ُب مرضاتو كتقدٲبها على كل شيء)مرتبط بو مطيع  
(! فلو أف نفسو اٙتمـو كلها كًا واحدًا يكفيل ٢تّ الوجوه كلها، وُتمّ  كوجو واحد يكفي

 ب نفسو كيندـ كيرجع بسرعة إٔب هللا ليعيد قوة صلتو بوىفت ىفوة، كغفلت غفلة ٘بده يؤنٌ 
كيضبط  ، كبذلك يهٌذب نفسو كييأس منو الشيطاف، كٰبدد نفسو األٌمارة ابلسوءسبحانو
 .دكافعها!
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 ﴾قَّدكِنَدضُ خُْفَِْددُبِرْ ػُشِكَ ػََِْْوِ زِدُْؼَؾِِِّ خُ﴿-ٖٔ
ابستعراض عسكرم مهيب أماـ  ،ُب مساء يـو من األايـ أمر سليماف أف يستعرض الفرساف

عينيو، ليعرؼ ما أعٌده ١بيشو للحرب من رابط ا٣بيل، ككانت آنذاؾ ىي السبلح كإعداد 
ٍة َوِمن ّراَِبِط ) القوة كقولو ِإْذ ُعِرَض : )ا٘تعىن َٔاألنفاؿ/(اْٗتَْيلِ َوَأِعد وا َٙتُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِّن قُػوَّ

أفضل ا٣بيوؿ األصيلة الٍب تقف على  (الصَّاِفَناتُ (عيرض عليو ُب آخر النهار )َعَلْيِو اِبْلَعِشيِّ 
(ٝبع إْتَِيادُ قوائم كحافر القائم الرابع استعدادان لبلنطبلؽ كهبذا يكوف ٥با منظر ٝبيل ) ةثبلث
ا٤بعٌدة للجهاد ُب سبيل الذكية يعة كاسعة ا٣بطى، األليفة الفاٮبة القوية السر ا٣بيل كىي  ،جواد

هللا، كاإلنساف ا١بواد ىو الكرًن، فالسرعة ا٤بعقولة ا٤بنٌظمة مطلوبة لذاهتا كلغّبىا، فتكوف كل 
مطلوبة للنهضة ا٢بضارية للفرد  ،االخَباعات كالصناعات السريعة الربية كالبحرية كا١بويٌة

 كللمجتمع.
 ﴾دٍَ بِِِّٗ ؤَلْسَسْطُ لُرَّ خُْخَْْشِ ػَٖ رًِْشِ سَزِِّ لَعَََّٰ ظٌََخسَضْ زِدُْمِفَدذِكَوَ﴿-ٕٖ

رْيِ )من اآلايت ا٤بتشاهبة( ) : حٌب ا٣بيل الٍب تركها لو حّب اٗتري (فَػَقاَؿ ِإيّنِ َأْحبَػْبُت ُحبَّ اٗتَْ
كليس  ،٥بول ُب نفسي كشهواهتا ببتها للدنيا كلٌذاهتاح(عن أمًر ريب، إين ما أَعن ِذْكِر َرّبِّ أبوه )

 ٥بوان كال لعبان كال للتباىي كالرايء، كإ٭با أحببتها ألمر هللا ُب ا١بهاد ُب سبيل هللا لتقوية دينو
 ،، يصٌور القرآف شخصية نيب هللا سليماف ٔبانبو اإلنساين على أرض الواقع بشكل متوازفكأٌمتو

َحتَّه ) يل ُب استعراضها العسكرمفيعطي للدنيا حقها كلآلخرة حقها، عندما جرت ا٣ب
َلُو ُمَعقَِّباٌت مِّن بَػْيِ يََدْيِو عن بصره. كقولو)كحتجبت (حٌب ابتعدت كغابت تَػَواَرْت اِبٖتَِْجابِ 

أبمر هللا كإذنو، ألنو ال قدرة  )ٰبفظونو من أمر هللا( ُُالرعد/(َوِمْن َخْلِفِو ٤َتَْفظُويَُو ِمْن َأْمِر اّلِلَِّ 
 .سبحانو كٗبا قضاه عليو إالٌ أبمره كإذنو ،ف ٙبفظ أحدان من أمر هللاللمبلئكة أ

ىَد ػَََِِّ ﴿-ٖٖ مِ ًَخُْإَػْنَدمِسُدًُّ  ﴾كَيَلِنَ َٓغْمًد زِدُغٌُّ
 فشرع (َفَطِفقَ ) ىا إٔب مكاهناو أرجع (رُد وَىا َعَليَّ ) ك٤با غابت ا٣بيل عن بصره كٓب يرىا فقاؿ

 كىي سيقاف الفرس ،(ٝبع ساؽاِبلس وؽِ ) فبدأ ٲبسح بيده الكرٲبة (اؽِ َمْسًحا اِبلس وِؽ َواْْلَْعنَ )
ككأنو يبارؾ  ،كىي رقبة الفرس، داللة عن حبو ٥با كاستحسانو لعملها ،ٝبع عنق (َواْْلَْعَناؽِ )

 .هباك٤بدرٌ كلتدريبها ٥با 
 ﴾َّْ ؤََٗدذًَََُوَذْ كَعَنَّد عََُِْْٔدَٕ ًَؤَُْوَْْنَد ػََََِٰ ًُشْعِِّْوِ ـَغَذًخ ؼُ﴿-ٖٗ

غّب مكركىة ُب ذاهتا،  ةتنالفاالختبار، ك  :الفتن  (َوَلَقْد فَػتَػنَّا ُسَلْيَمافَ )من اآلايت ا٤بتشاهبة( )
ف الفتنة ن ينجح ُب االختبار خّب كثّب، ألُب االختبار ىو ا٤بكركه، كمكالفشل كلكن السقوط 

نفسو األمارة ابلسوء، كما كتزٌكي  ،تنٌقي اإلنساف من الذنوب، كهتٌذب طبائعو من العيوب
بتلي غّبه من ا: ابتلى سليماف ٗبرض عضاؿ )كما ا٘تعىنينٌقي الذىب ابلنار من الشوائب، 
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َنا األنبياء أبنواع الببلاي( فضعف كثّبان حٌب صار لشدة مرضو ىزيبلن منهاران كأنو جسد ) َوَأْلَقيػْ
 يبٌْب القرآف تفصيل ذلك، كرٌب تلميح كألقي بو على سريره ا٣باص! كٓب (َعَلىه ُكْرِسيِِّو َجَسًدا
، كرجع إٔب هللا بتفويض أمره بعد حْب رجع إٔب حالتو الصحٌية (ُثَّ َأَنبَ ) أبلغ من تصريح!

يَساَف ُارٌّ َدَعا رَبَُّو ُمِنيًبا ٩با ىو فيو كقولو) أف يغفر لو كيشفيو ،إليو ابلدعاء َوِإَذا َمسَّ اإْلِ
( االبتبلء كالفتنة مدرسة تربوية ضركرية، كسٌنة من سنن هللا لسف  البالءف: )فائدة، ٖالزمر/(ِإلَْيوِ 

زداد مسؤكلية ُب الدعوة إٔب ا ،لكل الناس، ككلما ازداد اإلنساف إٲباانن كإزداد كعيان كعلمان ككرعان 
والبالء على ) يكوف مقدار الببلء كنوع الفتنة كحجم العناء هللا، كعلى قدر الشعور اب٤بسؤكلية

كهتذيب عيوب.  ،( كاالبتبلء لؤلنبياء)ع( رفع درجة، ك٤بن دكهنم غفراف ذنوبالطباعقدر 
ٍارًًه ًمًكٍاًرـه  ،ِفْ اْلِمَحِن ِمَنٌح ِمَن هللاِ : قيل ًٍة ًىبىاٍةه ًخرٍبات، كىُبٍ اٍلمىشىقٍَّاًت  ،كىُبٍ اٍلمىكى  ،كىُبٍ اٍلميعىٍاانى

ٍاايىٍته  ٍتػيهي  كىاٍلبىبلءي ًبدى ُلَوُىْم َأيػ ُهْم ) كقولو ،كىرىاٍمىٍاتي الٍ  اهًنىٍاايى َا لِنَػبػْ ِإنَّ َجَعْلَنا َما َعَلى اْْلَْرِض زِيَنً  ٙتَّ
ةه  ًفيهىا كى إالٌ  بىًلٌيةو  ًمنٍ  مىا) عن اإلماـ اٖتسن العسكري)ع(، ٕالكهف/(َأْحَسُن َعَماًل  ٍيطي  نًٍعمى  ٙبًي

 .ّْٕ/ٖٕالبحار (بػىهىا
 ﴾بَِّٗيَ ؤَٗطَ خٌَُْىَّدذُىَرْ ُِِ ًٌُِْٓد َُّد َّنسَـِِ ُِإَلَذٍ ِّٖٓ زَؼْذُِ هَدٍَ سَذِّ خؿْلِشْ ُِِ ًَ﴿-ٖ٘
كطلبو للغفراف ُب كل األحواؿ ليكوف عبدان شكوران ، كابلشكر تدـك  (قَاَؿ َربِّ اْغِفْر ِل )

 ْٔالنمل/(اّلِلََّ َلَعلَُّكْم تُػْرَْتُوفَ  َلْوََّل َتْستَػْغِفُروفَ كقولو) ٕإبراىيم/(لَِئن َشَكْرمُتْ َْلَزِيَديَُّكمْ النعم كقولو)
 (َوَىْب ِل ) كتقدًن االستغفار على االستيهاب (َوَىْب ِل ُمْلًكا َّلَّ يَنَبِغي ِْلََحٍد مِّن بَػْعِدي)

ابلعدؿ كاإلنصاؼ، ككوف ذلك من آداب الدعاء كمقدمات  وإلظهار عنايتو بدين هللا، كحكم
مان ٗبعجزات و كاسعان ٭بوذجيان ٩بيزان ال مثيل لو، ملكان مدع (كأعطِب ملكان َوَىْب ِل اإلجابة، )

مادية كمعنوية خارقة، خاصة يب غّب معركفة كغّب مألوفة عند الناس، ال يكوف ألحد من 
بعدم، عادة أتٌب ا٤بعاجز إبذف هللا تعأب ٕبسب الظركؼ ا٤بناسبة ٥با، ككلما تعٌقدت طبائع 

ناسبهم معجزة خارقة غريبة كعجيبة إللقاء ا٢بجة الناس كتشددت أمزجتهم، كلما كانت ت
قناع كأسهل ُب التأثّب، كلتكوف داللة على نبوتو كرسالتو، ٩با يوحي عليهم، كىي أكثر ُب اإل

 يىكيًن الًَّذم كىافى )ٓبىٍ  عن اإلماـ علي )ع(بكرامة هللا لنبيو كعنايتو بو فهو من عباده ا٤بخلىصْب. 
اٍلمىعىآبى ًمٍن ًديًنكى  دَّ كىلىًكٍن لًنػىري  ،ءو ًمٍن فيضيوًؿ ا٢ٍبيطىاـً  طىافو كىالى اٍلًتمىاسى شىيٍ ًمنَّا مينىافىسىةن ُب سيلٍ 

ًدؾى  حى ُب ًببلى ـى اٍلميعىطَّلىةي ًمٍن حيديكًدؾى  ،كىنيٍظًهرى اإٍلًٍصبلى شرح  (فػىيىٍأمىنى اٍلمىٍظليوميوفى ًمٍن ًعبىاًدؾى كىتػيقىا
ك كل شيء، على أف ال ٲبلككى لي مٍ إعلى أنو كرخصة: لة ، كُب ىذا دالُِٔ/ٖهنج الببلغة

  .إالٌ هللا مالك ا٤بلك ءشي
ـَ زِيَنَ  اّلِلَِّ الَِِّت َأْخَرَج ِلِعَباِدهِ كقولو) ُقْل ِىَي لِلَِّذيَن آَمُنوا ِف  َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزؽِ  ُقْل َمْن َحرَّ

يْػَيا َخاِلَصً  يَػْوـَ اْلِقيَ  ، فقد نشأ نيب هللا سليماف ُب بيت ا٤بلك كالنبوة، ِّاألعراؼ/(اَم ِ اْٖتََياِة الد 
كأىلىفى حياة النعم كالرفاىية، كعاىن من قومو ا٤بعاندين الغبلظ الشداد، فأراد دليبلن على نبوتو، 

 ،ليدىشهم بقدرة هللا، كما انفلق البحر ٤بوسى ،بد من معجزة خارقة تناسبهم قاىران لقومو فبل
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ِإيََّك َأيَت كاختص صاّب بناقة هللا، كاختص دمحم)ص( ابلقرآف كا٤بعراج ) ،ى لعيسىا٤بوت ءحياإك 
 ، كأان عبدؾ انصيٍب بيدؾ،(كثّب العطاء بكـر ببل عوض، كاسع الفضل كثّب ا٤بواىباْلَوىَّابُ 

ِبَكاٍؼ َألَْيَس اّلِلَُّ ) كقولو ّْإبراىيم/(َوآََتُكم مِّن ُكلِّ َما َسأَْلُتُموهُ ) فحقق رجائي كقولو
 . ّٔالزمر/(َعْبَدهُ 
  (َربِّ اْغِفْر ِل ) فلسف  اَّلستغفار: فائدة

َوَأِف اْستَػْغِفُروا رَبَُّكْم ُثَّ تُوبُوا ) يسبحوف  كيستغفركنو ُب كل األحواؿ كقولو األنبياء)ع(
ي  الصحيفةً  ُب االستغفاري ) عن النيب)ص(، ّىود/ (ِإلَْيوِ  ٍألى ، يستغفركف َِْٔرب كنز العماؿ خ(نورنا يػىتىؤلى

كالقرب منو سبحانو، سواء أكاف كاالرتباط بو إلظهار ا٣بضوع   ،هللا من دكف معصية
ككاف النيب)ص( يستغفر هللا كثّبان، عندما سيئل ٤باذا  االستغفار ألنفسهم أك ٤بن ُب األرض،

ـَ ) كقد غفر هللا لك كقولو ؟االستغفار ، ِالفتح/ (ِمن َذيِبَك َوَما َتََخَّرَ لِّيَػْغِفَر َلَك اّلِلَُّ َما تَػَقدَّ
مدخبلن  :واَّلستغفارذاكران،  ، كلساين،ّٖ/ِٔا٤براغي( ال أكوف عبدًا شكوراً فأ) فقاؿ)ص(

بنزكؿ الرٞبة كطلب ا٢باجة كفتح أبواب الدعاء، لذا تعأب، مهمان من مداخل القرب إٔب هللا 
سبقتها ا٤بغفرة كالرٞبة معناه أهنا  قٌدـ سليماف طلب ا٤بغفرة على طلب ا٢باجة، فا٢باجة إذا

مقركنة اب٢بق كالكماؿ، كبعيدة عن ىول أنفسهم كحٌب الدنيا، فحاجة األنبياء ليست مطلوبة 
، فكانت لسليماف قابلية على إدارة الظهور بَّ حك  من أجل رغباهتم ا٣باصة كحٌب الزعامة

  .كقيادة الببلد كساسة العباد ابلعدؿ ،السلطة
( فطلب من هللا أف يعينو بتفجّب مواىبو، فا  ىو الكرًن كسليماف ا٘تلك أساسُ  العدؿُ )

يستحق الكـر كالعطاء، فأكرمو هللا اب٤بلك ا٣باص ا٤بميز بعيدان عن حٌب الدنيا كحٌب الذات 
يْػَيا) ت كا١باه كقولواكالٌلذ َناُه َأْجَرُه ِف الد  ، ِٕالعنكبوت/ (يَ َوِإيَُّو ِف اآْلِخَرِة َلِمَن الصَّاٖتِِ  َوآتَػيػْ

 ح( كإ٭با كاف سليماف يطمًلكى مى كعى  قلًبكى كُب اآلخرة بً  ،ًنكى دى بى بً  الدنيا ُب كينٍ ) ِف غرر اٖتكم
الوصوؿ إٔب درجة الكماؿ كمنزلة ا١بماؿ كمقاـ ا١ببلؿ كرفع األمة إليو! فسعى لتحقيق ىدفو 

كىبة ٭بوذجية  ،يبة خاصةليجِب أفضل النتائج. فانفرد سليماف هب ،الرسإب أبقصر األساليب
بن  أف آخر األنبياء دخوالن ُب ا١بنة ىو سليماف) عن اإلماـ الصادؽ )ع( ،٩بيزة من هللا تعأب

 .ْٕصُْالبحار(داكد)ع( كذلك ٤با أعطي ُب الدنيا
 ﴾كَغَخَّشَْٗد َُوُ خُشِّّكَ ظَفْشُِ زِإَْٓشِهِ سُخَدءً لَْْػُ ؤَفَدذَ﴿-ٖٙ

غّب معهود مدىشان فوؽ ا٤بلك كالسلطاف ا٤بعهود ملكان خاصان فأعطاه  ،كقد استجاب لو ربو
الطَّاعىةي َّللًًَّ أىقٍػوىل ) ِف غرر اٖتكمكال يتكرر، كىكذا تعمل الطاعات ا٤بنقطعات  أبىلها، 

فَبتفع ا٢بواجز ا٤بعنوية كتنكشف ا٢بجب النفسية  (كىاًبٍليىًقًْب تيٍدرىؾي اٍلغىايىةي اٍلقيٍصوىل ،سىبىبو 
: ا٘تعىنكتنكشف لكم األسرار، كتنٌسوف مع األقدار، كتعرفوف ا٢بقائق، لعجائب، فَبكف ا

ْرَن َلُو الّرِيَح َِتِْري ِبَِْمرِهِ )  ،بطريقة إعجازية خارقة (بساط الريح)ذللنا لو الريح مثل  (َفَسخَّ
٢باجة منقادة إليو من انحية السرعة كالقوة كٕبسب ا (ِبذف هللاتسّب ُب طاعتو إجابة لدعوتو )
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ة ا٣بفية كاال٘باه، فتحمل ما يريد إٔب أية جهة يطلب، كلكن ما ىي ىذه الواسطة ا٣بارقة السريٌ 
ٙبت  شمفرك أمْب تو كحاجتو، كتكوف كأهنا بساط عجازية الٍب ٙبمل سليماف كخاصٌ اإل
كىكذا كل معاجز األنبياء ال  ،كال تعممخاصة بو فو! كتبقى ىذه ا٣بارقة ُب زمن سليماف تصرٌ 
 (َحْيُث َأَصابَ لٌينة كمطيعة كىادئة كفاٮبة ) (رَُخاءً مم، كىذا جزاء صربه عند ببلئو كفتنتو )تع

 حيث أراد كقصد كُب كل زماف كمكاف. 
َوِلُسَلْيَماَف الّرِيَح َعاِصَفً  َِتِْري ) ُٖكُب سورة األنبياء/ (رَُخاءً ) نبلحظ ىنا الريح-ُ:فائدة
ىادئة، ُب كقت الرخاء كالنزاىة  (رَُخاءً ) اء، أم فهي معو: أم سريعة ضد رخعاصف  (ِبَِْمرِهِ 

 ت الٍب ٕباجةالامسريعة ُب االستع (َعاِصَف ً ) كاالستطبلع كٕبسب ا٢باجة إٔب ا٥بدكء، كىي
 (الّرِيَح اْلَعِقيمَ ) معُب الريح ُب القرآف إذا أفردت كاف معناىا العذاب كقولو-ِإٔب السرعة، 

، ِِا٢بجر/(َوَأْرَسْلَنا الّراَِيَح َلَواِقحَ ) رايح(كاف معناىا الرٞبة كقولو، كإذا ٝبعت )الُْالذارايت/
(ُب ىذه اآلية، من ا٤بفَبض أف أتٌب ُب العذاب، كلكن هللا ذللها لو كسٌخرىا الّرِيحَ كجاءت )

سرائيليات إىناؾ -ّ٭با جعلها ٙبت تصرفو حيث أصاب، إك  ،فبل تعمل معو ىذه العملية
موف على داكد كسليماف، كقد رفضها العلماء فليكن اإلنساف على حذر من ابطلة دٌسوىا اجملر 

 قبوؿ أم شيء ٱبالف القرآف!
 ﴾ًَآخَشَِّٖ ُٓوَشَِّٗنيَ كِِ خُْإَفْلَددِ، ًَخُؾََّْدىِنيَ ًََُّ زَنَّدءٍ ًَؿٌََّخؿٍ﴿-ٖٛ-ٖٚ

 (ِبذف هللا)عمل أبمره (من ا١بن كذلك تَوالشََّياِطيَ  كذللنا لو أيضان )ٕبالة استثنائية ال تعمم()
 ُب أقصر مدة كأقل تكلفة كقولو ،البديعة أبنواعهاالفنية ا١بديدة فيعملوف لو األبنية  (ُكلَّ بَػنَّاءٍ )
 (َوَغوَّاصٍ ) ُّسبأ/(يَػْعَمُلوَف َلُو َما َيَشاُء ِمن ٛتََّارِيَب َوَُتَاثِيَل َوِجَفاٍف َكإْتََواِب َوُقُدوٍر رَّاِسَياتٍ )

البحر ليكتشف ما فيو من كنوز، لٌبوا طلبو بسرعة كأعطوه تقريران مٌفصبلن  يغزك كإذا أراد أف
دقيقان عن جولتهم ُب أعماؽ البحار، ككاف سليماف)ع( أكؿ من استفاد من أعماؽ البحار، 

سب ٕبعة كاستثمر كل موىبة، ككزٌع األعماؿ ا٤بتنوٌ  ،كاستفاد من كل طاقة كٕبث علمي
-ّٖا٤بميز، ا٤بدىش نو التقدـ ا٢بضارم النموذجي مل ُب ز االختصاصات ا٤بطلوبة، فحص

كا٤بفسدين ا٤بتمردين  ،ا٢بدكدا٤بتجاكزين عقاب ا٤بخالفْب  ُبكأعطاه السلطة القوية  (َوآَخرِينَ )
(كمنهم عصاة عتاة بغاة ُمَقرَِّيَي ِف اْْلَْصَفادِ على نظاـ الدكلة، كآخرين من الشياطْب كغّبىم )

كمعتدين على سبلمة الببلد كأمن العباد، )كالعصا  ،الفْب أكامر سليمافمتجاكزين مشاكسْب ٨ب
زة فيخضعوف للَببية ا٤بركٌ  ،كليس االنتقامي ،فيعاقبهم ابلسجن التأدييب الَببوم ٤بن عصى(

ل س(ُب األغبلؿ كربطهم ابلسبلِف اْْلَْصَفادِ مقٌيدين ) (ُمَقرَِّييَ كالتعليم ا٤بفيد داخل السجن! )
ُهْم َعْن َأْمرَِن يُِذْقُو ِمْن  ْيَ يََدْيِو ِبِِْذِف رَبِّوِ َوِمَن إتِْنِّ َمن يَػْعَمُل بػَ قولو)كالقيود ك َوَمن يَزِْغ ِمنػْ

قي شٌرىم كأيمل خّبىم، كذلك كناية عن كالعقوبة على قدر ا١بناية، لًيتٌ ُِسبأ/(َعَذاِب السَِّعريِ 



 

 319الثالث والعشروف                             / إتزءٛٛ/ عدد آايهتا  كي / م ٖٛص / سورة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

ْلِقَصاِص َحَياٌة اَي ُأوِل اْْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم َوَلُكْم ِف ا) سيطرتو عليهم كتربيتو ٥بم كقولو
 (ابلشَّرٌ  فإنٌو ال يػيرىٌد الشر  إالٌ  حيثي جاءؾ؛ ًمن ريدَّ ا٢بىجىر) ِف غرر اٖتكم، ُٕٗالبقرة/(تَػتػَُّقوفَ 
، كأبم أسلوب يتم عقاهبم، كلكننا مع حركة كا١بن ٫بن ال نعلم كيفية عمل الشياطْب :فائدة

كنكوف معو حيث ما كاف، كال ندخل ُب التفاصيل خوفان من الزلل، أما ٫بن السياؽ القرآين 
 (الشَّْيطَاُف َسوََّؿ َٙتُْم َوَأْمَلىه َٙتُمْ ) كقولوال غّب،  فعبلقة اإلنساف مع الشيطاف عبلقة كسوسة 

 و على حذر.كساكس ، ككن منِٓدمحم/
 ﴾ًَبَِّٕ َُوُ ػِنذََٗد َُضُُْلَََٰ ًَلُغَْٖ َٓأذٍ، لِغَدذٍ ىََٰزَخ ػَيَدئَُٗد كَدْٓنُْٖ ؤًَْ ؤَْٓغِيْ زِـَْْشِ﴿-ٓٗ-ٜٖ

َذا َعطَاُؤنَ ) كقلنا لو ال ينقصو معطاء كينبوع فٌوار   د،ككرمنا الذم ال ينف ،(الواسع لكىَه
 ،، كمن أيقن ابلعوض جاد ابلعطيةكأعطاه الصبلحٌيات الواسعة ،نفاؽ، كال يزيده اإلمساؾاإل

مىٍن أىيٍػقىنى اًب٣بٍىلىًف ) ٖٛٔحكم وِف هنج البالغ ، ّٗسبأ/(ن َشْيٍء فَػُهَو ٥ُتِْلُفوُ َما َأيَفْقُتم مِّ ) كقولو
(كامنع عمن َأْو َأْمِسكْ ) على من شئتككٌسع عط منو كمن غّبه أف (فَاْمُننْ ( )جىادى اًبٍلعىًطيَّةً 

لتصرؼ، يضع فلن ٙباسب عليو يـو القيامة، لعلم هللا تعأب أبنو حكيم ا (بَِغرْيِ ِحَسابٍ شئت)
ل اإلنساف بصفات ٘بمٌ  اكال يتجاكز على حق هللا كال على حق الناس، إذ ،األمور مواضعها
َوِإفَّ َلُو )-َْكقيادة مؤثرة ُب حركة ا٤بسّبة البشرية، ،فيكوف قدكة حسنة التكامل اإلنساين

مة كمكانة رفيعة ُب الدنيا (لقرىب ككراَلُزْلَفىإٌف لو عند ربو) ،ٍب زاد على ىذا كلو (ِعنَدَن َلُزْلَفىه 
كحسن زاد كدرجات ُب جنة النعيم ا٤بقيم ُب اآلخرة.  ،كلو عندان حسن مرجع (َوُحْسَن َمآبٍ )

عان طاء هللا ا٣بارؽ لسليماف )٨بتصر( فقاؿ )ٓب يزده ذلك إاٌل ٚبشٌ ععن  سيئل النيب دمحم)ص(
خل ا١بنة سليماف بن داكيد )آخر نيب يدعن اإلماـ الصادؽ )ع( : فائدة. ْٕٔ/ُْاألمثل لربو(

كما أف األغنياء يدخلوف ا١بنة بعد الفقراء!، ،  ْٕصُْالبحارأعطي ُب الدنيا( ما )ع( كذلك 
يصّب مؤٌىبلن  ، كسىًلمى قلبو،تشّب اآلية إٔب أف اإلنساف إذا كمل ُب إنسانيتو، كصفيت نفسو-ِ

يى )( ِف يـو عرف  دعاء اإلماـ اٖتسي )ع من تو ببل كاسطة!!اللفيض اإل٥بي كإمداد
ايٍطليٍبًِبى  :إ٥بًٍ   ( ٍجًذٍبًِبى ٗبىنًٌكى حىٌبَّ أيٍقًبلى عىلىٍيكى اً كى  ،ًبرىٍٞبىًتكى حىٌٌب أىًصلى إًلىٍيكى 

ذَ بِرْ َٗددٍََٰ سَزَّوُ ؤَِِّٗ َٓغَّنَِِ خُؾَّْْيَدُٕ زِنُقْرٍ ًَػَزَخذٍ﴿-ٔٗ  ﴾ًَخرًُْشْ ػَسْذََٗد ؤٌَُّّ
 ،العبد الصاّب)ع( ليكشف هللا لنبيو دمحم)ص( سّبة الرسل الكراـ (ابر)ة عن قصة أيٌوب الصٌ 

( نيب هللا أيٌوب ُب زماف يعقوب بن من اآلايت ا٘تتشاّب ) كمعاانهتم على طوؿ حركة التاريخ
٩با ال  ،كتزٌكج بنت يعقوب)ع( كأيوب عاىن كثّبان من أمراض جلدية غّب معدية إسحاؽ،

أف يفرٌج عنو،  ،اقت بو األمور استغاث بربو مبتهبلن إليويتحملو اإلنساف العادم، كعندما ض
(أبحسن الذكر كأثِب عليو َعْبَدَن َأي وبَ ) (كتذٌكر اي دمحمَواذُْكرْ : )ا٘تعىنفاستجاب لو بسرعة! 

أبحسن الثناء، فهو من عباد هللا الصا٢بْب، كأضافو سبحانو إٔب نفسو تشريفان لو كتفخيمان، 
لجأ إاٌل إليو عز كجل، قصة ابتبلء أيٌوب يكال  ،ٓب يشتًك لغّب هللاك  ،حْب أصابو الضر فصرب
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دعا  (ِإْذ َنَدىه رَبَّوُ ( )صِب أيّوب)ػ٭بوذج ابرز ٩بيز حٌب صار يضرب بو ا٤بثل ب ،كصربه ا١بميل
كتٌضرع بلساف االضطرار كاالفتقار، بعد سنْب من الصرب ا١بميل على ا٤برض كالفقر هللا تعأب 

 :لو فيقوؿكمس الشيطاف ابلوسوسة إليو ُب أثناء مرضو  (يّنِ َمسَِِّنَ الشَّْيطَافُ أَ ) كفقد األىل
أيٌوب ما ابتبله، ككاف أىلو كالناس ٰبدثونو  طاؿ مرضك كال يرٞبك ربك! لو كاف هللا ٰببٌ 

أشٌد ٩با يؤذيو الضر كالببلء ا١بلدم، ليقنط من رٞبة هللا كليجزع، فالتجأ  ،هبذا فيؤذيو ُب نفسو
إٔب زكجتو كأكالده..كمثل ىذا حصل ٤بوسى)ع( حْب قتل الشيطاف  هللا تعأب، ككسوس إٔب

َذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطَافِ ) فقاؿ القبطي ، كالقرآف . ك٫بن ال نعلم بدقة نوع ىذا الضرٌ ُٓالقصص/(ىَه
 كٲبنعهم من لقائو كا١بلوس معو، ،)ع( ٓب يصب أبذل ينٌفر الناس منو ٓب يٌصرح هبذا، كلكنو

ألف ذلك شرط من شركط النبوة ىو تبليغ الرسالة، كنعلم داءه من كصف القرآف دكاءه ا٤بشاُب 
  .الذم أكحى هللا بو إليو

ٓب ينسب ا٤برض ا٤بادم ( َأيّنِ َمسَِِّنَ )نفسي كمشٌقة كأٓب جلدم،  (َوَعَذابٍ ) بتعب (بُِنْصبٍ )
(ما كاف يتضرر بو من كسوستو بٍ بُِنْصٍب َوَعَذا) للشيطاف٭با نسب إكالسقم إٔب الشيطاف، ك 

ابن مع هللا كإاثرة الرأم العاـ ضده، كإسناد العذاب ظاىران إٔب الشيطاف أتدٌ ، بلذعة ٣باصتوالٌ 
ِإفَّ َكْيَد الشَّْيطَاِف َكاَف ) كال قدرة للشيطاف على إمراض الناس كقولو ،تعأب كيشتكي إليو

ِإفَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك الشفاء من هللا كقولو)فا٤برض أسبابو من اإلنساف ك  ٕٔالنساء/ (َاِعيًفا
على سبيل الكناية كاجملاز، كٓب  ، فيكوف نسبة العذاب إٔب الشيطافٓٔسراء/اإل (َعَلْيِهْم ُسْلطَافٌ 

 يشك معاانتو كعذابو النفسي ألم أحد، كىو يعرؼ أف هللا يبتليو كٲبتحنو لّبفع منزلتو، كيسمع
ما  ٕٕالفرقاف/(ُقْل َما يَػْعَبُأ ِبُكْم َرّبِّ َلْوََّل ُدَعاؤُُكمْ ) هللا تعأب كقولودعاءه كاستغاثتو ليتقرب إٔب 

 ،الد عىاءي ًسبلحي اٍلميٍؤًمنً ) عن النيب)ص(: ما يصنع بكم، ما يبإب بكم؟ لوال دعاؤكم، كمب يعبؤا
ينً  قرآف ماىو السبب ُب مرضو، ح الكٓب يصرٌ  ْٖٔ/ِالكاُب (كىاألٍرضً  كىنيوري السَّمىاكىاتً  ،كىعىميودي الدًٌ

َن ً ) إاٌل أف ىناؾ سنة عامة ُب االبتبلء كقولو رْيِ ِفتػْ ُلوُكم اِبلشَّرِّ َواٗتَْ فلما ثٌبت ربو  ّٓاألنبياء/(َويَػبػْ
كنفوره من كساكس الشيطاف، أدركو هللا برٞبتو كأهنى  ،كعدـ شكواه ألحد ،عليو صدقو كصربه

 .كامتحانو فَبة ببلئو
 ﴾ىََٰزَخ ُٓـْعَغٌََ زَدسِدٌ ًَؽَشَخذٌـِِْيَ خسًُْلْ زِشِ﴿-ٕٗ

ليعرؼ الناس)أف دكاـ  ،فاستجاب هللا سبحانو لنداء أيٌوب كدعائو، كىداه إٔب سبيل النجاة
: ا٘تعىن، ٔ-ٓاالنشراح/(ِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ،فَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا) ا٢باؿ من ااؿ( كقولو

كأمره سبحانو أف يضرب برجلو األرض، كٗبجرد أف ضرب هبا، فنبعث لو  (رُْكْض ِبرِْجِلكَ أ)
َذا ُمْغَتَسٌل اَبرِدٌ كتفٌجرت ابردة شافية نقية) ،عْب ماء صافية  (َوَشَرابٌ (فيغتسل منها )ىَه

يذىب مرضك كتنتهي معاانتك! فاغتسل كشرب فربئ بسرعة من مرضو  ،كيشرب من معينها
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َا يُػَوّفَّ الصَّاِبُروَف َأْجَرُىم بَِغرْيِ ِحَسابٍ كقولو)  كٙبٌسنت أحوالو ،النفسي كا١بلدم  َُالزمر/(ِإ١تَّ
ليلفت نظره أف عبلجو كاف ٙبت قدميو، فهو قريب منو كسهل  (ارُْكْض ِبرِْجِلكَ ) -ُ:فائدة

 (اّلِلَُّ َلِطيٌف ِبِعَباِدهِ تناكلو كببل مشٌقة! كىذا لطف هللا كرٞبتو على أيٌوب كعلى الناس كقولو)
م ال : إٌف كثّبان من حاجات الناس قد تكوف قريبة منهم، كلكنهوِف ىذا دَّلل ، ُٗشورل/ال

 ُُٓالبقرة/(َويُػَعلُِّمُكم مَّا مَلْ َتُكويُوا تَػْعَلُموفَ كقولو)كتسديده،  ٥باـ هللا يهتدكف إليها سبيبلن إالٌ إب
 ﴾د ًَرًِْشٍََٰ ُِإًُُِِ خُْإَُْسَدذًًََِىَسْنَد َُوُ ؤَىَِْوُ ًَِٓؽَِْيُْ َّٓؼَيُْْ سَلَْٔصً ِّٓنَّ﴿-ٖٗ
َنا َلُو َأْىَلُو َوِمثْػَلُهم مََّعُهمْ ) عندما رأكه  !قهم عنوكٝبعهم لو بعد تفرٌ  ،فأعادىم هللا إليو (َوَوَىبػْ

ككذلك رزقو بغّبىم من الذرية  (َوِمثْػَلُهم مََّعُهمْ ) عجازية خارقةإصحيحان فجأة بطريقة 
نَّارَ ) تباع كغّبىمكاألحفاد كاأل مدادات رٞبة مٌنا بو، (قد فعلنا بو كل ىذه الفيوضات كاإلْْتًَ  مِّ

َوَجَعْلَنا لصربه كاخبلصو كضبط أعصابو، كرفقان بعواطفو كنفسو الشفافة ككثرة معاانتو كقولو)
ً  يَػْهُدوَف ِبَِْمِرَن َلمَّا َصبَػُروا  ُهْم َأئِمَّ اًبلصَّرٍبً ) ِف غرر اٖتكم، ِْالسجدة/(وََكايُوا ِِباَيتَِنا يُوِقُنوفَ ِمنػْ

 (َوَأي وَب ِإْذ َنَدىه رَبَُّو َأيّنِ َمسَِِّنَ الض ر  َوَأيَت َأْرَحُم الرَّاِْتِيَ ) كقولو (تيٍدرىؾي مىعىإب اأٍليميورً 
(كليكوف )صرب أيٌوب(ذكرل كأتمل كعربة كموعظة عند َوِذْكَرىه ِْلُوِل اْْلَْلَبابِ ) ّٖاألنبياء/
للمشاكل الصعبة، كأف يستعينوا ابلصرب كالصبلة كابلدعاء  اب العقوؿ ا٤برنة الواعيةأصح ضتعرٌ 

ِْلُوِل ) (كفر  ِبٌ كمن  ،فمن صرب ظفر)ف ال ييأسوا من رٞبة هللا، أك  ،كالتضرع  تعأب
فيعتربكف هبا  ،ألصحاب العقوؿ الراجحة ا٤بفكرة ا٤بستنّبة، كالقلوب ا٤بنفتحة السليمة (اْْلَْلَبابِ 

رى ييوًجبي الظَّفٍ  ،اىلصَّبػٍري عىلى مىضىًض الغيصىصً ) ِف غرر اٖتكمفيصربكف كما صرب أيٌوب)ع( 
كيوجهك إٔب كيؤثر عليك أك ا٤بذٌكر الذم يذٌكرؾ  ،بك : ا٣باطر الذم ٲبرٌ الذكرى (اًبلفيرىصً 

ِذِه َتْذِكَرٌة ) مورد الذكرل ا٤بهم لك كقولو : فائدة ُٗا٤بزمل/(رَبِِّو َسِبياًل  َفَمن َشاَء اَتَََّذ ِإىَله ِإفَّ ىَه
ة االبتبلء العامة الٍب تكشف معادف الناس، ا٤بهم ُب معرض قصص األنبياء)ع( لبياف سنٌ 

كتظهر الفوارؽ كالتطابق بْب مٌدعياهتم كحقيقتهم، كلبياف رٞبة هللا كفضلو على عباده الذين 
( در الطباع يكوف البالءوعلى ق)يبتليهم فيصربكف على ببلئو، كترضى نفوسهم بقضائو، 

 كعلى قدر الببلء تكوف الرٞبة، كعلى قدر العناء تكوف العناية كالرعاية.
 ﴾بَِّٗد ًَـَذَْٗدهُ فَدزِشًخ ِّٗؼَْْ خُْؼَسْذُ بَِّٗوُ ؤًََّخذًٌَخُزْ زَِْذِىَ مِـْؽًد كَدمْشِذ زِّوِ ًََُد ظَمْنَػْ ﴿-ٗٗ

سبب أك آلخر، أف يضرب من يريد كىو مريض ل ،كيبدكا أف أيوب)ع( حلف عند الغضب
، كبعد شفائو ندـ ُٔالنور/(َوََّل َعَلى اْلَمرِيِض َحَرجٌ ) ضربو لسوء تصرفو معو ك٘باكزه عليو كقولو

فَاْصَفِح الصَّْفَح ) النفوس كقولو كعزٌ  ،كاستغفر هللا كرغب أف يعفو، كالعفو اتج ا٤بكاـر
 (ِاْغثًاخذ بيدؾ ) (بَِيِدَؾ ِاْغثًا فَاْاِرب بِّوِ  َوُخذْ ، فرٌخص لو ربو فقاؿ)ٖٓا٢بجر/ (إْتَِميلَ 

ٓب ٰبدد القرآف من يضرب بو  (فَاْاِرب بِّوِ ) حزمة صغّبة من ا٢بشيش ك٫بوه ا٣بفيف النظيف
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ضربة صورية  ،ضربة كاحدة ال غّبىا ،كٓب ٰبدد عدد الضرابت، كأف يضرب هبذه ا٢بزمة ا٣بفيفة
لَوََّل َُتَْنثْ ألداء ا٢بلف! ) كيفية التخٌلص من ىذا ا٢بلف   تبٌْب فجاءت اآلية  ،ف ٲبينك(ال ٚبي
( على ِإنَّ َوَجْدَنُه َصاِبًرا)ُٖٓالبقرة/(يُرِيُد اّلِلَُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َوََّل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ كاليمْب كقولو)

ِلَك ِمْن َعْزـِ َوِإف َتْصِِبُوا َوتَػتػَُّقوا فَإِ ) الببلء انجحان ُب االمتحاف بدرجة امتياز كقولو فَّ ذَه
ِف هنج البالغ   ،الذم صدؽ بعبوديتو  فلم يتعٌلق بغّب هللا (يِّْعَم اْلَعْبدُ ) ُٖٔآؿ عمراف/ (اْْلُُمورِ 
(! كعلى قدر العبودية تكوف أىٍعييًنًهمٍ  ُب  أىنٍػفيًسًهٍم فىصىغيرى مىا ديكنىوي  ُب  عىظيمى اى٣بٍىاًلقي ) ٖٜٔخطب 
ـى بشىرائًط العيبوًديًَّة ايىًٌلى للًعٍتقً  مىن) ِف غرر اٖتكم. كيكوف رضا هللا ،الرٞبة (كمن قصٌر عن قا
بكل مشاعره لتعٌلق قلبو  ،إنو كثّب الرجوع إٔب هللا (ِإيَُّو َأوَّابٌ ) ؽ!ؿ العبودية أعيد إٔب الرٌ و أص
هللا نتائج (يعرؼ َوَجْدَنهُ )-ُ:فائدةفهو كثّب الصلة كاالرتباط اب ُب كل األحواؿ.  ،اب

-ِٓالقمر/(وَُكل  َصِغرٍي وََكِبرٍي م ْسَتَطرٌ  ،وَُكل  َشْيٍء فَػَعُلوُه ِف الز بُرِ األمور قبل حصو٥با كقولو)
ُبٍ اٍلًمحىًن ًمنىحه ًمنى : قيل-ِليعرؼ نفسو بنفسو ُب ىذا االبتبلء،  (َوَجْدَنهُ ، كلكن معُب)ّٓ

ٍارًًه ًمًكٍاًرـه، ًٍة ًىبىاٍ  هللًا، كىُبٍ اٍلمىكى ٍاايىٍته  اي، كىاٍلبىبلته كىُبٍ اٍلمىشىقٍَّاًت ًخرٍبات، كىُبٍ اٍلميعىٍاانى ٍتػيهي  ًبدى  اهًنىٍاايى
يطي  ةه مى نػىعٍ  ًفيهىا كى إالٌ  بىًليةً  ًمنٍ  مىا) (ع) العسكري اٖتسن اإلماـ عن ،اٍلكىرىاٍمىٍاتي  ( هًبىا ٙبًي

ٍب  ،مٍب الذين يلوهنى  ، اًس ببلءن األنبياءي أشد  الن) عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ّْٕصٖٕالبحار
 .َُٓ/ُسفينة البحار (األمثلي فاألمثلي 

 ﴾ًَخرًُْشْ ػِسَددََٗد بِزْشَخىَِْْ ًَبِعْمَدمَ ًََّؼْوٌُذَ ؤًُُِِ خُْإَّْذُِ ًَخُْإَزْقَدسِ﴿-٘ٗ
كتذٌكر اي دمحم  :ا٘تعىناف، (ككانوا قبل داكد كسليمَواذُْكْر ِعَباَدَن ِإبْػَراِىيَم َوِإْسَحاَؽ َويَػْعُقوبَ )
نبياء أكفياء، ىؤالء األفكانوا  ،الصا٢بْب الذين أخلصوا لنا الوالء كاالنتماء كاالٌتباع (ِعَباَدنَ )
 (ُأوِل اْْلَْيِديبْب ) االذين ٝبعو  ،جعلهم قدكة حسنة كقيادة ٭بوذجية صا٢بة لكإ ،خياراأل

البصّبة النافذة ُب الدين، من  (اْْلَْبَصارِ وَ صحاب القوة ا١بسدية )أاألقوايء ُب دين هللا، ك 
 ،مور الدين كالدنياأصحاب القوة الركحية كالعبادية كاألخبلقية، كعلمهم كمعارفهم ُب أ

)إذا أراد هللا بعبد خّبان  عن النيب )ص(ا٤ببصر،  هابتنافاألبصار ال قيمة ٥با إذ ٓب تقوى البصّبة ك 
فىًإنػَّهىا الى تػىٍعمىى كىو قولو ) َٖٓ/ّنور الثقلْبان عنو(! بفتح عيِب قلبو، فيشاىد هبا ما كاف غائ

فا٢بيواف يبصر كال يعقل، كا١باىل   ْٔا٢بج/(اأٍلىٍبصىاري كىلىًكٍن تػىٍعمىى اٍلقيليوبي الًٍَّب ُب الص ديكرً 
فبل  ،ٝبعوا بْب النظرية كالتطبيق، كٝبعوا بْب قو٥بم كعملهمهوالء األفذاذ يبصر كال يتفٌكر، ف

تلف قو٥بم عن عملهم، كيكوف عملهم ترٝباانن لقو٥بم، كأصحاب ا٢بدس الدقيق لؤلحداث، ٱب
ِلَك آَلاَيٍت لِّْلُمتَػَؤتِِّيَ ) ُب تشخيص األمور كقولوكالنباىة كالفطنة كالفراسة   ٕٓا٢بجر/(ِإفَّ ِف ذَه
كينًطقي  ، ينظيري بنوًر هللاً  فًإنَّوي  ، حذركا فػىرىاسىةى ا٤بؤًمنً إ) عن النيب)ص(: ا٤بتفٌرسوف، ا٘تتؤّتوف
ٌب بو من أتٝبع يد، كتطلق على ما  (اْْلَْيِدي: )فائدة، َُّّٕكنز العماؿ خرب(بتوفيًق هللاً 
من  (اْْلَْيِدي) ف أغلب األفعاؿ تزاكؿ ابليد، فنسب كل فعل معركؼ إٔب يده، كلمةفعل، أل

(من الكناية اْْلَْبَصارِ )للناس النافع  الكناية التشبيهية عن القوة كالقدرة ُب ا٪باز العمل الصاّب
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ت ايعن كضوح الرؤية لؤلشياء، كسعة األفق ُب العلـو كالنظر كاالستعارة الببلغية، التشبيهية 
وكأف ، كا٤بفيد كالفكر السديد كالعمل الرشيد كالوعي ا١بديد الصائبكنقاء الفكر، كالنظر 

تفٌكر بدقة ال عقل لو كال نظر لو، كيقوده : من ال يعمل صا٢بان ال يد لو، كمن ال ياآلي  تقوؿ
ُأوِل للقيادة اإلسبلمية ُب الدعوة إٔب هللا أف يكونوا )فاعل الذين يفكركف. كىذا درس حركي 

ومن كنوع اختصاصو،  على قدر خربتو كمقدار ٘بربتو( ئمر ا( )قيمة كل اْْلَْيِدي َواْْلَْبَصارِ 
 ل لذلك.مهمان كىو غّب مؤىٌ  ،كقياداٌين  ف يستلم اإلنساف موقعان سياداٌين أ :اٗتياي 
 ﴾بَِّٗد ؤَخَِْقْنَدىُْ زِخَدُِقَصٍ رًِْشٍَ خُذَّخسِ﴿-ٙٗ

، إان أعطيناىم صفة تكرٲبية سامية (ِإنَّ َأْخَلْصَناُىم ِبَاِلَص ٍ ) ٭با كانوا مقربْب لنا ألانإ
النافع الصاّب ٨بلصْب ُب العمل  ،كخصصناىم كأٌىلناىم فجعلناىم خالصْب لنا ُب الطاعة

 ال ،خالصة نقية شفافة تقية عظيمة الشأفصفات صادقة بسبب  ،كصدقهم معناللناس، 
كىذه  ،كغّب مشوبة ابلنقائص كالعيوب كالسيئات ،الدنيا كالتعٌلق هبا شائبة فيها غّب ملوثة ٕببٌ 

كىي تذٌكرىم  (ارِ ِذْكَرى الدَّ كىي) ،دائمان إٔب دار ا١بزاء شٌدىما٤بميزة ىي الٍب تالصافية ا٣بالصة 
كفيها العيش السعيد  ،كىي الدار ا٢بقيقية ا٣بالدة (للدار اآلخرة) الدائم كتعٌلقهم ا٤بستمر

إلٲباهنم  ،٩با ساعدىم الثبات على االستقامة ُب منهج هللا الدائم)كال عيش إاٌل عيش اآلخرة(
كعدـ تعٌلقهم ُب  ،لناس هبابلـز ٥با كتذكّبىم الكتذٌكرىم ا٤بستمر كاستعدادىم ا ،الكامل ابآلخرة

ارى اآٍلًخرىةى ) الدنيا كزىدىم فيها كقولو ؾى اَّللَّي الدَّ ا آاتى نٍػيىا كىابٍػتىًغ ًفيمى  (كىالى تىنسى نىًصيبىكى ًمنى الد 
  .ٕٕالقصص/

كال ٰبزنكم الكثّب من اآلخرة  ،)ما ابلكم تفرحوف ابليسّب من الدنيا تدركونو وِف هنج البالغ 
ارِ ) ُّّخطبة/ ٙبرمونو( فهي معهم كمنهم  ،ا٤بستعٌدكف ٥با ا٤بستغرقوف ُب ذكراىا (ِذْكَرى الدَّ

 ،واليقي أفضل عبادة ،ح بدرجة اليقْب الذم ال شك فيوو وضبكىم معها  ،كإليهم أينما كانوا
إهنم  ،ُٕٓهنج الببلغة خطبة/ )ابليقْب تدرؾ الغاية القصول( وأرقى عادة ،وأحسن قيادة

انىٍت هم هللا لنفسو كاختصهم برسالتو كجعلهم من خّبة خلقو كقولو )فأخلص ،أخلصوا  قىٍد كى
ارِ ): فائدة ْا٤بمتحنة/ (لىكيٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه ُب ًإبٍػرىاًىيمى كىالًَّذينى مىعىوي  لقد رٌكز القرآف على  (ِذْكَرى الدَّ

 ،ا تبٌْب لك فلسفة ا٢بياةفإهن ،لوَّل اإل٦تاف ابآلخرةو َّل ٦تكن حلّ ْلف اٖتياة لغز مبهم  ،اآلخرة
كاإلٲباف ابآلخرة يعلمنا قاعدة مهمة ُب ا٢بياة تقوؿ)الذم ال يعرؼ كيف ينتهي ال يعرؼ  

كالدنيا.   خرةابآل زأم الذم يعرؼ اآلخرة فإنو يعرؼ كيف يبدأ حياتو ابلدنيا ليفو  كيف يبدأ(
نٍػيىا فىًعٍندى اَّللًَّ ثػى كقولو ) نٍػيىا كىاآٍلىًخرىةً مىٍن كىافى ييرًيدي ثػىوىابى الد   . ُّْالنساء/( وىابي الد 

 ﴾ًَبَِّٗيُْْ ػِنذََٗد ََُِٖٔ خُُْٔقْيَلََْْٖ خُْإَخَْْدسِ﴿-ٚٗ
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إهنم ٥بذه الصفات  ،(كإهنم عند هللا تعأب ُب ميزاف هللا كليس ُب ميزاف الناسَوِإيػَُّهْم ِعنَدنَ )
٤بن صفوة  (َلِمَن اْلُمْصَطَفْيَ ا٤بعرفة )٤بعرفتنا هبم حق  ،التكاملية أىل لبلصطفاء كالقرىب عندان

الفاعلْب  ،ل أعباء ا٣ببلفة كالرسالةا٤بناسبْب لدرجة النبوة كٙبمٌ  ،٤بن ا٤بختارين األبرار ،ا٣بلق
لذلك ىم ا٤بختاركف على سائر الناس  ،لؤلعماؿ الصا٢بة النافعة الكبّبة كالكثّبة للجميع

 صطفاء للتكليف كالتشريف معان لك فااللذ ،ختيارىم صفات التكامل اإلنساينابسبب 
دي كيل  نػىٍفسو كالذم يزرع ا٣بّب ٰبصد ا٣بّب كقولو ) ،ا٤بطبوعوف على فعل ا٣بّب (اْْلَْخَيارِ ) يػىٍوـى ٘بًى

ظاىرم  ،فهم األخيار على كل صعيد نظرم كعملي،َّآؿ عمراف/ (مَّا عىًملىٍت ًمٍن خىٍّبو ٧ب ٍضىرنا
ككثر نفعهم ،كأخلصوا للناس، عملهم الصاّب منافع ظهر الذين حسن إٲباهنم ك  ،كابطِب

كالعلم  أصحاب ا٣بلق الكرًن،ىم مأموفخّبىم مأموؿ كشرٌ  ،ألنفسهم كألمتهم كللناس أٝبعْب
 فكانوا ٧ببلن لؤلصطفاء. ،كالعمل ا٤بستقيم مع كثرة معاانهتم ،ا١بليل
 ﴾ًًٌََُّ َِّٖٓ خُْإَخَْْدسِ ًَخرًُْشْ بِعَْٔدػََِْ ًَخَُْْغَغَ ًَرَخ خٌُِْلَِْ ﴿-ٛٗ
كاثن عليهم أحسن ،كتذٌكر اي دمحم ىؤالء الرسل الصا٢بْب ا٤بكرمْب أبحسن الذكر (َواذُْكرْ )

َن اْْلَْخَيارِ ) كأتمل مسّبهتم ا٢بياتية ،الثناء ل األذل ُب كٙبمٌ  ،األبرار كالقدكة ا٢بسنة (وَُكلٌّ مِّ
كوه دعوة صا٢بة منقذة من ٌر كح ،وكان كأخبلقان الذين آمنوا ٗبنهج هللا فكران كسل ،سبيل هللا

أيكلى ًئكى كمارسوه تطبيقان مع الناس ليكوف ٭بوذجان لبلقتداء كقولو) ،الضبللة كمن حّبة ا١بهالة
اىيمي اقٍػتىًدهٍ الًَّذينى ىىدىل اَّللَّي  ككل األنبياء كا٤ببلغْب لرساالت هللا يعملوف على  ،َٗاألنعاـ/ (فىًبهيدى

( كلكن ٯبمعهم كحدة ىدؼ سامية ،وأختالؼ أساليبهم وظروفهم ،دوارىمتعدد أ) :قاعدة
رًينى كىمينًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس كىي ىداية الناس كاستقامتهم على منهج هللا كقولو ) ر سيبلن م بىشًٌ

 ُٓٔالنساء/ (عىلىى اَّللًَّ حيجَّةه بػىٍعدى الر سيلً 
 ﴾ـَنَّدضِ ػَذٍْٕ ُّٓلَعَّمَصً َُّيُُْ خُْإَزٌَْخذُ ،َُمُغَْٖ َٓأذٍُٔعَّوِنيَ ًَبَِّٕ ُِِْىََٰزَخ رًِْشٌ ﴿-ٓ٘-ٜٗ
َذا ِذْكرٌ )    َذا ) كأراد أف يتعٌلم كيٌتقي هللا ،كذكرل كتذكّب كتربية كتعليم ٤بن يتذٌكر (ىَه ىَه
َذا ِذْكرٌ ) زاـ ٗبنهجوت(فاعل مؤثر ُب ا٢باضر كا٤بستقبل يذكرؾ اب كااللِذْكرٌ  بارؾ ٝبيل م (ىَه

يتذكر  ،ذكىرىىم القرآف ذم الذكر ،كشرؼ جزيل كعاقبة حسنة ُب حركة ا٤بسّبة الرسالية
َذا ِذْكرٌ ) أبحوا٥بم ا٤بتذكركف كيقتدم هبم ا٤بقتدكف ليعلم الناس أنو ليس  لك اي دمحم)ص( (ىَه

ن ا٥بدؼ ٓب يك ،ل من متاعب ُب سبيل هللاكأف لو ا١بزاء األكَب على ما ٙبمٌ  ،بدعان من الرسل
كأخذ العربة ،يقاظ العقلإ٭با ا٥بدؼ التذٌكر كالتدبٌر ك إك  عرض ٭باذج من قصص األنبياء)ع(

 ،ا٤بتغّبة حداث السياسيةالصمود أماـ األك ايدة ا٤بقاكمة ز كرفع ا٤بستول العلمي ك ،كمعرفة السّبة
بل أف يٌتعظ بكم عظوا ٗبن كاف قبلكم ق)اتٌ  ِف هنج البالغ  ،ٌطبلع على حركة السنن التارٱبيةكاال

)من اتٌقى ن ٧باـر هللا من كل مؤمن كمؤمنة ا٤بتورعْب ع (َوِإفَّ لِْلُمتَِّقيَ ) ِّخطبة/من بعدكم(
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 (َٖتُْسَن َمآبٍ كُب اآلخرة ا١بزاء ا١بليل) ،كالذكر ا١بميل ،٥بم ُب الدنيا القلب ا٤بطمئن هللا كقاه(
 فيكوف ،ّٖالقصص/( َواْلَعاِقَبُ  ِلْلُمتَِّقيَ قولو)كاألمور اب٣بواتيم ك ،الن حسنان كمرجعان مستحسنان آ٤ب
فليختار اإلنساف مع أم ا٘باه ، ٓٓص/ (لِلطَّاِغَي َلَشرَّ َمآبٍ ) مقابل (َٖتُْسَن َمآبٍ لِْلُمتَِّقَي )

كجناح القدكة  ،ات ا٣بواص كالنخبةنٌ ج (َجنَّاِت َعْدفٍ )-َٓ،كٰباسبو هللا على اختياره يكوف؟
ُُم ) يدخلوهنا بسبلـ آمنْب ،ات التكرًن كالتعظيم كاإلقامة كا٣بلودجنٌ  ،كالقيادة الرشيدة م َفتََّحً  ٙتَّ

كحْب يردكهنا  ،( مفتحة ألجلهم أبواب مناز٥بم كمساكنهم ال ٰبتاجوف أف يفتحوىااْْلَبْػَوابُ 
مة على ألف هللا قد أعٌدىا ٥بم منذ أف اختاركا االستقا ،ٯبدكف أبواهبا مفتوحة انتظاران لقدكمهم
ـه ) وهنم كيسٌلموا عليهم كقولومنهج هللا! كأتٌب مبلئكة ا١بنة ٰبيٌ  يػَّتػيهيٍم يػىٍوـى يػىٍلقىٍونىوي سىبلى  (ٙبًى

انيوا يػىٍعمىليوفى ) كقولو ْْاألحزاب/ و جىزىاءن ٗبىا كى ن قػيرًَّة أىٍعْبي  ،ُٕالسجدة/(فىبلى تػىٍعلىمي نػىٍفسه مَّا أيٍخًفيى ٥بىيم مًٌ
ال يسكنها غّب  ،كٓب ٚبطر على قلب بشر ،دار هللا الٍب ٓب ترىا عْب)عدف  وعن النيب)ص(

من مادة كقى ككقاية كحفظ الشيء ٩با  (اتقوا هللا) :فائدة اء(ديقْب كالشه كالصدٌ ْبالنبي ثبلثة:
قاء معاصي هللا كاتٌ  ،كهتذيب النفوس من ا٣بصاؿ السيئة ،ككقاية النفوس من انر جهنم ،يؤذيو

كاترة أتٌب  ،أم صفة التقول (اتقوا هللا) ُب القرآف بلفظ )كقى( رة أتٌبات،ابلتمٌسك بطاعتو
 (اتقوا ربكمكاترة أتٌب) ،تقْب ا٤بتصفْب ابلتقول للوقاية من ا٤بعاصي كمساكئ األخبلؽبلفظ ا٤ب

 الت!كا٤بتحوٌ  تآكا٤بخبٌ  م اتقوا ك٘بنبوا كاحذركا ا٤بفاجآتأ )كاتقوا النار()كاتقوا فتنة(
 ﴾ًَػِنذَىُْْ هَدفِشَخضُ خُيَّشْفِ ؤَظْشَخذٌ ،نيَ كِْيَد َّذْػٌَُٕ كِْيَد زِلَدًِيَصٍ ًَؽِريَشٍ ًَؽَشَخذٍُٓعٌَِّحِ﴿-ٕ٘-ٔ٘
لرفاىية النفس  ،على سرر ٝبيلة ك٦بالس أنيقة ،مستندين ُب ا١بنة إٔب مساند (ُمتَِّكِئَي ِفيَها)

للداللة أف ٦بالس ا١بنة  ،لفراشكلذة ُب الشراب كاسَبخاء ُب ا ،كمتعة ُب الطعاـ كٝباؿ الكبلـ
 كال عليهم تكليف. ،كال يشغل اب٥بم حزف فبل ٱبالطهم ىمٌ  ،لؤلنس كالراحة الٍب ال ٛبل

كمهما  ،ذيذلكألواف الشراب الٌ  ،(يطلبوف من الفواكو الكثّبةيَْدُعوَف ِفيَها بَِفاِكَهٍ  َكِثريٍَة َوَشَرابٍ )
أتٌب أيضان من التفٌكو كالفكاىة  (والفاكه اكلو!)طلبوا كجدكا من غّب حاجة إٔب من ٰبملو كين

ىيٍم رىبػ هيمٍ كاألنس كاألنشراح كقولو) كإ٭با خص الفاكهة كالشراب دكف  ُٖالطور/(فىاًكًهْبى ٗبىا آاتى
ألنو ال جوع  ،ألف طعامهم كشراهبم كفاكهتهم للتفٌكو كالتلذذ من دكف التغٌذم ،أنواع الطعاـ

ألهنا  ،يهظم كيتحلل كٲبتص كما ُب الدنيا مإٔب الطعاـ الذ ُب ا١بنة لعدـ حاجة أجسامهم
 خلقت مكيفة للعيش ا٣بالد األبدم. 

كجات صا٢بات ز  ،٥بم كتسكن معهم ؤُب ا١بناف زكجات من ا٢بور العْب كف (َوِعنَدُىمْ  )-ِٓ
ال نظيفات عفيفات  ،غاضات البصر (قَاِصَراُت الطَّْرؼِ ٝبيبلت جٌذاابت كاسعات العيوف)

ألف بينهما  ،كجها إذا نظر إليهاز  ينظرف ابستحياء نظرات قصّبة تسرٌ ،إٔب غّب أزكاجهن فينظر 
زكج كل ك٧ببة   ،ذ كلهنامع شفافية ٝبا٥بن األخ،فيعيشاف بوحدة سكن مشَبؾ ،كحدة النفس
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ِلَك َجَزاُء الْ َٙتُم مَّا َيَشاُءوَف ِعنَد َرّبِِّْم ) كقولو،خر كال يرغب بدالن عنومنهما لآل  (ُمْحِسِنيَ ذَه
أم زكجات متماثبلت متساكايت ،كالَبب الشبيو كا٤بثيل ،ٝبع ترب (َأتْػَرابٌ ) ّْالزمر/

دكف  ،اف كاحد ُب ا١باذبية كا١بماؿز كلهن على مي،منسجمات كفوءات متألقات متآلفات
وصف  أىل إتن  أهنم  ،ألهنن قمة ُب ا١بماؿ كالكماؿ كا١ببلؿ ،يل كاحدة على األخرلضتف

كال تباغض  ،غّب ٝبيلةامرأة ة كال فيهن كال صبيٌ  زلذلك ال عجو  ،واحد رجاًَّل ويساءً ِف عمر 
كذلك زكاجهم ليس ،فكما أف شراهبم كطعامهم للتفٌكو ،كال غّبة عندىن ،بينهن كال كراىية

ارنا) لوو كحسن ا٤بعاشرة كقكا٤بساكنة ٭با للسكن إ٪باب كالتناسل ك لئل  (أىتٍػرىاابن  عيريابن  ،فىجىعىٍلنىاىينَّ أىٍبكى
كاجهن ُب السن كا١بماؿ ز ككلهن أمثاؿ أ ،العاشقة لزكجها :عرابً :عراًب أتراابً  ّٕ-ّٔالواقعة/
 ،ٗبعُب أهنا مناسبة لو مع نفسو كطبعو كعمره كرغباتو ،ة كالرٞبة ا٤بتبادلة كا٤بتعادلة بينهماكا٤بودٌ 

ظفر بذات الدين إ) يب)ص(عن النأف تراه عليو. ان ىي ٙببٌ ضكأي ،أف يراىا عليو بٌ كفيما ٰب
تربت ) فهي نعمة النعم كقيمة القيم كدرع من النار ،أم ال يفوتنك ذات الدين تربت يداؾ(

كىي كناية ببلغية كاستعارة تشبيهية عن نعمة  ،أم فزت كسعدت كغنمت هبذا االقَباف (يداؾ
َها) ا٤بشَبؾ كقولوالنفسي كاالستقرار الزكجي السكن  /(لَِّتْسُكُنوا ِإلَيػْ كحسن ا٤بعاشرة  ،ُِالرـك

اًفظىاته لًٌٍلغىٍيًب ٗبىا حىًفظى ) كٝباؿ ا٤ببلطفة كالسعادة ا٤بشَبكة كقولة فىالصَّا٢ًبىاتي قىانًتىاته حى
 ّْالنساء/(اَّللَّي 
 ﴾بَِّٕ ىََٰزَخ َُشِصْهُنَد َٓد َُوُ ِٖٓ َّٗلَددٍ ،ىََٰزَخ َٓد ظٌُػَذًَُٕ ٌَُِِّْْ خُْمِغَدذِ﴿-ٗ٘-ٖ٘
كلكن  ،ليكوف خّب الزاد ليـو ا٤بعاد ،بنا للعمل كاالستقامة على منهجو تعأب كيرغٌ يدعوان هللا   

رى الزَّاًد التػٍَّقوىل  ) موا لو خّب الزاد كقولوا٤بتقْب قدٌ  يػٍ َذا َما ) :ا٘تعىن ،ُٕٗالبقرة/(كىتػىزىكَّديكا فىًإفَّ خى ىَه
( ٍبيَّ ٯبيٍزىاهي ا١بٍىزىاءى اأٍلىٍكَبى كقولو )يـو ا١بزاء  ل (لِيَػْوـِ اٖتَِْسابِ  ) من نعم ا١بنة ان (اي متقينتُوَعُدوفَ 
كنعيمو ،ككعد هللا حق فهو كعد صادؽ كحقيقة مقطوعة ك٧بسومة أكيدة غّب كاذبة ،ُْالنجم/

كىاتػَّقيوا يػىٍومنا تػيٍرجىعيوفى ًفيًو ًإٔبى ) كقولو،كال تستطيع أية قوة معارضتو ،متحقق اثبت اليزكؿ
َذا َلِرْزقُػَنا َما َلُو ِمن يػََّفادٍ )-ْٓ ،ُِٖالبقرة/(اَّللًَّ  ىذه النعم الكرٲبة  :يقوؿ أصحاب إتن  (ِإفَّ ىَه

صى مالو من انقطاع كزكاؿ  (َما َلُو ِمن يػََّفادٍ ) الٍب أنعم هللا هبا علينا برٞبتو ىي رزقنا الذم ال ٰبي
شيء  اينقص منهال ،فهو نعيم دائم مستقر ُب ٝبيع األكقات ألف خزائن هللا ال تنفذ ،كانتهاء

ؽو مىا ًعندىكيٍم يىنفىدي ) كقولو  ابدان على كثرة الواردين عليهأ  قاؿ :فائدة ٔٗالنحل/ (كىمىا ًعندى اَّللًَّ ابى
َذا َلِرْزقُػَنا)   ىم يقولوهنا ابستبشار كافتخار.ْبألف ا٤بٌتق )إف ىذا لرزقكم( كٓب يقل (ىَه

َ َّقٌََِْْٗيَد كَسِحْظَ خُِْٔيَددُ ،ًَبَِّٕ ُِِيَّدؿِنيَ َُؾَشَّ َٓأذٍىََٰزَخ ﴿-ٙ٘-٘٘  ﴾ـَيَنَّْ
َذا)   (َوِإفَّ لِلطَّاِغَي َلَشرَّ َمآبٍ  ىَه
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مشهد ،ُب يـو القيامةا٤بثّبة يصور السياؽ القرآين البليغ مشهدين متقابلْب من ا٤بشاىد ا٤بتنوعة 
شرار يقابلو مشهد األ ،ْٗص/ (َٖتُْسَن َمآبٍ َوِإفَّ لِْلُمتَِّقَي فيو مقاـ التكرًن كاالحَباـ بقولو)

َذا ) سالتعي ا٤بتعالْب ا٤بتجاكزين ٢بدكدىم  (الطاغي) جزاء (َوِإفَّ ِللطَّاِغَي َلَشرَّ َمآبٍ ىَه
كىمىن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اَّللًَّ كا٤بتعٌدين على منهج هللا كرسلو كرساالتو كعلى الناس كقولو) ،اإلنسانية

كنشر الفساد ُب  ،٘باكز ا٢بد ُب العصياف على الببلد :لطغيافوا ،ُالطبلؽ/(فػىقىٍد ظىلىمى نػىٍفسىوي 
كاإلنساف مثلما يزرع ٰبصد ما  ،كسوء العاقبة ُب اآلخرة ،فإف ٥بم لشٌر مآؿ (َلَشرَّ َمآبٍ العباد )

ألف الطاغْب تستهويهم شهواهتم فتهبط عقو٥بم ،فمن يزرع الطغياف ٰبصد ا٣بسراف كالنّباف ،زرع
اأٍلىنٍػعىاـً ولو)إٔب مستول شهواهتم كق  وِف هنج البالغ  ،ْْالفرقاف/(بىٍل ىيٍم أىضىل  سىًبيبلن ًإٍف ىيٍم ًإالَّ كى

بػيرى العقل صىغيرت  ،ُُِحكم/(كم من عقل أسري ُتت ىوًى أمري) ُب غرر ا٢بكم )إذا كى
ت الٌشهوة صىغي  ككصفهم أبقبح  ،:كافح القرآف الطغاةفائدةرى العقل( الٌشهوة، كإذا كىربي

من ىو يقهر ك ، ككل إنساف طاغية يقهر الناس بسلطانو،توٌعدىم أبقصى العقوابت ،الصفات
كإٍف جرت عليو ُب  ،فإف هللا سبحانو يعاملو يـو القيامة معاملة من كفر بو كأشرؾ ،أضعف منو

 كىالًَّذينى كىفىريكا أىٍكلًيىاؤيىيمي ) بل ىو عند هللا أسوأ حاالن ٩بن جحد كقولو ،الدنيا أحكاـ ا٤بسلم
أف يواخي  ،)إٌف أقرب ما يكوف العبد إٔب الكفر عن اإلماـ الباقر)ع( ،ِٕٓالبقرة/(الطَّاغيوتي 

سئل اإلماـ  ،ُِٓ/ٕٓالبحار فو هبا يومان ما(فيحصي عليو عثراتو كزالٌتو ليعنٌ  ،الرجل على الدين
ض غأب ف بو اإلنساف مشركان فقاؿ)من ابتدع رأاين فأحٌب عليو أكو الصادؽ)ع(عن أدىن ما يك

فَِبْئَس يدخلوهنا كٰبَبقوف هبا كىم ٥با كقود) (َجَهنََّم َيْصَلْويَػَها)-ٔٓ ،ّٕٗ/ِالكاُب عليو(
كذلك الكٌفار يعٌد هللا ٥بم ا٤بكاف ا٤بناسب ،من يتؤب أمره ول فراش الطفل ا٤بعدٌ  :ا٘تهاد (اْلِمَهادُ 

كا٤بهاد ،ره عذاب جهنم!فبئس النهاية من كاف فراشو كمستق ،البلئق هبم الذم سيتعذبوف فيو
مىن  إذ ال مهاد ُب جهنم كال اسَباحة ! كقولو ) ،ىنا على سبيل الكناية كالتشبيو كاالستهزاء هبم

ٍهىديكفى كىفىرى فػىعىلىٍيًو كيٍفريهي  /(كىمىٍن عىًملى صىا٢ًبنا فىؤًلىنفيًسًهٍم ٲبى  ْْالرـك
 ﴾ِٖٓ ؽٌَِِْوِ ؤَصًَْخؾًٌَآخَشُ  ،ىََٰزَخ كََِْْزًُهٌُهُ لٌَِْْٔ ًَؿَغَّدمٌ﴿-ٛ٘-ٚ٘
َذا فَػْلَيُذوُقوهُ )   (ىَه

كما يستذكقوف طعم الطعاـ   ،بد أف يذكقوه مكرىْبىذا ىو العذاب ا٤بهْب ا٤بوعود ال
مع الفرؽ الكبّب ،إنو تصوير قرآين بديع ككأ٭با يغوص ُب أعماؽ النفس فيهٌز مشاعرىا،كالشراب

ائق يتحسس كيدرؾ بكل مشاعره طعم الطعاـ ألف الذ،ي العذاب ابلتذٌكؽبْب ا٢بالتْب!كقد ٠بٌ 
كذلك يتحسس الطغاة بكل مشاعرىم أبٓب العذاب كشدتو كطوؿ العناء كمدتو هتكمان ،جيدان 

يمٌ كال مباالة هبم) كىو  ،(كىو أكره شراب يشربونو مكرىْبَوَغسَّاؽٌ ) (ماء ٧برؽ شديد ا٢برارةْتَِ
ٍب زاد ُب التهديد -ٖٓلنار كحركقهم! يسيل من جركح أىل ا،صديد منًب كريو الطعم كالرائحة
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عذاب آخر من شكلو كمن ،(ك٥بم مع ذلك العذابَوآَخُر ِمن َشْكِلوِ د ُب الوعيد فقاؿ)كشدٌ 
  ،أنواع كثّبة كأشكاؿ متنوعة كأصناؼ متعٌددة من العذاب للطغاة (َأْزَواجٌ ) جنسو كمن طبعو

الطغياف فسوؼ يتفنن هللا لو أبلواف فالذم يتفنن اب٤بعاصي ك ،ـوكالزمهرير كالسمـو كشجرة الزقٌ 
ا٘ترء حيث ) ِف غرر اٖتكم( والعقوب  على قدر إتناي ناء!)عكيستذكؽ أشكاؿ ال ،العذاب

فيتفنن هللا معهم بتكرٲبهم ،(كما يتفنن بعض ا٤بٌتقْب ُب طاعتهم الكثّبة كالكبّبة يضع يفسو
و جىزىاءن ٗبىا  فىبلى تػىعٍ ) لوو كق  تآكا٤بخبٌ  كا٤بكافآتأبنواع ا٤بفاجآة  ن قػيرًَّة أىٍعْبي لىمي نػىٍفسه مَّا أيٍخًفيى ٥بىيم مًٌ
 ُٕالسجدة/(كىانيوا يػىٍعمىليوفى 

ؤَٗعُْْ  هَدٌُُخ زََْ ؤَٗعُْْ َُد َٓشْلَسًد زٌُِْْ  ،خُنَّدسِ خَُد َٓشْلَسًد زِيِْْ  بَِّٗيُْْ فَدٌُُ ىََٰزَخ كٌَْؾٌ ُّٓوْعَمٌِْ َّٓؼٌَُْْ ﴿-ٓٙ-ٜ٘
 ﴾َُنَد  كَسِحْظَ خُْوَشَخسُ هَذَّْٓعٌُُٔهُ

فيو حوار ساخن من أكلئك ،من مشاىد يـو القيامةمتحرؾ يعرض القرآف مشهد اثلث حي 
َذا فَػْوٌج ): ا٘تعىن ـ متخاصمْبو كانوا ُب الدنيا متحابْب كالي،من أىل جهنم الطاغْب ىَه
َذا فَػْوجٌ تقوؿ خزنة جهنم لرؤساء الكفر كالفساد) (م ْقَتِحمٌ   ،طائفة كبّبة كٝبع كثّب :جالفو  (ىَه

مكرىْب كبشدة  ،(يدخلوف معكم ُب النار بذنوهبمم ْقَتِحمٌ كقطيع من الناس الطاغْب اجملرمْب)
ًئكىةي يىٍضرًبيوفى كقولو ) ،كعنف كفجأة كببل ركيٌة كال عناية كىلىٍو تػىرىل ًإٍذ يػىتػىوىَبَّ الًَّذينى كىفىريكا اٍلمىبلى

رىىيمٍ  ٗبجموعات كبّبة  ،ىؤالء يقتحموف ٥بيب النار فوجان بعد فوج، َٓنفاؿ/األ (كيجيوىىهيٍم كىأىٍدابى
(ال ََّل َمْرَحًبا ِّبِمْ ف قالوا )و فلما رآىم أىل النار السابق ،كىم يتبلعنوف ،كعلى شكل دفعات

 لوو كال سعة عندان كال فرح ىنا كق،بل ىو دعاء عليهم،أىبلن كال ترحيبان هبم كال خّب ُب قدكمهم
(إهنم ُب أتعس حاؿ يستذكقوف النَّارِ  اَصاُلو ألهنم) ،ّٖاألعراؼ/ (دىخىلىٍت أيمَّةه لَّعىنىٍت أيٍختػىهىا كيلَّمىا)

ف و أتباعهم ا٤بستضعف فردٌ -َٔ،السيئةالفاسدة عذاب النار كما كانوا يستذكقوف أعما٥بم 
ىبلن كال مرحبان بكم أنتم ال (بل أقَاُلوا َبْل َأيُتْم ََّل َمْرَحًبا ِبُكمْ لقادهتم الطاغْب الذم أضٌلوىم )

كىذه ،كأخذٛبوان إٔب ىذا ا٤بصّب ا٤بأساكم الرىيب ،اٌيانإكال كرامة لديكم لضبللكم ألنفسكم ك 
ْمُتُموُه لََنا) نات كالعداكات كالشتائم بدؿ التحٌيات كالسبلـ!عٙبية أىل النار ابلل أنتم  (َأيُتْم َقدَّ

فأنتم تتقدموف علينا ابلعذاب كما  ،ر اإلٲباف عناقدًب العذاب لنا بضبللكم إاٌيان كحجبكم نو 
ـُ قَػْوَمُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِ  فََأْوَرَدُىُم تقدمتم علينا ُب الدنيا ُب الفساد كقولو تعأب عن فرعوف ) يَػْقُد

فإنو أكلو ضبلؿ  ،خرين ببل علمكتقليد اآل،تشّب اآلية إٔب خطورة االتٌباع األعمى ،ٖٗىود/(النَّارَ 
 )من سنَّ سٌنة سيئة فعليو كزرىا ككزر من يعمل هبا إٔب يـو القيامة(! ِف اٖتديث ،امةكآخره ند
كىكذا ،ان إليو ٝبيعان ر كأسوأ ختاـ الذم ص ،فبئس ا٤بصّب (فَِبْئَس اْلَقَرارُ ) ّٕٕ/٦ّبمع البياف

كابلعداكة كالبغضاء بينهم كىم ُب  ،نتهي هبم إٔب سوء العاقبةيدائمان مصّب أصدقاء السوء 
 كقولو َِِاألعراؼ/ (كىًإٍخوىانػيهيٍم ٲبىيد كنػىهيٍم ُب اٍلغىيًٌ ٍبيَّ الى يػيٍقًصريكفى العذاب مشَبكوف كقولو)
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ءي يػىٍومىًئذو بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو عىديك  ًإالَّ اٍلميتًَّقْبى ) )إاٌيؾ كمصاحبة وِف غرر اٖتكم ،ٕٔالزخرؼ/ (اأٍلىًخبلَّ
 اخل معهم(فأف الراضي بفعل قـو كالد،أىل الفسوؽ

َ  ،هَدٌُُخ سَزَّنَد َٖٓ هَذََّّ َُنَد ىََٰزَخ كَضِدْهُ ػَزَخزًد مِؼْلًد كِِ خُنَّدسِ﴿-ٕٙ-ٔٙ ًَهَدٌُُخ َٓد َُنَد َُد َٗشٍََٰ سِـَدًُد ًُنَّد َٗؼُذُّىُْ ِّٖٓ
 ﴾خُْإَؽْشَخسِ

َذاهتامات إٔب أف )كظٌلوا يتبادلوف اال    ـَ لََنا ىَه كىو قوؿ ا٤بستضعفْب:ربنا (قَاُلوا رَبػََّنا َمن َقدَّ
فزده عذاابن مضاعفان من النار  (َفزِْدُه َعَذااًب ِاْعًفا ِف النَّارِ من أكصلنا إٔب ىذا ا٤بصّب األسود )

من مشاىد ان يحقيقر القرآف مشهدان آخر يصوٌ -ِٔ،ألهنم عناصر ضبلؿ كفساد ُب ىذا الوجود
 ُبكىم  أىل النار لبعضهم (َوقَاُلوالضمائر)ي ايؾ هللا بو ا٤بشاعر كٰبمشهدان ٰبرٌ  ،يـو القيامة

َن اْْلَْشَرارِ  َما لََنا ََّل يَػَرىه رَِجاًَّل )النار  ذؿ كحثالة ا(كنا نعتربىم ُب الدنيا من األر ُكنَّا يَػُعد ُىم مِّ
يعنوف هبم ا٤بؤمنْب الفقراء من أصحاب دمحم)ص(الذين ال حق ٥بم ُب  اجملتمع كال خّب فيهم!

م ك٫بتقرىم!ككصفوىم ابألشرار ٤بخالفتهم قناعات أسيادىم من الشرؾ ىهدككنا نضط ،ا٢بياة
فاٌٚبذكا أنفسهم آ٥بة من  ينبغي أف تنحرؼ الناس معهم!الطغاة فإذا ا٫برؼ القادة  ،كالضبلؿ

ينعقوف مع كل  ،كىذا ا٤بستول من الناس ٮبج رعاع !كالناس مطااي يساقوف ،دكف هللا ييعبدكف
إقرأ كاعترب كي ال  ،ِٗا٤بطففْب/(ًذينى أىٍجرىميوا كىانيوا ًمنى الًَّذينى آمىنيوا يىٍضحىكيوفى ًإفَّ الَّ ) انعق كقولو

)رحم هللا  ِف غرر اٖتكم ،فيصبح الناس صغاران ُب عينيك ،ترل نفسك كبّبان أكرب من قدرؾ
 عرؼ قدره كٓب يتعدَّ طوره(. ءان أمر 
 ﴾بَِّٕ رََُِٰيَ َُمَنٌّ ظَخَدفُُْ ؤَىَِْ خُنَّدسِ ،ػَنْيُُْ خُْإَزْقَدسُؤَظَّخَزَْٗدىُْْ عِخْشًِّّد ؤَّْ صَخؿَطْ  ﴿-ٗٙ-ٖٙ
َْذَنُىْم ِسْخرايًّ ) كبضم السْب تعِب االستغبلؿ  ،: بكسر السْب تعِب االستهزاءِسخرايً (َأَتَّ

يركهنم  لوف عندما الو يق :ا٘تعىن ،ِّالزخرؼ/(لِّيَػتَِّخَذ بَػْعُضُهم بَػْعًضا ُسْخِرايًّ كاالستذالؿ كقولو)
كسخران  ،يؤنبوف أنفسهم قائلْب: اٌٚبذان ىؤالء ا٤بؤمنْب الفقراء ىزؤان ُب الدنيا ،ُب النار معهم

ُب جنة النعيم أـ معنا ُب مصّب ا١بحيم  فأين ىم اآلف؟،منهم كمن أفكارىم كمواقفهم فأخطأان
ـْ زَاَغتْ ُب موقع آخر من النار؟) ُهُم اْْلَْبَصا) تف٫بر (أـ مالت كاَأ (فبل نراىم كىم معنا رُ َعنػْ

ِلكَ  )-ْٔيعٌذبوف ُب جهنم لسعة حجمها؟  ،بدان أ(ال شك فيو َٖتَقٌّ ) (الذم أخربانؾ بوِإفَّ ذَه
(من جداؿ كنزاع كتبلعن أىل النار بعضهم مع ََتَاُصُم َأْىِل النَّارِ ) كحقيقة كاقعة بكل أتكيد

فػىتيٍصًبحيوا عىلىى  مىا فػىعىٍلتيٍم ) كقولوكيتبلكموف  كىي الضوضاء الٍب ال تنفعهم شيئان فيندموف  ،بعض
ًدًمْبى   دامة(طْب النٌ تكثر من ا٤بفرٌ  ،)عند معاينة أىواؿ القيامة ِف غرر اٖتكم ٔا٢بجرات/ (انى
 ﴾كِ ًََٓد زَْْنَئَُد خُْؼَضِّضُ خُْـَلَّدسُسَذُّ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْ ،ًََٓد ِْٖٓ بََُِٰوٍ بَُِّد خَُِّوُ خٌَُْخلِذُ خُْوَيَّدسُ هَُْ بََِّٗٔد ؤََٗد ُٓنزِسٌ  ﴿-ٙٙ-٘ٙ

 ىذا بياف ٤بهمة رسوؿ هللا )ص(
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َا َأَن ُمنِذرٌ للمشركْب اي دمحم) (ُقلْ ): ا٘تعىن ا١بزاء كالٍب فيها ؼ لكم من حقيقة القيامة (أم ٨بوٌ ِإ١تَّ
 لٍَّستى عىلىٍيًهم) ! ك٧بٌذر كمنذر كتدعو الناس إٔب منهج هللا كقولوا٢باسمكا٢بساب 

َوَما ِمْن ِإلَهٍو ) ٤باذا االنذار دكف التبشّب؟ ألف الكبلـ موجو للعصاة ا٤بعاندين. ِِالغاشية/(ٗبيصىٍيًطرو 
كىذه قاعدة  ،الذم ينفي كل إلو كيثٌبت إلوىية هللا تعأب ،إهنا حقيقة التوحيد ا٣بالص (ِإَّلَّ اّلِلَُّ 

كال  ىكالمنج فبل ملجأ ،ٯبابياتكل اإلٍب التحلية من  ،كالن من كل السلبياتأتربوية ُب التخلية 
 ،َُّاألنعاـ/ (َّلَّ تُْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر َوُىَو يُْدِرُؾ اْْلَْبَصارَ ) مأكل كال مفر من هللا إاٌل إليو كقولو

تيمٍ كقولو ) َٔسراء/اإل( ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّاسً كقولو ) ر ِف غر  ْا٢بديد/( كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ
)إذا خفت ا٣بالق فررت إليو، إذا خفت ا٤بخلوؽ فررت منو(! إنو خوؼ ىيبة كرغبة اٖتكم 

ليعلم اإلنساف أنك ال  ،احتجب هللا سبحانو بغّب حجاب ٧بجوب ،بةعكليس خوؼ رىبة كر 
ِف دعاء اإلماـ اٖتسي بن علي)ع( ،كلكن ٙبجبهم األعماؿ السيئة دكنك ،ٙبتجب عن خلقك

أـ كيف تغيب كأنت الرقيب ا٢باضر(؟! أدعو إٔب ،يف ٚبفى كأنت الظاىر)إ٥بي ك ِف يـو عرف 
كالغالب على خلقو  ،كالقاىر لكل شيء ،الذم يذؿ ا١ببابرة الطغاة (اْلَواِحُد اْلَقهَّارُ ) عبادة هللا
نَػُهَماَرب  السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بػَ )-ٔٔ ،ُٖاألنعاـ/(َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ ) كقولو  (يػْ

ككل موجود  ،خالق ٝبيع ما ُب الكوف من ا٣ببلئق كالعجائب بقدرتو كمدبٌر أمرىا ٕبكمتو
كليس من دكنو  ،كىو الذم ٲبيتها كينهي دكرىا بعزتو ٧بتاج إليو )بلساف ا٢باؿ أـ بلساف ا٤بقاؿ(

(مبالغة اْلَغفَّارُ ) الغالب على أمره كال يغلبو شيء ُب ٙبقيق إرادتو ،(القوم القادراْلَعزِيزُ ) ملجأ
كٓب يهتك السَب  ،الذم يسَب القبيح كٓب يؤاخذ اب١بريرة ،ا٤بغفرة ٤بن يستحق من عباده الغفراف

(صفة تشعر ابلتخويف كالَبىيب ٍب ذكر اْلَقهَّارُ ) : ٤با ذكرفائدةكالسريرة كيقبل التوبة. 
ف أف رٞبة هللا تسبق غضبو الغفار( لبيا ،العزيز ،الَبغيب بثبلث صفات دالة على الرٞبة )الرب

 .ْٓاألنعاـ/ (كىتىبى رىب كيٍم عىلىى  نػىٍفًسًو الرٍَّٞبىةى ) كقولو
 ﴾ؤَٗعُْْ ػَنْوُ ُٓؼْشِمٌَُٕ ،هَُْ ىٌَُ َٗسَإٌ ػَظٌِْْ ﴿-ٛٙ-ٚٙ
دستور مهم كخرب عظيم ،إٌف القرآف الكرًن الذم جئتكم بو (ُىَو يَػَبٌأ َعِظيمٌ ) ٥بم اي دمحم (ُقلْ )

 : ا٣برب ا٤بهم الذم كراءه حقائق انفعة ال يكذهبا الواقعالنبأ ،كأعظم ٩با تظنوف أكرب ،الشأف
جاء ابلفكر ،عظيم أبىدافو،عظيم بعلمو،عظيم بتأثّبه،عظيم ٗبضمونو،عظيم بذاتو (َعِظيمٌ )

كعلى التأمل  ،على ا٤بنهج العقلي القائم على الدليل العلمي ،الذم يصلح أف يقود ا٢بياة كلها
كيصل بو إٔب مواقع التقٌدـ كالتطٌور ا٢بضارم ا٤بادم كا٤بعنوم  ،جداين التجرييبالفطرم الو 

كسيَبتب ا٤بصّب النهائي لئلنساف على ضوء  ،عة ُب حركة الواقعكاألخبلقي ُب ٦باالت متنوٌ 
ليس ٙتا شيء والقرآف الكرمي ىو الذي يرسم الغاي  اٖتقيقي  الِت  ،النظم الٍب كضعها

ده شيء فليس بغاية بل ىو مرحلة ٤با بعده، كىذه الغاية الكربل ا٢بقيقة ، أما كل ما بعبعدىا
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كالذم ال  ،كالدنيا مزرعة اآلخرة ،ٯبب أف يعمل ٥با اإلنساف كٰبرص عليها ُب دنياهىي ما 
ركح )حٌب الدنيا رأس كل خطيئة(  عن النيب )ص(، يستعد لآلخرة فسوؼ يتعلق ٕبب الدنيا

ٍونا كىغىرَّتٍػهيمي ا٢بٍىيىاةي ) اآلخرة! كقولوكٱبسر الدنيا ك ، ّْٕ/ٔالبياف كىذىًر الًَّذينى اٚبَّىذيكا ًدينػىهيٍم لىًعبنا كى٥بى
نٍػيىا كالقرآف  (إّف الدييا كالشبك  تلتف على من رغب إليها) ِف غرر اٖتكم َٕاألنعاـ/ (الد 

كنور ُب كىو دكاء دائكم كشفاء لصدكركم كاطمئناف لقلوبكم  ،الكرًن أيضان دستور حياتكم
ككل أمر ٙبتاجونو ٘بدكف لو أصل ُب كتاب هللا كلكن حٌب تبلغو ،طريقكم كقوة لبصّبتكم

يىاانن لًٌكيلًٌ شىٍيءو كىىيدنل كىرىٍٞبىةن كىبيٍشرىل  ) عقوؿ ا٤بتخٌصصْب كقولو كىنػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى تًبػٍ
  (يءتبيانً لكل شك٤با كاف القرآف ) ،ٖٗالنحل/(لًٍلميٍسًلًمْبى 

 (يُتْم َعْنُو ُمْعِرُاوفَ أَ )-ٖٔ ،صار حجة هللا البالغة على العباد كلهم على الكرة األرضية
كا٣بطاب موٌجو أيضان لغّب ا٤بسلم الذم أٮبل ،ا٣بطاب ىنا موٌجو ٤بن يدين ابلقرآف كال يعمل بو

ف ُب ك ر ال تتدب ،فلوفاأنتم عنو غ ،البحث كالتنقيب حوؿ معرفة حقيقة القرآف كصدؽ رسالتو
مامكم كىو حجة هللا ككأنو ليس إ،كال تعلموف قدره،كال تلتفتوف إليو ،كال تبالوف بو ،معانيو
عن ، لتماديكم ُب ا١بهل كالغفلة كالبلمباالة دكم بيـو حساب كثواب كعقاب!ٓب يعك  ،عليكم

بػَّري ) كقولو ُْٕ/ٕٕالبحار (مرئ عقلو وعدّوه جهلوصديق كل ا) النيب )ص( كفى أىفىبلى يػىتىدى
ن نور ا٤بقفل ىو القلب القاسي اجوب عالقلب  ِْدمحم/ (اٍلقيٍرآفى أىـٍ عىلىى  قػيليوبو أىقٍػفىا٥بيىا

! ا٤بسلموف اليـو يهجركف  ،ا٥بداية الذم عليو أقفاؿ الذنوب كأثقاؿ العيوب ككرابت ا٥بمـو
ا اٍلقيٍرآفى  كىقىاؿى الرَّسيوؿي ايى رىبًٌ ًإفَّ ) كما ىجره العرب أكؿ األمر كقولو  ،القرآف ذى قػىٍوًمي اٚبَّىذيكا ىى 
سواء أكاف ا٥بجر نفسيان أك تعليميان  ،إهنم ىجركه فصار بينهم كبينو حجاب َّالفرقاف/ (مىٍهجيورنا

كسقطت ىيبتهم  ،هنارت كرامتهماأك ىجران جزئيان أك كليان..فعندما ىجركا مصدر عزهتم 
  كأصبحوا آخر القافلة!،يةكأصبحوا مبتذلْب ال قيمة ٥بم ُب ا٤بعادلة الدكل

كابطنو  ،فظاىره أنيق دقيق جٌذاب ،: القرآف الكرًن ألمر أعظم بكثّب من ظاىره القريبفائدة
قدر متوافق مع النظاـ العاـ  ،إنو قدر مقٌدر مدبٌر من قدر هللا الفاعل ،عميق رقيق منساب

كيتجاكز حدكد ا٤بكاف ُب ،يرةحدكد العرب ُب ا١بز  زيتجاك  (يَػَبٌأ َعِظيمٌ إنو )،٥بذا الوجود كلو
إيو منهج  ،ِٕالتكوير/(ًإٍف ىيوى ًإالَّ ذًٍكره لًٌٍلعىالىًمْبى ) كقولو  إيو منهج عا٘تي مؤثر ،ذلك الزماف

منهج بليغ موٌجو إٔب كافة ،منقذ من حّبة الضبللة كمن ظلمات ا١بهالة،حركي عال ا٘تضامي
كاإلنساف ،َُٕاألنبياء/(ٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّ رىٍٞبىةن لًٌٍلعىالىًمْبى كىمىا أى ) البشرية ٔبميع أجيا٥با ُب العآب كقولو

حٌب لو كاف صغّبان ُب  ،الذم يفهم مقاصد النبأ العظيم ىو الذم ٲبتلك قوة العظمة ُب نفسو
كالذم يعرض عنو ىو الذم ال يعرؼ قدر نفسو كال  ،ليتوك عمره قليبلن ُب فعلو ٧بدكدان ُب مسؤ 
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ًلكى لىذًٍكرىل  ًلمىن كىافى لىوي قػىٍلبه أىٍك ىا كقولو )يد أف ينفعها فيضرٌ فهو ير  ،يعرؼ مصلحتها ًإفَّ ُب ذى 
 . ّٕؽ/ (أىٍلقىى السٍَّمعى كىىيوى شىًهيده 

 ﴾سِنيٌبِٕ ٌُّلَََٰ بََُِِّ بَُِّد ؤَََّٗٔد ؤََٗد َٗزِّشٌ ُّٓ ،َٓد ًَدَٕ َُِِ ِْٖٓ ػٍِِْْ زِدََُِْٔةِ خُْإَػَََِْٰ بِرْ َّخْعَقٌَُِٕٔ﴿-ٓٚ-ٜٙ
٩با  ،ختبلؼ كنزاع بدرجة ا٣بصومة بْب أىل النار يـو القيامةىنا عن اأخرب هللا سبحانو    

أف دمحمان)ص(قاؿ  (َما َكاَف ِلَ ِمْن ِعْلٍم اِبْلَمَْلِ اْْلَْعَلىه ) يدؿ على نبوة دمحم)ص(كالدليل
بليس إكقد كاف  ،٦بتمع ا٤ببلئكة كىم (اِبْلَمَْلِ اْْلَْعَلىه ) من أين أيتيِب العلم،للجاحدين بنبوتو

من أين أعلم ابختبلؼ ا٤ببلئكة كخصومتهم ُب شأف خلق آدـ  ،يعيش قبل الطرد مع ا٤ببلئكة
لوال أف عٌلمِب ريب عن طريق  ،قبل نزكؿ القرآف علٌي مع كوين أمٌي ال أقرأ كال أكتب ،كخبلفتو

يتجادلوف فيما  (ِإْذ ٥َتَْتِصُموفَ )كىذا االرتباط ابلوحي ٥بو دليل على نبوٌب ،الوحي من السماء
٭با جرل إك ،للحدكد ألهنا إساءة أدب كتعدٌو ،بل ٘بوزفأما ا٤بخاصمة بينهم ُب حضرة هللا  ،بينهم

و بو بٌ اسم ا٤بشكٯبوز إطبلؽ ،مناظرة ك٧باجة كاختبلفات متنوعة كىي شبو ٨باصمة ُب ما بينهم
 .كصفهم زلذلك جا ،على ا٤بشٌبو

َا َأَن َيِذيٌر ) بكل ما يوحى إٕبٌ  (ِإف يُوَحىه ِإَلَّ )-َٕ،(ُب شأف آدـِإْذ ٥َتَْتِصُموفَ ) ِإَّلَّ َأ١تَّ
(إاٌل أ٭با أان ٧بٌذر ٙبذيران بليغان كاضحان للعاصْب من الناس ك٨بوفهم من عذاب هللا يـو م ِبيٌ 

 )ال ٚبف إالٌ ذنبك كال ترج إالٌ ربك(ِف غرر اٖتكم ،القيامة
لِِ كَوَؼٌُخ َُوُ عَدـِذَِّٖ ،زُّيَ ََُِِِْٔدجٌَِصِ بِِِّٗ خَدُِنٌ زَؾَشًخ ِّٖٓ ىِنيٍبِرْ هَدٍَ سَ ﴿-ٕٚ-ٔٚ  ﴾كَةِرَخ عٌََّّْعُوُ ًََٗلَخْطُ كِْوِ ِٖٓ سًُّ
فيما  ،فمن الطْب كل عناصر ا٢بياة ،آدـ من طْبهللا خلق  (  عن قص  أوؿ خلق آدـ)

 ،الشفافة الٍب جعلت منو إنساانن ٨بلوقان اإل٥بية  عدا سر ا٢بياة!كعدا تلك النفخة الركحية العلوية
كىيىٍسأىليونىكى عىًن ) كمٌكـر أفضل تكرًن كقولوتقن صنع، أكُب ُب أحسن تقوًن كُب أعقد تركيب 

اَؿ رَب َك ِإْذ قَ ) :ا٘تعىن ،ٖٓاإلسراء/ (قيًل الر كحي ًمٍن أىٍمًر رىيبًٌ كىمىا أيكتًيتيم مًٌنى اٍلًعٍلًم ًإالَّ قىًليبلن الر كًح 
(قبل أف ٱبلقو ٛبهيدان لؤلمر ِإيّنِ َخاِلٌق َبَشًرا مِّن ِطيٍ ) إٌف هللا أخرب ا٤ببلئكة كأعلمهم (لِْلَماَلِئَك ِ 

ن ) كقد فهم ا٤ببلئكة أهنا استشارة فقالوا ما قالوا ،كىذا إخبار كليست استشارة ،ابلسجود لو مِّ
فوجدكه يتكوف من نفس عناصر الطْب الستة  كقد حللوا الطْب كحٌللوا عناصر اإلنساف (ِطيٍ 
كىو حالة الشعور  ،ليعرؼ اإلنساف قدر نفسو،كالغاية من خلق جسم آدـ من طْب ،عشر

 أمر ا)رحم هللا ِف غرر اٖتكم، كمن تكرٌب عليو كضعو(كلو بعد حْب،ابلتواضع)من تواضع  رفعو
 كمن عرؼ نفسو فقد عرؼ ربو(،عرؼ قدره كٓب يتعدَّ طوره

فتدخل ُب كل   ،نفخ الركح فيوتغلغل ابلصورة اإلنسانية ا١بميلة الكاملة فت (فَِإَذا َسوَّيْػُتوُ )-ِٕ
فتذكب الركح فيو بكل خلية فتعطيو ا٢بياة كالقيمة كالرفعة كا٤بؤىبلت البلزمة على  ،كيانو

 كتعرؼ من النفخ،كماء الورد ابلورد،فتذكب الركح اب١بسد ذكابف الدىن ابلسمسم،التكامل
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كتعطيك أعلى قيمة  ،ا٢بياة كتبعث ا٢بياة أف الركح من الريح الشفافة الٍب ىي سرٌ  (يَػَفْختُ وَ )
أضاؼ الركح إٔب نفسو سبحانو تشريفان آلدـ كتكرٲبو  (َويَػَفْخُت ِفيِو ِمن ر وِحيُب الوجود)
، لو ٓب أيت األمر ابلسجود ،ال قيمة لومن طْب كعندما كاف جسمان ماداٌين عاداٌين ، كتعظيمو

أصبح لو قيمة عليا لذلك جاء ، كلكن عندما تشرؼ ا١بسم ا٤بادم هبذه الركح ا٤بعنوية العليا
فكاف السجود لقيمة ىذه الركح ، فسجد لو ا٤ببلئكة كلهم أٝبعوف أبمر هللا، األمر ابلسجود

كأكرب من ، فكانت أكرب من أف تقاس، كقد ٘باكزت ركحو أف تدرؾ اب٢بواس كال ابلعقوؿ، فيو
كرامان إسجدكا لو اف (فَػَقُعوا َلُو َساِجِدينَ ) كا٢بواس! العلمي تدركها العقوؿ كالبحث أف

كلكن ، كما نسجد  أماـ القبلة كال نسجد للقبلة،  كتعظيمان ألمر هللا ابلسجود ،كتعظيمان لو
ال سجود عبادة ، كىذا السجود ٙبية كتكرًن كسبلـ كاحَباـ، لو سبحانو هللا أمران ابلسجود

 طاعة إليو.ك 
  :وعالق  إتسد ابلروح، آدـ :فائدة

كىو جسم ، إليهاالَبايب جاذبية األرض الٍب ٘بذب ا١بسد -ُ:فيكوف اإليساف بي جاذبيتي
-ٍِب ٲبوت كيرجع إٔب أصلو من الَباب. ،مادم ثقيل دنيوم سفلي ظلمائي لو عمر ٧بدكد

كىي ركح معنوية خفيفة غيبية ، اجاذبية قيم السماء ٥بذه الركح الٍب تريد أف تسحبها إليه
كلكن بعد موت اإلنساف ، ىي ال ٛبوت ٗبوت ا١بسد ،علوية شفافة نورانية ليس ٥با عمر ٧بدد

كترجع  ،فيكوف ا١بسد ٗبثابة سجن للركح، تتحرر الركح من قيود ا١بسد ألهنا ٨بالفة للجسد
يدعم جاذبية الركح فيغٌذيها  كطبيعة ا٤بؤمن، الركح إٔب مكاهنا ا٤بتألق ُب العآب اآلخر الغييب

فّبل ما كراء ، فيحٌلق إبٲبانو كعبادتو مع رحاب الركح الواسعة ،ابإلٲباف كالعلم كالعبادة 
كقيمة الوجود على أنو أكرب من ظاىره ا٤بشهود! فيؤمن ابلغيب  ،ا٤برئيات كيعرؼ فلسفة ا٢بياة

ا١بسد ا٤بادم فتفصلو عن جاذبية  كغّب ا٤بؤمن أتخذه جاذبية، كبيـو القيامة كيستعد للحساب
عن السيد فيخسر الدنيا كاآلخرة.، كشهواتو دمة ا١بسدخك  فيستغرؽ ُب حٌب الدنيا، الركح

الًَّذينى خىًسريكا ) كقولو خسر نفسو(؟!ك  ،اذا ينتفع اإلنساف لو ربح العآب كلوم) ا٘تسيح)ع(
تنبيو  )ا٣باسر من غفل عن إصبلح ا٤بعاد( (عن النيب)ص، ُِاألنعاـ/(أىنفيسىهيٍم فػىهيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى 

ج عن فساد، كحرص ُب إصبلح رٌ : ىدل ُب رشادو، كٙبللمّتقي)ِف غرر اٖتكم  .ّٗٓص ا٣بواطر
 ا٤بعاًد(
 ﴾بَُِّد بِزِِْْظَ خعْعٌَْسَشَ ًًََدَٕ َِٖٓ خٌَُْدكِشَِّٖ ، كَغَفَذَ خََُِْٔدجٌَِصُ ًُُِّيُْْ ؤَـَْٔؼٌَُٕ﴿-ٗٚ-ٖٚ
متثل ٝبيع ا٤ببلئكة ألمر رهبم ابلسجود خضوعان  فا (اَلِئَكُ  ُكل ُهْم َأّْتَُعوفَ َفَسَجَد اْلمَ )

إاٌل إبليس  (ِإَّلَّ ِإبِْليَس اْسَتْكبَػَر وََكاَف ِمَن اْلَكاِفرِينَ )-ْٕ، كتعظيمان ألمره كما ىي فطرهتم
كٓب يفكر أنو ، ان عليوكأىب السجود آلدـ استنكافان كاستكبار ، ع كتعاظم كاستعلى من طاعة هللاترفٌ 
كىمىن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اَّللًَّ فػىقىٍد ظىلىمى ) ل حدكده كأدبو ا٘باىو كقولوأ على هللا عز كجل كتعدٌ رٌ ٘ب
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كبذلك طرده هللا من ساحة رٞبتو كمن ا٤بؤل ، فكفر كاتٌبع ىواه فهول كسقط، ُالطبلؽ/ (نػىٍفسىوي 
ألنو  (ِإبِْليسَ ) ي٠بٌ  :فائدةلى ا٢بياة! كبقي متطفبلن ع ،كٓب يربح ،فخسر كل شيء، األعلى

كىًإف كىانيوا ًمن قػىٍبًل ) كٓب يتب كٓب يستغفر كقولو ،س من النجاةأيبلس أم يقنط من رٞبة هللا كيي
ٍبًلًسْبى  / (أىف يػينػىزَّؿى عىلىٍيًهم مًٌن قػىٍبًلًو لىمي ٓب يكن إبليس من ، آيسْب قانطْب :مبلسي ْٗالرـك

كلكنو كاف ُب جو عبادم ، كلو كاف من ا٤ببلئكة ٤با عصى هللا، ا١بن٭با كاف من إا٤ببلئكة ك 
 َٓالكهف/( ًإبًٍليسى كىافى ًمنى ا١بًٍنًٌ فػىفىسىقى عىٍن أىٍمًر رىبًٌوً كقولو )  م متألق مشَبؾ مع ا٤ببلئكة!كدٌ 
 هَدٍَ ؤََٗد خَْْشٌ ِّٓنْوُ  ، شْضَ ؤَّْ ًُنطَ َِٖٓ خُْؼَدُِنيَؤَعْعٌَْسَهَدٍَ َّد بِزِِْْظُ َٓد َٓنَؼَيَ ؤَٕ ظَغْفُذَ َُِٔد خََِوْطُ زَِْذََُّ ﴿-ٙٚ-٘ٚ

 ﴾ِٖٓ ىِنيٍ خََِوْعَنِِ ِٖٓ َّٗدسٍ ًَخََِوْعَوُ
كهللا ا٣بالق العزيز  ،بْب إبليس ا٤بخلوؽ العاصي اللئيم ،زأتٌمل كتدبٌر هبذا ا٢بوار النموذجي ا٤بمي

أنو مبِب على التفاىم العلمي ، ؤثرةيٌصور القرآف ىذا ا٢بوار بصورة ٦بٌسمة حٌية م، الرحيم
فإذا كاف ، من أجل ترشيد ا٢بالة كحلَّ أزٌمتها ككأهنا حالة شورل ،ضوعي ا٥بادئو كالنقاش ا٤ب

 فكيف تكوف عبلقة هللا ابلسائرين ُب طريقو؟، حوار هللا مع إبليس العاصي هبذه ا٢برية ا٤بنفتحة
اإل٦تاف عمل كلو الصادؽ )ع( ) عن اإلماـ، ككيف تكوف عبلقة ا٤بؤمنْب بعضهم ببعض؟

كدراسة فن ا٢بوار كطريقة  ،علينا أف نٌتخذ منو الدركس كالعرب ،ِّصٗٔالبحار( والقوؿ بعضو
على أساس كلمة التوحيد   ،من أجل توحيد كلمة األمة، استيعاب اآلخر كاالنفتاح عليو

ختلفت أمة بعد نبٌيها إاٌل )ما ا عن النيب)ص(، ُّالشورل/ (أىٍف أىًقيميوا الدًٌينى كىالى تػىتػىفىرَّقيوا ًفيوً كقولو)
فسألو  :ا٘تعىن-ٕٓ، ُّٖأمإب الطوسي ص ظهر أىل ابطلها على أىل حٌقها إاٌل ما شاء هللا(

، االستفهاـ للتوبيخ (قَاَؿ اَي ِإبِْليُس َما َمنَػَعَك َأف َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ ) هللا سبحانو قائبلن 
أم ما منعك أف ٚبضع كتسجد ٤بخلوؽ ، لو ُب االمتناع عن أمر السجود كتعريف أنو ال عذر

كأضاؼ  توليت خلقو كتكرٲبو بنفسي من غّب كاسطة أب كأـ مع كامل الرعاية كٛباـ العناية؟
ىي كناية ببلغية ، ٤با خلقت بقدرٌب (ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ ) خلقو إٔب نفسو تكرٲبان آلدـ ا٣بليفة

يىدي اَّللًَّ فػىٍوؽى ) الٍب تتمٌثل ُب إرادتو كمشيئتو سبحانو كقولو، رة اإل٥بية القاىرةتشبيهية على القد
 .َُالفتح/ (أىٍيًديًهمٍ 
كنسبة خلقو إٔب اليدين للعناية ، ّا٤بلك/(ٍبيَّ اٍرًجًع اٍلبىصىرى كىرَّتػىٍْبً ( لتأكيدىا كقولو )بَِيَديَّ ) كالتثنية

فإف اإلنساف إ٭با يستعمل اليدين لزايدة العناية ، آدـ تقاف صنعو كىذا لتشريفإالفائقة ٖبلقو ك 
َّا عىًملىٍت أىٍيًدينىاتقاف الصنع ٗبا يعمل كقولو)إك  أفتعاظمت ذاتك على  (َأْسَتْكبَػْرتَ ) ُٕيس/(٩بًٌ

ـْ  ) كىذا سؤاؿ توبيخ كىل أعطيت نفسك أكرب من قدرىا؟!، أمرم (أـ  ُكنَت ِمَن اْلَعاِليَ َأ
، لشعورؾ أنك أعظم من آدـ ين الذين يتعالوف على أكامر هللا؟!كنت من الطاغْب ا٤بتكرب 

ْنوُ  )-ٕٔ ٌر مِّ ٍر ألنك ) لعْب أان أفضل كأشرؼ منو!(قاؿ إبليس الٌ قَاَؿ َأَن َخيػْ َخَلْقَتِِن ِمن نَّ
 من الطْب؟قيمة أك أف النار أعلى  كمن قاؿ أف الطْب أقل قيمة من النار؟ (ِمن ِطيٍ  َوَخَلْقَتوُ 

فليس ىناؾ جنس ، كىم أماـ هللا ا٣بالق سواء، خلقو هللا ٤بهمة خاصة ُب ا٢بياة فكل شيء
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 ٭با سيٌلم التفاضل كارتفاع ا٤بنزلة حسب مقدار طاعة هللا تعأب بصدؽ كقولوإك ، أعلى من جنس
، رٌد قبيح أنو، ر اآلي  اْلاواء على رد إبليستصوّ ، ُّا٢بجرات/ (ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعندى اَّللًَّ أىتٍػقىاكيمٍ )

كاف إبليس أكؿ ،  قف التارٱبي ا٤بشهودو يصدر عن طبيعة خبيثة ٘بٌردت من كل خّب ُب ىذا ا٤ب
اللـؤ جامعة  ةكصف، إنو أكؿ من حسد كحقد كعاش اللـؤ، ل النار على الطْبكفضٌ ، من قاس

  لكل الرذائل!
كا٣بركج عن  ،فكس الشيطااكأتييد كس ،باع ا٥بولأف سبب كل معصية اتٌ  :تشري اآلي : فائدة

)من قاـ  ِف غرر اٖتكم، لةز كعلى قدر العبودية يكوف رضا هللا كتكوف ا٤بن، العبودية  عز كجل
وتشري اآلي  ؿ العبودية أعيد إٔب الرؽ!و ر عن أصكمن قصٌ  بشرائط العبودية أىًٌل للعتق(

إٔب الكفر  كقد يؤدم، :أف اإلصرار على ا٤بعاصي الصغّبة تكوف جرأة الرتكاب الكبائرأيضاً 
ًت اَّللًَّ ُب النهاية كقولو) بيوا آًبايى /(ٍبيَّ كىافى عىاًقبىةى الًَّذينى أىسىاءيكا الس وأىل  أىف كىذَّ  َُالرـك

 ﴾ًَبَِّٕ ػََِْْيَ َُؼْنَعِِ بَََُِٰ ٌَِّّْ خُذِِّّٖ ، هَدٍَ كَدخْشُؾْ ِٓنْيَد كَةَِّٗيَ سَـٌِْْ﴿-ٛٚ-ٚٚ
َها(هللا لو)قَاؿَ ) ألف ، من ٦بتمع ا٤ببلئكة ُب ا٤بؤل األعلى ك٧بل التكرًن ُب ا١بنة (فَاْخُرْج ِمنػْ

يهبط ٗبقدار ذنبو عن نسبة ألف العاصي ، مقامها خاص اب٤بطيعْب  فبل تليق ابلعصاة
كإذا ابتعد عن الرٞبة حٌلت بو ، كالطرد عن نعيم ا١بنة، فيستحق اإلبعاد عن رٞبة هللا، الكماؿ

، (فإنك ملعوف مبعد كمطركد من رٞبٍب كٞبايٍب كمن كل خّب ككرامةِجيمٌ فَِإيََّك رَ ) النقمة كالٌلعن
كال أريد لعبادم أف يٌتصفوا هبذا الكربايء فيجعل الٌلعنة الصقة ، ده على أمر هللاجزاء جرأتو كٛبرٌ 

ينِ  )-ٖٕ، بكل الذين ٲبارسونو فكران كسلوكان  :الطرد من  الّلعن (َوِإفَّ َعَلْيَك َلْعَنِِت ِإىَله يَػْوـِ الدِّ
أم كإف عليك ا٣بزم الدائم على سبيل السخط ، عنوفٕبيث يلعنو هللا كيلعنو البل، رٞبة هللا

ينِ ) خزم ٩بتد، بعاد عن رعايٍب كىدايٍب كٞبايٍبكاال إٔب يـو ا١بزاء كا٢بساب  (ِإىَله يَػْوـِ الدِّ
 كالعذاب األليم الذم ٱبلد فيو.

 ﴾بَََُِٰ ٌَِّّْ خٌَُْهْطِ خَُْٔؼٌُِِّْ ، هَدٍَ كَةَِّٗيَ َِٖٓ خُُْٔنظَشَِّٖ ، ٌَِّّْ ُّسْؼَؽٌَُٕ هَدٍَ سَذِّ كَإَٗظِشِِْٗ بَََُِٰ﴿-ٔٛ-ٜٚ
لشدة عداكتو ككراىتو آلدـ كذريتو! كىو  ،ؿ ا٢بسد كا٢بقد كاللـؤ إٔب ترٝبة عمليةكىنا ٙبوٌ 

منهج هللا ٫برافهم عن إلغوائهم كا، مصمم كمعلن تصميمو بوضوح على االنتقاـ من آدـ كذريتو
 (ًإنَّوي لىكيٍم عىديك  م ًبْبه الى تػىتًَّبعيوا خيطيوىاًت الشٍَّيطىاًف وَ ) رتكبوه كقولواببل ذنب ، ا٤بستقيم

قاؿ إبليس ايرب فأمهلِب كأٌخرين كال ٛبتِب كال  (قَاَؿ َربِّ فَأَيِظْرين ): ا٘تعىن-ٕٗ، َِٖالبقرة/
كأنو ، كلقد سَب حٌب كأنو غفر، حٌب كأنو أٮبلكهللا سبحانو لقد أمهل )، تعاقبِب على ما أفعل
َعثُوفَ  ) (أنذر حٌب كأنو أعذر! (إٔب يـو تبعث فيو ا٣ببلئق من قبورىم للحساب يـو ِإىَله يَػْوـِ يُػبػْ

فبل ، كينجو من ا٤بوت، أراد إبليس أف ٯبد مهلة إلغواء آدـ كذريتو كأيخذ منهم أثره، القيامة
(قاؿ هللا لو فإنك من ا٤بمهلْب إٔب َؿ فَِإيََّك ِمَن اْلُمنَظرِينَ قَا )-َٖ، موت بعد البعث كالنشور
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قتضت حكم  هللا أف ٣تيبو على ا، كقت النفخة األكٔب حيث ٲبوت الناس كتنتهي مهمتك
ٍيدى الشٍَّيطىاًف كىافى ) ان كقولوفكلكن جعل كيده ضعي، وأف ٦تنحو الفرص  الِت أراد، طلبو ًإفَّ كى
كىو يقابل ىداية الرٞبن   ،ستيضًعف كيد الشيطاف ألف سبلحو الوسوسةا٭با كإ ٕٔالنساء/(ضىًعيفنا
 ، َُِاألعراؼ/ (ًإفَّ الًَّذينى اتػَّقىٍوا ًإذىا مىسَّهيٍم طىاًئفه مًٌنى الشٍَّيطىاًف تىذىكَّريكا فىًإذىا ىيم م ٍبًصريكفى ) كقولو

قىٍد جىعىلى اَّللَّي ًلكيلًٌ شىٍيءو ) كقولو ،كليكوف الشيطاف من ا٤بقادير ا٤بقٌدرة ا٤بوزكنة ُب النظاـ العاـ
كقد أمهلو هللا لتحقيق سٌنة االبتبلء كاالختبار لعباده، ليكشف ابلببلء عن ، ّ/الطبلؽ (قىٍدرنا

ليوىىيٍم أىيػ هيٍم أىٍحسىني عىمىبلن معادهنم ا٢بقيقية كقولو ) ( ًإانَّ جىعىٍلنىا مىا عىلىى اأٍلىٍرًض زًينىةن ٥بىىا لًنػىبػٍ
كُب ، ات راحات كخرباتكُب ا٤بشقٌ ، وِف ا٘تكاره مكاـر، يقاؿ:ِف ان منح من هللا ٕ/الكهف

)ما من بلية عن اإلماـ اٖتسن العسكري)ع(، هتا الكراماتكُب الببلاي بداايت هنااي، ا٤بعاانة ىباة
 ،فاإلنسا لكس الشيطاف كىو اك٤با ُب ٨بالفة كس ، ّْٕ/ٖٕالبحارإالٌ ك فيها نعمة ٙبيط هبا(!

 )كمن اتٌقى هللا كقاه( ٤با ٲبتلك اإلنساف من التقول، من الثواب ا١بزيل كا٤بقاـ امود
)ُب اإلخبلص يكوف  عن اإلماـ علي )ع( ّالزمر/(أىالى َّللًًَّ الدًٌيني ا٣بٍىاًلصي كاإلخبلص  كقولو)

اه يـو الوقت ا٤بعلـو الذم فأعط (ِإىَله يَػْوـِ اْلَوْقِت اْلَمْعُلوـِ )-ُٖ، َّٗتنبيو ا٣بواطر صا٣ببلص(
كىو اليـو ا٤بعلـو الذم يبعث فيو ا٣ببلئق للجزاء كىو يـو ، كٓب يعطو إٔب يـو يبعثوف، طلبو

 الكربل. القيامة
 ﴾بَُِّد ػِسَددَىَ ِٓنْيُُْ خُُْٔخَِْقنِيَ ، هَدٍَ كَسِؼِضَّظِيَ َُإُؿٌَِّْنَّيُْْ ؤَـَْٔؼِنيَ ﴿-ٖٛ-ٕٛ
إبليس كأقسم بسلطانك كقهرؾ كبعزتك كاستغنائك عن خلقك كعدـ قاؿ  (قَاَؿ فَِبِعزَِّتكَ )

هم كأزيٌنن ٥بم الباطل (ألضلنٌ َْلُْغِويَػنػَُّهْم َأّْتَِعيَ ) حاجتك إٔب طاعتهم أف يؤمنوا أك يكفركا
عن طريق كساكسو ا٣بادعة ليحرمهم ، كالشقاؽ كالنفاؽ كالفساد كأدعوىم إليها كأغرينهم هبا

، إٔب أف من أبعده جهلو عن ا٢بق :ِف اآلي  إشارةهللا منها بعصيانو.  من جنة ا٣بلد كما حرمو
فىبلى تىٍدعي مىعى اَّللًَّ ًإ٥بى نا آخىرى قاء كقولو)كالعناء كالشٌ كالباطل توجهت أحوالو تدرٯبيان إٔب السوء 

، ره الباطل)إٌف من ال ينفعو ا٢بق يض عن اإلماـ علي)ع(، ُِّالشعراء/ (فػىتىكيوفى ًمنى اٍلميعىذًَّبْبى 
كنز العماؿ كمن ال ينفعو اليقْب يضره الشك(، كمن ال يستقيم بو ا٥بدل تضره الضبللة

 .ِِْْٓخرب
كال يستثُب إاٌل من ليس عليهم ، إنو لن ينجو مٌِب ، ٙتا دَّلَّلت واسع  منها (َأّْتَِعيَ ) ككلمة

دة بوساكسو الفنية ككسائلو ا٤بتعد، فصمم أف ٰبيٌرؾ كافة أساليبو ا٣ببيثة، سلطاف كإمكانية
الٍب تدخل فيها  !كابطنها يضرٌ كٲبٌر  كيغرٌ  الٍب ظاىرىا يسرٌ  ،ا٣بادعةا٤بكثٌفة ا٤بدركسة 
فينحجبوا عن آفاؽ ، كيزيٌن ٥بم أنواع الشهوات كتستهويهم ا٤بغرايت كحٌب الدنيا ،الشبهات

،  اقط أكراؽ الشجركما تتس،  كىنا أتخذىم سيٌنة التساقط، الغيب كحٌب هللا كينسوا اآلخرةعآب 
فبل يتساقط ، هنا رأس كل خطيئةإكذلك يتساقط الناس العاصْب ُب شبك حٌب الدنيا ك 



 

 317الثالث والعشروف                             / إتزءٛٛ/ عدد آايهتا  كي / م ٖٛص / سورة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

ًإنَّوي لىٍيسى لىوي سيٍلطىافه عىلىى ) ٭با يتساقط ا١باىل كالظآب الدخيل كقولوإ، ا٤بؤمن ا٤بخلص األصيل
 (طىانيوي عىلىى الًَّذينى يػىتػىوىلٍَّونىوي كىالًَّذينى ىيم بًًو ميٍشرًكيوفى ًإ٭بَّىا سيلٍ  ،الًَّذينى آمىنيوا كىعىلىى  رىهبًًٌٍم يػىتػىوىكَّليوفى 

ُهُم اْلُمْخَلِصيَ )-ّٖ ، ََُ-ٗٗالنحل تهم العبادة صى الذين أخلى  :صيا٘تخلَ  (ِإَّلَّ ِعَباَدَؾ ِمنػْ
 فػىقىٍد كىمىن يػىٍعتىًصم اًبَّللًَّ ) كقولو راط ا٤بستقيممتلكوا عناصر الثبات على منهج الصفا ،الصادقة

ا  كل و إهنم أخلص، فصارت عندىم ا٤بناعة القوية َُُآؿ عمراف/ (ىيًدمى ًإٔبى  ًصرىاطو م ٍستىًقيمو 
فأخلصهم ، َّٗتنبيو ا٣بواطر ص اإلخبلص يكوف ا٣ببلص(ُب ) عن اإلماـ علي )ع(نفوسهم 

كصاركا من ا ركحيان كتسامو رتفعوا كرعاىم ُب حياهتم حٌب ا ،هللا لنفسو كقرهبم إليو كىداىم طريقو
فصارت قلوهبم حـر هللا فلم ، ٓٓالقمر/ (ُب مىٍقعىًد ًصٍدؽو ًعندى مىًليكو م ٍقتىًدرو )كقولو  أىل ا١بنة

، إليك نقطاع)إ٥بي ىب ٕب كماؿ اال ِف دعاء اإلماـ علي)ع(!عزكجٌل  ٯبعلوا ٕبـر هللا غّب هللا
ر القلوب حجب النور فتصل إٔب معدف حٌب ٚبرؽ أبصا، كأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرىا إليك

فما ألقاه إليهم الشيطاف من ، ٖٗ/صْٗالبحار قة بعز قدسك(كتصّب أركاحنا معلٌ ، العظمة
ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقْوا ِإَذا ) حبائلو كمكائده كتزيينو فلم يقدر أف يضلهم كيغويهم كٱبدعهم كقولو

َن الشَّْيطَاِف َتذَكَُّرو  )ا٤بؤمن عن اإلماـ الباقر)ع( َُِاألعراؼ/ (ا فَِإَذا ُىم م ْبِصُروفَ َمسَُّهْم طَاِئٌف مِّ
، ُِْ/ِالكاُب كا٤بؤمن ال يستفٌل من دينو شيء(، ا١ببل يستفٌل اب٤بعاكؿ، أصلب من ا١ببل

، تغريّ زبر ا٢بديد إذا دخل النار  إفٌ ، )إٌف ا٤بؤمن أشٌد من زبر ا٢بديد وعن اإلماـ الصادؽ)ع(
)إٌف من أمٍب  عن النيب )ص( َّْ/ٕٔالبحارقلبو( ّبٌ ل ٍب نيشر ٍب قتل ٓب يتغن لو قيتكإٌف ا٤بؤم

ىؤالء ىم النخبة  ُْْ/٦ّبمع البيافلرجاالن اإلٲباف أثبت ُب قلوهبم من ا١بباؿ الٌركاسي( 
الذين ٲبتلكوف اإلخبلص مع هللا  ،كالنموذج األمثل ُب القدكة كالقيادة ا٢بسنة، الصا٢بة

 م القبلئل ُب كل جيل كُب كل زماف كمكاف.كى ،كالصدؽ مع الناس
ككٌضح طريقو ، برّ ا٘ترسـو واٗتطري ا٘تخد الشيطاف منهجو ّبذا القسم اسـو حدّ  :فائدة

كيكوف معو ُب حصنو  (برىاف ربو) من يعصمو (إَّلّ ) ا٤بفسد!أنو يغوم كيضل ٝبيع بِب آدـ
فهو ٰباكؿ جاىدان أف يغويو ، وفهذا مستثُب فبل سلطاف كال قدرة للشيطاف علي، أين ما يكوف

كىو ، األمْب ا٤بنيع كلكن ا٤بخلص دائمان ُب عصمة ربو داخل ُب حصنو ا٢بصْب، بوسوستو
كسبيل النجاة األكيد ، كهبذا ينكشف بوضوح عن العاصم الوحيد، يقظ فبل ٱبدعو كال يغريو

٤بخلىصة ُب كل حركاهتا إهنا العبلقة ا٣بالصة اب كالعبادة ا، الشيطافك بْب الناس  ٲبنعالذم 
إهنا  ىذا كحده طريق السعادة كمنهج ا٢بياة الذم ٯبعلو يفوز ٖبّب الدنيا كاآلخرة.، كسكناهتا

كعليو تبعة ما ، معركة معنوية دائمة ٱبوضها اإلنساف على علم كببل غموض كىو حر ٨بتار
 ٱبتار.
 ﴾يَنََّْ ِٓنيَ ًََِّٖٓٔ ظَسِؼَيَ ِٓنْيُْْ ؤَـَْٔؼِنيََُإََِْٓإََّٕ ـَ ، هَدٍَ كَدُْمَنُّ ًَخُْمَنَّ ؤَهٌٍُُ﴿-٘ٛ-ٗٛ
ًلكى أبًىفَّ اَّللَّى ىيوى ا٢بٍىق  أقسم هللا تعأب اب٢بق كقولو) (قَاَؿ فَاْٖتَق  )    َواْٖتَقَّ ) ِٔا٢بج/(ذى 

كدائمان ، كا٢بق قوٕب كفعلي، كا٢بق كصفي، كاب٢بق أقضي كابلعدؿ أحكم، (كا٢بق ما أقوؿَأُقوؿُ 
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إنو ، ت لغّبهإنو ا٢بق ا٤بتأٌلق الثابت بذاتو كا٤بثبٌ ، وؿ ا٢بق كأدعو إٔب ا٢بق كأثيب عليوأان أق
ا٤بؤثر الذم يعلو كال ييعلى  الثابتكلكنو ا٢بق ، كصورهكتطبيقاتو ا٢بق الذم تتعدد مواضعو 

كمن ا٢بق ، كإليوكمعو ككاف ا٢بق منو  ،كهللا تعأب ىو ا٢بق كال يصدر منو إال ا٢بق، عليو
يىاةه ايى أيكٕب اأٍلىٍلبىابً ) صاص العصاة الطغاة ا٤بعاندين كقولوق  ُٕٗالبقرة/(كىلىكيٍم ُب اٍلًقصىاًص حى

كالزايدة ُب النوعية  ، للداللة على الكثرة ُب العدد :ْلمَلف (َْلَْمََلَفَّ َجَهنََّم ِمنكَ )-ٖٓ
ًٍت كىتػىقيوؿي ىى كقولو) نَّمى ىىًل اٍمتىؤلى أم ألمؤلف من جنسك من ، َّؽ/(ٍل ًمن مَّزًيدو يػىٍوـى نػىقيوؿي ١ًبىهى

 أتكيد للجنسْب. (َأّْتَِعيَ (من الناس من ذرية آدـ)َوِٝتَّن تَِبَعكَ ) شياطْب ا١بن كذريتهم
ا  ، كىنػىٍفسو كىمىا سىوَّاىىا) إٌف هللا أعطى لئلنساف حرية االختيار كقولو-ُ:فائدة ا فيجيورىىى فىأى٥ٍبىمىهى

فهو سبحانو برٞبتو كىب لئلنساف  ، َُالبلد/(َوَىَديْػَناُه النَّْجَدْينِ ) كقولو ٖ-ٕالشمس/ (كىتػىٍقوىاىىا
، ككٌضح لو ا٣بّب كأمره بو كأاثبو عليو، كأعطاه القدرة على التمييز كاالختيار، العقل كاإلرادة

و كٰباسب علي ،كجعلو حران ٨بتاران كمسؤكالن عن اختياره، كحٌذره من الشر كهناه عنو كعاقبو عليو
ًذًه أىٍعمىى  فػىهيوى ُب اآٍلًخرىًة أىٍعمىى  كىأىضىل  سىًبيبلن من ا٣بّب كالشر كقولو) افى ُب ىى  ، ِٕاإلسراء/ (كىمىن كى

إذا  :إتواب ُب جحيم النار؟ ،:كيف يعاقب هللا تعأب إبليس كىو ٨بلوؽ من النارسؤاؿ-ِ
 .أسبابو أأراد هللا شيئان ىيٌ 

 ﴾ًََُعَؼََُِّْٖٔ َٗسَإَهُ زَؼْذَ لِنيٍ ، بِْٕ ىٌَُ بَُِّد رًِْشٌ ُِِّْؼَدَُِٔنيَ ، ػََِْْوِ ِْٖٓ ؤَـْشٍ ًََٓد ؤََٗد َِٖٓ خُُْٔعٌََِِّلِنيَ هَُْ َٓد ؤَعْإٌَُُُْْ﴿-ٛٛ-ٙٛ
  (ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو ِمْن َأْجرٍ )

ؿ كجاه حٌب تتهموين من ما ،قل ٥بم اي دمحم ما سألتكم على تبليغ رسالة اإلسبلـ أجران دنيواين 
إهنا قيمة القيم ، إٌف تبليغ رسالة اإلسبلـ كالقرآف فوؽ األجر ا٤بادم، ابلسعي للسيادة كالرائسة

كالذم يعرؼ الثمن ا٤بناسب ىو هللا الذم ، ن بثمن دنيومال تثمٌ  ،كقمة القممكنعمة النعم 
تشّب اآلية إٔب أف التجارة ابلدنيا  ُِيس/(تىديكفى اتًَّبعيوا مىن الَّ يىٍسأىليكيٍم أىٍجرنا كىىيم م هٍ أرسلو كقولو)
كأشد ، من كبائر الذنوب، كحٌب الدنيا كالتعٌلم للدين من أجل ا٤باؿ كا١باه، ابسم الدين

 (َأف َُتَْبَط َأْعَماُلُكْم َوَأيُتْم ََّل َتْشُعُروفَ ) كقولو  ، كأكضح النقائضكأكرب النقائص، العيوب
يَبؾ الناس شيئان من دينهم إلصبلح دنياىم إاٌل فتح هللا عليهم ما )ال  ِف غرر اٖتكم ِا٢بجرات/

كما أان من ا٤بتصٌنعْب ، ا٤بٌدعْب معرفة ما ليس عندىم (َوَما َأَن ِمَن اْلُمَتَكلِِّفيَ ) !ىو أضٌر منو(
أف علٌي فوجب  ،كإ٭با أان مأمور من هللا تعأب، ا٤بٌدعْب للنبوة كذابن على هللا كال أتقٌوؿ القرآف

ألنو ، قناعٔب تكٌلف كتصٌنع كجهد كثّب ُب اإلألف تبليغ منهج هللا ال ٰبتاج إ أنٌفذ األكامر!
ا ) الطبيعية كقولوالسليمة موافق مع حركة الفطرة  الى تػىٍبًديلى ًفٍطرىتى اَّللًَّ الًٍَّب فىطىرى النَّاسى عىلىيػٍهى

/(٣ًبىٍلًق اَّللًَّ  : مذٌكر ِذّكر (ِإَّلَّ ِذْكرٌ ) إٌف ىذا القرآف (لِّْلَعاَلِميَ ِإْف ُىَو ِإَّلَّ ِذْكٌر )-ٕٖ، َّالرـك
ِإَّلَّ اب كابليـو اآلخر، كمعٌلم فلسفة ا٢بياة كقيمة الوجود على أنو أكرب من ظاىره ا٤بشهود )

، إاٌل موعظة ابلغة كمرشدان ىاداين للٍب ىي أقـو ١بميع العقبلء من الناس ُب العآب( ِذْكرٌ 
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٤بن أراد ا٥بداية كٕبث عن ا٢بق كطلب ا٢بقيقة ، ليمة كالطبائع ا٤بستقيمةأصحاب العقوؿ الس
، ْٓؽ/ (اؼي كىًعيدً فىذىكًٌٍر اًبٍلقيٍرآًف مىن ٱبىى كىمىا أىنتى عىلىٍيًهم ًٔبىبَّارو ) ُب كل زماف كمكاف كقولو

موٌجهان  اين ىاد فيكوف دستوران ، (يتذكركف بو كل ما ينفعهم ُب دينهم كدنياىمِذْكرٌ ) كأيضان القرآف
لًٌيػىٍقًضيى )الناس أٝبعْب كاب٣بصوص ا٤بعاندين كقولو كإلقامة ا٢بجة البالغة على ، كشرفان للعا٤بْب

ٗبا أف النيب ، ِْاألنفاؿ/ (اَّللَّي أىٍمرنا كىافى مىٍفعيوالن لًٌيػىٍهًلكى مىٍن ىىلىكى عىن بػىيًٌنىةو كىٰبىٍٓبى  مىٍن حىيَّ عىن بػىيًٌنىةو 
فبل بد أف يكوف القرآف دستوران ىاداين للناس ، لقرآف خاًب الكتب السماكيةكا، خاًب األنبياء

: القرآف الكرًن ىو ا٢بق كا٢بجة كا٢باجة للناس إذف، كليس دستوران خاصان للمسلمْب، أٝبعْب
ؿي فىمىاذىا بػى ) أٝبعْب كقولو كستعرفوف  (ُمنَّ َولَتَػْعلَ )-ٖٖ ،ِّيونس/(فىأىىنَّ  تيٍصرىفيوفى  ٍعدى ا٢بٍىقًٌ ًإالَّ الضَّبلى

كغلبتو على ٝبيع األدايف السابقة ، أيها الناس صدؽ ما أخربى بو القرآف من الوعد كالوعيد
قًا لَِّما بَػْيَ يََدْيِو ِمَن اْلِكَتاِب ة البلحقة كقولو)يكالنظم الوضع َوَأيَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب اِبٖتَْقِّ ُمَصدِّ
حقيقة القرآف كأخباره كصدقو بعد مركر  منٌ كلتعل (يَػَبَأُه بَػْعَد ِحيٍ ) ْٖا٤بائدة/ (َوُمَهْيِمًنا َعَلْيوِ 

ىيوى الًَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي اًب٥ٍبيدىل  كىًديًن ا٢بٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌيًن كيلًًٌو كىلىٍو كىرًهى ) لوو زماف كق
ككل قريب كاد أف ، قريب تو ، ككل آككل كائن آت، ككل مقٌدر كائن، ّّالتوبة/ (اٍلميٍشرًكيوفى 

ايكوف كقولو) كقد أنصف كثّب من علماء -ُ:فائدة. ٕ-ٔا٤بعارج/(كىنػىرىاهي قىرًيبنا ، ًإنػَّهيٍم يػىرىٍكنىوي بىًعيدن
قاؿ  م العلمي ٤بعرفة ا٢بقيقة.هلداللة على ٕبث، )ص(كاإلسبلـا٤بصطفى  دمحمالنيب الغرب 
َولَتَػْعَلُمنَّ يَػَبَأُه بَػْعَد )-ِ، ا ُب نصف قرفعجبت ٥بذا األٌمي كيف فتح نصف الدني :نبليوف
ٕبيث لو كشف لو الغطاء ما ازداد ، ينبغي للمؤمن أف يكوف كاصبلن إٔب درجة اليقْب (ِحيٍ 
 .ُٕٓخطبة(ابليقي تدرؾ الغاي  القصوى) ِف هنج البالغ  !يقينان 
علم فليقل يكمن ٓب ، بو )اي أيها الناس من علم شيئان فليقل عبد هللا بن مسعود أنو قاؿ :روي

قيٍل مىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو ) ٍب قاؿ، هللا أعلم، فإف من العلم أف يقوؿ ٤با ال يعلم، هللا أعلم
لًًٌفْبى   :للمتكّلف ثالث عالمات) عن النيب)ص(، ُّْ/٦ٓبمع البياف ، ٖٔص/(كىمىا أىانى ًمنى اٍلميتىكى

)أجرؤكم  وعنو)ص(، ُُّ/ْالصاُب م(لكيقوؿ ما ال يع، اؿكيتعاطى ما ال ين، ينازع من فوقو
  .ُِّ/ِالبحار على الفتول أجرؤكم على النار(

كأف نقدـ ما ، )هناان رسوؿ هللا)ص( أف نتكٌلف للضيف ما ليس عندان عن سلماف )راي(
كىي  :الكلف  امودة :وىي يوعي، والكلف  من أٔتاء ا٘تشّق  ،َِٖ/ٕالدرر ا٤بنثور حضر(

إل٪باز أفضل األعماؿ مع هبا يطلبها اإلنساف عإب ا٥بمة ك)ا٥بمة على قدر ا٤بهمة(ليتوصل  ما
كإاٌيه عُب ُب ، هز ٪باىي أف يقبل اإلنساف ما ال يوُب إبك  :والكلف  ا٘تذموم ، صرب كمشٌقة

تنقطع ككل عبلقة تبُب على التكٌلف ، عن التكٌلف ما ال يطيق لذلك هنى الرسوؿ)ص(، اآلية
ا٥بادؼ إنو ا٣بتاـ الذم يتناسق سياقو القرآين ، كٚبتتم السورة هبذه اآلية الكرٲبة-ّ ، ـكال تدك 

 كبْب ، يمان لوظتع (َواْلُقْرآِف ِذي الذِّْكرِ ) بْب افتتاح السورة ابلقسم، بْب مطلع السورة كختامها
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ف، كعا٤بية رسالة النيب)ص(مع (حيث التذكّب بعا٤بية القرآِإْف ُىَو ِإَّلَّ ِذْكٌر لِّْلَعاَلِميَ ختامها )
 كحدة موضوع السورة، كنقاكة أىدافها، كٝبالية عرضها كأسلوهبا.

 : وِف اٗتتاـ يقوؿ
ا الًَّذينى آمىنيوا ًإف تػىتػَّقيوا اَّللَّى ٯبىٍعىل لَّكيٍم فػيٍرقىاانن قولو تعأب) ًب بعوف هللا تعأب  ِٗاألنفاؿ/(ايى أىيػ هى

ٔبهد متواصل فللو ، ككانت كتابتها بقدرم ال بقدرىا، لسورة ص (سَّريَ اْلمُ  رآفِ القُ  يُ عْ وَ )
بتاريخ ، كتدفع النقمات، كتزداد الربكات، اب٢بمد تتم الصا٢بات، ا٢بمد كا٤بٌنة

داعْب هللا ، الكاظمية، ق ُب العراؽَُْْ/رمضاف ا٤ببارؾ/ِّا٤بوافق ، ـَُِٗ/َُ/َِ
 إنو ٠بيع ٦بيب الدعاء. ،ور القرآنيةسبحانو أف يعيننا على تكملة بقية السٌ 

 بقلم الباحث:مكي قاسم البغدادم
 

 
 :ةمن مقاصد السور 

كأصل كل ، دة السليمةيألنو أصل اإلٲباف كأساس العق ،ٙبدثت عن التوحيد بَبكيز ، مكية   
نزيو هللا عن مشاهبة تك ، كإخبلص الدين ، بتدأت السورة اب٢بديث عن القرآفا، عمل صاّب
 ُب ظلمات األرحاـ الدالة على قدرة هللامتعددة ت خلق اإلنساف ُب أطوار كذكر ، ا٤بخلوقْب

وذكرت الفارؽ الكبري بي من يعبد ، ككشفت عن مشهد خسراف الكفرة ُب يـو ا١بزاء، تعأب
كذكرت حالة ا٤بشركْب النفسية عندما يسمعوف توحيد هللا ، ومن يعبد آٙتً  متعددة، إٙتاً واحداً 

آايت تدعو العباد إٔب اإلانبة لرهبم قبل ، ٠بعوا ذكر الطواغيت استبشركا كإذا، تنقبض قلوهبم
حيث ، ٍب نفخة البعث كالنشور كأىواؿ القيامة، كختمت السورة بذكر نفخة الصعق، ا٤بوت

(ٝباعات زمراً ) كيساؽ اجملرموف إٔب جهنم، ٝباعات ٝباعات (زمراً ) يساؽ ا٤بتقوف إٔب ا١بنة
ُب مشهد حي ىائل يصٌوره القرآف ككأنو كاقع ، ١بماعة كتلكاف بْب ىذه اكشتٌ ، ٝباعات

يي الضمائر مشهد مصّبم ٰبضره األنبياء ، يتحرؾ على األرض فيؤثر ُب ا٤بشاعر كٰبي
كالوجود كلو يٌتجو إٔب ربو اب٢بمد كالثناء ُب خشوع ، كالصٌديقوف كالشهداء كالصا٢بوف

يتوجهوف إٔب  زمرة السعداءعأب ذكر فيها ألف هللا ت (رمَ سورة الز  ) : ٠بيتالتسمي  خضوع.ك 
يساقوف إٔب النار ٝباعات  وزمرة التعساء، ا١بنة ٝباعات ٝباعات متآلفة ُب تكرًن كتعظيم

ٓب يقطع هللا  )من قرأ سورة ال زمر( عن النيب)ص(: فضلها ٝباعات متكارىة ُب ذلة كىواف.
نػَّتىافً ) كقولو الذين خافوا هللا تعأب(، كأعطاه ثواب ا٣بائفْب، رجاءه ـى رىبًًٌو جى  (كىًلمىٍن خىاؼى مىقىا
 كاالستقامة على منهج هللا من شركطو.، ىذا الفضل بشرطو كشركطو :مالحظ ، ْٔالرٞبن/
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 ﴾وَ ُٓخِِْقًد َُّوُ خُذَِّّٖبَِّٗد ؤَٗضَُْنَد بَُِْْيَ خٌُِْعَدذَ زِدُْمَنِّ كَدػْسُذِ خَُِّ ، ظَنضَُِّ خٌُِْعَدذِ َِٖٓ خَُِّوِ خُْؼَضِّضِ خُْمٌَِِْْ﴿-ٕ-ٔ
كأنو منهج ىداية كدستور حياة كذكر للعا٤بْب كحجة ، ٱبرب هللا تعأب عن عظمة القرآف الكرًن

 (تَنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اّلِلَِّ )-ُ: ا٘تعىن، ا كاعملوا بوك فاستمعوا لو كانصتوا كتدبٌر ، عليهم أٝبعْب
ُب سلطانو الذم ال  (اْلَعزِيزِ )  عز كجل من عليائومن عند هللا تنزيل القرآف على نبينا دمحم)ص(

ه معصية من عصاه(فوصف هللا نفسو كال تضرٌ ، و)ال تنفعو طاعة عن أطاع ييغلب ُب إرادتو
مىن كىافى ييرًيدي اٍلًعزَّةى أيخذ ا٤بؤمن عزتو من عزة هللا تعأب كقولو)، ابلعزة ٙبذيران من ٨بالفة كتابو

كالذم يفعل كل شيء ، الذم ال يهمل أمر ىداية عباده (اْٖتَِكيمِ ) َُفاطر/ (يعنافىًللًَّو اٍلًعزَّةي ٝبىً 
كإعبلمان أبنو  ؟لوز ك٤باذا أن ،كا٢بكيم الذم يعلم فيم أنزؿ القرآف، ٕبكمة كمصلحة كتقدير كتدبّب

ْيَك ِإنَّ َأيَزْلَنا ِإلَ  )-ِ، من أم تغيّب كٙبريف كتبديل كلو بشيء يسّب منوالعزيز ٰبفظ كتابو 
و الكرًن)ص(أشرؼ ا٣بلق للداللة أف القرآف أٌكد سبحانو إنزاؿ القرآف على نبيٌ  (اْلِكَتاَب اِبْٖتَقِّ 
كأريد بو ا٢بق الثابت الذم ال شك فيو ، من عند ا٢بق تعأب (اِبْٖتَقِّ كأنو أينزؿ)، أشرؼ الكتب
إٔب  ،كمن حّبة الضبللةككل ما ُب القرآف إلخراج الناس من ظلمات ا١بهالة ، كالذم ال يتغٌّب 

ضمن ا٢بق الذم يعلوا كال يعلى ، االستقامة ُب كل زماف كمكافالدراية ك نور ا٥بداية كنعمة 
ٍيًو كىالى ًمٍن ) كالقرآف ىو الصدؽ الذم ال يشوبو ابطل كقولو، عليو ٍتًيًو اٍلبىاًطلي ًمن بػىٍْبً يىدى الَّ أيى
ٍلًفوً   .ِْفصلت/ (خى

للمنّزؿ إليو وىو  اف أدنكلفخامتو إىل م ، من مكاٍف عاؿٍ ائن هللاز ويزوؿ القرآف من خ
ر مع كل نزكالن ابلتدريج ا٤بقدٌ ، د هللا أف يكرمو كيسٌدده كيهديو للٍب ىي أقـويير ، اإليساف

ىناؾ  :إذف، للناس أٝبعْبىاداين سب ا٢بكمة كا٤بصلحة ليكوف منهجان ٕب ،موقف جديد
ًإانَّ أىنزىٍلنىاهي ُب ) ا٤بنهج كامبلن كقولو ليعرؼ النيب)ص( ،كاحدة دفعةإنزؿ  أوَّلً  :يزوَّلف للقرآف

لىًة اٍلقىٍدرً  كىاًب٢بٍىقًٌ ) لوو سب حاجة الواقع كقٕبكبعد ذلك أنزلو هللا ٦بزٌأن على دفعات ، ُالقدر/ (لىيػٍ
، ربواًي ليتدبروهمنهجًا حركيًا تو فيكوف القرآف دستورًا واقعيًا ، َُٓاإلسراء/ (أىنزىٍلنىاهي كىاًب٢بٍىقًٌ نػىزىؿى 

 الواقع كقولوحركة يتناسب مع منقذان ليكوف منهجان كاقعيان  ،ألنو نزؿ من خبلؿ حركة الواقع
َفاْعُبِد اّلِلََّ ُٜتِْلًصا لَُّو ) .َُٔاإلسراء/(كىقػيٍرآانن فػىرىقٍػنىاهي لًتػىٍقرىأىهي عىلىى النَّاًس عىلىى  ميٍكثو كىنػىزٍَّلنىاهي تىنزًيبلن )

ينَ  ، صد هللا ٨بلصان لو العبادة بصدؽ الطاعة، كقياـ ا٢بياة على أساس الٌتوحيد ا٣بال( فاعبالدِّ
من الشرؾ كالرايء كالغلو كا٣برافات كاال٫برافات كالشبهات، كأيضان أخلص  الٌتوحيد ا٣بإب

ٛبامها إٔب الناس، فبل دين ببل إخبلص، كأظهر العبودية  ُب أفكارؾ الدعوة الرسالية إٔب هللا إب
 قوالك أبتباع ما شٌرعو هللا لك، كال تتبع ما دكف ذلك.كأ
مٌُُْْ زَْْنَيُْْ كِِ َٓد ًَخَُّزَِّٖ خظَّخَزًُخ ِٖٓ دًُِٗوِ ؤًََُِْْدءَ َٓد َٗؼْسُذُىُْْ بَُِّد ُُِْوَشِّزٌَُٗد بََُِ خَُِّوِ صُُْلَََٰ بَِّٕ خَُِّوَ َّ ؤََُد َُِِّوِ خُذُِّّٖ خُْخَدُِـُ ﴿-ٖ

 ﴾بَِّٕ خَُِّوَ َُد َّيْذُِ َْٖٓ ىٌَُ ًَدرِذٌ ًَلَّدسٌ ٌَٕ عَِِلُىُْْ كِْوِ َّخْ
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يُن اْٗتَاِلصُ )    ستفتاح لتنبيو السامع على األٮبية البالغة ٤با أيٌب بعده ا(حرؼ َأََّل ) (َأََّل ّلِِلَِّ الدِّ
يُن اْٗتَاِلصُ ) لبلعتناء بو ٣بالص  االصادؽ الدين الصاُب النقي  :صُ معىن اٗتالِ  (ّلِِلَِّ الدِّ

ا٣بإب من كل ما ال يليق بو من شوائب ا٥بول كاألان كالرايء كالشرؾ كحٌب الدنيا كحٌب ، كحده
ين ا٤بختلط ابألىواء كاآلراء كالشرؾ كالرايء فهو  ،ٌلمان للدنيايكوف سي  ،السمعة كا١باه..أما الدًٌ

 (ن إصالح ا٘تعاداٗتاسر من غفل ع) عن النيب)ص(، كا٢برماف للشيطاف كنتيجتو ا٣بسرافدين 
)ال يَبؾ الناس شيئان من دينهم إلصبلح دنياىم إاٌل فتح هللا  ِف غرر اٖتكم، ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص

 َُِٗٗكنز العماؿ خرب)كيله ٤بن طلبى الدنيا ابلٌدين( عن النيب )ص( عليهم ما ىو أضرَّ منو(! 
دين هللا أم ٯبعل ، هاكيكوف الدين خالصان ٤بن ٯبعلو ُب أصل حياتو كمتنها كليس على سطح

أف هللا تعأب ال يقبل غّب الدين  ،عالية مدٌكيةاتـ ح و نها هللا بوضلعيي ، ا٤بثل األعلى فكران كسلوكان 
كدين هللا ا٣بالص ليس طينان تلعب  ،كالتسليم الكامل ا٤بطلق لو بدكف قيد أك شرط، ا٣بالص

أىفػىتػيٍؤًمنيوفى بًبػىٍعًض اٍلًكتىاًب ) فتقبل منو ما تشاء كترفض منو ما تشاء كقولو ،فيو ما تشاء
نٍػيىا كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يػيرىد كفى كىتىٍكفيريكفى بًبػىٍعضو  ًلكى ًمنكيٍم ًإالَّ ًخٍزمه ُب ا٢بٍىيىاًة الد  فىمىا جىزىاءي مىن يػىٍفعىلي ذى 
يَن ِعنَد اّلِلَِّ  ِإفَّ ) ىو دين اإلسبلـ كقولو ودين هللا اٗتالص ٖٓالبقرة/ (ًإٔبى  أىشىدًٌ اٍلعىذىابً  الدِّ

ـُ  ْساَل  قيل لرسوؿ هللا )ال شرؼ أعلى من اإلسبلـ( ِٖٔٚف هنج البالغ  حكم ُٗآؿ عمراف/(اإْلِ
فهل لنا ُب ذلك  (علينا كثناء الناسلنا إان نعطي أموالنا التماس الذكر)أم ذكر هللا  )ص(
َوالَِّذيَن )، ُُِ/ٕالدرر ا٤بنثور )إف هللا ال يقبل إاٌل من أخلص لو ٍب تبل اآلية( فقاؿ)ص( أجر؟

َُذوا ِمن ُدويِِو َأْولَِياءَ  َما يقولوف تربيران لشركهم كعبادة أصنامهم )، ف لؤلمورك أم أرابب مدبٌر  (اَتَّ
َُذوا ِمن ُدويِِو أَ ) الوثنيوف ككل، قرىب :زلفى (يَػْعُبُدُىْم ِإَّلَّ لِيُػَقّرِبُوَن ِإىَل اّلِلَِّ زُْلَفىه   (ْولَِياءَ الَِّذيَن اَتَّ

فيعبدكف من دكف ، ينحرفوف عن منطق العقل كالفطرة ُب إخبلص الدين  كعن توحيد هللا
كىذا ، (لقضاء حوائجهمزُْلَفى) (كوسطاء إٔب هللا ليشفع ٥بم عند هللا كيقرهبم إليوَأْولَِياءَ هللا)

 يىضير ىيٍم كىالى يىنفىعيهيٍم كىيػىقيوليوفى كىيػىٍعبيديكفى ًمن ديكًف اَّللًَّ مىا الى تفكّب ساذج يبعدىم عن هللا كقولو)
ًء شيفىعىاؤيانى ًعندى اَّللًَّ  ؤيالى كأراد هللا سبحانو ابلدين ا٣بالص أف نعبده كحده ال شريك ، ُٖيونس/ (ىى 

 .بشكل مباشر دكف كاسطةكحده كندعوه ، لو
  .ُٗاألنعاـ/(َوَما َقَدُروا اّلِلََّ َحقَّ َقْدرِهِ ) كقولو إهنم

ًمٍثًلًو شىٍيءه ) وا ا٣بالق الذمإهنم قاس كما أف ا٤بلوؾ ال ،  اب٤بلوؾ ا٤بخلوقْب ُُالشورل/ (لىٍيسى كى
ٍل نػينػىبًٌئيكيم ) كىذا قياس فاسد! كقولو، كذلك هللا تعأب،  يوصل إليهم إاٌل بوجهاء كشفعاء قيٍل ىى

نٍػيىا كىىيٍم ٰبىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٰبيًٍسنيوفى الًَّذينى ضىلَّ سىٍعيػيهيٍم ُب ا٢بٍىيىاًة ال ، اًبأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن  د 
نَػُهمْ ) َُْ-َُّالكهف/(صينػٍعنا إٌف هللا يقضي بْب أىل األدايف كأنواع  (ِإفَّ اّلِلََّ ٤َتُْكُم بَػيػْ

على شكل شريط متٌحرؾ ، الواقعيةالفعلية فيعرض عليهم أعما٥بم  ،ا٤بعتقدات ُب يـو القيامة
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أما ُب الدنيا فعليهم أف ، ابلصورة كالصوت كالنيةامّبة خفية، ثبلثة أبعاد، على كذم ٦بٌسم 
فيثيب اق كيعاقب ا٤ببطل على  (ِف َما ُىْم ِفيِو ٥َتَْتِلُفوفَ ان كٰبَـب أحدىم اآلخر)يتعايشوا سلميٌ 
من كاف كاذابن على ربو كعلى  ،ال يوٌفق للهداية كمعرفة ا٢بق (ِإفَّ اّلِلََّ ََّل يَػْهِديقدر استحقاقو)

 (كىالًَّذم قىدَّرى فػىهىدىل  ) فتكوف ا٥بداية على قدر اإلنساف كقدرتو كقولو، نفسو كعلى الناس
من يرفضها كيٌصر على الكفر كالكذب  (اَّلستقام ) إٔب ا٥بداية أإٌف هللا ال يلج، ّاألعلى/
ُب خبّب  متفنن ُب كذبويتلٌونو راسخ  (َمْن ُىَو َكاِذبٌ ) فبل ىداية مع ا١برب كاإلكراه، كالنفاؽ
ككثّب الكفراف كالتغطية ، ا٢بقوؽكالتعامي عن ككثّب السَب للحق  ،مبالغان ُب كفره (َكفَّارٌ ) افَبائو

ًإ٭بَّىا يػىٍفَبىًم ) كقرف الكذب ابلكفر ألف الكذب أحد أبواب الكفر كقولو، لنعم هللا كللمنعم
ًت اَّللًَّ  َُذوا ِمن ُدويِِو َأْولَِياءَ : )فائدة، َُٓالنحل/ (اٍلكىًذبى الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى آًبايى  (َوالَِّذيَن اَتَّ

  :ايدة قبور اْلولياءز و 
كيقوؿ ا٤بؤمنوف  (َما يَػْعُبُدُىْم ِإَّلَّ لِيُػَقّرِبُوَن ِإىَل اّلِلَِّ زُْلَفىه ) يقوؿ ا٤بشركوف عن عبادة أصنامهم

تعامل ا٤بشركوف مع أصنامهم  (الزائركف ألضرحة أكليائهم )ما نزكرىم إاٌل ليقربوان إٔب هللا زلفى
بزعمهم أهنا تقرهبم إٔب هللا! كتعامل قادرة ة ككأهنا كائنات حيٌ  ،بعبادهتا مباشرة من دكف هللا

لَنَػتَِّخَذفَّ َعَلْيِهم ) ا٤بؤمنوف الزائركف مع أضرحة أنبيائهم كأكليائهم كقولو ُب أصحاب الكهف
كىم يؤمنوف اب  يهان عند هللا أشفع لنا عند هللا(كبقو٥بم ُب الدعاء )اي كج ُِالكهف/ (مَّْسِجًدا

كال يقصدكف إلوىية أكليائهم ، كيقيموف صبلة الزايرة قربة إٔب هللا كحده، كيدعوه كيعبدكه كحده
٭با إك ، (كزايرهتم ال تعِب عبادهتموما يزورىم) (َما يَػْعُبُدُىمْ كال عبادهتم. كىناؾ فرؽ كبّب بْب)

فهم قدكة حسنة كقيادة صا٢بة مؤثرة ُب  ،سّبهتم الفاضلةاحَباـ مية ك لتهم الساز تعِب تقدير من
كىؤالء أيضان  ُِاألحزاب/(لَّقىٍد كىافى لىكيٍم ُب رىسيوًؿ اَّللًَّ أيٍسوىةه حىسىنىةه حياهتم كبعد ٩باهتم كقولو)
ار ز ك ، ار شهداء بدر كأيحدز ك ، )ص( ٞبزة سيد الشهداء ار النيبز كسائل شريفة إٔب هللا كما 

اَي َأيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اّلِلََّ َوابْػتَػُغوا ِإلَْيِو ) كقولو  ،اإلماـ علي)ع(شهداء صٌفْب..كىكذا
 (الوسيل )طلبوا إٔب هللا كا، أطلبوا إٔب هللا تعأب حاجاتكم مباشرة أكالن ، ّٓا٤بائدة/ (اْلَوِسيَل َ 
كصارت ، سببان كليست غاية (سيل الو )فصارت ، ال إٔب غّبه من األكلياء ،أيضان ا٣بالصة 

  )كٰبٌب هللا أف يؤخذ برخصو( دة ابلقرىب إٔب هللارخصة قرآنية شرعية مقيٌ 
  :والوسيل 

 ِّا٢بج/(َوَمن يُػَعظِّْم َشَعائَِر اّلِلَِّ فَِإيػََّها ِمن تَػْقَوى اْلُقُلوبِ ) قرىب إٔب هللا مثل شعائر هللا كقولو
الصا٢بة كرخصة شرعية لزايرهتم كاالقتداء بسّبهتم  ،يفةفتكوف العبلقة مع مراقدىم كسيلة شر 

ألهنم شهداء ، طتهم كٔباىهم عندهاسو ب ،ا٢باجاتكحده كطلب إٔب هللا تعأب ، أحياءن كأموااتن 
اءي ًعندى رىهبًًٌٍم ٥بىيٍم أىٍجريىيٍم كىنيوريىيمٍ ) عند هللا يرزقوف كقولو ،مكرموفأحياء اء أكلياء أحبٌ   (كىالش هىدى
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 ْٖاإلسراء/ (قيٍل كيل  يػىٍعمىلي عىلىى  شىاًكلىًتًو فػىرىب كيٍم أىٍعلىمي ٗبىٍن ىيوى أىٍىدىل  سىًبيبلن ) كقولو  ُٗد/ا٢بدي
كلو  ، ِّٕٔكنز العماؿ خرب(يّي  ا٘تؤمن خري من عملو) وعن النيب)ص(نٌيتو ، طريقتو :شاكلتو

فسد التوحيد،  يك ألعماؿ لكاف شركان ٰببط ا (من دوف هللا)كاف طلب ا٢باجة منهم مباشرة 
)من قاـ بشرائط  ِف غرر اٖتكم، َُٔيوسف/(كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيم اًبَّللًَّ ًإالَّ كىىيم م ٍشرًكيوفى ) كقولو

 العبودية أيىًٌل للعتق( كمن قصَّر عن أصوؿ العبودية أعيد إٔب الرؽ!
ْ ؤَسَخدَ خَُِّوُ ؤَٕ َّعَّخِزَ ًََُذًخ َُّدفْيَلَََٰ  ﴿-ٗ  ﴾عُسْمَدَٗوُ  ىٌَُ خَُِّوُ خٌَُْخلِذُ خُْوَيَّدسُ َِّٓٔد َّخُِْنُ َٓد َّؾَدءُ ٌَُّ
حاؿ (لَّْو َأرَاَد اّلِلَُّ َأف يَػتَِّخَذ َوَلًدا)

ي
كتكوف  (كفرض ااؿ ليس ٗبحاؿ) ىذا من ابب فرض ا٤ب

جدٕب كىو فرض ، كهللا الغِب عن كل شيء، ٌٚباذ الولد يستدعي االفتقار إليواستحالتو أف ا
ْصطََفىه ٝتَّا ٥َتُْلقُ ) ف ٯبعل لنفسو كلدان ألو أراد هللا  :ا٘تعىن، بٌناء لتصحيح التصٌور (الختار من َّلَّ

ا) ال ما يشاء الناس كنسبوه إليو كقولو (َما َيَشاءُ أشرؼ ٨بلوقاتو ) لَّقىٍد  ، كىقىاليوا اٚبَّىذى الرٍَّٞبى ني كىلىدن
ئنا ًإدًّا يػٍ تيٍم شى اتىكىادي  ، ًجئػٍ ر  ا١ٍبًبىاؿي ىىدًّ  َٗ-ٖٖمرًن/(السَّمىاكىاتي يػىتػىفىطٍَّرفى ًمٍنوي كىتىنشىق  اأٍلىٍرضي كىٚبًى

األحد ُب ذاتو  (ُىَو اّلِلَُّ اْلَواِحدُ ككيف يتخذ كلدان)، نزٌه هللا نفسو عن اٚباذ الولد (ُسْبَحايَوُ )
كىٓبٍى يىكيٍن لىوي كيفيونا  ، يىًلٍد كىٓبٍى ييولىٍد ٓبىٍ كقولو )،  ككاحد ُب صفاتو الذاتية الٍب ىي عْب ذاتو ،ا٤بتعالية
، ٚباذ الولداألف الوحدانية تناُب  (اْلَواِحدُ )ػككصف نفسو سبحانو ب ْ-ّاإلخبلص/( أىحىده 

ألف كل شيء خاضع لو ، ليدؿ على نفي الشركاء كاألنداد عنو (اْلَقهَّارُ )ػككصف نفسو ب
فكيف يكوف شريكان لو؟! ، ُٖاألنعاـ/(ري فػىٍوؽى ًعبىاًدهً كىىيوى اٍلقىاىً مقهور ٙبت إرادتو كقولو)

كالقٌهار ال يكوف إاٌل كاحدان ، فالواحد ال يكوف إاٌل قٌهاران ، ككحدانية هللا تعأب كقهره متبلزماف
 كذلك ينفي الشركة لو.

َويَُكوُِّر النػََّهاَر َعَلى اللَّْيِل يَُكوُِّر اللَّْيَل َعَلى النػََّهاِر َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض اِبْٖتَقِّ  ﴿-٘
 ﴾َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ ٣َتِْري ِْلََجٍل م َسمًّى َأََّل ُىَو اْلَعزِيُز اْلَغفَّارُ 

 (َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض اِبْٖتَقِّ ) تعأب دالئل قدرتو ككحدانيتو كعظمتو فقاؿهللا ٍب ذكر    
الواضح كالربىاف الساطع كبنظاـ  (اِبْٖتَقِّ ) ، خلقهاالوجوه كأبدع الصفاتخلقهما على أكمل 

لىٍقنىا السَّمىاءى كىاأٍلىٍرضى ) كلكل نظاـ منظٌم قادر عليم كمدبٌر حكيم كقولو، ٧بكم مستقر كىمىا خى
ًعًبْبى  نػىهيمىا الى ، ك٥بدؼ عظيم الذم ال ابطل فيو كال عبث خلقهما اب٢بق، ُٔاألنبياء/(كىمىا بػىيػٍ

ُيَكوُِّر الذم ال يتغٌّب مع مركر األعواـ كالدىور )األصيل ا٤بؤثر النافع ىو الشيء الثابت  :واٖتق
معناه اللغوم أم يغشي كٰبجب كيغٌطي   :يكّور (اللَّْيَل َعَلى النػََّهاِر َويَُكوُِّر النػََّهاَر َعَلى اللَّْيلِ 

كبشكل متتابع ، ٌلباس على اٌلبلبسكأنو يلٌفو عليو لٌف ال،  كبلن منهما لآلخر تغطية كاملة
 َْيس/(كىكيل  ُب فػىلىكو يىٍسبىحيوفى كىالى اللٍَّيلي سىاًبقي النػَّهىاًر كمتوإب كال يسبق أحدٮبا اآلخر كقولو)

( وابلعكس) ية ككناية تقريبية كإشارة علمية دقيقة لعبلقة الليل ابلنهارغاستعارة ببل (يَُكوِّرُ )
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كأف ، ىن إشارة كداللة علمية على حركة األرض ككركيتها كدكراهنايرسم ُب الذ (يكّور)كلفظ 
، كغّب ا٤بواجو للشمس يكوف ليبلن ، جانبها الذم يواجو الشمس حْب دكراف األرض يكوف هناران 

 منٌظمة مستمرة. كىكذا ُب حركة دائبة
يدخل كل كاحد منهما على  (لَّْيلِ َويَُكوُِّر النػََّهاَر َعَلى ال) (يَُكوُِّر اللَّْيَل َعَلى النػََّهارِ ) مبعىن

، فما يزيد ُب أحدٮبا ينقص من اآلخر، مةفيغٌشيو كيغطٌيو بدكرة تدرٯبية منظٌ  ،صاحبو
 ،كيلفت النظر إٔب أبعاد ىذا النظاـ ا٤بتداخل الدقيقالكرًن كأيٌب القرآف ، كلكنهما ال ٯبتمعاف

ييوًلجي اللٍَّيلى ُب النػَّهىاًر كىييوًلجي النػَّهىارى ُب ) فيتناكؿ التعابّب ا٤بتنوعة الٍب ٥با دالالت بعيدة كقولو
ًثيثنا) كقولو، ّٕيس/(اللٍَّيلي نىٍسلىخي ًمٍنوي النػَّهىارى ) كقولو، ُّفاطر/ (اللٍَّيلً   (يػيٍغًشي اللٍَّيلى النػَّهىارى يىٍطليبيوي حى

ىذه السنة الكونية ، ُٖ-ُٕالتكوير(فَّسى كىالص ٍبًح ًإذىا تػىنػى  ، كىاللٍَّيًل ًإذىا عىٍسعىسى ) كقولو، ْٓاألعراؼ/
فكما يتداخل الليل كالنهار بطريقة منٌظمة كُب ، ا٤بستمرة ٥با عبلقة موضوعية ابلسنة اإلنسانية

كالدنيا مع ، كيتداخل الركح مع ا١بسد، كذلك يتداخل النور مع الظلمات،  مستمرة حركة دائبة
كا٣بّب مع ، كالقوة مع الضعف، لعزة مع الذلةكا، كاألمل مع العمل، كا٢بياة مع ا٤بوت، اآلخرة
إٌف ، ٔ-ٓاالنشراح/ (ًإفَّ مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسرنا ، فىًإفَّ مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسرنا) لوو كالرخاء مع الشدة كق، الشر

 ، كدقة التقديرمنٌظم حكيم قدير يوحي بوحدة التدبّب ،٥بذا النظاـ الدقيق ا٤بتداخل ا٤برٌكب
ُكلٌّ ) اهالذم ٯبرم فيو كال يتعدٌ  وي كى لى فػى  فلكلو ، ذللهما ٤بنفعة ا٣بلق (َس َواْلَقَمرَ َوَسخََّر الشَّمْ )

 (َأََّل ()َأََّل ُىَو اْلَعزِيزُ (كل منهما ٯبرم إٔب مدة معٌينة إٔب يـو القيامة)٣َتِْري ِْلََجٍل م َسمًّى
فهو الغالب ، القدرة(كامل اْلَعزِيزُ ) حرؼ لتنبيو السامع على أٮبية االعتناء ٗبضموف ا١بملة

كال ، فهو عظيم ا٤بغفرة كالرٞبة كاإلحساف، مبالغة ا٤بغفرة (اْلَغفَّارُ على كل شيء كال يغلبو شيء)
َوِإفَّ رَبََّك َلَشِديُد َوِإفَّ رَبََّك َلُذو َمْغِفَرٍة لِّلنَّاِس َعَلىه ظُْلِمِهْم يعاجل بعقوبة ا٤بذنبْب كقولو)

 .(٤بن يتوب إليوَغفَّارُ كالعزة الكاملة ىو) ،كالقدرة الباىرة ،هللا القاىرة فمع قوة، ٔالرعد/ (اْلِعَقابِ 
َّخُِْوٌُُْْ كِِ زُيٌُِٕ  خََِوٌَُْ ِّٖٓ َّٗلْظٍ ًَخلِذَشٍ ؼَُّْ ـَؼَََ ِٓنْيَد صًَْـَيَد ًَؤَٗضٍََ ٌَُُْ َِّٖٓ خُْإَْٗؼَدِّ ؼََٔدَِْٗصَ ؤَصًَْخؾٍ ﴿-ٙ

َٰ ظُقْشَكٌَُٕ ؼََِدغٍ ذِ خَِْنٍ كِِ ظَُُِٔدضٍ ؤَُّٓيَدظٌُِْْ خَِْوًد ِّٖٓ زَؼْ  ﴾رٌََُُُِْٰ خَُِّوُ سَزٌُُّْْ َُوُ خُُِْْٔيُ  َُد بََُِٰوَ بَُِّد ىٌَُ  كَإَََّٗ
النفس أقرب شيء لئلنساف كأعز شيء ، ا٣بطاب لعامة البشر (َخَلَقُكم مِّن يػَّْفٍس َواِحَدةٍ )   

، فس الوقت(أغرب شيء كأبعد شيء عنوكلكنها)ُب ن، كأغلى شيء كٓب ٱبلقها اإلنساف
كىي تعمل فيو كل شيء كهتبو ا٢بياة كىو ال يعلم ، كٓب يعرؼ عنها شيء، كأجهل شيء لو
إهنا نفس ، ُُٓالبقرة/ (َويُػَعلُِّمُكم مَّا ملَْ َتُكويُوا تَػْعَلُموفَ ) منا هللا بقولو ما يعلٌ عنها شيء إاٌل 

فالنفس اإلنسانية ، خصائص كاحدةك ة كاحدة نفس ذات طبيع، دة مٌتحدةعزيزة كاحدة موحٌ 
ف على كثرهتم كاختبلؼ اكُب ٝبيع األجياؿ كُب كل زماف كمك، كاحدة ُب ٝبيع أىل األرض

ينبغي أف يكوف التعامل بينهم)إما أخ لك ، ىي نفس آدـ أبو البشر، صورىم كألواهنم كطبائعهم
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تًًو أى ) لوو ُب الدين أك نظّب لك ُب ا٣بلق(كق ٍن أىنفيًسكيٍم أىٍزكىاجنا لًٌتىٍسكينيوا كىًمٍن آايى ٍف خىلىقى لىكيم مًٌ
/ (إًلىيػٍهىا   .ُِالرـك
أم من ، للتبعيض (مِّن) إهنا آي  ظاىرىا أييق وابطنها عميق (َخَلَقُكم مِّن يػَّْفٍس َواِحَدةٍ )

َها َزْوَجَها) بعض أنفسكم خلق هللا زكجكم ى كلكن نثأ(كجعلهما ُب جسمْب ذكر ك ُثَّ َجَعَل ِمنػْ
ككأف أحد النفسْب مأخوذة من ، ٯبمعهما نفس كاحدة موحدة مٌتحدة منذ ا٣بلق كالتكوين

كال فضل للرجل ، يثبت التساكم بينهما من أكؿ انطبلقتهما ُب حياة مشَبكةكىذا اآلخر! 
كىعىاًشريكىينَّ لو)قو ك  ُّا٢بجرات/(ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اَّللًَّ أىتٍػقىاكيمٍ كقولو ) على ا٤برأة إاٌل ابلتقول

 ،فيحصل السكن ا٤بشَبؾ ،فإذا حصلت كحدة النفس بْب الزكجْب، ُٗالنساء/(اًبٍلمىٍعريكؼً 
لًتىٍسكينيوا كالتآلف كالتكافؤ بينهما ُب حركة ا٢بياة كقولو) ،كاألينس ا٤بتعادؿ ،كالسكينة ا٤بتبادلة

ا /(إًلىيػٍهى اآلي  مقول  أف حّواء خلقت وتنفي ، ككحدة ىدؼ رليكوف بينهما تعدد أدكا ُِالرـك
للتفصيل راجع كتاب السكن الزكجي ، سرائيلياتعات كاإلو هنا من ا٤بوضإك ، آدـ عمن ال
ٍب ثٌُب ٖبلق ا٢بيواف ، للمؤلف:مكي قاسم البغداديُب ا٤بنظور القرآين الفريد/ ،ا٤بتكافئ
ـِ فقاؿ) َن اْْلَيْػَعا أمر هللا كتقديره كتدبّبه  :كناية تشبيهية عن نزكؿاإليزاؿ (َوَأيَزَؿ َلُكم مِّ

ايى ) إلنزاؿ ا٤بصاّب لعباده كقولو ،رٞبة بكم ،فخلق لكم ما ينفعكم بتقدير انزؿ منو ،سبحانو
ـى قىٍد أىنزىٍلنىا عىلىٍيكيٍم لًبىاسنا يػيوىارًم سىٍوآًتكيمٍ  ٭با أنزؿ إك ، كٓب ينزؿ اللباس مباشرة، ِٔاألعراؼ/(بىًِب آدى

يعاـ معىن غري وكذلك معىن إيزاؿ اْل، لٌلباس مصنوع منهماكا، ا٤باء فنتج القطن كالصوؼ
ي هللا ظهور كيسمٌ ، أم خلق كسخر لكم (..َوَأيَزَؿ َلُكمنبات )تعيش األنعاـ ابل ،مباشر

فهذا  ،من عآب الغيب إٔب عآب الشهادة، (من خزائنوإيزاَّلً ) األشياء ُب الكوف بعد ما ٓب يكن
كىًإف مًٌن شىٍيءو ًإالَّ ًعندىانى ) بحانو إٔب خدمة البشر كقولوالتسخّب ا٤بقٌدر منزؿ من عليائو س
رو مٍَّعليوـو  إلنزاؿ دكف (التعبّب ابَوَأيَزَؿ َلُكم) ِّٗ/ُٕ/ا٤بيزافُِا٢بجر/(خىزىائًنيوي كىمىا نػينػىزًٌليوي ًإالَّ ًبقىدى

أشبو ، هللاإهنا نعم منزلة من عند ، ا٣بلق إللفات النظر إٔب قيمتها العليا ُب حياة اإلنساف
 األمثل )إنزالو ذلك خلقو إاٌيه( ُب اآلية عن اإلماـ علي)ع(ابلغيث الذم ينزؿ من السماء 

 .ِٔ/صُٓ
َن اْْلَيْػَعاـِ َِتَايَِيَ  َأْزَواجٍ ) ٌيت أزكاجان ألف الذكر زكج األنثى كقولو (مِّ َن الضَّْأِف َِتَايَِيَ  َأْزَواٍج ) ٠بي مِّ
 )الغنم( كالبقر كالضأف (البعراف) اإلبل :اْليعاـ، ُْْ-ُّْاألنعاـ/(نَػْيِ...ْيِ َوِمَن اْلَمْعِز اثػْ اثْػنػَ 

(ٱبلقكم ٝبيعان أيها الناس كسائر األنعاـ ُب ٥َتُْلُقُكْم ِف بُطُوِف أُمََّهاِتُكمْ ) فتمت ٜبانية زكا٤باع
الت الٍب تطرأ ستمرار التحوٌ اللداللة على  ،اب٤بضارع (٥َتُْلُقُكمْ كجاءت )، بطوف أمهاتكم أطواران 

ترعاكم ُب ذلك ا٤بكاف الضٌيق ا٤ببدعة كُب كل طور يد هللا ، ا١بنْب كىو ُب بطن أموخلق على 
كتشف ذلك ا  ديثألف العلم ا٢ب، كىذه تدؿ على إعجاز القرآف كأنو كتاب هللا ا٢بكيم، ا٤بظلم
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َخْلًقا مِّن ء)ُب كقت كاف الناس يعيشوف ظلمات ا١باىلية ا١بهبل، ككاف نزكؿ القرآف، مؤخران 
ٍب  ،ٍب عركؽ ٍب إنساانن سواٌين  ،ة ٢بمان من نطفة إٔب علقة إٔب مضغة إٔب عظاـ مكسوٌ  (بَػْعِد َخْلقٍ 

كعْب هللا ترعاه كتودعو ، كيصّب خليفة هللا على أرضو ،فيكرـٌ أحسن تكرًن ،ينفخ فيو الركح
 (...َعَلَقً  َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَ  ُمْضَغً   ُثَّ َخَلْقَنا الن ْطَف َ ) القدرة على التطٌور كاالرتقاء كقولو

عدـ كجود النور ُب الكيس الذم يسبح فيو ا١بنْب ُب رحم أمو  (َثاَلثٍ ِف ظُُلَماٍت ) ُْا٤بؤمنوف/
لذلك ال تؤدم العْب رؤيتها  ،ككلها ظلمات ثبلث ال كجود للنور فيها، ُب داخل بطنهاكىو 

لذلك يقدـ القرآف ، تبقى األيذف تسمع كالطفل ُب بطن أموك ، إاٌل بعد ثبلثة أايـ من الوالدة
 .ذكر السمع على البصر
ُب أغشية ثبلثة ُب ذلك الكيس الذم يسبح فيو  (َثاَلثٍ ِف ظُُلَماٍت كذكر العلم ا٢بديث)

قاؿ الدكتور عبد العزيز ابشا  مات كغّبىا.دجعلها هللا كقاية للولد كحفظان لو من الك، ا١بنْب
يعٌلمنا القرآف أف ا١بنْب لو ثبلثة أغشية ُب  (اإلسالـ والطب اٖتديث) كتابوإ٠باعيل ُب  

ىي غشاء  )ألهنا تعكس النور( ٠ٌباىا القرآف ظلمات، داخل رحم أمو ٙبيط ابلطفل كٙبميو
كتظهر كأهنا ، كىي ال تظهر إاٌل ابلتشريح الدقيق، كغشاء اللفائفي، غشاء ا٣بربوف، ا٤بنبارم

فمن أكجد ىذه األغشية؟ فكيف يغفل اإلنساف عن رؤية ىذه  ، جملردةغشاء كاحد ابلعْب ا
ِلُكُم اّلِلَُّ رَب ُكمْ ) ا٢بقيقة؟ كا٤بقٌدر كىو ا٤بدبٌر  ذلكم هللا مربيكم كمدبر أمركم دكف غّبه؟ (ذَه

كىذا كلو كغّبه من شأنو أف يقود القلب إٔب رؤية ، نظمة الدقيقة العجيبةكا٤بصٌور لكل ىذه األ
(ىو ا٤بالك لكل الكائنات على َلُو اْلُمْلكُ ) ق ا٤ببدع فتؤمن بقدرتو كٚبضع لطاعتويد ا٣بال
 (كىاَّللَّي غىاًلبه عىلىى  أىٍمرًهً كالٌتصرؼ التاـ ُب إٯباد ا٤بخلوقات كفنائها كقولو) (َلُو اْلُمْلكُ )، ا٢بقيقة
َوََّل )كقولو  ْاألخبلص/ (ا أىحىده كىٓبٍى يىكيٍن لىوي كيفيون ) كٓب ييسٌلم ملكو إٔب أحد غّبه كقولو، ُِيوسف/

 ، كال رٌب لكم غّبه، (ال معبود ٕبق إاٌل هللاََّل ِإلَهَو ِإَّلَّ ُىوَ ) ِٔالكهف/(ُيْشِرُؾ ِف ُحْكِمِو َأَحًدا
تنحرفوف، كتضلوف، أم  (فََأنَّه ُتْصَرُفوفَ إليو تٌتجو كائنات الوجود كلها)، كال شريك لو ُب ملكو

ككيف  ينحرؼ فيغفل عن رؤية ىذه ا٢بقيقة ا٤بؤثرة ا٤بشهودة؟! أم ،فكيف ييصرؼ أم قلب
( فىأىىنَّ تػيٍؤفىكيوفى )كقولو إٔب عبادة غّبه؟  سبحانو يصرفكم الشيطاف كىول أنفسكم عن عبادتو 

ككيف ينحرفوف عن توحيده إٔب الشرؾ بو؟ ىل عطٌلتم عقولكم كغلبت عليكم  ،ٓٗاألنعاـ/
كىالى تػىتًَّبًع ) كقولو  سب أنو ٰبسن صنعان،ٰب، كىو أرداه!أىواؤكم؟كمن غلب عليو ىواه أضلو ك 

ًبيًل اَّللًَّ   ِٔص/(ا٥ٍبىوىل  فػىييًضلَّكى عىن سى
ًََُد َّشْمَََٰ ُِؼِسَددِهِ خٌُُْلْشَ ًَبِٕ ظَؾٌُْشًُخ َّشْمَوُ ٌَُُْْ ًََُد ظَضِسُ ًَخصِسَشٌ بِٕ ظٌَْلُشًُخ كَةَِّٕ خَُِّوَ ؿَنٌِِّ ػَنٌُْْ ﴿-ٚ

 ﴾خُقُّذًُسِشٍََٰ  ؼَُّْ بَََُِٰ سَزٌُِّْ َّٓشْـِؼٌُُْْ كَُْنَسِّحٌُُْ زَِٔد ًُنعُْْ ظَؼٌََُِْٕٔ  بَِّٗوُ ػٌَِِْْ زِزَخضِ ًِصْسَ ؤُخْ
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حٌذرىم من الكفر كا١بحود لفضلو ، رىم آبايتو سبحانو كنعمو الظاىرة كالباطنةكٌ بعد أف ذ 
كإف ٘بحدكا نعم هللا عليكم ، فبل توٌحدكهأيها الناس اب  (ِإف َتْكُفُروا)فقاؿ  كنعمو كإحسانو

كال يتضرر بكفركم ، كعن إٲبانكم كطاعتكم كشرككم (فَِإفَّ اّلِلََّ َغِِنٌّ َعنُكمْ ) فبل يٌضره جحودكم
ًإف تىٍكفيريكا ) ككفركم ال ينقص منو شيئان كقولو، فإٲبانكم ال يزيد من ملكو شيئان ، كمعصيتكم

يده أىنتيٍم كىمىن ُب اأٍلىٍرًض ٝبىً  ِف ، إ٭با ىي رٞبتو الواسعة تغمر ا١بميع، ٖإبراىيم/ (يعنا فىًإفَّ اَّللَّى لىغىًِب  ٞبًى
كانوا على أتقى قلب رجل   ،كملو أف أكلكم كآخركم كإنسكم كجنٌ  اي عبادم: )اٖتديث القدسي

لو أف أكلكم كآخركم كإنسكم كجنكم   اي عبادم، زاد ذلك ُب ملكي شيئناما  ،كاحد منكم
عن  ،ُِٓ/ُِيزافا٤ب (ما نقص ذلك من ملكي شيئنا ،لى أفجر قلب رجل كاحد منكمكانوا ع

صحيح مسلم، عن اإلماـ الباقر )ع( )إٌف أقرب ما يكوف العبد إٔب الكفر، أف ييؤاخي الرجل 
َوََّل يَػْرَاىه ِلِعَباِدِه ) ُِٓ/ٕٓالبحارهبا يومان ما(  وعلى الٌدين، فيحصي عليو عثراتو كزاٌلتو ليعنف

  (ُكْفرَ الْ 
ألف الكفر فيو العناء كالشقاء ، كال يرضى كفراف النعم كعدـ شكرىا ،كنكراف ا٣بالقتعأب اب 

كيبعدكم عن منهج ، كٰبرفكم عن خط التوازف الفكرم كالسلوكي كالنفسي، كالضياع لكم
اٌدايت رتقاء النفوس البشرية فيجعلها متعٌلقة اب٤بمانع من ا فالكفر، االستقامة ُب منهج هللا

وأيضًا َّل يراى الكفر ْلحد من ، كتكوف خاضعة لؤلرابب ا٤بتعددة ا٤بخلوقة ،كحٌب الدنيا
قضى هللا سبحانو أف تكوف ، كقضائوسبحانو كإف كاف كاقعان ٗبشيئتو ، البشر فهو َّل يؤيده

كمسؤكليتو عن أفعالو ُب حدكد قدرتو حكمتو ، حرية اإلنساف ضمن حدكد مشيئة هللا كإرادتو
كيف يرضى لعباده الكفر كقد هناىم عنو كحٌذرىم منو يعاقبهم عليو ُب الدنيا ،  جلعز ك 

ًا آَخَر فَػَتُكوَف ِمَن اْلُمَعذَِّبيَ ) كلو بعد حْب كقولو، كاآلخرة  ُِّالشعراء/ (َفاَل َتْدُع َمَع اّلِلَِّ ِإٙتَه
)إنو ليس  عن اإلماـ علي)ع( ُٕا١بن/ (َوَمن يُػْعِرْض َعن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْكُو َعَذااًب َصَعًدا) كقولو

 (ةبللضكال ترؾ حق حسبو ، ٥بالك ىلك من يعذره ُب تعمد ضبللو حسبها ىدل
:ألف هللا كىبهم حرية إتواب ف؟ك :كيف ال يرضى لعباده الكفر ٍب يكفر سؤاؿ َّٓ/ٓالبحار

ٍينً ) ختيارىم كقولوااالختيار كٰباسبهم على  يٍػنىاهي النٍَّجدى لىقىكيٍم )كقولو َُالبلد/ (كىىىدى ىيوى الًَّذم خى
ى الر ٍشدي ًمنى اٍلغىيًٌ الى ًإٍكرىاهى ُب الدًٌيًن ) كقولو ِالتغابن/ (فىًمنكيٍم كىاًفره كىًمنكيم م ٍؤًمنه   (قىد تػَّبػىْبَّ

  .ِٔٓالبقرة/
على ما كىبكم  كعمليان كإف تشكركا هللا شكران كاقٌعيان علميان كقوليان  (َوِإف َتْشُكُروا يَػْرَاُو َلُكمْ )

ايدة نعمكم كثوابكم ز ألنو سبب لسعادتكم ك  (يَػْرَاُو َلُكمْ ) من النعم ا٤بتنوعة الظاىرة كالباطنة
كالذم يشكر الناس ، كالذم يشكر النعم يشكر ا٤بنعم، نتفاعو بطاعتكمكدفع مضرتكم ال ال

ن شىكىرى فىًإ٭بَّىا كىمى ) لوو كالذم ال يشكر الناس على فضلهم عليك ال يشكر هللا كق، يشكر هللا
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)ال يشكر هللا من ال يشكر  عن النيب )ص( َْالنمل/ (كىمىن كىفىرى فىًإفَّ رىيبًٌ غىًِب  كىرًنه  لًنػىٍفًسوً  يىٍشكيري 
كل إنساف ٧باسب على ،  الذنب :الوزر (َوََّل َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرىه ) ُِٗ/ٔركح البيافالناس(
 كقولو ّٖا٤بدثر/ (كيل  نػىٍفسو ٗبىا كىسىبىٍت رىًىينىةه ) من ارتكبو كقولوكال يؤاخذ ابلذنب إاٌل ، عملو

هىا شىفىاعىةه ) ئنا كىالى يػيٍقبىلي ًمنػٍ يػٍ ُثَّ ِإىَله رَبُِّكم ) ْٖالبقرة/ (كىاتػَّقيوا يػىٍومنا الَّ ٘بىٍزًم نػىٍفسه عىن نػٍَّفسو شى
نسىافي ًإنَّكى  ) ف البداية منو كقولوكما أ،  ا٤برجع ُب النهاية إٔب هللا دكف سواه (مَّْرِجُعُكمْ  ايى أىيػ هىا اإٍلً

ًقيوً  كهبذه اآلية الكرٲبة ٣ٌبصت لئلنساف خارطة طريقو  ، ٔاالنشقاؽ/ (كىاًدحه ًإٔبى  رىبًٌكى كىٍدحنا فىميبلى
فَػيُػنَػبُِّئُكم مبَا ُكنُتْم يعرؼ كيف يبدأ! )، فالذم يعرؼ كيف ينتهي، كاملة بوضوح

ِإيَُّو َعِليٌم ِبَذاِت ) ٔبميع أعمالكم الظاىرية كالباطنية كٰباسبكم عليها (فيخربكمتَػْعَمُلوفَ 
كال ٱبفى عليو سرٌكم ، (إنو يعلم ما تكٌنو السرائر كٚبفيو الضمائر كما يدكر ُب الصدكرالص ُدورِ 

 كىو إخبار اب١بزاء العادؿ يـو ا٢بسم كقولو، ليكم من حبل الوريداكىو أقرب ، كعبلنيتكم
 ُٓإبراىيم/(مى اَّللَّي كيلَّ نػىٍفسو مَّا كىسىبىتٍ لًيىٍجزً )
ٌ بَُِْْوِ ِٖٓ هَسَُْ ًَـَؼَََ َُِِّوِ ؤَٗذَخدًخ ُُِّْنََِّ ػَٖ ًَبِرَخ َٓظَّ خُْةِٗغَدَٕ مُشٌّ دَػَد سَزَّوُ ُٓنِْسًد بَُِْْوِ ؼَُّْ بِرَخ خٌَََُّوُ ِٗؼَْٔصً ِّٓنْوُ َٗغَِِ َٓد ًَدَٕ َّذْػُ﴿-ٛ

 ﴾بَِّٗيَ ِْٖٓ ؤَفْمَدذِ خُنَّدسِغْ زٌُِلْشِىَ هًَِِِْد ظََٔعَّ هَُْعَسِِِْوِ 
يَساَف ُارٌّ )    كٓب يستذكؽ ، كإذا أصاب اإلنساف)الذم ٓب يعرؼ قيمة دين هللا (َوِإَذا َمسَّ اإْلِ

من ببلء كشدة أك مرض أك فقر أك  (ُارٌّ ) (االسبلـعلى بصدؽ كٓب يستقم ، حبلكة اإلٲباف
كتزكؿ عنها ، فطرة اإلنساف النقية كتظهر حقيقتها حْب ٲبٌسو الضرٌ  عندئذ تنكشف، أذل

، عند الضرر كالضركرة (َدَعا رَبَّوُ ا٢بجب كتتعٌلق برهبا الذم ال يكشف الٌضر عنها إاٌل ىو)
فهو يدعوه ، ُب إزالة تلك الشدة كالكربة ،ان عليوكتوٌجو إٔب ربو كتٌضرع إليو مستغيثان بو ملحٌ 

يستغيث بو كمعرضان  ،(راجعان إٔب ربو كحدهُمِنيًبا ِإلَْيوِ ) ره عند الشدة كانةكيعَبؼ بو كيتذكٌ 
ُثَّ ِإَذا َخوََّلُو يِْعَمً  ) فأما حْب يذىب الٌضر كأيٌب الرخاء، داعيان كشف الٌضر عنو، عمن سواه

ْنوُ  (نسىي ِإلَْيِو ِمن قَػْبلُ َيِسَي َما َكاَف يَْدُعو (ٍب إذا منحو نعمة كأعطاه مطلوبو كفرٌج عنو كربتو)مِّ
كاستمر على  كمرَّ كأنو ما أصابو ضرٌ ، ذلك الضر الذم كاف يستغيث بربو إٔب كشفو عنو

ٍفنىا عىٍنوي ضيرَّهي مىرَّ  ) ضبللو كقولو ا أىٍك قىائًمنا فػىلىمَّا كىشى نسىافى الض ر  دىعىاانى ١ًبىنًبًو أىٍك قىاًعدن كىًإذىا مىسَّ اإٍلً
(كأٌٚبذ  أمثاالن كنظائر كشركاء على َوَجَعَل ّلِِلَِّ َأيَداًدا) ُِيونس/(نىا ًإٔبى  ضيرٌو مَّسَّوي كىأىف ٓبٍَّ يىٍدعي 

 .زعمو ُب العبادة
كال يتحمل شركة ُب القلب كال ُب ، فسبيل هللا كاحد ال يتعدد، ومفهـو اْليداد واسع الدَّلل 

شركة قامت ُب القلب من ىذا كأمثالو  ا٤باؿ كال الولد كال الوطن كال الصديق كال القريب..فأية
ادنا ) كالضبلؿ عن سبيل هللا كقولو،  اٚباذ أندادو فهي  كىًمنى النَّاًس مىن يػىتًَّخذي ًمن ديكًف اَّللًَّ أىندى

ب ونػىهيٍم كىحيبًٌ اَّللًَّ  لتنتهي بو ىذه األنداد إٔب إضبلؿ نفسو  (لُِّيِضلَّ َعن َسِبيِلوِ ) ُٓٔالبقرة/ (ٰبًي
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أىفػىرىأىٍيتى ) كىواه كقولوكدنياه فإذا ىو يعبد شهواتو كميولو كرغباتو ، الناس عن منهج هللا كإضبلؿ
فيشرؾ اب الشرؾ ا٣بفي ا٤بستور أك الشرؾ ، ِّا١باثية/ (مىًن اٚبَّىذى ًإ٥بى ىوي ىىوىاهي كىأىضىلَّوي اَّللَّي عىلىى  ًعٍلمو 

(ىذا أمر ْع ِبُكْفِرَؾ قَِلياًل َُتَتَّ ؿ نعمة هللا كفران )٥بذا العاٌب ا٤بتمرد الذم بدٌ  (ُقلْ ) ا١بلي الواضح
ب فتقلٌ ، ق األفقضيٌ  كفإن (ْع ِبُكْفِرَؾ َقِلياًل َُتَتَّ )، أم ٛبٌتع كما تتمٌتع األنعاـ ، ٗبعُب ا٣برب

ككل متاع ُب ىذه األرض قليل مهما كثر  ،القناعات، متلٌبس فيك النفاؽ كازدكاج الشخصية
  ابطنو يضرٌ كٲبٌر  كيسرٌ  متاع ظاىره يغرٌ ، كلٌذاتو قصّبة كتبعاتو طويلة ،دكدفهو ٧ب، كتعٌدد كطاؿ

ٍن حىٍيثي الى يػىٍعلىميوفى ) كقولو تًنىا سىنىٍستىٍدرًجيهيم مًٌ بيوا آًبايى  وِف هنج البالغ  ُِٖاألعراؼ/ (كىالًَّذينى كىذَّ
فإنك  (ِمْن َأْصَحاِب النَّارِ ِإيََّك ) َّٖ /حكمكما شٌر بشر بعده ا١بنة(، )ما خّبه ٖبّب بعده انر

كُب ذلك داللة على أف ىناؾ عبلقة مودة ، جهنم ٛبٌهد لنفسك ليكوف مصّبؾ من أىل انر
تشّب  :فائدة ، ككأهنم ٲبهدكف ألنفسهم ٥بذا ا٤بصّب!بْب كفرىم كالنار! ان مسبق ان كإعداد ،قوية

فا٤بؤمن الصاّب ىو ، د الببلءكتظهر حقيقتو عن، ف اإلنساف يتبٌْب معدنو عند الشدةأاآلية إٔب 
كُب  ،كُب الشدة الرخاء، كتستقيم أقوالو كأفعالو ُب كل مكاف كزماف ، الذم تتوازف شخصيتو

 .ٕٗ/ٖركح البياف)تٌعرؼ إٔب هللا ُب الرخاء يعرفك ُب الشدة( عن النيب)ص( ،الغُب كالفقر
َد  َّمْزَسُ خُْأخِشَشَ ًََّشْـٌُ سَلَْٔصَ سَزِّوِ ؤََّْٖٓ ىٌَُ هَدِٗطٌ آَٗدءَ خََُِِّْْ عَدـِذًخ ًَهَدجًِٔد ﴿-ٜ هَُْ ىََْ َّغْعٌَُِ خَُّزَِّٖ َّؼٌََُِْٕٔ ًَخَُّزَِّٖ َُد َّؼٌََُِْٕٔ  بَِّٗٔ

 ﴾َّعَزًََّشُ ؤًٌُُُ خُْإَُْسَدذِ
كىو من أصحاب النار ، كيكفر عند الرخاء ،أىذا الكافر ا٤بضطرب الذم يؤمن عند الضرٌاء   
إهنا صورة مشرقة مشٌوقة ٌٙبرؾ ا٤بشاعر  (ُىَو قَاِيٌت آَنَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَائًِما َأمَّنْ ) خّب

تقابل تلك الصورة ا٤بأساكية ا٤بظلمة الصعبة الٍب تنفر منها ، كالضمائر ٫بو طاعة هللا سبحانو
ر تقرر ابلعقوؿ كأف ىذه األمو ، ف الٍب ر٠بتها اآلية السابقةصورة الكافر ا٤بتقٌلب ا٤بتلوٌ ، ا٤بشاعر

ٍن ىيوى أىٍعمىى   أىفىمىن يػىٍعلىمي أى٭بَّىا أينزًؿى إًلىٍيكى ًمن رَّبًٌكى ) تفاكهتا لشدة كضوحها كقولو ًإ٭بَّىا  ا٢بٍىق  كىمى
بصدؽ  دائم العبادة قائم ابلطاعة( َأمَّْن ُىَو قَاِيتٌ ) :ا٘تعىن، ُٗالرعد/(يػىتىذىكَّري أيكليو اأٍلىٍلبىابً 

األحواؿ كُب ٝبيع  ،كُب كل كقت منقطع لربو )بلساف ا٢باؿ كبلساف ا٤بقاؿ(خاضع  (قَاِيتٌ )
جزء منو ُب كقت  (آَنَء اللَّْيلِ ) كالناس نياـ إقامة صبلة الليلُب كقت  ماكالسي ،كاألشكاؿ

 (َوقَائًِما) كالسجود دليل ا٣بضوع كاالنقطاع ، (ُب صبلتوَساِجًداصبلة الليل ا٤بزٌكية للنفوس )
فبل ، سبحانو ُب كقفة صادقة مع هللا، كىذا ٰبصل بعيدان عن الرايء كالسمعة، خرلفيها أ

كفيو ، فيجعل راحتك ُب ىذا القنوت ا٣بالص بدالن عن النـو، ن متاع الدنياميشغلك شيء 
 عند الشدائدصبور كحكيم  ،يشكر عند الرخاء، داللة على أنو يعبد هللا ُب ٝبيع حاالتو

  (قَاِيتٌ )
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، كىو مظهر من ا٤بظاىر ا١بميلة ابالرتباط اب عز كجل، ىن عميق واسع الدَّلل مع :القنوت
 ،وقنوت تشريعي خاص للدعاءُُٔالبقرة/ (كيل  لَّوي قىانًتيوفى ) كقولو  قنوت تكويِن عاـمنو 

ـ كتقدًن السجود على القيا، ِّٖ/البقرة (كىقيوميوا َّللًًَّ قىانًًتْبى ) كاالنقطاع ا٣بالص ا٣باشع كقولو
تبحث اآلية  (٤َتَْذُر اآْلِخَرَة َويَػْرُجو َرْْتََ  رَبِّوِ ) لكونو أقرب ما يكوف العبد إٔب هللا كىو ساجد

كٯبعلها نصب عينيو ، ٰبذر عذاب اآلخرة كأىوا٥باعن االعتداؿ بْب ا٣بوؼ كالرجاء، أم 
نػَّتىافً كىًلمىٍن خىاؼى مىقى ) خوفان من ىيبة هللا كقولو، ُب ٝبيع أحوالوكيستعٌد ٥با  ـى رىبًًٌو جى ، ْٔالرٞبن/ (ا
َويَػْرُجو َرْْتََ  ) مغرايت الدنيا منٰبذر ك ع عن ا٢ببلؿ ا٤بشتبو اب٢براـ!كما كيتورٌ ، فيَبؾ ا٢براـ

واجبات بة على الظبفعل ا٤بوا، رٞبة ربو الذم كتب على نفسو الرٞبةكيطمح بكيطمع  (رَبِّوِ 
، كبْب الرغبة كالرىبة، بْب ا٣بوؼ كالرجاء وازانن فهو يعيش مت، اتبٌ كالقدر ا٤بناسب من ا٤بستح

ركح  (لو وزف خوؼ ا٘تؤمن ورجاؤه َّلعتدَّل) عن النيب)ص(، كاإلٲباف كالعلم، كالقوؿ كالعمل
إٔب أف العبادة كأصل الدين ال يقتصر على الصبلة كالصياـ  :وتشري اآلي ، ُٖ/ٖالبياف

ًإفَّ اَّللَّى مىعى الًَّذينى ؽ بْب الناس كقولو)٭با ٕبسن العبادات كحسن ا٤بعامبلت كاألخبلإك  ،فحسب
 قاؿ مرئ ما ٰبسنو(ا)قيمة كل  ِٔٛف هنج البالغ  حكم ،ُِٖالنحل/ (اتػَّقىوا كَّالًَّذينى ىيم ٧ب ًٍسنيوفى 

كٓب يقل)يرجو  (َويَػْرُجو َرْْتََ  رَبِّوِ قاؿ)، ألهنا ليست بيده )أيمن اآلخرة( كٓب يقل (٤َتَْذُر اآْلِخَرةَ )
فالرٞبة الٍب يرجوىا ىي الفيوضات ، ألنو ال ندخل ا١بنة أبعمالنا من دكف رٞبة هللا نة(ا١ب

 أمرءا)رحم هللا  ِف غرر اٖتكم، ا٣باصة الٍب يعطيها هللا ٤بن يعيش ُب ظٌلها كيستذكقهاالكرٲبة 
َن َىْل َيْسَتِوي الَِّذي) كمن ذاىب لدائم(قل اي دمحم، كمن فناء لبقاء، أخذ من حياة ٤بوت

  (؟يَػْعَلُموَف َوالَِّذيَن ََّل يَػْعَلُموفَ 
كبل أهنم غّب ،  رة الواعيةجابة على أصحاب العقوؿ ا٤بفكٌ ألنو ال ٚبفى اإل، نكارمإستفهاـ اال

 العلم ا٢بق:: فائدة، كالعلم كا١بهل، كالضياء كالظبلـ، كما ال يستوم الليل كالنهار  ،متساكين
الوجود  الٍب ىي سرٌ  ،ّبة القلب لّبل ا٢بقيقة الثابتةدراؾ ا٢بق كاتٌباعو الذم يفتح بصإىو 

كليس من العلم ا٤برغوب الذم ال يدٌلك على هللا الذم ، كالٍب ىي أكرب من ظاىرىا ا٤بشهود
فال يستوي من يتكامل  :ّدعاءاللعلم حقيق  و ، النهايةتكوف فمنو البداية كإليو ، سوؼ تبلقيو

، كىذا ٙبقّب للعلماء غّب العاملْب، اب ومن يّدعيها ابلعلم النافع والعمل الصاحل واإل٦تاف
كالعلم ا٤بقصود ىنا ىو العلم الذم ، كال خّب ُب علم ال ينفع نفسك كالناس كال يرضي هللا

كىو العلم ا٢بضارم ا٤برتبط بعملية التٌطور العلمي ، يدٌلك على عبادة الرٞبن كيكسبك ا١بناف
 .ازنةشاملة متو قيمٌية ة ضكاألخبلقي ُب هن

أما ما   ُُصُالكاُب : ما عبد بو الرٞبن، كاكتسب بو ا١بناف(العقل)عن اإلماـ الصادؽ )ع( 
كاف عليو معاكية، ىي الشيطنة كالدىاء، كىناؾ فرؽ بْب الذكاء كالدىاء، فالذكاء يكوف ُب 
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 (وورث  اْليبياء، خلفاء الرسل) وا٘تراد ابلعلماء الصاٖتوفا٣بّب، كالدىاء يكوف ُب الشر. 
خبلص ك كٙبرير ا٤بظلومْب ، الذين يعملوف ا٣بّب لئلنسانية ٝبعاء، األيمناء على حفظ الدين
أما العلماء أصحاب ا١باه البلمبالوف ، كا٢برمافكالضبلؿ كالفقر الناس من معاانة البؤس 

ىؤالء يضلوف الناس عن سبيل هللا بعد ، جتماعية ا٤بميزةكال يفكركف إال ٗبواقعهم اال، ابلناس
كعدكان ، )٫بن الذين يعلموف عن اإلماـ الصادؽ)ع(، ومن مصاديق العلماء نفسهم.أأضلوا أف 

َا يَػَتذَكَّرُ ) َّْ/٦ٖبمع البيافالذين ال يعلموف( أصحاب  (ُأوُلو اْْلَْلَبابِ إ٭با يتدبٌر كيتعظ ) (ِإ١تَّ
يقودىم فركف )كالذين ال يفك ا٣بالصة من الشكوؾ كاألكىاـ كالعيوب، ليمةفكرة السٌ العقوؿ ا٤ب

عقلوا ا٣برب إذا ا) ِٜٛف هنج البالغ  حكم ، الذين يفكركف(كعلى قدر العقل تكوف العبادة
)ال خّب ُب  عن النيب)ص( (قليلفإف ركاة العلم كثّب كرعاتو ، ال عقل ركاية، رأيتموه عقل رعاية
بْب  داكيد)ع(سليماف بن  خيّبَّ  بن عباساوعن  عآب مطاع أك مستمع كاع( العيش إاٌل لرجلْب:
 فأعطي ا٤باؿ كا٤بلك! ،فاختار العلم، العلم كا٤باؿ كا٤بلك

ًَؤَسْكُ خَُِّوِ ًَخعِؼَصٌ  بََِّٗٔد ٌَُّكََّ خُقَّدزِشًَُٕ  ؤَلْغَنٌُخ كِِ ىََٰزِهِ خُذَُّْْٗد لَغَنَصٌ  َُِِّزَِّٖ هَُْ َّد ػِسَددِ خَُّزَِّٖ آَٓنٌُخ خظَّوٌُخ سَزٌَُّْْ ﴿-ٓٔ
 ﴾ْْشِ لِغَدذٍؤَـْشَىُْ زِـَ

(يناديهم بشفافية كتشريف كرقٌة إبضافتهم إٔب نفسو اَي ِعَباِد الَِّذيَن آَمُنوا) اي دمحم (ُقلْ )   
قوا ٗبنهج هللا الذين صدٌ ، ألف ُب النداء إعبلانن كتنبيهان لشيء مهم بعده (اَي ِعَبادِ )سبحانو 
مىلىكىة دائمة ( التقوى)لتكوف ، ا٣باص كارتفعوا من منزلة اإلٲباف العاـ إٔب درجة التقول، كرسولو

فإف التقول حصن حصْب كحرز منيع  ، كليست حالة طارئة مؤقتة، كحصانة قائمة ُب نفوسهم
من الفعل كقى ككقاية من  :التقوى، ْالطبلؽ/ (كىمىن يػىتًَّق اَّللَّى ٯبىٍعىل لَّوي ًمٍن أىٍمرًًه ييٍسرنا) كقولو

منتهى رضى هللا من  :التقوى) ِف غرر اٖتكم لتزاـ بطاعتو.كالورع عن ٧باـر هللا كاال ،عاصيا٤ب
كفعلوا ما ىو حسن ا٢بسن، االعتقاد  (َأْحَسُنوا لِلَِّذينَ ) فقد كتبنا عباده كحاجتو من خلقو(

يْػَيا َحَسَن ٌ ٥بم كلغّبىم ) ِذِه الد  معُب عاـ يشمل كل ما يستحسنو اإلنساف ذك  :حسن  (ِف ىَه
اإلنساف ُب نفسو كبدنو  تسرٌ ، تعطي ٜبار حسنة معٌجلةالٍب  نعمةتشمل كل ، العقل السليم

 .ُب نتائجهاك هتا كعطاءاهتا افهي حسنة ُب ذ، الوو كأح
ىو  (اسن) ىوالنافعة كالذم يعمل ا٢بسنة ، ٗٔالعنكبوت/ (َوِإفَّ اّلِلََّ َلَمَع اْلُمْحِسِنيَ ) كقولو

، ل إنساف من موقعو كبقدره كقدرتو()ك يتعاطف مع الناسك يرؽ قلبو العبد الصاّب الذم 
كيسعى ٢بل ، كصيانة حقوؽ اإلنساف العادلة ،كينهض ابجملتمع كيعمل من أجلو كخدمتو

 (َوَأْرُض اّلِلَِّ َواِسَع ٌ كٰبقق غاية إنسانية مرغوبة )، كيعاِب أخطاء شائعة، مشكلة اجتماعية
، ت الضركرية االستثنائيةُب ا٢باال، ُب مقاـ الرخصةعن األكطاف توجيو قرآين اب٥بجرة 

اف بو كرامة اإلنساف ؽفمن ضا، كالضركرات تقٌدر بقدرىا كعجز عن  ،عليو بلده الذم هتي
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فإف االلتصاؽ ُب الوطن ُب ، ا٤برغوب ك٩بارسة عملو الدنيوم ،القياـ بواجبو الديِب ا٤بطلوب
أرض هللا الواسعة  فليهاجر إٔب ، كٯبب عليو أف ٰبفظ كرامتو، تلك ا٢باؿ ذلة لكرامة اإلنساف

َي َفاْعُبُدوفِ ) كقولو إٔب حيث ، ٔٓالعنكبوت/ (اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ِإفَّ َأْرِاي َواِسَعٌ  فَِإايَّ
 .البلد ا٤بناسب

لك(  ِٕٗٗف هنج البالغ  حكم وعن النيب )ص( )ليس بلد أحقَّ بك من بلد، خّب الببلد ما ٞبى
ستعبدتو اكأخسر الناس من  ٖٓصٕٕالبحارن كالٌسركر()ال خّب ُب .. الوطن إاٌل مع األم

من  ىو لوف فهذا البقاء ا٤بذؿ ،فإنو مدخل من مداخل الشيطاف كنتيجتو ا٣بسراف، األكطاف
ًإفَّ ) كالتقٌلب كالتذبذب كقولوف فيعيش النفاؽ كالتلوٌ  ،نداد  ُب قلب اإلنسافأٚباذ األ

يصربكف على كل فأما ا٤بهاجركف الٌصادقوف  ،ُْٓالنساء/ (ًمنى النَّارً  اٍلمينىاًفًقْبى ُب الدٍَّرًؾ اأٍلىٍسفىلً 
كىكىانيوا كىجىعىٍلنىا ًمنػٍهيٍم أىًئمَّةن يػىٍهديكفى أبًىٍمرانى لىمَّا صىبػىريكا الصرب ا١بميل كهللا ا٤بستعاف كقولو) ،حاؿ

تًنىا ييوًقنيوفى  كيرتفعوف فوؽ ، بيل هللاُب سا٥بجرة كا١بهاد ات يصربكف على مشقٌ ، ِْالسجدة/(آًبايى
عن السيد ، الطغاة ـكال ٱبضعوف لؤلقوايء كال يستسلموف أما، ا٤بيوؿ كاال٘باىات ا٤بشبوىة

َا يُػَوّفَّ )، ُّٕ/ِٖالبحاروف إاٌل بصربكم على ما تكرىوف()إنكم ال تدركوف ما ٙببٌ  ا٘تسيح)ع( ِإ١تَّ
، رب ا١بميل ا١بزاء العظيم ببل حدكد كال قيودإٌف نتيجة الص (الصَّاِبُروَف َأْجَرُىم بَِغرْيِ ِحَسابٍ 

ف وز ر أجرىم بكال يقدٌ ، كال يينشر ٥بم ديواف على ا٤بؤل يـو اشر، فبل ٰباسبوف على أعما٥بم
)إذا نشرت  عن النيب)ص(، فثواهبم على ذلك من عند هللا ال ٲبكن عٌده كإحصاؤه، عملهم

َا يُػَوّفَّ ) كٓب ينشر ٥بم ديواف ٍب تبل، يزافم ءٓب ينصب ألىل الببل، الدكاكين كنصبت ا٤بوازين ِإ١تَّ
 ٕٕٔ/٦ْبمع البياف(..الصَّاِبُروفَ 

 ﴾ًَؤُِٓشْضُ ُِإَْٕ ؤًٌََُٕ ؤًٍَََّ خُُْٔغِِِْٔنيَ ، هَُْ بِِِّٗ ؤُِٓشْضُ ؤَْٕ ؤَػْسُذَ خَُِّوَ ُٓخِِْقًد َُّوُ خُذَِّّٖ﴿-ٕٔ-ٔٔ
ينَ ِإيّنِ أُِمرْ (اي دمحم ٥بؤالء الكٌفار)ُقلْ )    (أين أعلنها صرٰبة ُت َأْف َأْعُبَد اّلِلََّ ُٜتِْلًصا لَُّو الدِّ

عبادة خالصة ٨بلصة ال رايء ، ين أيمرت من قبل هللا أف أعبده كحده ال شريك لوأبكاضحة 
٨بلصان لو العبادة الطاعة  ،دعو إليوأكأيسلم كجهي  كأؤمن بو ك ، فيها كال ىول كال شيطاف

َوَمْن ) كمن الشرؾ أبنواعو ا١بلي الواضح أك ا٣بفي ا٤بستور كقولو ،عيوبا٣بالية من النقائص كال
َّْن َأْسَلَم َوْجَهُو ّلِِلَِّ َوُىَو ُٛتِْسنٌ  ، ىذا ىو اإلسبلـ ُب حقيقتو الناصعةُِٓالنساء/ (َأْحَسُن ِديًنا ٝتِّ

ل للعتق(كمن قصر عن أصوؿ العب ِف غرر اٖتكم يد إٔب دية أعو )من قاـ بشرائط العبودية أىًٌ
و كإ٭با خصَّ هللا تعأب الرسوؿ هبذا األمر لينبٌ ، الٌرؽ!كعلى قدر العلم كالعبودية تكوف العبادة

ومعىن إخالص ، فهو ترغيب على اإلخبلص الذم فيو ا٣ببلص، على أف غّبه بذلك أحق
يَن َوََّل  َأْف َأِقيُموا) كقولو،  ال شوائب فيوأراده هللا ىو الدين الصاُب النقي الذم  :الدين  الدِّ

لتحقيق  ،قيمة تربوية كربل (إخالص الدين )ىذا اإلعبلف عن ، ُّالشورل/ (تَػتَػَفرَُّقوا ِفيوِ 
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فبل ٱبتلط )التوحيد حياة النفس( ِف غرر اٖتكم ، عقيدة التوحيد صافية نقية ظغاية الدين كحف
 .التوحيد صخبلإكعلى قدر العبودية يكوف ، لوىية كالعبوديةعند ا٤بخلص معُب اإل

)ما أخلص عبد   عن النيب)ص( من قوة اليقْب كصبلح النية( ،)إخبلص العمل ِف غرر اٖتكم
  .ِّٕ/ِالدر ا٤بنثورعز كجل أربعْب صباحان إال جرت ينابيع ا٢بكمة من قلبو على لسانو(

 (َوأُِمْرُت ِْلَْف َأُكوَف َأوََّؿ اْلُمْسِلِميَ  )-ُِ
ذجية ا٤بميزة و النهضوية النم توُب تربي (َأوََّؿ اْلُمْسِلِميَ دة)قاععلى يعتمد القرآف الكرًن 

، ف نزلت اآلية ٖبصوص السبب كلكن أيريد ٥با عمـو ا٤بعُب كسعة ا٤بغزلإك  ،للشخصية القرآنية
٧بٌفزة للنفوس للتنافس الشريف  ،أنو شعار قرآين فيو داللة تقٌدمية عامة (َأوََّؿ اْلُمْسِلِميَ )

كأهنا دعوة ، كاالختصاصات يف أبنواع ا٤بكرماتظكالتسابق الن، كا٣بّبات أبنواع ا٣بربات
 ،إهنا دعوة صادقة إٔب البحوث العلمية ا٤بتنوعة .صا٢بة حضارية هنضوية متأٌلقة للفرد كاجملتمع
ٗبضاعفة ا١بهود للتفٌكر ُب أسرار  ،م اإلرادات٣بلق شعور مضاعف ٰبٌفز النفوس كيقوٌ 

٣بلق أيٌة مبادرة حضارية شريفة سريعة الٍب تسبق  ،اىره ا٤بشهودعلى أنو أكرب ظ، الوجود
ًلًمٍثًل ) كهبذا فليتسابق ا٤بتسابقوف كقولو ،عادات اجملتمع البشرم على ما تعاؼ كآتلف عليو

ًل اٍلعىاًمليوفى  ا فػىٍليػىٍعمى ذى ِلَك فَػْليَػتَػَناَفِس اْلُمتَػَناِفُسوفَ ) كقولو ُٔالصافات/ (ىى  هنا إ، ِٔ/ا٤بطففْب (َوِف ذَه
كفيها مبادرة السبق ُب إعداد القدكة ا٢بسنة كالقيادة ، عملية تقدـ كإصبلح للفرد كاجملتمع
مشَبؾ ٱبدـ الناس ُب دنياىم كآخرهتم ساـو ٫بو ىدؼ  ،الصا٢بة ا٤بؤىلة لقيادة ا١بماىّب العامة

 (كىأىانى أىكَّؿي اٍلميٍؤًمًنْبى  قىاؿى سيٍبحىانىكى تػيٍبتي إًلىٍيكى ) عن لساف موسى)ع(كيرضي هللا تعأب كقولو 
)من أراد علم األكلْب كاآلخرين  عن النيب)ص(، أكؿ ا٤بؤمنْب كا٤بسلمْب ُب زمانو، ُّْاألعراؼ/

من  (َوُأِمْرُت ِْلَْف َأُكوَف َأوََّؿ اْلُمْسِلِميَ ) معىن اآلي ، ِْْٓكنز العماؿ خرب فليثٌور القرآف(
كأكؿ ا٤ببادرين ، ا٤بلتزمْب ٗبنهج هللا، ٤بسلَّمْب ألمر هللاكأمرت ألف أكوف أكؿ االتسليم، أم  

 كقولوتثمارىا  االختصاصات كحيسن اسك الكفاءات أنواع كإعداد اب٣بّبات كتبادؿ ا٣بربات 
نتاج إمتياز ُب إعبلف كأكوف الشخص األكؿ اب ،ِالفرقاف/ (كىخىلىقى كيلَّ شىٍيءو فػىقىدَّرىهي تػىٍقًديرنا)
خَباع شيء اكاكتشاؼ ك ، هار اختصاص علمي اندرظكإ، فيدة ٩بيزةديد كموىبة جديدة مج

تًنىا ُب اآٍلفىاًؽ كىُب سواء أكاف ُب النفس أك ُب اآلفاؽ.كقولو)، جديد كانفع للناس سىنيرًيًهٍم آايى
ى ٥بىيٍم أىنَّوي ا٢بٍىق   ، لدين قْب ُب إخبلص ااألكوف أيضان أكؿ السبٌ ، ّٓفصلت/(أىنفيًسًهٍم حىٌبَّ  يػىتػىبػىْبَّ
كال ، ُب خدمة الناس على قدر ا٤بهمة( )كا٥ًبمة اىة كهبمة عاليةز كٰبمل قوة التطبيق بكفاءة كن

فمن أمتلك ا٥بمة العالية ، كال يقوؿ ما ال يفعل، بل األعماؿ ترٝباف األقواؿ، يكتفي ابألقواؿ
أٌمتو ٕبجم كاف من األكائل على   ،ُب إرادة التطبيق ٥بذا ا٤بنهج ا٢بضارم النهضوم بصدؽ
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قيٍل ) ٗبقدار خربتو ك٘بربتو(كقولو ئمة كل امر يإرادتو كنوع كفاءتو كمقدار نزاىتو كإخبلصو ك)ق
 ُْاألنعاـ/(ًإيٌنً أيًمٍرتي أىٍف أىكيوفى أىكَّؿى مىٍن أىٍسلىمى 

 ﴾ُٓخِِْقًد َُّوُ دِّنِِ هَُِ خَُِّوَ ؤَػْسُذُ ، هَُْ بِِِّٗ ؤَخَدفُ بِْٕ ػَقَْْطُ سَزِِّ ػَزَخذَ ٌٍَّّْ ػَظٍِْْ﴿-ٗٔ-ٖٔ
  (ُقْل ِإيّنِ َأَخاُؼ ِإْف َعَصْيُت َرّبِّ )   

 ،مهما كانت منزلٍب لن يشفع هللا ٕب، كٓب أخلص لو الدين، بَبؾ منهج هللا كعدـ تبليغو للناس
 ،كىو مكلف إبخبلص العبادة )ص( للداللة على بشرية الرسوؿ، ف حدثت أيٌة معصية مٌِب إ

)ص(، ة! كحاشاه من أيٌة معصيةكٱباؼ من أيٌة معصي بذاتو كالذم يدعمو هللا  كىو ا٤بعصـو
كلكن )ابلتقول قرنت العصمة( ِف غرر اٖتكم ، م العصمة لغّبهلٌ عكالذم يي ، كيسدده ابلوحي

اٌيؾ )إٌف هللا بعث نبٌيو إبعن اإلماـ الصادؽ )ع(  عِب كا٠بعي اي جارة(أاآلية من ابب )إايؾ 
، (أخشى أف يصيبِب الفزع األكربَعَذاَب يَػْوـٍ َعِظيمٍ ) ُّٖ/ِٗحارالبأعِب كا٠بعي ايجارة( 

فإهنا أمراض لنفوسكم   ،كا٤بقصود منها أتركوا أيها الناس ا٤بعاصي كترعبِب أىواؿ يـو القيامة!
إذا   ألف النيب ا٤بصطفى)ص(ُْا٤بطففْب/ (َبْل رَاَف َعَلىه قُػُلوِّبِم مَّا َكايُوا َيْكِسُبوفَ َكالَّ كقولو)

كىمىا ) فغّبه أكٔب اب٣بوؼ كقولو ،اف خائفان مع كماؿ طهارتو كٝباؿ عصمتو كجبلؿ أخبلقوك
لَْيَس َلَك ِمَن اْْلَْمِر ) كقولو ،ٗاألحقاؼ/(ًإٍف أىتًَّبعي ًإالَّ مىا ييوحىى  ًإٕبىَّ  م مىا يػيٍفعىلي يب كىالى ًبكيمٍ أىٍدرً 

حيث ٱبربكف غّبىم عن ، البشر كقادهتمقدكة  ة األنبياء)ع(كذلك سنٌ ، ُِٖآؿ عمراف/ (َشْيءٌ 
أيمران معاشر ) عن النيب)ص(، لتثبيت بشريتهم ليقتدكا هبم، طريق صفة مشَبكة بينهم كبْب الناس

من دعاء كميل بن  يقوؿ اإلماـ علي)ع(، ِّصُالكاُب(معقو٥ب األنبياء أف نكٌلم الناس على قدر
لذنب بل ىو تصوير حاؿ عَبافان اباذا ليس فه تغٌّب النعم( )اللهم اغفر ٕب الذنوب الٍب زايد

-ٗٔفهو معصـو عن ا٣بطأ. أما اإلماـ)ع(، خّب ا٣بطٌائْب التوابوفك  ،اإلنساف ا٤بذنب ا٣بطٌاء
أعبد  أخضع ألكامر ريب كال ،أبمر هللا أنو عبد مأمور يؤكد النيب دمحم)ص( (ُقِل اّلِلََّ َأْعُبدُ )

ىم من ىيمنة العبودية ر كٙبري، كاحَـب حقوؽ الناس ،كأسعى ٥بداية ا٣بلق إٔب هللا ا٢بق، سواه
كأف إخبلص العبودية  ، دينو ا٢بقُب اتباع إٔب العبودية العزيزة ا٤بخلصة  ، الذليلة لغّب هللا

تػىغي  يىاءى ًمن ديكًف اٍلميٍؤًمًنْبى الًَّذينى يػىتًَّخذيكفى اٍلكىاًفرًينى أىٍكلً حرية ُب األرض كعزة للنفس كقولو) وفى أىيػىبػٍ
يعنا ديِب الذم أراده هللا كليس الذم  (ُٜتِْلًصا لَُّو ِديِِن )ُّٗالنساء/ (ًعندىىيمي اٍلًعزَّةى فىًإفَّ اٍلًعزَّةى َّللًًَّ ٝبًى

َأْف ) ئة كالتٌفرؽ كقولوز غّب قابلة للتج ،دة مٌتحدةكدين هللا كحدة كاحدة موحٌ ، أراده الناس
يَن َوََّل تَػتَػَفرَُّقوا  هيٍم ) كقولوُّالشورل/ (ِفيوِ َأِقيُموا الدِّ ًإفَّ الًَّذينى فػىرَّقيوا ًدينػىهيٍم كىكىانيوا ًشيػىعنا لٍَّستى ًمنػٍ

خالية صافية نقٌية من  صادقة أم طاعة  ،عبادٌب كطاعٍب (ُٜتِْلًصا لَُّو ِديِِن ) ُٗٓاألنعاـ/(ُب شىٍيءو 
طاعة قوية ، ي كا٣بفيطاعة خالية من الشرؾ ا١بل، ال تليق ابلدين ا٣بالص القٌيم ،كل شائبة

لتصل إٔب درجة حٌب مباشرة، لتقوية العبلقة مع هللا  ،طة كال كسائل مساعدةامباشرة ببل كس
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)القلب حـر هللا فبل  عن اإلماـ الصادؽ)ع( ُٓٔالبقرة/ (وا َأَشد  ُحبًّا َوالَِّذيَن آَمنُ ) هللا كقولو
)طوىب ٤بن أخلص  عملو  ي)ع(عن اإلماـ عل، ِٓصَٕالبحار تسكن حـر هللا غّب هللا(

  لو(و كفعلو كق، تومككبلمو كص، كأخذه كتركو، كحبو كبغضو، كعلمو
  :فائدة

 كالنجاة كقد أٌكدت السورة على آايت اإلخبلص إلظهار قيمتو الكربل ُب ٙبقيق ا٣بىبلص
 (عند ُتقيق اإلخالص تستنري البصائر) ِف غرر اٖتكم ، ُب الدنيا كاآلخرةللفرد كاجملتمع

ِف هنج البالغ   ستهاف بكل لّذات الدييا ومغرايهتااوالذي تذّوؽ لذة اإلخالص  
ألف إخبلص القلب كالدين  فصغر ما دكنو ُب أعينهم( ،)عظم ا٣بالق ُب أنفسهم ٖٜٔخطب 

مع كيكشف األسرار كتنٌسق كتعرؼ ا٢بقائق، فهو يرفع ا٢بيجب ،  أعلى قيمة كأحلى لٌذة
كقد ، كنعمة النعمكقيمة القيم فهو قمة القمم ، كلٌذة ا٤بقربْب، غاية الٌدين :واإلخالصاألقدار! 

ُب  )األكؿ( ألف اإلخبلص :وليس ىذا بتكرار ،على آايت اإلخبلصالكرًن سٌلط القرآف 
لبياف أف هللا ال يقبل من  ُّب اآلية  إخبار أبنو)ص(مأمور ابلعبادة ا٣بالصة )كالثاين( ِاآلية

أتكيد العبادة ا٣بالصة  ُُُب اآلية  )كالثالث( اف خالصان ك٨بلصان لوجو هللااألعماؿ إاٌل ما ك
إخبار ُُْب اآلية  )كالرابع(ُُِب اآلية  (َأوََّؿ اْلُمْسِلِميَ ) لتأىيلو للوصوؿ للقمة كيكوف

 كال أعبد أحدان سواه.بصدؽ، أم إين أعبد هللا ، ؤلمرل )ص( متثالواب
هَُْ بَِّٕ خُْخَدعِشَِّٖ خَُّزَِّٖ خَغِشًُخ ؤَٗلُغَيُْْ ًَؤَىِِْْيِْْ ٌََّّْ خُْوَِْدَٓصِ  ؤََُد رََُِٰيَ ىٌَُ خُْخُغْشَخُٕ  ٖ دًُِٗوِ كَدػْسُذًُخ َٓد ؽِحْعُْ ِّٓ﴿ -٘ٔ
 ﴾خُُْٔسِنيُ
ُتم مِّن ُدويِوِ )    إنو صيغة أمر ،  من دكنوًبعبدكا أنتم أيها ا٤بشركوف ما أردا(ففَاْعُبُدوا َما ِشئػْ

 (لٍَّستى عىلىٍيًهم ٗبيصىٍيًطرو  ، فىذىكًٌٍر ًإ٭بَّىا أىنتى ميذىكًٌره ) كهللا لكم اب٤برصاد كقولو، هتديد ٥بمعلى ىيئة 
تيٍم ) سوؼ تركف عاقبة كفركم كقولو-على كل حاؿ-مكألن، ِِ-ُِالغاشية/ ًإنَّوي ٗبىا اٍعمىليوا مىا ًشئػٍ

 (الَِّذيَن َخِسُروا َأيُفَسُهْم َوَأْىِليِهْم يَػْوـَ اْلِقَياَم ِ  ُقْل ِإفَّ اْٗتَاِسرِينَ ) َْفصلت/(تػىٍعمىليوفى بىًصّبه 
 (وستخسروف)، دةدخا٥با النار ا٤بؤبٌ أنفسكم الغالية اب ،يـو القيامة يـو الندامة (وفر ستخس)

كجة كاألسرة ز يشمل ال ،معُب عاـ :واْلىلنسكم كىي خسارة رأس ا٤باؿ كأي كسندكم أىليكم 
ًإٍذ ) كالسائركف على هنجو كقولو عن نيب هللا لوط)ع( ،م أتباع اإلنسافكى ،بلءكاألقرابء كاألخٌ 

نىاهي كىأىٍىلىوي أىٍٝبىًعْبى  أىليكم لعدـ  (وستخسروف)، ُّٓ-ُّْالصافات/ (ًإالَّ عىجيوزنا ُب اٍلغىاًبرًينى  ،٪بىَّيػٍ
م كافرين أك كانوا معك، انتفاعكم هبم سواء أكانوا مؤمنْب ُب ا١بنة فتنقطع كل الصبلت بينكم

أىليكم من ا٢بور العْب كالولداف ا٤بخٌلدكف الذين  (وستخسروف)، ُب النار فا٣بسارة مشَبكة
ِلَك ُىَو كالربح كا٣بسارة بعد العرض على هللا)، أعٌدىم هللا لكم ُب ا١بنة لو كنتم آمنتم َأََّل ذَه

ِلَك ُىَو اْٗتُْسَراُف اْلُمِبيُ ـو )(فانتبهوا أيها القَأََّل ) أمر هتديد للمعاندين (اْٗتُْسَراُف اْلُمِبيُ   (ذَه
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م كٗبا٥بم كأبىلهم مله٧بيط بع، خسراف ٧بيط هبم من كل جانب، الواضح كا٢برماف األكيد
ِلكَ ) كابإلشارة إليو (َأََّل ) لقد رٌكز القرآف ُب بياف ا٣بسراف أبداة التنبيو، كرأس ما٥بم كأتكيده  (ذَه
 (الواضح ٤بن أتملو أدىن أتمل.اْٗتُْسَراُف اْلُمِبيُ ) و أبنوككصف، كتعريفو أبؿ (ُىوَ ) أبداة ا٢بصر

 كىكذا الذم ال يعرؼ كيف ينتهي ال يعرؼ كيف يبدأ! 
ن ُدويِوِ ) :فائدة ُتم مِّ   (فَاْعُبُدوا َما ِشئػْ

ى  الى ًإٍكرىاهى ُب الدًٌينً عتقاد لئلنساف كقولو)لبياف حرية االذ اكدقيق كنفٌ إنو تعبّب بليغ   قىد تػَّبػىْبَّ
، جبارختيار كليس االالعبادة ُب اإلسبلـ مبنية على حرية اال، ِٔٓالبقرة/ (الر ٍشدي ًمنى اٍلغىيًٌ 

ِف  ِالتغابن/ (ىيوى الًَّذم خىلىقىكيٍم فىًمنكيٍم كىاًفره كىًمنكيم م ٍؤًمنه ) ختياره كقولواكاإلنساف ٧باسب على 
ككٌلف يسّبان كٓب يكلف ، ان كهناىم ٙبذيران )إٌف هللا سبحانو أمر عباده ٚبيّب  ٛٚهنج البالغ  حكم

 كٓب يطع مكرىان..(، كٓب ييعصى مغلوابن ، كأعطى على القليل كثّبان ، عسّبان 
َ خُنَّدسِ ًَِٖٓ ظَمْعِيِْْ ظٌََُِ ﴿-ٙٔ  ﴾رََُِٰيَ ُّخٌَِّفُ خَُِّوُ زِوِ ػِسَددَهُ  َّد ػِسَددِ كَدظَّوٌَُُِٕيُْ ِّٖٓ كٌَْهِيِْْ ظٌََُِ ِّٖٓ

كصف ككأف التعبّب القرآين الدقيق يغوص ُب أعماؽ ، القيامةيـو اؿ و هد من مشاىد أىإنو مش
كىو ، مشهد فيو ا٣بسراف كا٢برماف كالندـ الشديد، النار ليصٌور مشهد ىذه الظيلل ا٤برعبة

ٲبلكوف القدرة على الوقاية ، مشهد رىيب مرعب حقان يعرضو هللا لعباده كىم ما زالوا ُب الدنيا
، كمن أنذر فقد أعذر، قوففهم من عواقب البلمباالة لعٌلهم ٰبذركف فيتٌ وٌ كٱب، لنارمن ىذه ا

طبقات من النار  (ظَُللٌ ) ٥بم من انر جهنم فوؽ رؤكسهم (َٙتُم مِّن فَػْوِقِهْم ظَُللٌ ): ا٘تعىن
 ظلبلن كتسميتها ، فيقي من حٌر أك برد ،كىو ما يستظل بو، ٝبع ظيلة :لٌ لَ وظُ ، تظلهم بعذاهبا

أم أف النار ٧بيطة هبم من كل ، (كمن ٙبتهم كذلك طبقاتَوِمن َُتِْتِهْم ظَُللٌ ) كم هبمهت
يػىٍوـى يػىٍغشىاىيمي اٍلعىذىابي ًمن فػىٍوًقًهٍم كىًمن ٙبىًٍت أىٍرجيًلًهٍم كىيػىقيوؿي ذيكقيوا مىا كينتيٍم ) جوانبهم كقولو

ِلَك ٥ُتَوُِّؼ اّلِلَُّ ِبِو عِ ) ٓٓالعنكبوت/(تػىٍعمىليوفى  (أنو هتديد هللا الرحيم بعباده العصاة الطغاة َباَدهُ ذَه
كىالى تىٍطغىٍوا ًفيًو فػىيىًحلَّ عىلىٍيكيٍم إ٭با ىو لطف هبم كرٞبة ليجتنبوا ما يسخط هللا كقولو)، ابلعذاب
 ىذا لينزجركا عن ااـر كا٤بآٍب الٍب ٘بٌرىم إٔب ُٖطو/ (كىمىن ٰبىًٍلٍل عىلىٍيًو غىضىيب فػىقىٍد ىىوىل  غىضىيب 

لينقلكم من حالة ، كليس إرىاابن لكم، لتستفيقوا من غفلتكم إنو ٚبويف، العذاب األليم
اَي كال يعٌد خائفان من ٓب يكن للذنوب اتركان)، الَبىيب إٔب حالة الَبغيب حيث رٞبٍب الواسعة

تعأب لعباده  كىذه عظة من هللا، يناديهم برفق كشفقة، (كل العباداَي ِعَبادِ  ) (ِعَباِد فَاتػَُّقوفِ 
ىو التقول  ألف البديل عن )فمن اتٌقى هللا كقاه( ليحذركا من ترؾ التقول، كنصيحة ابلغة

كىالى تػىتًَّبًع ا٥ٍبىوىل  فػىييًضلَّكى عىن كىو إلو يٌتبع من دكف هللا كقولو)، كا٥بول شريك العمى، ا٥بول
ًبيًل اَّللًَّ   ،ُٕٗ/ِركح البياف من ا٥بول(!)ما عيبد إلو أبغض على هللا عن النيب)ص(، ِٔص/ (سى

ِلَك ٥ُتَوُِّؼ اّلِلَُّ ِبِو ِعَباَدهُ  ) :فائدة كإ٭با معناه ليبتعدكا ، ليس معناه أنو ٚبويف ببل حقيقة (ذَه
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)من   ِف غرر اٖتكم ِٖفاطر/ (ًإ٭بَّىا ٱبىٍشىى اَّللَّى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي ) عن األسباب ا٤بؤدية إليو.كقولو
  .ةكليس خوؼ رىبة كرعب، ك٧ببة إنو خوؼ ىيبة كرغبة كاف من هللا أخوؼ(،  كاف اب أعرؼ

خَُّزَِّٖ َّغْعَِٔؼٌَُٕ خُْوٌٍََْ كََْعَّسِؼٌَُٕ  ، كَسَؾِّشْ ػِسَددِ ًَخَُّزَِّٖ خـْعَنَسٌُخ خُيَّدؿٌُضَ ؤَٕ َّؼْسُذًُىَد ًَؤََٗدزٌُخ بََُِ خَُِّوِ َُيُُْ خُْسُؾْشٍََٰ ﴿-ٛٔ-ٚٔ
 ﴾ًََُٰحِيَ خَُّزَِّٖ ىَذَخىُُْ خَُِّوُ  ًَؤًََُُٰحِيَ ىُْْ ؤًٌُُُ خُْإَُْسَدذِؤُ ؤَلْغَنَوُ 

عالية ذة اأخٌ ذة صورة نٌفا، صورة تربوية ٭بوذجية دقيقة، إهنا صورة حركية كاقعية ٦بٌسمة
فيهديو هللا للٍب ىي ، تعرٌب عن منهج حياة سامية ترتقي ابإلنساف إٔب قمة القمم ،ا٤بضامْب

كال تلتبس عليو ، كتقول فراستو فيعي األمور حولو بدقة، ستثمارحسن اثمر عقلو أكيست، أقـو
 .كخّب القلوب أكعاىا، الٌلوابس
 (كالذين ابتعدكا عن عبادة كطاعةَوالَِّذيَن اْجتَػنَػُبوا الطَّاُغوَت َأف يَػْعُبُدوَىا)-ُٕ:ا٘تعىن

، ٘باكز ا٢بدكدكمن ٙبذير خطّب منو ك ، كىو صيغة مبالغة من الطغياف (الطَّاُغوتَ )
كالشيطاف ،  عاـ يشمل كل شيء يُعبد من دوف هللاحركي مصطلح قرآين  :والطاغوت

٦بمع  اران فقد عبده()من أطاع جبٌ  عن اإلماـ الصادؽ)ع(، كا٢بٌكاـ ا٤بتجربين كرؤكس الظىبلؿ
 !كقد يكوف ىواه ىو الطاغوت !كقد تكوف النفس األٌمارة ابلسوء ىي الطاغوت، ّْٗ/ٖالبياف

كرجعوا كٓب يقتصركا على ٦برد االبتعاد  :وأنبوا (َوَأَنبُوا ِإىَل اّلِلَِّ ) يحذر من عبادهتا كطاعتهالف
ابلعبادة كالطاعة كاالستقامة راغبْب بل كرجعوا إٔب هللا ، يعوىاطعن الطاغوت أف يعبدكىا كي

فىمىن يىٍكفيٍر ) قولو:قٌدـ اجتناب الطاغوت على اإلانبة إٔب هللا كومن إتدير ذكره، على منهجو
ككما قٌدـ الكفر ابلطاغوت ، ِٔٓالبقرة/ (اًبلطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمن اًبَّللًَّ فػىقىًد اٍستىٍمسىكى اًبٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى  

فإذا ٓب تنًف من  (َّل إلو إَّّل هللا) كبذلك تتحقق كلمة التوحيد خالصة، على اإلٲباف اب
كالتقاليد كتتخٌلص ابلتدريج من السلبيات كالعادات ، نفسك كل اآل٥بة الوضعية ا٤بصطنعة

قىٍد أىفٍػلىحى ) كقولو ال تستطيع أف تثبت على طاعة هللا الواحد، كمن العيوب كالنقائص ،السيئة
ال تزداد  ،كإذا ٓب هتذب نفسك من سلبياهتا، َُ-ٗالشمس/ (كىقىٍد خىابى مىن دىسَّاىىا ، مىن زىكَّاىىا

َٙتُُم ) أكلئك ،ٓب تتمكن أف تصدؽ مع هللا (التخلي  ُث التحلي ) عدةعلى قا، عندؾ اإلٯبابيات
، كغّب ٧بدكدةك٩بدكدة كجاءت بشارة سارٌة عامة ، بشارة صادرة من ا٤بؤل األعلى (اْلُبْشَرىه 

ُب ، كالكرامة الكربل بكافة النعم الظاىرة كالباطنة ،كالفضل من هللا تآكا٤بخبٌ  تبشارة ا٤بفاجآ
منهج فريد ٩بٌيز كاسع الداللة ظاىره أنيق ، إنو منهج قرآين يبعث على ا٢بياة ،الدنيا كاآلخرة

البشارة األكٔب السارٌة تنقلك  :لو بشارَتف ساّرَتف، كابطنو عميق رقيق منساب، ابدقيق جذٌ 
ْر ِعَبادِ )، إٔب البشارة السارة الثانية  كقٌدـ البشارة على الفعل، فبٌشر اي دمحم عبادم ىؤالء (فَػَبشِّ

إنو العمل الصاّب يرفعو ُب الدنيا قبل ، إللفات النظر للقيمة العليا ٥بذا الفعل النموذجي
 .كأف بشارة اآلخرة مَبتبة على بشارة الدنيا، اآلخرة
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 (الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوؿَ )-ُٖ
ا كال فيقارنوف بينه، كمن صفات ىؤالء النخبة النموذجية الصا٢بة أهنم يستمعوف أنواع األقواؿ

 كأحسن األعماؿ كأقرهبا إٔب ا٣بّبكأزكى الكبلـ ينصتوف كال يتفاعلوف إاٌل مع أفضل األقواؿ 
من أجل العمل على ضوئو.ٖبطوات ، فتلتقط قلوهبم أحسنو كتطرد ما عداه (فَػيَػتَِّبُعوَف َأْحَسَنوُ )

عن الشبهة  كاألبعد، كالقوؿ األحسن ىو األرجح كاألنفع ُب معناه كمبناه كداللتو ،مدركسة
( كىو حديث عن اإلماـ الصادؽ اإل٦تاف عمل كلو والقوؿ بعضو)ىذا ىو ، كالريبة كالشك

اٖتكم  اال  ا٘تؤمن)ىدفو(أينما وجدىا ) ُب ا٢بديث، ِّصٗٔالبحار)ع( 
كال يتعٌلقوف ٗبا كرثوا من عادات كتقاليد ، كال ٯبمدكف على ما ىم عليو ٗٗ/ِالبحار(أخذىا
بْب  زيعِب يكوف ٥بم القدرة الفائقة على التميي، األحسن ىو األحسنكالذم يٌتبع ، خاطئة

فيميزكف  ،كفرز ا٢بقيقة عن الشبهات كالضبلالت، كالضبلؿ من ا٥بدل، الصحيح من ا٣بطأ
 كالذم لو القدرة على الفرز ىو األعلم كاألفهم كاألكعى ،كأقل الضررين ،بْب أىوف ا٣بطرين

 .فتتلقاه كتستجيب لو ،لقوؿ الطٌيبكالنفس الطيٌبة تنفتح ل، كاألفضل
)ذركة  ِف غرر اٖتكم َُفاطر/ (ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَػْرفَػُعوُ ) كقولو

بينما النفس ا٣ببيثة ال تنفتح إال للخبيث من ، التهذيب كاجملاىدات( كالغاايت ال ينا٥با إاٌل ذك 
 كالطيور على أشكا٥با تقع(، )كشبيو الشيء منجذب إليو وكال تستجيب إاٌل ل ،القوؿ

كقوة كصدؽ سرائرىم، كىذا ثناء من هللا سبحانو عليهم بنفوذ بصائرىم  (فَػيَػتَِّبُعوَف َأْحَسَنوُ )
أما إذا ٠بعو الكبلـ الفارغ كلغو ا٢بديث فبل يستمعونو ، فراستهم كزايدة كعيهم ككثرة نباىتهم

ليس ا٤براد  (فَػيَػتَِّبُعوَف َأْحَسَنوُ ) ّا٤بؤمنوف/(ًذينى ىيٍم عىًن اللٍَّغًو ميٍعرًضيوفى كىالَّ ) كقولوكينفركف منو،  
أحسن األلفاظ كٝباؿ التعبّب ، ليس ا٤براد ابألحسن ،الشكل دكف ا٤بضموف، ابألحسن

مفهـو يسيب واسع  (أحسنو) :إذف، ة األسلوب دكف التفكّب ُب ا٤بعُب كا٤بغزلحصافك 
األحسن من الكلمات كا١بمل كاألعماؿ ، من انتقاء األحسن من كل شيء كا٤براد، الدَّلل 

ْب ُب كل موارد ا٢بياة فيو ا٢بكمة إكاألنظمة ..كالصناعات كالقناعات كا٤بشاريع كالقوانْب 
ي وا ) رد التحية كقولو :مثل الٍب تنفع ُب دنياه كآخرتو. ،كا٤بوعظة ا٢بسنة كىًإذىا حييًٌيتيم بًتىًحيَّةو فىحى

كلكن العفو أحسن من  ،كالقصاص اب٤بثل ٩بن اعتدل، ٖٔالنساء/(ٍحسىنى ًمنػٍهىا أىٍك ريد كىىاأبًى 
)أفيضوا ُب ذكر هللا فإنو  ِف هنج البالغ  ِّٕالبقرة/ (َوَأف تَػْعُفوا َأقْػَرُب لِلتػَّْقَوىه ) القصاص كقولو
كم فإنو هبدم نبيٌ  كاقتدكا، كارغبوا فيما كعد ا٤بتقْب فإف كعده أصدؽ الوعد، أحسن الذكر
 كتعٌلموا القرآف فإنو أحسن ا٢بديث(، كاستٌنوا بسنتو فإهنا أىدل السنن، أفضل ا٥بدل

كأحسن ، إهنم يٌتبعوف أحسن ما قيل من أحسن قائل كىو هللا ا٢بق سبحانو (فَػيَػتَِّبُعوَف َأْحَسَنوُ )
ًلكى الدًٌيني اٍلقىيًٌمي ) القوؿ ىو )اإلسبلـ( كقولو / (ذى  ىيوى الًَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي اًب٥ٍبيدىل  ) ولوكقَّالرـك
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رًهى اٍلميٍشرًكيوفى   (ُأولَهِئَك الَِّذيَن َىَداُىُم اّلِلَُّ ) ّّالتوبة/(كىًديًن ا٢بٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌيًن كيلًًٌو كىلىٍو كى
م األحسن من لتقاطهكقد علم هللا ا٣بّب ُب نفوسهم اب، كلئك ا٤بٌتصفوف بتلك الصفات ا١بليلةأ

ستماع األحسن كتنفيذ اكإٔب ، فهداىم هللا للٍب ىي أقـو ُب أمور دنياىم كآخرهتم، كل شيء
 :كقولو٫بو طموح أحسن  العمل األحسن 

ىم أصحاب العقوؿ  (َوُأولَهِئَك ُىْم ُأوُلو اْْلَْلَبابِ ) ْاألنفاؿ/ (أيكلى ًئكى ىيمي اٍلميٍؤًمنيوفى حىقًّا)
الٍب ال ، ا٣بالية من الشبهات كتشويش الرؤية ،كالقلوب الصافية ،تقيمةكالفطرة ا٤بس ،السليمة

فمن  ،قكشريعتو كمنهاجو الَببوم ا٤بتألٌ  ىذا ىو اإلسالـ ِف مبادئو، تطيع ا٥بول كال الشيطاف
ُب فبل ٲبْب كال يسار ، كمن أعرض عنو فقد ضٌل كىول ،ىتدلااستقاـ على منهجو فقد 

ْر ِعَبادِ ) قاؿ-ُ :فائدة  أان كال حبَّ الدنيا.كالشيطاف كال ىول كالاإلسبلـ   كٓب يقل (فَػَبشِّ
 ..ذكر الز٨بشرم-ِتشريفان ٥بم كتكرٲبان إبضافتهم إٔب نفسو سبحانو  )فبشرىم(

ائْب إٌف ا٤بؤمنْب ينبغي أف يكونوا نػيقَّادان بنٌ  (الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػيَػتَِّبُعوَف َأْحَسَنوُ ) قولو
كأف ال ، ا٤بؤمنْبا٤بتخلخلة ُب أعماؿ ا٣باطئة تصرفات الكنقد  ،الدينعلـو ْب ُب موضوعي

سب على الٌدين، ، ينين ما ليس من الدٌ يدخل ُب الدٌ  كعدـ كا٢برص على كحدة الدين كٰبي
يَن َوََّل تَػتَػَفرَُّقوا ِفيوِ ) كقولو٘بزئتو كتعدده   دين  فإف هللا تعأب عنده، ُّالشورل/(َأْف َأِقيُموا الدِّ

ـي كاحد ا٠بو اإلسبلـ كقولو ) ٍسبلى كليس عند هللا أدايف  ُٗآؿ عمراف/( ًإفَّ الدًٌينى ًعٍندى اَّللًَّ اإٍلً
كا ابإلسبلـ ا٢بق، كال ٯبوز االختبلؼ كالتنازع فيو، كالتفٌرؽ عنو  ؤ متعددة، ككل األنبياء جا

كىالى تىكيونيوا كىالًَّذينى كقولو ) ،ٗٓالنساء/( َوالرَُّسوؿِ  فَِإْف تَػَناَزْعُتْم ِف َشْيٍء فَػُرد وُه ِإىَل اّلِلَِّ )كقولو 
اءىىيمي اٍلبػىيًٌنىاتي كىأيكلىًئكى ٥بىيٍم عىذىابه عىًظيمه   فالعقل ،َُٓآؿ عمراف/( تػىفىرَّقيوا كىاٍختػىلىفيوا ًمٍن بػىٍعًد مىا جى

 ،ُب دين ىو الذم يقود صاحبو إٔب االستقامة  ،ا٤بفٌكر كاإلٲباف الواعي كالقلب ا٤بخلص
كالذم يغلبو ىواه ىو العقل ارـك ، بلمة كالكرامة ببل أية ندامة كال مبلمةففي االستقامة السٌ 

-ّ، ٙبت ىولن أمّب(! ،)كم من عقل أسّب ِٕٔٔف هنج البالغ  حكم، من ىذه النعمة الكبّبة
ٓب يستسلموا أهنم ، ذر الغفارم كزيد بن عمرك نزلت ٕبق سلماف الفارسي كأيب :أسباب النزوؿ

)الٌتوحيد حياة ِف غرر اٖتكم ، ّٓ/صُٓاألمثل وحيد.كاستقاموا على التٌ  ،ا١باىليةتيارات ل
 النفس( 

 ﴾ؤَكََْٖٔ لَنَّ ػََِْْوِ ًََِِٔصُ خُْؼَزَخذِ ؤَكَإَٗطَ ظُنوِزُ َٖٓ كِِ خُنَّدسِ﴿-ٜٔ
(كعيد هللا َكِلَمُ  اْلَعَذابِ ) ليوكجبت ع (َحقَّ ) أفمن (َأَفَمْن َحقَّ َعَلْيِو َكِلَمُ  اْلَعَذابِ )   

إلبليس القاصمة الدائمة كىي كلمة العذاب ا٢با٠بة ، ابلعقاب ُب جهنم بسبب سوء عملو
نَّمى ًمنكى كى٩بَّن تىًبعىكى ًمنػٍهيٍم أىٍٝبىًعْبى ) تباعو كقولوأك  ىفَّ جىهى ىٍمؤلى  (َأفَأَيَت تُنِقُذ َمن ِف النَّارِ ) ٖٓص/(ألى

كىل تقدر على  كىو من أىل الفساد كا٥ببلؾ؟ ، من مصّبه ا٤بشؤـكأفأنت ٚبٌلصو اي دمحم
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كُب ذلك استبعاد ، ه الضبللة()كالذم ال ينفعو ا٥بدل تضرٌ  ىدايتو كىو ال تليق بو ا٥بداية؟
ٰبرص  كاف النيب)ص(  سبب النزوؿ-ُ:فائدة ستفهاـ إنكارم كيراد بو النفي.اال إلنقاذه.

كقد ، دمن مصّبىم األسو  قذىمككاف ييتعب نفسو لين، دينعلى إٲباف قومو ا٤بشركْب ا٤بعان
ًخعه نػٍَّفسىكى أىالَّ يىكيونيوا ميٍؤًمًنْبى ) فنزلت اآلية كقولو، ت عليهم كلمة العذابقٌ ح  (لىعىلَّكى ابى

إٌف ٭باذج من البشر تتنافر ، يصٌور القرآف الكرًن لتقريب ا٤بشهد إٔب األذىاف-ِ، ّالشعراء/
كتعطي كالءىا للفساد  ،طلاكتنسجم كتتفاعل مع الب، نور ا٢بق كا٥بدلقلوهبم القاسية مع 

 ىؤالء ال تنفعهم شفاعة الشافعْب!، كحجبوا عقو٥بم عن ا٥بدل الذم من حو٥بم، كالطغاة
هي امٍشىأىزٍَّت قػيليوبي الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى اًبآٍلىًخرىًة كىًإذىا ذيًكرى كقولو ) الًَّذينى ًمٍن ديكنًًو  كىًإذىا ذيًكرى اَّللَّي كىٍحدى

نقاذىم من النار كإذا كاف النيب الكرًن )ص(ال ٲبلك الشفاعة إل ْٓالزمر/( ًإذىا ىيٍم يىٍستػىٍبًشريكفى 
آؿ (لىٍيسى لىكى ًمنى اأٍلىٍمًر شىٍيءه كقولو) ؟!جٌل ُب عبله فمن ٲبلكها إذف سواه، الٍب ىم فيها

 ُِٖعمراف/
ِِٖ خَُّزَِّٖ خظَّوٌَْخ سَزَّ﴿-ٕٓ  ﴾ًَػْذَ خَُِّوِ َُد ُّخِِْقُ خَُِّوُ خُِْْٔؼَددَ يُْْ َُيُْْ ؿُشَفٌ ِّٖٓ كٌَْهِيَد ؿُشَفٌ َّٓسْنَِّْصٌ ظَفْشُِ ِٖٓ ظَمْعِيَد خُْإَْٗيَدسُ ٌََُٰ

فيسٌلط أضواءه على خاٛبة ، ا٣باصة ُب الَببية كالتعليمالببلغية و الفنية بيصٌور القرآف أبسالي
ا٤ببنية ا٤بتألقة ُب مشهد الغرؼ النموذجية  ،ٛبة ا٤بتقْب جٌنات النعيمكخا، اجملرمْب عذاب ا١بحيم

كذاؾ كعيد ، ىذا كعد هللا، يتقابل مع مشهد ظل النار من فوقهم كمن ٙبتهم، بطريقة خاصة
، ُب عرض ىذا التقابل، فأين ىذا ُب الَبغيب كالَبىيبالفنية ىذه طريقة القرآف الكرًن ، هللا

ًذًه تىٍذًكرىةه ) نذار كقولوابإل فيقرف البشارة من ذاؾ، ، ُٗا٤بزٌمل/ (فىمىن شىاءى اٚبَّىذى ًإٔبى  رىبًًٌو سىًبيبلن ًإفَّ ىى 
، (لكن ا٤بؤمنوف األبرار ا٤بٌتقوف األخيار ا٤بتمٌسكوف بطاعة هللالَهِكِن الَِّذيَن اتػََّقْوا رَبػَُّهمْ ) :ا٘تعىن

فكانوا زينان ، بلـ عن علم كإٲباف كعمل صاّبكعملوا ابلواجبات ك٘بنبوا ارمات كالتزموا ابإلس
٥بم  (َٙتُْم ُغَرؼٌ ) ّْاألنفاؿ/ (ًإٍف أىٍكلًيىاؤيهي ًإالَّ اٍلميتػَّقيوفى ) )كمن اتقى هللا كقاه(كقولو لو ال شينان عليو

 من ٌعدة طوابق ٝبيلةخبٌلبة كقصور شاىقة ، مدىشة أم منازؿ رفيعة عالية (ُغَرؼٌ ) ُب اآلخرة
(أم اثبتة رصينة يطيب فيها مَّْبِنيَّ ٌ ) من فوقها منازؿ أرفع من األكٔب (َها ُغَرٌؼ مَّْبِنيَّ ٌ مِّن فَػْوقِ )

٘برم  (َِتِْري ِمن َُتِْتَها اْْلَيْػَهارُ ) كبكيفيةكغريبة، مبنية بطريقة فنية عجيبة ، العيش كاالستقرار
حقاً خدكد! اٍب ٘برم من غّب كال، من ٙبت ىذه القصور األهنار ا١بارية ا٤بتنوعة أبنواع األشربة

أف ٘برم من ٙبت الغرؼ األهنار ا١بارية ا٤بتنٌوعة ، إيو إعجاز حقيقي خارؽ عجيب وغريب
كاألهنار ٘برم ٙبت الغرؼ الٍب ٙبت كالٍب ، ككأهنا مبنية على هنر، األشكاؿ كاأللواف كالطعـو

كلكن ، عصران ا٢باضرُب ا٤بتقدمة كىذا ال يتناسب مع ىندسة البشر ، كىي مباحة ٥بم، فوؽ
ُ ) (كعدىم هللا بذلك كعدان صادقان مؤكدان َوْعَد اّلِلَِّ ) ق فيها ا٣بوارؽ!لىندسة ا٣با ََّل ٥ُتِْلُف اّلِلَّ

فبل شيء ، فهو حقيقة اثبتة، عد صادؽ من عزيز قادرك ألنو  ،ال ٲبكن أف يتخٌلف (اْلِميَعادَ 
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 :فائدة، ٕٖالنساء/ (ًمنى اَّللًَّ حىًديثنا كىمىٍن أىٍصدىؽي ) يعز عليو كقدرتو مطلقة بكل شي كقولو
كعكسو ، حٌب يغريك أبف تعمل من أجلو، شيء سار مفرح قبل كجود زمنوباإلخبار  :الوعد
 الوعيد.
عَِِلًد ؤٌََُْخُٗوُ ؼَُّْ َّيِْؿُ كَعَشَخهُ ؤََُْْ ظَشَ ؤََّٕ خَُِّوَ ؤَٗضٍََ َِٖٓ خُغََّٔدءِ َٓدءً كَغٌَََِوُ َّنَدزِْغَ كِِ خُْإَسْكِ ؼَُّْ ُّخْشِؾُ زِوِ صَسْػًد ُّٓخْ﴿-ٕٔ

 ﴾بَِّٕ كِِ رََُِٰيَ َُزًِْشٍََٰ ُِإًُُِِ خُْإَُْسَدذُِٓقْلَشًّخ ؼَُّْ َّفْؼَُِوُ لُيَدًٓد 
يذٌكر اإلنساف ابشَباؾ نظاـ السنن اإلنسانية الدقيقة  ،ىذا ا٤بشهد الكوين الضخم ا٤بشهود   

حدة ترابطها ٥بذا الوجود على أنو أكرب من ظاىره ُب ك ، مع نظاـ السنن الكونية العميقة
أنو لكل شيء بداية كعمر معٌْب كهناية حياتو ُب الدنيا ، كمعُب ىذه العبلقة ا٤برتبطة، ا٤بشهود

 َأملَْ تَػرَ  ) :ا٘تعىن، ُُفاطر/(كىمىا يػيعىمَّري ًمن م عىمَّرو كىالى يينقىصي ًمٍن عيميرًًه ًإالَّ ُب ًكتىابو اب٤بوت كقولو)
يعِب ، كأيريد بو عمـو البشر العاقل ا٤بفٌكر ا٣بطاب للنيب)ص( (َأفَّ اّلِلََّ َأيَزَؿ ِمَن السََّماِء َماءً 

أٌف هللا تعأب بقدرتو ىو الذم أنزؿ من السحاب ماءن عذابن   ، أم آب يعلمأنكم تركف ببل شك
اًء كيلَّ شىٍيءو حىيٌو ) كقولو يَػَنابِيَع (فأدخلو ُب جوؼ األرض)َفَسَلَكوُ ) َّاألنبياء/ (كىجىعىٍلنىا ًمنى اٍلمى

، جاء ُب دموية ُب األبدافكىي كالعركؽ ال ،فيحفظ على شكل ٕبّبات ماء كاسعة (ِف اْْلَْرضِ 
فبل ٚبتلط األرض اب٤بياه! ٍب ٱبرج عيوانن نقية  )سبحاف من كبس األرض على ا٤باء( الدعاء

، أك أهناران جارية ٙبت طبقات األرض، األرضف أهناران جارية على سطح كتكوٌ  ،صغاران ككباران 
أىٍك ييٍصًبحى مىاؤيىىا ) يظهر منها أبدان كقولوال كقدرة هللا ٛبسكو فبل يذىب ُب األغوار البعيدة الٍب 

ء صنوؼ ٍب ٱبرج اب٤با (ُثَّ ٥ُتْرُِج ِبِو َزْرًعا ٜت َْتِلًفا َأْلَوايُوُ ) ُْالكهف/(غىٍورنا فػىلىن تىٍستىًطيعى لىوي طىلىبنا
ييٍسقىى  ٗبىاءو كىاًحدو ) كخصائصو كقولوكمنافعو الزركع ٨بتلفان أشكالو كألوانو كطعمو كحجمو 

لي بػىٍعضىهىا عىلىى  بػىٍعضو ُب اأٍليكيلً  فورانو  :ىيجاف النباَتت (ُثَّ يَِهيُج فَػتَػَراُه ُمْصَفرًّا) ْالرعد/(كىنػيفىضًٌ
كالعطف ، (فيذىب شبابو كنضارتو كٰبْب أجلوَفرًّافَػتَػَراُه ُمصْ ) أشبو بفوراف الشباب كىيجانو
(ٍب يصبح ايبسان ُثَّ ٣َتَْعُلُو ُحطَاًما) !بْب شباب الزرع كشيخوختو ابلفاء إشارة إٔب قصر الزمن
 .كفتااتن كىشيمان تذركه الرايح

 رهأم بْب أصفرار النبااتت كيباسو ىو زمن أطوؿ من زمن ىياجو كأصفرا، للَباخي الزمِب (ُثَّ )
ِلَك َلذِْكَرىه ) بتدائو كانتهائو لعبلمات كسنن التذكّب كعظة كعربة ُب أحواؿ الزرع ُب  (ِإفَّ ِف ذَه

يضان أكاإلنساف  عظ هبا أصحاب العقوؿ السليمة؟!أفبل يتٌ ، تنطبق على أحواؿ اإلنساف أيضان 
كىمىن ) ٤بوت كقولوٲبر ٗبراحل الطفولة كالشباب كالكهولة كالشيخوخة كا٥بـر كالعجز ٍب هنايتو اب

ٍرهي نػينىكًٌٍسوي ُب ا٣بٍىٍلًق    كما قاؿ الشاعر:،  ٖٔيس/(أىفىبلى يػىٍعًقليوفى نػ عىمًٌ
  توقع زواَّلً إذا قيل مت إذا متَّ أمر بدا يقصو
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الٍب تذٌكرىم بقصر ا٢بياة الدنيا كسرعة  ،ألصحاب العقوؿ ا٤بستنّبة ا٤بفكرة (ِْلُوِل اْْلَْلَبابِ )
إٌف ىذه الصورة ا٤بتكررة أمامهم ُب مراحل ا٤بزركعات   :فائدة اء.ز ىم ابلبعث كا١بكتذٌكر ، زكا٥با

أف سنن ا٢بياة الدنيا ُب سرعة ، حة مهمةضتنبيهان ٥بم على حقيقة كا، كيف ٙبيا ككيف ٛبوت
فمن عرؼ النعم عرؼ ، ىي نفسها الٍب تشاىدكنو ُب سنة ا٤بزركعات، أنقضاء أعماران فيها

بو(مهما ر عرؼ فقد )من عرؼ نفسو  ِف غرر اٖتكم، ٤بخلوؽ عرؼ ا٣بالقكمن عرؼ ا، ا٤بنعم
)إذا كاف العمر ُب إدابر كا٤بوت ُب إقباؿ فسرعاف  طاؿ عمر اإلنساف فهو قصّب كقليل ألنو

يْػَيا َقِليلٌ ) كقولو ا٤بلتقى( نٍػيىا )كقولو  ٕٕالنساء/(ُقْل َمَتاُع الد   يػىغيرَّنَّكيم كىالى فىبلى تػىغيرَّنَّكيمي ا٢بٍىيىاةي الد 
ببل كىدرىا أما ا١بهبلء كا٤بعاندكف كا٤بستكربكف فهم يعيشوف شكل ا٢بياة ، ٓفاطر/(اًبَّللًَّ اٍلغىريكري 
ًإيٌنً ) كقولو  ،ألهنم ٯبهلوف فلسفة ا٢بياة، ببل حقيقتهاكضبل٥با يعيشوف سطح ا٢بياة ، مضموهنا

 : من خدعتو ا٤بطالب(إتاىل)ر اٖتكم ِف غر  .ْٔىود/(أىًعظيكى أىف تىكيوفى ًمنى ا١بٍىاًىًلْبى 
 ﴾كٌٌَََّْ ُِِّْوَدعَِْصِ هٌُُِزُيُْ ِّٖٓ رًِْشِ خَُِّوِ  ؤًََُُٰحِيَ كِِ مََِدٍٍ ُّٓسِنيٍ ؤَكََٖٔ ؽَشَقَ خَُِّوُ فَذْسَهُ ُِِْةِعَِْدِّ كَيٌَُ ػََََِٰ ٌُٗسٍ ِّٖٓ سَّزِّوِ ﴿-ٕٕ

الٍب تستقبل نور اإلسبلـ فتتأثر ، قان وٌ ويران مشتص، ا٤بنفتحةالشفافة تصٌور اآلية القلوب ا٤برىفة 
خرل الٍب تيعرض القلوب القاسية ا٤بقفلة األ كما كتصٌور )عكسها(،  بو كتتفاعل معو كتنشرح لو

كالصخرة ،  فإذا ىي قاسية عنيفة غليظة ،ستقباؿ عليوفتغلق أجهزة اال، عن نور اإلسبلـ
كما قست القلوب ، االستقامةكره تب اب٥بدل ك كال تقبل النور كال ترحٌ  ،القاسية ال حياة فيها
فىًمنػٍهيم مٍَّن ىىدىل اَّللَّي كىًمنػٍهيم مٍَّن حىقٍَّت عىلىٍيًو كالفرؽ بينهما كبّب كقولو)، إاٌل لكثرة الذنوب

لىةي  ـِ ) :ا٘تعىن، ّٔالنحل/ (الضَّبلى ْساَل ُ َصْدرَُه ِلْْلِ   (َأَفَمن َشَرَح اّلِلَّ
كفصاحة قرآنية ٭بوذجية ، فهو منحة إ٥بية خاصة، سعتوو تك كتركيضو أتىيلو  :شرح الصدر
عالية ا٤بضامْب على استعداد القلب كاستعارة بديعية كىو كناية ببلغية ، ٗبؤىبلت ٩بيزة

ـي ) كقولولتلٌقي ا٢بق ُب رسالة اإلسبلـ  كتفاعلو و كانفتاح ٍسبلى آؿ  (ًإفَّ الدًٌينى ًعندى اَّللًَّ اإٍلً
كقبوؿ ا٣بّب كالتفاعل مع ، ُّٕحكم(َّل شرؼ أعلى من اإلسالـ) ِف هنج البالغ  ، ُٗعمراف/

كال يشغل  ،كىو يرفض الشر كالفساد ،فيكوف قلبو مطمئنان بذكر هللا، العلم كالوعي كاإلٲباف
كيتفاعل اإلسبلمي كقبولو بصدؽ نور ا٥بدل ، ع كقتو الثمْبنفسو ابلكبلـ الفارغ الذم ييضيٌ 
أف  :وشرح الصدر، ُٕدمحم/(َوالَِّذيَن اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدى) معو كيتأثر بو كيثبت عليو كقولو

كيستعد للمتطلبات  ،من مستجٌدات لعان حٌب يٌتسع لوعي كل ما يدكر حولوٯبعلو كاسعان مطٌ 
 كقلة النباىة. ألف الغفلة من فساد ا٢بس ، كال يكوف من الغافلْب ،ٌلبلزمةا
كٯبعلو ٩بيزان بْب ا٢بق  ،ذا شرح الصدر للنور اإل٥بي ينّب لو الطريقكى (فَػُهَو َعَلىه يُوٍر مِّن رَّبِّوِ )

ا الًَّذينى آمىنيوا ًإف تػىتػَّقيوا اَّللَّى ٯبىٍعىل لَّكيٍم ) كيرفع عنو الشبهات كالضبلالت كقولو، كالباطل ايى أىيػ هى
كحياتو كتعامبلتو مع  كٯبعلو على بٌينة علمية من دينو كبصّبة كاعية من إٲبانو، ِٗاألنفاؿ/ (فػيٍرقىاانن 
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ن رَّبِّوِ )الناس   ،يتغلغل ُب مشاعره كيستقر ُب قلبو ،نور حٌسي كمعنوم (فَػُهَو َعَلىه يُوٍر مِّ
ككل -فهو على نور العلم كاإلٲباف كالقيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ، كيؤيده عقلو فينشرح صدره

كذلك نور ،  إاٌل أضاءه كما أف نور ا٢بس ا٤بادم ال يَبؾ جزءان مظلمان -إنساف بقدره كمقداره
كيكوف على مستول من الكفاءة ، وٛبٌ أذ ال يَبؾ عيبان إاٌل أصلحو ك نقصان إال اهللا ا٤بعنوم النفٌ 

يػىٍرفىًع اَّللَّي الًَّذينى آمىنيوا ًمنكيٍم كىالًَّذينى أيكتيوا ) ق بو كقولوكاالختصاص ٔبانب معْب من ا٤بعارؼ يتألٌ 
مع ٩بٌيزة صة خارعاية  ،فهو ُب رعاية ربو (فَػُهَو َعَلىه يُوٍر مِّن رَّبِّوِ ) ُُاجملادلة/(اٍلًعٍلمى دىرىجىاتو 

فإذا ىو يتوازف كيهيئ لو من أمره رشدان، ، فّبشده كيهديو للٍب ىي أقـو، تسديده كأتييده لو
كاألمل ، كا٢بياة كا٤بوت، كالدنيا كاآلخرة، كمطالب الركح كا١بسد، بْب مطالب اإلٲباف كالعلم

نىاهي كىجىعىٍلنىا لىوي نيورنا ٲبىًٍشي بًًو ُب النَّاًس كىمىن مَّثػىليوي ُب ) كقولو  كالعمل تنا فىأىٍحيػىيػٍ أىكىمىن كىافى مىيػٍ
نػٍهىا  خرب ا١بملة ٧بذكؼ دؿَّ عليو سياؽ الكبلـ كتقديره:، ِِاألنعاـ/(الظ ليمىاًت لىٍيسى ًٖبىارًجو مًٌ

ن ِذْكِر ) اإلسبلـ فبل يقبل نور ،كمن ىو قاسي القلب كطبع عليو فَػَوْيٌل لِّْلَقاِسَيِ  قُػُلوبُػُهم مِّ
  (اّلِلَِّ 
كما قست القلوب ، غلظتها كشٌدهتا فبل ترؽ كال تلْب لقبوؿ ا٢بق كذكر هللا :وة القلوبسق

 ،فهو كالصخور القاسية ،ككل من عاند كٛبٌرد على ا٢بق اإل٥بي، ب كنسياف هللاو إال لكثرة الذن
ع ز كما غضب هللا على قـو إاٌل ن، ن أشٌد العقوابت اإل٥بية قسوة القلوبكم، نعاـ السائبةكاأل

)تورث القسوة ُب  ِف اٖتديث كالقلب القاسي من هللا بعيد كمن النار قريب. !!منهم الرٞبة
 (فَػَوْيلٌ )أم ، ٓٗ/ٖركح البياف كحٌب الراحة(، كحٌب النـو، القلوب ثبلث خصاؿ:حٌب الطعاـ

 فهو منهج تذكرة للعباد كقولو (ِذْكِر اّلِلَِّ قلوهبم عند) أثر قلوهبم كال تتكىو هتديد للذين ال تلْب
ِلَك َلذِْكَرىه ِلَمن َكاَف َلُو قَػْلبٌ ) عليهم ظلمات ا١بهالة كحّبة  يطرةىؤالء س، ّٕؽ/ (ِإفَّ ِف ذَه

 فبل يؤثر فيهم نور ا٥بداية كال، بسبب قسوة قلوهبم كتلويث فطرهتم بسوء اختيارىم ،الضبللة
ُب  (ُأولَهِئَك ِف َااَلٍؿ م ِبيٍ ) ال تلْب ُب ا٤باءالوعرة فهم كاألرض الصبخة  ،ا٤بواعظ كال ا٢بكم

عن ، فبل يستطيع أف يهتدم ألم شيء ينفعو ُب آخرتو، ٫براؼ كاضح كبيعدو عن ا٢بق كضياعا
ُب غّب ذكر  فإف الذين يكثركف الكبلـ، )ال تكثركا الكبلـ ُب غّب ذكر هللا اإلماـ الصادؽ)ع(

معُب  :وذكر هللا، د. مصطفى فرج ّٖٓالتفسّب ا٤بختصر ص هللا قاسية قلوهبم كلكن ال يعلموف(
 ر الشيطاف كقولوحٲبنع الغفلة كيرٌقق القلب كيصٌفي النفس كيهٌذب ا٥بول كيدفهو  :كاسع

 كفوز للشاكرين. ،كلٌذة للمطيعْب ،كالذكر شرؼ للذاكرين، ْٓالعنكبوت/ (كىلىذًٍكري اَّللًَّ أىٍكبػىري )
ألف من يكوف ، مقابل شرح الصدر كٓب يقل)ضٌيقوا الصدر( (لِّْلَقاِسَيِ  قُػُلوبُػُهمقاؿ)-ُ:فائدة

خبلفان ٤بن كاف قلبو حجران قاسيان فبل ينفذ فيو ا٢بق.كأيضان ، صدره ضٌيقان قد ينفذ فيو ا٢بق قليبلن 
ألف من شرح هللا ، (بصيغة ا١بمعاِسَيِ  قُػُلوبُػُهملِّْلقَ كقاؿ)، (بصيغة ا٤بفردَشَرَح اّلِلَُّ َصْدرَهُ قاؿ)
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كٰبمل ٮبٌان كاحدان يكفيو ا٥بمـو كلها  ، صدره لئلسبلـ فلو كجو كاحد يكفيو الوجوه كلها
ٍنوي كقولو) أما القاسية ، ُٕٓالنساء/(فىأىمَّا الًَّذينى آمىنيوا اًبَّللًَّ كىاٍعتىصىميوا بًًو فىسىييٍدًخليهيٍم ُب رىٍٞبىةو مًٌ

كتتنوٌع أىدافهم كسبلهم فيتعذبوف  ،عدد أمامهم كجوه القناعاتتوهبم بصيغة ا١بمع ألنو تقل
ًا آَخَر فَػَتُكوَف ِمَن اْلُمَعذَِّبيَ ) عذاابن نفسيان كقولو  عن النيب، ُِّالشعراء/(َفاَل َتْدُع َمَع اّلِلَِّ ِإٙتَه

كال تطلبوىا من ، هم رٞبٍبفإين جعلت في، اءح)اطلبوا ا٢بوائج من السم قاؿ هللا تعاىل )ص(
سيئل النيب)ص(عن شرح الصدر ما ، ُُٔ/ِّا٤براغيالقاسية قلوهبم فإين جعلت فيهم سخطي(

 .ُِّ/ٖالنور ره كينفسح(ديشرح لو ص ،نور يقذفو هللا ُب قلب ا٤بؤمن فقاؿ: ىو؟
ؼِشُّ ِٓنْوُ ـٌُُِدُ خَُّزَِّٖ َّخْؾٌََْٕ سَزَّيُْْ ؼَُّْ ظَِِنيُ ـٌُُِدُىُْْ ًَهٌُُِزُيُْْ خَُِّوُ َٗضٍََّ ؤَلْغََٖ خُْمَذِّػِ ًِعَدزًد ُّٓعَؾَدزِيًد َّٓؽَدَِِٗ ظَوْؾَ﴿-ٖٕ

 ﴾رََُِٰيَ ىُذٍَ خَُِّوِ َّيْذُِ زِوِ َٖٓ َّؾَدءُ  ًََٖٓ ُّنَِِِْ خَُِّوُ كََٔد َُوُ ِْٖٓ ىَددٍ بَََُِٰ رًِْشِ خَُِّوِ 
قلوهبم كشرحوا صدكرىم  اأهنم فتحو ، لكرًنة تلٌقي ا٤بؤمنْب ٥بذا القرآف اأتصٌور اآلية ىيٌ 

 كٞبل رسالتو كاستنطاؽ كتابو كعلى استعداد الستقباؿ نوره ،على ىداه مفه ،لئلسبلـ
ا٤بتناسق ا٤بتأٌلق الذم ال  ، الذم فيو أحسن ا٢بديث،ىذا الكتاب العظيم األحسن، كحفظو

، كال ُب ركحو كأتثّبه كالعلميكال ُب نسيجو الببلغي كال ُب أىدافو اختبلؼ ُب طبيعتو 
  (َأْحَسَن اْٖتَِديثِ فهو)
يَػزََّؿ ) ىو الذم (اّلِلَُّ سم )ابتداء اآلية اب (اّلِلَُّ يَػزَّؿَ ) :ا٘تعىن (مَّثَاينَ ) كىو (م َتَشاِّبًا ِكَتاابً كىو)

 الذم ىو دستور حياة لكافة، ؿكرفع من قدر القرآف ا٤بنزى  ،فيو تفخيم للمينزؿ (َأْحَسَن اْٖتَِديثِ 
كمن كدستور سعادة، ، ٪باةحياة ك كالذم ىو غذاء الركح كمنهج ، الناس يهدم للٍب ىي أقـو

سن ا٢بديث كبلـ حفأ، طبلؽ(كالقرآف أحسن ا٢بديث على اإلَأْحَسَن اْٖتَِديثِ )أنو  صفاتو
كاألخبار كأحسن األلفاظ ، كأحسن الكتب السماكية ا٤بنزلة، ككبلـ هللا أحسن ا٢بديث، هللا

كال هناية  ،كالقرآف الكرًن ال هناية ٢بسنو، ىداؼكاأل كأكسع ا٤بداليل عابّب كأعمق ا٤بعاينكأبلغ الت
ك٠ٌبي ، عجازهإكدقتو ك كمتانتو لفصاحتو  أحسن اٖتديثكىو ، ١بماؿ نظمو كببلغة معانيو

 ك٠بيٌ ، كٱبربىم ٗبعانيو كعلومو كيهديهم هبداه ،)ص(كاف ٰبٌدث بو قومو حديثان ألف النيب
كىمىٍن أىٍصدىؽي ًمنى اَّللًَّ ) كىو أصدؽ الكبلـ كقولو ،ألنو حديث هللا ككبلمو ديثأحسن اٖت

هي يػيٍؤًمنيوفى ) لوو كىو فصل ا٣بطاب كق، ٕٖالنساء/ (حىًديثنا وىو ، ُٖٓاألعراؼ/(فىًبأىمًٌ حىًديثو بػىٍعدى
و اه كعلومدكُب ى ،األحسن ُب ببلغتو كتربيتو ُب الَبغيب كالَبىيب :اْلحسن ِف كل شيء

، ل لغّبهألنو كبلـ هللا الكامل بذاتو كا٤بكمٌ ، كمواعظو كشريعتو كحكمو كمبادئو كأخبلقو
 .ٗا٢بجر/(ًإانَّ ٫بىٍني نػىزٍَّلنىا الذًٌٍكرى كىًإانَّ لىوي ٢بىىاًفظيوفى ) كحفظو هللا ٕبفظو كقولو

(كىو ااًب م َتَشاِّبًاِكتَ سب موقعو ُب اآلية )ٕبكل معُب ك  ،ٙتا أكثر من معىن (ِكَتااًب م َتَشاِّبًا)
معانيو  كعلٌو منزلتو ك٠بوٌ  ،فهو كتاب متشابو ُب جبللة قدره، كصف ألحسن ا٢بديث كبياف لو

كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعنًد ) فهو متشابو على درجة كاحدة ُب ٝبالو ككمالو كجبللو كقولو، كسعة داللتو
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ًثّبنا فنا كى ، كىو كتاب متشابو ُب منهجيتو يشبو بعضو بعضان  ِٖنساء/ال(غىٍّبً اَّللًَّ لىوىجىديكا ًفيًو اٍخًتبلى
كالتأثّب كمتشابو ُب ا٢بسن ، عجازىاإكدالالهتا ك تها حصافكدقٌتها ك  اكتتشابو آايتو ُب ببلغته

لكل قصة ك  فيأٌب بقصص كثّبة لؤلنبياء)ع(، ضيعواكمو كأخباره كاإلحكاـ ُب قصصو كالفاعلية 
 (أىانى رىب كيمي اأٍلىٍعلىى  ) قاؿ فرعوف :مثاؿ، ور األخرللسٌ ُب سورة ٥با لقطة ليست موجودة ُب ا

 كمن صفات (مَّثَاينَ )ٍب قاؿ  ور..كىكذآب تذكر ىذه اللقطة ُب غّبىا من السٌ  ِْالنازعات/
  (مَّثَاينَ ) أنو (َأْحَسَن اْٖتَِديثِ )
نعطف آايتو أم ت، ٝبع مثُب :ا٘تثاين، ككل معُب حسب موضعو ُب اآلية، أكثر من معىنلو و 

ر بعضان ا٥بادؼ ا٤بقصود، ىو التكرير ك  ،بعضها على بعض من التثنية من غّب  ،فبعضها يفسًٌ
ابلتفااتت  ،ين متعددةاُب مع( مَّثَاينَ )كعندما تكرر ، يناُب ا٤بعكال تعارض تناقض ال ختبلؼ ك ا

سيجها نمع بقاء ىذا التناسق ا١بميل ُب ، جديدة كلقطات مفيدة مهمة ٓب تكن ُب غّبىا
ثىاين كىاٍلقيٍرآفى اٍلعىًظيمى ) ا٤بؤثر الدقيق كقولوالفِب القرآين الببلغي  نى اٍلمى بػٍعنا مًٌ نىاؾى سى  (كىلىقىٍد آتػىيػٍ

كتقرأ ُب الصلواة مرتْب ُب  ،ُب سورة ا٢بمد الٍب ىي سبع آايت (ثَاينَ ا٘تَّ )فيكوف معُب ، ٕٖا٢بجر/
ُب صفاهتا ا٢بضارية النسجامها مع كل  (ثَاينَ مَّ )كىي ، ا ُب كل صبلةكتكرر قراءهت، ركعتْب

فبل ، ين ثنائيةاذات مع (مَّثَاينَ ) كأيضان ىو، مهما تطٌور الزماف كٙبٌضر اإلنساف ،زماف كمكاف
مؤثرة فنية أم يراد بياف ا٤بعُب ا٤بطلوب أبساليب متعددة متكررة ، تتجٌمد مفاىيمو ٗبعُب كاحد

تكرر فيو ا٤بواعظ كا٢ًبكم كالقصص أبساليب ٨بتلفة إللقاء ( مَّثَاينَ )كأيضان ، لتحريك ا٤بشاعر!
 ز(:كاف ُب علم هللا احتياج ا٣بلق إٔب تركيمَّثَاينَ )فلسف  تكرير، ا٢بجة الكاملة على الناس

ٗبنزلة ماء ا٢بياة لسقي  ،ين القرآنية ا٤بنوًٌرة للقلوباكجعل تلك ا٤بع، نفوسهم ةمعاين القرآف لتزكي
كذلك القلب ٕباجة ،  ف األشجار ٕباجة إٔب تكرار السقي بْب فَبة كأخرلفكما أ، األشجار

كيزيل الغفلة كيزيد ، فإف التكرار ييعٌلم الشطٌار، إٔب تكرار ا٤بعاين القرآنية لَبسخ ُب النفوس
كآفاقها لقرآف ٰباءات اإللذلك صار أفضل فهم ، كيفتح الذىن كٰبقق ا٢بفظكالنباىة التأمل 

  (قرآف ابلقرآفتفسري العن طريق )
كا٥بدل ، كا٢بق كالباطل، فيو بياف للمعاين ا٤بتضادة كاإلٲباف كالكفر، ومن معاين مثىن

 ومن معاينكا١بنة كالنار ، كا٢بسنات كالسيئات، كا٣بّب كالشركا٥بدل كا٥بول، ، كالضبلؿ
ؿ أتثّبه كانسجامو فبل ٲبل ١بما ،كتتكرر قراءتو على مركر األايـالقرآف، ه تثٌُب ُب تبلك  (مَّثَاينَ )

أم ال ٲبٌل كال  (َّل ٥تلق على كثرة الرتداد) كما جاء ُب كصفو،  الفطرة السليمةاعد و قمع 
بعمق ككٌلما تقرأه كتتأمل فيو ، ة قراءتو كاستماعو من كثرة ترداده كتكرارهيزكؿ أتثّبه كركنقو كلذٌ 

عن النيب )ص(  فوككانت خافية عليك!كما جاء ُب كص ،٘بد فيو أشياء جديدة ال تعرفها
 كال تنكشف الظلمات إاٌل بو( ،ال تنقضي عجائبو كال تفُب غرائبو، )ظاىره أنيق كابطنو عميق

معطاء بذاتو  كرمي ٕٕالواقعة/(ِإيَُّو َلُقْرآٌف َكِرميٌ ) لذلك كاف من كصفو كقولو، ُٕصِٗالبحار
، ا٘تثاينمعاين ا٤بتشابو ك ين معاكىناؾ عبلقة فنية حيوية بْب  ،بتأثّبه وكرميبسخاء بعلومو  رميوك
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ِكَتاٌب ) :قولوسؤاؿ -ُ:فائدةمتكرر ُب معناه!  (مَّثَاينَ ) ُب لفظو )متشابو( فيكوف القرآف
ىنا كصف  ِّالزمر/ (ِكَتااًب م َتَشاِّبًا) كقولو، ىنا كصف القرآف كلو ٧بكم ُىود/ (ُأْحِكَمْت آاَيتُوُ 

ـ  اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِّبَاتٌ ِمْنُو آاَيٌت ٛت ْ ) كقولو، القرآف كلو متشابو  ،ٕآؿ عمراف/(َكَماٌت ُىنَّ ُأ
  كيف نفهم ذلك؟  ،كبعضو متشابو ،كىنا كصف القرآف بعضو ٧بكم: سؤاؿ
نظمان ٧بكمان ال خلل فيها ُب  تأم أتقنت آايتو كنٌظم (كتاب أحكمت آايتو) : قولوإتواب

فيكوف كل القرآف ٧بكم أم ، داللة كاضحة البياففجاءت قوية البناء دقيقة ال، اللفظ كا٤بعُب
كعلى نسق كاحد ُب ، أم يشبو بعضو بعضان  (ِكَتااًب م َتَشاِّبًا) كقولو، متقن من ىذا الوجو

فهو كلو  ،كليس فيو تعارض ،كُب األىداؼ كالغاايت ،كُب ا٢بسن كالصدؽ، األسلوب البليغ
ا اٍلقيٍرآًف لًيىذَّكَّريكاكىلىقىٍد صىرَّفٍػنى ) كقولو  ،متشابو من ىذا الوجو ذى :كرران كبٌينا صّرفنا ُْاإلسراء/(ا ُب ىى 

ـ  اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِّبَاتٌ ) كقولو، مطالب القرآف بوجوه كثّبة آؿ  (ِمْنُو آاَيٌت ٛت َْكَماٌت ُىنَّ ُأ
 .ٕعمراف/

، الداللة ٓب تشتبو معانيو كاضح ما :اكمألف ، ووصفو بعضو ٛتكم وبعضو متشابو
إذا ، يلتبس ُب معناىا إالٌ بدليل من غّبىا، اضحة الداللةك غّب ، ما اشتبهت معانيو :وا٘تتشابو

كىذا ٕباجة إٔب أىل ، كاضحان ييفٌسر بعضو بعضان  يرد ا٘تتشابو إىل اكم فيعود كلو ٛتكماً 
الذًٌٍكًر ًإف كينتيٍم الى فىاٍسأىليوا أىٍىلى ) من الراسخْب ُب العلم كقولوكاألمناء عليو، االختصاص 

األمناء على الرسالة بعد  ،النيب دمحم كآلو الطاىرين :ومصداؽ أىل الذكر ٕاألنبياء/ (تػىٍعلىميوفى 
بطريقة إعجازية ميسَّرة نزؿ ، فيكوف السياؽ القرآين كلو بْب اكم كا٤بتشابو كا٤بثاين، النيب)ص(
كىذا التيسّب ال ىو ، ِّالقمر/(ْرآَف ِللذِّْكِر فَػَهْل ِمن م دَِّكرٍ َوَلَقْد َيسَّْرَن اْلقُ ) تقاف كقولوعالية اإل

كال ىو صعب فيكوف خاصان للعلماء فييحـر ، العلماء وبسيط فيكوف خاصان للبسطاء فييحـر من
كلكن  ، حينئذ لن ٰبقق القرآف أىدافو السامية كونو يهدم الناس للٍب ىي أقـو، من البسطاء
ًإٍف ) للناس أٝبعْب كقولوسعادة ليكوف منهج حياة كدستور  ُٔٔالنساء/(بًًعٍلًموً  أىنزىلىوي هللا تعأب )

حالة أتثر كتفاعل ُب حركة ، أصل االقشعرار (تَػْقَشِعر  ِمْنوُ ) ِٕالتكوير/ (ىيوى ًإالَّ ذًٍكره لًٌٍلعىالىًمْبى 
أك  ند ا٣بوؼكالرعدة ٙبدث ُب جلد اإلنساف ع،  عند ٠باع القرآفكا٤بشاعر كالضمائر الركح 

عند معو، كتفاعلهم النفسي الشديد كقوة أتثّبه، فهو تصوير ٢بالة ىيبة القرآف ، عند العجائب
ىيبة كرىبة أم فَبل الذين  (ُجُلوُد الَِّذيَن ٥َتَْشْوَف رَبػَُّهمْ )كالعميق  فهم ا٤بعُب القرآين الدقيق

شديد  أتثر كتفاعل كحبٌ يتعاملوف مع القرآف كيتلٌقونو ُب ، وٱبشوف رهبم كيهابوف مقام
ٍب  (ُثَّ تَِلُي ُجُلوُدُىْم َوقُػُلوبُػُهْم ِإىَله ِذْكِر اّلِلَِّ فتقشعر منو جلودىم ) ،ينعكس على ظاىرىم

ًئن  اٍلقيليوبي ) تسكن نفوسهم كٚبشع قلوهبم كتطمئن إٔب ذكر هللا ، ِٖالرعد/ (أىالى ًبذًٍكًر اَّللًَّ تىٍطمى
، ماتلحساسة تعرب عنها الكمؤثرة هنا صورة متحركة خاشعة إ، نفإذا ىي ٙبركها رٞبانية الرٞب

اًشعنا ) كلكنها تشٌخص فيها ركحية ا٢بركات كقولو ا اٍلقيٍرآفى عىلىى  جىبىلو لَّرىأىيٍػتىوي خى ذى لىٍو أىنزىٍلنىا ىى 
ٍن خىٍشيىًة اَّللًَّ  لقلوب ا٤بؤمنة على اذ االنفٌ فإذا نزؿ ىذا القرآف بتأثّبه ، ُِا٢بشر/ (م تىصىدًٌعنا مًٌ
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أما غّب ا٤بؤمنْب فبل تلمس قلوهبم ، كمالولاىتٌزت ١ببللو كتفاعلت ١بمالو كأتثرت ، ا٤بتفتحة
 .كال تفاعلثر كأتأم أتثّب 

حيث تظللهم أجواء القرآف ا٣باشعة كإٰباءاهتا  (ُثَّ تَِلُي ُجُلوُدُىْم َوقُػُلوبُػُهْم ِإىَله ِذْكِر اّلِلَِّ )
فإذا ىي اآلف قد ، النصمعاين الٍب أخذهتا القشعريرة نتيجة تفاعلها مع كإذا جلدكىم ، الةالفعٌ 

كىذه حالة التوازف كاالعتداؿ ُب تربية  ،النت كاسَبخت مع أجواء ا٢بياة الساكنة مع القرآف
ري اآٍلًخرىةى كىيػىٍرجيو رىٍٞبىةى رىبًٌوً فهم يعيشوف بْب ا٣بوؼ كالرجاء كقولو)، نفوسهم كبْب  ٗالزمر/ (ٰبىٍذى

ككناية قرآنية ، استعارة ببلغية دقيقة (ولي إتلود) كبْب الرقٌة كالشٌدة، الَبغيب كالَبىيب
لتكشف عن أسرار  ،النفس ؽتغوص ُب أعما ،ينآككأف عدسة التصوير كالتعبّب القر ، رقيقة

)فهم كا١بنة   يصف اإلماـ علي)ع( ا٘تتقي ،كتسكن قلوهبم إٔب ذكر هللا، ة الدقيقةحالتها ا٣بفيٌ 
 كذكرت، بوف(كىم كالنار كمن قد رآىا فهم فيها معذٌ ، كمن قد رآىا فهم فيها منٌعموف

، لتقدـ أتثٌر خشية جلودىم على أتثر خشية قلوهبم، (اثنيان القلوب) أكالن ٍب قرنت هبا (إتلود)
)إذا اقشعرَّ جلد العبد من  عن النيب)ص(، فتنكشف حالتهم الظاىرية قبل حالتهم الباطنية

ركح كما يتحات عن الشجرة اليابسة كرقها(  ٙباتت عنو ذنوبو )تساقطت(خشية هللا
ِلكَ ) ََُ/ٖالبياف ُىَدى اّلِلَِّ يَػْهِدي ِبِو َمن ) عند ٠باعوا٤بؤثر كذلك الشعور ا٤بميز  ،القرآف (ذَه
، فيجازم اب٥بداية من يريدىا كابلضبلؿ من يريده، ب القلوبهللا تعأب يعلم حقيقة تقلٌ  (َيَشاءُ 
فإف اختار لنفسو ، حيث ال دين كإٲباف مع ا١برب كاإلكراه، دع هللا سبحانو اإلنساف كما ٱبتاركي

ـً مشلو بعنايتو كقولو )ل دا٥بنور  َوَمن ) ُٔا٤بائدة/( يػىٍهًدم بًًو اَّللَّي مىًن اتػَّبىعى رًٍضوىانىوي سيبيلى السَّبلى
كأككلو إٔب برٞبتو سبحانو، الضبلؿ ٚبٌلى عنو لنفسو ( كمن أراد ُيْضِلِل اّلِلَُّ َفَما َلُو ِمْن َىادٍ 

كىالى تىكيونيوا كىالًَّذينى نىسيوا اَّللَّى ) بعد إلقاء ا٢بجة عليو كالبياف كقولوكرغباهتا، ىول نفسو 
 .ٓالصف/(فػىلىمَّا زىاغيوا أىزىاغى اَّللَّي قػيليوبػىهيمٍ ) كقولو ُٗا٢بشر/ (أيكلى ًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى فىأىنسىاىيٍم أىنفيسىهيٍم 

 ﴾ًَهََِْ ُِِظَّدُِِٔنيَ رًُهٌُخ َٓد ًُنعُْْ ظٌَْغِسٌَُٕ ؤَكََٖٔ َّعَّوِِ زٌَِـْيِوِ عٌُءَ خُْؼَزَخذِ ٌََّّْ خُْوَِْدَٓصِ ﴿-ٕٗ
يصٌور اإلنساف الضاؿ الظآب ا٤بعذَّب بطريقة ، يصٌور القرآف مشهد مثّب من مشاىد يـو القيامة

فأما ىنا فبل ، كعادة يقي اإلنساف كجهو بيديو كجسمو، ٧بركة للمشاعر كالضمائر، ٦بٌسمة
ء ُب جسمو ز أشرؼ ج ،يستطيع أف يدفع عن نفسو النار بيديو كال برجليو فيدفعها بوجهو

ألنو قد ، فهو يٌتقي بو سوء العذاب، كأقل عذاب يؤثر فيو ،كبو صورتو كشكلو، كأنعمو كأرقو
( ُسوَء اْلَعَذاِب يَػْوـَ اْلِقَياَم ِ  تَِّقي ِبَوْجِهوِ َأَفَمن يػَ  :)ا٘تعىن، ربطت يداه كرجبله مع عنقو

، قي الضرر بيده:إٌف اإلنساف يتٌ ا٘تعىن، من الوقاية كا٢بذر كالتجٌنب :يّتقي، االستفهاـ لئلنكار
ألنو  ،كالوجو ىو اافظ عليو من كل ا١بوارح، كلكن الذم ُب النار يديو مربوطتاف إٔب عنقو

فبل يدفع عن اإلنساف سوء العذاب ، كىو أشرؼ األعضاء كأعٌزىا، سافالصورة ا٤بعرٌبة عن اإلن
كشٌدتو إاٌل أف يٌتقيو بوجهو! خرب اآلية ٧بذكؼ تقديره:لىيس كمن ىو آمن من العذاب ال ٛبٌسو 
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ُقوا ُذو ) ِْٓالبقرة/(كىاٍلكىاًفريكفى ىيمي الظَّاًلميوفى كتقوؿ خزنة جهنم للظا٤بْب ) (َوِقيَل لِلظَّاِلِميَ النار؟)
ذكقوا كابؿ ما كنتم ، البلذع كُب زٞبة ىذا العذاب الشديد يتلٌقى التأنيب (َما ُكنُتْم َتْكِسُبوفَ 
ستبقى معكم ، أم أف أعمالكم تتجٌسد لكم على حقيقتها أبشكاؿ فظيعة، تعملوف الكبائر

ا٤بكاف كاإلنساف ا٤بناسب ُب ، كالعقوبة على قدر ا١بناية، ككما تزرع ٙبصد، تبلزمكم لتؤذيكم
 :فائدة ا٤بناسب.

كما يتذٌكؽ ،  الذكؽ حاسة من ا٢بواس كهبا قواـ ا٢بياة :ِف القرآف فلسف  التذّوؽ (ُذوُقوا)-ُ
كالذكؽ ، لذلك الدكاء ا٤بر يغلفونو ُب كبسولة حٌب يستسيغو الذكؽ، تلذذ بوياألكل ك اإلنساف 

(ىذه ا٢باسة يعرٌب ُقواُذو كلذلك اختار هللا سبحانو)، خاص بكل إنساف فبل أحد يذكؽ ألحد
العذاب ٓب تقتصر على  ةكإذاق، هبا عن العذاب! فكأف كل كاحد لو مذاؽ يناسب عذابو

ا ) كا١بلد ٧بل اإلحساس كقولو ،كلكن تتعٌدل إٔب ا١بسم كلو، منطقة الذكؽ كحدىا كيلَّمى
ا لًيىذيكقيوا اٍلعىذىابى  ٍلنىاىيٍم جيليودنا غىيػٍرىىى فكأف إذاقة العذاب ، ٔٓالنساء/(نىًضجىٍت جيليوديىيم بىدَّ

نساف يعمل اإل(إٌف َتْكِسُبوفَ  )-ِ !أحاطت بكل ا١بسم كأهنا ثوب يلبسو فيبلمس جلده
كتصبح سهلة بدكف ، ٤بعاصي الكبّبة فيفتعل الشر حٌب يصّب عادة مألوفة عنده يعتاد عليهاا
ًطيئػىتيوي بػىلىى  مىن كىسى ) ٪بازان كيفرح هبا كقولوإفتعاؿ!بل كيعتربىا كسبان ك ا يًٌئىةن كىأىحىاطىٍت بًًو خى بى سى

عند  رى غي هللا ذنب صى  د: )أعظم الذنوب عنِف غرر اٖتكم، ُٖالبقرة/ (فىأيكلى ًئكى أىٍصحىابي النَّارً 
 صاحبو(

 وُ خُْخِضَُْ كِِ خُْمََْدشِ خُذَُّْْٗد كَإَرَخهَيُُْ خَُِّ ، ًَزَّذَ خَُّزَِّٖ ِٖٓ هَسِِْيِْْ كَإَظَدىُُْ خُْؼَزَخذُ ِْٖٓ لَْْػُ َُد َّؾْؼُشًَُٕ﴿-ٕٙ-ٕ٘
 ﴾ًَدٌُٗخ َّؼًٌََََُُِْٕٔؼَزَخذُ خُْأخِشَشِ ؤًَْسَشُ  ٌَُْ 

  ،ذلك العذاب ُب اآلخرة (َكذََّب الَِّذيَن ِمن قَػْبِلِهْم فََأََتُىُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث ََّل َيْشُعُروفَ )
على قومو حاؿ  عرض دمحم)ص( :عىنا٘ت، أما ُب الدنيا فتصفو ىذه اآلية ِْكما ُب اآلية 

فََأََتُىُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث ََّل لعٌلهم يتداركوف أنفسهم) ا٤بكذبْب األٌكلْب لؤلنبياء قبل دمحم)ص(
كأف حاؿ ا٤بكٌذبْب ُب الدنيا خزم كعار  من ا١بهة الٍب ٓب ٚبطر ببا٥بم!، (ال يتوقعوفَيْشُعُروفَ 

، لهم شاىدةبكمصارع األمم من ق، ة ال تتخٌلفتحركمكسٌنة هللا ، كُب اآلخرة عذاب كانر
ُ اٗتِْْزيَ )-ِٔ، كالفرصة أمامهم سا٫بة فافتضحوا أماـ خلقو فأذاقهم الذؿ كا٥بواف  (فََأَذاقَػُهُم اّلِلَّ

يْػَيا) كأعظم كأدـك من  (َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة َأْكبَػرُ ) ألف عذاهبم كاف ماداين كمعنواين  (ِف اْٖتََياِة الد 
كىنا صٌور النص القرآين اإلذاقة ا٢بسٌية ٔبانب اإلذاقة ، كدكاموكتنٌوعو اب الدنيا لشٌدتو عذ

 ،كىو ا٣بزم ُب الدنيا، فا٣بزم أشٌد على اإلنساف ذم النفس اَبمة الكرٲبة، ا٤بعنوية اٌلبلذعة
 (.َكايُوا يَػْعَلُموفَ َلْو  ) كلكن ا٣بزم ُب اآلخرة أكرب كأشد
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هُشْآًٗد ػَشَزًِّْد ؿَْْشَ رُِ ػٌَِؾٍ َُّؼََِّيُْْ  ، زْنَد ُِِنَّدطِ كِِ ىََٰزَخ خُْوُشْإِٓ ِٖٓ ًَُِّ َٓؽٍََ َُّؼََِّيُْْ َّعَزًََّشًًَََُُٕوَذْ مَشَ﴿-ٕٛ-ٕٚ
 ﴾َّعَّوٌَُٕ
َذا اْلُقْرآِف ِمن ُكلِّ َمَثلٍ ) قد يكوف ا٤بثل  )األمثاؿ تضرب لبلعتبار( (َوَلَقْد َاَربْػَنا ِللنَّاِس ِف ىَه

بكل ، لعامة الناس أشٌد من أتثّب البحث العلمي! أم كلقد بٌينا ككٌضحنا للناس ُب ىذا القرآف
(من كل ِمن ُكلِّ َمَثلٍ ) األساليب ا٤بؤثٌرة ا٤بتكررة لتفتح قلوهبم على التلٌقي منو كالتدبٌر فيو

 كأحكاـ تما ٰبتاجوف إليو من عرب كعظا، األمثاؿ النافعة كا٢بكم الساطعة كاألخبار الواضحة
(يرجعوف إٔب ما لََّعلَُّهْم يَػَتذَكَُّروفَ ) ُب الدنيا كاآلخرة ةما يكفل للناس حياة طيبة آمن، كنصائح

كالعقائد األكلية الٍب بتذكَّرىا يهتدم اإلنساف ، أكدعو هللا تعأب ُب أنفسهم من ا٤بعارؼ الفطرية
ا اٍلقيٍرآًف لًيىذَّكَّريكاكىلىقىٍد صىرَّفػٍ ) إٔب معرفة كل حق كٛبيزه عن الباطل كقولو ذى ، ُْاإلسراء/ (نىا ُب ىى 

 .وا فيعملوا هبذا ا٤بنهج القرآين القٌيمظكيعتربكا كيتعٌ 
 ،كإنساين ُب أىدافو ،فصيح كبليغ ُب معانيو ،أنزلناه بلساف عريب ُب ألفاظو (قُػْرآًن َعَربِيًّا)-ِٖ

، ليقٌرب النفوس من هللا ،و كمنهجوراتكُب تصوٌ ، مستقيم ُب لغتو كأسلوبو، كمتقىن ُب علومو
الذم  ،ُب سّبتوالقدكة  ليسّبكا ٙبت قيادة النيب العريب)ص(، كليفهمو العرب أكالن ٞبلة رسالتو

، فبل يتجٌمد ُب حدكد مكانو كزمانو، للعا٤بْبىاداين ليكوف القرآف منهجان ، ىو رٞبة للعا٤بْب
كىذا  ،وف رسالة القرآف العا٤بية ٧بددة ضٌيقةعندئذ تك، ان كالرسوؿ قومٌيان فيكوف القرآف قوميٌ 

كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ) كقولو، ِٕالتكوير/ (ًإٍف ىيوى ًإالَّ ذًٍكره لًٌٍلعىالىًمْبى ) كقولوالعا٤بي  خبلؼ منهج القرآف 
افَّةن لًٌلنَّاسً  َر ِذي ِعَوجٍ ) ِٖسبأ/(ًإالَّ كى بلؼ كال اخت ،كال اختبلؿ ُب عباراتو ،ال تلتبس معانيو (َغيػْ

ٍلًفوً ) فيو كال تعارض كال تناقض كقولو ٍيًو كىالى ًمٍن خى ٍتًيًو اٍلبىاًطلي ًمن بػىٍْبً يىدى كال ، ِْفصلت/(الَّ أيى
 ،ٌ٘باه كضعيفبل ٲبيل إٔب أم ا، ينحرؼ عن ا٢بق كالعدؿ كا٣بّب ُب مبناه كمعناه كمغزاه ك٧بتواه

نىا بػىٍعضى اأٍلىقىاًكيلً كىلىٍو تػىقىوَّ ) كال ٯبامل أحدان حٌب رسلو الكراـ كقولو ىخىٍذانى ًمٍنوي ، ؿى عىلىيػٍ ألى
اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ الَِّذي َأيَزَؿ ) كقولولكافة الناس  كسعادة ألنو دستور حياة  ،ْٓ-ْْا٢باقة/(اًبٍليىًمْبً 

ف إ يقوؿ:كعليو فبل ٰبق ألحد أف ، ِ-ُالكهف/ (قَػيًِّما،َعَلىه َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوملَْ ٣َتَْعل لَُّو ِعَوًجا
، فبل ٰبٌده زماف كمكاف كال قومية كال عنصرية، أك لعصر دكف عصر ،القرآف لقـو دكف قـو

يػىٍهًدم ًإٔبى ) كجبلؿ اعتدالو كٝباؿ أىدافو كقولو، كىذا يستلـز كماؿ استقامتو بكل ما فيو
كمن ) هم ٱبافوف هللا فيٌتقوا معاصيولعلٌ  (لََّعلَُّهْم يَػتػَُّقوفَ ) َّاألحقاؼ/(ا٢بٍىقًٌ كىًإٔبى  طىرًيقو م ٍستىًقيمو 

، كالقولية كالفعلية، ىذا ىو ا٥بدؼ من القرآف أف نعيش التقول العلمية كالعملية (اتقى هللا كقاه
َر ِذي قاؿ)-ُ:فائدة، ُّا٢بجرات/ (ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعندى اَّللًَّ أىتٍػقىاكيمٍ ) كالظاىرية كالباطنية كقولو َغيػْ

يعِب ال يوجد ُب تركيبو أم عوج كال  :غري معّوج ان أك غّب معٌوج(كٓب يقل)مستقيم (ِعَوجٍ 
 .اء أكاف ُب مبانيو أـ ُب معانيو أـ ُب دالالتوو س ،اختبلؿ كال نقائص كال عيوب
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  :وترّتتو إىل عّدة لغات، القرآف العرّب-ِ
 مليفهمو الناس على أنو دستور حياهت ،من الضركرم ترٝبة القرآف بدقة إٔب لغات العآب

ترّت  حرفي  ، كالبد أف تكوف الَبٝبة من أصحاب الكفاءة كالنزاىة كاالختصاص، كسعادهتم
الذم يعتمد فهم ا٤بعاين ، صو للنصالدقيق فتكوف نوع من التفسّب ، وترّت  للمعىن ،للنص

على ضوء فهم ا٤بَبجم  ،عندئذ تكوف الَبٝبة تفسّبان مَبٝبان للنص القرآين، القرآنية بدقة عالية
 ص كمقدار استيعابو لو.للن

 ﴾خُْمَْٔذُ َُِِّوِ  زََْ ؤًَْؽَشُىُْْ َُد َّؼٌََُِْٕٔمَشَذَ خَُِّوُ َٓؽًَِد سَّـًُِد كِْوِ ؽُشًََدءُ ُٓعَؾَدًِغٌَُٕ ًَسَـًُِد عًََِٔد ُِّشَـٍَُ ىََْ َّغْعٌََِّدِٕ َٓؽًَِد ﴿-ٜٕ
مثاؿ تقٌرب الواقع لعامة الناس أكثر ألف األ، اْلمثاؿ تضرب لالعتبار (َاَرَب اّلِلَُّ َمَثاًل )   

 ،كة للحالة النفسية الٍب يعيشها ا٤بشرؾترسم اآلية صورة تقريبية متحٌر ، من البحوث النظرية
كال ، كا٤بوٌحد  لو إلو كاحد يطيعو كحده، كيطيعهاكٱبضع إليها الذم لو عٌدة آ٥بة ينتمي إليها 

ؿي فى ) كقولو  ،ال يستوايف بكل شيءيشرؾ بو أحدان،  اذىا بػىٍعدى ا٢بٍىقًٌ ًإالَّ الضَّبلى  (فىأىىنَّ  تيٍصرىفيوفى مى
 ،ىذا مثل تقرييب يعرض صورة معربة لرجلْب ٩بلوكْب (رَُّجاًل ِفيِو ُشرََكاُء ُمَتَشاِكُسوفَ ) ِّيونس/

ىذا أيمره ، متشاجركف ُب استخدامو (ُمَتَشاِكُسوفَ ) أحدٮبا ا٤بشرؾ ٲبلكو شركاء عديدكف
نفسيان   ان فيصبح ٩بزٌق ال يدرم ٤بن يرضي؟، هاه عنو كذلك يطلب منو عمبلن آخربشيء كىذا ين

َوَرُجاًل َسَلًما ) كىكذا ا٤بشرؾ متحٌّب ُب اآل٥بة ا٤بتعددة الٍب يطيعها، كريشة ُب مهب الريح
كيكوف دائمان ُب طاعتو كال يلقي من سيده إاٌل  ،خالصان لو ال ينازعو أحد فيو (لَِّرُجلٍ 

، كىو يعلم ما يكٌلفو بو، ٌحد  يطيعو كحده ُب ما أيمره كينهاهو كذا ا٤بؤمن ا٤بإحساانن.كى
كىمىن ييٍسًلٍم كىٍجهىوي ًإٔبى اَّللًَّ كىىيوى ) على منهج قٌيم كاحد كاضح كقولو ان مستقر  ان كيكوف مسَبٰب

، و كاحد يكفيو الوجوه كلها)فمن توٌجو إٔب كج ِِلقماف/(٧بيًٍسنه فػىقىًد اٍستىٍمسىكى اًبٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى  
ا فىاتًَّبعيوهي ) ان كاحدان يكفيو ا٥بمـو كلها(كقولول ٮبٌ كمن ٙبمٌ  ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمن ذى كىالى تػىتًَّبعيوا كىأىفَّ ىى 

ًبيًلوً   (الس ُبلَ ) كجاءت، اب٤بفرد (ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما) جاء، ُّٓاألنعاـ/ (الس بيلى فػىتػىفىرَّؽى ًبكيٍم عىن سى
ا٤بتعددة ا٤بتناقضة  (الس ُبلَ ) ٌتحد تقع ُبا٤با٤بوٌحد راط هللا الواحد صٗبعُب ٦برد أف تَبؾ ، ١بمعاب

رى فػىتىكيوفى ًمنى ) كتضٌيعو كقولوكتفسده الضالة ال حصر ٥با فتقلقو  فىبلى تىٍدعي مىعى اَّللًَّ ًإ٥بى نا آخى
ال يستوم ا٤بؤمن الذم ، ستفهاـ لئلنكار كالنفياال (َىْل َيْسَتِواَيِف َمَثاًل )ُِّالشعراء/ (اٍلميعىذًَّبْبى 

 كقولو  ، كمن لو ا٘باىات ٨بتلفة، كسيبل متعددةرابابن متنٌوعْبأن يعبد مك ، يعبد هللا كحده
ره أىـً اَّللَّي اٍلوىاًحدي اٍلقىهَّاري ) يػٍ به م تػىفىرًٌقيوفى خى ا على عبادة هللا الٍب فيه (اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ )ّٗيوسف/ (أىأىٍرابى

ًئن  اٍلقيليوبي ، كقولو )النفسيكاالطمئناف الراحة كاألمن كاالستقرار   ِٖالرعد/( أىالى ًبذًٍكًر اَّللًَّ تىٍطمى
حقيقة اإلسبلـ  (َبْل َأْكثَػُرُىْم ََّل يَػْعَلُموفَ ) اه كعبادة من دكنوو الٍب ىي خّب من عبودية من س
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ىيوى الًَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي اًب٥ٍبيدىل  ) قولودين البشرية ُب ا٤بستقبل كدين السبلـ، الكربل الذم ىو 
رًهى اٍلميٍشرًكيوفى   ّّالتوبة/ (كىًديًن ا٢بٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌيًن كيلًًٌو كىلىٍو كى

 ﴾ؼَُّْ بٌَُِّْْٗ ٌََّّْ خُْوَِْدَٓصِ ػِنذَ سَزٌُِّْْ ظَخْعَقٌَُِٕٔ ، بَِّٗيَ َِّْٓطٌ ًَبَِّٗيُْ َِّّْٓعٌَُٕ﴿-ٖٔ-ٖٓ
ٍب ، كا١بميع يشملهم ا٤بوت ا٢بق ا٤بؤمنوف كا٤بشركوف (َوِإيػَُّهم مَّيُِّتوفَ  ) اي دمحم)ص( (ِإيََّك َميِّتٌ )

ًقيوً ) إٔب رهبم ينقلبوف كقولو ا فىميبلى نسىافي ًإنَّكى كىاًدحه ًإٔبى  رىبًٌكى كىٍدحن ا اإٍلً ِف غرر  ٔاالنشقاؽ/ (ايى أىيػ هى
كصار ا٤بوت مقابل ا٢بياة حٌب ال تستقبل  كٓب يتعدَّ طوره(عرؼ قدره  أمر ا)رحم هللا  اٖتكم

)كفى  كٱبٌلص الكائن ا٢بي من كل شدة ،(ألنو هناية كل حيا٘توت حق) ا٢بياة بغركر!
،  ٭با ىو صديق ا٢بياة كيتعاكف معهاإك  ،ألنو ليس ضد ٌ ا٢بياة (وا٘توت حق) اب٤بوت كاعظان(
كالذم ٰبٌب ا٢بياة ، ا صديق النهار كيتعاكف معوفليس الليل ضٌد النهار كأ٭ب، كالليل كالنهار

 ألنو ٰبب أحد الصديقْب كا٤بتعاكنْب كيكره اآلخر!، كيكره ا٤بوت فإنو يعيش أنصاؼ ا٢بياة
إٔب ، الثقيل ادكد ألنو نقلو حضارية من حدكد ضيق ا١بسد ا٤بادم الَبايب (وا٘توت حق)

عآب معنوم ال حدكد لعآب ا٤بتسامي ا٤بتعإب، ا، الشفاؼ ا٣بفيف النظيف، عآب آفاؽ عآب الركح
عن ٭با ىو حلقة ٥با ما بعدىا من حلقات ألنو ليس هناية ا٤بطاؼ كإ (وا٘توت حق) لو كال قيود
كما بعد ا٤بوت  (كفى اب٘توت واعظاً ) ُِّ/ِركح البيافا انتبهوا(!و )الناس نياـ إذا ماتالنيب )ص( 

ُب كصية اإلماـ علي  ،كىذا بياف اب٢بق، بل ا٤بوتخلود فهو أشد ٩با قحياة خالدة مصّبية 
شرح البنو ا٢بسن )ع( )إنك خلقت لآلخرة ال للدنيا، كللبقاء ال للفناء، كللحياة ال للموت( 

أخذ من حياة ٤بوت، كمن فناء لبقاء، كمن ذاىب  أ)رحم هللا امر ِف غرر اٖتكم  ،ٖٗ/ُٔالنهج
  ..يو األحياء إٔب الدار اآلخرة للجزاءألنو ا١بسر الذم يعرب عل (وا٘توت حق)لدائم( 

كىمىا يػيعىمَّري ًمن م عىمَّرو ( ألنو القانوف ا٢بتمي القاىر الثابت لكل من لو عمر كقولو)وا٘توت حق)
(  وفَ ِإيَُّكْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِ  ِعنَد رَبُِّكْم ََتَْتِصمُ  ُثَُ )-ُّ ،ُُفاطر/( كىالى يينقىصي ًمٍن عيميرًًه ًإالَّ ُب ًكتىابو 

( ََتَْتِصُموفَ ٯبتمع ٝبيع ا٣بلق عند حضرة مقاـ رهبم ُب ساحة اشر، ُب الدار اآلخرة )
، كيفصل ٔاجملادلة/( أىٍحصىاهي اَّللَّي كىنىسيوهي ٙبتكموف للقضاء ُب ما تنازعتم فيو ُب كل شيء كقولو )

: قاؿ ىنا سؤاؿ: فائدة ِٔالكهف/( كىالى ييٍشرًؾي ُب حيٍكًمًو أىحىدناهللا بينهم كحده كقولو)
( كقاؿ ُب سورة الى ٚبىٍتىًصميوا لىدىمَّ كىقىٍد قىدٍَّمتي إًلىٍيكيم اًبٍلوىًعيدً ) ِٖؽ/( كقاؿ ُب سورة ََتَْتِصُموفَ )

لًٌمينىا أىٍيًديًهٍم كىتىٍشهىدي أىٍرجيليهيم)ا ٓٔيس/ ( كينتهي دكر اللساف ٍليػىٍوـى ٬بىًٍتمي عىلىى  أىفٍػوىاًىًهٍم كىتيكى
ـ، كيبدأ فصل جديد كحاسم كغّب معهود! ُب ساحة اشر تتعدد ا٤بواقف مع تغٌّب ابلكبل

  األعماؿ، كتبٌدؿ األحواؿ كدقٌة ا٢بساب.
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 إتزء الرابع والعشروف من القرآف الكرمي
 ﴾َْ َٓؽًٌٍْ ٌَُِِّْدكِشَِّٖؤََُْْظَ كِِ ـَيَنَّ كََْٖٔ ؤَظَُِْْ َِّٖٓٔ ًَزَذَ ػَََِ خَُِّوِ ًًََزَّذَ زِدُقِّذْمِ بِرْ ـَدءَهُ ﴿-ٕٖ
  (َفَمْن َأْظَلُم ٝتَّن َكَذَب َعَلى اّلِلَِّ )
فليس ىناؾ ، كفيو تعٌجب! يقوؿ هللا تعأب ٨بربان ك٧بٌذران  ،ستفهاـ إنكارم تقريرم ٗبعُب النفياال

أم ال أحد أظلم ٩بن كىذىبى على هللا بنسبة الشريك لو؟فجعل لو أندادان أك  ،من ىو أظلم
أك اٌدعى النبوة أك يفٌسر القرآف ، أك كلدان أك ابتدع أحكامان كنسبها إٔب دين هللا تعأب صاحبة

أك يفٍب ببل ًعلم أك يكوف ُب موقع ديِب ابرز كمؤثر كىو غّب مؤٌىل  ،برأيو القاصر كىو كاذب
النَّاًس مىٍن يػيٍعًجبيكى قػىٍوليوي  كىًمنى كقولو )، ُٗٔالبقرة/ (كىأىف تػىقيوليوا عىلىى اَّللًَّ مىا الى تػىٍعلىميوفى لو كقولو)

نٍػيىا كىييٍشًهدي اَّللَّى عىلىى مىا ُب قػىٍلًبًو كىىيوى أىلىد  ا٣بًٍصىاـً   (َكَذَب َعَلى اّلِلَِّ ) َِْالبقرة/( ُب ا٢بٍىيىاًة الد 
فكيف الكذب على هللا أم على دين هللا، كالتجارة  ،فالكذب منكر على غّب هللا سبحانو

)من طلب الدنيا بعمل اآلخرة، فليس لو ُب اآلخرة من عن النيب )ص( ، الدينللدنيا ابسم 
كنز العماؿ )كيله ٤بن طلب الٌدنيا ابلٌدين( وعنو )ص( ، َِٕٔٗكنز العماؿ خربنصيب(

كنشر أسوأ ، كإشاعة الغيبة كالنميمة كالغدر كا٣بيانة بْب الناس( َكَذَب َعَلى اّلِلَِّ )، َُِٗٗخرب
ًإ٭بَّىا يػىٍفَبىًم كالكذب مفتاح كل شر كقولو)كإشاعة الفساد... إْب ، سيئاتالعادات كتشجيع ال

ًت اَّللًَّ  ف إذا كاف الكذب على هللا الذم يعلم يفك َُٓالنحل/ (اٍلكىًذبى الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى آًبايى
 لكلذ ،كيصدر من أخبث نفس ،فالكذب على هللا خيبة أمل كأسوأ عمل السرَّ كأخفى؟!

 :كأيضان ، إنو ظلم نفسو كظلم غّبه (َأْظَلمُ )ػجاء ب
ْدؽِ )  فلم يصٌدؽ ، بل كضاعف كذبو فأنكر اإلسبلـ كالقرآف، زايدة على أظلم (وََكذََّب اِبلصِّ

، ٤با جاءه من هللا مدعومان اب٢بجج كالبٌينات (ِإْذ َجاَءهُ ) توحيد الكلمة بٌ وحيد كال ٰببكلمة التٌ 
بىٍل  كقولو )،  ككذابن على كذب، ٌمل فكاف ظلمان على ظلمفأنكرىا بسرعة من غّب تدبر كال أت

يطيوا بًًعٍلًمًو كىلىمَّا أيىٍهًتًٍم أتىًٍكيليوي  بيوا ٗبىا ٓبٍى ٰبًي ، إنو الكفر الصريح كتغطية للحقيقة ،ّٗيونس/( كىذَّ
ف  كإف أنكرىا ا٤بنكركف ك٘باىلها ا١باىلو ، كتبقى ا٢بقيقة ىي ا٢بقيقة الناصعة العزيزة ا٤بؤثرة

بيوا عىلىى اَّللًَّ كيجيوىيهيم م ٍسوىدَّةه ) كقولو َألَْيَس ِف َجَهنََّم ) َٔالزمر/ (كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة تػىرىل الًَّذينى كىذى
مكاانن مناسبان إلقامة دائمة ٥بؤالء ا٤بعاندين ُب رحاب أجواء جهنم   :مثوى (َمثْػًوى لِّْلَكاِفرِينَ 

نَّمى كىانىٍت مً ) كقولو االستفهاـ على سبيل التقرير ، ِِ-ُِالنبأ/ (لًٌلطَّاًغْبى مىآابن  ، ٍرصىادناًإفَّ جىهى
قاس ٗبقاسهم، كاإلثبات لزايدة التوكيد كاإليضاح

ي
عن اإلماـ ، نعم فهي منز٥بم ا٤بعٌد ٥بم كا٤ب

كمن ال ، كمن ال يستقيم بو ا٥بدل تضرٌه الضبللة، )إٌف من ال ينفعو ا٢بق يضره الباطل علي)ع(
 .ِّٗ/ٕٕالبحار يقْب يضره الشك(ينفعو ال
 ﴾رََُِٰيَ ـَضَخءُ خُُْٔمْغِنِنيَ َُيُْ َّٓد َّؾَدءًَُٕ ػِنذَ سَزِّيِْْ  ، ؤًََُُٰحِيَ ىُُْ خُُْٔعَّوٌَُٕ ًَخَُّزُِ ـَدءَ زِدُقِّذْمِ ًَفَذَّمَ زِوِ ﴿-ٖٗ-ٖٖ
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 (ُكْم ََتَْتِصُموفَ ِعنَد رَبِّ ) بقولوُب يـو اشر يصٌور القرآف الطرؼ األخر من ساحة ا٣بصاـ 
ْدؽِ ) الصادؽ األمْب ( دمحم)ص(َوالَِّذي َجاءَ ) :ا٘تعىن ُّالزمر/ أعظم   ،ابلقرآف الكرًن (اِبلصِّ

كإف نزلت اآلية ٖبصوص السبب كلكن أريد ٥با عمـو ، كتاب ٠باكم يهدم للٍب ىي أقـو
ألكلياء كالعلماء كاألكصياء كا فدخل ُب ذلك الصدؽ العاـ األنبياء)ع( ،ا٤بعُب كسعة ا٤بغزل

َؽ بِوِ ) الصدؽ ُب أقوا٥بم كأفعا٥بم لةككل ٞبىى  ،كرثة األنبياء كخلفاء الرسل  كىو النيب)ص( (َوَصدَّ
(ابلقرآف َوَصدََّؽ بِوِ ) كأيضان من، و من الصحابة الصا٢بْبعتٌباكمن  )كاف خيليقو القرآف(

كىذه صفة ، انفذ ككعيصحيحة كتفاعل معو فبٌلغو للناس عن عقيدة ، ابألقواؿ كاألفعاؿ
)ع(كما يشاركو فيها كل من دعا بعلم ككعي إٔب ىذا الصدؽ  مشَبكة لكل الرسل الكراـ

كمصداؽ اآلية كأكؿ ، كىو مؤمن مقتنع بو أبنو ا٢بق فيما يدعو إليو، كالصادؽ مع غّبه ،بذاتو
، للتفخيم :أولئك (ُقوفَ ُأولَهِئَك ُىُم اْلُمتػَّ ) كىو فٌب )ص(اإلماـ علي)ع( ا٤بصٌدقْب برسالة النيب

 ِف غرر اٖتكم ُّا٢بجرات/ (ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعندى اَّللًَّ أىتٍػقىاكيمٍ ) كقولو،  كإشارة إٔب علو منزلتهم
الختصاصهم كحدىم ٗبؤىبلهتم  (ُىمُ ) منتهى رضا هللا من عباده كحاجتو من خلقو( :التقوى)

 .ا٣باصة هبذا ا٤بقاـ الكرًن البلئق هبم
فإف التقول ٘بمع الصدؽ كالتصديق  (ُىُم اْلُمتػَُّقوفَ الذين كفٌقوا للجمع بْب األمرين) (ُأولَهِئكَ )
 (حصن حصْب ٤بن ١بأ إليو: التقوى) ِف غرر اٖتكم، عاء كحقيقةدٌ افهي قوؿ كعمل ك ، بو

 زىذه اآلية الكرٲبة ترك، القرب كا٢بب كالٌلطفُب مقاـ  (َٙتُم مَّا َيَشاُءوَف ِعنَد َرّبِِّمْ )-ّْ
 فبل ٙبصيو الكلمات، كإذا ما أعٌده ٥بم من جزاء ببل حدكد، األضواء أكثر على تكرًن هللا ٥بم

يشمل كل ما ٱبطر للنفس ا٤بعُب، كىو تعبّب متأٌلق جامع كاسع  (َٙتُم مَّا َيَشاُءوَف ِعنَد َرّبِِّمْ )
ىكذا ك ، كف ُب مكافآت ك٨بٌبآت كمفاجآتك٥بم فوؽ ما يشاؤ  ا٤بؤمنة من رغائب كعجائب!

فىبلى تػىٍعلىمي نػىٍفسه مَّا أيٍخًفيى ٥بىيم مًٌن قػيرًَّة ) ُب حضرتو كٙبت رعايتو كقولو (ِعنَد َرّبِِّمْ يوحي تعبّب )
و جىزىاءن ٗبىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى  ِلَك َجَزاُء اْلُمْحِسِنيَ ) ُٕالسجدة/ (أىٍعْبي   (ذَه

كال يكتفوف  (اإلحساف) الذين عنواهنم العاـ، ا٤بٌتقوف ىم اسنوف الصا٢بوف النافعوف جملتمعاهتم
فهم منظومة أمل ، فيعلموف ا٤بستحٌبات على أحسن كجو، النافعة ابلقدر الواجب من األعماؿ

ُب الببلد  لتحقيق النهضة ا٢بضارية الواسعة ،كمشركع خدمات كمساعدات ،كبرانمج حياة
ىيٍم رىبػ هيٍم ) .كقولوكالعباد ًلكى ٧بيًٍسًنْبى   ًإنػَّهيمٍ آًخًذينى مىا آاتى كإذا كاف ، ُٔالذارايت/(كىانيوا قػىٍبلى ذى 

كىاَّللَّي ييضىاًعفي ًلمىن ) حساف هللا إليو أكرب كأكَب كقولوإفمعُب ذلك أف ، اإلنساف ٰبسن للناس
 فأعطاىم هللا، ما ٲبلكوف ٕبب كسخاء زٌ كقٌدموا أع، أهنم أعطوا  كما يريد، ُِٔالبقرة/ (يىشىاءي 

دخلهم أعز كجل ك  (ِعنَد َرّبِِّمْ ) كضٌمهم إليو كجعلهم عنده، كأكرمهم اب٤بكافآت (ُءوفَ مَّا َيَشا)
ًئنَّةي ) ُب حصنو ا٢بصْب كقولو -ِٕالفجر/ (اٍرًجًعي ًإٔبى  رىبًًٌك رىاًضيىةن مٍَّرًضيَّةن ، ايى أىيػَّتػيهىا النػٍَّفسي اٍلميٍطمى
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 كٓب يقل (ُىُم اْلُمتػَُّقوفَ ) قاؿ :فائدة، ٓٓالقمر/( ًدرو ُب مىٍقعىًد ًصٍدؽو ًعٍندى مىًليكو ميٍقتى كقولو )، ِٖ
بل البد من تعليمو كالعمل ، لئلشارة إٔب أف ٦برد التعاطف مع القرآف ال ٯبدم )ىم ا٤بسلموف(

 .كا٤بصداؽ عليو بو
 ﴾خَُّزُِ ًَدٌُٗخ َّؼٌٌَََُُُِِْْٕٔلِّشَ خَُِّوُ ػَنْيُْْ ؤَعٌَْؤَ خَُّزُِ ػٌَُِِٔخ ًََّفْضَِّيُْْ ؤَـْشَىُْ زِإَلْغَِٖ ﴿-ٖ٘
ُهمْ ) كمن جزاء اسنْب    ٲبحوا هللا عنهم كيغفر ٥بم ما صدر منهم من  (لُِيَكفَِّر اّلِلَُّ َعنػْ

ألهنم ندموا عليها كاستغفركا هللا منها كتراجعوا عنها كأصلحوا ، الذنوب فبل يعاقبهم عليها
ُهمْ ضمّب) (ي َعِمُلواَأْسَوَأ الَّذِ ) أنفسهم كأعما٥بم كأانبوا إٔب هللا يرجع إٔب اسنْب  (َعنػْ

ألف الكبائر ال يرتكبها ىؤالء ، األعماؿ منهم ىي الصغائر (َأْسَوأَ ) فيكوف معُب، كا٤بتٌقْب
رتكبوا الكبائر عند الغفبلت ا كإذا، رتكبوىا عن عمد ٤با كانوا متٌقْب كال ٧بسنْباكلو ، األبرار

صي هللا  افإف مع، اتب من الذنب بصدؽ كمن ال ذنب لو كمن، كُب سن ا٤براىقة فتابوا عنها
إٔب صغر  ففهم ال ينظرك ، هتم  كلها ىي األحسناكما تكوف طاع،  كلها عندىم ىي األسوأ

ٍبًٍ كىاٍلفىوىاًحشى ًإالَّ اللَّمىمى كقولو)ظركا ٤بن عصوا؟!  كلكن ين، ا٤بعصية بىائًرى اإٍلً ًإفَّ الًَّذينى ٯبىٍتىًنبيوفى كى
ٍغًفرىةً  رىبَّكى  ، حساف كانؿ درجة اسنْب الساميةكأف الذم دخل ُب مقاـ اإل ِّالنجم/ (كىاًسعي اٍلمى

ر الذنوب كتصلح تكفٌ  ،ككأف درجة اسنْب ا٤بميزة، أعمالو أن يغفر هللا لو أسو مضمن يكوف 
ًتكى ُب كىأىٍدًخٍلًِب ًبرىٍٞبى ) كىي حصن حصْب يدخلو خاصة الناس كقولو، العيوب كهتٌذب النفوس

كلكن يٌبدؿ ٥بم ، كهللا تعأب ال يغفر الذنوب ٥بؤالء فحسب، ُٗالنمل/ (ًعبىاًدؾى الصَّا٢بًًْبى 
يًٌئىاهًتًٍم حىسىنىاتو ) السيئات حسنات كقولو  كليس ىذا فقط، َٕالفرقاف/(فىأيكلى ًئكى يػيبىدًٌؿي اَّللَّي سى

حساف ىو جزاء يضاعف فيو اإل (ِبَِْحَسنِ  ()ْعَمُلوفَ َو٣َتْزِيَػُهْم َأْجَرُىم ِبَِْحَسِن الَِّذي َكايُوا يػَ )
، ما ُب صحفهم من األعماؿ (َأْسَوأَ كهبذا اإلحساف ا٤بضاعف ٲبحو هللا عنهم )، إٔب اسن

كالسيئات الصغّبة الٍب تقع منهم كىم  ،كىي األخطاء كالزاٌلت كالعثرات كا٥بفوات كالغفبلت
كخالية  ،كجزاء مضاعفة اإلحساف ،حساانن إ حٌب تصبح صحفهم كلها، على طريق اإلحساف
يًٌئىاهًتًمٍ ) من كل سوء كقولو  (أيكلى ًئكى الًَّذينى نػىتػىقىبَّلي عىنػٍهيٍم أىٍحسىنى مىا عىًمليوا كىنػىتىجىاكىزي عىن سى

 حساف.كىذا زايدة ُب التكرًن كاإل، كبذلك تتألق حسناهتم كتعلو كترجح كفة ا٤بيزاف ُٔاألحقاؼ/
ُهْم َأْسَوَأ الَِّذي َعِمُلوالِ ) كقدـ :فائدة ألف دفع ا٤بضار  (َو٣َتْزِيَػُهْم َأْجَرُىمعلى) (ُيَكفَِّر اّلِلَُّ َعنػْ

 .(قاعدة التخلية ٍب التحلية)كا٤بكركىات عنهم أىم كأفضل من جلب السركر كا٤بنافع إليهم على
 ﴾ٖ دًُِٗوِ  ًََٖٓ ُّنَِِِْ خَُِّوُ كََٔد َُوُ ِْٖٓ ىَددًٍَُّخٌَِّكٌَُٗيَ زِدَُّزَِّٖ ِٓ ؤََُْْظَ خَُِّوُ زٌَِدفٍ ػَسْذَهُ ﴿-ٖٙ
ُ ِبَكاٍؼ َعْبَدهُ )      (َألَْيَس اّلِلَّ

، كلكن أريد ٥با عمـو ا٤بعُب، ببكإف نزلت اآلية ٖبصوص الس، االستفهاـ تقريرم لئلثبات
اف ككل إنس، طبلؽعلى اإلكل عباده أليس من كـر هللا كجوده كعنايتو بعبده  كسعة ا٤بغزل 
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ًإفَّ اَّللَّى لىذيك فىٍضلو ) كعنايتو سبحانو اب٣بصوص من عباده ا٤بؤمنْب كقولو، بقدره كمقدارهيكفيو 
آؿ  (كىاَّللَّي ذيك فىٍضلو عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى ) كقولو ِّْالبقرة/ (عىلىى النَّاًس كىلى ًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس الى يىٍشكيريكفى 

كشكر هللا ، كمن جاىد ُب هللا ىداهكمن اتقى هللا كقاه، ، اهكف)كمن توٌكل على هللا   ُِٓعمراف/
، كجاىد ُب هللا حق جهاده، كالذم قاـ ٕبق العبودية  ،من رٞبتو كمن نسي هللا نساه(، جزاه

كىًإنَّكى لىتػىٍهًدم ) كىو دمحم ا٤بصطفى)ص( كقولو ،ككاف أسوة حسنة للناس، كاستقاـ على منهجو
كيدفع عنو من ، فإف هللا يكفيو أمر دينو كدنياه، ّٓ-ِٓالشورل/ (هللاًصرىاطو ، يمو ًإٔبى  ًصرىاطو م ٍستىقً 

 (؟َألَْيَس اّلِلَُّ ِبَكاٍؼ َعْبَدهُ ): ا٘تعىن ْٖالطور/ (كىاٍصربٍ ٢ًبيٍكًم رىبًٌكى فىًإنَّكى أبًىٍعييًننىا) كقولو  عاداه
كهللا تعأب كحده ىو الذم  ،من الكفاية كسد ا٢باجة كبلوغ ا٤براد، كا٢بافظ لالكاف :الكاِف

، كيعطيهم ٝبيع ا٤بشتهيات، كيزيل عنهم الكرابت كالويبلت، يكفي كيدفع عن عباده اآلفات
، كال يكفي منو شيء، )اي من يكفي من كل شيء اي كاُب من ال كاُبَّ لو، كيكفيهم ما أٮبهم

من يعطي  اي، سألو )ايمن يعطي من كفِب ما أٮبِب من أمر دنيام كآخرٌب اي أرحم الراٞبْب(ا 
يبي اٍلميٍضطىرَّ ًإذىا دىعىاهي كىيىٍكًشفي ) كقولو ٙبننان منو كرٞبة( ومن ٓب يسألو كمن ٓب يعرف أىمَّن ٯبًي

 إٌف ا٤بشركْب كانوا ٱبٌوفوف النيب)ص(: سبب يزوؿ (َو٥ُتَوِّفُوَيَك اِبلَِّذيَن ِمن ُدويِوِ )ِٔالنمل/(الس وءى 
آ٥بتنا لنسلطها عليك  لئن ٓب تنتو اي دمحم عن سبٌ ، من غضبهاكٰبذركنو ، من آ٥بتهم كأصنامهم

 .فتؤذيك
كإضافتو إليو ، كىو سبحانو معو كانصره ككاؼو عبده (؟َألَْيَس اّلِلَُّ ِبَكاٍؼ َعْبَدهُ ) فأنزؿ هللا

كإف   كاف هللا معو فمن عليو؟  إفك  سبحانو تشريف كتعظيم لنبيو )من كاف مع هللا كاف هللا معو(
كهللا يعلم من يستحق الضبللة  (َوَمن ُيْضِلِل اّلِلَُّ َفَما َلُو ِمْن َىادٍ ) عليو فمن معو؟كاف هللا 

كىمىا كىافى اَّللَّي لًييًضلَّ قػىٍومنا بػىٍعدى ًإٍذ ) كقولو  وختاره لنفساليثبت عليو الضبلؿ الذم ، فيضلو
ى ٥بىيم مَّا يػىتػَّقيوفى  اىيٍم حىٌبَّ  يػيبػىْبًٌ فيأخذ أبسباب ا٥بداية ، تحق ا٥بدل فيهديوكمن يس ُُٓالتوبة/(ىىدى

ٍكا ليثبتها عليو الٍب اختارىا لنفسو كقولو) ُُالتغابن/(كىمىن يػيٍؤًمن اًبَّللًَّ يػىٍهًد قػىٍلبىوي كقولو) كىالًَّذينى اٍىتىدى
ىيٍم تػىٍقوىاىيمٍ  ثبت هللا عليو كمن ي (َوَمن ُيْضِلِل اّلِلَُّ َفَما َلُو ِمْن َىادٍ ) ُٕدمحم/(زىادىىيٍم ىيدنل كىآاتى
، فبل يقدر أحد أف يصلحو كيهديو كيدلو إٔب طريق هللا ا٤بستقيم، الضبللة بسبب سوء أعمالو

لًٌيػىٍقًضيى اَّللَّي أىٍمرنا كىافى مىٍفعيوالن لًٌيػىٍهًلكى ) كقولو كٱبٌلصو من ظلمات ا١بهالة كمن حّبة الضبللة.
، )أمره قضاء كحكمو ِف هنج البالغ ، ِْاألنفاؿ/(بػىيًٌنىةو  مىٍن ىىلىكى عىن بػىيًٌنىةو كىٰبىٍٓبى  مىٍن حىيَّ عىن

 َُٔخطبة/يقضي بعلم كيعفو ٕبلم(، كرضاه أماف كرٞبة
 ﴾ؤََُْْظَ خَُِّوُ زِؼَضِّضٍ رُِ خٗعِوَدٍّ ًََٖٓ َّيْذِ خَُِّوُ كََٔد َُوُ ِٖٓ ُّٓنٍَِّ﴿-ٖٚ
كينشرح ، كيلتـز اب٤بنهج ا٤بستقيمكمن يوفٌقو هللا ٩بن يستجيب للهداية  (َوَمن يَػْهِد اّلِلَُّ )   

قىٍد أىفٍػلىحى مىن ) لوو صبلح طبائعو السيئة كقإبتزكية نفسو كهتذيب عيوبو ك ، صدره لئلسبلـ
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فبل يستطيع  (َفَما َلُو ِمن م ِضلٍّ )صبلح النفس ٦باىدة ا٥بول() ِف غرر اٖتكم، ٗالشمس/(زىكَّاىىا
ألنو يستذكؽ حبلكة اإلٲباف كيتمٌتع بربد اليقْب  ،أحد أف يصرفو عن إٲبانو كيغٌّب سلوكو ا٤بستقيم

ا ٥بىيوى حىق  اٍليىًقْبً ) كٝباؿ اإلخبلص كقولو ذى ُ ِبَعزِيزٍ ) ٓٗالواقعة/ (ًإفَّ ىى  االستفهاـ للتقرير  (َألَْيَس اّلِلَّ
كأنو  ،ليجزم كبلن ٗبا يستحق، كأنو لعزيز قوم غالب قاىر غّب مغلوب، كتثبيت ا٢بقيقة
َّللًًَّ اٍلًعزَّةي كىًلرىسيولًًو كىلًٍلميٍؤًمًنْبى عزتو من يتوكل عليو كيلوذ بو كقولو )بعٌز سبحانو عزيز ي ( كى

ـٍ ) ٖا٤بنافقوف/  ،، ُب كقتو ا٤بناسبنتقاـن يستحق اال٩بلينتقم كيعاقب سبحانو كأنو  (ِذي ايِتَقا
ضرره كاعتدائو على ضوء فساده كعناده كشدة كينتقم بعد إمهاؿ مناسب،  ،ُب الكيفية ا٤بناسبة

 وجبات انتقامو اباللتزاـ بطاعتو.مفاحذركا ، على غّبه
ْ َّٓد ظَذْػٌَُٕ ِٖٓ دًُِٕ خَُِّوِ بِْٕ ؤَسَخدََِِٗ خَُِّوُ زِنُشٍّ ىََْ ىَُّٖ هَُْ ؤَكَشَؤَّْعُ ًََُحِٖ عَإَُْعَيُْ َّْٖٓ خََِنَ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكَ ََُْوٌَُُُّٖ خَُِّوُ ﴿-ٖٛ

 ﴾هَُْ لَغْسَِِ خَُِّوُ  ػََِْْوِ َّعًٌََََُّ خُُْٔعًٌٌَََُِِّٕ مُشِّهِ ؤًَْ ؤَسَخدَِِٗ زِشَلَْٔصٍ ىََْ ىَُّٖ ُْٓٔغٌَِدضُ سَلَْٔعِوِ  ًَدؽِلَدضُ
لو سألت اي دمحم ىؤالء الكافرين عن مبدع  (َولَِئن َسأَْلتَػُهم مَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرضَ )

ب اإلٲباف الفطرم ا٤برتكز ُب ٕبس (لَيَػُقوُلنَّ اّلِلَُّ كانت ال كجود ٥با)  السماكات كاألرض بعد أف
ا ) طبع اإلنساف كقولو /(الى تػىٍبًديلى ٣ًبىٍلًق اَّللًَّ ًفٍطرىتى اَّللًَّ الًٍَّب فىطىرى النَّاسى عىلىيػٍهى ألجابوا هللا ، َّالرـك

عن اإلماـ ، ٕالسجدة/(ٍيءو خىلىقىوي الًَّذم أىٍحسىنى كيلَّ شى ) كل شيء كقولوخالق  ك  ،ىو ا٣بالق ٥بما
التوحيد كابلفطرة تثبت حجتو(، كابلعقوؿ يعتقد معرفتو، )بصنع هللا يستدؿ عليو علي)ع(

كىكذا ، مع كوهنم يعبدكف األصناـ، فهم يعتقدكف ُب أعماؽ نفوسهم اب ا٣بالق، ّٓص
 (قل ٥بم اي دمحم توبيخان:ِمن ُدوِف اّلِلَِّ م مَّا َتْدُعوَف ُقْل َأفَػَرَأيْػتُ )! ا١باىل يؤمن ابلتناقض العقلي

َىْل ) (كا٤برض كا٣بوؼ كالفقر ك٫بوىاِإْف َأرَاَدينَ اّلِلَُّ ِبُضرٍّ ) أخربكين عما تدعوف من دكف هللا
َأْو ) ىل يستطعن أصنامكم كشف الضر كالسوء عِب من دكف إرادة هللا؟ (ُىنَّ َكاِشَفاُت ُاّرِهِ 
كنصره أك أراد هللا إنزاؿ نعمتو علٌي من ماؿ كجاه كقوة  (ُىنَّ ُٝتِْسَكاُت َرْْتَِتوِ َأرَاَدين ِبَرْْتٍَ  َىْل 

كبلـ الكا١بواب ٧بذكؼ لداللة  و عِب؟ئىل يستطعن إمساؾ نعمتو كمنع عطا، كعزة ك٫بوىا
كال ، ُب منح ا٣بّب ككشف الشر، ُب ٝبيع أمورم (يكفيِن هللا) أم (ُقْل َحْسيبَ اّلِلَُّ ) عليو

أم أثق بو فأعتمد عليو مع بذؿ  (يكفيِن هللا) كمعُب ،ألف أ١بأ إٔب غّبه من ا٤بخلوقاتداعي 
على قدر  ئمر اقيم  كل ك) ّٗالنجم/ (كىأىف لٍَّيسى ًلئٍلًنسىاًف ًإالَّ مىا سىعىى  ) السعي البلـز كقولو
ضي ُب طريق كا٤ب، إهنا الطمأنينة بعد ىذه الثقة كاليقْب الذم ال يتزعزع (ِتربتو ومقدار خِبتو

م ىذا القرآف يدعوين أف أقوٌ  (َحْسيبَ اّلِلَُّ إٔب هناية الطريق)األمْب هللا مستقيمان على هنجو 
كأف ، حبو مباشرةأكيدعوين أف ، عتماد على كسائط كشفعاء، دكف االعبلقٍب اب مباشرة

كأف ارتبط ، َٔغافر/(ًجٍب لىكيمٍ كىقىاؿى رىب كيمي اٍدعيوين أىٍستى ) كأف أدعوه مباشرة كقولو، أعبده مباشرة
عليو ال على غّبه يعتمد  (َعَلْيِو يَػتَػوَكَُّل اْلُمتَػوَكُِّلوفَ ) بو دائمان كمباشرة كُب كل األحواؿ،
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ٍسبػينىا اَّللَّي كىنًٍعمى اٍلوىًكيلي كبو يثق الواثقوف لعلمهم أبنو أرحم الراٞبْب كقولو)، الٌصا٢بوف آؿ  (حى
 ٗبوضع التوٌكل أكطنا( افإذا ظفر ، )إف الغُب كالعٌز ٯبوالف ؽ)ع(عن اإلماـ الصاد ُّٕعمراف/
الفرؽ بْب  :فائدة )حسن توكل العبد على هللا على قدر ثقتو بو( ِف غرر اٖتكم، ٓٔ/ِالكاُب

ال تبذؿ  أك، عمل ٕب كأنت قاعدإتدعو هللا  :كلا التو ، كل ا٤برفوضا كالتو  ،التوكل ا٤بطلوب
أعضاء اإلنساف كلها  :والتوّكل ،م، كبدكف اختصاص فِب قائمالعلم الداعال ا١بهد البلـز ك 

فيشعر ، رتباط ركحي اب تعأباعمل قليب ك  :فالتوّكل، كالقلوب تتوٌكل، كاختصاص علمبتعمل 
فيقول قلبو ، ٖبالق الكوف القوم الكبّب ا٤بتعاؿ، ا٤بتوٌكل بعبلقة كيانو ا٤بعنوم الصغّب ادكد

 ِف غرر اٖتكم، ُِِآؿ عمراف/(كىعىلىى اَّللًَّ فػىٍليػىتػىوىكًَّل اٍلميٍؤًمنيوفى ) كقولوكتنشرح نفسو كتسعد أايمو  
 )أصل قوة القلب التوٌكل على هللا(

ػَزَخذٌ  َٖٓ َّإْظِْوِ ػَزَخذٌ ُّخْضِّوِ ًََّمَُِّ ػََِْْوِ ، كَغٌَْفَ ظَؼٌََُِْٕٔ هَُْ َّد هٌَِّْ خػٌَُِْٔخ ػََََِٰ ٌََٓدَٗعٌُِْْ بِِِّٗ ػَدٌَِٓ ﴿-ٓٗ-ٜٖ
 ﴾ُّٓوٌِْْ

كأيتيهم من حيث ٰبٌبوف ٍب ، ىذه آخر جلسة ا٢بوار القرآين العلمي الذم يقرع ا٢بجة اب٢بجة
ال  (اَي قَػْوـِ ) كالنداء، كلكن النتيجة ببل فائدة، ىو أف ينتهي إٔب حيث ٰببٌ  ٰباكؿ النيب)ص(

على  (ْعَمُلوا َعَلىه َمَكايَِتُكمْ ُقْل اَي قَػْوـِ ا :)ا٘تعىن، يزاؿ فيو بصيص أمل كرقة كمركنة كحنْب
كعلى قدر طاقتكم كٛبكنكم ، اعملوا على طريقتكم الٍب رضيتموىا ألنفسكم :مكايتكم

من ا٤بكر كالغدر كالكيد كا٣بداع كالصد عن سبيل هللا كمقاكمة رسالٍب  ،مكجهدكم ضدٌ 
على مكانٍب كعلى طريقٍب ُب  (ِإيّنِ َعاِملٌ ) ْٓؽ/ (كىمىا أىنتى عىلىٍيًهم ًٔبىبَّارو ) كدعوٌب كقولو
كأعمل ٗبقدار استطاعٍب ، كنصرة دينو كما أمرين هللا تعأب غّب منصرؼ عنو ،الدعوة إٔب هللا

كالقمر ُب  ،لو كضعوا الشمس ُب ٲبيِب)قٌلب كال أتذبذب كأتكال أتلٌوف كال ، على هللا متوكبلن 
 (كىد كا لىٍو تيٍدًىني فػىييٍدًىنيوفى ) قولوك !على أف أترؾ ىذا األمر ما تركتو، أك أىلك دكنو(يسارم 

عن ، كمن الغالب ُب الدنيا كاآلخرة ،من ا٤بغلوب، عاقبة األمور (َفَسْوَؼ تَػْعَلُموفَ ) ٗالقلم/
 (َفَسْوَؼ تَػْعَلُموفَ قاؿ) :فائدة، ُٓٔ/ٕٕالبحار )األمور بتمامها كاألعماؿ ٖبواٛبها( النيب)ص(

هنا كلكن ك الٍب ستأتيِب قد تكوف بعيدة عنهم ال ير  ألف األحداث كٓب يقل)فسوؼ تنظركف(
، فالعقل يعطيك ٕبجم ما عندؾ، ألف العلم أكسع من معطيات العقل كالنظر، سيعلموف هبا

عذاب يذلو كيهينو  (َمن أيَْتِيِو َعَذاٌب ٥ُتْزِيوِ )-َْ، كلكن العلم يعطيك ما عند عقوؿ اآلخرين
كينزؿ عليو عذاب جهنم ا٣بالد  (ل  َعَلْيِو َعَذاٌب م ِقيمٌ َو٤تَِ  )، ُب الدنيا كما حدث ٥بم يـو بدر

 ككل آت قريب.، ُب اآلخرة ال يفارقو
 ﴾ًًٌٍََََِْٓد ؤَٗطَ ػََِْْيِْ زِ نَُِّ ػََِْْيَد كََِٖٔ خىْعَذٍََٰ كَِِنَلْغِوِ  ًََٖٓ مَََّ كَةََِّٗٔد َّ بَِّٗد ؤَٗضَُْنَد ػََِْْيَ خٌُِْعَدذَ ُِِنَّدطِ زِدُْمَنِّ ﴿-ٔٗ
القرآف كتسباؽ ببلغي متألق، ، بصياغة إ٥بية كاملة، القرآف العظيم (ِإنَّ َأيَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتابَ )

 (لِلنَّاسِ ) ابعتباره آخر الكتب السماكية ، ا٤بؤثر ُب معناه،الساطع ُب برىانو، ا٤بعجز ُب بيانو
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ليكوف  ِٖسبأ/(ًإالَّ كىافَّةن لًٌلنَّاًس بىًشّبنا كىنىًذيرنا كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ) لصاّب كافة الناس كحجة عليهم كقولو
كليكوف رٞبة كاسعة ، ِٕالتكوير/ (ًإٍف ىيوى ًإالَّ ذًٍكره لًٌٍلعىالىًمْبى ) دستوران ىاداين للبشرية أٝبعْب كقولو

ا كيعيشو ، كيتعٌلموا منو كال يعلموهليهتدكا بو ، لةاٚبٌلصهم من حّبة الضبللة كمن ظلمات ا١به
يػىٍهًدم ًبًو ) لوو كالسعادة ُب مصّبىم األبدم كق، الدنيوية معو فيظمن ٥بم التوازف ُب قضاايىم

ـً    .ُٔا٤بائدة/ (اَّللَّي مىًن اتػَّبىعى رًٍضوىانىوي سيبيلى السَّبلى
 حقفهو ، الذم فيو ا٣بّب كا٥بدل اٖتق، :ىو كضع الشيء ُب موضعواٖتق (اِبْٖتَقِّ فهو نزىؿ)

، ا٢بق الذم تقـو عليو السموات كاألرض، ُب منهجو كشريعتو اٖتق، ت لغّبهاثبت بذاتو كمثبٌ 
، كمضمونو ا٢بق، من هللا ا٢بق (اِبْٖتَقِّ ) نزؿ القرآف، الذم يلتقي عليو نظاـ البشرية العاـ اٖتق

ٍيًو ) كقولوليس فيو شيء من الباطل   ،ق الواضحكىدفو ا٢ب ٍتًيًو اٍلبىاًطلي ًمن بػىٍْبً يىدى كىالى ًمٍن الَّ أيى
ٍلًفوً  ، كإف زحزح ا٢بق عن مساره فهو أمر طارئ، كمنهج ٪باة ،فهو دستور حياة، ِْفصلت/ (خى

 كاالبتبلءات ٛبحيص ١بنود ا٢بق كقولو، إٔب موضعو البلئق بو اب٢بق ا٢بق كالبد أف يعود
ليوىىيٍم أىيػ هيٍم أىٍحسىني عىمىبلن ) كيذكقوف مرارتو، ، ناسكقد يعلو الباطل حٌب يؤٓب ال، ٕالكهف/ (لًنػىبػٍ

ق  ا٢بٍىقَّ ) الذم ٱبٌلصهم من ظلم الباطل كقولوبتلٌهف فيتطٌلعوف إٔب ا٢بق  ٲبىٍحي اَّللَّي اٍلبىاًطلى كىٰبًي
ًلمىاتًوً  أقول ظهّب  واٖتق، ىو الغاية الٍب يريد القرآف تقريرىا ُب منهجو :واٖتق، ِْالشورل/(ًبكى

زٌأ، كأفضل نصّب فىمىاذىا بػىٍعدى ا٢بٍىقًٌ ًإالَّ ) كاحدة موٌحدة مٌتحدة كقولو فهو كحدة، كا٢بق ال ٯبي
ؿي  فإنو من منع شيئان ُب ا٢بق ، صرب نفسك على ا٢بق)إ عن اإلماـ الباقر)ع( ِّيونس/(الضَّبلى

كىم بعد ذلك ، يفة الرسوؿ التبليغ الواضحظكك ، ُِٔٙبف العقوؿ ص و(يأعطى ُب الباطل مثل
َفَمِن اْىَتَدىه ) ٍب ٰباسبوف على نوع اختيارىم، أك ضبلؿكف من ىدل ؤ ٨بٌّبكف ٥بم ما يشا

 فمن اىتدل ابلقرآف الكرًن ككيفًٌق للعمل ٗبنهجو بعد أف أستوعب أىدافو السامية (فَِلنَػْفِسوِ 
 كىًإٍف أىسىٍأًبيٍ ًإٍف أىٍحسىنتيٍم أىٍحسىنتيٍم أًلىنفيًسكيٍم ) ككما يزرع ٰبصد كقولو، يعود نفعو إليها (فَِلنَػْفِسوِ )

َا يَ ) اهدكهللا كرسولو ُب غُب عن ى، ٕاإلسراء/(فػىلىهىا َهاَوَمن َالَّ فَِإ١تَّ (كمن أعرض ِضل  َعَليػْ
)كالذم ال يعرؼ كيف ينتهي ال  فإ٭با ضرر ضبللو عائد عليها، كا٫برؼ عن منهج القرآف

لىًة  قيٍل مىن كىافى ُب ) )كمن ضاؽ عليو ا٢بق فالضبلؿ عليو أضيق(كقولو يعرؼ كيف يبدأ( الضَّبلى
ا  )من سامح نفسو فيما ٰبب أتعبتو فيما يكره( ِف غرر اٖتكم ،ٕٓمرًن/(فػىٍليىٍمديٍد لىوي الرٍَّٞبى ني مىدًّ

فليست كظيفتك ىذه  ، برقيب ُب إيصاؿ ا٢بق إٔب قلوهبم :بوكيل (َوَما َأيَت َعَلْيِهم ِبوَِكيلٍ )
قيٍل الى أىٍمًلكي لًنػىٍفًسي ضىرًّا كىالى نػىٍفعنا ًإالَّ )كقولو ، ُِٖآؿ عمراف/ (لىٍيسى لىكى ًمنى اأٍلىٍمًر شىٍيءه ) كقولو

 كما أنت بوكيلنا عليهم حٌب ٘بربىم على اإلٲباف ما ال يرغبوف كقولو، ْٗيونس/( مىا شىاءى اَّللَّي 
مىا أىانى عىلىٍيكيم فىمىٍن أىٍبصىرى فىًلنػىٍفًسًو كىمىٍن عىًميى فػىعىلىيػٍهىا كى قىٍد جىاءىكيم بىصىائًري ًمن رَّبًٌكيٍم )

 (َوَما َعَلى الرَُّسوِؿ ِإَّلَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبيُ ) فبل تتعب نفسك معهم كقولو، َُْاألنعاـ/(ًٕبىًفيظو 
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 (كىىيوى عىلىى  كيلًٌ شىٍيءو كىًكيله ) كىم ُب قبضتو كقولو، إ٭با الوكيل عليهم ىو هللا، ْٓالنور/
 َٔاإلسراء/( اًبلنَّاسً  ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى كقولو ).َُِاألنعاـ/
كَُْْٔغِيُ خَُّعِِ هَنَََٰ ػََِْْيَد خٌَُْْٔضَ ًَُّشْعَُِ خُْإُخْشٍََٰ بَََُِٰ ؤَـٍََ ُّٓغًََّٔ   خَُِّوُ َّعٌََكََّ خُْإَٗلُظَ لِنيَ ٌَْٓظِيَد ًَخَُّعِِ َُْْ ظَُٔطْ كِِ َٓنَدِٓيَد ﴿-ٕٗ

 ﴾ًَٕبَِّٕ كِِ رََُِٰيَ َُأَّدضٍ ُِّوٌٍَّْ َّعَلٌََّشُ
ُ يَػتَػَوّفَّ اْْلَيُفَس ِحَي َمْوهِتَا)    كىي ُب قبضتو دائمان ُب كل ، هللا تعأب كحده يتوَب النفس (اّلِلَّ

عن اإلماـ  ُب حياهتا كموهتا فهي ٙبت رقابة هللاُب ضعفها كقوهتا،  ،حاالهتا ُب نومها كصحوىا
لتقاء الركح مع ا١بسد كاب، الوفاة مقابل ا٢بياة .ُِْ/ٓالبحار)كفى ابألجل حارسان(علي )ع( 
كفاة ، كفاة األنفس كاملة-ُ :للوفاة يوعاف، بَبؾ الركح ا١بسد ٰبصل ا٤بوت، تنشأ ا٢بياة

فَبجع ، الركح الٍب هبا تكوف ا٢بياة، ة اب٤بوت الكلي الثقيل الذم يَبؾ ا١بسم ببل ركحيحقيق
 امدة ال قيمة ٥با كىوكيكوف اإلنساف جثة ىعن عملها فتتعٌطل األعضاء ، الركح إٔب ابرئها

، ألف النائم كا٤بٌيت، وفاة النفس إتزئي  ا٘تؤقت  اٗتفيف  ا٘ترحلي  ِف النـو-ِ(ا٘توت اْلكِب)
كىىيوى الًَّذم ) ُب كونو ال يبصر كال يسمع كقولو، دراؾ كاإلحساسالنـو الذم يسلب اال

د النـو كبعد اليقظة ٙبافظ على حياة عنحٌية فاعلة كتبقى النفس ، َٔاألنعاـ/ (يػىتػىوىفَّاكيم اًبللٍَّيلً 
كىلىن (كتبقى ىكذا إٔب حْب أجلها اتـو كقولو)ا٘توت اْلصغرا١بسد كعمل األعضاء كىو)

ليهىا رى اَّللَّي نػىٍفسنا ًإذىا جىاءى أىجى كقدرتو كدقٌة نظامو كفيها داللة على عظمة هللا ، ُُا٤بنافقوف/ (يػيؤىخًٌ
كما تناموف ) عن النيب)ص(، يت كال يقدر على ذلك سواهكأنو ٰبي كٲب ،لوىيةكانفراده ابأل

 على أف الركح :ِف اآلي  دَّلل  ،َِٔ/ُٓتفسّب القرطيب(وف تبعثوفظوكما تستيق، ُتوتوف
عآب قائم مستقل ، كىو كياف معنوم غّب معلـواؼ، السامي الشفٌ من العآب العلوم  )النفس(

ح ُب البدف لتعطيو قيمتو ككرامتو ك ا دخلت الر ك٤ب، بذاتو ٨بالف كحقيقة البدف ا٤بادم الَبايب
حٌب إذا انتهى أجل ا٢بياة ، مان ٧بَبمان فجمع هللا بينهما بقدرتو ليكوف إنساانن مكرٌ ، كحياتو
كا١بسد إٔب ، النفس إٔب عا٤بها العلوم، فلحق كل منهما بعا٤بو ا٣باص، رة بينهما افَبقاا٤بقدٌ 

ًئنَّةي ايى أىيػَّتػيهىا ال)عا٤بو الَبايب كقولو  ِٖ-ِٕالفجر/ (اٍرًجًعي ًإٔبى  رىبًًٌك رىاًضيىةن مٍَّرًضيَّةن  ، نػٍَّفسي اٍلميٍطمى
كٮبا من ا٢باجات الضركرية القاىرة ، كالنـو حق، (:كلنا يعرؼ أف ا٤بوت حقا٘توت اٖتق)

، كلكننا ال نزاؿ ٪بهل فلسفتهما، لكل مؤمنكنعمة كرٰبانة ، فهما راحة لكل حي، لئلنساف
 ِف اٖتديث، د اآلف من األسرار الٍب يتوٌصل إٔب حقيقتهما العلم ا٢بديث ا٤بتطٌورهنما ٢بإك 

أخذ  :التوِّف  (اّلِلَُّ يَػتَػَوّفَّ اْْلَيُفَس ِحَي َمْوهِتَا) ،ُِّ/ِركح البياف)الناس نياـ فإذا ماتو انتبهوا(!
منو  فلم يبقامبلن كاعطيتو حٌقو كأم استوفيتو  ،فبلفلكفيت حٌقي  :يقاؿ، الشيء كامبلن كافيان 

فقد ، فلم يبقى منو شيء، أم أخذ العبد حٌقو كرزقو كامبلن ُب حياتو (اّلِلَُّ يَػتَػَوّفَّ كيقاؿ )، شيء
  كحاف أجلو فمات! ،كخلصت حياتو ،كانتهى نػىفىسوى  ،استوَب عمره
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 كربلكىي الوفاة الدائمة ال ،من األبداف عند هناية أجلهااب٢بق هللا يقبض األنفس  :معىن اآلي 
شر على ما مات عليو(، )ٲبوت الرجل على ما عاش عليو عن النيب)ص( تنبيو ا٣بواطر كٰبي

، اىا ُب منامهايتوفٌ  ،نفس الٍب ٓب ييقدًٌر ٥با ا٤بوتكيتوٌَب األ (َوالَِِّت مَلْ َُتُْت ِف َمَناِمَها )، ُّٕص
من  بدإلنساف فبلكيكوف النـو سلطاف يقهر إرادة ا ،الصغرلا١بزئية كىي الوفاة ا٤بؤقتة 

َها اْلَمْوتَ )، االستجابة إليو فأما النفس الٍب قضى على صاحبها  (فَػُيْمِسُك الَِِّت َقَضىه َعَليػْ
تيميوانى ) كقولور موهتا ُب نومها  فيمسكها عنده كال يرٌدىا ١بسدىا فقدٌ  ،ا٤بوت الدائم كىلىقىٍد ًجئػٍ

لىٍقنىاكيٍم أىكَّؿى مىرَّةو  كالٍب ٓب ٰبن أجلها  (َويُػْرِسُل اْْلُْخَرىه ِإىَله َأَجٍل م َسمًّى)ْٗ عاـ/األن(فػيرىادىل  كىمىا خى
إٔب جسدىا فتصحو  أم يرسل نفسو لتعود، ككقت موهتا بعد لتكمل دكرىا ُب حياهتا

موعد  إٔب أف ٰبلٌ  (ِإىَله َأَجٍل م َسمًّى) كتبقى حٌية، كأجلهاكعمرىا كتستيقظ الستكماؿ رزقها 
رى اَّللَّي نػىٍفسنا ًإذىا جىاءى ) ال تتأخر عنو ٢بظة كال تتقدـ كقولواب٢بق ـ أجل موهتا اتو  كىلىن يػيؤىخًٌ

 .ُُا٤بنافقوف/ (أىجىليهىا
ِلَك آَلاَيٍت لَِّقْوـٍ يَػتَػَفكَّرُ ) آلايت كعبلمات الدقيق إٌف ُب ىذا النظاـ العجيب  (وفَ ِإفَّ ِف ذَه

فيعتربكف على  (وفَ لَِّقْوـٍ يَػتَػَفكَّرُ ) حكمتو كدالالت كاضحة قاطعة على كماؿ قدرة هللا كجبلؿ
كأهٌنم ُب قبضة هللا دائمان كىو مدبٌر  ،على هللا اء أمره ىٌْب ز كا١بكا٢بساب أف البعث كالنشور 

كأيضان عندما تتفكركف فسوؼ تنفتح  ،كأهنم إليو راجعوف ليحاسبهم على ما عملوا، أمرىم
كستعرفوف قيمة  )كفى اب٤بوت كاعظان( كا٤بوتعليكم آفاؽ العلم كستعرفوف فلسفة ا٢بياة 

 (ر حياة قلب البصريالتفكّ ) عن اإلماـ اٖتسن)ع(، الوجود على أنو أكرب من ظاىره ا٤بشهود
  .ُُٓ/ٖٕالبحار
فالنفس الٍب هبا ، )أف ُب بِب آدـ نفسان كركحان بينهما مثل شعاع الشمس بن عباساعن  :فائدة

فإذا انـ اإلنساف قبض هللا نفسو كٓب يقبض ، النفس كالتحريك كالركح الٍب هبا، زالعقل كالتميي
)هللا يتوٌَب األنفس   عن اإلماـ علي)ع(، ْْٔ/٦ٖبمع البيافكإذا مات قبض نفسو كركحو(، ركحو
)ك٥با  صادقة)رؤية( فهي  (ُب ا٤بؤل األعلى فما رأتو عنده )سبحانو ُب ملكوت السموات، كلها
فهي كاذبة  (إرسا٥با )إٔب أجسادىا كىي بْب السماء كاألرض بعدأحبلـ  منكما تراه ، أتكيل(

ر ابعتباره ا٣بالق ا٤بدبٌ ، إضافة فعل التوٌُب إٔب نفسو سبحانو (اّلِلَُّ يَػتَػَوّفَّ )-ِ، )ال أتكيل ٥با(
 أما قولو، كىو الذم ٰبدد األعمار كاآلجاؿ ،فهو ا٤بتوٌُب اب٢بقيقة، مسبب األسباب ،لؤلمور

أم هللا كٌكلى ابلتوٌُب ملك ا٤بوت كرسلو  ُُالسجدة/ (م مَّلىكي اٍلمىٍوًت الًَّذم كيكًٌلى ًبكيمٍ قيٍل يػىتػىوىفَّاكي )
بػىبنا) أبف جعل لكل أمر سببان كقولو، كأعوانو نىاهي ًمن كيلًٌ شىٍيءو سى عن اإلماـ ، ْٖالكهف/(كىآتػىيػٍ
دعاء  عن النيب)ص( ،َُُ/ُٓاألمثل ال يناـ إالٌ على طهور(، )ال يناـ ا٤بسلم كىو جنبعلي)ع(
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ريب إف ، ريب احفظِب ُب يقظٍب كنومي، )اب٠بك ريب كضعت جنيب كاب٠بك أرفعو قبل النـو
 ا٢بْب(.كإف أرسلتها فاحفظها ٗبا ٙبفظ بو عبادؾ الصٌ ، أمسكت نفسي فارٞبها

َُّوُ ُِْٓيُ  هَُ َُِِّّوِ خُؾَّلَدػَصُ ـَِْٔؼًد  ، ؽَْْحًد ًََُد َّؼْوٌَُِِٕ هَُْ ؤًٌَََُْ ًَدٌُٗخ َُد ٌٌََُِِّْٕٔ ؤَِّ خظَّخَزًُخ ِٖٓ دًُِٕ خَُِّوِ ؽُلَؼَدءَ ﴿-ٗٗ-ٖٗ
 ﴾خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكِ  ؼَُّْ بَُِْْوِ ظُشْـَؼٌَُٕ

َُذوا ِمن ُدوِف اّلِلَِّ ُشَفَعاءَ )     :ا٘تعىن، استنكارم للتوبيخ كالسخرية كالنهيكىو سؤاؿ  (أَـِ اَتَّ
أم كسطاء ككسائل يتوسلوف إليهم ، لو داللة عامة (ُشَفَعاءَ  ِمن ُدوِف اّلِلَِّ )ا٤بشركوف ٥بم  ذٚبٌ اأـ 

مىا ) لقضاء حوائجهم ك٪باهتم من كل بلية كقولو (كبرىاف)ببل دليل  كيشفعوف ٥بم عند هللا
كىالى يىٍشفىعيوفى ًإالَّ ) فهم ٨بطؤكف ُب فهم الشفاعة كقولو، ّالزمر/(نػىٍعبيديىيٍم ًإالَّ لًيػيقىرًٌبيوانى ًإٔبى اَّللًَّ زيٍلفىى  

كمن فهم بشكل خاطئ سيعمل ، فبل تفهموا ا٢بياة بشكل خاطئ، ِٖاألنبياء/(ًلمىًن اٍرتىضىى  
ٍل نػينػىبًٌئيكيم اًبأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن ) كقولو  ،عليوعلى ما عاش حٌب ٲبوت  ،بشكل خاطئ  ، قيٍل ىى

نػٍ  ٍعيػيهيٍم ُب ا٢بٍىيىاًة الد  ُقْل ) َُْ-َُّالكهف/ (يىا كىىيٍم ٰبىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٰبيًٍسنيوفى صينػٍعناالًَّذينى ضىلَّ سى
ًئا أم قل كلو كانوا ال ٲبلكوف ، االستفهاـ توبيخي لئلنكار (َأَوَلْو َكايُوا ََّل ٦َتِْلُكوَف َشيػْ

هو ال يعقل ف (ِمن ُدوِف اّلِلَِّ كأم معبود) صناـ؟شيئان كاأل (َوََّل يَػْعِقُلوفَ ألنفسهم نفعان كال ضران)
 ألنو ال يعرؼ كيف ينتهي، فبل يعرؼ كيف يبدأ.، مهما كانت قيمتو االجتماعية

يًعا لِ قُ )-ْْ   (ّلِلَِِّّ الشََّفاَعُ  ّتَِ
أم الشفاعة كٌلها ، إهنا ا٢بقيقة الناصعة القاطعة الٍب تينهي كل خبلؼ حوؿ الشفاعة كالشفعاء

فهو الذم أيذف ، د أف يشفع إاٌل إبذنوحيستطيع أ كال، ال ٲبلكها أحده إاٌل هللا تعأب،  كحده
فالواجب أف تطلب الشفاعة ٩بن مٌب يشاء، كيف يشاء، ، على يد من يشاء ،هبا ٤بن يشاء

ؼ ُب رٌ ىو سبحانو ا٤بتص (لَُّو ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرضِ ) ألف، كٚبلص لو العبادة ،ٲبلكها
كليس ىناؾ ، فبل استقبلؿ ألحد عن هللا بشيء، توكأنتم ٝبيعان ُب قبض، ا٤بلك كلو كا٤بلكوت

تيمٍ كقولو ) خارج عن إرادتوشيء  ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى كقولو ) ،ْا٢بديد/( كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ
ُثَّ ِإلَْيِو ) ِٗالتكوير/( كىمىا تىشىاءيكفى ًإالَّ أىٍف يىشىاءى اَّللَّي رىب  اٍلعىالىًمْبى كقولو )، َٔاإلسراء/( اًبلنَّاسً 
كانتهاء ا٤بهلة، ، ُب هناية الرحلة ،لرجوع إليو كحدههللا إاٌل ابكال مفر كال مهرب من  (تُػْرَجُعوفَ 

 حسانوإك بعدلو هللا سبحانو فيحكم بينكم ، ٌط الرحاؿفمنو البداية كإليو النهاية كعنده ٙب
نسىافي ًإنَّكى كىادً ) كٯبازم كبلن بعملو كقولو ًقيوً ايى أىيػ هىا اإٍلً  ،ٔاالنشقاؽ/ (حه ًإٔبى  رىبًٌكى كىٍدحنا فىميبلى

كلكن الويل من الذين حكموا الببلد ، هلهم ال يضركف إاٌل أنفسهمٔبإٌف ىؤالء -ُ:فائدة
لذاتو عاش كمن ، توا)أشر الناس من عاشى لذ كأقبح خيلق ا٣بيانة، األمانة اكسرقوا العباد فخانو 

كاألئمة  )ص( يزكر ا٤بسلموف ركضات النيب-ِ، ٌذاتو(كأخسر الناس من عاش لل، للٌذاتوعاش 
 ألهنم قدكة حسنة كقيادة صا٢بة مؤثرة ُب حياهتم كبعد استشهادىم كقولو )ع( من أىل بيتو
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مقرٌبوف  إٔب هللا، فهم كجهاء ككسطاء ككسائل، ُِاألحزاب/ (لىكيٍم ُب رىسيوًؿ اَّللًَّ أيٍسوىةه حىسىنىةه )
ا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اَّللَّى كىابٍػتػىغيوا إًلىٍيًو اٍلوىًسيلىةى ايى أىيػ  ) عند هللا كقولو فاطلبوا منهم أف ، ّٓا٤بائدة/ (هى

، ّيونس/ (مىا ًمٍن شىًفيعو ًإالَّ ًمٍن بػىٍعًد ًإٍذنًوً ) كليسوا شفعاء من دكف هللا كقولو، يشفعوا لنا عند هللا
 مرىم كاعملوا بطاعتهم تدخلوا ُب شفاعتهم(كسٌلموا أل، )استجيبوا ألنبياء هللا ِف غرر اٖتكم

لتقوية حٌبنا لو  ،كنرتبط معو مباشرةكنعبده مباشرة، ، كأرادان هللا عز كجل أف ندعوه مباشرة
كالتوحيد  ،وحيد العلمي ا٤بطلوبكىذا ىو التٌ ، دكف كسائل كركابطكتوكلنا عليو،  ،كإٲباننا بو

 .وحيد حياة النفس( )التٌ ِف غرر اٖتكم العملي ا٤برغوب كابوب، 
 ﴾ًَبِرَخ رًُِشَ خَُّزَِّٖ ِٖٓ دًُِٗوِ بِرَخ ىُْْ َّغْعَسْؾِشًَُٕ ًَبِرَخ رًُِشَ خَُِّوُ ًَلْذَهُ خؽَْٔإَصَّضْ هٌُُِذُ خَُّزَِّٖ َُد ُّآِْنٌَُٕ زِدُْأخِشَشِ ﴿-٘ٗ

ككأفى ، )ص( هالةا١ب من العدسة القرآنية تصٌور بدقة الواقع ا١باىلي على عهد النيب دمحم ا٤بنقذ
ككيف ألفوا ا٤بنكر ، العدسة تغوص ُب أعماؽ نفوسهم فتصٌور سوء اعتقادىم كشدة عنادىم

نقلبت عندىم ا٤بقاييس كا٤بوازين اككيف كرىوا ا٤بعركؼ فصار منكران؟!كيف ، فصار معركفان 
 اهتمكاف ا٤بشركوف يستأنسوف إذا ذكرت أصنامهم ٖبّب كعاداهتم ا١باىلية كخراف كا٤بعايّب؟!

كإخبلص الدين   (َّل إلو إَّّل هللاكلكنهم ينقبضوف إذا ذكرت عندىم كلمة التوحيد )، اب٤بدح
كىدل ، ُب كل زماف كمكاف فيو حق كابطلخٌلفة متكررة موجودة تمإهنا حالة  كحده!
كىالى كعلم كجهل..كىكذا من اتٌبع ا٥بول فقد ىول كسقط كلو بعد حْب كقولو)، كضبلؿ

 .ُٗا٢بشر/(أيكلى ًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى ًذينى نىسيوا اَّللَّى فىأىنسىاىيٍم أىنفيسىهيٍم تىكيونيوا كىالَّ 
  :ا٘تعىن

ُ َوْحَدُه اَْشََأزَّْت قُػُلوُب الَِّذيَن ََّل يُػْؤِمُنوَف اِبآْلِخَرةِ ) نقبضت صدكرىم ا :اَشّأزت (َوِإَذا ذُِكَر اّلِلَّ
 (ََّل يُػْؤِمُنوَف اِبآْلِخَرةِ ) ألهنم، كقسوة قلوهبم لكثرة ذنوهبم، كنفرت نفوسهم من شدة الكراىية

)من ال ينفعو ا٢بق يٌضره  عن اإلماـ علي )ع(، ألهنم ليسوا من أىلو ،فيوحشهم ا٢بق
 (ًإفَّ الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى اًبآٍلًخرىًة زىيػَّنَّا ٥بىيٍم أىٍعمىا٥بىيٍم فػىهيٍم يػىٍعمىهيوفى ) قولوك  ،ُٗ/ِشرح النهجالباطل(

من الشفعاء كاألنداد كاألصناـ كدعا الداعي إٔب عبادهتا  (َوِإَذا ذُِكَر الَِّذيَن ِمن ُدويِوِ )ْنمل/ال
كظهرت آاثر الفرح ، (إذا ىم يفرحوف كٛبتلئ قلوهبم سركران ِإَذا ُىْم َيْستَػْبِشُروفَ ) كمدحها

كالضبلؿ كالفساد  لكوف الشرؾ، كالبشارة ُب قلوهبم كالتبٌسم ُب كجوىهم لتعلقهم هبا كحبهم ٥با
كأيضان ينشرحوا كينشطوا عند ٠باع ، كذلك يدؿ على جهالتهم كٞباقتهم، موافقان ألىوائهم

أخبار عن حقوؽ اإلنساف أك عن السياسة الية أك الٌدكلية أك مشاىدة فلم أك ٠باع ٧باضرة 
اٍلقيٍرآًف كىٍحدىهي كىلٍَّوا عىلىى   كىًإذىا ذىكىٍرتى رىبَّكى ُب ) علمية..أم يكوف ا٤بخاطب غّب هللا تعأب كقولو

رًًىٍم نػيفيورنا كىكذا أيخذ الباطل مأخذه فيعشعش ُب كل ٦بتمع يفتقد -ُ:فائدة، ْٔاإلسراء/ (أىٍدابى
كال فرؽ بْب ىؤالء كبْب الذين ٱبتاركف ُب عصران ا٢باضر من ، الوعي الرسإب كيسوده ا١بهل
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مان الفساد ا٤بنظمة نواابن ُب الرب٤باف كحكٌ ات املفٌ  ،الٌلصوص كالقراصنة كأصحاب ا١برائم
كىمىن يػىٍعشي عىن ذًٍكًر الرٍَّٞبى ًن نػيقىيًٌٍض لىوي شىٍيطىاانن فػىهيوى لىوي ) كقولو،  كمسؤكلْب ُب الببلد

إٌف تكذيبهم بيـو القيامة ليس ينقصو الدليل  :تكذيب بيـو القيام -ِ ، ّٔالزخرؼ/(قىرًينه 
حة كالصدر الرحب تكالنفس ا٤بنف، ينقصو اإلنساف ا٤بتفٌهمكلكن ، العلمي كا٢بجة القطعية

 كالعقل الواعي ا٤بفٌكر كالقلب الذم يصغي كينتبو للقضااي ا٤بصّبية ا٤بهمة الكربل، كالطبع ا٤برح
فَاْسأَُلوا ) صغاء كاالنفتاح مع أىل العلم كاإلٲباف كا٤بعرفة كقولوإنو ينقصو االنتباه كاإل (حقاً )

 .ّْل/حالن (ِإف ُكنُتْم ََّل تَػْعَلُموفَ َأْىَل الذِّْكِر 
كنقاش علمي كجداؿ موضوعي كنقد بٌناء مع ، ٕباجة إٔب مشاكرة كتبادؿ آراء :يـو القيام 

ألف  )كمن شاكر أصحاب العقوؿ شاركهم عقو٥بم ك٘بارهبم( أىل الذكر كالفكر كاالختصاص
كحبها لنفسها أك ترل ا٢بقيقة  بل ترل ذاهتا، النفس ا٤بنغلقة على حٌب الٌذات ال ترل ا٢بقيقة

فتكوف ا٢بقيقة الكبّبة ُب خدمة ذاهتم الصغّبة!فهم ٯبٌسدكف الٌذات ُب ا٢بياة ، من خبلؿ ذاهتا
ُب خدمة ذكاهتم..بينما يريد هللا تعأب ٘بسيد الكربل كٯبعلوف ا٢بقيقة ، كيعبدكهنا من دكف هللا

 (َقْد َأفْػَلَح َمن زَكَّاَىا) كقولو،  من خبلؿ هتذيب ذات اإلنسافُب النفوس، رسالة السماء 
فتكوف الذات  )ذركة الغاايت ال ينا٥با إاٌل ذكك التهذيب كاجملاىدات( ِف غرر اٖتكم، ٗالشمس/

، ُب خدمة الرسالة كنصرة ا٤برسل كالرسوؿ)ص(كىناؾ فرؽ كبّب بْب ٘بسيد الذات كتعزيزىا
 كهتذيب الذات كتزكيتها!

 ﴾خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكِ ػَدَُِْ خُْـَْْرِ ًَخُؾَّيَددَشِ ؤَٗطَ ظَمٌُُْْ زََْْٖ ػِسَددِىَ كِِ َٓد ًَدٌُٗخ كِْوِ َّخْعَِِلٌََُِٕ خَُِّيَُّْ كَدىِشَ هُ﴿-ٙٗ
فاتركهم كاشكهم إٔب ربك ، از القلوب من ذكر هللاز فإذا بلغ األمر معهم ىذا ا٤ببلغ من امشئ

ابتدعهما من العدـ من غّب مثاؿ  (السََّماَواِت َواْْلَْرضِ  ُقِل اللَُّهمَّ فَاِطرَ كادعو هبذا الدعاء ك)
 كال ٱبفى عليو خافية، عآب ما ظهر كما بطن من أمور العآب (َعاملَ اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ ) سابق

كعآب ٗبا شهدكه  (َوالشََّهاَدةِ عآب ٗبا غاب علمو كنظره عن ا٣ببلئق ٝبيعان) (َعاملَ اْلَغْيبِ )
ك٧بيط ابلظاىر ، لع على الغائب كا٢باضركمطٌ ، ر كالعبلنيةفهو سبحانو عآب السٌ ، كعلموه
لك بعد، أنت كحدؾ ٙبكم كتفصل بْب ا٣ببلئق ٝبيعان  (َأيَت َُتُْكُم بَػْيَ ِعَباِدؾَ ) كالباطن

كىاَّللَّي ٰبىٍكيمي الى ميعىقًٌبى ) فافصل بيِب كبْب ىؤالء ا٤بعاندين كقولو، كقضائك كرٞبتك
ا) كقولو ُْالرعد/(وً ٢ًبيٍكمً  من  (ِف َما َكايُوا ِفيِو ٥َتَْتِلُفوفَ ) ِٔالكهف/(كىالى ييٍشرًؾي ُب حيٍكًمًو أىحىدن

 أمور الدين كالدنيا.
ًَزَذَخ َُيُْ َِّٖٓ خَُِّوِ َٓد َُْْ  وَِْدَٓصِ ًٌََُُْْ ؤََّٕ َُِِّزَِّٖ ظٌََُِٔخ َٓد كِِ خُْإَسْكِ ـَِْٔؼًد ًَِٓؽَِْوُ َٓؼَوُ َُدكْعَذًَْخ زِوِ ِٖٓ عٌُءِ خُْؼَزَخذِ ٌََّّْ خ﴿-ٚٗ

 ﴾ٌٌٌَُُّٗخ َّمْعَغِسٌَُٕ
الندامة ُب  كأشدٌ ، كالندامة الشديدة، يصٌور القرآف حالة الظا٤بْب ألنفسهم كلغّبىم ا٤بفزعة   

 )كالتمٌِب رأس ماؿ ا٤بفلسْب(لو أهٌنم ٲبلكوف )على الفرض كالتقدير( إهنم يتمٌنوف، يـو القيامة
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ليتخٌلصوا من العذاب  (ََّلفْػَتَدْوا بِوِ ) ىرىااعاؼ ما ُب األرض ٝبيعان من ذىبها كفضتها كجو أض
َوَلْو َأفَّ  :)ا٘تعىن، ألف األكاف قد فات، فبل تقبل منهم الفدية كال تنفع الندامة، كينجوا منو

يًعا َوِمثْػَلُو َمَعوُ  الء الذين ظلموا عن عتاة الشرؾ كلو ملك ىؤ  (لِلَِّذيَن ظََلُموا َما ِف اْْلَْرِض ّتَِ
يًعا) كطغاة ا١برٲبة كملكوا  (َوِمثْػَلُو َمَعوُ من أمواؿ ككنوز كذخائر كجواىر) (َما ِف اْْلَْرِض ّتَِ

ِمن ُسوِء ) ٥باف عليهم أف يبذلوه لفداء أنفسهم كخبلصها بو (ََّلفْػَتَدْوا ِبوِ ) ضعفي ذلك معو
ًإفَّ ) فبل يفادل أسّب جهنم إطبلقان كقولو، العذاب يـو ا١بزاءمن شدة  (اْلَعَذاِب يَػْوـَ اْلِقَياَم ِ 

بنا كىلىًو افٍػتىدىل  ًبوً  ٍلءي اأٍلىٍرًض ذىىى ًدًىم مًٌ آؿ (الًَّذينى كىفىريكا كىمىاتيوا كىىيٍم كيفَّاره فػىلىن يػيٍقبىلى ًمٍن أىحى
َن اّلِلَِّ ) ُٗعمراف/ ٓب  ما (َما ملَْ َيُكويُوا ٤َتَْتِسُبوفَ ) كانكشف ٥بم يـو القيامة من هللا (َوبََدا َٙتُم مِّ

كنعوذ اب من كل العقوابت ، ٓب ٱبطر على اب٥بم من ألواف العذاب كما، وفعيكونوا يتوق
الًَّذينى ضىلَّ سىٍعيػيهيٍم ُب ا٢بٍىيىاًة  ، قيٍل ىىٍل نػينػىبًٌئيكيم اًبأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاؿن ) ا٤بخبآت كا٤بفاجآت كقولو

نٍػيىا كىىي  عناالد   كالعقوبة على قدر ا١بناية.، َُْ-َُّالكهف/(ٍم ٰبىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٰبيًٍسنيوفى صينػٍ
 ﴾ًَزَذَخ َُيُْْ عَِّْحَدضُ َٓد ًَغَسٌُخ ًَلَدمَ زِيِْ َّٓد ًَدٌُٗخ زِوِ َّغْعَيْضِجٌَُٕ﴿-ٛٗ
ظهر ٥بم أيضان  (بََدا َٙتُمْ وَ ذلك اليـو ا٤بفزع)، كُب يـو القيامة (َوبََدا َٙتُْم َسيَِّئاُت َما َكَسُبوا)

فتنكشف ٥بم بصورة ٦بٌسمة فظيعة بعدما كانت خفٌية عليهم  ، سيئات أعما٥بم الٍب اكتسبوىا
ما كفاىم ا١بحود كنكراف البعث حٌب سخركا منو! فكاف ، ٔاجملادلة/(أىٍحصىاهي اَّللَّي كىنىسيوهي كقولو)

زؿ كأحاط هبم من كل جانب عذاب كن (َوَحاَؽ ِّبِمجزاؤىم من نوع جرمهم ُب عذاب جهنم )
فهم يتعاملوف مع ، جزاء استهزائهم أبىل ا٢بق ُب الدنيا (مَّا َكايُوا بِِو َيْستَػْهزِئُوفَ القيامة جزاء )

القضااي الكربل ابلبلمباالة! حقان إهنا طبيعة األطفاؿ الذين يلعبوف اب١بوىرة الثمينة على أهنا  
ألف ىذه ، كما أعمل فأكتسب ا٤باؿ،  ت ابلكسبكعرٌب عن السيئا :فائدة كرة للتسلية!

فكاف ، السيئات ا٤بتنوعة أصبحت عادة ك٩بارسة كتدٌرب عليها فصارت كسبان ال اكتساابن 
َّا يىٍكًسبيوفى العقاب ا٤بفاجئ الذم ٓب يكونوا يتوقعونو كقولو) ىناؾ فرؽ  .ٕٗالبقرة/ (كىكىٍيله ٥بَّيم ٩بًٌ

 :كسبت، ِٖٔالبقرة/ (٥بىىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍهىا مىا اٍكتىسىبىتٍ ) (كقولواْكَتَسَبتْ ك َكَسَبتْ ) بي
موارد ا٣بّب كحٌولوىا إٔب موارد الشر  افهم كسبو ، ُب الشر :كتسبتا و ، تستعمل ُب ا٣بّب

دَّ ُب ك٘بكتسعى  ،ألف نفوسهم تشتهي الفساد كالشر كالفساد بسبب رغبات نفوسهم الشريرة!
أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى الًَّذينى بىدَّليوا نًٍعمىتى اَّللًَّ كيٍفرنا ) لفطرة اإلنسانية كقولوألنو يناُب ا ،بتكٌلف وٙبصيل

 ِٖإبراىيم/(كىأىحىل وا قػىٍومىهيٍم دىارى اٍلبػىوىارً 
زََْ ىَِِ كِعْنَصٌ ًٌََََُِّٰٖ ؤًَْؽَشَىُْْ َُد  ػٍِِْْ  كَةِرَخ َٓظَّ خُْةِٗغَدَٕ مُشٌّ دَػَدَٗد ؼَُّْ بِرَخ خٌََُّْنَدهُ ِٗؼَْٔصً ِّٓنَّد هَدٍَ بََِّٗٔد ؤًُظِْعُوُ ػََََِٰ﴿-ٜٗ

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ
يَسافَ )    ، ر القرآف الكرًن صورة حية تتكرر ٢بالة اإلنساف بصورة عامةيصوٌ  (فَِإَذا َمسَّ اإْلِ

اإلنساف بكافة أحوالو ، ا٤بشٌوش ُب معتقداتو، ا٤بضطرب ُب دينو ، اإلنساف ا٤بهزكز ُب نفسو
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على ، ُُا٢بج/(كىًمنى النَّاًس مىن يػىٍعبيدي اَّللَّى عىلىى  حىٍرؼو ) ا١باىل كقولو، العاصي، الكافركمستوايتو 
على شرط أف يعٌوضو عن عبادتو ،  على مصلحةهللا يعبد، على طرؼ من الدين :حرؼ

، )الناس عبيد الدنيا عن اإلماـ اٖتسي)ع( ،كيقبض ٜبنها ُب الدنيا كإالكفر اب كبكتبو كرسلو
ٙبف اينوف(صوا ابلببلء قٌل الدٌ فإذا ٧بٌ ، ين لعق على ألسنتهم ٰبوطونو مادٌرت معايشهمكالدٌ 

الذم يعصمو من الزلل ، كىنا يتبْب ضركرة الدين القيم ُب تربية اإلنساف ،ُٕٔالعقوؿ ص
فإذا أصاب ىذا  )من أي٥ًبمى العصمة أمن الزلل( ِف غرر اٖتكم، ؿ كالعملو كيسدده ُب الق

، ر عن معدف اإلنسافمن مرض أك فقر أك شدة..إْب كيكشف الضٌ  (ُارٌّ ) ن الناسا٤بستول م
ليوىىيٍم أىيػ هيٍم ) كىنا تتبٌْب فلسفة الببلء كقولو، ٌدعاءات كا٤بظاىرحقيقتو ا٤بستورة ابال كيبٌْب  لًنػىبػٍ

اـ ا٢باؿ كُب ذلك إشارة إٔب أف اإلنساف يتقٌلب بْب الشدة كالرخاء)كدك  ٕالكهف/ (أىٍحسىني عىمىبلن 
كانقطع عن ، كاستغاث بنا كحدان، كتضرٌع كأانب إلينا ملٌحان ُب الدعاء (َدَعانَ  )، من ااؿ(

 .غّبان لكشف ما أصابو
نَّا) نَّاٍب إذا أعطيناه كمنحناه) (ُثَّ ِإَذا َخوَّْلَناُه يِْعَمً  مِّ على كجو  ال، تفضبلن مٌنا (يِْعَمً  مِّ

َا ُأوتِيُتُو َعَلىه ) ْبإكجاىان ُب ا٢بكم..، موقعان ُب السياسةسعة ُب ا٤باؿ أك ، االستحقاؽ قَاَؿ ِإ١تَّ
إ٭با حصلت  كٓب يعَبؼ أبهنا نعمة سٌخرىا هللا إليو كقاؿ:، استكرب ذلك الكافر ا١باحد (ِعْلمٍ 

 ،بعلمي كخربٌب ككفاءٌب ك٘بربٍب كاختصاصي (َعَلىه ِعْلمٍ على ىذه النعم بكفاءٌب كاستحقاقي)
كىكذا يقو٥با كل ٨بدكع بنفسو ، على أنو رجل ذكي ٭بوذجي كأفضل من اآلخرينللداللة 

كمعجب ٗبالو ، كبشهادة كاختصاص ة٨بدكع بعلم كمغركر بصنع، كٗبظاىر برٌاقة خادعة مؤقتة
نٍػيىا ًإالَّ مىتىاعي اٍلغيريكرً ) كجاىو كمنصبو كقولو رَّنَّكيمي فىبلى تػىغي ، كقولو )ُٖٓ/آؿ عمراف (كىمىا ا٢بٍىيىاةي الد 

نٍػيىا كىالى يػىغيرَّنَّكيٍم اًبَّللًَّ اٍلغىريكري  ، كخداع النفس، كىذا ا٢باؿ من ضبلؿ العقل ّّلقماف/( ا٢بٍىيىاةي الد 
فلو أف ىذا ا٤بخدكع بنفسو كاف ٲبلك أف ٯبلب لنفسو نفعان من كغركر ا٥بول كحٌب األان، 

فإذا احتبس البوؿ عنده فإذا ىو  ،ؿ بوز لكاف ٲبلك أف يدفع عن نفسو كل ضٌر ين، دكف هللا
َن ٌ ) ذليل يصرخ كيئن يتأٓب!   (َبْل ِىَي ِفتػْ

كاختبار من هللا ، بل ىي ابتبلء كامتحاف لو، ليس األمر كما تزعم، يقوؿ هللا ردان حا٠بان عليو
نىةن ) يفسد كقولوسسيصلح هبا أـ ، لّبل أيشكر أـ يكفر ، ّٓاألنبياء/ (كىنػىبػٍليوكيم اًبلشَّرًٌ كىا٣بٍىٍّبً ًفتػٍ

ٍلً ) بل ىي فتنة كاستدراج من حيث ال يعلموف كقولو َّ الًَّذينى كىفىريكا أى٭بَّىا ٭بي يػٍره كىالى ٰبىٍسىنبى ي ٥بىيٍم خى
ىنفيًسًهمٍ  ًٍلي ٥بىيٍم لًيػىٍزدىاديكا ًإٍٜبنا كى٥بىيٍم عىذىابه م ًهْبه  ألًٌ َولَهِكنَّ َأْكثَػَرُىْم ََّل ) ُٖٕآؿ عمراف/ (ًإ٭بَّىا ٭بي

، ٖالتكاثر/ (ٍبيَّ لىتيٍسأىلينَّ يػىٍومىًئذو عىًن النًَّعيمً ) ال يعلموف أف النعمة امتحاف للعباد كقولو (ْعَلُموفَ يػَ 
من َّل  َّل يشكر هللا)عن النيب )ص( ، لذلك يبطركف فبل يقٌدركف النعم كال يشكركف ا٤بنعم

، ر٥بم عن ىذا السٌ  كأف القرآف الكرًن رٞبة للعباد يكشف، ُِٗ/ٔركح البياف(يشكر الناس
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فبل حجة ٥بم كال عذر بعد ىذا البياف القرآين ، كٰبٌذرىم من كل فتنة ،كينبههم إٔب ىذا ا٣بطر
 (أيكلى ًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى  َّللَّى فىأىنسىاىيٍم أىنفيسىهيمٍ كىالى تىكيونيوا كىالًَّذينى نىسيوا االواضح كقولو)الناصح 

)أقٌل ما يلزمكم  ِف هنج البالغ  عرؼ قدره كٓب يتعدَّ طوره(  امرأ)رحم هللا ِف غرر اٖتكم، ُٗا٢بشر/
 َّّحكمهللا أال تستعينوا بنعمو على معاصيو(

ًَخَُّزَِّٖ كَإَفَدزَيُْْ عَِّْحَدضُ َٓد ًَغَسٌُخ  ، هَذْ هَدَُيَد خَُّزَِّٖ ِٖٓ هَسِِْيِْْ كََٔد ؤَؿْنَََٰ ػَنْيُْ َّٓد ًَدٌُٗخ ٌَّْغِسٌَُٕ﴿-ٔ٘-ٓ٘
 ﴾ٌُٔخ ِْٖٓ ىََٰاَُُدءِ عَُْقِْسُيُْْ عَِّْحَدضُ َٓد ًَغَسٌُخ ًََٓد ىُْ زُِٔؼْفِضَِّٖظََِ

مو أبف نعمتو من عل، ْٗالزمر/(ًإ٭بَّىا أيكتًيتيوي عىلىى  ًعٍلمو ) تلك ا٤بقالة الضالة كالدعول ا٤بغركرة قولو
ْد قَاَٙتَا الَِّذيَن ِمن قَ ): ا٘تعىن كتسخّب األسباب إليوال من فضل هللا عليو ككفاءتو، كمن جهده 

قىاؿى ًإ٭بَّىا أيكتًيتيوي عىلىى  ) قد قاؿ نفس ىذه الكلمة أمثاؿ قاركف الطاغية كغّبه حيث قاؿ (قَػْبِلِهمْ 
، كلقد سَب حٌب كأنو غفر، كهللا سبحانو لقد أمهل حٌب كأنو أٮبل، ٖٕالقصص/ (ًعٍلمو ًعنًدم

ٍفنىا بًًو فكانت عاقبتو كقولو) ،مقتدر زحٌب أخذه أخذ عزي، كلقد أنذر حٌب كأنو أعذر! فىخىسى
ارًًه اأٍلىٍرضى  ُهم) ُٖالقصص/ (كىًبدى كٓب يغن عنهم علمهم كال منصبهم كال ٝباىّبىم  (َفَما َأْغىَنه َعنػْ

كىكذا سنة هللا اثبتة ال تزكؿ كال تتغٌّب كال تتبٌدؿ ، كال ما٥بم كال قوهتم من بطش هللا الشديد
بل صار كابالن ، ماكانوا ٯبمعونو كٰبرصوف عليو من متاع الدنيا (يُوا َيْكِسُبوفَ مَّا َكا) كال تتحٌوؿ

فََأَصابَػُهْم  )-ُٓ (كأخسر الناس من كاف ًعربة للناس) ًعربة لغّبىمك عليهم كمصدر ىبلؾ ٥بم 
العقوابت ، فأصاهبم جزاء أعما٥بم السيئة الٍب اكتسبوىا كسعوا من أجلها (َسيَِّئاُت َما َكَسُبوا

 ككأف ٝبيع أعما٥بم من قبيل السيئات كقولوص عيشو! كتنغٌ ، السيئة الٍب تسوء اإلنساف كٙبزنو
ثٍػليهىا) يًٌئىةو سىيًٌئىةه مًٌ ُؤََّلءِ ) َْالشورل/ (كىجىزىاءي سى من كٌفار قومك كأشباىهم  (َوالَِّذيَن ظََلُموا ِمْن ىَه

كما أصاب   ،سينا٥بم جزاء أعما٥بم القبيحة (َسُيِصيبُػُهْم َسيَِّئاُت َما َكَسُبوا) بعنادىم كجحودىم
لىٍوا ًمن سينَّةى اَّللًَّ ُب )كُب الكيفية ا٤بناسبة كقولو ،تها ا٤بناسبقُب ك ، أكلئك ا٤بعاندين  الًَّذينى خى

دى ًلسينًَّة اَّللًَّ تػىٍبًديبلن  قػىٍبلي  ، (كما ىم ٖبارجْب عن سيطرة هللاَوَما ُىم مبُْعِجزِينَ )ِٔاألحزاب/ (كىلىن ٘بًى
كهللا ال يعجزه ، ال يستطيعوف أف يفلتوا، بل ىم ككل ا٣ببلئق ُب قبضتو كٙبت إرادتو سبحانو

 ِٔالتكوير/(فىأىٍينى تىٍذىىبيوفى ) كقولو  ؟كإٔب أين يهربوا فكيف يفلتوا؟، شيء
 ﴾ُِيَ َُأَّدضٍ ُِّوٌٍَّْ ُّآِْنٌَُٕبَِّٕ كِِ رََٰ ؤًَََُْْ َّؼٌَُِْٔخ ؤََّٕ خَُِّوَ َّسْغُوُ خُشِّصْمَ َُِٖٔ َّؾَدءُ ًََّوْذِسُ ﴿-ٕ٘

كٯبعل ، ىو الذم يضبط ميزاف الناس ُب ا٢بياة، ىذا االختبلؼ ُب حظوظ الناس ُب الرزؽ
كلو كاف الناس على ، فيبعث الناس إٔب السعي ا١باد لتحصيل الرزؽ، ٢بياهتم ألواف متنٌوعة

 ركح الطموحك٣بمدت ، س بينهمك٤با بقيت نوازع التناف، اتءدرجة كاحدة ٤با حصل تنوٌع كفا
، كلبقيت ا٢بياة اإلنسانية بدائية ببل تطٌلع ٫بو األحسن، كاالخَباعكاالبداع كاالبتكار كالتجديد 

ةن كما بقيت حياة ا٢بيواانت كما كانت عليو كقولو) كىالى كىلىٍو شىاءى رىب كى ١بىىعىلى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدى
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ًلكى خىلىقىهيمٍ كىلً  مىن رًَّحمى رىب كى ًإالَّ  ، يػىزىاليوفى ٨بيٍتىًلًفْبى  (أكٓب َأَوملَْ يَػْعَلُموا:)ا٘تعىن، ُُٗ-ُُٖىود/ (ذى 
سواء أكاف ، من عباده (ِلَمن َيَشاءُ أف هللا يوٌسع الرزؽ) (َأفَّ اّلِلََّ يَػْبُسُط الرِّْزؽَ يعلم الناس)

فقان ك ، ء أكاف صا٢بان أـ طا٢بان سوا، كيقٌَبه كيضٌيقو على من يشاء (َويَػْقِدرُ ) صا٢بان أـ طا٢بان 
كأنو  كمن ا٢بكمة ا٤برجٌوة ُب ىذا التفاكت؟رة، رة كا٤بقدٌ كمن ا٤بقادير ا٤بدبٌ ، ٤بصلحة العباد

بسطو لبغوا كطغوا ُب  وألنو ل، فقد يضٌيق عليهم الرزؽ لطفان هبم سبحانو أعلم ٕباؿ عبيده.
 (اًدًه لىبػىغىٍوا ُب اأٍلىٍرًض كىلى ًكن يػينػىٌزًؿي بًقىدىرو مَّا يىشىاءي كىلىٍو بىسىطى اَّللَّي الٌرًٍزؽى لًًعبى ) األرض كقولو

الذم ىو أصل سعادهتم كتزكية  ،عيان ُب ذلك صبلح دينهمافيكوف هللا تعأب مر ، ِٕالشورل/
ٍثلى مىا أىنَّكيٍم فػىوىرىبًٌ السَّمىاًء كىاأٍلىٍرًض ًإنَّوي  ، كىُب السَّمىاًء رًٍزقيكيٍم كىمىا تيوعىديكفى ) نفوسهم كقولو ٢بىىق  مًٌ

كالكماؿ كا١ببلؿ كىذا التفاكت ُب الرزؽ كالتفاكت ُب ا١بماؿ  ِّ-ِِالذارايت/(تىنًطقيوفى 
كليس ذلك ، كالتفاكت ُب القدرات كالكفاءات كا٣بربات كالوجاىات، كاألشكاؿ كحسن ا٢باؿ

كا١باىل أك ا٤بريض ، لرزؽفرٌٗبا كاف العآب الذكي ضٌيق ا، ارؽ لديوخ١بهل ُب الكاسب أك علم 
 .ذا سعة ُب ا٤باؿ
على اإلنساف  ٓب تعش البهائم كا٢بمقى(! )لو جرت األرزاؽ ابأللباب )العقوؿ( ِف غرر اٖتكم

كيتطٌلع إٔب  أف يعمل اب٤بمكن ا٤بستطاع ببل قصور كال تقصّب )فأف ا٥ًبمة على قدر ا٤بهمة(
ِلَك آَلاَيتٍ ) الطموح ٫بو حياة أفضل ألف اإلٲباف ىو الذم يفٌسر كثّبان  (لَِّقْوـٍ يُػْؤِمُنوفَ  ِإفَّ ِف ذَه

كخصَّ ، الواقع ما يقٌوم إٲبانو منكىو الذم يستلهم ، مقنعان  من حقائق ا٢بياة تفسّبان معقوالن 
كيعلموف أف سعة الرزؽ قد ، ألهنم الذين يتدبركف آبايت هللا كيعرفوف الواقع، ا٤بؤمنوف ابلذكر

ًٍلي ٥بىيٍم ) كقولوف استدراجان!  و يك يػٍره أًلىنٍػفيًسًهٍم ًإ٭بَّىا ٭بي ًٍلي ٥بىيٍم خى َّ الًَّذينى كىفىريكا أى٭بَّىا ٭بي كىالى ٰبىٍسىنبى
فمن كٌسع هللا لو من حبلؿ ببل حراـ ٨بتلط بو  ُٖٕآؿ عمراف/( لًيػىٍزدىاديكا ًإٍٜبنا كى٥بىيٍم عىذىابه ميًهْبه 

ظاىر اآلية الكرٲبة أف الرزؽ بيد هللا  :فائدة ف.كمن قدر عليو رزقو فليصرب كيتعف، فليشكر هللا
ُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم ) كلكن هللا تعأب أمر بطلب الرزؽ كالسعي ا١باد لو كقولو، مباشرة

كجهد إرادة كقصد  :والسعي، ُٓا٤بلك/ (اْْلَْرَض َذُلوًَّل فَاْمُشوا ِف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمن رِّْزِقوِ 
لى قدر السعي تكوف النتيجة ك)قيمة كل امرئ على قدر ٘بربتو كمقدار كع، كخربة ك٘بربة
 (ٍبيَّ ٯبيٍزىاهي ا١بٍىزىاءى اأٍلىٍكَبى   ، كىأىفَّ سىٍعيىوي سىٍوؼى يػيرىل   ، كىأىف لٍَّيسى ًلئٍلًنسىاًف ًإالَّ مىا سىعىى  ) خربتو(كقولو

 .ُْ-ّٗالنجم
 البحار (ن عمل مفروضَّل يشغلك رزؽ مضموف ع) عن اإلماـ اٖتسن العسكري)ع(

ال يعرؼ ، فتكوف علة بسط الرزؽ كقبضو حالة فلسفية ظاىرىا أنيق كابطنها عميق، ّْٖ/ٖٕ
لذلك ، منها كلكن ال ٰبيطوف هبا علمان  ان كقد يعرؼ الناس جزء، أبعادىا إاٌل هللا عز كجل

كخربهتم  كيعملوف بقدر جهدىم، ا٤بؤمنوف يسٌلموف أمورىم إٔب هللا تعأب كيتوٌكلوف عليو
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كىو  ، مادم كمعنوم، مفهـو عاـ :الرزؽ-ِ، األفضل دائمان ا٢بياة كيتطٌلعوف ٫بو  ،ك٘بربتهم
، ا٤بواىب الذكاء، الزراعة، الصناعة، ا٤بهنة، االختصاص العلمي :مثل، كل شيء ينتفع بو منو

ت ليس :والرزؽ، َُٔ/ٕٓالبحار (خري الغىن غِن النفس) عن النيب)ص(إْب، الصحة...، ا١باه
كال ابلعلم ، ت ٥با عبلقة اب٣بّب كالشرسكلي، كليست ٥با عبلقة ابإلٲباف كالكفر، مسألة شطارة

مع كا٤بطلوبة، كلكنها ٙبتاج إٔب األخذ ابألسباب البلزمة ، كال ابلتعب كاإلرىاؽ، كالذكاء
رزؽ  :والرزؽ رزقاف، ُٖٔ/ٕٕالبحارؽ ما يكفي(ز )خّب الر  عن النيب)ص(، التوكل على هللا

 أف أتخذ حقك من ا٢ببلؿ ا٣بالص ببل شبهة من حراـ :الرزؽ اإل٣تاّب ورزؽ سليب:، اّبإ٣ت
 البحار )ما قٌل ككفى خّب ٩با كثر كأ٥بى( عن النيب)ص( )قليل يكفي خّب من كثّب ييلهي(

ٕٕ/ُُٓ. 
ؽ كإف ز ىذا الر ، مةة ا٤بنظٌ ّب حق الناس بطرؽ الفساد الكثمن أف أتخذ حقك  :ؽ السليبز الر 

كا٤باؿ ا٢براـ ظاىره يغٌر كبدايتو ، راـ لٌذاتو قصّبة كتبعاتو طويلةكا٢ب كثر كلكنو من حراـ!ازداد ك 
٭بيىتًٌعيهيٍم قىًليبلن ٍبيَّ كقولو ) كماؿ ا٢براـ ليس من هللا كإ٭با من الشيطاف! ،تسٌر كٛبٌر كعاقبتو تضرٌ 

على  )الغُب كالفقر بعد العرض ِٕ٘ٗف هنج البالغ  حكم ِْلقماف/( نىٍضطىر ىيٍم ًإٔبى عىذىابو غىًليظو 
من جعل دينو ، نقاد لو كل سلطافا)من جىعل ملكو خادمان دينو  ِف غرر اٖتكمهللا تعأب(

 !خادمان ٤بلكو طمع فيو كل إنساف(
 ﴾وَ َّـْلِشُ خُزٌُُّٗذَ ـَِْٔؼًد  بَِّٗوُ ىٌَُ خُْـَلٌُسُ خُشَّلُِْْبَِّٕ خَُِّ هَُْ َّد ػِسَددَُِ خَُّزَِّٖ ؤَعْشَكٌُخ ػََََِٰ ؤَٗلُغِيِْْ َُد ظَوْنَيٌُخ ِٖٓ سَّلَْٔصِ خَُِّوِ ﴿-ٖ٘

سىييًصيبػيهيٍم سىيًٌئىاتي مىا  ) ٤بٌا صٌور القرآف ا٢باؿ ا٤بفزعة للظا٤بْب ُب يـو القيامة بقولو :مقدم 
ذه اآلية الرحيمة الكرٲبة كيف يفتح هللا أبواب رٞبتو على سعتها  هبصٌور ، ُٓالزمر/ (كىسىبيوا

رٞبتو الٍب تفسح لو ، رٞبتو الٍب تسبق غضبو، ُٔٓاألعراؼ/(كىرىٍٞبىًٍب كىًسعىٍت كيلَّ شىٍيءو ) قولوك
، رٞبتو ُب ترغيبو ُب التوبة الصادقة، ان كال تدع لو عذر  ،كتصحيح مساره ،اجملاؿ اسبة نفسو

ل ا٤بعاصي  حٌب يطمع ُب رٞبتو كمغفرتو أى، كالرجوع إٔب هللا عز كجل كالثقة بعفوه كمغفرتو
كمغفرتو سبحانو ٥بم مهما يكونوا قد أسرفوا ، ُّٓ/ؿ عمرافآ(كىمىٍن يػىٍغًفري الذ نيوبى ًإالَّ اَّللَّي ) كقولو

كىًإفَّ رىبَّكى لىذيك مىٍغًفرىةو لًلنَّاًس عىلىى ظيٍلًمًهٍم كىًإفَّ رىبَّكى ) ك٘باكزكا ا٢بدكد ُب ارتكاب ا٤بعاصي كقولو
 إهنا دعوة .ُالطبلؽ/ (كىمىن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اَّللًَّ فػىقىٍد ظىلىمى نػىٍفسىوي )، كقولو ٔ/عدالر ( لىشىًديدي اٍلًعقىابً 

، كانتهاز الفرصة الثمينة ا٤بتاحة اآلف قبل فوات األكاف ،رابنية رقيقة ٣بلق األمل )بشارة(
الشفاؼ الفريد كىو النداء القرآين الرحيم الدقيق ، فاغتنموا الفرصة قبل أف تكوف غٌصة

كينفذ إٔب أعماؽ نفوسهم كيهٌزىا ىزٌان رحيمان  ،رؾ مشاعرىم كٰبي ضمائرىمالذم ٰبٌ  ،ا١بٌذاب
، االستقامةالدراية ك الستذكاؽ طعم ا٥بداية كٝباؿ  ،كخلق األمل الكبّب فيها ،لتعود إٔب رشدىا

يًعا) كقولو  ٍبيَّ ) توبة صادقة كقولوفبل مغفرة للذنوب ٝبيعان من دكف  (ِإفَّ اّلِلََّ يَػْغِفُر الذ يُوَب ّتَِ
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ككذلك آايت التخويف كالتحذير فإهنا ، ُُٖالتوبة/(ًإفَّ اَّللَّى ىيوى التػَّوَّابي الرًَّحيمي  اتىبى عىلىٍيًهٍم لًيػىتيوبيوا
 .عة إٔب التوبةمن الدعوة ا٤بشجٌ ضتت

كىمىن يػىٍقنىطي ًمن رٍَّٞبىًة ) كقولو ٕٖوسف/ي (ِإيَُّو ََّل يَػْيَأُس ِمن رَّْوِح اّلِلَِّ ِإَّلَّ اْلَقْوـُ اْلَكاِفُروفَ ) كقولو
 ّٕالبقرة/ (ًإنَّوي ىيوى التػَّوَّابي الرًَّحيمي ) واب بقولوكهللا كصف نفسو ابلتٌ ، ٔٓا٢بجر/(رىبًًٌو ًإالَّ الضَّال وفى 

ًد كىمىن يػىٍعمىٍل سيوءنا أىٍك يىٍظًلٍم نػىٍفسىوي ٍبيَّ يىٍستػى ) كقولو، يء أسباهبايٗبعُب يقبل التوبة كيه ٍغًفًر اَّللَّى ٯبًى
ا يًعا) كىذا اإلطبلؽ بقولوَُُالنساء/(اَّللَّى غىفيورنا رًَّحيمن ٕباجة موضوعية  (ِإفَّ اّلِلََّ يَػْغِفُر الذ يُوَب ّتَِ
ًإفَّ اَّللَّى ) كقد قٌيد القرآف عدـ غفراف الشرؾ بقولو، كالقرآف ييفٌسر بعضو بعضان ، قرآنية إٔب تقييد
ًلكى ًلمىن يىشىاءي الى يػىٍغًفري أىف ييشٍ  اٍستػىٍغًفٍر ٥بىيٍم أىٍك الى ) كقولؤُُالنساء/ (رىؾى بًًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذى 

ًلكى أبًىنػَّهي  فػىلىن يػىٍغًفرى اَّللَّي ٥بىيمٍ  تىٍستػىٍغًفٍر ٥بىيٍم ًإف تىٍستػىٍغًفٍر ٥بىيٍم سىٍبًعْبى مىرَّةن   كىاَّللَّي الى ٍم كىفىريكا اًبَّللًَّ كىرىسيولًًو ذى 
فيكوف  كبٌشركا كال تنٌفركا(، )يٌسركا كال تعٌسركا عن النيب)ص(، َٖالتوبة/(يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًسًقْبى 

يًعا) معُب ، طبلؽال تعِب غفراف ٝبيع الذنوب ١بميع الناس على اإل (ِإفَّ اّلِلََّ يَػْغِفُر الذ يُوَب ّتَِ
َما َتَشاُءوَف ِإَّلَّ َأف َيَشاَء اّلِلَُّ َرب  وَ ) كإ٭با غفراف ٝبيع الذنوب مقٌيدة ٗبشيئة هللا كقولو

كهللا ال ٯبرم ُب ملكو إاٌل ما ، ألف معُب ا٤بطلق ٧بموؿ على التقييد، ِٗالتكوير/ (اْلَعاَلِميَ 
ٍرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه ) فإف هللا تعأب ال يغفر الشرؾ ابعتباره، يشاء ال يغفره إاٌل ، ُّلقماف/ (ًإفَّ الشًٌ

  .وح كالرجوع عنوابلتوبة النص
ِلَك ِلَمن َيَشاءُ ) دان للتوبة ككذلك ال يوٌفق قاتل ا٤بؤمن متعمٌ ، كليس للجميع (َويَػْغِفُر َما ُدوَف ذَه

ا ًفيهىا كىغىًضبى اَّللَّي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىدَّ لى ) بقولو نَّمي خىاًلدن ا فىجىزىاؤيهي جىهى دن وي كىمىن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمننا م تػىعىمًٌ
اابن عىًظيمناعى  سائل ك ال يوٌفق قاتل ا٤بؤمن متعمدان للتوبة() عن اإلماـ الصادؽ)ع(، ّٗالنساء/(ذى

)من أعاف على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يـو القيامة مكتوابن  عن النيب)ص(، ٓ/صُٗالشيعة
 (عن النيب)صأما األحاديث الواردة ، ّٖٗٗكنز العماؿ خرببْب عينيو آيسه من رٞبة هللا تعأب(
ال شفاعة من  ت نقوؿ:صحٌ  إف، َّٓٓٗالعماؿ خرب  زكن )شفاعٍب ألىل الكبائر من أٌمٍب(

كال غفراف للذنوب ٝبيعان إالٌ بتوبة ، ّيونس/(مىا ًمن شىًفيعو ًإالَّ ًمن بػىٍعًد ًإٍذنًوً )  ف هللا كقولوذدكف إ
من الدعاة لدين دكره،  لكادٌ اي دمحم من قاـ مقامو  (ُقلْ ) :ا٘تعىن، كإانبة سابقة كاضحة ،صادقة

اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلىه ) ٱبرب هللا تعأب عباده ا٤بسرفْب ،الواعْب ُب ببلغهم، هللا
اي عبادم تعالوا إٔب ضيافة هللا الكرٲبة من ، بكل رقة كشفافية كاستعطاؼ :اي عبادي (َأيُفِسِهمْ 
٩بن  ،بشرل انعمة جٌذابة ٧برٌكة ٤بشاعر الناس، إهنا بشرل للبشرية الشاردة عن هللا، رب رحيم

كخدعتهم ، كصادقوا الشيطاف كاتٌبعوا ىول أنفسهم، تسا٧بوا مع أنفسهم كأعرضوا عن رهبم
إنو هللا سبحانو ، إهنا بشرل مشٌجعة كرسالة مفتوحة ٥بم، الدنيا بغركرىا كأنفسهم ٖبيانتها

لّبكبوا سفينة ، رٞبة كرعاية كٞباية ٥بم إضافة، أضاؼ العباد إٔب نفسو تكرٲبان كترغيبان ٥بم
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فمن ركبها ٪با كمن ، ُٓٗالبقرة/ (َوََّل تُػْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التػَّْهُلَك ِ ) وا هبا كقولوقكيتعلٌ ، النجاة
اًكرًينى ًإفَّ ا٢بٍىسىنىاًت ييٍذًىنٍبى السَّيًٌئىاًت ) ٚبٌلف عنها غرؽ كىول كقولو ًلكى ذًٍكرىل  لًلذَّ  (ذى 

كالذم يرفض العودة إٔب هللا فهم عبيد ، كالذم يستجيب لطلب العودة فهم عبادهُُْىود/
اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن ) َّيس/(ايى حىٍسرىةن عىلىى اٍلًعبىادً كالذم يشملهم قولو) ،صدقاء الشيطافأالدنيا ك 

  (َأْسَرُفوا َعَلىه َأيُفِسِهمْ 
ا٢بٌد ُب االعتداء على إضبلؿ أنفسهم  ك٘باكزكا ،غفلوا عن مصلحة أنفسهم ناي عبادم الذي
معُب سليب كاسع  :واإلسراؼ، الذنوبكبائر بتجاكز حدكد هللا كارتكاب   ،كا١بناية عليها

، كىو اإلفراط ُب ا٤بعاصي، االعتداؿ ُب كل ما يفعلو ا٤برءك ف ز كىو خركج عن حٌد التوا، الداللة
 (َأْسَرُفوا) قاؿ، ف كاف بعد النهي فبل تقربوكإ، إف كاف بعد أمر فبل تتجاكزهكا٢بٌد  ،ك٘باكز ا٢بدٌ 

كٓب  (َأْسَرُفوا َعَلىه َأيُفِسِهمْ عبارة عامة فيها لطف قاؿ) :أسرفواجرموا..(أ)ظلموا أك  كٓب يقل
، كيعود ضررىا كلها عليهم كحدىم، دة على أنفسهمأم ذنوهبم مقيٌ  يقل )أسرفوا على الناس(

اي بيِب ال تظلم نفسك أكثر من  الرحيم لتأديب ابنو:كما يقوؿ األب ،  كٓب يعتدكا على الناس
 (اَّللَّي لىًطيفه ًبًعبىاًدهً ) ال تيأسوا من مغفرتو كعفوه كلطفو كقولو (ََّل تَػْقَنطُوا ِمن رَّْْتَِ  اّلِلَِّ ) ىذا

  .ُٗالشورل/
كقد أمهل هللا ، كىو من أعظم ا٤بصائب على أىل الكبائر، ىو اليأس من رٞبة هللا :فالقنوط

أقبلوا على رٞبة هللا ىٌيا فهٌيا ، إٔب كقت الغرغرة كاحتضار ا٤بوت-بلن منو كرٞبةضتف-عأب عبادهت
يًعا) كاستظٌلوا بظلها كادخلوا ُب حصنها ا٢بصْب، الواسعة إهنا  (ِإفَّ اّلِلََّ يَػْغِفُر الذ يُوَب ّتَِ

عاصي الٍب عاشت ظلمات ا٤ب، ظبلـ ىذه النفوس القاسية يءشحنة من نور األمل تض
حٌٌب قست القلوب ، كاالبتهاج كالتفاخر ابلذنوب أقبح من ركوهبا، الكبّبة كابتهجت ابلذنوب
، فهي ُب موقف حرج كنفس قلقة، فوقفت ىذه النفوس أماـ الباب ا٤بسدكد، من كثرة الذنوب

، فإف تدارؾ الذنوب ابلتوبة النصوح أفضل بكثّب من عذاب القنوط كاليأس من رٞبة هللا
كىمىن يػيٍعًرٍض عىن ذًٍكًر رىبًًٌو يىٍسليٍكوي ) ف كخسراف رٞبة الرٞبن كقولواُب بوتقة معناة العصي كالبقاء

ا اابن صىعىدن رى فػىتىكيوفى ًمنى اٍلميعىذًَّبْبى ) كقولوُٕا١بن/ (عىذى وِف ، ُِّالشعراء/ (فىبلى تىٍدعي مىعى اَّللًَّ ًإ٥بى نا آخى
كال ٰبزنكم الكثّب من ، يسّب ُب الدنيا تدركونو)ما ابلكم تفرحوف ابلٖٔٔهنج البالغ  خطب 
(يغفر الذنوب ٝبيعان  اْلَغُفورُ إخبار أبف هللا ىو) (ِإيَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  ) اآلخرة ٙبرمونو(!
كأف ، ٤بن اتب منها كندـ عليها كأستغفر منها كرجع عنها مهما كثرت ،كبّبىا كصغّبىا

ٌين ٥بم أعما٥بم ز كيعلم أف الشيطاف ، لم ضعفهم كعجزىم كغفلتهمبعباده كىو يع (الرَِّحيمُ هللا)
كصفاف رقيقاف شفافاف ، كا٤بغفرة كالرٞبة، فيمٌد ٥بم العوف كا٤بساعدة، القبيحة فّبكهنا حسنة

والرْت  تصب ِف ، فا٘تغفرة تصب ِف الرْت ، ال ينفصل أحدٮبا عن اآلخر، متبلزماف ذاتياف
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فقد أغلق على نفسو ، إذا ٓب أيًت ا٤بذنب ابلتوبة النصوحف، كرٞبتو سبقت غضبو، ا٘تغفرة
  كا٤بغفرة الكاسحة ا٤باحية للذنوب. ،أبواب الرٞبة الواسعة

كىأىف تػىٍعفيوا أىقٍػرىبي ) ىو او كإزالة ذنبو كقولو :العفو :الفرؽ بي العفو وا٘تغفرة-ُ :فائدة
 (كىمىن يػىٍغًفري الذ نيوبى ًإالَّ اَّللَّي ) ة كالسَب كقولوكىي التغطي :وِف مقاـ ا٘تغفرة، ِّٕالبقرة/(لًلتػٍَّقوىل  

يًعا) بعد أف كعد هللا سبحانو-ِ، ُّٓآؿ عمراف/ -ُ:أمر بطلبي (ِإفَّ اّلِلََّ يَػْغِفُر الذ يُوَب ّتَِ
ىذا  :إذف، ٓٓتٌباع األحسن كما ُب اآلية/ا-ِ، ْٓسلموا لو كما ُب اآليةأاإلانبة إٔب هللا ك 
نزلت اآلية ُب قـو خافوا أٍف  :سبب النزوؿ-ّ، كمقٌيد بقيود ،كط بشركطالعفو العاـ مشر 

 كقتل النفس كالزىن كمعاداة النيب)ص(اب شرؾ كال  ،لكثرة ذنوهبم، ال يغفر هللا ٥بمأف أسلموا 
كرآىا الصحابة من أكسع اآلايت ُب مغفرة الذنوب  كفرح هبا النيب)ص(، فأنزؿ هللا ىذه اآلية

عن  ُُِ/ُٓاألمثل )ما ُب القرآف آية أكسع من ىذه اآلية( اإلماـ علي)ع( عن، كسَب العيوب
كىًإفَّ رىبَّكى لىذيك مىٍغًفرىةو لًٌلنَّاًس عىلىى  ) كقولو، ىذه من أرجى آايت القرآف الكرًن :أبن عباس
الذنب الذم كاف يستحق عليو ، فا٤بغفرة علت على الذنب فسَبتو كغطٌتو، ٔالرعد/(ظيٍلًمًهمٍ 
 اب.العق
 ﴾ًَؤَِْٗسٌُخ بَََُِٰ سَزٌُِّْْ ًَؤَعٌُِِْٔخ َُوُ ِٖٓ هَسَِْ ؤَٕ َّإْظٌَُُِْْ خُْؼَزَخذُ ؼَُّْ َُد ظُنقَشًَُٕ﴿-ٗ٘
إٔب رحابو الواسعة بطلب التوبة كعدـ القنوط  (ا٤بسرفْب ابلذنوب)بحانو سبعد أف دعا هللا   

( كاخضعوا لو َلوُ  َوَأْسِلُموا)، إليو كعودكا، بل كأنيبوا أم ارجعوا إٔب ربكم الرحيم، من رٞبتو
ِإفَّ اّلِلََّ  خبلص يكوف ا٣ببلص()كاعملوا مصا٢بة معو ٨بلصْب لو الدين)كابإلبقدر ثقتكم بو، 

يًعا د ح هبا كأكٌ إليها كىنا صرٌ  ُب اآلية السابقة ٤بح، (كال تتم إالٌ ابلتوبة النصوحيَػْغِفُر الذ يُوَب ّتَِ
، فإهنا الدرع الواقية من غضب هللا كمن كل سوء، (تصريح رّب تلميح أبلغ منك) عليها

كال مراسيم ، كال ٰبتاج إٔب إذف سابق، اب ٲبنعليس عليو بوٌ ، كابب التوبة مفتوح دائمان كمباشرة
صبلح العيوب كالتوبة إك  ،إهنا الندـ على الذنوب كاالستغفار منها ئط!اخاصة كال شفعاء ككس

كىو مفتوح  ،فمن أراد هللا فليدخل اببو، بْب العبد كربوإنو حساب مباشر ، الصادقة ككفى
كىىيوى الًَّذم يػىٍقبىلي التػٍَّوبىةى عىٍن ًعبىاًدًه ) كقولو ب عليو!كال حاج، الستقبالو ُب كل كقت كمكاف

م هللا ارجعوا إٔب ربك :اي عبادي(َوَأيِيُبوا ِإىَله رَبُِّكمْ ) :ا٘تعىن، ِٓالشورل/(عىًن السَّيًٌئىاتً  اكىيػىٍعفيو 
ًإفَّ الًَّذينى ) كاخضعوا لو ٔبوارحكم كمشاعركم ابإلٲباف الصادؽ كالعمل الصاّب كقولو، بقلوبكم

ًيَّةً  ري اٍلربى يػٍ القٌيـو على مصا٢بكم إف سبحانو فهو ، ٕالبٌينة/(آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت أيكلى ًئكى ىيٍم خى
كسٌلموا كاخضعوا ، كأخلصوا العمل لوجو هللا (َلوُ َوَأْسِلُموا ) أردًب أف يغفر لكم ٝبيع ذنوبكم

كفيو دعوة ، ه كتعبدكه كتستقيموا على منهجوك أف توٌحد ،كانقادكا لو ُب ما يريد منكمكانقطعوا 
كاإلخبلص أشرؼ غاية كأفضل ، ِٗاألعراؼ/ (كىاٍدعيوهي ٨بيًٍلًصْبى لىوي الدًٌينى ) إٔب اإلخبلص كقولو
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ِمن قَػْبِل َأف ) ُٕٓ/ّٕالبحاركفك القليل من العمل(يك بقل)أخلص  عن النيب)ص(، هناية
، كقد أيتيكم ا٤بوت ا٤بقسـو فجأة على غفلة، ىٌيا..ىٌيا اآلف قبل فوات األكاف (أيَْتَِيُكُم اْلَعَذابُ 

ٍب ال ينصركم أحد بشفاعة  (ُثَّ ََّل تُنَصُروفَ  حينئذو ال انصر لكم إاٌل اإلٲباف كالعمل الصاّب.)
ئنا ال يدافع أحد منكم عن اآلخر كقولو)ك ، أك معونة يػٍ ًٍلكي نػىٍفسه لًٌنػىٍفسو شى كىاأٍلىٍمري يػىٍومىًئذو يػىٍوـى الى ٛبى

 .ُٗاالنفطار/ (َّللًَّ 
َأْسَرُفوا َعَلىه ألف اآلية الٍب قبلها تكشف أهنم) كٓب يقل)كآمنوا لو( (َوَأْسِلُموا َلوُ ) قاؿ-ُ:فائدة

كىو  ،فهم ٕباجة إٔب مصداؽ عملي كاضح ابلتوبة كاإلانبة ،ُب ارتكاهبم الذنوب (َأيُفِسِهمْ 
يرجع إٔب ربو  :فا٘تنيب :الفرؽ بي اإلنب  والتوب -ِ، ألمر هللا عز كجلالصادؽ التسليم 

، وبيرجع إٔب ربو خوفان منو كرىبة من عقا :والتائب، حياءن منو كحبان لو كخجبلن منو كشوقان إليو
 ى كمتقدمة على التوبة.فتكوف اإلانبة درجة أعلى كأ٠ب

 ﴾ؼُشًًََُٕخظَّسِؼٌُخ ؤَلْغََٖ َٓد ؤُٗضٍَِ بٌَُُِْْْ ِّٖٓ سَّزٌُِّْ ِّٖٓ هَسَِْ ؤَٕ َّإْظٌَُُِْْ خُْؼَزَخذُ زَـْعَصً ًَؤَٗعُْْ َُد ظَؾْ﴿-٘٘
  (َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما أُيِزَؿ ِإلَْيُكم مِّن رَّبُِّكم)

اَّللَّي نػىزَّؿى أىٍحسىنى ) ن كتاب أنزؿ إليكم من ربكم كقولوفهو أحس، أم اتٌبعوا القرآف الكرًن
كىو أحسن ما أينزؿ ، كتاب كرًن فيو سعادتكم كفبلحكم ُب الدنيا كاآلخرة،  ِّالزمر/(ا٢بٍىًديثً 

، كاالعتداؿ بْب ا٣بوؼ كالرجاء، إليكم من األعماؿ ا٤بعنوية الٍب فيها غذاء الركح كمحبة هللا
فإف اتٌباع ىذه ، حبة..كغّبىاستكمن األعماؿ ا٤بفركضة كا٤ب، صيحة ٥بمك٧ببة ا٣بّب للناس كالن

عندئذ يدخل ُب ، كالذم يٌتبع األحسن ىو األحسن، األكامر يدخل اإلنساف ُب اتٌباع األحسن
كابتٌباع األحسن يعرؼ  .سامية كىي كرامة كمنزلة عاليةاألمْب ا٤بنيع، كالية هللا كحصنو ا٢بصْب 

ا الًَّذينى آمىنيوا ) كيعرؼ قدر األشياء كمقاديرىا كقولو، كيشكر ا٤بنعماإلنساف قدر النعم  ايى أىيػ هى
فيكوف اتٌباع األحسن ميزاف دقيق كفرقاف عميق لكل ، ِٗاألنفاؿ/ (ًإف تػىتػَّقيوا اَّللَّى ٯبىٍعىل لَّكيٍم فػيٍرقىاانن 

كىمىٍن ) قلق كأرؽ كقولوبغّب ىذا ا٤بيزاف تتحٌوؿ ا٢بياة إٔب معاانة نفسية ككآبة ركحية ك ك ، شيء
 ذكره: ومن إتدير ُِْطو/ (أىٍعرىضى عىن ذًٍكرًم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضىنكنا كى٫بىٍشيريهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىى  

كال يوجد ُب كبلـ هللا تعأب حسن ، ابلنسبة إليو تعأب، فبل شيء ٩با أنزؿ هللا أحسن من شيء
كاألحسن  فهو األحسن بذاتو كاألحسن لغّبه، األحواؿ ٭با ىو األحسن ُب كلإك ، كأحسن
من بْب ا٣بليط ا٤بتٌنوع غّب ا٤بتجانس  ،يز األحسنيكاألحسن الذم لو القدرة على ٛب، بفاعليتو
ٍر ًعبىادً ) كقولو  ًا مفهـو اْلحسن لو دَّلل  عام  ِف كل قوؿ وفعلضيأو ، اقعو ُب ال  ، فػىبىشًٌ

كىقيل لًًٌعبىاًدم يػىقيوليوا الًٍَّب ًىيى )كقولو  ُٖ-ُٕالزمر/( فػىيػىتًَّبعيوفى أىٍحسىنىوي  الًَّذينى يىٍستىًمعيوفى اٍلقىٍوؿى 
فخذكىا كلو من أفواه ا٤بنافقْب(  )ا٢بكمة ضالة كل مؤمن ِف غرر اٖتكم، ّٓاإلسراء/ (أىٍحسىني 

من  (بَػْغَت ً  مِّن قَػْبِل َأف أيَْتَِيُكُم اْلَعَذابُ ) ىدفو، قصده :اال  ا٘تؤمنكا٢بكمة ىي األحسن 
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 (َوَأيُتْم ََّل َتْشُعُروفَ ) فهو مفتاح العذاب األخركم، فجأة (بَػْغَت ً ) قبل أف ٯبيئكم ا٤بوت ا٢بق
كىذا حث كترغيب على ا٤ببادرة للتوبة ، لتتداركوا كتتأٌىبوا وال تدركف ٗبجيئ، كأنتم غافلوف

يفاجئ إاٌل العاصي الغافل  ال (بَػْغَت ً ) العذاب :فائدة كانتهاز الفرصة قبل أف تكوف غصة.
 (نىسيوا اَّللَّى فػىنىًسيػىهيمٍ ) كقولوفهو يعيش انسيان   ، الذم ٕباجة إٔب ىزٌة كمباغتة، ىياٌلبل
كىالًَّذينى آمىنيوا اًبٍلبىاًطًل كىكىفىريكا ) كليست ُب ابلو اآلخرة كا٤بعاد كا١بزاء.كقولو ،من رٞبتو، ٕٔالتوبة/

 )ا٣باسر من غفل عن إصبلح ا٤بعاد( عن النيب)ص(، ِٓكبوت/العن (اًسريكفى اًبَّللًَّ أيكلى ًئكى ىيمي ا٣بٍى 
 )من أفُب عمره ُب غّب ما ينجيو فقد أضاع مطلبو(ِف غرر اٖتكم ، ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص

 ﴾ؤَٕ ظَوٌٍَُ َٗلْظٌ َّد لَغْشَظَد ػََََِٰ َٓد كَشَّىطُ كِِ ـَنرِ خَُِّوِ ًَبِٕ ًُنطُ ََُِٖٔ خُغَّدخِشَِّٖ﴿-ٙ٘
-ِ،  ْٓمر/الز(كىأىنًيبيوا ًإٔبى  رىبًٌكيٍم كىأىٍسًلميوا لىوي ) قولو-ُىذه اآلية جاءت بعد أمرين من هللا تعأب

ضوا ذكر أم تفعلوف ذلك حٌب ال تتعرٌ ، ٓٓالزمر/(كىاتًَّبعيوا أىٍحسىنى مىا أينزًؿى إًلىٍيكيم مًٌن رَّبًٌكيمقولو)
فإنو ييسرؼ ُب العصياف من أٮبل االستعداد للقاء هللا (...أىف تػىقيوؿى نػىٍفسه ايى حىٍسرىاتى كىو)

َأف تَػُقوَؿ ) :ا٘تعىن، كتذىب نفسو حسرات على ما فات، يشعر غدان اب٣بسراف ،كالطغياف
 (كىأىنًذٍرىيٍم يػىٍوـى ا٢بٍىٍسرىةً (اي ندامٍب ُب يـو ا٢بسرة كقولو)اَي َحْسَرَتَ ) منكم يـو القيامة (يَػْفسٌ 
كال ٲبكن ا٤بنقذ فاتو اإلٲباف  فقد، متتاليات كاحدة بعد األخرلخانقات ت إهنا حسرا، ّٗمرًن/

ككلما تذٌكر عناده بعدـ قبوؿ دين ، ككلما رأل الكافر نفسو ُب عذاب ٙبٌسر، تعويضو فيتحٌسر
، على ما فاتوكا٥بم الغمي  :واٖتسرة، ككلما رأل نعيم ا٤بؤمنْب ُب ا١بنة ٙبٌسر..إْب، هللا ٙبٌسر
ـي الش ًلكى ) كا٢بسرة من أشٌد العذاب النفسي على اإلنساف كقولو، ديد عليوكالند لًيىٍجعىلى اَّللَّي ذى 

)كأف أشدَّ الناس حسرة يـو القيامة من  عن اإلماـ الباقر)ع( ُٔٓآؿ عمراف/ (حىٍسرىةن ُب قػيليوهًبًمٍ 
  .ُٕٔ/ِالكاُبإٔب غّبه(  وكصف عدالن ٍب خالف

على ما قٌصرت ُب حق هللا ، (على ما ضٌيعت من أمر هللااّلِلَِّ َعَلىه َما فَػرَّطُت ِف َجنِب )
، كىو تشبيو ببلغي ٝبيل كجليل لقربك من هللا، (كناية عن طاعة هللاِف َجنِب اّلِلَِّ كطاعتو)
كتتقرب الرحيم فتَبؾ معٌيتك للرٞبن ، هللامقاـ لقربك من  ةكجليل ةٝبيل بديعة ةاستعار كىو 

فإاٌيؾ أف ، ان ُب جانبك كُب رعايتك كأقرب إليك من حبل الوريدفا دائم، اللئيم للشيطاف
فا٤بطلوب ، ُٗا٢بشر/ (كىالى تىكيونيوا كىالًَّذينى نىسيوا اَّللَّى فىأىنسىاىيٍم أىنفيسىهيمٍ ) تنساه كتتخٌلى عنو كقولو

ّببح ال لَببح عليو كال ،كمعٌيتوُب حق هللا، كُب قربو كحٌبو كجذبو  (ِف َجنِب اّلِلَِّ ) أف تكوف
، ل على حقوؽ الناستعدٌ ف، يو ٢بدكد هللآب يكتًف تعدٌ  (َوِإف ُكنُت َلِمَن السَّاِخرِينَ ) عليك

 (ًإفَّ الًَّذينى أىٍجرىميوا كىانيوا ًمنى الًَّذينى آمىنيوا يىٍضحىكيوفى ) كسخر من عباد هللا الصا٢بْب كقولو
حٌب إذا دنوا منها ، نار إٔب ا١بنة)يؤتى يـو القيامة بناس من العن النيب)ص(، ِٗا٤بطففْب/

نودكا أف اصرفوىم عنها ال ، كاستنشقوا رائحتها كنظركا إٔب قصورىا كإٔب ما أعدَّ هللا ألىلها فيها
 ،ُْٓالتفسّب ا٤بختصر ص ركف ٗبثلها(!خفّبجعوف ٕبسرة ما رجع األكلوف كاآل، نصيب ٥بم فيها
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القيامة من كصف عدالن ٍب خالفو إٔب غّبه(  )كأٌف أشدَّ الناس حسرة يـوعن اإلماـ الباقر)ع( 
 .ُٕٔ/ِالكاُب
 ﴾ؤًَْ ظَوٌٍَُ ٌَُْ ؤََّٕ خَُِّوَ ىَذَخِِٗ ٌَُُنطُ َِٖٓ خُُْٔعَّوِنيَ﴿-ٚ٘
أرشدين إٔب دينو كأراين الطريق ا٤بستقيم الىتديت إٔب ( َىَداين )ف هللا أكتتمٌُب لو  (َأْو تَػُقوؿَ )   

لوا هللا ب غّب معقوؿ فكاف عذرىم أشٌد من ذنبهم! ألهنم ٞبٌ إنو جوا ا٢بق كاطعت هللا تعأب!
كىم ُب أضعف حاؿ! إهنم كانت مصادر ا٥بداية من  ،كا األدب مع هللاؤ إهنم أسا، البلئمة

ب وا اٍلعىمىى  عىلىى ) ككانوا ييعرضوف عنها كقولو ،حو٥بم كترٌغبهم إٔب هللا يٍػنىاىيٍم فىاٍستىحى كىأىمَّا ٜبىيودي فػىهىدى
كا٥بداية : ا٫برفوا، زاغوا، ٓ( الصف/فػىلىمَّا زىاغيوا أىزىاغى اَّللَّي قػيليوبػىهيمٍ كقولو )، ُٕفصلت/ (دىل  ا٥ٍبي 

ا كىمىا  فىًإ٭بَّىا يػىٍهتىًدم لًنػىٍفًسوً فىمىًن اٍىتىدىل  ) اختيار من دكف إجبار كقولو كىمىن ضىلَّ فىًإ٭بَّىا يىًضل  عىلىيػٍهى
ًإفَّ الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى ) كقولو ه الضبللة()كالذم ال تنفعو ا٥بداية تضرٌ َُٖ يونس/(أىانى عىلىٍيكيم ًبوىًكيلو 

)ما من أحد من أىل النار يدخل  :وِف اٗتِب، ْالنمل/(اًبآٍلًخرىًة زىيػَّنَّا ٥بىيٍم أىٍعمىا٥بىيٍم فػىهيٍم يػىٍعمىهيوفى 
ركح  ٍب يتحٌسر. ( َلُكنُت ِمَن اْلُمتَِّقيَ َلْو َأفَّ اّلِلََّ َىَداين فيقوؿ)، النار حٌب يرل مقعده ُب ا١بنة

كىكذا ، لكنت من عباد هللا الصا٢بْب ا٤بتوٌرعْب عن ا٢براـ (َلُكنُت ِمَن اْلُمتَِّقيَ ) ُِٗ/ٖالبياف
عة ٚبٌلفو بكييلقي ت، يربر خسارتو إبلقاء البلئمة على غّبه ،منطق ا١باىل الفاشل يـو القيامة
كىم ، كىكذا يكذبوف حٌب ُب اآلخرة، الزمن أك على الناس على هللا أك على ا٢بظ أك على

يػىقيوؿي الًَّذينى أىٍشرىكيوا لىٍو شىاءى اَّللَّي مىا أىٍشرىٍكنىا كىالى ) يواجهوف مصّبىم النهائي ا٤بأساكم كقولو سى
رٍَّمنىا ًمن شىٍيءو  ؤيانى كىالى حى  .ُْٖاألنعاـ/(آابى

 ﴾ٌْ ؤََّٕ ُِِ ًَشَّشً كَإًٌََُٕ َِٖٓ خُُْٔمْغِنِنيَؤًَْ ظَوٌٍَُ لِنيَ ظَشٍَ خُْؼَزَخذَ َُ﴿-ٛ٘
حْب مشاىدهتا أىواؿ العذاب  ،أك تقوؿ تلك النفس الفاجرة (َأْو تَػُقوَؿ ِحَي تَػَرى اْلَعَذابَ )

فأكوف من  (َفَأُكوَف ِمَن اْلُمْحِسِنيَ ) ايليت ٕب رجعة إٔب الدنيا (َلْو َأفَّ ِل َكرَّةً ) يـو القيامة
كىيهات أف يرجع ما ، كأحسن سّبٌب كعملي، الصا٢بْب النافعْب للناس ا٤بطيعْب  عباد هللا

ا تػىرىٍكتي   ، قىاؿى رىبًٌ اٍرًجعيوفً قد فات كقولو)  (ًإنػَّهىا كىًلمىةه ىيوى قىائًليهىا كىبلَّ لىعىلًٌي أىٍعمىلي صىا٢ًبنا ًفيمى
الذم يبحث عن حيلة للخركج من  ،ف ا٢بائر ا٣باسرإنو إسلوب ا٤بتقٌلب ا٤بتلوٌ  ََُ-ٗٗا٤بؤمنوف/

كٛبنيات جوفاء فبل ، كإهنا آماؿ كاذبة ،إنو التحذير الثالث، ٧بنتو كالتخٌلص من عقابو
كأيضان إذا انتهت ، ِٖاألنعاـ/(َوَلْو رُد وا َلَعاُدوا ِلَما يُػُهوا َعْنُو َوِإيػَُّهْم َلَكاِذبُوفَ ) تصٌدقوىم كقولو

ٍوتىةى اأٍليكٔبى  إليها كقولو)ىذه ا٢بياة فبل رجوع بعد ا٤بوت   ٔٓالدخاف/(الى يىذيكقيوفى ًفيهىا اٍلمىٍوتى ًإالَّ اٍلمى
 )كفى اب٤بوت كاعظان(

 ﴾زََََِٰ هَذْ ـَدءَظْيَ آَّدظِِ كٌََزَّزْطَ زِيَد ًَخعْعٌَْسَشْضَ ًًَُنطَ َِٖٓ خٌَُْدكِشَِّٖ﴿-ٜ٘
لىٍو أىفَّ ) ٌدعاءاهتم السابقةاتبطل  (ىبَػلَ ) ليس األمر كما زعمت كاٌدعيت فّبٌد هللا عليهم قائبلن:

اين  ٝبع آية ، قد جاءتك رسلي كآايٌب (َقْد َجاَءْتَك آاَيِت كتثبت نقيضها)، ٕٓالزمر/ (اَّللَّى ىىدى
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كا٤بثّبة لبلنتباه كاٌركة للعقل كالبصّبة ، كىي العبلمات العجيبة كالدالالت الغريبة ا٤بلفتة للنظر
ْبَت ِّبَا) معها ا٤بشاعر كالضمائر النفس كتتفاعلهبا تأثر تل عن كأعرضت بت فأنفت ككذٌ  (َفَكذَّ

فَبل نفسك أكرب ، كتعاليت عن قبوؿ ا٢بق (َواْسَتْكبَػْرتَ ) هنا ليست من هللاإاإلٲباف كقلت 
 ىو التكرب كاإلعجاب ابلنفس ما :واَّلستكبار لو عرفت قدرؾ ٤با تعٌديت طورؾ!، من قدرؾ
، كأعظم التكرب على هللا ابالمتناع عن قبوؿ ا٢بق، أفضل من غّبىافّبل نفسو أكرب ك ، ليس لو

ءي ُب السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً ) كربايئو كقولوك فهو غافل عن عظمة ربو   كقولو،  ّٕا١باثية/ (كىلىوي اٍلًكرٍبايى
بػَّريكفى ُب اأٍلىٍرًض ًبغىٍّبً ا٢بٍىقًٌ كىإً ) ٌبى الًَّذينى يػىتىكى  (ف يػىرىٍكا كيلَّ آيىةو الَّ يػيٍؤًمنيوا هًبىاسىأىٍصًرؼي عىٍن آايى

يستقيم بو ال من ك ، ه الباطليضرٌ  ال ينفعو ا٢بقٌ )إف من  عن اإلماـ علي )ع(،  ُْٔاألعراؼ/
 (وَُكنَت ِمَن اْلَكاِفرِينَ ) ِّٗ/ٕٕالبحار(، كمن ال ينفعو اليقْب يضرٌه الٌشكبللةه الضٌ تضرٌ  لا٥بد

 نفسك بنفسك. سيء إٔبكعليو فأنت ا٤ب، ئ كاألخبلؽادبككنت من ا١باحدين للقيم كا٤ب
ٍب يتمٌُب الرجوع إٔب ، ٍب ٰبتج ٕبجج كاىية،  ٍب يتحٌسرَبالكافر أكالن يتكرٌب كيتبخ :فائدة
كىمىن ) ككل من يبتعد عن هللا يقَبب من الشيطاف كقولو، كالتمٌِب رأس ماؿ ا٤بفلسْب، الدنيا

كُب اآلية داللة على أف ، ّٔالزخرؼ/ (ٍض لىوي شىٍيطىاانن فػىهيوى لىوي قىرًينه يػىٍعشي عىن ذًٍكًر الرٍَّٞبى ًن نػيقىيًٌ 
 :ِف غرر اٖتكم العبد حٌر ٨بتار ُب فعلو.

ل للعتق  كمن قٌصر عن أحكاـ ا٢برية أيعيد إٔب الرؽ(!، )من قاـ بشرائط ا٢برية أيىًٌ
 ﴾ؤََُْْظَ كِِ ـَيَنََّْ َٓؽًٌٍْ ُُِِّْٔعٌََسِّشَِّٖ ًُـٌُىُيُْ ُّٓغٌَْدَّشٌ  ًٌَََّّْ خُْوَِْدَٓصِ ظَشٍَ خَُّزَِّٖ ًَزَزٌُخ ػَََِ خَُِّوِ﴿-ٓٙ

دكا و فلم يع، الذين فاتتهم فرصة التوبة الثمينة، يصٌور السياؽ القرآين مشهد ا٤بكذبْب على هللا
ٍن زييًٌنى لىوي سيو كقولو )،  كفَب يتبخمغركرين فبقوا مع إسرافهم على أنفسهم ، إٔب هللا ًلًو أىفىمى ءي عىمى

 ىم كإذا، فإذا ىم ُب ساحة اشر ُب ذلك ا٤بوقف الرىيب يتحٌسركف ،ٖفاطر/( فػىرىآىهي حىسىننا
فالقلوب قاسية كاذبة ، فتكوف كجوىهم بلوف قلوهبم، ٥با داللة كاسعة (ُوُجوُىُهم م ْسَودَّةٌ )

ُوُجوُىُهم )ضان كأي، فتلٌونت كجوىهم بلوف قلوهبم!، متقلبة متذبذبة مسوٌدة بسواد الكذب
كجفاؼ مشاعرىم كخباثة  ،سوداد أعما٥بم الفاسدةمسوٌدة اب ،من كثرة ذنوهبم (م ْسَودَّةٌ 
فاختلط على ، وا على الناس كثّبان حٌب أصبحوا فٌنانْب ُب طرح الكذببفهم كذ، طبائعهم
أشٌد كىو ، حٌب كصلوا إٔب الكذب على هللا، الصدؽ كىذا من أكرب ا٣بيانةالكذب مع  الناس

اـً ) كقولو،  الكذب كأقبحو  :ا٘تعىن ُْالرٞبن/(يػيٍعرىؼي اٍلميٍجرًميوفى ًبًسيمىاىيٍم فػىيػيٍؤخىذي اًبلنػَّوىاًصي كىاأٍلىٍقدى
أف يكوف ، أشٌد األمور على هللا :كذبوا على هللا (َويَػْوـَ اْلِقَياَمِ  تَػَرى الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى اّلِلَِّ  )

، كىو كل من نسب إٔب هللا ما ليس لو، سبحانو يتمرد كيتعأب عليوفيكٌذب ك ، العبد نٌدان 
فا٢بق مضيء  (ُوُجوُىُهم م ْسَودَّةٌ ) ككل من صىٌغر قدر هللا، كعٌظم قدر الناس كغالوا فيهم،

، سٌود هللا كجوىهم، كا٣بداعكالتكذيب فكلما سٌودكا كجو ا٢بق ا٤بضيء ابلكذب ، كاضح
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من ا٣بزم كالكرب العظيم كالغم  (ُوُجوُىُهم م ْسَودَّةٌ ) ىم من جنس أعما٥بم!ؤ فيكوف جزا
، ان ُب البشرة السوداء منذ التكويننو ليس ذمٌ إٍب ، الشديد كا٣بوؼ ا٤بديد كالكآبة كالذؿ كا٥بواف

السواد معنوم أك سيماء السواد ٗبا يطلق عليو ، (أم مظلمةُوُجوُىُهم م ْسَودَّةٌ ) كإ٭با معُب
ا قػىتػىرىةه  ، كيجيوهه يػىٍومىًئذو عىلىيػٍهىا غىبػىرىةه كى ) اعتباراين كقولو -َْعبس/(أيكلى ًئكى ىيمي اٍلكىفىرىةي اٍلفىجىرىةي  ، تػىٍرىىقيهى

كبّب العقل مضيء ،  ٝبيل الطبع، كقد يكوف الوجو أسود الصورة كلكنو أبيض القلب، ِْ
ِينَ َألَْيَس ِف َجَهنََّم َمثْػًوى لِّ )مستقيم ُب سلوكو  بعلمو قوم إبٲبانو (استفهاـ تقريرم ْلُمَتَكِبِّ

ـه ، للتوكيد ِينَ ) مناسبه  كمأكلن كمكافه  أليس ُب جهنم مقا ، (للمَبفعْب عن اإلٲبافلِّْلُمَتَكِبِّ
ىو تسفيو دين هللا  :والِكِب، كا٤بمتنعْب عن قبوؿ ا٤بوعظة كالنصيحة، كا٤بتعالْب عن طاعة هللا

 .كاحتقار ا٤بؤمنْب، كرسلو كرساالتو
)ٰبشر ا٤بتكربكف يـو القيامة كأمثاؿ الذر يغشاىم الٌذؿ من كل مكاف يساقوف  ص(عن النيب)

 كىكذا الذم ال يعرؼ كيف ينتهي ال يعرؼ كيف يبدأ!، ِِْ/ٕالدر ا٤بنثورإٔب سجن جهنم(
من نفسو لو يكن كإنو من ٓب  الأ)عن اإلماـ علي )ع(  حيث يضع نفسو( رء)ا٤بِف غرر اٖتكم 

 ،ٙتا دَّلل  عام  (َكَذبُوا َعَلى اّلِلَِّ  ) :فائدة ،ُّّ/ُْالبحار حافظ(يكن لو من هللآب كاعظ 
فهو ، كمنو أنواع البدع ُب الدين، :كل من يتكٌلم ُب دين هللا عن جهل كىو يٌدعي العلممنها

ببل مؤٌىبلت  ان مؤثر  ان مهم قياداين  ان منصب كمن يتوؿٌ ، كيفٍب بغّب علم، ٰبٌلل كٰبرـٌ من غّب علم
فقد كذب على هللا كرسولو  ،ة..كغّبىاالتبليغ اإلسبلمي من غّب أىليٌ  أك يتوؿَّ ، ككفاءات

 .كمأكاه مقامو كمثواهفهي ره إالٌ جهنم عندئًذ فبل تطهٌ ، مستغفبلن األمة
ءُ ًََُد ىُْْ َّمْضٌََُٕٗ﴿-ٔٙ  ﴾ًَُّنَفِِّ خَُِّوُ خَُّزَِّٖ خظَّوٌَْخ زَِٔلَدصَظِيِْْ َُد ََّٔغُّيُُْ خُغٌُّ
، ٤بصّب ا٤بٌتقْب الصادقْب مع هللا كالنافعْب للناسافزة ه الصورة ا٤بشٌجعة ا٤بشرقة ا٤بتفائلة ىذ   

، إنو فريق انج فائز ُب حصن هللا ا٢بصْب، الصورة ا٤بقابلة ٥بؤالء الكاذبْب كجوىهم مسوٌدة
َر الزَّاِد التػَّْقَوىه ) الذين تزٌكدكا ٖبّب الزاد كال ٱبالطهم  ( ٦َتَس ُهُم الس وءُ ََّل )، ُٕٗالبقرة/ (فَِإفَّ َخيػْ

كُب طمع من رٞبة كاالستعداد ٥با ، كىو فريق ا٤بٌتقْب الذين عاشوا ُب حذر من اآلخرة، ا٢بزف
فهم اليـو ٯبدكف النجاة ، ألهنم كجدكه أىبلن للعبادةكعمل صاّب كعبدكا هللا بعلم كإٲباف ، هللا

ي ) :ا٘تعىن، كالفوز كاألمن كالسبلمة (الذين توٌرعوا كتساموا عن ٧باـر هللا اّلِلَُّ الَِّذيَن اتػََّقْواَويُػَنجِّ
فهم ركبوا ، (تلك مفازهتممبََفاَزهِتِمْ ) كعبدكا هللا إبخبلص ُب الشدة كالرخاء، ُب السر كالعبلنية

الذم  ا٤بتْب، سفينة التقول األمنية ا٢بصينة فكانت ىي حصنهم ا٢بصْب، سفينة النجاة
كىمىن يػىتًَّق اَّللَّى هتم عند كل نعيم كشدة كقولو)كىي عدٌ ، ئ ُب كل األحواؿٰبميهم من كل الطوار 

أمنع حصوف الدين ) ِف غرر اٖتكم، ّ-ِالطبلؽ/ (كىيػىٍرزيٍقوي ًمٍن حىٍيثي الى ٰبىٍتىًسبي  ، ٯبىٍعىل لَّوي ٨بىٍرىجنا
، كال ىلع كال جزع)ما يسوء حاؿ اإلنساف( ال ينا٥بم أم سوء  (ََّل ٦َتَس ُهُم الس وءُ ) (التقوى
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 ٓٓالقمر/(ُب مىٍقعىًد ًصٍدؽو ًعندى مىًليكو م ٍقتىًدرو ) عباد هللا الصا٢بْب كقولوحصن فهم دخلوا ُب 
حيث ، إذ ىم قد صاركا إٔب ما ىو خّب منو، على ما فاهتم من مآرب الدنيا (َوََّل ُىْم ٤َتَْزيُوفَ )

ُب ذلك ، أمن كأماف كاطمئناف ُب نفوسهمفيكونوا ُب ، كٙبفَّ هبم ألطافو، ٙبرسهم عناية هللا
 (ََّل ٤َتُْزيُػُهُم اْلَفزَُع اْْلَْكبَػُر َوتَػتَػَلقَّاُىُم اْلَماَلِئَك ُ ) ا٤بوقف الرىيب ا٤بزلزؿ ُب يـو القيامة كقولو

 كالعمل الصاّب كقولو )من اتٌقى هللا كقاه( فبل يفوز اإلنساف إال ابلتقول :فائدة، َُّاألنبياء/
كٮبا ، كٮبا العنصر ا٢بضارم النهضوم ا٤بتوازف ُب األمة، ِٗالرعد/(ٍم كىحيٍسني مىآبو طيوىبى  ٥بىي )
دعوة تقدمية لعمارة األرض  ،ىذه ىي مبادئ اإلسبلـ، فع ٫بو كل تقدـ كتطٌور كإصبلحاالد

 .على حٌد سواء ، كالركح كا١بسد، كاألمل كالعملكإصبلح الدنيا كاآلخرة، كاإلنساف
 ﴾ًَىٌَُ ػََََِٰ ًَُِّ ؽَِْءٍ ًًٌََِْ ًَُِّ ؽَِْءٍ  خَُِّوُ خَدُِنُ﴿-ٕٙ
هللا سبحانو خالق ا٤بخلوقات ٝبيعان بشكل مقٌدر ، اآلية ٥با داللة عامة (اّلِلَُّ َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ )

إهنا ا٢بقيقة الٍب تصدع اب٢بق لكل  ،ِالفرقاؽ/ (كىخىلىقى كيلَّ شىٍيءو فػىقىدَّرىهي تػىٍقًديرناكمدبٌر كقولو)
كال ٲبلك ، كينتهي إليو كجود األشياء كلها، كجوده منو سبحانو ئفكل ٨بلوؽ يبتد، شيء

حية ٦بهرية كاإلنساف عاجز عن خلق خلية ، عي أنو خلق شيئان ككىب لو ا٢بياةأحد أف يدٌ 
كال مكاف ، ككل ما ُب الكوف من ٨بلوقات تنطق ابلقدرة القادرة القاىرة ا٤ببدعة، كاحدة
صيٍنعى اَّللًَّ ) ككل مصنوع يدلك على الصانع كقولو، دلك على ا٣بالقفكل ٨بلوؽ ي، للصدفة

)كمن عرؼ ِف غرر اٖتكم ، كمن عرؼ ا٤بخلوؽ عرؼ ا٣بالق، ٖٖالنمل/ (الًَّذم أىتٍػقىنى كيلَّ شىٍيءو 
ُ َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ ): ا٘تعىن نفسو فقد عرؼ ربو( كإٲباف ، خالق األشياء ٝبيعان من خّب كشر (اّلِلَّ

ًإفَّ شىرَّ ) كشر ا٣بّب ما أصابو األشرار(! كقولو، )خّب الشر ما أصاب األشرار ِف اٖتديث ،ككفر
  .ٓٓاألنفاؿ/ (الدَّكىابًٌ ًعندى اَّللًَّ الًَّذينى كىفىريكا فػىهيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى 

ككأف هللا  ،ُّٔ/ُالكاُبحتٌج على الناس ٗبا آاتىم كعرٌفهم(اهللا إٌف ) عن اإلماـ الصادؽ)ع(
كأكضحت ، منحتك العقل كالقدرة كا٢برية كاإلرادة بحانو يقوؿ لكل إنساف عاقل مدرؾ:س

كحذرتك منها، كأحاسبك كهنيتك عن السيئات ، لك طريق ا٣بّب كالشر أبدلة العقل كالوحي
ٍينً كأمرتك ابالستقامة كأثيبك عليها كقولو)، عليها يٍػنىاهي النٍَّجدى فمن عمل بطاعتو َُالبلد/ (كىىىدى
ُهْم َوَرُاوا َعْنوُ رَِّاَي ا) نو فاز بفضلو كمرضاتو كقولوسبحا ِلَك ِلَمْن َخِشَي رَبَّوُ  ّلِلَُّ َعنػْ  البٌينة/(ذَه

فقد ابتعد عن ا٥بدل ، كالضبلؿ كاتٌبع خطوات الشيطافكحٌب األان كمن عمل اب٥بول ، ٖ
تًَّبًع ا٥ٍبىوىل  كىالى تػى ىول كسقط كلو بعد حْب كقولو)عمى ك كمن اتبع ا٥بول فقد ، كاالستقامة

ًبيًل اَّللًَّ  فيو داللة على أنو القائم  :وكيل (َوُىَو َعَلىه ُكلِّ َشْيٍء وَِكيلٌ ) ِٔص/ (فػىييًضلَّكى عىن سى
كٝباؿ ، ككماؿ قدرتو على تدبّبىا، ك٧بيط علمو ٔبميع األشياء الٍب خلقها، على كل أمر

فهي ٧بتاجة إليو ُب  ،فظ ٥بااا٢بفهو ا٤بهيمن كحده على تدبّب األمور ك ، حكمتو ُب خلقها
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كمن ، كهللا تعأب ا٤بتكٌفل ٗبصاّب عباده ال ٲبلك أحد معو من األمر شيئان.، كجودىا كبقائها
كلكن ال يشغلك كفيل ضامن ، عرؼ أف هللا الوكيل اكتفى بو ُب كل أمره فلم يعتمد إاٌل عليو

اف أف يسعى لتحصيل كعلى اإلنس، فا مسبب األسباب، عن عمل كاجب كسعي مفركض
، كدفع ا٥بمـو، يفتح لو آفاؽ الذكر لقضاء ا٢بوائج (الوكيلفإف ذكر)، السبب البلـز كا٤بمكن

َوَمن يَػتَػوَكَّْل ) فعليو أف يتوكل عليو ُب كل األحواؿ كقولو، كمن عرؼ أف هللا ىو الوكيل عليو
ال يتعارض مع االعتماد على النفس ُب كأف التوٌكل على هللا ، ّالطبلؽ/ (َعَلى اّلِلَِّ فَػُهَو َحْسُبوُ 

فإف هللا سبحانو قضى أف تكوف حرية اإلنساف ضمن حدكد مشيئتو كإرادتو ، أداء األعماؿ
كإ٭با ٙبصل إرادة هللا من ، كمسؤكليتو عن أفعالو ُب حدكد قدرتو كحكمتو عزكجل، سبحانو

كا١بهد طاعة الكاملة فاعمل ابالست، خبلؿ األسباب الطبيعية الٍب يسببها اإلنساف بسعيو
 كالبقية على هللا تعأب.ا٤بدركس 

 ﴾ًَخَُّزَِّٖ ًَلَشًُخ زِأَّدضِ خَُِّوِ ؤًََُُٰحِيَ ىُُْ خُْخَدعِشًََُُّٕوُ َٓوَدُِْذُ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكِ ﴿-ٖٙ
لو  (َماَواِت َواْْلَْرضِ لَُّو َمَقالِيُد السَّ ) ألف (َوُىَو َعَلىه ُكلِّ َشْيٍء وَِكيلٌ ) ُب اآلية السابقة قاؿ   

كال ، ُب السماكات العلى كُب األرضْب السفلى، مقاليد مفاتيح خزائن كل شيء مادم كمعنوم
رو ) كقولوغّبه  يتمكن من التصرؼ فيها  كىًإف مًٌن شىٍيءو ًإالَّ ًعندىانى خىزىائًنيوي كىمىا نػينػىزًٌليوي ًإالَّ ًبقىدى

، تعار ٥با لفظ ا٤بقاليد ٗبعُب ا٤بفاتيحسكا، كالربكات كلها ٖبزائنو ا٣بّبات فشبٌ ، ُِا٢بجر/ (مٍَّعليوـو 
(كلمة فارسية لكنها دخلت اللغة َمَقالِيدُ للداللة على طاعتها كتفويض أمرىا إليو سبحانو)

فقد جاء القرآف كقد دخلت اللغة العربية كتداكلت بعض ، العربية كتداكلت قبل ٦بيء القرآف
َمَقالِيُد السََّماَواِت  ) عن النيب)ص( حبشية..، فارسية، ةركمي الكلمات من لغات أخرل:

كاستغفر هللا ، كا٢بمد ، كسبحاف هللا، كهللا أكرب، ال إلو إاٌل هللا (من مصاديقها) (َواْْلَْرضِ 
بيده ا٣بّب ، ٰبي كٲبيت كىو حي ال ٲبوت، كالظاىر كالباطن، الذم ال إلو إالٌ ىو األكؿ كاآلخر

َوالَِّذيَن َكَفُروا ) هبا انؿ خّبىا فمن دعا، ُٕٗٓ/ٖتفسّب القرطيب قدير(كىو على كل شيء 
 كالذين كٌذبوا بدالئل قدرتو ُب اآلفاؽ كُب أنفسهم كُب القرآف كاستعلوا على اإلٲباف (ِِباَيِت اّلِلَِّ 
مة اهتم ارٌ لوا شهو كفضٌ ، ألهنم آثركا ا٢بياة الدنيا الفانية (ُأولَهِئَك ُىُم اْٗتَاِسُروفَ )كاإلسبلـ 

إهنم خسركا كل شيء ، كحرموا أنفسهم من النعيم ا٣بالد، على اآلخرة الباقية، العاجلة ادكدة
خسركا ُب الدنيا نعمة ا٥بدل ٝباؿ اإلٲباف ، خسركا ما بو تصلح قلوهبم كأكضاعهم، كأٜبن شيء

ًإفَّ ا٣بٍىاًسرًينى الًَّذينى  قيلٍ ) كخسركا ُب اآلخرة ما ىو أىم كقولو، كلٌذة العبادة كحبلكة االستقامة
)ماذا ينتفع اإلنساف لو ربح  عن السيد ا٘تسيح)ع(، ُٓالزمر/(خىًسريكا أىنفيسىهيٍم كىأىٍىًليًهٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً 

 العآب كلو كخسر نفسو(؟
 ﴾هَُْ ؤَكَـَْْشَ خَُِّوِ ظَإُْٓشًُِِّٗ ؤَػْسُذُ ؤَُّّيَد خُْفَدىٌَُِِٕ﴿-ٗٙ
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كىم ، اب٢بجة كالبياف كالدليل كالربىاف ،إٔب اإلٲباف اب كبرسلو كرساالتو )ص(دعاىم النيب دمحم
مع أف مثل ذلك ال يصدر إاٌل عن  (َأيػ َها إْتَاِىُلوفَ إٔب الكفر كاإل٢باد جهبلن كٞباقة) هدعو 

كجاء سياؽ اآلية ، كا١باىل ال يفقو فلسفة ا٢بياة كالعقيدة كالتوحيد، جاىل بعواقب األمور
 ،الذم يصرخ بو ا٢بق ُب كجو ىذا العرض السخيف ،شكل استفهاـ استنكارم توبيخيعلى 

أهنم عرضوا على الرسوؿ)ص(أف يشاركهم عبادة  ،الذم ينبئ عن ا١بهل ا٤بطلق ا٤بطبق
 ككأف األمر صفقة يساـك عليها ُب السوؽ؟!، ُب مقابل أف يعبدكا معو إ٥بو هللا تعأب، أصنامهم

أأتمركنِب أف أعبد غّب ، كبياء ا٤بتكٌلم ا٤بمدكدة، بنوف الوقاية ا٤بشٌددة (َتَُْمُرويّنِ لذلك جاءت)
 عن اإلماـ الصادؽ، ِّيونس/(فََأنَّه ُتْصَرُفوفَ َفَماَذا بَػْعَد اْٖتَقِّ ِإَّلَّ الضَّاَلُؿ ) كقولو،  ا٢بقكىو هللا 
دخل فيو  كمن، )من دخل ُب ىذا الدين ابلرجاؿ أخرجو منو الرجاؿ كما أدخلوه فيو )ع(

 .َُٓ/ِالبحار ابلكتاب كالسنة زلت ا١بباؿ قبل أف يزكؿ(
األمي الذم ، ا١باىل أشد كأعقد من األمي كٓب يقل )أيها األمٌيوف((َأيػ َها إْتَاِىُلوفَ )-ُ:فائدة

، كلكنو عندما يطرح عليو ا٢بق بوضوح يقبلو كيتعٌلق بو كيعمل على ضوئو، ال يقرأ كال يكتب
، كيصٌر على عناده كغبائو ،كيكتب كيتعٌلم كلكنو مزاجي ا٥بول ال يقبل ا٢بق بينما)ا١باىل(يقرأ
 كال يتأثر اب١باىل إاٌل ا١باىل مثلو كقولو، كا١بهل يزؿَّ القدـ كيفسد األمل، كصفهم اب١بهل

إتهل ٝتيت اْلحياء وٜتّلد ) ِف غرر اٖتكم، ْٔىود/(يٌنً أىًعظيكى أىف تىكيوفى ًمنى ا١بٍىاًىًلْبى إِ )
ال ، ُٓٔالبقرة/ (َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشد  ُحبًّا ّلِلَِِّّ حٌب هللا كقولو)حبلكة من تذٌكؽ -ِ، (شقاءال

فااللتجاء إٔب ، كتذٌكؽ عبلقة غّبه كحٌب ما دكنو ،كىم يطلبوف منو استبدا٥با، ايستبد٥با بغّبى
كااللتجاء إٔب ، ء سواهكالعبادة ال تصلح لشي، هللا بعبادتو ا٣بالصة يقود إٔب التوازف كالتكامل

كلو  ،كلكن ابطنو يضرٌ  كيسرٌ  كإف كاف ظاىره يغرٌ ، طريق ا١باىلْب وغّبه يقود إٔب التسافل كى
 بعد حْب.

 ﴾شًَََُِّٖوَذْ ؤًُلَِِ بَُِْْيَ ًَبََُِ خَُّزَِّٖ ِٖٓ هَسِِْيَ َُحِْٖ ؤَؽْشًَْطَ ََُْمْسَيََّٖ ػََُِٔيَ ًََُعٌٌَََُّٖٗ َِٖٓ خُْخَدعِ﴿-٘ٙ
كيكشف عنها ٝبيع الرسل كالرساالت ، مذىلة عامةتربوية ٙبذيرية صٌور القرآف قاعدة ي

كسوء  ك٨باطر فعلها، كفقداف قيمتها، كأنتم ال تشعركف (حبط اْلعماؿقاعدة )، السماكية
 (بىاءن مَّنثيورناكىقىًدٍمنىا ًإٔبى  مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي ىى ) اب٢برماف منها كا٣بسراف كقولو ،نتائجها
ِإفَّ ) الشرؾ ا١بلي كا٣بفي كقولو (الشرؾ ابكأخطر موضوع ٢ببط األعماؿ ىو)، ِّالفرقاف/

ْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ  فيكوف الشرؾ ىو العتبة الٍب تتكٌسر عليها كل كسائل البناء  ، ُّلقماف/ (الشِّ
ذلك اإلسبلـ يقٌدـ النية قبل ل، فالشرؾ يبطل ثوابو كتسقط قيمتو حٌب كأنو ٓب يكن، كاإلصبلح

كخسارة ، خسارة النفس، فيكوف الشرؾ خسراف من كل مكاف، كالدكافع على ا٤بنافع، العمل
إذا  ْلف قاعدة التوحيد اْلساسي  لكل الرساَّلت، كخسارة ا٤بستقبل السعيد، األعماؿ
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ألم عمل إذ ال قيمة ، فلن يبقى ىناؾ شيء من األعماؿ ا٤برتكزة عليها، اىتٌزت أك سقطت
كىذا ، ألف أحدٮبا يكمل اآلخر ،كال قيمة لئلٲباف اب بدكف عمل صاّب، صاّب ببل إٲباف اب

فيكوف القوؿ من  ،بل العمل أكثر من القوؿ، كقوؿ كعمل، عبادات كمعامبلت معُب اإلسبلـ
 .خبلؿ العمل

قسم هللا كحٌذر كأنذر عباده بلساف ٝبيع أ (َوَلَقْد ُأوِحَي ِإلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمن قَػْبِلكَ ) :ا٘تعىن
لئن أشركتم ليبطلن ليفسدٌف كيضيعٌن عملكم  (لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ ) رسلو الكراـ

ع : أف يضيٌ اٗتسارة (َولََتُكوَينَّ ِمَن اْٗتَاِسرِينَ  ىباءن منثوران ال يكوف لو أثر ككأنو ٓب يكن!) ،النافع
الذين ال ٰبصلوف من جهدىم  :واٗتاسرين، رة اإلٲباف ُب الدنيا كاآلخرةكىو خسا، رأس ا٤باؿ

ًإفَّ اَّللَّى الى يػىٍغًفري أىف ييٍشرىؾى ) بعد فقداهنم لركحو كمعناه كقولو، كأعما٥بم كتضحياهتم على شيء
ًلكى ًلمىن يىشىاءي   فقاؿالشرؾ؟ُسئل اإلماـ الصادؽ)ع(عن أدن ، ُُٔالنساء/ (بًًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذى 

 .ّٕٗ/ِالكاُببتدع رأاين فأحٌب عليو أك أبغض عليو(ا)من 
لَِئْن ) كإٔب األنبياء السابقْب قبلو :كيف يكوف خطاب اآلية للنيب)ص(سؤاؿ-ُ:فائدة

اَّللَّي أىٍعلىمي كىم ٝبيعان صفوة البشر كقادهتم كقدكهتم ا٢بسنة كقولو ) (َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ 
، كىم ال يطرؽ إٔب قلوهبم طارؽ من الشرؾ ا١بلي كا٣بفي أبدان ، ُِْاألنعاـ/ (عىلي رًسىالىتىوي حىٍيثي ٯبىٍ 

كمنو عصمهم من الشرؾ كمداىنة ، كقد عصمهم هللا من الزٌلل كسٌددىم ابلقوؿ كالعمل
  كتقوية قواعد التوحيد؟كنشر اإلسبلـ كقد بعثهم هللا إلقامة صرح اإلٲباف ، الكفار
كمن يستحق غّبه أف ، بكل أكامر القرآف كنواىيو اطب هللا نبيو ا٤بصطفى)ص(لقد خ :إتواب
كلكن أريد ، اآلية كإف نزلت ٖبصوص السبب كمن ىو مؤٌىل للخطاب غّبه)ص(؟ ٱباطب؟

)إاٌيؾ أعِب  على قاعدة، كىو كبلـ كارد على سبيل فرض ااؿ ليس ٗبحاؿ، ٥با عمـو ا٤بعُب
 لسموٌ ، عصم  ذاتي -ُ:قد عصمهم هللا بعصمتي لكراـ)ع(فالرسل ا الإك  كا٠بعي اي جارة(
لذلك ، عن طريق اإل٥باـ كالتسديد بواسطة الوحي عصم  خارجي -ِ، ذاهتم وٌ معناىم من ٠ب

بلفظ ا٤باضي على سبيل الفرض كالتقدير كالتنبيو لغّبىم ليحذركا من  (لَِئْن َأْشرَْكتَ ) جيء
، بقراءة القرآف يامة فيقاؿ لو مب كاف اشتغالك؟ فيقوؿ:يؤٌب برجل يـو الق :روي ٨باطره ا٤بريرة.

، ُّّ /ٖركح البياف فيؤمر بو إٔب النار(، كقد قيل ذلك ،فيقاؿ لو:كنت تقرأ ليقاؿ فبلف قارئ
 (كىلىٍو أىٍشرىكيوا ٢بىىًبطى عىنػٍهيم مَّا كىانيوا يػىٍعمىليوفى ) كقولوه للجاه كالشهرة كال يقرأه  تعأب،  أيقر 

 .ْٖا٤بائدة/، ْٗيونس/، ُُٕالتوبة/ ، ّْكللتوسعة ُب ىذا اجملاؿ راجع التوبة/، ٖٖاألنعاـ/
 ﴾زََِ خَُِّوَ كَدػْسُذْ ًًَُٖ َِّٖٓ خُؾَّدًِشَِّٖ﴿-ٙٙ

)ص(ال يعبد إال هللا كال يشكر أحدان  ؿو عن أف الرس، كإخبار ُب الواقع ،ىذا أمر ُب الظاىر
لتنبيو على أف العبادة كالشكر ٯبب أف يكوان  كإ٭با جاء بصيغة األمر ل، من دكف هللا سواه
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كمن أراد أف ، فمن أراد أف يبطل عملو مهما عظم فليشرؾ اب، الواحد األحد ا٤بستحق ٥بما
، ل الناس فليتوٌكل على هللاو كمن أراد أف يكوف أق، يزكى عملو مهما صغر فليعبد هللا كيشكره
كمن ، فليخرج من ذٌؿ معصية هللا إٔب عٌز طاعتو ،كمن أراد عزٌان ببل عشّبة كىيبة ببل سلطاف

كىي طرؽ كثّبة بعدد أنفاس البشر)من توٌجو إٔب  ،توحة كمييسَّرةفأراد الطريق إٔب هللا فهي م
، كمن سعى إٔب هللا كمن ٙبٌمل ٮبٌان كاحدان يكفيو ا٥بمـو كلها(، كجو كاحد يكفيو الوجوه كلها

)من صىبػىرى على هللا عن اإلماـ علي )ع(  تعأب كجده، كدلٌو عليو، كمن ٕبث عن هللاإليو قرٌبو 
  .ٓٗصُٕالبحاركىصىلى إليو(

بئس ما  من عبادة آ٥بتهم فقاؿ سبحانو: ٤با اقَبحوه عليو)ص( رد   (َبِل اّلِلََّ فَاْعُبدْ ) :ا٘تعىن
كامض على ما أنت عليو اي دمحم من إخبلص العبادة ، كلكن كن على طريقك ا٢بق، أمركؾ بو

كيعرفوف فّبكف العجائب ، كال يعبدكا أحدان سواه ،كأف يرتقي الناس بعبادهتم  كحده،  حده
نفراد لعبادة هللا  )ُب اال ِف غرر اٖتكم، كينٌسقوف مع األقدار، كتنكشف ٥بم األسرارا٢بقائق، 
َن الشَّاِكرِينَ  ح()ابكنوز األر  كشكر ، كا٤بعنوية ا٤بادية، طنةاألنعمو الكثّبة الظاىرة كالب(وَُكن مِّ

، ُُّالنساء/(كىكىافى فىٍضلي اَّللًَّ عىلىٍيكى عىًظيمناكىعىلَّمىكى مىا ٓبٍى تىكين تػىٍعلىمي ) على توفيقو لك كقولوهللا 
، ُّسبأ/(اٍعمىليوا آؿى دىاكيكدى شيٍكرنا) الشكر العملي كالقوٕب كقولو، كالشكر  على كل نعمة

الشكر يعطيك السبلمة من آفة ، كعصمة من الفًب ـ النعم كأماف من النقمك فبالشكر تد
كيعينك على ، كٯبعلك تقٌدر النعم كتشكر ا٤بنعم ،كيعرفك قدر نفسك، العجب كا٣بيبلء

كىمىن شىكىرى فىًإ٭بَّىا ) كهللا يعصمك من الناس كقولو، كالدعوة إليوسبحانو االستقامة على هنجو 
كال ، )ال يعرؼ النعمة إاٌل الشاكرسن العسكري)ع(عن اإلماـ اٖت، َْالنمل/ (يىٍشكيري لًنػىٍفًسوً 

 .ّٖٕ/ٖٕالبحار يشكر النعمة إالٌ العارؼ(
عُسْمَدَٗوُ ًَظَؼَدَََُٰ ػََّٔد  ْنِوِ ًََٓد هَذَسًُخ خَُِّوَ لَنَّ هَذْسِهِ ًَخُْإَسْكُ ـَِْٔؼًد هَسْنَعُوُ ٌََّّْ خُْوَِْدَٓصِ ًَخُغََّٔدًَخضُ َٓيٌَِّّْدضٌ زَِِْٔ﴿-ٚٙ

 ﴾شًٌَُُِّٕؾْ
ككلما ازدادت ا٤بعرفة ، على قدر معرفتو بوكحٌقو الذم يعرؼ قيمة أم شيء فيعطيو قيمتو    

كال يدركوف ، ف ال يعرفوف مقاـ كحدانية هللا كىيبتوو كىؤالء ا٤بشرك (وابلعكس) ازداد التقدير
َوَما َقَدُروا اّلِلََّ َحقَّ :)عىنا٘ت ُٖاألنعاـ/(كىىيوى اٍلقىاًىري فػىٍوؽى ًعبىاًدهً ) عظمتو كقدرتو كقوتو كقولو

على طريقة التصوير القرآنية ، تكشف اآلية ٥بم جانب من عظمة هللا تعأب كقٌوتو كقدرتو (َقْدرِهِ 
ُب صورة جزئية تتناسب مع الدقيقة ب للبشر ا٢بقائق الكلية الٍب تقرٌ ، البديعة ارٌكة للمشاعر

َوَما َقَدُروا اّلِلََّ َحقَّ كتقريب ا٢بقائق إٔب ذىنهم) ،لكي يتٌصورىا إدراؾ البشر ادكد، عقو٥بم
، ا نٌزىوه عما ال يليق بومك ، الشكر ا شكركه كما يستحقمك ، وه حق طاعتواعكما أط (َقْدرِهِ 

)الذم ال  كىكذا )كيف يصف ا٣بالق من يعجز عن كصف ا٤بخلوؽ(؟ عن اإلماـ علي)ع(
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يًعايعرؼ قدره يتعٌدل طوره() ، أخرب سبحانو عن كماؿ قدرتو (قَػْبَضُتُو يَػْوـَ اْلِقَياَم ِ  َواْْلَْرُض ّتَِ
 ،فذكر أف األرض كلها على سعتها كمن عليها ُب قبضتو كٙبت سيطرتو الكاملة ُب كل كقت

كىي على ضخامتها ، كلكن ستظهر ىذه السيطرة للجميع يـو القيامة كال يتصرؼ فيها سواه
كناية تشبيهية ٝبيلة عن  و!ض عليو القابض بكفٌ ُب قدرتو سبحانو كالشيء الصغّب الذم يقب

، كال يغيب كلن يفلت منو شيء ،كوف كالكائناتُب الكدقة التدبّب كالتقدير سهولة التٌصرؼ 
 ،رة كجود قبضة ماديةك كا٤بسألة ليست ابلضر ، َُالفتح/ (يىدي اَّللًَّ فػىٍوؽى أىٍيًديًهمٍ ) كقولو عنو شيء،

ًمٍثًلًو شىٍيءه ) سبحانوألنو ٧بكمة، ٭با قبضة معنوية إك  كىو سبحانو ليس ، ُُالشورل/ (لىٍيسى كى
أىفىمىٍن كقولو )،  ّٓالنور/(اَّللَّي نيوري السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً ) ٔبسم مادم كليس لو مثيل كال شبيو كقولو

تيمٍ   كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا، كقولو )ّّالرعد/( ىيوى قىائًمه عىلىى كيلًٌ نػىٍفسو ٗبىا كىسىبىتٍ  ، ْا٢بديد/( كينػٍ
  .َٔاإلسراء/( ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّاسً كقولو )

كال  ٔٔكنز العماؿ خرب)أفضل اإلٲباف، أف تعلم أف هللا معك حيث ما كنت( عن النيب )ص( 
ٌت بَِيِميِنوِ )خالق الوجود  مؤثٌر ُب الوجود إاٌل هللا تعأب  يطويها بقٌوتو (َوالسََّماَواُت َمْطِوايَّ

ًجلًٌ لًٍلكيتيًب  ) كقدرتو كقولو ايػىٍوـى نىٍطًوم السَّمىاءى كىطىيًٌ السًٌ ٍأانى أىكَّؿى خىٍلقو ن ًعيديهي  كىمى ، َُْاألنبياء/(بىدى
كتعبّب اآلية فيو ، وبيمين وكما يطوم الواحد مٌنا الشيء ا٤بقدكر لو طيٌ   ،كيسيطر عليها هبيبتو

كحقارة األجراـ السماكية ، رآف عظمة هللا ككماؿ قدرتوفشٌبو الق، داللة عن ا٤ببالغة ُب االقتدار
ٗبن قبض شيئان عظيمان ، ابلنسبة لقدرة هللا تعأب كعظمتو ،الٍب تتحٌّب فيها األكىاـ ،العظاـ
كإاٌل فهو  ْٕالنساء/(كىكىافى أىٍمري اَّللًَّ مىٍفعيوالن ) أك أقل منها!كقولو ح بعوضةفيكوف كجنا ، بكفو

فتعجز عن كصفو كلمات ، كأعظم من أف تدركو العقوؿ كا٢بواس، اسسبحانو أكرب من أف يق
ُسْبَحايَُو  أنت كما أثنيت على نفسك()، )ال أحصي ثناءن عليك عن النيب)ص( ،الواصفْب
عما  (َعمَّا ُيْشرُِكوفَ )، كعن مشاهبة خلقو تنزٌه هللا كتعأب عن أم نقص أك عجز (َوتَػَعاىَله 

فإف صفاتو عز كجل فوؽ التصٌور ، عظيمة كبساحتو ا٤بقدسةيصفونو ٩با ال يليق بقدرتو ال
كابآلاثر ا٤بعنوية ، هنا ال تعرؼ إاٌل ابلتفٌكر ابآلاثر ا٤بخلوقة البارزة للعيافإك ، كاألكىاـكالتخٌيل 

ى ٥بىيٍم ) ة عن ا٢بواس كقولويا٤بخف تًنىا ُب اآٍلفىاًؽ كىُب أىنفيًسًهٍم حىٌبَّ  يػىتػىبػىْبَّ  (أىنَّوي ا٢بٍىق  سىنيرًيًهٍم آايى
 .ٓٓ/ِالكاُب )أفضل العبادة إدماف التفٌكر ُب هللا كقدرتو( عن اإلماـ الصادؽ)ع(، ّٓفصلت/
سِ كَقَؼِنَ َٖٓ كِِ خُغََّٔدًَخضِ ًََٖٓ كِِ خُْإَسْكِ بَُِّد َٖٓ ؽَدءَ خَُِّوُ ﴿-ٛٙ ؼَُّْ ُٗلِخَ كِْوِ ؤُخْشٍََٰ كَةِرَخ ىُْْ هَِْدٌّ  ًَُٗلِخَ كِِ خُقٌُّ

 ﴾نظُشًََُّٕ
كإرىاصاهتا الرىيبة  ،حاسم من مشاىد يـو القيامةمفصلي ضخم إنو مشهد انتقإب    

يبٌْب هللا سبحانو ما يكوف بعد قبض األرض كطي السماء كما ُب اآلية ، ك٨باضاهتا العسّبة
ةى اًب٢بٍىقًٌ يػىٍوـى يىٍسمىعيوفى الصٍَّيحى ) إنو النفخ ُب الصور كناية تشبيهية عن الصيحة كقولو، السابقة
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ًلكى يػىٍوـي ا٣ٍبيريكجً  يتكرر إٌف النفخ تشبيو بنفخ الريح الرىيب ا٤بزلزؿ للنفوس  كقيل:، ِْؽ/(ذى 
كىيػىٍوـى يينفىخي ُب الص وًر فػىفىزًعى مىن ُب السَّمىاكىاًت كىمىن ) نفخة الفزع األكرب كقولو-ُ:ثالث مرات
-ّ، ىذه اآلية تكإليها أشار ، خة ا٤بوت األكربالنفخة الثانية نف-ِ،  ٕٖالنمل/(ُب اأٍلىٍرضً 

 كقولوكا٢بساب  للجزاء ، النفخة الثالثة نفخة البعث كالنشور بعد ا٤بوت كإف كانوا عظامان كرفااتن 
ـه يىنظيريكفى )  ،النفخة ال ٛبيت كال ٙبي (َويُِفَخ ِف الص ورِ  :)ا٘تعىن (ٍبيَّ نيًفخى ًفيًو أيٍخرىل  فىًإذىا ىيٍم ًقيىا

كالنفخة كناية عن الوسيلة ا٥بائلة ، إيذاف ٤بن بيده األمر أف يبدأ عملو، ها مقدمة ٤با بعدىاكلكن
 :الّصور الٍب تطلق الصوت ا٤بذىل الذم يهٌز الواقع كالنفوس ىزٌان عنيفان بشكل مثّب كمزلزؿ.

كأحد ، اءبْب األمنأحد ا٤ببلئكة ا٤بقرٌ  كسيلة تشبيو ابلقرف أك البوؽ الذم ينفخ فيو إسرافيل)ع(
 .ٞبلة عرش الرٞبن

 :والصعق، ركح من ُب السماكات كاألرض من شدة تلك الصيحة ذم:فخرَّ مٌيتان كل فصعق
فيغمى ، كىزٌة شديدة مزلزلة من الفزع تشل حركة الكائن ا٢بي ،أتخذ ابأللبابحالة مرعبة 

إاٌل من استثناىم هللا  -تشاهبةمن اآلايت ا٤ب-(ِإَّلَّ َمن َشاَء اّلِلَُّ ) عليو كيفقد الوعي كٱبرَّ مٌيتان 
، َُّاألنبياء/(الى ٰبىٍزينػيهيمي اٍلفىزىعي اأٍلىٍكبػىري ) كقولو،  فتعأب فبل تقع عليهم ىذه الصعقة فبل ٲبوتو 

 كمنهم النفس، ٞبلة العرش كخزنة ا١بنة كالنار كيشمل ىذا االستثناء ،كالصعق أشدَّ من الفزع
بل تلحق بعا٤بها ، كىي ال ٛبوت إذا مات ا١بسد ،ىي من ا٤بؤل األعلى ،اإلنسانية (الروح)

كجسده عند ا٤بوت يرجع ، فتكوف ركح اإلنساف ٥با صلة ابلسماء، العلوم كأتخذ مكاهنا فيو
كىم أركاح الصا٢بْب، طفْب من عباد هللا صفيشمل ىذا االستثناء ا٤ب، إٔب أصلو من عآب الَباب

آؿ  (أىٍحيىاءه ًعندى رىهبًًٌٍم يػيٍرزىقيوفى ) سبيل هللا كقولواألنبياء كاألكصياء كالشهداء الذين قتلوا ُب 
٨بتلف  ،نقلة نوعية سريعة مفاجئة كاملة ٫بو عآب آخرالدنيا كىكذا تنتقل ا٢بياة ، ُٗٔعمراف/

 ِف هنج البالغ  ٖٖالقصص/ (ُكل  َشْيٍء َىاِلٌك ِإَّلَّ َوْجَهوُ ) عن عا٤بنا الدنيوم ا٤بادم ادكد كقولو
يع يشفع كال ٞبيم يدفع كال كال شف، كتبكم كل ٥بجة، ور فتزىق كل مهجة الصٌ )كينفخ ُب

يـو  كىي صرخة، كىي نفخة اإلحياء للبعث كالنشور (ُثَّ يُِفَخ ِفيِو ُأْخَرى ) معذرة تنفع(
، ُب نظاـ فتبعث فيهم ا٢بياة من جديد ُب عآب جديد ، القيامة هتٌز األموات ىزٌان من قبورىم

ـٌ يَنظُُروفَ  )كال عيش إال عيش اآلخرة() جديد كمديد (فإذا ىم فجأة قائموف من فَِإَذا ُىْم ِقَيا
كينظركف من ، ينتظركف نصيبهم كماذا يفعل هللا هبم، يقٌلبوف أبصارىم كالذم هبت، قبورىم

كىم على  ،بَبكيب جديد غّب قابل للموت ،ككأهنم يولدكف ٝبيعان من جديد، حو٥بم متحٌّبين
كلو رأيت من تعرفهم لقلت ىذا فبلف.فسبحاف من رٌد ، هم الكاملة ُب الدنياصورهتم كىيئ

كالذم ، كالذم ال يعرؼ ٤باذا ٲبوت ال يعرؼ ٤باذا ٰبٓب، األركاح إٔب أجسادىا بنفخة كاحدة
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كالذم ال يعرؼ كيف ينتهي ال يعرؼ  ، ٰبب ا٢بياة كيكره ا٤بوت فإنو يعيش أنصاؼ ا٢بياة
 كيف يبدأ!

 ﴾َُد ُّظٌََُِْٕٔ طِ خُْإَسْكُ زِنٌُسِ سَزِّيَد ًًَُمِغَ خٌُِْعَدذُ ًَـِِءَ زِدُنَّسِِّْنيَ ًَخُؾُّيَذَخءِ ًَهُنَِِ زَْْنَيُْ زِدُْمَنِّ ًَىًَُْْؤَؽْشَهَ﴿-ٜٙ
 عندما ٯبتمع هبا األٌكلوف، تصٌور اآلية الكرٲبة من أحواؿ يـو القيامة أف تضاء أرض اشر   

، فإذا ىي طاىرة بيضاء مشرقة ٕبكم هللا العادؿ، عدؿ كاإلحسافتضاء اب٢بق كال، كاآلخركف
ا٤بعركفة كا٣بفٌية ، إلظهار ا٢بقوؽ كاملة، و ا٢بق كالعدؿ كاإلحساف ابلنور ا٤بضيء ا٤بشرؽفشبٌ 

 :ا٘تعىن، على الناس
ساحة إشراقان ألرض ، إشرقت إشراقان معنواين شامبلن مضيئان  :ٙتا دَّلل  عام  (َوَأْشَرَقِت اْْلَْرضُ )

إشراقان ٭بوذجيان ٩بٌيزان ال ، اشر الٍب يتم فيها استعراض الناس كحشرىم كهتيئتهم للحساب
ًإذىا ) بواسطة الشمس الٍب كانت تشرؽ لتنوير األرض بضيائها ا٤بشع ُب دنيا األسباب كقولو

، ٓب الدنياكإ٭با ىي دار كأرض أخرل امتنعت فيها األسباب ُب عا، ُالتكوير/ (الشٍَّمسي كيوًٌرىتٍ 
 (يػىٍوـى تػيبىدَّؿي اأٍلىٍرضي غىيػٍرى اأٍلىٍرًض كىالسَّمىاكىاتي ) لو خصائصو ا٣باصة كقولو ،عآب آخر ٩بٌيز بذاتو

كيكوف النور مضيئان ، فاألرض ىي الٍب تشرؽ بذاهتا ،نبلحظ التعبّب الببلغي لآلية، ْٖإبراىيم/
َا) ذاتيان منها كدكف أف نرل مصدر النور ، ىذا الوجود ا١بديد الذم ال نور غّبه ُب (بُِنوِر َرّبِّ

َا) ككأف خالقها من ماس مضيء ذاتيان  ، (أضاءت األرض بعدؿ رهباَوَأْشَرَقِت اْْلَْرُض بُِنوِر َرّبِّ
ظهر ٢بقوؽ ا٤بظلومْب ُب ٝباؿ حكمو كقضائو

ي
كجبلؿ رٞبتو الواسعة الٍب تزيٌن ، كضياء حٌقو كا٤ب

ألف هللا ، كما يتجلى هللا تعأب لفصل القضاء،  ذاالنفٌ  ذاخٌ ا٤بقاـ كتشرح النفوس بكمالو األ
الى ييٍشرًؾي ُب وَ ) كقولو ُْالرعد/(كىاَّللَّي ٰبىٍكيمي الى ميعىقًٌبى ٢ًبيٍكًموً ) كحده ٲبلك األمر كلو كقولو

ا كيشرؽ هللا سبحانو بنوره على ا١بميع فإذا ىم ٝبيعان بضياء نوره ، ِٔالكهف/ (حيٍكًمًو أىحىدن
كبنور رهبا انفتحت كل ، كما أف ابلنور تزيٌن األمكنة ا٤بهمة ا٤بظلمة،  وف خاضعوفخاشع

كظهور األشياء ، فبل حاجب ٲبنع الرؤية كانكشاؼ الغطاء الذم ٰبجب، اآلفاؽ أماـ الناظرين
كبركز األعماؿ كلها من حق أك ابطل لكل الناظرين ُب ساحة ، الواقعة كلها على حقيقتها

َذا َفَكَشْفَنا َعنَك ِغطَاَءَؾ فَػَبَصُرَؾ اْليَػْوـَ َحِديدٌ لَّ ) اشر كقولو ْن ىَه  ِِؽ/(َقْد ُكنَت ِف َغْفَلٍ  مِّ
توضع ُب أايدم ، اب األعماؿ لكل ا٣ببلئق للحساب كا١بزاءاحضرت كتٌ  (َوُوِاَع اْلِكَتابُ )

 ية، ، على كامّبة خف٧بفوظة على شكل شريط مسٌجل ٦بٌسم ،أىلها لّبكا حقيقة أعما٥بم
اء أكاف كتاب و س، ببل ٛبثيل كال مبالغة ،ذم ثبلثة أبعاد ابلصورة كالصوت كالنية ،مصٌور بدقة

ًإانَّ كينَّا نىٍستىنًسخي مىا كينتيٍم ) ٚبٌاذ النتائج كقولواليكوف ىو األساس ُب ، الفرد أـ كتاب األمة
ا اٍلًكتىاًب الى يػيغىادً ) كقولو ِٗا١باثية/(تػىٍعمىليوفى  ذى ًبّبىةن ًإالَّ أىٍحصىاىىامىاًؿ ىى   ْٗالكهف/(ري صىًغّبىةن كىالى كى
ليقولوا كلمة  (َوِجيَء اِبلنَِّبيِّيَ ) ُْاإلسراء/ (اقٍػرىٍأ ًكتىابىكى كىفىى  بًنػىٍفًسكى اٍليػىٍوـى عىلىٍيكى حىًسيبنا) كقولو
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األمة  كما ىو موقف، كإلزاـ ا٢بجة عليهم ،ليسألوا عن تبليغ رسالتهم لؤلمة، ا٢بق الفاصلة
يػىٍوـى ) ليحضركا ٦بلس القضاء اسبة قومهم كيكونوا شهداء أمناء على أ٩بهم كقولو منهم؟

كينتهي كل  ،كهبذا ا٤بوقف ا٢باسم ييطول كل خصاـ، ُٕاإلسراء/(نىٍدعيو كيلَّ أيانىسو إبًًمىاًمًهمٍ 
 .ُب ىذا ا٤بشهد مع كل جبلؿ كخشوع كخضوع الذم يسود ا٤بوقف ،جداؿ

عضاء أ، بلئكة٤با، األئمة، األنبياء دكف:ىم الشهود كا٢بضور ُب يـو القيامة متعدٌ  (اءِ َوالش َهدَ )
ُب القضاء  ،إحضار الشهود ألجل إٛباـ إشراؽ العدؿ ،األرض كا٤بكاف كالزماف..إْب، ا١بسم

كقد تكررت حقيقة الشهداء ُب القرآف ألٮبيتها الكربل ُب فصل ، ابلدالئل كالرباىْب الكٌلية
ا) كقولو  القضاء ًء شىًهيدن ؤيالى نىا ًبكى عىلىى  ىى  نىا ًمن كيلًٌ أيمَّةو ًبشىًهيدو كىًجئػٍ  ُْساء/نال (فىكىٍيفى ًإذىا ًجئػٍ

كا٢بفظة الكراـ الكاتبْب من ا٤ببلئكة   ،كجيء بشهداء األعماؿ األمناء العاٌمْب (َوالش َهَداءِ )
لْب ٕبفظ ما يكوف من ا٤بوكٌ ، ٔالتحرًن/(ليوفى مىا يػيٍؤمىريكفى الَّ يػىٍعصيوفى اَّللَّى مىا أىمىرىىيٍم كىيػىٍفعى ) كقولو
الذين قتلوا ُب  (َوالش َهَداءِ ليشهد على صحة دعول األنبياء كتكذيب أ٩بهم ٥بم أك)، أعما٥بم

فقٌدموا حياهتم ُب ، ٤بزيد شرفهم كعلو منزلتهم كتكرًن هللا ٥بم ،سبيل هللا كنصرة ا٢بق كا٢بقوؽ
اءي ًعندى رىهبًًٌٍم ٥بىيٍم أىٍجريىيٍم ) قوف كقولوز أحياء كرماء عند رهبم ير فأصبحوا  ،سبيل هللا كىالش هىدى
 .ُٗا٢بديد/(كىنيوريىيمٍ 

فيشهد النيب على انئبو أنو أخذ ، ُب تبليغ البياف الرسإب ياء)ع(بىم نٌواب األن (َوالش َهَداءِ ك)
 )خلفاء الرسل ككرثة األنبياء( لعاملوفٍب يشهد العلماء ا، العلم منو ليعمل بو كيبٌلغو إٔب الناس

يػىٍوـى تىٍشهىدي ) ٍب تشهد أعضاء اإلنساف كقولو، بدكرىم كمسؤليتهم أهنم علموا كعملوا كبٌلغوا
نَػُهم اِبْٖتَقِّ )ِْالنور/(عىلىٍيًهٍم أىٍلًسنػىتػيهيٍم كىأىٍيًديًهٍم كىأىٍرجيليهيم ٗبىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى   يفصل بينهم (َوُقِضَي بَػيػْ

اؾى ) فبل زايدة كال نقصاف، ال ٰباسبوف أبكثر ٩با عملوا ،ابلعدؿ كاألحساف ًلكى ٗبىا قىدَّمىٍت يىدى ذى 
ـو لًٌٍلعىًبيدً  َوُىْم ََّل ) فيكوف اإلنساف ا٤بناسب ُب ا٤بكاف ا٤بناسب، َُا٢بج/(كىأىفَّ اَّللَّى لىٍيسى ًبظىبلَّ

كىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى ) لى سيئاهتم كقولوابلقضاء بنقص من حسناهتم كال بزايدة ع (يُْظَلُموفَ 
ئنا يػٍ َا) :فائدة، ْٕاألنبياء/ (لًيػىٍوـً اٍلًقيىامىًة فىبلى تيٍظلىمي نػىٍفسه شى من  (َوَأْشَرَقِت اْْلَْرُض بُِنوِر َرّبِّ

الدًٌيًن   لًييٍظًهرىهي عىلىى) دين هللا القيم كقولو، أف تشرؽ األرض كٌلها بنور اإلسبلـ، مصداؽ اآلية
رًهى اٍلميٍشرًكيوفى  َأفَّ اْْلَْرَض كذلك عند ظهور اإلماـ ا٢بجة ا٤بنتظر)ع( كقولو ) ّّالتوبة/(كيلًًٌو كىلىٍو كى
)إذا قاـ قائمنا أشرقت األرض بنور عن اإلماـ الصادؽ)ع(، َُٓاألنبياء/(يَرِثُػَها ِعَباِدَي الصَّاِٖتُوفَ 

 .ُْٕ/ُٓاألمثلرهبا(
 ﴾َٗلْظٍ َّٓد ػََِِٔطْ ًَىٌَُ ؤَػَُِْْ زَِٔد َّلْؼٌََُِٕ ًًَُكَِّْطْ ًَُُّ﴿-ٓٚ
، جزيت ٗبا عملت من خّب كشرأك ، كاستوفت كل نفس حٌقها (َوُوفَِّيْت ُكل  يَػْفٍس مَّا َعِمَلتْ )

كاستيفاء ا٢بقوؽ كاملة لكل ، مع الرٞبة كاإلحساف، صغّب أعما٥با ككبّبىا، ُب السٌر كالعبلنية



 

 397      الرابع والعشروف                       / إتزء٘ٚ/ عدد آايهتا  كي / م ٜٖالزمر / سورةَوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

نػىهيمٍ )  يقدر عليو إاٌل هللا كقولونفس بدقة متناىية ال َوُىَو ) ٔٓا٢بج/(اٍلميٍلكي يػىٍومىًئذو َّللًًٌَّ ٰبىٍكيمي بػىيػٍ
كال حاجة بو إٔب كتاب كال حافظ ، كهللا سبحانو أعلم ٗبا عمل كل إنساف (َأْعَلُم مبَا يَػْفَعُلوفَ 

 كقولو  ل شيء، كحافظ لكألف هللا يعلم بكل شيء، فبل يفوتو شيء من أعما٥بم، كال شاىد
رَّ كىأىٍخفىى) ليحاكموا أنفسهم  ،لّبل الناس أبعينهم ما صدر منهم، ٕطو/(فىًإنَّوي يػىٍعلىمي السًٌ

كإ٭با يدعو الكتب كاألنبياء كالشهداء كاألعضاء إلزامان ، ليشهدكا عدؿ هللا ا٤بطلق، أبنفسهم
 .ِٓآؿ عمراف/(الى ييٍظلىميوفى كىكيفًٌيىٍت كيل  نػىٍفسو مَّا كىسىبىٍت كىىيٍم للحجة عليهم كقولو)

َ صَُٓشًخ ﴿-ٔٚ لَعَََّٰ بِرَخ ـَدءًُىَد كُعِمَطْ ؤَزٌَْخزُيَد ًَهَدٍَ َُيُْْ خَضََٗعُيَد ؤََُْْ َّإْظٌُِْْ سُعٌَُ  ًَعِْنَ خَُّزَِّٖ ًَلَشًُخ بَََُِٰ ـَيَنَّْ
ِْٖ لَوَّطْ ًََِِٔصُ خُْؼَزَخذِ ػَََِ ٌٌَُِّْْْٓ ىََٰزَخ  هَدٌُُخ زََََِٰ ًَِّٓنٌُْْ َّعٌَُِْٕ ػٌََُِْْْْ آَّدضِ سَزٌُِّْْ ًَُّنزِسًٌَُُْْٗ ُِوَدءَ  ٌََُٰ

 ﴾خٌَُْدكِشَِّٖ
للذين كفركا اب ، من السوؽ كىو ا٢بث على السّب :وسيق (َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإىَله َجَهنَّمَ )

 يم كا٤ببادئ كاألخبلؽ..ككٌذبوا ابلق، كهنبوا أقوات ا٤بستضعفْب، كاعتدكا على الناس، كبنعمو
كدفعهم إٔب مصّبىم ، حتقارزعاج مع اإلىانة كاالإىؤالء يساقوف كيسحبوف بعنف كترىيب ك 

كيضربوف ابلسياط ا٤بوجعة من زابنية جهنم الغبلظ الشداد  ، ليعٌجلوا ٥بم العذاب ا٤بشؤـك بسرعة
ًئكىةي يىٍضرًبيوفى كي ) كقولو رىىيمٍ فىكىٍيفى ًإذىا تػىوىفػَّتػٍهيمي اٍلمىبلى يػىٍوـى ييدىع وفى ًإٔبى  ) كقولو، ِٕدمحم/(جيوىىهيٍم كىأىٍدابى

نَّمى دىعًّا ًر جىهى كما يساؽ اجملرموف   ،المتناعهم من دخو٥با، أم يدفعوف إليها دفعان ، ُّالطور/ (انى
انيوا أىنفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى ) لوو إٔب ا٢ببس كق ما سوؽ ا٤بؤمنْب أ ّّالنحل/(كىمىا ظىلىمىهيمي اَّللَّي كىلى ًكن كى

كتسرع هبم مبلئكة الرٞبة إٔب مقامهم ا١بليل كموقعهم ، الصا٢بْب بلطف كرقٌة كترغيب كتشويق
كىي ا١بماعة بعد ا١بماعة ، ٝبع زمرة (زَُمًرا) مع التعظيم كالتكرًن ،ا١بميل ا٤بتناسب معهم

ا١بماعة ، ٗٔمرًن/(أىشىد  عىلىى الرٍَّٞبى ًن ًعًتيًّا ٍبيَّ لىنىنزًعىنَّ ًمن كيلًٌ ًشيعىةو أىيػ هيمٍ ) قدمهم زعيمهم كقولوتكي
ا٤بصٌنفة كا٤برب٦بة كل صنف ٨بالف ٤بنهج هللا ُب شيء يتناسب مع صنفو كينجذب إليو كيكٌوف 

كٝباعة ، ٝباعة ترؾ الصبلة كالطٌيور على أشكا٥با تقع(، ٝباعة )كشبيو الشيء منجذب إليو
ٍبيَّ يػىٍوـى ) كقولو،  كٝباعة اجملرمْب..إْب، ين على حقوؽ الناسكٝباعة ا٤بعتد، كٝباعة القتلة، الزانة

َحتَّه ِإَذا َجاُءوَىا فُِتَحْت ) ِٓالعنكبوت/ (اٍلًقيىامىًة يىٍكفيري بػىٍعضيكيم بًبػىٍعضو كىيػىٍلعىني بػىٍعضيكيم بػىٍعضنا
عىةي ) تيفتح أبواب جهنم السبعة كقولو، ككصلوا ابلقرب منها (َأبْػَوابُػَها بػٍ ، ْْا٢بجر/(أىبٍػوىابو  ٥بىىا سى

تَبصد ككأهنا كائنة حية ٩بيزة كاعية ، ألهنا تعرفهم بسيماىم حق ا٤بعرفة، تفتح فجأة ألجلهم
ًٍت كىتػىقيوؿي ىىٍل ًمن مَّزًيدو ) لوو كقأصحاهبا بدقة،   نَّمى ىىًل اٍمتىؤلى تفتح ألجلهم ، َّؽ/(يػىٍوـى نػىقيوؿي ١ًبىهى

 (ُب عىمىدو ٩ب ىدَّدىةو  ، ًإنػَّهىا عىلىٍيًهم م ٍؤصىدىةه ) ليهم كقولوعند كصوؿ ىؤالء الكفرة إليها ٍب تغلق ع
توبيخان كتقريعان ٥بم زايدة ُب إيبلمهم ، كسأ٥بم ا٤بوكٌلوف على جهنم (َوقَاَؿ َٙتُْم َخَزيَػتُػَها)ٗ-ٖا٥بمزة/

ا فػىٍوجه سىأى٥بىيٍم خىزى كقولو) ماذا فعلتم أبنفسكم؟! النفسي: ا أيٍلًقيى ًفيهى ًٍتكيٍم نىًذيره كيلَّمى ا أىٓبٍى أيى  (نػىتػيهى
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نُكمْ ) ٖا٤بلك/ كتعرفوهنم ، فو رسله ىداه تقاة كىم بشر مثلكم تفهموف ما يقول (َأملَْ أيَِْتُكْم ُرُسٌل مِّ
على أنو ال ٯبوز القصاص قبل  :ِف ذلك دَّلل حق ا٤بعرفة ابلكفاءة كالعلم كاألمانة كاالستقامة 

 .ُٓاإلسراء/ (ذًًٌبْبى حىٌبَّ  نػىبػٍعىثى رىسيوالن كىمىا كينَّا ميعى ) ا١بناية كقولو
ُلوَف َعَلْيُكْم آاَيِت رَبُِّكمْ ) يتلوف عليكم ما يريد هللا منكم ُب كتبو السماكية ا٤بنزلة بواسطة  (يَػتػْ

َذا) فونكمكٰبذركنكم كٱبوٌ  (َويُنِذُروَيُكمْ ) ةنرسلو األمي من عذاب ىذا اليـو  (ِلَقاَء يَػْوِمُكْم ىَه
كان كأنذركان كأقاموا علينا ا٢بجج كالرباىْب فهو ؤ قد جا، نعم (قَاُلوا بَػَلىه  ) ؟ا٢باسم العصيب

يصٌور القرآف موقفهم ىذا موقف إذعاف كتسليم ال ، كلكننا كذبناىم كحاربناىم، اعَباؼ كإقرار
 قوؼ أماـ الباب ا٤بسدكد!و كال، كىم ُب حالة خضوع لؤلمر الواقع، موقف ٨باصمة كال ٦بادلة

َولَهِكْن َحقَّْت َكِلَمُ  ) ائي مؤثٌر ُب ا٤بشاعر ك٧بٌرؾ للضمائر بقياـ ا٢بجةإسلوب تربوم إٰب إنو
، كلكن كجب العقاب من هللا على من جحدى برسل هللا كرساالتو (اْلَعَذاِب َعَلى اْلَكاِفرِينَ 

أف العاقل  :وفيها إشارة ندموا حيث ال ينفع الندـ. كندموا ك)أٌشد الندامة ُب يـو القيامة(
،  ال يسلك إاٌل على بٌينة كعلم كمعرفة، ال يسلك أم طريق ال يعرؼ عاقبتوك الرشيد ٰبذر 

كىقيل رَّبًٌ أىٍدًخٍلًِب ميٍدخىلى ًصٍدؽو كىأىٍخرًٍجًِب ٨بيٍرىجى ًصٍدؽو كىاٍجعىل ٕبًٌ ًمن لَّدينكى سيٍلطىاانن كقولو)
 .َٖاإلسراء/(نًَّصّبنا
َ خَدُِذَِّٖ كِْيَد  هََِْ خدْخٌُُِخ ؤَزٌَْخذَ﴿-ٕٚ  ﴾كَسِحْظَ َٓؽٌٍَْ خُُْٔعٌََسِّشَِّٖـَيَنَّْ
، ادخلوا مرصد جهنم (اْدُخُلوا َأبْػَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَهاإهباـ القائل لتهويل ما يقوؿ) (ِقيلَ )

كيساقوف إليها زمران أم ، ادخلوا من أم ابب شئتم من أبواهبا السبعة، مرصد ا٤بستكربين
كل زمرة كٝباعة تدخل من الباب ا٤بخصص ٥با كا٤بتناسب مع ،  ٝباعات مصٌنفة ٝباعات
انىٍت ًمٍرصىادنا) عقاابن مؤبدان لكم ببل زكاؿ كال انتقاؿ كقولو، عملها نَّمى كى  ، ُِالنبأ/(ًإفَّ جىهى
، الستقبا٥بمكىجىٌدٍت إٌف جهٌنم ، كىو مكاف ا٤براقبة ا٣بفٌية لرصد الكافرين، من الرصد :مرصاداً 

 ٍب رجعوا إٔب مأكاىم األخّب لئلقامة الطويلة، ككأ٭با كانوا ُب رحلة ُب األرض فأفسدكا فيها
ِينَ ) ا٤بَبفعْب عن اإلٲباف ، (فبئس مأكل كمنزؿ ا٤بتكربين على آايت هللافَِبْئَس َمثْػَوى اْلُمَتَكِبِّ

ما ، ا٢باؿ كبئس ا٤بآؿفبئس ، ا٤بتمردين على ا٢بق كالعدؿ كا٣بّب، ا٤بتعالْب على رساالتو، اب
ءي ُب ) كالكربايء يليق اب كحده كقولو، تكرٌب إاٌل كضيع سافل لذلٌة ٯبدىا ُب نفسو كىلىوي اٍلًكرٍبايى

كا٤بتكرب ينازع هللا ، )الكرب رداء هللاعن اإلماـ الباقر)ع(، ّٕا١باثية/ (السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً 
إشارة إٔب أف  كٓب يقل)ادخلوا جهنم( (وا َأبْػَواَب َجَهنَّمَ اْدُخلُ قاؿ) :فائدة .ُِْ/ّٕالبحاررداءه(

 تستقبلهم جهنم من أكؿ أبواهبا فهم ُب جهنم فعبلن!، أبواب جهنم قطعة من جهنم
يُْْ خَضََٗعُيَد عََِدٌّ ػٌََُِْْْْ ـَدءًُىَد ًَكُعِمَطْ ؤَزٌَْخزُيَد ًَهَدٍَ َُ لَعَََّٰ بِرَخ ًَعِْنَ خَُّزَِّٖ خظَّوٌَْخ سَزَّيُْْ بََُِ خُْفَنَّصِ صَُٓشًخ ﴿-ٖٚ

 ﴾ىِسْعُْْ كَددْخٌُُِىَد خَدُِذَِّٖ
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لبياف الفارؽ الكبّب بْب حاؿ السوقْب كبْب ، كذكر السوؽ إٔب ا١بنة على كجو ا٤بقابلة (َوِسيقَ )
(حٌثوىم َوِسيَق الَِّذيَن اتػََّقْوا رَبػَُّهمْ ) معناه كمغزاه كدالالتو السوؽ من ٠بوٌ  فإف ٠بوٌ ، ا٤بنزلتْب

، كعلى مراكب خاصة سريعة، سوؽ الكراـ كابحَباـ كإكبار كإعزاز، على ا٤بسّب ابلَبغيب إليو
كما يفعل ٗبن يكرـٌ من الوافدين ،  موفكٝباعات ٩بٌيزكف مكرٌ  ،فو كعلى شكل كفود ٧بَبم

من الذم يستحق ىذا التكرًن ، وشّتاف ما بي السوقي، الدكبلوماسيْب على بعض ا٤بلوؾ
كالتزموا  ،كىم الذين توٌقوا كامتنعوا من معاصي هللا ()كمن اتٌقى هللا كقاه(ِذيَن اتػََّقْوا رَبػَُّهمْ الَّ ىم)

حٌثوىم على ا٤بسّب  (ِإىَل إْتَنَِّ  زَُمًرا) ٗبنهجو ا٤بستقيم ُب كل األحواؿ ُب الشدة كالرخاء
، ٝباعات مصٌنفة (َمًرازُ ) ابلَبحيب إٔب مقرىم األبدم الذم ىيئو هللا ٥بم ليعٌجل ٥بم النعيم

متفاكتْب ٕبسب تفاكت مراتبهم ُب الفضل كالعطاء  ،فرحْب مستبشرين، ٝباعة بعد ٝباعة
ليكوف اإلنساف ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب  ، ثلهماكل ٝباعة منهم مع من ٲب،  ا٤بنزلة وكعل

اكقولو) كاألكصياء مع ، فيكوف األنبياء مع األنبياء، ٖٓمرًن/ (يػىٍوـى ٫بىٍشيري اٍلميتًَّقْبى ًإٔبى الرٍَّٞبى ًن كىٍفدن
 .كالشهداء مع الشهداء..إْب، كالعلماء مع العلماء، األكصياء

فتح الكراـ ، ٥بم قبل كصو٥بم إليها (َوفُِتَحْت َأبْػَوابُػَها(حٌب إذا كصلوا إليها )َحتَّه ِإَذا َجاُءوَىا)
كتقف ، صر للضيف العزيز قبل قدكموكما تفتح ا٣بدـ ابب الق،  كاالحَباـ استعدادان الستقبا٥بم

نَّاًت عىٍدفو م فىتَّحىةن ٥بَّيمي اأٍلىبٍػوىابي منتظرة حضوره كقولو) كا٢بكمة ُب الببلغة القرآنية ُب ، َٓص/(جى
  .زايدة الواك ألىل ا١بنة

إٌف أبواب السجوف تكوف مغلقة إٔب أف ٯبيئها ، دكف الٍب قبلها من أىل جهنم (َوفُِتَحتْ )
ٖببلؼ أبواب ا١بنة ذات ، فتفتح أبواهبا عند كصو٥بم إليها ٍب تغلق عليهم، ائمأصحاب ا١بر 
كالكفاءة تعرؼ ، فإهنا تفتح قبل كصلهم إليها انتظاران ٤بن يدخلها من األكٌفاء، األمل كالسركر

َوقَاَؿ َٙتُْم ) فناسب دخوؿ الواك ىنا دكف قبلها، من سيماء كجوىهم ضاحكة مستبشرة
ـٌ َعَلْيُكمْ وٌكلْب هبم من ا٤ببلئكة الكراـ مستقبلْب ٥بم كمهنئْب كمرحبْب هبم)ا٤ب (َخَزيَػتُػَها  (َساَل

 كمن كل آفة ،كأماف من كل سوء، بشارة ابلسبلمة من ٝبيع ا٤بكاره، سبلـ من هللا عليكم
ُتمْ ) كا٢بفاكة البالغة ، كاستقبا٥بم الطيب، كجاءت بعد السبلـ للَبحيب بصفتهم ا٤بمٌيزة (ِطبػْ

ُتمْ ) اء ا٤بعطٌركالسن كطابت  ، كطابت قلوبكم ٗبحبة هللا، (كطاب لكم ا٤بقاـ كاإلقامةِطبػْ
ُتمْ ) كطابت مشاعركم بطاعتو، لسنتكم بذكرهأ كتساميتم ، كتطٌهرت أنفسكم من العيوب (ِطبػْ

فما يكوف ُب ىذا ، كعملتم الطٌيب فجزاؤكم الطيب، كجئتم طٌيبْب، فكنتم طٌيبْب، عن الذنوب
فيغتسلوف هبا ، على عْب من ا٤باء إهنم يردكف) قيل:، كما يدخلها إالٌ الطٌيبوف، الطٌيب ا٤بقاـ إالٌ 

 فييطٌهر هللا أجوافهم فبل يكوف بعد ذلك منهم حدث كأذل كال تتغٌّب ألواهنم(، كيشربوف منها
ٍن ًغلٌو ) كقولو ْْٔ/٦ٖبمع البياف  (ُلوَىا َخاِلِدينَ فَاْدخُ ) ّْاألعراؼ/ (كىنػىزىٍعنىا مىا ُب صيديكرًًىم مًٌ
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للداللة على أف ٥بم من الكرامة كالتعظيم ما ال ٰبيط بو الوصف كالبياف  ، مؤبٌدين ُب نعيمها
)كلكم يدخل عن النيب)ص(، ّٔمرًن/ (تًٍلكى ا١بٍىنَّةي الًٍَّب نيوًرثي ًمٍن ًعبىاًدانى مىن كىافى تىًقيًّا) كقولو

كمن عصاين فقد ، من أطاعِب دخل ا١بنة قاؿ: ؟قالوا كمن أيىب اي رسوؿ هللا، ا١بنة إاٌل من أىب
  )من ابع نفسو بغّب نعيم ا١بنة فقد ظلمها(. ِف غرر اٖتكم ،ُٖٓٔالبخارم،أىب(!
٧بذكؼ للداللة على أف ٥بم من الكرامة كالتعظيم ما ال ٰبيط بو  (ِإَذا َجاُءوَىا) جواب :فائدة

 الوصف كال تشرحو العبارات!
 ﴾كَنِؼَْْ ؤَـْشُ خُْؼَدِِِٓنيََُِِّوِ خَُّزُِ فَذَهَنَد ًَػْذَهُ ًَؤًَْسَؼَنَد خُْإَسْكَ َٗعَسٌََّؤُ َِٖٓ خُْفَنَّصِ لَْْػُ َٗؾَدءُ  ًَهَدٌُُخ خُْمَْٔذُ﴿-ٗٚ
ىم دىشوا كفرحوا كشكركا هللا أهنا مستقرٌ  ،٤با رأل ا٤بٌتقوف نعيم ا١بنة عند أكؿ دخو٥بم إليها   

عوه ُب الدنيا ُب القرآف الكرًن من آايت ا١بنة كقصورىا كأهنارىا كتذٌكركا ما قرأكه ك٠ب ، الدائم
َوقَاُلوا اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ ) كىنا عاينوا أكثر ٩با ٠بعوا كقولو، كٜبارىا كحورىا كأمنها كأماهنا كاطمئناهنا

 ِٗٔٔف هنج البالغ  حكم ّْؼ/األعرا (الَِّذي َىَداَن ِٙتَهَذا َوَما ُكنَّا لِنَػْهَتِدَي َلْوََّل َأْف َىَداَن اّلِلَُّ 
، ككل شيء من اآلخرة عيانو أعظم من ٠باعو، )كل شيء من الدنيا ٠باعو أعظم من عيانو
كالذم ٰبمد هللا ُب اآلخرة ىو الذم كاف ٰبمد  فليكفكم من العياف السماع كمن الغيب ا٣برب(

ُب الدنيا ف يطمح كاكىو الذم  ، ككل من يدخل ا١بنة يناؿ درجة من الكماؿ، هللا ُب الدنيا
مىن كىفىرى ) كىكذا تكوف النتيجة على ضوء ا٤بقدمة كقولو، النسيب طالبان سٌلم التكامل اإلنساين

ٍهى فػىعىلىٍيًو كيٍفريهي  /(ديكفى كىمىٍن عىًملى صىا٢ًبنا فىؤًلىنفيًسًهٍم ٲبى َوَأْورَثَػَنا اْْلَْرَض يَػتَػبَػوَّأُ ِمَن إْتَنَِّ  َحْيُث ) ْْالرـك
كتٌصرؼ ا٤بالك ُب ، نتصٌرؼ فيها تٌصرؼ الوارث ُب ما يرث (يَػتَػبَػوَّأُ ) كمٌلكنا أرض ا١بنة (َيَشاءُ 
ىذه ىي األرض الٍب ، مع كامل السعادة كاألماف، كننزؿ كنسكن فيها حيث نشاء، ملكو

كلمة   ؤككأف التبوٌ  (يَػتَػبَػوَُّأ ِمَن إْتَنَّ ِ ) كينالوف من نعيمها الذم يريدكف، تستحق أف تورث
، القابل لبلٌتساعا٣ببٌلب كىي ا٤بكاف ا٤ببلئم ا٢بسن ، معناىا الداللة ُب امتداد ،غية كاسعةببل

فيجلس حيث يشاء ُب جنتو ا٣باصة بو ابمتياز  ، دليل على أف ا١بنة كاسعة كأماكنها متنٌوعة
ًلكى مىكَّنَّا لًييوسيفى ُب اأٍلىٍرًض يػىتػىبػىوَّأي ًمنػٍهىا حىٍيثي يىشىا) كقولو  (َحْيُث َيَشاءُ ) ٔٓيوسف/ (ءي كىكىذى 

كىنا إشارة أخرل إٔب كثرة نعيمهم كسعة أماكنهم ، كسعة معناىا ؤبو كىذا ما يؤٌكد معُب التٌ 
اسنْب  ،(فنعم ا١بزاء على كـر هللا ٥بؤالء ا٤بٌتقْبفَِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَ ) ٥بمز كتعدد قصورىم كمنا

ري  ًإفَّ العاملْب  كالنافعْب للناس.كقولو) يػٍ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت أيكلى ًئكى ىيٍم خى
ًيَّةً  كأعٌدت ، كتنزٌلت عليهم السكينة، )حٌفت ا٤ببلئكة أبىل ا١بنة ِف هنج البالغ ، ٕالبٌينة/(اٍلربى

 كٞبد مقامهم(سعيهم فرضيى ، مقامات الكرامات ُب مقاـ اطٌلع هللا عليهم فيو
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 ﴾ًَهُنَِِ زَْْنَيُْ زِدُْمَنِّ ًَهََِْ خُْمَْٔذُ َُِِّوِ سَذِّ خُْؼَدَُِٔنيَدجٌَِصَ لَدكِّنيَ ِْٖٓ لٌٍَِْ خُْؼَشْػِ ُّغَسِّمٌَُٕ زِمَْٔذِ سَزِّيِْْ ًَظَشٍَ خََُِْٔ﴿-٘ٚ
اْلَماَلِئَكَ  ) كمن يشهد موقف القيامة ،(ترل اي دمحمَوتَػَرى اْلَماَلِئَكَ  َحافَِّي ِمْن َحْوِؿ اْلَعْرشِ )

الكرًن الذم الفاعل ىو ا٤بقاـ ا٤بركزم ا٤بعنوم  (اْلَعْرشِ َحْوِؿ )٧بيطْب يطوفوف ، ٧بدقْب (َحافِّيَ 
آؿ  (قيٍل ًإفَّ اأٍلىٍمرى كيلَّوي َّللَّ ) الٍب يدبر هبا العآب ا٤بخلوؽ كقولو ،تصدر منو األكامر اإل٥بية

السيطرة التامة كالشاملة على كل  : كناية تشبيهية، كاستعارة ببلغية ُب بيافوالعرش، ُْٓعمراف/
ُيَسبُِّحوَف )الكائنات، كٙبيط ابلعرش ا٤ببلئكة، كىم ُب ٞبد هللا كذكره كتنفيذ أكامره عزكجل 

إذ ليس ُب ، دان ده كٛبجيده كذكره تلٌذذان ال تعبٌ ليس ٥بم عمل إاٌل تسبيح هللا كٞب (ِبَْمِد َرّبِِّمْ 
لتحميد كالثناء، كيتفاعلوف مع طاعة هللا تلقائيان كبرغبة فهم يتنٌفسوف التسبيح كا ف!ياآلخرة تكل
ككل ىذه التسبيحات على سبيل تكٌلف، كما نتنٌفس ا٥بواء تلقائيان من دكف تكٌلف، من دكف 

وىنا يشرتكوف ، كليس على كجو العبادة الواجبة، كالرغبة ةبالتشريف كاالستئناس كا
ُب كحدة ٝبيعان فيكونوف ، عام  اْلخرىبتسبيحهم اٗتاص مع تسبيح ّتيع الكائنات ال

العاـ يعطي ا٤بشهد العبادم ا٤بتٌحرؾ ، كُب ىذه األجواء ا٤بتألقة ا٣باشعة، مٌتحدة موٌحدة كاحدة
كىًإف مًٌن شىٍيءو ًإالَّ ييسىبًٌحي ٕبىٍمًدًه كىلى ًكن الَّ تػىٍفقىهيوفى ) ركعةن كٝباالن ككماالن كجبلالن كقولو

نَػُهم اِبْٖتَقِّ )ْْء/اإلسرا (تىٍسًبيحىهيمٍ  كالعدؿ كاإلحساف  (اِبْٖتَقِّ ) كقضى هللا بْب ا٣بلق (َوُقِضَي بَػيػْ
فيكوف ، فأدخل بعضهم النار كبعضهم ا١بنة كل ابستحقاقو، الذم ال اشتباه فيو كال إنكار

زًمى الًَّذينى لًيىٍجزًمى الًَّذينى أىسىاءيكا ٗبىا عىًمليوا كىٯبىٍ ) اإلنساف ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب كقولو
ل بل ئٓب يسند القوؿ إٔب قا (َوِقيلَ ) (َوِقيَل اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ )ُّالنجم/(أىٍحسىنيوا اًب٢ٍبيٍسُبى 

ٞبد ، فدٌؿ على أف ٝبيع ا٤بخلوقات شهدت  اب٢بمد ُب حكمو كعدلو كقضائو، أطلقو
كعند ، ٓب يفعل كال يفعل إاٌل ا١بميل ا٢بمد للذم، كٞبد ذم ا١ببلؿ كاإلكراـ، فضل كإحساف

َوِقيَل اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ َربِّ ية من مهمتها الكربل ُب القضاء بْب الناس اب٢بق)٥بانتهاء اكمة اإل
، كختم حكمو بينهم اب٢بمد، فإف هللا عز كجل ابتدأ خلق كافة ا٤بخلوقات اب٢بمد (اْلَعاَلِميَ 

كىآًخري ) اب٢بمد  كقولو كل أمر كمناسبة ككلمة كانتهائها  ئفيبتد، ليتشٌبو ا٤بؤمن أبخبلؽ هللا
 .َُيونس/(دىٍعوىاىيٍم أىًف ا٢بٍىٍمدي َّللًًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى 

  وِف اٗتتاـ يقوؿ:
ًذًه تىٍذًكرىةه قولو تعأب)  ِٗ(اإلنساف/ٚبَّىذى ًإٔبى  رىبًًٌو سىًبيبلن فىمىن شىاءى اًإفَّ ىى 

ٔبهد ، ككانت كتابتها بقدرم ال بقدرىا، (لسورة الزمرُميسَّرالْ  رآفِ القُ  يُ عْ وَ ًب بعوف هللا تعأب)
 كتدفع النقمات بتاريخ ، كتزداد الربكات، كاب٢بمد تتم الصا٢بات، و ا٢بمد كا٤بٌنةفللٌ  ،متواصل

ق، ُب العراؽ، الكاظمية، داعْب هللا سبحانو أف َُْْ/ذم القعدة/ِٓـ ا٤بوافقَُِٗ/ُِ/ِٖ
 ة بقية الٌسور القرآنية، إنو ٠بيع ٦بيب الدعاء.يعيننا على تكمل

بقلم الباحث:مكي قاسم البغدادم
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 :ةمن مقاصد السور 

ا٤بعركة صراع ا٣بّب كالشر، ك كموضوعها البارز ، ور ا٤بكيةتيعُب أبمور العقيدة كسائر السٌ ، مكية
ٍب ، العنف كالشدة ٥بذا جاء جٌو السورة مشحوانن بطابع، كا٢بق كالباطل، بْب ا٥بدل كالضبلؿ

ٍب عرضت صورة ، ابتدأت السورة بصفات هللا ا٢بسُب، تسفر عن مصارع الطغاة ا٤بأساكية
كٙبٌدثت السورة عن بعض مشاىد اآلخرة ، كمصارع اجملرمْب، ٦بادلة الكافرين كا٤بعاندين

، يبالرى كإذا القلوب لدل ا٢بناجر تكاد تنخلع لشدة ا٥بوؿ ُب ذلك اليـو العصيب، كأىوا٥با
وظهور رجل مؤمن من آؿ فرعوف يكتم  ،مع فرعوف الطاغية ُث عرات قص  موسى)ع(

ٍب ُب ، ف كحذرعن موسى ُب تلطٌ العلمي كا٤بنطقي كالدفاع  يصدع كالمو ابإل٦تاف، إ٦تايو
كتضرب مثبلن للمؤمن كالكافر ، ٍب تعرض السورة بعض ا٤بشاىد من عظمة هللا ،صراحة ككضوح

، تم السورة اب٢بديث عن مصارع ا٤بكذبْب كىم ُب غفلتهم يعمهوفكٚب ابلبصّب كاألعمى.
كتسمى ، ألف مطلعها)غافر الذنب(كغافر من أ٠باء هللا ا٢بسُب ؤمن(()ا٘ت )سورة غافر يتٔتّ 

الدر  (اٖتواميم ديباج القرآف) عن النيب)ص( :فضلها سورة ا٤بؤمن لذكر قصة مؤمن آؿ فرعوف.
 كليباب القرآف ا٢بواميم(، )لكل شيء ليباب بن عباس:ان ع، فآر٤تاف القر ك أ ،ٗٔ/ٕا٤بنثور

، قاؿ النيب )ص( يـو أحد، ليكن شعاركم )حم ال ينصركف( أم ٕبماية هللا ْٓٔ/٦ٖبمع البياف
: ىذا الفضل مالحظ ، ُْٗ/ٖركح البيافعداءىم. أ، فبل ينتصر كالعناية هبم ينصركف للمؤمنْب

  من شركطو. بشرطو كشركطو، كاالستقامة على منهج هللا

 
 ﴾لْ﴿-0

عة )من اآلايت ا٤بتشاهبة( كتقدـ ُب أكؿ سورة البقرة عن تقرأ حا، ميم من األحرؼ ا٤بقطٌ 
متسلسلة ُب ا٤بصحف الشريف ر قرآنية، عة، ىذه بداية ا٢بواميم من سبع سوٌ ا٢بركؼ ا٤بقطٌ 

عجاز إٔب إشارة إ( حمكىي: غافر، فصلت، الشورل، الزخرؼ، الدخاف، ا١باثية، األحقاؼ. )
ث إنو مؤٌلف من جنس ىذه األحرؼ العربية الٍب يستخدمها الناس، كمع ذلك ىم يالقرآف، ح

عاجزكف عن اإلتياف ٗبثلو أك بعضو ُب الفصاحة كالببلغة كالعلـو ا٤بتنوعة كا٤بقاصد ا٤بتألقة 
 الفريدة.

 ترتيبها
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 ﴾ظَنضَُِّ خٌُِْعَدذِ َِٖٓ خَُِّوِ خُْؼَضِّضِ خُْؼَِِِْْ﴿-1
كامل بذاتو كا٤بكٌمل ال (اْلِكَتابِ آف منهج حياة متكامل  لسعادة البشرية ٝبعاء)إٌف ىذا القر 

منزؿ من هللا الكامل ا٤بطلق، لذلك جاءت إيقاعات القرآف قوية الَبكيب، ِكَتاِب( اللغّبه )
تَنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن ) :ا٘تعىنين، عميقة ا٤بعاين، كاسعة الدالالت امتينة الببلغة، دقيقة ا٤بب

(ا البالغة، منزؿ من هللا من عليائو ال من العظمى ىذا القرآف ا٢بقيقة الكربل، كا٢بجة ّلِلَِّ
فهو مصدر رئيس لبناء العقيدة الصحيحة، كسبيل ، ُٔٔالنساء/( أىنٍػزىلىوي بًًعٍلًموً كقولو )الناس،

ٔب أدىن، كىو ( نزؿ تفيد العلو، أم نزؿ من عاؿو إتَنزِيلُ ىداية كدراية إٔب فوز اإلنساف ك٪باتو )
فيكوف القرآف دستور حركي، ألنو نزؿ من خبلؿ نزكؿ تدرٯبي ٕبسب ا٤بواقف كاألحداث، 

 واقع، فهو كتاب حركي كمنهج كاقعي.حركة ال
يِن ُكلِّوِ كُب قولو ) ، ليس ا٤بعُب أف يكوف كل الناس مسلمْب، بل ّّالتوبة/(لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

لتقوية بصّبهتم كليحل مشاكلهم، رغم أهنم ال يؤمنوف  ليكوف اإلسبلـ مصدر ىداية للناس
رًهى اٍلكىاًفريكفى ابإلسبلـ كقولو ) يسميو الكتاب عندما ييكتب، ( مرة اْلِكَتابِ ، )ِّالتوبة/(كىلىٍو كى

ته بػىيًٌنىاته ُب صيديكًر كقولو )يو )القرآف( عندما ييقرأ، فهو ييقرأ ُب الصدكر،  كيسمٌ  بىٍل ىيوى آىايى
( الغالب القاىر ُب ملكو، لو صفات اْلَعزِيزِ كيقرأ من السطور) ،ْٗالعنكبوت/( أيكتيوا اٍلًعٍلمى  الًَّذينى 

( كثّب العلم ٖبلقو، كيعلم ما يقولوف كما اْلَعِليمِ ) ُُالشورل/(لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ  الكماؿ )
 يفعلوف، كال ٱبفى عليو شيء، كالذم يدبر الوجود عن علم كخربة.

 ﴾ قِريُخَُْٔ بَُِْْوِ  ىٌَُ بَُِّد بََُِٰوَ َُدخُزَّٗرِ ًَهَدزَِِ خُعٌَّْذِ ؽَذِّذِ خُْؼِوَدذِ رُِ خُيٌٍَِّْ   ؿَدكِشِ﴿-2
( إهنا من أ٠باء هللا ا٢بسُب، كصف هللا نفسو بستة صفات تدؿ على َغاِفِر الذَّيبِ )   

كلم  التوحيد )قاعدهتا اإلستمرار، كىي ٗبثابة األساس لَببية النفوس على عبادة هللا، الٍب 
، كىذه الصفات مرتبطة ابألعماؿ الٍب يعملها اإلنساف ابختياره، فيكوف (وتوحيد الكلم 

)ا٤برء حيث يضع  ِف غرر اٖتكماإلنساف ىو الذم يبِب مستقبلو الدنيوم كاألخركم بنفسو، 
ل كال يهمل، ( ساتر الذنب كماحي العيب، كال يعاجل ابلعقوبة، كٲبهَغاِفِر الذَّيبِ نفسو( )

ِلَك الذم يدفع ذنبو بعمل ا٢بسنات كصاّب األعماؿ، كقولو) ِإفَّ اٖتََْسَناِت يُْذِىَْبَ السَّيَِّئاِتۚ  ذَه
غرر ِف ، َْص٤ُٗبراغيتبع الٌسيئة ا٢بسنة ٛبحيها(اأ) عن النيب)ص(، ُُْىود/ (ِذْكَرىه لِلذَّاِكرِين

 كأنو أٮبل، كأنذر حٌب كأنو أعذر! )فوهللا لقد سَب، حٌٌب كأنو غفر(، كأمهل حٌٌب  اٖتكم
 ( لعباده الراغبْب ُب العودة إٔب رهبم عز كجل، كٗبا يستحقونو من الغفراف كقولوَغاِفِر الذَّيب)
 .ٔالرعد/(ِإفَّ رَبََّك َلُذو َمْغِفَرٍة لِّلنَّاِس َعَلىه ظُْلِمِهم)
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ر ربو كترؾ الذنب، كندـ عليو، ( ٤بن صدؽ التوبة كاستقاـ كعمل ا٣بّب، كاستغفقَاِبِل التػَّْوب)
كعـز على عدـ العودة إليو، فهؤالء يتقبلهم رهبم كٯبعلهم ُب ٞباه، كيفتح ٥بم ابب رٞبتو ببل 

التوبة، ألف التوبة الصادقة  خرقٌدـ الذنب كأ ِِِالبقرة/(ِإفَّ اّلِلََّ ٤تُِب  التػَّوَّاِبيَ حجاب كقولو )
ُثَّ ََتَب َعَلْيِهْم ) لقلوب، كتشرح الصدكر كقولوٛبحو الذنوب، كتستنزؿ الرٞبة، كتطٌهر ا

كنز العماؿ خرب من الذنب كمن ال ذنب لو( ائب)الت عن النيب)ص(، ُُٖالتوبة/ (لِيَػُتوبُوا
َشِديِد ) ُِٔ/ُالدر ا٤بنثور)إٌف كل بِب آدـ خطٌاء، كخّب ا٣بطٌائْب التوابوف( وعنو )ص(، َُُْٕ
على الفساد، كٓب يتب كٓب يستغفر، كعمل ٗبا  صرٌ أعاند ك ( ٤بن طغى كبغى كاعتدل ك اْلِعَقابِ 

يهول، كأعرض عن طاعة ا٤بؤب، كحارب الرسل كالرساالت كيكوف ضرران على حركة ىذا 
ـٍ ) الوجود ٗبا فيو كمن فيو، كقولو ، حٌب ال يظن أف هللا يغفر ْآؿ عمراف/(َواّلِلَُّ َعزِيٌز ُذو ايِتَقا

( كلكنو يقٌدـ رٞبتو على َشِديِد اْلِعَقابِ لة كال مباالة بل )الذنوب كيقبل التوبة عن ضعف كغف
عرؼ قدره كٓب  أن )رحم هللا امر  ِف غرر اٖتكمغضبو كعذابو، ليعرؼ اإلنساف حٌده فيقف عنده، 

٤َتَْذُر اآْلِخَرَة دعو إٔب التوازف بْب ا٣بوؼ كالرجاء كقولو)تيتعدَّ طوره( كىكذا الَببية القرآنية 
  .ٗالزمر/(َ  رَبِّوِ َويَػْرُجو َرْتَْ 

كل شيء، كتطوؿ على قدرة القادرين، كإحساف على  قدرتو تعأب طائلة كغالبة  (ِذي الطَّْوؿِ )
َألَْيَس اّلِلَُّ ِبَكاٍؼ هللا شامل، كتفضلو طائل لكل شيء، كيرزؽ بغّب حساب كقولو )

)ما شاء هللا كاف، كما ٓب  ( يعمل ما يشاء كال يعمل ما يشاء غّبهِذي الطَّْوؿِ ) ّٔالزمر/(َعْبَدهُ 
( صاحب ِذي الطَّْوؿِ يشأ ٓب يكن( فجمع هبذه الصفة صفات جبلؿ هللا ككمالو كٝبالو )

الفضل كاإلكراـ كاإلنعاـ الذم تطوؿ مدتو على صاحبو، فهو ذك النعم الٍب ال ٰبصيها 
لو ٙبننان العاٌدكف، كيعجز عن شكرىا اجملتهدكف، كٯبيب من دعاه كيعطي من سألو كمن ٓب يسأ

(ليعلم أف العاصي أتى ُب ىبلؾ َشِديِد اْلِعَقابِ ( بعد قولو )ِذي الطَّْوؿِ منو كرٞبة، إ٭با ذكر )
( ال معبود ٕبق إال هللا، كال رٌب ُب الوجود سواه، ََّل ِإلَهَو ِإَّلَّ ُىوَ نفسو بنفسو، ال من قبل ربو )

ا ٕبكمتو، ككل ما عداه ٨بلوؽ لو فهو عز كجل أكجد ا٣بلق كالقائم على تدبّب أمورىم كتقديرى
  .٧بتاج إليو

)الٌتوحيد  ِف غرر اٖتكم( إنو مقاـ التوحيد ا٣بالص، كمقاـ خالص التوحيد، ََّل ِإلَهَو ِإَّلَّ ُىوَ )
لوىية كحده ال شريك لو، كال شبيو حياة النفس( فبل تغالوا كال تشركوا ُب عبادتو أحدان، فلو األ

 (َواْعُبْد رَبََّك َحتَّه أيَْتَِيَك اْلَيِقيُ تحق العبادة سواه كقولو )كال نظّب كال مثيل لو، كال يس
( إليو كحده ا٤برجع لكل ا٣ببلئق ُب الدنيا كاآلخرة، كال مرجع لغّبه، ِإلَْيِو اْلَمِصريُ ) ٗٗا٢بجر/

 (َكَسَبتْ   لَِيْجِزَي اّلِلَُّ ُكلَّ يَػْفٍس مَّافيجازيهم أبعما٥بم، فمنو البداية كإليو النهاية كقولو)
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 ُِّىود/ (َوِإلَْيِو يُػْرَجُع اْْلَْمُر ُكل وُ من لقائو، كقولو) رٌ مف، فبل مهرب من حسابو، كال ُٓابراىيم/
لقيامة، )ا٢بقيقة الكربل( نعرؼ فلسفة ا٢بياة، كقيمة الوجود اكإبقرار حقيقة ا٤بعاد إٔب يـو 

هللا بعباده, كصلة عباده بو،  توٌضح اآلية صلة -ُ:فائدةعلى أنو أكرب من ظاىره ا٤بشهود، 
( َشِديِد اْلِعَقابِ ) جاءت-ِبصفاتو كمشيئتو كإرادتو كمواطن رضاه كسخطو هللا كيعرٌفهم 

 ف( كاقعة بْب رٞبتْب، للداللة أَشِديِد اْلِعَقابِ ( فكانت )ِذي الطَّْوؿِ ( ك )َغاِفِر الذَّيببْب)
 .ْٓاالنعاـ/(لىى نػىٍفًسًو الرٍَّٞبىةى ٍم عى كىتىبى رىب كي كقوؿ )  رٞبتو سبحانو سبقت غضبو.

 ﴾ َٓد ُّفَددٍُِ كِِ آَّدضِ خَُِّوِ بَُِّد خَُّزَِّٖ ًَلَشًُخ كََِد َّـْشُسْىَ ظَوَُِّسُيُْْ كِِ خُْسَِِددِ﴿-3
 ( كينكرىاِف آاَيِت اّلِلَِّ ) القرآف الكرًن نور ىداية، كمصدر دراية ، كما من أحد ٯبادؿ كيشك

( كحدىم ىم الشذكذ الشارد عن نظاـ ىذا الوجود الكبّب، فهم غنيمة َفُرواِإَّلَّ الَِّذيَن كَ )
الشيطاف كعاقبتهم ا٣بسراف، فهم لظبلـ بصائرىم كمرض قلوهبم قد استغلق عليهم ىذا الكتاب 
، فجعلوا يلقونو  ا١بليل، ألف قلوهبم قاسية مقفلة عنو، فلم يهتدكا إٔب ما فيو من فنوف العلـو

َما ا٤بزاح السقيم، ال طلبان للتعٌلم منو، كالذم ال ينفعو العلم يضره ا١بهل )اب١بداؿ العقيم ك 
: ا٤بفاكضات الفكرية، كا٤بطارحات العلمية البٌناءة، على سبيل إتداؿ (٣ُتَاِدُؿ ِف آاَيِت اّلِلَِّ 

اختبلفات من أجل قرع ا٢بجة ٕبجة أقول منها، ببل عصبٌيات كال   لٌ ٢ب ،ا٤بنازعة كا٤بغالبة
نضاج حالة ا٢بوار الفكرم، كالوصوؿ إٔب إصرار على آراء، فا١بداؿ أيريد لو إٌيات كال كراى

 .نتائج صحيحة مفيدة للجميع، ٙبلَّ هبا الشبهات، كترفع ا٤ببلبسات
( ما ٱباصم كال يعاكس ا٢بق كيطعن ُب القرآف كيكذبو إاٌل َما ٣ُتَاِدُؿ ِف آاَيِت اّلِلَِّ : )ا٘تعىن

ا١بداؿ العلمي البٌناء ، ٓغافر/(َوَجاَدُلوا اِبْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِو اْٖتَقَّ )ا١بحود العنود كقولو
ل، كالرد على الشبهات طكا٤بطلوب إليضاح ا٢بق ا٤بلتبس ابلبا إتداؿ ا٘تمدوحعي، ىو و ا٤بوض

 (َسنُ َوَجاِدْٙتُم اِبلَِِّت ِىَي َأحْ كاإلجابة على الغامض من اآلايت ا٤بتشاهبات كقولو)كا٤ببلبسات 
َوِمَن كقولو)  ، كىو ا٤بقصود ُب اآلية،كىو ا١بداؿ بغّب علم وىناؾ جداؿ مذمـو ،ُِٓالنحل/

)ال ٛباركا ُب القرآف، فإف ا٤براء فيو   عن النيب)ص(، ّا٢بج/( النَّاِس َمن ٣ُتَاِدُؿ ِف اّلِلَِّ بَِغرْيِ ِعْلمٍ 
، ا٘تراء ،ْْصِْا٤براغيكفر( ف ابطبلن ليدحض بباطلو حقان )من أعاوعنو)ص(: ا١بداؿ ا٤بذمـو

 .ِّٕ/ٕالدر ا٤بنثورفقد برئت منو ذمة هللا كذمة رسولو(
َفاَل يَػْغُرْرَؾ تَػَقل بُػُهْم ِف إاٌل الذين رسخ الكفر ُب قلوهبم فبل يرجى عبلجو، )ِإَّلَّ الَِّذيَن َكَفُروا( )

ف ألنفسهم من متاع الدنيا ( فبل يهمك كال ٱبدعك اي دمحم إمها٥بم، كاتركهم كما ٱبتارك اْلِباَلدِ 
 (َفاَل يَػْغُرْرؾَ  عليو!) وفألنو مؤٌقت كٰباسب ،القليل، مهما كثر كتنوٌع فهو قليل كال قيمة لو

متنوعة، كبعقد مؤٛبرات سياسية، كاتٌفاقات كاستثمارات فوف ُب الببلد بتجارات عندما يتصرٌ 
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ومية، كاستبلـ السلطة، غتناـ ا٤بناصب ا٢بك)أك( يطمحوف الدكلية، كٗبناكرات عسكرية 
( عندما ينتقلوف من نعمة إٔب أخرل سا٤بْب َفاَل يَػْغُرْرؾَ ) كالسيطرة على موارد الببلد كالعباد

اء أقوايء أغنياء منٌعمْب كىم على كفرىم كفسادىم، فإف إمهإب ٥بم ليس إٮبا٥بم غا٭بْب أصحٌ 
َا ١ُتِْلي َٙتُْم لِيَػْزدَ ) بل لزايدة عقوبتهم كقولو  ا، إهنُٖٕآؿ عمراف/(اُدوا ِإِْتًاۚ  َوَٙتُْم َعَذاٌب م ِهيٌ ِإ١تَّ

أايـ معدكدات تنقضي كىم يعيشوف بْب الشدة كالرخاء، ٍب تنتهي بزكا٥بم ٝبيعان كما تزكؿ 
َفاَل َتدُْع الفقاعات من على سطح ا٤باء، فيكوف ظاىرىم يغٌر كيسٌر كٲبٌر كابطنهم يضٌر كقولو )

ًا آ  ُِّالشعراء/ (َخَر فَػَتُكوَف ِمَن اْلُمَعذَِّبيَ َمَع اّلِلَِّ ِإٙتَه
 زِوِ ُُِْذْلِنٌُخ زِدُْسَدىَِِ ًَـَددٌَُُخ  َُِْإْخُزًُهُ زِشَعٌُُِيِْْ ؤَُّٓصٍ ًَُُّ ًَىََّٔطًَْزَّزَطْ هَسَِْيُْْ هٌَُّْ ٌُٗقٍ ًَخُْإَلْضَخذُ ِٖٓ زَؼْذِىِْْ  ﴿-4

 ﴾دذِػِوَ ًَدَٕ كٌََْْقَ  كَإَخَزْظُيُْْ خُْمَنَّ
التاريخ يعيد نفسو ُب صراع ا٢بق مع الباطل، فهي ليست مسألة خاصة ٤بصلحة ٝباعة    

٭با ىي سنة هللا ا٤بتحركة ُب ا٤باضيْب كالباقْب، إ٧بٌقة ضد ٝباعة ابطلة، كُب زماف دكف زماف، ك 
َلُهْم قَػْوـُ يُوٍح َواْْلَْحَزاُب ِمن بَػعْ ):ا٘تعىنكلكن بصور ٨بتلفة،  َبْت قَػبػْ ىنا،  : اْلحزاب (ِدِىمْ َكذَّ

كل قـو ضالْب مضلْب ٘بٌمعوا كتعاكنوا على ٧باربة ا٢بق كسلب ا٢بقوؽ، كاعتمدكا نصرة 
الباطل، على اختبلؼ أزماهنم كأكطاهنم، لذلك فهم حزب الشيطاف ُب مقابل حزب هللا، 

أف ٛبسك بنبٌيها  كعزمت كخططت كل أمة منهم (َو٢َتَّْت ُكل  أُمٍَّ  ِبَرُسوٙتِِْم لَِيْأُخُذوهُ )
( ليأسركه كٰببسوه كيعٌذبوه كيقتلوه للتخٌلص منو، لقد ضغطوا على رسو٥بم بكل لَِيْأُخُذوهُ )

الوسائل كآذكه ليسقطوا موقفو، كليضعفوا موقعو، كيفرٌقوا الناس عنو ٍب يقتلوه! كالذين يقتلوف 
ا حكم األشرار ذٌلت األخيار( )إذ ِف غرر اٖتكمكالد البغااي، كأاألنبياء ىم شٌر الناس كأقذرىم، 

 ( إذا استوىل الّلئاـ ااطُِهَد الكراـ) وفيو أيضاً 
ٰباكلوف توىْب ا٢بق أم : ليبطلوا كيزيلوا، ليدحضوا( َوَجاَدُلوا اِبْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا بِِو اْٖتَقَّ )

، كيقيموا ٌدعاءات الكاذبة ُب دعوهتمبهات الباطلة ُب طريقهم كاالكأىلو، ٖبلق العراقيل كالش
ًبيًل اَّللًَّ كقولو )٥بذا الباطل حججان من السفو كالضبلؿ،   طل كالبا، ّْالتوبة/( كىيىصيد كفى عىٍن سى

، مهما يكن تقلبو ُب الببلد، كمهما يكن لو من مظاىر وَّل ثبوتَّل أصل لو وَّل حقيق  لو 
ا، فهو خاؿو من عوامل كالباطل ال جذكر ٩بتدة لو ُب ا٢بياة تثبتو فيه الثركة كالقوة كالسيطرة!

التثبيت كالبقاء، ألنو ميتطىٌفل على ا٢بياة، كمعارض للحق، كمنٌغص للعيش، كمشٌوش للرؤية! 
ف ٯبعل ا٢بق ُب قلب ا٤بؤمن أعن اإلماـ الصادؽ )ع( )أىب هللا أف يعرؼ ابطبلن حقان، أىب هللا 
لف حقان ال شك فيو، كلو ٓب ابطبلن ال شك فيو، كأىب هللا اف ٯبعل الباطل ُب قلب الكافر ا٤بخا

( كىنا تتدخل يد القدرة فََأَخْذتُػُهمْ ) َّّ/ٓالبحارٯبعل ىذا ىكذا ما عرؼ حقه من ابطل( 
ـٍ )ُب الوقت ا٤بناسبالباطشة فتأخذىم أخذ عزيز مقتدر   ْآؿ عمراف/(َواّلِلَُّ َعزِيٌز ُذو ايِتَقا
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ا٤بهلكة، إنو عقاب شديد مدٌمر،  (؟استفهاـ تعٌجب ُب تقرير عقوبتهمَفَكْيَف َكاَف ِعَقابِ )
باطل كحٌب الفساد ُب كل جيل، فتكوف األسباب كاحدة، الصرار على : إذا كاف االفائدة

 .)من ٓب يتعظ ابلناس كعظ هللا الناس بو(ِف غرر اٖتكم كالنتائج كاحدة. 
 ﴾مَدذُ خُنَّدسًًََِزََُِٰيَ لَوَّطْ ًََِِٔطُ سَزِّيَ ػَََِ خَُّزَِّٖ ًَلَشًُخ ؤََّٗيُْْ ؤَفْ﴿-5
ِلَك َحقَّتْ ) : َكِلَمُت رَبِّكَ  (َكِلَمُت رَبَِّك َعَلى الَِّذيَن َكَفُرواكجبت كثبتت كلزمت ) (وََكذَه

ا٢باسم اب٥ببلؾ، إهنم اختاركا الكفر كالفساد بكامل إرادهتم، فأٌدت نتائجو إٔب دخو٥بم  وحكم
ُهْم َأّْتَِعيَ َْلَْمََلَفَّ َجَهنَّ النار، كىي كقولو تعأب إلبليس ) ، ٖٓص/(َم ِمنَك َوٝتَّن تَِبَعَك ِمنػْ

يكوف  رصرار على الصغائر تكوف كبائر، كاإلصرار على الكبائ: تشّب اآلية أف اإلفائدة
على الكبائر كىو ُب رفاىية كنعم كثّبة، فليعلم أنو قد ميًكرى  رالنار، كمن أص لصاحبها من أى

بُوا ِِباَيتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهم ة، كلو بعد حْب، كقولو)نو ُب حالة استدراج إٔب ا٥باكيأبو، ك  َوالَِّذيَن َكذَّ
ْن َحْيُث ََّل يَػْعَلُموفَ   ُِٖاألعراؼ/(مِّ

زَّنَد ًَعِؼْطَ ًََُّ ؽَِْءٍ َٖ آَٓنٌُخ سَخَُّزَِّٖ َّمٌَُِِْٕٔ خُْؼَشْػَ ًََْٖٓ لٌََُْوُ ُّغَسِّمٌَُٕ زِمَْٔذِ سَزِّيِْْ ًَُّآِْنٌَُٕ زِوِ ًََّغْعَـْلِشًَُٕ َُِِّزِّ﴿-7
 ﴾سَّلَْٔصً ًَػًِِْٔد كَدؿْلِشْ َُِِّزَِّٖ ظَدزٌُخ ًَخظَّسَؼٌُخ عَسَِِْيَ ًَهِيِْْ ػَزَخذَ خُْفَمِِْْ

هللا تعأب منزٌه عن ا٤بادة، : ا٤بلك ا٤بنظٌم، العرش( الَِّذيَن ٤َتِْمُلوَف اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلوُ ))مقدمة( 
مل جالسان على العرش، ألف ا٢بامل أقول من اموؿ، كليس  كعن الصورة كا١بسم، كىو ال ٰبي

ا٤براد من العرش السرير الكبّب كالكرسي الرفيع ا٤بادم )إذف( البد من أتكيل الظاىر ٗبا يتفق 
اّلِلَُّ يُوُر ) ة النورانية كقولويسلٌسنة ا٤بشرٌفة كجبلؿ الذات القدكا ا٢بكيممع قواعد القرآف 

ىو العرش، كال ندرؾ  : ما ىو العرش؟ ٫بن ال نعرؼ ماسؤاؿ ّٓالنور/(َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ 
حقيقتو، ككيف ٰبملو ٞبلتو، ٓب يفٌصلها القرآف كال السنة ا٤بتواترة، كعلينا التسليم ٗبعاين ظاىر 

، : ليس معناه إنو حالة مادية ٧بدكدة, كا٭با حالة معنوية، ال ٧بدكدةالعرشالنص القرآين الفِب. 
َوتَػَرى اْلَماَلِئَكَ  ، كقولو )ُِٗالتوبة/(َوُىَو َرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ لتقريبها للذىن البشرم كقولو )

، ّٗصٖٓالبحار)إٌف قلب ا٤بؤمن عرش الرٞبن( عن النيب)ص(، ٕٓالزمر/(َحافَِّي ِمْن َحْوِؿ اْلَعْرشِ 
 ٖٓ البحار لب عبدم ا٤بؤمن()ٓب تسعِب ٠بائي كال أرضي، كلكن يسعِب ق ِف اٖتديث القدسي

 .ّٗص
كلكن ا٤بستفاد من معاين اآلايت القرآنية، إف ٥بذا الوجود مركزان أساسيان، أف هللا تعأب ٧بيط 

)إٌف للعرش عن اإلماـ الصادؽ)ع(، ْٓاألعراؼ/(ُثَّ اْستَػَوىه َعَلى اْلَعْرشِ كمتحٌكم بو كقولو )
: العرش، َّصٓٓالبحار أبواب الغيوب(صفات كثّبة..إٔب أف قاؿ )ألهنما ابابف من أكرب

بللو ككمالو، ككناية تشبيهية عن ا٤بلك العظيم كا٤بقاـ جاستعارة ببلغية بديعية عن عظمة هللا ك 
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َوِسَع  ) الكرًن، كمركز القدرة اإل٥بية، ك٧بل التجٌلي كالتدبّب كالتقدير، كالسلطة العليا كقولو
)ال تتفٌكركا عن النيب)ص(: يشمل الوجود كلو. كرسيو، ِٓٓبقرة/ال (ُكْرِسي ُو السََّماَواِت َواْْلَْرضَ 

: ىم أما الذين ٤تملوف العرش. ُٓٓ/ٖركح البيافُب عظمة ربكم، كلكن تفٌكركا ُب خلقو(
ا٤بقربوف  ُب منزلتهم، ا٤بنٌفذكف ألكامره تعأب لتدبّب شؤكف الكوف كالكائنات، أما العدد الذم 

كالعدد ُب انر جهنم   ،ُٕا٢باقة/(َعْرَش رَبَِّك فَػْوقَػُهْم يَػْوَمِئٍذ َِتَايَِي ٌ  َو٤َتِْملُ ٰبمل العرش كقولو)
َها ِتْسَعَ  َعشَ ) كقولو ، هللا جٌل جبللو نور، ان كاختبار  ،إنو جعل ىذا العدد فتنةَّا٤بدثر/(رَعَليػْ

رة عن السيطببلغية كالنور ال ٯبلس على العرش كالسبلطْب، فعليو يكوف معُب العرش كناية 
( ينٌزىوف رهبم عن  ُيَسبُِّحوَف ِبَْمِد َرّبِِّمْ ( كىم سادة ا٤ببلئكة ا٤بقربْب )وَوَمْن َحْولَ ) على ا٤بلك

كل صفة ال تليق ٔببللو، كىم ُب عبادة مستمرة  تعأب كمتفاعلوف معها لشعورىم بعظمة 
 :ومن تسبيحاهتمم، مقاـ هللا عز كجل، كٰبمدكنو على أفعالو، ٞبدان انبعان من تكامل إٲباهن

سبحاف ذي العزة وإتِبوت، سبحاف ذي ا٘تلك وا٘تلكوت، سبحاف ا٘تلك اٖتي الذي َّل )
 .ُٔٓ/ٖركح البياف(٦توت

لوىيتو سبحانو بدرجة اليقْب، كأنو ال إلو ٥بم سواه، كيف يعبدكنو كيصدقوف أب (َويُػْؤِمُنوَف بِوِ )
َوَيْستَػْغِفُروَف ِللَِّذيَن ) لعلم كاإلٲبافاقدر  كىم يؤمنوف بو؟ كُب ىذا داللة على أف العبادة على

( أمر هللا سبحانو ا٤ببلئكة أف يستغفركا كيدعوا للذين آمنوا كعملوا الصا٢بات، آَمُنوا
كإ٥بامهم حٌب اإلانبة كالتوبة ما يوجب ا٤بغفرة كرفع كالدعاء ٥بم كاستغفارىم يعِب شفاعتهم 

بلئكة، كليكونوا رفقاءىم األكٌداء ُب ا٤بؤل األعلى، أينسوف الدرجة، لينعموا ٝبيعان ٗبا ينعم بو ا٤ب
 هبم! كىذا من فضائل اإلٲباف، أف ٰبٌب ألخيو ما ٰببو لنفسو، كيكره ألخيو ما يكرىو لنفسو

( ربنا قد أحاطت رٞبتك كعلمك الواسعاف بكل شيء، رَبػََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّْْتًَ  َوِعْلًما)
م، فالرٞبة تسبق العلم ُب ٦باؿ التكرًن، كالعلم يسبق الرٞبة ُب ٦باؿ فبل رٞبة من دكف عل

كُب كصف هللا تعأب ابلرٞبة كالعلم، كىو ثناء التشخيص كالتحديد، فأحدٮبا يرتبط ابآلخر، 
إ٭با ىي رٞبتو كعلمو منهما يستمدكف كإليهما قبل الدعاء، كُب ىذا تعليم العباد أداب الدعاء، 

تعلقان من مشل كأقدـ أٞبة على العلم: لتهذيبو، تدعيمو، كإف كاف العلم كف، كتقدًن الر ؤ يلج
َوَرْْتَُت ) الرٞبة، كلكن الرٞبة أكسع كأرجح من كل شيء، كألهنا ا٤بقصودة ابلذات ىهنا كقولو

َّا ٣َتَْمُعوفَ  ٌر ٝتِّ ، كألف كل كائن موجود لو رٞبة دنيوية خاصة بو كعلى ِّالزخرؼ/(رَبَِّك َخيػْ
: إشارة إٔب وِف قرف الرْت  ابلعلم، ْٓاألنعاـ/(َكَتَب رَب ُكْم َعَلىه يَػْفِسِو الرَّْْتَ َ قولو)مقاسو! ك

َفاْغِفْر ن تقع رٞبة هللا حيث علم هللا موقعها ا٤بناسب من عباده)أيبينهما، فا٤بنظمة دقٌة الرابطة 
سيئْب إذا اتبوا كأقلعوا عن (كرجعوا إليك ابإلٲباف كالعمل الصاّب، كاصفح عن ا٤بلِلَِّذيَن ََتبُوا

ذنوهبم كاتقوا هللا كاستقاموا على منهجو، ففي االستقامة السبلمة كالكرامة، ببل أيٌة ندامة كال 
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(كادفع عنهم َوِقِهْم َعَذاَب إتَِْحيمِ (ابلتقول )من اتقى هللا كقاه( )َواتػَّبَػُعوا َسِبيَلكَ مبلمة )
 اب العذاب.عذاب النار ا٤بتأججة، أم كقهم كجنبهم أسب

 خُْؼَضِّضُ ؤَٗطَ بَِّٗيَسَزَّنَد ًَؤَدْخِِْيُْْ ـَنَّدضِ ػَذٍْٕ خَُّعِِ ًَػَذظَّيُْْ ًََٖٓ فََِكَ ِْٖٓ آزَدجِيِْْ ًَؤَصًَْخـِيِْْ ًَرُسَِّّّدظِيِْْ  ﴿-8
 ﴾خُْمٌَُِْْ

األسرة  ربنا اٝبع غدان مشل :قالوا ،ف بصدؽ، من ٝبلة ما دعوا رهبمو ف التائبو ىؤالء ا٤بؤمن   
جتماع مع األىل كاألحبة كا٤بقربْب فيو االبتهاج ا٤بؤمنة اافظة كما كانوا ُب الدنيا، فإف اال

ُهْم ُذرِّيػَّتُػُهم ِب٦ِِتَاٍف َأْٖتَْقَنا ِّبِْم ُذرِّيػَّتَػُهمْ كالسركر كاألينس كقولو) ، ُِالطور/(َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتػَّبَػَعتػْ
: جنات وجنات عدف(على ألسن أنبيائك، ْم َجنَّاِت َعْدٍف الَِِّت َوَعدتػَُّهمْ رَبػََّنا َوَأْدِخْلهُ ) :ا٘تعىن

)عدف دار هللا الٍب ٓب ترىا  عن النيب)ص(مدينة خاصة ُب ا١بنة،  كعدفاستقرار كثبات كسعادة، 
عْب، كٓب ٚبطر على قلب بشر، ال يسكنها غّب ثبلثة النبيْب كالصديقْب كالشهداء( فإف لكل 

ٌْب ٱبتص بو فإذا كاف العمل أخص كأرفع كأنفع، كاف ا٤بقاـ أرقى كا٤بنزلة أعلى مقاـ عمل مع
هِتِمْ كأجل ) كأدخل معهم من صلح لدخوؿ ا١بنة، ُب  (َوَمن َصَلَح ِمْن آاَبئِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذّرايَّ

ٲباف، ٩بن خصوص حياهتم العائلية ا٤بَبابطة، كعبلقات القرىب كاألحٌباء كاألصدقاء ُب أجواء اإل
صلحت نفوسهم كأقوا٥بم كأعما٥بم كتعامبلهتم، فبل ٰبق أبىل الصبلح إاٌل الصا٢بوف, كال 

ِإفَّ ) كقولو الذم ٯبمع بينهم ُب جنات النعيم. ،نسب بينهم أكثق من ىذا النسب ا١بليل
ُر اْلَِبِيَّ ِ  )من ابع نفسو  ِف غرر اٖتكم ٕينة/البٌ (الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٖتَاِت ُأولَهِئَك ُىْم َخيػْ

( القاىر لكل اْلَعزِيزُ ( ألنك أنت )اْٖتَِكيمُ  اْلَعزِيزُ  َأيتَ  ِإيَّكَ )بغّب نعيم ا١بنة فقد ظلمها( 
الذم يضع األشياء مواضعها، كالذم ال أيمر إالٌ ٗبا ( اْٖتَِكيمُ شيء، الذم ال ٲبتنع عليو شيء )

 فيو ا٢بكمة كا٤بصلحة.
 ﴾خُْؼَظُِْْ خُْلٌَْصُ ىٌَُ ًَرََُِٰيَكَوَذْ سَلِْٔعَوُ   ٌََّْٓحِزٍ خُغَِّّْحَدضِ ظَنِ ًََِّْٖٓحَدضِ  ًَهِيُِْ خُغَّ﴿-9
(من الوقاية ٗبعُب ا٢بماية كالصيانة، تقوؿ: كقاؾ هللا من كل سوء، أم ٞباؾ َوِقِهُم السَّيَِّئاتِ )

كارزقهم الورع عن  ،امن كل مكركه، أم كقهم عقوبة السيئات كاجعلهم ُب حصن حصْب منه
خذىم من تبعات الذنوب كآاثر ا٤بعاصي، كأيضان أصلح آكال تؤ  ،الذنوب الكبّبة كالصغّبة

)أعجز  ِف غرر اٖتكمطبائعهم السيئة، كعاداهتم كتقاليدىم ا١باىلية ا٤بألوفة الٍب تسوء صاحبها 
هّب النفس من السيئات، (ألبد أكالن من تطَوِقِهُم السَّيَِّئاتِ الناس من عجز عن إصبلح نفسو()

كىالى تىٍستىًوم ا٢بٍىسىنىةي )ألف درء السيئات مقٌدـ على عمل ا٢بسنات كقولو كمساكئ العادات، 
على قاعدة )التخلية من العيوب، ٍب التحلية  ّْفصلت/( كىالى السَّيًٌئىةي اٍدفىٍع اًبلًٍَّب ًىيى أىٍحسىني 

كنتائجها كعواقبها، فمجرد الوقاية من أم كقهم كجنبهم أسباب السيئات  بصاّب األعماؿ(
: من نىزًىت الورع) ِف غرر اٖتكمالسيئات فهو فوز ألنو حصوؿ ملكة الورع عن ٧باـر هللا، 
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كمن تقو ا٤بعاصي ُب الدنيا، فقد  (َوَمَن َتِق السَّيَِّئاِت يَػْوَمِئٍذ فَػَقْد َرِْتَْتوُ نفسو كشرفت خبللو()
كمن كقيتو  َُّاألنبياء/(ََّل ٤َتُْزيُػُهُم اْلَفزَُع اْْلَْكَِب ) بة، كقولو٪بيتو من العقو ك رٞبتو ُب اآلخرة، 

حسنتو، كساءتو سيئتو فهو مؤمن(  و)من سرت عن النيب)ص(السيئات فقد كفٌقتو للحسنات، 
ِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ) ََٕكنز العماؿ خرب  خرة دائم، فهو ( فوز الدنيا مؤٌقت، كفوز اآلَوذَه

نو فوز من أكؿ انطبلقاتو، ألنو ُب نعيم دائم كتكرًن قائم، فوز ألنو كقى إمثيل لو، عظيم ال 
قمة ُب ا٢بياة، االستقامة  نفسو من الشر، كعمل أنواع ا٣بّب، فهي دعوة إٔب االستقامة

 بلمة كالكرامة ببل أيٌة ندامة كال مبلمة.الٍب فيها السٌ  ا٣بيارات،
 ﴾ددًََْٕ ََُٔوْطُ خَُِّوِ ؤًَْسَشُ ِٖٓ َّٓوْعٌُِْْ ؤَٗلُغٌَُْْ بِرْ ظُذْػٌََْٕ بََُِ خُْةِميَدِٕ كَعٌَْلُشًَُٕبَِّٕ خَُّزَِّٖ ًَلَشًُخ ُّنَ﴿-01
 ( ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا يُػَناَدْوفَ )

كم عمال(نقسم لكره هللا كبغضو الشديد أل َلَمْقُت اّلِلَِّ تناديهم ا٤ببلئكة لتوبيخهم، فيقاؿ ٥بم )
،َأْكبَػُر ِمن مَّْقِتُكْم َأيُفَسُكمْ ) -كفأيها الكافر –   (أكرب من بغضكم الشديد ألنفسكم اليـو

: القالي، ُٖٔالشعراء/( قىاؿى ًإيٌنً لًعىمىًلكيٍم ًمنى اٍلقىاًلْبى و )مكقولو عن نيب هللا لوط ٨باطبان قو 
من  : أشٌد البغض كالكره كالسخط، كمعُب السخط اإل٥بي الطردا٘تقت الكارىْب أشد الكره

٦تَاِف ، اذكركا )سبحانو كالسقوط ُب نقمتوكتركو مع خيار نفسو، رٞبة هللا،  ِإْذ تُْدَعْوَف ِإىَل اإْلِ
ستكباران، كأنتم تطٌلعوف اليـو ا(يـو كنتم تدعوف ُب الدنيا إٔب اإلٲباف، فتأبوف قبولو فَػَتْكُفُروفَ 

عن اإلٲباف، كما أكجع ىذا  على ما قادتكم إليو أعمالكم الشريرة بكفرىا كفجورىا كإعراضها
عرؼ من  أن )رحم هللا امر  عن اإلماـ علي)ع(التأنيب الشديد الرىيب ُب ذلك ا٤بوقف العصيب، 

أين، كُب أين، كإٔب أين( كما يقوؿ أحدان إٔب صاحبو: إذا كنت ال تبإب بنفسك، فمباالٌب 
 ال تعرفوف( )ال تعادكا ما ٘بهلوف، فإف أكثر العلم فيما  ِف غرر اٖتكمبك أقل، 

يُػَناَدْوَف َلَمْقُت اّلِلَِّ َأْكبَػُر ِمن مَّْقِتُكْم اآلف ُب جهنم) منتأ( أيها الكافركف: الص اٗت) :فائدة
، ككنتم ٙببوهنا كأنتَأيُفَسُكمْ   م( اآلف تكرىوف أنفسكم حيث أٌدت بكم إٔب ىذا ا٤بصّب ا٤بشؤـك

البغض، من مقتكم  غضكم أشدٌ يبأم لسوء أعمالكم قتكم ٲبُب الدنيا، كلكن هللا كاف آنذاؾ 
، حيث يعرض عليكم اإلٲباف) ( كتعرضوف كتنفركف، فسخط هللا فَػَتْكُفُروفَ ألنفسكم اليـو

َوَما ، فذكقوا اليـو ما قدمتم ألنفسكم )ْٖالنساء/(َواّلِلَُّ َأَشد  ِبًَْسا َوَأَشد  تَنِكياًل عليكم كمقتكم)
، كمن أشد العقوابت آاثر سخط هللا كغضبو على عباده،  َِٕالبقرة/( لِلظَّاِلِمَي ِمْن َأيَصارٍ 

َوِإَذا ذُِكَر اّلِلَُّ َوْحَدُه اَْشََأزَّْت قُػُلوُب الَِّذيَن ََّل يُػْؤِمُنوَف اِبآْلِخَرِةۖ  َوِإَذا ذُِكَر الَِّذيَن ِمن كقولو )
 .ْٓالزمر/(ُدويِِو ِإَذا ُىْم َيْستَػْبِشُروفَ 

 ﴾د خؼْنَعَِْْٖ ًَؤَلَْْْْعَنَد خؼْنَعَِْْٖ كَدػْعَشَكْنَد زِزٌُُٗزِنَد كَيََْ بَََُِٰ خُشًُؾٍ ِّٖٓ عَسٍَِْهَدٌُُخ سَزَّنَد ؤََٓعَّنَ﴿-00
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 )من اآلايت ا٤بتشاهبة(    
ُب بدايتو حٌب هنايتو، ُب الٍب ٲبٌر هبا اإلنساف، )ا٤بختصرة( تصٌور اآلية الكرٲبة خارطة الطريق 

ي أربع أدكار: فقد كاف ميتان قبل ا٣بلق، ٍب أحياه هللا، ٍب حٌل فهعبارات ببلغية ُب غاية الدقة، 
بو ا٤بوت، ٍب أحياه هللا للبعث كالنشور، كعرض ىذه ا٤براحل كاألدكار لئلٲباف اب٤بعاد إٔب يـو 

( اإلماتة رَبػََّنا َأَمتػََّنا اثْػنَػتَػْيِ ( قاؿ الكٌفار ٤با رأكا الشدائد كاألىواؿ )قَاُلوا رَبػََّنا: )ا٘تعىنالقيامة. 
َوِمن َورَائِِهم ُب عآب القرب كقولو) بعد ا٢بياة الدنيا، عند هناية العمر، كاإلماتة بعد ا٢بياة الربزخية

َعثُوفَ  خرة القبور، ال يعرؼ فيها غِب )أكؿ عدؿ اآل عن النيب)ص(، ََُا٤بؤمنوف/(بَػْرزٌَخ ِإىَله يَػْوـِ يُػبػْ
تػَ ) ُْٖ/ُمستدرؾ الوسائل من فقّب( ( اإلحياء ُب الدنيا، حياة مادية جسمانية، َنا اثْػنَػتَػْيِ َوَأْحيَػيػْ

تسمى )ا٤بعاد كإحياء للحشر ُب عآب الربزخ إٔب يـو القيامة للحساب، حياة ركحية )معنوية( 
( فتيٌقنا من البعث كالنشور، كزاؿ شٌكنا ُب يـو ا٢بساب، كإنك َفاْعتَػَرفْػَنا ِبُذيُوبَِنا)ا١بسماين( 

٩با ٫بن فيو، كقد اعَبفنا لك بذنوبنا، إننا عندما أنكران ا٢بياة األخرل، لقادر على إخراجنا 
)أعظم الذنوب  ِف غرر اٖتكمرتكاب أبشع الذنوب كصار عندان أقبح العيوب، اسقطنا ُب 

ر بلقاء هللا كٓب ٬بشى سوء العاقبة، فتمادينا ُب ضبللنا كٓب نفكٌ عند هللا ذنب صغير عند صاحبو( 
مد عاقبتو  ِف غرر اٖتكميعرؼ كيف ينتهي، ال يعرؼ كيف يبدأ(! )كالذم ال  كغٌينا )مكركه ٙبي

(؟ فهل لنا فَػَهْل ِإىَله ُخُروٍج مِّن َسِبيلٍ )خاٛبتو(( كاألمور ٖبواتيمها ) خّب من ٧ببوب تذـٌ مغٌبتو
عَبفوا بعد اهنم امن طريقة للخركج من النار لنعمل صا٢بان ُب الدنيا غّب الذم كنا نعمل؟ 

هنم طلبوا ا٣ببلص بلفظ التنكّب افبل ينفعهم شيئان، كقد حكم عليهم ُب النّباف. األكاف، فوات 
َوَلْو رُد وا َلَعاُدوا ) ا٤بوحي ابلٌلهفة ا٣بانقة، كا٤برارة ا٤بؤ٤بة، كا٢بسرة الضاغطة، كاليأس ا٤برير كقولو

ْيَف َتْكُفُروَف اِبّلِلَِّ وَُكنُتْم َأْمَواًَت فََأْحَياُكْمۖ  كَ ، كقولو )ِٖاألنعاـ/ (ِلَما يُػُهوا َعْنُو َوِإيػَُّهْم َلَكاِذبُوفَ 
ية تنفي قطعيان ما يسمى)تناسخ : اآلفائدة، ِٖالبقرة/( ُثَّ ٦ُتِيُتُكْم ُثَّ ٤ُتِْييُكْم ُثَّ ِإلَْيِو تُػْرَجُعوفَ 

 يحٌل مرة أخرل ُب جسد األركاح( أم أف ركح اإلنساف بعد موتو ٲبكن أف تتجٌسد كٙب
الدر عن ابن عباس )ما خالف القرآف فهو من خطوات الشيطاف( يد، كىذا يناقض القرآف.جد
 .ُٕٔ/ُا٤بنثور
 ﴾ خٌَُْسِريِ خُْؼَِِِِّ َُِِّوِ كَدُْمٌُُْْبِٕ ُّؾْشَىْ زِوِ ظُآِْنٌُخ  ًَرٌََُُِْٰ زِإََّٗوُ بِرَخ دُػَِِ خَُِّوُ ًَلْذَهُ ًَلَشْظُْْ  ﴿-01

ِإَذا من النار، كاعلموا أف ذلك العذاب الذم تقاسونو ألنكم كنتم )أمل لكم اب٣بركج  كبل، ال
ُ َوْحَدُه َكَفْرمتُْ  ( كنفرًب كأنكرًب كطغيتم، أم إنكم إذا دعيتم إٔب اإلٲباف كحياة اإلسبلـ، ُدِعَي اّلِلَّ

كحسن التعامل مع الناس أعرضتم، كعندما نذكركم ابلتوحيد، كنقوؿ لكم)قولوا ال إلو إاٌل هللا 
َذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ لحوا( تشمئز قلوبكم كقلتم )تف ًا َواِحًدا ۖ ِإفَّ ىَه ندعوكم  ،ٓص/(َأَجَعَل اآْلِٙتََ  ِإٙتَه

ُ إٔب التوحيد، ألف )التوحيد حياة النفس( كما ُب غرر ا٢بكم، كاآلية كقولو) َوِإَذا ذُِكَر اّلِلَّ
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اِبآْلِخَرِةۖ  َوِإَذا ذُِكَر الَِّذيَن ِمن ُدويِِو ِإَذا ُىْم َوْحَدُه اَْشََأزَّْت قُػُلوُب الَِّذيَن ََّل يُػْؤِمُنوَف 
( كإذا دعيتم إٔب أنواع الضبلؿ كالفساد كالنفاؽ َوِإف ُيْشَرْؾ ِبِو تُػْؤِمُنوا ) ْٓالزمر/(َيْستَػْبِشُروفَ 

ف تطلبوف آللكما هتول األنفس، من أنواع الشرؾ ا٣بفي، أك الشرؾ ا١بلي أجبتم كرٌحبتم، ك 
َوِإف يَػَرْوا َسِبيَل الر ْشِد ََّل يَػتَِّخُذوُه َسِبياًل َوِإف ) بل ٘بابوف )كما تدين تداف( كقولوالنجاة ف

 . ُْٔاألعراؼ/(يَػَرْوا َسِبيَل اْلَغيِّ يَػتَِّخُذوُه َسِبياًل 
)ا٤برء حيث يضع  ِف غرر اٖتكمكىكذا يبِب اإلنساف مستقبلو الدنيوم كاألخركم بنفسو، 

( فالقضاء  كحده الذم ال ٰبكم إاٌل اب٢بق، كلكنكم قطعتم عبلقتكم ّلِِلَِّ  فَاْٖتُْكمُ نفسو(، )
تبعتم كل ما يكرىو، كإف طباعكم ال تقبل ا٢بق بل تنفيو، فا اٛبامان، ككفرًب ٗبا يريده، ك  اب

( ُب ذاتو اْلَعِليِّ كم )لأيضان يقطع عبلقتو بكم، كٰبكم فيكم ٗبا تستحقونو من غّب رعاية ٢با
فعالو كحكمو، كالعلي ُب مكانو كعلو شأنو، كالقادر على كل شيء، كليس فوقو من كأ

َوِإىَل اّلِلَِّ ) يساكيو، كال ٲبكن ألحد أف يتمرد على قدره، ككلمة الفصل عند هللا تعأب كقولو
، ا٤بنزٌه ( الذم لو الكربايء كالعظمة ُب ملكو كُب ذاتو كصفاتو اْلَكِبريِ )َُِالبقرة/(تُػْرَجُع اْْلُُمورُ 

فَػعَّاٌؿ لَِّما ) عن كل نقص كعيب، الذم يفعل ما يشاء، كال يفعل ما يشاء غّبه كقولو
 ُٔالربكج/(يُرِيدُ 
 ﴾ُّنِْرُ َٖٓ بَُِّد َّعَزًََّشُ ًََٓدىٌَُ خَُّزُِ ُّشٌُِّْْ آَّدظِوِ ًَُّنَضٍُِّ ٌَُُْ َِّٖٓ خُغََّٔدءِ سِصْهًد  ﴿-02
كجل كحججو الباىرة تراىا منتشرة ُب كل شيء ُب ىذا آايت هللا عز ( وِ ُىَو الَِّذي يُرِيُكْم آاَيتِ )

كتراىا ُب كل ٨بلوؽ صغّب أك كبّب، كُب كل زماف كمكاف، ألنو تفٌرد اب٣بلق، كترل  ،الوجود
، ليهديكم إٔب ايت القرآنية الغنيةفاؽ الكونية، كاآلد قدرتو على توحيده مبثوثة ُب اآلشواى

، كُب  ُِالذارايت/(َأَفاَل تُػْبِصُروفَ ُموِقِنَي، َوِف َأيُفِسُكْم اْْلَْرِض آاَيٌت لِّلْ َوِف ) كقولو-ِمعرفتو 
يي الضمائر، كلكنهم ال يتفٌكركف، كالذين ال يتفكركف ُب  كل منها آية خارقة ٙبٌرؾ ا٤بشاعر كٙبي

هللا  )من صىبػىرى على عن اإلماـ علي)ع(ا٥بدل، فسوؼ يقوده الذين يتفكركف عن طريق ا٥بول! 
، كآايت هللا منتشرة مع الرسل كالرساالت السماكية الصحيحة، ٓٗصُٕالبحاركىصىلى إليو( 

َن السََّماِء ) الدالة على كماؿ خالقها كجبلؿ مبدعها كٝباؿ مصٌورىا، كمن آايتو َويُػنَػزُِّؿ َلُكم مِّ
ر الشمس كحركة نتشار نو ا( بنزكؿ ا٤باء من السماء، كىو أصل ا٢بياة على ىذه األرض، ك ِرْزقًا

دينكم  يي أبدانكم ٗبا أنزؿ لكم من السماء من ماء، ك٧بييكجل ٧ب ا٥بواء كخزف ا٤باء. كهللا عز
 سبحانو يراعي األمرين معان، بل يراعي كل األمور، ألنو ٰبيط هللاايت البٌينات، كٗبا أنزؿ من اآل

ن َشْيٍء ِإَّلَّ ِعنَدَن َخَزائِ ) علمان بكل شيء كقولو  ( ُنُو َوَما يُػنَػّزِلُُو ِإَّلَّ ِبَقَدٍر مَّْعُلوـٍ َوِإف مِّ
ايت البٌينات ا٢بق من الباطل، كا٥بدل من الضبلؿ، كال يبقى عند ، كييبْب هللا هبذه اآلُِا٢بجر/

لِّيَػْهِلَك َمْن َىَلَك َعن بَػيَِّنٍ  َو٤َتَْيه َمْن َحيَّ ) ا٤بتأمل فيها أدىن شك ُب قدرة هللا كتوحيده كقولو
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إاٌل ابإلقباؿ  ات( كما يعترب كيٌتعظ ابآلايت الباىر َوَما يَػَتذَكَُّر ِإَّلَّ َمن يُِنيبُ )ِْاألنفاؿ/ (يَِّن ٍ َعن بػَ 
ستور دعلى هللا بصدؽ، كا٣بشية من مقامو كىيبتو، كالتضرٌع إليو كطاعتو، كأف يرجع إٔب القرآف 

يعارض التقاليد كاألعراؼ التباع األعمى، كيهٌذب عاداتو السيئة، ك ااإلنساف، كيَبؾ ا٥بول ك 
 .السائدة ا٤بنحرفة
)ذركة الغاايت، ال ينا٥با إاٌل ذكك التهذيب كاجملاىدات( كأيضان الذم ينيب ىو  وِف غرر اٖتكم

َا يَػَتذَكَُّر ُأوُلو اْْلَْلَبابِ من أكٕب األلباب كقولو) : كلو تفٌكر اإلنساف كأتٌمل فائدة، ُٗالرعد/(ِإ١تَّ
ياء، لرأل كل شيء لو آية، تدؿ على أف ٥با خالقان مدبران كاحدان قادران ُب عجائب ا٢بياة كاألح
)كمن عرؼ ا٤بخلوؽ عرؼ ا٣بالق، كمن عرؼ نفسو فقد  ِف غرر اٖتكمقاىران عظيمان حكيمان، 

ِف بو إليو، كمن تقٌرب إٔب هللا كاف )هللا قرٌ إٔب عرؼ ربو( كمن ٕبث عن هللا كجده، كمن سعى 
 .ٓٓالقمر/(َد َمِليٍك م ْقَتِدرٍ َمْقَعِد ِصْدٍؽ ِعن

 ﴾كَددْػٌُخ خَُِّوَ ُٓخِِْقِنيَ َُوُ خُذَِّّٖ ًٌََُْ ًَشِهَ خٌَُْدكِشًَُٕ﴿-03
كعيشوا  ،جٌل ُب عبلها٣بالق هوا طاقاتكم إٔب أكرب ىدؼ ُب ىذا الوجود أال كىو هللا كجٌ    

ا٢بقائق،  اكتعرفو  ،راركتنكشف لكم األس ،العجائب ادعوه خاشعْب ترك امعو صدؽ العبودية، ك 
مع األقدار! كىل بعد هللا من ىدؼ؟ كىل بعد هللا من غاية؟ كىو أكرب ىدؼ كأكرب  اكتنٌسقو 

ُب يـو عرفة )ماذا كجد من  غاية، كإليو ا٤بنتهى كإليو الرجعى، ُب دعاء اإلماـ ا٢بسْب)ع(
من بغى عنك دكنك بدالن كلقد خىًسرى  فقدؾ، كما الذم فقد من كجدؾ، لقد خاب من رضيٌ 

( فاعبدكا هللا كادعوه كارتبطوا بو صادقْب ُب عبادتكم، ألف صدؽ فَاْدُعوا اّلِلََّ :)ا٘تعىنمتحٌوالن( 
َذا يَػْوـُ يَنَفُع الصَّاِدِقَي ِصْدقُػُهمْ العبادة فيها السعادة كقولو) ُٜتِْلِصَي َلُو ) ُُٗا٤بائدة/(َقاَؿ اّلِلَُّ ىَه

ينَ  ُٜتِْلِصَي ) لتزاـ عن إٲباف صادؽ كعلم كاعو ا، هللا ُب ٝبيع األحواؿ ( االلتزاـ الثابت ٗبنهجالدِّ
ينَ  ( كونوا من أىل الدين كاقعان ال شكبلن، كفعبلن ال قوالن، كالفعل يدؿ على القوؿ، َلُو الدِّ

يُن اْٗتَاِلصُ ) كالقوؿ ال يتعارض مع الفعل كقولو )أخلصوا  عن النيب)ص(، ّالزمر/(َأََّل ّلِِلَِّ الدِّ
ينَ ) ِٕٓٓكنز العماؿ خربصى لو( خلى الكم ، فإف هللا ال يقبل إاٌل ما أعم ( ُٜتِْلِصَي َلُو الدِّ

كنز العماؿ   عن النيب )ص( )اإلسبلـ حسن ا٣بلق(ٕبسن العبادة، كحسن ا٤بعاملة مع الٌناس، 
متجنبْب كل أشكاؿ الشرؾ ا٣بفي كا١بلي، كأنوع الذنوب، كمساكئ األخبلؽ، ، ُِٓٓخرب

( عبادتكم، َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروفَ ) ىذا اإلخبلص ىو ٗبثابة الٌتحدم العملي للكافرين كيكوف
كأغاظهم إخبلصكم كقاتلوكم عليو، كأخلصوا  دينكم حٌب كلو ٙبملتم أنواع ا٤بعاانة من 

، ْٓا٤بائدة/(َوََّل ٥َتَاُفوَف َلْوَمَ  ََّلئِمٍ ) أعداء هللا كاإلنسانية، فبل أتخذكم اب رىبة قـو كقولو
: لن يرضى الكافركف عن ا٤بؤمنْب أف ٱبلصوا دينهم ، مهما أحسنوا التعامل معهم  فائدة
يمض ا٤بؤمنوف ل، فَُِالبقرة/ (َوَلن تَػْرَاىه َعنَك اْليَػُهوُد َوََّل النََّصاَرىه َحتَّه تَػتَِّبَع ِملَّتَػُهمْ ) كقولو



 

  الرابع والعشروف/ إتزء  ٘ٛ  / عدد آايهتا كي/ م ٓٗغافر / سورة  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     403
 

ُقْل ُموتُوا كافرين أك رضاىم كقولو )ُب ا٘باىهم يدعوف رهبم كحده، كال يهٌمك سخط ال
توٌجو إٔب كجو كاحد يكفك الوجوه كلها، كٙبٌمل ٮبٌان كاحدان يكفك  ،ُُٗآؿ عمراف/ (بِغَْيِظُكمْ 

 ا٥بمـو كلها.
قَ ِْٖٓ ؤَْٓشِهِ ػََََِٰ َٖٓ َّؾَدءُ ِْٖٓ ػِسَددِهِ ُُِْنزِسَ ٌَّْ﴿-04  ﴾َّ خُعََِّدمِسَكِْغُ خُذَّسَـَدضِ رًُ خُْؼَشْػِ ُِّْوِِ خُشًُّ
(كناية تشبيهية ٝبيلة، َرِفيُع الدَّرََجاتِ اآلية دقيقة ا٤بباين، عميقة ا٤بعاين، كاسعة الدالالت، )   

كاستعارة ببلغية جليلة، عالية ا٤بضامْب، تبحث عن الرفعة ا٤بعنوية ُب ا٤بنزلة كا٤بقاـ الرفيع ُب 
يع الذات، عظيم الشأف كالسلطاف، تعأب، فهو سبحانو عإب الصفات رفكقدرتو ه ر كقدأمره 

( رفيع ُب ذاتو كرافع لغّبه، ٕبسب ما يستحقوف  َرِفيُع الدَّرََجاتِ صاحب الرفعة كا٤بقاـ العإب)
، كيرفع هللا من خلقو من يشاء كيف ُٓٔاألنعاـ/(َورََفَع بَػْعَضُكْم فَػْوَؽ بَػْعٍض َدرََجاتٍ ) كقولو
ـٌ مَّْعُلوـٌ َوَما مِ مٌب يشاء كقولو) ، ٗبا يشاء،يشاء ، كىو سبحانو مرتفع ُْٔالصافات/(نَّا ِإَّلَّ َلُو َمَقا

، ِٓٓالبقرة/(ََّل َتَُْخُذُه ِسَنٌ  َوََّل يَػْوـٌ اْٖتَي  اْلَقي وـُ الوجود، كٰبيط بو كيدبر أمره على الدكاـ ألنو)
مكانتو، إٌف هللا تعأب يرفع درجاتكم ٗبقدار إخبلصكم، كأٌف هللا عز كجل لعلو مقامو ككماؿ 

تفاكتت نسب معرفتو عند خلقو، فيعرفو العلماء الرابنيوف، غّب الذم يعرفو العلماء الباحثوف، 
فهو سبحانو  ف يتوكل عليو(أ)ينبغي ٤بن عرؼ هللا ِف غرر اٖتكم ، كٚبتلف عما يعرفو األنبياء

ة العليا ا٤بطلقة، دالة على السلط ،( كناية ببلغية ذات ىيبةُذو اْلَعْرشِ ()رَِفيُع الدَّرََجاتِ )
السلطة ا٤بستقرة ُب كماؿ قدرتو كٙبت قبضتو، كٝباؿ إلوىيتو كجبلؿ ربوبيتو، كهللا عزكجل 

كمدبٌره، الداؿ على عظمة هللا ككربايئو  كمنظم ا٤بلك القدير خالق العرش العظيم كمالكو 
  .ّٕا١باثية/(َوّلِِلَِّ ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرضِ كقولو)
٧بيط ابلعآب كلو، ينزؿ من قبلو ُب الكوف كالكائنات، مركزم فاعل كمؤثر  : خلقوالعرش

التدبّب كالتقدير الدقيقْب ُب العا٤بْب ا٤بادم كا٤بعنوم، من لدف ا٣بالق ا٢بكيم، كال منازع لو ُب 
حكومتو، كارتفاع عرش ملك الرٞبن عن مستول ا٣بلق، كغيبتو كاحتجابو عنهم، بدرجات 

كيكشف الغطاء عن كتظهر االسرار ٍب يـو القيامة يرفع ا٢بجاب،  ،زؿ بعيدةمعنوية رفيعة، كمنا
َذا َفَكَشْفَنا َعنَك ِغطَاَءَؾ فَػَبَصُرَؾ اْليَػْوـَ َحِديدٌ ) بصائرىم كقولو ْن ىَه  (لََّقْد ُكنَت ِف َغْفَلٍ  مِّ

أمره من علو، علو ٧بيي لؤلركاح  (يلقييُػْلِقي الر وَح ِمْن َأْمرِِه َعَلىه َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ ) ِِؽ/
( الوحي كاإل٥باـ كالعلم كالتعليم، الر وحَ ل ألمره، فيلقي )كالقلوب على من ٱبتار من خلقو ا٤بؤىٌ 

كالذكاء كالفهم كالوعي، كاإلٲباف كاالطمئناف، كالتسديد كالتأييد، كا٥بداية كالدراية...إْب على 
ين ٱبٌصهم بتبليغ الرسالة السماكية من قلب من يشاء كيصطفي من عباده الصا٢بْب، الذ

اّلِلَُّ َأْعَلُم ) الرسل كاألنبياء كاألكصياء كاألكلياء كالعلماء... كٯبدىم أىبلن ٥بذه ا٤بسؤكلية كقولو
 . ُِْاألنعاـ/(َحْيُث ٣َتَْعُل ِرَسالََتوُ 
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ببلغية عميقة، كمعاين ( تصويران ٝبيبلن ٧بببان مؤثران لو دالالت الر وحَ يصٌور السياؽ القرآين البليغ)
دقيقة كاسعة، فاستعّب الركح للوحي، فكما أف الركح سبب ٢بياة األجساـ، كذلك الوحي 

ي جربائيل سبب ٢بياة القلوب كالبصائر كاألركاح اب٥بداية كالدراية حٌب تنشرح الصدكر، ك٠بٌ 
 ( يُػْلِقي الر وحَ ) ركحان ألنو كاف أيٌب األنبياء ٗبا فيو حياة القلوب

كركح النبوة للنبْب،  كركح الكشف للمخلصْب، الدراية للمؤمنْب، كركح الوالية للعارفْب،  ركح
يُػْلِقي ، )ِْاألنفاؿ/(اَي َأيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ّلِِلَِّ َولِلرَُّسوِؿ ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ٤ُتِْييُكمْ كقولو)
قدره، كيلقي العلـو بكل إنساف تصاصات،  ( يلقي ا٤بواىب كا٤بلكات كالقدرات كاالخالر وحَ 

، ٕالفتح/ (َوّلِِلَِّ ُجُنوُد السََّماَواِت َواْْلَْرضِ رزاؽ ككل الكماالت. كقولو)كا٤بعارؼ كالبحوث كاأل
 .للروح ثالث  معاين ِف القرآف الكرمي
َنا ِإلَْيَك ُروحً القرآف كقولو )-ُككل معُب ُب مقاـ الركح للبدف:  ِلَك َأْوَحيػْ ْن َأْمرِنَ وََكذَه  (ا مِّ

 -ّ ،ُْٗ-ُّٗالشعراء/(يَػَزَؿ ِبِو الر وُح اْْلَِمُي، َعَلىه قَػْلِبكَ ) جربيل)ع( كقولو-ِ، ِٓالشورل/
ي الوحي كإ٭با ٠بٌ  ِٕص/( َويَػَفْخُت ِفيِو ِمن ر وِحي) بو بدف اإلنساف كقولو االركح الٍب ٰبي

الضمائر، كيسرم كسرايف الركح ُب  ييركحان، ألنو يسرم ُب القلوب كيؤثٌر ُب ا٤بشاعر كٰب
( أف ملك الوحي ا٤بكٌلف إبببلغ الركح، إ٭با يتحدث أبمر هللا ال من عند ِمْن َأْمرِهِ ا١بسد، )

اسم فِب ٝبيل بديع كبليغ، دقيق ا٤ببُب، عميق ا٤بعُب، كاسع  (لِيُنِذَر يَػْوـَ التَّاَلؽِ ) نفسو
عاين التبلؽ، يـو التبلقي ال ينشأ إاٌل عن ابتعاد أشياء كانت ( بكل ملِيُنِذَر يَػْوـَ التَّاَلؽِ الداللة)

 ي )يـو القيامة( األركاح ابألجساد، كا٣بالق اب٤بخلوؽ، كقولوقمتباعدة فتتبلقى، حيث يلت
، كيلتقي اإلنس اب١بن، كيلتقي األكلوف كاآلخركف، كيلتقي العاملوف ِٗىود/(َرّبِِّمْ  اِإيػَُّهم م اَلُقو )

 كالعابدكف كا٤بعبودكف، كالتقاء ا٤بظلـو بظا٤بو، كالتقاء األقواـ أبنبيائهم كرسلهم بكتاب أعما٥بم،
  .إْب )ع(..

ؼ الرسوؿ ا٤بوحى إليو أبىواؿ يـو القيامة، كىذه ا٢بقيقة الكربل، ( ليخوٌ لِيُنِذَر يَػْوـَ التَّاَلؽِ )
رىم ِف كل وكأف كامرية تصوير خفي ، كايت تصو ليتم ٧باسبة ا٣بلق على ضوء أعما٥بم، 

يَػْوـَ  بعاد، ابلصورة كالصوت كالنية!)أ، تصويران ذك ثبلثة شيء تصويرًا دقيقًا مفصاًل ٚتّسماً 
، يـو حاسم رىيب يرفع فيو ا٢بجاب ما بْب هللا عز كجل تكا٤بخٌبآ ت( يـو فيو ا٤بفاجآالتَّاَلؽِ 

لك لكل شيء، اعن بصائرىم، فينكشف ٥بم أنو ىو ا٤بكاألسرار كبْب الناس، كييكشف الغطاء 
نور )يـو يلتقي أىل السماء كأىل األرض( عن اإلماـ الصادؽ)ع( يـو التالؽفيحكم بينهم، 

 ، يـو يكوف فيو اإلنساف ا٤بناسب، ُب مكانو ا٤بناسب!ُْٓ/ْ الثقلْب
 ﴾ذِ خُْوَيَّدسِخٌَُْخلِ َُِِّوِ  خٌََُّْْْ خُُِْْٔيُ َُِِّٖٔ  ؽَِْءٌ ِٓنْيُْْ خَُِّوِ ػَََِ َّخْلَََٰ َُدٌََّّْ ىُْ زَدسِصًَُٕ  ﴿-05
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: ٗبعُب الظهور الِبوز (يَػْوـَ ُىم اَبِرُزوفَ ): ا٘تعىنإنو مشهد مثّب من مشاىد يـو القيامة،    
َلى ) ٣بفاايىم، كينكشف كل مستور ُب ىذا اليـو الرىيب، كيرفع كل حجاب كقولو يَػْوـَ تُػبػْ

يـو ىم خارجوف من قبورىم ال يسَبىم شيء، كال يظلهم ( يَػْوـَ ُىم اَبِرُزوفَ ) ٗالطارؽ/ (السََّرائِرُ 
يعناكقولو )شيء،   تنكشف كافة أسرارىم، ، ُْٖرة/قالب( أىٍينى مىا تىكيونيوا أيىًٍت ًبكيمي اَّللَّي ٝبًى

كل الفوارؽ بْب الناس ُب   ىكتظهر كل حقائقهم للناس كتكوف مثل ظاىرىم، كتلغكخفاايىم، 
منٌظمْب ُب صعيد كاحد ُب ساحة مصٌنفْب يتهم، كقد اجتمعوا ىذا ا٤بقاـ، كيتساككف ُب إنسان

عن ، ُٓطو/(لُِتْجَزىه ُكل  يَػْفٍس مبَا َتْسَعىه اشر ا٤بستوية، استعدادان للحساب كا١بزاء كقولو )
ََّل ٥َتَْفىه َعَلى اّلِلَِّ  ) ُٕٔ/ٖركح البياف: غّب ٨بتونْب، عّزَّلً )ٰبشركف حفاة عراة عٌزالن(  النيب)ص(

ُهْم َشْيءٌ مِ  ( انكشفت أحوا٥بم كأعما٥بم كصفاهتم كأقوا٥بم كضمائرىم كسرائرىم كتعامبلهتم مع نػْ
َوَٟتُْن الناس، مع كثرهتم، ألف هللا ٧بيط هبم، كأقرب منهم من أنفسهم ُب كل حْب كقولو)

ساتر، حٌب ، ُب ىذا اليـو ا٢باسم يقفوف عارين من كل ُٔؽ/(َأقْػَرُب ِإلَْيِو ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ 
، يومئذو يتضاءؿ ا٤بتكربكف كينزكم ٔاجملادلة/(َأْحَصاُه اّلِلَُّ َوَيُسوهُ  ستار األكىاـ كاألحبلـ، كقولو)

، كيتفرد مالك ا٤بلك ُٖا٢باقة/(يَػْوَمِئٍذ تُػْعَرُاوَف ََّل ََتَْفىه ِمنُكْم َخاِفَي ٌ ) كقولو ا٤بتجربكف
ُب ىذا اليـو فينكشف ىذا للعياف، بعد ابلسلطاف، كىو سبحانو متفرد بو ُب كل آف، فأما 

انكشافو للجناف )للقلوب( كٚبمد األنفس كتسكن ا٢بركات، كأيخذ ا١بميع أجواء الرىبة 
ا٤بمزكجة اب٥بيبة، كينطلق صوت هللا ا١بليل ا٤بهيب يسأؿ كٯبيب، فما ُب الوجود كلو يومئذو من 

( ا٤بتفرد ُب ذاتو اْلَواِحدِ () اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ ّلِِلَِّ (؟ )لَِّمِن اْلُمْلُك اْليَػْوـَ سائل غّبه كال ٦بيب )
هللا  د(ابلغلبة على كل ما سواه، يومئذو يظهر توحٌ اْلَقهَّارِ ٠بائو كصفاتو كأفعالو ال شريك لو )أك 

، كيكوف ا١بواب من ُٖاألنعاـ/ (كىىيوى اٍلقىاًىري فػىٍوؽى ًعبىاًدهً ) تعأب ُب ملكو ببل منازع كقولو
)كأنو سبحانو يعود بعد  ِف هنج البالغ ب، بلساف ا٢باؿ أصدؽ من لساف ا٤بقاؿ، بواطن الغي

فناء الدنيا كحده ال شيء معو، كما كاف قبل ابتدائها، كذلك يكوف بعد فنائها ببل كقت كال 
 ُِّ/ُٕا٤بيزاف(تزماف كال حْب كال مكاف، عدمت عند ذلك اآلجاؿ كاألكقا

 ﴾خُْمِغَدذِ عَشِّغُ خَُِّوَ بَِّٕ  خٌََُّْْْ ظَُِْْ َُدظٍ زَِٔد ًَغَسَطْ  خٌََُّْْْ ظُفْضٍََٰ ًَُُّ َٗلْ﴿-07
 كمن  ىذه ىي القاعدة العادلة ُب اآلخرة، كىي قضية عقلية إنسانية رايضية، كمن ا٤بسٌلمات

اْليَػْوـَ ُِتَْزىه ُكل  : )ا٘تعىن، كليس للدين اإلسبلمي إاٌل اعتمادىا كالعمل ٗبوجبها تاألكلواي
نصاؼ كا١بزاء اب٢بق، اليـو يـو العدؿ كالفصل كالقضاء ( اليـو يـو ا٢بسم كاإلٍس مبَا َكَسَبتْ يَػفْ 

بْب ا٣ببلئق ببل إمهاؿ كال إبطاء، اليـو يغمر ا٤بوقف ا٢باسم رىبة كىيبة كخشوع كخضوع، 
َمْن َْتََل َوَعَنِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقي وـِ ۖ َوَقْد َخاَب كتطول صحائف األعماؿ كقولو)

( ٗبا كسبت: ٗبا عملت ُب الدنيا، إف خّبان اْليَػْوـَ ُِتَْزىه ُكل  يَػْفٍس مبَا َكَسَبتْ ) ُُُطو/(ظُْلًما
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َٙتَا َما َكَسَبْت : دائمان لعمل ا٣بّب، كاالكتساب للشر كقولو)الكسب ر.فخّب، كإف شران فش
َها َما اْكَتَسَبتْ    .ِٖٔالبقرة/ (َوَعَليػْ

، كال زايدة ْٗالكهف/ (َوََّل َيْظِلُم رَب َك َأَحًدا( بنقص ثواب من حسناتو كقولو)ْليَػْوـَ ََّل ظُْلَم ا)
عقاب على سيئاتو، ألنك مع هللا تعأب ا٢باكم العادؿ، ىو الذم ٰباسب ا٣بلق، كىو غِب 

ْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ عن ظلم أحد، لذلك الشرؾ ظلم عظيم كقولو) اؿ أفع، ألف ُّلقماف/(ِإفَّ الشِّ
من دكنو! فالشرؾ ييصٌغر هللا كيلغي دكره الفاعل، كيعظٌم  كا٤بشرؾ يعطيهالوىية من هللا األ

ُسئل اإلماـ الصادؽ)ع( عن أدن ُب عبله،  ا٤بخلوؽ كيعطيو دكر هللا، فيبخس حق هللا جلٌ 
عن النيب)ص( ِف ، ّٕٗ/ِالكاُب (بتدع رأاًي فأحّب عليو أو أبغض عليوامن ) الشرؾ فقاؿ

مان فبل تظلموا، اي : إين حرمت الظلم على نفسي كجعلتو بينكم ٧برٌ اي عبادي) قدسيحديث 
عبادم: إ٭با ىي أعمالكم أحصيها عليكم ٍب أكفيكم إاٌيىا، فمن كجد خّبان فليحمد هللا تعأب، 

، كعنو )ص()الظلم الذم ال يَبؾ، ٓٓص٤ِْبراغيكمن كجد غّب ذلك فبل يلومن إاٌل نفسو(ا
ِإفَّ اّلِلََّ َسرِيُع ) َُِّٔما بينهم، يقص هللا بعضهم من بعض(كنز العماؿ خربفظلم العباد في

( إٌف هللا سريع ُب ااسبة، دقيق ُب ا٢بكم، ال يشغلو حساب نفس عن حساب اٖتَِْسابِ 
نفس أخرل، كال يشغلو شأف عن شأف كال تشتبو عليو األصوات، كال ٚبتلط عنده ا٢باجات، 

!، كُب ساعة كاحدة، كبدقة متناىية  دعلى كثرهتم ُب كقت كاحفيحاسب ا٣ببلئق ٝبيعان 
ًرا يَػَرُه، َوَمن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َشرًّا يَػَرهُ كقولو) سيئل  ٖ-ٕالزلزلة/( َفَمن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َخيػْ

  اإلماـ علي )ع( :كيف ٰباسب هللا ا٣بلق على كثرهتم ُب كقت كاحد؟ فقاؿ: كما يرزقهم على
، ألف هللا أحاط بعلمو كل شيء كىيمنت قدرتو على كل ُِٕ/ٕالبحاركثرهتم ُب كقت كاحد.

وعن ، ْا٢بديد/(َوُىَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتمْ ، كقولو)َٔاألسراء/(ِإفَّ رَبََّك َأَحاَط اِبلنَّاسِ شيء كقولو)
حساب الكل بتماـ  )فإذا حاسب كاحدان فهو ُب تلك ا٢بالة ٧باسب للكل، ييتم   اإلماـ علي)ع(

  .ِٖلقماف/(مَّا َخْلُقُكْم َوََّل بَػْعُثُكْم ِإَّلَّ َكنَػْفٍس َواِحَدةٍ حساب الواحد!! كقولو )
كَبكنيات كعمل ا٢باسبات الضخمة، كىي ٗبثابة لُب عصران ا٢باضر، عصر األىكذا : فائدة

 عة.بنك غِب اب٤بعلومات الواسعة، كتعطيك نتائج مرب٦بة كسريعة كدقيقة كمتنو 
 ﴾ُّيَدعُ ؽَلِْغٍ ًََُد لٍَِْْٔ ِْٖٓ ُِِظَّدُِِٔنيَ َٓدًَؤَٗزِسْىُْْ ٌََّّْ خُْأصِكَصِ بِرِ خُْوٌُُِذُ َُذٍَ خُْمَنَدـِشِ ًَدظِِٔنيَ  ﴿-08
إنو مشهد تربوم مثّب من مشاىد يـو القيامة ا٢باسم، السياؽ القرآين الفِب الدقيق يصٌور    
مدركس، كاألنفاس مقٌدر الدانية، ككأنو مقَبب مرات كزاحف هبدكء القريبة  (يَػْوـَ اآْلزَِف ِ )

سهم امكركبة ضٌيقة الىثة، ككأ٭با القلوب ا٤بكركبة تضغط على ا٢بناجر، كىم كاظموف ألنف
كال صديقان كآلالمهم ك٤بخاكفهم، كالكظم يكرهبم كيثقل على صدكرىم، كال ٯبدكف ٞبيمان 

 .ال شفيعان ذا كلمة تطاعيعطف عليهم، ُب ىذا ا٤بوقف العصيب، ك 
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دمحم بوضوح عن تبليغ رسالتك السماكية، فأنت مسؤكؿ عن الوسائل  ( ايَوَأيِذْرُىمْ ) :ا٘تعىن
كغّب مسؤكؿ عن النتائج، فعليو أف يٌتبع أحسن الوسائل لتذكّب الناس ابلعواقب، كاألمور 

َا َأيَت ُمذَكٌِّر، لَّْسَت َعلَ اب٣بواتيم كقولو) ( من يَػْوـَ اآْلزَِف ِ ) ِِ-ُِالغاشية/(ْيِهم مبَُصْيِطرٍ َفذَكِّْر ِإ١تَّ
، ٕٓالنجم/(َأزَِفِت اآْلزَِف ُ أ٠باء يـو القيامة، قريبة الوقوع كأف بعدت، فهي ٧بققة الوقوع كقولو)

ح رك )من مات فقد قامت قيامتو( عن النيب )ص(، ٕا٤بعارج/(ِإيػَُّهْم يَػَرْويَُو بَِعيًدا،َويَػَراُه َقرِيًباكقولو)
(وعنو )ص(، ِِ/ّالبياف  (يَػْوـَ اآْلزَِف ِ ) ّٖٓ/ّنور الثقلْب)كل معدكد منتقص، ككل متوقع آتو

لة، كاستعارة ببلغية عجيبة، عن معُب القرب كالدنو ليـو القيامة، ابعتبار يكناية بديعية ٝب
، ككل آتو دافو قريب ألنو قاكائن، ككل كائن القيامة دانية قادمة، كأف ىذا اليـو   كإف  دـآتو

كعرٌب عنها بلفظ ا٤باضي  ُالنحل/(َأَتىه َأْمُر اّلِلَِّ َفاَل َتْستَػْعِجُلوهُ ) استبعد اإلنساف أمده، كقولو
)إذا كنت ُب إدابر، كا٤بوت ُب إقباؿ، فما أسرع ا٤بلتقى(  ِٜٕف هنج البالغ  حكمتنبيهان لقرهبا! 

، كاإلشارة هباتْب ُٗٔ/ٖالبياف ركحُب ا٢بديث)بعثت أان كالساعة كهاتْب، إف كادت لتسبقِب!(
إٔب السبابة كالوسطى، يعِب إف ما بيِب كبْب الساعة، مقدر قرب الوسطى إٔب السبابة، لذ عرٌب 
عن القيامة ابلساعة لقرهبا، كالقرآف دقيق ُب استخداـ ا٤بصطلحات الببلغية ُب سياقو 

ساف ال يعادؿ سول ٢بظات االنسيايب ا٤بؤثر الرقيق، كلو أتملنا قليبلن فسنجد أف عمر اإلن
َن النػََّهارِ أماـ يـو القيامة، كقولو)سريعة  ، ْٓيونس/(َويَػْوـَ ٤َتُْشُرُىْم َكَأف ملَّْ يَػْلبَػُثوا ِإَّلَّ َساَعً  مِّ
اعة، فعٌودىا القناعة( لذا ٯبب االستعداد )الدنيا ساعة، فاجعلها طاعة، كالنفس طمٌ  حٌب قيل

 .األكيدالقادـ دائمان ٥بذ اليـو 
( إنو تصوير ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى اْٖتََناِجرِ ) َُِآؿ عمراف/(َوََّل َُتُوُتنَّ ِإَّلَّ َوَأيُتم م ْسِلُموفَ كقولو)

قرآين ٦بازم ببلغي دقيق كعميق ٢بالتهم النفسية ا٤بضطربة، من شدة الرعب كالفزع األكرب، 
، فتعيقهم تكاد قلوهبم ا٤بهمومة ترتفع عن أماكنها ُب الصدكر لتبلغ ا٢بناج ر، كىو مكاف البلعـو

( مغمومْب مكركبْب ٩بتلئْب َكاِظِميَ ) َُاألحزاب/ (َوبَػَلَغِت اْلُقُلوُب اْٖتََناِجرَ س! كقولو)فى عن النػى 
حزانن كغمان شديدان، ٧ببوسان ُب صدكرىم، ال يستطيعوف إظهاره حٌب ال يتحوؿ إٔب انفعاؿ غّب 

غضبو كحبسو ُب نفسو ابلصرب عليو، كعدـ إظهار  ( من كظم الغيظ، أم ردٌ َكاِظِميَ ) متوازف
يمٍ )ُّْآؿ عمراف/(َواْلَكاِظِمَي اْلغَْيظَ ) أثره كقولو (من صديق شفيق، كقريب َما ِللظَّاِلِمَي ِمْن ْتَِ

نَػُهْم يَػْوَمِئٍذ َوََّل ٧بب ينفعهم كال صاحب يعطف عليهم كقولو) َفاَل َأيَساَب بَػيػْ
ُء يَػْوَمِئٍذ بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض َعُدوٌّ ِإَّلَّ اْلُمتَِّقيَ كقولو) ،َُُا٤بؤمنوف/(يَػَتَساَءُلوفَ  ، ٕٔالزخرؼ/(اْْلَِخالَّ

 ( كال كساطة تشفع كتنفع كتقبل شفاعتها ُب ىذا ا٤بوقف العصيب الرىيب!َوََّل َشِفيٍع يُطَاعُ )
 ﴾َّؼَُِْْ خَدجِنَصَ خُْإَػُِْْٖ ًََٓد ظُخْلِِ خُقُّذًُسُ﴿-09
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َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍ  ِإَّلَّ ، كأحاط بو علمان ُب ا٤بظهر كا١بوىر كقولو)خلق هللا كل شيء
، ككذلك يعلم السرَّ كأخفى، كيعلم حركة العيوف السريعة كأىدافها الوضيعة، ٗٓاألنعاـ/ (يَػْعَلُمَها

ن كل حركة من  هللا الدكافع م لمكيعلم عندما تتوجو ٫بو االستقامة كعندما تنحرؼ عنها، كيع
يَػْعَلُم ) ا٘تعىنحاطة الدقيقة الكاملة من مقتضيات قدرة هللا ا٣بارقة، ا٢بواس، كىذه اإل كل

قيٍل لًٍلميٍؤًمًنْبى كقولو )ر القرآف النظرة ا٣بائنة لؤلعْب كأضرارىا الكثّبة،  ( يصوٌ َخائَِنَ  اْْلَْعُيِ 
كأسند ا٣بيانة إٔب ! لشيطاف()العيوف مصائد ا ِف غرر اٖتكم ،َّالنور/(يػىغيض وا ًمٍن أىٍبصىارًًىمٍ 

)كالعْب( ابب من أبواب  النظرة ال إٔب الناظر ٦باز، إللفات النظر إٔب أف ا٣بائن ىو الناظر
 اغضوا أبصاركم )عن اّرمات( ترو عن النيب )ص( )كالقلب انفذة للعْب،  ،القلب

الصدكر،  يٚبف ٗباك لذلك ترل العبلقة الرابطة بْب خيانة األعْب ، ُْصَُْالبحار (العجائب
ُب ا٢بديث)اي ابن آدـ: النظرة األكٔب لك، كالثانية عليك( كتكوف النظرة الثانية من قبيل زىن 

: ٥با أشكاؿ كألواف، فتارة العي اٗتائن  (يَػْعَلُم َخائَِنَ  اْْلَْعُيِ )ْٕٕ/ٖـ، ٦بمع البيافالنظر ارٌ 
ْب، كأخرل ابلتلصص كالتجسس، ابسَباؽ النظر، كأخرل ابإلشارات ا٣بفٌية كا٣بفيفة للع

 زـ، الذم فيو ا٤بكر كا٣بديعة كالريبة، كاترة ابلغمز اذكر كا٥بمكالنظر ا٤بشبوه ا٣ببيث ارٌ 
يكوف  :واللمز: يكوف ابلعْب كا٢بلق كاليد، اٙتمز ،ُا٥بمزة/( َوْيٌل لُِّكلِّ ٢ُتََزٍة ل َمَزةٍ ا٤بقذكر كقولو)

)ينظر إٔب الشيء ككأنو ال ينظر إليو( فذلك مصداؽ  اآلي  عن اإلماـ الصادؽ )ع( ِفابللساف، 
 .ُٗٗ/ٖالنورلآلية، 

كتقمع النفس اللٌوامة، : ٚبوف مشاعر العفاؼ كالنبل كالوفاء كتلوث الفطرة، العي اٗتائن 
كٝبيع نظرات العيوف ا٣بائنة ٘بتهد ُب إخفاء خيانتها، كلكنها كتدعم النفس األٌمارة ابلسوء، 

( َوَما َُتِْفي الص ُدورُ كال ٚبفى على هللا، للداللة على دقة علم هللا )اللبيب، لدل مكشوفة 
 السر ا٤بستور ٚبفيو الصدكر، كلكنو مكشوؼ لعلم هللا، الذم ال ٚبفى عليو خافية كقولو

 (َوَما َُتِْفي الص ُدورُ ) ُٔؽ/(َويَػْعَلُم َما تُػَوْسِوُس ِبِو يَػْفُسُوۖ  َوَٟتُْن َأقْػَرُب ِإلَْيِو ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ )
ره القلوب، كتسَبه النفوس، كتكتمو الضمائر من أسرار مستورة، كخفااي ٚبفيو مكيعلم ما تض

رَّ َوَأْخَفىالصدكر كقولو) : قاؿ قاضي لشهود الزكر: لئن عميتم عن فائدة، ٕطو/(فَِإيَُّو يَػْعَلُم السِّ
 ا اب٢بقيقة.قضاء األرض، فلن تعموا على قضاء السماء، فاعَبفو 

 ﴾سَقِريُخُْ خُغَِّْٔغُ ىٌَُ خَُِّوَ بَِّٕ زِؾَِْءٍ َّوْنٌَُٕ َُد دًُِٗوِ ِٖٓ َّذْػٌَُٕ ًَخَُّزًََِّٖخَُِّوُ َّوْنِِ زِدُْمَنِّ ﴿-11
ُ يَػْقِضي اِبْٖتَقِّ )  ( َواّلِلَّ

 ق، كهللاللكائنات اب٢بو خلقهللا عز كجل ىو ا٢بق، كٰبٌب ا٢بق كأىل ا٢بق، ألف قولو حق، ك 
كخربة كإحاطة، كعن عن علم ٰبكم اب٢بق، كالعدؿ كاإلحساف، كيقضي ابلصدؽ كاإلنصاؼ، 

ظلم، كلو عامل هللا الناس اب٢بق ابلٰبكم ال ٠بع كرؤية، فبل يظلم أحدان، كال ينسى شيئان، ك 
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ا٤بطلق ألىلكهم، كلكنو يدعم حٌقو ابلرٞبة كاإلحساف إليهم، فيضاعف ٥بم ا٢بسنة أبحسن 
ازم ابلسيئة ٗبثلها، كٰباسب على مثقاؿ الذرة كٯبازم عليها، كال يقاضي اب٢بق ُب منها، كٯب

َوالَِّذيَن يَْدُعوَف ِمن ) ُٗاالنفطار/ (َواْْلَْمُر يَػْوَمِئٍذ ّلِلَِِّّ ) اآلخرة غّبه، كحده ال شريك لو كقولو
(  يَػْقُضوَف ِبَشْيءٍ ََّل ) من أشكاؿ ا٤بخلوقات (هللا دكفمن )(كالذين يتعٌلقوف هبم ا٤بشركوف ُدويِوِ 

ألهنم ٩بلوكوف، ال ٲبلكوف مع هللا شيئان حٌب ٠بعهم كأبصارىم، كىذا يشمل كل ما عبد من 
دكف هللا، بشكل مباشر أك غّب مباشر، ىؤالء ال حكم ٥بم أصبلن، فكيف يكونوف شركاء ؟ 

( ١بميع  السَِّميعُ ) ألنو كحده ،فاعبدكا الذم يقدر على كل شيء كال ٱبفى عليو شيء
األصوات، ابختبلؼ األجناس كاللغات، كيسمع ٝبيع ا٢باجات، بلساف ا٢باؿ أك بلساف 

( أبفعا٥بم ٗبا كاف كما يكوف، كما يعلمو العباد كما ال اْلَبِصريُ ) ا٤بقاؿ، فيقضي هللا ٥بم اب٢بق
: أما أصحاب الرايسة الباطلة، كأصحاب حٌب ا٤باؿ فائدةيعلموف، فيجازيهم ٗبا عملوا. 

 كا٤بناصب كا١باه...ىؤالء ال يقدركف أف يقضوا اب٢بق.كحٌب الدنيا 
 هٌَُّشً ِٓنْيُْْ ؤَؽَذَّ ىُْْ ًَدٌُٗخؤًَََُْْ َّغِريًُخ كِِ خُْإَسْكِ كََْنظُشًُخ ًَْْقَ ًَدَٕ ػَدهِسَصُ خَُّزَِّٖ ًَدٌُٗخ ِٖٓ هَسِِْيِْْ   ﴿-10

 ﴾ًَخمٍ ِٖٓ خَُِّوِ َِّٖٓ َُيُْ ًَدَٕ ًََٓد ٌُٗزِيِْْزِزُ خَُِّوُ كَإَخَزَىُُْ خُْإَسْكِ كِِ ًَآؼَدسًخ
و اآلية لدراسة السنن التارٱبية، كاالستفادة منها ُب حياة األمم ا٤باضية، كيف عاشت، عتد

َوتِْلَك ككيف ماتت؟ فبل قيمة ٢بركة التاريخ دكف االستفادة منو ُب ا٢باضر كا٤بستقبل كقولو)
ـُ يَُداِوُٙتَا بَػْيَ  َأَومَلْ ) :ا٘تعىن) السعيد من كعظ بغّبه( ِف غرر اٖتكم، َُْآؿ عمراف/(النَّاسِ اْْلَايَّ

سافركا ُب بقاع األرض ا٤بختلفة بقلوبكم كعقولكم كأبدانكم،  (َيِسريُوا ِف اْْلَْرِض فَػَينظُُروا
نظركا نظر تفٌكر كاعتبار، نظر سياحة كاستثمار، كالذم يسّب للسياحة كالسفر فعليو اك 

، ككل اعتبار تقوية لبلستبصار، كالذم يسّب للسفر كاالستثمار فعليو أف ال ٲبنع نفسو االعتبار
كالذم ال يتعظ اب٤باضْب كاف عربة للباقْب،  من االعتبار أيضان، كالنظر ُب عاقبة األمم ا٤باضية،

عن اإلماـ الباقر )ع( )من ٓب ٯبعل لو من نفسو كاعظان، فإف مواعظ الناس لن تغِب عنو 
َكْيَف َكاَف َعاِقَبُ  الَِّذيَن َكايُوا ِمن )االعتبار يفيد العصمة( )ِف غرر اٖتكم ،ُّٕ/ٖٕالبحار(شيئان 

ةً ) ا٤بكٌذبة لرسلهم جياؿ(من األمم كاألقَػْبِلِهمْ  ُهْم قُػوَّ ُب ا٤باؿ كالعلم  (َكايُوا ُىْم َأَشدَّ ِمنػْ
َوآاَثرًا )العماليق( كأكثر) جساـكالسياسة كالسلطة كا٢بكم كالقدرة العسكرية كا١بسدية، ككرب األ

نة الباىرة، كالقبلع ي( كقوة اآلاثر تدؿ على قوة ا٤بؤثر فيها، حيث بنوا ا٤بدائن ا٢بصِف اْْلَْرضِ 
ا٤بنيعة الشاىقة، كالقصور ا٤بشيدة العالية، كتقدمهم الزراعي، كال ٲبكن مقايستهم بزعماء مكة، 

 ( كلكنهم مع ىذه القوة، كانوا ضعافان أماـ أبس هللا كقولومْ فََأَخَذُىُم اّلِلَُّ ِبُذيُوّبِِ كمع كل ذلك)
ـٍ ) ُ َعزِيٌز ُذو ايِتَقا  .فكانت ذنوهبم كفسادىم كسوء أعما٥بم كابالن عليهم ْآؿ عمراف/(َواّلِلَّ
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َن اّلِلَِّ ِمن َواؽٍ ) : من مانع ٲبنع العذاب عنهم، كال دافع يدفعو، كال من واؽٍ (َوَما َكاَف َٙتُم مِّ
رىةن ًلمىٍن ٱبىٍشىىكقولو )  فظهم من عذابو،حافظ ٰب  ِف غرر اٖتكم ،ِٔالنازعات/(ًإفَّ ُب ذىًلكى لىًعبػٍ

عتبار فهو سهو( كال كاقي إاٌل اإلٲباف كالعمل الصاّب، كٮبا سبيل النجاة ا)كل نظر ليس فيو 
 بعنواهنما الكبّبين.

 ﴾خُْؼِوَدذِ ؽَذِّذُ هٌٌَُِّ بَِّٗوُسَِّْنَدضِ كٌََلَشًُخ كَإَخَزَىُُْ خَُِّوُ رََُِٰيَ زِإََّٗيُْْ ًَدَٗط ظَّإْظِْيِْْ سُعُُِيُْ زِدُْ﴿-11
رغم كوهنم أشد منهم قوة كأكثر آاثران ُب األرض، كلكنهم ٓب يستطيعوا أف يصنعوا كقاية ٥بذه    

ٲباف، كٛبردكا على الرساالت هنيارىا، ألهنم فقدكا مقومات اإلا٢بضارة، بل صنعوا سببان ال
، ال ح)العامل بغّب علم كالسائر على غّب الطريق الصحيِٗ٘ٔف هنج البالغ  خطب  ماكية، الس

أ، كالذم ال يعرؼ كيف ينتهي، ال يعرؼ كيف يبد تزيده سرعة السّب إاٌل بعدان عن الصواب(
)خّب عن النيب)ص( كالذم ال يعرؼ ٤باذا ٲبوت، ال يعرؼ ٤باذا يعيش؟ كٯبهل فلسفة ا٢بياة؟

ِلكَ ) :ا٘تعىن، ّّٔ/ُٕا عاقبة(البحاراألمور خّبى ( ا٥ببلؾ الذم قضاه هللا عليهم كاف  ذَه
تِيِهْم ُرُسُلُهم اِبْلبَػيَِّناتِ بسبب أنو ) (اب٤بعجزات الباىرات ا٣بارقات الواضحات، كإلقاء َكاَيت َتَّْ

( قادر على كل ِويٌّ ِإيَُّو قَ (كاستأصلهم من الوجود )َفَكَفُروا فََأَخَذُىُم اّلِلَّ ) ا٢بجج الكافية عليهم
 -ُ:فائدة( ٤بن يستحق العقاب. َشِديُد اْلِعَقابِ ) ُٔالربكج/(فَػعَّاٌؿ لَِّما يُرِيدُ شيء كقولو)

تِيِهْم ُرُسُلُهم) أف  ( األنبياء)ع( كانوا يسعوف إٔب لقاء الناس، كإلقاء ا٢بجة عليهم، كٓب ينتظركاَتَّْ
نفبلت من القيود، كالتحرر من ا٢بدكد  و إٔب االالكفر يدع (َفَكَفُروا) -ٌِب الناس إليهم!، أي

 . ُالطبلؽ/(َوَمن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّلِلَِّ فَػَقْد ظََلَم يَػْفَسوُ ) كقولو
 ﴾بَََُِٰ كِشْػٌََْٕ ًَىَدَٓدَٕ ًَهَدسًَُٕ كَوَدٌُُخ عَدلِشٌ ًَزَّخذٌ، ًََُوَذْ ؤَسْعَِْنَد ٌُٓعَََٰ زِأَّدظِنَد ًَعُِْيَدٍٕ ُّٓسِنيٍ﴿-12-13
ىذه ة جديدة كمفيدة عن قصة موسى ُب ىذه السورة، كٚبتلف ُب بعض مبل٧بها عن    

العركض األخرل ُب الٌسور القرآنية ا٤بختلفة، ككل سورة تعرض القصة بلمحات حركية 
: ٙبدثت سورة النازعات عن غطرسة فمثالً ٭بوذجية، كلقطات ٩بيزة ٚبتلف عن سابقتها، 

نفبلؽ ا، ذكرت ّٔ، كُب سورة الشعراء/ِْالنازعات/(ُم اْْلَْعَلىه فَػَقاَؿ َأَن رَب كُ ) فرعوف
كٓب تذكر ُب السور القرآنية األخرل، كُب ىذه السورة  (َفَكاَف ُكل  ِفْرٍؽ َكالطَّْوِد اْلَعِظيمِ البحر)
ذا، كٗبجموع ىذه الٌلمحات ككى ...خرل)مؤمن آؿ فرعوف( كٓب تذكر ُب السور األ تناكلت

كىذا من ٝبيع الٌسور القرآنية، تتكامل قصة موسى)ع( كأخذ الًعربة الوافية منها،  ا٢بركية ا٤بهمة
، كالقذة  سن  من كاف قبلكم حذوا النعل ابلنعلَبلرتك) عن النيب)ص(من أسباب تكرارىا، 

شرب، كذراع بذراع، كابع بباع، حٌب إف لو كاف من قبلكم بف طريقهم شرب ؤ ابلقذة، كال ٚبط
 .َِّ/ٔمواىب الرٞبنت( لدخلتموه(دخل حجر ضب)متاىا
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(ٗبعجزاتنا الواضحة التسع كىي: العصا كاليد البيضاء، َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسىه ِِباَيتَِنا) :ا٘تعىن   
( كعززانه َوُسْلطَاٍف م ِبيٍ دع كالدـ، كالطوفاف كالقحط، كنقص الثمرات)ال، كالضفكا١براد كالقمٌ 

كابلتسديد كالتأييد  ،ع، كاب٤بنطق الرصْب ا٤بؤثر، كهبيبة مستمدةاب٢بجة القاطعة كالربىاف ا٤بقن
، كتدخل ُب مشاعرؾ كٙبركها ببل ٨بتاران  من هللا، كبقدرة غيبة إ٥بية ابىرة، ترغمك أف تتأثر هبا

الطاغية  (ِإىَله ِفْرَعْوفَ )-ِْسببان منع فرعوف من قتلو!،ا٤ببْب استئذاف، ككاف ىذا السلطاف 
ا٤بخطط االسَباتيجي للسياسة الفرعونية  (َوَىاَمافَ ) كصاحب ا١بيوش العظيمة ا٤بتكرب ا٤بتجرٌب 

( رمز الطغياف ا٤بإب، كرمز ا٣بيانة كالغركر  َوقَاُروفَ الشيطانية اجملرمة كىو ا٤بقٌرب لفرعوف، )
كالكربايء، ككاف يوإب فرعوف كٰبٌرضو على بِب إسرائيل، الذم ىو منهم، كقد بعث هللا 

ىؤالء الثبلثة ابلذات، لكوهنم أصوالن ينتهي إليهم كل فساد كظلم كفتنة، فهم  موسى)ع( إٔب
 (فَػَقاُلوا) كفرعوف على نفس الشاكلة، ُب الغطرسة كالكرب كالعناد، لذلك ٝبعهم على السواء

(لتسقيط شخصية النيب، كبث الشائعات ا٤بغرضة ضده، ككاف الناس َساِحٌر َكذَّابٌ ٝبيعان ىذا )
كاف من بِن إسرائيل، ابن عم : قاروف: فائدة !نسياؽ القطيعامنساقوف إليهم كاتبعْب ٥بم، 

، ككاف مؤمنان ُب األكائل، كأعلم بِب إسرائيل، كحافظان للتوراة، ٍب أغراه ا٤باؿ كا١بماؿ موسى
كحسن ا٢باؿ، كا١باه كا٤بنصب كتغٌّب حالو ككفر!، فأ٢بقو هللا بفرعوف كىاماف رموز الكفر 

ا فىأىتٍػبػىعىوي الشٍَّيطىافي فىكىافى ًمنى لو )كقو   كالطغياف. تًنىا فىاٍنسىلىخى ًمنػٍهى نىاهي آىايى كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىأى الًَّذم آىتػىيػٍ
 .ُٕٓاألعراؼ/( اٍلغىاًكينى 

 كِِ بَُِّد خٌَُْدكِشَِّٖ ًَْْذُ ًََٓدٌخ ِٗغَدءَىُْْ كَََِّٔد ـَدءَىُْ زِدُْمَنِّ ِْٖٓ ػِنذَِٗد هَدٌُُخ خهْعٌُُِخ ؤَزْنَدءَ خَُّزَِّٖ آَٓنٌُخ َٓؼَوُ ًَخعْعَمُْْ﴿-14
 ﴾مََِدٍٍ
جز الباىرات، كأمرىم بتوحيد ا( فلما أاتىم ابلدين ا٢بق، كا٤بعفَػَلمَّا َجاَءُىم اِبْٖتَقِّ ِمْن ِعنِدنَ )

وا قَاُلوا اقْػتُػلُ هللا، كرب عليهم أف يقبلوه، كاستخدموا منطق الطغياف الغليظ، كالقسوة ا٤بفرطة ك)
قالوا غيظان كعجزان عن معارضة موسى أم أعيدكا عليهم القتل  (َأبْػَناَء الَِّذيَن آَمُنوا َمَعوُ 

ألبنائهم، كأف فرعوف أمر ابلقتل قبل كالدة موسى)ع( ففعلو زماانن طويبلن، ٍب كٌف عنو، فلما 
هم عن ان كعجزان، كلكن هللا شغلظبعث موسى كجاءىم ابلبٌينات القاىرات، أعاد القتل غي

َواْسَتْحُيوا ذلك، ٗبا أنزؿ عليهم من أنواع العقوابت، إٔب أف خرج بنو إسرائيل من مصر)
ُب  (كاستبقوا نساءىم أحياء للخدمة كاالستذالؿ كالفساد، لئبل يؤمن بو أحد، كبقواِيَساَءُىمْ 

ِإَّلَّ ِف )كٚبطيطهم كمؤامراهتم للقضاء على ا٢بق (َوَما َكْيُد اْلَكاِفرِينَ رؽ فرعوف كسطوتو)
ِإيػَُّهْم َيِكيُدوَف ) (إال ُب ضياع، كٓب يؤثر على أرض الواقع، كٓب يصلوا إٔب أىدافهم كقولوَااَلؿٍ 

ِل اْلَكاِفرِيَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيًدا   .ُٕ-ُٓالطارؽ/ (َكْيًدا، َوَأِكيُد َكْيًدا، َفَمهِّ
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 )يدبٌر ا٤بدبٌركف كالقضاء يضحك(!
 ﴾ كِِ خُْإَسْكِ خُْلَغَددَ ُّظْيِشَ ؤَٕ ؤًَْ دِّنٌَُْْ ُّسَذٍَِّ ؤَٕ ؤَخَدفُ بِِِّٗسًُِِٗ ؤَهْعَُْ ٌُٓعَََٰ ًََُْْذْعُ سَزَّوُ ًَهَدٍَ كِشْػٌَُْٕ رَ﴿-15
قَاُلوا بقاء موسى كٙبٌديو كقولو)( ٢بكومتو كمستشاريو الذين يشّبكف عليو إبَوقَاَؿ ِفْرَعْوفُ )

َأقْػُتْل ُموَسىه َوْلَيْدُع : اتركوين )ذروين(  َأقْػُتْل ُموَسىه َوْلَيْدُع رَبَّوُ َذُروين ) ّٔالشعراء/(َأْرِجْو َوَأَخاهُ 
( إٔب أف شيئان يصٌد َذُروين من القتل إف قدر! كتشّب كلمة) و( لينجيو من يدم، كليخٌلصرَبَّوُ 

ن نتقاـ مة قلقة ك٨بيفة لو، كٙبذره من االفرعوف كٲبسك بو، كأنو يعاين من مشاعر نفسية خفيٌ 
ف ا٣بوؼ من قتل موسى كاف ٲبؤل كياف فرعوف، أكثر ٩با يشّب أموسى ىذا العدك ا٤بخيف!، ك 

نػيٍلًقي ُب قػيليوًب الًَّذينى كىفىريكا الر ٍعبى كقولو ) االستخفاؼ بو، كعدـ ا٤بباالة منوإٔب  آؿ (سى
قتل  : ذركين أفعل كذا، كما كاف فليكن! فلما عـز فرعوف علىكما يقوؿ القائل ُُٓعمراف/

كيكسر ىذا الَبدد ا٢باصل، أاٌين كاف الثمن ! سيئل  ،موسى، فهو يريد أف يتحمل ىذه ا٤بخاطرة
)قاؿ: منعتو رشدتو، كال يقتل  ما كاف ٦تنعو من قتل موسى؟اإلماـ الصادؽ)ع( ُب اآلية، 

وسى على ، كاف يعتقد فرعوف أبف مُٖٓ/ْنور الثقلْباألنبياء كال أكالد األنبياء إاٌل أكالد الزان(
ة قاىرة، إهنا قوة هللا عز كجل، كلكن حٌب السلطاف كا١باه كالتسٌلط يحق، كأنو مرتبط بقوة غيب

قد جعلو يؤثر ما ىو فيو من ضبلؿ كخداع، على ىذا ا٢بق الرصْب الذم يدعوه إليو 
لكفر عجاب ابلنفس كااإل( سخرية ٗبوسى كبدعوتو، إنو ُب منتهى الكربايء ك َوْلَيْدُع رَبَّوُ موسى)

َؿ ِديَنُكمْ (إف ٓب أقتلو )ِإيّنِ َأَخاؼُ ) اب! كذكر السبب ُب قتلو ( كعقيدتكم ألٍب أنتم َأف يُػَبدِّ
( أك يفسد عليكم َأْو َأف يُْظِهَر ِف اْْلَْرِض اْلَفَسادَ ) ف، بدين التوحيد السماكمعليها اآل

ؽ كحدتكم كيقضي على ٲبزٌ أنصاره إباثرة الفًب، كٰبٌرض الناس عليكم، ك ك دينكم، كيتمرد ىو 
دكلتكم بزرع ا٣ببلفات بينكم، كتتعٌطل موارد الدكلة، كىذه كلمة كل طاغية جبار مفسد، عن  

 . ٓٓص/(كىًإفَّ لًلطَّاًغْبى لىشىرَّ مىآىبو كقولو )  كل داعية مصلح يقوؿ ا٢بق.
 ﴾َُّد ُّآُِْٖ زٌَِِّْْ خُْمِغَدذِ ًَهَدٍَ ٌُٓعَََٰ بِِِّٗ ػُزْضُ زِشَزِِّ ًَسَزٌُِّْ ِّٖٓ ًَُِّ ُٓعٌََسِّشٍ﴿-17
( لقومو ٤با ٠بع بعـز فرعوف على قتلو، اعتصم بربو كتوجو إليو ابنقطاع كدعاه َوقَاَؿ ُموَسىه )   

قَاَؿ ُموَسىه ، كقولو)ْٓالنساء/(وََكَفىه اِبّلِلَِّ َولِيًّا وََكَفىه اِبّلِلَِّ َيِصريًاإبخبلص، كتوكل عليو كقولو)
(إين لذت ك١بأت كاعتصمت ِإيّنِ ُعْذُت ِبَرّبِّ َورَبُِّكم)ُِٖاألعراؼ/(ِعيُنوا اِبّلِلَِّ َواْصِِبُواِلَقْوِمِو اْستَ 

بريب كربكم الذم ىو أقول منك ليحميِب من بطشك كطغيانك، بشرط أف استعيذ بو كأ١بأ 
لمو، إليو، كىذا الدعاء دليل على الوثوؽ العإب بنصرة رسالتو، كأف هللا معو يؤيده كلن يس

ٍ َّلَّ يُػْؤِمُن بِيَػْوـِ فطمأف هللا قلبو، كسلم أمره إٔب ا٤بستعلي على كل متكرٌب) مِّن ُكلِّ ُمَتَكِبِّ
 ،(أم اجتمعت فيو خصلتاف: متكرب على هللا متجرب على الناس، كظآب كقاسي القلباٖتَِْسابِ 
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كل القدرات، عن اإلماـ كال يذعن للحق، كال يؤمن بقدرة هللا القاىرة ل، كال يؤمن بيـو القيامة
 .ْٗٔ/ِالكاُب)الدعاء يرٌد القضاء كقد ايبـر إبرامان( الباقر)ع(

دءًَُْ زِدُْسَِّْنَدضِ ِٖٓ سَّزٌُِّْْ ًَهَدٍَ سَـٌَُ ُّٓآٌِْٖ ِّْٖٓ آٍِ كِشْػٌََْٕ ٌَّْعُُْ بِميَدَٗوُ ؤَظَوْعٌَُُِٕ سَـًُِد ؤَٕ َّوٌٍَُ سَزَِِّ خَُِّوُ ًَهَذْ ـَ﴿-18
 ﴾ًَزَّخذٌ ُٓغْشِفٌ ىٌَُ َْٖٓ َّيْذُِ َُد خَُِّوَ بَِّٕ َّؼِذًُُْْ خَُّزُِ زَؼْلُ ُّقِسٌُْْ فَددِهًد َّيُ ًَبِٕ ًَزِزُوُ كَؼََِْْوِ ًَدرِزًد َّيُ ًَبِٕ

اآلية ظاىرىا أنيق، كابطنها عميق، ك٥با دالالت حركية كاسعة، يعرض القرآف الكرًن ٭بوذج ُب 
اعية، الٍب تقف ا٤بواقف الواعية، كٰبيا اإلنساف ٗبواقفو ا٤بميزة أكثر ٩با قوة الشخصية اإلٲبانية الو 

ْن آِؿ ٰبيا بعمره ادكد، كساعة شجاعة تعادؿ العمر كلو! تعرض اآلية منطق ) م ْؤِمٌن مِّ
ٔبدارة، كُب حذر كمهارة، كُب أجواء قمعية خطرة، كىو ُب قوة الشخصية يسلكها  (ِفْرَعْوفَ 

الذم ىداه هللا إٔب ا٢بق ُب ظركؼ الضبلؿ  (َيْكُتُم ِإ٦تَايَوُ ل ا٤بؤمن القدكة )بتوازف ىذا الرج
خراج إجواء ٰبذر فيها إعبلف اإلٲباف، ك الكبّب، كمع أتثّب ا٢بق ُب قلبو، كلكنو كتم إٲبانو ُب أ

سليمان من بْب قلوب الظا٤بْب القساة من آؿ فرعوف، كقد بدأت نصائحو ا٤بؤثرة ُب  ان قلبو صافي
بتفظيع ما ىم بتأثّبىا ا٤بناسب، أبسلوهبا ا٤بناسب،  ،ُب مكاهنا ا٤بناسب ،تها ا٤بناسبكق

ْن آِؿ ِفْرَعْوفَ ) :ا٘تعىنمقدموف عليو من جرٲبة نكراء ُب قتل موسى!  ( كآؿ َوقَاَؿ رَُجٌل م ْؤِمٌن مِّ
، ككٕب عهده، كالذم ٪با مع  الرجل خاصتو، كىو ابن عمو ككزيره كمستشاره، كمن كجهاء القـو
فنصحو موسى بعد انفبلؽ البحر، ككاف قبطيان، كىو الذم أنذر موسى بعـز فرعوف على قتلو، 

 .من مصر أف ٱبرج
 : ٱبفي كيسَب، ال خوفان بل ليكوف كبلمو ُب ٧بل التأثّب، كعن تدبّب ٧بكميكتم (َيْكُتُم ِإ٦تَايَوُ )

(معناىا أف اإلٲباف ٰباكؿ أف يربز ايَوُ َيْكُتُم ِإ٦تَ ) ، كسياسة حكيمة ىادئة شفافة مدركسةكتقدير
ُب تصرفات الرجل، كلكنو حريص على إخفائو كعدـ إظهاره لآلخرين، للمحافظة على السرية 

)سٌرًؾى عن اإلماـ علي)ع( (استعينوا على قضاء حوائجكم ابلكتماف) عن النيب)ص(ا٤بطلوبة، 
ق، كلو أعلن إٲبانو ٤با أسّبؾ، فإف تكلمت بو صرت أسّبه(! ليستطيع أف يقوؿ كلمة ا٢ب

كىذا يشبو ببل موقف جهادم مطلوب، استطاع أف يدافع عن موسى، كعٌرض نفسو للخطر، 
 كتم إٲبانك كخٌذؿ عناأموقف أحد الصحابة عندما قاؿ لو النيب)ص(ُب غزكة األحزاب، 

كتم ي، ككما منع هللا األعداء عن رسولو دمحمان)ص( بعمو أيب طالب، ككاف أبو طالب األعداء
إٲبانو عن قريش، يشبو مؤمن آؿ فرعوف، كلو أعلن إٲبانو ٤با استطاع أف يدافع عن دمحم )ص( 

، كىي مبدأ قرآين تربوم ٭بوذجي، ُب ظركؼ استثنائية خاصة،  سالح ا٘تؤمن( التقي فكانت )
ُهْم تُػَقاةً ) كما كاف موقف عمار بن ايسر مع ا٤بشركْب كقولو عن ، ِٖمراف/آؿ ع(ِإَّلَّ َأف تَػتػَُّقوا ِمنػْ

، كال دين ٤بن ال تقية لو، كالتقية ترس هللا ُب ديِن ودين آابئي:  التقي) اإلماـ الصادؽ)ع(
 عن اإلماـ الباقر)ع(، َِّصُٓاألمثل األرض، ألف مؤمن آؿ فرعوف لو أظهر اإلسبلـ لقتل(
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ركرات ، كعند الضَِِ/ِالكاُب ُب كل شيء يضطر إليو ابن آدـ فقد أحلو هللا لو(  :التقي)
غو كىالى عىادو فىبلى ًإٍٍبى عىلىٍيوً تباح اضورات كقولو )  .ُّٕالبقرة/(فىمىًن اٍضطيرَّ غىيػٍرى ابى

َ اّلِلَُّ ) َ اّلِلَُّ )(استفهاـ إنكارم للتقريع، َأتَػْقتُػُلوَف رَُجاًل َأف يَػُقوَؿ َرّبِّ ىل ىذه جرٲبة  (يَػُقوَؿ َرّبِّ
 علة متجربة منكرة بشعة ظاىرة القبح كالبشاعة! كقولوال تغتفر، يرد عليها إبزىاؽ ركحو؟ إهنا ف

ُهْم ِإَّلَّ َأف يُػْؤِمُنوا اِبّلِلَِّ اْلَعزِيِز اْٖتَِميدِ ) ، فبل يوجد سبب يوجب قتلو، ٖالربكج/(َوَما يَػَقُموا ِمنػْ
اءكم (كقد جَوَقْد َجاءَُكم اِبْلبَػيَِّناِت ِمن رَّبُِّكمْ كمعو حجتو ا٤بقنعة، كُب يده برىانو القاطع)

َوِإف َيُك  شديدة كهذه) لاب٤بعجزات الباىرات من ربكم، فكبلـ موسى ال ٰبتاج إٔب ردة فع
(كاف ضرر كذبو على نفسو فَػَعَلْيِو َكِذبُوُ ف كشفافية، كٓب يوح إليو شيء)(يقو٥با بتلطٌ َكاِذابً 

ُك َوِإف يَ دكنكم، كحبل الكذب قصّب، كهللا سيعاقبو كيفضحو كيفشلو كال يضران منو شيء)
، كىو ٲبتلك بعض األدلة صدقو ملتكما ٯبب أف ٫ب (َصاِدقًا ُيِصْبُكم بَػْعُض الَِّذي يَِعدُُكمْ 

و ُب ٝبيع األحواؿ، كىو لالقوية الذم أصابكم بعض ما يعدكم من أنواع العذاب، فبل ٯبوز قت
ُىَو ُمْسِرٌؼ   ِإفَّ اّلِلََّ ََّل يَػْهِدي َمنْ  )كحقوؽ اإلنساف  رأم بعيد عن الصواب كا٤بنطق العقلي

كهللا ال يرشد إٔب جنتو كثوابو من ىو متجاكز حدكد ا٤بعاصي، كٌذاب على موسى  (َكذَّابٌ 
ح نفسو بنفسو، ألنو يقف ضكربو كعلى الناس، بل يفضحو ُب الدنيا قبل اآلخرة، بل ىو يف

 .دائمان على شفّب ا٥باكية
راؼ ُب ا٤بأكل كا٤بشرب إسمثل: : كل ٘باكز للحدكد مهما كاف نوعها، اإلسراؼمعىن 

سراؼ ُب التعامل السيء مع الناس، كُب األخبلؽ ا٤بذمومة. كا٤بسكن كاإلنفاؽ.. أك كاف اإل
: حبيب النٌجار )مؤمن آؿ ايسْب(، مؤمن آؿ الصّديقوف ثالث ) عن النيب)ص(: فائدة

)جاملوا  عن النيب)ص(، ُِّ/ُٓاألمثل، كىو أفضلهم(بفرعوف)حزقيل( كعلي بن أيب طال
كابينوىم )خالفوىم( أبعمالكم كيبل تكونوا  )مكرىم( خبلقهم تسلموا من غوائلهمشرار أباأل

 .ُٗٗ/ْٕالبحارمنهم(
 ؤَسٍََٰ َٓد بَُِّد ؤُسٌُِّْْ َٓد كِشْػٌَُْٕ هَدٍََّد هٌَِّْ ٌَُُُْ خُُِْْٔيُ خٌََُّْْْ ظَدىِشَِّٖ كِِ خُْإَسْكِ كََٖٔ َّنقُشَُٗد ِٖٓ زَإْطِ خَُِّوِ بِٕ ـَدءََٗد ﴿-19

 ﴾خُشَّؽَددِ عَسََِْ بَُِّد ؤَىْذٌُِّْْ ًََٓد
من حيث ٰبٌب ىو، فأعطاكم هللا متاع ا٢بياة معهم حٌب ينتهي  ،جاءىم من حيث ٰببوف   

، ٗٗاألعراؼ/(َفاَل أيََْمُن َمْكَر اّلِلَِّ ِإَّلَّ اْلَقْوـُ اْٗتَاِسُروفَ الدنيا كٱبتربكم فيها، فبل أتمنوا مكر هللا)
 )إٌف هللا يعطي الدنيا ٤بن ٰبٌب ك٤بن ال ٰبٌب، ك ال يعطي الٌدين إال ٤بن ٰبٌب( يب)ص(عن الن

)ا٤بؤمن من كقى دينو بدنياه، كالفاجر من كقى دنياه بدينو(! ِف غرر اٖتكم، ِّص ٤ُٖبراغيا
اكمْب ُب أرض : غالبْب كحظاىرين (اَي قَػْوـِ َلُكُم اْلُمْلُك اْليَػْوـَ ظَاِىرِيَن ِف اْْلَْرضِ ) :ا٘تعىن

 مصر، كلكم القوة كا٤بناعة، كلكم ا٢بكم كالطاعة، فأنتم أحق الناس أف ٙبذركا أبس هللا كانتقامو
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ال طاقة لنا ببأسو  يـو حاسم)كدكاـ ا٢باؿ من ااؿ( فاحذركا من يـو نعرض فيو على هللا، 
ن يَنُصُرَن ِمن ِبَِْس اّلِلَِّ َفمَ كمواجهتو، فبل تفسدكا عليكم أمركم، كال تتعٌرضوا لبأس هللا بقتلو )

نو إىل أتمنوف على أنفسكم من غضب هللا كضرابتو؟ كمن تقٌلب الدىر كنكباتو؟  (ِإف َجاَءنَ 
و كىو مشفق عليهم، كىو كاحد منهم ينتظر مصّبه معهم، كيظهر أف يشعرىم أف أمرىم يهمٌ 

قَاَؿ ِفْرَعْوُف َما ُأرِيُكْم ِإَّلَّ ) ومابيان ُب حاشية فرعوف، فبادر فرعوف بقطع كبلٯبىذا الكبلـ أثٌر إ
(ما أشّب عليكم إالٌ ٗبا أراه حقان كخّبان كصبلحان ٕب كلكم، كرأيي فوؽ اآلراء، لقطع دابر َما َأَرىه 

الفتنة، كىذا من أعجب ما يكوف، أف يكوف شر ا٣بلق ينصح الناس كٰبذرىم عن اتباع موسى 
فَاْسَتَخفَّ قَػْوَمُو كقولو)الرأم العاـ  كخداع تزكير كالخّب ا٣بلق، كىذا من أساليب التمويو 

 ٕٗطو/(َوَأَالَّ ِفْرَعْوُف قَػْوَمُو َوَما َىَدىه ، كقولو)ْٓالزخرؼ/(فََأطَاُعوُه ۚ ِإيػَُّهْم َكايُوا قَػْوًما فَاِسِقيَ 
اد، سول ما ال أشّب عليكم برأم رشيد فيو الصواب كالسد (َوَما َأْىِديُكْم ِإَّلَّ َسِبيَل الرََّشادِ )

( مىا عىًلٍمتي لىكيٍم ًمٍن ًإلىوو غىٍّبًمكقولو )ذكرتو من كجوب قتل موسى، كتكذيبو، كاٚباذم إ٥بان،  
 كهبذا الرأم ٫بسم الفتنة!، ّٖالقصص/

ٌُٗقٍ ًَػَددٍ ًَؼٌَُٔدَ ًَخَُّزَِّٖ ِٖٓ  ِٓؽََْ دَؤْذِ هٌَِّْ، ًَهَدٍَ خَُّزُِ آََٖٓ َّد هٌَِّْ بِِِّٗ ؤَخَدفُ ػٌََُِْْْ ِّٓؽََْ ٌَِّّْ خُْإَلْضَخذِ﴿-21-20
 ﴾ُِِّْؼِسَددِ ظًُِْٔد ُّشِّذُ خَُِّوُ ًََٓدزَؼْذِىِْْ 
ُب دعوتو الناصحة لقومو، كٙبذيره، كٓب تصده كلمة فرعوف عن أف  )مؤمن آؿ فرعوف( كيستمر

اّلِلَِّ  ُسنَّتَ ) ل نصيحتو كٙبذيره من حركة سنن هللا ُب ا٤باضي كا٢باضر كا٤بستقبل كقولوميك
َوقَاَؿ الَِّذي آَمَن اَي ) :ا٘تعىن، ٖٓغافر/(الَِِّت َقْد َخَلْت ِف ِعَباِدِه ۖ َوَخِسَر ُىَناِلَك اْلَكاِفُروفَ 

ْثَل يَػْوـِ اْْلَْحَزابِ  ( إف كذبتم موسى كتعرضتم لو بسوء، أف ٰبل بكم قَػْوـِ ِإيّنِ َأَخاُؼ َعَلْيُكم مِّ
ِمْثَل َدْأِب )-ُّعوا ضد أنبيائهم من األمم ا٤باضية الكافرة، مثل ما حٌل ابلذين ٙبزٌبوا ك٘بم

عليها، كسنة  ألوفةا٤ب ةة كا٢بالق: العادة كالطريالدأب (قَػْوـِ يُوٍح َوَعاٍد َوَِتُوَد َوالَِّذيَن ِمن بَػْعِدِىمْ 
ل هللا ال تزاؿ فٌعالة، أم مثل ما أصاب األمم ا٤باضية ا٤بكذبة، الٍب ٙبزٌبت كاتٌفقت  ابألذ

ُ يُرِيُد ظُْلًما لِّْلِعَبادِ كالتنكيل على أنبيائها الكراـ) (ما أىلك هللا ىذه األمم ظلمان ٥بم بغّب َوَما اّلِلَّ
(ٝبع يَػْوـِ اْْلَْحَزابِ ) : ٠ٌبيفائدة. ْْيونس/(َولَهِكنَّ النَّاَس َأيُفَسُهْم َيْظِلُموفَ جـر ارتكبوه كقولو)

، فهو يـو كاحد ُب مقاـ العقيدة، تعاكف فيو ٝبيع الظا٤بْب على اإلٍب  األحزاب ككٌحد اليـو
كالعدكاف، مع أنو جرل ُب عدة أايـ، فكاف لكل قـو يومهم ا٤بناسب ٥ببلكهم، كأف جرٲبة 

ألف ا٢بالة كاحدة كمشَبكة كاحد، فكأهنم أدينوا ُب يـو كاحد،  مالقـو كاحدة، كا٢بكم عليه
َوَمْن َأْظَلُم ٝتَّن ذُكَِّر ِِباَيِت رَبِِّو فََأْعَرَض و)كإف اختلف ا٤بكاف كالزماف بينهم، كقولبينهم، 
َها  . ٕٓالكهف/ (َعنػْ
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َٕ ُٓذْزِشَِّٖ َٓد ٌَُُْ َِّٖٓ خَُِّوِ ِْٖٓ ػَدفٍِْ ، ًََّد هٌَِّْ بِِِّٗ ؤَخَدفُ ػٌََُِْْْْ ٌََّّْ خُعَّنَددِ﴿-21-22  َُوُ كََٔد خَُِّوُ ُّنَِِِْ ًٌََََّّْٖٓ ظٌٌَُُُّ
 ﴾ىَددٍ ِْٖٓ

َواَي قَػْوـِ ِإيّنِ َأَخاُؼ ) :ا٘تعىنبعد أف خٌوفهم العذاب الدنيوم، خوفهم أيضان العذاب األخركم، 
يـو النداءات  ،فاعلةتالنداءات ا٤بيـو القيامة، يـو ٠باء أمن : يـو التناد( َعَلْيُكْم يَػْوـَ التػََّنادِ 

لو صٌور ل ملهوؼ، يـو عجيب حاسم لكا٤بتنوعة، يـو التنادم من ىنا كىناؾ، يـو رىيب 
شٌب، يـو زحاـ كخصاـ، يـو ينادم ا٤ببلئكة الناس ُب يـو اشر، يـو ينادم الناس بعضهم 

فيو ا٤بوتى من قبورىم،  ل)كابلعكس( يـو يناد ، يـو ينادم أصحاب النار أصحاب ا١بنةان بعض
، يـو ينادم ُْؽ/(مََّكاٍف َقرِيبٍ َواْسَتِمْع يَػْوـَ يُػَناِد اْلُمَناِد ِمن ) فإذا ىم قياـ ينظركف كقولو

  ايَػْوـَ يَْدُعو ا١بميع ابلويل كالثبور، من شدة ما يركف من أىواؿ رىيبة من الفزع األكرب كقولو )
 (َوَنَدىه َأْصَحاُب اْْلَْعَراِؼ رَِجاًَّل يَػْعرُِفويَػُهم ِبِسيَماُىمْ ،يـو )ُٕسراء/اإل(ُكلَّ ُأَنٍس ِبَِِماِمِهمْ 

(يـو االستغااثت ا٤بلهوفة ا٤بتنٌوعة، يـو ٨بيف حاسم مفزع رىيب، يـو ـَ التػََّنادِ يَػوْ ) ْٖاألعراؼ/
(يـو تفركف مسرعْب يَػْوـَ تُػَول وَف ُمْدِبرِينَ ) -ّّا٤بعوانت كطلب ا٤بساعدات بعضكم من بعض،

َن اّلِلَِّ مِ فارين من النار، من شدة عذاهبا لتتخلصوا منها فَبدكا إليها كرىان)  (ْن َعاِصمٍ َما َلُكم مِّ
من دافع كمانع ٲبنع عذابو عنكم، كلكن أين يهربوف؟ كأين يذىبوف؟ كإٔب أين يٌتجهوف؟ فبل 

: من منقذ ك٨بٌلص من ىاد (َوَمن ُيْضِلِل اّلِلَُّ َفَما َلُو ِمْن َىادٍ عاصم كمنقذ ينقذىم من هللا)
رىا اإلنساف إبرادتو، ألف للهدل أسبابو الٍب خلقها هللا، كٱبتا ،يرده عن الضبللة إٔب ا٥بدل

اية كالدراية  مفإذا استكرب عليها سلبو هللا رعايتو، فبل ٲبلك أحد أف ٰبقق لو ا٥بداية كا٢ب
، كهللا تعأب يعلم من يستحق ا٥بدل فيهديو، كمن َُِالبقرة/(ِإفَّ ُىَدى اّلِلَِّ ُىَو اْٙتَُدىه كقولو)

ُهم مَّْن َىَدى اّلِلَُّ يستحق الضبلؿ فيضلو كقولو) ُهم مَّْن َحقَّْت َعَلْيِو الضَّاَلَل ُ َفِمنػْ  ( َوِمنػْ
 .ّٔالنحل/
 ِٖٓ خَُِّوُ َّسْؼَػَ َُٖ هُِْعُْْ ىََِيَ بِرَخ لَعًَََََُّٰوَذْ ـَدءًَُْْ ٌُّعُقُ ِٖٓ هَسَُْ زِدُْسَِّْنَدضِ كََٔد صُِْعُْْ كِِ ؽَيٍّ َِّّٓٔد ـَدءًَُْ زِوِ  ﴿-23

 ﴾ُّٓشْظَدذٌ ُٓغْشِفٌ ىٌَُ َْٖٓ خَُِّوُ ُّنَُِّ ًَزََُِٰيَ سَعًٌُُد زَؼْذِهِ
)ع( ككيف  كيستمر )مؤمن آؿ فرعوف(ُب نصيحتو لقومو، كيذٌكرىم برسالة يوسف الٌصديق   

كقفوا موقف الشك من رسالتو، كما جاءىم بو من اآلايت، فبل يكرركا ا٤بوقف من موسى، 
اًىديكا ُب اَّللًَّ كقولو )كىو يصٌدؽ ما جاءىم بو يوسف،   ، ٖٕا٢بج/(حىقَّ ًجهىاًدًه ىيوى اٍجتػىبىاكيمٍ  كىجى

، ا١بهاد ّْٖٖٓخرب كنز العماؿ)أفضل ا١بهاد كلمة حق عند سلطاف جائر( عن النيب)ص(
َوَلَقْد َجاءَُكْم يُوُسُف ِمن قَػْبُل ) :ا٘تعىناب٢بجة كالربىاف ىو أكرب من ا١بهاد ابلسيف كالسناف، 

َفَما اضحات، الٍب ال تدع ٦باالن للشك ُب رسالتو من هللا)اب٤بعجزات الباىرات الو  (اِبْلبَػيَِّناتِ 
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َّا َجاءَُكم بِوِ  (أم ُب شك من نبوة يوسف الصديق كرسالتو ا٢بقة، فلم تؤمنوا زِْلُتْم ِف َشكٍّ ٝتِّ
َحتَّه ِإَذا بو، ككذلك أنتم تشٌكوف ُب نبوة موسى الٍب تدعو إٔب عبادة هللا كحده ال شريك لو)

َعَث اّلِلَُّ ِمن بَػْعِدِه َرُسوًَّل  قُػْلُتمْ أقمتم على كفركم كظننتم ك)(إذا مات َىَلكَ  (فالتكذيب َلن يَػبػْ
ا٤باضْب، كقد نسب تكذيب اآلابء إليهم ، الطغاة متوارث، كالعناد قدًن، كالريب عادة آابئكم 

 ٤با تقدـ من أف األمم متكافلة فيما بينها، إذا اتٌبعوا التقليد األعمى، فينسب ما حدث من
بعضها إٔب ٝبيعها لرضاىم عليو كسكوهتم عنو كأتييدىم لو، كما عقر انقة صاّب شخص 

، ألهنم شركاء ُب ُْالشمس/(فَػَعَقُروَىاساقط كاحد، كلكن عرٌب القرآف عنو بصفة ا١بمع فقاؿ)
اضي ابلظلم  )الر  ِف اٖتديث ُٗا١باثية/(كىًإفَّ الظَّاًلًمْبى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو )كقولو ا١برٲبة،  
 .ِّ/ٓتفسّب الكاشف كفاعلو(

ِلكَ ) متجاكز ٢بدكده ا٢بمراء ُب الشك  (ُيِضل  اّلِلَُّ َمْن ُىَو ُمْسِرؼٌ ) مثل ذلك الضبلؿ (َكذَه
فَػَلمَّا زَاُغوا ُب رسالة األنبياء، كمسرؼ ُب عصيانو مع كثرة األدلة على ضبللو كفساده كقولو)

 ُْا٤بطففْب/ (رَاَف َعَلىه قُػُلوِّبِم مَّا َكايُوا َيْكِسُبوفَ َبْل َكالَّ ) كقولو ٓالصف/ (َأزَاَغ اّلِلَُّ قُػُلوبَػُهمْ 
ِلَك ُيِضل  اّلِلَّ : )فائدةشاؾ ُب دينو، لغلبة ا١بهل كالعناد كالفساد عليو.  (م ْرََتبٌ ) معىن  (َكذَه

نفسهم كتركهم كما ٱبتاركف أل: ىو سلب التوفيق إٔب سبيل ا٥بداية كالدراية، إاالؿ هللا
راؼ ُب الذنوب، سبسبب إصرارىم على الكفر كاإل ُٓالبقرة/(كىٲبىيد ىيٍم ُب طيٍغيىاهًنًٍم يػىٍعمىهيوفى )

  .ُٕفصلت/(َوَأمَّا َِتُوُد فَػَهَديْػَناُىْم فَاْسَتَحب وا اْلَعَمىه َعَلى اْٙتَُدىه ) عتداء على الناس، كقولوكاال
 ًَُِّ ػََََِٰ خَُِّوُ َّيْسَغُ ًَزََُِٰيَ آَٓنٌُخ خَُّزَِّٖ ًَػِنذَ خَُِّوِ ػِنذَ َٓوْعًد ًَسُشََِّوِ زِـَْْشِ عُِْيَدٍٕ ؤَظَدىُْْ خَُّزَِّٖ ُّفَددٌَُُِٕ كِِ آَّدضِ خُ﴿-24

 ﴾ِْرِ ُٓعٌََسِّشٍ ـَسَّدسٍهَ
ا١بداؿ ينفع،  (ا١بداؿ ببل علم يضر كالالَِّذيَن ٣ُتَاِدُلوَف ِف آاَيِت اّلِلَِّ بَِغرْيِ ُسْلطَاٍف َأََتُىمْ )   

 كىو ا١بداؿ السليب، ا١بداؿ ابلباطل، ا١بداؿ ببل حجة كال برىافٌحد، و الذم يفٌرؽ كال ي
)ما ضٌل قـو إاٌل أكثقوا  عن النيب)ص(، ٓغافر/(َوَجاَدُلوا اِبْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا بِِو اْٖتَقَّ كقولو)
كالتشويش كضياع الوقت،  ، بل ٦برد جداؿ فارغ للطعن كالعبث كالعنادُّٖ/ِالبحار ا١بدؿ(

يعرضو القرآف ُب أبشع صورة منكرة، إٌف ا٤بسرفْب ا٤براتبْب، كزرع الكراىية ُب النفوس، 
ُب حجج  (ِف آاَيِت اّلِلَِّ )ابلباطل  دلوف كٱباصموفاكالكافرين ا٤بنكرين آلايت هللا ىم الذين ٯب

عقيدة كا٤بعتقدت، ٱباصموف هللا، ا٤بنتشرة ُب الكوف كالكائنات، كالرسل كالرساالت، كُب ال
(بغّب دليل علمي، ليدحضوىا ابلباطل من ا٢بجج ا١بدلية ِبَغرْيِ ُسْلطَاٍف َأََتُىمْ ) بعنف كتعٌنت

كوف بتقليد اآلابء كاألجداد كاألعراؼ الٍب ال مستساغ ٥با من عقل كال نقل كال علم، فيتمسٌ 
د أىل الرأم كالفضل كالعلم  السائدة، الٍب ىي عادات جاىلية فاسدة، كىي غّب مقبولة عن

بُوا مبَا ملَْ ٤تُِيطُوا بِِعْلِمِو َوَلمَّا أيَْهِتِْم َتَِْويُلوُ كقولو) َكبُػَر َمْقًتا ِعنَد اّلِلَِّ َوِعنَد )ّٗيونس/ (َبْل َكذَّ
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، ا٘تقت (الَِّذيَن آَمُنوا : أشد البغض، كرب تعجبان كنفوران كاستعظامان ١بدا٥بم ا٤بكركه ا٤بذمـو
ببل علم، فهو من الذنوب الكبّبة، كالتجاكزات ا٣بطّبة، لضرره الكثّب كا٣بطّب، فمقت ا١بداؿ 

هللا إاٌيىم يكوف ٗبا يستتبعو من سوء العذاب، كمقت ا٤بؤمنْب تظهر آاثره ُب ىجرىم إاٌيىم، 
 ي.السياسالعمل كا٢بذر الكامل من التعامل معهم، كعدـ الركوف إليهم ُب الدين كالدنيا ك 

،ٍب بْب أف ىذه سنة هللا فيهم ُُّىود/(ََّل تَػرَْكُنوا ِإىَل الَِّذيَن ظََلُموا فَػَتَمسَُّكُم النَّارُ وَ ) كقولو
ِلكَ كُب أمثا٥بم ) (مثل ذلك الطبع كا٣بتم الذم فعلو على قلوب تلك ا١بماعة ا٤بتكربة َكذَه

دليل قطعي  ٔبا١ببارة كعقوبة ٥بم على أنفتهم كغركرىم، فبل يفقهوف حجة علمية، كال يركنوف إ
كبرىاف منطقي، كالذم يعشق الكفر كالفساد كالعناد، فيختم هللا على قلبو هبا فيحجبو عن نور 

 .اإلٲباف
ٍ َجبَّارٍ ) (مريض القلب، متكرب جبار ُب نفسو، كمتكرب جبار َيْطَبُع اّلِلَُّ َعَلىه ُكلِّ قَػْلِب ُمَتَكِبِّ

كرب جبار ٔبربكتو ككثرة ظلمو كعداكتو على على ا٢بق، كمتكرب جبار على ا٣بلق ابحتقارىم، مت
الببلد كالعباد، متكرب كيتعأب أف يوٌحد هللا كيستقيم ُب ا٢بياة، فيختم هللا على قلبو ابلكفر 

الشَّْيطَاُف َسوََّؿ َٙتُْم ) كقولو  عدك اإلنساف، فيحجبو عن اإلٲباف، كيعشقو الشيطافالذم أراده، 
فعل ا٣بوارج الذين نطقوا بكلمة ا٢بق للخركج عن طاعة ا٢بق، إهنا  ، كما ِٓدمحم/ (َوَأْمَلىه َٙتُمْ 

قَػْلِب  ) :فائدة، ُٖسراء/اإل(َوُقْل َجاَء اْٖتَق  َوَزَىَق اْلَباِطلُ كلمة حق يراد هبا ابطل كقولو)
ٍ َجبَّارٍ  كنسب التكرب إٔب القلب، ألنو سيد األعضاء، كمركز ا٤بشاعر، كمنبع  (ُمَتَكِبِّ

إماـ ا صلح القلب صلح ا١بسد، كإذا فسد القلب فسد ا١بسد، ألف القلب األحاسيس، فإذ
فَِإيػََّها ََّل تَػْعَمى ) ىو الذم يتكرب فيعمى، كسائر األعضاء تبع لو كقولوأف القلب ك  ،ا١بسد

ِذِه ، كقولو)ْٔا٢بج/(اْْلَْبَصاُر َولَهِكن تَػْعَمى اْلُقُلوُب الَِِّت ِف الص ُدورِ  َأْعَمىه فَػُهَو َوَمن َكاَف ِف ىَه
 عن النيب)ص(، يعِب أعمى عن ا٢بقائق ا٤بوجودة، ِٕاألسراء/(ِف اآْلِخَرِة َأْعَمىه َوَأَال  َسِبياًل 

)إٌف ُب ا١بسد مضغة إذا صلحت  عن النيب )ص(. ُُْ/ٕٕالبحار )شر العمى عمى القلب(
عن اإلماـ ، َٕ/ِْا٤براغيصلح ا١بسد كلو، كإذا فسدت فسد ا١بسد كلو، أال كىي القلب(

 .ٖٗ/ُالبحار)العقل مسكنو القلب( الباقر)ع(
ؤَعْسَدذَ خُغََّٔدًَخضِ كَإَىَِِّغَ بَََُِٰ بََُِٰوِ ٌُٓعَََٰ ًَبِِِّٗ َُإَظُنُّوُ ، ًَهَدٍَ كِشْػٌَُْٕ َّد ىَدَٓدُٕ خزِْٖ ُِِ فَشْلًد َُّؼَِِِّ ؤَزُِْؾُ خُْإَعْسَدذَ﴿-25-27

 ﴾شْػٌََْٕ بَُِّد كِِ ظَسَدذٍكِ ًَْْذُ ًََٓد  خُغَّسَِِْ ػَِٖ ًَفُذَّ ػََِِٔوِ عٌُءُ شْػٌََُِْٕلِ صَُِّّٖ ًًََزََُِٰيًََدرِزًد  
يبدك أف منطق )مؤمن آؿ فرعوف(كحجتو القوية ا٤بؤثرة، كانت من شدة كقعها على مشاعرىم، 

، كتقدـ ُب ان ٕبيث ٓب يستطع فرعوف كمن معو ٘باىلها، فاٚبذ فرعوف لنفسو مهرابن جديد
(برجان َوقَاَؿ ِفْرَعْوُف اَي َىاَماُف اْبِن ِل َصْرًحا، لقد ٙبٌّب فرعوف ُب معارضتو ٤بوسى)ّٖقصص/ال

لََّعلِّي عاليان مكشوفان ظاىران، كيصنع لو ُب أعبله رصدان يرصد فيو األكضاع السماكية الدقيقة )
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َأْسَباَب  )-ّٕ لعلي أصل إٔب الطرؽ الٍب توصلِب إٔب رب موسى!، (َأبْػُلُغ اْْلَْسَبابَ 
، لو  تأم طرؽ الصعود إٔب السماكات العلى ليك (السََّماَواتِ  شف كجود هللا ُب مكاف عاؿو

بل يريد أف يرل هللا ببصره ال كاف ساكنان ُب السماء!، فهو ال يريد أف يبحث عن هللا، 
 اـ علي)ع(عن اإلمهللا إليو،  وكلو ٕبث عن هللا كجده، كمن سعى إٔب معرفة هللا قربببصّبتو، 

 ّٓالنور/(اّلِلَُّ يُوُر السََّماَواِت َواْْلَْرضِ ) كقولو ٓٗص ُٕالبحار (من صِب على هللا وصل إليو)
كىىيوى )كقولو  ٔٔكنز العماؿ خرب)أفضل اإلٲباف، أف تعلم أف هللا معك حيث ما كنت(  عن النيب

تيمٍ   .ْا٢بديد/( مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينػٍ
عتقد أنو ال إلو ُب أمات عنو، كأنظر إليو ىناؾ، كإين ٝبع معلو أك  (ِو ُموَسىه فََأطَِّلَع ِإىَله ِإلَه )

بصره ا٤بادية  ةٕباس٦بٌسدان أمامو فّباه األرض غّبم! فهو يريد أف يرل هللا جٌل ُب عبله، 
دكدة كالبل٧بدكدة!، كعينو عاجزة أف ترل نفسو مادكدة، كال يراه ٕبقيقة بصّبتو ا٤بعنوية ا٤ب

)من عرؼ نفسو فقد عرؼ ربو، ككاف لغّبه أعرؼ، كمن ِف غرر اٖتكمالٍب بْب جنبيو،  العزيزة
(ىكذا ٲبٌوه كٱبادع فرعوف نفسو كحكومتو َوِإيّنِ َْلَظُن ُو َكاِذابً ) جهل نفسو، كاف بغّبه أجهل(

كشعبو، كٰباكر كيشاطر كيداكر كي ال يواجو ا٢بق جهرة، كال يعَبؼ اب الذم ىو أقرب إليو 
ِلكَ ) ن حبل الوريدم ِلَك زُيَِّن ) ن للكفار سوء أعما٥بم فرأكىا حسنةأم مثل ما زيٌ  (وََكذَه وََكذَه

نس كالشيطاف كجلساؤه الشياطْب من اإل(كىو ٰبسب أنو ٰبسن صنعان، ِلِفْرَعْوَف ُسوُء َعَمِلوِ 
َأَفَمن زُيَِّن َلُو )كقولو ،حسنان  كالباطل ،الذين حولو، جعلوا لو ا٢بسن قبيحان، كأركه ا٢بق ابطبلن 

َوُصدَّ َعِن ) ْٖاألنفاؿ/(َوِإْذ زَيََّن َٙتُُم الشَّْيطَاُف َأْعَماَٙتُمْ ، كقولو)ٖفاطر/(ُسوُء َعَمِلِو فَػَرآُه َحَسًنا
(كما مكائد فرعوف إلبطاؿ َوَما َكْيُد ِفْرَعْوفَ (كمنعو عن سبيل ا٥بداية كا٣بّب كالصبلح )السَِّبيلِ 

بلؾ، كما أساليب فرعوف ا١بهنمية، كأضاليلو الباطلة، إاٌل جولة ى( تَػَبابٍ ِإَّلَّ ِف دعوة موسى )
فاشلة، كصفقة خاسرة تعود عليو اب٥ببلؾ ُب عاقبة أمره، كلو بعد حْب ألف ا٤بقدمات السيئة 

: فائدةتقوده إٔب النتائج السيئة، كىكذا الذم ال يعرؼ كيف ينتهي، ال يعرؼ كيف يبدأ؟ 
، كيراىا ٕبسب عقلو كمستول اٖتقيق  الكبرية و٣تعلها على مقاسو ىكذا كل طاغي  يصّغر

ِإفَّ َشرَّ ) فكره، كليس ىو الذم يرتفع إٔب فهم ا٢بقيقة، كالتعٌلم منها، كالوصوؿ إليها كقولو
ويل )شر الناس الطٌ ِف غرر اٖتكم، ٓٓاألنفاؿ/(الدََّوابِّ ِعنَد اّلِلَِّ الَِّذيَن َكَفُروا فَػُهْم ََّل يُػْؤِمُنوفَ 

 األمل، الٌسيء العمل(.
َّد هٌَِّْ بََِّٗٔد ىََٰزِهِ خُْمََْدشُ خُذَُّْْٗد َٓعَدعٌ ًَبَِّٕ خُْأخِشَشَ ىَِِ دَخسُ ، ًَهَدٍَ خَُّزُِ آََٖٓ َّد هٌَِّْ خظَّسِؼٌُِٕ ؤَىْذًُِْْ عَسََِْ خُشَّؽَددِ﴿-28-29

 ﴾خُْوَشَخسِ
من قبل، فاستثمر الفرصة السا٫بة ا٢برجة  اكيعود )مؤمن آؿ فرعوف( ليؤكد ا٢بقيقة الٍب عرضه

صرٰبة فصيحة اب٢بق الواضح، غّب متخٌوؼ من ردكد األفعاؿ ا٣بطّبة، ا٤بقاكمة ليقوؿ كلمتو 
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فيقررىا اآلف ُب مواجهة فرعوف كرجاالت حكومتو الطغاة، كلكن فما الذم ٯبعل فرعوف 
فواه كيسكت األلسنة يسكت كيصرب عليو؟ ذلك أف للحق جولة كصولة، كىنا يلجم ا٢بق األ

 (َواْعَلُموا َأفَّ اّلِلََّ ٤َتُوُؿ بَػْيَ اْلَمْرِء َوقَػْلِبوِ ) كيشل األفكار، كٰبوؿ بْب ا١ببارين كقلوهبم كقولو
، كقاؿ ىذا ا٤بؤمن ِٗ(َوَما َأْىِديُكْم ِإَّلَّ َسِبيَل الرََّشادِ قاؿ فرعوف منذ ٢بظات) ِْاألنفاؿ/

اَي قَػْوـِ اتَِّبُعوِف َأْىدُِكْم َسِبيَل عاءات فرعوف، بكلمة ا٢بق )الفدائي القدكة يتحدل بصراحة ادٌ 
مران كال طغياانن، إهنا الكلمة الٍب قا٥با فرعوف ٛبويهان كضبلالن كال ٱبشى سلطاانن كال آت (الرََّشادِ 

)إٌف من أٌمٍب لرجاالن اإلٲباف أثبت ُب عن النيب)ص(ىا ا٤بؤمن عليو حقان كعدالن. دٌ كخداعان، ير 
َوقَاَؿ الَِّذي آَمَن اَي قَػْوـِ اتَِّبُعوِف ) :ا٘تعىن، ُْْ/٦ّبمع البيافقلوهبم من ا١بباؿ الركاسي(!

(اتبعوف أدلكم طريق النجاة، فيسهل عليكم فرز الرشد من الغي، كا٥بداية َأْىدُِكْم َسِبيَل الرََّشادِ 
 .من الضبللة

يْػَيا َمَتاعٌ ِإ١تََّ إٌف سبيل الرشاد ىو أف تعلموا) (اَي قَػْوـِ )-ّٗ ِذِه اْٖتََياُة الد  (الدنيا كلها بكل ا ىَه
ع فهو متاع قليل، تنتفع شهواهتا ليست إاٌل متاع، ال ثبات لو كال دكاـ، مهما كثر كتعدد كتنوٌ 

رٌ جل كقولو)منو أايمان معدكدات قصّبات ٍب ينتهي بنهاية األ يْػَيا قَِليٌل َواآْلِخَرُة َخيػْ  ُقْل َمَتاُع الد 
: ٗبعُب ا٤بتعة متاع، كىذا ا٤بتاع ُب حبللو حساب كُب حرامو عقاب، ٕٕالنساء/(ِن اتػََّقىِلمَ 

كاالنتفاع منها، كا٤بتعة بطبيعتها قليلة لٌذاهتا كثّبة تبعاهتا، كإف كثرت خّباهتا كتنٌوعت نعمتها، 
ها كُب حرام مسؤكلية،فهي ُب حبل٥با كلكنها قصّبة مٌدهتا، كإف طالت ُب حساب اإلنساف، 

: كلكنو ال قيمة لو ُب عآب ا٣بلود، كالدنيا كلها أبسرارىا تعادؿ ساعة، فاجعلها متاع، مسؤكلية
طاعة، كالنفس طٌماعة، فعٌودىا القناعة، فكيف بعمر اإلنساف ادكد؟ فالدائم خّب من الزائل، 

اآلخرة خّبان من : لو كانت الدنيا ذىبان فانيان، كاآلخرة خزفان ابقيان، لكانت قاؿ بعض العارفي
 !) ، كاآلخرة ذىب ابؽو كالدنيا كسيلة ال  ،ُٖٓ/ٖركح البيافالدنيا، فكيف كالدنيا خزؼ فافو

َفاَل غاية كال هناية كقولو) اآلخرة كليس بعدكىي مزرعة اآلخرة، غاية، كىي ٩بر ال مقر، 
يْػَيا َوََّل يَػُغرَّيَُّكم اِبّلِلَِّ اْلَغرُ  (ىي الغاية ِإفَّ اآْلِخَرَة ِىَي َداُر اْلَقَرارِ )ّّلقماف/(ورُ تَػُغرَّيَُّكُم اْٖتََياُة الد 

كىي النهاية، كىي دار ا٣بلود كاالستقرار، كىي ا٥بدؼ ا٢بقيقي كالنهائي لوجودان، فاعملوا ٥با 
َمن َكَفَر فَػَعَلْيِو ُكْفُرُهۖ  َوَمْن عمبلن صا٢بان انفعان للناس، كيرضي هللا تعأب يسعدكم فيها كقولو )

/(ِمَل َصاِٖتًا َفَِلَيُفِسِهْم ٦َتَْهُدوفَ عَ  )إنك  من وصي  اإلماـ علي)ع( َّلبنو اٖتسن)ع(، ْْالرـك
البقاء ، ٖٗ/ُٔشرح النهجخلقت لآلخرة ال للدنيا، ك للبقاء ال للفناء، كللحياة ال للموت(

الذم : إٌف بقاءؾ إٔب فناء، كفناءؾ إٔب بقاء، فخذ من فنائك الذم ال يبقى، لبقائك الصحيح
 ال يفُب! 



 

  الرابع والعشروف/ إتزء  ٘ٛ  / عدد آايهتا كي/ م ٓٗغافر / سورة  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     421
 

مو هللا أحسن تكرًن كجعلو سيد الكوف (اإلنساف كرٌ ِإفَّ اآْلِخَرَة ِىَي َداُر اْلَقَرارِ ) -ُ:فائدة
كالكائنات، فبل بد أف تكوف لو حياة أطوؿ من الكوف كلو، كا٢بياة ا٣بالدة طموح شخصي، 

ُب الكوف كقولو كحاجة فطرية، كرغبة طبيعية لدل نفس اإلنساف، فسيأٌب يـو ينتهي كل ما 
َر اْْلَْرِض َوالسََّماَواتُ ) ُؿ اْْلَْرُض َغيػْ ، حٌب ا٤بوت ينتهي ُب اآلخرة، فبل ْٖإبراىيم/ (يَػْوـَ تُػَبدَّ

موت ُب عآب اآلخرة، كيبقى اإلنساف سيد الكائنات فبل بد أف يكوف أطو٥با عمران، كعليو أف 
: بن آدـا ايُب ا٢بديث القدسي)يدرؾ دائمان أنو ٨بلوؽ من أجل هللا جٌل ُب عبله، كما 

خواطر خلقت األشياء من أجلك، كخلقتك من أجلي، فبل تنشغل ٗبا ىو لك، عمن أنت لو(
ىي حجة كافية على كل من  :)مؤمن آؿ فرعوف( الِعِبة من القص -ِ، ُُِٗ/ِالشعراكم

قاـك ا٤بعي اإلٲباف اب، ٍب يسكت عن كلمة ا٢بق، فقد جابو ا٤بؤمن الصاّب الفدائي يدٌ 
القدكة ا٢بسنة، الكاًب إلٲبانو، جابو الطاغية فرعوف بكلمة ا٢بق، غّب مراتع كال الشجاع 

ىٌياب، كىو أعزؿ ال ٲبلك إاٌل نفسو كعقيدتو ا٢بقة، كاإلنساف ٰبيا ٗبوقفو البطوٕب أكثر ٩با ٰبيا 
كىم أفراد بعمره ادكد!، ككل نيب من أنبياء هللا جاىدكا كضٌحوا كتفانوا ُب سبيل هللا، 

عن ، ْٖالنساء/(فَػَقاِتْل ِف َسِبيِل اّلِلَِّ ََّل ُتَكلَُّف ِإَّلَّ يَػْفَسكَ ) كحيدكف كقولو تعأب لنبيو ا٤بصطفى
 .ّْٖٖٓكنز العماؿ خرب )أفضل ا١بهاد كلمة حق عند سلطاف جائر( النيب )ص(

د كِْيَ ُّشْصَهٌَُٕ خُْفَنَّصَ َّذْخٌَُُِٕ كَإًََُُٰحِيَ ُٓآٌِْٖ ًَىٌَُ ؤُٗؽَََٰ ؤًَْ رًََشٍ ِّٖٓ فَدُِمًد ػَََِٔ ًَََْْٖٖٓٓ ػَََِٔ عَِّْحَصً كََِد ُّفْضٍََٰ بَُِّد ِٓؽَِْيَد ﴿-31
 ﴾زِـَْْشِ لِغَدذٍ

فقد اقتضت رٞبة هللا أف يضاعف ا٢بسنات ، كال يضاعف السيئات، رٞبة منو تعأب    
: الذنوب السيئ  (َمْن َعِمَل َسيَِّئ ً ) :ا٘تعىنابلعباد، كتقديران لضعفهم، كتكرٲبان كإمهاالن ٥بم، 

َفاَل ٣ُتَْزىه ِإَّلَّ مة أك العادات ا٤بعيبة الٍب تسوء إٔب نفس اإلنساف ُب عاقبتو لسوء جزائها)رٌ ا
ببل زايدة ُب عقاب، كيضع العقوبة ُب حجم ا١برٲبة، كالقصاص على قدر ا١بناية،  (ِمثْػَلَها

ن ف هللا عادؿ، كقد يعفو ألنو رحيم كرًن)عدالن كإنصافان من هللا سبحانو، أل َوَمْن َعِمَل َصاِٖتًا مِّ
ىذه دعوة إٔب ا٤بساكاة بْب الرجل كا٤برأة ُب القيم اإلنسانية، كالًعربة  (ذََكٍر َأْو أُيَثىه َوُىَو ُمْؤِمنٌ 

 (كليس من الذكورة كاألنوثة كقولواإل٦تافُب قبوؿ العمل الصاّب عند هللا ىو أف ينطلق من )
٦تَاِف فَػَقْد َحِبَط َعَمُلوُ ) ، كالعمل الصاّب ىو النافع للناس، ككلما حىسين ٓا٤بائدة/(َوَمن َيْكُفْر اِبإْلِ

عماؿ الضركرية كليس الكمالية، ازداد الطلب كا٢باجة إليو، العمل كازداد نفعو، ككاف من األ
قدار ما يعطي كيقضي ك٠بي اإلنساف السعيد سعيدان، ٗبقدار ما ينفع كيعمل الصا٢بات، أم ٗب

)خّب الناس من ينفع ِف غرر اٖتكما٢بضارم العاـ، ا٤بعيشي ك حوائج الناس، كيرفع من مستواىم 
عالق  اإل٦تاف ابلعمل الصاحل عالق  عضوي  متصل  الناس، كشر الناس من يضٌر ابلناس( 

٤بٌدعيات فعاؿ، كعبلقة ا، كعبلقة العبادات اب٤بعامبلت، كعبلقة األقواؿ ابألغري منفصل 
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َوُىَو اب٢بقائق كا٤بصاديق، كمصداؽ العمل الصاّب اإلٲباف، كمصداؽ اإلٲباف العمل الصاّب)
(ألف اإلٲباف ىو الركح الٍب ٙبيي العمل، كقاعدتو الصافية السليمة الرصينة الٍب يستند ُمْؤِمنٌ 

يبقى جامدان كجل، بدالن من أف  عليها، كىذا الصفاء النفسي تؤىل ا٤بؤمن ابالتصاؿ اب عز
كال فرؽ ُب قيمة كمتطلبات ا١بسد، ُب عملو ا٤بادم ادكد، الذم أتخذه جاذبية األرض، 

 .نثى، كإ٭با الفرؽ ابلتقولالعمل الصاّب بْب إنساف كآخر، كبْب الذكر كاأل
نََّ  يُػْرزَُقوَف ِفيَها ِبَغرْيِ فَُأولَهِئَك يَْدُخُلوَف إتَْ ) ُّا٢بجرات/(ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اّلِلَِّ َأتْػَقاُكمْ ) كقولو

بل  ر،ايلْب ُب سبيلو ال حدكد لو كال قيود، كليس لو ميزاف كال معمألف عطاء هللا للعا (ِحَسابٍ 
ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا عو كقولو)أضعافان مضاعفة، فضبلن من هللا كرٞبة، كال ٰبصى لكثرتو كتنوٌ  عطاء

ُر اْلَِبِيَّ ِ  َوَعِمُلوا الصَّاِٖتَاِت ُأولَهِئكَ  )ال يقبل إٲباف ببل عمل، كال  عن النيب)ص( ٕالبٌينة/( ُىْم َخيػْ
  .َِٔكنز العماؿ خرب  عمل ببل إٲباف(

: عنواف عاـ لكل ما ينتفع بو اإلنساف، لو معُب الرزؽ (يُػْرزَُقوَف ِفيَها بَِغرْيِ ِحَسابٍ )-ُ:فائدة
م، كذكاء، كصفاء، ككعي.. مادم كمعنوم، من ماؿ كٝباؿ كحسن حاؿ، كعافية، كعل

(إف هللا يعطي أكثر من قدر األعماؿ، كأكثر من قدر عاملها تكرٲبا لو، بَِغرْيِ ِحَسابٍ إْب)
َوُىَو )-ِ، تكا٤بخٌبآ تكا٤بفاجآ تفهناؾ ا٤بكافآكأيٌب إليك التكرًن بسرعة دكف انتظار، 

التجارة، كُب ذىنو خدمة يعمل الكافر عمبلن صا٢بان غاية النفع لوجو ا٣بّب، كحٌب  (ُمْؤِمنٌ 
اإلنسانية، كيكوف لو ٦بد التاريخ، كخلود الذكرل فقد عمل صا٢بان كٓب يكن هللا ُب خاطره، 

.. إْب، كٓب ينل ذكر ا١بميلالحَباـ كالافجزاؤه ُب الدنيا غُب ا٤باؿ كالثركة كالرفاىية كالشهرة ك 
، ِإَّلَّ ابِْتَغاَء َوْجِو رَبِِّو اْْلَْعَلىه َوَما ِْلََحٍد ِعنَدُه ِمن يِّعْ جزاؤه ُب جنة اآلخرة كقولو)  (َمٍ  ُِتَْزىه

كأيخذ ىذا اإلنساف أجره ٩بن عمل لو، فاإلنسانية تعطيو كتكرمو ُب الدنيا الشهرة  َِ-ُٗالليل/
َحْرَث َمن َكاَف يُرِيُد َحْرَث اآْلِخَرِة يَزِْد َلُو ِف َحْرثِِو ۖ َوَمن َكاَف يُرِيُد كحسن الثناء عليو كقولو)

َها يْػَيا يُػْؤتِِو ِمنػْ  .َِالشورل/(َوَما َلُو ِف اآْلَِخَرِة ِمْن َيِصيبٍ  الد 
ظَذْػٌَُٗنِِ ُِإًَْلُشَ زِدَُِّوِ ًَؤُؽْشِىَ زِوِ َٓد َُْْظَ ُِِ زِوِ ، ًََّد هٌَِّْ َٓد ُِِ ؤَدْػًٌُُْْ بََُِ خُنَّفَدشِ ًَظَذْػٌَُٗنِِ بََُِ خُنَّدسِ﴿-30-31

 ﴾د ؤَدْػًٌُُْْ بََُِ خُْؼَضِّضِ خُْـَلَّدسِػٌِِْْ ًَؤََٗ
( يرٌكز توجيهاتو، كقد ٚبٌلى عن العمل ابلتقية ككتماف اإلٲباف مؤمن آؿ فرعوفال يزاؿ)   

َواَي قَػْوـِ َما ِل بشكل تدرٯبي مدركس، ككشف عن إٲبانو اضور كدعاىم إليو فنادل فيهم)
كم ىذه، أان للتعجب كالتوبيخ، أم أان اتعٌجب من حااالستفهاـ ل (َأْدُعوُكْم ِإىَل النََّجاةِ 

 أدعوكم إٔب ا٣بّب كا١بناف كىو سبيل النجاة، إذا سرًب ُب سبيل ا٥بداية كاالستقامة، كأنتم
كف على الضبلؿ كالبقاء مع العائلة ا٤بالكة كالشر كالفساد، ألنكم تصرٌ  (َوَتْدُعوَيِِن ِإىَل النَّارِ )

كشٌتاف بْب دعوتو كدعوهتم، كاإلانء ينضح ٗبا فيو، ككل ينفق ٩با ا٢باكمة ا٤بؤدم إٔب جهنم، 
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أم أشرؾ اب ُب عبادتو مآب يقم  (َتْدُعوَيِِن ِْلَْكُفَر اِبّلِلَِّ َوُأْشِرَؾ بِِو َما لَْيَس ِل بِِو ِعْلمٌ ) عنده
ذنوب كأقبح لوىيتو، فأفَبم على هللا بغّب علم، كالقوؿ على هللا ببل علم من أكرب الأدليل على 

لوىية، من كماؿ (كأان أدعوكم إٔب من استجمع صفات االَوَأَن َأْدُعوُكْم ِإىَل اْلَعزِيزِ ) العيوب
(٤بن اتب إليو اْلَغفَّارِ (الغالب على كل شيء، فتذؿ لعزتو ا١ببابرة)اْلَعزِيزِ القدرة كالغلبة كالعلم )
د ٥با من برىاف علمي قاطع  لوىية ال بتشعر اآلية أف األ-ُ:فائدةمن ذنوبو كآمن بو. 

:كيف سكت فرعوف على  سؤاؿ-ِ ُُُالبقرة/(ُقْل َىاتُوا بُػْرَىاَيُكْم ِإف ُكنُتْم َصاِدِقيَ كقولو)
: أف هللا تعأب أراد أف يدخل كبلمو ُب قلب فرعوف ليلقي إتوابكبلـ ىذا ا٤بؤمن الصاّب؟ 

َ ٤َتُوُؿ بَػْيَ ا٢بجة عليو كقولو)  .ِْاألنفاؿ/( اْلَمْرِء َوقَػْلِبوِ َواْعَلُموا َأفَّ اّلِلَّ
 ﴾َُِّوِ ًَؤََّٕ خُُْٔغْشِكِنيَ ىُْْ ؤَفْمَدذُ خُنَّدسَُِد ـَشََّ ؤَََّٗٔد ظَذْػٌَُٗنِِ بَُِْْوِ َُْْظَ َُوُ دَػٌَْشٌ كِِ خُذَُّْْٗد ًََُد كِِ خُْأخِشَشِ ًَؤََّٕ َٓشَدََّٗد بََُِ خ﴿-32
(من عبادة فرعوف الذم ال ٲبلك لنفسو ا َتْدُعوَيِِن ِإلَْيوِ َأ١تََّ حقان، حتمان، ال شك) (ََّل َجَرـَ )

حسن العاقبة، فكيف ٲبلكها لغّبه، ككيف يكوف إ٥بان للناس كىو ٨بلوؽ  تعأب لو صورة 
كىو ٙبت قدرة هللا، عن اإلماـ علي )ع( )كل عزيز داخل ٙبت القدرة  خاصة كبصمة ٩بيزة

يْػَيالَْيَس َلُو دَ ) ْٓصٖٕالبحارفذليل(  إذ ٓب يرسل نبيان من جهتو إٔب الناس  (ْعَوٌة ِف الد 
ليدعوىم إٔب عبادتو، ليس لو دعوة علمية راجحة فاضلة، كليس لو أصوؿ حقيقية انفعة كمؤثرة  

 (آْلِخَرةِ َوََّل ِف ا)ٔاألحقاؼ/(َوِإَذا ُحِشَر النَّاُس َكايُوا َٙتُْم َأْعَداًء وََكايُوا بِِعَباَدهِتِْم َكاِفرِينَ ) كقولو
(كأف مرجعنا إٔب َوَأفَّ َمَردََّن ِإىَل اّلِلَّ كليس لو دعوة ُب عآب اآلخرة، إذ ال يرجع إليو أحد فيها)

هللا، كمصّبان إليو بعد ا٤بوت، فمنو البداية كإليو كحده تكوف النهاية، فيجازم كبلن ٗبا يستحق، 
لو كاتٌباع سبيلو، كال شك ُب فيكوف اإلنساف ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب! فيجب التسليم 

ا٤بتجاكزين للحد من ا٤بعاصي كالفساد كالكفر، كالتجرؤ على رهبم ابرتكاب   (َوَأفَّ اْلُمْسرِِفيَ )
 (مبلزموىا كخالدكف فيها.ُىْم َأْصَحاُب النَّارِ )كقبائح العادات  كبائر الذنوب

 ًَلَدمَكٌََهَدهُ خَُِّوُ عَِّْحَدضِ َٓد ٌََٓشًُخ زِدُْؼِسَددِ،  زَقرِيٌ خَُِّوَ بَِّٕ خَُِّوِ بََُِ ُؤَْٓشِ ًَؤُكٌَِّكُكَغَعَزًُْشًَُٕ َٓد ؤَهٌٍُُ ٌَُُْْ ﴿-33-34
 ﴾خُْؼَزَخذِ عٌُءُ كِشْػٌََْٕ زِأٍِ

قا٥با كلمة حق، ُب حكومة الطغياف، كىو صوت العقل كحركة الضمّب، كبقيت كلمتو ا٤بؤثرة 
هبا ُب ظركؼ موضوعية مناسبة، كنصح  ليقتدتتحرؾ ُب ضمّب الزماف، بقيت قدكة حسنة 

قومو كأراح ضمّبه كأٌدل دكره كألقى حجتو عليهم بوضوح، أبهنم سيذكركف كلمتو الناصحة 
، ىذا َُِالبقرة/(َوِإىَل اّلِلَِّ تُػْرَجُع اْْلُُمورُ ) ىذه ُب موقف حاسم، ال تنفع فيو الذكرل كقولو

لبو، الذم ال هتزٌه الشدائد كال تغّبه ا٥بزاىز، كالذم الذم يعيش اليقْب ُب قا٤بقاـك منطق ا٤بؤمن 
يثبت ُب الشدة كما يثبت ُب الرخاء، ىذه الشخصية ا٢بركية ا٢بقة تنصر ا٢بق ُب أصعب 
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الظركؼ، ٍب تنتصر بو بعد ذلك! كرٌب موقف مبدئي بطوٕب كاحد يعادؿ موقف أمة، كما كاف 
)أفضل ا١بهاد كلمة ، عن النيب)ص(رخاءكرٌب ساعة شدة بعدىا عمر ُب ال ،أمة إبراىيم )ع(

  .ّْٖٖٓكنز العماؿ خربحق عند سلطاف جائر(
واإليساف ٤تيا مبواقفو الفاال  أكثر ٝتا ٤تيا بعمره ادود، فهو ٤تيا ابإلحساف أكثر ٝتا 

كأنو عندما كقف ىذا ا٤بوقف الشجاع كٲبوت ابلذنوب أكثر ٩با ٲبوت ابآلجاؿ! ، ٤تيا ابْلايـ
تعداد اتـ لكل اتمبلت، كردكد األفعاؿ العكسية الٍب تدعو على قتلو، فهو فكاف على اس
)إما النصر كإما الشهادة(كىو ٰبمل قوة الشهادة،  ،ِٓالتوبة/(ًإٍحدىل ا٢ٍبيٍسنػىيػىٍْبً )ٰبمل مشركع 

كإرادة ا٤بقاكمة ضد الباطل كٰبمل شرؼ الشهداء، كعنده ا٢بياة ال قيمة ٥با من دكف عقيدة 
 .اقف شجاعةصادقة كمو 

 عن اإلماـ اٖتسي، ِٕٖ/ُموسوعة الشهادة(اطلبوا ا٘توت توىب لكم اٖتياة)عن اإلماـ علي)ع(
َفَسَتْذُكُروَف َما َأُقوُؿ ) :ا٘تعىن، ُِٗ/ْْ)موت ُب عز خّبه من حياة ُب ذؿ(البحار )ع(
قف حْب تركف العذاب، كستعلموف عند ذلك أين كنت انصحان لكم، ككاف هبذا ا٤بو  (َلُكمْ 

البطوٕب خاٛبة ا٤بطاؼ مع قومو، أضمر فرعوف السوء ٥بذا ا٤بؤمن الناصح األمْب، كغضب عليو 
كأتوكل  (َوأُفَػوُِّض َأْمِري ِإىَل اّلِلَّ كأراد أف ينتقم منو، فكٌف هللا أبسو عنو، ككقاه من مكرىم)

ى رٞبتو عليو، كأ١بأ إليو كأعتصم بو كأسٌلم نفسي إليو، ليعصمِب من كل سوء، كاعتمد عل
تعٌلق ٔباه أك ٗباؿ أك ٗبنصب، أفبل كلطفو، كىو الذم يتؤب أمرم كتدبّبم ُب الدنيا كاآلخرة، 

عن اإلماـ : إٔب أهنم ىددكه كأرادكا قتلو! وِف ىذا إشارةبل اتعٌلق اب إليو مآيب. 
 ُبكف ما كقاه؟ كقاه أف يفتنوه ر لقد سطوا عليو كقتلوه، كلكن أتد ا)أمالصادؽ)ع(

! فيمنعِب من يكفيو عن سؤإب (إف هللا يعلم ٕبإبِإفَّ اّلِلََّ َبِصرٌي اِبْلِعَبادِ ) َِِ/ٖالنور(!دينو
، َْا٢بج/ (َولََينُصَرفَّ اّلِلَُّ َمن يَنُصُرهُ مكركم كيكفيِب شرٌكم، فبل تتصرفوف إاٌل إبرادتو كقولو)

حماه هللا من خططهم السيئة الٍب (الفاء للتعقيب، ففَػَوقَاُه اّلِلَُّ َسيَِّئاِت َما َمَكُروا)-ْٓ
: أف هللا صرؼ عنو سوء مكرىم، كحفظو من اعتداءاهتم، فلم يصبو وروي أيضاً كضعوىا ضده! 

(كنزؿ بفرعوف َوَحاَؽ ِِبِؿ ِفْرَعْوَف ُسوُء اْلَعَذابِ مكركه، ك٪با مع موسى حٌب عرب البحر معو)
 اف أغلظ الكفر، كقلبو أقسى القلوبككفره  كاتباعو الغرؽ ُب الدنيا كا٢برؽ ُب اآلخرة، ألف  

يوحي النص القرآين أنو ٪ٌباه هللا -ُ:فائدة، ّْفاطر/(َوََّل ٤تَِيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإَّلَّ ِبَِْىِلوِ كقولو)
من ارتكاب السيئات ُب ا٤بواقف الرىيبة، كحفظو من التساقط، كربط على قلبو ليكوف مطمئنان 

، ٗغافر/ (َوَمن َتِق السَّيَِّئاِت يَػْوَمِئٍذ فَػَقْد َرِْتَْتوُ  تعأب كقولو)ق هللايبقضاء هللا لو، كىذا من توف
كىكذا كل مؤمن استكمل مشائل اإلٲباف ُب سلوكو، كجاىد الطغياف بكلمة ا٢بق، فإنو -ِ

عن اإلماـ  ُٕاألنفاؿ/(َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َولَهِكنَّ اّلِلََّ رََمىه يرمي بيد هللا عز كجل ال بيده كقولو)
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ىناؾ -ّ..(اّلِلَِّ  ِإىَل  َأْمِري َوأُفَػوِّضُ ٲبكركف بك فقل ) ان ُب ىذه اآلية، إذا ٚباؼ قومالصادؽ)ع(
 ثبلثة مقامات إلخبلص العبودية: مقاـ التوكل، مقاـ التفويض، مقاـ التسليم كىو أفضلهم.

 ﴾خُْؼَزَخذِ ؤَؽَذَّ كِشْػٌََْٕ آٍَ ؤَدْخٌُِِخ خُغَّدػَصُ وٌُُّظَ ًٌَََّّْخُنَّدسُ ُّؼْشَمٌَُٕ ػََِْْيَد ؿُذًًُّخ ًَػَؾًِّْد ﴿-35
َها)نا ىك  (ُسوُء اْلَعَذابِ ُب اآلية السابقة ) قبل يـو القيامة  (ُب قبورىمالنَّاُر يُػْعَرُاوَف َعَليػْ

٭با يكوف عرضهم على النار ُب القيامة الصغرل، القيامة ا٣باصة بعد ا٤بوت مباشرة إالكربل، ك 
(صباحان كمساءن، ُغُدوًّا َوَعِشيًّا،)ِِ/ّركح البياف)من مات فقد قامت قيامتو( )ص( عن النيب

كُب يـو القيامة الكربل ال  ،ُب الربزخ نفسيإشارة إٔب التوإب من غّب انقطاع، كىو عذاب 
 عذاب القِبشٌي، لتوقف الزمن، يظهر أف عرض نفوسهم على النار، كىو عيكوف غدكه ك 
فهو عذاب للنفس أك نعيم ٥با حٌب ٰبْب كقت البعث عدؿ اآلخرة،  أكؿ )عامل الِبزخ(

 ِف اآلي  دَّلل كالنشور، كما ىو ا٢باؿ ُب ا٢بياة الدنيا، أف النفس ىي الٍب تتعٌذب أك تتنٌعم، 
: إما ركضة من رايض القِب) عن اإلماـ الصادؽ)ع(على بقاء النفس حية بعد موت ا١بسد، 

ىناؾ عرضان على النار ُب القرب  ف، تبْب اآلية إِٔٔ /ٔالبحار ا١بنة، أك حفرة من حفر النار(
(يـو َويَػْوـَ تَػُقوـُ السَّاَع ُ من العرض) ُب عآب الربزخ، ٍب إدخاالن فيها يـو القيامة، كاإلدخاؿ أشدٌ 

)من كٌف أذاه عن الناس، كاف حقان على هللا أف يكٌف  عن النيب)ص(تعود األركاح إٔب األبداف، 
َأْدِخُلوا آَؿ ، يقوؿ هللا يـو القيامة أيها ا٤ببلئكة )َُٗ/ٖركح البيافقرب(عنو أذل ال

كعذاب جهنم للركح  (َأَشدَّ اْلَعَذابِ (أدخلوا فرعوف كاتباعو كمؤيديو جهنم ليذكقوا )ِفْرَعْوفَ 
)إٌف أحدكم إذا مات عرض عليو عن النيب)ص(كا١بسد معان، كىو أشد ٩با كاف للركح فقط، 

كالعشي، إف كاف من أىل ا١بنة فمن ا١بنة، أك كاف من أىل النار فمن النار،  مقعده ابلغداة
 .ْٖٗ/٦ٖبمع البيافيقاؿ: ىذا مقعدؾ حْب يبعثك هللا يـو القيامة، ٍب قرأ اآلية(

َٕ كِِ خُنَّدسِ كََْوٌٍُُ خُنُّؼَلَدءُ َُِِّزَِّٖ خعْعٌَْسَشًُخ بَِّٗد ًُنَّد ٌَُُْْ ظَسَو﴿-37 َ َبِرْ َّعَمَدـٌُّ ْنٌَُٕ ػَنَّد َٗقِْسًد ِّٖٓ ؼًد كَيََْ ؤَٗعُْ ُٓـّ
 ﴾خُنَّدسِ
(إذ َوِإْذ يَػَتَحاج وَف ِف النَّارِ من ا٤بشاىد ا٤بثّبة ُب يـو القيامة، كاذكر من سوء عذاهبم)   

 (فَػيَػُقوُؿ الض َعَفاءُ يتخاصموف كىم ُب النار الرؤساء كاالتباع، يلقي كل منهم التبعة على اآلخر)
 (ِإنَّ ُكنَّا َلُكْم تَػبَػًعا(على ا٢بق، كىم الوجهاء كالرؤساء)لِلَِّذيَن اْسَتْكبَػُرواغرر هبم األقوايء) الذين

لوال أنتم لكنا مؤمنْب، كنا كا٣بدـ ننقاد ألكامركم، ال ٭بلك إرادتنا، كٓب ٬بالفكم ُب شيء، ككاف 
 (َهْل َأيُتم م ْغُنوَف َعنَّافػَ من الواجب أف تنصركان ُب الشدائد، كال شدة أشٌد ٩با ٫بن فيو)

َن النَّارِ جزءان قليبلن من العذاب الذم ٫بن فيو) (َيِصيًبالوف عنا أك دافعوف عنا )متحمٌ  (؟! مِّ
ىناؾ صور كمواقف متعددة للمحاجة بْب الضعفاء التابعْب، كاألقوايء ا٤بتبوعْب على -ُ:فائدة
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جهبلء، كٓب ٱبفف عنهم أهنم كانوا غنمان ُب  حد سواء، كٓب يشفع ٥بم أهنم كانوا ذيوالن كأتباعان 
القطيع تيساؽ! ال رأم ٥بم كال إرادة كال اختيار، لقد منحهم هللا كرامة اإلنسانية كالعقل 

كلكنهم تنازلوا عنها ٝبيعان كال تكن عبد غّبؾ كقد خلقك هللا حران، كاالختيار كا٢برية كالتكرًن، 
لقد صدر ا٢بكم اإل٥بي النهائي إهنم من أصحاب النار، فما الفائدة (ُكنَّا َلُكْم تَػبَػًعا ِإنَّ ) كقالوا

، كالقصد من ْٖا٤بدثر/(َفَما تَنَفُعُهْم َشَفاَعُ  الشَّاِفِعيَ من ا٣بصاـ العقيم، كا١بداؿ السقيم كقولو)
)من قاـ  ِف غرر اٖتكم ىذا ا٣بصاـ الفارغ للعذاب النفسي ابإلضافة إٔب عذاهبم ا١بسدم!

 ل للعتق، من قٌصر عن أحكاـ ا٢برية أعيد إٔب الٌرؽ(ىًٌ ية أي بشرائط ا٢بر 
َ خدْػٌُخ ، هَدٍَ خَُّزَِّٖ خعْعٌَْسَشًُخ بَِّٗد ًٌَُّ كِْيَد بَِّٕ خَُِّوَ هَذْ لٌَََْ زََْْٖ خُْؼِسَددِ﴿-38-39 ًَهَدٍَ خَُّزَِّٖ كِِ خُنَّدسِ ُِخَضََٗصِ ـَيَنَّْ

 ﴾َٖ خُْؼَزَخذِسَزٌَُّْْ ُّخَلِّقْ ػَنَّد ًٌَّْٓد ِّٓ
 (ِإنَّ ُكلٌّ ِفيَهابعد استكبار)كانكسار فيجيبوهنم بكل ضيق، كُب إقرار  (قَاَؿ الَِّذيَن اْسَتْكبَػُروا)

نفسنا  أإان كل ضعاؼ ال ٪بد انصران كال معينان، فلو قدران على إزالة العذاب عنكم لدفعناه عن 
ئناكقولو) يػٍ ًٍلكي نػىٍفسه لًٌنػىٍفسو شى ِإفَّ اّلِلََّ َقْد َحَكَم بَػْيَ )ُٗاالنفطار/ ( كىاأٍلىٍمري يػىٍومىًئذو َّللًَّ    يػىٍوـى الى ٛبى
(كنفذ فينا حكمو، كانتهى األمر، فبل ٧بٌل للجداؿ، كال ٦باؿ ٤براجعة ا٢بكم، كال ٦باؿ اْلِعَبادِ 

من دكنو،  ذكا آ٥بةٚبٌ التغيّب فيو أك تبديل، كىكذا تعلن العدالة اإل٥بية بلساف أعداء هللا، الذين 
كحْب أدرؾ ىؤالء كىؤالء أف -ْٗفبل بد من ا٢بق أف ينجلي كينتصر يومان ما، كلو بعد حْب،

هبا، ُب ذلة  ينأمور ا٤ب(األمناء عليها ك َوقَاَؿ الَِّذيَن ِف النَّاِر ِٗتََزيَِ  َجَهنَّمَ ال ملجأ من هللا إاٌل إليو)
عذاب كلو كاف يومان كاحدان، كخضوع كانكسار، ليكونوا كسطاء عند رهبم ُب ٚبفيف ال

يسَبٰبوف فَبة من العذاب األليم ا٤بتواصل، كىكذا يتشبث ا٤بخذكؿ بكل كسيلة لنجاتو من 
َن اْلَعَذابِ كرطتو) (كي نسَبيح قليبلن، إ٭با سألوا خزنة جهنم اْدُعوا رَبَُّكْم ٥ُتَفِّْف َعنَّا يَػْوًما مِّ

 ستجيب هللا ٥بم.األمناء عليها، أف يدعوا ٥بم، ليأسهم من أف ي
 ﴾مََِدٍٍ كِِ بَُِّد خٌَُْدكِشَِّٖ دُػَدءُ ًََٓد كَددْػٌُخ هَدٌُُخ زََََِٰ هَدٌُُخهَدٌُُخ ؤًَََُْْ ظَيُ ظَإْظٌُِْْْ سُعٌُُُِْ زِدُْسَِّْنَدضِ ﴿-41

أجابتهم خزنة جهنم على سبيل التوبيخ كالتقريع، كىم ال يستطيعوف ا١بواب على ىذا الطلب 
كس، إهنم يعرفوف سنة هللا أبف الفرصة قد فاتت، كال ينفع شيء بعد فوات األكاف، ا٤بلهوؼ ا٤بيؤ 

(ابألدلة كالرباىْب القطعية الواضحة، كا٤بعجزات َأَوملَْ َتُك َتَْتِيُكْم ُرُسُلُكم اِبْلبَػيَِّناتِ ) :ا٘تعىن
كان فلم ؤ نار نعم جا(قاؿ أىل القَاُلوا بَػَلىا٣بارقة الٍب تثبت رسالتهم أهنا من هللا؟ فكفرًب هبا)

(٫بن ال نقدر أف ندعوا ربكم، كنشفع لكم عنده، بعد أف أًبَّ فَاْدُعوانستجب ٥بم، قاؿ ا٣بزنة )
َوَما ُدَعاُء ) نتم، فهذا جواب استخفاؼ هبم، للداللة على خيبتهم!أعليكم ا٢بجة، فادعوه 
يد منو، كال يصل إٔب جواب، إ٭با ىو نو ال ينتفع بو كال يستف(ضياع، ألاْلَكاِفرِيَن ِإَّلَّ ِف َااَلؿٍ 

 إٮبا٥بم ٝبيعان للكرباء كالضعفاء سواء، فكما أعرضوا عن اإلٲباف كذلك نيعرض عنهم اآلف.
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 ﴾بَِّٗد َُنَنقُشُ سُعَُِنَد ًَخَُّزَِّٖ آَٓنٌُخ كِِ خُْمََْدشِ خُذَُّْْٗد ًٌَََّّْ َّوٌُُّ خُْإَؽْيَددُ﴿-40
النصر اإل٥بي : إتواب ذين آمنوا ِف اٖتياة الدييا؟كيف يفهم النصر لل: سؤاؿ (مقدم )

للمؤمنْب ُب ا٢بياة الدنيا لو كجوه متعددة، فإف النصر يتعدد أسبابو، كما تتعد كسائلو 
شكالو، فقد يكوف ابلغلبة العسكرية على األعداء، كقد يكوف ابلغلبة الفكرية كا٢بجة القولية أك 

اًفرًينى عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى سىًبيبلن كىلىٍن ٯبىٍعى كقولو )دلة العلمية،  كاأل كقد يكوف  ُُْالنساء/(لى اَّللَّي لًٍلكى
ابلغلبة ا٤ببدئية كانتشار العقيدة اإل٥بية، كما حصلت ليوسف الصٌديق كداكد كسليماف كنبينا 

)ص(، كقد يكوف النصر ٕبسب ما تقتضيو ا٢بكمة كا٤بصلحة، كقد يكوف إبىبلؾ  دمحم
 بو لطاؼ اإل٥بية، كالتأييد كالتسديد كاإلمدادات الغيبية، كتقوية قلعدٌكىم، كقد يكوف ابأل

ِإْذ يُوِحي رَب َك ِإىَل اْلَماَلِئَكِ  َأيّنِ َمَعُكْم فَػثَػبُِّتوا الَِّذيَن كقولو) ا٤بؤمنْب كتوىْب قلوب الكافرين!
كوف النصر بعلو الشأف كٝبيل ، كقد يُِاألنفاؿ/(آَمُنوا َسأُْلِقي ِف قُػُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الر ْعبَ 

الذكر، فتكوف سّبة ا٤بؤمنْب ا٤بقاكمْب قدكة حسنة لؤلحرار، كقبورىم قبلة كمدرسة تربوية 
(فتكوف الشهادة إماما النصر و إ) ِٓالتوبة/ (ِإْحَدى اْٖتُْسنَػيَػْيِ بػ )لؤلبرار، كقد يكوف النصر 
دة أحد األسباب ا٤بمهدة للنصر، أك ، كالضغط عليو بوسائل متعدوا٤بقاكمة للباطل كا٤بعارضة ل

 سبيل نصرة القضيةيكوف النصر ا٤بعنوم عن طريق الشهادة كالتضحية ُب سبيل هللا، كُب 
كىكذا كاف شهداء الفضيلة،  فليكن ا٤بوت كما تريد! ،، فإذا ٓب تكن ا٢بياة كما تريداقة

س ٗبقاكمتهم الشجاعة  الناأحياء عند رهبم يرزقوف، كعند الناس معززكف مكٌرموف، تقتدم 
َن النَّاِس تَػْهِوي ِإلَْيِهمْ كقولو) )الغالب ابلشر مغلوب،  ِف غرر اٖتكم ّٕإبراىيم/(فَاْجَعْل َأْفِئَدًة مِّ

 ا٤بغلوب اب٢بق غالب(
ؿ ، كقد يكوف النصر عندما يتحوٌ َّّ/ٕٓالبحار (ما ظفر من ظفر ابإلُث)عن اإلماـ علي)ع(

دكدان ُب األمة!، فإف ٓب ٧بدكدان إٔب كونو خطان كتياران ٝباىّباين ٩ب من كونو فردان  ،ا٤بؤمن اجملاىد
يستطع أف ينتصر بنفسو فسوؼ ينتصر ٖبطو ا١بماىّبم ا٤بؤثر كا٤بمتد ُب الناس عرب األجياؿ!، 

ابكتساب خربة جديدة، كاالستفادة  ان كانتصار خطو ىو انتصار لو، كقد يكوف النصر مرحلي
َوََّل ٤تَِيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ النصر، اب٤بكر اإل٥بي على األعداء كقولو) من ٘بربة مفيدة، كقد يكوف

، كقد يكوف النصر ابالنتقاـ من أعداء الرسل كالذين آمنوا، كلو بعد حْب، ّْفاطر/(ِإَّلَّ ِبَِْىِلوِ 
كلو بعد موهتم، كما انتقم هللا ليحٓب بعد استشهاده، بتسليط ٖبت نٌصر عليهم حٌب قتل بو 

 وكم من شهيد مبدئي أثّر بعد استشهاده أكثر وأفضل من َتثريه ِف حياتو!ف ألفان!، سبعو 
كيكوف األمل فامتدت حياتو بعد استشهاده هبذا التأثّب، كىكذا أيٌب النور من قلب الظبلـ، 

 فَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا، ِإفَّ ) كيكوف الرخاء مع الشدة، كالعسر مع اليسر كقولوكسط الببلء، 
 .ٔ-ٓاالنشراح/(َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا
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يْػَيا) :ا٘تعىن أنو كعد صادؽ فعاؿ من هللا ا٤بتعاؿ  (ِإنَّ لََننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِف اْٖتََياِة الد 
لرسولو ا٤بؤيد كللمؤمنْب ا٤بسددين، أبف ينصرىم هللا نصران عزيزان على أعدائهم ُب ا٢بياة الدنيا، 

/(ًإفَّ كىٍعدى اَّللًَّ حىق  موضوعية مناسبة كقولو)ُب ظركؼ  كىعىدى اَّللَّي الًَّذينى آمىنيوا ًمنكيٍم كقولو) َٔالرـك
ا اٍستىٍخلىفى الًَّذينى ًمن قػىٍبًلًهٍم كىلىييمىكًٌنىنَّ ٥بىي  ٍم ًدينػىهيمي كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػَّهيٍم ُب اأٍلىٍرًض كىمى

ٍوًفًهٍم أىٍمنناالًَّذم اٍرتىضى  ن بػىٍعًد خى  .ٓٓالنور/(ى  ٥بىيٍم كىلىيػيبىدًٌلىنػَّهيم مًٌ
سباب البلزمة الٍب سباب ا٤بطلوبة الٍب توصل إٔب النتائج ا٤برغوبة، األعلى ا٤بؤمنْب األخذ ابأل

مو ألعدائو من دكف أف سٌنها هللا ُب حركة الكوف كالكائنات، ما كاف هللا لّبسل رسوالن ٍب يسلٌ 
اًفعي عىًن الًَّذينى آمىنيوا) كسبحانو يقوؿ ،عنو يدافع َوَلَقْد َسبَػَقْت َكِلَمتُػَنا كقولو) ّٖا٢بج/(ًإفَّ اَّللَّى ييدى

كلكن  ُّٕ-ُُٕالصافات/(ِلِعَباِدَن اْلُمْرَسِلَي، ِإيػَُّهْم َٙتُُم اْلَمنُصوُروَف، َوِإفَّ ُجنَدَن َٙتُُم اْلَغالُِبوفَ 
عوة السماكية ُب أك٥با تضطهد من ا٣بصم ا٤بعاند ا٢باقد، حٌب ال ا٢بق سبحانو يَبؾ أمر الد

لية كبّبة، كيكونوف أداة ك يثبت ُب الدعوة إالٌ قوم اإلٲباف، صادؽ البياف، ألهنم سيحملوف مسؤ 
)إٌف من أمٍب لرجاالن اإلٲباف أثبت عن النيب)ص(قدرة هللا ُب األرض، كعنصر إرادتو بْب عباده، 

ِإنَّ لََننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِف اْٖتََياِة ) ُْْ/٦ّبمع البيافالركاسي( ُب قلوهبم من ا١بباؿ
يْػَيا ينصركف بتهيئة ٥بم من كسائل النصر ُب حركة الواقع، بعد هتيئة كسائل النصر ا٤بعنوم  (الد 

 .ُب نفوسهم
)غاية اجملاىد أف ِف غرر اٖتكم، ٗٔعنكبوت/ال(َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا لَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسبُػَلَناكقولو)

كا ما استطاعوا من قوة  كيعدٌ كيوٌحدكا كلمتهم يصربكا كيتقوا  فشريطة أ ٯباىد ا٤برء نفسو(
ًط ا٣بٍىٍيًل تػيٍرًىبيوفى ًبًو عىديكَّ اَّللًَّ كىعىديكَّكيمٍ كقولو) ن قػيوَّةو كىًمن ٌرابى  (كىأىًعد كا ٥بىيم مَّا اٍستىطىٍعتيم مًٌ

ايى ، كننصرىم إذا نصركا هللا، كجعلوا كلمتو ىي العليا ككلمة أعدائو ىي السفلى كقولو)َٔفاؿ/األن
امىكيمٍ  ؤمنْب على التجرد ا٤ب، يشجع هللا ٕدمحم/(أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا ًإف تىنصيريكا اَّللَّى يىنصيرٍكيٍم كىيػيثػىبًٌٍت أىٍقدى

ىم على ىذا النصر كالتثبيت ُب ا٤بعركة، كالضبلؿ ، كاال٘باه إٔب نصرة هنجو ُب ا٢بياة، كيعد
حٌب يقوموا ابلشرط كينالوا ما شرط ٥بم  ؟ولكن كيف ينصر ا٘تؤمنوف هللاكا٣بذالف ألعدائهم، 

من النصر كالتثبيت؟ إنو ال جهاد كال نصرة إاٌل حْب يكوف ا١بهاد ُب سبيل هللا كحده، كالنصرة 
 (َويَػْوـَ يَػُقوـُ اْْلَْشَهادُ . كأيضان ننصرىم ُب اآلخرة)لو كحده، ُب ذات النفس كُب منهج ا٢بياة

شهاد الذين يشهدكف على أعماؿ العباد ُب يـو القيامة  ٝبع شاىد أم حاضر، يـو ٰبضر األ
ِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّ  َوَسطًا لَِّتُكويُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ كقولو) ، ُب ىذا اليـو ُّْالبقرة/(وََكذَه

ألنبياء كا٤بؤمنوف اليو شهود متعددكف، يشهدكف على أعماؿ العباد، كىم ا٤ببلئكة ك ا٢باسم ع
 لتبليغ، كعلى الكفار ابلتكذيب، كللمؤمنْب ابلتصديق كالنصرة. ابلرسل لا٤بخلصوف، يشهدكف 

 : فتح مبيومداه  وىز٦ت  وابطنوأولو ىناؾ يصر ظاىره  -ُ:فائدة



 

  الرابع والعشروف/ إتزء  ٘ٛ  / عدد آايهتا كي/ م ٓٗغافر / سورة  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     431
 

هنم عرفوا عندما خالفوا أمر إابطنها نصر مبْب،  ُب معركة أحد كانت ظاىرىا ىزٲبة، كلكن
بطل العجب! كتبلفوا فإٔب ا٥بزٲبة، عرفوا السبب ذلك هبم  لالقيادة العليا للرسوؿ)ص( أد
ۙ  ِإْذ َأْعَجبَػْتُكْم َكثْػَرُتُكْم فَػَلْم تُػْغِن َعنُكْم كقولو)-ِا٣بطأ!، فهذا ٕبد ذاتو نصر.  َويَػْوـَ ُحنَػْيٍ

ًئا ، كانت ىزٲبة بسبب العجب كالغركر، كقلتم: لن نغلب اليـو من قلة، فساء ِٓالتوبة/ (َشيػْ
ذلك رسوؿ هللا)ص( فانقطعتم عن االعتماد على هللا كالثقة بنصره، كاستندًب إٔب الكثرة ُب 
العدد كالعدة، فلم تنفعكم الكثرة شيئان، ألف قصة النصر كالغلبة ليست قصة كثرة كقلة، كإ٭با 

قص  شهادة -ّكعقيدة كعزٲبة صادقة كعدـ التخاذؿ، كإرادة ٲباف إحق كحقوؽ ك ىي قصة 
: إنو قاـك لوحده حكومة ا١بور كالفساد كٙبٌداىا ٗبفرده كقاؿ اإلماـ اٖتسي بن علي)ع(

، ُِٗ/ْْالبحار (موت ِف عز خري من حياة ِف ذؿ)وقاؿ)ع( (وليزيد)مثلي ال يبايع مثل
)من ٢بق يب  وقاؿ)ع( سببو طلب ا٢بياة( )رٌب حياةو سببها طلب ا٤بوت، كموت وقاؿ)ع(

استشهد، كمن ٓب يلحق يب ٓب يبلغ الفتح(! فاعترب اإلماـ ا٢بسْب )ع( الشهادة ُب سبيل هللا 
، فالشهادة ا٤ببدئية ُب أك٥با كظاىرىا ىزٲبة، كلكن ُب ابطنها كنتائجها كمداىا أهنا ان مبين ان فتح

العصماء ا٤بؤثرة، ككرر خطبو عليهم، فلم تؤثر نصر مبْب، لقد خطبهم ا٢بسْب ٖبطبتو البليغة 
فيهم قوة خطبو ابللساف الفصيح، كلكن ٙبٌداىم إبرادتو، كخطبهم ابستشهاده ككلمهم بدمو 

فكايت خطبتو اْلخرية بدـ الشهادة ا٘تبدئي أبلغ بكثري من خطبو البليغ  ا٘تتكررة الزكي، 
عاين النموذجية ا٤بثّبة، كٰبٌفز األلوؼ ، كما كاف ٲبلك ا٢بسْب أف يودع القلوب من ا٤بابللساف

مثل خطبتو ا٣باٛبة الٍب يكتبها بدـ مؤثرة إٔب األعماؿ الصا٢بة الكبّبة، ٖبطبة مثالية ٭بوذجية 
ا٤بثل األعلى ا٤ببدئي النموذجي، ا٤بقاكمة كاالستبساؿ، فيبقى موقفو البطوٕب االستشهادم 

اء كاألحفاد، كعلى مدل حركة األجياؿ!! كىذا نحافزان ٧بركان للضمائر كا٤بشاعر ُب نفوس األب
اطلبوا ا٘توت، توىب لكم )عن اإلماـ علي)ع(مرماه ا٤بديد: مداه البعيد، كُب نصر عزيز ُب 

)٤با غلب أصحاب معاكية أصحاب  ٔ٘خطب وِف هنج البالغ  ، ِٕٖ/ُموسوعة الشهادة(اٖتياة
السيوؼ من الدماء ترؤكا من ا٤باء،  )رؤكاقاؿ )ع(علي على هنر الفرات بصفْب كمنعوىم ا٤باء، 

 فا٤بوت ُب حياتكم مقهورين، كا٢بياة ُب موتكم قاىرين(!
 ﴾ َُِّؼْنَصُ ًََُيُْْ عٌُءُ خُذَّخسِخ ًََُيٌََُُّّْْ َُد َّنلَغُ خُظَّدُِِٔنيَ َٓؼْزِسَظُيُْْ ﴿-41
كا٫برافهم عن منهج هللا، كال ٲبكن  (ٰباكلوف تربير كفرىميَػْوـَ ََّل يَنَفُع الظَّاِلِمَي َمْعِذرَتُػُهمْ )   

نفسو، كمن ظلم نفسو فقد ظلم غّبه، لأف تكوف للظآب معذرة مقبولة، بعد أف ٙبقق أنو ظآب 
ألف الشيء ال ٲبكن أف يكوف غّب ذاتو كنفسو، كال حجة ٥بم فيعتذركف، كلو اعتذركا ففي 

بح من الذنب فاعلو، كرب الباطل يعتذركف، كُب ا٣بزم يقعوف، كرٌب عذر أقبح من ذنب، كأق
عذر يورث ذالن طويبلن، كعذاابن مهينان، كالسعيد من استغُب عن االعتذار بصاّب األعماؿ  
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، فليتدارؾ العقل تقصّبه ُب الدنيا، ابلتقول َُٖا٤بؤمنوف/(قَاَؿ اْخَسُئوا ِفيَها َوََّل ُتَكلُِّموفِ كقولو)
َوَٙتُْم عد كالطرد عن رٞبة الرٞبن، كا٢بكم عليهم بقولو)ب(ك٥بم الَوَٙتُُم اللَّْعَن ُ ) ليسَبيح ُب اآلخرة.

 (سوء العاقبة، ك٥بم أسوأ مكاف كمصّب ُب جهنم.ُسوُء الدَّارِ 
 ﴾ىُذًٍ ًَرًِْشٍََٰ ُِإًُُِِ خُْإَُْسَدذِ، ًََُوَذْ آظَْْنَد ٌُٓعََ خُْيُذٍََٰ ًَؤًَْسَؼْنَد زَنِِ بِعْشَخجََِْ خٌُِْعَدذَ﴿-42-43

كىأىفَّ اَّللَّى يػىٍهًدم عقوؿ ا٤بتفكرة كقولو)اء مصدر ىداية كبركة ألصحاب السمتكوف رساالت ال
، ألف القلوب البلىية ٕبٌب الدنيا، ال تتمكن من فهم ا٢بقائق اإل٥بية الكربل، ُٔا٢بج/(مىن ييرًيدي 

عىن كىالى تػىتًَّبًع ا٥ٍبىوىل  فػىييًضلَّكى ألف سبيل ا٥بول يعمي كيصم كيبكم عن سبيل ا٥بدل، كقولو)
ًبيًل اَّللًَّ   : كأقسما٘تعىنتبع ىواه أعماه، كأصٌمو كأذٌلو كأضلَّو( ا)من ِف غرر اٖتكم، ِٔص/(سى

َنا ُموَسى اْٙتَُدىه ) ، ألف التوراة ىدل كنور كمصدر تشريع َوَلَقْد آتَػيػْ (ما يهتدم بو للٍب ىي أقـو
)اب٥بدل يكثر  كمِف غرر اٖتيقي من الضبللة كحصن من ا١بهالة، كا٥بداية تقٌوم البصّبة، 

، كىي الغاية الشريفة سبيل النجاة ةيداا٥بك  ،: الداللة على الطريق ا٤بستقيمواٙتدى ستبصار(اال
ة إنقاذ أمينة جاءت لالٍب تركن ٥با النفوس، كهتفو ٥با القلوب السليمة، ككأف ا٥بدل كسي

َوَأْورَثْػَنا َبِِن ِإْسَرائِيَل ) ُٖٓالبقرة/ (ىيدنل لًٌلنَّاسً كقولو)  لَبكبوىا لتوصلكم إٔب سبل النجاة،
(كأكرثنا من بعد موسى بِب إسرائيل التوراة، الصحيفة السماكية الصادقة، الٍب فيها اْلِكَتابَ 

 (ِإنَّ َأيَزْلَنا التػَّْورَاَة ِفيَها ُىًدى َويُورٌ  من كقولو)البياف الساطع، كا٢بكم النافع ، كالتشريع اآل
بينهم، خلفان عن سلف، كأبقيناىا كي يعملوا هبا، كتكوف حجة  ، كجعلناىا متواراثن ْْا٤بائدة/

يهتدم هبا عامتهم كخاصتهم، كىي  (ُىًدى) كىي-ْٓعليهم، كلكن حرٌفوىا تبعان ألىوائهم، 
من التذكرة كالتذكّب للخّب  (َوِذْكَرىه ) داللة يعرفوف هبا معآب دينهم كاالستقامة ُب دنياىم

فىذىكًٌٍر ًإف نػَّفىعىًت شر كالَبىيب من الضبلؿ كالفساد كقولو)كالَبغيب فيو، كالتحذير من ال
(ألصحاب العقوؿ السليمة ا٤بفكرة ا٤بنفتحة، العقوؿ الواعية ِْلُوِل اْْلَْلَبابِ ) ٗاألعلى/(الذًٌٍكرىل  

الٍب بعدت عن اللغو كا٣برافات كاال٫برافات السائدة كالتقليد األعمى، ألف ىؤالء الذين 
 .ماؿ ا٣بّبينتفعوف هبا ألع

: من ا٥بداية الٍب تكوف من تسديد هللا لئلنساف ُب اٙتدى: والذكرى: الفرؽ بْب ا٥بدل فائدة
: تنبيو اإلنساف أبمور ٠بعها مسبقان كآمن هبا التذكريعملو، كأتييده ُب معتقداتو السليمة، أما 

داية ُب كلكنو غفل عنها كنسيها، كيضم القرآف ىذين القسمْب، ففي بعض آايتو دالئل ى
 نفسها، كبعضها تذكّب إف نفعت الذكرل.

 ﴾كَدفْسِشْ بَِّٕ ًَػْذَ خَُِّوِ لَنٌّ ًَخعْعَـْلِشْ ُِزَٗسِيَ ًَعَسِّكْ زِمَْٔذِ سَزِّيَ زِدُْؼَؾِِِّ ًَخُْةِزٌَْدسِ﴿-44
تعرض اآلية الكرٲبة ا٤بنهج ا٢بركي الَببوم الفاعل، الذم اختاره هللا لتوفّب عدة الطريق إٔب 

صر ُب ا٢بياة الدنيا، كهتيئة الزاد ا٤بطلوب، كإعداد األسباب البلزمة لنيل خّب الدارين. الن
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(على أذل فَاْصِِبْ دمحم، فإف الصرب عدة الطريق عند الشدائد كا٤بعاانة) اي (فَاْصِِبْ : )ا٘تعىن
 ًمنى الكقولو) قومك ا٤بشركْب، كال تضيق نفسك

، ّٓاألحقاؼ/ (ر سيلً فىاٍصربٍ كىمىا صىبػىرى أيكليو اٍلعىٍزـً
ككاف ىذا ا٣بطاب مددان من السماء ليطمئن قلبك، كتبشّب لك ٤با كعدؾ من النصر ُب الدنيا 

 (ابلنصر كقولوِإفَّ َوْعَد اّلِلَِّ َحقٌّ على أعدائك، كما نصر موسى)ع(كرفع منزلتك ُب اآلخرة، )
 .ُٖا٤بزمل/(كىافى كىٍعديهي مىٍفعيوالن )

كعد ُب نصرة اإلسبلـ، إنو كعد صادؽ مؤكد غّب مكذكب، كعد  كسيفي لك هللا تعأب ٗبا
فيو، البد أف يتحقق ىذا الوعد تحقق فلسفة ا٢بياة، كقيمة الدين، ت، ألنو بو فيو ليس مشكوكان 

الصادؽ، مهما طاؿ األمد أك تعٌقدت األمور، إنو كعد ٰبْب ُب موعده، كعندما تنضج 
ىيوى الًَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي اًب٥ٍبيدىل  على ذلك كقولو)مؤٌىبلتو كتعٌد أسبابو، كقصة موسى دليل 

رًهى اٍلميٍشرًكيوفى  أف النتائج بيد  تدؿ اآلي  الكر٦ت  ّّالتوبة/(كىًديًن ا٢بٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌيًن كيلًًٌو كىلىٍو كى
ألف ا٤بؤمنْب  هللا سبحانو، كاألسباب بيد اإلنساف، كا٤بطلوب منو أف أيخذ ابألسباب البلزمة،

: اَّلستغفار (!َواْستَػْغِفْر ِلَذيِبكَ الصا٢بْب عناصر إرادة هللا ُب أرضو، كأدكات قدرتو بْب عباده)
)ذركة الغاايت ال ينا٥با إاٌل ذكك ِف غرر اٖتكمأمر تعبدم، كطاعة تربوية لتهذيب النفس، 

: من واَّلستغفارمرٌغبة، : عبادة مستحبة ٧بببة، ككسيلة قرىب واَّلستغفارالتهذيب كاجملاىدات( 
ىو ارتقاء ركحي ٫بو الكماؿ اإلنساين، كيكوف االستغفار ٤با صدر  ،ذنب، كمن دكف ذنب

ترؾ ما ىو أكٔب كأفضل، كىذا ترغيب على سنة االستغفار، فيكوف من تقصّب كقصور ك منك 
انو كالتقٌرب االستغفار من شكر النعمة كتقدير ا٤بنعم، كرفع ا٤بنزلة، كقوة انقطاع إٔب هللا سبح

منو، كإظهار ذلة العبودية لربو الرحيم، كمسا٧بتو عند ا٥بفوات كالغفبلت كالزاٌلت، كيكوف 
ا٤بستغفر قدكة حسنة للمؤمنْب، كلتشجيعهم على مداكمة االستغفار بكل األحواؿ، فقد سأؿ 

بًٌ اٍحكيم قىاؿى رى النيب)ص( ربو أف ٰبكم اب٢بق، كىو ال ٰبكم إاٌل اب٢بق، ألنو ىو ا٢بق كقولو)
 .ُُِاألنبياء/(اًب٢بٍىقًٌ 

)من  عن النيب)ص(: خّب زاد ليـو معاد، كىو سبلح ا٤بذنب كشفيعو عند هللا، واَّلستغفار 
)من أيعطي فشكر، كمينع فصرب، كظىلىمى  وعنو)ص(، ّٗ/ٖالكاُبكثرت ٮبومو فعليو ابالستغفار(

: طريق مهم ُب واَّلستغفار، ِٖاألنعاـ/(م م ْهَتُدوفَ ُأولَهِئَك َٙتُُم اْْلَْمُن َوىُ فاستغفر، كىظيًلمى فغفر)
تربية النفس األمارة ابلسوء، كتزكية عاداهتا كطبائعها ك٦باىدة ىواىا، فإهنا صورة تربوية مهمة 

لِّيَػْغِفَر َلَك اّلِلَُّ َما من صور ا١بهاد األكرب، كسبب من أسباب النصر ا٤بعنوم األقدر، كقولو)
ـَ ِمن َذيِبَك  ما تقدـ من ذنبك كما لك قيل للنيب)ص(أليس قد غفر هللا  ِالفتح/ (َوَما َتََخَّرَ تَػَقدَّ

، فتكوف ا٤بغفرة ّٖصِٔا٤براغي (؟أفال أكوف عبدًا شكوراً أتخر؟ فلماذا تستغفر ربك؟ قاؿ)
كا٥بداية إٔب الصراط ا٤بستقيم، كتقريب النصر كشكر ا٤بنعم، كهتذيب العادة، إلٛباـ النعمة، 
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دعاء النيب الكرًن)ص()اللهم إين استغفرؾ من كل عمل أردت بو كجهك، العزيز. من 
، كىو سيد ا٤بتقْب، ُاألحزاب/(ايى أىيػ هىا النَّيب  اتًَّق اَّللَّى فخالطِب فيو ما ليس لك(!كذلك قولو)

 )إفٌ عن اإلماـ الصادؽ)ع(كيعٌلم الناس التقول، كلكن على قاعدة إايؾ أعِب كا٠بعي اي جارة. 
، ىذا ىو من الزاد ا١بليل ُب طريق ُّٖ/ِٗالبحاراٌيؾ أعِب كا٠بعي اي جارة(ث نبٌيو إبهللا بع

: أنت إٙتي: )من مناجاة الذاكرين ِف الصحيف  السجادي  .الصرب ا١بميل كا١بهد الطويل
اليمسىٌبح ُب كل مكاف، كا٤بعبود ُب كل زماف، كا٤بوجود ُب كل أكاف، كا٤بدعو بكل لساف، 

ناف )قلب( كاستغفرؾ من كل لذة بغّب ذكرؾ، كمن كل راحة بغّب أينسك كا٤بعظم ُب كل ج
 كمن كل سركر بغّب قربك، كمن كل شغل بغّب طاعتك(.

(كنزٌه ربك عن كل نقص، كنفي التشبيو عنو، كأظهر عظمتو على كل َوَسبِّْح ِبَْمِد رَبِّكَ )
 ،ثناء الكرًن عليو دائمان صنع، كاعبده ٨بلصان لو الدين، حامدان إايه على ٝبيل أفعالو ابل
ْبَكارِ كالتسبيح ٕبمد ربك ال لغّبه لرفع الدرجات، كتقوية العبلقات) (أم داـك اِبْلَعِشيِّ َواإْلِ

على الذكر صباحان كمساءن، فيكوف هللا جل ُب عبله ميسَّبحان دائمان، كيكوف التسبيح موصوالن 
بديعية عن ا٤بواظبة على ذكر هللا كالتعٌلق  اب٢بمد كالثناء، لشعوره الدائم بعظمة هللا، كىو كناية

ْبَكارِ ، بناء على أف)وبو صباحان كمساءن، كُب ٝبيع األكقات، عندما أنخذه بطرفي (من أكؿ َواإْلِ
(من نصف النهار إٔب أكؿ النهار من اليـو الثاين، فيدخل فيهما كل اِبْلَعِشيِّ النهار إٔب نصفو)

كهتيئة  ،ختاره هللا لتوفّب عدة الطريق إٔب النصر ا٤بوعودام األكقات، ىذا ىو ا٤بنهج الَببوم الذ
: فكما سارت حركة السنن التارٱبية ُب فائدةعدة كزاد، من الزاد ا٤برغوب، كالبد لكل معركة 

ا٤باضي مع موسى)ع(، فهي ٘برم كذلك ُب ا٢باضر، فإف نتائج الدعوات اإل٥بية بيد هللا، 
ٕباجة أف أيخذ ا٤بؤمن دكره الطبيعي، كيوفر مؤٌىبلت  من عند هللا، كلكنكأسبابو، كالنصر 
لىٍت ُب  ةى سينَّ ) ، كقوامها الصرب على ٙبمل ا٤بشاؽ الكثّبة، كقولوسبابوأك  النصر اَّللًَّ الًٍَّب قىٍد خى

 ٖٓغافر/(ًعبىاًدًه   كىخىًسرى ىينىاًلكى اٍلكىاًفريكفى 
 ىٌَُ بَِّٗوُ زِدَُِّوِ كَدعْعَؼِزْ زِسَدُِـِْوِ ىُْ َّٓد ًِسْشٌ بَُِّد فُذًُسِىِْْ كِِ بِٕزِـَْْشِ عُِْيَدٍٕ ؤَظَدىُْْ بَِّٕ خَُّزَِّٖ ُّفَددٌَُُِٕ كِِ آَّدضِ خَُِّوِ ﴿-45

 ﴾سَقِريُخُْ خُغَِّْٔغُ
ا٢بوار ىو ا١بداؿ بْب طرفْب ٨بتلفْب، لو أصوؿ علمية كأسس تربوية، كقواعد أخبلقية، كلو 

ِإفَّ الَِّذيَن ٣ُتَاِدُلوَف ) :ا٘تعىنأساليب شريفة كقواعد نظيفة،  أىداؼ سامية، كغاايت نبيلة، كلو
(إٌف الذين يكابركف ُب جدا٥بم ُب آايت هللا، كُب دين هللا جداؿ ابلباطل ِف آاَيِت اّلِلَّ 

ليدحضوا بو ا٢بق أك يصرفوه إٔب ما ال ٙبتملو من ا٤بعاين بقصد الطعن فيها، إهنم يرٌدكف 
ابلكبلـ الفارغ، ىو الكبلـ ا٣بإب من العلم، كليس لو دليل كال أصوؿ  الربىاف العلمي القاطع

(كليس لديهم بٌينة كال حجة علمية قاىرة، كال دليل كال برىاف بَِغرْيِ ُسْلطَاٍف َأََتُىمْ ) قناعلئل
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إلاثرة ٭با جلسوا إف ٱبتلفوا، ك أكاتفقوا على هنم ٓب ٯبلسوا لينتفعوا، إقاطع على ما ٯبادلوف، 
كالشحناء كالبغضاء، إهنم ال ٯبادلوف لشكهم ُب اآلايت أك البٌينات، بل السبب الوحيد الفًب 

 .١بدا٥بم العقيم ىذا
رٌ ) تباع ا٢بق، كاستعبلء ا(ما ُب قلوهبم إاٌل تكرب كتعاظم كتعإب عن ِإف ِف ُصُدورِِىْم ِإَّلَّ ِكبػْ

كا٢بقيقة، كىذا انبع من  عجاب ابلنفس، كاستصغار لآلخرين، فبل يريدكف معرفة ا٢بقإكغركر ك 
لرفعة مقامك كقوة شخصيتك، ىذا الكرب ا٤بتضٌخم ٲبنعهم من  ،حسد لك كحقد عليك

اتباعك كاالنقياد إليك، فتكوف حٌب ذكاهتم يتعأب على كل دليل، كىم ينكركف البديهيات 
وإتداؿ ِف البديهيات من أشكل العقلية، إذا تعارضت مع أمزجتهم، كمصا٢بهم ا٣باصة، )

عرٌب ابلصدر عن القلب لكونو موضع القلب، لبياف أف قلوهبم قد خلت عن كل  (ا٘تشكالت
شيء تتلقاه سول الكرب، كا٢بسد كا٢بقد كالبغي كالعناد، أم ما ُب قلوهبم إاٌل التكرب عن ا٢بق، 

(ما وِ مَّا ُىم بَِباِلِغيؿ من ىذا الكرب)أالرايسة كالتقدـ على النيب كا٤بؤمنْب، كىم أصغر كأض كحبٌ 
دحاض ا٢بق كالنيل منو ىم بواصلْب إٔب مرادىم كىدفهم من ا١بداؿ العقيم، الذم أيتوف بو إل

لتجئ اف (فَاْسَتِعْذ اِبّلِلَّ طفاء نور هللا، كال ٰبققوف مقصودىم ابلعلو عليك، فإف هللا قد أذ٥بم )إل
، كاعتصم اب من شركرىم كمكائاب كٙبصٌ  دىم، فإف هللا ن بقدرتو من كل متكرب كمتعاؿو

 !تواعظوف توببشاعتوحي واَّلستعاذة اب ِف مواجه  الكِب الذميم ىم، يدفع عنك شرٌ 
( من واستعذ اب(من الكرب كأىلو الذم يوجب االستعبلء على قبوؿ ا٢بق)فَاْسَتِعْذ اِبّلِلَّ )

تكربين! شرار، كعلى رأسو الكرب كا٤بأل(من ٝبيع الشركر كاواستعذ ابشياطْب اإلنس كا١بن)
)استعيذكا اب من لواقح الكرب، كما عن اإلماـ علي)ع(ألنو ٱبالف الفطرة اإلنسانية السليمة. 

(من كربىم كما استعاذ موسى من فَاْسَتِعْذ اِبّلِلَّ ) ّْٔ/ٔالكاشفتستعيذكف من طوارؽ الدىر(
ككما  ِٕغافر/(الَّ يػيٍؤًمني بًيػىٍوـً ا٢بًٍسىابً  ًإيٌنً عيٍذتي ًبرىيبًٌ كىرىبًٌكيم مًٌن كيلًٌ ميتىكىربًٌو  كل متكرب كقولو)

 (َمَعاَذ اّلِلَِّ ۖ ِإيَُّو َرّبِّ َأْحَسَن َمثْػَوايَ استعاذ يوسف الصديق)ع(اب من شهوة زليخا بقولو)
حوا٥بم، كٮبا أ(ٕبوائجهم، ك اْلَبِصريُ (ألقوا٥بم على اختبلؼ لغاهتم)ِإيَُّو ُىَو السَِّميعُ ) ِّيوسف/

 .ت الكماؿصفتاف من صفا
( تؤكد اآلية الكرٲبة أبف التكلم ُب أمر دين هللا، البد من استناده بَِغرْيِ ُسْلطَاٍف َأََتُىمْ ) :فائدة

قاطع ال ٱبضع للجداؿ السقيم، ألف الربىاف يقطع علمي بياف إٔب سلطاف مبْب قاىر ك 
طريق، العلى غّب  )العامل بغّب علم، كالسائرِٗ٘ٔف هنج البالغ  خطب ا١بداؿ، كينهي ا٣بصاـ، 

 فبل يزيد بػيٍعديه عن الطريق الواضح إالٌ بيعدان من حاجتو(
 ﴾َُخَِْنُ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكِ ؤًَْسَشُ ِْٖٓ خَِْنِ خُنَّدطِ ًٌََََُِّٰٖ ؤًَْؽَشَ خُنَّدطِ َُد َّؼٌََُِْٕٔ﴿-47
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أعجب  من أراد أف يعرؼ عظمة السماكات كاألرض، فليبدأ من معرفة نفسو، فاإلنساف
َّْن ) الكائنات األرضية كالسماكية، كفٌضلو هللا على ا٤بخلوقات كقولو َوَفضَّْلَناُىْم َعَلىه َكِثرٍي ٝتِّ

ُب ا٢بديث القدسي)اي بن آدـ: خلقتي األشياء من أجلك،  َٕاإلسراء/ (َخَلْقَنا تَػْفِضياًل 
كُب داخل ُُِٗ/ِخواطر الشعراكمكخلقتك من أجلي، فبل تنشغل ٗبا ىو لك، عٌمن أنت لو(

حٌب اإلنساف أيضان كوانن عجيبان ُب خلقو كدقتو كعقلو كشعوره كطموحو كٝبيع طاقاتو كغرائزه، 
( ككصل من عرؼ يفسو فقد عرؼ ربو)ِف غرر اٖتكم سرت الكوف!سّف اإليساف اترايإقالوا 

جهل، قاؿ الشاعر: أٙبسب أنك جـر أإٔب غاية كل معرفة، كمن جهل نفسو كاف بغّبه 
 ( َخْلُق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َأْكبَػُر ِمْن َخْلِق النَّاسِ ) :ا٘تعىن ،كفيك أنطول العآب األكرب-صغّب

ألرض كاف من غّب أصل كال االكوف أكرب كأعظم كأكسع من خلق الناس، خلق السماكات ك 
مادة، كإعادة اإلنساف تكوف من أصل كمادة، فالذم يقدر على خلق شيء ببل مادة مع 

و مادة أقدر كأجدر، فلماذا يقركف أبف هللا خلق السماكات في امتهما، ىو على خلق عظم
ألرض، كينكركف ما ىو أىوف كأصغر إلعادة خلقهم من جديد للبعث كالنشور كا١بزاء، اك 

اـ فمن ق ِٕالنازعات/(َأَأيُتْم َأَشد  َخْلًقا أَـِ السََّماُء بَػَناَىا) كاإلعادة أىوف من االبتداء؟! كقولو
بتدبّب السماكات كاألرض على عظمتهما، ال يعجزه قهر ا٤بستكربين كخذالف اجملرمْب كإذال٥بم 

أىكىٓبٍى يػىرىٍكا أىفَّ اَّللَّى الًَّذم خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىٓبٍى يػىٍعيى ٖبىٍلًقًهنَّ بًقىاًدرو  كالتنكيل هبم كقولو)
ٍوتىى   (جاىلوف، غافلوف ال يعتربكف َولَهِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ََّل يَػْعَلُموفَ )ّّؼ/األحقا(عىلىى  أىف ٰبيًٍييى اٍلمى

عهم ٥بول أنفسهم األمارة بذلك، كال ٯبعلونو على اب٥بم، لشدة غفلتهم كلكثرة ٘باىلهم كاتبا
)من ُّفوقعوا ُب حّبة ا١بهالة، كعانوا من ظلمات الضبللة، ُب هنج الببلغة حكم  ،ابلسوء

 ِف غرر اٖتكم: فائدةكمة عرؼ الًعربة، كمن عرؼ الًعربة فكأ٭با كاف ُب األكلْب( تبٌينت لو ا٢ب
عرؼ قدر نفسو، كمن عرؼ قدره ٓب يتعَّد طوره( كلو عرؼ اإلنساف كزنو القيمي  أن )رحم هللا امر 

ُب الكوف الكبّب، كأنو كالذرة التائهة أك ا٥بباءة الضائعة الٍب ال قيمة ٥با كال كزف، كلو عرؼ 
ألطاع ربو كخاؼ من مقامو، ك٣بفف من كربايئو كتواضع كتضاءؿ حٌب يكاد يذكب من  ذلك

 الشعور ابلضآلة!
 ﴾شًَُٕظَعَزًََّ َّٓد هًَِِِْدََٓد َّغْعٌَُِ خُْإَػَََْٰٔ ًَخُْسَقِريُ ًَخَُّزَِّٖ آَٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خُقَّدُِمَدضِ ًََُد خُُْٔغِِءُ و﴿-48

، ليتبْب الفارؽ الكبّب بينهما، فما األمثاؿ إاٌل كسائل اآلية تضرب مثل ابألعمى كالبصّب
 ِف غرر اٖتكم، ُِا٢بشر/(كىتًٍلكى اأٍلىٍمثىاؿي نىٍضرًبػيهىا لًلنَّاًس لىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى لئليضاح، كقولو)

آخر يشّب إٔب أف ُب الكوف عآب ظاىر كعآب ابطن،  ده عٍ ( اآلية ٥با بػي اْلمثاؿ تضرب لالعتبار)
كشهادة، ك٧بسوس كغّب ٧بسوس.. أم ال يستوم من يؤمن ٕبقائق الكوف ٝبيعها من  كغيب

، ِِؽ/(فَػَبَصُرَؾ اْليَػْوـَ َحِديدٌ غيب كشهادة، كظاىر كابطن، فهو يرل ما كراء ا٤برئيات كقولو)
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فتكوف بصّبتو أقول من بصره، كىداه أقول من ىواه، كعلمو أقول من جهلو، ىذا الوعي 
 يستوم مع من يرل األشياء بعْب كاحدة ىي حاسة البصر، كالبصر قاصر النافذ الصحيح، ال

وإذا اختلفت أبعاد الرؤي  اختلفت العقيدة عن رؤية ما كراء ا٤برئيات أك النظر ُب الظبلـ، 
، لذلك اختلف الناس فمنهم ا٤بؤمن الصاّب كمنهم الكافر ا٘ترتبط  ّبا والسلوؾ ا٘ترتتب عليها

عتمد اكر أعمق كأدؽ كلما كاف العمل أحسن كأنضج كأمشل، لذلك الطاّب، ككلما كاف الف
القرآف بناء الفكر كترشيده ٫بو ا٥بداية كاالستقامة، قبل اىتمامو ابلتطورات العلمية كالصناعية 

ستقاـ كل شيء، كىذه ااستقاـ السلوؾ ك .. فإذا استقاـ الفكر لكَبكنيةكاأل كالتكنولوجية
 .ركفا٢بقيقة ال يدركها إال ا٤بتذك

( كما يستوم ا٤بؤمن كالكافر، كالعآب كا١باىل، كالغافل َوَما َيْسَتِوي اْْلَْعَمىه َواْلَبِصريُ ) :ا٘تعىن
كا٤بستبصر، كا٤بغلق كا٤بنفتح.. كما ال يستوم األعمى كالبصّب، كذلك ال يستوم من آمن اب 

عن  فسو كضلٌ كأصلح نفسو كعرؼ ا٢بق كاستقاـ كعمل صا٢بان، ال يستوم مع من أٮبل ن
 ركمعتداين عليهم عاصيان ، شبهت اآلية الذم ال يتفكٌ  ،سبيل هللا ككاف مستكربان على الناس

أىـٍ حىًسبى الًَّذينى كقولو)  ،ّبصبُب الدالئل الكثّبة ابألعمى، كالذم علم كاستدؿ هبا كاستقاـ ابل
ا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت سىوىاءن ٧بٍَّيىاىيٍم كى٩بىىاتػيهيٍم ۚ سىاءى مىا اٍجتػىرىحيوا السَّيًٌئىاًت أىف ٪بٍَّعىلىهيٍم كىالًَّذينى آمىنيو 

: يرل ببصره كيؤمن ببصّبتو، كنفوذ البصّبة أقول من نفوذ البصر، البصري، ُِا١باثية/ (ٰبىٍكيميوفى 
: عمى قلبو واْلعمى)اب٥بدل تكثر البصّبة(كفقد البصر أىوف من فقد البصّبة.  ِف غرر اٖتكم

ًذًه أىٍعمىى  فػىهيوى ُب اآٍلًخرىًة أىٍعمىى  ة اآلايت البينات كاالستدالؿ هبا كقولو)عن رؤي كىمىن كىافى ُب ىى 
٢بيواف، كلكن ا: يرل ببصره كما يرل واْلعمى: من أبصرىا، والبصري ِٕسراء/اإل(كىأىضىل  سىًبيبلن 

ا كىناؾ من سوء ال يرل ببصّبتو، لذلك ٯبهل قدر نفسو، كٯبهل ما ٰبيط بو، كيتخبط ىن
)شر عن النيب)ص(التقدير كجهل التدبّب، كمن جهل نفسو فقد جهل ربو، ككاف بغّبه أجهل. 

فىًإنػَّهىا الى تػىٍعمىى اأٍلىٍبصىاري كىلى ًكن تػىٍعمىى اٍلقيليوبي الًٍَّب كقولو) ُُْ/ٕٕالبحار العمى عمى القلب(
 .ْٔا٢بج/ (ُب الص ديكرً 

كلو  (ُروفَ تَػَتذَكَّ  مَّا قَِلياًل  ُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٖتَاِت َوََّل اْلُمِسيءُ َوالَِّذيَن آمَ كذلك ال يستوم)
تذكران لعرفنا ا٢بقيقة، فاألمر كاضح ال ٰبتاج إٔب أكثر من التذكر، ال يكوف ا٤بؤمن اسن 

سد السافل ا٤بعتدم ا٤بسيء لنفسو االعامل ابألعماؿ الصا٢بة كاألخبلؽ ا٢بسنة، مساكاين للف
ا من طبيعة كاحدة، ألف م(الذين آمنوا كعملوا الصا٢بات، ألهناْلَبِصريُ اس، ٍب كاف مع)كللن

البصّبة تدعو إٔب االستقامة، كىذ ىو السر ُب التعبّب القرآين الببلغي الدقيق ابلبصّب دكف 
كقد يكوف  ١تا تكوف اإلساءة مع عمى البصرية!إو ا٤ببصر! ك٥بذا ٓب يقَبف ا٤بسيء ابألعمى، 

كوف العكس، مفتوح العْب كلكنو أعمى يلعْب كلكنو صاحب بصّبة قوية! كقد أعمى ا
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البصّبة، كما ا٢بيواانت مفتوحة العيوف، كلكنها فاقدة للبصّبة، فبل تنفعها فتح العيوف إالٌ قليبلن 
أنتم (ما تتعظوف، كأكثر الناس غافلوف، كلو تذكرًب كاعتربًب لعرفتم خطأ ما قَِلياًل مَّا تَػَتذَكَُّروفَ )

، كإعادتو للجزاء ُب حياة وعليو مقيموف من إنكاركم قدرة هللا على إحياء من فُب من خلق
 )يـو القيامة ميزاف: فمن كٌَب، استوَب( غّب ىذه ا٢بياة.أبدم أخرل ُب عآب آخر 

 ﴾بَِّٕ خُغَّدػَصَ َُأظَِْصٌ َُّد سَّْرَ كِْيَد ًٌََََُِّٰٖ ؤًَْؽَشَ خُنَّدطِ َُد ُّآِْنٌَُٕ﴿-49
تدعو اآلية الكرٲبة إٔب اإلٲباف ابلنهاية، فإف معرفة النهاية مقدمة كمفضلة على معرفة البداية، 
كالذم ال يعرؼ كيف ينتهي ال يعرؼ كيف يبدأ، كالذم يستعد للنهاية يعرؼ خّب األعماؿ 

ي(كقولو)اإلسالـستعداد للنهاية ىو دين هللا)من البداية، كالذم يدعو إٔب اال َن ِعنَد اّلِلَِّ ِإفَّ الدِّ
ـُ  ْساَل ضركرة حياتية، ألف الدين ىو ا٢بياة، كا٢بياة  (اإلسالـ، إذف: دين هللا)ُٗآؿ عمراف/ (اإْلِ

عن اإلماـ كضياع للعمر!،  ، كتضخيم للتصورات،ىي الدين، كا٢بياة ببل دين ىدر للحياة
من من كقى دينو ، ُب غرر ا٢بكم)ا٤بؤ ُٕٓلمفيد صلاإلرشاد )ال حياة إاٌل ابلٌدين( علي)ع(

( يـو القيامة آت ِإفَّ السَّاَعَ  آَلتَِيٌ  َّلَّ رَْيَب ِفيَها) :ا٘تعىن بدنياه، كالفاجر من كقى دنياه بدينو(
ال شك فيو، ككل كائن آت، ككل آت قريب، فهو حق كحقيقة تفرض نفسها على العقل 

ا يو تعود النهاية كقولو)ا٤بفكر بقوة، كا٤برجع النهائي إٔب هللا عز كجل، فمنو البداية كإل ايى أىيػ هى
ًقيوً  ا فىميبلى نسىافي ًإنَّكى كىاًدحه ًإٔبى  رىبًٌكى كىٍدحن ، فبل بد فال يستوي الظامل وا٘تظلـو، ٔاالنشقاؽ/ (اإٍلً

مات، كٰبصل فيو القصاص، كالذين ال يصدقوف ابلساعة من يـو حاسم تيعرض فيو الظبل
 عآب ا٤بادايت، كحصر قناعتهم ُب العادات لقصور نظرىم على ظاىر ما ٰبٌسوف بو ُب

كاألعراؼ السائدة ا١باىلية، من سنن هللا سبحانو أف ٲبيز هللا بْب الصا٢بْب كا٤بفسدين  
فإذا كاف هللا  ّٕاألنفاؿ/ (لًيىًميزى اَّللَّي ا٣بٍىًبيثى ًمنى الطَّيًًٌب كىٯبىٍعىلى ا٣بٍىًبيثى بػىٍعضىوي عىلىى  بػىٍعضو كقولو)

 يضان؟ ألدنيا، فكيف ال ٲبيزىم ُب اآلخرة ٲبيزىم ُب ا
: ىدلن للمتقي)ِف غرر اٖتكم، ِِا١باثية/(َولُِتْجَزىه ُكل  يَػْفٍس مبَا َكَسَبْت َوُىْم ََّل يُْظَلُموفَ كقولو)

ُب رشاد، كٙبر ج عن فساد، كحرص ُب اصبلح ا٤بعاد(كتبقى ا٢بياة لغز مبهم ال يفسره إالٌ 
لك ال ينكر الساعة إاٌل ا١باىلوف، كإف كانوا ىم األكثرية ُب اجملتمع،  اإلٲباف ابلعآب اآلخر، لذ

ثٍػرىةي ا٣بٍىًبيثً )كقولو  حلقة  ويـو القيام : ََُا٤بائدة/(الى يىٍستىًوم ا٣بٍىًبيثي كىالطَّيًٌبي كىلىٍو أىٍعجىبىكى كى
ثَػَر النَّاِس ََّل َولَهِكنَّ َأكْ م الدقيق)ظضمن حلقات التكوين ا٤بنك٧بكمة تسلسلة ممهمة كأساسية ك 

هم ُب ملذات ا٢بياة الدنيا ا٤بؤقتة دكف خوؼ الرقيب القريب ا٢بسيب، ساغمالن (يُػْؤِمُنوفَ 
يـو -ُ: فائدةكيكوف اإلنساف ضحية جهلو، كا١باىل يعمل بنفسو كما يعمل العدك بعدكه! 

 نار الذيبص، بينما عند ذكم األحقيق  يقيني  عند ذوي البصائر َّل يعرتيها الشك: القيام 
)إ٭با الدنيا  فقط ٗبا تراه العيوف ىي كل شيء، يصف اإلماـ علي )ع( الدنيااب٤بادايت  وفيؤمن
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منتهى بصر األعمى، ال يبصر ٩با كراءىا شيئان، كالبصّب ينفذىا بصره، كيعلم أف الدار كراءىا، 
شرح متزٌكد(فالبصّب منها شاخص، كاألعمى إليها شاخص، كالبصّب منها متزٌكد، كاألعمى ٥با 

، ِّٖ/ٔشرح النهج (من أبصر فيها بّصرتو، ومن أبصر إليها أعمتو، كقاؿ )ع()ِٕٓ/ٖالنهج
فهم ال يرتفعوف إٔب مستول فهم ينكركف ا٢بقائق الكربل إذا ٓب تستوعبها عقو٥بم الصغرل، 

فهم أصلحوا كل ما ىو مادم، كلكنهم ا٢بقيقة، بل يريدكف أف هتبط ا٢بقيقة إٔب مستواىم!، 
عن السيد  خفقوا ُب إصبلح نفوسهم. ُب غرر ا٢بكم )من ٓب يهذب نفسو ٓب ينتفع ابلعقل(أ

 )ع( )ماذا ينتفع اإلنساف لو ربح العآب كلو كخسر نفسو(؟! حا٤بسي
َـَيَ عََْذْخٌَُُِٕ ػِسَددَظِِ ػَْٖ َّغْعٌَْسِشًَُٕ خَُّزَِّٖ بًََِّٕهَدٍَ سَزٌُُُّْ خدْػٌُِِٗ ؤَعْعَفِرْ ٌَُُْْ ﴿-51  ﴾دَخخِشَِّٖ نَّْ

 .خبلؽأللدعاء آداب ك 
زداد الَبابط، كمن ابْب العبد كربو، ككلما قويت العبلقة كارتباط : عبلقة ركحية عبادية والدعاء

بتهاؿ خاشع ككالء صادؽ، اىنا عرؼ الدعاء أبنو مخ العبادة، كىو سبلح ا٤بؤمن، كىو 
مىا يػىٍعبىأي ًبكيٍم نساف ا٤بؤمن كقولو)ساسية ُب حياة اإلأ: مستحب بذاتو كلكنو ضركرة والدعاء

عن : سكينة كاستقرار للنفس، كأمن كاطمئناف للقلب، والدعاء، ٕٕالفرقاف/(رىيبًٌ لىٍوالى ديعىاؤيكيمٍ 
 ُٕالرازمف يستجاب لو عند الكرب كالشدائد، فليكثر الدعاء عند الرخاء(أه )من سرٌ النيب)ص(

: صلة العبد بربو، ككسيلة والدعاء، ِٖٓ/ٖلبياف٦بمع ا)الدعاء ىو العبادة( )ص( وعنو، َٓص
وايك َّل ُتتجب عن ) مباركة لقربو كجذبو كحبو، ٓب ٯبعل هللا حجبان بيننا كبينو، كما ُب الدعاء

بل فتح هللا لنا أبواب السماء، كٓب ٯبعل  (خلقك، إَّّل أف ُتجبهم اْلعماؿ السيئ  دويك
أىالى أف نتوجو إليو منفتحْب، كندعوه ٨بلصْب لو الدين)٭با أمران إقيودان كال حدكدان على الدعاء، ك 

ف هللا كتب على نفسو الرٞبة، ككتب االستجابة ٤بن يدعوه إ، فّالزمر/(َّللًًَّ الدًٌيني ا٣بٍىاًلصي 
كىًإذىا سىأىلىكى ًعبىاًدم عىِبًٌ فىًإيٌنً مضطران، ك٤بن يدعوه ٧بتاجان، ك٤بن يدعوه تضرعان كخشية كقولو)

 .ُٖٔرة/البق(قىرًيبه 
فمن طرؽ ابب هللا سبحانو فتحو لو، كلكن ال يقبل هللا سبحانو دعاء قلب ساه كاله كغافل،  

ه أف يستجاب )من سرٌ عن اإلماـ الصادؽ)ع(، َْالبقرة/(كىأىٍكفيوا بًعىٍهًدم أيكًؼ بًعىٍهدًكيمٍ ) كقولو
ادعوين مباشرة من  (وين َوقَاَؿ رَب ُكُم اْدعُ ) ا٘تعىن، َّٓ/ْنور الثقلْبدعاءه فليطٌيب مكسبو(
كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى إٌٕب فإين أقرب إليكم من أنفسكم كقولو) وا، أدعوين كتقربدوف وساط  من أحد

َوَقاَؿ ) ، ادعوا هللا أف يسٌهل لكم األسباب ا٤بطلوبة الٍب تؤدم بكم إٔب النجاحْا٢بديد/(مىا كينتيمٍ 
يع مقاصدكم دعاءن خاشعان منقطعان، كاسألوين كحدم ( ُب ٝباْدُعوين ) (من تؤب تربيتكمرَب ُكمُ 

(كقد أطلق الدعاء كاالستجابة َأْسَتِجْب َلُكمْ ما ٙبتاجوف إليو، عندما تتوقف سائر األسباب )
يضان، عاجبلن أأجب طلبكم مباشرة، فضبلن منو ككرمان، من دكف كساطة  (َأْسَتِجْب َلُكمْ طبلقان )إ
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ًإفَّ رىٍٞبىتى اَّللًَّ قىرًيبه خّب لكم ٕبسب ا٤بصلحة ا٤بقتضية لو كقولو)جبلن ٗبا سألتم، أك ٗبا ىو آأك 
َسَيْدُخُلوَف ( إنو كعيد شديد)ِإفَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِِبُوَف َعْن ِعَباَدِت )ٔٓاألعراؼ/ (مًٌنى اٍلميٍحًسًنْبى 
أذالء  (صاغرين. إٌف الذين يتعالوف عن عبادٌب كدعائي سيدخلوف جهنمَجَهنََّم َداِخرِينَ 

 .مهانْب
ف هللا خلق ا١بن كاإلنس ليعبدكه، فالعبادة ىي الغاية الٍب خلق هللا هبا اإلنساف، إ -ُ:فائدة

كاستقامة ُب السلوؾ، كالعبادة  حرية ُب األرض، كطمأنينة ُب القلب، كانشراح للصدر، 
َل للعتق)ِف غرر اٖتكمكتقوية لئلرادة،  قٌصر عن أصوؿ ( كمن من قاـ بشرائط العبودي  ُأىِّ

 والدعاءالعبودية أعيد إٔب الٌرؽ! كعلى قدر العبودية تكوف ا٤بنزلة كيكوف رضا هللا كالقرب منو، 
أحد أركاف العبادة، كأفضل سبلها، فأطلق الدعاء على مفهـو العبادة لتحقيقو غايتها كمعناىا،  

ادة، كتركو ؾ عبؤ كإطبلؽ العاـ على ا٣باص ٦بازان، ُب الصحيفة السجادية)فسميت دعا
(إشارة دعائي(بدالن من )َعْن ِعَباَدِت قولو )-ِاستكباران، كتوعدت على تركو دخوؿ جهنم(

)ما من شيء أحٌب عن اإلماـ الباقر)ع(كالصبلة ىي دعاء، تلميحية إٔب أف الدعاء ىو عبادة، 
 كما أحد أبغض إٔب هللا عز كجل ٩بن يستكرب عن ،هإٔب هللا من أف ييسأؿ كيطلب ما عند

)إان ندعوا فبل يستجاب عن اإلماـ الصادؽ)ع(، ْٓٗ/٦ٖبمع البيافسأؿ ما عنده(يي عبادتو، كال 
عن اإلماـ ، َْالبقر/(َوَأْوُفوا بَِعْهِدي ُأوِؼ بَِعْهدُِكمْ لنا؟ قاؿ: ألنكم ال توفوف  بعهده كقولو)

دعائو،  منف شيئان )إٌف هللا أخفى أربعة ُب أربعة: أخفى أجابتو ُب دعوتو، فبل تستصغر علي)ع(
 ادفعوا أمواج الببلء ابلدعاء()،كعنو)ع(ّّٓ/ْنور الثقلْبفرٗبا كافق إجابتو كأنت ال تعلم(

 . َُّ/ّٗالبحار
َِّٖ خُنَّدطِ ػَََِ كَنٍَْ َُزًُ خَُِّوَ بَِّٕخَُِّوُ خَُّزُِ ـَؼَََ ٌَُُُْ خَََُِّْْ ُِعَغٌُْنٌُخ كِْوِ ًَخُنَّيَدسَ ُٓسْقِشًخ ﴿-50  َُد خُنَّدطِ ؤًَْؽَشَ ًٌَََُٰ

 ﴾َّؾٌُْشًَُٕ
ف من آايت هللا، ابىرات افهنما آيتإتقٌلب الليل كالنهار بنظامهما الدقيقْب ا٤بقىدرين كا٤بدبىرين، 

م ٥بما، ك٢باجة اإلنساف اليومية ٥بما، فتكوف حركة يكتنظيمهما دليل على كجود منظم حك
كرب من ظاىره أعلى أنو من فلسفة الوجود الليل كالنهار تشبو حركة ا٢بياة كا٤بوت، كىنا تك

الليل والنهار يعمالف فيك فاعمل فيهما، وأيخذاف منك فخذ ) ِف غرر اٖتكما٤بشهود، 
مك، كغناؾ قبل فقرؾ، قابستثمار شبابك قبل ىرمك، كصحتك قبل س( فبادر منهما

نت كفراغك قبل شغلك، كقوتك قبل ضعفك، كحياتك قبل موتك، كُب هنج الببلغة)من كا
ُ ) :ا٘تعىنمطيتو الليل كالنهار فإنو يسار بو كإف كاف كاقفان، كيقطع ا٤بسافة كإف كاف كادعان( اّلِلَّ

(كتسَبٰبوا فيو من التعب الذم عرض لكم أثناء عمل الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِتْسُكُنوا ِفيوِ 
ور الشمس، للعمل من أجل حياة (مضيئان بنَوالنػََّهاَر ُمْبِصًرا) النهار، كالسعي ُب طلب الرزؽ
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أفضل، لو كاف أحدٮبا دائمان أبدان، أك كاف أحدٮبا أطوؿ من اآلخر، مرات عديدة، النعدمت 
الليل كالنهار بذكر: فضل هللا على الناس،  ٕباا٢بياة! فبل عجب من ببلغة القرآف أف يقرف تو 

ابإلٯباد كاإلمداد  كجاء الفضل نكرة للداللة على كثرتو كعظمتو، فهو سبحانو متفضل 
ِإفَّ اّلِلََّ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َولَهِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ََّل ، )ّٔالزمر/(أىلىٍيسى اَّللَّي ًبكىاؼو عىٍبدىهي كقولو)

نعم، (ال يشكركف هللا على احسانو كرزقو، كٯبحدكف فضلو كإنعامو بسبب جهلهم اب٤بَيْشُكُروفَ 
ْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ ، فإذا فقدكا شيئان منها يعرفوف قدرىا)كإغفا٥بم قدر النعم كرفعتها  (َوَقِليٌل مِّ

 ُّسبأ/
ًَزََُِٰيَ ُّاْكَيُ خَُّزَِّٖ ًَدٌُٗخ زِأَّدضِ ظُاْكٌٌََُٕ،  كَإٌََََََُُُِّْٰٰٗ خَُِّوُ سَزٌُُّْْ خَدُِنُ ًَُِّ ؽَِْءٍ َُّد بََُِٰوَ بَُِّد ىٌَُ ذ﴿-51-52

 ﴾خَُِّوِ َّفْمَذًَُٕ
: ٰبٌب اإلنساف من أحسن إليو، كيبغض من أساء إليو، فلماذا يعرضوف الناس عن سؤاؿ   

كىآىاتىكيٍم ًمٍن كيلًٌ مىا سىأىٍلتيميوهي كىًإٍف كقولو )حسانو إليهم؟!  إهللا كطاعتو مع كثرة نعمو عليهم ك 
عن هللا تعأب، كىو بكامل : ال ينصرؼ اإلنساف إتواب ّْإبراىيم/(تػىعيد كا نًٍعمىةى اَّللًَّ الى ٙبيٍصيوىىا

ف العلم كالعقل يقوداف أب هللا ببل إشكاؿ، كالذم ييصرؼ عن هللا تعأب ىو إعقلو كرشده، ف
أىرىأىٍيتى مىًن اٚبَّىذى ًإ٥بى ىوي اهتا كقولو)الدنيا كشهواهتا كلذٌ  اإلنساف الذم يتبع ىواه، كينقاد إٔب حبٌ 

)ما عيبدى إلو أبغض على هللا من عن النيب)ص(، ّْالفرقاف/(ىىوىاهي أىفىأىنتى تىكيوفي عىلىٍيًو كىًكيبلن 
)كم من عقلو أسّب ٙبت ىولن أمّب(!  ِٕٔٔف هنج البالغ  حكم، ُٕٗ/ِافيركح البا٥بول(
ِلُكُم اّلِلَُّ رَب ُكمْ : )ا٘تعىن ِلُكمُ  ()ذَه (كمربيكم اّلِلَُّ رَب ُكمْ (ا٤بتفٌرد اب٣بلق كالربوبية كاإلنعاـ ىو )ذَه

َخاِلُق ُكلِّ كىو رب كل شيء كمقدره كمدبره، ىو الذم يستحق العبادة، ألنو) كرازقكم
(كحده ال شريك لو، َّلَّ ِإلَهَو ِإَّلَّ ُىوَ (كا٣بلق مرتبط ابلتقدير كالتدبّب، ال معبود اب٢بق غّبه)َشْيءٍ 

عرضوف، ت (فََأنَّه تُػْؤَفُكوفَ ) : حياة النفس(التوحيد)ِف غرر اٖتكمكىذا ىو التوحيد ا٣بالص، 
تصرفوف، االستفهاـ إنكارم، كيف تعرضوف عن اإلٲباف اب كعن عبادتو إٔب عبادة غّبه من 

: اال٫براؼ عن ا٢بق إٔب الباطل، كالكذب اإلفكا٤بخلوقْب، مع كضوح الداللة على توحيده؟! 
ا كىجىحىديكا هًبى ) كقولو (إنكار ابللساف كإقرار ابلقلبإتحودىو اإلفك ألنو خبلؼ ا٢بق، مثل)

ا كىعيليوًّا (٩با يدعو إٔب العجب، من الذم يرل فََأنَّه تُػْؤَفُكوفَ ،)ُْالنمل/(كىاٍستػىيػٍقىنػىتػٍهىا أىنفيسيهيٍم ظيٍلمن
ىذا ا٣بلق ا٤بقٌدر ا٤بوزكف، كيرل ىذه القدرة العجيبة، ٍب ينصرؼ كييعرض عن اإلٲباف كااللتزاـ 

 . ُِٕالتوبة/ ( قػيليوبػىهيم أبًىنػَّهيٍم قػىٍوـه الَّ يػىٍفقىهيوفى ٍبيَّ انصىرىفيوا صىرىؼى اَّللَّي ) ٗبنهج التوحيد!كقولو
ِلَك يُػْؤَفُك الَِّذيَن َكايُوا ِِباَيِت اّلِلَِّ ٣َتَْحُدوفَ )-ّٔ (مثل ما صرؼ ىؤالء، كذلك ينصرؼ َكذَه

كيؤفك كيبتعد عن اإلٲباف اب، الذين يذىلوف عن الدالئل العلمية الكثّبة على كجود هللا 
كببل دليل كال  ان ، كٯبحدكا آبايت هللا كينكركىا، إٔب عبادة من دكنو، مكابرة كعنادكعظمتو
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بُوا مبَا ملَْ ٤تُِيطُوا بِِعْلِمِو َوَلمَّا أيَْهِتِْم َتَِْويُلوُ ) برىاف! كقولو ، كالذم ال ٰبب ّٗيونس/(َبْل َكذَّ
يَّنى ٥بىيمي الشٍَّيطىافي مىا كىانيوا كىزى العبلقة مع الرٞبن، فسوؼ يتلٌقفو الشيطاف عدك اإلنساف كقولو)

 ّْاألنعاـ/(يػىٍعمىليوفى 
53-﴿ َ خَُِّوُ خَُّزُِ ـَؼَََ ٌَُُُْ خُْإَسْكَ هَشَخسًخ ًَخُغََّٔدءَ زِنَدءً ًَفٌََّسًَُْْ كَإَلْغََٖ فٌَُسًَُْْ ًَسَصَهٌَُْ ِّٖٓ

ٌُُِْخُيَِّّْسَدضِ   ﴾خُْؼَدَُِٔنيَ سَذُّ خَُِّوُ كَعَسَدسَىَ سَزٌُُّْْ خَُِّوُ رََُٰ
 (مكاانن صا٢بان تستقركف عليو للسكُب كطلب ا٤بعاشاّلِلَُّ الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض قَػَرارًا)
ا٤بعٌلقة كرفع السماء فوقكم ببل عمد تركهنا، ٛبسكها قدرة هللا، كمزٌينة ابلنجـو  (َوالسََّماَء بَِناءً )

كىجىعىٍلنىا السَّمىاءى سىٍقفنا اإلنساف، كقولو)ا٤بضيئة، منظمة ا٢بركات، مقدرة الدكرات لصاّب 
، كجعل الغبلؼ ا١بوم أيضان سقفان كبناءن ٰبميكم من األشعة الكونية ِّاألنبياء/ (٧بٍَّفيوظنا

ا٣بطّبة، كبدقة نظاـ السماء تدـك ا٢بياة على األرض، ككل شيء ُب السماكات كاألرض 
 (َوَصوَّرَُكْم فََأْحَسَن ُصَورَُكمْ وجود الكبّب)٧بسوب حسابو، كمقدر بقدر موزكف ُب تنظيم ىذا ال

كيتسع معناىا إٔب أكرب من معُب الصورة كالشكل الظاىرم، إٔب معُب يشمل االستعدادات 
(أحسن خلقكم، فبل ٲبكن أف يكوف أحسن من ذلك، فََأْحَسَن ُصَورَُكمْ كا٤بلكات كا٤بواىب)

 أب ٨بلوقان أحسن صورة من اإلنساف كقولومهٌيأ الكتساب أنواع الكماالت، فلم ٱبلق هللا تع
يَساَف ِف َأْحَسِن تَػْقِوميٍ ) ، إذ جعل صورتو ا٢بسنة مرآة ٝبالو، كأداة ْالتْب/(َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

 .جبللو،  كعنصر كمالو
ف هللا ٝبيل ٰبب إ)كل ٝبيل من ٝباؿ هللا، كإ٭با جعلكم ٝبيبلن ليحبكم، ك عن النيب)ص(

كٓب ٱبلق هللا خلقان قبيحان، كإ٭با خلقو على قاعدة النسبة كالتناسب  َِٓ/ٖفركح البيا ا١بماؿ(
التدرٯبي ُب ا١بماؿ، فجعل البعض عإب ا١بماؿ كالبعض اآلخر قليل ا١بماؿ، كالقسم اآلخر 

ح أك عدًن ا١بماؿ، كال يتمكن اإلنساف أف ٲبيز بْب قليل ا١بماؿ يمتوسط ا١بماؿ، كال يوجد قب
)من ِف غرر اٖتكم،ُِالذارايت/(َوِف َأيُفِسُكْمۚ  َأَفاَل تُػْبِصُروفَ  ا١بماؿ! كقولو)إاٌل إذا رأل عإب

عرؼ نفسو فقد عرؼ ربو( كقد فضل هللا اإلنساف على كثّب ٩بن خلق، كجعلو سيد 
لىٍقنىا تػىٍفًضيبلن ) ا٤بخلوقات كقولو ٍَّن خى ًثّبو ٩بًٌ )اي  القدسي ِف اٖتديث، َٕاإلسراء/ (كىفىضٍَّلنىاىيٍم عىلىى  كى

 بن آدـ: خلقت األشياء ألجلك، كخلقتك ألجلي، فبل تنشغل ٗبا ىو لك، عمن أنت لو(ا
، إٌف وأ١تا صّوركم ّتياًل ليكرمكم ويقربكم منو ويرزقكم من فضلو ُُِٗ/ِخواطر الشعراكم

تقاف صنعو، كتناسب أعضائو، كجوىرة إىيكل اإلنساف القائم، كٝباؿ منظره، كدقة تركيبو، ك 
ع ا٤بهمات الٍب يؤديها، كالطموح الكبّب الذم عنده.. يؤىلو إل٪باز ما ال يقول ، كتنوٌ عقلو

َوَرَزَقُكم عليو شيء من سائر ا٤بوجودات ا٢بية، من أنواع الصناعات كالزراعات، كالتجارات)
َن الطَّيَِّباتِ  ئم طبيعة (من أنواع الطيبات ا٤بادية كا٤بعنوية، ا٤بختلفة اللذائذ كالرغائب، الٍب تبلمِّ
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.. كغّبىا من ا٤بساكن كا٤براكب كالزكجة الصا٢بة  اإلنساف، من ا٢ببوب كالفواكو كاللحـو
اللباس ا١بميل، كالكبلـ البليغ.. ككل ما يسد حاجة اإلنساف الضركرية كالكمالية، فهو من 

فليس الطٌيب كما تعارؼ عليو الناس فحسب كإ٭با الطٌيب ما  ،الرزؽ ا٢ببلؿ ا٥بِبء الطيب
ف هللا طٌيب ال يقبل من عباده إاٌل إنصاؼ، ك كما يقره ا٢بق كالعلم كالعدؿ كاإلؤيده منهج هللا، ي

ِلُكُم اّلِلَُّ رَب ُكمْ )كالنوااي من األعماؿ كاألقواؿ  بالطيٌ  (ذلكم هللا ا٤بدبر ألمركم كيرٞبكم كينعم ذَه
ُ َرب  اْلَعاَلِميَ ) ُُٓالبقرة/(فى كىيػيعىلًٌميكيم مَّا ٓبٍى تىكيونيوا تػىٍعلىميو عليكم أبنواع النعم) (فدامت فَػتَػَباَرَؾ اّلِلَّ

خّبات هللا كعظمت بركتو كتضاعفت رٞبتو ككثرة خّبه كإحسانو، كتقدست نفسو، كتعأب 
 .٦بده، كال تصلح الربوبية إالٌ لو

 جعل كل األرض لكل عباده، فا٢بواجز بْب البلداف ىي سبب (َجَعَل َلُكُم اْْلَْرضَ )-ُ:فائدة
مى فىاٍعبيديكفً مشكبلت البشر كقولو) ، ٔٓالعنكبوت/(ايى ًعبىاًدمى الًَّذينى آمىنيوا ًإفَّ أىٍرًضي كىاًسعىةه فىًإايَّ

 ُِا٤براغي (البالد بالد هللا، والعباد عباد هللا، فحيثما أصبت خريًا فأقم) عن النيب)ص(
الو ا٣باص كمٌيزىا ربط القرآف خلق السماء كاألرض بتكوين صورة اإلنساف كٝب-ِ، ُْص

ٍلقي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض عجازية ابىرة خارقة كقولو)إبدقة عن صورة غّبه، بطريقة  تًًو خى كىًمٍن آايى
ؼي أىٍلًسنىًتكيٍم كىأىٍلوىاًنكيمٍ  /(كىاٍخًتبلى  (خلق السماوات واَّلرض، فهناؾ عبلقة بْب )ِِالرـك

للغات كالعادات، ككذلك اختبلؼ فاختبلؼ األلواف كا (اختالؼ ألسنتكم وألوايكمك)
الختبلؼ الناشيء من طبيعة كضع األرض ٥با عبلقة ااألجواء كالبيئات كالتضاريس، ذلك 

أساسية ابختبلؼ األلواف كاألشكاؿ كاأللسنة، مع اٙباد األصل ككحدة النشأة ُب بِب 
 اإلنساف، كىذا االختبلؼ الدقيق ال يراه كال يدركو إالٌ العا٤بوف.

 ﴾نيَخُْؼَدَُِٔ سَذِّ َُِِّوِ خُْمَْٔذُخُْمَُِّ َُد بََُِٰوَ بَُِّد ىٌَُ كَددْػٌُهُ ُٓخِِْقِنيَ َُوُ خُذَِّّٖ ىٌَُ ﴿-54
كىتػىوىكٍَّل عىلىى ا٢بٍىيًٌ الًَّذم الى (ىو كحده ا٢بي ا٢بقيقي ا٤بطلق، ا٢بي الذم ال ٲبوت)ُىَو اْٖتَي  )   

ذاتو ك٧بيي لغّبه، كمنفرد ٕبياتو، كتكوف حياة غّبه ، فهو سبحانو كتعأب حي بٖٓالفرقاف/ (ٲبىيوتي 
 (ُكل  َشْيٍء َىاِلٌك ِإَّلَّ َوْجَهوُ كمعرضة للموت كقولو)ك٩بتحنة مكتسبة كمؤقتة ك٧بدكدة 

)اب٤بوت(فهو سبحانو كما يعطي  ل على خلقو ابسَبداد ا٢بياة منوكىو ا٤بتفضٌ  ٖٖالقصص/
لناس سدل من دكف ىدل، كال يَبكهم عبثان، فهو ا٢بياة، كذلك ىو الذم يسَبٌدىا، فبل يَبؾ ا

كيفصل بينهم كيعلم عنهم كل شيء، كما عداه انقص كمعرض للموت، كمعهم مسؤكؿ عنهم 
فهو سبحايو كينفرد هللا تعأب ٕبياتو ا٤بثلى، حياتو الٍب هتب منها ا٢بياة كتتوقد منها ا٢بياة، 

اإلنساف عن خلق ا٢بياة ُب خلية  ، كيعجز، واٖتياة من اختصاصوواىب اٖتياة للكائنات
 (اَّللَّي الى ًإلى وى ًإالَّ ىيوى ا٢بٍىي  اٍلقىي وـي كقولو)  ٦بهرية حية كاحدة! مع توٌفر ٝبيع متطلبات حياهتا،

رد كذلك ابأللوىية القائمة، كال أحد ف، فكما تفٌرد سبحانو اب٢بياة الدائمة، فهو ا٤بتِٓٓالبقرة/
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 (كىٓبٍى يىكين لَّوي كيفيونا أىحىده لوىيتو، كال يضاىيو ُب ربوبيتو كقولو)أُب  يساكيو ُب ذاتو، كال يقاربو
فػىيىنظيرى كىٍيفى مؤقتة غّب دائمة)مكتسبة كما سواه فمنقطع ا٢بياة، فحياتو جزئية  ،ْالتوحيد/
 ُىوَ ، لذلك ينبغي لئلنساف الفاين ادكد أف يرتبط اب٢بي الباقي ا٤بطلق)ُِٗاألعراؼ/ (تػىٍعمىليوفى 
ٓب يسبقو عدـ، حياتو كاملة حقيقية اتمة أزلية أبدية سرمدية، كمن ىو حي إبحيائو من  (اْٖتَي  

َناُه َوَجَعْلَنا َلُو يُورًا ٦َتِْشي ِبِو ِف النَّاسِ نور صفاتو كقولو) حياة  (ُىَو اْٖتَي  )ُِِاألنعاـ/ (فََأْحيَػيػْ
ية، كغّب زائلة كال متقلبة كال متحولة كال ذاتية غّب ٨بلوقة كغّب مكسوبة، كغّب مبتدئة كال منته

  .لوىية كالربوبيةكجل ا٤بتفرد اب٢بياة النموذجية العلوية ا٤بثالية ا٤بميزة، كا٤بتفرد ابأل متغّبة، كهللا عز
(كما من شيء لو ىذه الصفة ا٤بميزة ا٤بوٌحدة، كال ََّل ِإلَهَو ِإَّلَّ ُىوَ ) كىو الباقي حي ال ٲبوت

 . تعأبمعبود ٕبق إالٌ هللا
ينَ لذلك) (فادعوه ُب إخبلص كُب انقطاع، كاٞبدكه ُب دعائكم  فَاْدُعوُه ُٜتِْلِصَي َلُو الدِّ
، فحْب تدعوه ال يكن ُب ابلك ٓالبينة/(كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا اَّللَّى ٨بيًٍلًصْبى لىوي الدًٌينى حينػىفىاءى كقولو)

ب منك، ألنو قيـو كيقضي حاجتك، معك كيستجيب لك كقريسبحانو غّبه، ليكوف 
كيعطيك قبل أف تسأؿ، بل حٌب قبل أف تعرؼ كيف تسأؿ، ككل مطلوبو منك أف تستقيم 

، ِٗالرعد/(الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت طيوىبى  ٥بىيٍم كىحيٍسني مىآبو ، كقولو)ابختيارؾ على هنجو
ينَ فَ ) نواع النعمٞبدكا هللا الذم تفضل عليكم أباف ٨بلصْب لو الدعاء  (اْدُعوُه ُٜتِْلِصَي َلُو الدِّ

كمنقطعْب لو ابلطاعة كالعبادة ظاىران كابطنان، كحسن ا٤بعاملة كاألخبلؽ كااللتزاـ ٗبنهج هللا ُب 
ٝبيع تصرفاتنا كُب أقوالنا كأفعالنا، كا٢بذر من اللغو كا٤بغاالة كالنفاؽ، كالوقاية من الشرؾ ا١بلي 

 (َربِّ اْلَعاَلِميَ (ا٢بمد ا٤بطلق، كالثناء ا١بميل  كحده مالك ا٤بلك)اْٖتَْمُد ّلِِلَّ )كا٣بفي، قائلْب 
 َُيونس/(كىآًخري دىٍعوىاىيٍم أىًف ا٢بٍىٍمدي َّللًًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى كقولو)

 ﴾خُْسَِّْنَدضُ ِٖٓ سَّزِِّ ًَؤُِٓشْضُ ؤَْٕ ؤُعَِِْْ ُِشَذِّ خُْؼَدَُِٔنيَ هَُْ بِِِّٗ ُٗيِْطُ ؤَْٕ ؤَػْسُذَ خَُّزَِّٖ ظَذْػٌَُٕ ِٖٓ دًُِٕ خَُِّوِ ََُّٔد ـَدءََِِٗ﴿-55
اإلنساف الذم آمن ٗبنهج هللا إٲباانن حقيقيان صادقان مدعومان ابلعلم كا٢بجج كالرباىْب، تراه 
ٱبتلف عن اإلنساف الذم يٌدعي اإلٲباف، أك الذم يؤمن عن جهل أك يؤمن من دافع األجواء 

لو، ىذا اإلنساف ا٤بخلص يتذكؽ حبلكة اإلٲباف، كيعيش لذة القرىب مع الرٞبن، ىذا الدينية حو 
ي مع اإلٲباف العميق، ال ٲبكن أف يستبدلو صاحبو أبية قيمة دنيوية مهما ما٤بستول ا٤بتسا

كألف من تقٌرب إٔب هللا خطوة، قرٌبو غلت، ألف لذة القرىب مع هللا تعأب تفوؽ كل لذائذ الدنيا، 
عظم اٗتالق ِف أيفسهم، )ِٖٜٔف هنج البالغ  خطب  ليو خطوات كجعلو ُب ظل رٞبتو هللا إ

)إٌف من أمٌٍب لرجاالن اإلٲباف أثبت ُب قلوهبم من ا١بباؿ عن النيب)ص( (نهميفصغر ما دويو ِف أع
ُقْل ِإيّنِ )و ،أعلن ٥بؤالء الذين ينصرفوف عن آايت هللا، كٯبحدكف نعمُْْ/٦ّبمع البيافالركاسي(

(ينهاين ريب كإايكم من عبادة َأْف َأْعُبَد الَِّذيَن َتْدُعوَف ِمن ُدوِف اّلِلَِّ (كانتهيت كهناين ريب)يتُ هنُِ 
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ؼ اجتماعية اغّب هللا، من أصناـ حجرية، أك أصناـ بشرية أك أصناـ فكرية متكلسة، أك أعر 
ايت البينات الواضحات من هللا، كىي (٤با أتتِب اآلَلمَّا َجاَءينَ اْلبَػيَِّناُت ِمن رَّّبِّ )سائدة  فاسدة

مستندة على أدلة العقل كقواعد النقل الصحيحْب، على أف غّب هللا ال يستحق العبادة 
(كأمرت أف أذؿ كأخضع  كحده، كأف أخلص لو ديِب كعبادٌب كدعائي َوأُِمْرُت َأْف ُأْسِلمَ )

صبلح العيوب كهتذيب إر قليب كلساين كجوارحي من قبائح الذنوب، ٍب هٌ طكانقطاعي، كأ
ٍَّن أىٍسلىمى كىٍجهىوي َّللًًَّ كىىيوى ٧بيًٍسنه النفوس كقولو) )ذركة  ِف غرر اٖتكم، ُِٓالنساء/(كىمىٍن أىٍحسىني ًديننا ٩بًٌ

(كأمران هللا أف َوأُِمْرُت َأْف ُأْسِلَم ِلَربِّ اْلَعاَلِميَ الغاايت ال ينا٥با إاٌل ذكك التهذيب كاجملاىدات()
تسليم العقل ك تنا لرب العا٤بْب، الذم ٲبلك تدبّب ا٣ببلئق ككافة العوآب، إنو إسبلـ نسلم قياد

، ال أمر ٕب مع أمره، كأان ماضو ُب حكمو، عدؿ ُب سبحانو كالقلب كالركح كا١بسد لو كحده
ٕبيث ٰبصل التنسيق كالتوافق بْب أعمإب كمسؤكلياٌب اليومية، كبْب منهج هللا ريب، قضائو. 

ك شبهات بينهما، فتبقى الصدارة ٤بنهج هللا، دع ما يريبك إٔب ما ال أتعارض فإذا حصل 
 ،كأمر تبٌْب لك غٌيو فاجتنبو ،: )أمر تبٌْب لك رشده فاتبعوعن النيب )ص( اْلمور ثالث يريبك، 

 هللا النيب ى: كيف ينهسؤاؿ:، فائدة، ِٖٓ/ِالبحاركأمر اختلف فيو فرٌده إٔب هللا عزكجل( 
: تشّب اآلية كقاية ا٤بؤمنْب إتواباألصناـ، كىو ٓب يسجد لصنم قبل النبوة؟  عن عبادة )ص(

 و، ٗبا هتديو إليو فطرتو السليمة، كيدعوه إليو عقلاعليهم، كٯبب ا٢بذر منه امن خطورة أتثّبى
ث نبٌيو )إٌف هللا بععن اإلماـ الصادؽ)ع(، ٓٔالزمر/(لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ السديد كقولو)

 . ُّٖ/ِٗالبحارإبايؾ أعِب كا٠بعي اي جارة(
ذًَُّْْ ؼَُّْ ىٌَُ خَُّزُِ خََِوٌَُْ ِّٖٓ ظُشَخذٍ ؼَُّْ ِٖٓ ُّٗيْلَصٍ ؼَُّْ ِْٖٓ ػََِوَصٍ ؼَُّْ ُّخْشِـٌُُْْ ىِلًِْد ؼَُّْ ُِعَسُِْـٌُخ ؤَؽُ﴿-57

 ﴾ظَؼْوٌَُِِٕ ًََُؼٌََُِّْْ ُّٓغًََّٔ ؤَـًَِد سُِْـٌُخًَُِعَ هَسَُْ ِٖٓ ُّعٌََكَََّٰ َّٖٓ ًَِٓنٌُُِْعٌٌٌَُُٗخ ؽٌُُْخًد 
يستعرض القرآف من آايت هللا ُب أنفسهم، بعد استعرض آايتو ُب اآلفاؽ، رحلة ا١بنْب    

رحلة مدىشة ابرعة ٩بتعة حقان، كعرفنا عنها الكثّب ُب العلم ا٢بديث، كلكن القرآف يشّب إليها 
ق النظر كيقٌوم ؾ الفكر كيعمٌ سنة، أمر ٰبرٌ  ََُْر من هبذه الدقة العلمية منذ حوإب أكث

 )اب٥بدل تكثر البصّبة(ِف غرر اٖتكمالبصّبة 
( من حْب خلق هللا اإلنساف من تراب الذم ٱبتزف سٌر ُىَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّن تُػَرابٍ ) :ا٘تعىن

دره كٓب يتعٌد طوره( عرؼ ق أن مر ا)رحم هللا ِف غرر اٖتكما٢بياة، حٌب يعرٌفو حٌده فيتوقف عنده، 
كالذم ٱبلق هللا اإلنساف على مراحل منظمة، داللة أف ىناؾ حكمة كربل كراء ذلك، كليست 

أىٰبىٍسىبي كقولو)-ِا كالسعي ٫بو الثراء كالغناء، كينتهي كل شيء يا٤بسألة ىدر العمر ُب الدن
نسىافي أىف يػيتػٍرىؾى سيدنل مطالب ىو التوازف بْب أ٠بى،  ، كإ٭با ا٤بسألة خاضعة ٥بدؼّٔالقيامة/(اإٍلً

ا مزرعة اآلخرة، كىي ٩بر ٤بقر، كاإلنساف مسؤكؿ هبذه ا٢بياة عن كل يفالدن ،الدنيا كاآلخرة
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 (َوِقُفوُىْم ِإيػَُّهْم َمْسُئوُلوفَ كقولو ) ٔاجملادلة/ (أىٍحصىاهي اَّللَّي كىنىسيوهي شيء يعملو كٰباسب عليو كقولو)
عمل لدنياؾ كأنك تعيش أبدان، كاعمل آلخرتك كأنك إ، عن اإلماـ علي )ع( )ِْالصافات/

(كالَباب أصل ا٢بياة كلها، كال ُىَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّن تُػَرابٍ ) ُْٔتنبيو ا٣بواطر صٛبوت غدان( 
يعلم غّب هللا سٌر ا٢بياة ُب ىذا الَباب، ككل غذاء اإلنساف النباٌب كا٢بيواين أصلو األكؿ من 

، ُْنوح/(كىقىٍد خىلىقىكيٍم أىٍطوىارنالق ا٤بكرـٌ مراحل عدة كقولو)الَباب، كقد تدرٌج ىذا ا٣ب
(من ماء الرجل ُثَّ ِمن ي ْطَف ٍ ) ٖٔالقصص/ (كىرىب كى ٱبىٍليقي مىا يىشىاءي كىٱبىٍتىاري ۗ مىا كىافى ٥بىيمي ا٣ٍبًيػىرىةي كقولو)

نسىافى ًمن ن ٍطفىةو  ًإانَّ كىو ا٤بِب، كماء ا٤برأة كىو ماء الشهوة، ٱبتلطاف ُب رٞبها كقولو) لىٍقنىا اإٍلً خى
تىًليوً  فػىٍليىنظيًر مياه ٨بتلطة ٩بتزجة من ماء الرجل كماء ا٤برأة، كقولو) :أمشاج، ِاإلنساف/(أىٍمشىاجو نػَّبػٍ

، ٱبىٍريجي ًمن بػىٍْبً الص ٍلًب كىالتػَّرىاًئبً  ، خيًلقى ًمن مَّاءو دىاًفقو نسىافي ًممَّ خيًلقى صلب ، ٕ-ٓالطارؽ/(اإٍلً
: كىي عظاـ صدرىا العلوية، كيلتقياف ُب قرار ب ا٘ترأةئترا: عظاـ ظهره الفقارية، كمن لرجلا

(ٍب من قطعة جامدة من الدـ، حٌب يكتمل ا١بنْب ُب بطن ُثَّ ِمْن َعَلَق ٍ مكْب ٣بلق اإلنساف)
 .أمو
ُلُغوا أَ (من بطوف أمهاتكم بطريقة مدىشة)ُثَّ ٥ُتْرُِجُكْم ِطْفالً ) (لتصلوا إٔب كمالكم ُشدَُّكمْ ُثَّ لِتَػبػْ

من قوة البدف كالعقل كالنضوج كالذكاء، كٝبيع قواه كمواىبو الظاىرة اإلنساين كٝبالكم 
من القوة إٔب كانتكاس ٫بدار ا(ُب ُثَّ لَِتُكويُوا ُشُيوًخا: ىو سن األربعْب )ويقاؿكالباطنة، 

ٍرهي نػينىكًٌٍسوي ُب ا٣بٍىٍلقً الضعف كقولو) (قبل َوِمنُكم مَّن يُػتَػَوّفَّ ) ٖٔيس/( أىفىبلى يػىٍعًقليوفى    كىمىن نػ عىمًٌ
أك بعضها أك قبل الشيخوخة أك قبل بلوغ األشد، ا٤بذكورة كصوؿ اإلنساف للمراتب الثبلث 

ُلُغوا َأَجاًل م َسمًّىكيفعل هللا ذلك،) الَّ تىٍستىٍأًخريكفى عىٍنوي سىاعىةن (مقٌدران معلومان، ٧بدكدان كقولو)َولِتَػبػْ
، كىو أقصى عمر اإلنساف ا٤بقٌدر، كىو ا٤بهلة ا٤بسموحة لو ُب ا٢بياة، َّسبأ/(كىالى تىٍستػىٍقًدميوفى 

َوَلَعلَُّكْم )إٌف عمرؾ عدد أنفاسك، كعليها رقيب ٰبصيها( )ِف غرر اٖتكمكال سبيل لتغيّبىا، 
وار، كامل (تدركوف ا٢بق ابستخداـ العقل، كتفهموف أف ا٤بطٌور لكم ُب ىذه األطتَػْعِقُلوفَ 

االقتدار، كىو ا٣بالق ا٤بدبر الذم يستحق العبادة لوحده، كابلعقل تدرؾ أسرار ا٢بياة، كىو 
لزموا األدب مع هللا كاىب كل ذلك كمالكًو إ، ٓرسوؿ ا٢بق، كصبلح األمور، كتقدـ ُب ا٢بج/

 .ُالطبلؽ/ (كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اَّللًَّ فػىقىٍد ظىلىمى نػىٍفسىوي كمقدره كقولو )
 ﴾ ؤَْٓشًخ كَةََِّٗٔد َّوٌٍُُ َُوُ ًُٖ كٌٌََُُْٕ هَنَََٰ كَةِرَخىٌَُ خَُّزُِ ُّمِِْْ ًَُِّْٔطُ ﴿-58
لقد أثبت العلم ا٢بديث أنو ال يقدر على خلق ا٢بياة ُب خلية صغّبة ٦بهرية كاحدة، مع    

ف من ا٢بكمة توفر ٝبيع مستلزمات حياهتا، كىذا دليل علمي على أف ا٢بياة ىبة خالقها، ٍب أ
اة، كلو كانت حياة ببل موت لضاقت األرض ٩بكل بداية هناية، كلكل حياة لأف تكوف 
  فهو سبحايو الذي خلق اٖتياة وا٘توت ِف اْلشياء امن معادل  متوازي  مقدرةأبىلها، 
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رىهي تػىٍقًديرنا) كقولو نشاء كمراحل اإل، كمن ا٢بياة كا٤بوت إٔب حقيقة ِالفرقاف/(كىخىلىقى كيلَّ شىٍيءو فػىقىدَّ
ُكن ) كجل ا١بميلة تتمثل ُب خلق كل شيء ُب كلمة هنا اإلرادة اللطيفة  عزإبداع، اإل

 .، فإذا الوجود كلو يستجيب إٔب األمر بسرعة فائقةجازمة(كلمة حا٠بة فَػَيُكوفُ 
 (ُىَو الَِّذي ٤ُتِْيي َو٦تُِيتُ ) :ا٘تعىن

ت نفس كال ٙبيا، بسبب أك بدكف سبب إال إبذنو  ىو سبحانو ا٤بنفرد ابإلحياء كاإلماتة، فبل ٛبو 
، ككذلك ىو ينفرد ُب ُُفاطر/(َوَما يُػَعمَُّر ِمن م َعمٍَّر َوََّل يُنَقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإَّلَّ ِف ِكَتابٍ كقولو)

البعث من القبور، كإليو النشور، كىو الذم أكدع ُب اإلنساف ا٢بي ٌسر ا٤بوت كإحساسو بو ُب 
)ما أقرب ا٢بٌي من ا٤بيت للحاقو بو، كما أبعد ا٤بيت من ا٢بي  ر اٖتكمِف غر  أعماؽ فطرتو

(فإذا أراد تكوين أمر معٌْب، يوجد فوران دكف أتخّب، ببل تعب فَِإَذا َقَضىه َأْمًرا)النقطاعو عنو( 
َا يَػُقوُؿ َلُو ُكن فَػَيُكوفُ كال بذؿ جهد) ءكال عنا (ىذه كناية بديعية، كاستعارة تشبيهية فَِإ١تَّ

لسرعة ا٣بارقة لتأثّب قدرتو جٌل جبللو الباىرة ا٤بطلقة الٍب ال تيغلب، على ٝبيع الكائنات حْب ل
تتعلق إرادتو بوجودىا، فتكوف إرادة هللا ُب شيء ىي نفس كجوده، ببل فاصلة زمنية كال تدريج 

 :فائدة إلحياء ا٤بشاعر كٙبريك الضمائر،دقيق خارؽ لقدرة هللا، ُب التكوين! إهنا تصوير بليغ 
فَػعَّاٌؿ : أنو يفعل ما يريد من غّب أف يتعذر كٲبتنع عليو أم شيء كقولو)ومعناه( ُكن فَػَيُكوفُ )

)ما شاء هللا كاف، كما ٓب يشأ ٓب يكن( إنو ا٣بالق ببل مواد أكلية كال كلفة!  ُٔالربكج/(لَِّما يُرِيدُ 
اج إٔب كبلـ كنطق، كال حتياكببل جوارح كأعضاء كال أدكات كآالت، كال حركة أصوات كببل 
ئنا أىف يػىقيوؿى لىوي كين أم شيء سول ٦برد اإلرادة فيها كحدىا يوجد ا٤براد كقولو) يػٍ ًإذىا أىرىادى شى

(كالبداية كاإلعادة لديو تعأب ٗبنزلة فَػَيُكوفُ (كهبا يعيده)ُكن، خلق ا٣بلق بكلمة)ِٖيس/(فػىيىكيوفي 
 سواء، فتكوف إرادتو بْب )الكاؼ كالنوف(!

 كَغٌَْفَخَُّزَِّٖ ًَزَّزٌُخ زِدٌُِْعَدذِ ًَزَِٔد ؤَسْعَِْنَد زِوِ سُعَُِنَد ، ؤََُْْ ظَشَ بََُِ خَُّزَِّٖ ُّفَددٌَُُِٕ كِِ آَّدضِ خَُِّوِ ؤََََّٰٗ ُّقْشَكٌَُٕ﴿-59-71
 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ

ة ا٤بصنوعة من البلد الفبلين، كال يصدؽ بعجائب ناعصمن العجب أف يصدؽ اإلنساف ابل
( صيٍنعى اَّللًَّ الًَّذم أىتٍػقىنى كيلَّ شىٍيءو كقولو )ا٤بخلوقات الٍب خلقها هللا تعأب،  صنع تقاف إك  اآلايت
مع كثرة الفوارؽ بْب الصنعتْب!، كيف يعرضوف عن هللا ككل شيء ينطق بوجوده، ، ٖٖالنمل/

كمن سعى كلو كانوا يهدفوف الوصوؿ إٔب ا٤بعرفة ٥بداىم هللا إليها، كمن ٕبث عن هللا كجده، 
: ا٘تعىن ٓٗصُٕالبحار (من َصِب على هللا وصَل إليو)عن اإلماـ علي )ع(إٔب هللا قربو إليو، 

االستفهاـ للتعجب، ٱباطب هللا سبحانو نبيو الكرًن مستنكران جدؿ ا٤بشركْب  (َأملَْ تَػرَ )
ا٤بعاندين، كٚببطهم العشواء! أرأيت كشاىدت ا٤بشركْب، كتعجب ُب سوء حا٥بم، كيف 

وف عن اآلايت الواضحات، كينصرفوف عن ا٢بق مع قياـ األدلة على صحتو إٔب ا١بدؿ ُب يضل
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إ١تا اْلعمى عمى كعمى البصّبة، عن اإلماـ علي)ع( )البعيد الباطل، إنو الضبلؿ 
فىًإنػَّهىا الى تػىٍعمىى اأٍلىٍبصىاري كىلى ًكن تػىٍعمىى اٍلقيليوبي الًٍَّب ُب ) كقولو (القلب)وىو شر العمى

الكثّبة الواضحة ُب  (ِإىَل الَِّذيَن ٣ُتَاِدُلوَف ِف آاَيِت اّلِلَِّ ) َٖٓ/ّ نور الثقلْب، ْٔا٢بج/(ص ديكرً ال
اآلفاؽ كُب األنفس، كٱباصموف ابستمرار كيعاندكف كيشوشوف، كٰباكلوف أف يبطلوا آايت هللا، 

ليس عندىم حجة عوف أف بعض اآلايت القرآنية غّب مناسبة للعصر، ك كيعَبضوف عليها، كيدٌ 
)من كثر نزاعو اب١بهل داـ عماه عن عن اإلماـ علي)ع(علمية فيما يٌدعوف، كال برىاف منطقي. 

(كيف ينحرفوف عن ا٢بق إٔب الباطل، كعن ا٥بداية إٔب َأنَّه ُيْصَرُفوفَ ) َْٕ/ٔالكاشفا٢بق(
ايت كشدة ضيق، كيف تضل عقو٥بم مع كثرة اآلأالضبللة؟ كمن ضاؽ عليو ا٢بق فالباطل عليو 

ِلُكُم اّلِلَُّ رَب ُكُم اْٖتَق  كضوحها؟ فبئس ما اختاركا ألنفسهم بتكذيبهم للقرآف، كقولو) َفَماَذا  َفذَه
، ِٓدمحم/ (الشٍَّيطىافي سىوَّؿى ٥بىيٍم كىأىٍملىى  ٥بىيمٍ ، كقولو)ِّيونس/(بَػْعَد اْٖتَقِّ ِإَّلَّ الضَّاَلُؿ فََأنَّه ُتْصَرُفوفَ 

بُوا اِبْلِكَتابِ الَِّذيَن كَ )-َٕ  (ابلقرآف الكرًن كجحدكا القرآف ا٢بامل للمنهج كدستور ا٢بياةذَّ
ككذبوا بكل كتاب ٠باكم أنزؿ على أم رسوؿ، كىم األمناء على  (َومبَا َأْرَسْلَنا بِِو ُرُسَلَنا)

ا٤بنهج، كاألسوة ا٢بسنة ُب تطبيقو، كالقدكة الصا٢بة بْب الناس، فهم يعتمدكف التكذيب 
خبلؽ ضوف بكل ما جاءت بو الرسل من الرساالت، ألهنم يعتمدكف العقائد الفاسدة كاألكيرف

 .الذميمة
ذـ القرآف اجملادلة ابلباطل -ُ:فائدة( ٍب ىددىم كأكعدىم بسوء عاقبتهم.َفَسْوَؼ يَػْعَلُموفَ )

ًت اَّللًَّ الًَّذينى ٯبيىاًدلي ككررىا ُب أربعة مواضع ُب ىذه السورة، لزايدة التحذير منها، قولو) وفى ُب آايى
ىيٍم ۙ ًإف ُب صيديكرًًىٍم ًإالَّ ًكبػٍره  : الذين ٯبادلوف ُب آايت هللا بغّب مبعىن، ٔٓغافر/(بًغىٍّبً سيٍلطىافو أىاتى

جدؿ تعجب من ا٫برافهم بسبب العناد  (ٗٔ)علم كال ىدل بسبب كربايئهم، كُب ىذه اآلية 
العجب من ٯبادؿ كيشك ُب -ِ، ورد معٌْب كالسخرية، فبل تكرار لكوف كل آية جاءت ُب م

  ،امو كانسجامو كاستمرارهظهللا كىو يرل عجائب خلق هللا؟ كيرل ىذا الكوف ُب كائناتو كن
: إٙتيكيف غفل كذىل عن كل ذلك؟ ٯبيب ىؤالء اإلماـ ا٢بسْب)ع( ُب دعائو يـو عرفة)

: ماذا يباً، إٙتيعميت عي َّل تراؾ عليها رقيبًا وخسرت صفق  عبد مل ِتعل لو حبك يص
كجد من فقدؾ؟ كما الذم فقد من كجدؾ؟ لقد خاب من رضي دكنك بدالن، كلقد خسر من 

كتاب هللا القرآف ا٢بكيم ال تتفٌهمو العقوؿ ا٤بستكربة ا٤بادية، ألهنم -ّبغى عنك متحٌوالن(!،
لذنوب ىبطوا إٔب مستول فجورىم، كتعٌلقوا ٕبٌب الدنيا الٍب ىي رأس كل خطيئة، فأثقلتهم ا

ىج السماء، ىؤالء أخلدكا االكبّبة، فعجزكا عن التطٌلع إٔب اآلفاؽ السامية الٍب جاءت هبا من
 األرض كحٌب الشهوات لعدـ معرفتهم قدر أنفسهم، كجهلهم بفلسفة ا٢بياة.جاذبية إٔب 
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ؼَُّْ هََِْ َُيُْْ ؤََّْٖ َٓد ، ؼَُّْ كِِ خُنَّدسِ ُّغْفَشًَُٕكِِ خُْمَِِْْٔ ، بِرِ خُْإَؿَِْدٍُ كِِ ؤَػْنَدهِيِْْ ًَخُغََِّدعَُِ ُّغْمَسٌَُٕ﴿-70-72
 ﴾ًُنعُْْ ظُؾْشًٌَُِٕ

كأغبلؿ ُب أعناقهم، ُب أيديهم، ل سفهم مقودكف إٔب جهنم بسبل (ِإِذ اْْلَْغاَلُؿ ِف َأْعَناِقِهمْ )
بوف كما إهنا اإلىانة ا٤بذلة كالتحقّب ا٤بهْب مع العذاب األليم، ال ٦برد العذاب، كسوؼ يسح

يػيٍعرىؼي اٍلميٍجرًميوفى ًبًسيمىاىيٍم فػىيػيٍؤخىذي مكبلْب ابلقيود! كقولو)فريستها، تسحب الوحوش 
ـً  ا (تربط أيديهم إٔب أعناقهم ابلسبلسل، َوالسَّاَلِسُل ُيْسَحُبوفَ )ُْالرٞبن/(اًبلنػَّوىاًصي كىاأٍلىٍقدى

ِف )-ِٕإٔب ا٢بميم، كيسحبوف السحب العنيف ا٤بذؿ على كجوىهم، كينتهي هبم ا٤بطاؼ 
(ٍب ُثَّ ِف النَّاِر ُيْسَجُروفَ (كىو ا٤باء ا٢بار ٲبؤل مكاهنم، كانران موقدة إليها يسجركف)اْٖتَِميمِ 

لتشول  ،كما ترمى القمامة ُب سلة ا٤بهمبلتيقذفوف ُب النار كٰبرقوف كيوقدكف رغمان عنهم،  
ُقوا النَّاَر الَِِّت َوُقوُدَىا النَّاُس َفاتػَّ جسامهم، بعد أف غرقت ُب ىذا ا٢بميم، كقولو)أعليها 

(يسأؿ خزنة جهنم أىل الشرؾ ُثَّ ِقيَل َٙتُمْ )-ّٕ، ِْالبقرة/(َواٖتَِْجارَُةۖ  ُأِعدَّْت لِْلَكاِفرِينَ 
سيجدكنو قد  (ِمن ُدوِف اّلِلَِّ ، َأْيَن َما ُكنُتْم ُتْشرُِكوفَ ) كالنفاؽ كالفساد توبيخان ٥بم كاستهزاءن هبم

ُب النار، كإف كانوا أشركوا ٕبجارة لن يركىا إاٌل كقودان للنار. كيسألوهنم ىل يسمعونكم سبقهم 
 إذ تدعوف أك ينفعونكم أك يضركف؟

خ هَدٌُُخِٖٓ دًُِٕ خَُِّوِ ﴿-73-75 ْ زََ ػَنَّد مٌَُِّ ٌُِخٌَُْدكِشَِّٖ،  خَُِّوُ ُّنَُِّ ًَزََُِٰيَ ؽَْْحًد هَسَُْ ِٖٓ خَّٗذْػٌُ ٌَُٖٗ َُّْ ْ زَِٔد رََُٰ
َ خَدُِذَِّٖ كِْيَد ، ًُنعُْْ ظَلْشَلٌَُٕ كِِ خُْإَسْكِ زِـَْْشِ خُْمَنِّ ًَزَِٔد ًُنعُْْ ظَْٔشَلٌَُٕ  ﴾خُُْٔعٌََسِّشَِّٖ َٓؽٌٍَْ كَسِحْظَخدْخٌُُِخ ؤَزٌَْخذَ ـَيَنَّْ

لكم كما كنتم  (حٌب ينجوكم من ىذا العذاب أك يشفعواَأْيَن َما ُكنُتْم ُتْشرُِكوَف،ِمن ُدوِف اّلِلَّ )
حاؿ،  أخدعتو، كىو ُب أسو  وة ا٤بخذكؿ ا٤بخدكع الذم انكشفت لتزعموف؟ فيجيبوف إجاب
 اَبل ملَّْ َيُكن يَّْدُعو ) ثران أعيننا، كال نرل ٥بم أغابوا عن  (قَاُلوا َال وا َعنَّاكىو ٧برـك ايئس ابئس)

ًئا حق العبادة، ككانت حياتنا كلها أكىاما بل تبٌْب لنا أننا ٓب نكن نعبد شيئان يست (ِمن قَػْبُل َشيػْ
كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة لو تعأب)و كأضاليل، فهي كالسراب ا٣بادع، كقولك: حسبتو شيئان فلن يكن، كق

ِلَك ُيِضل  اّلِلَُّ اْلَكاِفرِينَ ، كمثل ىذا الضبلؿ)ُْفاطر/(يىٍكفيريكفى ًبًشرًٍككيمٍ  هللا تعأب ال يضل  (َكذَه
بل يَبكو كما ٱبتار، الكفر كالضبلؿ، ال يهديو ىداية دراية كمعونة،  أحدان، كلكن من أحبٌ 

عليو، فمن العدؿ أف ٰبرمو هللا ىداية الدراية كا٤بعونة   رٌ صأألنو أنكر منهج هللا، ك 
، كمن دخل مداخل السوء فبل يلومن إاٌل َُُاألنعاـ/ (َويََذرُُىْم ِف طُْغَياهِنِْم يَػْعَمُهوفَ كقولو)
كنتم مستغرقْب ُب حٌب الدنيا، كنسياف هللا،  )ا٤برء حيث يضع نفسو( اٖتكمِف غرر نفسو، 

كىالى تىكيونيوا كىالًَّذينى نىسيوا اَّللَّى ) من فساد ا٢بس كقولوضبللة ك كالغفلة عن اآلخرة، كالغفلة 
ِلُكم)-ٕٓ، كاالستغراؽ يضيع االستحقاؽ. ُٗا٢بشر/(فىأىنسىاىيٍم أىنفيسىهيمٍ  م (العذاب الذم أنتذَه
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نبياء كقتل ا٤بؤمنْب، كالتضييق على كانوا يفرحوف ٗبعارضة األ (مبَا ُكنُتْم تَػْفَرُحوفَ ) فيو بسبب
 .اركمْب، كسرقة الببلد كاضطهاد العباد، ككانوا يشعركف ابلعظمة عند ارتكاب الذنوب

ِب على ضريبة ذلك الفرح ا٤بب ف)ال كزر أعظم من التبجح ابلفجور( كاليـو يدفعو ِف غرر اٖتكم
 .الغركر، ك٘باكز ا٢بدكد، من خبلؿ عذاب جهنم كمقدماهتا ا٤بهينة

كتبطركف كتسخركف كتتكربكف، فرحوا الفرح ا٤بذمـو ا٣بادع الذم لٌذاتو  (مبَا ُكنُتْم تَػْفَرُحوفَ )
قصّبة كتبعاتو كثّبة، فرحوا الفرح الرخيص ا٣بسيس ا٤بؤٌقت ا٤بهْب الفارغ كٛبسكوا بو، كٓب يلتفتوا 

 (َومبَا ُكنُتْم َُتَْرُحوفَ كبسبب) (تَػْفَرُحوَف ِف اْْلَْرِض بَِغرْيِ اْٖتَقِّ ان إٔب يـو ا١بزاء ُب يـو القيامة. )أبد
تبالغوف ُب خيبلئكم كغركركم، ُب الفرح ا٤باجن كالطرب كالتعٌلق ابلشهوات العاجلة ارمة، 

(ا٤بخصصة اْدُخُلوا َأبْػَواَب َجَهنَّمَ )-ٕٔكابلٌلذات الفاسدة ا٣بسيسة، كتبذير األمواؿ ُب الباطل،
نػٍهيٍم جيٍزءه لكم كىي سبعة أبواب، ماكثْب فيها أبدان كقولو) بو مًٌ عىةي أىبٍػوىابو لًٌكيلًٌ ابى بػٍ ٥بىىا سى

ِينَ )ْْا٢بجر/(مٍَّقسيوـه  (فجهنم بئس ا٤بقر كا٤بأكل كالسكن َخاِلِديَن ِفيَها ۖ فَِبْئَس َمثْػَوى اْلُمَتَكِبِّ
كىمىن يػىٍعًص اَّللَّى كىرىسيولىوي تكربين عن ا٢بق، ا٤بعرضْب عن دالئل اإلٲباف كالتوحيد كقولو)الدائم للم

ا ًفيهىا اًلدن رنا خى وىذا عنواف عاـ لكل العصاة والطغاة ، ُْالنساء/(كىيػىتػىعىدَّ حيديكدىهي ييٍدًخٍلوي انى
ء على الكرب كاف ، فعن الكفر نشأت ىذه اإلىانة، كجزاوالبغاة فلهم يصيب من ىذا الوعيد

 .ىذا التحقّب كالتصغّب
( قد يكوف ٕبق فيحمد هللا عليو، كقد يكوف الفرحقٌيد الفرح، كأطلق ا٤برح، ألف) -ُ: فائدة

 ٦بمع البياف( ال يكوف إاٌل ابطبلن، ألنو انتج عن البطر كالكرب. ا٘ترحابلباطل فيذـ عليو، أما)
ِينَ قاؿ) -ِ، َُٓ/ٖ يقل)مدخل ا٤بتكربين( ألف الدخوؿ ال يعِب الدكاـ،  ( كٓبَمثْػَوى اْلُمَتَكِبِّ

ِينَ ( تعِب ا٣بلود)ا٘تثوىكإ٭با ) (يقاؿ ىذا غدان للمتكربين، كلكل من فَِبْئَس َمثْػَوى اْلُمَتَكِبِّ
كعبث بعقوؿ البسطاء كا٢بزبية كالدٲبقراطية استغل الدين ٤بصا٢بو الشخصية، كاتجر ابلوطنية 

 ِف غرر اٖتكم، َُِٗٗكنز العماؿ خرب(ن طلب الدييا ابلدينويل ٘ت)عن النيب)ص(كاألبرايء، 
)ما ابلكم تفرحوف ابليسّب من الدنيا تدركونو، كال ٰبزنكم الكثّب من اآلخرة ٙبرمونو(؟! ىؤالء 

َّل يرتؾ الناس )ِف غرر اٖتكممان إٔب الدنيا، فحكمهم حكم الكفار. ا٤بنافقوف امتطوا الدين سلٌ 
أيضان)من جعل  (! كفيومنو ياىم إَّّل فتح هللا عليهم ما ىو أارّ شيئًا من دينهم إلصالح دي

نقاد لو كل سلطاف، من جعل دينو خادمان ٤بلكو طمع فيو كل إنساف(!، املكو خادمان دينو 
: يكوف ٧بلو ُب القلب، كىو السركر كاالرتياح الطبيعي الفرح: الفرؽ بي الفرح وا٘ترح-ّ

الفرح ، وىناؾ فرح مذمـو وفرح ٝتدوحبلذة عاجلة.  ٢بركة النفس كاسَبخائها، كاالبتهاج
كاشباع على حساب ضرر اآلخرين، : السركر النابع من اسَبخاء عواطف خسيسة، ا٘تذمـو

ؼى رىسيوًؿ اَّللَّ مة كقولو)شهوات ٧برٌ  : الفرح ا٘تمدوح، ُٖالتوبة/(فىرًحى اٍلميخىلَّفيوفى ٗبىٍقعىًدًىٍم ًخبلى
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مهم أك موقف شجاع أك نصر أك ظفر للحق انفع دث الذم يهز مشاعر اإلنساف من ح
كخذالف الباطل، كمن ىذا الفرح ا٤بوضوعي هتذيب العادات كتزكية النفوس كٙبقيق الصا٢بات 

، كالفرح ابلعلم النافع كالعمل ٓ-ْالرـك(َويَػْوَمِئٍذ يَػْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَف، بَِنْصِر اّلِلَّ كالبشارات كقولو)
رح كالتوٌسع فيو، مع السركر كالغركر كا٣بيبلء، كيصاحبو التفاخر : شدة الفا٘ترحالصاّب. 

ب  اٍلفىرًًحْبى كاالستعبلء كقولو ُب قصة قاركف )  (ًإٍذ قىاؿى لىوي قػىٍوميوي الى تػىٍفرىٍح   ًإفَّ اَّللَّى الى ٰبًي
 ٕٔالقصص/

 ﴾شْـَؼٌَُُّٕ كَةَُِْْنَد َٗعٌََكََّْنَّيَ ؤًَْ َٗؼِذُىُْْ ُخَُّزِ زَؼْلَ ُٗشَِّنَّيَ كَةَِّٓدكَدفْسِشْ بَِّٕ ًَػْذَ خَُِّوِ لَنٌّ ﴿-77
(مع مشهد الذلة كا٤بهانة كالعذاب الرىيب، كحالة الكرب النافخ ُب فَاْصِِبْ ِإفَّ َوْعَد اّلِلَِّ َحقٌّ )   

 الصدكر ٥بؤالء اجملادلْب ا٤بعاندين ابلباطل، اٌ٘بو ا٣بطاب القرآين الَببوم البليغ إٔب رسوؿ هللا
 (فَاْصِِبْ ) ص( لتسليتو كبعث األمل فيو، يوصيو ابلصرب على ما ٯبده من كرب كجداؿ كجهل)

َواْصِِبْ كقولو)  ،ثبت على ا٢بق، فسٌماه صربان للمشقة الٍب تلحق بو، كما تلحق بتجرع ا٤برإأم 
ُرَؾ ِإَّلَّ اِبّلِلَّ   ،مظهر قوة :الصِب( ابلصِب تدرؾ الرغائب) ِف غرر اٖتكم ،ُِٕالنحل/ (َوَما َصبػْ

عمل ضمن كاجبك كقف عنده، أما النتائج فلست مسؤكالن إت، اكصفة ثب ،كعنواف صمود
، كليس على الرسوؿ مسؤكلية رسالية إاٌل ُِٖآؿ عمراف/(لىٍيسى لىكى ًمنى اأٍلىٍمًر شىٍيءه عنها كقولو)

ر كعدـ الببلغ ا٤ببْب، كلكن الصرب يهٌذب الطبائع، كيزٌكي النفوس، كيعلم التوازف كالتفكٌ 
التهٌور، كلكنو األدب اإل٥بي العإب إلعداد أصفيائو ا٤بختارين، للمرتقى العإب كالدرجة السامية 

 (َوّلِِلَِّ اْلَمَثُل اْْلَْعَلىه ا٤بتألقة ليكوف قدكة حسنة للقلوب، كيكوف هللا تعأب ا٤بثل األعلى كقولو)
 .َٔالنحل/

 مل لو األدب قاؿكو فأحسن أتديبو، فلما أ)إف هللا عز كجٌل أدٌب نبيعن اإلماـ الصادؽ )ع(
 /ٓنور الثقلْب ، ٍب فٌوض إليو أمر الناس كاألمة ليسوس عباده(ْالقلم/ (َوِإيََّك َلَعَلىه ُخُلٍق َعِظيمٍ )

ابالنتقاـ من أعدائك، كالنصر لك ُب الدنيا،  (ِإفَّ َوْعَد اّلِلَِّ َحقٌّ ، كأف يثق بوعد هللا)ّٖٗ
ًلكيلًٌ أىجىلو  خرة، كىذا أمر اثبت كحقيقة كاقعة، كلو بعد حْب. كقولو)كا٤بنزلة العالية ُب اآل

(من فَِإمَّا يُرِيَػنََّك بَػْعَض الَِّذي يَِعُدُىمْ ) ٕٔاألنعاـ/(لًٌكيلًٌ نػىبىإو م ٍستػىقىر  ، كقولو)ّٖالرعد/(ًكتىابه 
(أك ٬بتارؾ إلينا يَػنَّكَ َأْو يَػتَػَوفػَّ العذاب ا٤بعٌجل ُب الدنيا كأنت حي فَباه، ألهنم كذبوؾ كآذكؾ )

اقبل ذلك، ك٫بن نتؤب األمر عنك كقولو) ٍيدن اًفرًينى ، ًإنػَّهيٍم يىًكيديكفى كى ًل اٍلكى ا، فىمىهًٌ ٍيدن كىأىًكيدي كى
ا َنا يُػْرَجُعوفَ ، فهم على كل األحواؿ )ُٕ-ُٓالطارؽ/(أىٍمًهٍلهيٍم ريكىٍيدن (يـو القيامة ال إٔب غّبان، فَِإلَيػْ

َّ اَّللَّى غىاًفبلن عىمَّا يػىٍعمىلي وا يعملوف، كالعقوبة على قدر ا١بناية، كقولو)فنجازيهم ٗبا كان كىالى ٙبىٍسىنبى
 .ِْإبراىيم/(الظَّاًلميوفى 
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ْ َٗوْقُـْ ػََِْْيَ ﴿-78  بَُِّد زِأَّصٍ َّإْظَِِ ؤَٕ ٌٍٍُِشَعُ ًَدَٕ ًََٓدًََُوَذْ ؤَسْعَِْنَد سُعًُِد ِّٖٓ هَسِِْيَ ِٓنْيُْ َّٖٓ هَقَقْنَد ػََِْْيَ ًَِٓنْيُْ َّٖٓ َُّْ
 ﴾زِدُْمَنِّ ًَخَغِشَ ىُنَدُِيَ خُُْٔسْيٌَُِِٕ هُنَِِ خَُِّوِ ؤَْٓشُ ـَدءَ كَةِرَخ خَُِّوِ زِةِرِْٕ

َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ) :ا٘تعىننزلت اآلية لتسلية النيب)ص( كتكشف لو سنة هللا ُب مسّبة الدعوات، 
نا أرسلنا إٔب أمم كثّبين ريسيبلن مبٌلغْب من قبلك، يدعوهنم إٔب هللا، ( كأقسم، أنُرُساًل مِّن قَػْبِلكَ 

ُهم مَّن َقَصْصَنا غّب مذكور) ـكيصربكف على أذاىم، سواء أكاف الرسوؿ مذكوران أ ِمنػْ
ُهم مَّن ) أخباره، كىم ٟبسة كعشركف ُب القرآف، فأنت تعرفهم ك(منهم من ركينا لَعَلْيكَ  َوِمنػْ

(كمنهم ٓب نسمهم لك ك٬بربؾ هبم، الستغنائك عن ذلك ٚبفيفان لك عما ال ْيكَ ملَّْ يَػْقُصْص َعلَ 
ٍلنىا ريسيلىنىا تػىتػٍرىل  كىذه اآلية تدؿ على كثرة الرسل كقولو) ،يعنيك، كُب ذلك عناية لك  (ٍبيَّ أىٍرسى

ْن ُأمٍَّ  ِإَّلَّ َخاَل ِفيَها يَذِ ) : متتابعْب متوالْب، كقولوترتا، ْْا٤بؤمنوف/ ، ِْفاطر/(يرٌ َوِإف مِّ
ىذا الرقم غّب دقيق ٙبديد  ،( نيبَََُِْ، أما عدد األنبياء)ٕالرعد/(َوِلُكلِّ قَػْوـٍ َىادٍ كقولو)

ٗبعجزة خارقة تنصر ا٢بق كتقضي بْب الرسوؿ  (َوَما َكاَف ِلَرُسوٍؿ َأف أيَِْتَ ِِبيَ ٍ كغّب ٧بقق. )
ؿ، كىو سبحانو الذم يتوالىا حينما يرل ا٤بصلحة أبمر هللا ال من الرسو  (ِإَّلَّ ِبِِْذِف اّلِلَِّ كأمتو )

(ابلعذاب ُب الدنيا أك ُب فَِإَذا َجاَء َأْمُر اّلِلَِّ ) ُِّىود/(ِإلَْيِو يُػْرَجُع اْْلَْمُر ُكل وُ ) ُب ذلك كقولو
، فظهر ا٢بق كزىق الباطل)ُقِضَي اِبْٖتَقِّ اآلخرة) َوَخِسَر ُىَناِلَك (حكم ابلعدؿ بْب الظآب كا٤بظلـو

الَِّذيَن َخِسُروا َأيُفَسُهْم ا٤بعاندكف اجملادلوف ا٤بتكربكف، ىم كحدىم ا٣باسركف كقولو) (ْلُمْبِطُلوفَ ا
 تنبيو ا٣بواطر: من غفل عن إصبلح ا٤بعاد(اٗتاسر)عن النيب)ص(، ُِاألنعاـ/(فَػُهْم ََّل يُػْؤِمُنوفَ 

: أف روي: فائدة، د()من الفساد إضاعة الزاد، كمفسدة ا٤بعأِٖف هنج البالغ  كتاب، ّٗٓص
هللا بعث نبيان أسود إٔب السوداف، فبل ٱبالف ما كرد ُب الركاية)إٌف هللا تعأب ما بعث نبيان إاٌل 
حسن االسم، حسن الصورة، حسن الصوت، كذلك ألف ُب كل جنس حسنان ابلنسبة إٔب 

 . ُِْ/ٖ ركح البيافجنسو(
ًٌََُُْْ كِْيَد َٓنَدكِغُ ًَُِعَسُِْـٌُخ ػََِْْيَد لَدـَصً كِِ ، ُِعَشًَْسٌُخ ِٓنْيَد ًَِٓنْيَد ظَإًٌَُُِْٕ خَُِّوُ خَُّزُِ ـَؼَََ ٌَُُُْ خُْإَْٗؼَدَّ﴿-79-80

 ﴾ًَُّشٌُِّْْ آَّدظِوِ كَإََُّ آَّدضِ خَُِّوِ ظُنٌِشًَُٕ، فُذًُسًُِْْ ًَػََِْْيَد ًَػَََِ خُْلُِْيِ ظُمٌََُِْٕٔ
ّبىا خ التفٌكر كالتدبٌر بنعمة خلق األنعاـ، كتذليلها كتستوجو اآلية الكرٲبة القلوب السليمة إٔب

كىًإف تػىعيد كا نًٍعمىتى اَّللًَّ الى ٭با خٌصها ابلذكر لصلتها الوثيقة ٕبياة اإلنساف كقولو)إلئلنساف، ك 
لفتها ككثرة تربيتها كاستعما٥با، أ، نعمة األنعاـ ينسوف كجودىا الفاعل بطوؿ ّْإبراىيم/ (ٙبيٍصيوىىا
اّلِلَُّ الَِّذي ) :ا٘تعىنلقها كمدبٌرىا كمقٌدرىا الرحيم الكرًن، اية من آايت هللا دالة على خفهي آ

َها ـَ لِتَػرَْكُبوا ِمنػْ  (هللا الذم خلق لكم األنعاـ من)اإلبل كالبقر كالغنم كا٤باعز(َجَعَل َلُكُم اْْلَيْػَعا
، فهي حاجات مهمة ُب ٤بصلحتكم، كسٌخرىا لَبكبوا بعضها كاإلبل كا٣بيل كالبغاؿ كا٢بمّب
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ذلك الزماف، كال تزاؿ ا٢باجة ٥با حٌب اليـو كالغد، كخاصة ُب األرايؼ كا٤بناطق ا١ببلية، 
َها َتَُْكُلوفَ ) كيسمى البعّب سفينة الصحراء (كأتكلوا بعضها كاإلبل كالبقر كالغنم كا٤باعز، َوِمنػْ

صوافها كأكابرىا كأشعارىا كجلودىا كغّب كانتفاعكم أبلباهنا كأ  لأخر  (َوَلُكْم ِفيَها َمَناِفعُ )-َٖ
َها َحاَجً  ِف ُصُدورُِكمْ ذلك) ُلُغوا َعَليػْ د يلتحققوا من خبل٥با حاجة ُب نفوسكم، ليستف (َولِتَػبػْ

َهامن األنعاـ ُب ٞبل األثقاؿ كالبضائع كالسفر كالتسابق كالَبفيو كغّب ذلك) (على اإلبل َوَعَليػْ
 (من أنواع األٞباؿ كاألثقاؿ كقولوُُتَْمُلوفَ السفن ُب البحر) (كعلىَوَعَلى اْلُفْلكِ ) ُب الرب

(أم يعلمكم حججو، كيريكم آايتو َويُرِيُكْم آاَيتِوِ )-ُٖ، َٕاإلسراء/(كىٞبىىٍلنىاىيٍم ُب اٍلبػىرًٌ كىاٍلبىٍحرً )
يراىا خلقو عياانن ال سبيل إٔب الظاىرات الكثّبة ُب اآلفاؽ كاألنفس، اآلايت الباىرات 

كُب كل شيء لو آية_ تدؿ على أنو كاحد، ككل آية تدؿ على كماؿ قدرتو كتوحيده  جحدىا،
فً ككفور رٞبتو عياانن كبياانن كقولو) ا تيكىذًٌابى ًء رىبًٌكيمى ، قالوا: ال بشيء من ُّالرٞبن/(فىًبأىمًٌ آالى

ده سبحانو، مع (كتوبيخ ٥بم على إنكارىم لتوحيفََأيَّ آاَيِت اّلِلَِّ تُنِكُروفَ نعمائك ربنا نكذب )
نكار، ٕبيث ال ينكرىا ذك فكر ظهور آايتو الكثّبة كا٤بثّبة مع كضوحها، فإهنا ال تقبل اإل

 كإدراؾ إالٌ ا٤بكابركف ا٤بعاندكف. 
تذٌكر اآلية الناس أف يشكركا أنعاـ هللا كيذكركا فضلو، كال يلهينا عن هللا األمواؿ -ُ:فائدة

أىٓبٍى نا عنو حٌب الدنيا الٍب ىي رأس كل خطيئة، كقولو)كاألكالد كاألعماؿ كاألشغاؿ، كال يلهي
َها )-ِ، ِٖإبراىيم/(تػىرى ًإٔبى الًَّذينى بىدَّليوا نًٍعمىتى اَّللًَّ كيٍفرنا كىأىحىل وا قػىٍومىهيٍم دىارى اٍلبػىوىارً  َها َوِمنػْ لِتَػرَْكُبوا ِمنػْ

ف األكل من الضركرايت ُب عليل، ألها ببلـ التعليل، كالثانية تركها بدكف تلاألكٔب عل (َتَُْكُلوفَ 
رات ، كلو عدة خيارات كٱبضع للتغٌّبات كالتطوٌ اتكل زماف كمكاف، كلكن الركوب من ا٤بباح

 فعللو، الحظ دقة التعبّب القرآين الببلغي كٝبالو كلطافتو!
 كِِ ًَآؼَدسًخ هٌَُّشً ًَؤَؽَذَّ ِٓنْيُْْ ؤًَْؽَشَ ًَدٌُٗخهَسِِْيِْْ ؤَكََِْْ َّغِريًُخ كِِ خُْإَسْكِ كََْنظُشًُخ ًَْْقَ ًَدَٕ ػَدهِسَصُ خَُّزَِّٖ ِٖٓ ﴿-81

 ﴾ٌَّْغِسٌَُٕ ًَدٌُٗخ َّٓد ػَنْيُْ ؤَؿْنَََٰ كََٔد خُْإَسْكِ
السياحة ا٥بادفة، كالسفر القاصد النبيل ُب الببلد الواسعة، أمر مطلوب لذاتو كمطلوب لغّبه، 

َي َفاْعُبُدوفِ اَي ِعَباِدَي أمر مرغوب فيو ك٩بدكح كقولو)  (الَِّذيَن آَمُنوا ِإفَّ َأْرِاي َواِسَعٌ  فَِإايَّ
ِف جل كحده، ك ، أطلقت اآلية األرض، كحٌددت ا٥بدؼ ا٤بطلوب ىو عبادة هللا عز ٔٓالعنكبوت/

)من قاـ بشرائط العبودية أىًٌلى للعتق( كمن قٌصر عن أصل العبودية أعيد إٔب الرؽ!  غرر اٖتكم
 ( االستفهاـ إنكارم، أفلم ٲبركا ُب أقطارىا أببداهنم كقلوهبمِسريُوا ِف اْْلَْرضِ َأفَػَلْم يَ ) :ا٘تعىن

كاستدالؿ، ال نظرة سطحية  كرٌ ف: نظر تفينظروا(فَػَينظُُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُ  الَِّذيَن ِمن قَػْبِلِهمْ )
ىلكناىا، ليعرفوا أان٘بة عن جهل كغفلة كإٮباؿ، فينظركا ُب حياة األمم ا٤باضية ا٤بتجربة الٍب 

ُهمْ سوء عاقبة ا٤بتكربين) ُهمْ ) ة(توافرت ٥بم الكثرة ُب العدد كالعدٌ َكايُوا َأْكثَػَر ِمنػْ (أكثر من ِمنػْ
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ةً ) أىل مكة َوآاَثرًا ِف (عسكرية كاقتصادية كقوة ُب األبداف كالذكات كاإلرادات)َوَأَشدَّ قُػوَّ
اؿ ابقية بعدىم من القصور الفخمة، كا٢بصوف ( كأبقى آاثران ُب األرض، كآاثرىم ال تز اْْلَْرضِ 

مثل اإلىرامات  ِٖا٢بجر/(وََكايُوا يَػْنِحُتوَف ِمَن إْتَِباِؿ بُػُيوًَت آِمِنيَ ا٤بنيعة، كالقبلع ا٤برتفعة كقولو)
، فهم عمركا ىذه ا٢بضارات ا٤بادية ا٥بندسية ال أكرب من  فنيةالفرعونية، كآاثر قصور الرـك

)السعيد من ِٙٛف هنج البالغ  خطب اتوا كبقيت آاثرىم ًعربة لغّبىم، عمرىم ادكد، فهم م
ُهم مَّا َكايُوا َيْكِسُبوفَ كعظ بغّبه، كالشقي من ا٬بدع ٥بواه كغركره() (ٓب تنفعهم كثرة َفَما َأْغىَنه َعنػْ

 مواؿ كال كنوز كال أكالد.. ٩با كانوا يعتزكفأتعصمهم قوة، كال آمنتهم قبلع كال حصوف كال  كٓب
 بو كيغَبكف، بل كاف ىذا ىو أصل شقائهم كسبب ىبلكهم! 

: إٌف ا٢بفرايت كالعلـو كاآلاثر استطاعت ٙبقيق موقع انفبلؽ قاؿ العلم اٖتديث-ُ: فائدة
 ناثر سفينة نوح، كآاثر مدينة سبأ.. كىنا يكمآسرائيل، كذكركا إالبحر لعبور موسى كبِب 

/)مم ا٤باضية، كما تركتو من آاثر كقولو لتوكيد القرآف على النظر ُب حياة األ السرٌ  -ِ (ٗالرـك
مصارع ا٥بالكْب موجودة ُب اتريخ البشرية، ككم من أمة بلغت الغاية من الَبؼ كا٢بضارة، ٤با 

ىذا ىو الغرض من اآلي  أف تبّي ٙتم أّف خذىا هللا بظلمها أخذ عزيز مقتدر. أطغت كبغت 
ًن يوجو األبصار كالقلوب كالبصائر إٔب تلك اآلاثر بذنوهبم. كالقرآف الكر  هللا آخذ الظا٘تي

الباقية ٤با فيها من دركس كعرب، كمنها موجودة قائمة على األرض ، كمنها ٙبكى ُب القصص، 
اًك٥بيىا بػىٍْبى النَّاسً كمنها حفظتو الركاايت كُب الكتب التارٱبية، كقولو) ـي نيدى آؿ (كىتًٍلكى اأٍلىايَّ

 )اتعظوا ٗبن كاف قبلكم قبل أف يػىٌتعظ بكم من بعدكم(. ٕٖ  خطب ِف هنج البالغ، َُْعمراف/
كَََِّٔد سَؤًَْخ ، يْضِجٌَُٕكَََِّٔد ـَدءَظْيُْْ سُعُُِيُْ زِدُْسَِّْنَدضِ كَشِلٌُخ زَِٔد ػِنذَىُْ َِّٖٓ خُْؼِِِْْ ًَلَدمَ زِيِْ َّٓد ًَدٌُٗخ زِوِ َّغْعَ﴿-82-83

 ﴾ ًَلْذَهُ ًًََلَشَْٗد زَِٔد ًُنَّد زِوِ ُٓؾْشًِنِيَزَإْعَنَد هَدٌُُخ آَٓنَّد زِدَُِّوِ 
(ابلكتب السماكية ا٥بادية، اِبْلبَػيَِّناتِ (الذين يدعوف إٔب توحيد هللا)فَػَلمَّا َجاَءتْػُهْم ُرُسُلُهم)   

 أقاموا ٥بم ا٢بجج الواضحة القاطعة على حقانية ما يدعوهنم إليوك كا٤بعجزات الرابنية ا٣بارقة، 
َن اْلِعْلمِ َفرُِحوا مبَِ ) كيرشدىم كا ٗبن يذكرىم ٔبهلهم ؤ غَبكا كاستهز ا: ٗبعُب فرحوا (ا ِعنَدُىم مِّ

نٍػيىا كىىيٍم عىًن اآٍلًخرىًة ىيٍم بعلـو كثّبة أىم من علومهم ادكدة كقولو) نى ا٢بٍىيىاًة الد  يػىٍعلىميوفى ظىاًىرنا مًٌ
/ (غىاًفليوفى  تجارية كخرباهتم االقتصادية كعلومهم الزراعية هبم الر ، غٌرىم ما اكتسبوه من ٘بإالرـك

كغركران كالصناعية كفنوهنم السياسية، كاختصاصاهتم الفنية ا٤بتنوعة.. جعلهم يعيشوف انتفاخان 
ككانوا فوقيْب، كٓب يقبلوا ا٢بوار العلمي كال عقبلنيْب ذاتيان ُب داخلهم، فلم يكونوا موضوعيْب 

 (َعْوُف َما ُأرِيُكْم ِإَّلَّ َما َأَرىه َوَما َأْىِديُكْم ِإَّلَّ َسِبيَل الرََّشادِ قَاَؿ ِفرْ ح األفكار كقولو)قكال تبل
، فأعرضوا عن ا٢بق كأخذكا يقيموف الشبهات كاإلشكاالت على تعاليم األنبياء ِٗغافر/

تهم، كاستغنوا ٗبا ٲبلكوف من العلم الدنيوم، كمن كا٤برسلْب، كيستهزئوف ابلرسل كالرساالت كأدلٌ 
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اب العيش كالرفاىية كالتعلق ٕبٌب ا٢بياة، كعلمهم ا٤بادم ا٣بإب من نور ا٥بداية ككنوز أسب
:)٫بن قـو مهٌذبوف، فبل قاؿ سقراط، ّٓا٤بؤمنوف/ (ُكل  ِحْزٍب مبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوفَ الدراية كقولو)

ؤيانى لىٍو شىاءى اَّللَّي مىا أى ، كقولو)َِِ/ٖركح البيافحاجة بنا إٔب رسوؿ يهٌذبنا(   (ٍشرىٍكنىا كىالى آابى
، كُب عصران الراىن: حصل الغركر العلمي ُب اجملتمعات ا٤بادية األمريكية كاألكربية، ُْٖاألنعاـ/

واستغنت ابلعلم اٖتديث عن قيم ( إلغاء دور الدين من حياة البشري نراىا عمدت إٔب )
ر لعمل كاالنتاج الصناعي ا٤بتطوٌ ، كأعلنت اإل٢باد كترؾ دين هللا، كاالعتماد على االدين القّيم

يفة ظلكَبكنيات الواسع، أما ك كالتفنن بعآب األ ع، كتشجيع البحوث العلمية ا٤بتعددة،كا٤بتنوٌ 
كبدكنو أنصاؼ ا٢بياة، كاجَبار  ،الدين ضركرية ُب حياة اإلنساف، فهو حياة كداعم للحياة

 ا٢بياة، كضياع العمر ُب الضبلؿ البعيد.
، ُْٖ/ٕٕالبحار (َّل حياة إَّّل ابلّدين، وَّل موت إَّّل جبحود اليقي)عن اإلماـ علي)ع(

نسىافي ًإنَّكى كىاًدحه ًإٔبى  رىبًٌكى   كهنايتك إليو كقولو)هللايتك من اكيعٌلمك الدين أف بد ايى أىيػ هىا اإٍلً
ًقيوً  ا فىميبلى  ، كالذم ال يعرؼ كيف ينتهي، ال يعرؼ كيف يبدأ!، كالذم الٔاالنشقاؽ/ (كىٍدحن

َوَحاَؽ ِّبِم مَّا َكايُوا ِبِو )، كيكوف صديق الشيطاف ال يعرؼ ٤باذا يعيش ،يعرؼ ٤باذا ٲبوت
صاهبم كابؿ أ بطغياهنم، ك هللاخذىم أحاط هبم العذاب االنتقامي، ك أ( فنزؿ عليهم ك َيْستَػْهزِئُوفَ 

(كشدة فَػَلمَّا رََأْوا ِبََْسَنا)-ْٖ، ٖٕالقصص/(ًإ٭بَّىا أيكتًيتيوي عىلىى  ًعٍلمو ًعنًدماستهزائهم كقوؿ قاركف)
(كيف ٯبتمع آَمنَّا اِبّلِلَِّ َوْحَدُه وََكَفْرَن مبَا ُكنَّا بِِو ُمْشرِِكيَ ( مضطرين)قَاُلوا) ىوالوأعذابنا كعاينوا 

:ال يستقيم إٲباف عن النيب)ص()ِٙٚٔف هنج البالغ  خطب  اإلٲباف كيستقيم مع الضغط كالقوة؟ 
كال يستقيم قلبو حٌب يستقيم لسانو(حْب كانوا ُب أماف كفركا اب  عبد حٌب يستقيم قلبو،

آمنوا، كلكن بعد فوات األكاف، ألف  ولافسدكا ُب الببلد، كقهركا العباد، ك٤با رأكا العذاب كزلز أك 
يِنۖ  هللا يريد ٥بم أف ٱبتاركا اإلٲباف عن قناعة علمية ال عن ضغط كإكراه كقولو) ََّل ِإْكَراَه ِف الدِّ

 .ِٔٓالبقرة/(َقد تػَّبَػيََّ الر ْشُد ِمَن اْلَغيِّ 
ٲباف فتنة كبّبة، فتنة كامنة تتفٌجر منها الفًب! فًب تعمي كتطغي كتصم إالعلم ببل -ُ: فائدة

نو ٲبلك مقدرات عظيمة ُب إإٲباف يوحي ابلغركر كالكربايء،  كتبكم كتقٌسي القلوب، كالعلم ببل
نو عرؼ شيئان كغابت عنو أشياء كثّبة،  إقدرىا كمكاهنا، ك الكوف كالكائنات، فيتجاكز بنفسو 

نٍػيىا كىالى يػىغيرَّنَّكيم اًبَّللًَّ اٍلغىريكري ) كقولو ، كما ىي حاؿ الشركات ّّلقماف/(فىبلى تػىغيرَّنَّكيمي ا٢بٍىيىاةي الد 
، الٍب دينها داننّبىا، كالٍب تك ؽ كحقوؽ خبلر ابلقيم كا٤ببادئ كاألفاالحتكارية ا٤بستثمرة اليـو

اإلنساف، كتسخر من أماين الشعوب ا٤بستضعفة، ُب غرر ا٢بكم)فو هللا لقد سَب، حٌب كأنو 
 ،للحياة علـو ظاىرة كابطنة -ِغفر( كأنو أمهل حٌب كأنو أٮبل، كأنو أنذر حٌب كأنو أعذر!، 

 ٓب الشهادة، فلما جاءهتم الرسل بعلـو ا٥بدايةآب الغيب، كعلـو خاضعة لعاعلـو خاضعة لع
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ستهزؤكا ٗبا أتتهم بو االظاىرية، فالدنيوية ا٣باضعة لعآب الغيب، كىم معجبوف بعلومهم ا٤بادية 
بُوا مبَا مَلْ ، عآب ا١بزاء ُب يـو القيامة كقولو)الدائم رسل هللا الذم ييعُب ابلعآب اآلخر َبْل َكذَّ

ؤالء كاألطفاؿ ا١بهبلء الذين يلعبوف ابلدرة الثمينة ، فهّٗيونس/(٤تُِيطُوا بِِعْلِمِو َوَلمَّا أيَْهِتِْم َتَِْويُلوُ 
 نصيب(! )ما أخسر من ليس لو ُب اآلخرة ِف غرر اٖتكم! ككأهنا كرة قدـ

 ﴾ًَٕكِشُخٌَُْد ىُنَدُِيَ ًَخَغِشَ ػِسَددِهِ كِِ خََِطْ هَذْ خَُّعِِ خَُِّوِ عُنَّطَكََِْْ َّيُ َّنلَؼُيُْْ بِميَدُٗيُْْ ََُّٔد سَؤًَْخ زَإْعَنَد ﴿-84
(ك٤با رأكا عذابنا كشدتو كأىوالو انزالن عليهم، ألف فَػَلْم َيُك يَنَفُعُهْم ِإ٦تَايُػُهْم َلمَّا رََأْوا ِبََْسَنا)

إٲباهنم كىم ُب حالة االضطرار ليس بشيء، كال يقبل منهم ألهنم بذلك يريدكف التخٌلص من 
كاإلٲباف االضطرارم، فهو إٲباف عند  كىناؾ فارؽ كبّب بْب اإلٲباف االختيارم ،العذاب اتـو

الفزع، ال إٲباف من اختيار كقناعة، ىذا اإلٲباف االضطرارم ال ينفعهم، كما قاؿ فرعوف حْب 
 آمىنتي أىنَّوي الى ًإلى وى ًإالَّ الًَّذم آمىنىٍت بًًو بػىنيو ًإٍسرىائًيلى كىأىانى ًمنى اٍلميٍسًلًمْبى، آآٍلفى كىقىٍد عىصىٍيتى ) غرقو
: سن  هللا(ُسنََّت اّلِلَِّ الَِِّت َقْد َخَلْت ِف ِعَباِدهِ ) ُٗ-َٗيونس/ (لي كىكينتى ًمنى اٍلميٍفًسًدينى قػىبٍ 

ُب ا٢بياة ال تتغٌّب كال تتبدؿ كال تتحوؿ، إٌف اإلٲباف أك التوبة ا٤بستمرة طريقتو كقانونو كحكمتو 
ة لو ابإلٲباف من قريب كال كىذا ال صل ،ال تقبل عند ساعة االحتضار  أك ساعة نزكؿ العذاب

كىلىٍيسىًت التػٍَّوبىةي لًلًَّذينى يػىٍعمىليوفى السَّيًٌئىاًت حىٌبَّ  من بعيد، كقد فات األكاف على الكافرين، كقولو)
: جارية فاعلة مؤثرة ُب كل سن  هللا، ُٖالنساء/(ًإذىا حىضىرى أىحىدىىيمي اٍلمىٍوتي قىاؿى ًإيٌنً تػيٍبتي اآٍلفى 

سنة اثبتة ال تضطرب كال تتخٌلف عن دكرىا، كال ٙبيد عن ا٢بق كالصراط زماف كمكاف، 
ا٤بستقيم، فهي سنة قائمة فيهم كُب أمثا٥بم من ا٤بكذبْب الذين يؤمنوف عند رؤية 

(ىذه ىي النهاية الٍب يستحقوهنا، كا١بزاء من جنس العمل،  َوَخِسَر ُىَناِلَك اْلَكاِفُروفَ العذاب)
: من غفل اٗتاسر)عن النيب)ص(، ُِاألنعاـ/ (ا َأيُفَسُهْم فَػُهْم ََّل يُػْؤِمُنوفَ الَِّذيَن َخِسُرو كقولو)

)ماذا ينتفع اإلنساف لو ربح  عن السيد ا٘تسيح)ع(، ّٗٓتنبيو ا٣بواطر صد( اعن إصبلح ا٤بع
 العآب كلو، كخسر نفسو(؟! احذركا سنة هللا ا٤بطردة ُب ا٤بكٌذبْب السابقْب. 

كتؤكد أف اإلٲباف ال  ذا ا٤بشهد العنيف ٚبتم السورة آايهتا الساطعة،: على ىوِف اٗتتاـ، يقوؿ
ئلٲباف، كالٍب تركز على ا٤بعركة القائمة بْب ا٢بق كالباطل، كا٢بق مع ليكوف إاٌل إبرادة ٨بتار 

 الرٞبن، كالباطل مع الشيطاف، كبذلك يتناسق ىذا ا٣بتاـ ا٢بذر، مع جٌوىا الَببوم ا٥بادئ،
حيم، ُب تزكية النفس كهتذيب عاداهتا، فهو موضوعها األصيل ا٤بنقذ كظلها التوعوم الر 

َوْعُي الُقرآِف ًب بعوف هللا تعأب)، َُيونس/( كىآًخري دىٍعوىاىيٍم أىًف ا٢بٍىٍمدي َّللًًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى ) ا٢بكيم.
٢بمد تتم بقدرم ال بقدرىا، ٔبهد متواصل، فلٌلو ا٢بمد كا٤بٌنة، كاب(لسورة غافر، اْلُميسَّر

 /ربيعُٓـ ا٤بوافقَُِِ/ْ/ُٓالصا٢بات، كتزداد الربكات، كتدفع النقمات بتاريخ 
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الكاظمية، داعْب هللا تعأب  -ق، مع تصحيحها عدة مرات كتدقيقها ُب بغدادُِْْاألكؿ/
 أف يعيننا على تكملة بقية الٌسور القرآنية الكرٲبة، إف ريب ٠بيع ٦بيب الدعاء.

 مسم البغدادبقلم الباحث:مكي قا

 من مقاصد السورة:
سبلمية، التوحيد، كالنبوة كالرسالة، كا٤بعاد مكية، تتناكؿ األىداؼ األساسية ُب العقيدة اإل

، ابتدأت وىكذا الّسور ا٘تكي  الِت تؤكد على أركاف اإل٦تاف وَتثريه ِف النفوسكا١بزاء، 
لى صدؽ النيب)ص( فهو معجزتو السورة اب٢بديث عن القرآف ا٤بنٌزؿ من الرٞبن، كالداؿ ع

ا٣بالدة، كٙبدثت السورة عن الوحي، كأف الرسوؿ )ص( بشر خٌصو هللا تعأب ابلوحي، كأٌىلو 
ختاره ليكوف داعيان إٔب هللا، كمرشدان إٔب منهجو ا٤بستقيم، ٍب انتقلت لنبوة كا٥بذا اللقاء كأكرمو اب

فالكوف كلو انطق بعظمة هللا السورة عن مشهد ا٣بلق األكؿ، كخلق السماكات كاألرض، 
بْب ا٤بعاندين، ٍب عرضت ا٢بديث عن منازؿ كتوحيده، كعرضت السورة التذكّب ٗبصارع ا٤بكذٌ 

 وختمت السورةا٤بؤمنْب كتكرٲبهم الذين استقاموا على اإلسبلـ، فأكرمهم هللا دار ا١بناف، 
العلم ا٢بديث ليستدلوا سرار ىذا الكوف، مع تقدـ أبوعد هللا للبشرية، أبف يطلعهم على بعض 
، ّٓاآلية/(َسُنرِيِهْم َآاَيتَِنا ِف اآْلَفَاِؽ َوِف َأيْػُفِسِهمْ على صدؽ ما أخرب عنو القرآف كقولو)

ح فيها الدالئل ايت، ككضٌ ألف هللا تعأب فٌصل فيها اآل )حم السجدة(ّٔتيت )سورة فّصلت(
 .قدرتو كتوحيده، كأقاـ الرباىْب على كجوده كعظمتو لىع
 )من قرأ حم السجدة، أعطي بعدد كل حرؼ منها عشر حسنات( عن النيب)ص(:( فضلها)

)من قرأ حم السجدة كانت لو نوران يـو القيامة مىدَّ بصره، كسركران، كعاش  عن اإلماـ الصادؽ)ع(
  .ّص٦ٗبمع البيافُب ىذه الدنيا مغبوطان ٧بمودان(

سٌور )ع()إٌف اإلماـ الصادؽ  كعن َُٓ/ْنور الثقلْبعن النيب )ص( )ا٢بواميم اتج القرآف(
الٍب ٯبب السجود عند تبلكة آايهتا أك عند االستماع  ائم أربع، كعٌد منها ىذه الٌسورة(عز ال

 .ُّٓ/ْالصاُب)ا٢بواميم رايحْب القرآف( كعنو)ع( إليها.
 ىذا الفضل بشرطو كشركطو، كاالستقامة على منهج هللا من شركطو.:مالحظ  

 

 ترتيبها
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﴾لْ﴿-ٔ  
سٌور عة، حا، ميم )من اآلايت ا٤بتشاهبات(، كتقدـ ُب أكؿ سورة البقرة من األحرؼ ا٤بقطٌ تقرأ: 

ا٢بواميم السبعة متسلسلة ُب القرآف، كىذه اثين سورة كىي: غافر، فصلت، الشورل، الزخرؼ، 
عجاز القرآف، حيث إإهنا إشارة إٔب ( حماب٢برفْب )تبدأ الدخاف، ا١باثية، األحقاؼ،. ألهنا 

لف من جنس ىذه األحرؼ العربية الٍب يستخدمها البشر، كمع ذلك ىم عاجزكف عن نو مؤ أ
ُب الببلغة كالفصاحة كالعلـو الدقيقة، كمن أىداؼ ىذه األحرؼ جلب  وك بعضأاإلتياف ٗبثلو 

الِت ٣تب العزائم السور من وىذه السورة نتباه ا٤بستمعْب كدعوهتم إٔب السكوت كاإلصغاء، ا
، ِٔ/النجمسورة ، ك ُٗسورة العلق/)إف العزائم أربع:  إلماـ الصادؽ)ع(عن ا، فيها السجدة

: االفتتاح اب٢بركؼ ا٤بقطعة من سور شٌٌب، فائدة( ّٖ/فصلتسورة ، ك ُٓ/السجدةسورة ك 
كتكرار ىذا االفتتاح يتمشى مع طريقة القرآف الَببوية ُب تكرار اإلشارة إٔب ا٢بقائق ا٤بهمة الٍب 

ْلف فطرة اإليساف ُتتاج نتباىو ٥با، كٌٙبرؾ مشاعره كذىنو، اكتثّب  يلمس هبا القلب البشرم،
ا٤بهمة ُب بطرؽ شٌب كأساليب متعددة، لتثبيت ا٢بقيقة القرآنية  دائمًا إىل تكرار التنبيو!

َذا اْلُقْرآِف لَِيذَّكَُّرواكقولو)كيلفت األنظار،  ، كالتكرار ييعٌلم الشطٌار نفسو  (َوَلَقْد َصرَّفْػَنا ِف ىَه
 : كرران بوجوه كثّبة.صّرفنا، ُْاإلسراء/

ِ خُشَّلِِْْ﴿-ٕ َ خُشَّلََْٰٖٔ  ﴾ظَنضٌَِّ ِّٖٓ
نَ )افتتحت السورة ا٤بباركة بوصف القرآف الكرًن أنو  الرَّْْتَهِن هللا سبحانو، كذكر) (تَنزِيٌل مِّ

 الصادؽ)ع(عن اإلماـ عند ذكر تنزيل الكتاب، من الرٞبة العامة، كالرٞبة ا٣باصة،  (الرَِّحيمِ 
أم أف الرٞبن اسم عىلىم  (اسم عاـ بصف  خاص : الرحيم، اسم خاص بصف  عام : الرْتن)

عن ذات هللا كحده، كال يطلق على غّبه، كلذا تقدـ على الرحيم، كالرٞبة ىي الصفة البارزة 
ٔب تسديد، (ابلذكر ألف ا٣بلق ُب الدنيا ٕباجة إالرَّْْتَهِن الرَِّحيمِ للقرآف، كخص ىذين الوصفْب )

كا٤برضى اتاجْب إٔب دكاء، كالقرآف مشتمل على ما ٰبتاجو ا٤برضى من األدكية الشافية، 
كعلى ما ٰبتاج إليو األصٌحاء من األغذية الكافية، فالقرآف الكرًن رٞبة للعا٤بْب، كنزؿ على نيب 

، كالذم أنزؿ القرآف هللا تعأب َُٕنبياء/األ(َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإَّلَّ َرْْتًَ  لِّْلَعاَلِميَ ) )ص( كقولو الرٞبة
، كعن ْٓاألنعاـ/(َكَتَب رَب ُكْم َعَلىه يَػْفِسِو الرَّْْتَ َ فهو أساس الرٞبة كمصدرىا كقولو تعأب)

كنز )ما خلق هللا من شيء إاٌل كقد خلق لو ما يغلبو، كخلق رٞبتو تغلب غضبو( النيب)ص(
صفة الغالبة ُب ىذا التنزيل السماكم الثمْب ا٤ببارؾ ، تشّب اآلية إٔب أف الََُّٗالعماؿ خرب 

جٌلها أ، كمن أعظم رٞبتو ك ُٔٓاألعراؼ/(َوَرْْتَِِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ ( كقولو)صف  الرْت  العام )
أنزؿ ىذا الكتاب ا٤بسدد، كالنور ا٥بادم ا٤بؤيد، كالصراط ا٤بستقيم كا٢بجة البالغة، كالفرقاف 

 فوؽ الثمندستور حياة  ،مبارؾمن الباطل ُب كل شيء، فهو تنزيل الصحيح الذم ٲبيز ا٢بق 
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، ِ-ُالرٞبن/(َعلََّم اْلُقْرآفَ ، الرَّْْتَهنُ ، عإب ا٤بضامْب، كنز السماء ُب ىذه األرض، كقولو)ادكد
الرٞبة العا٤بية للناس أٝبعْب، حٌب أحكاـ ( الرَّْْتَهنِ )(ٝبيعو على أساس عّلم القرآف) كىنا جاء

! كالنتيجة ا٢بتمية ٥بذه الرٞبات كالقمع ص فهي للردع كا٤بنع كالتهذيب كليس لبلنتقاـاالقص
عاليمو بعلم، انسجم تأف من ٛبٌسك ابلقرآف بصدؽ، كعمل ب ،ا٤بنزالت ا٥بادايت الشفافات

اـ العا٤بي الكوين العاـ، فاتٌفقت السنن اإلنسانية ظمع الن ، ابلتنسيقامو الشخصي ا٣باصظن
كونية العامة ُب كحدة كاحدة موٌحدة مٌتحدة ! لذلك يطمئن قلب ا٤بؤمن بذكر مع السنن ال
عرض عن القرآف فقد ظلم نفسو، أكمن  ِٖالرعد/ (َأََّل ِبذِْكِر اّلِلَِّ َتْطَمِئن  اْلُقُلوبُ هللا كقولو)

 (َلَم يَػْفَسوُ َوَمن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّلِلَِّ فَػَقْد ظَ ) كتعدل حدكده كأىاف كرامتو الٍب كٌرمو هللا هبا
َن الرَّْْتَهِن الرَِّحيمِ ) ُالطبلؽ/ (تنزيل القرآف ابلتدريج ا٤بوضوعي ٕبسب الظركؼ كا٤بواقف تَنزِيٌل مِّ

حركي كاقعي، ألنو كرًن قرآف   ولة، فهيكاألحداث، من أجل أف يرتفع الناس إٔب أىدافو األص
ٌلف إٔب نور اإلسبلـ ا٤بتألق، نزؿ من خبلؿ حركة الواقع، جاء لينهض ابلواقع ا١باىلي ا٤بتخ

مة الوجود على يحقيقي ألنو ينسجم مع الفطرة اإلنسانية، كيبٌْب فلسفة ا٢بياة كقمنهج كأنو 
لغز : واٖتياة، كيؤكد عليها أنو أكرب من ظاىره ا٤بشهود، كيكشف حقيقة ا٤بعاد إٔب يـو القيامة

س أبخبلؽ هللا تعأب، فإنو يقودىم إٔب ، ليتشبو النامبهم َّل يفّسرىا إَّّل اإل٦تاف ابليـو اآلخر
 : من مكانة عليا إٔب مكانة كمنزلة أدىن كقولوالنزوؿ (تَنزِيلٌ سٌلم التكامل كقواعد التكافل )

، ىذا التنزيل ا٤ببارؾ ا٤بسدد يصلح للناس دنياىم كما َُٓاإلسراء/(كىاًب٢بٍىقًٌ أىنزىٍلنىاهي كىاًب٢بٍىقًٌ نػىزىؿى )
 يصلح ٥بم آخرهتم.

 ﴾عَدذٌ كُقَِِّطْ آَّدظُوُ هُشْآًٗد ػَشَزًِّْد ُِّوٌٍَّْ َّؼًٌََُِِْٕٔ﴿-ٖ
َلْت آاَيتُوُ )    م البصّبة، كموٌضح : كتاب جامع لعلـو ا٥بداية الٍب تقوٌ القرآف (ِكَتاٌب ُفصِّ

لفلسفة البداية كالنهاية، فهو يبٌْب للعلـو ركحها، كللحياة معناىا، كللمخلوقات مغزاىا، فهو 
إٔب علمو، حٌب يكمل ٥بم  ان ة الوجود كغاية ا٤بوجودات، لذلك كاف كل علم مفتقر يوٌضح علٌ 

( . ِكَتاٌب الشوط، كيهٌذب ٥بم طبائعهم كيقٌوـ عاداهتم كأفكارىم، كيهديهم للٍب ىي أقـو
َلْت آاَيتُوُ  (كتاب مٌيزت ككضحت آايتو عن بعضها بفواصل كمقاطع، كبٌينت أحكامو ُفصِّ

و كقصصو كأمثالو، كٓب تدع عذران ٤بعتذر، ظعت نصائحو كمواعمو،كتنوٌ كمعانيو كمراميو كعلو 
َلْت آاَيتُوُ كعلة ٤بتعلل ) ( التفصيل اكم ُب موارد التفصيل، كفق األغراض كاألىداؼ ُفصِّ

ًبّبو ) ا٤بهمة ُب حياة اإلنساف كقولو لىٍت ًمن لَّديٍف حىًكيمو خى تيوي ٍبيَّ فيصًٌ ، ُىود/(ًكتىابه أيٍحًكمىٍت آايى
كرتبت  ،، كتكرير ا٤بقاصد ا٤بهمة أبساليب ببلغية متعددةوالتفصيل أيِت على وجوه البياف

، كأفضل فهم للقرآف أنو يفسر  آايتو بشكل جيد ٕبيث ال ٚبتلط آية آبية كال مفهـو ٗبفهـو
 (ََّل ِمْن َخْلِفوِ َّلَّ أيَْتِيِو اْلَباِطُل ِمن بَػْيِ يََدْيِو وَ ) بعضو بعضان، فبل ٦باؿ فيو لبللتباس كقولو
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، إنو ليس ُب يد ا٣بلق كتاب ٠باكم صحيح ٧بفوظ ٜبْب اجتمع فيو من العلـو ِْفصلت/
(نزكؿ قُػْرآًن َعَربِيًّا)رشاداتو إك  تواءا٤بختلفة ا٤بهمة مثل القرآف الكرًن، ك٠بي كرٲبان لكثرة عطا
كألف ٬ببتهم ٙبمل  ،٢بمل الرسالةالقرآف بلغة العرب ال يعِب امتيازان قوميان ٥بم، بل يعِب قابليتهم 

من ا٣بصائص كا٤بؤىبلت الٍب تؤىلهم لذلك، كأف تكوف الرسالة عا٤بية للناس كافة فهي الرسالة 
افَّةن لًٌلنَّاسً ) ا٣باٛبة كقولو ابللغة الفصحى، أكمل  (قُػْرآًن َعَربِيًّا، )ِٖسبأ/(كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّ كى

ف هللا ال إها كأبلغها، فهي تعطيك أبلغ العبارات أبقل الكلمات، ك اللغات كأٝبلها كأجٌلها كأدقٌ 
ٍلنىا ًمن رَّسيوؿو ًإالَّ بًًلسىاًف ) يرسل رسوالن إاٌل بلغة قومو ليفهموا منو كينسجموا معو كقولو كىمىا أىٍرسى

ى ٥بىيمٍ  رب، كألف الرسوؿ عريب، كاضحان جليان نزؿ بلساف الع (قُػْرآًن َعَربِيًّا) ْإبراىيم/(قػىٍوًمًو لًيػيبػىْبًٌ
، كاف العرب يعلموف دقائق اللغة العربية كببلغتها وأف أيّ  لغ  فهي وسيل  لتوصيل ا٘تعىن

 ، كينبغوف فيها، كنزؿ القرآف ا٤بعجز بلساهنم، فجاء ٙبدم القرآف من جنس ما نبغ فيو القـو
 كىو الفصاحة كالببلغة كالشعر كالبياف.

عجازه، إفهموف تفاصيل آايتو كدالئل تلقـو يتفكركف كيتدبركف كي ،حصران  (لَِّقْوـٍ يَػْعَلُموفَ )
كصادقان أف  ،كٝباؿ سياقو الببلغي، كال يتذكؽ أسرار علومو إالٌ من كاف حريصان ُب طلب العلم

  عٌلم للوصوؿ إٔب ا٢بقيقة الكربل!يت
٢بياة كقيمة الوجود لقـو يطمحوف ُب ٙبصيل العلم، كيريدكف معرفة فلسفة ا( لَِّقْوـٍ يَػْعَلُموفَ )

كلديهم االستعداد للبحث العلمي كالتعليم العإب، كالقدرة  ،على أنو أكرب من ظاىره ا٤بشهود
على التمييز بْب الفكر األصيل ا٥بادم كالفكر الدخيل ا٤بضل، أما ا١باىلوف كا٤بستكربكف 

آمىنيوا ىيدنل كىًشفىاءه   كىالًَّذينى قيٍل ىيوى لًلًَّذينى كأصحاب حٌب الدنيا، فبل يزيدىم إاٌل ضبلالن كقولو)
نو ترغيب لطلبة العلم أف أيخذكا إ، ْْفصلت/(عىمنىالى يػيٍؤًمنيوفى ُب آذىاهًنًٍم كىقٍػره كىىيوى عىلىٍيًهٍم 

أىفػىتػيٍؤًمنيوفى بًبػىٍعًض اٍلًكتىاًب ) ببعض كقولو اكيتعٌلموا منو كال يعلموه، كال يؤمنوا ببعضو كيكفرك 
نٍػيىا   كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىتىٍكفيريكفى بً  ًلكى ًمنكيٍم ًإالَّ ًخٍزمه ُب ا٢بٍىيىاًة الد  بػىٍعضو ۚ فىمىا جىزىاءي مىن يػىٍفعىلي ذى 

 . ٖٓالبقرة/ (يػيرىد كفى ًإٔبى  أىشىدًٌ اٍلعىذىابً 
َلْت آاَيتُوُ : )فائدة ىو القرآف الكرًن كتاب الوجود كلو، فهو كتاب جامع  (..ِكَتاٌب ُفصِّ
ات ُب دنياؾ كآخرتك، إما تقرأه بلسانك أك تقرأه بعينيك، فهو كتاب يكتب ُب للخّب 

ته بػىيًٌنىاته ُب صيديكًر الًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى السطور، كييقرأ من الصدكر كقولو)  (بىٍل ىيوى آايى
 ِْْٓكنز العماؿ خربكلْب كاآلخرين فليثٌور القرآف()من أراد علم األعن النيب)ص(، ْٗالعنكبوت/

َلْت آاَيتُوُ ) كل آايت الكوف كشؤكف الكائنات إٔب أف تقـو الساعة، فهو   و(فصلت فيُفصِّ
َياًن دستور حياة الطمئناف القلوب كلسعادة اإلنساف، كمنهج اتباع ٧بفوظ الستقامتو كقولو) تِبػْ

رٍَّطنىا ُب اٍلًكتىاًب ًمن مَّا فػى ، كقولو)ُُُيوسف/ (كىتػىٍفًصيلى كيلًٌ شىٍيءو ، كقولو)ٖٗالنحل/(لُِّكلِّ َشْيءٍ 



 

  الرابع والعشروف/ إتزء  ٗ٘  / عدد آايهتا كي/ م ٔٗفصلت / سورة  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     471
 

َلْت آاَيتُوُ ) ّٖاألنعاـ/ (شىٍيءو  ف ٦برايت األمور، كسنن ا٢بياة ُب العاقل كغّب العاقل إ(أم ُفصِّ
لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌيًن  موجودة ُب القرآف، ابلتلميح أك ابلتصريح أك ابإلشارة أك ابلداللة كقولو)

مهمة ال  تعدد األجياؿ كتطٌور العلـو أمورمع تداكؿ األايـ ك ، معناىا أنو ستظهر ّّالتوبة/ (كيلًٌوً 
ٯبد الناس حبٌلن ٥با إال أف يرجعوا إٔب حكم القرآف، فالظهور من دالالتو ليس أبف يكونوا 
 مسلمْب، كلكن بظهور ا٢بجة اإلسبلمية البالغة عليهم، حٌب يشهد لو من ٓب يؤمن بو كقولو

عن ، ِْاألنفاؿ/(مىٍفعيوالن لًٌيػىٍهًلكى مىٍن ىىلىكى عىن بػىيًٌنىةو كىٰبىٍٓبى  مىٍن حىيَّ عىن بػىيًٌنىةو  لًٌيػىٍقًضيى اَّللَّي أىٍمرنا كىافى )
 ُّٔ/ُالكاُب (حتّج على الناس مبا آَتىم وما عّرفهماإّف هللا عزوجل )اإلماـ الصادؽ)ع(

 افصحهأكأعمقها بناءن، ك  ألف لساف العرب أبلغ األلسن منطقان، كأدٌقها بياانن، (قُػْرآًن َعَربِيًّا)
 ،جبلالن كأتثّبان ُب النفوس، ليسهل عليهم فهمو كالتفاعل معوإمعُبن، كأٝبلها لفظان، كأكثرىا 

الواعي للناس كافة، كليكونوا قادة البشرية ٝبعاء، كينبغي أف تكوف   وكليتحملوا مسؤكلية ببلغ
تيٍم كقولو ) على العرب،  للمسلمْب، كىذا فضل من هللا ان كل ا٤بذاىب كا٤بلل األخرل تبع نػٍ كي

يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت لًلنَّاسً  عرضوا عن ٙبمل ىذه ا٤بسؤكلية الكربل، فإذا أ ،َُُآؿ عمراف/( خى
ئدين، أذاٌلء كليسوا  افيكوف العرب متبوعْب كليسوا اتبعْب، كمقودين كليسوا قكىجركا القرآف، 
رىكيٍم ٍبيَّ الى يىكيونيوا أىٍمثىالىكيمكىًإف تػىتػىوىلٍَّوا يىٍستػىٍبًدٍؿ قػىوٍ كرماء كقولو)  .ّٖدمحم/(منا غىيػٍ

 ﴾زَؾِريًخ ًََٗزِّشًخ كَإَػْشَكَ ؤًَْؽَشُىُْْ كَيُْْ َُد َّغَْٔؼٌَُٕ﴿-ٗ
: ٤بن صدقو كعرؼ قدره كأٌدل حقو كأصدؽ معو بشرياً (َبِشريًا َويَِذيًراصفة ابرزة لقرآننا )   

: ابلضعف ويذيراً آلجل، اا٢بسنة كالثواب العاجل ك كاىتدل هبديو كأقبل على هللا، ابلعاقبة 
كالضبلؿ للكافرين كالفاسدين ابلعاقبة الوخيمة، كالعقاب العاجل كا٣بذالف، كا٥بواف كا٣بزم 

: ٤بن كذبو، كٓب يعرؼ قدره، كٓب يؤد حٌقو، كأقبل على ىول ويذيراً آلجل بعذاب ا١بحيم، اك 
)ما عن النيب)ص(، ّْالفرقاف/(وي ىىوىاهي أىفىأىنتى تىكيوفي عىلىٍيًو كىًكيبلن أىرىأىٍيتى مىًن اٚبَّىذى ًإ٥بى ى ) نفسو كقولو

: يهم للقرآفالناس ٜتتلفوف ِف تلقّ ، ُٕٗ/ِركح البيافعيبد إلو أبغض على هللا من ا٥بول(
كمنهم من ٯبادؿ بغّب علم،  ،فمنهم من يسمع كينفعل كيتدبر كيبحث علميان كيسجد 

كيعرض عنو بدكف تفٌكر، كمنهم من يسمع كيستهزئ خوفان على  كمنهم من يستمع القرآف
( عن االستجابة أبلسنتهم، كىم يعتقدكف ابلقرآف بقلوهبم، فََأْعَرَض َأْكثَػُرُىمْ ) سيادتو كزعامتو

فَػُهْم ََّل إذا بلغ فوؽ مقداره تنٌكرت أحوالو( ) اللئيم)ِف غرر اٖتكمكىذا ىو ا١بحود اللئيم، 
يستمعوف إليو كال يصغوف كال يتفكركف حينما ييقرأ القرآف عليهم، بل كانوا  فهم ال (َيْسَمُعوفَ 

ال يتفكركف فيو، بل إهنم يقاكموف أثر ىذا القرآف ُب نفوسهم،  غتةيعرضوف عنو، كإذا ٠بعوه ب
مع كوهنم  ،لةفكأهنم صم ال يسمعوف! ألف منافذ قلوهبم مغلقة، كأجهزة االستقباؿ عندىم معطٌ 

ـْ َعَلىه قُػُلوٍب َأقْػَفاُٙتَاكقولو)  من أىل العلم!،  عن اإلماـ علي ِْدمحم/ (َأَفاَل يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرآَف َأ
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ه الضبللة، كمن ال ه الباطل، كمن ال يستقيم بو ا٥بدل تضرٌ )إٌف من ال ينفعو ا٢بق يضرٌ  )ع(
ان لتقاليد ، أعرضوا عن القرآف ا٢بق جهبلن كتعصبُٗ/ِشرح البيافه الٌشك(ينفعو اليقْب يضرٌ 

دت عند التقاليد كطمعان بنفع عاجل ألف عقو٥بم ٘بمٌ  ،اآلابء، كالعرؼ االجتماعي العاـ
فبل ٲبلكوف سبيبلن  ،ا٤بألوفةالفاسدة كاألعراؼ ا٤بوركثة، كحياهتم ٙبجرت عند العادات ا١باىلية 

واجهوف دعوات ٢بركة الفكر ا١بديد، كال ٯبدكف طريقان لتغيّب القناعات ا٣باطئة، ك٥بذا كانوا ي
ِإف َكاَد لَُيِضل َنا َعْن آِٙتَِتَنا َلْوََّل َأف ) كقولواللئيمة،  كا٤بهاٝبة العنيفة التغيّب أبساليب ا٤بعارضة 

َها كذلتهم كالقرآف دستور حياهتم، ، لقد كانت عزة ا٤بسلمْب ابإلسبلـ، ِْالفرقاف/ (َصبَػْرَن َعَليػْ
: ُب اآلية فائدةعودة إٔب القرآف لتعود عزٌتنا إلينا. ، فساءت أحوا٥بم، فعلينا الهىجر تركو ك ُب 

ذاف، فانفتحت ؿ هللا تعأب بلطفو عنهم ثقل اآلاز إٔب أف األقل ىم الذين يصغوف، فأإشارة 
 ذىاف ٗبعاين القرآف، فاستقاـ السلوؾ، كاستقرت النفوس.األ
 ﴾ًَكِِ آرَخِٗنَد ًَهْشٌ ًَِٖٓ زَْْنِنَد ًَزَْْنِيَ لِفَدذٌ كَدػََْْٔ بَِّٗنَد ػَدًٌََُِِٕٓهَدٌُُخ هٌُُِزُنَد كِِ ؤًَِنَّصٍ َِّّٓٔد ظَذْػٌَُٗد بَُِْْوِ ﴿-٘
كف كانوا أحياانن يسمعوف القرآف فيتأثركف بو، كلكنهم يظهركف أهنم ال يسمعوف، ألهنم يسدٌ    

ك نفوسهم، هنم يقاكموف أثر ىذا القرآف ُب ٙبريإاألبواب كالنوافذ ا٥بادية ا٤بوصلة إٔب قلوهبم، 
(أتييسا للرسوؿ ليكف عن دعوهتم، كتكلموا هبذا األسلوب َوقَاُلواقالوا ذلك إمعاانن ُب العناد! )

حوا بنفرهتم منو كتباعدىم عنو الساخر ا٤بعاند ليدب الفشل ُب مهمتو)ص(، ٍب صرٌ  را٤بتحجٌ 
َّ  )-ُبثبلثة أسباب احتقاران لدعوتو  َوِف آَذايَِنا )-ِ(ا َتْدُعوَن ِإلَْيوِ َوقَاُلوا قُػُلوبُػَنا ِف َأِكنٍَّ  ٝتِّ

(ٍب ابرزكه اب٣ببلفات ا١بدلية العقيمة، ٗبا ٓب يبق بعده ٦باؿ بَػْيِنَنا َوبَػْيِنَك ِحَجابٌ  )-ّ (َوْقر
 ( َفاْعَمْل ِإيػََّنا َعاِمُلوفَ ) لؤلمل كال للوفاؽ فقالوا

ب ا٤بتكاثفة الٍب تغٌلف غطية كا٤بوانع كا٢بجاأل(ٝبع كناف: كىي َوقَاُلوا قُػُلوبُػَنا ِف َأِكنَّ ٍ : )ا٘تعىن
قلوهبم، فبل ينفذ إليها نور ا٥بداية كنعمة الدراية، شبهوا حاؿ أنفسهم مع رسوؿ هللا)ص(ٕباؿ 

كالعناد كاالتباع األعمى، كأجهزة كالنفرة شيئْب بينهما عوازؿ ٠بيكة، كحجب من الوحشة 
َّا َتْدُعوَن إِ االستقباؿ عندىم معطٌلة) َوِف آَذايَِنا (من اإلسبلـ ا٤بعتمد على أساس التوحيد)لَْيوِ ٝتِّ

سمع دعوتك ن( ثقل كصمم، كآذاننا مسدكدة عن ٠باع القرآف، كمعرضة عن دين هللا فبل َوقْػرٌ 
، كىكذا تفعل ُْا٤بطففْب/ (َكالَّ َبْل رَاَف َعَلىه قُػُلوِّبِم مَّا َكايُوا َيْكِسُبوفَ اإلسبلمية، كقولو)

م العقوؿ عن التفكّب، كتطلق العناف للجهل النفوس، فإهنا ٛبيت القلوب، كٙبجٌ  األىواء ُب
كالعناد كالضبلؿ فيقودىم إٔب سوء العاقبة، مثلهم كا٤بريض الوقح الذم يعَبض على الطبيب 
الذم يعا١بو، كيشكك فيو! كٓب يذكر القرآف اللساف ىنا، ألهنم ٓب يتكلموا ُب الدين، ألهنم ٓب 

(كحاجز ٠بيك عازؿ بيننا ٲبنعنا عن التواصل بَػْيِنَنا َوبَػْيِنَك ِحَجابٌ  تكلموا !)يسمعوا حٌب ي
عراض عنو من  ظهركا اإلأكالتفاىم، ٕبيث لو كانت آذاننا سا٤بة فإان ال نسمع كبلمك! إهنم 
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، ْٖنفاؿ/األ(كىًإٍذ زىيَّنى ٥بىيمي الشٍَّيطىافي أىٍعمىا٥بىيمٍ كل جهة، كرضوا ٗبا ىم عليو من جاىلية كقولو)
ا لًقىٍوـو ييوًقنيوفى كقولو ) ٥بىيٍم كقولو) َٓا٤بائدة/( أىفىحيٍكمى ا١بٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اَّللًَّ حيٍكمن

(عليها َّبا َوَٙتُْم َأْعُيٌ َّلَّ يُػْبِصُروفَ طبع هللا عليها فبل تعقل ) ُٕٗاألعراؼ/(قػيليوبه الَّ يػىٍفقىهيوفى هًبىا
، فبل ان صممك  ان (جعل ُب آذاهنم كقره َوَٙتُْم آَذاٌف َّلَّ َيْسَمُعوَف ِّبَاجب فبل تبصر ا٥بداية )غطاء كح
(كقالوا ذلك ليكوف النيب)ص(ُب أيس من قبو٥بم ُأولَهِئَك َكاْْلَيْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَال  ) ا٥بدل فيسمعو 
عوه إاٌل حجاب الكربايء أبدان ال حجاب حقيقي كما يدٌ  (بَػْيِنَنا َوبَػْيِنَك ِحَجابٌ دينو! )

(على فَاْعَملْ السميك كالعناد البليد، كحٌب التقليد األعمى، كال حياة لقـو يقودىم مثل ىؤالء)
(على ديننا، كإبطاؿ ِإيػََّنا َعاِمُلوفَ دينك كرضاؾ عنو، كإبطاؿ أمران كإزالة عقائدان كٙبقّب آ٥بتنا )

بلؿ على ضال فو ا٣بذالف حْب يفٌضل، كىذا من أعظم دينك بكل ما نستطيع من حوؿ كحيلة
ؿي   الكفر ابإلٲباف، كابعوا اآلخرة ابلدنيا كقولو) فو لا٥بدل، كيستبد فىمىاذىا بػىٍعدى ا٢بٍىقًٌ ًإالَّ الضَّبلى
)ع()ال يستيقن القلب أٌف ا٢بق ابطل أبدان، كال  ، عن اإلماـ الصادؽِّيونس/(فىأىىنَّ  تيٍصرىفيوفى 

 . ٖٓص َٕالبحار(يستيقن أٌف الباطل حق أبدان 
 ّٕالبحار (حّب الدييا رأس كل خطيئ )عن النيب)ص(ا قلوهبم ٕبٌب الدنيا، ك : لقد ملؤ فائدة
ترفض قبولو، ٠بيكة ، فبل يوجد فيو ٦باؿ لقبوؿ منهج السماء، كحصلت حواجز نفسية ٕص

 لألف القلب ٧بل البصّبة كالتعٌقل، كأجهزة االستقباؿ ا٤بتصلة بو من ٠بع كبصر قد تعطٌ 
دكرٮبا، فرفض القلب أف يستقبل كل فكر جديد، كىذا دليل أف القلب ال يقبل حٌبْب كال 

يتبع ا٥بدل)كمن ال يستقيم بو ا٥بدل تٌضره  كقت كاحد، فإما أف يتبع ا٥بول أـ يتقبل كالءين ُب
ٍوًفوً مىا جىعىلى اَّللَّي ًلرىجي كقولو )الضبللة(   ا من يبتعد عن كىكذ ْاألحزاب/( لو ًمٍن قػىٍلبػىٍْبً ُب جى

فَاْعَمْل ببل كالء كال اتباع)على ا٢بياد، الفضيلة فتأخذه الرذيلة، كال يتمكن أف يبقى اإلنساف 
 (.ِإيػََّنا َعاِمُلوفَ 

خَُّزَِّٖ َُد ،ُُِِّْٔؾْشًِِنيَ ًًٌَََّْ لِشًُهٌُُْٔخ بَُِْْوِ ًَخعْعَـْهَُْ بََِّٗٔد ؤََٗد زَؾَشٌ ِّٓؽٌُُِْْْ ٌُّلَََٰ بََُِِّ ؤَََّٗٔد بََُِٰيٌُُْْ بََُِٰوٌ ًَخلِذٌ كَدعْعَوِ﴿-ٚ-ٙ
 ﴾ُّاْظٌَُٕ خُضًََّدشَ ًَىُْ زِدُْأخِشَشِ ىُْْ ًَدكِشًُٕ

ُب سبيل الكبّب  ببلءالك ل األذل ايلعظمة النيب ا٤بصطفى)ص(حيث ٘برٌع الصرب الكثّب، كٙبمٌ    
، ايلركعة ىذا ُٖٖٓخرب كنز العماؿىداية قومو، فقاؿ)ص()ما أكذم نيب ٗبثل ما أكذيت ُب هللا(

ا ًإالَّ الًَّذينى صىبػىريكا كىمىا اإلٲباف الثابت، كاي١بماؿ ىذا التسليم ا٤بنقطع ألمر هللا كقولو) كىمىا يػيلىقَّاىى
ا ًإالَّ ذيك حىظٌو عىًظيمو   ؾ معإب األمور( ر )ابلصرب تدِف غرر اٖتكم، ّٓفصلت/(يػيلىقَّاىى

َا َأَن َبَشٌر مِّ : )ا٘تعىن (لست من جنس مغاير لكم حٌب يكوف بيِب ثْػُلُكْم يُوَحىه ِإَلّ ُقْل ِإ١تَّ
كبينكم حجاب، كأان مأمور ٗبا أمرًب بو أف ال تعبدكا إال هللا، كإ٭با فتح ابب العلم كاإلٲباف 

ياء ابلشواىد كالكشوؼ، كعلى قلوب كلكالوعي على قلوب األنبياء ابلوحي، كعلى قلوب األ
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ن رَّبًٌوً دكر كقولو)ا٤بؤمنْب ابإل٥باـ كشرح الص ـً فػىهيوى عىلىى  نيورو مًٌ  (أىفىمىن شىرىحى اَّللَّي صىٍدرىهي ًلئٍلًٍسبلى
، كليس بيدم من األمر شيء، كال عندم ما تستعجلوف بو، ككل ما أقولو لكم ِِالزمر/

إٌف موضوع ىذا الوحي ىو تقرير منهج اإلسبلـ األصيل، على  (يُوَحىه ِإَلّ ) كأدعوكم إليو
ًإفَّ الدًٌينى )الٌتوحيد: حياة النفس( كقولو)ِف غرر اٖتكمالتوحيد ا٣بالص من كل شرؾ، أساس 

ـي  ٍسبلى ُُكمْ ) ُٗآؿ عمراف/ (ًعندى اَّللًَّ اإٍلً َا ِإٙتَه (ليس ِإلَهٌو َواِحدٌ ) دةا(أ٭با إ٥بكم الذم يستحق العبَأ١تَّ
ًمٍثًلًو شىٍيءه ) كقولو ْ التوحيد/(كىٓبٍى يىكين لَّوي كيفيونا أىحىده معو شريك )  عن النيب)ص( ُُالشورل/(لىٍيسى كى

َوُىَو َمَعُكْم كقولو) ٔٔكنز العماؿ خربما كنت( )أفضل اإلٲباف، أٌف تعلم أٌف هللا معك حيث
  .ْا٢بديد/ (َأْيَن َما ُكنُتمْ 
، كهللا عز كجل كاحد أحد فرد صمد، ُْٗ/ٔركح البياف)دنياؾ كما يشغلك عن ربك(وعنو)ص(

، ككاحد تنفي التعدد، كىذا ؤ)أحد(تنفي التجزٌ  من أشياء، كليس ٔبسم، ككلمة كليس مَبكبان 
كالتوحيد أساس لكل دين ٠باكم،  ،معُب اإلٲباف بتوحيد هللا، كىو أكؿ أصوؿ الدين اإلسبلمي

ال تنالو األكىاـ فتقٌدره، كال تتوٮٌبو الفطن فتصٌوره، ) (ِف التوحيد) ٙٛٔهنج البالغ  خطب  ُب 
ِف ) عن اإلماـ موسى الكاظم)ع(ا٢بواس فتحٌسو، كال تلمسو األايدم فتمٌسو(كال تدركو 

األعماؿ السيئة دكنك(  مليس بينو كبْب خلقو حجاب غّب خلقو )إاٌل أف ٙبجبه (التوحيد
اإلرشاد للمفيد، كليس  زماف كال  احتجب بغّب حجاب ٧بجوب، كاستَب بغّب سَب مستور(

حد فيو شيء، ال يتبدؿ كال يتحٌوؿ كال يتطٌور كال يتغٌّب كال كال يتٌ ال يتحد ُب شيء، مكاف، 
َذِلَك ِبَِفَّ اّلِلََّ ُىَو الثابت كقولو )الكامل فهو قمة القمم، كنعمة النعم، كىو ا٢بق أ، يتجزٌ 
اًلقي كيلًٌ شىٍيءو فهو ٲبؤل كل شيء، ألنو مع كل شيء كقولو)، ٔا٢بج/( اْٖتَق     ُٔالرعد/ (اَّللَّي خى

(كتوجهوا إليو بوجو كاحد ُب أفعالكم كأقوالكم، كأخلصوا لو العبادة، كاسلكوا ِقيُموا ِإلَْيوِ فَاْستَ )
الطريق ا٤بستقيم، ا٤بعتدؿ بصدؽ ا٤بوصل إٔب هللا، كالنافع إٔب الناس، ببل تلٌوف كال تذبذب كال 

استقامت  تقٌلب كال نفاؽ، بل مطابقة األفعاؿ مع األقواؿ، كالظاىر مع الباطن، فإذا استقمت
: أقصر الطرؽ واٗتط ا٘تستقيم: كسيلة ٪باة كطريق صبلح كفبلح ك٪باح، فاَّلستقام حوالك، أ

منها إٔب أية غاية، فمن ٕبث عن هللا كجده، كمن سعى إٔب هللا قربو إليو، عن ضكأسهلها كأ
ا٤بغفرة طلبوا منو ا(َواْستَػْغِفُروهُ ) ٓٗصُٕالبحار (من صِب على هللا وصل إليو) اإلماـ علي)ع(

كُب حاالت الغفلة  ،على ما اقَبفتم من ذنوب، كاستغفركا من دكف ذنب عند ا٥بفوات كالزاٌلت
كاللهو، فهو استغفار لرفع الدرجة كلتنقية النفوس، فيكوف استغفار ٗبنزلة كاللغو كالسهو 

الشكر، كاالستغفار ٲبحو األكزار)كدرء ا٤بفسدة مقدـ على جلب ا٤بنفعة( فاستغفركه حٌب 
(ىبلؾ ا٤بشركْب الذين َوَوْيٌل لِّْلُمْشرِِكيَ نشئوا عبلقة جديدة صادقة ُب خط االستقامة إٔب هللا)ت

 .ال يصٌدقوف ابلنبوة كالرسالة السماكية
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 (الَِّذيَن ََّل يُػْؤتُوَف الزََّكاةَ  )-ٕ
وضع لو دالالتو القرآنية، كقد كصف هللا سبحانو الكفر ابلنجاسة ٚبصيص الزكاة ُب ىذا ا٤ب

 (قىٍد أىفٍػلىحى مىن تػىزىكَّى  ) ، كذكر الزكاة ٗبعُب التطهّب ُب قولوِٖالتوبة/(ًإ٭بَّىا اٍلميٍشرًكيوفى ٪بىىسه بقولو)
موا ، كذكرت الزكاة ُب ىذا ا٤بوضع، ألف قريشان كانت تطعم ا٢باج كتسقيهم، فحرٌ ُْاألعلى/

ركضة على ا٤بسلمْب ُب نفاؽ على من آمن ٗبحمد)ص(،اآلية مكية، كٓب تكن الزكاة مفذلك اإل
ِف غرر مكة، كإ٭با فرضت الزكاة ُب ا٤بدينة! فيكوف ا٤براد ابلزكاة ٗبعناىا العاـ ا٤بادم كا٤بعنوم، 

( فكل ما ينفق ُب سبيل هللا ىو زكاة، لكل شيء زكاة، زكاة النعم اصطناع ا٘تعروؼ) اٖتكم
ركْب عن النفقة، كعدـ كيزكو، لكن امتناع ا٤بشعن عيوبو كىي كل ما يتطٌهر بو اإلنساف 

، ٥بي حالة دالة على األاننية كحٌب لهوفْبمشاركتهم معاانة اركمْب، كعدـ مساعدهتم للم
الذات، كالتعٌلق ٕبٌب الدنيا، كاالستحقار ذكات اآلخرين، كىذه الصفات البخيلة ال تليق 

 ِالكاُب منهم( )من أصبح ال يهتٌم بشؤكف ا٤بسلمْب فليس عن النيب)ص(اب٤بسلمْب الصا٢بْب، 
)ليس ألحد من دنياه ِف غرر اٖتكم، ِِٕالبقرة/(َوَما تُنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ َفَِلَيُفِسُكمْ ) ، كقولؤُّ/

 إاٌل ما أنفقو على أخراه(سيئل النيب)ص(عن قولو)ككيل للمشركْب، الذين ال يؤتوف الزكاة...(
هًتًٍم سىاىيوفى ، ٍلميصىلًٌْبى فػىوىٍيله لًٌ قاؿ: ال يعاتب هللا ا٤بشركْب، أما ٠بعت قولو) ، الًَّذينى ىيٍم عىن صىبلى

ٍنػىعيوفى اٍلمىاعيوفى ، الًَّذينى ىيٍم يػيرىاءيكفى  ، أال أف ا٤باعوف الزكاة)ككل ما فيو منفعة( ٍب ٕ-ْا٤باعوف/(كىٲبى
 ٔٗالبحار قاؿ: كالذم نفس دمحم بيده ما خاف هللا أحد شيئان من زكاة مالو إاٌل مشرؾ اب(

ف شاء يهوداين كإف شاء إ)من منع قّباطان من الزكاة فليمت ن اإلماـ الصادؽ)ع(ع، ِٗص
: الزكاة قنطرة اإلسبلـ، من قطعها برئ ك٪با، عن قتادة ِف اآلي  قاؿ، َِص ٔٗالبحار نصرانيان(

إّف ا٘تراد ابلزكاة ِف اآلي  مبعناىا بن عباس: ا، عن ُّّ/ٕالدر ا٤بنثوركمن ٚبٌلف عنها ىلك(
  .العاـ
قىةن نفاؽ ُب سبيل هللا ُب األعماؿ الصا٢بة النافعة للناس، كقولو)ق اإلٗبطل خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٥ًبًٍم صىدى

ريىيٍم كىتػيزىكًٌيًهم هًبىا عن اإلماـ علي)ع()إٌف هللا فرض عليكم زكاة جاىكم، كما  َُّالتوبة/(تيطىهًٌ
ع الزكاة كقرنو ابلكفر ٭با خص منا، ك ُِٗ/٦ّبمع البياففرض عليكم زكاة ما ملكت أيديكم(

، فإذا َِالفجر/ (َوُتُِب وَف اْلَماَؿ ُحبًّا َّتًّا)خرة، ألف أحٌب شيء إٔب اإلنساف مالو، كقولوابآل
قىٍد أىفٍػلىحى مىن بذلو ُب سبيل هللا فذلك أقول دليل على استقامتو كصدؽ إنسانيتو، كقولو)

ا ،زىكَّاىىا ذروة الغاايت َّل يناٙتا إَّّل ذوو ) غرر اٖتكم ِف َُ-ٗالشمس/(كىقىٍد خىابى مىن دىسَّاىى
ف إ، َّٔتنبيو ا٣بواطر ص(عن النيب)ص()بتزكية النفس ٰبصل الصفاء(التهذيب واجملاىدات
ها الغِب للفقّب اتاج، ليذىب منو ا٢بسد كا٢بقد كاللـؤ كاألخبلؽ يالنسبة ا٤بعينة الٍب يعط



 

 474الرابع والعشروف                          / إتزءٗ٘هتا / عدد آاي كي / م ٔٗفصلت  / سورةَوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

( جمليء بعده التوحيدكاة ىنا أيٌب ٗبعُب)الذميمة، كتطهّب نفسو من الشرؾ، فيكوف معُب الز 
 (َوُىم اِبآْلِخَرِة ُىْم َكاِفُروفَ قولو)

، كالزكاة تطهّب العلم ابلتعليم كنشر العلم، فيكوف التوحيد زكاة النفس وتطهريىا من عيوّبا
كتطهّب ا١باه إلغاثة ا٤بلهوؼ، كتطهّب ا٤بنصب بقضاء حاجة اتاجْب، كتطهّب ا١بسد اب١بهاد 

، كتطهّب القدرة ابإلنصاؼ، كتطهّب ا١بماؿ ابلعفاؼ، كتطهّب النصر ابإلحساف كبر كالص ـو
على كل جزء من أجزائك زكاة واجب   ) رحاـ، عن اإلماـ الصادؽ)ع(ا١بّباف كصلة األ

كزكاة األيذف استماع العلم  مة()ارٌ  ، فزكاة العْب النظر ابلًعربة كالغض عن الشهواتعزوجل
مع الصبلة  مقَبنة ، كقد أكد القرآف على الزكاة كجعلها ٕص ٔٗالبحار رآف...(كا٢بكمة كالق

ديكهي ًعندى اَّللًَّ ) كقولو ٍن خىٍّبو ٘بًى اةىۚ  كىمىا تػيقىدًٌميوا أًلىنفيًسكيم مًٌ ةى كىآتيوا الزَّكى  َُُالبقرة/(كىأىًقيميوا الصَّبلى
، كيكفركف ابليـو اآلخر، فيحجبوف عن منكركف لعآب الغيب (َوُىم اِبآْلِخَرِة ُىْم َكاِفُروفَ )

قيٍل ًإفَّ ا٣بٍىاًسرًينى الًَّذينى خىًسريكا أىنفيسىهيٍم كىأىٍىًليًهٍم يػىٍوـى ) نفسهم نور ا٥بداية كمنبع الدراية كقولو
)من الفساد إضاعة الزاد، كمفسدة ا٤بعاد(كتكرار ضمّب ٖٔهنج البالغ  كتابُب  ُٓالزمر/(اٍلًقيىامىةً 

 كفرىم بعآب ا٢بساب كا١بزاء ككجوب عقاهبم.)ىم( لتأكيد  
 ﴾ بَِّٕ خَُّزَِّٖ آَٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خُقَّدُِمَدضِ َُيُْْ ؤَـْشٌ ؿَْْشُ َْٓٔنٌٍُٕ﴿-ٛ
(كما أراد هللا كرسولو، أبية نسبة من النسب، فاإلٲباف ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٖتَاتِ )   

ابلعمل فإف أجابو كإاٌل ارٙبل عنو، ُب غرر ا٢بكم)العلم بغّب العمل يهتف ابلعلم، كالعلم مقركف 
( فبل إٲباف من السعادة: التوفيق لصاحل اْلعماؿكابؿ، كالعمل بغّب علم ضبلؿ( كفيو أيضان)

من دكف عمل صاّب، كال عمل صاّب من دكف إٲباف، عن اإلماـ الصادؽ)ع()اإلٲباف عمل  
إف هللا يكـر ىؤالء، ألهنم أىل للتكرًن كالتعظيم، ألهنم ، فِّص ٗٔالبحاركلو، كالقوؿ بعضو(

سلكوا سبل النجاة، كحافظوا على سبلمة فطرهتم، كقاكموا فساد كاقعهم، كصربكا صربان ٝبيبلن، 
ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كفازكا ُب دنياىم كآخرهتم كذلك ىو الفوز العظيم، ألهنم خّب الربية كقولو)

ًيَّةً كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىا يػٍري اٍلربى َذا فَػْليَػْعَمِل اْلَعاِمُلوفَ ، كقولو)ٕالبينة/(ًت أيكلى ًئكى ىيٍم خى  (ِلِمْثِل ىَه
ًلكى فػىٍليػىتػىنىافىًس اٍلميتػىنىاًفسيوفى ) ، كقولؤُالصافات/ ، كما أحلى ىذه النتيجة، ِٔا٤بطففْب/(كىُب ذى 

آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٖتَاِت طُوىَبه  الَِّذينَ كأسهل الوسائل كأقصر الطرؽ كأٝبل األىداؼ كقولو)
ُر َٝتُْنوفٍ )ِٗالرعد/ (َٙتُْم َوُحْسُن َمآبٍ  (تكرًن دائم غّب منقوص كغّب مقطوع كليس َٙتُْم َأْجٌر َغيػْ

، سيظل عملك الصاّب رفيقان لك، ابقيان َُٖىود/ (عىطىاءن غىيػٍرى ٦بىٍذيكذو فيو من  كال أذل كقولو)
على ٝبيع الٌلذات  كينفعك على ا٤بدل الطويل، كمشتمبلن مصاحبان معك تستظل بو 

يػٍره أىمىبلن ) كا٤بشتهيات كقولو ره ًعندى رىبًٌكى ثػىوىاابن كىخى يػٍ فالذم  ْٔالكهف/(كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّا٢ًبىاتي خى
لو إٔب كاقع متحرؾ ك٩بارسة عملية، فهو الذم يعطي  كل ما يؤمن ٗبنهج هللا تعأب كٰبوٌ 
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و هللا كل ما يريد كفوؽ ما يريد، لتكوف ا١بنة غاية ا٤بؤمنْب كعنواف الصا٢بْب  فيعطي ،ٲبلك
يٍػنىا مىزًيده كقولو)  .ّٓؽ/(٥بىيم مَّا يىشىاءيكفى ًفيهىا كىلىدى

 ﴾ؼَدَُِٔنيَخُْ سَذُّ رََُِٰيَهَُْ ؤَجِنٌَُّْْ َُعٌَْلُشًَُٕ زِدَُّزُِ خََِنَ خُْإَسْكَ كِِ ٌََِّْْْٖٓ ًَظَفْؼٌََُِٕ َُوُ ؤَٗذَخدًخ ﴿-ٜ
ٲبضي القرآف ليكشف للمشركْب شناعة ا١بـر الذم يرتكبونو، ٲبضي هبم ُب اجملاؿ الكوين 
العلمي العريض الدقيق، الذم ىم ابلقياس إليو شيء ىزيل ضئيل، ليخرجهم من الزاكية الضيٌقة 

خمة الٍب الصغّبة، حيث يركف أنفسهم كبّبة كيشغلهم النظر إليها، فبل ينظركف إٔب ا٢بقيقة الض
الدقيق العاـ، كاب٢بق الكبّب الكوين يدعوىم إليها اإلسبلـ، ا٢بقيقة ا٤بؤثرة الٍب تتصل ابلنظاـ 

كتتصل ابلكوف كلة ُب الصميم، ا٢بقيقة القرآنية  ،األصيل الذم يتجاكز زماهنم كمكاهنم كذكاهتم
ستفيق من غفلتها، كت نهضؾ ا٤بشاعر كٙبيي الضمائر لتالنافذة الٍب تبلغ أعماؽ القلوب كٙبرٌ 

  (من اآلايت ا٘تتشاّبات ِف اآلفاؽ الواسع : )ا٘تعىنفساد ا٢بس، ضبللة كمن كالغفلة 
(االستفهاـ إنكارم للتوبيخ اِبلَِّذي َخَلَق اْْلَْرَض ِف يَػْوَمْيِ اب) (َأئِنَُّكْم لََتْكُفُروفَ ) أحقان  (ُقلْ )

ذه قدرتو، كتلك آاثره، مع أف فطرهتم كالتعٌجب، أم ما كاف لكم أف تكفركا اب الذم ى
لىقىهيٍم لىيػىقيولينَّ عماقهم كقولو)أساعة تصفو كتشف يعَبفوف اب٣بالق ُب  كىلىًئن سىأىٍلتػىهيم مٍَّن خى

(قٌدر كجودىا ُب مرحلتْب أك طورين أك دفعتْب، حيث ال أايـ كال ِف يَػْوَمْيِ ، )ٕٖالزخرؼ/(اَّللَّ 
، ُب اآليةزماف كال مكاف قبل خلق األرض، ك  ِف َأْربَػَعِ  )َُٱباطبنا هللا ٗبا نعرؼ عن اليـو

ـٍ  (إهنا أايـ ٩بيزة من أايـ هللا الٍب ال يعلم حقيقتها كمداىا إاٌل هللا ا٣بالق ٥با، كلكنها ليست َأايَّ
 ،فللكواكب اْلخرى أايـالشمس،  ـمن أايـ ىذه األرض، كىي دكرهتا حوؿ نفسها أما

، كاألايـ الٍب خلق هللا فيها األرض ىي أايـ أخرل مقيسة رضوللنجـو أايـ غري أايـ اْل
ٗبقياس أخر ال نعلمو، كأقرب شيء للتٌصور ىي األزماف الٍب مرت هبا األرض على مراحل، 

ٔب دراسة إطوران بعد طور، ابلقدرة القاىرة، ىذه ٦برد تقديرات علمية قابلة للنقاش، مستندة 
 .الصخور كتقدير عمر األرض كطبقاهتا

كىذا يدؿ على أف استعماؿ القدرة يكوف ضمن ا٢بكمة كا٤بصلحة، كأف ا٤بصلحة اقتضت ُب 
خلقها على مرحلتْب، كأف الذم يقـو هبذا ا٣بلق العظيم كٲبلك ا٤بخلوقات كلها كيدبر أمرىا، 

٭با إعلى أنو سبحانو  وِف ىذا دَّلل ىو الذم يستحق العبادة، كعلى قدر العلم تكوف العبادة. 
، ٖٖالنمل/(صيٍنعى اَّللًَّ الًَّذم أىتٍػقىنى كيلَّ شىٍيءو على إثبات ذاتو كصفاتو بدقة أفعالو كقولو)يستدؿ 
ا خىٍلقي اَّللًَّ فىأىريكين مىاذىا خىلىقى الًَّذينى ًمٍن ديكنًوً كقولو ) ٍن ٱبىٍليقي كىمىٍن الى ، كقولو )ُُلقماف/( ىىذى أىفىمى

مع أف قدرة هللا قادرة على خلق ا١بميع ُب ٢بظة كاحدة، ، ُٕل/حالن( ٱبىٍليقي أىفىبلى تىذىكَّريكفى 
َخَلَق اْْلَْرَض ِف ٭با ذكر)إفعامل الزمن عنده سبحانو صفران، ك  (كن فيكوفبكلمة كاحدة)

ليستوعب العقل البشرم أف دنياه ىذه كما فيها من ٨بلوقات كثّبة، كما يريد اإلنساف  (يَػْوَمْيِ 
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رة، كاكتشافات حديثة متنوعة ال يتم إاٌل ٗبدة زمنية معينة، ٙبقيقو من طموحات علمية متطو 
َسُنرِيِهْم آاَيتَِنا ِف اآْلفَاِؽ َوِف َأيُفِسِهْم َحتَّه مع األخذ ابألسباب الطبيعية ا٤بمكنة كقولو)

 .ّٓفصلت/(يَػتَػبَػيََّ َٙتُْم َأيَُّو اْٖتَق  
، كيستوُب فيو ٛباـ خلقو،  اٗتالق فيكوف ىذا الزمن منظور فيو طبيع  ا٘تخلوؽ َّل إىل قدرة

( يـو لتفقيس بيض ُِكا١بنْب ُب رحم أمو يتم تكوينو ُب تسعة أشهر ُب عآب اإلنساف، كُب)
ره من حاؿ إٔب حاؿ، سواء ُب زمن جزء من كجود كل كائن، كُب تطوٌ الدجاج... كىكذا ال

يب ا٤بخلوقات ٝبيعها، فإف ىذا النظاـ ا٤بقٌدر ا٢بيواانت كالنبااتت كا١بمادات، فهو سبحانو مر 
كىٱبىٍليقي مىا الى رابىا ُب مرحلتْب، فقد رىب غّبىا ُب مراحل يعلم سبحانو عددىا كقولو)

كتتخيلوف لو أشباىان  (َوَِتَْعُلوَف َلُو َأيَداًدا، فكيف يكوف شيء منها ندان لو؟! )ٖالنحل/(تػىٍعلىميوفى 
ت توحيد هللا ُب خلق السماكات كاألرض كشركاء كنظراء تعبدكهنم)من دكف هللا(رغم كضوح آاي

ِلَك َرب  اْلَعاَلِميَ ا؟! حقان إنو شيء ال يصدؽ! )كتدبّب أمرٮب ِلكَ ()ذَه إشارة بلفظ البعيد  (ذَه
خيم كالتعظيم كالتنزيو عن أمثاؿ ىذه األكىاـ، ذلك ا٣بالق ا٢بكيم القدير مدبٌر ٝبيع فللت

عليو منهج الرٞبن فيصادقو الشيطاف عدك  الكائنات، فينبغي أف تعبدكه كحده، كمن ضاؽ
 ، كقولوٗاآلية/ (َخَلَق اْْلَْرَض ِف يَػْوَمْيِ ) : قولوسؤاؿ: فائدةاإلنساف فيضلو عن سبيل هللا. 

ـٍ ) َر ِفيَها َأقْػَواتَػَها ِف َأْربَػَعِ  َأايَّ ، ُِاآلية/ (َسْبَع َٔتَاَواٍت ِف يَػْوَمْيِ ) ، كقولوَُ(اآلية/َوَقدَّ
ـو انية أايـ، كقولو)فهذه ٜب ، ُب ستة أايـ ال ْٓاألعراؼ/(الًَّذم خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ُب ًستًَّة أىايَّ

ألكالف داخبلف ُب حساب األربعة أايـ كمن ٝبلتها، كما تقوؿ ا: اليوماف إتوابٜبانية أايـ. 
 ، ال ثبلثْب يومان.خرجت من لبناف إٔب فرنسا ُب عشرة أايـ، كإٔب اليوانف ُب عشرين يومان 

 ﴾دجِِِنيًََـَؼَََ كِْيَد سًََخعَِِ ِٖٓ كٌَْهِيَد ًَزَدسَىَ كِْيَد ًَهَذَّسَ كِْيَد ؤَهٌَْخظَيَد كِِ ؤَسْزَؼَصِ ؤََّّدٍّ عٌََخءً ُِِّغَّ﴿-ٓٔ
كثّبان ما يرد تسمية ا١بباؿ ُب القرآف ابلركاسي الثوابت ُب أعماؽ األرض، كخرجت رؤكسها    

، أم أهنا جباؿ فخمة راسية ترسي األرض ُٓالنحل/(َأف َُتِيَد ِبُكمْ رض كقولو)من فوؽ األ
حجمها الكبّب كال تضطرب، فأرضنا كرة من  معفتستقر  ،كٙبفظها كتوازف حركتها كنظامها

انر، غطيت بطبقة صلبة صٌوانية، فوقها طبقات متعددة ألطف منها، كصارت ا١بباؿ ٨بازف 
كالسحاب، كىي ٨بازف ألنواع ا٤بعادف كالذىب كالفضة كا٢بديد  للمياه كحافظة ٥با كللهواء

كالنحاس..، كىي داللة على ا٤بكاف، كىداية ٤بعرفة خارطة الطريق، لقد كاف الناس ٰبسبوف أف 
 .ىذه أرضهم اثبتة راسخة

ة ُب إب: إف أرضكم ىذه ما ىي إاٌل كرة صغّبة تتحرؾ ٗبقدار، سوجاء العلم اٖتديث ليقوؿ
ًإفَّ اَّللَّى ، ال تستند ُب حركتها إٔب شيء! كليس ٥با ٧بور منظور تدكر عليو! كقولو)فضاء مطلق

َأفَّ السََّماَواِت َواْْلَْرَض َكايَػَتا رَتْػًقا كقولو) ُْفاطر/(ٲبيًٍسكي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى أىف تػىزيكالى 
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، كجاء القرآف الكرًن هبذه ا٢بقيقة ٕىود/(اءً كىكىافى عىٍرشيوي عىلىى اٍلمى ، كقولو)َّاألنبياء/ (فَػَفتَػْقَنا٢ُتَا
(كجعلها مباركة أم فيها ا٣بّب الكثّب الذم ينفع كل َواَبَرَؾ ِفيَهامن أكثر من أربعة عشر قرانن! )

: أف تعطي الشيء من ا٣بّب فوؽ مظنة الِبك الكائنات كا٤بياه كالزركع كالضركع، ألف 
َر ِفيَها َأقْػَواتَػَهاحجمو) ر فيها أرزاؽ أىلها كمعاشهم على حسب ا٢باجة كا٤بصلحة، كقدٌ  (َوَقدَّ

نىا ًفيهىا ًمن كيلًٌ شىٍيءو مهما كثركا كقولو)على قدر ما فيها من عدد األحياء  كىأىنبػىتػٍ
، كإذا كجد جائع فهو من ظلم القوم للضعيف، كقٌدر األرزاؽ ُب كل بلدة ُٗا٢بجر/(مٍَّوزيكفو 

يش بعض الناس على بعض ابلتجارة من بلد إٔب بلد، كُب منها ما ٓب ٯبعلو ُب بلدة أخرل، ليع
عليكم ابلتجارة وا٘تهارة وإتسارة نتظاـ أمور العآب، عن النيب)ص()اىذا إعمار لؤلرض، ك 

ـٍ ) (فإف فيها تسع  أعشار الرزؽ (ُب أربعة فصوؿ)الصيف كا٣بريف كالشتاء ِف َأْربَػَعِ  َأايَّ
(إٌف ىذه َسَواًء لِّلسَّائِِليَ ) داخبلف ُب ٝبلة األايـ األربعة ٗكالربيع( فاليوماف األكالف ُب اآلية 

ات ا٤بقدرة ١بميع اتاجْب كالطالبْب من نبات كحيواف كإنساف، فإف ا١بميع يطلب و األق
، يسألونو سؤاالن طبيعيان ِٗالرٞبن/ (يىٍسأىليوي مىن ُب السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً القوت كدٲبومة ا٢بياة كقولو)

كيم مًٌن  ضطرار، سؤاالن بلساف ا٢باؿ أك بلساف ا٤بقاؿ)االكسان ُب فطرهتم، كالسيما عند مغر  كىآاتى
 ّْإبراىيم/(كيلًٌ مىا سىأىٍلتيميوهي ۚ

 ﴾جِؼِنيَدؼَُّْ خعْعٌٍَََٰ بََُِ خُغََّٔدءِ ًَىَِِ دُخَدٌٕ كَوَدٍَ َُيَد ًَُِِْإَسْكِ خجْعَِْد ىٌَْػًد ؤًَْ ًَشْىًد هَدَُعَد ؤَظَْْنَد ىَ﴿-ٔٔ
ُثَّ : )ا٘تعىنستقباؿ األحياء ( بعد أف ًب خلق األرض، كهتيأت ال)من اآلايت ا٤بتشاهبة   

بداع مدىش لتدبّب أف ٱبلق السماء كاخَبعها إبسبحانو فوجهت إرادتو  (اْستَػَوىه ِإىَل السََّماءِ 
لَباخي الزمِب، يفيد (تدؿ على اُثَّ نظامها الكوين بدقة فائقة، كمن غّب كلفة كال مشقة، كتعبّب)

ًلكى دىحىاىىاأنو سبحانو خلق السماء بعد األرض كقولو) ، أم فلما َّالنازعات/(كىاأٍلىٍرضى بػىٍعدى ذى 
لئلنساف لعمارة كالعملية خلق هللا السماء دحا بعد ذلك األرض كبسطها ليٌمهد ا٢بياة العلمية 

نى اأٍلىٍرًض كى األرض قبل خلقو كقولو) ُثَّ اْستَػَوىه ِإىَل ) ُٔىود/(اٍستػىٍعمىرىكيٍم ًفيهىاىيوى أىنشىأىكيم مًٌ
الرٍَّٞبى ني عىلىى (االستواء إذا جاء بعدىا )على(تفيد معُب االستيبلء كالسيطرة كقولو)السََّماءِ 

 .(تفيد معُب التوجو إليها كقصد خلقهاِإىَل ، كإذا جاء بعدىا)ٓطو/(اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل  
كانت ُب حالة ظلمائية على شكل سحب من الغازات كاألٖبرة (كأف السماء  َوِىَي ُدَخافٌ )

اءً الكثيفة كالكثّبة ا٤بتصاعدة كالدخاف مع ا٢برارة كقولو)  كقولو ٕىود/(كىكىافى عىٍرشيوي عىلىى اٍلمى
نىاىىا أبًىٍيدو كىًإانَّ لىميوًسعيوفى ) دان ، أف ا٤باء كاف موجو ٕ، كتدؿ اآلية ىود/ْٕالذارايت/ (كىالسَّمىاءى بػىنػىيػٍ

 .قبل خلق السماكات كاألرض
كاستجيبا ألمرم كإرادٌب  (فَػَقاَؿ َٙتَا َوِلَْلَْرِض اْئِتَيا(ٖبار ا٤باء ا٤بتكاثف)ابلدخاف) فيكوف ا٤براد

بلقة لفات النظر إٔب الععلى النظاـ الذم كضعتو لكما، كخاطب األرض مع السماء إل



 

 479الرابع والعشروف                          / إتزءٗ٘هتا / عدد آاي كي / م ٔٗفصلت  / سورةَوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

مع انسجامها مع حركة  ،اكية كالكونيةمع السنن السم ،ن األرضيةا٤بَبابطة الدقيقة بْب السن
وجاءت اآلي  على شكل سؤاؿ فطري بلساف اٖتاؿ أو بلساف السنن اإلنسانية ا٤بؤمنة، 

ى انقياد ىذا الكوف عل، كٮبا على استعداد سابق لبلستجابة كالطاعة، إهنا داللة عجيبة ا٘تقاؿ
ىناؾ إالٌ اإلنساف ا٤بكرـٌ لو حرية  م ٤بشيئتو سبحانو، كليسيابلكامل للنظاـ اإل٥بي العاـ، كالتسل

ض عنو، فإف استجاب فقد أكـر نفسو كعرؼ قدره كٓب ر عختيار أف يستجيب ٤بنهج هللا أك يي اال
فلم يعرؼ قدر نفسو كأىاف خبلفتو على كفسد يتعٌد طوره فلو ا١بزاء األكَب، كإف أعرض 

حيديكدى اَّللًَّ فػىقىٍد ظىلىمى  كىمىن يػىتػىعىدَّ )  كقولوهللا كٓب يكـر نفسو كتعٌدل حدكد ،األرض
َطْوًعا َأْو  ) ُِّالشعراء/ (فىبلى تىدٍعي مىعى اَّللًَّ ًإ٥بى نا آخىرى فػىتىكيوفى ًمنى اٍلميعىذًَّبْبى كقولو) ُالطبلؽ/(نػىٍفسىوي 
 .(طائعتْب أك مكرىتْبَكْرًىا

َنا طَائِِعيَ ) ستعارة ببلغية عن قدرة هللا كىو تعبّب كنائي، كامن التسليم، (مستسلمتْب، قَالََتا َأتَػيػْ
القاىرة، ُب تدبّب أمورٮبا، ٩با يوحي أبف األمر كلو ٙبت قبضتو سبحانو، فليس ٥بما من األمر 

َنا طَائِِعيَ رادة هللا فوؽ كل إرادة)إف إشيء، ك  م طاعة تكوينية ابنقياد، كامتثاؿ ذاٌب منظٌ  (َأتَػيػْ
ُكلٌّ ِف فَػَلٍك ا ٝبع من يعقل كقولو)كمٌقدر كمدبٌر، كخاطبهما ٨باطبة العقبلء، كٝبعهم

، فتكوف إرادهتما تبعان للنظاـ الكوين العاـ الذم أراده هللا جٌل ُب عبله، ّّاألنبياء/(َيْسَبُحوفَ 
ًإانَّ عىرىٍضنىا اأٍلىمىانىةى عىلىى دكف أف ٚبرج على ىذا النظاـ الدقيق الذم أقمتنا عليو كقولو)

نسىافي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىا١بًٍ  ا كىأىٍشفىٍقنى ًمنػٍهىا كىٞبىىلىهىا اإٍلً معىن ، ِٕاألحزاب/(بىاًؿ فىأىبػىٍْبى أىف ٰبىًٍمٍلنػىهى
: أف يوكل إليهن االختيار كا٢برية ُب التصرؼ بكامل إرادهتن، فأبْب ذلك، كأسلمن اْلماي  ىنا

بقدر  (ظَُلوًما َجُهوًَّل  ِإيَُّو َكافَ ) األمر كلو  عز كجل، أما اإلنساف كحده الذم ٞبل األمانة
 األمانة كعظمتها، كٗبا ينجم عن التهاكف هبا كا٣بركج عليها! 

َنا طَائِِعيَ : قاؿ)فائدة ( على أساس أهنما مثُب، كٓب يقل طائعات على طائعتي( كٓب يقل)َأتَػيػْ
والسبب يعقل، من ألنو ٤با خوطنب خطاب من يعقل، ٝبعهن ٝبع  والسببأهنما مؤنث، 

 الشيء الكبّب يكوف مفردان، كلكن ٙبتو أشياء كثّبة، لذلك جاءت اب١بمع كقولو : أفأيضاً 
، فإف راعيت اللفظ أفردت، كإف راعيت ما تضمو ٗا٢بجرات/(كىًإف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى اقٍػتػىتػىليوا)

: )فمن شواىد خلقو خلق السماكات موطدات ببل عمد، ِف هنج البالغ من أشياء ٝبعت. 
مات ببل سند، دعاىن فأجنب طائعات مذعنات غّب متلكئات كال مبطيات، كلوال اقرارىن قائ

 .ُْٓ/ْنور الثقلْب٤با جعلهن موضعان لعرشو(لربوبية، كاذعاهنن لو ابلطوعية، لو اب
ظَوْذِّشُ  رََُِٰيَ ًَلِلْظًد زَِٔقَدزِْكَ خُذَُّْْٗد ُغََّٔدءَخ ًَصََّّنَّدكَوَنَدىَُّٖ عَسْغَ عََٔدًَخضٍ كِِ ٌََِّْْْٖٓ ًَؤًَْلَََٰ كِِ ًَُِّ عََٔدءٍ ؤَْٓشَىَد ﴿-ٕٔ

 ﴾خُْؼَضِّضِ خُْؼَِِِْْ
(صنعهن كأحكمهن كأبدع خلقهن ابتقاف، ٩با يدىش العقوؿ كٚبشع لو األركاح، فَػَقَضاُىنَّ )   

فاألرض دائرة حوؿ نفسها كدائرة حوؿ الشمس، كتدكر الشمس حوؿ نفسها كحوؿ مشوس 
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 ة(ىنا للكثرة، كقد يكوف سبعسىٍبعى (رٗبا جاء العدد)َسْبَع َٔتَاَواٍت ِف يَػْوَمْيِ ا)أخرل أكرب منه
، فتم خلق السماكات كاألرض ُب ستة أايـ  كربل  كواكب  ةأكواف كليس سبع طبقات أك سبع

ـو كىكىافى عىٍرشيوي عىلى ) كقولو ، كلو ٕىود/(ى اٍلمىاءً كىىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ُب ًستًَّة أىايَّ
(كلكن أراد هللا أف يعٌلم عباده الصرب كا٢بلم ُب كن فيكوفشاء ٣بلقهن بلمح البصر كبكلمة)

(لعٌل َوَأْوَحىه ِف ُكلِّ َٔتَاٍء َأْمَرَىاإ٪باز األعماؿ، كالبحث العلمي حوؿ أسباب ٪باحها كأتٌلقها )
لبلنقياد الكامل ألمر هللا  يب ا٘تعىنالتعبري ابلوحي جاء على سبيل الكناي  والتشبيو وتقر 

تعأب، فيكوف معُب ىذا الوحي كحي تنظيم كتدبّب كتقدير ٗبا أراد، أم بٌْب لكل ٠باء مهمتها، 
كما فيها من كواكب على أساس ا٢بكمة، كما فيها من األنبياء كا٤ببلئكة ا٤بوٌكلْب بشؤكف 

أىكىٓبٍى يػىرى الًَّذينى كىفىريكا أىفَّ  هللا كقولو)الكوف، كمن األنظمة ا٤بقدرة ا٣باصة الٍب ال يعلمها إالٌ 
انػىتىا رىتٍػقنا فػىفىتػىٍقنىاٮبيىا اّلِلَُّ الَِّذي َخَلَق َسْبَع َٔتَاَواٍت َوِمَن ، كقولو)َّاألنبياء/(السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كى
نَػُهنَّ  ل ُب األرض مبلئكة حفظة ، ككذلك جعُِالطبلؽ/ (اْْلَْرِض ِمثْػَلُهنَّ يَػتَػنَػزَُّؿ اْْلَْمُر بَػيػْ

اًؿ موكلْب ٕبفظ اإلنساف ضمن القدر ا٤برسـو كقولو) مى ًإٍذ يػىتػىلىقَّى اٍلميتػىلىقًٌيىاًف عىًن اٍليىًمًْب كىعىًن الشًٌ
ٍلًفًو ٰبىٍفىظيونىوي ًمٍن أىٍمًر اَّللًَّ ، كقولو )ُٕؽ/(قىًعيده  ٍيًو كىًمٍن خى  .ُُالرعد/( لىوي ميعىقًٌبىاته ًمٍن بػىٍْبً يىدى
يْػَيا مبََصابِيحَ )  (َوزَيػَّنَّا السََّماَء الد 

سماء الدنيا مدلوؿ كاحد ٧بدد، أم كزيٌنا السماء األكٔب القريبة من أرضكم ابلشمس لليس ل
كالقمر كالنجـو كالكواكب ا٤بتؤللئة ا٤بضيئة، كىي كا٤بصابيح ا٤بعٌلقة، كإف تفاكتت ارتفاعان 

اكتة لتكوف السماء ٝبيلة ظاىران ليهتدم الناس هبا، كا٬بفاضان، كلكن كلها مضيئة بدرجات متف
ٰبفظ هللا الكوف من  (َوِحْفظًا) ُٔالنحل/(َواِبلنَّْجِم ُىْم يَػْهَتُدوفَ فهي ترسم خارطة الطريق كقولو)

أم ٚبلخل بسنن ٧بكمة كأنظمة اثبتة، كمن اصطداـ بعضها ببعض، كحفظناىا من الشياطْب 
كىلىقىٍد زىيػَّنَّا السَّمىاءى على لتذيعو ُب األرض كقولو) ا٤بؤل األالٍب تسَبؽ السمع من ا٤ببلئكة ُب

نٍػيىا ٗبىصىابًيحى كىجىعىٍلنىاىىا ريجيومنا لًٌلشَّيىاًطْبً  ِلَك تَػْقِديُر اْلَعزِيزِ ) ٓا٤بلك/(الد  ِلكَ ( )ذَه (ا٤بذكور ُب ذَه
ِلَك تَػْقدِ ا من أنظمة كتدبّب )مدقائق خلق السماكات كاألرض كما فيه (ُب ملكو ال يُر اْلَعزِيزذَه
 (ٗبصاّب خلقو ال ٱبفى عليو منهم شيء، كقولواْلَعِليمِ ٲبتنع عليو شيء، كىو القاىر لكل شيء)

ٍرانى فىًنٍعمى اٍلقىاًدريكفى ) ، سئل اإلماـ علي)ع(كم بْب السماء كاألرض؟ قاؿ)مد ِّا٤برسبلت/ (فػىقىدى
)  .ّّٕ/ُٕا٤بيزاف البصر كدعوة ا٤بظلـو

بِرْ ـَدءَظْيُُْ خُشُّعَُُ ِٖٓ زَِْْٖ ؤَّْذِّيِْْ ًَِْٖٓ ،ْٕ ؤَػْشَمٌُخ كَوَُْ ؤَٗزَسْظٌُُْْ فَدػِوَصً ِّٓؽََْ فَدػِوَصِ ػَددٍ ًَؼٌَُٔدَكَةِ﴿-ٗٔ-ٖٔ
 ﴾ًَدكِشًَُٕ زِوِ ْؤُسْعِِْعُ زَِٔد كَةَِّٗد ََِٓدجٌَِصً َُإَٗضٍََ سَزُّنَد ؽَدءَ ٌَُْ هَدٌُُخخَِْلِيِْْ ؤََُّد ظَؼْسُذًُخ بَُِّد خَُِّوَ  

نذار ا٤برىوب رع الغابرين ا٤بستكربين، كىذا اإلمقطع من اآلايت يعرض جولة حا٠بة ُب مصا
فَِإْف : )ا٘تعىنا٤بخيف ا٤بتٌحرؾ بسننو يناسب شناعة ا١بـر كفظاعة الذنب ككربايء ا٤بشركْب، 
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 (فىًللًَّو ا٢ٍبيجَّةي اٍلبىاًلغىةي قولو)ٛبامنا ا٢بجة عليهم كإعن اإلٲباف بك بعد ىذا البياف، كبعد  (َأْعَرُاوا
(فقل إين أخٌوفكم بعقوبة مؤ٤بة تستأصلكم كهتلككم، كىذا فَػُقْل َأيَذْرُتُكْم َصاِعَق ً ) ُْٗاألنعاـ/

ْثَل َصاِعَقِ  َعاٍد َوَِتُودَ على هللا يسّب، كما فعلنا ) ِف (كعرٌب اب٤باضي إشارةن إٔب ٙبققو كحصولو، مِّ
ِإْذ َجاَءتْػُهُم  )-ُْ)اتٌعظوا ٗبن كاف قبلكم قبل أف يٌتعظ بكم من بعدكم( ٕٖهنج البالغ  خطب 

(كناية ببلغية عن مبالغة الرسل كاجتهادىم كجهدىم ا١بهيد ُب التبليغ كالتبشّب الر ُسلُ 
كاإلنذار، حْب جاءهتم الرسل برسالة السماء ا٥بادية، كعرضوىا أبزمنة ٨بتلفة، كٰبذركهنم من 

صحْب ٥بم كمرشدين كمعلمْب كمبلغْب، ككانت دعوة ٝبيع الرسل كاحدة، ٥با كان ،سوء العاقبة
ساليب فنية كتنوٌع ظركؼ كتغّب اختبلؼ أدكار ك د، كغاية سامية كاحدة، مع تعدد أىدؼ كاح
جتهدكا ُب ىدايتهم من  ا(أم ِمن بَػْيِ َأْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهمْ )، ألف دين هللا كاحد اثبت حاالت

بكل الوسائل الناجحة، ابإلسرار العلم كالتعلم، لوا فيهم الدراية كحٌب منة، كعكل جهة ٩بك
كالوسائل ا٤بمكنة بواب غيب كالَبىيب، كحاكلوا طرؽ كل األعبلف، فرادل ك٦بتمعْب، ابلَب كاإل

توحيد  إٔبٝبيع الرسل  دعو(يَأَّلَّ تَػْعُبُدوا ِإَّلَّ اّلِلََّ حٌب ينفذ نور اإلٲباف ُب قلوهبم القاسية كقالوا)
األقواؿ كمركنة التعامل كُب التوحيد استقامة السلوؾ كصدؽ األعماؿ، كإخبلص  ،هللا سبحانو
خبلؽ مع الناس، كالثبات على ا٤ببادئ كالقيم كالعبادات، ألف التوحيد ٰبٌجم ا٥بول كٝباؿ األ

لىٍو  قولو )ك  كيهٌذب النفس األمارة ابلسوء، كيعظٌم هللا ُب النفوس، كييثبت اإلٲباف ُب القلوب
اتى   .ِِاألنبياء/( كىافى ًفيًهمىا آى٥ًبىةه ًإالَّ اَّللَّي لىفىسىدى

)عظم ا٣بالق ُب أنفسهم، فصغر ما دكنو ُب أعينهم(،كىذه ىي ِٖٜٔف هنج البالغ  خطب  
كقاـ بنياف كل دين ٠باكم على أساس كلمة التوحيد،  ،مسؤكلية ٝبيع الرسل، ككحدة أىدافهم

: التوحيد)ِف غرر اٖتكم التوحيد استقرار النفوس، كاطمئناف القلوب، كتوحيد الكلمة، ألف ُب
(إهنا الشبهة ا٤بكررة القاصرة الٍب قوبل هبا كل قَاُلوا َلْو َشاَء رَبػ َنا َْلَيَزَؿ َماَلِئَك ً  حياة النفس()
ـى كىٲبىًٍشي ُب اأٍلى الرسل كقولو) ا الرَّسيوًؿ أيىٍكيلي الطَّعىا ذى كىلىٍو ، كقولو)ٕالفرقاف/(ٍسوىاؽً كىقىاليوا مىاًؿ ىى 

سوؿ ٱباطب البشر أف يكوف إاٌل من البشر، ر ، كما كاف لٗاألنعاـ/(جىعىٍلنىاهي مىلىكنا ١بَّىعىٍلنىاهي رىجيبلن 
 يعرفهم كيعرفونو، كأيلفهم كأيلفونو، كخّب الناس من أيلف الناس كأيلفونو، عن النيب)ص(

، كا٤ببلئكة ٕٗٔكنز العماؿ خرب  (أيلف وَّل يُؤلفا٘تؤمن أيلف ويُؤلف، وَّل خري فيمن َّل )
ليسوا من جنس البشر، كُب عآبو غّب عا٤بنا األرضي، ك٥بم كظائف غّب كظائفنا، كىم مأموركف 

(كنظنكم كاذبْب ُب اٌدعائكم، فَِإنَّ مبَا ُأْرِسْلُتم ِبِو َكاِفُروفَ غّب ٨بّبٌكف، فإذا ٓب يرسل ا٤ببلئكة )
السخرية كاالستهزاء! كٓب يركا منهم إاٌل الكفر كاإلعراض كاالستكبار  سلوب ككاف جواهبم أب

: من غفل عن اٗتاسركعن النيب)ص() ُِاألنعاـ/(الًَّذينى خىًسريكا أىنفيسىهيٍم فػىهيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى كقولو)
 .ّٗٓتنبيو ا٣بواطر صإصبلح ا٤بعاد(
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خُْمَنِّ ًَهَدٌُُخ َْٖٓ ؤَؽَذُّ ِٓنَّد هٌَُّشً  ؤًَََُْْ َّشًَْخ ؤََّٕ خَُِّوَ خَُّزُِ خََِوَيُْْ ىٌَُ ؤَؽَذُّ ِٓنْيُْْ  كَإََّٓد ػَددٌ كَدعْعٌَْسَشًُخ كِِ خُْإَسْكِ زِـَْْشِ﴿-٘ٔ
 ﴾َّفْمَذًَُٕ زِأَّدظِنَد ًًََدٌُٗخهٌَُّشً  

)من ٓب يٌتعظ ِف غرر اٖتكميسلط القرآف أضواء سننو التارٱبية على ا٤باضيْب ليعتربكا الباقْب، 
وف ملناس، كعظ هللا الناس بو( تركز ىذه اآلية على منطق ا٤بستكربين ا٤بغركرين الذين ال يفهاب

هم ا٤بدين، بينما العنف لهم ا٢بضارم كرقيٌ مإاٌل منطق القوة كالعنف، ككأف العنف عندىم ىو عا
ىو العامل اإلرىايب الذم يعرقل تقدـ الشعوب، فهو عملية متخٌلفة ٦برمة ال ٘بابو ا٢بجة 

الشديد، لو اللئيم العقلية ٕبجة مثلها، كإ٭با تواجو ا٤بنطق العلمي الرشيد أبساليب البطش 
وف حق ا٤بنعم، سفقْب ا٤بنكرين حق النعمة كيبخاطلعت على ىؤالء لرأيتهم من ا١باحدين ا٤بنا

كىم هبذه الصفات ا٣بسيسة ٝبعوا مساكئ األخبلؽ، الٍب ىي أصل ا٤بفاسد األخرل، 
، ككل قوم كل عزيز غري هللا ذليلالعذاب عليهم. عن اإلماـ علي)ع() فاستحقوا تسليط

ا٤ببْب/ ف، ككل مالك غّبه ٩بلوؾ، ككل عآب غّبه متعٌلم، ككل قادر غّبه يقدر كيعجز(يغّبه ضع
وب ا١بزيرة العربية، ُب (قـو نيب هللا ىود، كانوا يسكنوف جنفََأمَّا َعادٌ : )ا٘تعىن ُّٔص ةنيغم

(فطغوا كبغوا ك٘بربكا كعصوا كتكربكا فَاْسَتْكبَػُروا ِف اْْلَْرِض بَِغرْيِ اْٖتَقِّ )ليمن اب حقاؼمنطقة األ
(ظلمان كجحودان، ال يوجد استكبار اب٢بق، فكل استكبار بَِغرْيِ اْٖتَقِّ ) كاغَبكا كاعتدكا على الناس

ية لبلستعبلء، يعِب ٘باكزكا (أم بغّب استحقاؽ للتعظيم، كال أىلبَِغرْيِ اْٖتَقِّ ُب الببلد كالعباد فهو)
 كتعدكا األصوؿ ا٤بقبولة. ا٢بدكد ا٤بعقولة، 

عادؿ مطاع يردع كل مستكرب معتدو، كقائد : البد لكل قـو من كبّب وإ١تا ذكر ذلك ليقوؿ
( يَػْوـَ يَْدُعوا ُكلَّ ُأَنٍس ِبَِِماِمِهمْ كقولو )كالبد أف يكوف لو قوة ٙبميو، كاجملتمع يؤيده،  

قاؿ: ٓب أجد رادع يردعِب! عن النيب)ص()إٌف ا٤بتكربين  قيل لفرعوف ما فرعنك؟ ُٕاإلسراء/
، ك٤با ىددىم ىود ٖٔ/ُْا٤براغي (لتكربىم أمثاؿ الذر يـو القيامة، تطؤىم الناس أبقدامهم

ةً ابلعذاب) (؟! كانت ٥بم قوة جسمانية فريدة، ك٥بم أجساـ طواؿ كىم َوقَاُلوا َمْن َأَشد  ِمنَّا قُػوَّ
كعمرانية غّب اعتيادية، فقالوا ٫بن نقدر على دفع العذاب ٩بيزة القة، ك٥بم قوة اقتصادية العم

بقوتنا، فاغَبكا بقوهتم كقدرهتم، فأخذهتم العزة ابإلٍب، كالكربايء ُب الفساد، كاستبد هبم منطق 
ر ( ىذا ىو الشعو ٚتاىرة هللا سبحايو اب٘تعاصي تعّجل النقم)ِف غرر اٖتكما١باىل السفيو، 

الكاذب، كالقدرة ا٣بادعة، كالكربايء ا٤بنتفخ، الذم ٰبٌسو كٲبارسو الطغاة، كالشعور أبنو ٓب تعد 
نٍػيىا كىالى يػىغيرَّنَّكيم اًبَّللًَّ ىناؾ قوة ٚبيفهم، كتقف أماـ طغياهنم قاؿ تعأب) فىبلى تػىغيرَّنَّكيمي ا٢بٍىيىاةي الد 

(أكٓب يعلموا علمان جليان َأَوملَْ يَػَرْوا َأفَّ اّلِلََّ الَِّذي َخَلَقُهمْ )كقد رٌد هللا عليهم موٖبان  ّّلقماف/(اٍلغىريكري 
ُىَو َأَشد  شبيهان اب٤بشاىدة كالعياف، أف هللا الذم أنشأىم ىو الذم أعطاىم تلك القوة كالقدرة)

ةً  ُهْم قُػوَّ أكلية، إف الذم خلقهم، ىو الذم مٌكن ٥بم ىذا القدر ادكد من  ة(إهنا بديهِمنػْ
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لقوة، فخانتهم قواىم ٤با استمكن منهم بلواىم، كلكن الطغاة ال يذكركف، كاعتقدكا مغَبين ا
متعالْب أهنم قادركف على كل شيء، إهنا ٝبلة للتعجب من مقالتهم الشنيعة! إهنم غفلوا عن 
قدرة هللا، كال قياس بْب قوة ا٣بالق الذاتية ا٤بطلقة، كقوة ا٤بخلوؽ ا٤بكتسبة ادكدة، كأين 

، ُب غرر ا٢بكم)من أعتٌز بغّب ُِالربكج/ (ًإفَّ بىٍطشى رىبًٌكى لىشىًديده لَباب من رب األرابب! كقولو)ا
: ىو إنكار ما استيقنو القلب، ككانوا إتحود (وََكايُوا ِِباَيتَِنا ٣َتَْحُدوفَ هللا أىلكو العٌز( )

كىجىحىديكا أهنا ا٢بق كقولو)ينكركف معجزاتنا على الدكاـ، كىم ُب ا٢بقيقة يؤمنوف هبا، كيعرفوف 
ا كىعيليوًّا كطلب العلو ُب النفس ، أهنم ٝبعوا بْب االستكبار ُْالنمل/(هًبىا كىاٍستػىيػٍقىنػىتػٍهىا أىنفيسيهيٍم ظيٍلمن

ء على ا٣بلق كسلب حقوقهم، داُب األرض كلو على حساب ضرر اآلخرين، كىو فسق ابالعت
)إٌف أقرب ما يكوف العبد إٔب ماـ الباقر)ع(عن اإلكبْب ا١بحود أبكرب ا٤بعجزات كىو كفر. 

 ٕٓالبحار الكفر، أف يؤاخي الرجل على الدين فيحصي عليو عثراتو كزالٌتو ليعنٌفو هبا يومان ما(
/ُِٓ. 

  ؤَخْضٍََٰ خُْأخِشَشِ ًََُؼَزَخذُذَُّْْٗد كَإَسْعَِْنَد ػََِْْيِْْ سِحيًد فَشْفَشًخ كِِ ؤََّّدٍّ َّٗمِغَدضٍ ُِّنُزِّوَيُْْ ػَزَخذَ خُْخِضُِْ كِِ خُْمََْدشِ خُ﴿-ٙٔ
 ﴾شًَُُّٕنقَ َُد ًَىُْْ

(بينما ىم ُب مشهد الغركر يعرضوف فيو عضبلهتم، كيتباىوف فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِر٤ًتا َصْرَصًرا)
ببل إنذار كال مقدمات، الٍب تناسب قوهتم الٍب  تآكا٤بخبٌ  تبقوهتم، فعاقبهم هللا عقوبة ا٤بفاجآ

ا هبا، كإذا ابلعاصفة االنتقامية الباردة ا٤برعبة، شديد الربد كالرعد القاصف ا٤بخيف، اغَبك 
هم من األرض بقوة ٍب ترطمهم هبا، لتكوف عقوبة ٥بم من جنس ما اغَبكا بو  عتلقفكانت ت
ـو حيسيومنا) كقولو ا عىلىٍيًهٍم سىٍبعى لىيىاؿو كىٜبىىانًيىةى أىايَّ َساتٍ تابعة): متوماً سح ٕا٢باقة/(سىخَّرىىى ـٍ ٟتَِّ  (ِف َأايَّ

س مصحوبة ابلصعوابت، أايـ ٩بلوءة و ُب أايـ مشؤكمات ٙبمل الشر عليهم، أايـ ذكات ٫ب
لُِّنِذيَقُهْم َعَذاَب اٗتِْْزِي عقوبة تبيدىم عن آخرىم ) ،ابلغبار كالَباب ال يرل فيها بعضهم بعضان 

يْػَيا  ليهمإعن اإلٲباف، إبيصاؿ العذاب كالذؿ كا٥بواف  (فقابل هللا ذلك االستكبارِف اْٖتََياِة الد 
اًب اأٍلىٍدىنى  ىانة كخزاين الستمراره كقولو)أٌشد إ (َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة َأْخَزىه ) نى اٍلعىذى كىلىنيًذيقىنػَّهيم مًٌ

اًب اأٍلىٍكربىً لىعىلَّهيٍم يػىٍرًجعيوفى  نتيٍم ُب مىسىاكً ، كقولو)ُِالسجدة/ (ديكفى اٍلعىذى ًن الًَّذينى ظىلىميوا كىسىكى
ى لىكيٍم كىٍيفى فػىعىٍلنىا هًبًٍم كىضىرىبٍػنىا لىكيمي اأٍلىٍمثىاؿى  (ليس ٥بم َوُىْم ََّل يُنَصُروفَ ) ْٓإبراىيم/(أىنفيسىهيٍم كىتػىبػىْبَّ

 انصر كال معْب يدفع عنهم ذلك العذاب.
خ خُْؼََََٰٔ ػََِ﴿-ٛٔ-ٚٔ َ خُْيُذٍََٰ كَإَخَزَظْيُْْ فَدػِوَصُ خُْؼَزَخذِ خُْيٌُِٕ زَِٔد ًَدٌُٗخ ًَؤََّٓد ؼٌَُٔدُ كَيَذَّْنَدىُْْ كَدعْعَمَسٌُّ

 ﴾ًََٗفَّْْنَد خَُّزَِّٖ آَٓنٌُخ ًًََدٌُٗخ َّعَّوٌَُٕ،ٌَّْغِسٌَُٕ
( كانوا يسكنوف ا٢بجر ُب كادم القرل بْب َوَأمَّا َِتُودُ : )ا٘تعىننيب هللا صاّب( قـو )قصة ٜبود 

(فدللناىم فَػَهَديْػَناُىمْ ) ِٖا٢بجر/(وا يػىٍنًحتيوفى ًمنى ا١ٍبًبىاًؿ بػيييواتن آًمًنْبى كىكىاني ا٢بجاز كالشاـ كقولو)
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على طريق ا٢بق كاإلٲباف، إبرساؿ الرسل كبياف ا٢بجج، كبٌينا ٥بم ا٣بّب كا٥بدل من الضبلؿ 
 كقولو  الدَّلل  على الطريق ا٘تستقيم: واٙتدىكالردل، كدعوانىم إٔب الصراط ا٤بستقيم، 

ٍكا زىادىىيٍم ىيدنلكىالَّذً ) ، اىتدكا إٔب سبيل النجاة، بطريق الدليل كالربىاف، كأمرىم ُٕدمحم/(ينى اٍىتىدى
(زادىم اب٤بعونة كالتسديد كالتأييد زادىم ىدىبسلوكو، كحٌذرىم من ا٤بعصية كسوء عاقبتها)

 ،لدليللعمل ا٣بّب، هللا سبحانو يدؿ الناس على طريق ا٣بّب كالصبلح، فالذم يؤمن بو أيخذ ا
فيزيده هللا ىداية كرعاية كمعونة، بعد أف آمن هبداية الداللة العلمية، كىنا ٜبود د٥بم هللا تعأب 

( ففٌضلوا الضبلؿ فَاْسَتَحب وا اْلَعَمىه َعَلى اْٙتَُدىه على طريق اإلٲباف كالنجاة، بعد معجزة الناقة)
رمة  هوات كاتباع اللٌذات اٌ كالعمى على ا٣بّب كالصبلح، كقدموا طاقتهم للفساد كحٌب الش

لىةي كقولو) ، ىذا دليل قرآين كاضح ّٔالنحل/(فىًمنػٍهيم مٍَّن ىىدىل اَّللَّي كىًمنػٍهيم مٍَّن حىقٍَّت عىلىٍيًو الضَّبلى
ى الر ٍشدي ًمنى اٍلغىيًٌ  كقولو) غّب مسٌّب على أف اإلنساف ٨بٌّب  ، ِٔٓالبقرة/(الى ًإٍكرىاهى ُب الدًٌيًن   قىد تػَّبػىْبَّ

، فكأف مغفرة هللا علت على ظلم ٔالرعد/(َوِإفَّ رَبََّك َلُذو َمْغِفَرٍة لِّلنَّاِس َعَلىه ظُْلِمِهمْ كقولو)
)من ال يستقيم بو ا٥بدل ِٕٛف هنج البالغ  خطب  الناس، الذم كاف يقتضي تعجيل العقوبة، 

 بو الٌضبلؿ إٔب الردل(  ٯبيير  
فىًإنػَّهىا الى تػىٍعمىى اأٍلىٍبصىاري كىلى ًكن كقولو) ُُْ/ٕٕرالبحا(شر العمى عمى القلبعن النيب)ص()

، كما عمت القلوب إاٌل بكثرة الذنوب، كالذم ٱبتار ْٔا٢بج/(تػىٍعمىى اٍلقيليوبي الًٍَّب ُب الص ديكرً 
(العذاب ا٤بصحوب ابإلىانة، كا٣بزم فََأَخَذتْػُهْم َصاِعَقُ  اْلَعَذاِب اْٙتُوفِ ) األسوأ ىو األسوأ

ة، جزاء كفاقان، ال ظلمان كعدكاانن، فليس العذاب كا٥ببلؾ فحسب كلكنو العذاب كالذل
  -كا١بزاء من جنس العمل-ا٤بصحوب اب٥بواف كالذلة كاالنكسار، جزاء على العمى بعد اإلٲباف

ؿي   فىأىىنَّ  تيٍصرىفيوفى ) كقولو )كالذم ال  ، عن اإلماـ علي )ع(ِّيونس/(فىمىاذىا بػىٍعدى ا٢بٍىقًٌ ًإالَّ الضَّبلى
(بسبب إجرامهم كطغياهنم، مبَا َكايُوا َيْكِسُبوفَ ) ُٗ/ِشرح النهجينفعو ا٢بق يضره الباطل(

 (كىمىا ظىلىمىهيمي اَّللَّي كىلى ًكن كىانيوا أىنفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى كتكذيبهم نبٌيهم صا٢بان كعقرىم انقة هللا كقولو)
َنا الَِّذيَن آَمُنوا) -ُٖ، ّّالنحل/ ( ٪بينا صا٢بان كا٤بصدقْب بو ٩بن آمنوا وََكايُوا يَػتػَُّقوفَ  َوَٞتَّيػْ

 .ّْاألنفاؿ/(ًإٍف أىٍكلًيىاؤيهي ًإالَّ اٍلميتػَّقيوفى كاستقاموا على النهج، من الصاعقة ا٤بهلكة كقولو)
ًىَد ؽَيِذَ ػََِْْيِْْ عَْٔؼُيُْْ ًَؤَزْقَدسُىُْْ لَعَََّٰ بِرَخ َٓد ـَدءُ،ًٌَََّّْ ُّمْؾَشُ ؤَػْذَخءُ خَُِّوِ بََُِ خُنَّدسِ كَيُْْ ٌُّصَػٌَُٕ﴿-ٕٓ-ٜٔ

 ﴾ًَـٌُُِدُىُْ زَِٔد ًَدٌُٗخ َّؼٌََُِْٕٔ
من مشاىد يـو القيامة ا٢باسم، إهنا ا٤بفاجأة ا٥بائلة ا٤بذىلة، كغريب كعجيب إنو مشهد مثّب 

رعة اكم العادؿ الذم تطيعو جوارحهم، كتليٌب بسُب ا٤بوقف الرىيب العصيب، كسلطاف هللا ا٢ب
(ٯبمع ا٤بختلفْب من الناس، كمنهم التابعوف كا٤بتبوعوف، َويَػْوـَ ٤ُتَْشرُ : )ا٘تعىنكتستجيب! 

فػىوىرىبًٌكى لىنىٍسأىلىنػَّهيٍم كقولو) ٓالتكوير/(كىًإذىا اٍلويحيوشي حيًشرىتٍ كٙبشر الوحوش أيضان للحساب كقولو)
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كىم كل من  ،(اجملرمْب من ا١بن كاإلنساّلِلَِّ  َأْعَداءُ ) ِٗا٢بجر/(عىمَّا كىانيوا يػىٍعمىليوفى ، أىٍٝبىًعْبى 
تثل أوامر هللا، ومل تشري اآلي  إىل أف من مل ٦تكاضطهد أكلياء هللا كرسلو، حارب منهج هللا، 

، كليس لو ٣تتنب عن يواىيو، ومل يتابع سن  رسولو)ص( فهو ينتسب للدين ابٙتوي  وا٘تظاىر
 (كإف كاف مؤمنان اب بلسانو، كإفَأْعَداُء اّلِلَِّ ن)لي ٩بارسة صادقة، فهو ممعلى أرض الواقع الع

يكونوف ُب كل ىؤالء (من كاف ٲبتثل أكامر هللا كسنة رسولو بصدؽ ُب الٌسر كالعبلنية.  ول هللا)
: ا٤بانع، والوازع(يزجركف، فَػُهْم يُوَزُعوفَ (إلدخا٥بم جهنم )ِإىَل النَّارأرض اشر لسوقهم )

ٛبنع أىل النار كتزجرىم من الفوضى ُب ساحة اشر، فبل يشرد منهم ف ا٤ببلئكة إالزاجر، أم 
كٰببس أك٥بم على آخرىم ليجتمعوا ٝبيعان كال يتفرٌقوا، كما يفعل كال يعبث هبم عابث، شارد، 

سهم كيكثر عرقهم اأنف فتشتدٌ  ،بقطيع الغنم ا٤بتدافع! فيزدٞبوف أماـ جهنم، كٲبنعوف من ا٤بضي
صواهتم، كيدفعوف إٔب العذاب بعنف  أكيشتد ضجيجهم، كترتفع  كتضيق صدكرىم كأمورىم

رىىيمٍ كقولو) ةي يىٍضرًبيوفى كيجيوىىهيٍم كىأىٍدابى ًئكى ، كىذا كناية ببلغية عن كثرة أىل النار، َٓاألنفاؿ/ (اٍلمىبلى
ٍل ًمن مَّزًيدو لذلك خاطب هللا النار فقاؿ) ًٍت كىتػىقيوؿي ىى  .َّؽ/(ىىًل اٍمتىؤلى

 ( ِإَذا َما َجاُءوَىا َشِهَد َعَلْيِهمْ َحتَّه ) -َِ
كا للشهادة، كإذا شهود ؤ عندما كقفوا أماـ رىبة جهنم، أنكركا ما عملوه من جرائم، كفجأة جا

عليهم من أنفسهم مباشرة، يلجئها إٔب االعَباؼ، كٓب ٰبسبوا ٥بذا ا٤بوقف الغريب حساابن، كٓب 
أخرل مغايرة لعا٤بنا  ا٤بادم الدنيوم، كسئلوا ٱبطر على اب٥بم! كىكذا العآب اآلخر لو خصائص 

نطاؽ هللا لو ىو السمع كبعده األبصار كبعده ا١بلود،  عن أعما٥بم، فأكؿ ما يشهد عليهم إب
، عن اإلماـ ّٔاالسراء/(ًإفَّ السٍَّمعى كىاٍلبىصىرى كىاٍلفيؤىادى كيل  أيكلى ًئكى كىافى عىٍنوي مىٍسئيوالن كقولو)

 )ييسأؿ السمع عما ٠بع، كالبصر عما نظر إليو، كالفؤاد عما عقد عليو(الصادؽ)ع( ُب اإلية 
شهادة السمع  (َشِهَد َعَلْيِهْم َٔتُْعُهْم َوَأْبَصارُُىْم َوُجُلوُدُىم مبَا َكايُوا يَػْعَمُلوفَ ) ّٕ/ِالكاُب

كاألبصار كا١بلود، شهادة ظاىرىا أنيق كابطنها عميق، ك٥با دالالت كاسعة، شهادة من 
قرب شيء إليو كتشهد عليو، فهي تشهد بنفسها على صاحبها بكامل أساف، كىي اإلن

 ّّا٤بعارج/( َوالَِّذيَن ُىْم ِبَشَهاَداهِتِْم قَائُِموفَ الصدؽ، كٙبكي الواقع الذم فعلتو ابلعدؿ كقولو )
عرضت عليهم أعما٥بم ُب كتاب يلقاه منشوران كل كاحد )القسط ركح الشهادة(  ِف غرر اٖتكم

، ٍب قاـ من كياف كل منهم ُْاإلسراء/(اقٍػرىٍأ ًكتىابىكى كىفىى  بًنػىٍفًسكى اٍليػىٍوـى عىلىٍيكى حىًسيبناكقولو)  منهم
شهود من أنفسهم يشهدكف عليو ٗبا كاف منو من منكر كاعتداء كظلم، ليؤدكا شهادة ا٢بق 

أف يقتنع ىو أبنو  : إٌف هللا ال يعاقب اجملـر ُب ذاؾ اليـو ا٢باسم إاٌل بعدوتشري اآلي عليو 
اٍليػىٍوـى ٬بىًٍتمي حقاؽ العدالة اإل٥بية كقولو)ب!، ككل ىذه الدقة ُب ااكمة إلمذنب يستحق العقا

انيوا يىٍكًسبيوفى  لًٌمينىا أىٍيًديًهٍم كىتىٍشهىدي أىٍرجيليهيم ٗبىا كى وتشهد عليهم ىذه ، ٓٔيس/(عىلىى  أىفٍػوىاًىًهٍم كىتيكى
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، لتستجيب ألمر رهبا مستسلمة، تركم عن أعما٥بم ما اعجازي  اْلعضاء من أيفسهم بطريق 
حسبوه سران، تفضح نواايىم كأعما٥بم كأسرارىم، كيف كىي معهم، بل ىي أبعاضهم؟! كخٌص 

ها كبواسطتها، فإذا شهدت بىذه األعضاء الثبلثة الرئيسة، ألف أكثر الذنوب إ٭با تقع بسب
)فعند ذلك ٱبتم هللا عز كجل على لصادؽ )ع(عن اإلماـ اعليهم بطريقة خارقة عاتبوىا! 

لسنتهم كينطق جوارحهم، فيشهد السمع ٗبا ٠بع ٩با حـر هللا عز كجل، كيشهد البصر ٗبا نظر أ
إٔب ما حـر هللا عز كجل، كتشهد اليداف ٗبا أخذات، كتشهد الرجبلف ٗبا سعتا فيما حـر هللا عز 

جل، ٍب أنطق هللا عز كجل ألسنتهم، فيقولوف كجل، كيشهد الفرج ٗبا ارتكب ٩با حـر هللا عز ك 
َناىم ١بلودىم) ، ٍب يقوؿ)ع()كليست تشهد ا١بوارح على ّْٓ/ْنور الثقلْب(؟ ملَ َشِهدمت ْ َعَليػْ

تعرض أعماٙتم . ا٤بصدر السابق، (مؤمن، إ٭با تشهد على من حٌقت عليو كلمة العذاب
هتم كسكناهتم، اة كل أحوا٥بم كحرك، ككأ٭با ىناؾ كامّبا خفية تصٌور بدقعليهم ابلتفصيل

مىاًؿ كٙبفظ على شكل فلم متحرؾ ٦بٌسم ذم ثبلثة أبعاد، ابلصورة كالصوت كالنية، كقولو)
ًبّبىةن ًإالَّ أىٍحصىاىىا ا اٍلًكتىاًب الى يػيغىاًدري صىًغّبىةن كىالى كى ذى وِف ذلك دَّلل  على ا٘تعاد ، ْٗالكهف/(ىى 

 . إتسماين
: إ٭با أفرد السمع ألنو إتواب فرد السمع وّتع اْلبصار وإتلود؟٘تاذا أ -ُسؤاؿ: فائدة

كيف يعقل نطق ىذه ا١بوارح   -ِسؤاؿمصدر، كا٤بصادر ال ٘بمع ُب قواعد اللغة العربية. 
: إننا نبلحظ الفبلشة ا٢بافظة الصغّبة، بنك معلومات للمداليل إتوابكىي ال تعقل؟ 

ئنا أىٍف يػىقيوؿى ) بصنع ا٣بالق؟فكيف  ،لمفاىيم، ىذا صنع ا٤بخلوؽلجامعة  يػٍ ًإ٭بَّىا أىٍمريهي ًإذىا أىرىادى شى
 . ِٖيس/( لىوي كيٍن فػىيىكيوفي 

 ًَبَُِْْوِ َٓشَّشٍ ؤًٍَََّ خََِوٌَُْْ ًَىٌَُ ؽَِْءٍ ًََُّ ؤَٗيَنَ خَُّزُِ خَُِّوُ ؤَٗيَوَنَد هَدٌُُخًَهَدٌُُخ ُِفٌُُِدِىِْْ َُِْ ؽَيِذظُّْْ ػََِْْنَد ﴿-ٕٔ
 ﴾ؼٌَُٕظُشْـَ

، كلكن تك٨ببآ تالتحدث مع جلودىم مسألة أقرب إٔب ا٣بياؿ، كمشاىد القيامة كلها مفاجآ
األمر ىنا أكثر غرابة حيث تشهد ا١بلود على أصحاهبا، فيخاطبها أصحاهبا ٨باطبة األحياء 

َوقَاُلوا )الكرماء الفضبلء، الذين يعقلوف الكبلـ كيستجيبوف للطلب بسرعة كببل تردد!! 
عضائهم، على سبيل التوبيخ كالتعٌجب كا٤بؤاخذة أ(يقوؿ الكفرة ١بوارحهم كحواسهم ك ُلوِدِىمْ ٕتُِ 

كالعتاب من ىذا األمر الغريب العجيب، غّب ا٤بألوؼ كغّب ا٤بعركؼ! كٚبصيص ا١بلود ابلذكر 
 حة كتشهّب أماـ الناس ُب ساحة اشريكإعبلف فض ،يع ٥بم كزايدة تشنيعفضتقريع كت
ت عليهم، من غّب ٦باملة كال مراكغة  يإذا جلودىم ٘بيبهم اب٢بقيقة بوضوح الٍب خف، فا٤بكشوفة
َنا) ٔاجملادلة/(فػىيػينػىبًٌئػيهيم ٗبىا عىًمليوا ۚ أىٍحصىاهي اَّللَّي كىنىسيوهي كقولو) ( االستفهاـ للتعجب ملَ َشِهدمت ْ َعَليػْ

بقدرة هللا  (َنا اّلِلَُّ الَِّذي َأيَطَق ُكلَّ َشْيءٍ قَاُلوا َأيطَقَ  كا٤بعارضة، ٗبا فعلناه ُب الدنيا من القبيح؟)
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عطاان هللا قوة النطق بقدرتو على كل شيء، كعلمنا البياف أاب٢بق، ليس األمر بيدان، كإ٭با 
عماؿ، كىو الذم ينطق ا١بماد كا٢بيواف كأ٥بمنا الشهادة كاالعَباؼ ٗبا عملناه من قبائح األ

نو لقادر كقاىر على أف ينطق كل إىي الناطقة، ك  كاإلنساف، أليس ىو الذم جعل األلسن
نطقنا أشيء سواه بلساف ا٢باؿ أك بلساف ا٤بقاؿ، فليس ُب إمكاننا االمتناع عن الشهادة حْب 

، فكل شيء لو ُٖاألنعاـ/(َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ شيء عن مشيئتو كقولو) يالذم ال يستعص
مها هللا لو،  ال يعرؼ ىذه اللغة ا٣باصة إاٌل من علٌ لغة يتخاطب هبا مع بِب جنسو، كلكن 

، كقوؿ النملة كا٥بدىد، كتسبيح ا١بباؿ كالطّب ُُٓالبقرة/(َويُػَعلُِّمُكم مَّا مَلْ َتُكويُوا تَػْعَلُموفَ كقولو)
 .ْْاإلسراء/(كىًإف مًٌن شىٍيءو ًإالَّ ييسىبًٌحي ًٕبىٍمًدًه كىلى ًكن الَّ تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيمٍ كقولو)

 (َوُىَو َخَلَقُكْم َأوََّؿ َمرَّةٍ )
كىو سبحانو كتعأب أكجدكم من العدـ، كىو الذم أعطاكم كل شيء، كىو الذم ٰبيكم بعد 
ا٤بوت كالفناء بقدرتو، فمن قدر على ىذا اإلبداع ا٤بنٌظم ا٤بدىش أكالن، كعلى إعادتكم 

كهللا على كل شيء قدير، فإليو ا٤بنشأ نطاقنا بغّب إرادتنا، إعلى قادر كرجعتكم إٔب جزائو اثنيان، 
ًٍلكي نػىٍفسه  كقولو)ّبكإليو ا٤بصّب كإليو ا٢بساب كال مفر من قبضتو ُب األكؿ كُب األخ يػىٍوـى الى ٛبى

ئنا   كىاأٍلىٍمري يػىٍومىًئذو َّللًَّ  يػٍ (كإليو كحده تردكف ابلبعث بعد َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوفَ ) ُٗاالنفطار/(لًٌنػىٍفسو شى
 )ص( عن النيب .ٖالعلق/ (ًإفَّ ًإٔبى  رىبًٌكى الر ٍجعىى  النشور للحساب ُب عآب اآلخرة كقولو)ا٤بوت، ك 

ف ال تظلمِب قاؿ أ، يقوؿ: أم ريب أليس كعدتِب عجبت من ٚتادل  العبد ربو يـو القيام )
يدان : أكليس كفى يب شهبلى، فيقوؿ: فإين ال أقبل علٌي شاىدان إاٌل من نفسي، فيقوؿ هللا تعأب

كاب٤ببلئكة الكراـ الكاتبْب، فيختم على فيو كتتكلم أركانو ٗبا كاف يعمل! فيقوؿ بعدان لكٌن 
 .ُٖٔ/ٔبن كثّباكسحقان، عنكن كنت أجادؿ(! 

ُب ىذا ا٢بوار دليل على أف هللا يريد أف ييقنع ا٤بذنب أنو يستحق العذاب، فتتعدد الشهود 
(  يـو القيام  ميزاف دقيق: فمن وّّف، استوّف)فمن الرشاد اَّلستعداد ليـو ا٘تعاد عليو! 
أي ا٣بٍىٍلقى ٍبيَّ ييًعيديهي كىىيوى أىٍىوىفي عىلىٍيوً ) كقولو /(كىىيوى الًَّذم يػىٍبدى ماذا ، عن السيد ا٤بسيح)ع()ِٕالرـك

: فليحذر العبد عن شهادة فائدة(؟! ينتفع اإليساف لو ربح العامل كلو، َوَخَسَر يفسو
من شهادة الزماف كا٤بكاف، عن اإلماـ علي)ع()ما من يـو ٲبر على ابن  عضائو، ككذا فليحذرأ

: اي ابن آدـ أان يـو جديد، كأان عليك شهيد، فقل ٌُب خّبان كاعمل  آدـ إاٌل قاؿ لو ذلك اليـو
 .ّٓٓ/ُٓاألمثل ٌُب خّبان، أشهد لك يـو القيامة(

ِٖ ظَنَنعُْْ ؤََّٕ ًََٓد ًُنعُْْ ظَغْعَعِشًَُٕ ؤَٕ َّؾْيَذَ ػٌََُِْْْْ عَ﴿-ٕٕ ْٔؼٌُُْْ ًََُد ؤَزْقَدسًُُْْ ًََُد ـٌُُِدًُُْْ ًٌَََُٰ
َّد ظَؼٌََُِْٕٔ  ﴾خَُِّوَ َُد َّؼَُِْْ ًَؽِريًخ ِّٓٔ

تم ا١برائم فَب (حْب اقَوَما ُكنُتْم َتْسَترِتُوَف َأف َيْشَهَد َعَلْيُكْم َٔتُْعُكْم َوََّل َأْبَصارُُكْم َوََّل ُجُلودُُكمْ )
لفواحش خيفية من كراء حجاب كستار، خوفان من اإلعبلـ ا٤بضاد ال خوفان من هللا، كاآلاثـ كا
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َوََّل َتُكويُوا َكالَِّذيَن َيُسوا اّلِلََّ ،كقولو)ٕٔكقد نسيتم هللا)نسوا هللا فنسيهم(من رٞبتو، التوبة/
من الشهود ُب الدنيا  ، ككنتم تستخفوفُٗا٢بشر/(فَأَيَساُىْم َأيُفَسُهْم ۚ ُأولَهِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوفَ 

َبكا أعمالكم عن ىذه تكعن الناس ٨بافة الفضيحة، كٓب تفكركا كال ٱبطر ببالكم، أف تس
نفسكم الٍب كنتم هبا تعملوف فهاف عليكم األمر، فجعلها هللا شاىدة عليكم يـو أاألعضاء من 

يستشعر بقرب نفسكم، كفيو تنبيو أف ا٤بؤمن ينبغي أف أالقيامة، كىو الذم أكقعكم ُب ىبلؾ 
 (ِإفَّ رَبََّك َأَحاَط اِبلنَّاسِ هللا منو، كىو ُب قبضتو، كىو أقرب إليو من حبل الوريد كقولو)

، ُب ا٢بديث )أعبد هللا كأنك ِٓاألحزاب/ (وََكاَف اّلِلَُّ َعَلىه ُكلِّ َشْيٍء رَِّقيًبا، كقولو)َٔاإلسراء/
ال يراين فقد كفرت، كإف قلت يراين كعملت تراه، فإنو إف ٓب تكن تراه فإنو يراؾ، كإف قلت إنو 

الَّ تيٍدرًكيوي اأٍلىٍبصىاري كىىيوى ييٍدرًؾي ا٤بعاصي، فقد جعلتو من أىوف الناظرين إليك(! كقولو)
 َولَهِكن ظََننُتْم َأفَّ ) ّّالرعد/(أىفىمىٍن ىيوى قىائًمه عىلىى  كيلًٌ نػىٍفسو ٗبىا كىسىبىتٍ ، كقولو)َُّاألنعاـ/(اأٍلىٍبصىارى 

َّا تَػْعَمُلوفَ  ١بهلكم بقدرة  ،عملتم عمل من ظٌن أف عملو ٱبفى على هللا (اّلِلََّ ََّل يَػْعَلُم َكِثريًا ٝتِّ
ئناهللا كقولو) يػٍ ِف غرر ، ّٔيونس/(كىمىا يػىتًَّبعي أىٍكثػىريىيٍم ًإالَّ ظىنًّاۚ  ًإفَّ الظَّنَّ الى يػيٍغًِب ًمنى ا٢بٍىقًٌ شى

ا تظن، كال تغلبها على ما تستيقن، فإف ذلك من أعظم )إايؾ أف تغلبك نفسك على ماٖتكم
صبحتم من ا٣باسرين  أالشر(كخدعكم ىذا الظن ا١باىل األثيم، كقادكم إٔب ا١بحيم ك 

 .ٗٗاألعراؼ/(أىفىأىًمنيوا مىٍكرى اَّللًَّ ۚ فىبلى أيىٍمىني مىٍكرى اَّللًَّ ًإالَّ اٍلقىٍوـي ا٣بٍىاًسريكفى كقولو)
، صورة ٦بٌسمة كامريا خفي  تصّوركم ِف كل حياتكم صغريىا وكبريىاأمل تعلموا أف  تعاىل  

بعاد، ابلصورة كالصوت أمتحركة مفصلة كاضحة، تيعرض على شكل فيلم كاقعي لو ثبلثة 
عمليان، فيستخفوف من  سبلـإلكىذا ينطبق أيضان على ا٤بسلمْب نظراين كيكفركف اب !كالنية

الن من الكفار، ألهنم يعيشوف النفاؽ آحاالن كم أالناس، كال يستخفوف من هللا، بل ىم أسو 
فىأىٍعقىبػىهيٍم نًفىاقنا ُب ) الكفر كالشرؾ كالفسق كقولو والذم ىو خطر على اإلسبلـ، كىو أخ

، عن النيب)ص()إف لكل أمة عجل، كعجل ىذه األمة الدينار ٕٕالتوبة/ (قػيليوهًبًٍم ًإٔبى  يػىٍوـً يػىٍلقىٍونىوي 
بن مسعود: اجتمع عند البيت ا: عن سبب النزوؿ: فائدة، ِّٖ /ٕضاءاجة البيكالدرىم(!

ثبلثة نفر، فقاؿ أحدىم: أتركف أف هللا يسمع ما نقوؿ؟ فقاؿ أحدىم: يسمع إف جهران كال 
جاء ُب دعاء االفتتاح ُب  ،ابختصار ُّٓ/ُٓالقرطيبيسمع إف أخفينا، فأنزؿ هللا تعأب اآلية. 
)الذم بػىعيدى فبل ييرل، كىقػىريبى فشًهدى النجول تبارؾ شهر رمضاف ا٤ببارؾ، كىو يصف هللا

 كتعأب(.
َ خُْخَدعِشَِّٖ﴿-ٖٕ ٌُِْْ ظَنٌُُُّْ خَُّزُِ ظَنَنعُْ زِشَزٌُِّْْ ؤَسْدَخًُْْ كَإَفْسَمْعُْ ِّٖٓ  ﴾ًَرََُٰ
ِلُكْم ظَن ُكُم الَِّذي ظََننُتم ِبَربُِّكمْ ) سبب ظنكم رتكبتموىا، بذنوب كا١برائم الٍب ا(ىذه الَوذَه

ا٣باطئ أف هللا ال يراكم، كال يعلم ما تكتموف، فكاف إٲبانكم اب فيو جهل كخلل كضعف، 
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اإلٲباف الذم ٰبدد قدرة هللا ا٤بطلقة كٰبجم علمو ا٤بطلق، فا٤بقدمات الفاسدة تؤدم إٔب النتائج 
الصادؽ)ع(ِف عن اإلماـ الفاسدة، كالفكر ا٣باطئ يؤدم إٔب السلوؾ ا٣باطئ كإٔب سوء العاقبة، 

 ، كعنو)ع(ْٓٓ/ْنور الثقلْب( إّف هللا عند ظن عبده بو، إف خريًا فخري، وإف شرًا فشر) اآلي 
 (نو من أىل ا١بنةيشرؼ على النار، كيرجوه رجاءن كأ )ينبغي للمؤمن أف ٱباؼ هللا خوفان كأنو

جهنم كبئس ا٤بصّب، (أسقطكم ُب ا٥ببلؾ، كقادكم إٔب َأْرَداُكمْ )ُٕ/٦ٓبمع البيافٍب ذكر اآلية، 
 (َوَمن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّلِلَِّ فَػَقْد ظََلَم يَػْفَسوُ ىذه البلمباالة بربكم ىٌونت عليكم ٘باكز حدكد هللا)

عن النيب)ص()ال ٲبوتن  ،، فارتكبتم أنواع ا١برائم، كأدل بكم إٔب الكفر، فأكردكم النارُالطبلؽ/
 أرداىم سوء ظنهم اب، كذكر اآلية(أحدكم إال كىو ٰبسن الظن اب، فإف قوما قد 

َن اْٗتَاِسرِينَ ) ّٖٔ/ُٕا٤بيزاف ، كُب ذلك ا٢برماف ا٤ببْب، فخسرًب أنفسكم كأىليكم (فََأْصَبْحُتم مِّ
بق ىذا على كل من يسترت ِف ا٘تعاصي خوفًا من الناس وَّل ٥تشى هللا، حت ولو وينط

ٍل نػينػىبًٌ كقولو)  اّدعى اإل٦تاف وصاـ وصلى.. ٍعيػيهيٍم ، ئيكيم اًبأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن قيٍل ىى الًَّذينى ضىلَّ سى
نٍػيىا كىىيٍم ٰبىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٰبيًٍسنيوفى صينػٍعنا )ما أخسر من ِف غرر اٖتكم َُْ-َُّالكهف/(ُب ا٢بٍىيىاًة الد 

 ليس لو ُب اآلخرة نصيب(! 
قيو الَّذً ، فا٤بنجي كقولو)ُمنٍج وُمردٍ ، الظن يوعاف -ُ:فائدة ، ْٔالبقرة/(رىهبًًٌمٍ  اينى يىظين وفى أىنػَّهيم م بلى

: إٌف قومان خدعتهم األماين حٌب عن اٖتسن البصري-ِكالظن ا٤بردم ا٤بهلك، ُب ىذه اآلية، 
خرجوا من الدنيا كما ٥بم حسنة، كيقوؿ أحدىم: إين أحسن الظن بريب، كقد كٌذب، كلو 

اليكيٍم كىأىنتيٍم الى كقولو)  أحسن الظن ألحسن العمل، ٍب تبل ىذه اآلية، أىف ٙبىٍبىطى أىٍعمى
 .ِا٢بجرات/(تىٍشعيريكفى 

 ﴾خُُْٔؼْعَسِنيَ َِّٖٓ ىُْ كََٔد َّغْعَؼْعِسٌُخ ًَبِٕكَةِٕ َّقْسِشًُخ كَدُنَّدسُ َٓؽًٌٍْ َُّيُْْ ﴿-ٕٗ
عليو ال  رب(أـ ٓب يصربكا، فما ينفعهم الصرب، ألنو بعد فوات األكاف، فهو صرب ٦بفَِإف َيْصِِبُوا)

ُمْ ) منو مفر (كايللسخرية! فالصرب اآلف صرب على عذاب النار! إنو الصرب ا٤بهْب فَالنَّاُر َمثْػًوى ٙتَّ
الذليل ا٤بمزكج الصرب ا٤بصحوب ابليأس، كليس فيو فرج كال يعقبو أمل كحسن جزاء، إنو 

َوِإف الصرب) اب٢بسرة العظمى الذم جزاؤه النار قراران أبداين كال ٧بيص عنها، فبل ينفعهم
كيعتذركا منو كيطلبوا الصفح كإصبلح ما فسدكا،  ،َب أي إرااء لرّبمتيطلبوا الع (َيْستَػْعِتُبوا

: اللـو على أمر ما كاف يصح أف والعتابكالرجعة للدنيا بعد ا٤بوت، لينجوا من العذاب، 
على غّبه.  : الشدة كاألمر الكريو كالغلظة، الٍب ٯبدىا اإلنساف ُب نفسوتبعواليكوف منو 

كلكن ُب اآلخرة ليس ىناؾ عتب، كخاصة مع الكفار كا٤بشركْب، ألف العتب لوف من ابة، 
ين، فما عاد ىناؾ عتاب كال متاب، كقد جرت العادة أف الذم يطلب اأم اسَبضيتو فأرض

العتاب يطلب من كرائو الصفح كالرضى، فاليـو يغلق الباب ُب كجو العتاب، ال الصفح 
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انيوا م يعقب العتاب! كقولو)كالرضى الذ أيكلى ًئكى الًَّذينى خىًسريكا أىنفيسىهيٍم كىضىلَّ عىنػٍهيم مَّا كى
َن ) ِٖاألنعاـ/(َوَلْو رُد وا َلَعاُدوا ِلَما يُػُهوا َعْنُو َوِإيػَُّهْم َلَكاِذبُوفَ كقولو) ُِىود/ (يػىٍفتػىريكفى  َفَما ُىم مِّ
ا يطلبوف، كلو سألوا هللا أف يرضى عنهم كيقبل عذرىم، فما ا٤برضيْب كاجملابْب إٔب م (اْلُمْعَتِبيَ 

كذىبت الفرصة ا٤بناسبة، فصارت  ،ىم ٩بن يرضى عنهم كيقبل عذرىم كانقطعت حجتهم
ا فىاٍصربيكا أىٍك الى تىٍصربيكا سىوىاءه عىلىٍيكيمٍ )ُب الصرب الذليل:  عليهم غصة! كقولو ، ُٔالطور/(اٍصلىٍوىى

نىا أىجىزًٍعنىا أىـٍ ، كقولو)ٕالتحرًن/ (ا اٍليػىٍوـى   ًإ٭بَّىا ٘بيٍزىٍكفى مىا كينتيٍم تػىٍعمىليوفى الى تػىٍعتىًذريك كقولو) سىوىاءه عىلىيػٍ
يصو   .ُِإبراىيم/(صىبػىٍرانى مىا لىنىا ًمن ٧بًَّ

ػََِْْيُِْ خُْوٌٍَُْ كِِ ؤٍَُْٓ هَذْ خََِطْ ِٖٓ هَسِِْيِْ َِّٖٓ خُْفِِّٖ  ًَهََّْنْنَد َُيُْْ هُشََٗدءَ كَضََّّنٌُخ َُيُْ َّٓد زََْْٖ ؤَّْذِّيِْْ ًََٓد خَِْلَيُْْ ًَلَنَّ﴿-ٕ٘
 ﴾خَدعِشَِّٖ ًَدٌُٗخ بَِّٗيًَُْْخُْةِٗظِ  
: ٝبع قرين، كىو الصديق الذم يقَبف معو كيصحبو قرنء: بٌدلنا كسٌلطنا كيٌسران كىٌيأان، قّيضنا

ىٌيأ هللا كأحضر قرانء كرفقاء : (مقدم ): كجب. حق عليهمبرغبة كانسجاـ كبشكل دائم، 
هتم كرغباهتم، يوسوسوف كيزيٌنوف ٥بم كل ما حو٥بم من السيئات اسب عادٕبمثلهم من طبعهم ك 

كا٤بنكرات كأنواع الفساد، عقوبة ٥بم، فهم ٰبٌسنوف أعما٥بم القبيحة فبل يشعركف ٗبا فيها من 
كىًإنػَّهيٍم لىيىصيد كنػىهيٍم عىًن ، لىوي شىٍيطىاانن فػىهيوى لىوي قىرًينه كىمىن يػىٍعشي عىن ًذٍكًر الرٍَّٞبى ًن نػيقىيًٌٍض قبح كقولو)

َوِإْخَوايُػُهْم ٦َتُد ويَػُهْم ِف اْلَغيِّ ُثَّ ََّل ، كقولو)ّٕ-ّٔالزخرؼ/(السًَّبيًل كىٰبىٍسىبيوفى أىنػَّهيم م ٍهتىديكفى 
الذم جعلهم ُب ٦بموعة  ،ا فيودر ا٣بطّب ا٤برير الذم كقعو نح، إنو ىو ا٤بَِِاألعراؼ/ (يُػْقِصُروفَ 

كأشد ما يصيب اإلنساف أف يفقد إحساسو بقبح فعلو كفساده،  ،قطيع السوء، قطيع ا٣باسرين
صرارىم على الشرؾ إكذلك ٦بازاة لكفرىم كفسوقهم ك  ،كأف يرل كل شيء من شخصو حسنان 

 ماـ علي)ع(عليو عاملو( عن اإل رٌ )أعظم الذنوب عند هللا، ذنب أص، ِف غرر اٖتكمكالفساد
  .ّْٔ/ّٕالبحارستخٌف بو صاحبو(ا)أشد الذنوب ما 

(أهنم سلكوا طريق الضبلؿ ابختيارىم، فاختلطوا أبصدقاء سوء من َوقَػيَّْضَنا َٙتُْم قُػَرَنءَ : )ا٘تعىن
سب مزاجهم ٕبسب ذكقهم كتعاكنوا مع ٦برمْب ٕبأمثا٥بم، كعاشركا قرانء إخواف الشياطْب، 

فصار ىؤالء يسيطركف على عقو٥بم  ،ق كمعادين ألىل ا٢بقكمن صنفهم، جاحدين للح
ٍلنىا الشَّيىاًطْبى عىلىى ) بشكل كامل كيقلبوف عليهم ا٢بقائق الصحيحة كقولو أىٓبٍى تػىرى أىانَّ أىٍرسى

ساد، نواع الف: هتٌزىم ىزٌان أم تغريهم اب٤بنكرات، كترٌغبهم أبتؤزىم أزّاً  ّٖمرًن/(اٍلكىاًفرًينى تػىؤيز ىيٍم أىزًّا
س، ك الشياطْب ٱبططوف ٥بم ابلوساف ،هتماطوف عليهم فيقلبوف مفاىيمهم كٰبرفوف قناعفهم مسلٌ 

،  وَّل يتدخل هللا تعاىل ْليو ألقى اٖتج  التام  عليهمكىم أدكات التنفيذ ابالتٌباع األعمى، 
، عن اإلماـ الصادؽ )ع( ُٓٔ/النساء( لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اَّللًَّ حيجَّةه بػىٍعدى الر سيلً كقولو )

كبٌْب ٥بم طريق ا٣بّب من الشر،  ُّٔ/ُالكاُب)إٌف هللا احتج على الناس ٗبا آاتىم كعرٌفهم( 
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، كهناىم عن ا٤بنكر كأمرىم اب٤بعركؼ، كالتميز بينهما كمنحهم القدرة التامة على الفعل كالَبؾ
فىمىن شىاءى فػىٍليػيٍؤًمن كىمىن شىاءى كقولو)  كترؾ ٥بم ا٣بيار تكرٲبان ٥بم، كبعدىا يكوف ا١بزاء كا٢بساب

تيٍم   ًإنَّوي ٗبىا تػىٍعمىليوفى بىًصّبه ، كقولو)ِٗالكهف/ (فػىٍليىٍكفيرٍ  كىنػىٍفسو كىمىا ، كقولو)َْفصلت/(اٍعمىليوا مىا ًشئػٍ
ا ،سىوَّاىىا  .ٖ-ٕالشمس/ (فىأى٥ٍبىمىهىا فيجيورىىىا كىتػىٍقوىاىى
 .َُالبلد/(َوَىَديْػَناُه النَّْجَدْينِ كقولو)

مىٍن كىافى ييرًيدي حىٍرثى ألنفسهم كقولو) وبعد ىذا اَّلختيار يرتكهم هللا وشأهنم وما ٥تتاروف
ا كىمىا لىوي ُب اآٍلىًخرىًة ًمٍن  نٍػيىا نػيٍؤتًًو ًمنػٍهى ٍرثًًو كىمىٍن كىافى ييرًيدي حىٍرثى الد  اآٍلىًخرىًة نىزًٍد لىوي ُب حى

اإلنساف أف يستقيم على منهجو، كٱبلص ُب عبادتو مع هللا،  ، يريد هللا منَِ/الشورل(نىًصيبو 
كيصدؽ ُب تعاملو مع الناس، فيختربه بعدة اختبارات، كيضع أمامو من ٰباكؿ عرقلة استقامتو، 
فالشيطاف جاء ليقف معرقبلن لعمل الناس ُب طريق ا٣بّب ليصٌدىم عنو، لكن ا٤بؤمن قوم 

يٍغًويػىنػَّهيٍم ضي ُب طريق ا٢بق كقولو)س كٲبك اإلٲباف يقاـك ىذه العقبات كالوسا قىاؿى فىًبًعزًَّتكى ألى
(فزيٌنوا ما قدموه فَػَزيػَُّنوا َٙتُم مَّا بَػْيَ َأْيِديِهمْ ) ّٖ-ِٖص/ (ًإالَّ ًعبىادىؾى ًمنػٍهيمي اٍلميٍخلىًصْبى  ،أىٍٝبىًعْبى 

من  اٗبا فيهمن أعما٥بم السيئة ُب ا٤باضي كا٢باضر كالذم يصاحبهم طوؿ األمل، فبل يشعركف 
نٍػيىا كىىيٍم ٰبىٍسىبيوفى  ،قيٍل ىىٍل نػينػىبًٌئيكيم اًبأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن قبح كقولو) الًَّذينى ضىلَّ سىٍعيػيهيٍم ُب ا٢بٍىيىاًة الد 

عنا  .َُْ-َُّالكهف/(أىنػَّهيٍم ٰبيًٍسنيوفى صينػٍ
(فزينوا ا َخْلَفُهمْ َومَ ( )من الفساد إااع  الّزاد، ومفسدة ا٘تعاد)ِٖٔف هنج البالغ  كتاب

 ففيقلبو ٙبت شعار الطموح ٫بو حياة أفضل، كأتمْب ا٤بستقبل،  بل،أعما٥بم الفاسدة ُب ا٤بستق
عليهم ا٤بقاييس كا٤بعايّب الصحيحة الفطرية، كىكذا من يعرض عن هللا سبحانو يرل الشر خّبان 

٩بن  لو من سوء لغّبهمح حسنان، كا٢براـ حبلالن، ككل ما يقوؿ كيفعل حسنان، ككل ما عيكالقب
 ،أيٌب بعده ٝبيبلن! ما كاف عليو آابؤىم من عادات كمنكرات كضبلالت قد كرثوىا عنهم

فكادت تكوف طبيعة متأصلة فيهم، فالدنيا زخرفوىا أبعينهم بكافة شهواهتا كلٌذاهتا حٌب افتتنوا 
كحرٌكوا عليهم  ،ولغهبا، كانقادكا إٔب الكفر كالفسوؽ كالعصياف كالطغياف كالنفاؽ كالبدع كال

، فانقلبت عندىم ا٤بوازين نبهار كإعجاباألىواء كالشهوات فنظركا إٔب أعما٥بم الفاسدة اب
أىفىمىن زييًٌنى كقولو) ٔٓالنمل/(ًإنػَّهيٍم أيانىسه يػىتىطىهَّريكفى وا آؿى ليوطو مًٌن قػىٍريىًتكيٍم أىٍخرًجي كقولو)  الصحيحة،

ًلًو فػىرىآهي حىسىننا َوَحقَّ َعَلْيِهُم ) ْٖاألنفاؿ/(ِإْذ زَيََّن َٙتُُم الشَّْيطَاُف َأْعَماَٙتُمْ كقولو) ٖفاطر/ (لىوي سيوءي عىمى
ككجبت عليهم كلمة العذاب، كٙبقق القضاء كالقدر بعذاهبم، مثلما حق على من  (اْلَقْوؿُ 

يسِ سبقهم ) َن إتِْنِّ َواإْلِ ا الفكر الكافر (ضمن أمم ٯبمعهِف أَُمٍم َقْد َخَلْت ِمن قَػْبِلِهم مِّ
 . كسلوكو الفاسد كتعامبلتو الظا٤بة من ا٤باضْب كا٢باضرين ٩بن فعلوا فعلهم من ا١بن كاإلنس
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( بعصياهنم منهج هللا كرسولو، فهم أخذكا أبسباب ا٣بسارة ُب الدنيا ِإيػَُّهْم َكايُوا َخاِسرِينَ )
عن اإلماـ علي)ع()ال كاآلخرة، كخسركا كل شيء، كمن خسر الٌدين فقد خسر النعيم ا٤بقيم، 

كىالًَّذينى آمىنيوا ) ، فأم حرماف أكرب من ذلك؟! كقولوُٕٓاإلرشاد للمفيد صحياة إاٌل ابلٌدين(
عن اإلماـ علي)ع()أنو ليس ٥بالك ىلك  ِٓالعنكبوت/(اًبٍلبىاًطًل كىكىفىريكا اًبَّللًَّ أيكلى ًئكى ىيمي ا٣بٍىاًسريكفى 

عن ، َّٓ/ٓالبحارال ترؾ حق حسبو ضبللة(من يعذره ُب تعمد ضبللة حسبها ىدل، ك 
َّل يستيقن القلب أّف اٖتق ابطل أبداً، وَّل يستيقن أف الباطل حق اإلماـ الصادؽ )ع( )

 .ٖٓصَٕالبحار( أبداً 
، كيف جاز أف يُقّيض ٙتم قرنء وأصدقاء سوء من شياطي إتن واإليس: سؤاؿ-ُ:فائدة

: أنو خذ٥بم عندما تركهم كما إتواب؟ كهللا سبحانو ينهاىم عن اتباع خطوات الشيطاف
ٱبتاركف، كسلب منهم التوفيق، كمنعهم ألطافو كرٞبتو كتسديده إلصرارىم على الكفر كالفساد، 

٥بم سول أصدقاء شياطْب من أمثا٥بم،  صا٢بْب يقٌوموف اعوجاجهم، ٓب يبقفلم يبق ٥بم قرانء 
 (فَػَلمَّا زَاُغوا َأزَاَغ اّلِلَُّ قُػُلوبَػُهمْ ولو)كقكالطيور على أشكا٥با تقع،  كشبيو الشيء منجذب إليو، 

كاحذركا من تبغضو قلوبكم، الصديق أقرب إٔب النفوس من األقارب ُب النسب،  -ِ،ٓالصف/
إايؾ ومصاحب  أىل ) ِف غرر اٖتكمككل إنساف ٲبيل إٔب مثلو، كينسجم مع شكلو كطبعو، 

اد هللا بعبدو خّبان، قٌيض لو قرانء خّب )إذا أر  (الفسوؽ، فإف الرااي بفعل قـو كالداخل معهم
 يعينونو على طاعة هللا، كإذا أراد هللا بعبد سوءان قٌيض لو قرانء سوء ٰبملونو على ا٤بعاصي كقولو

ءي يػىٍومىًئذو بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو عىديك  ًإالَّ اٍلميتًَّقْبى ) ، ُب غرر ا٢بكم)من كرمت عليو ٕٔالزخرؼ/(اأٍلىًخبلَّ
َن إتِْنِّ َواإْلِيسِ  )-ّا اب٤بعصية( نفسو ٓب يهنه أف ا١بن أمم  تدؿ اآلي  على (ِمن قَػْبِلِهم مِّ

ًلكى كقولو)من جنسهم،  كأجياؿ، كأف فيهم رسبلن كأنبياء   .ُُا١بن/(كىأىانَّ ًمنَّا الصَّا٢ًبيوفى كىًمنَّا ديكفى ذى 
 ﴾ًَخُْـٌَْخ كِْوِ َُؼٌََُِّْْ ظَـِِْسٌَُٕ ًَهَدٍَ خَُّزَِّٖ ًَلَشًُخ َُد ظَغَْٔؼٌُخ ُِيََٰزَخ خُْوُشْإِٓ﴿-ٕٙ
وا ٗبا ة ىذا القرآف، حْب أحسٌ اهبككاف من تزيْب القرانء السيئْب ٥بم، دفعهم إٔب ٧باربة ك٦ب   

كأتثّب على القلوب، كحْب عجزكا عن مغالبة أثر القرآف ُب قوؿ ععلى الفيو من سلطاف 
(ألنو يغلب العقوؿ، كيغٌّب القناعات، َذا اْلُقْرآفِ ََّل َتْسَمُعوا ِٙتَه أنفسهم كأنفس الناس قالوا)

فكاف القرآف ىو الفرقاف، كصفات الكماؿ، كيبدؿ العادات ا١باىلية إٔب أحكاـ اإلسبلـ، 
ا الًَّذينى آىمىنيوا ًإٍف تػىتػَّقيوا اَّللَّى ٯبىٍعىٍل لىكيٍم فػيٍرقىاانن كقولو )الذم يفرؽ بْب ا٢بق كالباطل،   ( ايى أىيػ هى

كىو الكبلـ الفارغ غّب النافع، كاتبعوا معو  ،: ما ال فائدة فيواللغو (َواْلَغْوا ِفيو) ِٗ/األنفاؿ
بقصص خرافية، كالصياح  -القرآف توعند قراء–سياسة ا٤بهاترة كاجملاهبة، ككانوا يلغوف )ص( 

بَػْيِت ِإَّلَّ ُمَكاًء َوَما َكاَف َصاَلتُػُهْم ِعنَد الْ ) كا٥برج كالصفّب كالتصفيق كإلقاء الشعر الَبُب كقولو
 : صفّبان كتصفيقان، ليصرفوا الناس عن أتثّب القرآف، كلكنمكاًء وتصدي  ّٓاألنفاؿ/ (َوَتْصِديَ ً 
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ُر اْلَماِكرِينَ ) ُ ۖ َواّلِلَُّ َخيػْ مع  ، كلكن ىذا كلو ذىب أدراج الرايحَّاألنفاؿ/ (َو٦َتُْكُروَف َو٦َتُْكُر اّلِلَّ
كيرسم كغلب أتثّبه كعلت حجتو، ألنو دستور حياة اإلنساف،  ، كبزغ فجر القرآف،مركر الزماف

نو ٧بفوظ ٕبفظ هللا، ألنو ا٢بق سالة ا٢بق كٞباية ا٢بقوؽ، كأكيوسع آفاقو، فهو ر خارطة طريقو، 
صرب نفسك على إالغلب، كا٢بق غالب مهما جهد ا٤ببطلوف، عن اإلماـ الباقر)ع() ٰبمل سرٌ 

 ،  . ُِٔٙبف العقوؿ صو(! يأعطى ُب الباطل مثلا٢بق، فإنو من منع شيئان ُب حقٌو
 : ا٘تعىن

ََّل َتْسَمُعوا ِٙتَهَذا ) (قاؿ رؤساء الضبللة ألتباعهم، كقاؿ بعضهم لبعضَوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا)
(ال تصغوا مد إذا قرأ القرآف، كعارضوه ابللغو كابطل القوؿ كشوشوا عليو اْلُقْرآِف َواْلَغْوا ِفيوِ 

ًإف كىادى لىييًضل نىا رافات كالضوضاء كا٥بذايف حٌب ال يتأثر الناس ٗبعاين القرآف كقولو)كعارضوه اب٣ب
 ، كالذم ال ينفعو كتاب الرٞبن يتلقفو الشيطاف!ِْالفرقاف/(عىٍن آ٥ًبىًتنىا لىٍوالى أىف صىبػىٍرانى عىلىيػٍهىا

نفوس الناس، كينفسح اجملاؿ لنا ( كبذلك ننتصر على القرآف، ك٫بدد أتثّبه ُب َلَعلَُّكْم تَػْغِلُبوفَ )
( ا٘تغلوب ابٖتق غالب، والغالب ابلشر مغلوبُب إفساد الناس ببل معارض، ُب غرر ا٢بكم)

 ي ا٤بتهٌور ٲبنعوف نور ا٥بدل ليصل إٔب القلوب ا٤بؤمنة كقولوكقد ظنوا أهنم هبذا العمل اإلجرام
ا) ٍيدن ا، ًإنػَّهيٍم يىًكيديكفى كى ٍيدن هًٌ  ،كىأىًكيدي كى افىمى : فائدة، ُٕ-ُٓالطارؽ/ (ًل اٍلكىاًفرًينى أىٍمًهٍلهيٍم ريكىٍيدن
(دىش الطغاة من أتثّب القرآف على العقوؿ كسلطانو على النفوس، فوقعوا ُب حّبة َواْلَغْوا ِفيوِ )

كيف يتعاملوف معو؟ فاختار ا٢بمقى أساليب ا٤بواجهة الرعناء ُب اللغو ُب الكبلـ، كلو معُب 
كقولو ـ الذم ال قيمة لو، كليس فيو فكر كال نفع كإ٭با فيو ضياع الوقت،  : الكبلاللغوكاسع، 

)من اشتغل ٗبا ال يعنيو فاتو ما يعنيو(  ِف غرر اٖتكم، ِٕالفرقاف/( َوِإَذا َمر وا اِبللَّْغِو َمر وا ِكَراًما)
د،  : كل شيء فيو الفساد أبنواعو، فأسسوا مراكز إعبلمية متنوعة تعُب ابلفساومن اللغو

كالقنوات الفضائية ا٤بشبوىة، كنشر ا٤بطبوعات الفاسدة، كأخرجوا أنواع األفبلـ ا٣ببلعية 
وا قوانْب للشذكذ ا٤ببتذلة، كنشركا دكر النوادم الليلية كالدعارة كا٣بمور كا٤بخدرات، كسنٌ 

 كتٌدعيا١بنسي، كالزكاج ا٤بثلي، كاعتمدكا السياسة اإلرىابية ا٤بزدكجة، كتدعمها اب٣بفاء، 
 معارضة اإلرىاب ابلعبلنية!

 ﴾كََِنُزِّوََّٖ خَُّزَِّٖ ًَلَشًُخ ػَزَخزًد ؽَذِّذًخ ًََُنَفْضَِّنَّيُْْ ؤَعٌَْؤَ خَُّزُِ ًَدٌُٗخ َّؼٌََُِْٕٔ﴿-ٕٚ
ي، كأعما٥بم م(رد هللا سبحانو على لغوىم اإلجرافَػَلُنِذيَقنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َعَذااًب َشِديًدا)   

طفاء نوره بْب الناس، أيٌب رة لصدىم عن سبيل هللا، كالسعي إلم ا٤بنكالشيطانية كدعوهت
التهديد ا٤بناسب، كالرد ا٢باسم على ا٤بستهزئْب ابلقرآف، ىو العذاب األليم الشديد ُب الدنيا 

 أسو (كلنجازيهم بشر أعما٥بم كسيء أفعا٥بم أَولََنْجزِيَػنػَُّهْم َأْسَوَأ الَِّذي َكايُوا يَػْعَمُلوفَ ) كاآلخرة
اًب اأٍلىٍكربىً لىعىلَّهيٍم يػىٍرًجعيوفى ا١بزاء كأشد العقاب كقولو) اًب اأٍلىٍدىنى  ديكفى اٍلعىذى  (كىلىنيًذيقىنػَّهيم مًٌنى اٍلعىذى
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األعماؿ، كاف جزاؤىا كذلك أسوأ ا١بزاء، كالعقوبة من  أ، فإذا كانت أعما٥بم أسو ُِالسجدة/
، أما أعما٥بم ا٢بسنة كصلة َْغافر/( ٣ُتَْزىه ِإَّلَّ ِمثْػَلَهاَمْن َعِمَل َسيَِّئً  َفاَل جنس العمل كقولو)

كىقىًدٍمنىا ًإٔبى  مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي الرحم كإكراـ الضيف.. إْب قد أحبطها الكفر كقولو)
بىاءن مَّنثيورنا  ، كٓب يبق ٥بم إالٌ قبيح األعماؿ فيجازكا عليها!ِّالفرقاف/(ىى

 ﴾د ًَدٌُٗخ زِأَّدظِنَد َّفْمَذًَُٕزَِٔ ـَضَخءً  خُْخُِْذِ دَخسُ كِْيَد َُيُْْضَخءُ ؤَػْذَخءِ خَُِّوِ خُنَّدسُ  رََُِٰيَ ـَ﴿-ٕٛ
ِلَك َجَزاُء َأْعَداِء اّلِلَِّ النَّارُ ) (ذلك العذاب الشديد الذم ىو أسوأ ا١بزاء، ىو انر جهنم جزاء ذَه

كدار إقامتهم  مُب النار ىي بعينها مسكنه اجملرمْب، أعداء هللا كرسولو، كسرعاف ما ٪بدىم
الدائمي! كأم عذاب أشد من عذاب أعداء هللا؟ ككيف يكوف مصّب قـو يعلن هللا أهنم 

كا٤بعتدكف على أكليائو؟! نعم ا٣بلود ُب النار  ،أعداؤه، كالساعْب إلطفاء نوره، كا١باحدكف آايتو
هم فيها دار ٚبصو إلقامة دائمة، ال ٱبرجوف منها ( لكل منَٙتُْم ِفيَها َداُر اْٗتُْلدِ كبئس ا٤بصّب)

م (جزاءن على كفرىم ابلقرآف، فمن أعظم الظلم جحدىَجَزاًء مبَا َكايُوا ِِباَيتَِنا ٣َتَْحُدوفَ أبدان! )
كاالستهانو بو، ك٠بى لغوىم ابلقرآف جحودان، ألهنم ٤با علموا أف القرآف ببلغة إعجازية،  ابلقرآف

: إتحود، َُِ/ِٕالرازمس فيؤمنوا بو، إاٌل أهنم جحدكه حقدان كحسدان. خافوا إف يسمعو النا
إلغاء شيء اثبت ُب القلب، كىو إنكار ا٢بقائق الواضحة مع العلم هبا، كىو من أسوأ أنواع 

َها َأيُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا) الكفر كقولو َقنَػتػْ  ع(، عن اإلماـ الباقر)ُْالنمل/(َوَجَحُدوا ِّبَا َواْستَػيػْ
)إٌف أقرب ما يكوف إٔب الكفر أف يؤاخي الرجل على الدين، فيحصي عليو عثراتو كزالٌتو ليعنفو 

 .ُِٓ/ٕٓالبحار هبا يومان ما(
 ﴾َٗد َِٖٓ خُْإَعْلَِِنيَد ًٌٌََُُِْهَدٍَ خَُّزَِّٖ ًَلَشًُخ سَزَّنَد ؤَسَِٗد خَُِّزَِّْٖ ؤَمََِّدَٗد َِٖٓ خُْفِِّٖ ًَخُْةِٗظِ َٗفْؼَِْئَُد ظَمْطَ ؤَهْذَخِٓنَ﴿-ٜٕ

يـو القيامة، مشهد فيو ا٢بسرة ا٣بانقة  دإنو تصوير ببلغي دقيق، ٤بشهد مثّب ٧بٌفز من مشاى
لية انتقامية ًصدامية مريرة كعنيفة، معركة تصفية اثرات اكالندامة الضاغطة، فتكوف معركة جد

لضالْب كا٤بضلْب ٝبيعهم، من كحساابت، كالتحٌرؽ على االنتقاـ، كتبقى ا٤بعركة الكبلمية بْب ا
اتبعْب كمتبوعْب، فيبحثوف عنهم لينتقموا منهم، كيعذبوىم عذاب إىانة كىواف قبل عذاب 

َن ِمَن (كىم متقلبوف ُب عذاب النار)َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا: )ا٘تعىنالنار،  رَبػََّنا َأِرَن اللََّذْيِن َأَاالَّ
٫برافنا كإيهامنا، اْب ا١بن كشياطْب اإلنس، الذين عملوا على (ربنا أران شياطإتِْنِّ َواإْلِيسِ 

دعوا تباالذين  ،عندئذو يتربأ ا٤بضل من الضاؿ، كيتربأ التابعْب من ا٤بتبوعْب عند ا٢بساب كا١بزاء
، الذين عملوا على إضبللنا كخداعنا ُٔالنساء/(َواللََّذاِف أيَْتَِياهِنَا ِمنُكمْ الكفر كالفساد كقولو)

الشٍَّيطىافي لنا الكفر كا٤بعاصي، كالشياطْب يوسوسوف ٥بم كيرٌغبوهنم على الفساد كقولو)كزينوا 
، كيكوف حاؿ الضاؿ التشٌفي من ا٤بضل بكل سبيل، كيتمُب أف ِٓدمحم/(سىوَّؿى ٥بىيٍم كىأىٍملىى  ٥بىيمٍ 

َٞتَْعْلُهَما . )يدكسو ابألقداـ، كيقطٌعو ابألسناف، كإ٭با جاء بلفظ ا٤باضي لتحققو كمعناه ا٤بستقبل
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لَِيُكوَن ِمَن ذالالن كٙبقّبان )إ(كي ندكسهما انتقامان منهما كتشفيان كمهانة ٥بما ك َُتَْت َأْقَداِمَنا
األذلْب ا٤بهانْب حاالن كمكاانن، فيكوان ُب الدرؾ األسفل من النار، كيكوف عذاهبما  (اْْلَْسَفِليَ 

دى إً أشٌد من عذابنا، ألهنا درؾ ا٤بنافقْب كقولو) فَّ اٍلمينىاًفًقْبى ُب الدٍَّرًؾ اأٍلىٍسفىًل ًمنى النَّاًر كىلىن ٘بًى
، كذلك بعد ا٤بوادة كالتزيْب، كإف كاف ذلك ال ٱبفف عنهم من سوء ُْٓالنساء/(٥بىيٍم نىًصّبنا

ءي يػىٍومىًئذو بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو عىديك  ًإالَّ اٍلميتًَّقْبى كقولو )  العذاب شيئان!  . ٕٔالزخرؼ/ (اأٍلىًخبلَّ
ضٌَُٗخ ًَؤَزْؾِشًُخ زِدُْفَنَّصِ خَُّعِِ ًُنعُْْ بَِّٕ خَُّزَِّٖ هَدٌُُخ سَزُّنَد خَُِّوُ ؼَُّْ خعْعَوَدٌُٓخ ظَعَنَضٍَُّ ػََِْْيُِْ خََُِْٔدجٌَِصُ ؤََُّد ظَخَدكٌُخ ًََُد ظَمْ﴿-ٖٓ

 ﴾ظٌُػَذًَُٕ
يق مناسب، بعد أف حٌذر القرآف أنيق رقيق جذاب، كابطنو دقيق عم هاآلية منهج تربوم ظاىر 

كس الشيطاف من اإلنس كا١بن، أتٌب نعمة اإلٲباف كااللتزاـ كاالستقامة، ُب تعبّب ٝبيل امن كس
وىذه صفات ١توذجي  عن أولياء هللا لالقتداء جليل مشٌوؽ، فإف ُب اآلية النصح كالوفاء، 

انيوا يػىتػَّقيوفى ، ًهٍم كىالى ىيٍم ٰبىٍزىنيوفى أىالى ًإفَّ أىٍكلًيىاءى اَّللًَّ الى خىٍوؼه عىلىيٍ كقولو)  ّبم  (الًَّذينى آمىنيوا كىكى
..(إذا أٌدكا فرائض هللا، كأخذكا أَّل أف أولياء هللاعن اإلماـ الباقر)ع()ُب قولو) ّٔ-ِٔيونس/

، ىذا ىو ِٕٕ/ٗٔالبحارسنن رسوؿ هللا، كتوٌرعوا عن ٧باـر هللا، كزىدكا ُب عاجل زىرة الدنيا(
، كترسم خط السّب، خط العامة لئلنساف ٙبدد خارطة الطريق ،كلمة ٨بتصرة  اإلسبلـ ُب

قدكا اب كحده ال شريك لو، (اعتِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبػ َنا اّلِلَُّ : )ا٘تعىنخط الفائزين.  ،النجاة
منهج  (كثبتوا كصدقوا على اتٌباعُثَّ اْستَػَقاُموا) ، الذم ٙبيا بو النفوسوا التوحيد ا٣بالصكصدق

هللا كطلب رضوانو، شعوران ُب الضمّب كسلوكان ُب ا٢بياة كتعامبلن أخبلقيان أمينان مع الناس، من 
، كحافظوا على ُب السر كالعبلنية كعاشوا ُب الطريق ا٤بستقيم ،غّب تقٌلب كال تذبذب كال نفاؽ

ؤمنوف حٌقان، عن خٌلف الفاسد، فهم ا٤بتُب كاقعهم ا٤ب مالقلب السليم، كصربكا على شدة معاانهت
نور النيب)ص()قد قا٥با انس ٍب كفر أكثرىم، فمن قا٥با حٌب ٲبوت فهو ٩بن استقاـ عليها(

 .ْٕٓ/ْالثقلْب
كىأىف لًَّو اٍستػىقىاميوا عىلىى الطَّرًيقىًة (ٍب: للَباخي ُب الزماف أك الَباخي ُب الرتبة كقولو)ُثَّ اْستَػَقاُموا)

قنا نىاىيم مَّاءن غىدى ىٍسقىيػٍ موا على كتابو ي)كقد قلتم ربنا هللا فاستق ، ُب هنج الببلغة ُب اآليةُٔا١بن/(ألى
منها(كال  فكعلى منهاج أمره كعلى الطريقة الصا٢بة من عبادتو، ٍب ال ٛبرقوا منها )أم ال ٚبرجو 

 ،ْٔٓ/ْنور الثقلْبعنها، فإف أىل ا٤بركؽ منقطع هبم يـو القيامة( ففيها، كال ٚبالفو  فتبتدعو 
كيلقوهنم ألكؿ مرة  ،(الكراـ ابلرٞبة كالربكة من ا٤بؤل األعلىتَػتَػنَػزَُّؿ َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَك ُ أكلئك )

الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا كمعهم البشرل الٌسارة ا٢بارة الدائمة ُب ا٢بياة الدنيا كُب اآلخرة كقولو)
يستحق عند هللا ىذا التكرًن كىذا ، كمن ٍب ِٗالرعد/(الصَّاِٖتَاِت طُوىَبه َٙتُْم َوُحْسُن َمآبٍ 

تَػتَػنَػزَُّؿ اإلنعاـ الكبّب، صحبة ا٤ببلئكة الكراـ كموٌدهتم، فهو أفضل نعمة ُب ظركؼ العيسرة )
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لتأييدىم كتثبيتهم على ا٢بق كتطمْب قلوهبم كىم ُب دار الدنيا، فيواجهوا  (َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَك ُ 
وا مؤمنْب ٌحقان، مسلمْب صدقان ألهنم فازكا كثبات، فكانككعي قوة بحداث ا٤بنحرفة األ

ابلٌسبلمة كانلوا الكرامة، ببل أية ندامة كال مبلمة، كاالستقامة على منهج ابالستقامة ك٪بحوا 
هللا األصيل، كالصرب على تكاليفها الصعبة.. أنو أمر ثقيل، كال شك أنو كبّب كعسّب، لذا 

صحيح أيو أمر ثقيل، ولكنو ، رًن كالتقديريستحق عند هللا ىذا اإلنعاـ الكبّب، مع التك
لطيف على النفس، وخفيف على الطبع، فتستذوؽ الروح ىذه ا٘تعانة بشفافي  وأر٤تي  

فتندمج بداعات نتيجة تعب، كتكتشف أٝبل العلـو من نصب، ، فتناؿ أٝبل اإلوقبوؿ
ُبٍ رجة امتياز، مع الراحات، فتناؿ منازؿ الفوز بد باتعالصعوابت مع اللٌذات، كٚبتلط األ

ًن ًمنىحه ًمنى هللاً  ٍارًًه ًمًكٍاًرـه  ،اٍلًمحى ًٍة ًىبىٍاةه رىاحىات كًخرٍبات،  كىُبٍ اٍلمىشىقٍَّاتً  ،كىُبٍ اٍلمىكى  ،كىُبٍ اٍلميعىٍاانى
ٍاايىٍته  اياٍلبىبلُبٍ كى  رىاٍمىٍاتي  اهًنىٍاايىٍهتي  ًبدى  .اٍلكى
ل دائم كمستمر، كخصوصان ٢بظة ا٤بوت، كالدفن كالقرب كعآب (بشكتَػتَػنَػزَُّؿ َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَك ُ )

َأَّلَّ ، كيقولوف ٥بم)َُّاألنبياء/(الى ٰبىٍزينػيهيمي اٍلفىزىعي اأٍلىٍكبػىري )كقولو الربزخ، كعند البعث كالنشور  
(من أم مكركه َوََّل َُتَْزيُوامن أم مكركه متوٌقع تركنو أمامكم من العقبات كالصعوابت) (ََتَاُفوا

: يتناكؿ واٖتزف: يتناكؿ ا٤بستقبل من أموركم، واٗتوؼٌكد الوقوع كالسيئات الٍب عملتموىا، مؤ 
 حواؿ.كقات كاأللنجاة من كل ا٤بكركىات، ُب كل األا٤باضي كا٢باضر، فبشرهتم ا٤ببلئكة اب

سعد من ىذه أف كأية هناية تكو  ،(ا١بنة غاية الصا٢بْبَوَأْبِشُروا اِبْٕتَنَِّ  الَِِّت ُكنُتْم تُوَعُدوفَ )
كىكذا، الذم يعرؼ كيف ينتهي،  ؟!كأية كسيلة تكوف أضمن من ىذه الوسيلة النهاية؟!

ًلكى يػىٍوـي ا٣ٍبيليودً يعرؼ كيف يبدأ. كقولو) ـو   ذى  يٍػنىا ،ٍدخيليوىىا ًبسىبلى ا كىلىدى ٥بىيم مَّا يىشىاءيكفى ًفيهى
ٜبن إاٌل ا١بنة، فبل تبيعوىا إالٌ  )إنو ليس ألنفسكمِٙ٘ٗف هنج البالغ  حكم ، ّٓ-ّْؽ/(مىزًيده 
)كلكم يدخل  ( عن النيب)ص(من ابع يفسو بغري يعيم إتن  فقد ظلمها)ِف غرر اٖتكمهبا( 

ا١بنة إاٌل من أىب، قالوا كمن أيىب اي رسوؿ هللا؟ قاؿ: من أطاعِب دخل ا١بنة، كمن عصاين فقد 
 . ُٖٓٔالبخارم/ أىب(
كأظمنها كأسهلها كأ٪بحها للوصوؿ إٔب الغاية الكربل  : أقصر الطرؽالطريق ا٘تستقيم: فائدة

االعتداؿ كالتوازف كاالنضباط  :اَّلستقام ، ّٖالقصص/(كىاٍلعىاًقبىةي لًٍلميتًَّقْبى ُب حسن العاقبة كقولو)
ُب حركة الفكر كالقوؿ كالعمل دكف ميل كا٫براؼ، كتقٌلب كتذبذب كتغٌّب كنفاؽ كازدكاج 

(ابللساف رَبػ َنا اّلِلَُّ )أما الذين قالوا ٕالتوبة/(اُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا َٙتُمْ َفَما اْستَػقَ الشخصية كقولو)
كعملوا عمل الكٌفار، كقاسوا ا٢بياة اب٤بنافع كا٤بصاّب الشخصية كاألمواؿ، فهم شر الربية ُب 

، عن ِِاألنفاؿ/(ينى الى يػىٍعًقليوفى ًإفَّ شىرَّ الدَّكىابًٌ ًعندى اَّللًَّ الص م  اٍلبيٍكمي الَّذً الدنيا كاآلخرة كقولو)
 ِّٖ/ٕاجة البيضاءالنيب)ص()إٌف لكل أمة عجل، كعجل ىذه األمة الدينار كالدرىم(!
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 َٓد كِْيَد ًٌََُُْْ ؤَٗلُغٌُُْْ ظَؾْعَيِِ َٓد كِْيَد ًٌَََُُْْٗمُْٖ ؤًََُِْْدئًُُْْ كِِ خُْمََْدشِ خُذَُّْْٗد ًَكِِ خُْأخِشَشِ  ﴿-ٕٖ-ٖٔ
 ﴾ُٗضًُُد ِّْٖٓ ؿَلٌُسٍ سَّلٍِْْ،ٌَٕظَذَّػُ
(على طاعة هللا، كتتمة الَِّذيَن قَاُلوا رَبػ َنا اّلِلَُّ ُثَّ اْستَػَقاُمواما يزاؿ الكبلـ ٤ببلئكة الرٞبة، مع)   

ركف ٥بم ا١بنة الٍب كعدىم هللا فيها، تصويران فيو الَبغيب لبشارهتم الٌسارة الكربل، كىم يصوٌ 
لصديقو ا٢بميم ليطمئن قلبو ٥بذه البشارة، عن اإلماـ الوُب صديق كالتشويق، تصوير ال

، إهنا كالية ٞباية ْٖٓ/ْنور الثقلْب)٫بن ٫برسكم ُب الدنيا، كعند ا٤بوت ُب اآلخرة( الباقر)ع(
كرعاية كنصرة خاصة من هللا عزكجل ٥بؤالء النخبة ا٤بصطفاة، كافأىم هللا هبذه الرعاية ا٣باصة 

، ُب ظركؼ قاسية يصعب االستقامة فيها ِّاألحزاب/(ا َعاَىُدوا اّلِلََّ َعَلْيوِ َصَدُقوا مَ ) ألهنم
كالصدؽ معها، لذلك تكوف ا٤بكافأة من جنس العمل، ُب ا٢بديث)ما ترؾ أحده شيئان من أمور 

أدين الناس من مل تفسد الشهوة ) ِف غرر اٖتكمدنياه الستصبلح دينو إالٌ عٌوضو هللا خّبان منو(
كالوفاء ة الكرٲبة تشّب إٔب كالية الرٞبة للعواـ، ككالية النصرة للخواص، ككالية ابة ( اآليدينو

يْػَيا: )ا٘تعىنألخص ا٣بواص،  ( ٫بن أعوانكم كأنصاركم كنؤيدكم ُب َٟتُْن َأْولَِياؤُُكْم ِف اْٖتََياِة الد 
ـه عىلىٍيكيم ٗبى حياتكم الدنيا كُب اآلخرة، كيقولوف ا٤ببلئكة ٥بم) ارً سىبلى  (ا صىبػىٍرًبيٍۚ  فىًنٍعمى عيٍقىبى الدَّ

ـه قػىٍوالن مًٌن رَّبٌو رًَّحيمو ، كىناؾ سبلـ ٥بم من هللا تعأب أيضان)ِْالرعد/ َٟتُْن َأْولَِياؤُُكْم ) ٖٓيس/(سىبلى
يْػَيا (٫بن ٫ببكم كهنديكم كنسدد خطاكم، كنلهمكم ا٢بق كالصواب كا٣بّب، كننزؿ ِف اْٖتََياِة الد 

٫براؼ، ك٫برسكم من كيد الشياطْب، كنسددكم اكينة ك٫بفظكم ك٫بميكم من كل عليكم الس
 (اّلِلَُّ َوِل  الَِّذيَن آَمُنواُب حياتكم الدنيا قبل كفاتكم إٔب ما فيو خّبكم كصبلحكم كقولو)

تؤب أموركم من كحشة القرب كضغطتو، ك٫بميكم من ن(َوِف اآْلِخَرةِ ك٫بن أكلياؤكم ) ِٕٓالبقرة/
 حٌب ندخلكم ا١بنة كقولوكالسبلمة القيامة، كنشفع لكم كال نفارقكم كنتلقاكم ابلكرامة  أىواؿ

بو ) ًئكىةي يىٍدخيليوفى عىلىٍيًهم مًٌن كيلًٌ ابى َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي ، كيقولوف ٥بم )ِّالرعد/(كىاٍلمىبلى
كأنواع العطور الفواحة، كما  من أنواع النعم كفنوف اللذائذ، كألواف الطعاـ كالشراب (َأيُفُسُكمْ 

(ما تريدكف َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَُّعوفَ تشتهيو أ٠باعكم من أعذب األ٢باف كأٝبل األصوات)
دتكم من أنواع الٌلذات كا٤بشتهيات ٩با ال ار إكتتمنوف ببل حدكد، كتطلبوف من كل ما تتعلق بو 

  .٠بعت، كال خطر على قلب بشر أيذفه ال عْب رأت، ك 
(ُب ضيافة رب رحيم كرًن، كرزقان شهيان منو دكف طلب، كأصل كرامتكم ٩با ال ٱبطر ًَّل يُػزُ  )-ِّ

ي   كىأىنتيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى ببالكم كقولو) ، فأم نعيم ُٕالزخرؼ/(كىًفيهىا مىا تىٍشتىًهيًو اأٍلىنفيسي كىتػىلىذ  اأٍلىٍعْبي
ْن َغُفورٍ بعد ىذا النعيم؟! ) (عظيم الرٞبة رَِّحيمٍ ئات اب٢بسنات )(كاسع ا٤بغفرة، كمبدؿ السيمِّ

ْن َغُفوٍر رَِّحيمٍ : )فائدةبعباده ا٤بؤمنْب بزايدة الدرجات كالقرابت.  : النزؿ ما يقدـ يزَّلً (يُػُزًَّل مِّ
للضيف النازؿ من ضيافة كرٲبة إكرامان لو. إكراـ الضيف من البشر للبشر، فتحَبمو أفضل 
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ما يليق ٗبنزلتو، فكيف بتكرًن هللا ألكليائو ا٤بؤمنْب،  االحَباـ، كتكرمو أحسن التكرًن، كتقدـ لو
كما كعده كأعٌده ٥بم ُب نعيم مقيم ُب جنات ا٣بلد، ألف الذم أعٌد ىذا النزؿ ىو هللا تعأب، 

 تكما أدراؾ ما كـر هللا إٔب الذم يريد هللا أف يكرمو، فإنو تكرًن ببل حدكد، تكرًن فيو ا٤بكافآ
، (أيضان للكافرين على سبيل االستهزاء هبميُػُزًَّل تعملت كلمة )!، كاستكا٤بخبآ تكا٤بفاجآ

نَّمى لًٍلكىاًفرًينى نػيزيالن كقولو)  كفارؽ كبّب بْب نزؿ ىؤالء كىؤالء،  .َُِالكهف/(ًإانَّ أىٍعتىٍدانى جىهى
 ﴾خُُْٔغِِِْٔنيَ ًََْٖٓ ؤَلْغَُٖ هًٌَُْد َِّّٖٓٔ دَػَد بََُِ خَُِّوِ ًَػَََِٔ فَدُِمًد ًَهَدٍَ بَِّٗنِِ َِٖٓ﴿-ٖٖ

تضع اآلية الكرٲبة منهج قرآين عاـ كاسع، للحياة ا٢بركية الكفوءة كالنزيهة، لكل من ٝبع فيها 
على مستول الفرد كجل، ز من ا٣بصاؿ ا٢بميدة ا٤بفيدة، ُب النهوض بواجب الدعوة إٔب هللا ع

َّ إنو شأف عظيم كلو مؤىبلت خاصة ٩بيزة مؤثرة)أك مستول األمة الداعية،   (ن َدَعا ِإىَل اّلِلَِّ ٝتِّ
كحده، من دكف دعوة إٔب حزب أك جهة أك عشّبة، إهنا دعوة أتسيس قواعد التوحيد ا٣بالص 

 (منهج هللا( كدعا إٔب اإلسبلـ)التوحيد حياة النفس)ِف غرر اٖتكم، الذم ٰبي قلوهبم للناس
يَن ِعنَد اّلِلَِّ اإْلِ األصيل بصدؽ كعلم كعمل صاّب كقولو) ـُ ِإفَّ الدِّ ، الدعوة ُٗآؿ عمراف/(ْساَل

ا٣بالصة إٔب هللا، منهج حياة متكامل، حياة تستذكؽ منو طعم ا٢بياة، حياة تتفجر منو ا٢بياة، 
سطح ا٤بنهج ا ذى حياة ليس بعده حياة، حياة هتبك خلود ا٢بياة، كا٢بياة بغّبحياة ابمتياز، 

اتفهة، إنو منهج القرآف العظيم كدة صغّبة ٧بدا٢بياة، كاجَبار ا٢بياة، حياة استهبلكية حيوانية 
الذم يعلمنا طعم ا٢بياة، كاافظة على ا٢بياة، كدٲبومة ا٢بياة، حياة كرٲبة تتناسب مع تكرًن 

(إف كلمة الدعوة إٔب هللا خالصة لو، أحسن كلمة تقاؿ ٝتَِّّن َدَعا ِإىَل اّلِلَِّ هللا لئلنساف ا٣بليفة)
ِإلَْيِو َيْصَعُد الطيب ا٤بصاحب للعمل الصاّب كقولو)من أىل األرض، كتصعد ُب مقدمة الكلم 

، يصعد الكلم الطيب إٔب هللا بشكل تلقائي،  َُفاطر/ (اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَػْرفَػُعوُ 
(برافعات، ألنو ثقيل الوزف، ال يصعد العمل الصاحل يرفعوكما يصعد ٖبار ا٤باء، كلكن)

ا أتٌب رافعات من ا٤ببلئكة لَبفعو، كتٌقدر ٜبنو كقيمتو، كٛبنحو التكرًن  ٭بإبشكل تلقائي لثقلو، ك 
َوقَاَؿ ِإيَِِّن ِمَن كقاؿ) َّآؿ عمراف/(يَػْوـَ ِتَُِد ُكل  يَػْفٍس مَّا َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ ٛت َْضًرا) كقولو

، كا٥بول النفس (من التسليم ألمر هللا، ا٤بنقادين لو، الذم تتوارل معو الذات كحبٌ اْلُمْسِلِمي
كىذه مرتبة الصا٢بْب، فتصبح الدعوة خالصة  ليس للداعية إٔب هللا فيها شأف لنفسو إاٌل 

عرض أالتبليغ ا٤بؤثر، كإلقاء ا٢بجة البالغة على الناس، كليس على الداعية أية مسؤكلية إذا 
 ا٤ببطلوف أك قوبل بسوء أدب، ك٘باكز حدكد! 

جاءت اآلية ُب صيغة سؤاؿ  (ًَّل ٝتَِّّن َدَعا ِإىَل اّلِلَِّ َوَعِمَل َصاِٖتًاَوَمْن َأْحَسُن قَػوْ : )ا٘تعىن
سلوابن مؤثران كطريقة انجحة أقوالن ك  حسن منوأليس أحد  أم ،استفهامي ٗبعُب اإلنكار كالنفي

)كدين هللا اإلسبلـ( كضركرتو ُب حياة ا٥بادم  (لبياف منهج هللاَدَعا ِإىَل اّلِلَِّ كأخبلقان سامية)
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إلنساف، بتعليم ا١باىلْب ككعظ الغافلْب كا٤بعرضْب، ك٦بادلة ا٤ببطلْب اب٢بجج القوية كالرباىْب ا
 ككماؿ التقٌرب منو ،ب هللا إٔب عباده، كٝباؿ العبلقة معوية، كالَبغيب بعبادة هللا، كٙببيالقطع

كالذم يقـو  (انفعان للناس ليقتدل بو، ككلما توسعت رقعة النفع كاف أحسن،َوَعِمَل َصاِٖتًا)
يػٍره كاف أفضل كقولو)إْب،  خبلقيان كعلميان.. أبنهضة اجملتمع حضاراين ك  كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّا٢ًبىاتي خى
يػٍره أىمىبلن  (ٚبضع للنسبة ٝتَِّّن َدَعا ِإىَل اّلِلَِّ َوَعِمَل َصاِٖتًا، فيكوف )ْٔالكهف/(ًعندى رىبًٌكى ثػىوىاابن كىخى

هللا، كأبية نسبة عمل صا٢بان، ككل إنساف بقدره كمقداره،  م أبية نسبة دعا إٔبأكالتناسب، 
 ، عن النيب)ص(ِّص ٗٔالبحار (اإل٦تاف عمل كلو، والقوؿ بعضوعن اإلماـ الصادؽ)ع()

 غ أكعى من سامع(٠بع مقالٍب فوعاىا، كأٌداىا إٔب من ٓب يسمعها، فرٌب مبلٌ  أن )نضر هللا امر 
 .َُٖٓ/ ْخواطر الشعراكم
١تا إف استالـ مناصب اٖتكم وإتاه والسلط  والدول ، َّل يراد لذاتو، و أ: وِف ذلك دَّلل 

، كىو الدعوة إٔب اإلسبلـ كالعمل الصاّب النافع ا٤بتطٌور، الذم ىم منوأيراد لغريه ٘تطلب 
إيو مل يكن الذي كاف منا مكانياتو، عن اإلماـ علي )ع( )إيكوف أبقصى درجاتو كأعلى 

ّد ا٘تعامل من دينك، نر شيٍء من فضوؿ اٖتطاـ، ولكن ل منافس  ِف سلطاف، وَّل التماس
شرح ( ظهر اإلصالح ِف بالدؾ، فيأمن ا٘تظلوموف من عبادؾ، وتقاـ ا٘تعطل  من حدودؾيو 

الذم يعمل صا٢بان انفعان للناس عليو أف ينسب عملو الصاّب إٔب توفيق هللا  ُِٔ/ٖهنج الببلغة
ببلغ إببذلك كأنو عمل صا٢بان ألف دينو أيمره لو، ال إٔب مدح نفسو، كمن مدح نفسو ذمها، ك 

الناس كتعليمهم، كىو يتقٌرب إٔب هللا بذلك، ألف من يعمل لذاتو يعمل للٌذاتو، كأخسر الناس 
كىمىٍن أىٍحسىني األانين الذم ٰبٌب نفسو كيعمل لذاتو كللٌذاتو، كا٤بسلم أخو ا٤بسلم كمرآتو كقولو)

ٍَّن أىٍسلىمى كىٍجهىوي  ـً فػىهيوى عىلىى  كقولو) ُِٓالنساء/(َّللًًَّ كىىيوى ٧بيًٍسنه ًديننا ٩بًٌ أىفىمىن شىرىحى اَّللَّي صىٍدرىهي ًلئٍلًٍسبلى
 ُكنز العماؿ ، عن النيب)ص()ا٤بسلم من سلم ا٤بسلموف من لسانو كيده(ِِالزمر/(نيورو مًٌن رَّبًٌوً 

، ْٕٕكنز العماؿ خرب( ا٘تسلم أخو ا٘تسلم، َّل ٥تويو وَّل يكذبو وَّل ٥تذلو، كعنو)ص()ُْٗ/
كعنو)ص()ا٤بسلموف تتكافأ دماؤىم كىم يد على من سواىم، يسعى بذمتهم أدانىم، كيرد 

ا٣باضعْب من التسليم، أم  (َوقَاَؿ ِإيَِِّن ِمَن اْلُمْسِلِميَ ) ْْْخرب كنز العماؿعليهم أقصاىم(
فقد أخذ من مّباث   كيساء إليو،ْبرىابيضطهد من اإل٢بكمو، الراضْب بقضائو كتدبّبه، ٍب يي 

ًلكى جىعىٍلنىا ًلكيلًٌ النبوة، كالشجرة ا٤بثمرة ا٢بلوة يشار ٥با ابلعيوف، كتضرب اب٢بجارة كقولو) كىكىذى 
نًس كىا١بًٍنًٌ  عن فخر كاعتزاز، لذلك  (َوقَاَؿ ِإيَِِّن ِمَن اْلُمْسِلِميَ )ُُِاألنعاـ/(نىيبٌو عىديكًّا شىيىاًطْبى اإٍلً

ٌدعاء كا٢بقيقة، بْب العبادات ة الداللة، ٘بمع بْب القوؿ كالعمل، بْب االكلمة بليغة كاسعفهي  
 كا٤بعامبلت.

ًََٓد ،خَُّزُِ زَْْنَيَ ًَزَْْنَوُ ػَذَخًَشٌ ًَإََّٗوُ ًٌَُِِّ لٌَِْْٔ كَةِرَخ ؤَلْغَُٖ ىَِِ زِدَُّعِِ خدْكَغًََُْد ظَغْعٌَُِ خُْمَغَنَصُ ًََُد خُغَِّّْحَصُ  ﴿-ٖ٘-ٖٗ
 ﴾د بَُِّد خَُّزَِّٖ فَسَشًُخ ًََٓد َُِّوَّدىَد بَُِّد رًُ لَظٍّ ػَظٍَُِِّْْوَّدىَ



 

  الرابع والعشروف/ إتزء  ٗ٘  / عدد آايهتا كي/ م ٔٗفصلت / سورة  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     511
 

لئلٲباف كالعمل الصاّب، كىذه صورة عملية الَببوم األخبلقي تٌصور اآلية ا٤بنهج ا٢بركي    
الكبّبة الصادقة، فهما طريقتاف ٨بتلفتاف فبل تستوايف ٕبكم العقل الفاضلة سامية للنفوس 
، كُب  طالؽ معنا٢تافهما َّل يستوايف على إما فوارؽ كثّبة ككبّبة ككاضحة، كالبديهة، كبينه

كل ما يَبتب عليهما، كإاٌل كاف اسن كا٤بسيء، كالتقي كالشقي ٗبنزلة سواء، فهما ال 
 .كا٤بنازؿ كا١بزاء ،يستوايف من حيث القوؿ كالفعل، كمن حيث األسباب كالنتائج

(ال تتساكل الطريقة ا٢بسنة كال الطريقة السيئة، ُب ُ  َوََّل السَّيَِّئ ُ َوََّل َتْسَتِوي اٖتََْسنَ : )ا٘تعىن
سباهبا أالدعوة إٔب هللا كُب التعامل مع الناس، كىي متفاكتة ُب نفسها كُب آاثرىا، كُب 

ا كُب نتائجها، ال تستوم األعماؿ ا٢بسنة الٍب ٙبسن لئلنساف، كاألعماؿ السيئة اهتكاستخدام
َىْل َجَزاُء ، ال يستوم اإلحساف إٔب ا٣بلق كال اإلساءة إليهم كقولو)الٍب تسوء اإلنساف

ْحَسافُ  ْحَساِف ِإَّلَّ اإْلِ صبلح إحساف خاص لو أثر كبّب ُب ، ٍب أمر هللا سبحانو إبَٔالرٞبن/ (اإْلِ
دفع من أساء إليك أ (اْدَفْع اِبلَِِّت ِىَي َأْحَسنُ ) اؿقالناس، كىو اإلحساف إٔب من أساء إليك ف

لوسيلة الٍب ىي أحسن، لدفع التصرفات السيئة الٍب تقابلها كتضادىا، كالذم يرد ابألسلوب اب
ؾ رب األحسن ىو الشخص األحسن، فادفع اب٢بق الذم عندؾ ابطلهم، كٕبلمك جهلهم، كبص

غضبهم، كبعفوؾ إساءهتم، كتسامى على ا٣بطأ، كال ترد ا٣بطأ اب٣بطأ فتكوف مثل ا٣باطئ  
دعى للصلح، ا، فالعداكة من طرؼ كاحد ٔٗا٤بؤمنْب/(لَِِّت ِىَي َأْحَسُن السَّيَِّئ َ ْدَفْع ابِ ا) كقولو

ترفق أبخيك كٙبننو كتلطف معو، كبذلك ٛبنع عنو شراسة ا١بداؿ،  ،كالقوؿ اللٌْب أبسلوب مرف
ؿي اَّللًَّ كىالًَّذينى ٧بيىمَّده رىسيو كقولو )، ٖٖا٢بجر/(َواْخِفْض َجَناَحَك ِلْلُمْؤِمِنيَ كال هتنو كال تسبو كقولو)

نػىهيمٍ  اءي عىلىى اٍلكيفَّاًر ريٞبىىاءي بػىيػٍ على شيء  ععن النيب)ص()إٌف الرفق ٓب يوض ِٗالفتح/( مىعىوي أىًشدَّ
خلط الشدة برفق، كارفق إ)ِف غرر اٖتكم، َٔص ٕٓالبحارإاٌل زانو، كال نزع من شيء إاٌل شانو(

(فمن أساء إليك بقوؿ أك فعل، فقابلو ابإلحساف َأْحَسنُ  اْدَفْع اِبلَِِّت ِىيَ ما كاف الرفق أكفق( )
كىيىٍسأىليونىكى مىاذىا يينًفقيوفى قيًل ف ظلمك فاعف عنو، كقولو)إإليو، فإف قطعك فصلو، ك 

(ِف غرر اٖتكم، ُِٗالبقرة/(اٍلعىٍفوى  كإف اغتابك فسا٧بو، كإف ىجرؾ فبل هتجره،  )العفو اتج ا٤بكاـر
كىاٍلكىاًظًمْبى كقولو) ٖٓا٢بجر/(فَاْصَفِح الصَّْفَح إْتَِميلَ السبلـ كقولو) كطٌيب لو الكبلـ، كابذؿ لو
، تعافوا العفو ، عن النيب)ص()إف هللا عفٌو ٰببٌ ُّْآؿ عمراف/(اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفْبى عىًن النَّاسً 
)أال أخربكم ٖبّب خبلئق الدنيا  ، كعنو)ص(ََْٕخرب كنز العماؿتسقط الضغائن بينكم(

؟ العفو عمن ظلمك، كتصل من قطعك، كاإلحساف إٔب من أساء إليك، كإعطاء من كاآلخرة
، عن َُِٕكنز العماؿ خرب: ال يزيد العبد إالٌ عزان، فاعفوا يعزكم هللا( العفو) كعنو)ص( حرمك(

 :اإلماـ الصادؽ)ع(
أوىل ) ٕ٘وِف هنج البالغ  حكم، ِّٓ/ٖٕالبحار)الصفح ا١بميل أف ال تعاقب على الذنب(

لكن تلك السماحة كا٥بدكء كاالمتصاص للغضب  (ناس ابلعفو، أقدرىم على العقوب ال
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عطوؼ، كىو قادر على اإلساءة كالرد اب٤بثل، كىذه القدرة كرًن كالتوتر، ٙبتاج إٔب قلب كبّب  
أنو  حٌب ال يتصٌور اإلحساف ُب نفس ا٤بسيء ضعفان، كلئن أحسٌ  ،ضركرية لتؤٌب السماحة أثرىا

يفسد من : العفو، كٓب يكن للحسنة أثرىا ُب النفوس، عن اإلماـ علي)ع()ضعف ٓب ٰبَبمو
، من حق اإلنساف إذا أيسيء إليو أف يرٌد ُْٗ/ٕٕالبحار (اللئيم بقدر إصالحو من الكرمي

ثٍػليهىا   فىمىٍن عىفىا كىأىٍصلىحى فىأىٍجريهي عىلىى اَّللًَّ السيئة ابلسيئة كقولو) يًٌئىةه مًٌ يًٌئىةو سى ، فرٌد َْالشورل/(كىجىزىاءي سى
السيئة ٗبثلها ليس حسنان كال سيئان، كالعفو عن السيئة حسن، كأحسن من ىذا ا٢بسن أف ترٌد 

هنم ال إقومي ف السيئة اب٢بسنة، كموقف النيب)ص( من قومو بعد أذاىم لو قاؿ)اللهم اىدً 
 (أذىبوا فأيتم الطلقاء)ُب فتح مكة) كقاؿ)ص( يعلموف(

يـو ا٤بلحمة، اليـو تسىب ا٢برمة، كاستبدؿ النيب ىذا الشعار فقاؿ)اليـو : اليـو وقاؿ ا٘تسلموف
َنُو َعَداَوةٌ (! )، اليـو تصاف ا٢برمةرٞبةيـو ا٤ب َنَك َوبَػيػْ (ىذه النتائج ا١بميلة فَِإَذا الَِّذي بَػيػْ

عليها، فإنك إف فعلت ذلك سيدىشك ٪باحو، أف الذم  لكالعواقب ا٢بسنة الٍب ال ٙبص
يمٌ ) اكة ككراىية صاربينك كبينو عد (كأنو صديق قريب ٧بٌب شفيق، إٌف مقابلة َكأَيَُّو َوِلٌّ ْتَِ

سيء، لتحويل األعداء إٔب أصدقاء، 
ي
ا٤بوقف السيء اب٤بوقف ا٢بسن، كامتصاص غضب ا٤ب

عندىا سيحدث التغيّب النفسي كاألخبلقي ُب كجوده، كيؤثر ُب ضمّبه فيوقظو كيعود إٔب 
كٰبٌس اب٢بقارة كيلـو نفسو كينظر ابحَباـ كإكراـ كإكبار إٔب من  ل من موقفوجرشده، كسيخ

ْلمر َّل ٦تثل اوىذا أساء إليو، عندئذو ستزكؿ األحقاد كالكراىية، كتتبدؿ اب٢بٌب كا٤بوٌدة، 
وىناؾ ، ٙتا صف  غالب الِت ١تا القاعدة إو ِف كل ا٘تواقف،  سقايونً عاماً دائمًا على كل النا

ة من الناس جهبلء ال يفقهوف لغة الكبلـ، فَبل ا٣بيلق ضعف، كترل الرفق ، ىناؾ أقليٌ استثناء
اًىًد اٍلكيفَّارى كىاٍلمينىاًفًقْبى كىاٍغليٍظ عىلىٍيًهمٍ ٚباذؿ، فهذه األقلية ٙبتاج إٔب موقف صاـر كقولو)  (جى

رٗبا   )إذا كاف الرفق خرقان )للقاعدة( كاف ا٣برؽ)الغلظة( رفقان، ، عن اإلماـ علي)ع(ّٕالتوبة/
 .ُٓص ٕٓالبحاركاف الدكاء داءن، كالداء دكاءن(

ق إٔب ىذه الصفة ا١بميلة، كا٤بنزلة لة دفع السيئة اب٢بسنة، كال يوفٌ يأم فض (َوَما يُػَلقَّاَىا )-ّٓ
حرار، كمن جاىد نفسو ككظم (صرب األقوايء ا٤بؤمنْب األِإَّلَّ الَِّذيَن َصبَػُروااألخبلقية ا٢بميدة)
ساءتو كعدـ العفو من الناس، فإف النفوس ٦ببولة على مقابلة ا٤بسيء إب غيظو كٙبٌمل األذل

عنو، فكيف ابإلحساف إليو؟! كأف إحسانو ٤بن أساء إليو ليس يضع قدره كال يقلل مكانتو، بل 
كال يوٌفق إليها، إهنا درجة عظيمة ٕباجة إٔب  (َوَما يُػَلقَّاَىامن تواضع  رفعو، كىٌوف عليو األمر)

كحكمة كاتٌزاف، ُب غرر ا٢بكم)أصل السبلمة جليل كنفس كبّبة، عقل إٔب ، كٕباجة ٝبيل صرب
(إف قريت اٖتكم  ابلعصم ) يضان أمن الزلل، الفكر قبل الفعل، كالٌركية قبل الكبلـ(كفيو 

، كيعاِب ا٤بوقف معان  معا١بة األسلوب ا٣باطئ أبسلوب أخبلقي رفيع، يستوعب ا٣بطأ كا٣باطئ
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كرٲبة، كىي حظ كبّب يتفضل   ة كمنزلةيم يقبلو الطرفاف، إٌف ىذه رتبة عظيمسلوب حكا٤بتوتر أب
  .بو هللا على خاصة عباده

َوَما ) (كأكد على كلمةذروة الغاايت َّل يناٙتا إَّّل ذوو التهذيب واجملاىدات) ِف غرر اٖتكم
لدفع ابلٍب ىي مرة اثنية، ألف ُب األكٔب تلقن الصرب على األذل، كٙبٌمل الغصص، كا (يُػَلقَّاَىا

ِإَّلَّ ) .الكرًن (الثانية لرفع ا٤بنزلة، من جزاء ا٢بظ العظيم كا٣بيلق الرفيعَوَما يُػَلقَّاَىا) أحسن، أما
كما يصل إٔب ىذه ا٤بنزلة الرفيعة إاٌل ذك نصيب كافر من العقل كالكماؿ  (ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ 

ما عوقب اْلْتق اإلماـ علي)ع()كخصاؿ ا٣بّب، عن كالصرب ا١بميل كاالتٌزاف كٝباؿ األخبلؽ 
ن م، إهنا من خصاؿ ٬بب الناس كخواص ا٣بلق، كىي ِْْ/ُٕالبحار (مبثل السكوت عليو

ًئكى الًَّذينى ىىدىل اَّللَّي أيكلى  ) مكاـر األخبلؽ، كالٍب ترفعهم ليكونوا قدكة حسنة بْب الناس كقولو
اىيمي اقٍػتىًدهٍ   .َٗاألنعاـ/(فىًبهيدى

 ﴾خُْؼَُِِْْ خُغَِّْٔغُ ىٌَُ بَِّٗوُؿَنَّيَ َِٖٓ خُؾَّْْيَدِٕ َٗضْؽٌ كَدعْعَؼِزْ زِدَُِّوِ  ًَبَِّٓد َّنضَ﴿-ٖٙ
، كىنا ذكر ما يدفع بو ّْمن الَببية القرآنية ا٤بميزة، مقابلة اإلساءة ابإلحساف ُب اآلية/   

ية كٞباية دكر الشيطاف ابالستعاذة اب منو، كاالحتماء من شره، فتكوف االستعاذة منو كقا
تدفع ٧باكالتو الستغبلؿ الغضب، ألف الغضب طريق الشيطاف فيحٌذر عباده ا٤بؤمنْب منو  

 (َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قَػْبِلَك ِمن رَُّسوٍؿ َوََّل َييبٍّ ِإَّلَّ ِإَذا ُتََىنَّه َأْلَقى الشَّْيطَاُف ِف ُأْمِنيَِّتوِ ) كقولو
يٍغًويػىنػَّهيٍم  ينزغ ٥بما الشيطاف كقولو) اآلية إٔب أف النيب أك الوٕبّبتش ِٓا٢بج/ قىاؿى فىًبًعزًَّتكى ألى

 (َوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِف يَػْزغٌ : )ا٘تعىن ّٖ-ِٖص/ (ًإالَّ ًعبىادىؾى ًمنػٍهيمي اٍلميٍخلىًصْبى ،أىٍٝبىًعْبى 
اف كٮبزاتو : يطلق على كساكس الشيطوالنزغ: يغرينك بوسوستو إٔب ما ال ينبغي فعلو، ينزغنك

لئلنساف، بقصد إفساد أمره بطرؽ خبيثة خادعة، ظاىرىا يغٌر كيٌسر كابطنها يضٌر،  كجاءت 
اب٤بضارع الستمرار نزغو كدكاـ فنوهنا، أم كإما تصيبنك كسوسة من الشيطاف، ابعثة على فعل 

 كالتجئ إليو (فاعتصم ابفَاْسَتِعْذ اِبّلِلَِّ الشر أك بَبؾ ما أمرت بو من الدفع ابلٍب ىي أحسن)
كال تطعو، فإف ا٤بؤمن قوم اإلٲباف حْب ٰبس ببداية الوسوسة ُب صبلتو، أكَب أثناء تبلكتو 

سك، ك للقرآف، أك ُب أعماؿ ا٣بّب، يقوؿ ىذا ا٤بؤمن للشيطاف، إين أعوذ اب منك كمن كسا
ل فيعرؼ الشيطاف أنك كشفتو، فيخنس كٱبسأ كيَباجع، كلكن ال ييأس منك كٰباكؿ ُب ك

ًإفَّ الًَّذينى اتػَّقىٍوا ًإذىا مىسَّهيٍم طىاًئفه مًٌنى الشٍَّيطىاًف تىذىكَّريكا كقولو)كيعيد الكرة، أبساليب متنوعة،  مرة 
(يسمع عباده، بلساف ا٢باؿ أك بلساف ا٤بقاؿ، ِإيَُّو ُىَو السَِّميعُ ) َُِاألعراؼ/ (فىًإذىا ىيم م ٍبًصريكفى 

دى فبل ييرل، كقريبى فشهد جاء ُب دعاء االفتتاح)الذم بػىعي  ليهم من حبل الوريد،إألنو أقرب 
 (ٔبميع أحواؿ خلقو، كنياهتم كحاجاهتم.اْلَعِليمُ ) النجول تبارؾ كتعأب(
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 ًُنعُْْ بِٕ خََِوَيَُّٖ خَُّزُِ وَُِِِّ ًَخعْفُذًُخ ُِِْؤََشِ ًََُد ُِِؾَّْٔظِ ظَغْفُذًُخ َُدًَِْٖٓ آَّدظِوِ خََُُِّْْ ًَخُنَّيَدسُ ًَخُؾَّْٔظُ ًَخُْؤََشُ  ﴿-ٖٛ-ٖٚ
 ﴾كَةِِٕ خعْعٌَْسَشًُخ كَدَُّزَِّٖ ػِنذَ سَزِّيَ ُّغَسِّمٌَُٕ َُوُ زِدََُِِّْْ ًَخُنَّيَدسِ ًَىُْْ َُد َّغْإٌََُٕٓ،ظَؼْسُذًَُٕ بَِّّدهُ
(كالسيما من يعبد من دوف هللاإٔب كل من يعبد )عاـ ا٣بطاب ( الواجب  أي  السجدة)

لشمس كالقمر، فهم يبالغوف ُب شعورىم ابلشمس كالقمر كيعبدكهنما ابسم التقرب الكواكب كا
الغشاكة عن عقيدهتم، كيصحح ٥بم التفكّب،  يرٌدىم عن ىذا اال٫براؼ، كيزيل إٔب هللا، فالقرآف

 ليهم ا٤بسار كيقوؿ ٥بم: إف كنتم تعبدكف هللا حقان، فبل تسجدكا للشمس كال للقمرإكيقٌوـ 
لق كحده ىو الذم يتوجو إليو ا٤بخلوقوف أٝبعْب، كالشمس افا٣ب (ّلِِلَِّ الَِّذي َخَلَقُهنَّ َواْسُجُدوا )

مطيعاف إٔب نظاـ خالقهما، فتوجهوا معهما إٔب ا٣بالق القادر الواحد ال شريك لو، ألنو كالقمر 
كحسن (كمن عبلماتو سبحانو الدالة على قدرتو كتوحيده َوِمْن آاَيتِوِ : )ا٘تعىنأىل للعبادة، 

(ُب نظاـ دقيق ٧بكم، فالليل ا٤بظلم اللَّْيُل َوالنػََّهارُ تعاقب) ،تدبّبه كتقديره ككماؿ ربوبيتو
َوالشَّْمُس للسكوف كالنـو كالراحة، كالنهار ا٤بضيء للكد كالعمل، كمن آايتو كذلك تذليل)

، فالشمس (كما بينهما من نظاـ كانسجاـ كتكامل كتعاكف، كمسخىرين ٤بصاّب الناسَواْلَقَمرُ 
(لئلانرة الليلية، كنشوء ا٤بد كا١بزر، كال َواْلَقَمرُ ) لئلضاءة، كإيتاء األرض حاجتها من ا٢برارة

(فبل تعبدكٮبا كاعبدكا ََّل َتْسُجُدوا لِلشَّْمِس َوََّل لِْلَقَمرِ تستقيم معايش العباد إاٌل هبما)
: أقصى السجود (ّلِِلَِّ  َواْسُجُدواا ٨بلوقاف مأموراف مسخراف  مثلكم)مخالقهما، ألهن

بد من ٚبصيصو اب تعأب، عن اإلماـ الصادؽ)ع()أقرب ما يكوف العبد  مراتب العبادة، فبل
والسجود جسماين ، ُّٔ/ٖٓالبحار (َواْسُجْد َواقْػرَتِب) من هللا عز كجل كىو ساجد كقولو

 د النفساينا١ببهة على الَباب، كالسجو ظاىرم، كىو كضع : فا١بسماين سجود ويفساين
فراغ القلب من الشهوات الفانية، إكىو ا٣بضوع ، كالورع عن ٧بارمو، ك  (:ا٤بعنوم )الركحاين

ِف على صاّب األعماؿ الباقية من دكف كربايء، كالتحلي ٗبكاـر األخبلؽ، عالية كاإلقباؿ هبمة 
( الَِّذي َخَلَقُهنَّ  (!)عظم اٗتالق ِف أيفسهم، فصُغر ما دويو ِف أعينهم) ٖٜٔهنج البالغ  خطب  

ا٤بستحق للعبادة كحده سبحانو كأخرجهن من العدـ إٔب الوجود، كسخرىن ألجلكم، فهو 
ُه تَػْعُبُدوفَ دكف غّبه) (إف كنتم تفردكنو ابلعبادة ا٣بالصة، ٰبدث للشمس كسوؼ  ِإف ُكنُتْم ِإايَّ

ككذلك ٰبدث كلي أك جزئي أك حلقي بْب حْب كآخر، كيبْب هللا لنا أهنا ٨بلوؽ يتغّب، 
خسوؼ للقمر، فما دامت الشمس كالقمر ٰبدث ٥بما تغيّب، عٌلمنا هللا أال نسجد ٥بما كإ٭با 

 .نسجد للذم خلقهما
كا٤بستكربكف ىم الكافركف ا٤بعاندكف، فإف استكربكا عن طاعة هللا  (فَِإِف اْسَتْكبَػُروا )-ّٖ

كىمىن كىفىرى  مستغنو عنهم كقولو)ف هللاإكسجدكا لغّبه، فعبادتو سبحانو ال تنتهي من الوجود، ك 
يده   (فَالَِّذيَن ِعنَد رَبِّكَ ، ألف الكوف كالكائنات كلها تسبح هللا تعأب)ُِلقماف/(فىًإفَّ اَّللَّى غىًِب  ٞبًى
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من ا٤ببلئكة ا٤بقربْب كعباده الصا٢بْب الذين ال يستكربكف كما يستكرب أكلئك الضالوف، 
(عندية تكرًن، كعندية مكانة، ال عندية إقامة ُب نَد رَبِّكَ عِ يعبدكف هللا كحده ليقرهبم عنده )
، فهم ُب رحابو ُٗٔآؿ عمراف/(َبْل َأْحَياٌء ِعنَد َرّبِِّْم يُػْرَزُقوفَ مكاف معٌْب كقولو عند الشهداء)
، ٓٓالقمر/(ُب مىٍقعىًد ًصٍدؽو ًعندى مىًليكو م ٍقتىًدرو كقولو)كتفضيل  كجوار مقامو، عندية شرؼ كمنزلة 

، لو عند هللا مكانة خاصة كتشريفان ٩بيزان  ُيَسبُِّحوَف َلُو اِبللَّْيِل )بقدره  فكل إنساف مؤمن مكرـٌ
ليبلن ٗبا يليق ٔببللو كينزىونو عما ال يليق بو من صفات النقص، كيعبدكنو كيعظمونو  (َوالنػََّهارِ 

(كىم ال ٲبلوف ذلك مهما طاؿ ُموفَ َوُىْم ََّل َيْسأَ كهناران، ابمتثاؿ أكامره دائمان كُب ٝبيع األكقات )
األمد، كال يفَبكف كال يتعبوف من عبادهتم كتسبيحهم، فإف التسبيح منهم كالتنفس من الناس، 

كتنشيط إلرادهتم، كعلى قدر ا٤بعرفة كالشهود كانشراح لصدكرىم ياهتم ٢بفهو ٗبثابة دٲبومة 
من عرفو َّل يسأـ من سبحاف الذي ) تكوف ا٣بشية كا٢بب كالكشوؼ، من ىذا التسبيح
، سبحاف الذم من أحبو أعرض ابلكلية ذكره، سبحاف الذي من أيس بو استوحش من غريه

 .ِٔٔ /ٖركح البياف(عما سواه
ماذا يساكم أف يتخٌلف من أىل األرض فيعرض عن عبادة هللا تعأب، كىم كالذرة التائهة ُب 

ث عن هللا كجده، كمن ٕبعأب، كمن ىذا الكوف الفسيح، كلكن قلب ا٤بؤمن يتعٌلق ٕبٌب هللا ت
ِف . ٓٗص ُٕالبحار(من صِب على هللا وصل إليوسعى إٔب هللا قربو إليو، عن اإلماـ علي)ع()

: فائدة )إٌف الليل كالنهار يعمبلف فيك فاعمل فيهما، كأيخذاف منك فخذ منهما(غرر اٖتكم
أك ايهتا، آب السجود عند تبلكة ىذه السورة من سور العزائم األربعة ُب القرآف الكرًن، الٍب ٯب

القوؿ ِف ، ُٗ، كسورة العلق/ِٔ، كسورة النجم/ُٓاالستماع إليها، مع سورة السجدة/
، ال إلو إاٌل هللا عبودية َّل إلو إَّّل هللا حقًا حقاً، َّل إلو إَّّل هللا إ٦تاًن وتصديقاً : )سجدة العزائم

بل أان عبد ضعيف ذليل، خائف كرقان، سجدتي لك اي رب ال مستنكفان كال مستكربان، 
 .َّٔ/ُ من ال ٰبضره الفقيو (مستجّب

 ًَُِّ ػََََِٰ بَِّٗوُ خٌَُْْٔظَََٰ َُُٔمِِْْ ؤَلَْْدىَد خَُّزُِ بًََِِّْٕٖٓ آَّدظِوِ ؤََّٗيَ ظَشٍَ خُْإَسْكَ خَدؽِؼَصً كَةِرَخ ؤَٗضَُْنَد ػََِْْيَد خَُْٔدءَ خىْعَضَّضْ ًَسَزَطْ  ﴿-ٜٖ
 ﴾هَذِّشٌ ؽَِْءٍ
قدرة التفٌكر كاالنتباه، دليبلن كجعل جعل هللا سبحانو الدليل العيِب ا٢بٌسي ا٤برئي الواضح،    

لؤلمر الغييب على كجود ا٢بياة بعد ا٤بوت، فيكوف البعث كالنشور للجزاء كا٢بساب، فما أكرمو 
أي ا٣بٍى كقولو)  ، يرسم لنا خريطة الطريق كاملة، من خالق حكيم ٍلقى ٍبيَّ ييًعيديهي كىىيوى كىىيوى الًَّذم يػىٍبدى

/(أىٍىوىفي عىلىٍيوً  (ايبسة، قاحلة جرداء َوِمْن آاَيتِِو َأيََّك تَػَرى اْْلَْرَض َخاِشَع ً : )ا٘تعىن، ِٕالرـك
(مستعارة من ا٣بشوع ٗبعُب التذلل، شبو القرآف َخاِشَع ً ساكنة ىامدة ال حياة فيها كال نبات )

، كيكوف الشخص كا٣بضوع لرهبا ٢باجتها إليو كة اب٣بشوعيبس األرض كخلٌوىا عن ا٣بّب كالرب 



 

 514الرابع والعشروف                          / إتزءٗ٘هتا / عدد آاي كي / م ٔٗفصلت  / سورةَوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

ستعارة ببلغية تشبيهية اذلة العبودية ١بماؿ الربوبية، فهي حاجة ، ٢باجتو إليو خاشعان ذليبلن 
(الدالة على كماؿ قدرتو كتوحيده، ابنفراده اب٣بلق كا٤بلك كالتدبّب َوِمْن آاَيتِوفنية ٝبيلة)

عبّب القرآين الببلغي، فخشوع األرض ىنا ىو سكوهنا قبل نزكؿ كالتقدير، كنبلحظ دقة الت
َها اْلَماَء اْىتَػزَّْت َورََبتْ ا٤باء) (ككأف األرض ُب حركة شكر كصبلة على أسباب فَِإَذا َأيَزْلَنا َعَليػْ

ا٢بياة فيها، ُب ىذا ا٤بشهد أتخذ األرض دكر الكائن ا٢بي، ككأهنا ٚباطب خطاب العقبلء، 
األحياء جة كشعور مناسب، كحركتها ا٤بناسبة اب٢بياة! فاىتٌزت اب٢بياة لتشارؾ ك٥با إرادة كحا

واحدة   فيكوف العقالء وغري العقالء، يشرتكوف ِف تسبيحالعابدين ا٣باشعْب ُب عبادهتم، 
، كتشَبؾ السنن الكونية مع السنن اإلنسانية ُب عبادة مشَبكة، كىذا لوف من موّحدة مّتحدة

 ا٤بتناىية ُب تناسق ا٢بركة ا٤بتخيلة ىذه الٍب تسمو على كل تقدير! كلمتاف العبادات من الدقة
 .( تصوراف مشهد إعادة ا٢بياة النامية ُب األرض ا٤بيتةاْىتَػزَّْت َورََبتْ )

نقلة فنية دقيقة، تتحرؾ حركة انمية للعبادة، فاىتزت األرض اب٢بياة شهد ىذا ا٤بألف كل ما ُب 
ا٤بتصلة حركتهم العبادية ا٣باشعة ا٤بتألقة ألحياء العابدين ُب مشهد ك٭بٌوىا، لتلتحق مع ٝبيع ا
ا٤بشَبكة ُب ركح كاحدة! لكي ال يبقى جزء من أجزاء الشفافة النفاذة ا٤بٌتسقة، ُب نغم ا٤بناجاة 

تػىٍفقىهيوفى  كىًإف مًٌن شىٍيءو ًإالَّ ييسىبًٌحي ًٕبىٍمًدًه كىلى ًكن الَّ ا٤بشهد العبادم ا٤بتألق ا٢بي ساكنان! كقولو)
لتسبيح  واحدة يقبلها هللا تعاىل، خري ٝتا ، عن سليماف بن داكد)ع()ْْاإلسراء/ (تىٍسًبيحىهيمٍ 

(ابلنبات ِإفَّ الَِّذي َأْحَياَىا) ّْٗ/ٔركح البياف(أوِت آؿ داُود، فإيو يذىب والتسبيح  تبقى
اء األرض بعد موهتا، ال تعجز فكما ٓب تعجز قدرة هللا على إحي (َلُمْحِيي اْلَمْوَتىه ) بعد موهتا

عن إحياء ا٤بوتى للجزاء كا٢بساب، فإف ا٢بياة تبقى لغز مبهم ال ٲبكن حٌلو لوال اإلٲباف ابليـو 
ًلكيمي اَّللَّي   فىأىىنَّ  تػيٍؤفىكيوفى ) اآلخر، كقولو يًًٌت ًمنى ا٢بٍىيًٌ ۚ ذى  يًًٌت كى٨بيٍرًجي اٍلمى  (ٱبيٍرًجي ا٢بٍىيَّ ًمنى اٍلمى

(فتوحي ابلقدرة ا٣بارقة ِإيَُّو َعَلىه ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ : تصرفوف عن ا٢بق. )تؤفكوف، ٓٗاألنعاـ/
ت، بطريقة اا٤بو حالة ا٤بنشئة للحياة العزيزة، حْب تنبض كتتدٌفق ا٢بياة هبدكء موزكف من بْب 

وىذه إشارة قرآيي  فني  دقيق  إىل اعجازية، كما يتدٌفق النور ابلتدريج من قلب الظبلـ، 
، كاب٥بداية تقول البصّبة، كبقوة إحياء النفوس وإحياء القلوب بنور اإل٦تاف ويعم  اٙتداي 

، عآب ُب عآب الغيب العلوم الفسيح ،البصّبة ٚبَبؽ حجب النور لتصل إٔب معدف العظمة
 )يـو القيامة ميزاف دقيق: فمن كٌَب، استوَب(األسرار كالكشوؼ! 

 زَِٔد بَِّٗوُ  ؽِحْعُْْ َٓد خػٌَُِْٔخ  خُْوَِْدَٓصِ ٌََّّْ آِٓنًد َّإْظِِ َّٖٓ ؤَّ خَْْشٌ خُنَّدسِ كِِ ُِّْوَََٰ ؤَكََٖٔكِِ آَّدظِنَد َُد َّخْلٌََْٕ ػََِْْنَد   بَِّٕ خَُّزَِّٖ ُِّْمِذًَُٕ﴿-ٓٗ
 ﴾زَقِريٌ ظَؼٌََُِْٕٔ

ية خفٌيان كلكنو يبدأ التهديد ُب اآلكأسبابو كنتائجو، كأنواعو ٢باد ك٨باطره اآلية ٙبذر من اإل
٨بيف، ليكوف اإلنساف على حذر شديد من اال٢باد، الذم ىو أخو الظلم كالكفر كالشرؾ 
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عايب كا٤بساكئ الكثّبة، كىو جاحد، كىو العنواف ا١بامع للم: وا٘تلحدكالكربايء كالغركر..إْب، 
إل٢باد ٰببط فيغالط نفسو كٱبدعها كٱبدع غّبه، كابلسانو، الذم ينكر اآلايت الظاىرة الباىرة 

بىاءن مَّنثيورنا) األعماؿ كأنتم ال تشعركف كقولو ، ِّالفرقاف/(كىقىًدٍمنىا ًإٔبى  مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي ىى
عن اإلماـ الباقر)ع()إٌف أقرب ما يكوف العبد إٔب الكفر، أف يؤاخي الرجل على الٌدين، 

 .ُِٓ/ٕٓالبحارما( فيحصي عليو عثراتو كزالٌتو ليعٌنفو هبا يومان 
لحد لٌ : ُب األصل مطلق ا٤بيل كاال٫براؼ، كمنو ااإلٖتاد( ِإفَّ الَِّذيَن يُػْلِحُدوَف ِف آاَيتَِنا: )ا٘تعىن

الذم يكوف ُب جانب القرب، بعد ا٤بيل عن طريقو، ٍب خيصى  ُب العرؼ ابال٫براؼ عن ا٢بق 
ا١بحود كالنفاؽ كا٣بركج عن الصواب، ك إٔب الباطل، أم ٲبيلوف عن االستقامة العقلية إٔب الظلم 

ٞبل آايت القرآف على اامل الباطلة، إما إنكارىا كإما ٙبريفها عن معناىا ا٢بقيقي، كإثبات 
وىنا قرف اإلٖتاد ، ِٓا٢بج/(َوَمن يُرِْد ِفيِو ِبِِْٖتَاٍد ِبظُْلٍم ي ِذْقُو ِمْن َعَذاٍب َألِيمٍ معافو غّبىا كقولو)

، كأف الظلم يؤدم إٔب ٝتا يدؿ على أف اإلٖتاد يؤدي إىل الظلم ،ابلظلم، وقدمو عليو
كقولو   كالظلم، لية للكفرماإل٢باد، ألف أحدٮبا يصب ُب معُب اآلخر، كاإل٢باد ىو الصورة الع

، كٖبس األجّب أجره، ، كضرب ا٣بادـ من غّب ذنبِْٓالبقرة/ (َواْلَكاِفُروَف ُىُم الظَّاِلُموفَ )
 (الِكِب أدن اإلٖتادمن ذلك اإل٢باد! عن اإلماـ الصادؽ)ع() الناس،كاالعتداء على حقوؽ 

ِإفَّ الَِّذيَن يُػْلِحُدوَف ، ككل عدكؿ كإعراض عن االستقامة كالعدالة فهو إ٢باد! )َُٗ/ّٕالبحار
(إف الذين ٲبيلوف عن ا٢بق كا٢بقوؽ، كيطعنوف ُب القرآف كٰبرٌفوف ا٢بقيقة عن ِف آاَيتَِنا

: ا٘تلحدكإصرار دكف حجة علمية كال برىاف قطعي، فيقولوف ما يشتهوف،  مواضعها، عن عمد
ة صحيحة، كيعلن عن معاين غامضة مشوشة للذىن، فيكوف اإل٢باد ىو يٱبفي معاين حقيق

 .ا١بحود
َها َأيُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا: إنكار ما استيقنو القلب كقولو)وإتحود َقنَػتػْ  (َوَجَحُدوا ِّبَا َواْستَػيػْ

ينكركف حججنا كدالئلنا كالطعن فيها، سواء اآلايت  (يُػْلِحُدوَف ِف آاَيتَِنا) ُْلنمل/ا
الن اءن على هللا، كتقوٌ َب التكوينية)أك( اآلايت التشريعية كالوحي كالنبوة كالرسالة، فيعٌدكف القرآف اف

تو فبل يسمعو يلغوف عند تبلكة القرآف لتختل تبلك ، كمن اال٢باد أهنم يلهوف ك من النيب دمحم)ص(
فىأىمَّا الًَّذينى يؤٌكلوف القرآف من تلقاء أنفسهم ٗبا يوافق أىواءىم كقولو) ٢باد أهنممن اإلك ، سامع

نىًة كىابًٍتغىاءى أتىًٍكيًلوً  َوَذُروا الَِّذيَن ، كقولو)ٕآؿ عمراف/(ُب قػيليوهًبًٍم زىٍيغه فػىيػىتًَّبعيوفى مىا تىشىابىوى ًمٍنوي ابًٍتغىاءى اٍلًفتػٍ
  .َُٖاألعراؼ/(ْلِحُدوَف ِف َأْٔتَائِِو َسُيْجَزْوَف َما َكايُوا يَػْعَمُلوفَ يػُ 

كيطعنوف ُب  ،كىناؾ صنف من الناس يؤمنوف اب تعأب، كلكنهم يلحدكف ُب أ٠بائو كصفاتو
حكمو كقضائو، فيثبتوف  سبحانو من صفات النقص ما ىو منزٌه عنها، كاالعتقاد أبف لو 

نسبة الظلم ُب فعلو كالتقتّب ُب رزقو إلبقاء الفقّب فقّبان، كا١بهل ُب حكمو جسمان كمكاانن، ك 
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، فهذه ّتيعهًا من اإلٖتاد ِف أٔتائو وِف صفاتو وِف آايتوكإدارتو للخلق.. كغّب ذلك، 
 .موضعهاغّب بوضعها ُب 

ف ، ككتماقاـ بو اليهود وغريىم من ُتريف معاين القرآف واإلسالـ: ما ومن معاين اإلٖتاد
شخاص، و ُب األلكاال٫براؼ كالغكالشبهات العلم كا٢بقائق ا٤بهمة عن الناس، كإشاعة الفساد 

هنا من إدىم، كيقولوف نكتعظيم قدرة ا٤بخلوؽ، أك إضافة أشياء من عا٣بالق كتصغّب قدرة هللا 
ا ًمٍن ًعنًد اَّللَّ فػىوىٍيله لًٌلًَّذينى يىٍكتػيبيوفى اٍلًكتىابى أبًىٍيًديًهٍم ٍبيَّ يػىقيو عند هللا كقولو) ذى ََّل ) ٕٗالبقرة/(ليوفى ىى 
َنا (فهم مكشوفوف لعلم هللا بكل أشخاصهم كأفعا٥بم كأقوا٥بم كنواايىم، كىم ٥َتَْفْوَف َعَليػْ

بلساف ا٢باؿ أـ بلساف ا٤بقاؿ، بشكل مباشر أك غّب ، سران كعبلنية مأخوذكف ٗبا يلحدكف
 ليبْب ٥بم علمو هبم كحجتو عليهم قبل كىم ٙبت سيطرتو كقبضتو سبحانو، كلكن هللامباشر، 

َناأف يؤاخذىم، ليجازيهم ٗبا عملوا، حٌب يكوف للعقوبة موضع ) (ال يغيب أمرىم ََّل ٥َتَْفْوَف َعَليػْ
عٌنا، ك٫بن ٥بم اب٤برصاد بعد فَبة اإلمهاؿ، إنو هتديد ككعيد على شكل تصوير فِب بكل 

، تصٌورىم ابلتفصيل كامرية خفي  عالي  الدق وكأف  أحوا٥بم كمآ٥بم كبكل حركاهتم كسكناهتم، 
(إٌف َأَفَمن يُػْلَقىه ِف النَّارد ابلصورة كالصوت كالنية )اكٙبفظو على شكل فلم ٦بٌسم من ثبلثة أبع

ىا كال ٲبوت فيها كال رٌ ، تذكب أعضاؤه ٕبا٤بلحد الذم يرمى ُب النار ٗبنتهى القسوة كالغلظة
رٌ ) ٰبيا (السؤاؿ منو سبحانو ألنو يعلم أف اإلجابة  آِمًنا يَػْوـَ اْلِقَياَم ِ َأـ مَّن أيَِْت (أفضل)َخيػْ

كاضحة، أهنما ال يستوايف كشتاف بينهما، فتكوف اإلجابة إقراران منهم ، كىكذا تنتهي اآلية 
فمن يعمل ٜتتارًا ويرتؾ حراً، فيفضل اإلٖتاد ابلتهديد ا٥بادئ ا٤بخيف كافز للمشاعر، 

: )كعزٌب كجبلٕب ال أٝبع على عبدم عن النيب)ص(ِف حديث قدسي ر!الظامل فبئس اَّلختيا
خوفْب، كال أٝبع لو أمنْب، فإذا أمنِب ُب الدنيا أخفتو ُب اآلخرة يـو القيامة، كإذا خافِب ُب 

 (الدنيا آمنتو يـو القيامة
 قلْبنور الث (إ١تا ىي يفسي أرّواها ابلتقوى، لتأِت آمن  يـو اٗتوؼ اْلكِبُب هنج الببلغة)

هنم ُب كاقعهم قد إالبديهية، ك الكربل ذىلوا عن ىذه ا٢بقيقة ا٤بلحدين كلكن اجملرمْب  ّٓٓ/ْ
ُتمْ  اْعَمُلوا َماآثركا ا١بحيم على النعيم) دكف بدقة، فاعملوا ما بدا لكم، و (فإنكم مرصِشئػْ

رًن (كلكم حرية االختيار، كا٢برية تكاْعَمُلوافستحاسبوف ك٘بزكف على كل صغّبة ككبّبة )
ا كاختاركا، كإ٭با ك لئلنساف، كفيو هتديد شديد لظهور أف ليس ا٤بقصود األمر بكل عمل شاؤ 

)كإ٭با يعجل من ٱباؼ الفوت،  اختيارىم ضمن ا٤بهلة ا٤بقررة، كضمن ا٤بنهج اإل٥بي ا٤برسـو
 كىقيلً كٰبتاج إٔب الظلم الضعيف( كىذا أبلغ أسباب الوعيد، كيقرر القرآف منهج االختيار كقولو)

لىقىكيٍم ، كقولو)ِٗالكهف/(ا٢بٍىق  ًمن رَّبًٌكيٍم   فىمىن شىاءى فػىٍليػيٍؤًمن كىمىن شىاءى فػىٍليىٍكفيرٍ  ىيوى الًَّذم خى
يعنا، كقولو)ِالتغابن/(فىًمنكيٍم كىاًفره كىًمنكيم م ٍؤًمنه  مىنى مىن ُب اأٍلىٍرًض كيل هيٍم ٝبًى  (كىلىٍو شىاءى رىب كى آلى

على سبيل ا١برب كاإل١باء كاالضطرار، كلو فعلت ذلك هبم ٓب يستحٌقوًا مٌِب ، إنو إٲباف ٗٗيونس/



 

  الرابع والعشروف/ إتزء  ٗ٘  / عدد آايهتا كي/ م ٔٗفصلت / سورة  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     518
 

(إنو العليم البصّب ال ٱبفى عليو شيء من ِإيَُّو مبَا تَػْعَمُلوَف َبِصريٌ الكرامة كالقرىب كا٣بلود ُب ا١بنة)
 أعمالكم السرية كالعلنية كٯبازيكم عليها.

 ظَنضٌََُِّّد َّإْظِْوِ خُْسَدىَُِ ِٖٓ زَِْْٖ َّذَّْوِ ًََُد ِْٖٓ خَِْلِوِ  ػَضِّضٌ،  ٌَُِعَدذٌ ًَبَِّٗوُشِ ََُّٔد ـَدءَىُْْ بَِّٕ خَُّزَِّٖ ًَلَشًُخ زِدُزًِّْ﴿-ٕٗ-ٔٗ
 ﴾لَِْٔذٍ لٌٍَِْْ ِّْٖٓ
(ا٤بذٌكر للعباد ٔبميع مصا٢بهم اِبلذِّْكرِ )(كفركا ابلقرآف كجحدكا ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا اِبلذِّْكرِ )   
 يوية كاألخركية، كىو دستور حياهتم، كسبيل ٪باهتم، كىو الذم يعلي منزلة من اتٌبعو، كاترةالدن
: ىو والكفرأيٌب ابسم القرآف كاترة ابسم الكتاب، كلها كلمات ٥با داللة كاحدة،  (الذكر)

، كالكفر طارئ كدخيل عليو. أصيل التغطية كسَب اإلٲباف كحجبو، فكاف اإلٲباف أمر فطرم
النص القرآين يتحدث عن الذين كفركا ابلذكر ٤با جاءىم، كال يذكر ماذا ىم،  (َجاَءُىمْ َلمَّا )

كال ماذا سيقع ٥بم، فبل يذكر ا٣برب، ككأ٭با يقاؿ: إف فعلتم ىذا الكفر ابلذكر، فبل يوجد 
كصف ينطبق على ىذا الكفر كيكافئو، لتفظيع الفعلة كشدة بشاعتها، لذلك يَبؾ النص 

ال أيٌب بو، كٲبضي ُب كصف الذكر ا٤بذٌكر اب كاليـو اآلخر، الذم   ان ٧بذكفالقرآين خرب إف 
بُوا مبَا ملَْ ٤تُِيطُوا بِِعْلِمِو َوَلمَّا أيَْهِتِْم َتَِْويُلوُ كفركا بو عن عىجىٍل كقولو) َوِإيَُّو ) ّٗيونس/(َبْل َكذَّ

، ليس لو نظّب كال مثيل ان كقاىر  ان در ، لكونو انعزيزكصف هللا سبحانو القرآف أبنو  (َلِكَتاٌب َعزِيزٌ 
كال ييغلب، بقوة حججو كببلغة  بي غلً : يى عزيزجامع ألكصاؼ الكماؿ كا١بماؿ كا١ببلؿ، 

استدالالتو، كعمق معناه كركعة إعجازه، كىو يدفع كل جاحد، كيقمع كل  ةمنطقو كدق
ا١بامع ا٤بانع ٜبن، كىو كنز السماء عند أىل األرض، كىو  لكمعاند، كىو كتاب ٜبْب كفوؽ  

، كىو كتاب منيع ٧بفوظ ٧بركس ٕبراسة هللا،  كا٢باكم ١بميع رساالت األنبياء من أكٕب العـز
بتحريف أك تزييف أك سوء على مر التاريخ مع كثرة أعدائو، دليل  ةرادإ٧بركس من كل من 

 .لقرآفلٕبفظ هللا، كىذه عزة  ان على كونو ٧بفوظ
ف يزيد فيو أك ينقص ُب نصو، كال يتغٌلب على مضمونو ال يستطيع أحد أ :ومن معاين العزيز

ٍيًمننا عىلىٍيوً الفكرم فكر آخر كقولو) ٍيًو ًمنى اٍلًكتىاًب كىميهى ، فهو كتاب ْٖا٤بائدة/(ميصىدًٌقنا لًٌمىا بػىٍْبى يىدى
ستقبلت أـ موسى أمر اهللا ال ييغلب، بشرط أف تستقبلو كليس ُب نفسك شيء ضده، كما 

، كرفع اإلسبلـ ْلف وارد الرْتن َّل يعاراو وارد الشيطافم تعارض، لا٤باء ف رهبا إبلقائو ُب
إكراه،  فالسيف ُب جهاد أعدائو ا٤بعاندين، ليحمي حرية اختيارؾ للدين الذم ترضاه من دك 

(عزيز ُب َوِإيَُّو َلِكَتاٌب َعزِيزٌ اإلسبلـ ال ٯبرب أحدان على اعتناقو، بدليل معايشتو لدايانت ٨بتلفة)
و كمعز غّبه، كمعز من نزؿ عليو، كمعز من خوطب بو، كمعز من ٰبملو كيتبناه كٰبفظو ذات

 .كيىعلمو كييعٌلمو كيعمل بو، كىم ٬ببة ا٣بلق كصفوهتم
 (َّلَّ أيَْتِيِو اْلَباِطُل ِمن بَػْيِ يََدْيِو َوََّل ِمْن َخْلِفوِ )-ِْ
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و القرآف العزيز ُب دقيقة، أم شبٌ كعميقة ك كناية ببلغية فنية بديعية، كاستعارة تشبيهية ٝبيلة 
عدـ تطٌرؽ الباطل إليو أبم كجو من الوجوه، ٗبن ىو ٧بمٌي من ٝبيع ا١بهات، ٧باط بو ٕبماية 
غالب قاىر فوؽ عباده، ٲبنع من أف يتعرض لو العدك بزايدة أك نقص، كال أيتيو التكذيب من 

دالئل كونية أك نفسية الكتب الٍب قبلو، كال من أم كتاب علمي أيٌب بعده، يبحث عن 
بػَّريكفى اٍلقيٍرآفى ۚ كىلىٍو  يستطيع أف يبطلو أك ينسخو أك يعارضو أك يقوؿ فيو تناقض كقولو) أىفىبلى يػىتىدى

ًثّبنا فنا كى ، َّل يتطرؽ إليو الباطل بكاف  معاييو، ِٖالنساء/(كىافى ًمٍن ًعنًد غىٍّبً اَّللًَّ لىوىجىديكا ًفيًو اٍخًتبلى
لفاظو، كال تعارض ُب معانيو، كال كذب أ: ال تناقض ُب فالقرآف الكرمي، كال ٯبد إليو سبيبلن 

كال تعارضو كذلك االكتشافات العلمية ا٢بديثة ُب اآلفاؽ كاألنفس، كال تغيّب ُب  ،خبارهأُب 
نصوصو، كال شيء يستطيع أف يصل إليو كيبطل حجتو، كىو ٧بفوظ ٕبفظ هللا، كسيبقى 

ِإنَّ َٟتُْن يَػزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّ َلُو اشدين إٔب يـو القيامة كقولو)حجة ابلغة على ا٤بكٌلفْب الر 
خباره عما مضى ابطل، كال ُب أ، عن اإلماـ الباقر)ع(ُب اآلية)ليس ُب ٗا٢بجر/ (َٖتَاِفظُوفَ 

(ال من ِمن بَػْيِ يََدْيوِ كعنو)ع(ُب اآلية) ََّ/ٖتفسّب النور(ابطل خباره عما يكوف ُب ا٤بستقبلأ
(ال أيتيو من بعده كتاب يبطلو، ككيف َوََّل ِمْن َخْلِفوِ ٪بيل كالزبور)من قبل اإلبل التوراة، كال ق

يدخل الباطل على ىذا الكتاب، كىو صادر من هللا ا٢بق العظيم؟ ككيف أيتيو الباطل كىو 
 .ٖٕالواقعة/(ِف ِكَتاٍب مَّْكُنوفٍ عزيز ٧بفوظ بعزة هللا، الذم تكٌفل هللا ٕبفظو كقولو)

مصوف، ٧بفوظ ٕبفظ هللا، كا٤بتدبٌر هبذا القرآف، ٯبد فيو ذلك ا٢بق كيستذكؽ ببلغتو، : مكنوف
كالذم نزلو ليقره ُب الركح كالعقل كالفكر كالسلوؾ، ألنو قرآف ٱباطب الفطرة البشرية، كيربٌيها 

الشبهات، ، كيعاِب أنواع تكيؤثر فيها التأثّب العجيب، فيحفظها سا٤بة نقية من أنواع التلواث
ًإالَّ مىٍن أىتىى اَّللَّى ،يػىٍوـى الى يىنفىعي مىاؿه كىالى بػىنيوفى فيبقى القلب ٧بفوظان مطمئنان سليمان نقٌيان كقولو)

تَػَباَرَؾ الَِّذي يَػزََّؿ اْلُفْرقَاَف َعَلىه ) ، لذلك يسمى القرآف فرقاانن كقولوٖٗ-ٖٖالشعراء/(بًقىٍلبو سىًليمو 
)إذا جاءكم حديث عٌنا فاعرضوه على كتاب هللا، فما كافق   لنيب)ص(عن ا ُالفرقاف/ (َعْبِدهِ 

فأصبح القرآف الثقل األكرب، كا٤برجع  ِٕٓ/ٕالتهذيب كتاب هللا فخذكه، كما خالفو فاطرحوه(
 .األصيل، كاألمْب العاـ على اإلسبلـ

يدٍ ) ْن َحِكيٍم ْتَِ علو ا٤بقاـ  ،رة ا٣بالقة: منزؿ القرآف من العلو األعلى، علو القدتنزيل(تَنزِيٌل مِّ
 ُُٓالبقرة/(كىيػيعىلًٌميكيم مَّا ٓبٍى تىكيونيوا تػىٍعلىميوفى ٥بداية العباد، كٙبقيق التعليم كالدراية كقولو)ا١بليل 
: من اإلحكاـ ُب مضمونو كُب كلماتو كُب علومو كُب أسلوبو كُب ببلغتو، كُب أتثّبه، حكيم
مانع عن تبديل ، ُٔٔالنساء/( َأيْػَزَلُو ِبِعْلِموِ و )كقول: ذك ا٢بكمة ُب أتليفو كتنزيلو،  وحكيم

معانيو، بقوة كإحكاـ مبانيو، كا٢بكمة ظاىرة ُب بنائو، كُب توجيهو كُب تربيتو، كعبلجو للقلب 
يدٍ ) ُب خلقو كآايتو كأمره، يضع كل شيء موضعو، كينزلو منازلو وحكيمأبقصر الطرؽ،   (ْتَِ



 

  الرابع والعشروف/ إتزء  ٗ٘  / عدد آايهتا كي/ م ٔٗفصلت / سورة  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     501
 

: على ما لو من وْتيداءاتو، معانيو ككثرة آفاقو كسعة إٰب٥باـ نزاؿ القرآف كإمستحق ا٢بمد إب
، فكاف كتابو مشتمبلن على ىذه الصفات ا٤بميزة. كمن رٞبة كا١ببلؿ صفات الكماؿ كا١بماؿ

كىذه النعمة تستحق ، ِا٢بمد/ (اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ ) هللا ٖبلقو أف عٌلمنا صيغة ا٢بمد
: ْتيدمدان  كبذلك يكوف هللا ٞبيدان، كىي صيغة مبالغة من ٧بمود، ا٢بمد، كيبقى ا٤بؤمن حا

ٰبمده كل ا٤بخلوقات ُب كل زماف كمكاف، ٞبدان بلساف ا٢باؿ كا٤بقاؿ، ٗبا كصل إليهم من 
 نعمو الظاىرة كالباطنة.

 ﴾ؤٍَُِْْ ػِوَدذٍ ًَرًُ َٓـْلِشَشٍ ًَُزُ سَزَّيَ بََِّّٕٓد ُّوَدٍُ َُيَ بَُِّد َٓد هَذْ هََِْ ُِِشُّعَُِ ِٖٓ هَسِِْيَ  ﴿-ٖٗ
موٌحدة  ٯبمع أسرة األنبياء كالرسل ٝبيعهم ُب ندكة مشَبكة كاحدة ليغالسياؽ القرآين الب

تتلٌقى من رهبا حديثان كاحدان، من كحي كاحد كرسالة كإف اختلف زماهنم كمكاهنم، ، مٌتحدة
ان كاحدة، ككانت ردكد الطغاة أيض كاحدة كعقيدة كاحدة، كىدؼ مشَبؾ كاحد، كمصاّب
وىناؾ غاي  ، وىناؾ ِتارب واحدةاألفعاؿ ا٘باه رساالت السماء ابلتكذيب ٥با كاحدة أيضان، 

، كٲبضي قائد الدعوة اإلسبلمية كىو يشعر وىو إلقاء اٖتج  اإلٙتي  على الناس ،يبيل  واحدة
الكثّبين، إهنا ميزة فخر أنو أحد أعضاء تلك العصبة ا٤بختارة ا٤بصطفاة ا٤بنتقاة، من بِب البشر 

كاعتزاز ٩با تدعوه ٤بواصلة الطريق. كٰبس ا٤بؤمن أنو فرع من ىذه الشجرة الطيبة عميقة ا١بذكر، 
كىو عضو فاعل من أعضاء ىذه األسرة ا٤بضيئة النموذجية، كلو بصمة أمل حرة ُب حركة 

دمحم، كاهتامك ابلسحر كا١بنوف (ما يقولو الكفار لك اي مَّا يُػَقاُؿ َلكَ : )ا٘تعىنالسنن التارٱبية، 
(مثل ما قيل للرسل كاألنبياء الذين تقدموؾ ِإَّلَّ َما َقْد ِقيَل لِلر ُسِل ِمن قَػْبِلكَ ) كطلب الرائسة

َن الر ُسلِ ُب تكذيب أقوا٥بم فصربكا، فبل يضيق صدرؾ ٩با يقولوف كقولو)  (ُقْل َما ُكنُت ِبْدًعا مِّ
، كٞبلة الرساالت، ٤با تشاهبت قلوهبم  ِف أىل الدعواتفهذه سن  هللا، فبل ٙبزف، ٗاألحقاؼ/

لك  ُب الكفر، تشاهبت أقوا٥بم ُب التكذيب، فاصرب كما صربكا على أذاىم، كالعاقبة ا٢بسنة 
 (ابلصِب تدرؾ معال اْلمور)ِف غرر اٖتكم، ْٖالطور/ (كىاٍصربٍ ٢ًبيٍكًم رىبًٌكى فىًإنَّكى أبًىٍعييًننىا) كقولو

(كرٞبة كالصفح عما مضى، ليفتح ابب األمل، كيعطي للكافر الفرصة أف َك َلُذو َمْغِفَرةٍ ِإفَّ رَبَّ )
عقاب هللا كٱبشاه فبل يغفل عنو ا٤بؤمن (كٰبذر َوُذو ِعَقاٍب َألِيمٍ يؤمن كيتوب كيرجع إٔب ربو)

، حٌب يعيش ا٤بؤمن األدب مع هللا (إذا أمن العقاب أساء اْلدباْلْتق )أبدان، ألف اإلنساف 
: ُب والرجاءكا٢بذر من عقاب هللا،  :اٗتوؼكيعيش التوازف كاالعتداؿ بْب ا٣بوؼ كالرجاء، 

ري اآٍلًخرىةى كىيػىٍرجيو رىٍٞبىةى رىبًٌوً الطمع برٞبة هللا كمغفرتو كقولو) خري ، ُب غرر ا٢بكم)ٗالزمر/(ٰبىٍذى
ع ا٤بتوازف، يزرعها (إهنا ا٢بقيقة ا٤بتألقة الضخمة ذات الطابعتداؿ اٗتوؼ والرجاءااْلعماؿ 

(دليل على تقدـ رٞبة ِعَقابٍ ال(على )ْغِفَرةٍ ا٘تَ ) : كقدـفائدةالقرآف ُب القلوب األصيلة السليمة. 
هللا على غضبو، كىكذا كثّب من آايت القرآف يقَبف الوعد ابلوعيد، كالَبغيب ابلَبىيب، 
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يػىتػىعىدَّ حيديكدى اَّللًَّ فػىقىٍد ظىلىمى  كىمىنكالعذاب ابلرٞبة، كي ٱبشى العبد مقاـ ربو كال يتجاكز حدكده)
 ُالطبلؽ/ (نػىٍفسىوي 
 كِِ ُّآِْنٌَُٕ َُد ًَخَُّزَِّٖ  ًَؽِلَدءٌ ىُذًٍ آَٓنٌُخ َُِِّزَِّٖ ىٌَُ هَُْ  ًَػَشَزٌِِّ ؤَؤَػْفًٌٌَََُِِّْٔ ـَؼَِْنَدهُ هُشْآًٗد ؤَػْفًَِّْٔد َُّوَدٌُُخ ٌََُُْد كُقَِِّطْ آَّدظُوُ  ﴿-ٗٗ

َدٍٕ زَؼِْذٍِٓ ُّنَددًََْٕ ؤًََُُٰحِيَ  ػًََٔ ػََِْْيِْْ ًَىٌَُ ًَهْشٌ ْْآرَخِٗيِ ٌَّٓ ٖ ﴾ 
 : غّب مبينةوأعجمي (كلو جعلنا القرآف بلغة أعجمية، غّب عربية، َوَلْو َجَعْلَناُه قُػْرآًن َأْعَجِميًّا)

بليغان، كىم  ٤بقاصدىا، كغّب بليغة ُب نظمها، فهم ال يصغوف إليو عربيان فصيحان كغّب كاضحة 
ٱبافوف منو ألنو عريب مبْب، كٱباطب فطرة العرب كبلساهنم، ليبْب ٥بم، كىذا ٩با يوجب 
التسليم لو، كزايدة االعتناء بو كالتعٌلق فيو، كإاٌيكم كىجره، فمن ىجره فقد ىجر عزه كعاىن 

يضان، كقالو: لوال جاء عربيان (العَبضوا عليو أَوَلْو َجَعْلَناُه قُػْرآًن َأْعَجِميًّا: )ا٘تعىنمن ا٤بذلة 
لََّقاُلوا َلْوََّل عجميان كبعضو عربيان، العَبضوا عليو كذلك)أفصيحان مفصبلن، كلو جعل بعضو 

َلْت آاَيتُوُ  (ىبٌل بينت آايتو ككضحت ابلعربية حٌب نفهمها، لقالوا مستنكرين أقرآف أعجمي ُفصِّ
ستفهاـ إنكارم، فهم منكركف لو، طاعنوف فيو ا! (؟َأَأْعَجِميٌّ َوَعَرّبٌّ من رسوؿ عريب؟! كقالوا)

ى ٥بىيمٍ على كل حاؿ كقولو) ٍلنىا ًمن رَّسيوؿو ًإالَّ بًًلسىاًف قػىٍوًمًو لًيػيبػىْبًٌ كىلىٍو نػىزٍَّلنىاهي ، كقولو)ْإبراىيم/(كىمىا أىٍرسى
، قل اي دمحم ىو سواء ُٗٗ-ُٖٗشعراء/ال(فػىقىرىأىهي عىلىٍيًهم مَّا كىانيوا ًبًو ميٍؤًمًنْبى ،عىلىى  بػىٍعًض اأٍلىٍعجىًمْبى 

كاف قرآانن عربيان أك أعجميان، كال ىدؼ ٥بم إاٌل ا٥بركب من ا٢بق)كمن ال ينفعو القرآف يضره أ
فهو ٥بم ىدل  ،نوا كطلبوا ا٢بق لوجو ا٢بقم(للذين آُقْل ُىَو ِللَِّذيَن آَمُنوا ُىًدى ) الشيطاف(

، كىو طريق الرشد كالصر  اط ا٤بستقيم، كيعلمهم ما ٓب يكونوا يعلموف، يهديهم للٍب ىي أقـو
وف إٔب آفاؽ عليا سامية، تعٌلمهم فلسفة ا٢بياة، كقيمة الوجود على أنو أكرب من ظاىره عفيتطل

 .ا٤بشهود، كيعٌلمهم مكاـر األخبلؽ، كينهاىم عن الضبللة كا٤بنكرات كا١بهل كالشك
، ْلف اللغ  الوسيل  ا٘تهم  تكايِبي  لغ   ٘تعرف  ا٘تقصود اللغ  َّلبد أف ُتقق أىدافها 

(يشفي ما ُب َوِشَفاءٌ ، كلكن ٯبمعها توصيل ا٤بفاىيم )لتوصيل ا٘تعاين، وإف تعددت اللغات
قلوهبم من أمراض الكفر كالنفاؽ كالشرؾ كا١بحود كالشبهات كا١بهل كسوء ا٣بيلق، كضيق 

نى اٍلقيٍرآًف مىا ىيوى ًشفىاءه كىرىٍٞبىةه كىنػينػىٌزًؿي مً س األٌمارة ابلسوء.. كغّبىا كقولو)و الصدكر كنزؽ النف
)إٌف فيو شفاء من أكرب الٌداء، كىو الكفر ِٙٚٔف هنج البالغ  خطب  ، ِٖاإلسراء/ (لًٌٍلميٍؤًمًنْبى 

(كال يصدقوف ابلقرآف، كال يفكركف إاٌل ٗبصا٢بهم َوالَِّذيَن ََّل يُػْؤِمُنوفَ  كالنفاؽ، كالغي كالضبلؿ()
(ثقل كصمم عن ٠باعو، لذلك تواصوا آَذاهِنِْم َوقْػرٌ  ِف ) م، أكلئكالشخصية، كٗبتعهم كجشعه

ابللغو فيو كالتعإب عليو، ٤با ٓب ينتفعوا بو فكأهنم ُب آذاهنم ثقل كصمم، كقلوهبم قاسية ال تقبل 
 .ا٥بداية، لتوغلهم ُب اتباع الشهوات، كما قست القلوب إالٌ لكثرة الذنوب
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(عميت َوُىَو َعَلْيِهْم َعًمى) ُْا٤بطففْب/(قُػُلوِّبِم مَّا َكايُوا َيْكِسُبوفَ  رَاَف َعَلىه  َبْل  َكالَّ كقولو)
فىًمنػٍهيم جهزة االستقباؿ عن تلقيو، كقولو)أ، لتعطيل دقلوهبم عنو فبل يبصركف ا٢بق كسبيل الرشا

لىةي  قٍَّت عىلىٍيًو الضَّبلى (كناية يُػَناَدْوَف ِمن مََّكاٍف بَِعيدٍ ُأولَهِئَك ) ّٔالنحل/(مٍَّن ىىدىل اَّللَّي كىًمنػٍهيم مٍَّن حى
ببلغية فنية، كاستعارة بديعية على سبيل التشبيو ُب عدـ قبو٥بم للقرآف، ال يسمعوف نداء ا٢بق 

كمن ينادكف من مكاف بعيد، فبل عراضهم كبعدىم عنو، كلتعاميهم كال مباالهتم ابلقرآف،  إل
عد ا٤بشرقْب، كإف كاف أقرب إليهم من بينو بك حٌب كأف بينهم يسمعوف كال يفهموف النداء، 

حبل الوريد، مثلهم كالبهيمة تسمع كال تفهم الكبلـ، ال تسمع إاٌل صواتن كنداءن كال تعرؼ 
(ألهنم يُػَناَدْوَف ِمن مََّكاٍف بَِعيدٍ معناه! إشارة إٔب أهنم معاندكف ال يفهموف كال يسمعوف كالذين)

ة، مغا٢بقيقة الكربل الثابتة، ذات ا٢بجة الدا بعيدكف عن أىدافو، كيبقى القرآف الكرًن ىو
 كلكن الذم يتغٌّب ىي القلوب القلقة ا٤بتقلبة ا٤بضطربة ا٤بتغّبة ا٤بعرضة!

 ﴾ُٓشِّرٍ ِّٓنْوُ ؽَيٍّ َُلِِ ًَبَِّٗيُْْ  زَْْنَيُْْ َُوُنَِِ سَّزِّيَ ِٖٓ عَسَوَطْ ًََِِٔصٌ ًٌَََُُْدًََُوَذْ آظَْْنَد ٌُٓعََ خٌُِْعَدذَ كَدخْعُِِقَ كِْوِ  ﴿-٘ٗ
َنا ُموَسى اْلِكَتابَ ) (كأقسم، لقد أعطينا موسى التوراة الٍب فيها ىدلن كنور، كرأكا َوَلَقْد آتَػيػْ

(فاختلف اليهود فيها بعد موسى)ع( كحرٌفوا التوراة، كعبدكا فَاْخُتِلَف ِفيوِ ا٤بعاجز ا٤بتعددة)
لقرآف، فمنهم من آمن بو كمنهم منوا ببعض ككفركا ببعض، كما اختلف قومك ُب اآالعجل، ف

َأفَػتُػْؤِمُنوَف بِبَػْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَف بِبَػْعٍض َفَما ٪بيل كقولو)من كفر، ككذلك اختلفوا ُب اإل
يْػَيا َويَػْوـَ اْلِقَياَمِ  يُػَرد وَف ِإىَله َأَشدِّ  ِلَك ِمنُكْم ِإَّلَّ ِخْزٌي ِف اْٖتََياِة الد   َجَزاُء َمن يَػْفَعُل ذَه

(إف هللا تعأب لوال حلمو ككلمتو السابقة، َوَلْوََّل َكِلَمٌ  َسبَػَقْت ِمن رَّبِّكَ ) ٖٓالبقرة/ (اْلَعَذابِ 
ٛباـ ا٢بجة عليهم، لعذهبم ككعده بتأخّب ا٢بساب كالعقاب كا١بزاء للخبلئق إٔب يـو القيامة إل

ريىيٍم ًإٔبى  أىجىلو كىلىٍو يػيؤىاًخذي اَّللَّي النَّاسى ًبظيٍلًمًهم ) ُب الدنيا كقولو ا ًمن دىابَّةو كىلى ًكن يػيؤىخًٌ هى مَّا تػىرىؾى عىلىيػٍ
نَػُهمْ ) ُٔالنحل/ (م سىمًّى َوِإيػَُّهْم َلِفي (بتعجيل العقاب، كفصل بينهم إبىبلؾ ا٤ببطلْب )َلُقِضَي بَػيػْ

ْنُو ُمرِيبٍ  ظن فيها، كإهنم لفي شك من التوراة ا٢باضرة موجب للريبة كالتهمة كسوء ال (َشكٍّ مِّ
(قومك لفي شك من القرآف موجب يضاً أو لعلمهم بكثرة ما تعرضت للتبلعب كالتحريف )

ِإف يَػتَِّبُعوَف ِإَّلَّ الظَّنَّ َوَما تَػْهَوى للتهمة كسوء الظن بنواايؾ ا٢بقيقية منو كقولو)
ئنا) كقولو ِّالنجم/(اْْلَيُفسُ  يػٍ )ظن اإلنساف ِف غرر اٖتكم، ّٔيونس/(ًإفَّ الظَّنَّ الى يػيٍغًِب ًمنى ا٢بٍىقًٌ شى

ميزاف عقلو، كفعلو أصدؽ شاىد على أصلو( كىم على غّب بصّبة من أنفسهم، لقسوة قلوهبم 
الريبة كاالضطراب، كىم يعلموف أهنم يتخبطوف خبط  دشأكعمى بصائرىم، كىذا أكقعهم ُب 

 من الناس.ائع الضعشواء، كلكنهم يتظاىركف ابلعلم كا٤بعرفة، كما أكثر ىذا النوع ا٤بغركر 
ْ ػَََِٔ فَدُِمًد كَِِنَلْغِوِ  ﴿-ٙٗ  ﴾ُِِّْؼَسِْذِ زِظََِّدٍّ سَزُّيَ ًََٓد  كَؼََِْْيَد ؤَعَدءَ ًَََّْٖٖٓٓ
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، ان كمؤٌكد ان كمستمر  كشامبلن  ان ، كترسم منهج حياة متطٌور ان مهم ان عام تصٌور اآلية الكرٲبة قانوانن 
منهجان يرتبط أبعماؿ كل إنساف كنواايه، كىو  لَببية اإلنساف كتزكية نفسو، كهتذيب عاداتو،

)ماذا  ا٤بسؤكؿ األكؿ عن نفسو ُب بناء مستقبلو الدنيوم كاألخركم، عن السيد ا٤بسيح)ع(
 ينتفع اإلنساف لو ربح العآب كلو كخسر نفسو(؟! 

َها: )ا٘تعىن نو الناس كشأهنم كما (ترؾ هللا سبحامَّْن َعِمَل َصاِٖتًا َفِلنَػْفِسِوۖ  َوَمْن َأَساَء فَػَعَليػْ
ٱبتاركف، كالبشرية تضع على كاىلها عبء االختيار كحريتو، ك٤بن شاء أف ٱبتار طريق الصبلح 

صبلح لنفسو كللناس، كالضبلؿ ضرر عليو كعلى الناس، كهللا سبحانو لأك طريق الضبلؿ، فا
ََّل َيْظِلُم رَب َك وَ ٕبسب عملو على أساس تلك ا٢برية ُب االختيار كقولو) غدان ٰبكم ابلعدؿ كبلن 

ـ ا)من قاـ بشرائط ا٢برية أىًٌلى للعتق، كمن قصٌر عن أحكِف غرر اٖتكم، ْٗالكهف/ (َأَحًدا
ا٢برية أعيد إٔب الٌرؽ( كفيو أيضان : )ا٢بر حر  كلو مٌسو الضٌر، كالعبد عبد كإف ساعده القدر( 

(من عمل شيئان من الصا٢بات النافعات للناس َهاَوَمْن َأَساَء فَػَعَليػْ َعِمَل َصاِٖتًا َفِلنَػْفِسِو  مَّنْ )
ُب ىذه الدنيا، فإ٭با يعود نفع ذلك على نفسو ال إٔب غّبه، كأف أساء ُب الدنيا فإ٭با يرجع 

ما زرع  دعمالو، فكما يزرع ٰبصأل مسؤكلية ك كضرره عليو، فهو كحده الذم يتحمٌ كابؿ ذل
تضر  تضره معصية من عصاه، بلكأف هللا ال  (ا٘ترء حيث يضع يفسو) ِف غرر اٖتكم

صاحبها، كال تنفعو طاعة من أطاعو بل فائدهتا تعود إليو، كإٲباف الناس لن ينفعو، ككفرىم لن 
، كهللا سبحانو حْب ٰبذران من ا٤بعصية ٕٗ/آؿ عمراف (فىًإفَّ اَّللَّى غىًِب  عىًن اٍلعىالىًمْبى يضره كقولو )

ِإْف َأْحَسنُتْم ٌب ٰبمينا من العذاب لرٞبتو بنا كقولو)كيعاقب عليها، يريد منا أال نقع فيها، ح
عنده  ةعن اإلماـ الكاظم)ع()من ٓب ٯبد لئلساء ٕاإلسراء/(َأْحَسنُتْم ِْلَيُفِسُكْمۖ  َوِإْف َأَسْأمُتْ فَػَلَها

 .ّّّ/ٖٕالبحار مضضان، ٓب يكن عنده لئلحساف موقعان(
فىمىًن اٍىتىدىل  فىًإ٭بَّىا لقرآف ىذا ا٤بنهج كقولو)تشّب اآلية أبف اإلنساف ٨بٌّب غّب مسٌّب،كيؤكد ا

عن اإلماـ الصادؽ )ع( )ال جرب كال  َُٖيونس/(يػىٍهتىًدم لًنػىٍفًسًو   كىمىن ضىلَّ فىًإ٭بَّىا يىًضل  عىلىيػٍهىا
ـٍ لِّْلَعِبيدِ ) ّّٔالتوحيد ص تفويض، كلكن أمر بْب أمرين( ا (فبل يعاقب أحدان دك٭بَوَما رَب َك ِبَظالَّ

سبب، كال ٰبٌمل أحدان فوؽ سيئاتو، كال ينقص من أجر ا٤بطيع، كىو ا٢باكم العادؿ اسن 
ُ ِبَِْحَكِم اْٖتَاِكِميَ ا٤بنصف الرحيم كقولو )   .ٖالتْب/(َألَْيَس اّلِلَّ

ـٍ أما مفهـو ) (ال ينسب الظلم صغّبه ككبّبه إٔب هللا سبحانو، كىو ينهى عباده عنو، َظالَّ
ب  الظَّاًلًمْبى كقولو)  كيعاقب الظا٤بْب ، كهللا ال يعٌذب بغّب ذنب،  ٕٓآؿ عمراف/(كىاَّللَّي الى ٰبًي

ئنا كىلى ًكنَّ النَّاسى أىنفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى كقولو) يػٍ ـٍ )ْْيونس/( ًإفَّ اَّللَّى الى يىٍظًلمي النَّاسى شى ليست ىنا ( َظالَّ
  عن نفسو، مثل عطٌار، ٪ٌبار، ٛبٌار.، كإ٭با ىي صيغة صفة سلبية ينفيها هللاصيغ  مبالغ  للظلم
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كلو كانت للمبالغة ألكىم أنو تعأب ليس كثّب الظلم، كلكنو يظلم أحياانن، كىذا ا٤بعُب غّب 
، ُب ا٢بديث القدسي )ايعبادم: إين َْالنساء/(ِإفَّ اّلِلََّ ََّل َيْظِلُم ِمثْػَقاَؿ َذرَّةٍ ا٤بقصود كقولو )
فكانت ا٤ببالغة  ُٔص َُا٤براغيكم ٧برمان فبل تظلموا( على نفسي، كجعلتو بينحرمت الظلم 

ـٍ بتعبّب ) عن هللا نفيان قاطعان مؤكدان كامبلن  ة(راجعة إٔب النفي، أم أف صفة الظلم منفيَظالَّ
مضاعفان، ال من قريب كال من بعيد، كال يلـز منو نفيو عن أصلو، عن النيب)ص()من مشى مع 

فَػتَػَباَرَؾ ، كقولو )ٕٔٗٓكنز العماؿ خربقد خرج من اإلسبلـ(ظآب ليعينو، كىو يعلم أنو ظآب ف
٭با ىي للحسن ا٤بطلق ُب إأحسن ىنا ليست للتفضيل، ك  .ُْا٤بؤمنوف/( اّلِلَُّ َأْحَسُن اْٗتَاِلِقيَ 

 خلق هللا، ألنو ال خالق غّب هللا، ككل ما ٱبلقو ىو األحسن. 
 الجزء الخامس والعشرون من القرآن الكريم

 

ًََُد ظَنَغُ بَُِّد زِؼِِِْٔوِ ًٌَََّّْ ُّنَددِّيِْْ  ؤُٗؽَََٰ ِْٖٓ ظَمَُِْٔ ًََٓد ؤًََْٔدِٓيَد ِّْٖٓ ؼََٔشَخضٍ ِٖٓ ظَخْشُؾُ ًََٓدَُْْوِ ُّشَدُّ ػُِِْْ خُغَّدػَصِ  بِ﴿-ٛٗ-ٚٗ

خػٌَُٕ ِٖٓ هَسَُْ  ًَمَََّ ػَنْيُْ َّٓد ًَدٌُٗخ َّذْ، ؤََّْٖ ؽُشًََدجِِ هَدٌُُخ آرََّٗدىَ َٓد ِٓنَّد ِٖٓ ؽَيِْذٍ  ﴾َّٓمِْـٍ ِّٖٓ َُيُْ َٓد ًَظَنٌُّ
كتستقر ُب عآب لقاء هللا ا٤بأموؿ، هوؿ، اجملغيبية ُب ضمّب مؤكدة مهمة الساعة حقيقة    

كالثمرات ا٤بتنوعة ُب داخل أكعيتها ٌسر غّب منظور، كا٢بمل ُب األرحاـ ٨بلوؽ بديع مستور، 
الى يػىٍعزيبي عىٍنوي ًمثٍػقىاؿي ذىرَّةو ُب السَّمىاكىاًت كىالى ُب بّبه)ككلها ُب علم هللا كٙبت تقديره كتد

علم يرد (إٔب هللا كحده ِإلَْيِو يُػَرد  ِعْلُم السَّاَع ِ : إذا سأؿ سائل عن الساعة)ا٘تعىن، ّسبأ/(اأٍلىٍرضً 
 الى ) كقولوقياـ الساعة، علم اختص هللا بو نفسو ال يعلمو غّبه، كٓب يطٌلع عليو أحد من أنبيائو  

، ك٠بيت ُٕٖاألعراؼ/(ٯبيىلًٌيهىا ًلوىٍقًتهىا ًإالَّ ىيوىۚ ثػىقيلىٍت ُب السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ۚ الى أتىٍتًيكيٍم ًإالَّ بػىٍغتىةن 
َوَما َأْمُر القيامة ساعة، لسرعة ا٢بساب فيها، كلوقوعها فجأة كبغتة أم بسرعة ملفتة كقولو)

، سيئل رسوؿ هللا)ص(مٌب تقـو الساعة؟ ٕٕالنحل/(َبَصِر َأْو ُىَو َأقْػَربُ السَّاَعِ  ِإَّلَّ َكَلْمِح الْ 
قاؿ)ص( كماذا أعددت ٥با! فإف علمها ثقيل ثقل الساعة نفسها، لثقل أٮبيتها كأتثّبىا 

على النفوس كاجملتمعات، عن النيب)ص()ٲبوت اإلنساف على ما عاش عليو، ا٤بصّبم الَببوم 
شر على ما مات عليو( عاجلة لكل من فردية . ىناؾ قيامة خاصة ُّٕبيو ا٣بواطر صتنكٰبي

، ِِ/ّركح البياف(من مات فقد قامت قيامتو(عن النيب)ص()القيام  الصغرىٲبوت، تسمى)
كىناؾ قيامة عامة آجلة لكل  ُِّ/ِركح البياف(يتبهواـ فإذا ماتوا االناس ييا) كعنو)ص(

(ا٤بوعودة، كىذه ىي القيام  الكِبىمى)ا٣ببلئق، تقاـ بعد انتهاء نظاـ الكوف ٝبيعو، تس
نػىٍفسو كىاًحدىةو كقولو )  ا٤بقصودة ُب اآلية ٍلقيكيٍم كىالى بػىٍعثيكيٍم ًإالَّ كى ِإلَْيِو يُػَرد  ): ا٘تعىن ِٖلقماف/( مىا خى

٢بظة ا٤بوت، حٌب تستعدَّ مدة العمر ك (أهبم هللا تعأب ٢بظة قياـ الساعة، كما كأهبم ِعْلُم السَّاَع ِ 
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، فمن أراد أف أال ٲبوت إاٌل َُِآؿ عمراف/(َوََّل َُتُوُتنَّ ِإَّلَّ َوَأيُتم م ْسِلُموفَ  كل ٢بظة كقولو)لو ُب
ومن رْت  هللا على مسلمان، فسبيلو أف يكوف منذ اللحظة مسلمان، كُب كل حاؿ مسلمان، 

، لتدؿ الناس على اقَباب موعدىا، خلقو أف جعل للساع  عالمات صغرى وعالمات كِبى
ًقيوً كقولو )حٌب ٱبافوا رهبم كيرجعوا إليو،   ا فىميبلى ٍنسىافي ًإنَّكى كىاًدحه ًإٔبى رىبًٌكى كىٍدحن ا اإٍلً ( ايى أىيػ هى

عاصّب كالرباكْب كالفيضاانت.. ية مهلكة، كالزالزؿ كاألآاإلنساف كعندما يرل ، ٔاالنشقاؽ/
اًب كىلىنيًذيقى كقولو )فإهنا ظواىر انذار خطّبة كمريرة،   ،كغّبىا اًب اأٍلىٍدىنى ديكفى اٍلعىذى نػَّهيٍم ًمنى اٍلعىذى

فهي تذكرؾ اب لَبجع إليو كحده بسرعة قبل فوات ، ُِالسجدة/(اأٍلىٍكربىً لىعىلَّهيٍم يػىٍرًجعيوفى 
 األكاف. 
: كذلك ألغراض تربوية لصاّب اإلنساف، كما يرد إتواب ٘تاذا أّبم هللا أمر الساع ؟: سؤاؿ

كىمىا اآلجاؿ، كال أحد يعرؼ كم يكوف عمره، كمٌب ٰبْب أجلو فيموت كقولو)إليو سبحانو علم 
اجملهولة أماـ اإلنساف، حٌب يكوف ا٤بهمة ، ىذه ا٢بقائق ّْلقماف/(تىٍدرًم نػىٍفسه أبًىمًٌ أىٍرضو ٛبىيوتي 

كيكوف على استعداد دائم ألف الغفلة ضبللة، كمن فساد ا٢بس، اىة كعدـ الغفلة عنها، بُب ن
ا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اَّللَّى كىٍلتىنظيٍر نػىٍفسه مَّا قىدَّمىٍت بة اليومية ُب أية ساعة كقولو)للمحاس ايى أىيػ هى

، كعن النيب)ص()حاسبوا أنفسكم قبل أف ٙباسبوا، كزنوىا قبل أف توزنوا، ك٘بٌهزكا ُٖا٢بشر/(لًغىدو 
ْن َأْكَماِمَها َوَما ََتُْرُج ِمن َِتََراتٍ ) ّٕص َٕالبحارللعرض األكرب( ة ٜبرة من ي(كما ٚبرج أمِّ

من أية شجرة من األشجار الربية كا٢بضرية  ،قشرهتا كغبلفها ككعائها قبل أف تنشق من الثمرة
َوََّل  َوَما َُتِْمُل ِمْن أُيَثىه على كثرهتا كما يتعلق هبا إاٌل كىو سبحانو يعلمها كيرعاىا تفصيليان)

نثى من بِب آدـ كغّبىم من ا٢بيواانت ال ٙبمل جنينها ُب بطنها، كال أة (من أيَتَضُع ِإَّلَّ ِبِعْلِموِ 
الى يػىٍعزيبي عىٍنوي ًمثٍػقىاؿي ذىرَّةو ُب السَّمىاكىاًت كىالى ُب اأٍلىٍرًض كىالى عىآبًً اٍلغىٍيًب ) تلده إاٌل بعلمو كقولو

ًلكى كىالى أىٍكبػىري ًإالَّ ُب ًكتىابو م ًبْبو  ، كذلك دليل على توحيد هللا ُب تدبّب ّأ/سب(أىٍصغىري ًمن ذى 
، كوهنا كسيلة استدالؿ على قدرة هللا ولعّل ذكر إتمل الثالث  بعد ذكر الساع الكوف كلو، 

على البعث كالنشور كإحياء ا٤بوتى بعد فنائهم، فكما يرٌد إليو علم الساعة، كذلك يرٌد علم 
نثى ككالدتو من إنساف أككل ٞبل من  ٝبيع ا٢بوادث من ٝبيع الكائنات من ٜبار النبااتت،

(كاذكر اي دمحم يـو ينادم هللا ا٤بشركْب َويَػْوـَ يُػَناِديِهمْ أك أنثى.. كغّبىا ) ان كحيواف، ككونو ذكر 
(أين من كنتم تزعموف أهنم شركائي ُب الربوبية؟ َأْيَن ُشرََكاِئيتوبيخان كإظهاران لكذهبم كضبل٥بم)
د كاإلصرار، كىذا تقريع ٥بم كاستهزاء هبم، كُب ىذا اليـو ال فعبدٛبوىم من دكف هللا مع العنا

َؾ َما ِمنَّا ِمن َشِهيدٍ ٯبدم فيو جداؿ كال ٙبريف للكبلـ، فماذا ىم قائلوف؟ ) (قالوا: قَاُلوا آَذنَّ
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كما ف لك شريكان، أبكما منا اليـو من يشهد نت تعلمها، أك خربانؾ ايرب اب٢بقيقة أعلمناؾ ك أ
، فا سبحانو ٓب ِّنعاـ/األ (َواّلِلَِّ رَبَِّنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكيَ رل أثران للشركاء كقولو )منا من يشاىد كي

 -ْٖبل سأ٥بم عنهم لينفوىم ىم، كلكن يقركف بذلك بعد فوات األكاف، ينف ىو الشركاء، 
ُهم مَّا َكايُوا يَْدُعوَف ِمن قَػْبلُ ) ُب الدنيا،  (كف هللا(كغاب عنهم ما كانوا يعبدكف )من دَوَالَّ َعنػْ

يصٍ كاتىوا عنهم كال أثر ٥بم ) رب كمفر، أم كأيقنوا أنو ليس ٥بم ه(من مَوظَن وا َما َٙتُم مِّن ٛتَِّ
لَّقىٍد  رب كال خبلص من عذاب رهبم، عندما ينكشف الغطاء غدان للمجرمْب كقولو)همن م

ٍفنىا عىنكى ًغطىاءىؾى فػى  ا فىكىشى ذى ٍن ىى  ، كتلك انة الكربل ِِؽ/(بىصىريؾى اٍليػىٍوـى حىًديده كينتى ُب غىٍفلىةو مًٌ
( أىٍحصىاهي اَّللَّي كىنىسيوهي كقولو )  عاين منو!ف ينسى اإلنساف ماضيو كلو، فبل يذكر إالٌ ما ىو فيو كمي أ

 . ٔاجملادلة/
 ﴾هٌَُّد َّغْإَُّ خُْةِٗغَدُٕ ِٖٓ دُػَدءِ خُْخَْْشِ ًَبِٕ َّٓغَّوُ خُؾَّشُّ كََْحٌُطٌ هَنٌُ﴿-ٜٗ

اآلية كناية ببلغية فنية مؤثرة عن الناس ا٤باديْب، فهم ال ٲبلكوف الركح العالية الٍب تؤىلهم إٔب 
ُب عآب الغيب الفسيح، القيم ا٤بعنوية عالية ا٤بضامْب، عآب ها من ئ٘باكز حدكد ا٤بادة إٔب ما كرا

كدراية الدين عن عقل  ىلوف اإلسبلـ، كٓب يعقلوااجتكال يدخل نور ا٥بداية إٔب قلوهبم ألهنم ي
(، كىنا يتبْب ا٘تصيب  ابلدين أعظم ا٘تصائب) ُب غرر ا٢بكمكا الظن بو، ؤ كرعاية ككعاية، فأسا

فبل حياة إاٌل ابلدين الذم يريده هللا، كال  ،ضركرة ُب حياة اإلنسافكاحد، كىو أف دين هللا 
ق للنفس البشرية الشاردة ، إنو رسم دقيق صادؽ عميهىدر للعمر كاستهبلؾ ا٢بياة إاٌل ُب غّب 

وكأف كامرية التصوير والتشخيص القرآين عن هللا، الٍب تستغرؽ ُب النعم كتنسى ا٤بنعم، 
، كيتم تصوير النفس ا٤بضطربة الٍب ال تغوص ِف أعماؽ النفس البشري  وتكشف أسرارىا

عفها هتتدم هبدل هللا، كال تستقيم على منهج هللا، رسم دقيق يصٌور تقلبها كقلقها كض
 .اءرٌ اء، كجزعها عند الض، كجحودىا للنعمة، كاغَبارىا ابلسرٌ كضياعها كتذبذهبا كنفاقها

رْيِ : )ا٘تعىن يَساُف ِمن ُدَعاِء اٗتَْ ـُ اإْلِ (اآلية ترٌكز األضواء على طبيعة ىذا اإلنساف َّلَّ َيْسَأ
لسعي كراء كل ال ٲبل من طلب ا٣بّب أبنواعو، فهو مولع ُب طلبو، كاُب حب الدنيا، الطموح 

لنفسو، كال كزايدتو نعمة ك٘بارة كصناعة كزراعة.. إْب كال ٲبل ُب طلبها أبدان، كقلبو متعلق اب٣بّب 
 (بن آدـ وادايف من ذىب لتمىن ٙتما اثلثاً لو كاف َّلٲبل الطلب كتكراره، عن النيب)ص()

هللا من نعم الدنيا  ، ىذا اإلنساف الطٌماع ال يتعب كال يشبع كال يقنع مهما آاتهٕص ِٓا٤براغي
راء كمناصب كجاه كصحة كأكالد.. إْب كيبالغ ُب ثالكثّبة، كيطمح ٫بو ا٤بزيد من أمواؿ ك 

(٦برد مس، شيء من العسر َوِإف مَّسَُّو الشَّر  الطلب ببل كلل كال ملل ككأ٭با الدنيا دائمة لو)
من رٞبة هللا، سريع القنوط،  (فكثّب اليأسفَػيَػُئوٌس قَػُنوطٌ كالضيق كالفقر كا٤برض كالشدة.. إْب )



 

 507اٗتامس والعشروف                        / إتزءٗ٘/ عدد آايهتا  كي / م ٔٗفصلت  / سورةَوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

كفقد األمل كأساء العمل، كظن أنو ال  ،عصابوأصوابو كتنهار  فقدكيظن اب ظن السوء، كي
بو أسباب النجاة، ذلك  ت٨برج كال فرج ٩با كقع فيو، كىو الذم سيقضي عليو اب٥ببلؾ، كتقطع
نا القناعة أهنا كنز ال يفُب، أف ثقتو بربو قليلة، كركابط االتصاؿ بو ضعيفة، أما اإلسبلـ فعٌلم

يَساَف ُخِلَق َىُلوع٫بو حياة أفضل، كقولو)كالطموح كلكن ٰبٌفزان السعي  ِإَذا َمسَُّو ،اً ِإفَّ اإْلِ
ُر َمُنوع،اً الشَّر  َجُزوع   .ِِ-ُٗا٤بعارج/(ِإَّلَّ اْلُمَصلِّيَ ،اً َوِإَذا َمسَُّو اْٗتَيػْ

خرين، إاٌل لو، نتيجة حبو لذاتو كاحتقاره لذات اآلىنا ٲبتنع عن فعل ا٣بّب، كٲبنع غّبه أف يفع
الذين آمنوا كعملوا الصا٢بات، فإهنم إف أصاهبم ا٣بّب شكركا هللا، كٰبذركا أف يكوف ىذا ا٣بّب 

قىاليوا صابتهم مصيبة ُب أنفسهم كأموا٥بم كأكالدىم صربكا ك)أكىذه النعم استدراجان كإمهاالن، كإف 
من خدمِن : اي دييا: أف هللا ٤با خلق الدنيا قاؿ ٥با)روي ،ُٔٓالبقرة/(لىٍيًو رىاًجعيوفى ًإانَّ َّللًًَّ كىًإانَّ إً 

ابن آدـ: إف كنت  عن النيب )ص( )اي، ّٕ/ّركح البياف(فاخدميو، ومن خدمك فاستخدميو
تريد من الدنيا ما يكفيك، فأيسر ما فيها يكفيك، كإف كنت تريد ما ال يكفيك، فكل ما 

، كُب يقاؿ: ِف ان منح من هللا َٔٔ/ٓنور الثقلْبفيها ال يكفيك(!  ، كُب ا٤بكاره مكاـر
، كُب العقوابت يقضات الضمّب، كُب الببلاي تىبا تا٤بشٌقات خربات كراحات، كُب ا٤بعاان

هتا الكرامات، عن اإلماـ ا٢بسن العسكرم)ع()ما من بلية إاٌل ك فيها نعمة بداايت هنااي
 . ّْٕ/ٖٕالبحارٙبيط هبا(! 

: يبالغ ُب قطع الرجاء من فضل هللا اليأس، الفرؽ بي اليأس والقنوط(فَػيَػُئوٌس قَػُنوطٌ : )فائدة
أيس مفرط يظهر أثره ُب تصرفات الشخص فيتضاءؿ كينكسر، فيكوف  :والقنوطكرٞبتو، 

ًإالَّ اٍلقىٍوـي  ًإنَّوي الى يػىٍيأىسي ًمن رٍَّكًح اَّللًَّ كقولو) ، كىو أشٌد من اليأستناميمك القنوط أيس مضاعف 
 ٕٖيوسف/ (اٍلكىاًفريكفى 

 ًََُحِٖ سُّـِؼْطُ بَََُِٰ سَزِِّ بَِّٕ ُِِ ػِنذَهُ ًََُحِْٖ ؤَرَهْنَدهُ سَلَْٔصً ِّٓنَّد ِٖٓ زَؼْذِ مَشَّخءَ َٓغَّعْوُ ََُْوٌََُُّٖ ىََٰزَخ ُِِ ًََٓد ؤَظُُّٖ خُغَّدػَصَ هَدجَِٔصً﴿-ٓ٘
 ﴾زَِٔد ػٌَُِِٔخ ًََُنُزِّوَنَّيُْ ِّْٖٓ ػَزَخذٍ ؿَِِْظٍ ًَلَشًُخ زَِّٖخَُّ كََِنُنَسِّحَََُِّْٖمُغْنَََٰ  

فيها التعإب كالغركر كالكربايء على هللا كعلى الناس  الكافر، تصف اآلية حالة أخرل لئلنساف 
بػَّريكفى ُب اأٍلىٍرًض ًبغىٍّبً ا٢بٍىقًٌ كىًإف يػى كقولو) ٌبى الًَّذينى يػىتىكى رىٍكا كيلَّ آيىةو الَّ يػيٍؤًمنيوا سىأىٍصًرؼي عىٍن آايى

نَّا): ا٘تعىن ُْٔاألعراؼ/(هًبىا (كأقسم لئن رزقناه خّبان كعافيةن كغُبن، رٞبة قليلة َولَِئْن َأَذقْػَناُه َرْْتًَ  مِّ
(بعد أف ِمن بَػْعِد َارَّاَء َمسَّْتوُ منا ال يستحٌقها، ك٠ٌبى النعمة رٞبة، إذ ىي من آاثر رٞبة هللا، )

لشر الذم أصابو، أبف عافاه هللا من مرضو، أك أغناه من فقره، استخٌفتو النعمة عاىن من ا
يَساَف ِلَربِِّو َلَكُنودٌ طاره الرخاء كقولو)تكنسي شكر ا٤بنعم، كاس : كثّب لكنود ٔالعادايت/(ِإفَّ اإْلِ

لَيَػُقوَلنَّ ))كٓب يتعلم الَببية اإلٲبانية(  الكفر كا١بحود لنعم ربو، كينكر جزيل فضلو كيغَب بنفسو
َذا ِل  : ىذا حق الـز ٕب، كال فضل ألحد علٌي، كأان أىل لو ويقوؿبلـ لبلستحقاؽ، لفا (ىَه
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كمستحٌقو، أان ملكتو بعلمي كعملي كخربٌب ك٘بربٍب، كسيدـك ٕب، ألين أملك كل ا٤بؤىبلت 
ليس ألحد أف كليس  فيو شيء، ك  ،كالكفاءات ٥بذا الغُب كالرفاه، كا٣بّب الكثّب الذم أان فيو

َا ُأوتِيُتُو َعَلىه ِعْلٍم ِعنِدي) وقوؿ قاروفٰباسبِب على أف أنفق زكاة مإب للفقراء،   (قَاَؿ ِإ١تَّ
عجاب بنفسو كالغركر هبا إاٌل من كاف طاغية  ، كالذم يكوف هبذا ا٤بستول من اإلٖٕالقصص/

ًذًه كافران ابليـو اآلخر كقولو) اقىاؿى مىا أىظين  أىف تىًبيدى ىى  كىمىا أىظين  السَّاعىةى قىائًمىةن كىلىًئن ر ًددت  ،أىبىدن
نػٍهىا مينقىلىبنا يػٍرنا مًٌ ىًجدىفَّ خى ف هللا أل هإنو اشتغل ابلنعمة عن ا٤بنعم، كج، ّٔ-ّٓالكهف/(ًإٔبى  رىيبًٌ ألى

 كر أـ يكفر! شتعأب أعطاه ككفاه ليبلوه أي
َوَما َأُظن  ) ٤برء إٔب إنكار البعث كالنشور كا١بزاءإٔب أف الثراء الزائد قد يؤدم اب وِف ذلك إشارة

(على فرض صحة ما يزعمو األنبياء، أف ىناؾ نشران السَّاَعَ  قَاِئَمً  َولَِئن ر ِجْعُت ِإىَله َرّبِّ 
كتكوف حالٍب أفضل ٩با كاف  (ِإفَّ ِل ِعنَدُه َلْلُحْسىَنه كحشران، فمكانٍب مضمونة عند ريب)

ف العظيم يكوف عظيمان ُب كل أحوالو، كأينما كاف كيكوف، كإذا ٓب يكن عندم ُب الدنيا، أل
واتو  ه٥بذا ا٤بغركر الكفور إاٌل ىذه الغطرسة كالقباحة، لكفى هبا جرمان كي يطلق العناف لش

نسىافي لًيػىٍفجيرى أىمىامىوي كقولو) فى يػىٍوـي اٍلًقيىامىةً ،بىٍل ييرًيدي اإٍلً ذا ينتقل بو ، كىكٔ-ٓالقيامة (يىٍسأىؿي أىايَّ
 :الغركر من كىم إٔب كىم، كمن خداع إٔب خداع حٌب يرد موارد ا٥بلكة! كقولو

يَساُف َما َغرََّؾ ِبَربَِّك اْلَكِرميِ ) ُب غرر ا٢بكم)فوهللا لقد سَب حٌب كأنو  ٔاالنفطار/(اَي َأيػ َها اإْلِ
َلنُػنَػبَِّئنَّ الَِّذيَن َكَفُروا فػَ قد أمهل حٌب كأنو أٮبل، كهللا لقد أنذر حٌب كأنو أعذر! )لغفر(كهللا 
فأقسم لنخربف الذين كفركا بقبائح ما عملوا كمساكئ ما قالوا، ككل الشواىد  (مبَا َعِمُلوا

 (فىًللًَّو ا٢ٍبيجَّةي اٍلبىالًغىةي كقولو )كا٤بقاصد ٧بفوظة ُب علم هللا، كعليها يكوف ا٢بساب كا١بزاء،  
ذا ا٤بغركر ا٤بعجب بنفسو، ىو العذاب الغليظ الشديد كجاء التهديد ُب موضعو ٥ب، ُْٗاألنعاـ/

ْن َعَذاٍب َغِليظٍ الذم ال رٞبة فيو) (كأقسم لنسلط عليهم من عذاب شديد متنوٌع َولَُنِذيَقنػَُّهم مِّ
القصاص ُب الكيفية كالكمية، ككأف العذاب لغلظتو كشدتو ٰبيط هبم من ٝبيع جهاهتم، ىذا 

الذين اغَبكا أبموا٥بم، فلم يرٞبوا أنفسهم كٓب  ،اة القساةتلعيتناسب مع ىؤالء الطغاة اديد شال
يرٞبوا الناس، فجاء العقاب من جنس العمل، الذم يكافئ أفعا٥بم اإلجرامية مع اإلىانة 

 كاإلذالؿ.
 ﴾دءٍ ػَشِّلًٍَبِرَخ ؤَْٗؼَْٔنَد ػَََِ خُْةِٗغَدِٕ ؤَػْشَكَ ًََٗإٍََٰ زِفَدِٗسِوِ ًَبِرَخ َٓغَّوُ خُؾَّشُّ كَزًُ دُػَ ﴿-ٔ٘
كتقٌلب أىوائو  ،كيعرؼ دركب نفسو ،إف هللا تعأب خالق اإلنساف، ىو الذم يصفو بدقة   

كتذبذب أحوالو، إاٌل أف يهتدم إٔب صراط هللا ا٤بستقيم، عندئذو تستقيم نفسو، كيطمئن قلبو  
ًئن  اٍلقيليوبي ) كقولو رة كاقعية من صور اإلنساف ، تعرض اآلية صو ِٖالرعد/(أىالى ًبذًٍكًر اَّللًَّ تىٍطمى

الضاؿ كحاالتو ا٤بتغٌّبة مع تغٌّب أكضاعو كظركفو، ىذا اإلنساف الذم ال أتثّب للدين عليو، كىو 
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يَسافِ : )ا٘تعىنأبمس ا٢باجة إليو  (ابلنعم ا٤بتنوعة ا٤بادية كا٤بعنوية، كالصحة َوِإَذا َأيْػَعْمَنا َعَلى اإْلِ
اه كا٤بنصب.. إْب أبطرتو النعمة، كأعرض عن الشكر، كالرزؽ كالغُب كالذكاء كا٤بواىب كا١ب

 (كناية ببلغية دقيقة عن تعاظمو كغركره كقولوَأْعَرَض َوَنََىه جبَايِِبوِ كمشخ أبنفو تكربان كترفعان)
نسىافى لىيىٍطغىى  ) ينى  كىالَّذً ) ، فإنو كقع ُب فخ االستدراج كقولوٕ-ٔالعلق/(أىف رَّآهي اٍستػىٍغُبى  ،كىبلَّ ًإفَّ اإٍلً

ٍن حىٍيثي الى يػىٍعلىميوفى  تًنىا سىنىٍستىٍدرًجيهيم مًٌ بيوا آًبايى )إذا  ِٕ٘ف هنج البالغ  حكم، ُِٖاألعراؼ/(كىذَّ
بتبلء رأيت ربك سبحانو يتابع عليك نعمو كأنت تعصيو فاحذره( كاالبتبلء ابلنعمة أشد من اال

ا٤بنعم، كطغى كبغى كاعتدل  م النعمة كنسيعظنعم هللا عليو، استابلفقر، ىذا اإلنساف إذا أ
َوِإَذا أم ترٌفع كاستكرب ك٘باكز ا٢بدكد كاآلداب مع ربو كمع الناس) (عرض وَنى جبايبوأ)ك

٦برد مس أم شيئان قليبلن من الشدائد كالفقر أك ا٤برض أك العاىة أك الضعف.. إْب  (َمسَُّو الشَّرّ 
(ٌٙبوؿ إٔب إنساف كثّب الدعاء َعرِيضٍ  َفُذو ُدَعاءٍ ع كينقطع، )فيتصاغر كيتخاذؿ كيتهاكل كيتضرٌ 

كىًإذىا مىسَّ كقولو )ليكشف هللا عنو ذلك الببلء، فهو يذكر ربو ُب الببلء كينساه ُب الرخاء!  
ٍفنىا عىٍنوي ضيرَّهي مىرَّ كىأىٍف ٓبٍى يىدٍ  ا فػىلىمَّا كىشى ا أىٍك قىاًئمن ٍنسىافى الض ر  دىعىاانى ١ًبىٍنًبًو أىٍك قىاًعدن ( اعينى اإٍلً

 . ُِيونس/
  :ِف هنج البالغ 

ف افتقر إ)إف أصابو ببلء دعا مضطران، كإف انلو رخاء أعرض مغَبان.. إف استغُب بطر كفًب، ك 
، فهم خّب الربية، الذين يثبتوف على صراط هللا إَّلّ الذين آمنوا وعملوا الصاٖتاتقنط ككىن( 

ُب حياة اإلنساف لتستقر نفسو يل األصا٤بستقيم، كال ينافقوف، كىذا يبٌْب ضركرة دين هللا 
ًبيًلوً كيطمئن قلبو كقولو) ا فىاتًَّبعيوهي   كىالى تػىتًَّبعيوا الس بيلى فػىتػىفىرَّؽى ًبكيٍم عىن سى ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمن ذى  (أىفَّ ىى 

ُدَعاٍء قاؿ)-ُ: فائدة. ُْٖ/ٕٕالبحار(َّل حياة إَّّل ِف الدين، عن اإلماـ علي)ع()ُّٓاألنعاـ/
ضد الطوؿ، لعرض مشل، كليس ا٤براد ابأك ألف العريض أبلغ كأدؽ،  )طويل( ( كٓب يقلَعرِيضٍ 

دفعوا إعن النيب )ص( )، ٭با ا٤براد بو التشبث بسبل النجاة، كالدعاء من أىم سبل النجاةإك 
كصف الدعاء ابلعرض ألنو استعارة ببلغية لسعة ، ِٖٖ/ّٗالبحارأبواب الببلء ابلدعاء( 

كقولو ، ِٔالنمل/( َأمَّْن ٣تُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف الس وءَ و )كقولالدعاء ككثرتو،
نَّةو عىٍرضيهىا السَّمى ) -ِ رب ارحم ٤بن ال ٲبلك إاٌل الدعاء،، ُّّآؿ عمراف/ (كىاتي كىاأٍلىٍرضي اكىجى

ء، كما استعّب العرض لكثرة الدعا َٓ(ُب اآلية/َعَذاٍب َغِليظٍ ) كقولو (دعاء عريض) قولو
 .ُّٕ/ِٕالرازماستعّب الغلظ لشدة العذاب. 

 ﴾هَُْ ؤَسَؤَّْعُْْ بِٕ ًَدَٕ ِْٖٓ ػِنذِ خَُِّوِ ؼَُّْ ًَلَشْظُْ زِوِ َْٖٓ ؤَمََُّ َِّْٖٓٔ ىٌَُ كِِ ؽِوَدمٍ زَؼِْذٍ﴿-ٕ٘
ُقْل : )ا٘تعىناآلية رد على تلك األماين الباطلة الٍب يعيش فيها أىل الضبلؿ كالفساد،    
ِإف َكاَف نصاؼ أنتم أيها ا٤بشركوف: )أخربكين، ألف الرؤية سبب لئلخبار، كاحكموا إب (يْػُتمْ َأرَأَ 
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نتم صانعوف إف كاف القرآف من عند هللا حقان كصدقان كمن غّب أيسأ٥بم ماذا  (ِمْن ِعنِد اّلِلَِّ 
غّب أتمل كال (كجحدٛبوه تكربان كعنادان، من ُثَّ َكَفْرمُت بِوِ شك، كما أقوؿ كأنتم تكذبوف بو)

كأنتم تنكركف ا٢بقيقة الكربل تفٌكر، كيف يكوف حالكم كمآلكم، كا٤بصّب الذم ينتظركم؟! 
ا٤بهمة، الٍب بعدىا ا٣بسراف، كتبقى ا٢بقيقة ىي ا٢بقيقة تفرض نفسها، كإف أنكرىا ا٤بنكركف! 

؟! فإف أال ترٞبوف أنفسكم، كٙبتاطوف ٥بذا األمر لتكسبوا النجاة كتتوٌقوا من عذاب النار
ًإفَّ ُب ذىًلكى لىذًٍكرىل ًلمىٍن كىافى لىوي كقولو )  االحتياط سبيل النجاة، ٤بن كاف عنده عقل يفكر

 (َمْن َأَال  ٝتَّْن ُىَو ِف ِشَقاٍؽ بَِعيدٍ )( العقل رسوؿ اٖتق) ِف غرر اٖتكم، ّٕؽ/( قػىٍلبه 
(ُب ِف ِشَقاٍؽ بَِعيدٍ كأنتم)منكم  كاإلنكار ٗبعُب النفي، أم ال أحد أضلٌ  ،االستفهاـ للتعجب

٤بشكبلت، كُب خبلؼ شديد للحق الثابت الواضح، كا٣ببلؼ ُب البديهيات من أشكل ا
يطيوا بًًعٍلًمًو كىلىمَّا أيىٍهًتًٍم أتىًٍكيليوي كقولو)  حالة مكابرة كعناد بيوا ٗبىا ٓبٍى ٰبًي ، فهل ىناؾ ّٗيونس/(بىٍل كىذَّ

ضل ٩بن ترؾ القرآف كأقبل على الشيطاف، كزرع الشقاؽ ضبلؿ أكثر من ىذا؟! طبعان ال أحد أ
َفَماَذا بَػْعَد اْٖتَقِّ ِإَّلَّ الضَّاَلُؿۖ  كالنفاؽ كا٣ببلؼ بْب الناس، كشر الناس من آذل الناس كقولو)

  .ِّيونس/ (فََأنَّه ُتْصَرُفوفَ 
تضره  عن اإلماـ علي)ع()إٌف من ال ينفعو ا٢بق يضره الباطل، كمن ال يستقيم بو ا٥بدل

)العامل بغّب علم كالسائر على غّب  ِٗ٘ٔف هنج البالغ  خطب  ، ُٗ/ِشرح النهجالضبللة(
 الطريق الصحيح، ال تزيده سرعة السّب إالٌ بيعدان عن الصواب(

 ﴾ؽَيِْذٌ ؽَِْءٍ ًَُِّ ػََََِٰ ؤََّٗوُ زِشَزِّيَ ٌَّْقِ ؤًَََُْْعَنُشِّيِْْ آَّدظِنَد كِِ خُْأكَدمِ ًَكِِ ؤَٗلُغِيِْْ لَعَََّٰ َّعَسَََّْٖ َُيُْْ ؤََّٗوُ خُْمَنُّ  ﴿-ٖ٘
الٍب ظاىرىا أنيق رقيق جذاب، كابطنها الكرٲبة : ٱبربان القرآف الكرًن ُب ىذه اآلية مقدم 

٩بتد لعباده  ه، كعدُٖا٤بزمل/(َكاَف َوْعُدُه َمْفُعوَّلً عميق دقيق منساب، إنو كعد هللا الصادؽ)
كتاب التدكين الكرًن،  نساف كالعلم ا٢بديث، ٱبربان القرآف على مركر الزماف كتطٌور اإل

عجازم افوظ، عن كتاب التكوين العظيم، فالوجود قرآف هللا الكبّب، كتاب ُب آفاقو اإل
ركاحكم، كعظمة أ(كُب عجائب خلقها، كغرائب حياة َوِف َأيُفِسِهمْ الكونية ا٤بدىشة العليا)

شيء من خفااي ىذا الكوف الواسع، كمن خفااي  صناعة أجسامكم، كعدىم أف يطلعهم على
نسىافى ُب أىٍحسىًن تػىٍقًوًنو نفسهم كقولو)أ لىٍقنىا اإٍلً ، كُب أعقد تركيب، كُب أتقن صنع، ْالتْب/(لىقىٍد خى

 .ككٌرمو أفضل تكرًن، فعليو أف يكـر نفسو كيعرؼ قدرىا
ٓب يعرؼ قدر الناس، ُب غرر عرؼ قدر نفسو(كمن ٓب يعرؼ قدره،  أن )رحم هللا امر ِف غرر اٖتكم

ا خىٍلقي اَّللًَّ فىأىريكين مىاذىا خىلىقى الًَّذينى طوره( كقولو) عرؼ قدره، كٓب يتعدٌ  أن )رحم هللا امر  ا٢بكم ذى ىى 
( كيف يعرؼ ربو من ٯبهل من عرؼ يفسو فقد عرؼ ربو)ِف غرر اٖتكم، ُُلقماف/(ًمن ديكنًوً 
(مع هللا ُب ىذا الدين القٌيم، كُب ىذا القرآف الكرًن، كُب ُو اْٖتَق  َحتَّه يَػتَػبَػيََّ َٙتُْم َأيَّ نفسو؟! )
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نعم صدؽ هللا كعده، كُب ىذه ا٢بقيقة الكربل ُب الكوف كالكائنات، ىذا ا٤بنهج ا٤بستقيم، 
قليل جدان ابلنسبة إٔب عرؼ كلكنو عن نفسو، فقد عرؼ اإلنساف حٌب اآلف الشيء الكثّب 

عرؼ شيئان كغابت عنو أشياء كثّبة، ككل الذم اكتشفو العلم  سرار الكوف كا٢بياة، فقدأ
كتب ٚتموع  من العلماء كتٌب كثرية حوؿ القرآف ا٢بديث كاف مطابقان للقرآف، لذلك 

جانب اعتناقهم لئلسبلـ، بعد أف ، كقد أعلن عدد من العلماء الباحثْب األوالعلم اٖتديث
القرآف مأدب  هللا، فتعّلموا من مأدبتو يب)ص()اطٌلعوا على بعض آايت القرآف العلمية. عن الن

، فالذم يبدأ ا٣بلق هبذا التنظيم الدقيق، البد أف ينتهي بو إٔب ُٗص ِٗالبحار (ما استطعتم
ساسيان ببقائو كخلوده،ُب أتنظيم عميق آخر، فإف ابتداء ا٣بلق مرتبط عضواين ابنتهائو، كمرتبط 

أٍ كىمى حلقة متصلة متسلسلة بعضها ببعض كقولو) نىا ًإانَّ كينَّا انى أىكَّؿى خىٍلقو ن ًعيديهي ا بىدى ا عىلىيػٍ كىٍعدن
)إنك خلقت لآلخرة ال للدنيا، كللبقاء ال  ٜٛ/ٙٔ وِف شرح هنج البالغ ، َُْاألنبياء/ (فىاًعًلْبى 

للفناء، كللحياة ال للموت(كُب ذلك داللة قاطعة على كحدة ا٣بالق، كاإلٲباف بتوحيده، فهو 
 .ِا٢بشر/(فَاْعَتِِبُوا اَي ُأوِل اْْلَْبَصارِ ) هيمن على كل الكوف كالكائناتا٤بدبٌر ا٤ب
(سنطلعهم على تلك اآلايت الكثّبة، كا٢بجج الكبّبة، َسُنرِيِهْم آاَيتَِنا ِف اآْلفَاؽِ : )ا٘تعىن

تقبل السْب للمس (َسُنرِيِهمْ )، ككشفان بعد كشف، كالدالئل القاطعة على توحيد هللا زماانن بزماف
(مائدة علمية مفتوحة غنية كعامة، لكل من يتفٌكر َسُنرِيِهْم آاَيتَِناا٤بستمر، كالزمن ا٤بفتوح )

(كما َوِف َأيُفِسِهمْ كيبحث البحوث العلمية ُب آفاؽ السماكات العلى كُب األرضْب السفلى )
 ( أىفىبلى تػيٍبًصريكفى  ۚكىُب أىنفيًسكيمٍ تقاف الصنعة، كا٢بكمة ُب التدبّب كالتقدير كقولو)إفيها من 

  .ُِالذارايت/
(حٌب يتبٌْب ٥بم من تلك اآلايت ا٤بتنوعة العلمية القطعية الٍب ال تقبل َحتَّه يَػتَػبَػيََّ َٙتُْم َأيَُّو اْٖتَق  )

الثابتة الٍب ال العليا : ىو القيمة واٖتقف القرآف كتابو ا٢بكيم، إف هللا ىو ا٢بق ا٤ببْب، ك إالشك، 
الثابت ُب ذاتو كا٤بثبت لغّبه،  اٖتقؿ كال تزكؿ، كا٢بياة قامت على تبدؿ كال تتحوٌ تتغّب كال ت

كاضح كالذم ال  واٖتقيرىا، ر : ىو الغاية ا٤بثلى الٍب يريد القرآف تقواٖتقأحق أف يتبع ،  واٖتق
، فهو كحدة كال يتعدد تجزٌأيال  واٖتقيلتبس بو ابطل، كا٢بق أقول نصّب كأفضل ظهّب، 

ًلكى أبًىفَّ اَّللَّى ىيوى ا٢بٍىق  كىأىفَّ مىا يىٍدعيوفى ًمن ديكنًًو ىيوى اٍلبىاًطلي دة مٌتحدة كقولو)كاحدة موحٌ   (ذى 
كىعىدى اَّللَّي الًَّذينى آمىنيوا الذم سيكوف ُب كقتو ا٤بناسب كقولو) اٖتق، كحٌب ٰبقق هللا كعده ِٔا٢بج/

ىيوى الًَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي اًب٥ٍبيدىل  ، كقولو)ٓٓالنور/(هيٍم ُب اأٍلىٍرضً ًمنكيٍم كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػَّ 
نىا ُب الزَّبيوًر ًمن بػىٍعًد الذًٌٍكًر أىفَّ ، كقولو)ّّالتوبة/(كىًديًن ا٢بٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌيًن كيلًٌوً  تػىبػٍ كىلىقىٍد كى

ىو سبحانو الذم أعطى كعده ا٤بفعوؿ، عن علم  َُٓنبياء/األ(اأٍلىٍرضى يىرًثػيهىا ًعبىاًدمى الصَّا٢ًبيوفى 
َأَوملَْ َيْكِف ِبَربَِّك َأيَُّو َعَلىه ُكلِّ َشْيٍء مطابق للواقع، كعن شهود تؤكد حقيقة ىذا الواقع)
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االستفهاـ تقريرم، أم أف الكٌفار كإف أنكركا نبوتك اي دمحم، لكنو سبحانو كاؼو لك  (َشِهيدٌ 
صدقك، كعلى القرآف من عند هللا سبحانو، كيشهد على كل شيء،  ُب كونو شاىدان على

كال توجد  ،ذ، كىو خّب الشاىدين: ٗبعُب الشاىد كا٢باضر كالقاضي كا٢باكم كالعآب كا٤بنفٌ شهيد
شهادة أفضل منها، كشهادة هللا ال ٙبتاج إٔب شاىد من غّبه يدؿ عليو، كما ُب دعاء اإلماـ 

عميت عي َّل تراؾ عليها رقيباً، وخسرت صفق  عبد مل  :إٙتيا٢بسْب)ع(ُب يـو عرفة )
كقد أكدع هللا سبحانو ُب كل شيء لو آية  ََْمفاتيح ا١بناف ص (ِتعل لو من حبك يصيباً 

 .ُٗاألنعاـ/(قيٍل أىم  شىٍيءو أىٍكبػىري شىهىادىةن   قيًل اَّللَّي ) كقولو  ،ظاىرة، تدؿ على أنو إلو كاحد
 ﴾ُّٓمِْوٌ ؽَِْءٍ زٌَُِِّ بَِّٗوُ ؤََُدشَّْصٍ ِّٖٓ ُِّوَدءِ سَزِّيِْْ  ؤََُد بَِّٗيُْْ كِِ ِٓ﴿-ٗ٘
، ك  (َأََّل (أداة أتكيد كتنبيو السامع إٔب أٮبية ما يقاؿ، أم )َأََّل ) صغوا إٔب ما أفانتبهوا أيها القـو

ييقاؿ، كال تغفلوا عن ىذه ا٢بقيقة، إف هللا تعأب قد أحاط علمو بكم، كبكل األشياء ٝبلة 
: شك، إف القـو ُب شك من يـو ري م (َأََّل ِإيػَُّهْم ِف ِمْريٍَ  مِّن لَِّقاِء َرّبِِّمْ ): ا٘تعىنيبلن كتفص
ًإف يػىتًَّبعيوفى ًإالَّ كإف قاـ عليو كل دليل كدليل كقولو) ،كىم الذين يشٌكوف ُب كل حق ،القيامة

يؤمنوف، من احتار شك، كأف الشك  ك٥بذا ال يتفكركف كال ِّالنجم/(الظَّنَّ كىمىا تػىٍهوىل اأٍلىنفيسي 
يطفئ نور اإلٲباف ُب القلوب، كمن شك ُب ا٤بعاد إٔب يـو القيامة، تلك الشك ك  ،ٜبرة ا١بهل

من كثر شّكو فسد ) ِف غرر اٖتكما٢بقيقة الكربل، فقد ضٌيع أمره كنسى نفسو، كخسر عاقبتو 
نكركه، كمن أنكر ا٢بقيقة كقع ُب ا٣بياؿ ( إهنم ٓب يعملوا شيئان ٥بذا اللقاء، كٓب يستعٌدكا لو فأدينو

الى كقولو )،  ّٗالنور/(َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعَماُٙتُْم َكَسَراٍب بِِقيَع ٍ ) كقولوكالضياع كالتيو،  كالضبلؿ 
شك كالذم يشك ُب لقاء هللا، فهو ي ِِاإلسراء/( ٘بىٍعىٍل مىعى اَّللًَّ ًإ٥بىنا آىخىرى فػىتػىٍقعيدى مىٍذميومنا ٨بىٍذيكالن 

 ُب كجود هللا، كيشك ُب عآب الغيب، كيشك ُب ا٢بقائق الكربل، كيشك ُب نفسو، كيشك ُب
البديهيات، فيقع ُب أشكل ا٤بشكبلت، عن اإلماـ علي)ع()ال تراتبوا فتشٌكوا، كال تشٌكوا 

، فا٢بياة لغز مبهم ال يفسره إاٌل اإلٲباف ْٓص ِالبحارفتكفركا، كال ترخصوا ألنفسكم فتدىنوا(
ًلكى ىيوى يـو اآلخر كقولو)ابل قيٍل ًإفَّ ا٣بٍىاًسرًينى الًَّذينى خىًسريكا أىنفيسىهيٍم كىأىٍىًليًهٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ۗ أىالى ذى 

تنبيو ا٣بواطر (من غفل عن إصالح ا٘تعاد: اٗتاسر، عن النيب)ص()ُٓالزمر/(ا٣ٍبيٍسرىافي اٍلميًبْبي 
: شك عميق، ا٘تري ما ينجيو فقد أضاع مطلبو(  )من أفُب عمره ُب غّبِف غرر اٖتكم، ّٗٓص

، ألنو ال يهدؼ الوصوؿ إٔب معرفة ا٢بقيقة،كإ٭با ىو إتداؿ ا٘تذمـو: وا٘تراءكشبهة شديدة، 
ِإفَّ الَِّذيَن ٣ُتَاِدُلوَف ِف للجداؿ العقيم الفارغ، الذم يريد كل كاحد أف ينتصر لنفسو كقولو)

ٌر مَّا ُىم بَِباِلِغيوِ آاَيِت اّلِلَِّ ِبَغرْيِ ُسْلطَاٍف  ، عن اإلماـ ٓٓغافر/(َأََتُىْم ۙ ِإف ِف ُصُدورِِىْم ِإَّلَّ ِكبػْ
، عن النيب)ص()ما ضل َْٕ/ٔالكاشفعلي )ع( )من كثر نزاعو اب١بهل، داـ عماه عن ا٢بق(

  َأََّل ، كقد ىددىم هللا بقولو )ِْٖٔهنج الفصاحة ا٢بديث قـو بعد أف ىداىم هللا إالٌ أكتوا ا١بداؿ(
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يطٌ ِإيَُّو  (هللا تعأب ٧بيط بكل شيء، إحاطة علم كرٞبة كقدرة، كال ٚبفى عليو ِبُكلِّ َشْيٍء ٛتِ 
، كمستوعب كل شيء من ٝبيع ٕغافر/(رىبػَّنىا كىًسٍعتى كيلَّ شىٍيءو رىٍٞبىةن كىًعٍلمناخافية كقولو )

: فائدة األرض. جوانبو، كال يغيب عن علمو شيء، كال مثقاؿ ذرة ال ُب السماكات كال ُب
يَساُف ِإيََّك  من ال يؤمن بلقاء هللا، فسوؼ يبلقيو شاء أـ أىب كقولو) تشّب اآلية أبف اَي َأيػ َها اإْلِ

، فعليك أف تعٌد ٥بذا اللقاء عٌدتو ا٤بناسبة، لكرامتك ٔاالنشقاؽ/( َفُماَلِقيوِ  َكاِدٌح ِإىَله رَبَِّك َكْدًحا
رى فػىتىكيوفى ًمنى اآل٥بة ا٤بتعددة كقولو )خذؾ أالٍب كرمك هللا هبا، كإاٌل فت فىبلى تىٍدعي مىعى اَّللًَّ ًإ٥بى نا آخى

  ُِّالشعراء/( اٍلميعىذًَّبْبى 
وعي القرآف ًب بعوف هللا تعأب ) َُيونس/( َأِف اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ كآخر دعواان )

فلٌلو ا٢بمد كا٤بنة، كاب٢بمد تتم  ، بقدرم ال بقدرىا، ٔبهد متواصللسورة فصلت( ا٘تُيسَّر
/ذم ِٕـ ا٤بوافق َُِِ/ٖ/ٕالصا٢بات، كتزداد الربكات، كتدفع النقمات بتاريخ 

ىػ مع تصحيحها عدة مرات كتدقيقها، ُب بغداد، الكاظمية، داعْب هللا ُِْْا٢بجة/
 اء. عزكجل أف يعيننا على تكملة بقية السٌور القرآنية الكرٲبة، إٌف ريب ٠بيع ٦بيب الدع

 بقلم الباحث: مكي قاسم البغدادم 

 من مقاصد السورة:
مكية، موضوعها نفس موضوع السور ا٤بكية، الٍب تعاِب أمور العقيدة، كالتوحيد كالرسالة 
كالنبوة كالبعث كا١بزاء. تبتدأ السورة بتقرير مصدر الوحي، كأف هللا ىو الذم أنزؿ الوحي على 

اصطفى لرسالتو من شاء من عباده، ليخرجهم من الظلمات إٔب ىو الذم ك األنبياء كا٤برسلْب، 
ف السماكات إالنور، كتعرض السورة ٢بالة بعض ا٤بشركْب، كنسبتهم  الذرية كالولد، حٌب 

، َّل يتجزأ وَّل وتقرر السورة أف دين هللا واحدليكدف يتفطرف من ىوؿ تلك ا٤بقالة الشنيعة، 
بعض الشرائع، كاألحكاـ إاٌل أف دينهم كاحد، كىو ، كإف اختلفت ٕتميع ا٘ترسلي يتعدد،

يِن َما َوصَّىه ِبِو يُوًحاشكقولو)  (اإلسالـ) َن الدِّ ، كتتحدث السورة عن ُّاآلية/ (رََع َلُكم مِّ
ا٤بكذبْب ابلقرآف، كا٤بنكرين للبعث كتنذرىم ابلعذاب، كتتحدث السورة عن دالئل اإلٲباف ُب 

س لئلٲباف كالتسليم ٢بكم هللا قبل أف يفاجئهم ذلك اليـو دعو الناتىذا العآب ا٤بنظور، ك 
ن قػىٍبًل أىف أيىٌٍبى يػىٍوـه الَّ مىرىدَّ لىوي ًمنى اَّللَّ العصيب) ، كٚبتتم السورة ْٕاآلية/(اٍستىًجيبيوا ًلرىبًٌكيم مًٌ

 ٔتيت)سورة الشورى(اب٢بديث عن الوحي كعن القرآف، كما بدأت بو ُب مطلع السورة، 
كىأىٍمريىيٍم شيورىل  ثر عظيم ُب حياة الفرد كاجملتمع)أورل كالتشاكر ُب اإلسبلـ، ٤با لو من ٤بكانة الش

 ترتيبها
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نػىهيمٍ  (عن النيب)ص()من قرأ سورة حم عسق )الشورل(كاف ٩بن يصلي عليو فضلها) ّٖاآلية/(بػىيػٍ
 .ّٓ/٦ٗبمع البيافا٤ببلئكة، كيستغفركف لو كيسَبٞبوف(

 الستقامة على منهج هللا من شركطو.: ىذا الفضل بشرطو كشركطو، كامالحظ 

 
 ﴾ػغن ،لْ﴿-ٕ-ٔ

، من األحرؼ ا٤بقطعة، تقرأ حا، كسورة غافر )من اآلايت ا٤بتشاهبة( كتقدـ ُب أكؿ سورة البقرة
( كىي سور متسلسلة حمىذه من سور ا٢بواميم السبعة الٍب تبدأ بػ ) ميم، عْب، سْب، قاؼ،

 ل، الزخرؼ، الدخاف، ا١باثية، األحقاؼ،ُب ا٤بصحف الشريف، كىي غافر، فصلت، الشور 
إهنا إشارة إٔب إعجاز القرآف، حيث أنو مؤلف من جنس ىذه األحرؼ العربية، الٍب 
يستخدمها البشر، كمع ذلك ىم عاجزكف عن االتياف ٗبثلو أك بعضو ُب ببلغتو كفصاحتو 

ستمعْب : إف أحد األىداؼ ٥بذه ا٢بركؼ، جلب انتباه ا٤بليوقكأحكامو كدقة علومو، 
كدعوهتم إٔب السكوت كاإلصغاء، ألف كجود مطلع ىذه ا٢بركؼ ُب مطلع الكبلـ ٓب يسبق لو 

 مثيل ُب كبلـ العرب.
 ﴾ ًَزََُِٰيَ ٌُّلِِ بَُِْْيَ ًَبََُِ خَُّزَِّٖ ِٖٓ هَسِِْيَ خَُِّوُ خُْؼَضِّضُ خُْمٌَُِْْ﴿-ٖ

جة لو على عباده، لئبل ٘بب كجل ٕبكمتو بعث األنبياء اب٢بق إٔب ا٣بلق، كجعلهم ح هللا عز
رًينى كىمينًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اَّللًَّ حيجَّةه بػىٍعدى حجة الناس على هللا كقولو) ر سيبلن م بىشًٌ

ِلكَ : )ا٘تعىن، ُٓٔالنساء/(الر سيلً  يُوِحي ِإلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن (على ىذا النسق، كهبذه الكيفية، )َكذَه
يوحي هللا تعأب إليك، كإٔب األنبياء كالرسل الذين من قبلك ٥بداية الناس، إٔب  (ِلكَ ِمن قَػبْ 

اثبث األصوؿ مع تعدد الفركع، يوحي  حضاراين  ان سعادة الدنيا كاآلخرة، يوحي هللا إليك منهج
)اإلسبلـ( كىي ، كالرسالة كاحدة ان ، كا٤برسل كاحدان إليك على مدار الزماف، فيكوف الوحي كاحد

كاحدة قيمة إهنا رسالة  (راى هللا)، كالغاية كاحدة ىي (التقوى)ألىداؼ كاحدة ىي كا
ىي اٖتقيق  الكِبى حدة موٌحدة على اختبلؼ الرسل، كاختبلؼ الزماف كا٤بكاف كالظركؼ، متٌ 

، كقوة دالالتو ككحدة حي تستقر ِف امائر ا٘تؤمني، تشعرىم ِبصال  ما ىم عليو وثباتو
ىم ر ىم إٔب التعٌلق هبذا ا٤بنهج ا٢بضارم التكاملي، كما تشعتو، تشدٌ مصدره، كٝباؿ طريق

 .ابلقرابة بينهم كبْب ا٤بؤمنْب ُب كل زماف كمكاف مع تعاقب األجياؿ
فهذه أسرهتم ٥با عمق ُب بطوف التاريخ، كتتصل كلها اب ُب النهاية، كيلتقوف ٝبيعان ُب رحاب 

ا٤بنهج ا٤بنقذ ا٥بادم الثابت، إٔب السبل ا٤بتفرقة  منهجو القيم ا٤بوٌحد، فبل تنحرفوا عن ىذا
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(اب٤بضارع للداللة على استمرار نزكؿ يُوِحيكا٤بضللة ال تستقيم على ا٘باه قوًن، كجاءت )
ا لىًفي الص حيًف اأٍليكٔبى  الوحي، كاستمرار إلقاء ا٢بجة على الناس كقولو) ذى صيحيًف ًإبٍػرىاًىيمى ، ًإفَّ ىى 

عن طريق اإل٥باـ،   : ٗبعُب إعبلـ ا٤بتكلم للسامع بطريقة فنٌية خفٌيةالوحي، ُٗ-ُٖاألعلى/(كىميوسى 
، ُُٓالبقرة/ (كىيػيعىلًٌميكيم مَّا ٓبٍى تىكيونيوا تػىٍعلىميوفى كما ىو إعبلـ من هللا للرسوؿ الذم يرسلو كقولو)

 (ُّٔ)النساء/ كيوحي إٔب الرسل (ُِ: يوحي للمبلئكة )األنفاؿ/أيواع الوحي ِف القرآف
 لحكيوحي إٔب الن (ٕكيوحي إٔب أـ موسى)القصص/ (ُُُ)ا٤بائدة/ كيوحي للحواريْب

ييوًحي بػىٍعضيهيٍم ًإٔبى   كقولو)ْبطاكيوحي إٔب الشي (ٓ)الزلزلة/ كيوحي إٔب األرض (ٖٔل/ح)الن
 (أىٍكلًيىائًًهٍم لًييجىاًدليوكيمٍ ًإفَّ الشَّيىاًطْبى لىييوحيوفى ًإٔبى  ، كقولو)ُُِاألنعاـ/ (بػىٍعضو زيٍخريؼى اٍلقىٍوًؿ غيريكرنا

 (اْلَعزِيزُ ل )ح/النٖٔ، راجع حديث عن اإلماـ علي)ع(أنواع الوحي ُب القرآف اآليةُُِاألنعاـ/
هبذا التكليف الذم ىو لصا٢بنا، عزيز علينا، كعزيز عن خلقو، كال ٰبتاج لنا، هللا الذم أكحى 

ابلغة لصا٢بنا،  ةكتكليفو لنا ٕبكم (يمُ اْٖتَكِ ) ألنو قوم قادر غالب غّب مغلوب ُب ما يريد
 يوحي ٤بن يشاء، ككيف يشاء كفق حكمة كتدبّب كتقدير.

 ﴾ خُْؼَظُِْْ خُْؼَُِِِّ ًَىٌََُُوُ َٓد كِِ خُغََّٔدًَخضِ ًََٓد كِِ خُْإَسْكِ ﴿-ٗ
دع البشر فيحسبوف أهنم ٲبلكوف، كينتفعوف ٗبا ٲبلكوف، كيستخدموهنا فيما يشا ، كفؤ كثّبان ما ٱبي

٭با ىو ملك اعتبارم مؤٌقت خاضع لبلمتحاف اإل٥بي، إكلكن ىذا ليس ملكان حقيقيان دائمان، ك 
اَّللَّي خىاًلقي كيلًٌ شىٍيءو   كىىيوى إ٭با ا٤بلك ا٢بقيقي الثابت  تعأب الذم ٰبكم طبائع األشياء كقولو)

(هللا تعأب كحده اَواِت َوَما ِف اْْلَْرضِ َلُو َما ِف السَّمَ  :)ا٘تعىن، ِٔالزمر/(عىلىى  كيلًٌ شىٍيءو كىًكيله 
َوُىَو اْلَعِلي  خالقهما كمبدعهما ا٢بقيقي، كمالكهما كمدبرٮبا كا٤بتٌصرؼ فيهما حيث يشاء )

كىىيوى اٍلقىاًىري فػىٍوؽى د كقولو): ا٤بتعاؿ كمالك العلو كالعظمة على كجو التفرٌ العلي (اْلَعِظيمُ 
ومت الشأف بقدرتو كقيمومتو، كلو صفات الكماؿ كا١بماؿ كا١ببلؿ.  (مُ اْلَعِظي) ُٖاألنعاـ/(ًعبىاًدهً 

، عندئذ ترتسم ٥بم خارطة الطريق، كيعرؼ استقرت ىذه اٖتقيق  الكِبى ِف امري ا٘تؤمني
آؿ (كىمىن يػىٍعتىًصم اًبَّللًَّ فػىقىٍد ىيًدمى ًإٔبى  ًصرىاطو م ٍستىًقيمو الناس إٔب أين يتجهوف بصدؽ كأماف كقولو)

 عرؼ من أين، كُب أين، كإٔب أين( أن ، عن اإلماـ علي)ع()رًحىم هللا أمر َُُراف/عم
د بَِّٕ خَُِّوَ ىٌَُ ؤََُ خُْإَسْكِ كِِ َُِٖٔ ًََّغْعَـْلِشًَُٕ سَزِّيِْْ زِمَْٔذِ ُّغَسِّمٌَُٕ ًَخََُِْٔدجٌَِصُظٌََددُ خُغََّٔدًَخضُ َّعَلَيَّشَْٕ ِٖٓ كٌَْهِيَِّٖ  ﴿-٘

 ﴾لُِْْخُْـَلٌُسُ خُشَّ
(تقَبب السماكات على فخامتها كجبل٥با، كما فيها من ا٣ببلئق العلوية َتَكاُد السََّماَواتُ )

( يتصدعن كيتشققن من أعبلىن من خشية هللا كعظمتو كعلو يَػتَػَفطَّْرَف ِمن فَػْوِقِهنَّ ) الضخمة
م عن سبيل ا٫براؼ بعض أىل األرض كضبل٥بمقامو، كمن ٝبالو ككمالو كجبللو، كإشفاقان من 

ىذا الكوف هللا، كفسادىم ُب الببلد كالعباد، كنسياهنم ٥بذه العظمة الضخمة الٍب ٰبٌسها ضمّب 
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ا اٍلقيٍرآفى عىلىى  الكبّب، فّبتعش كينتفض، كيكاد ينشق من أعلى مكاف فيو! كقولو) ذى لىٍو أىنزىٍلنىا ىى 
ٍن خىٍشيىًة  (كناية تشبيهية يَػتَػَفطَّْرَف ِمن فَػْوِقِهنَّ ) ُِا٢بشر/ (اَّللَّ جىبىلو لَّرىأىيٍػتىوي خىاًشعنا م تىصىدًٌعنا مًٌ

بسبب  ،ت السماء على األرض غضبان قببلغية فنية عن عظمة ا٢بدث، كما نقوؿ: كأ٭با انطب
ئنا ًإدًّا، كىقىاليوا اٚبَّىذى الرٍَّٞبى ني كىلىدناشرؾ ا٤بشركْب كاٌدعائهم أف  كلدان. كقولو) يػٍ تيٍم شى تىكىادي ، لَّقىٍد ًجئػٍ

ا ر  ا١ٍبًبىاؿي ىىدًّ ا، السَّمىاكىاتي يػىتػىفىطٍَّرفى ًمٍنوي كىتىنشىق  اأٍلىٍرضي كىٚبًى كىمىا يىنبىًغي ، أىف دىعىٍوا لًلرٍَّٞبى ًن كىلىدن
ا وف هللا تعأب (كا٤ببلئكة ينزىَواْلَماَلِئَكُ  ُيَسبُِّحوَف ِبَْمِد َرّبِِّمْ ) ِٗ-ٖٖمرًن/(لًلرٍَّٞبى ًن أىف يػىتًَّخذى كىلىدن

ف ُب تسبيحهم ال يفَبكف، ك ألم ٨بلوؽ، كمستمر  ةكنفي ا٤بماثلة كا٤بشاهب دعن الشرؾ كالول
كيثنوف عليو ٔبميل فعلو، ٤با ٰبٌسوف من علو مقامو كعظمة ذاتو، ك٤با ٱبشوف من التقصّب ُب 

: تعظيم هللا والتحميد : تنزيو هللا عن كل نقص،التسبيح (ُيَسبُِّحوَف ِبَْمِد َرّبِِّمْ ٞبده كطاعتو)
كالثناء عليو بكل كماؿ، كقٌدـ التسبيح على التحميد ألف التخلية مقدمة على 

كىيىٍستػىٍغًفريكفى لًلًَّذينى (اآلية عامة كيراد هبا ا٣بصوص كقولو)َوَيْستَػْغِفُروَف ِلَمن ِف اْْلَْرضِ التحلية)
س ٥بم ذنوب، كال يستغفركف للكافرين ، ا٤ببلئكة ال يستغفركف ألنفسهم، ألهنم ليٕغافر/(آمىنيوا

كا٤بشركْب، كإ٭با يستغفركف للغافلْب كا١باىلْب كالعصاة.. يدعوف ٥بم اب٥بداية كالدراية كالرٞبة، 
من ا٤بؤمنْب  ،معصية تقع ُب األرض، فيستغفركف رهبم ٤بن ُب األرض ةكيشفق ا٤ببلئكة من أي

٤بن جحد كأشرؾ كا٫برؼ، كخوفان ألية من أىل التوحيد كا٣بّب كالصبلح، كيطلبوف ا٥بداية 
( أال: أداة تنبيو َأََّل ِإفَّ اّلِلََّ ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ معصية تقع ُب ملكو، كاستدراران ٤بغفرتو كرٞبتو)

(هبم فبل يعاجلهم ابلعقوبة مع كفرىم كعصياهنم لعلهم الرَِّحيمُ لذنب كقع طالبْب مسا٧بتو )
َوَيْستَػْغِفُروَف ِلَمن ِف فة إٔب استجابة دعاء ا٤ببلئكة الذين)يتوبوا، كىنا إشارة لطيفة شفا

 (إنو تعأب يضيف الرٞبة إٔب صفة الغفور ٩با يدؿ على عظيم فضلو سبحانو.اْْلَْرضِ 
 ﴾ًَخَُّزَِّٖ خظَّخَزًُخ ِٖٓ دًُِٗوِ ؤًََُِْْدءَ خَُِّوُ لَلِْظٌ ػََِْْيِْْ ًََٓد ؤَٗطَ ػََِْْيِْ زًٌٍََِِْ﴿-ٙ

(أرابابن كقادة َوالَِّذيَن اَتََُّذوا ِمن ُدويِِو َأْولَِياءَ أما) كمعْبه  كانصره  الكوف غّب هللا كٕبه  ليس ُب
نداد  يتبعوهنم ُب كل شيء كيدبركف أمورىم، فهم شركاء  ُب الربوبية كزعماء ىم ٕبكم األ

كوف الوالية القاىرة كالعبادة كالطاعة، ك١بأكا إليهم ُب كل حاجاهتم حٌب خٌيل إليهم أهنم ٲبل
والذين َّل ينفعهم الرْتن يضرىم ) بشكل مستقل عن هللا، فاستعاضوا هبم عن هللاالقادرة 
كىم كحدىم ا٤بنحرفوف عن خط االستقامة، كالنغمة النشاز  ،الكوف كلو مؤمن بربو (الشيطاف

اقب ألعما٥بم كأقوا٥بم هللا ىو الرقيب عليهم كا٤بر  (اّلِلَُّ َحِفيٌظ َعَلْيِهمُب اللحن ا٤بتناسق! )
ك٧بصي كل أحوا٥بم، فبل يفوتو شيء منها كىو ٦بازيهم عليها، فهم ُب قبضتو كٙبت سيطرتو 

جهاز ضعاؼ صغار، فليس للنيب)ص(شأف هبم أك ككالة عليهم، ككأف ا٢بفيظ عليهم عنده 
 ة! كقولورىم على فلم ٦بٌسم من ثبلثة أبعاد ابلصورة كالصوت كالنيخفية تصوٌ  (كامّبةتصوير )

َوَما َأيَت َعَلْيِهم ) ْا٢بديد/(كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينتيمٍ كقولو) َٔسراء/اإل (ًإفَّ رىبَّكى أىحىاطى اًبلنَّاسً )
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(كما أنت على ىدايتهم اي دمحم بكفيل، كلست ٗبسؤكؿ عن إدخاؿ اإلٲباف ُب قلوهبم ِبوَِكيلٍ 
نىا ا٢بًٍسىابي فىًإ٭بَّىا عى قهران، بل أنت بشّب كنذير كقولو) غي كىعىلىيػٍ  .َْالرعد/ (لىٍيكى اٍلبىبلى

 كِِ ًَكَشِّنٌ خُْفَنَّصِ كِِ كَشِّنٌد سَّْرَ كِْوِ  ًًََزََُِٰيَ ؤًَْلَْْنَد بَُِْْيَ هُشْآًٗد ػَشَزًِّْد ُِّعُنزِسَ ؤَُّّ خُْوُشٍََٰ ًََْٖٓ لٌََُْيَد ًَظُنزِسَ ٌََّّْ خُْفَْٔغِ َُ﴿-ٚ

 ﴾ؼِريِخُغَّ
لِ ) (مثل ما أكحينا إٔب من تقدمك من األنبياء الكراـ ابلكتب الٍب أنزلناىا عليهم بلغة كَ وََكذَه
َنا ِإلَْيَك قُػْرآًن َعَربِيًّا) هممقو  ( بلغتك كلغة قومك ليفقهوا ما فيو، كتلقى ا٢بجة عليهم، َأْوَحيػْ

رًينى كىمينًذرًينى إهنا سنة هللا الثابتة ُب الدعوات كقولو) لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اَّللًَّ حيجَّةه ر سيبلن م بىشًٌ
على الناس ٗبا آاتىم  جٌ تكجل اح ، عن اإلماـ الصادؽ)ع()إٌف هللا عزُٓٔالنساء/ (بػىٍعدى الر سيلً 

ِلكَ ) :ا٘تعىن، ُّٔ/ُالكاُب فهم(كما عرٌ  البديع عجازم (كعلى ىذا النحو من اإلٰباء اإلوََكذَه
َنا ِإلَْيَك قُػْرآ) كىلىقىٍد (معجزان، بلغة عربية ببلغية فنٌية فصيحة كاضحة ا٤بعاين كقولو)ًن َعَربِيًّاَأْوَحيػْ

ٍل ًمن م دًَّكرو  ، بلغتهم العربية ا٤بتداكلة، ال لبسى فيها كال غموض  ُٕالقمر/(يىسٍَّرانى اٍلقيٍرآفى لًلذًٌٍكًر فػىهى
ٍيًو كىالى مً ) كقولو ٍتًيًو اٍلبىاًطلي ًمن بػىٍْبً يىدى ٍلًفوً الَّ أيى  ٘تاذا قرآًن عربيًا؟: سؤاؿ، ِْفصلت/(ٍن خى
: ألف اللغة العربية تتسع ٤بعاين القرآف الببلغية الدقيقة أكثر من غّبىا، كألهنا لغة رقيقة إتواب

غّب لدقيقة كعميقة كمرنة كسهلة، كتستوعب مقاصد القرآف ، كمن ىنا نعرؼ أف ترٝبة القرآف 
تضٌيق معاين القرآف، كال تعطيو حقو اب٤بعُب كامبلن، إاٌل إذا  عربية صعبة، ألف أية لغةاللغة ال

صارت الَبٝبة ٧بٌلفة كمدعومة اب٤بعاين مع األلفاظ، كيتبٌناىا أىل االختصاص كالكفاءة كالنزاىة 
ففيو كتاب  : أم مقركء، أم تقرأه ابللساف، ككتاب تراه ابلعْب، قرآف (قُػْرآًن َعَربِيًّاُب الَبٝبة )
 .، االثناف معان ةوفيو قراء

(بلغة العرب حٌب يفهموه، كىم أىل الببلغة كاللغة، ليؤدم هبم الغاية السامية قُػْرآًن َعَربِيًّا)
ا٤برسومة، كبعد ذلك يطلب منهم أف ينشركا الدعوة إٔب اللغات األخرل من بقية أمم العآب، 

َـّ اْلُقَرىه م)عن طريق الَبٝبة الدقيقة ألىل االختصاص، كتوصيل اإلسبلـ ا٥بادم ٥ب لُِّتنِذَر ُأ
 : ىو التخويف من أمر ا٤بستقبل قبل أف يقع ليحذر من الوقوع فيولتنذر، اَّليذار(َوَمْن َحْوَٙتَا

َـّ اْلُقَرىه ) سم إجبلالن ٥با، كفيها أكؿ بيت كضع للناس (أىل القرل كىي مكة، ك٠بيت هبذا االُأ
( إٌف هللا ٱبتار العاصمة الرئيسة للببلد لتبليغ ليعبدكا هللا فيو، كفيها مقاـ إبراىيم ا٣بليل)ع

الرسالة، ألهنا ا٤بركز ا٢بيوم ا٤بؤثر لتجمع الناس، كأثبت العلم ا٢بديث أف مكة مركز العآب، 
رافها من القرل، ٍب ينطلق ىذا (من أطَوَمْن َحْوَٙتَاكىي أصلح مكاف لنشأة اإلسبلـ يومئذو )

عآب كما حدث ابلفعل، كأية دعوة عامة تبتدئ حيث تولد، نذار إٔب سائر ا٣بلق ُب أرجاء الاإل
(مستوعبة للعآب كلو من ٝبيع ا١بهات، َوَمْن َحْوَٙتَافيكوف معُب ) ،ارطٍب تنطلق إٔب سائر األق

 .كالٍب تتضح عا٤بيتها منذ أايمها األكٔب، كىذه الرسائل التبليغية لرؤساء العآب تؤكد ذلك
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، كال يصلح أمر ىذه األمة إاٌل ٗبا صلح بو أك٥با، ِٖسبأ/ (الَّ كىافَّةن لًٌلنَّاسً كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى إً كقولو)
، ُِْالشعراء/(كىأىنًذٍر عىًشّبىتىكى اأٍلىقٍػرىًبْبى كبدأت الدعوة العلنية ابلعشّبة، ٍب توٌسعت كقولو)

كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّ ، كقولو)ِٕر/التكوي (ًإٍف ىيوى ًإالَّ ذًٍكره لًٌٍلعىالىًمْبى كاألقربوف أكٔب اب٤بعركؼ، كقولو)
(يـو يَػْوـَ إْتَْمعِ ) كٚبويفهم عاقبة تغافلهم عن (َوتُنِذَر يَػْوـَ إْتَْمعِ ) َُٕاألنبياء/(رىٍٞبىةن لًٌٍلعىالىًمْبى 

نذار بيـو ا١بمع يـو ا٢بشر الرىيب، يـو ا١بزاء ا٤بهيب، يـو اجتماع كافة القيامة، كاف اإل
يػىٍوـى ٯبىٍمىعيكيٍم لًيػىٍوـً ا١بٍىٍمًع   لق إٔب آخره على صعيد كاحد للحساب كقولو)ا٣ببلئق من أكؿ ا٣ب
ًلكى يػىٍوـي التػَّغىابينً   (أكثر تكراران كأتكيدان عليو ُب القرآف، ليستعدٌ يَػْوـَ إْتَْمعِ ككاف ) ٗالتغابن/(ذى 

بيوا ا٤بؤمنوف إليو، كال يغفلوا عنو كقولو)  ، كعن النيبُّاألنعاـ/ (بًًلقىاًء اَّللًَّ قىٍد خىًسرى الًَّذينى كىذَّ
ال شك من  (ََّل رَْيَب ِفيوِ ) ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص(من غفل عن إصالح ا٘تعاد: اٗتاسر) )ص(

فتكوف القيامة حقيقة  ،كقوعو، كال ٧بالة من حدكثو لتظاىر األدلة على ٙبقيقو عقبلن كنقبلن 
قىٍد جىعىلى اَّللَّي ًلكيلًٌ س العامة ا٤بقٌدرة كقولو)كاقعة مؤكدة، كىي مقدرة ٗبقدار منٌظم ضمن ا٤بقايي

فا٢بكمة قاضية ٔبزاء اسن على إحسانو كمعاقبة ا٤بسيء على إساءتو،  ّالطبلؽ/ (شىٍيءو قىٍدرنا
مل اتكيبلن  كال تفسّبان، كتبقى ا٢بياة الدنيا لغز تك٤با فيو من نصوص قاطعة على كجوده ال ٙب

 .بيـو ا١بمع مبهم، لوال أف ٙبلو اإلٲباف
)فلو ٓب يكن لئلنساف غاية ينتهي إليها، غّب ىذه ا٢بياة  يقوؿ الراغب ِف مفردات القرآف

خرل للجزاء، لكاف أ، كحياة ةا٣بسيسة ا٤بملوءة نصبان كٮبٌان كحزانن، كال يكوف بعدىا حاؿ مغبوط
ؽ الناس ، ٍب تفَب ْٗٗ/ُُأخسَّ البهائم أحسن حاالن من اإلنساف(التفسّب القرآين للقرآف

ٗبعصيتهم، كالنار  (َوَفرِيٌق ِف السَِّعريِ (بطاعتهم، كا١بنة غاية الصا٢بْب )َفرِيٌق ِف إْتَنَّ ِ فريقْب )
عن  َِّ/ٕتفسّب النور)ع()ال خّب ُب لٌذة من بعدىا النار( غاية ا٤بفسدين، عن اإلماـ علي

، قاؿ)إماـ دعا إٔب ىدل ُٕاإلسراء/ (اًمًهمٍ كيلَّ أيانىسو إبًًمى   ايػىٍوـى نىٍدعيو اإلماـ ا٢بسْب)ع(ُب قولو)
نور فأجابوه إليو، كإماـ دعا إٔب ضبللة فأجابوه إليو، ىؤالء ُب ا١بنة، كىؤالء ُب النار(

 . ٖٓٓ/ْالثقلْب
 ﴾َٗقِريٍ ًََُد ًٍَُِِّ ِّٖٓ َُيُْ َٓد ًَخُظَّدًٌٌَََُُُِْٕٔ ؽَدءَ خَُِّوُ َُفَؼََِيُْْ ؤَُّٓصً ًَخلِذَشً ًٌَََُِٰٖ ُّذْخَُِ َٖٓ َّؾَدءُ كِِ سَلَْٔعِوِ ﴿-ٛ

تفرض اآلية فرضان ٧باالن، كفرض ااؿ ليس ٗبحاؿ، فلو شاء هللا للبشر خلقة أخرل توٌحد 
تهم، فيبدعها سلوكهم، فتوٌحد مصّبىم، أبف ٯبعل ا٥بداية جزءان من التكوين الذاٌب لشخصي

يعناۚ  أىفىأىنتى تيٍكرًهي كىلىٍو شىاءى رىب كى آلى ىم كقولو)فيهم كما أبدع أعضاؤ  مىنى مىن ُب اأٍلىٍرًض كيل هيٍم ٝبًى
اىىا) كقولو ،ٗٗيونس/(النَّاسى حىٌبَّ  يىكيونيوا ميٍؤًمًنْبى  نىا كيلَّ نػىٍفسو ىيدى تػىيػٍ نىا آلى ، كلكن ُّالسجدة/(كىلىٍو ًشئػٍ

ريد منا أف أنتيو هللا سبحانو خلق اإلنساف للخبلفة ُب األرض، كجعلو ٨بتاران حران غّب ٦برب، كي
ى الر ٍشدي ًمنى اٍلغىيًٌ مؤمنْب مطيعْب عن علم كحٌب ال عن قهر كقولو)  (الى ًإٍكرىاهى ُب الدًٌيًن   قىد تػَّبػىْبَّ

، فا سبحانو يريد منا قلوابن ٚبشع ال قوالب ٚبضع، كهللا أثبت حبو لنا عندما جعل ِٔٓالبقرة/
ُ َٕتََعَلُهْم أُمًَّ  َواِحَدةً ) :ا٘تعىنا٣بلق ٨بتارين من اإلنس كا١بن،  ( كلو شاء هللا ١بعل َوَلْو َشاَء اّلِلَّ
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(كلكنو ٓب اإلسالـ) وىذه البشرية ابإلجبار كالقسر كالقهر، أمة كاحدة مؤمنة، دينها كاحد ى
ختيار، مع االب، كالتكليف كا١بزاء كا٢بساب يثبت يفعل، ألنو مناؼو للتكليف كا١بزاء كا٢بسا

سٌّبين ال ٨بٌّبين، فيكونوا كا٤ببلئكة كلكن هللا تعأب يريد أف أيتيو عباده ٧بٌبْب لو كاف الناس م
تيٍم   ًإنَّوي ٗبىا تػىٍعمىليوفى بىًصّبه طاعتو ٨بتارين لو كقولو) يٍػنىاهي كقولو) َْفصلت/(اٍعمىليوا مىا ًشئػٍ كىىىدى

ٍينً  (كلكنو تعأب حكيم ال يفعل إاٌل مافيو وِ َولَهِكن يُْدِخُل َمن َيَشاُء ِف َرْْتَتِ ) َُالبلد/ (النٍَّجدى
ا٤بصلحة، فشاء أف ٯبعلهم ٨بتارين مكٌرمْب، ليدخل خواص خلقو ا٤بؤمنْب الصا٢بْب ا٤بطيعْب 

يػىٍرٞبىيهيمي اَّللَّي  ُب رٞبتو كقولو) َوالظَّاِلُموَف َما َٙتُم مِّن ) ُٕالتوبة/(كىييًطيعيوفى اَّللَّى كىرىسيولىوي ۚ أيكلى ًئكى سى
أما الظا٤بوف ألنفسهم كللناس، الذين ال تليق هبم رٞبة هللا، كىم أىل الكفر كالضبلؿ  (ِلٍّ وَ 

، كيَبؾ الظا٤بْب من دكف كٕب كقريب ِْٓالبقرة/ (َواْلَكاِفُروَف ُىُم الظَّاِلُموفَ كالفساد كقولو)
لىةي فىًمنػٍهيم مٍَّن ىىدىل اَّللَّي كىًمنػٍهيم مٍَّن كمعْب يدفع عنهم العذاب كقولو)  (حىقٍَّت عىلىٍيًو الضَّبلى

 كال انصر يشفع ٥بم كيساعدىم ُب شيء.  (َوََّل َيِصريٍ ) ّٔالنحل/
 : يقـو ٗبساعدة اإلنساف كٞبايتو دكف طلبو، أماالفرؽ بي ول ويصري: ول -ُ: فائدة
أخٌص من النصّب، كالنصّب أمشل كأعم من  كالوٕب ،: الذم أيمر بدفعو عنو بعد الطلبالنصري

)يدخل الظا٤بْب ُب نقمتو( ألف الذم  ( كٓب يقليُْدِخُل َمن َيَشاُء ِف َرْْتَِتوِ قاؿ)-ِوٕب، ال
يدخل ا١بنة بفضل هللا كرٞبتو، كلكن الذم يدخل النار بظلمو لنفسو كللناس )كشر الناس من 

نان دل شيء، كخيلق ابليس مزيٌ )بعثت داعيان كمبلغان كليس إٌٕب من ا٥ب )ص( ضٌر الناس(عن النيب
 . ْٔٓكنز العماؿ خربكليس إليو من الضبللة شيء( 

 ﴾ذِّشٌهَ ؽَِْءٍ ًَُِّ ػََََِٰ ًَىٌَُ خٌَُْْٔظَََٰ ُّمِِْْ ًَىٌَُ خٌَُُُِِّْ ىٌَُ كَدَُِّوُ ٖ دًُِٗوِ ؤًََُِْْدءَؤَِّ خظَّخَزًُخ ِٓ﴿-ٜ
َُذوا ِمن ُدويِِو َأْولَِياءَ )  (أَـِ اَتَّ

كا من دكف هللا أنصار يوالوهنم كيستعينوف هبم بقصد االنتفاع االستفهاـ إنكارم للنفي، أـ اٚبذ
منهم؟ كالذم ال ينفعو الرٞبن يصادقو الشيطاف، قد ضلوا ضبلالن بعيدان، كخسركا خسراانن مبينان  

ابن كىلىًو اٍجتىمىعيوا لىوي كقولو)  (اّلِلَُّ ُىَو اْلَوِل  فَ ) ّٕا٢بج/ (ًإفَّ الًَّذينى تىٍدعيوفى ًمن ديكًف اَّللًَّ لىن ٱبىٍليقيوا ذيابى
رادكا أكلياء كأنصار كأعواف اب٢بق فا كحده ىو الوٕب كالناصر للمؤمنْب كا٤بعْب ٥بم اب٢بق أفإف 

اًفعي عىًن الًَّذينى آمىنيوا) ك٦بيب دعواهتم، كٯبلب ٥بم ا٣بّبات كا٤بدافع عنهم كقولو  (ًإفَّ اَّللَّى ييدى
 ، ألنو مالك كل شيء، كمالك النفع كالضر، كاستخدـ، كهللا كحده ا٤بستحق للواليةّٖا٢بج/
( لتنبيو ا٤بؤمن أف ىذه الوالية العامة ىي خاصة  ا٤بستحق ٥با ا٤بؤكدة لو، ال يقدر عليها ُىوَ )

كىكذا بقية  (ُىوَ ، فا٥بداية أكدىا بلفظ )ٖٕالشعراء/(الًَّذم خىلىقىًِب فػىهيوى يػىٍهًدينً إال ىو كقولو)
َوُىَو كٰبشرىم للحساب يـو القيامة ليجازيهم أبعما٥بم، كأيضان ) (ِيي اْلَمْوَتىه َوُىَو ٤تُْ اآلايت )

(أم ٰبي النفوس ا٥بامدة كالقلوب ا٤بيتة، كٲبيت النفوس ا٢بية كالقلوب اليقضة  ٤ُتِْيي اْلَمْوَتىه 
رى اَّللَّي نػىٍفسنا ًإذىا جىاءى أىجىليهىا) كقولو (فقدرتو ىه ُكلِّ َشْيٍء َقِديرَوُىَو َعلَ ) ُُا٤بنافقوف/(كىلىن يػيؤىخًٌ

 .ُِيوسف/(كىاَّللَّي غىاًلبه عىلىى  أىٍمرًهً ) ةقدرة ذاتية فوؽ كل قدر 
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 ﴾ؤُِْٗرُ ًَبَُِْْوِ ظًٌَََِّْطُ ػََِْْوِ سَزِِّ خَُِّوُ رًٌََََُُُِْٰٓد خخْعََِلْعُْْ كِْوِ ِٖٓ ؽَِْءٍ كَمٌُُْٔوُ بََُِ خَُِّوِ ﴿-ٓٔ
لناس فيو ُب ا(ا٣بطاب عاـ لكل ا٤بسلمْب، إف كل شيء ٱبتلف ِمن َشْيءٍ  َوَما اْختَػَلْفُتْم ِفيوِ )

 (فمرجعو إٔب كتاب هللا كسنة نبٌيو)ص(َفُحْكُمُو ِإىَل اّلِلَِّ ا العاـ، )أمور دينهم كدنياىم ٗبعناٮب
ٍيءو فىًإف تػىنىازىٍعتيٍم ُب شى ا٤بوافقة للقرآف، فما حكما بو فهو ا٢بق، كما خالفهما فهو الباطل كقولو)

، عن النيب)ص()إين اترؾ ٗٓالنساء/(فػىريد كهي ًإٔبى اَّللًَّ كىالرَّسيوًؿ ًإف كينتيٍم تػيٍؤًمنيوفى اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخرً 
هنما لن إف ٛبسكتم هبما لن تضلوا بعدم أبدان، ك إفيكم الثقلْب: كتاب هللا كعَبٌب أىل بيٍب، ما 

، يعِب هبما ا٥بداية، كبغّبٮبا احتماؿ َّٖ/ِمزمصحيح الَب يفَبقا حٌب يردا علٌي ا٢بوض(
فهذا ىو صّماـ اْلماف الذي ٦تلك اٖتكم الفاصل بي الناس، وىو القادر على الضبللة، 

ا٤بنقذ من حّبة الضبللة، كا٤برجع ، كىو الدستور ا٥بادم حّل ّتيع اٗتالفات ومتمكن عليها
، كبذلك تتوحد مسّبة األمة كٚبمد ساسوألمات ا١بهالة، لتقـو ا٢بياة على ظكا٤بخٌلص من 

كاستقرار ىذه ا٢بقيقة  ّْإبراىيم/(َوآََتُكم مِّن ُكلِّ َما َسأَْلُتُموهُ ) خبلفاهتا كتنهض حضاراين كقولو
ا٤بهمة ُب ضمّب ا٤بؤمن يوٌحد طريقو كيطمئن قلبو، كتتوٌجو إرادتو على كلمة التوحيد، كتوحيد 

ًإفَّ الًَّذينى فػىرَّقيوا ًدينػىهيٍم كىكىانيوا ًشيػىعنا ت كثّبة منها قولو)الكلمة ينهى القرآف عن االختبلؼ ُب آاي
 ْٔاألنفاؿ/(كىالى تػىنىازىعيوا فػىتػىٍفشىليوا كىتىٍذىىبى رٰبيكيمٍ ) كقولو ُٗٓاألنعاـ/(لٍَّستى ًمنػٍهيٍم ُب شىٍيءو 

ٍيًهٍم فىرًحيوفى كقولو) /(كيل  ًحٍزبو ٗبىا لىدى  .ِّالرـك
ِلُكُم اّلِلَُّ )  أم ككلت أمورم  (َعَلْيِو تَػوَكَّْلتُ (كمدبر أمرم، كالذم ٰبكم بْب ا٤بختلفْب) َرّبِّ ذَه

عجز عنو من أسباب أكلو إٔب ريب كخالقي، أ، ُب كل ما كفوضت مهماٌب من أعماؽ قليب
 (كىىيوى اٍلقىاًىري فػىٍوؽى ًعبىاًدهً ) فهو ثقٍب كمعتمدم كرجائي كىو على كل شيء قدير كقولو

 سباب البلـز توٌفرىا، يبقى التوكل على هللا ىو األمل، كقوؿ موسى، فحْب تنتهي األُٖألنعاـ/ا
يػىٍهًدينً ) ، فعلى اإلنساف أف يعمل ما عليو مع كامل ا٣بربة ِٔالشعراء/ (ًإفَّ مىًعيى رىيبًٌ سى

َعَلى اّلِلَِّ وَ ، كقولو)ّٗالنجم/(كىأىف لٍَّيسى ًلئٍلًنسىاًف ًإالَّ مىا سىعىى  ) كاالختصاص كالتجربة كقولو
)على قدر اإلٲباف يكوف التوٌكل، حسن توٌكل ِف غرر اٖتكم، ُِِآؿ عمراف/(فَػْليَػتَػوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوفَ 

ِإلَْيِو ك) ما ٰبسنو( ئو مر ا)قيمة كل  ِٔٛف هنج البالغ  حكمالعبد على هللا على قدر ثقتو بو(
ية، ككل ما يعرض علٌي من مشكبلت (كإٔب هللا كحده أرجع ُب كل أمورم الدينية كالدنيو أُيِيبُ 

(فعل مضارع، ألف التوٌكل ِإلَْيِو أُيِيبُ فعل ماض ) (َعَلْيِو تَػوَكَّْلتُ ) -ُ: فائدةكمعضبلت. 
عقيدة راسخة من البداية، أما اإلانبة فتأٌب ُب كقت ا٢بدث، فتنيب كترجع إٔب هللا ابستمرار، 

الدقة اللغوية العالية، ألف القرآف كتاب هللا ىذه من ببلغة القرآف الدقيقة، كفصاحتو األنيقة، ك 
تعأب. كىذاف األمراف كثّب ما يذكرٮبا القرآف، ألف ٗبجموعهما كماؿ العبد كٝبالو كجبللو، 

، فبل بد ُِّىود/(َفاْعُبْدُه َوتَػوَكَّْل َعَلْيوِ ) كيفوت كمالو كٝبالو بفوهتما أك فوت أحدٮبا كقولو
ًم ا٢بٍىاًكًمْبى بلفاهتم كقولو)أف يتحاكم الناس إٔب هللا عند خ َوَما قاؿ)-ِ ،ٖالتْب/ (أىلىٍيسى اَّللَّي أبًىٍحكى

(كٓب يقل)كما اتفقنا عليو فحكمو إٔب هللا( للداللة إف اْختَػَلْفُتْم ِفيِو ِمن َشْيٍء َفُحْكُمُو ِإىَل اّلِلَِّ 
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: عدـ تالؼمعىن اَّلخ-ّٝباع األمة يكوف على الصحيح ا٤بوافق للثقلْب الكتاب كالعَبة، إ
ما ١باجة كجداالن إالتقاء اآلراء، إما إف يكوف للوصوؿ إٔب ا٢بقيقة، كتعديل فكر خاطئ، ك 

 مذمومان بدكف فائدة، فهو مراء كجدؿ عقيم فارغ من العلم.
 َُْْظَ كِْوِ َّزْسَئًُُْْ دؤَصًَْخـً خُْإَْٗؼَدِّ ًََِٖٓ ؤَصًَْخـًد ؤَٗلُغٌُِْْ ِّْٖٓ ٌَُُْ ـَؼَََكَدىِشُ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكِ ﴿-ٔٔ

 ﴾ٌَ خُغَِّْٔغُ خُْسَقِريًَُىُ  ؽَِْءٌ ًَِٔؽِِْوِ
فَاِطُر السََّماَواِت هللا تعأب منزؿ ذلك القرآف ليكوف حكمو الفصل فيما ٱبتلفوف، ىو نفسو)

(فاطر: خالق كمبدع كموجود من العدـ على غّب مثاؿ سابق للكوف أبرضو ك٠بائو، َواْْلَْرضِ 
)كمن حكمت ْن و بقاء ىذه ا٢بياة كاستمرارىا ُب الوجود إٔب حدكد األجل ا٤برسـو َجَعَل َلُكم مِّ

(من جنسكم كنوعكم، مع كل ذكر أنثى َأْزَواًجاصنافان)أجعل لكم أشكاالن ك  (َأيُفِسُكْم َأْزَواًجا
كم كم كتسد حاجاتعيسكن إليها، كي تتعاطفوا كتتحاببوا كتتبادلوا ا٤بودة كالرٞبة لتكمل مناف

الكثّبة، فنظٌم هللا حياتكم منذ نشأتكم على أساسها لتستقر نفوسكم، كهللا أعلم ما ينفعها  
نىكيم مَّوىدَّةن كقولو) ا لًٌتىٍسكينيوا إًلىيػٍهىا كىجىعىلى بػىيػٍ ٍن أىنفيًسكيٍم أىٍزكىاجن لىقى لىكيم مًٌ تًًو أىٍف خى كىًمٍن آايى
/(كىرىٍٞبىةن  كحسن ا٤بساكنة كا٤بعاشرة ا٢بسنة، مركز ثقل  ، فجعلت اآلية السكن النفسيُِالرـك
ليكوف الزواج)ميزاف دقيق يل، ض(ك٥بذا جاء ببلـ التعليل كعنصر التفلتسكنوا إليهااآلية)

  متوازف: فمن وّّف، استوّف(!
كجعل هللا ُب الغريزة ا١بنسية لذة كمتعة، ليستدرج اإلنساف ابختياره إٔب سد حاجتو ابلزكاج 

ليمتد ُب اجملتمع أبكالده، كا٢بفاظ على بقاء النوع، فاإلنساف أخذىا ا٤بتكافئ كالتناسل 
ْن َأيُفِسُكْم : قاؿ تعأب ُب اإلنساف)ٝتا تلفت النظرللمتعة، كا٢بيواف أخذىا للتناسل!  مِّ

(كٓب يذكر من أنفسكم، للداللة العلمية أف زكاج َوِمَن اْْلَيْػَعاـِ َأْزَواًجا( كقاؿ ُب ا٢بيواف)َأْزَواًجا
إلنساف السعيد ٱبضع لوحدة النفس ا٤بشَبكة بْب الزكجْب ا٤بتكافئْب، حٌب ٰبصل على كحدة ا

(بينما زكاج ا٢بيواف ال ٱبضع للتكافؤ، كال لتسكنوا إليهاالسكن ا٤بتبادؿ كا٤بتعادؿ بْب الزكجْب)
يشملو نظاـ كحدة النفس ا٤بشَبكة بْب الزكجْب، كإ٭با ٱبضع للتناسل كالتكاثر بْب الذكر 

األنثى، راجع للتفصيل كتايب السكن الزكجي ا٤بتكافئ ُب ا٤بنظور القرآين الفريد. بقلم الباحث ك 
: لقد تفٌرد هللا تعأب ابلتوحيد دكف كل خلقو، قايوف الزوجي  العاـمكي قاسم البغدادم. 

الذم ٯبمعهم قانوف الزكجية العاـ، الذم يشمل اإلنساف كا٢بيواف كالطيور كا٢بشرات 
 .ت..إْبكالنباات
لىٍقنىا زىٍكجىٍْبً لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى ) كقولو الزكجية ظاىرة ُب األحياء،  ْٗالذارايت/ (كىًمن كيلًٌ شىٍيءو خى

)شيء( تشمل غّب األحياء أيضان! كالتعبّب القرآين الفريد يقرر أف األشياء كاألحياء  كلكن كلمة
حد ليس ُب حقيقتو شيئان كاحدان، كإ٭با ٨بلوقة على أساس الزكجية العامة، أم أف الشيء الوا

ىو شيئاف اجتمع بعضهما إٔب بعض ابلتزاكج فكاف منهما ىذا الشيء ا١بديد، كىذا دليل 
الفرد  على أف هللا ا٣بالق كحده ىو الذم خلق قانوف الزكجية العاـ، كىو كحده الواحد األحد
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ناؾ من شيء ٲباثلو كال يشاهبو، ٍب ( فليس ىلَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ ا٤بتفرد الذم ال شريك لو)
يكثركم كينشركم، من الذرء كىو البث كالنشر كالنسل كالتكاثر، كُب ىذا  (يَْذَرؤُُكْم ِفيوِ قاؿ)

( ليس لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ نتفاع هبا)التدبّب ا٢بكيم ٰبفظ ا٤بوجودات كالكائنات كلها، ليكمل اال
كال ُب صفاتو كال ُب أفعالو، فهو هللا الواحد األحد الفرد  مثيل كال شبيو كال نظّب ال ُب ذاتو 

، ألنو ال شبيو لو ُب ا٤بخلوقْب، ألف ْ-ّالتوحيد/ (كىٓبٍى يىكين لَّوي كيفيونا أىحىده د، ٓبٍى يىًلٍد كىٓبٍى ييولى الصمد)
ُب ا٤بخلوقْب الضعف كالعجز كا٢باجة كا١بهل كالتغيّب كا٤بوت كالفناء، كُب ىذه الصفات 

ؿ الربوبية، سبحاف من ال ٰبد كال يوصف كال ٲبس، كال لو جسم كال صورة، كال حدكد إبطا
 .الكاؼ ىنا لتأكيد النفي (لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ كال قيود، كال يقاس كال تدركو العقوؿ كا٢بواس )

: إثبات ذاتو العليا ا٤بثلى غّب مشبهة أبية ذات، فليس كذاتو ذات، كال  ويكوف معىن التوحيد
يًّا)هللا( كقولو) سما٠بو اك ٍل تػىٍعلىمي لىوي ٠بًى (ألنو فوؽ كل شيء، لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ ) ٓٔمرًن/(ىى

كخالق كل شيء، تنزيهان  تعأب عن التشبيو، حيث أف ا٤بثل أقل، فبل تقل أف هللا لو مثل، 
كلكنو أراد أف  ألف مثلو الذم ىو أدىن منو ليس لو مثل، كأف األسلوب أيٌب)ليس مثلو شيء(

 (فنفي ا٤بثلية عن ا٤بثل، لتنتفي من ابب أكٔب عن األصللَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ يؤكدىا بشدة فقاؿ)
(كناية ببلغية عن الذات ا٤بثلى، أم ليس كذاتو شيء، كأف ذاتو سبحانو ال لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ )
سبحانو متفرد ُب صفاتو كُب ذاتو ثلها ذات أحد ُب ىذا الوجود من ٝبيع الوجوه، ألف هللا اٲب

القدسية، ال يشاركو أحد ُب أم شيء، ألنو ا٤بطلق ُب كل شيء، كغّب ٧بدكد ُب كجوده، 
ألفكار. فا تعأب ىو الواحد النفراده اكوف كالية هللا على كل شيء كالسيما على القلوب ك تف

ا٥بم ٤با يسألو خلقو من ا٢بوائج (ألقو َوُىَو السَِّميعُ ابلكماؿ كا١بماؿ كا١ببلؿ من كل الوجوه)
(أبفعا٥بم كأعما٥بم اْلَبِصريُ بلساف ا٢باؿ أـ بلساف ا٤بقاؿ، فيقضي لكل ٗبا يستحقو من ا٢باجة)

(إهنا صفة  كصفة لئلنساف، فعلينا أف نفهمها على َوُىَو السَِّميُع اْلَبِصريُ فيجازيهم عليها، )
 حكم السميع البصّب. أم ىو ٰبكم (لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ أساس )

 ﴾ٌِِْْػَ ؽَِْءٍ زٌَُِِّ بَِّٗوُ ًََّوْذِسُ َّؾَدءُ َُِٖٔ خُشِّصْمَ َّسْغُوَُُوُ َٓوَدُِْذُ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكِ ﴿-ٕٔ
: ا٤بفاتيح، كىي كناية عن ا٣بزائن ا٤بتنوعة، كمفاتيح ا٘تقاليد(َلُو َمَقالِيُد السََّماَواِت َواْْلَْرضِ )

و ٥با، ُب أمور ظكقدرتو عليها كحفكا٤بلكات كأسرارىا، اهبا، كا٢باجات كتطوراهتا، األرزاؽ كأسب
الكوف كالكائنات كلها ُب قبضتو كُب تدبّبه كتقديره، أيخذ منها مايريد، كيعطي ا٤بفتاح ٤بن 

: فبلف تؤب مقاليد ا٢بكم أم ويقوؿء من عباده، كال ٲبلك أحد معو من األمر شيئان، ايش
كىًإف مًٌن شىٍيءو ًإالَّ ًعندىانى خىزىائًنيوي كىمىا الدكلة بيده، كىو ا٢باكم ا٤بطاع كقولو)أصبحت خزانة 

رو مٍَّعليوـو  كن )ىل تنفذ خزائنك؟ فقاؿ: خزائِن: سأؿ موسى ربو ُِا٢بجر/ (نػينػىزًٌليوي ًإالَّ بًقىدى
ن عجائب يقظة (، كىناؾ من ا٤بقاليد ا٤بعنوية ما أكدع هللا تعأب ُب صدكر أكليائو، مفيكوف

 القلوب أف يكوف فيها من خزائن رٞبتو كلطفو، فكل قلب ٨بزف لنوع من ألطافو سبحانو كقولو
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يَػْبُسُط ) ِفاطر/(مَّا يػىٍفتىًح اَّللَّي لًلنَّاًس ًمن رٍَّٞبىةو فىبلى ٩بيًٍسكى ٥بىىا   كىمىا ٲبيًٍسٍك فىبلى ميٍرًسلى لىوي ًمن بػىٍعًدهً )
  (يَػْقِدرُ الرِّْزَؽ ِلَمن َيَشاُء وَ 

كيقَب  (َويَػْقِدرُ سباب البلزمة )عباده ٢بكمة معينة مع األخذ ابأل يوٌسع الرزؽ ٤بن يشاء من
كيضيق على من يشاء، كٯبعل عنده ضركرايت معيشتو، ٕبسب السنن كالقوانْب الٍب كضعها 

ري سباب ا٤بتاحة ُب ىذه ا٢بياة كقولو)بْب عباده، كاٚباذ األ اًلقو غىيػٍ ٍل ًمٍن خى نى ىى اَّللًَّ يػىٍرزيقيكيم مًٌ
َّل يشغلك رزؽ مضموف، عن ) عن اإلماـ ا٢بسن العسكرم)ع(: ّفاطر/ (السَّمىاًء كىاأٍلىٍرضً 
عطاه هللا أكثر أ، كهللا أعلم ٗبا يصلح خلقو، فبل ينظر إٔب من ّْٖ/ٖٕالبحار (عمل مفروض

نػٍَّوا مىا فىضَّلى اَّللَّي بًًو بػىٍعضىكيمٍ ) منو كقولو ، الرزؽ متعٌلق ابألجل، ِّالنساء/(عىلىى  بػىٍعضو  كىالى تػىتىمى
رى اَّللَّي نػىٍفسنا فأجل اإلنساف ٧بدكد، فبل بد أف يكوف رزقو متوفران مع مدة أجلو كقولو) كىلىن يػيؤىخًٌ

اءى أىجىليهىا (يعلم أحواؿ عباده، فيعطي كبلن ما يليق ِإيَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ ) ُُا٤بنافقوف/(ًإذىا جى
على  ملعتو اطٌ ل، )، كتقتضيو مشيئتو. فيجب أف يكوف التوجو إليو كحده ال شريك لوٕبكمتو

 .الغيب، لرضيتم ابلواقع(
 خُذَِّّٖ ؤَهٌُِْٔخ ؤَََْٰٕ ًَػِْغَََٰ ؽَشَعَ ٌَُُْ َِّٖٓ خُذِِّّٖ َٓد ًَفَََّٰ زِوِ ٌُٗلًد ًَخَُّزُِ ؤًَْلَْْنَد بَُِْْيَ ًََٓد ًَفَّْْنَد زِوِ بِزْشَخىَِْْ ًٌَُٓعَ﴿-ٖٔ

 ﴾نِْرُُّ َٖٓ بَُِْْوِ ًََّيْذُِ َّؾَدءُ َٖٓ بَُِْْوِ َّفْعَسِِ خَُِّوُ بَُِْْوِ ظَذْػٌُىُْْ َٓد خُُْٔؾْشًِِنيَ ػَََِ ًَسُشَ كِْوِ ظَعَلَشَّهٌُخ ًََُد
 امتداد ٤با جاء بو أنبياء أكلو االذم جاء بو النيب دمحم)ص(برسالة اإلسبلـ، ىو  فٌ إ( مقدم )

ح كإبراىيم كموسى كعيسى( كإ٭با خٌص سبحانو ىؤالء ابلذكر، ألف لكل كاحد منهم العـز )نو 
ها كأحكامها، كوجوب ئ( كٗببادابلتوحيد والنبوة وا٘تعادشريعة تتفق مع شريعة اآلخرين)

الواجبات كٙبرًن ارمات، كتدعيم األخبلؽ، كمعارضة الفساد كا١بهل، كتفَبؽ كاحدة عن 
جتماعية كاالقتصادية، الٍب تصلح لزماف دكف زماف، ليس ألحد الاألخرل ُب بعض الفركع ا

، شريع  ٤تكمها من خلق هللا أف يٌشرع غّب ما شرعو هللا، فا كحده ىو الذم يٌشرع لعباده
، ككل ما عدا يظاـ عادؿ ٛتكم مرتبط بعالق  مشرتك  بي السنن اإليسايي  والسنن الكويي 

كالرابطة، لقد شرٌع هللا للبشرية ما يعلم سبحانو أنو يتناسق تشريع هللا قاصر عن تلك اإلحاطة 
مع فطرهتا كطبيعتها كنظاـ الكوف العاـ، كبذلك يتوٌحد مصدر التشريع، كيكوف ا٢بكم  
كحده كىو خّب ا٢باكمْب، كما عدا ىذا ا٤بنهج فهو خركج على شريعة هللا، كعلى ما كٌصى بو 

ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمنا فىاتًَّبعيوهي   كىالى تػىتًَّبعيوا الس بيلى )األنبياء، كيكوف ُب ضبلؿ بعيد كقولو ذى كىأىفَّ ىى 
ًلكيٍم كىصَّاكيم بًًو لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى  ًبيًلًو ۚ ذى  ابلغة هللا تعأب ، فهي كصية ُّٓاألنعاـ/(فػىتػىفىرَّؽى ًبكيٍم عىن سى

 .األٮبية ١بميع العباد
َن ال) :ا٘تعىن ينِ َشرََع َلُكم مِّ سٌن هللا لكم طريقة ىادية مثلى، كبٌْب كأكضح لكم )أيها  (دِّ

ينِ ا٤بسلموف( ) َن الدِّ القٌيم، أبصولو كفركعو كشريعتو، كىو دينو الذم ارتضاه، كالذم كصى  (مِّ
)إٌف ىذا اإلسبلـ دين هللا الذم اصطفاه لنفسو، ِٜٛٔف هنج البالغ  خطب بو ٝبيع أنبيائو 

اه خّبة خلقو، كأقاـ دعائمو على ٧ببتو، أذٌؿ األدايف بعزتو، ككضع كاصطنعو على عينو، كاصف
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دين هللا: منهج حياة متألق، أيو الشريع  الّسهل  ا٤بلل برفعو، كىدـ أركاف الضبللة بركنو( 
، كالدين القيم ا٢بنيف، فهو ركح السعادة كا١بماؿ، الّسمح ، ا٘تتناسب  مع الفطرة البشري 

ٍَّن أىٍسلىمى كىٍجهىوي َّللًًَّ كىىيوى ٧بيًٍسنه اؿ كقولو)كقطب الرحى للجبلؿ كالكم  (كىمىٍن أىٍحسىني ًديننا ٩بًٌ
(من أىم العقائد كاألعماؿ، كقٌدـ نوحان للداللة على قدـ شريعتو َما َوصَّىه ِبِو يُوًحا) ُ ِٓالنساء/

َنا ِإلَْيكَ كطوؿ عهدىا) ب النيب)ص( كٌسر (كتغيّب التوصية إٔب اإلٰباء ُب جانَوالَِّذي َأْوَحيػْ
َنا تقدٲبو على من كاف قبلو، لبياف فضلو كفخامتو كارتفاع منزلتو كاالعتناء برسالتو) َوالَِّذي َأْوَحيػْ

  (ِإلَْيكَ 
َنا بِِو ِإبْػَراِىيَم َوُموَسىه من ا٤بعارؼ كالعلـو ا٤بتنوعة كاألحكاـ الشرعية كاألخبلؽ) َوَما َوصَّيػْ

، كأصحاب الشرائع العظيمة (كخٌص ىؤالء ابلذكر ألهنم َوِعيسَ  أكابر األنبياء من أكٕب العـز
هللا بتبليغ شرع من قبلو، كٓب يزؿ األمر  مكاالتباع الكثّبة، كأما من عداىم، فإ٭با كاف يبعثه

إبرساؿ الرسل تَبا، كاحدان بعد كاحد إللقاء ا٢بجة على الناس، حٌب ختم هللا الرسل ٖبّب ا٤بلل 
( ا٢بق الثابت اإلسالـم ٝبع الشرائع ا٤بتقدمة ُب دين هللا الواحد)كخّب األنبياء دمحم)ص( الذ
كال يتغٌّب كال يتبدؿ كال يتحوؿ، بعض الشرائع الفرعية تتغٌّب كال يتعدد الكامل الذم ال يتجزٌأ 

ويبقى دين هللا اٖتق الثابت َّل يتغرّي ِبصولو اْلساسي  الثالث )التوحيد، مع تغّب الظركؼ، 
متداد انو أ، فيشعر النيب)ص( وىذا اْلصل ا٘تشرتؾ بي ّتيع الرساَّلت (والنبوة، وا٘تعاد

نو على سّبهتم الصا٢بة يسّب، كمهما يصيبو من أذل، فيشَبؾ معهم أ٥بؤالء النخبة الكراـ، ك 
ينَ ) ُب ىذا ا٤بوكب الكرًن على هللا (أف أقيموا دين هللا الكامل الواحد ا٤بوٌحد َأْف َأِقيُموا الدِّ

ينَ بشرطو كشركطو ) (اإلسالـ) نيفا٤بٌتحد ا٢ب (كإقامة الصبلة، أم ابلتمسك بو َأِقيُموا الدِّ
كااللتزاـ ٗبنهجو كاافظة عليو كالدفاع عنو، كاالستقامة مع الناس كحسن التعامل معهم، كال 

عن النيب)ص(ُب  ،كال تَبكوه كتعرضوا عنو (جتهاد مقابل النصا َّل) ىواء فيهاتدخل األ
ىذا الدين قد ارتضيتو لنفسي، كال يصلحو إاٌل الٌسخاء كحسني ا٣بيليق،  حديث قدسي)إفٌ 

ينَ ) ِّٓ/ّكنز العماؿ خرب فأكرموه هبما ما صحبتموه(! (كاجعلوه قائمان فاعبلن َأْف َأِقيُموا الدِّ
ٗبنهجو، قواٌين بتأثّبه كدقة علومو كٝباؿ ىدايتو كتثبيت حجتو على الناس كاستقامتو بينهم، أم 

كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلربًٌ كىالتػٍَّقوىل    كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى اإٍلًٍبًٍ ) ا بو ٝبيعان كخذكا بو كال ٚبتلفوا فيوٛبٌسكو 
ًلكى ًمنكيٍم ًإالَّ ًخٍزمه ) ، فبل يؤمنوا ببعض كيكفركا ببعضِا٤بائدة/(كىاٍلعيٍدكىافً  ا جىزىاءي مىن يػىٍفعىلي ذى  فىمى

نٍػيىا    ، سيئل اإلماـ الصادؽ)ع(عن ٖٓالبقرة/ (كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يػيرىد كفى ًإٔبى  أىشىدًٌ اٍلعىذىابً  ُب ا٢بٍىيىاًة الد 
أدىن ما ٱبرج بو الرجل من اإلسبلـ فقاؿ)أف يرل الرأم ٖببلؼ ا٢بق فيقيم عليو(ٍب تبل 

ليوي قولو) ٲبىاًف فػىقىٍد حىًبطى عىمى   .َٔص ِٕةكسائل الشيع، ٓا٤بائدة/(كىمىن يىٍكفيٍر اًبإٍلً
(اجعلوا دين هللا القيم قائمان مؤثران ٧بفوظان مستمران ُب عطائو، كمن غّب خبلؼ َوََّل تَػتَػَفرَُّقوا ِفيوِ )

حزاب أختلف قلوبكم، ال تفرقوا دين هللا الواحد إٔب مذاىب ك تفيو كال اضطراب، ال ٚبتلفوا ف
من أىل اإلسبلـ  كٝباعات يكره بعضكم بعضان، إبقامة بعضو كترؾ بعض، إف كنتم حقان 
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٧باؿ أف ٯبمعهم شيء إاٌل ا٤بصاّب ا٤بادية  كالقرآف، كالذين ال ٯبمعهم اإلٲباف اب كٗبحمد)ص(
ُهْم ِف َشْيءٍ ) ا٤بؤقتة، كقولو ، تثبت ُٗٓاألنعاـ/(ِإفَّ الَِّذيَن فَػرَُّقوا ِدينَػُهْم وََكايُوا ِشيَػًعا لَّْسَت ِمنػْ

، مع تغٌّب الظركؼ كالزماف األساسية مع تعدد األنبياء اآلية كحدة أصوؿ الرساالت السماكية
كا٤بكاف، أما الشرائع فهي الٍب تتغٌّب ُب التطبيقات كتتوٌحد ُب األىداؼ، كلو اجتمع كل 

ختبلؼ ا٤با اختلفوا فيما بينهم، ألف بينهم تعدد أدكار، ك ُب مكاف كاحد كا٤برسلْب  األنبياء
كىالى تىكيونيوا كىالًَّذينى تػىفىرَّقيوا كىاٍختػىلىفيوا سامية كقولو)ة كاحدأساليب، ككحدة ىدؼ كغاية مشَبكة 

 (َوََّل تَػَناَزُعوا فَػتَػْفَشُلوا َوَتْذَىَب ِر٤ُتُكمْ ، كقولو)َُٓآؿ عمراف/(ًمن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلبػىيًٌنىاتي 
رىوف من ا٢بق )إاٌيكم كالٌتلوف ُب دين هللا، فإف ٝباعة فيما تك ، عن اإلماـ علي)ع(ْٔاألنفاؿ/

 قة خّبان ٩بن مضى، كال ٩بن بقي(ر خّب من فرقة فيما ٙبٌبوف من الباطل، كإف هللا ٓب يعط أحدان بف
  . ّّص َُشرح النهج

ستقامة، دين القيم (صعب عليهم دين ا٢بق كا٣بّب كاالَكبُػَر َعَلى اْلُمْشرِِكَي َما َتْدُعوُىْم ِإلَْيوِ )
ك ألهنم ليسوا من أىلو كال من معدنو، ألنو سيخلعهم خبلؽ، صعب عليهم ذلكا٤ببادئ كاأل

هي من السيادة كالزعامة ا١باىلية، فسيعادكنك كال يضركنك ُب شيء كقولو) كىًإذىا ذيًكرى اَّللَّي كىٍحدى
، ْٓالزمر/(ٍستػىٍبًشريكفى امٍشىأىزٍَّت قػيليوبي الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى اًبآٍلًخرىًة   كىًإذىا ذيًكرى الًَّذينى ًمن ديكنًًو ًإذىا ىيٍم يى 

ا لىشىٍيءه عيجىابه ) كقولو ذى ا   ًإفَّ ىى  (هللا اّلِلَُّ ٣َتَْتيب ِإلَْيِو َمن َيَشاءُ ) ٓص/(أىجىعىلى اآٍل٥ًبىةى ًإ٥بى نا كىاًحدن
يػىٍهًدم ًبًو اَّللَّي مىًن ) يصطفي كٱبتار لدينو من يشاء من عباده الصا٢بْب الكفوئْب النزيهْب كقولو

ـً اتػَّبىعى  ٔب دينو من ييقبل إ(يهدم ابلتوفيق َويَػْهِدي ِإلَْيِو َمن يُِنيبُ )ُٔا٤بائدة/(رًٍضوىانىوي سيبيلى السَّبلى
عليو كيرغب فيو كيرجع إليو ابلطاعة الصادقة، كيتوب كيستقيم مع هللا كمع الناس، ككأنو يعٌده 

، كا٤بعاند حـر نفسو من نعمة ُُالتغابن/(كىمىن يػيٍؤًمن اًبَّللًَّ يػىٍهًد قػىٍلبىوي إعدادان ٥بذه ا٤بهمة كقولو)
: ىي الطريق إٔب ا٤باء، فسمي منهج هللا الذم الشريع (َشرََع َلُكم)-ُ: فائدة. ةكالدراي ا٥بداية

)شرع(من الشريعة، أم الطريق إٔب ما ٰبييك، فكاف  خبلؽي القلوب ابلقيم كا٤ببادئ كاأليٰب
 .ا٤بعُب ا٤بعنوما٤باء ٰبيي ا٤ببُب ا٤بادم، ككاف الشرع ٰبيي 

ينِ (: أيٌب القرآف الكرًن بكلمة)وإسالـ الشريع  ،إسالـ الدين)-ِ (اب٤بفرد بشكل دائم،  الدِّ
٭با عنده دين قيم كاحد موٌحد إبو اب١بمع أك التثنية أبدان، ألف هللا ليس عنده أدايف، ك  كٓب أيتً 

 يتغري وَّل يتبدؿ وَّل ْلف دين هللا حق، واٖتق اثبت َّل(اإلسالـمتحد لكل األنبياء، كىو )
(الواحد اإلسالـ) ، فيكوف دين هللا الكاملتعدد، ْليو القيم  العليا ِف الوجودييتحوؿ وَّل 

الثابت أبصولو ا٤بشَبكة، كإف تعددت األنبياء كا٤برسلْب ىي)التوحيد، كالنبوة، كا٤بعاد(كسائر ما 
(من العبادات اإلسالـشرائع يكوف بو ا٤بؤمن مؤمنان، أما فركع الدين متعددة، كتسمى)

سب الظركؼ كمصلحة األجياؿ  ٕبكا٤بعامبلت كاألخبلؽ، فهي شرائع قابلة بعضها للتغيّب 
 .ْٖا٤بائدة/(ًلكيلٌو جىعىٍلنىا ًمنكيٍم ًشٍرعىةن كىًمنػٍهىاجنا) كقولو



 

  اٗتامس والعشروف/ إتزء  ٖ٘  / عدد آايهتا كي/ م ٕٗالشورى / سورة  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     525
 

كىذا االختبلؼ الناشئ من اختبلؼ األمم كتفاكت طبائعهم كتغّب الزماف كتٌطور فكر 
(الواحد الثابت لكل الرساالت كإف تعددت إسالـ الدين) لحطندان مصاإلنساف، فصار ع

ـي األنبياء كقولو) ٍسبلى ، ىو إسبلـ الدين الواحد الثابت الدائم ُٗآؿ عمراف/(ًإفَّ الدًٌينى ًعندى اَّللًَّ اإٍلً
ا٤بشَبؾ، الدين ا٢بق الكامل الذم ال يتغٌّب مع ٝبيع رساالت األنبياء، كإف تعددت بعض 

 (إسالـ الشريع كىذا يسمى) ،كالفرائض، كاختلفت بعض األحكاـ ٕبسب الظركؼالشرائع 
ـً ًديننا فػىلىن يػيٍقبىلى ًمٍنوي كىىيوى ُب اآٍلًخرىًة ًمنى ا٣بٍىاًسرًينى كقولو) ٍسبلى تىًغ غىيػٍرى اإٍلً ، ٖٓآؿ عمراف/(كىمىن يػىبػٍ

لَّةى أىبًيكيٍم ًإبٍػرىاًىيمى ۚ ىيوى مًٌ ىذا إسبلـ إبراىيم ا٣بليل)ع( كقولو): كل اْليبياء يدينوف ابإلسالـ
، ِٕيونس/(كىأيًمٍرتي أىٍف أىكيوفى ًمنى اٍلميٍسًلًمْبى ) ، كإسبلـ نوحٖٕا٢بج/(٠بىَّاكيمي اٍلميٍسًلًمْبى ًمن قػىٍبلي 

 (تػىوىفًَِّب ميٍسًلمنا) ، كإسبلـ يوسفُّالنمل/ (أىالَّ تػىٍعليوا عىلىيَّ كىأٍتيوين ميٍسًلًمْبى كإسبلـ سليماف)
، ْٖيونس/(ًإف كينتيٍم آمىنتيم اًبَّللًَّ فػىعىلىٍيًو تػىوىكَّليوا ًإف كينتيم م ٍسًلًمْبى ) ، كإسبلـ موسى لقوموَُُيوسف/

ٍد أبًىنػَّنىا ميٍسًلميوفى ) كاسبلـ حواريوا عيسى كىمىٍن ، كإسبلـ عباد هللا الصا٢بْب)ُُُا٤بائدة/(كىاٍشهى
 ّّفصلت/ ( كىعىًملى صىا٢ًبنا كىقىاؿى ًإنًَِّب ًمنى اٍلميٍسًلًمْبى أىٍحسىني قػىٍوالن ٩بًٌَّن دىعىا ًإٔبى اَّللًَّ 

 ًَبَِّٕ زَْْنَيُْْ َُّوُنَِِ ُّٓغًََّٔ ؤَـٍََ بَََُِٰ سَّزِّيَ ِٖٓ عَسَوَطْ ًََِِٔصٌ ًٌَََُُْدًََٓد ظَلَشَّهٌُخ بَُِّد ِٖٓ زَؼْذِ َٓد ـَدءَىُُْ خُْؼُِِْْ زَـًْْد زَْْنَيُْْ  ﴿ -ٗٔ

 ﴾ُٓشِّرٍ ِّٓنْوُ ؽَيٍّ َُلِِ زَؼْذِىِْْ ِٖٓ خٌُِْعَدذَ ؤًُسِؼٌُخ خَُّزَِّٖ
، عندما هناىم عن التفرؽ، أخربىم عن ُّاآلية/(كىالى تػىتػىفىرَّقيوا ًفيوً  أىٍف أىًقيميوا الدًٌينى ) قاؿ تعأب
فإف أىل الكتاب اليهود كالنصارل ٓب يتفرٌقوا ُب الدين، ضرار االختبلؼ كمساكئو، أك ٨باطره، 

، كالتعايش ا٤بشَبؾ حٌب أنزؿ هللا عليهم الكتاب ا٤ببْب الداعي للتوٌحد، كا٤بوجب لبلجتماع
نَػُهمْ ) ففعلوا ضد ما أيمرىم بو كتاهبم كعدكاانن منهم بدافع ا٢بمية ا١باىلية، فإهنم  (بَػْغًيا بَػيػْ

ازع، بينهم ا٤بشاحنة كالعداكة كالبغضاء، فوقع االختبلؼ كالتفرٌؽ كالتن تٙباسدكا، كحصل
ؽ الناس، الذين شرٌع ٥بم (كما تفرٌ َوَما تَػَفرَُّقوا) :ا٘تعىنفاحذركا أيها ا٤بسلموف أف تكونوا مثلهم، 

ِإَّلَّ ِمن بَػْعِد َما ؽ، كيدعو إٔب التعايش السلمي بْب الطوائف)الدين القيم الذم يوٌحد كال يفرٌ 
نَػُهمْ  ألنفسهم، سواء ك كحسدان كظلمان للحق كا٢بقيقة (تفرقوا اعتداءن بينهم َجاَءُىُم اْلِعْلُم بَػْغًيا بَػيػْ

ولو توّجهوا  ما تفرقوا، مل يتفرقوا عن قوا ٙبت أتثّب األىواء ا١بائرة، كالشهوات الباغية، تفرٌ 
، إاٌل بعدما جاءىم العلم ٗبا ىو حق ُب كحدة الكلمة، ككلمة جهل واشتباه من بعد أيبيائهم

 .ٛبت عليهم ا٢بجة بكل كضوحالتوحيد، كصدؽ ما جاء بو األنبياء، ك 
نَػُهمْ ) : الظلم كاالعتداء ك٘باكز ا٢بدكد من ا٢بق إٔب الباطل، كاال٫براؼ عن خط البغي (بَػْغًيا بَػيػْ

االعتداؿ ابالفراط كالتفريط، ككانت التفرقة مبنية على ا١بور، كمن ضاؽ عليو ا٢بق فا١بور عليو 
رة، كحٌب الدنيا، كطلبان للرائسة كالوجاىة، أضيق، كمبنية على الظلم كحٌب ا١باه كالظهور كالشه

هنم اختلفوا ُب ا٢بق الواضح كىم إ، إهنم اختلفوا ِف البديهيات فوقعوا ِف أشكل ا٘تشكالت
أعلم الناس بو، كىم يعلموف ٨باطر االختبلؼ، فبل سبب موجب للخبلفات إاٌل خبث السرائر 
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 ،ئفة تذىب مذىبان كتدعو إليومائر، كطلب ا٢بمية ا١باىلية الٍب جعلت كل طاضكسوء ال
أىفىحيٍكمى ا١بٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ) كتضلل ما سواه طلبان للسيطرة على ٝباىّب الناس كقولو

ا لًٌقىٍوـو ييوًقنيوفى    .َٓا٤بائدة/ (ًمنى اَّللًَّ حيٍكمن
  (م َسمًّى َأَجلٍ  ِإىَله  َوَلْوََّل َكِلَمٌ  َسبَػَقْت ِمن رَّبِّكَ )

كلوال كعد مسبق اثبت من ربك بتأخّب حساهبم كعذاهبم ليـو القيامة، كإالٌ ألخذ بو الطغاة ُب 
نَػُهمْ ) ىذه ا٢بياة الدنيا ستئصاؿ ا٤ببطلْب، كسبق ُب علم (لعٌجل ٥بم العقوبة سريعان ابلَُّقِضَي بَػيػْ

يػيؤىاًخذي اَّللَّي النَّاسى  كىلىوٍ ) هللا أف تكوف الدنيا عمبلن ببل حساب، كاآلخرة حساابن ببل عمل كقولو
ريىيٍم ًإٔبى  أىجىلو م سىمًّى ا ًمن دىابَّةو كىلى ًكن يػيؤىخًٌ َوِإفَّ الَِّذيَن ، )ْٓفاطر/ (ٗبىا كىسىبيوا مىا تػىرىؾى عىلىى  ظىٍهرًىى

 ف بقية أىل الكتاب،  من أىل العلم، الذين عاصركا رسوؿ هللاإك  (بَػْعِدِىمْ  ِمن ُأورِثُوا اْلِكَتابَ 
ْنُو ُمرِيبٍ كرثوا الكتاب من بعد أسبلفهم السابقْب) )ص( لفي شك من التوراة  (َلِفي َشكٍّ مِّ
٪بيل، كُب اشتباه كثّب كُب حّبة كقلق كريبة، حيث اختلف سلفهم بغيان كعنادان، كىم كاإل

، كىم ليسوا على علم كإٲباف من أمر دينهم ككتاهبم، كإ٭با ىم االاشَبكوا ُب  ختبلؼ ا٤بذمـو
قلدكف آلابئهم كأسبلفهم ببل دليل، كيتبعوهنم اتٌباعان أعمى ببل حجة كال برىاف، لعدـ كضوح م

كالعرؼ االجتماعي كا٤بواقع كالثراء الرؤية الفكرية، كانطلقوا على أساس النسب كا٢بسب كا١باه 
 .الدينية ا٤بتصدرة للمشهد

ْنُو ُمرِيبٍ ) شرع هللا، لفي شك من كتاهبم القرآف (كناية ببلغية عن الذين نقضوا َلِفي َشكٍّ مِّ
كمن دمحم، فكانوا ُب حّبة كقلق ٕبيث ال يستطيعوف إدراؾ ا٢بق بشكل كاضح، نتيجة 

َّا ذيكًٌريكا بًوً ) التحريفات الشديدة الٍب أدخلها مؤسسو الفًب كقولو ، ُْا٤بائدة/(فػىنىسيوا حىظًّا ٩بًٌ
كىيػىقيوليوفى ىيوى ًمٍن ًعنًد اَّللًَّ كىمىا ىيوى ًمٍن قولو)كالذم ٓب ينسوه كتموه، كالذم ٓب يكتموه حرٌفوه، ك
: لقد جاءت الرسالة فائدة. ٖٕآؿ عمراف/(ًعنًد اَّللًَّ كىيػىقيوليوفى عىلىى اَّللًَّ اٍلكىًذبى كىىيٍم يػىٍعلىميوفى 

صحاهبا طريقهم ا٤بستقيم إٔب هللا، كيقودكا من كرائهم من البشر بغّب ضعف أاإلسبلمية ليعرؼ 
غّب صا٢بْب لقيادة  فصاهبم الشك يكونو أردد كال شك كال ضبلؿ كال عصبية دينية، فإذا كال ت

ط اإلٲباف كيفسد الدين كيطفئ نور القلوب، لقد خبل مركز القيادة البشرية بأحد، كالشك ٰب
 سْب!َب ، كفريسة للمفالصا٢بة، كاألمة ببل قيادة صا٢بة، تكوف أمة ضائعة

 ُِإَػْذٍَِ ًَؤُِٓشْضُ  ًِعَدذٍ ِٖٓ خَُِّوُ ؤَٗضٍََ زَِٔد آَٓنطُ ًَهَُْ  ؤَىٌَْخءَىُْْ ظَعَّسِغْ ًََُد  ؤُِٓشْضَ ًََٔد خعْعَوًَِْْكَِِزََُِٰيَ كَددْعُ  ﴿-٘ٔ

 ﴾قِريُخَُْٔ ًَبَُِْْوِ زَْْنَنَد َّفَْٔغُ خَُِّوُزَْْنٌَُُْ  ًَ زَْْنَنَد لُفَّصَ َُد  ؤَػَْٔدٌُُُْْ ًٌََُُْْ ؤَػَْٔدُُنَد َُنَد ًَسَزٌُُّْْ سَزُّنَد خَُِّوُ  زَْْنٌَُُْ
اشتملت اآلية على عشر أكامر كنواه مهمة، كل منها مستقل بذاتو، كال نظّب ٥بذه اآلية سول 

إهنا القيادة ا١بديدة للبشرية ٝبعاء، القيادة  ،يضان أآية الكرسي، فهي عشرة فصوؿ مهمة 
اثبت كاضح، تدعو إٔب هللا على بصّبة، األسوة ا٢بسنة ا٢بازمة ا٢با٠بة ا٤بستقيمة على هنج 

ِلكَ ): ا٘تعىن٫براؼ، كال تلتفت إٔب األىواء ا٤بضطربة، اكتستقيم على أمر هللا دكف  (إشارة َفِلذَه
(اي دمحم إٔب اإلسبلـ فَادْعُ إٔب اإلسبلـ دين هللا الواحد الكامل القيم كإقامتو ُب حياة الناس)
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، أنو دين ا٥بداية كالدراية كالصبلح، ُب ا٢بديث)إٌف أان كمن اتبعِب ةكاعمل ٗبوجبو على بصّب 
ِف ، ِّ/ُٖتفسّب ا٤براغينيا ٤بن ٰبٌب ك٤بن ال ٰبٌب، كال يعطي الدين إاٌل ٤بن ٰبٌب(يعطي الدٌ  هللا

  )إذا استخلص هللا عبدان أ٥بمو الٌداينة(غرر اٖتكم
ٝبيع األحواؿ كاألشكاؿ، كُب  : االلتزاـ اب٤بنهج بصدؽ ُباَّلستقام  (َواْسَتِقْم َكَما ُأِمْرتَ )

السر كالعبلنية بدكف نفاؽ كتقٌلب كتغٌّب كتذبذب، أم كاستقم بنفسك عليو كما أمرؾ هللا، 
كاثبت على دين هللا ا٢بنيف، كٙبٌمل شدة ا٤بعاانة كالصعوابت، كأف يكوف قولك موافقان لفعلك 

أيريد بو أمتو، على أساس إايؾ أعِب (ا٣بطاب للنيب)ص( ك َوََّل تَػتَِّبْع َأْىَواَءُىمْ ) على الدكاـ
َوََّل )ص( ال يتبع أىواءىم كال ىول غّبىم، كىو مهٌذب ىول الناس) ٠بعي اي جارة، فالنيباك 

كرغباهتم ا٤بضطربة كا٤بتصارعة الٍب تؤدم إٔب الضبلؿ البعيد ، كإٔب الفرقة  (تَػتَِّبْع َأْىَواَءُىمْ 
ًبيًل اَّللًَّ ۚكىالى تػىتًَّبًع ا٥ٍبىوىل  كاالختبلؼ كقولو)  ِٕٔٔف هنج البالغ  حكم، ِٔص/(فػىييًضلَّكى عىن سى

تبع ىواه أعماه، كأصٌمو كأٌذلو ا)من ِف غرر اٖتكم)كم من عقل أسّب، ٙبت ىول أمّب(! 
َوُقْل آَمنُت مبَا َأيَزَؿ اّلِلَُّ ِمن   كأضٌلو( ُب ا٢بديث: )لكل شيء آفة، كآفة الدين ا٥بول()

رة للداللة على الشموؿ كاإلحاطة، أم أعلن إٲبانك اي دمحم أبذف هللا (من كتاب: جاء نكِكَتابٍ 
سابق أنزلو هللا على يد أنبيائو كرسلو، كصدقها على صحيح كقل: آمنت بكل كتاب ٠باكم 

جامع لكل منهج فإف القرآف  ،لكل رساالت األنبياء (اإلسالـ) أساس كحدة دين هللا كىو
اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍٛبىٍمتي عىلىٍيكيٍم م ٥با كقولو)الكتب السماكية السابقة كمكمل كمتم

ـى ًديننا ٍسبلى ، كأف تقـو القيادة العليا، إبعبلف كحدة الرسالة، ّا٤بائدة/(نًٍعمىًٍب كىرىًضيتي لىكيمي اإٍلً
م ككحدة الكتاب ككحدة اإلٲباف، ككحدة األىداؼ كالغاايت، ٗبا أنزؿ هللا من كتاب ٠باك 

ًنيفناصحيح كقولو) تعالوا معًا لننطلق من ىذا اإل٦تاف ا٘تشرتؾ،  ُِٓالنساء/(كىاتػَّبىعى ًملَّةى ًإبٍػرىاًىيمى حى
 ٣تاد قاعدة للقاء على أساس اَّليفتاح على اآلخر للوصوؿ إىل اٖتقيق  ا٘تنشودةإإىل 
َنُكمُ ) ة التوحيد، كتوحيد الكلمة، سوم بينكم ُب الدعوة إٔب كلمأكأنصف ك  (َوأُِمْرُت ِْلَْعِدَؿ بَػيػْ

سود، كال عربيان على أف، كال غنيان على فقّب، كال أفضل أبيض على يفبل أقٌدـ قواين على ضع
إهنا العدالة ا٤بأمولة تطبيقها ُب قيادة  ،أحدان ُب ٦بلسك عمن سواه لعجمي، كال تفض

ى السواء ُب مبسوطة ذات قوة كسلطاف، تتمكن من إعبلف العدؿ ُب األرض بْب ا١بميع عل
 ا٢بديث)ثبلث منجيات، كثبلث مهلكات،، 

: العدؿ ُب الرضا كالغضب، كالقصد ُب الغُب كالفقر، كخشية هللا ُب السٌر فا٘تنجيات
ُ ، )ٖٔٓ/ْنور الثقلْبعجاب ا٤برء بنفسو(: شح مطاع، كىول مٌتبع، كإوا٘تهلكاتكالعبلنية،  اّلِلَّ
كعبادتنا لو كاحدة، فبلبد أف  (اّلِلَُّ رَبػ َنا َورَب ُكمْ واحدة، ما داـ)أف تعلن الربوبية ال (رَبػ َنا َورَب ُكمْ 

لََنا تكوف الَببية على منهجو كاحدة لنا ٝبيعان، كهللا مدبر أمران كأمركم، كمنعم علينا كعليكم)
يد لنا جزاء أعمالنا، كلكم جزاء أعمالكم من خّب كشر، كال نستف (َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكمْ 

كىًإف كىذَّبيوؾى فػىقيل ) ال يؤاخذ أحد بذنب غّبه، كقولو ،من حسناتكم كال نتضرر من سيئاتكم
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َّا تػىٍعمىليوفى  ل  نػىٍفسو ككقولو) ُْيونس/(ٕبًٌ عىمىًلي كىلىكيٍم عىمىليكيٍم   أىنتيم بىرًيئيوفى ٩بَّا أىٍعمىلي كىأىانى بىرًمءه ٩بًٌ
َنُكمُ ) ّٖا٤بدثر/ (ٗبىا كىسىبىٍت رىًىينىةه  نَػَنا َوبَػيػْ َ  بَػيػْ (كيعلن ال ٦باؿ للجداؿ كال ا٤بناظرة ََّل ُحجَّ

الفائدة من ذلك، ألننا لن نلتقي، كال يوجد بيننا  ـكا٣بصومة بيننا كبينكم ُب ىذا األمر، لعد
كبينكم أنصاؼ حلوؿ، فكل منا لو قناعتو كلو اختياره كلو طريقو، ألف ا٢بق كاضح للجميع 

يطيوا بًًعٍلًمًو كىلىمَّا أيىٍهًتًٍم أتىًٍكيليوي ولو)كأنتم تكابركف كق بيوا ٗبىا ٓبٍى ٰبًي نَػَنا) ّٗيونس/ (بىٍل كىذَّ ُ ٣َتَْمُع بَػيػْ  (اّلِلَّ
يـو القيامة، األمر كلو إٔب هللا، كيناؿ كل منا جزاءه، كيعطي ذم حق حٌقو ُب يـو الفصل 

نػىنىا رىبػ نىا ٍبيَّ األكرب كقولو) نػىنىا اًب٢بٍىقًٌ كىىيوى اٍلفىتَّاحي اٍلعىًليمي قيٍل ٯبىٍمىعي بػىيػٍ ، كالغرض أف ِٔسبأ/ (يػىٍفتىحي بػىيػٍ
م يبق إالٌ العناد، كبعد العناد ال حجة كال جداؿ، كهللا ال لا٢بق قد ظهر، كا٢بجج قد قامت، ف

ا يػىٍوـي اٍلفىٍصًل   ٝبىى ) بد أف يفصل بْب ا٣ببلئق يـو ا٤بعاد، كٯبازم كبلن بعملو، كقولو ذى ٍعنىاكيٍم ىى 
 ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص: من غفل عن إصبلح ا٤بعاد(اٗتاسرعن النيب)ص() ّٖا٤برسبلت/ (كىاأٍلىكًَّلْبى 

بػىهيمٍ الرحاؿ، كعنده األمر األخّب كقولو) ع(كعنده توضَوِإلَْيِو اْلَمِصريُ ) نىا ًإايى نىا ، ًإفَّ إًلىيػٍ ٍبيَّ ًإفَّ عىلىيػٍ
 .ِٔ-ِٓالغاشية/(ًحسىابػىهيم
أم أىواء كرغبات ا٤بشركْب، فكيف ينهى هللا  (َأْىَواَءُىمْ َوََّل تَػتَِّبِع ) : قاؿ تعأب:اؿسؤ : فائدة

: إٌف النيب)ص( ال ٰبكم إال اب٢بق كال إتوابالنيب)ص(عن ا٤بعصية مع كجود عصمتو؟ 
يتسامح فيو، ك٧باؿ أف يتبع ىول ٨بلوؽ، كىو بعثو هللا ٥بدايتو، كيف كأقوالو كأفعالو كتقريره 

 .تتبع، كميزاف يقاس بو ا٢بق كالعدؿ، كلكن عندما قاؿ هللا لنبيو سنة
نساف يشك أك يكذب إ(ليقوؿ للناس: أان بشر مثلكم، أحاسب كأم َوََّل تَػتَِّبْع َأْىَواَءُىمْ )

٪بحها ُب الدعوة إٔب هللا ا٢بق، الذم تتساكل أآبايت هللا، كىذا األسلوب من أبلغ األساليب ك 
 )إٌف هللا بعث نبيو إبايؾ أعِب كا٠بعي ايجارة( إلماـ الصادؽ)ع(فيو ٝبيع الناس، عن ا

 كقولو ٓٓغافر/ (َواْستَػْغِفْر ِلَذيِبكَ ، كغّبىا من اآلايت القرآنية ٚباطب النيب)ص()ُّٖ/ِٗالبحار
ًينى ) بيوا آًبايى ، كقولو)ْٗيونس/ (فىبلى تىكيونىنَّ ًمنى اٍلميٍمَبى ، ٓٗيونس/(ًت اَّللًَّ كىالى تىكيونىنَّ ًمنى الًَّذينى كىذَّ

، ٕٖالقصص/ (كىالى تىكيونىنَّ ًمنى اٍلميٍشرًًكْبى كقولو) ٖٔلقصص/ ا(فىبلى تىكيونىنَّ ظىًهّبنا لًٌٍلكىاًفرًينى ) كقولو
 ( وعي القرآف ا٘تيسَّرراجع داللتها ُب كتاب )، ّيوسف/ (كىًإف كينتى ًمن قػىٍبًلًو لىًمنى اٍلغىاًفًلْبى كقولو)
َٕ كِِ خَُِّوِ ِٖٓ زَؼْذِ َٓد خعْعُفِْرَ َُوُ لُفَّعُيُْْ دَخلِنَصٌ ػِنذَ سَزِّيِْْ ًَػََِْْيِْْ ؿَنَرٌ ًََُيُْْ ػَزَخًَخَُّزَِّٖ ُّ﴿-ٙٔ  ﴾ذٌ ؽَذِّذٌمَدـٌُّ

َنُكمُ ) ىذا تقرير قولو نَػَنا َوبَػيػْ َ  بَػيػْ (كالذين َوالَِّذيَن ٤ُتَاج وَف ِف اّلِلَِّ ، فأخرب ىنا)ُٓاآلية/(ََّل ُحجَّ
ِمن لوف ُب دين هللا، كٱباصموف اب٢بجج الباطلة، كالشبو ا٤بتناقضة لصٌد الناس عن اإلٲباف)ٯباد

(من بعد ما استجاب الناس بفطرهتم السليمة لئلسبلـ استجابة صادقة، بَػْعِد َما اْسُتِجيَب َلوُ 
قيم أخذكا ٯبادلوهنم فيو ابلباطل للتشويش عليو، كىذا ال ينفعهم بشيء فصار جدؿ اجملادلْب ع

ٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب لىٍو يػىريد كنىكيم مًٌن بػىٍعًد كمستنكر، ال يستحق االلتفات إليو كقولو) ًثّبه مًٌ كىدَّ كى
ى ٥بىيمي ا٢بٍىق   ن بػىٍعًد مىا تػىبػىْبَّ ٍن ًعنًد أىنفيًسًهم مًٌ ا مًٌ ُحجَّتُػُهْم َداِحَضٌ  ، )َُٗالبقرة/(ًإٲبىاًنكيٍم كيفَّارنا حىسىدن

حجتهم ابطلة ال قيمة ٥با، كىي حجة مغلوبة زائفة كاىية ال ثبوت ٥با عند رهبم،  (ِعنَد َرّبِِّمْ 
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، مثل قو٥بم: ديننا أقدـ من دينكم، كنبٌينا قبل نبيكم، ك٫بن خّب منكم، مردودةحجتهم 
ًٍبى الًٍَّب أىنٍػعىٍمتي عىلىٍيكيٍم كى كقرآنكم يقٌر أف هللا فضلنا على العا٤بْب كقولو) أىيٌنً فىضٍَّلتيكيٍم اذٍكيريكا نًٍعمى

كما قاؿ ار ال لبلفتخار،  بتكإنو لبلخ، إنو تفضيل نعمة ال تفضيل قيمة، ْٕالبقرة/(عىلىى اٍلعىالىًمْبى 
ًر كىتػيٍؤًمنيوفى تعأب للمسلمْب) يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت لًلنَّاًس أتىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمينكى كينتيٍم خى

صرارىم على الكفر إكىو أكؿ مراحل العذاب ألجل  (َوَعَلْيِهْم َغَضبٌ ) َُُآؿ عمراف/ (اًبَّللًَّ 
ألهنم استمركا ُب  ،(كدائمَوَٙتُْم َعَذاٌب َشِديدٌ ) عراضهم عن حجج هللا كبٌيناتو كتكذيبهاإك 

معارضتهم عن علم كعمد، أف الواحد منهم ال يكتفي بكفره كعدـ إٲبانو بربو، بل يريد أف 
(على كفرىم الشديد كضبل٥بم البعيد، فهذه َوَٙتُْم َعَذاٌب َشِديدٌ ّبه ابلكفر أيضان لذلك )يقنع غ

 عقوبة لكل ٦بادؿ للحق ابلباطل، كىذا ىو ا١بزاء ا٤بناسب على اللجاج كالعناد ابلباطل.
: نزلت ُب طائفة من بِب اسرائيل، ٮٌبت برد الناس عن اإلسبلـ سبب النزوؿ-ُ:فائدة

 اسندت االستجابة إٔب غّب فاعلو، كٓب يقل (اْسُتِجيَب َلوُ ) قاؿ-ِ، ّٔ/ُٖزافا٤بيكإضبل٥بم.
)من بعد ما استجابوا(ىنا اسندت االستجابة إٔب الفاعل، إشارة إٔب استجابتهم ٓب تكن 

٭با فيها من الشك كاالرتياب، ك٥بذا ٓب يسند فعل االستجابة إليهم، كإ٭با إاستجابة خالصة، ك 
)مدحوضة( أم ضعيفة كزائلة كغّب متماسكة.  كٓب يقل (َداِحَض ٌ قاؿ)-ّ،سند إٔب غّب فاعلوأ

(ليكوف أبلغ ُب ضعف سندىا، ىي مبطلة لنفسها من غّب مبطل ٥با، َداِحَض ٌ : قاؿ)إتواب
 بسبب الكذب فيها، كقياـ شواىد على هتافتها.

 ﴾هَشِّرٌ خُغَّدػَصَ َُؼَََّ ُّذْسِّيَ ًََٓدخَُِّوُ خَُّزُِ ؤَٗضٍََ خٌُِْعَدذَ زِدُْمَنِّ ًَخُِْْٔضَخَٕ ﴿-ٚٔ
ُ الَِّذي َأيَزَؿ اْلِكَتابَ ) ، كأنزؿ سائر الكتب اّلِلَّ (هللا الذم أنزؿ القرآف ٥بداية الناس للٍب ىي أقـو

السماكية ا١بليلة اب٢بق الساطع ُب أحكامها كأخبارىا كعلومها، أنزؿ الكتاب اب٢بق من هللا، 
: كلمة جامعة ُب معناىا اٖتقٔب ا٢بق، ليفوز الناس اب٢بق، كيدعو الناس إٔب ا٢بق، كيهدؼ إ

: ىو الشيء الثابت ا٤بتألق الذم ال واٖتقكمبناىا، كمطابقة للفطرة مع مصداقها ا٣بارجي، 
يتغٌّب، كىو يعلو كال ييعلى عليو، كإف عبل عليو الباطل ُب ظركؼ، من أجل أف يعرؼ الناس 

(ابلعدؿ كالصدؽ اِبْٖتَقِّ كتعمل الناس للدفاع عنو كٙبميو)قيمة ا٢بق كضركرتو ُب حياة اإلنساف، 
كا٣بّب، ألف كل ما ُب القرآف حق كخّب، كعلى ضوئو يفصل هللا بْب الناس ابلعدؿ الذم ال 

صحاب العقائد، كأقاـ شرائعو على العدؿ أيشوبو ابطل، كجعل ا٢بق حكمان ُب ما ٱبتلف فيو 
(كناية ببلغية َواْلِميَزافَ لدين أبصولو كفركعو كىو)نصاؼ بْب الناس، كأنزؿ اُب ا٢بكم، كاإل

فنية، كاستعارة تشبيهية ٝبيلة، عن منهج الشرع كالدين العادؿ ا٤بنصف ا٤بنقذ ا٤بعتدؿ ا٤بستقيم 
(يزف فيو مقادير األشياء، كتوزف بو القيم كاألقواؿ كاألعماؿ، أينما كاف َواْلِميَزافَ ا٤بتوازف الدقيق)
(كىو ا٤بقياس كا٤بعيار الصحيح الذم تقاس بو األمور ٝبيعها ا٤بادية افَ َواْلِميزَ العدؿ كاف)

(ىو الدين ا٤بوزكف ابلقرآف كالعَبة أبصولو كفركعو  َواْلِميَزافَ كا٤بعنوية، كالدنيوية كاألخركية، ك)
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ٍلنىا ريسيلىنىا اًبٍلبػىيًٌنىاًت كىأىنزىٍلنىا مىعىهيمي اٍلًكتىابى كىاٍلًمي) كقولو  (زىافى لًيػىقيوـى النَّاسي اًبٍلًقٍسطً لىقىٍد أىٍرسى
 . ِٓا٢بديد/

(لو معُب عاـ، معناه اللغوم كسيلة لقياس الوزف، كمعناه االصطبلحي يطلق على أم َواْلِميَزافَ )
 معيار للقياس كالتقييم العاـ، ميزاف يـو القيامة ٭بوذج لو، النيب كآلو ٭بوذج، القرآف ٭بوذج..

ا٤بعايّب بْب ا٢بق كالباطل، كيضبط ا٢بقوؽ ألصحاهبا، فيكوف ا٤بيزاف يضبط  (َواْلِميَزافَ كىكذا )
فتكوف كل الدالئل  ِٗاألنفاؿ/(ايى أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا ًإف تػىتػَّقيوا اَّللَّى ٯبىٍعىل لَّكيٍم فػيٍرقىاانن كالفرقاف كقولو)

لتوعوية، كالشعائر العقلية، كاالكتشافات العلمية ا٤بتنوعة، كالقواعد الشرعية، كا٤بناسبات ا
 ويكوف كل حج  وبرىاف داخل  ِف ىذاالتقوائية كالعلل الشرعية كاألحكاـ القضائية، 

، ليزنوا هبما ُّٔ/ٖتفسّب الرازم(كتاب هللا وعرتِت أىل بيِت) العادؿ، كأٮبها الثقلْب (اْلِميَزافَ )
فإنو ليس من أىل العلم  ا٤بيزاف العادؿ الصحيح، كمن ٓب تنفذ بصّبتو إٔب ا٤بعُب ا٤براد منهما،

ختصاص، كال من فرساف ىذا ا٤بيزاف، فعليو أف يعرؼ قدره كال يتعٌد طوره. ك٠بي العدؿ كاال
 ألف ا٤بيزاف ٰبصل بو العدؿ كاالنصاؼ، فهو من تسمية الشيء ابسم السبب كقولو ،ميزاانن 

(االستفهاـ يراد بو َلَعلَّ السَّاَعَ  َقرِيبٌ  َوَما يُْدرِيكَ ) ٕالرٞبن/(كىالسَّمىاءى رىفػىعىهىا كىكىضىعى اٍلًميزىافى )
أتٌب للمستقبل، أم ستعلم ذلك ُب ا٤بستقبل، كلن  (َوَما يُْدرِيكَ نذار بقرب الساعة)التقرير كاإل

 .ٱبربؾ بو غّبان
)إذا   ِٜٕف هنج البالغ  حكم(لكوهنا قادمة، ككل قادـ آت، ككل آت قريب، السَّاَعَ  َقرِيبٌ )

)ما أقرب ا٢بي من ا٤بيت ِف غرر اٖتكمقباؿ فما أسرع ا٤بلتقى(إ٤بوت ُب كنت ُب إدابر، كا
عن النيب)ص()عجبت لغافل كليس  ا٤بيت من ا٢بي النقطاعو عنو( دللحاقو بو، كما أبع

كإ٭با أخفى هللا الساعة، كجعلها من الغيب، كأخفى كقت ٦بيئها  ْٓأمإب ا٤بفيد صٗبغفوؿ عنو(
داد ٥با ُب كل كقت، فعليك أف تواظب التمسك ابإلسبلـ، على العباد، ليكونوا على استع

اإلسالـ ) كا٤بواظبة على العدؿ كاإلحساف بْب الناس، كالتعامل األخبلقي معهم، عن النيب)ص(
، قبل أف يفاجئك اليـو ا٢باسم الذم توزف فيو األعماؿ، ُِٓٓكنز العماؿ خرب(ُحسن اٗتُلق

، كال أحد َُِآؿ عمراف/(َُتُوُتنَّ ِإَّلَّ َوَأيُتم م ْسِلُموفَ َوََّل كيوٌَب كل عامل جزاء عملو، كقولو)
يعرؼ كقت موتو، فبلبد أف يكوف اإلنساف ُب كل ٢بظة مسلمان حٌب ٲبوت على اإلسبلـ، عن 

، ُّٕتنبيو ا٣بواطر ص )ص()ٲبوت اإلنساف على ما عاش عليو،كٰبشر على ما مات عليو( النيب
الساعة؟ فقاؿ لو أهنا كائنة، فما أعددت ٥با؟  )ص(مٌب : سأؿ رجل النيبسبب النزوؿ

أ٢تي  :فائدة، ِّص ِٓا٤براغي)ص()أنت مع من أحببت( فقاؿ:حٌب هللا كرسولو، فقاؿ
 : القيام 
كحقيقة اآلخرة  ،: ٤باذا أتكيد القرآف ُب أغلب الٌسور كاآلايت على يـو القيامة كأحداثهاسؤاؿ

لشيء دليل بياف أٮبيتو الكربل ُب حياة اإلنساف، : التأكيد ا٤بستمر على اإتوابكأٮبيتها؟! 
كابلرغم من أٮبيتو يغفل اإلنساف عن ىذه ا٢بقيقة األىم، كيعيش سلبيات الغفلة، ُب غرر 
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: من حكمة ا٣بلق كتنظيم ا٢بياة، كما تنظيم حكم  يـو القيام )الغفلة من فساد ا٢بٌس( ا٢بكم
٤بخلوقات كتنظيمها، كاب٤بعاد تظهر للحياة ا٤بعاد إاٌل حلقة أساسية ُب سلسلة فلسفة خلق ا

قيمتها كللخلق قيمتهم، لذلك ا٢بياة لغز مبهم ال يفسره إاٌل اإلٲباف ابليـو اآلخر، كال يغفل 
شباع بطوهنم إعن ذلك النظاـ إاٌل الذين ال يتدبركف حكمة هللا كنظامو، النشغا٥بم ُب 

 ُِّالشعراء/ (ا آخىرى فػىتىكيوفى ًمنى اٍلميعىذًَّبْبى فىبلى تىدٍعي مىعى اَّللًَّ ًإ٥بى ن كفركجهم! كقولو)
 مََِدٍٍ َُلِِ خُغَّدػَصِ كِِ َُّٔدسًَُٕ خَُّزَِّٖ بَِّٕ ؤََُدآَٓنٌُخ ُٓؾْلِوٌَُٕ ِٓنْيَد ًََّؼٌََُِْٕٔ ؤََّٗيَد خُْمَنُّ  ًَخَُّزََِّّٖغْعَؼْفَُِ زِيَد خَُّزَِّٖ َُد ُّآِْنٌَُٕ زِيَد ﴿-ٛٔ

 ﴾ؼِْذٍزَ
ال يؤمنوف ابلساعة، ٯبهلوف فلسفتها، كال ٙبس قلوهبم أحوا٥با كأىوا٥با، فبل ٱبافوف ما الذين 

ٰبصل فيها ألهنم ال يؤمنوف هبا، فبل عجب أف استعجلوىا مستهَبين هبا، جهبلء ال يدركوف 
ف جهلها ا١باىلوف، ككثّب من الناس إمؤثرة ك المعة حقيقتها، كتبقى ا٢بقيقة انصعة كاضحة 

ٍل نػينػىبًٌئيكيم نفسهم، كٱبوضوف هبا ا٤بهالك من حيث ال يشعركف كقولو)وف أبيستخفٌ  قيٍل ىى
نٍػيىا كىىيٍم ٰبىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٰبيًٍسنيوفى صينػٍعنا، اًبأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن   (الًَّذينى ضىلَّ سىٍعيػيهيٍم ُب ا٢بٍىيىاًة الد 

اإليساف لو ربح العامل كلو  ماذا ينتفع) ، عن السيد عيسى ا٤بسيح)ع(َُْ-َُّالكهف/
(يقولوف للنيب)ص(مٌب تقـو َيْستَػْعِجُل ِّبَا الَِّذيَن ََّل يُػْؤِمُنوَف ِّبَا :)ا٘تعىن(؟! وخسر يفسو

َها) الساعة؟ استهزاءن كسخرية، لعدـ تصديقهم بقيامتها (خائفوف َوالَِّذيَن آَمُنوا ُمْشِفُقوَف ِمنػْ
حقيقتها كفلسفتها، لعلمهم أبنو يـو ا٢بسم كالفصل  راجوف كجلوف منها لتيقنهم هبا كمعرفتهم

 (كىالًَّذينى يػيٍؤتيوفى مىا آتىوا كَّقػيليوبػيهيٍم كىًجلىةه أىنػَّهيٍم ًإٔبى  رىهبًًٌٍم رىاًجعيوفى النهائي كا١بزاء العادؿ كقولو)
  .ُالنحل/(أىتىى  أىٍمري اَّللًَّ فىبلى تىٍستػىٍعًجليوهي ، كقولو)َٔا٤بؤمنوف/

(الثابت حصولو، الواجب كقوعو ببل شك يعَبيو كال مرية فيو، الساعة وَف َأيػََّها اْٖتَقّ َويَػْعَلمُ )
يقاـ هبا ا٢بق، كتعطى هبا ا٢بقوؽ، من يؤمن ابلبعث كا٢بساب، يشعر أبنو مسؤكؿ عن عملو 
 ك٧باسب عليو، فهو ٰباسب نفسو قبل أف ٰباسبو ربو، فيقبل على ا٣بّب كالعمل الصاّب طمعان 

كحسن ا٤بآب، كيبتعد عن الشر خوفان من سوء العاقبة، كمن يكفر ابلبعث كا٢بساب  ُب النجاة
يرل ا٢بياة الدنيا فرصتو الوحيدة للسلب كالنهب، كلبلستمتاع بكل ما لٌذ كطاب من حبلؿ 

َأََّل ِإفَّ الَِّذيَن كحراـ، كال يصده خيلق أك ضمّب أك قانوف إذا ضمن الٌسبلمة كأمن العقاب)
، ا٘تراء: أداة تنبيو للسامع، َّلأ ( السَّاَع ٦ُتَاُروَف ِف  : حقيقة البد قياـ الساع : ا١بداؿ ا٤بذمـو

ايى أىيػ هىا بد من ا٢بساب كقولو) إٲباف هبا، فبلك  ةمنها ابلعقل كا٤بنطلق، قبل أف تكوف عقيد
، عن النيب)ص()حاسبوا أنفسكم ُٖا٢بشر/(الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اَّللَّى كىٍلتىنظيٍر نػىٍفسه مَّا قىدَّمىٍت ًلغىدو 

، ألف كل شيء ّٕص َٕالبحاراسبوا، كزنوىا قبل أف توزنوا، ك٘بهزكا للعرض األكرب(ٙبقبل أف 
لىٍقنىاهي ًبقىدىرو ) كقولو  مدبر، خلقو هللا بتقدير مقدر كتنظيم  ، فبدأت ْٗالقمر/(ًإانَّ كيلَّ شىٍيءو خى

، كأف أيضان  مقٌدر، كالبد أف تنتهي بتنظيم مقٌدرا٢بياة بتنظيم مقٌدر، كتستمر ا٢بياة بتنظيم 
ٍبيَّ ٯبيٍزىاهي ا١بٍىزىاءى الساعة ىي الٍب ترسم ىذا التنظيم ا٤بقٌدر الٍب يتم فيها ا١بزاء كقولو)



 

 532اٗتامس والعشروف                       / إتزءٖ٘/ عدد آايهتا  كي / م ٕٗالشورى  / سورةرآِف اْلُمَيسَّرَوعُي القُ 
 

)من أفُب عمره ُب غّب ما ينجيو  ِف غرر اٖتكم، ليناؿ ا٤بظلـو حقو من الظآب، ُْالنجم/(اأٍلىٍكَبى  
  فقد أضاع مطلبو(

: الَبدد ُب األمر، كىو أخص كأشد من الشك، أم ا٘تري ، لراغب ِف مفردات القرآفقاؿ ا
َلِفي ) ف يعودكا إٔب اإلٲباف، ألهنمأأهنم أكغلوا ُب الضبلؿ كغرقوا فيو، فمن العسّب عليهم 

ٲباركف كٯبادلوف (أال أف الذين يصٌركف على التكذيب كالتشكيك، ُب حقيقتها، ك َااَلٍؿ بَِعيدٍ 
٫براؼ بعيد عن الصواب، كُب غاية البعد عن ا٢بق، لتوغلهم ُب ا١بهل ا، لفي اُب كجودى

فىمىاذىا بػىٍعدى ا٢بٍىقًٌ ًإالَّ كالغواية كا١بداؿ العقيم الفارغ الذم ال يوصل إٔب ا٢بقيقة كقولو)
ؿي  ، فالذم يصدؽ ُب الدار الدنيا ا٤بؤقتة كىي أدىن دار عاشوىا، ككذبوا ابلدار ِّيونس/(الضَّبلى

كا أـ أبوا، استعٌدكا ٥با أـ ٓب يستعدكا، آمنوا هبا أـ ٓب ؤ آلخرة ا٣بالدة الٍب ىم ذاىبوف إليها شاا
ًقيوً يؤمنوا كقولو) ا فىميبلى اًدحه ًإٔبى  رىبًٌكى كىٍدحن نسىافي ًإنَّكى كى ، فعند اللقاء ٔاألنشقاؽ/ (ايى أىيػ هىا اإٍلً

عىمَّا  ، فػىوىرىبًٌكى لىنىٍسأىلىنػَّهيٍم أىٍٝبىًعْبى قولو)يسألك عن كل شيء، فأعٌد لكل سؤاؿ جواابن كا٢باسم 
 ِٗا٢بجر/(كىانيوا يػىٍعمىليوفى 

  ﴾ ىٌَُ خُْوٌَُُِّ خُْؼَضِّضًَخَُِّوُ َُيِْقٌ زِؼِسَددِهِ َّشْصُمُ َٖٓ َّؾَدءُ ﴿-ٜٔ
ك٧بٌب ٠باء هللا سبحانو، ٗبعُب هللا رفيق كدقيق أاللطيف من أكصاؼ ك  (اّلِلَُّ َلِطيٌف بِِعَباِدهِ )

كرحيم ُب التعامل مع عباده ٝبيعان، عطوؼ عليهم بطريقة خفٌية، كثّب اإلحساف هبم، يعطي 
منو كرٞبة، كيفيض عليهم من ا٣بّبات مع عصياهنم   نان نكمن ٓب يعرفو ٙبكمن ٓب يسألو من يسألو 

ف هللا إ، ك ٔالرعد/(كى لىشىًديدي اٍلًعقىابً كىًإفَّ رىبَّكى لىذيك مىٍغًفرىةو لًٌلنَّاًس عىلىى  ظيٍلًمًهٍم   كىًإفَّ رىبَّ كقولو)
يعامل خلقو بلطفو كال يعاملهم بعدلو، كال يعٌجل ُب عقاب الطغاة ا٤بغركرين، كال يؤاخذ عباده 

أك ٘باكز أك معصية، كيعفوا عن السيئات، كيقبل التوبة، كيعطي على ا٢بسنة  ةعلى كل ىفو 
ء مهما كانت دقتها، كىو معنا كٰبيط بنا شيااأل: أم يتغلغل ُب هللا لطيفعشر أمثا٥با، 

، ليعرفوه كٰبٌبوه كيتقربوا إليو َِٕ/ةالبقر  (كىاَّللَّي رىءيكؼه اًبٍلًعبىادً كأقرب إلينا من حبل الوريد كقولو)
مبالغ  اللطف، ويعاملهم من فنوف : اللطيف (اّلِلَُّ َلِطيٌف ِبِعَباِدهِ كيرغبوا ُب لطفو كرأفتو)

للداللة على سعة اللطف، الذم يدرؾ الضمائر كيعرؼ ا٤بشاعر، كال  ، كأيضان تنكّبهألطافو
: الذم يوصل عباده إٔب ما فيو ا٣بّب ٥بم ُب دنياىم كآخرهتم من واللطيفٚبفى عليو السرائر، 

حيث ال يعلموف كال ٰبتسبوف ، فمن لطفو بعباده ا٤بؤمنْب أف ٯبعلهم ُب أعلى الدرجات، 
ذروة الغاايت َّل يناٙتا )ِف غرر اٖتكمعناصر إرادتو بْب عباده، ليكونوا أدكات قدرتو سبحانو، ك 
كمن لطفو سبحانو بعباده أف يرٞبهم ٝبيعان على سبيل توزيع  (إَّّل ذوو التهذيب واجملاىدات

ا٤بقادير كا٤بوازين، ُب االختصاصات كالكفاءات كا٤بواىب، أبف ٱبٌص أحد بنعمة كآخر 
 الشعوب، لّبجع كل كاحد منهم إٔب اآلخر لتبادؿ فوائد أبخرل، فتتٌوزع النعم بْب الناس كبْب

كىرىفػىٍعنىا النعم، فينتظم بذلك أحوا٥بم، كيتم أسباب معاشهم كتنهض بذلك ببلدىم كقولو)
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: من التخسّب ُب سخرايً ، ِّالزخرؼ/(بػىٍعضىهيٍم فػىٍوؽى بػىٍعضو دىرىجىاتو لًٌيػىتًَّخذى بػىٍعضيهيم بػىٍعضنا سيٍخرايًّ 
هبذا التفاكت ُب ا٤بلكات  ،واىب، ككلهم مسخركف للخبلفة ُب األرض كعمارهتااألعماؿ كا٤ب

ىو الرزؽ، كىو (كمن مظاىر لطفو بعباده يَػْرُزُؽ َمن َيَشاءُ كالقدرات كاألعماؿ كاألرزاؽ، )
رزاؽ كلها، ا٤بادية كا٤بعنوية، ا١بسمانية كالركحية ٕبسب حكمتو كلطفو مفهـو عاـ، هللا ٱبلق األ

ىم ٝبيعان، كأفضل الرزؽ سبلمة العقوؿ كصدؽ العقيدة كصحة النفوس كقوة كيربٌ بعباده 
األبداف، كأعظم الرزؽ اإلٲباف كا٥بداية كالدراية، كطهارة النفوس ابلتقول، كاتصا٥با اب٤بؤل 

 .األعلى
 :يـو عرف  )ع( ِف دعاء اإلماـ اٖتسي

( كسعة الرزؽ ال عليكليك، واجذبِن مبنك حت أقبل ااطلبِن برْتتك حت أصل : إٙتي)
٭با ٮبا اختبار كامتحاف، إك  ،ّبيدؿ على تكرًن الغِب، كتقدير الرزؽ ال يدؿ على ٙبقّب الفق

كاذكر الفقّب  ،الغُب أٌشد من فتنة الفقر، فإف كاف نصيبك الغُب فاشكر ا٤بنعم كال تبطر كفتنة
نسىافي نفق عليو، كإف كاف نصيبك الفقر فاصرب كقولو)أك  هي رىب وي فىأىٍكرىمىوي كىنػىعَّمىوي  فىأىمَّا اإٍلً ًإذىا مىا ابٍػتىبلى

انىنً ، فػىيػىقيوؿي رىيبًٌ أىٍكرىمىنً  رى عىلىٍيًو رًٍزقىوي فػىيػىقيوؿي رىيبًٌ أىىى هي فػىقىدى كىبلَّ   بىل الَّ تيٍكرًميوفى ،  كىأىمَّا ًإذىا مىا ابٍػتىبلى
عبادم من ال يصلحو إاٌل الفقر ُب حديث قدسي)إف من  ، عن النيب)ص(ُٕ-ُٓالفجر/ (اٍليىًتيمى 
ف من عبادم من ال يصلحو إاٌل الغُب كلو أفقرتو ألفسده ذلك، إأغنيتو ألفسده ذلك، ك  وكل
كهللا سبحانو أخرج الرزؽ من دائرة ، ٕٗٓ/ْنور الثقلْب ين أدبر لعبادم بعلمي بقلوهبم(إك 

ا٢بياة كتركيبتها العامة،  الصبلح كالطبلح، كاإلٲباف كالكفر، كعلقو أبسبابو ا٤بوصولة أبكضاع
كٕبسب استعدادات األفراد ا٣باصة، كتوفّب االختصاصات كالكفاءات، كمقدار ٘بربتهم 

رو مَّا يىشىاءيۚ  ًإنَّوي كخربهتم كقولو) كىلىٍو بىسىطى اَّللَّي الٌرًٍزؽى لًًعبىاًدًه لىبػىغىٍوا ُب اأٍلىٍرًض كىلى ًكن يػينػىٌزًؿي ًبقىدى
ًبّبه بى  نىةن أىتىٍصربيكفى كقولو) ِٕالشورل/ (ًصّبه بًًعبىاًدًه خى ، عن اإلماـ َِالفرقاف/(كىجىعىٍلنىا بػىٍعضىكيٍم لًبػىٍعضو ًفتػٍ

َوُىَو ) ّْٖ/ٖٕالبحار (َّل يشغلك رزؽ مضموف عن عمل مفروض) ا٢بسن العسكرم)ع(
(ال يزاْلَعزِ ) غالب غّب مغلوب، كقاىر لعباده كابىر بقدرتو فهو القادر على كل شيء (اْلَقِوي  
 ٙبقيق إرادتو شيء. نٲبنعو ع
 ﴾قِْرٍَّٗ ِٖٓ خُْأخِشَشِ كِِ َُوُ ًََٓد ِٓنْيَد ُٗاْظِوِ خُذَُّْْٗد لَشْغَ ُّشِّذُ ًَدَٕ ًَََٖٖٓٓ ًَدَٕ ُّشِّذُ لَشْغَ خُْأخِشَشِ َٗضِدْ َُوُ كِِ لَشْؼِوِ ﴿-ٕٓ

 ،اب٢برثكتشبيهو م كاألخركم لنفع الدنيو لاآلية كناية ببلغية ٝبيلة، كاستعارة تشبيهية لطيفة، 
تقاف ا٢برث عي للنبات، كعلى قدر إالو داللة فنية دقيقة، ٰبتاج اإلنساف إٔب ا٢برث الزر 

إٔب ا٢برث ا٤بعنوم للعمل الصاّب اإلنساف الزراعي ٙبصل على النبات كالثمار، كما ٰبتاج 
ألعماؿ الصا٢بة ُب الدنيا. النافع للناس لزاد اآلخرة، إذ تكوف منازؿ اآلخرة على قدر اإلٲباف كا

فجميع الناس مزارعوف عاملوف، ىذه الدنيا مزرعة لنا، كىي مزرعة اآلخرة، كأعمالنا ىي 
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نتاجها إالبذكر، كاإلمكاانت اإل٥بية ىي ماء ا٢بياة ٥بذه ا٤بزرعة، كلكن البذكر ٚبتلف ُب 
يرضي هللا، كبعضها نتاج ٝبيل جليل صاّب كثّب النفع للناس ك إٕبسب إرادة اإلنساف، فبعضها 

)ا٤برء حيث يضع نفسو()خّب الناس من نفع ِف غرر اٖتكمٜبار سيئة كأعماؿ ضارة للناس، 
  (َمن َكاَف يُرِيُد َحْرَث اآْلِخَرِة يَزِْد َلُو ِف َحْرثِوِ  :)ا٘تعىنالناس، كشر الناس من ضٌر الناس( 

ألعماؿ كنتائجها بطريق االستعارة : الزرع إلخراج النبات كالثمار، ٍب استعمل ُب ٜبرات ااٖترث
(كحرث اآلخرة الدييا مزرع  اآلخرة) الببلغية الفنية، لتشبيو األعماؿ ٝبيعها ابلبذكر فتكوف

من اإلٲباف كالعمل الصاّب النافع للناس، ٮبا الثمرة ا٢بلوة ا٤برجوة منها، كىو الثواب ا٤بقيم ُب 
يػٍره ًعندى رىبًٌكى لو)جنات ا٣بلد، كأىم األعماؿ الباقيات الصا٢بات كقو  كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّا٢ًبىاتي خى

يػٍره أىمىبلن  ، فمن كاف يريد ا٥بدل كاإلٲباف كيعمل لآلخرة، كيغرس ا٣بّب ُب ْٔالكهف/ (ثػىوىاابن كىخى
فعليو أف يكافح كٯباىد ُب سبيل هللا صامدان  ،كالنهضات ا٢بضاريةللناس حساف مزارع اال

حقاؽ ا٢بق كإعطاء ا٢بقوؽ، كأف ال يساـك كال ناس، كإاؼ بْب ال٧بتسبان إلقامة العدؿ كاالنص
  (يَزِْد َلُو ِف َحْرثِوِ ينافق)

ضعافان أد لو هللا سبحانو ُب غرسو، كيبارؾ عليو حرثو كيضاعفو يمده هللا بعونو كتوفيقو، كيز ا
يْػَياَوَمن َكاَف يُرِي) ُِٔالبقرة/(كىاَّللَّي ييضىاًعفي ًلمىن يىشىاءي مضاعفة، كقولو) (كمن كاف ُد َحْرَث الد 

هتا، كيريد استغبلؿ نعم هللا للحصوؿ على متع ا٢بياة الدنيا العاجلة ايريد متاع الدنيا كطيب
للة ظكلٌذاهتا ا٤بتنوعة، كعاش األاننية كعمل لنفسو كألىلو ككفى، كقاس ا٢بق كالعظمة بسيارتو ا٤ب

دالتو ا١بديدة كقصوره ا٤بشيدة، فبل تصل كأموالو ا٤بكٌدسة، كقاس العدؿ كا٣بّب كلو براتبو كب
َوََّل َتُكويُوا  ) خركية، كال تتصل ابلقيم الركحية، كال ترتبط اب، كقولوأأعمالو أبية رابطة 

َ فَأَيَساُىْم َأيُفَسُهْم ۚ ُأولَهِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوفَ   .ُٗا٢بشر/(َكالَِّذيَن َيُسوا اّلِلَّ
َها) تقن فن أبو بلساف ا٢باؿ أك بلساف ا٤بقاؿ، ما داـ عمل ك (نعطو بعض ما يطليُػْؤتِِو ِمنػْ

، حٌب ال ويريد هللا من ا٘تؤمن أف أيخذ ابْلسباب الِت توصلو إىل النتائج ا٘ترجّوة ،األسباب
كىًلكيلٌو دىرىجىاته ، كقولو)ّٗالنجم/ (ىكىأىف لٍَّيسى ًلئٍلًنسىاًف ًإالَّ مىا سىعى يتسلط عليو غّب ا٤بؤمن كقولو)

َّا  أخذ من  أن )رحم هللا أمر ِف غرر اٖتكم، ُٗاألحقاؼ/(عىًمليوا   كىلًيػيوىفًٌيػىهيٍم أىٍعمىا٥بىيٍم كىىيٍم الى ييٍظلىميوفى ٩بًٌ
 )ع( بنو ا٢بسنمن كصية اإلماـ علي)ع( ال موت ٢بياة، كمن فناء لبقاء، كمن ذاىب لدائم(

دلت ، ٖٗ/ُٔشرح النهجت()إنك خلقت لآلخرة ال للدنيا، كللبقاء ال للفناء، كللحياة ال للمو 
، كال يناؿ كل طموحو اآلي  على أف طالب الدييا تلهيو أيواع التكاثر حت يزور ا٘تقابر

مَّن كىافى ييرًيدي اٍلعىاًجلىةى عىجٍَّلنىا لىوي ًفيهىا مىا نىشىاءي ًلمىن ن رًيدي ٍبيَّ جىعىٍلنىا لىوي الكبّب ُب الدنيا كقولو)
ا مىٍذمي  ىى نَّمى يىٍصبلى كىمىٍن أىرىادى اآٍلًخرىةى كىسىعىى  ٥بىىا سىٍعيػىهىا كىىيوى ميٍؤًمنه فىأيكلى ًئكى كىافى ، ومنا مٍَّدحيورناجىهى
بن آدـ: إف كنت تريد من الدنيا ما ا، عن النيب)ص()اي ُٗ-ُٖاإلسراء/(سىٍعيػيهيم مٍَّشكيورنا

نور ال يكفيك(يكفيك، فأيسر ما فيها يكفيك، كإف كنت تريد ما ال يكفيك، فكل ما فيها 
)ال يَبؾ الناس شيئان من دينهم إلصبلح دنياىم إاٌل فتح هللا  ِف غرر اٖتكم، َٔٔ/ٓالثقلْب
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نقاد لو كل سلطاف، كمن أيضان)من جعل ملكو خادمان دينو، اعليهم ما ىو أضٌر منو(كفيو 
 من وقى دينو بديياه،: ا٘تؤمن) جعل دينو خادمان ٤بلكو طمع فيو كل إنساف(كفيو أيضان 

عن النيب)ص()من طلب الدنيا بعمل اآلخرة، فليس لو ُب  (والفاجر من وقى ديياه بدينو
كنز العماؿ ، كعنو)ص()كيل ٤بن طلب الدنيا ابلدين(َِٕٔٗكنز العماؿ خرباآلخرة من نصيب(

(قاؿ الراغب: إف اإلنساف ُب دنياه حارث زرع، َوَما َلُو ِف اآْلِخَرِة ِمن يَِّصيبٍ ) َُِٗٗخرب
حرثو، كدنياه ٧براثو، ككقت ا٤بوت كقت حصاده، كاآلخرة جزاؤه، كال ٰبصد إاٌل ما  كعملو

زرعو، كال يكيل إاٌل ما حصده. كمن ىؤالء الذين يتاجركف ابلٌدين، كيطلبوف الدنيا بعمل 
ا لًٌقىٍوـو ييوًقنيوفى أىفىحيٍكمى ا١بٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى ۚ كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اَّللًَّ حي ) اآلخرة نفاقان كرايءن كقولو  (ٍكمن

، عن النيب)ص()بشر ىذه األمة ابلسناء كالرفعة كالنصر كالتمكْب ُب األرض، ما ٓب َٓا٤بائدة/
يطلبوا الدنيا بعمل اآلخرة، فمن عمل منهم عمل اآلخرة للدنيا ٓب يكن لو ُب اآلخرة من 

 .ّٓص ِٓا٤براغي نصيب(
 َُيُْْ خُظَّدُِِٔنيَ ًَبَِّٕ زَْْنَيُْْ َُوُنَِِ خُْلَقَِْ ًََِِٔصُ ًٌَََُُْدَِّٖٓ خُذِِّّٖ َٓد َُْْ َّإْرَٕ زِوِ خَُِّوُ   ؤَّْ َُيُْْ ؽُشًََدءُ ؽَشَػٌُخ َُيُْ﴿-ٕٔ

 ﴾ؤٌَُِْْ ػَزَخذٌ
اتبعوا ما شرٌع هللا من الدين ا٥بادم القوًن، بل اتبعوا ما شرع ٥بم شياطينهم من ا١بن  اىم م

بد لئلنساف من معتقد  ٤بعاصي كإنكار البعث كعملوا للدنيا، فبلكاإلنس فزينوا ٥بم الشرؾ كا
 :ا٘تعىن ك٧باسب على ما ٱبتار، يتبناه ُب حياتو، كيلتجئ إليو، كمعبود يهواه كٰببو، كىو ٨بٌّب 

يِن َما ملَْ أيََْذف ِبِو اّلِلَُّ ) َن الدِّ ـْ َٙتُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َٙتُم مِّ كالتقريع، (االستفهاـ إنكارم للتوبيخ َأ
ة، ككضعوا ٥بم ي(سٌنوا ٥بم القوانْب كاألنظمة الوضعَشَرُعوا َٙتُم٥بؤالء الكفار شركاء من الشياطْب)

كنشركا بينهم البدع ا٤بضللة  ،خارطة الطريق ٢بياهتم، كزيٌنوا ٥بم أنواع الفساد كالكفر كاإل٢باد
أىواؤىم، زاعمْب أهنم تقدمٌيوف  ، كٙبليل ما حـر هللا، ك٫بو ذلك ٩با اقتضتوهللا حلٌ أكٙبرًن ما 

ٱبتاركف ا٣بّب لشعوهبم، كيوائموف بْب ظركفهم ا٤بعيشية كالتشريع الذم ينشئونو من عند 
قيٍل (كقولو)َما ملَْ أيََْذف ِبِو اّلِلَُّ أنفسهم، ككأ٭با ٥بم شركاء من دكف هللا يشرعوف ٥بم قوانْب جائرة)

ينِ ) ُٔا٢بجرات/(قيٍل أىتػيعىلًٌميوفى اَّللَّى ًبًديًنكيمٍ ) ، كقولوَُْالبقرة/(أىأىنتيٍم أىٍعلىمي أىـً اَّللَّي  َن الدِّ (ا٤بختلف مِّ
، كهللا تعأب ىو كحده مالك حق ألنو دين مبتدع الفاسد، إنو تشريع ٦بازم ٠باه دينان للتهٌكم

َكِلَمُ  َوَلْوََّل  التشريع، كما ىو خالقهم كمالكهم، أم ابتدعوا ٥بم طريقان إ٢باداين ضد دين هللا)
َلُقِضَي (كلوال كلمة القضاء السابق القاطع بتأخّب العذاب إٔب يـو القيامة ا٢باسم)اْلَفْصلِ 
نَػُهمْ  كىلىٍوالى  (٢بكم بتعجيل العقوبة للظآب ُب الدنيا، كما كاف ٰبدث ُب األمم السابقة، كقولو)بَػيػْ

بػىقىٍت ًمن رَّبًٌكى لىكىافى ًلزىامنا كىأىجىله م سىمًّ   (َوِإفَّ الظَّاِلِمَي َٙتُْم َعَذاٌب َألِيمٌ ) ُِٗطو/ (ىكىًلمىةه سى
كإف الذين ظلموا أنفسهم ابلكفر كالعصياف ٥بم عذاب شديد موجع ُب اآلخرة، كمن ظلم 

كمن يظلم  ِِٗالبقرة/(كىمىن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اَّللًَّ فىأيكلى ًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى )نفسو كاف لغّبه أظلم كقولو 
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ها من نعمة ا٥بداية، كيلقي بنفسو ُب العذاب ابرتكاب اآلاثـ، كالشرؾ أعلى نفسو ٰبرم
ٍرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه درجات الظلم كقولو) حق هللا، فيعطي  سبخي، ألف ا٤بشرؾ ُّلقماف/(ًإفَّ الشًٌ

أف يعطي غّب ذم حق شيئان من  :والظلمحقوؽ هللا ا٣بالق القادر، للمخلوؽ العاجز ادكد، 
 )كالظلم ُب الدنيا ىو ظلمات ُب اآلخرة( أك يظلم غّبه ابقتطاع شيء من حقو صاحب ا٢بق،

كنز العماؿ عن النيب)ص()من مشى مع ظآب ليعينو، كىو يعلم أنو ظآب فقد خرج من اإلسبلـ(
 .ُْٓٓٗخرب 
 َّٓد َُيُْ  خُْفَنَّدضِ سًَْمَدضِ كِِ خُقَّدُِمَدضِ ًَػٌَُِِٔخ ٌخآَٓنُ ًَخَُّزَِّٖظَشٍَ خُظَّدُِِٔنيَ ُٓؾْلِوِنيَ َِّٓٔد ًَغَسٌُخ ًَىٌَُ ًَخهِغٌ زِيِْْ ﴿-ٕٕ

 ﴾خٌَُْسِريُ خُْلَنَُْ ىٌَُ رََُِٰيَ سَزِّيِْْ ػِنذَ َّؾَدءًَُٕ
ابألمس ُب ا٢بياة الدنيا كانوا فرحْب ٗبا يعملوف من الفساد، كاليـو ييصٌور القرآف حاؿ الظا٤بْب 

 (تَػَرى الظَّاِلِمَي ُمْشِفِقَي ٝتَّا َكَسُبوا :)ا٘تعىنيـو القيامة،  التاركْب لدين هللا ما يصيبهم بذنوهبم
(من قبائح السيئات، ٝتَّا َكَسُبواٯبعل إشفاقهم كخوفهم من عملهم ذاتو) كالتعبّب القرآين الدقيق

فكأ٭با تتحوؿ إٔب غوؿ مفزع كشبح ٨بيف ال مهرب منو!، كىو العمل كسبوه كعملوه أبيديهم 
(ال ٧بالة، ككأنو ىو بذاتو َوُىَو َواِقٌع ِّبِمْ رحْب، كلكنهم اليـو مشفقوف منو كمفزعوف)ككانوا بو ف

م على أشكاؿ فضيعة انقلب عذاابن عليهم ال ٨بلص منو كال فرار، ألف سيئاهتم ستتجسٌ 
كفضيحة يتعذبوف هبا، كسواءن خافوا أـ ٓب ٱبافوا فلن ينفعهم خوفهم من سوء أعما٥بم ُب رٌدىا 

(كالتعبّب كلو فيو البشارة كا٣بّب، َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٖتَاِت ِف َرْوَااِت إْتَنَّاتِ ) عليهم
كيرسم األمل كالرخاء، كينعكس ا٢باؿ ُب عآب اآلخرة، فاآلمنوف ُب الدنيا يشفقوف ُب اآلخرة، 

 .)ا٣بائفوف(ُب الدنيا أيمنوف ُب اآلخرة كا٤بشفقوف
(من أعماؿ القلوب َوَعِمُلوا الصَّاِٖتَاتِ ) (بقلوهبم اب ككتبو كرسلو كرساالتوواَوالَِّذيَن آَمنُ )

كا١بوارح من الواجبات كا٤بستحبات، كمن األعماؿ الصا٢بات الباقيات النافعات للناس 
(الرايض ِف َرْوَااِت إْتَنَّاتِ ) فهؤالء ابستمرار جيبلن بعد جيل)كخّب الناس من نفع الناس(

ا١بميلة ا٤بزىرة ا٤بونقة، كما فيها من األهنار ا٤بتدفقة ا٤بتنوعة، كا٤بناظر ا٣ببلٌبة ا٢بسنة، ا٣بضراء 
شجار ا٤بثمرة الفٌواحة العطرة، كالطيور ا٤بغردة، كاالجتماع بكل حبيب كقريب، رايض كاأل

ٔب كاسعة تشرح الصدكر، كال تزداد على طوؿ ا٤بدل إاٌل حسنان، كال يزداد أىلها إاٌل تعلقان إ
(ببل حدكد كال قيود، ُب مقاـ القرب كا٢بب ال مقاـ َٙتُم مَّا َيَشاُءوَف ِعنَد َرّبِِّمْ ٝبا٥با كلٌذاهتا)
، ٥بم ُب ا١بٌنات، كجاءت بصيغة ٓٓالقمر/(ُب مىٍقعىًد ًصٍدؽو ًعندى مىًليكو م ٍقتىًدرو ا٤بكاف كقولو)

شتهونو من أنواع اللذائذ كالنعيم ا١بمع، أهنا ليست جنة كاحدة كأ٭با ىي جنات، ٥بم فيها ما ي
ا٤بقيم، كالثواب العظيم عند رب كرًن رحيم، كلكن أين ىذا من التكرًن مع ىذا من ا٢برماف 

ِلَك ُىَو اْلَفْضُل اْلَكِبريُ كا٣بسراف؟ ) (ذلك الثواب النموذجي ا٤بميز ىو الفضل الكبّب على ذَه
و إحساف غّبه، كال يوازيو شيء، ألف عباده الصا٢بْب، كىو إحساف جليل عظيم كرًن ال يعادل

ن فمن ذا الذم يقدر ىذا الفضل قدره، كقولو) (اْلَكِبريُ هللا قاؿ) فىبلى تػىٍعلىمي نػىٍفسه مَّا أيٍخًفيى ٥بىيم مًٌ
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و جىزىاءن ٗبىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى  )أنو ليس ألنفسكم ٜبن ِٙ٘ٗف هنج البالغ  حكم، ُٕالسجدة/(قػيرًَّة أىٍعْبي
إف الكسب للحسنات كاالكتساب  (ُمْشِفِقَي ٝتَّا َكَسُبوا :)فائدةفبل تبيعوىا إاٌل هبا( إاٌل ا١بنة 

كتساب إٔب الشر، ، كأضيف اال ِٖٔالبقرة/(٥بىىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍهىا مىا اٍكتىسىبىتٍ للسيئات كقولو)
الشر اب١بهل لبياف أف النفس تولد على الفطرة السليمة، فهي ٦ببولة على فعل ا٣بّب، كتفعل 

، فا٤بيل إٔب َُالشمس/ (كىقىٍد خىابى مىن دىسَّاىىاعمى كقولو)كالغفلة كالتأٌسي اب١بهبلء كابالتباع األ
ا٣بّب مغركس ُب طبع اإلنساف، كعبادة هللا مغركسة ُب طبعو، كأما الشر فإنو يعرض للنفس 

 للٌوامة لتنفذه.ألسباب خارجية ليست من فطرهتا، كأتٌب إرادة الشر لتضغط على النفس ا
 َّوْعَشِفْ ًََٖٓخُْوُشْزَََٰ  كِِ خٌََُْٔدَّشَ بَُِّد ؤَـْشًخ ػََِْْوِ ؤَعْإٌَُُُْْ َُّد هَُرََُِٰيَ خَُّزُِ ُّسَؾِّشُ خَُِّوُ ػِسَددَهُ خَُّزَِّٖ آَٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خُقَّدُِمَدضِ  ﴿-ٖٕ

 ﴾ٌٌُسٌؽَ سٌؿَلٌُ خَُِّوَ بَِّٕ لُغْنًد كِْيَد َُوُ َّٗضِدْ لَغَنَصً
ُر اّلِلَُّ ِعَباَدُه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٖتَاتِ  :)ا٘تعىن ِلَك الَِّذي يُػَبشِّ ِلكَ  ()ذَه (إشارة إٔب ذَه

جاىدين، كللناس الفضل الكبّب ا٤بعٌد ٥بم ُب عآب اآلخرة، كبٌشر ا٤بتقْب، ليفرحوا كيعملوا  
ذه من أكرب البشائر ُب الَبغيب ألىل اإلٲباف الصادؽ كيزدادكا شوقان إٔب لقاء هللا تعأب، كى

كالعمل الصاّب النافع للناس، فهذه الغاية من أجٌل الغاايت كأفضل البشارات، كتكوف كسائلها 
ًيَّةً أفضل الوسائل كقولو) ري اٍلربى يػٍ م ، كمن أىٕالبينة/(ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت أيكلى ًئكى ىيٍم خى

 مصاديق اإلٲباف كالعمل الصاّب مودة ذكم القرىب كمعرفة الوالية كاإلمامة، كدكرىا بعد النيب
فيكوف أجر الرسالة معرفة كتشخيص من ىم أىل بيت النيب كموٌدهتم، لتكوف حسنة  )ص(

، ألف) اتباع (كالء ككفاء كانتماء ك اْلَمَودََّة ِف اْلُقْرىَبه فعالة صا٢بة هتدم صاحبها للٍب ىي أقـو
اْلَمَودََّة )ػ مهمة بخاصة (ىذه توصية ُقل َّلَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًرا ِإَّلَّ اْلَمَودََّة ِف اْلُقْرىَبه كطاعة. )
(تكوف ٥با فوائد كثّبة كمهمة يعود نفعها إليهم جيبلن بعد جيل، أم قل اي دمحم: ال ِف اْلُقْرىَبه 

أجران عوضان من ا٤باؿ كال أف أكوف رئيسان عليكم، إاٌل  أسألكم على إببلغكم رسالة هللا القٌيمة
فإين أحتسب  (مودة قرابِت أىل بيِت)ػ أف هللا أكجب عليكم أف ٙبفظوا حقي عندكم ب

ٗبعُب الرحم(كأعٌدىا أجران كىم األرحاـ مودتكم كطاعتكم لقرابٍب)كاألقربوف أكٔب اب٤بعركؼ، 
ىب النيب من أىل بيتو الكراـ، األمناء على الرسالة لرسالٍب، أم اجعلوا مكاانن ُب قلوبكم ُب قر 

األصيل، كالقيادة الواسع كا٢بافظْب ٥با، كمن صفاهتم أهنم ال أيكلوف الصدقة، ك٩بيزكف ابلعلم 
، َٗاألنعاـ/(فَِبُهَداُىُم اقْػَتِدهْ  ُأولَهِئَك الَِّذيَن َىَدى اّلِلَُّ كقولو)  ، كٗبكاـر األخبلؽ،النموذجية

قة معهم بدرجة ا٤بودة كليست بدرجة ا٢بب، ألف ا٤بودة حٌب عملي عقائدم كتكوف ىذه العبل
عميق ا١بذكر ُب النفوس، يفوؽ ا٢بب الظاىرم العاطفي الرقيق، كالًعربة لتشخيص أصيل فعلي 

نسانية )ص( الٍب تعادؿ مودهتم أجر الرسالة إلكٙبديد من ىم القرىب الذين يعنيهم رسوؿ ا
ا٤بعينة اددة األكٌفاء، األمناء، يعٌدىم النيب امتداد التوصية ابلقرىب القٌيمة كلها؟ لتكوف ىذه 
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 (كىبػىعىثٍػنىا ًمنػٍهيمي اثٍػِبىٍ عىشىرى نىًقيبنا) للرسالة لتستمر من بعده، كما أعٌد موسى النقباء كقولو
، ككما ِٓآؿ عمراف/(قىاؿى ا٢بٍىوىارًي وفى ٫بىٍني أىنصىاري اَّللًَّ ، ككما أعٌد عيسى ا٢بواريْب كقولو)ُِا٤بائدة/

)ص()إٌف عٌده ا٣بلفاء  أعٌد النيب دمحم)ص( اإلمامة من بعده ُب أىل بيتو الكراـ، عن النيب
 (كيلَّ أيانىسو إبًًمىاًمًهمٍ   ايػىٍوـى نىٍدعيو ، قاؿ تعأب)ُُْٕٗكنز العماؿ خرببعدم عٌدة نقباء موسى(

  ، عن النيب)ص(ُٕاإلسراء/
 ٖٖٚ/ٛٔوِف شرح هنج البالغ ، ْْٔكنز العماؿ خرب(جاىلي من مات بغري إماـ مات ميت  )

 )عليكم بطاعة من ال تعذركف ُب جهالتو(، كىكذا أكد القرآف على أٮبية دكر أىل البيت
رىكيٍم تىٍطًهّبنا)ع(ُب عدة آايت كقولو)  (ًإ٭بَّىا ييرًيدي اَّللَّي لًييٍذًىبى عىنكيمي الٌرًٍجسى أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهًٌ

فػىقيٍل تػىعىالىٍوا نىٍدعي أىبٍػنىاءىانى كىأىبٍػنىاءىكيٍم كىًنسىاءىانى كىًنسىاءىكيٍم كىأىنفيسىنىا كىأىنفيسىكيٍم ٍبيَّ ) ، كقولوّّاب/األحز 
تىًهلٍ  ةى كىيػي ، كقولو)ُٔآؿ عمراف/ (نػىبػٍ ٍؤتيوفى ًإ٭بَّىا كىلًي كيمي اَّللَّي كىرىسيوليوي كىالًَّذينى آمىنيوا الًَّذينى ييًقيميوفى الصَّبلى

 كأكد النيب)ص(على مودة أىل بيتو ُب أحاديث كثّبة متواترة فقاؿ ٓٓا٤بائدة/ (الزَّكىاةى كىىيٍم رىاًكعيوفى 
، كعنو)مثل أىل بيٍب فيكم  ُّّٕٔكنز العماؿ خربساس اإلسبلـ حيب كحٌب أىل بيٍب(أ) )ص(

 ، كعنو)ص(ُُّْٓكنز العماؿ خربكمثل سفينة نوح من ركبها ٪با، كمن ٚبٌلف عنها غرؽ(
أَّل ومن مات على حّب آؿ دمحم مات شهيدًا، أَّل ومن مات على حّب آؿ دمحم مات )

أال كمن مات على بغض آؿ دمحم جاء يـو القيامة مكتوب بْب عينيو آيس من  مغفورًا لو..
، كُب تفسّب البحر ايط ُِّ/ْكركح البياف ،كذكر الز٨بشرم، ُٓٔ/ِٕالفخر الرازمرٞبة هللا..(

حياف األندلسي قاؿ ٤با نزلت ىذه اآلية: قيل اي رسوؿ هللا من ىم قرابتك الذين كجبت أليب 
كُب ، ّٕٓ/ِضاكميكذكره تفسّب الب(علّي وفاطم  واٖتسن واٖتسي) علينا مودهتم؟ قاؿ)ص(

)إين اترؾ فيكم الثقلْب كتاب هللا كعَبٌب أىل بيٍب، ما إف  حديث الثقلْب عن النيب)ص(
 ٔالدر ا٤بنثور)من أبغضنا أىل البيت فهو منافق( )ص( كعنو ضلوا بعدم(ٛبسكتم هبما لن ت

 .ْقاؿ أبن عريب ُب الفتوحات ا٤بكية ج ٕ-ٔص
(سألنا رسوؿ هللا ا٤بودة ُب قرابتو كأىل بيتو، كىو كاحد منهم، ََّل ََتُويُوا اّلِلََّ َوالرَُّسوؿَ ) عنواف

ف رسوؿ هللا)ص(كمن خاف رسوؿ حٌب أىل البيت ال يتبٌعض، فمن خاف أىل البيت فقد خا
كقاؿ  هللا فقد خاف هللا، عن النيب)ص()حرمت ا١بنة على من ظلم أىل بيٍب كآذكين ُب عَبٌب(

ٍن أىٍجرو فػىهيوى لىكيٍم   ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ عىلىى اَّللًَّ تعأب) قيل الَّ أىٍسأىليكيٍم ، كقاؿ)ْٕسبأ/(قيٍل مىا سىأىٍلتيكيم مًٌ
إَّّل ا٘تودة ِف ) عترب صاحب تفسّب ا٤بيزاف، اَٗاألنعاـ/ (ًإٍف ىيوى ًإالَّ ذًٍكرىل  لًٍلعىالىًمْبى عىلىٍيًو أىٍجرنا   

٭با ىي من إابعتبار أف القرىب ال ٛبثل شأانن شخصيان للنيب)ص(ك  استثناء متصبلن  (القرىب
ظ خصوصيات حفظ الدعوة كاستمرارىا، لذلك جعل النيب للعَبة الطاىرة األمانة العامة ٢بف

ًإفَّ الًَّذينى كرٌكز عليها ُب قرابتو من أىل بيتو كقولو) ،الرسالة، كجعل هللا ا٤بودة عامة للمؤمنْب
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َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم ) كقولو ٔٗمرًن/(آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت سىيىٍجعىلي ٥بىيمي الرٍَّٞبى ني كيدًّا
ؽ ، كلكن القرآف كالسنة قد ركزات على دكر أىل البيت)ع( حٌب ال تتفرٌ ُٕ/التوبة (َأْولَِياُء بَػْعضٍ 

)انظركا أىل بيت نبٌيكم فالزموا ٠بىٍتىهم،  ِٜٚف هنج البالغ  خطب األمة إٔب مذاىب ٨بتلفة، 
ثرىم، فلن ٱبرجوكم من ىيدلن، كلن يعيدككم ُب ردلن، فإف لبدكا فالبدكا، كإف هنضوا أكاتٌبعوا 

وف اإلمامة زماـ الدين، كنظاـ كتسبقوىم فتضٌلوا، كال تتأخركا عنهم فتهلكوا(!، فتفاهنضوا، كال 
ا٤بسلمْب ككحدة كلمتهم على أساس كلمة التوحيد، كفيها صبلح الدنيا كقوة الدين كعز 

 ا٤بؤمنْب. 
  (َوَمن يَػْقرَتِْؼ َحَسَنً  يَّزِْد َلُو ِفيَها ُحْسًنا)

سع الداللة، االقَباؼ تستعمل ُب ا٤بعاين ا٤بتضادة ُب : يكتسب حسنة ٥با معُب كاومن يقرتؼ
ٍٍبى سىييٍجزىٍكفى ٗبىا كىانيوا ا٤بدح كالذـ، كاستعملت ُب اإلساءة أكثر، كقولو) ًإفَّ الًَّذينى يىٍكًسبيوفى اإٍلً

ًفيوفى  وِف استعماؿ ىذا الفعل ِف مقاـ اإلحساف، فيو دَّلل  على أف الذي ، َُِاألنعاـ/ (يػىٍقَبى
، كٗبا أف ىذه ا١بملة كردت لسوء، يستطيع ىو يفسو أف يفعل اٗتري واإلحسافيعمل ا
(لتكوف مصداقان ألكتساب ا٢بسنة، أم كمن يكتسب حسنة كىي مودة اْلَمَودََّة ِف اْلُقْرىَب بعد)

يَّزِْد َلُو ِفيَها ) ىي حسنة ،كخدمة الناس ،كإقامة فرائضو ،أىل البيت)ع( كمطلق طاعة هللا
ضعيف خّبىا كثواهبا كزايدة فضلها، كرفع نقائصها، كيكوف سببان للتوفيق كرفع ا٤بنزلة بت (ُحْسًنا

 عند هللا كعند الناس. عن اإلماـ ا٢بسن)ع(ُب ىذه اآلية)اقَباؼ ا٢بسنة مودتنا أىل البيت(
  (َشُكورٌ ) ألف هللا كثّب الغفراف كٲبحو السيئات (ِإفَّ اّلِلََّ َغُفورٌ ) ُِٕ/ّمستدرؾ الصحيحْب

كثّب الشكر كا٤ببالغة ُب الرضا كاإلكراـ كاالحَباـ ٥بم، كال يضيع عنده عمل العاملْب عن 
-ِّ سبب النزوؿ: فائدة. َٕٓ/٦َُبمع البياف)من ٓب يشكر الناس ٓب يشكر هللا( النيب)ص(

، عن ابن عباس: إف رسوؿ هللا)ص( حْب قدـ ا٤بدينة كاستحكم اإلسبلـ فيها، قالت ِٓ
هم: أنٌب رسوؿ هللا)ص(فنقوؿ لو: إف تصعب عليك أمور، فهذه أموالنا ٙبٌكم األنصار فيما بين

( ..ُقل َّلَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًراور عليك، فأتوه ُب ذلك فنزلت اآلية)ظغّب حرج كال ٧بمن فيها 
فقرأىا عليهم كقاؿ: تودكف قرابٍب من بعدم، فخرجوا من عنده مسٌلمْب لقولو، فقاؿ 

أىـٍ يػىقيوليوفى ) ٌف ىذا الشيء افَباه ُب ٦بلسو، أراد أف يذللنا لقرابتو من بعده! فنزلتا٤بنافقوف: إ
َوُىَو فأرسل إليهم فتبلىا عليهم فبكوا كاشتٌد عليهم، فأنزؿ هللا) ِْاآلية  (افٍػتػىرىل  عىلىى اَّللًَّ 

 .ُٓ/٦ٗبمع البياف، ِٓالشورل/ (َعْن ِعَباِدهِ  الَِّذي يَػْقَبُل التػَّْوبَ َ 
 ػٌَِِْْ بَِّٗوُ زٌََِِِٔدظِوِ خُْمَنَّ ًَُّمِنُّ خُْسَدىََِ خَُِّوُ ًََّْٔكُ هَِْسِيَ ػََََِٰ َّخْعِْْ خَُِّوُ َّؾَةِ كَةِٕؤَّْ َّوٌٌَُُُٕ خكْعَشٍََٰ ػَََِ خَُِّوِ ًَزِزًد ﴿-ٕٗ

 ﴾قُّذًُسِخُ زِزَخضِ
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ـْ يَػُقوُلوَف افْػتَػَرىه َعَلى اّلِلَِّ َكِذابً ) نكار كالتوبيخ، قاؿ الكافركف: دمحم مفَبو (االستفهاـ لئلَأ
ُ نو ٓب يوح إليو، كٓب أيت ابلقرآف من هللا، كلكن ىذا قوؿ مردكد)إٌدعائو النبوة، ك اب فَِإف َيَشِإ اّلِلَّ

(لو حٌدثت نفسك اي دمحم أف تفَبم على هللا الكذب لعلمو هللا، كطبع على ٥َتِْتْم َعَلىه قَػْلِبكَ 
عي كالفهم، كألنساؾ القرآف فتنسى ما حفظت، كٲبنع عنك قلبك، كلسلب هللا منك الو 

من أشد العقوابت ألف  :واٗتتم على القلبالوحي، فبل تتلٌقى شيئان من التأييد كالتسديد، 
ولكنك مل تفرت على هللا كذاًب ، كالفيوضات اإل٥بية ا٣بتم ٰبجب القلب عن تلقي نور ا٥بداية

بَببيتك كبطبعك كبعصمتك، ك٥بذا أيدؾ كسددؾ   نك منزٌه عن الكذبإك  ،وَّل حرفًا واحداً 
نىا بػىٍعضى اأٍلىقىاًكيلً كقولو) ىخىٍذانى ًمٍنوي اًبٍليىًمْبً ، كىلىٍو تػىقىوَّؿى عىلىيػٍ -ْْا٢باقة/(ٍبيَّ لىقىطىٍعنىا ًمٍنوي اٍلوىًتْبى ، ألى

نىا إًلىٍيكى ، كقولو)ْٔ يػٍ َّ اًبلًَّذم أىٍكحى نىا لىنىٍذىىنبى وىذا على سبيل اَّلفرتاض  ٖٔاإلسراء/(كىلىًئن ًشئػٍ
ُ اْلَباِطلَ ) ، كفرض ااؿ ليس ٗبحاؿوالتشبيو  (َو٦َتُْح اّلِلَّ

يضاحان ككأنو يقوؿ: كيف يكوف منو االفَباء على هللا إٍب أكد استبعاد االفَباء منو)ص( كزاده 
كإف  كىو ا٤بشهور ابلصادؽ األمْب، كقد جرت سنة هللا تعأب أف ٲبحو الباطل كٲبحقو كيزيلو، 

كاف لو صولة كجولة كإف طالت، كلكن للحق دكلة اثبتة مستقلة موعودة، فيظهر من نوره 
كىداه ما بو يضمحل الباطل كيتبْب بطبلنو للجميع، كيظهر ا٢بق كل الظهور لكل أحد 

 (كيثبت ا٢بق بوحيو كقرآنو اجمليد كما فيو من ا٢بججَو٤تُِق  اْٖتَقَّ ِبَكِلَماتِوِ ) كينتشر بْب الناس
ِإيَُّو ) كالرباىْب، لذا جعل هللا سبحانو كلمة الباطل ىي السفلى، ككلمة دمحم)ص( ىي العليا

سرارىا كنياهتا أ(إنو عليم ٗبا تضمره القلوب كخفااي الصدكر كالضمائر ك َعِليٌم ِبَذاِت الص ُدورِ 
ؿ نفسو، : افتعاؿ الكذب من قو اَّلفرتاء إف، فرتاء والكذبالفرؽ بي اَّل: فائدةا٤بستورة. 

: القوؿ خبلؼ الصحيح ببل تثبت أك والكذبكالتفنن فيو، ٕبيث يوىم السامع أبنو صدؽ، 
ًت اَّللًَّ بتعمد كقولو) )كربت  ، عن النيب)ص(َُٓالنحل/(ًإ٭بَّىا يػىٍفَبىًم اٍلكىًذبى الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى آًبايى

 .ٔٗٓ/ّيب كالَبىيبالَبغخيانة أف ٙبٌدث أخاؾ حديثان ىو لك مصٌدؽ كأنت بو كاذب(
 ﴾ًَىٌَُ خَُّزُِ َّوْسََُ خُعٌَّْزَصَ ػَْٖ ػِسَددِهِ ًََّؼْلٌُ ػَِٖ خُغَِّّْحَدضِ ًََّؼَُِْْ َٓد ظَلْؼٌََُِٕ﴿-ٕ٘
(قيل: إهنا أرجى آية ُب القرآف الكرًن، بسبب إطبلؽ قبوؿ َوُىَو الَِّذي يَػْقَبُل التػَّْوبََ  َعْن ِعَباِدهِ )

ف عباده، يعلم هللا سبحانو ىل صدؽ التائبوف ما عاىدكا هللا عليو من التوبة النصوح عن عصيا
بىائًرى مىا تػينػٍهىٍوفى عىٍنوي نيكىفًٌٍر ترؾ ا٤بعاصي، أك أنقضوا العهد من بعد ميثاقو كقولو) ًإف ٘بىٍتىًنبيوا كى

يًٌئىاًتكيمٍ   (التوابوفإف كل بِن آدـ خطّاء وخري اٗتطائي ) )ص( ، عن النيبُّالنساء/ (عىنكيٍم سى
 كا٤بستهزئ بربو(  ،)ا٤بستغفر من ذنب كيفعلو عن اإلماـ الرضا )ع( ُِٔ/ُالدر ا٤بنثور

واآلي  عام  ن عباده، ع، من لطف هللا كسعة رٞبتو أنو يقبل التوبة الصادقة َْٓ/ِالكاُب
، ألف التوبة رجوع ا٤بذنب عن خط اال٫براؼ كالندـ عليو كاستغفار هللا منو، إٔب خط الدَّلل 

كالتوبة تطٌهر القلوب، كتغسل الذنوب، كتستنزؿ  ،االستقامة أبمانة، كالعـز على الثبات عليو
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 الرٞبة، كٛبحوا ا٣بطيئة، لو ٓب يشرع لو هللا التوبة سيظل يعمل السيئات كما ٰبلو لو، فيضرٌ 
ؽ )التٌنزه عن معاصي هللا عبادة التوابْب(عن اإلماـ الصادِف غرر اٖتكمنفسو كالناس حولو، 

نور )كل ذنب عملو العبد كإف كاف عا٤بان فهو جاىل، حْب خاطر بنفسو ُب معصية ربو( )ع(
اًىليوفى ، كقوؿ يوسف الخوتو)ْٕٓ/ُالثقلْب ٍل عىًلٍمتيم مَّا فػىعىٍلتيم بًييوسيفى كىأىًخيًو ًإٍذ أىنتيٍم جى  (قىاؿى ىى
ن على ا١برٲبة، ألهنم ال ف كانوا متعٌمديإ، فنسبهم إٔب ا١بهل ُب آتمرىم على يوسف ك ٖٗيوسف/

 يعرفوف عواقبها. 
قبلع عنها، كالعـز على عدـ : الندـ على ا٤بعصية، كاإليقبل هللا التوب  إذا ُتققت شروطها

ت ربو، كإذا كملت الشركط كاستمرت صحٌ العودة إليها، كىذه شركط ثبلثة فيما بْب العبد ك 
كانت توبة بدكف مصداؽ كاقعي تكوف ف فقد كاحد منها ٓب تكن توبة صحيحة، كإذا  إالتوبة، ك 

 ِف غرر اٖتكمنفاقان كرايءن، أما ما يتعلق ٕبقوؽ الناس فيزداد عليها، فيجب براءة الذمة معهم، 
)جعل هللا سبحانو حقوؽ عباده مقٌدمة على حقوقو، فمن قاـ ٕبقوؽ عباد هللا، كاف ذلك 

(صغّبىا ككبّبىا ما عدا حقوؽ الناس، َئاتِ َويَػْعُفو َعِن السَّيِّ  مؤٌداين إٔب القياـ ٕبقوؽ هللا()
لىًئٍن أىٍشرىٍكتى لىيىٍحبىطىنَّ عىمىليكى كىلىتىكيونىنَّ ًمنى كيعفو غّب الشرؾ اب ا١بلي أك ا٣بفي كقولو)

، سئل اإلماـ الصادؽ)ع( عن أدىن الشرؾ فقاؿ)من ابتدع رأاين فأحٌب عليو ٓٔالزمر/(ا٣بٍىاًسرًينى 
(كيعلم ٝبيع ما تصنعوف من خّب أك شر، ُب َويَػْعَلُم َما تَػْفَعُلوفَ ) ّٕٗ/ِالكاُب أك أبغض عليو(

فالتوبة  (كٓب يقل)من عباده(َعْن ِعَباِدهِ  : قاؿ:)فائدةالٌسر كالعبلنية، فيجازيكم على ذلك. 
 منهم، كلكن هللا سبحانو ٙبٌملها عن عباده لّبٞبهم.

 ﴾ؽَذِّذٌ ػَزَخذٌ َُيُْْ ًَخٌَُْدكِشًَُُٕقَّدُِمَدضِ ًََّضِّذُىُْ ِّٖٓ كَنِِْوِ ًََّغْعَفِْرُ خَُّزَِّٖ آَٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خ﴿-ٕٙ
(فمعُب االستجابة ىنا القبوؿ، أم ا٤بؤمنوف َوَيْسَتِجيُب الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٖتَاتِ )

 توبتهم، الصا٢بوف الطيبوف يستجيبوف لدعوة رهبم، كيقبلوف على هللا اتئبْب صادقْب كيقبل هللا
ًإ٭بَّىا التػٍَّوبىةي عىلىى اَّللًَّ لًلًَّذينى كما عليهم إاٌل أف يلٌبوف دعوة هللا الكرٲبة، كينقادكف إٔب منهجو كقولو)

الىةو ٍبيَّ يػىتيوبيوفى ًمن قىرًيبو  ، ىو سبحانو أيضان يستجيب ٥بم دعاءىم ُٕالنساء/(يػىٍعمىليوفى الس وءى ًٔبىهى
كيقرهبم إليو، كالذم ال يستجيب للرٞبن فيستجيب للشيطاف كيهديهم كيؤيدىم كيسددىم 

(من جوده ككرمو على ما َويَزِيُدُىم مِّن َفْضِلوِ ) ِٗالفرقاف/(كىكىافى الشٍَّيطىافي ًلئٍلًنسىاًف خىذيكالن )
سألوه كيرزقهم الشفاعة، كتدؿ على استجابة هللا ٥بم كقبوؿ طاعتهم، فيعطيهم فوؽ ما طلبوا 

(كمديد، َٙتُْم َعَذاٌب َشِديدٌ (ا٤بصركف على الكفر كا٤بعاندكف)َواْلَكاِفُروفَ ) ْبألنو أرحم الراٞب
 (كٓب يقل)ٯبيب(َوَيْسَتِجيبُ  :)فائدةجزاء على نسياهنم رهبم، كألهنم مطركدكف من رٞبة هللا، 

 .كال تقٌلب ألهنا تدؿ على سرعة االستجابة ُب التزامهم ٗبنهج رهبم ببل تردد كال تباطؤا
 ﴾زَقِريٌ خَسِريٌ زِؼِسَددِهِ بَِّٗوٌَُُْ زَغَوَ خَُِّوُ خُشِّصْمَ ُِؼِسَددِهِ َُسَـٌَْخ كِِ خُْإَسْكِ ًٌَََُِٰٖ ُّنَضٍُِّ زِوَذَسٍ َّٓد َّؾَدءُ ًَ﴿-ٕٚ
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قٌدـ البسط على الفقر، كال يضٌيق الرزؽ إاٌل عندما  ااألصل أف هللا كرًن يبسط الرزؽ لعباده، لذ
ُب الرزؽ مفسدة، فيضٌيق على عبده منافذ الرزؽ ليصلحو ابلصرب كالفقر يعلم هللا أف البسطة 

كالقناعة، كلكن مهما كثرت أرزاؽ الدنيا فهي ضئيلة كمؤقتة، ابلنسبة إٔب فيض الرزؽ ُب 
اآلخرة، كهللا سبحانو يعلم أف عباده ال يطيقوف الغُب إاٌل بقدر، كأنو لو بسط ٥بم الرزؽ من 

لبغوا كطغوا، إهنم صغار ال ٲبلكوف ملكة التوازف، ضعاؼ ال ٰبتملوف نوع ما يبسطو ُب اآلخرة 
ليبتلي الغِب ابلفقّب، كالفقّب ابلغِب، ليتخذ بعضهم بعضان ، ان كحدكد ان  حدإاٌل إطبلؽ الرزؽ 
نَػُهم مَِّعيَشتَػُهْم ِف اْٖتََياةِ سخراين كقولو) يْػَياۚ   َأُىْم يَػْقِسُموَف َرْْتََت رَبَِّكۚ  َٟتُْن َقَسْمَنا بَػيػْ الد 

: من سخرايً  ِّالزخرؼ/ (َوَرفَػْعَنا بَػْعَضُهْم فَػْوَؽ بَػْعٍض َدرََجاٍت لِّيَػتَِّخَذ بَػْعُضُهم بَػْعًضا ُسْخِرايًّ 
عماؿ كا٣بدمات، ال من السخرية كاالستهزاء كاالستعبلء، أم أف كل البشر ّب ُب األخسلتا

: الناس للناس من بدكو كمن لشاعرقاؿ امسٌخر بعضهم لبعض، حٌب يشتغلوا ٗبطالب العيش. 
ـي، كىناؾ عدة شواىد ٤بن بسط هللا ٥بم الرزؽ فبغوا ُب  -حضر بعض لبعض كإف ٓب يشعركا خد
 .د كالعبادببلرض، ىؤالء زعماء الرأ٠بالية ُب العآب كبغيهم كفسادىم ُب الاأل

كلو كٌسع هللا الرزؽ لعباده ٝبيعان،  (ْرضِ َوَلْو َبَسَط اّلِلَُّ الرِّْزَؽ ِلِعَباِدِه لَبَػَغْوا ِف اْْلَ  :)ا٘تعىن
 (لَبَػَغْوا ِف اْْلَْرضِ كأفاضو عليهم من ماؿ كٝباؿ كحسن حاؿ ككثرة الرفاىية فوؽ حاجتهم)

 لبطركا معيشتهم كلطغوا كاعتدكا كتغٌلب بعضهم على بعض، كأفسدكا ُب الببلد كالعباد، كقولو
نسىافى لىيىٍطغىى  ) ، عن اإلماـ الباقر)ع()إٌف ا٣بّب ثقل على ٕ-ٔالعلق/(رَّآهي اٍستػىٍغُبى   أىف، كىبلَّ ًإفَّ اإٍلً

ىل الدنيا على قدر أأىل الدنيا على قدر ثقلو ُب موازينهم يـو القيامة، كإٌف الشر خف على 
، الثراء الكثّب قد يطغي صاحبو، كيكوف سببان ْْٖ/ّكنز الدقائقتو ُب موازينهم يـو القيامة(خفٌ 

عن  ٖٕالقصص/(قىاؿى ًإ٭بَّىا أيكتًيتيوي عىلىى  ًعٍلمو ًعنًدمغركر قاركف كطغيانو كقولو) ُب ىبلكو، مثل
، ّْٓالتوحيد صاإلماـ الصادؽ )ع()ما من قبض كال بسط إاٌل ك فيو مشٌية كقضاء كابتبلء(

مرين، فقرىم ٝبيعان ٥بلكوا، فنظاـ العآب ال يستقر إال على ىذا الوضع ا٤بقٌدر ا١بامع بْب األأكلو 
وي فػىيػىقيوؿي رىيبًٌ فيكوف الفقر كالغُب معان ابتبلء كقولو) هي رىب وي فىأىٍكرىمىوي كىنػىعَّمى نسىافي ًإذىا مىا ابٍػتىبلى فىأىمَّا اإٍلً

رى عىلىٍيًو رًٍزقىوي فػىيػىقيوؿي رىيبًٌ أىىىانىنً ، أىٍكرىمىنً  هي فػىقىدى  (وفى اٍليىًتيمى بلَّ بىل الَّ تيٍكرًمي ك،  كىأىمَّا ًإذىا مىا ابٍػتىبلى
غنياء أقوات مواؿ األأ)إف هللا سبحانو فرض ُب  ِٕٖٛف هنج البالغ  حكم، ُٕ-ُٓالفجر/

ويشاىد ثراء بعض  الفقراء، فما جاع فقّب إاٌل ٗبا ميٌتع بو غٌِب، كهللا تعأب سائلهم عن ذلك(
وىو  ،ابٖتراـغنياء و١تاء رزقهم بسرع  ىائل  ومذىل  وبطرؽ ملتوي  ٜتتلف ، إيو الثراء اْل

ابلسلب  ،وة كالفسادشمن الغش كاالحتكار كالر  ،من رزؽ الشيطاف َّل من رزؽ الرْتن
ا٤باؿ ا٢براـ ال يهنأ بو أما كالنهب كالسرقات الفنية ا٤بدعومة، كال يهنأ اإلنساف  إاٌل اب٢ببلؿ، 

ليوىكيٍم ُب مىا لًٌ )بو، كٯبمع لغّبه كذنبو عليو. كقولو عكقد يصرفو على ا٢براـ كالفساد كما ال ينتف يػىبػٍ
كيٍم    .ْٖا٤بائدة/(فىاٍستىًبقيوا ا٣بٍىيػٍرىاتً آاتى
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الغِب ا٤بغركر  اسوؼ يصطدـ، ىذ ن( كلكما قّل وكفى خري ٝتا كثر وأٙتى) عن النيب)ص(
نظمة ا٤بقٌدرة، كىي سنة االبتبلء كاالمتحاف ابلغُب ل حاكمة على ىذه السنة ا٤بر بسنة أخ

ًٍلي ٥بىيٍم لًيػىٍزدىاديكا ًإٍٜبنا  كىالى ) كالرفاىية كقولو ىنفيًسًهٍم ًإ٭بَّىا ٭بي يػٍره ألًٌ ًٍلي ٥بىيٍم خى َّ الًَّذينى كىفىريكا أى٭بَّىا ٭بي ٰبىٍسىنبى
 .ِْلقماف/(٭بيىتًٌعيهيٍم قىًليبلن ٍبيَّ نىٍضطىر ىيٍم ًإٔبى  عىذىابو غىًليظو ) ، كقولوُٖٕآؿ عمراف/ (كى٥بىيٍم عىذىابه م ًهْبه 

ىي فػى ) كقولو م لىمَّا نىسيوا مىا ذيكًٌريكا بًًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى كيلًٌ شىٍيءو حىٌبَّ  ًإذىا فىرًحيوا ٗبىا أيكتيوا أىخىٍذانى
(ينٌزؿ بتقدير موزكف ما يصلحهم ُب دينهم كدنياىم َولَهِكن يُػنَػزُِّؿ بَِقَدٍر مَّا َيَشاءُ ) ْْاألنعاـ/ (بػىٍغتىةن 

تضاه لطفو كحكمتو، أم إنو يوٌسع الرزؽ على من تكوف مصلحتو فيو، كآخرهتم. ٕبسب ما اق
ٍرانى فىًنٍعمى اٍلقىاًدريكفى كيضيق على من تكوف ا٤بصلحة فيو، كقولو) والبالء على ) ِّا٤برسبلت/(فػىقىدى

(بقدر عمل اإلنساف كمقدار خربتو ك٘بربتو ِبَقَدٍر مَّا َيَشاءُ ( فيكوف معُب)قدر الطباع
ر كضعو العاـ ُب ا٤باؿ كا٢باؿ، ألف هللا تعأب أىب أف ٯبرم األمور إاٌل على كاختصاصو، كمقدا

بػىبنا) أسباهبا كقولو نىاهي ًمن كيلًٌ شىٍيءو سى بػىبنا، كىآتػىيػٍ ال )، عن النيب)ص( ٖٓ-ْٖالكهف/(فىأىتٍػبىعى سى
قسم وه بشيء من معصية هللا، فإف هللا تبارؾ كتعأب بٰبملنكم استبطاء شيء من الرزؽ أف تطل

 أاته هللا برزقو من ربكجل كص رزاؽ بْب خلقو حبلالن، كٓب يقٌسمها حرامان، فمن اتقى هللا عزأاأل
لو شاء هللا ٕتعلكم أغنياء َّل فقري فيكم، ولو شاء ٕتعلكم فقراء َّل غِن ) ًحًلًو( كعنو)ص(

ركح ، كلكنو ابتلى بعضكم ببعض، لينظر كيف عطف الغِب، ككيف صرب الفقّب(فيكم
(يعلم ما يستحقو  ِإيَُّو بِِعَباِدِه َخِبرٌي َبِصريٌ )، ُْيونس/ (لًنػىٍنظيرى كىٍيفى تػىٍعمىليوفى كقولو ) َْٖ/ٕفالبيا

كل عبد كما يناسب حالو كما يصلحو من غُب أك فقر، فهو ٧بيط ٖبفااي أمورىم كعبلنيتها، 
ع(يقوؿ هللا كل كاحد منهم ما يليق بشػأنو، عن اإلماـ الصادؽ)لر حاضرىا كآجلها، فيقدٌ 

 (ليحذر عبدي الذي يستبطئ رزقي أف أغضب، فافتح عليو اباًب من الديياسبحانو كتعأب)
عماؿ، لينصرؼ الناس كل : جعل هللا سبحانو أرزاؽ الناس ابألفائدة. ٕٗٓ/ْنور الثقلْب
ختصاصو، كلو أنو رزقهم من غّب عمل ٤بٌلوا ا٢بياة، كاشتغل بعضهم اختصاص إٔب اصاحب 
)استعيذكا اب من سكرة الغُب، فإف لو سكرة ِف غرر اٖتكملٌهوا ابلفسق كالفجور، ببعض، كت

 .بعيدة اإلفاقة( كخّب العيش ما يكفيك فبل يلهيك كال يطغيك
 ﴾خُْمَِْٔذُ خٌَُُُِِّْ ًَىًٌََُىٌَُ خَُّزُِ ُّنَضٍُِّ خُْـَْْػَ ِٖٓ زَؼْذِ َٓد هَنَيٌُخ ًََّنؾُشُ سَلَْٔعَوُ ﴿-ٕٛ
ؿ ا٤بطر النافع ليغيث بو الببلد (كىو الذم ينزٌ لَِّذي يُػنَػزُِّؿ اْلغَْيَث ِمن بَػْعِد َما قَػَنطُواَوُىَو ا)

ع كالضرع، كالغيث يغيث من خوؼ القحط كا١بدب ر كالعباد كٝبيع الكائنات كا٢بيواانت كالز 
ا٢بياة ٔبميع كاجملاعة، لذلك يسمى ماء السماء غيثان ألنو ماء ا٢بياة، كينزلو ٗبقدار معلـو كتنمو 

مبعىن ا٘تطر النافع، : الغيث، وتسمي  الغيث لو دَّلَّلتو البالغي  واسع  ا٘تعاينمعانيها، 
ِمن ) َْالفرقاف/(أيٍمًطرىٍت مىطىرى السٍَّوءً ، تشمل ما كاف مفيدان كمضران معان كقولو)وكلم  ا٘تطر عام 
َويَنُشُر ) مدادىم ٗباء ا٢بياةإمن بعد أيسهم من نزكلو، كقفوا عاجزين عن  (بَػْعِد َما قَػَنطُوا
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كيرىف ا٢بس كيشرح الصدر كٱبلق األمل، إنو مشهد يريح النفس كيرٌخي األعصاب  (َرْْتََتوُ 
يا الضمائر، ابنتشار رٞبة هللا كنعمتو الواسعتْب كمنافعهما ٙبكيرؽ القلب كتتحرؾ ا٤بشاعر ك 

عباده، كيرعى مصا٢بهم ُب دنياىم الذم يتؤب أتمْب كل حاجات  (َوُىَو اْلَوِل  الكثّبتْب )
(امود ا٤بستحق للحمد بكل لساف اْٖتَِميدُ كآخرهتم، كاإلحساف إليهم، كليس ٥بم كٕب غّبه )

 فعالو كأقوالو.أكُب كل زماف كمكاف، لو ا٢بمد على ٝبيع 
 ﴾ػََََِٰ ـَْٔؼِيِْْ بِرَخ َّؾَدءُ هَذِّشٌ ًَىٌَُ ًَِْٖٓ آَّدظِوِ خَِْنُ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكِ ًََٓد زَػَّ كِْئَِد ِٖٓ دَخزَّصٍ﴿-ٜٕ
َخْلُق كمن دالئل قدرتو، كعجائب حكمتو، كغرائب عظمتو، الدالة على توحيده) (َوِمْن آاَيتِوِ )

َوَما (هبذا الشكل البديع الذم ظاىره أنيق كابطنو عميق كدالالتو كاسعة)السََّماَواِت َواْْلَْرضِ 
(كما نشر فيهما من الكائنات ا٢بية الٍب تدب كتتحرؾ، كىي متنوعة ُب َبثَّ ِفيِهَما ِمن َدابَّ ٍ 

ا قبل لساف مقا٥با، الٌصور كاألجناس كاألشكاؿ كاأللواف كاألحجاـ، ككلها تنطق بلساف حا٥ب
 رىا، ا٤بستحق للعبادة كالطاعة دكف غّبه، كأهنا تشهد أبف الذم أنشأىاوٌ بوجود خالقها كمص

ف ضخامتها ا٥بائلة، كتناسقها الدقيق كنظامها العميق ا٤بستمر، عأب، فإكدبرىا كقدرىا ىو هللا ت
(كىو على َوُىَو َعَلىه َّتِْعِهْم ِإَذا َيَشاُء َقِديرٌ ككحدة مدبرىا كمبدعها يدلك على هللا تعأب. )

، يـو القيامة القائم، كيسهل عليو حشرىم كنشرىم بعد موهتم،  ٝبعهم ُب يـو ا١بمع البلـز
 ،كن ُب أم كقت يشاء كىو على كل شيء قدير، كٯبمعهم ُب موقف كاحد حاسمكقادر متم

ال يضل منهم أحد كال يغيب! كبنو اإلنساف يعجزىم أف ٯبمعوا سرابن من الطيور األليف 
أىٍينى حْب يشاء كقولو) ، من عاقل كغّب عاقل،لت من أقفاصهم، كلكن هللا ٯبمع كل خلقونفي

يعنامىا تىكيونيوا أيىًٍت ًبكيمي  )خّبي ِف غرر اٖتكم، من الرشاد االستعداد ليـو ا٤بعاد، ُْٖالبقرة/ (اَّللَّي ٝبًى
  (.العلم ما أصلحت بو رشادؾ، كشرٌه ما أفسدت بو معادؾ

رض، فكيف (كالدابة تدب كٛبشي ال تكوف إال على األَوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمن َدابَّ ٍ : قاؿ)فائدة
: ٱبربان هللا تعأب إبشارة تلميحية سريعة عن خلق ال ندركو ابإتو (؟ َوَما َبثَّ ِفيِهَما) قاؿ

رض، كما نعيش ٫بن، ُب أحد الكواكب كالعوآب العلوية يعيش ُب السماكات العليا غّب عآب األ
َو٥َتُْلُق ) ا٤ببثوثة ُب أعماؽ الفضاء، الٍب ال يعلم اإلنساف عنها بوسائلو ادكدة إاٌل القليل كقولو

شكاؿ َّل يعلمها إَّّل هللا، وىي ُتت أٜتلوقات حي  على صور و ، ٖالنحل/ (َلُموفَ َما ََّل تَػعْ 
 ألوافرض من صور معينة من اهتا، كليس ما على ىذه األسبحانو ُب ٧بياىا ك٩ب سلطاف هللا

من صور ا٢بياة ا٤بتنوعة ُب ىذا الوجود الواسع ا٢بي! كقد كشف  ،كأشكاؿ كثّبة ال حصر ٥با
عن كجود إمكانية ا٢بياة ُب ا٤بريخ، كاستدٌلوا هبذه اآلية، أما اإلنساف فبل  علماء الفضاء حديثان 

، ِٓاألعراؼ/ (قىاؿى ًفيهىا ٙبىٍيػىٍوفى كىًفيهىا ٛبىيوتيوفى كىًمنػٍهىا ٚبيٍرىجيوفى يوجد إاٌل على ىذه األرض لقولو)
تًنىا ُب كسيكشف العلم ا٢بديث كثّبان ٩با خفى علينا كقولو) اآٍلفىاًؽ كىُب أىنفيًسًهٍم حىٌبَّ  سىنيرًيًهٍم آايى

ى ٥بىيٍم أىنَّوي ا٢بٍىق    .ّٓفصلت/(يػىتػىبػىْبَّ
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 ﴾ًََٓد ؤَفَدزٌَُْ ِّٖٓ ُّٓقِْسَصٍ كَسَِٔد ًَغَسَطْ ؤَّْذٌُِّْْ ًََّؼْلٌُ ػَٖ ًَؽِريٍ﴿-ٖٓ
ن م ِصيَب ٍ )  أبدانكم (ٱبرب هللا تعأب أنو ما أصاب من مصيبة أك مشكلة صعبة ُبَوَما َأَصاَبُكم مِّ

(بسبب ما قدمتو أيديكم من اآلاثـ فَِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكمْ أك أموالكم أك أكالدكم.. إْب )
كبدافع جهلكم كعدـ خربتكم ك٘بربتكم،  ،خطاء ا١بسيمة بسوء تصرفكمكمن األ ،كا٤بعاصي

ع كعدـ فهمكم الدقة ُب األمور، كعدـ االستشارة من الناصحْب، أك بسبب التساىل كالتٌسر 
ُب األمور قبل نضوجها، كٕبسب الظركؼ السيئة كا٤بعاانة ايطة هبم كا٤بؤثرة سلبان عليهم، 

 .خطاء ٰبصدىافكلما يزرع األ
ًئا َولَهِكنَّ النَّاَس )ا٤برء حيث يضع نفسو( كقولو)ِف غرر اٖتكم ِإفَّ اّلِلََّ ََّل َيْظِلُم النَّاَس َشيػْ

ظىهىرى اٍلفىسىادي ُب اٍلبػىرًٌ كىاٍلبىٍحًر ٗبىا كىسىبىٍت أىٍيًدم النَّاًس لًييًذيقىهيم )كقولو ْْيونس/ (َأيُفَسُهْم َيْظِلُموفَ 
/(بػىٍعضى الًَّذم عىًمليوا لىعىلَّهيٍم يػىٍرًجعيوفى  هىا ، كقولو)ُْالرـك كىلىٍو يػيؤىاًخذي اَّللَّي النَّاسى ًبظيٍلًمًهم مَّا تػىرىؾى عىلىيػٍ

ريىيمٍ  )كالذم نفسي بيده ما  ، عن النيب)ص(ُٔالنحل/(ىًإٔبى  أىجىلو م سىمًّ  ًمن دىابَّةو كىلى ًكن يػيؤىخًٌ
صب كال ىم كال حزف إاٌل كٌفر هللا عنو هبا من خطاايه حٌب ك يصيب ا٤بؤمن من نصب كال 

)كالذم نفسي بيده ما من خدش عود كال اختبلج عرؽ كال عثرة  )ص( كعنو الشوكة يشاكها(
وىي ذات ، تدؿ ىذه اآلي  بواوح، ْٖص ِٓا٤براغيو أكثر(قدـ إاٌل بذنب، كما يعفو هللا عن

فَِبَما  ، أف ما من أتخر كتدىور كٚبٌلف يصيب الفرد أك اجملتمع بسوء تصرفكم )دَّلل  عام 
(أم أف الظلم كالفقر كالبؤس كا٢برماف كالضعف كا١بهل كاال٫بطاط من صنع َكَسَبْت َأْيِديُكمْ 

لفاسدة، ال من صنع هللا العادؿ، كال من شريعتو ا٢بنيفية األنظمة ا١بائرة ا٢باكمة، كاألكضاع ا
ي مىا ًبقىٍوـو حىٌبَّ كقولو ) ،السهلة السمحة الٍب ال حرج فيها كال ضررا٢بضارية  ًإفَّ اَّللَّى الى يػيغىّبًٌ

يكا مىا أبًىنٍػفيًسًهمٍ   .ُُالرعد/( يػيغىّبًٌ
بتو مصيبة الرسوب فهي : نوع لئلنساف يد فيها كالتلميذ الكسوؿ، فأصاا٘تصائب يوعاف

، كالذم ٲبرض فجأة ُب كقت ا٤بذاكرة، ليس ٥با سبب عندان ويوع ليس لو فيها يدبسببو، 
كحكمتها عند ٦بريها، فيكوف كل ما يصيب اإلنساف ُب الدنيا إاٌل غفراف ذنوب أك رفع درجة، 

اًب ٙتا يتائجها فا سبحايو جعل ا٘تصائب أسبا ، ألف أكثر األفعاؿ تزاكؿ هبا،وعِّب ابْليدي
: شارب ا٣بمر مثل ومسبباهتا، فهي مبثاب  التحذير والتخويف لرياجع يفسو و٤تاسبها

يصاب بكثّب من األمراض النفسية كا١بسدية كىي أثر من آاثر عصيانو ، كالتاجر الكٌذاب 
 تصاب ٘بارتو ابلكساد، كيشتهر بْب الناس اب٣بيانة، فيفقدكف الثقة بو كيَبكوه، كا٢بكاـ
ا٤برتشوف الظلمة الذين يثركف اب٢براـ، فيصابوف بببلاي ٘بعلهم مثبلن سيئان بْب الناس كلو بعد 
حْب، كاألمم ا٤بتفككة الظا٤بة ا٤بتقاطعة الٍب يبتز بعض أفرادىا أمواؿ البعض اآلخر، تصاب 
 ابلذلة بعد العزة، أنظر إٔب حاؿ األمم الشرقية أصاهبا الضعف كالذؿ ٗبا اجَبحت من ظلم
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قتٌص هللا منهم، فأضاع ملكهم اكإفساد ُب الببلد كالعباد، كأكل بعضهم حقوؽ بعض كقد 
 .كذىبت عٌزهتم كصاركا لقمة سائغة بيد ا٤بستكربين

ا) كقولو (فَِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكمْ ) ، ٕٓمرًن/ (ُقْل َمن َكاَف ِف الضَّاَلَلِ  فَػْلَيْمُدْد َلُو الرَّْْتَهُن َمدًّ
يًٌئىةو فىًمن نػٍَّفًسكى  مَّا) كقولو وىناؾ ، ٕٗالنساء/(أىصىابىكى ًمٍن حىسىنىةو فىًمنى اَّللًَّ   كىمىا أىصىابىكى ًمن سى

فنرل حاكمان منافقان دجاالن ال يصاب بشيء، كنرل ٘بار ُب الدين يتٌخذكف  يضاً حاَّلت كثريةأ
ن النيب)ص()من طلب الٌدين سٌلمان للدنيا فبل يصابوف بشيء، فيؤجل عقاهبم ليـو القيامة ع

ويل ) ، كعنو)ص(َِٕٔٗكنز العماؿ خربالدنيا بعمل اآلخرة فليس لو ُب اآلخرة من نصيب(
(جاء بصيغة ا١بمع فَِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكمْ ) َُِٗٗكنز العماؿ خرب (٘تن طلب الدييا ابلّدين

لفرد، بل نتيجة ليشمل ا٣بطاب مسؤكلية الفرد كاألمة معان، كقد أتٌب ا٤بصائب ليس ٗبعاصي ا
العاـ، حٌب على الذين ال دخل ٥بم بتلك االجتماعي األكضاع ا٤بعقدة الٍب يعاين منها الواقع 
جزاء الواقع فيتأثركف هبا. كلكن بعض طاقات اإلنساف أا٤بصائب، كلكنهم يشكلوف جزءان من 

 ْٓد صأمإب ا٤بفيا٤بصائب! عن النيب)ص()عجبت لغافل كليس ٗبغفوؿ عنو( طق ٙبت ضغتتتف
من تلك ا٤بعاصي الٍب تستوجب العقوبة، كلكنو ال يعاقب سبحانو عليها  (َويَػْعُفو َعن َكِثريٍ )

ىذا اإلمهاؿ يغٌّب الواقع من حاؿ إٔب  تفضبلن منو كرٞبة، كما يعفو هللا أكثر ٩با يؤاخذ بو، لعلٌ 
 .حاؿ

 (ٍل مىا يػىٍعبىأي ًبكيٍم رىيبًٌ لىٍوالى ديعىاؤيكيمٍ قي أبدعية كانقطاع ا٤بؤمنْب إٔب هللا كقولو) (َويَػْعُفو َعن َكِثريٍ )
: سؤاؿ-ُ: فائدة، ِٔٗ/ّٗالبحار)ال يٌرد القضاء إاٌل الدعاء( )ص( ، عن النيبٕٕالفرقاف/

: ليس ىذا إتوابتكوف ا٤بصيبة جزاء، كا١بزاء ُب يـو القيامة، فلماذا يكوف ا١بزاء ُب الدنيا؟ 
بتبلء عاـ االكتذكّب اب تعأب، كىذا  ية العمل الصاّبجزاء، كلكنو ابتبلء كلفت نظر إٔب أٮب

ٰبدث للصاّب كالفاسق، كقد ال ٰبدث ىذا االبتبلء بسبب سيئات ارتكبوىا، كلكنها امتحاف 
نىةن كقولو )ُب التكليف،   ليوكيٍم اًبلشَّرًٌ كىا٣بٍىٍّبً ًفتػٍ ، فيكوف االبتبلء إما ٧بو سيئات ّٓاألنبياء/( كىنػىبػٍ

كأسوة للغّب أف يصرب كيتٌحمل، كمن أجل تصحيح سلوؾ اإلنساف مع ربو ، أك رفع درجات
: إذا كانت ا٤بصائب ٗبا كسبت أيدينا، فما ىو سر ا٤بصائب لؤلكلياء؟ سؤاؿ-ِكمع الناس، 

 قدكة حسنة لآلخرين، عن النيب ا: فهي لتهذيبهم كتكاملهم كرفع درجتهم، كليكونو إتواب
عن اإلماـ  ُٖٗ/َٖٕبار األنوارابتبلء، كلؤلكلياء درجة( )ص()الببلء للظآب أدب، كللمؤمن

رة من غّب م)إٌف رسوؿ هللا)ص( كاف يتوب إٔب هللا كيستغفر ُب كل يـو كليلة مائة  الصادؽ)ع(
 :قيل، ُٖٓ/ْأصوؿ الكاُبذنب، إٌف هللا ٱبص أكلياءه اب٤بصائب ليأجرىم عليها من غّب ذنب(

 ت، كُب ا٤بشٌقات راحات كخربات، كُب ا٤بعاانمكاـرِف ان منح من هللا، وِف ا٘تكاره 
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هتا الكرامات، عن اإلماـ ات الضمّب، كُب الببلاي بداايت هناايظ، كُب العقوابت يقتىبا
 ّْٕ/ٖٕالبحار )ما من بلية إالٌ ك فيها نعمة ٙبيط هبا(! ا٢بسن العسكرم)ع(

 ﴾َٗقِري ًََُد ًٍَُِِّ ِٖٓ خَُِّوِ دًُِٕ ِّٖٓ ٌَُُْ ًََٓد كِِ خُْإَسْكِ ًََٓد ؤَٗعُْ زُِٔؼْفِضَِّٖ﴿-ٖٔ
 .: ٔباعلْب هللا عاجزان عنكممبعجزين
كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا  (إنكم ال تعجزكف هللا حيثما كنتم)َوَما َأيُتم مبُْعِجزِيَن ِف اْْلَْرضِ  :)ا٘تعىن
ٌب ال تنالكم ا٤بصائب، بل ، حةبقاع األرض الواسعُب ، فبل تسبقونو هبربكم منو ْا٢بديد/ (كينتيمٍ 

ألنكم ٙبت قبضة هللا كقدرتو، كُب مواقع ملكو تعيشوف، فإٔب  فىي الحقة بكم أينما تكونو 
كال مهرب من هللا إاٌل  ىكال ملجأ كال منج ِٔالتكوير/(فىأىٍينى تىٍذىىبيوفى أين هتربوف منو؟ كقولو)

ن )ُِا١بن/ (اَّللَّى ُب اأٍلىٍرًض كىلىن نػ ٍعًجزىهي ىىرىابن  كىأىانَّ ظىنػىنَّا أىف لَّن نػ ٍعًجزى ابلعودة إليو كقولو) َوَما َلُكم مِّ
(كما لكم من دكنو سبحانو من كٕب قريب منكم، يتؤب أموركم، كيتعهد ُدوِف اّلِلَِّ ِمن َوِلٍّ 

ينصركم كيشفع  (َوََّل َيِصريٍ مصا٢بكم، فيقدـ لكم ا٤بنافع كيدفع عنكم ا٤بصائب قبل أف تكرب)
اآلية داعية إٔب ا٤ببادرة إٔب ٧باسبة النفس،  -ُ:فائدةينكم على دفع عذابو كانتقامو. لكم كيع

-ِ َُ-ٗالشمس/ (كىقىٍد خىابى مىن دىسَّاىىا، قىٍد أىفٍػلىحى مىن زىكَّاىىا) فإف فيها تزكيتها كهتذيبها كقولو
، كٯبلب منو : ٤بن يدافع بشكل مستقل كمن دكف طلبالول: إٌف الفرؽ بي الول والنصري

 : ٤بن يقف إٔب جانب اإلنساف بطلب منو كيقـو بنصرتو كدفع الضرر عنو.والنصري، تومنفع
كَ كََْظََِِْْٖ سًََخًِذَ ػََََِٰ ظَيْشِهِ ، ًَِْٖٓ آَّدظِوِ خُْفٌََخسِ كِِ خُْسَمْشِ ًَدُْإَػَِْدِّ﴿-ٖٗ-ٕٖ ِيَ كِِ بَِّٕبِٕ َّؾَإْ ُّغٌِِْٖ خُشِّّ  رََُٰ
 ﴾ؤًَْ ٌُّزِوْيَُّٖ زَِٔد ًَغَسٌُخ ًََّؼْقُ ػَٖ ًَؽِريٍؽٌٌَُسٍ،  فَسَّدسٍ ٌَُُِِّّ َُأَّدضٍ

خشاهبا كسائر أجزائها، كا٤باء الذم ٘برم عليو، أإذا كانت السفينة من صنع اإلنساف، فإف 
كا٥بواء كالوقود كا٤بكائن الٍب تدفعها.. فهو من صنع هللا، كمثلها الطائرات كالسيارات 

َوِمْن  :)ا٘تعىن، ُُٓالبقرة/(كىيػيعىلًٌميكيم مَّا ٓبىٍ تىكيونيوا تػىٍعلىميوفى فإهنا من تعليم هللا) كالقطارات.. كغّبىا
ـِ  ( كمن عبلمات الدالة على قدرتو الباىرة كرٞبتو بعباده آاَيتِِو إْتََواِر ِف اْلَبْحِر َكاْْلَْعاَل

ـِ كتوحيده، السفن العمبلقة ا١بارية ُب البحر) للناظر من بعيد كا١بباؿ ُب  (تبدكَكاْْلَْعاَل
: أف ا٤باء السائل اللطيف الشفاؼ ٰبمل البواخر الضخمة وتكوف اآلي  ِف ذلكضخامتها، 

ا٤بصنوعة من ا٢بديد الثقيل، كالٍب ٙبمل البضائع الكثّبة آبالؼ األطناف! فجعل هللا تعأب ُب 
ا٤بميزة ُب ا٤باء السائل ا٤باء نظاـ الطفو ٰبملها كٲبنعها من الغوص، من أكدع ىذه ا٣بصائص 

ثقاؿ ٧بمولة على ا٥بواء داخل حٌب ٰبمل السفن الضخاـ؟! ككذلك السيارة الٍب ٙبمل األ
 .ف ىذه السفن الضخمة ٓب يعرفها العآب إالٌ أكاخر القرف الثامن عشرإالعجبلت، ف

 (َرَواِكَد َعَلىه َظْهرِهِ فَػَيْظَلْلَن يوقف الريح عن حركتها كىبوهبا) (ِإف َيَشْأ ُيْسِكِن الّرِيحَ  )-ّّ
فتصّب السفن ثوابت متوقفة على سطح ا٤باء، ىذه الريح الٍب تدفع ذلك النوع من السفن 
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الشراعية الٍب كانت معلومة ُب كقتها للمخاطبْب، كُب ىذا الزماف من أنواع القول كالوقود 
ائل النقل ا٢بديثة كاركات الٍب سٌخرىا هللا لئلنساف لتحريك السفن العمبلقة، ككافة كس

ِلَك آَلاَيٍت لُِّكلِّ َصبَّارٍ ا٤بتنوعة ) (لكل من عٌلم لُِّكلِّ َصبَّارٍ ) (إف ُب ذلك لعبلمات دالةِإفَّ ِف ذَه
نفسو الصرب ا٤بناسب عن ملهيات الدنيا اٌرمة، ليستقيم كيتأمل ُب آايت هللا ا٤بنتشرة ُب 

(عٌودىا َشُكورٍ الكوف مكوانٌن كمدبران كمقتدران، ) النفوس كُب اآلفاؽ، الدالة بوضوح على أف كراء
: صيغة مبالغة الصرب،  صّبارالنعم، كٮبا صفتاف أساسيتاف ُب شخصية ا٤بؤمن.  نحالشكر  ما

، فهو يصرب الصرب ا١بميل تقاف عملوإكيستمر ُب كثّب الصرب كالتحمل على ما تكرىو نفسو، 
: مبالغة شكور ،ت حٌب يتجاكزىا بسبلـكيتحمل ا٤بشاكل كالصعواب ،ُب موضعو ا٤بناسب

الشكر، كثّب الشكر على نعم هللا الٍب ٘بد فيها آاثر رٞبة هللا، كما تفتحو من آفاؽ على هللا، 
، كالصرب ُّسبأ/ (اْعَمُلوا آَؿ َداُووَد ُشْكًرا) ليشكره الشكر العلمي مع الشكر اللفظي كقولو

 ي، الصرب ا١بميل على االبتبلء، كالشكر العملكالشكر كثّبان ما يقَبانف ُب القرآف الكرًن
اء ها على االستقامة ُب السرٌ يتـ النفس ا٤بؤمنة، كمواطن تربااب٤بواقف على النعماء، كٮبا قو 

َأْو  )-ّْ، ٕٖص ِالكاُب)اإلٲباف نصفو صرب كنصفو شكر( اء، عن اإلماـ الصادؽ)ع(كالضرٌ 
صحاب أكيهلكهن كأىلها كأٞبا٥با مع  كإف يشأ يغرقهن ابلرايح العواصف، (يُوبِْقُهنَّ 
كما  ،بسبب ٘باكزىم للحدكد ا٢بمراء، كارتكاهبم أقبح ا١برائم كاآلاثـ (مبَا َكَسُبواالسفينة)

٠بها القاىرة للبحار، اببعيد كقد أطلقوا على  (تيتاييك)ا٢بديثة  السفينة العمبلقة ا٤بشهورة
َويَػْعُف ، كلكنها ُب أكؿ سفرة غرقت مع من فيها! )ُٖـ/األنعا (اٍلقىاًىري فػىٍوؽى ًعبىاًدهً كنسوا هللا)
فلوال عفوه تعأب، ٓب يكن لينجوا أحد من عذابو سبحانو ُب الدنيا سول عباده  (َعن َكِثريٍ 

الصا٢بْب، كلكن هللا برٞبتو الواسعة يتجاكز عن كثّب من الذنوب ا٤بهلكة، فينجيهم هللا من 
 ا٥ببلؾ.
 ﴾فَددٌَُُِٕ كِِ آَّدظِنَد َٓد َُيُْ ِّٖٓ َّٓمِْـًٍََّؼََِْْ خَُّزَِّٖ ُّ﴿-ٖ٘
(كليعلم، أم كاف عليهم أف يعلموا كيٌتعظوا بسنن ا٢بياة، َويَػْعَلَم الَِّذيَن ٣ُتَاِدُلوَف ِف آاَيتَِنا)

كليعلم الذين ٯبادلوف ُب دالئلنا كحججنا ابلباطل، إذا خالفت ىواىم، كيصرفوىا إٔب ما ال 
 ان بقصد الطعن فيها بغّب حجة علمية لديهم، كٯبادلوف جداالن عقيمان مبنيٙبتملو من ا٤بعاين، 

على التكذيب كاالصرار كا١بهد كالعناد، كمبِب على الغفلة عن معرفة ا٢بقيقة الٍب ال يعذر من 
َما َٙتُم مِّن جهلها، كٱباصموف كيشككوف ُب حججنا الواضحة ليبطلوىا بباطلهم كٔبهلهم)

يصٍ  مهرب يهربوف إليو، كما ٥بم من مفر يلجؤكف إليو، من عذاب هللا القادـ ما ٥بم من  (ٛتَِّ
كا إليو تلقائيان ؤ حدقت هبم ا٤بخاطر الشديدة، اعَبفوا اب ك١بأ: إذا مبعىنة، نكعقوبتو ا٤بهي
، فبل استقرار ُُٖالتوبة/(وً كىضىاقىٍت عىلىٍيًهٍم أىنفيسيهيٍم كىظىن وا أىف الَّ مىٍلجىأى ًمنى اَّللًَّ ًإالَّ إًلىيٍ كفطراين كقولو)
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قفهم أماـ غضبو كيهلك سفنهم، فبل و للقلوب إاٌل ابلصلة الوثيقة مع هللا، فلو شاء هللا أف ي
 أم من مهرب كملجأ يفركف إليو. (من ٧بيص)ٲبلكوف 

 ﴾َّعًٌٌََََُِّٕ سَزِّيِْْ ًَػََََِٰ آَٓنٌُخ َُِِّزَِّٖ وًََََٰؤَزْ خَْْشٌ خَُِّوِ ػِنذَ ًََٓدكََٔد ؤًُظِْعُْ ِّٖٓ ؽَِْءٍ كََٔعَدعُ خُْمََْدشِ خُذَُّْْٗد ﴿-ٖٙ
(كما أعطيتم من شيء على اطبلقو من نعيم الدنيا كزىرهتا َفَما ُأوتِيُتم مِّن َشْيٍء َفَمَتاُع اْٖتََياةِ )

كلٌذهتا كشهوهتا من أمواؿ كأكالد كعافية كجاه كمنصب.. إْب فما ىو إاٌل متاع قليل مهما كثر، 
مىا ًعندىكيٍم يىنفىدي   رد متاع ٧بدكد األجل، مؤٌقت ٩بتحن فيو ضمن العمر ادكد كقولو)فهو ٦ب

ؽو  ، ال يرفع كال ٱبفض، كال يعٌد بذاتو دليل كرامة عند هللا أك مهانة، ٔٗالنحل/(كىمىا ًعندى اَّللًَّ ابى
ع، لٌذاتو قصّبة وٌ كال يعترب بذاتو عبلمة رضى أك غضب من هللا، إ٭با ىو ٦برد متاع قليل مهما تن

ٌر لَِّمِن ) كتبعاتو طويلة كمسؤكلياتو كثّبة، كقولو يْػَيا َقِليٌل َواآْلِخَرُة َخيػْ ُقْل َمَتاُع الد 
قيٍل مىٍن ، متاع الدنيا تتمتعوف بو ىنيئان مريئان بشرط أف ال يؤدم إٔب ا٢براـ كقولو)ٕٕالنساء/(اتػََّقىه 

نٍػيىا  حىرَّـى زًينىةى اَّللًَّ الًٍَّب أىٍخرىجى  ًلًعبىاًدًه كىالطَّيًٌبىاًت ًمنى الٌرًٍزًؽۚ  قيٍل ًىيى لًلًَّذينى آمىنيوا ُب ا٢بٍىيىاًة الد 
ٌر َوَأبْػَقىه ) ِّاألعراؼ/ (خىاًلصىةن يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً  (كما عند هللا من جزاء اآلخرة كنعيم َوَما ِعنَد اّلِلَِّ َخيػْ

رٌ  َوَما ِعنَد اّلِلَِّ ياس ٗبتاع الدنيا، ألف)ا١بنة فهو متاع دائم كنعيم خالد ليس لو ق ُب ذاتو  (َخيػْ
ُب مدتو ألنو ال ينقص كال ينقطع، فبل تقدموا الفاين على  (َوَأبْػَقى) لكونو خالصان من األٓب

يى االباقي كقولو) ارى اآٍلًخرىةى ٥بًى ۚ  كىًإفَّ الدَّ ٍوه كىلىًعبه نٍػيىا ًإالَّ ٥بى ًذًه ا٢بٍىيىاةي الد   .ْٔالعنكبوت/(٢بٍىيػىوىافي كىمىا ىى 
 ة(مبالغة حياحيواف: لشدة ما فيها من ا٢بيوية كالنعيم كاالمتبلء، لذا جاءت)اٖتيواف

ا٤برٌفهة السعيدة، حياة ببل النافعة  يةٯبابية الدائمكمضاعفتها، فهي ا٢بياة ا٢بقيقية ا٢بيوية اإل
 .سلبيات كال منٌغصات كال صعوابت

( اؾ كأيك تعيش أبداً، واعمل آلخرتك كأيك ُتوت غداً عمل لدييإ) )ع( عن اإلماـ علي
عمل للدنيا بقدر عمرؾ فيها، كاعمل إ) بنو، من كصية لقماف ا٢بكيم الُْٔتنبيو ا٣بواطر ص

هللا بقدر ٙبملك لعذابو(عن  ىعبد هللا بقدر حاجتك إليو، كاعصالآلخرة بقدر بقائك فيها، ك 
 لِلَِّذينَ ) ُِّ/ٖٕالبحارلدينو أك ترؾ دينو لدنياه()ليس مٌنا من ترؾ دنياه  )ع( اإلماـ الكاظم

للذين صدقوا اب كرسولو، كفٌوضوا أمورىم إٔب خالقهم كتوكلوا  (آَمُنوا َوَعَلىه َرّبِِّْم يَػتَػوَكَُّلوفَ 
 .عليو، فكل عمل ال يصحبو التوكل فغّب اتـ

ك سعي مطلوب عن فبل يشغلاالعتماد ابلقلب على هللا، سعي اإلنساف ا٤بطلوب ك : التوكل
)على قدر اإلٲباف يكوف التوكل، حسن توكل العبد على هللا على  ِف غرر اٖتكمتوكل مفركض، 

قدر ثقتو بو(، فيتعٌلق اإلٲباف ابلعقيدة، كيتعٌلق التوكل ُب العمل ابألسباب، فا١بوارح كاألعضاء 
منهج هللا، الذم : يوٌجو فكر ا٤بؤمن إٔب خط االستقامة على التوكلتعمل كالقلوب تتوكل، 

َوُىَو َمَعُكْم َأْيَن َما  يبدأ من هللا كينتهي إليو، ٕبيث ال يرل إاٌل هللا ُب كل حياتو كقولو)
كنز العماؿ ف تعلم أف هللا معك حيث ما كنت(أ)أفضل اإلٲباف  ، عن النيب)ص(ْا٢بديد/(ُكنُتمْ 
مواىب بعده كمعو كفيو()ما رأيت شيئان إاٌل كرأيت هللا قبلو ك  ، عن اإلماـ علي)ع(ٔٔخرب
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هللا، ليعرؼ كيف  د)من أراد أف يعرؼ كيف منزلتو عن عن اإلماـ الصادؽ)ع( ََّ/ٕالرٞبن
 .ُٔٓ/ُٕالبحارمنزلة هللا عنده، فإف هللا ينزؿ العبد مثل ما ينزؿ العبد هللا من نفسو(

 ﴾َٓد ؿَنِسٌُخ ىُْْ َّـْلِشًًََُٕخَُّزَِّٖ َّفْعَنِسٌَُٕ ًَسَدجِشَ خُْةِؼِْْ ًَخُْلٌََخلِؼَ ًَبِرَخ ﴿-ٖٚ
َوالَِّذيَن ٣َتَْتِنُبوَف َكَبائَِر اإْلُِثِْ  :)ا٘تعىن، ّٔاآلية/(لًلًَّذينى آمىنيوا كىعىلىى  رىهبًًٌٍم يػىتػىوىكَّليوفى ) كمن صفات
(كالذين يبتعدكف عن الكبائر كلها، كيتٌورعوف عن الصغائر بقدر ا٤بستطاع، ألف َواْلَفَواِحشَ 
ى الصغائر تكوف كبائر، فهم ال ينظركف إٔب صغر ا٤بعصية، كلكن ينظركف إٔب من اإلصرار عل

ًطنىوي عصيت؟ كقولو) َوَىَديْػَناُه عن اإلماـ علي )ع( ُب قولو )، َُِاألنعاـ/(كىذىريكا ظىاًىرى اإٍلًٍبًٍ كىابى
عذران، كهنى عن  )إف هللا أمر بطاعتو كأعاف عليها كٓب ٯبعل ُب تركها :، قاؿَُالبلد/( النَّْجَدْينِ 
)أدين الناس من ٓب تفسد الشٌهوة  ِف غرر اٖتكم، كأغُب عنها كٓب ٯبعل ُب ركوهبا عذران(! ةا٤بعصي
كالذين يبتعدكف عن ارتكاب ا٤بعاصي الكبّبة الٍب ٥با آاثر سيئة كخطّبة على نفس أم، دينو( 

كالفواحش ٛبثل ٛبردان  الفرد كاجملتمع، كفيها كعيد ابلنار، كعليها حد القصاص، ألف الكبائر
لية، كىي كالقتل كا٣بمور معلى هللا، كٙبداين ٤بنهجو، كتؤدم إٔب إفساد حياة الناس الركحية كالع

(تتعلق ابلشهوات كاال٫برافات ا١بنسية، كىي َواْلَفَواِحشَ  كالقمار كعقوؽ الوالدين كالسرقات،)
 ٤بثلي! ط كالزكاج ااا٤بعاصي الشنيعة القبيحة كأبرزىا الزان كاللو 

: الذنوب الكبائر الٍب إف الفواحش: مع أف ٝبيعها كبائر، الفرؽ بي الكبائر والفواحش
لها كٲبارسها ُب الواقع م: الٍب يعوكبائر اإلُثلٌذاهتا ُب رغبات النفوس ا٤بنحرفة كاٌرمة كالشاذة، 

الًَّذينى ) ، كقولوُُٓاألنعاـ/(كىمىا بىطىنى كىالى تػىٍقرىبيوا اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا من خارج النفوس، كقولو)
بىائًرى اإٍلًٍبًٍ كىاٍلفىوىاًحشى ًإالَّ اللَّمىمى  ، ىؤالء الذين ٰبرصوف على سبلمة قلوهبم، ِّالنجم/(ٯبىٍتىًنبيوفى كى
فًٌٍر عىنكيمٍ كنظافة سلوكهم، كببلغة كبلمهم كقولو) بىائًرى مىا تػينػٍهىٍوفى عىٍنوي نيكى يًٌئىاًتكيمٍ  ًإف ٘بىٍتىًنبيوا كى  (سى

خفى سخطو ُب معصيتو، فبل تستصغرف شيئان من أ، عن اإلماـ علي)ع()إف هللا ُّالنساء/
ٛبلكتهم  اكالذين إذ (َوِإَذا َما َغِضُبوا) ّْٗ/ّٕالبحارمعصيتو، فرٗبا كافق سخطو كأنت ال تعلم(

كاستقامتهم  ارىموف كٰبافظوف على كقمالقوة الغضبية ال يظلموف كال يعتدكف بل يصفحوف كٰبل
عن  ٖٓا٢بجر/ (فَاْصَفِح الصَّْفَح إْتَِميلَ يتجاكزكف عن ا٤بسيئْب إليهم كقولو) (ُىْم يَػْغِفُروفَ )

)من ملك نفسو إذا رغب، كإذا رىب، كإذا غضب، حرـٌ هللا جسده على  )ع( اإلماـ الباقر
 .ّٖٓ/ْنور الثقلْبالنار(

٨بٌل بكرامة اإلنساف، فإذا انتهكت كرامة اإلنساف وف ا٢بلم غّب (بشرط أف يكُىْم يَػْغِفُروفَ )
 (َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصابَػُهُم اْلبَػْغُي ُىْم يَنَتِصُروفَ ) كحرماتو، فالواجب اافظة عليها. كقولو

 ، عن النيب)ص()إٌف الرفق ٓب يوضع على شيء إاٌل زانو، كال نزع من شيء إاٌل شانو(ّٗالشورل/
 خلط الشدة برفق، كارفق ما كاف الرفق أكفق(عن اإلماـ عليإ)كمِف غرر اٖت، َٔص ٕٓالبحار

 )ع()إذا كاف الرفق خرقان )للعادة(كاف ا٣برؽ)الغلظة(رفقان، رٗبا كاف الدكاء داءن، كالداء دكاءن(
اًىًد اٍلكيفَّارى كىاٍلمينىاًفًقْبى كىاٍغليٍظ عىلىٍيًهمٍ كقولو) ٕٗص ُٔشرح النهج قاؿ ، ّٕالتوبة/ (ايى أىيػ هىا النَّيب  جى
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(أم يرٌدكف جهل ا١باىل بتجاىلو، ُىْم يَػْغِفُروفَ حلم الفٌب ُب غّب موضعو جهل) :الشاعر
كا٤بغفرة ىنا ٤بن يغضب لنفسو، أما الذم يغضب من أجل هللا كنصرة القضية اقة، كرد 

ة ا٢بق غضب مطلوب لذاتو كلغّبه، فبل ٯبوز العفو عنو إالٌ ابالستجابة لنصر  ،حقوؽ ا٤بظلومْب
خبلؽ، (قد ٚبٌلقوا ٗبكاـر األُىْم يَػْغِفُروفَ  كأخذ ا٢بقوؽ ألىلها، كالرجوع عن الغي كالضبلؿ.)

فصار ا٢بلم ٥بم طبيعة، كحسن ا٣بلق سجٌية، حٌب إذا أغضبهم أحد ٗبقالة أك فعلة، كظموا 
 ذلك الغضب كسيطركا على أنفسهم، كٓب يرٌدكا ا٣بطأ اب٣بطأ، كقابلوا ا٤بسيء ابألسلوب

كىيىٍسأىليونىكى ، كقولو)ُّْآؿ عمراف/ (َواْلَكاِظِمَي اْلغَْيَظ َواْلَعاِفَي َعِن النَّاسِ الصحيح ا٤بؤثر كقولو)
، كيسقط الضغائن بينكم، عن اإلماـ والعفو، ُِٗالبقرة/(مىاذىا يينًفقيوفى قيًل اٍلعىٍفوى  : اتج ا٤بكاـر

اٍدفىٍع اًبلًٍَّب ، كقولو)ُْٗ/ٕٕالبحار كرًن(: يفسد من الٌلئيم بقدر إصبلحو من الالعفوعلي)ع()
يمه  اكىةه كىأىنَّوي كىٕب  ٞبًى نىوي عىدى نىكى كىبػىيػٍ ، عن النيب)ص()أال أخربكم ّْفصلت/ (ًىيى أىٍحسىني فىًإذىا الًَّذم بػىيػٍ

الدنيا كاآلخرة: العفو عمن ظلمك، كتصل من قطعك،  ٖبّب خبلئق )طبيعة كسجية(
كعنو )ص( )من أحٌب  ،ّٖٓ/ْنور الثقلْب ليك، كأعطاء من حرمك(كاإلحساف إٔب من أساء إ

نور كجل جرعتاف: جرعة غيظ ترٌدىا ٕبلم، كجرعة مصيبة ترٌدىا بصرب(  السبيل إٔب هللا عز
(كُب اقَباف ا٤بغفرة ابلغضب، إشارة لطيفة إٔب أف ا٤بغفرة ُب حالة ُىْم يَػْغِفُروفَ )، ْٖٓ/ْالثقلْب

ِف هنج مودة كا٤بطلوبة كا٤بميزة، ألهنا تكوف من ٦باىدة النفس، الغضب كاالنفعاؿ ىي ا
 )أيها الناس: تولوا من أنفسكم أتديبها، كاعدلوا هبا عن ضراكة عاداهتا(ٜٖ٘البالغ  حكم 

(أتكيد أف الصفح كا٤بغفرة البد أف تكوف انبعة منهم عن قناعة كطيب خاطر كببل ُىمْ كجاءت)
، كلو فعل ذلك لوساطة، أصبح ا١بميل للوسيط كاألجر لو تكٌلف، كليس مراعاة لوساطة فبلف

 عند هللا سبحانو.
 ﴾ًَخَُّزَِّٖ خعْعَفَدزٌُخ ُِشَزِّيِْْ ًَؤَهَدٌُٓخ خُقََِّدشَ ًَؤَْٓشُىُْْ ؽٌُسٍََٰ زَْْنَيُْْ ًََِّٓٔد سَصَهْنَدىُْْ ُّنلِوٌَُٕ﴿-ٖٛ

( َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَرّبِِّمْ  :)ا٘تعىن، ّٔاآلية/(ليوفى لًلًَّذينى آمىنيوا كىعىلىى  رىهبًًٌٍم يػىتػىوىكَّ كمن صفات )
فيما دعاىم إليو من األعماؿ الصا٢بة، كأجابوه إٔب ما دعاىم إٔب منهجو ا٤بستقيم، خاضعْب 

كحبو،  وخضوع اإلحساس ٕبضوره كأهنم يركنو، كصار قصدىم رضوانو، كغايتهم الفوز بقرب ول
لعوائق كالصفات السلبية كالعادات السيئة من سلوكهم، يزيلوف ا والذين يستجيبوف 
، ُِٓٓكنز العماؿ خرب(ُحسن اٗتُلقُ : اإلسالـ) )ص( خبلؽ، عن النيبكيتجملوف ٗبكاـر األ
 .كمن االستجابة 

( الصبلة ُب اإلسبلـ ٥با مكانة عظمى، فهي عمود الدين، كعنواف ا٤بؤمنْب، َوَأقَاُموا الصَّاَلةَ )
ًة اٍلويٍسطىى  يب)ص()قرة عيِب ُب الصبلة(كقولو)كٌعرب عنها الن حىاًفظيوا عىلىى الصَّلىوىاًت كىالصَّبلى

، عن اإلماـ علي)ع()الصبلة ميزاف: فمن كٌَب، ِّٖالبقرة/(كىقيوميوا َّللًًَّ قىانًًتْبى 
، كإقامة الصبلة أداؤىا بشرطها كشركطها، أداءن كامبلن تتحقق هبا ِْٔ/ْٖالبحاراستوَب(

ِإفَّ الصَّاَلَة أثرىا الَببوم ُب تزكية النفوس كهتذيب عاداهتا كمشاعرىا كسلوكها كقولو)حكمتها ك 
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َهىه َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكرِ  ، كخٌص الصبلة من بْب أركاف اإلسبلـ ٤با ٥با من ْٓالعنكبوت/ (تَػنػْ
كمشتهيات  أتثّب كبّب ُب صياغة النفوس صياغة تكاملية ٭بوذجية، أما من يصلي كيتبع ا٥بول

٩بن يصلي رايءن للناس كىو من حزب الشيطاف، عن النيب)ص()من ٓب تنهو صبلتو  ونفسو، فه
  .ُٖٗ/ِٖالبحارعن الفحشاء كا٤بنكر، ٓب يزدد من هللا إالٌ بيعدان(

نَػُهمْ ) (كمن أىم صفات ىؤالء ا٤بؤمنْب الصا٢بْب، أف يكونوا على كلمة سواء َوَأْمُرُىْم ُشوَرىه بَػيػْ
أمة  فسواىم، كبذلك يكونو من هم من مصاّب مشَبكة، ليكونوا يدان كاحدة على فيما بين

براز إل ،كاحدة موٌحدة متٌحدة، كُب جعل الشورل بْب فريضتْب مهمتْب ٮبا الصبلة كالزكاة
ال  والشورىها النفسي كاألخبلقي كالعقائدم، ئمنزلتها كدكرىا ا٤بؤثر ُب حياة األمة، كدعم بنا

٭با الشورل ُب إك  (تهاد مقابل النصاج َّلمن القرآف كالسنة، ألنو )تكوف ُب نص صريح 
مل فيها عدة كجوه، كما ٰبصل اآلف الفتاكل الصحيحة ُب تاألمور ا٤بهمة كا٤بتشاهبة، الٍب ٰب

القضااي ا١بديدة ا٤بستحدثة الٍب ال يوجد فيها نص. التعبّب القرآين ٯبعل أمرىم كلو قائمان على 
ِف هنج ، ُٗٓآؿ عمراف/(َوَشاِوْرُىْم ِف اْْلَْمرِ م كلها بصبغة الشورل كقولو)الشورل، ليصبغ حياهت

)من شاكر الرجاؿ شاركها عقو٥با، كمن استبد برأيو ىلك(كما شاكر النيب ٔٙٔالبالغ  حكم
أصحابو الكراـ، من أىل الرأم كا٣بربة كالتجربة كالذكاء كاألمانة، ليستمع إٔب آرائهم كٰباكرىم، 

٭با حوار كنقاش ىادئ مبِب على العلم، كاالنفتاح على ٘بارب إرية كال فرض آراء، ك فبل دكتاتو 
: أيلفة للجماعة، ككشف للكفاءات كالنزاىات، كصقاؿ الشورىاآلخرين كتبلقح آرائهم، 

، كأكصاؼ وىناؾ شروط للشورىللعقوؿ كالنفوس، كسبب للصواب كبركز األفضل كاألمثل، 
 .لية ا٤بستشارللذين تستشّبىم، كمسؤك ابرزة 

 : مشاورة النساء
بنو )من كصااي اإلماـ علي الِٖٔف هنج البالغ  كتابكرد هني عن مشاكرة النساء، 

ا٢بسن)ع()إايؾ كمشاكرة النساء إاٌل جربت بكماؿ عقلهن، فإف رأيهن ٯبر إٔب األفن، 
ؼ لقلة ٘بربتهن كخربهتن كخبلكعزمهن إٔب كىن(كالنهي عن مشورة النساء لضعف رأيهن، 

)رأم ا٤برء على قدر ٘بربتو  ككذلك الرجاؿ ال يستشاركف ٩بن كاف ضعيف اآلراءكظيفتهن، 
وإف من   ،وليس كل النساء اعفاء العقوؿ، وَّل كل الرجاؿ أقوايء العقوؿكمقدار خربتو(

، القرآف يذكر مواقف بلقيس ملكة سبأ، عادؿ أم  من الرجاؿكفاءة بعض النساء ما ي
قىالىٍت ايى فاؽ عقلها عقوؿ رجاالت حكومتها كقولو) ،ة ابلغة الدقةتعاملت مع سليماف ٕبكم

ي أىفٍػتيوين ُب أىٍمرًم مىا كينتي قىاًطعىةن أىٍمرنا حىٌبَّ  تىٍشهىديكفً  قىاليوا ٫بىٍني أيكليو قػيوَّةو كىأيكليو أبىٍسو ، أىيػ هىا اٍلمىؤلى
ء زينب الكِبى اجملاىدة مع أخيها اإلماـ وىذه بطل  كربال، ّّ-ِّالنمل/(شىًديدو كىاأٍلىٍمري ًإلىٍيكً 

كقامت بدكرىا التبليغي النموذجي ا٤بميز، حٌب قاؿ عنها الشعراء: لو كانت اٖتسي)ع( 
أثبتت كفاءهتا  )مريكل( وىذه مستشارة أ٘تاييالفضلت النساء على الرجاؿ! -النساء كهذه

خبلؿ مدة  ،الرجاؿ كالنساء معان كنزاىتها كهنضتها لببلدىا ك٦بتمعها بواقعية عالية، ابعَباؼ 
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ل اإلماـ علي)ع(النيب)ص(ترد علينا أمور ال نرل ئسنة متتالية، سي  ُٖحكمها لببلدىا مدة 
جعلوىا شورل، كال أٝبعوا أمركم، ك )أفيها حكمان  كال حكمان لرسولو فماذا نفعل؟ فقاؿ)ص(

خواطر  على ضبللة(تقضوه برأم الفرد، إ٭با برأم ا١بماعة( ُب ا٢بديث)ال ٘بتمع أمٍب
(أهنم َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَرّبِِّمْ (كمن صفات ا٤بؤمنْب)َوِٝتَّا َرزَقْػَناُىْم يُنِفُقوفَ ) ُْٖٓ/ْالشعراكم

 كجاه كمنصب،)كنصيحة ينفقوف ٩با رزقهم هللا من رزؽ مادم أك معنوم، من ماؿ كعلم 
ضاء حوائجهم، كيبذلونو ُب طاعة هللا (ُب مكانو ا٤بناسب ُب اإلحساف إٔب الناس، كقيُنِفُقوفَ 

ككل إنساف ينفق بقدره كمن موقعو، ككل  كسبل ا٣بّب النافعة للناس)خّب الناس من نفع الناس(
من أىم العبادات، فهي تطهر القلب  (الزكاة) نفاؽ ُب سبيل هللاينفق ٩با عنده، كأبرز أنواع اإل

: استعبلء على حٌب ا٤باؿ كالثقة أبف هللا ةوالزكامن البخل، كتعمل هنضة لؤلفراد كاجملتمعات، 
يػٍرنا كىأىٍعظىمى أىٍجرناسيخلفو كقولو) ديكهي ًعندى اَّللًَّ ىيوى خى ٍن خىٍّبو ٘بًى ، َِا٤بزمل/(كىمىا تػيقىدًٌميوا أًلىنفيًسكيم مًٌ
)من منع مالو من األخيار  عن النيب)ص( ُب تعتاضوا عنو ٗبا يبقى(ف)جودكا ٗبا يِف غرر اٖتكم

َوَأْمُرُىْم ُشوَرىه ) : قاؿفائدة. ُُّ /ٔٗالبحار شرار اضطراران(ران، صرؼ هللا مالو إٔب األاختيا
نَػُهمْ  (كٓب يقل)أمرىم تشاكر( أم أف الشورل جزء من ثقافتهم ك٘بٌسدت فيهم ابالنفتاح على بَػيػْ

فى اٍلقىٍوؿى الًَّذينى يىٍستىًمعيو اآلخر، كما تقوؿ رجل عدؿ أم ٘بٌسد العدؿ ُب قولو كفعلو كقولو)
فبل يستبد أحد منهم برأيو ُب األمور ا٤بشَبكة بينهم، لقد اجتمعوا  ُٖالزمر/(فػىيػىتًَّبعيوفى أىٍحسىنىوي 

كالنفس   وف)ا٤بؤمن كتشاكركا كٕبثوا، حٌب إذا تبينت ٥بم ا٤بصلحة أخذكىا عن النيب)ص(
كنز و بعضان( ضبع ، كعنو )ص( )ا٤بؤمن للمؤمن كالبنياف ا٤برصوص يشد  ُٕص ٓا٤براغيالواحدة(

 .ْٕٔالعماؿ خرب 
 ﴾ًَخَُّزَِّٖ بِرَخ ؤَفَدزَيُُْ خُْسَـُِْ ىُْْ َّنعَقِشًَُٕ﴿-ٜٖ

(اآلية كصف َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصابَػُهُم اْلبَػْغُي ُىْم يَنَتِصُروفَ  :)ا٘تعىناآلية معطوفة على ما قبلها، 
جاعة كالقوة كالقدرة بعد كصفهم للمؤمنْب الصا٢بْب الذين استجابوا لرهبم، كمن صفاهتم الش

خبلؽ، ككصفهم ابلعفو كالسماحة كالغفراف، فإف كبلن ُب موضعو ٧بمود، كلكل ٗبكاـر األ
: الظلم كاالعتداء. كمن طبيعة البغي( َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصابَػُهُم اْلبَػْغي): ا٘تعىن حدث حديث
الظلم كاالعتداء عليهم)على الفرد أك  صاهبمأكصفتهم البارزة، الذين إذا الصا٢بة النخبة ا٤بؤمنة 
يدافعوف عن أنفسهم كينتصركف على الظآب ا٤بعتدم، كال  (ُىْم يَنَتِصُروفَ ) على ا١بماعة(

أخذ ال تزيد على أيستسلموف للظلم كال ٱبضعوف لبلعتداء، كعليهم بضبط النفس، بشرط 
مطية لكل راكب، كٓب يكونوا ا٢بق، كإاٌل كاف ظا٤بان أيضان، كىم ليسوا اكلة لكل راغب، كال 

من اعتدل عليهم كظلمهم، بل يستميتوف من أجل ضعفاء أذاٌلء عاجزين عن االنتصار على 
مكانيات كمقدرة احريتهم ككرامتهم، كعزة ببلدىم كأمتهم كالدفاع عن كطنهم، كىذا ٕباجة إٔب 

 ئاحة كٓب ٯبكقوة كحصانة تدعمو كتؤيده، كحْب يشعر الظآب ا٤بعتدم أبف العفو جاء ٠ب
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(ينصر يتناصروف(جاءت بصيغة ا١بمع أم )ُىْم يَنَتِصُروفَ ) ٱبجل كيَباجع كيستحي ،ضعفان 
، يتعاكف ا٤بؤمنوف فيما ِٕاألنفاؿ/(كىًإًف اٍستىنصىريككيٍم ُب الدًٌيًن فػىعىلىٍيكيمي النٍَّصري بعضهم بعضان كقولو)

ظلم كالعدكاف عن إخواهنم كأيخذكا يدان كاحدة على من سواىم، حٌب يرٌدكا ال فنو و بينهم، كيك
حقهم منهم، ليكونوا خّب أمة أخرجت للناس، كأيضان ينتصركف على البغي كالعدكاف ابألخبلؽ 
العالية، كالصرب ا١بميل، كامتصاص غضب ا٣بصم، كعدـ رد ا٣بطأ اب٣بطأ، كعدـ ا٣بضوع 

ريض ٤بن كقع عليو البغي أف كٓب يقل)يردكف أك يدفعوف(ٙب (ُىْم يَنَتِصُروفَ ) : قاؿفائدةللظلم. 
يتحرؾ لرد ىذا العدكاف إٔب درجة االنتصار عليو، فهو سيكوف على موعد مع النصر كلو بعد 

ًلكى كىمىٍن عىاقىبى ٗبًٍثًل مىا عيوًقبى بًًو ٍبيَّ بيًغيى عىلىٍيًو لىيىنصيرىنَّوي اَّللَّ حْب كقولو) تياف ، كاإلَٔا٢بج/ (ذى 
ن كقع عليهم البغي ٯبب أف يكونوا ىم أكؿ ا٤بتصدين لو، مأف (إشارة إٔب ُىمْ بضمّب )

كاإلعبلف العاـ إلنكاره، كإاٌل كاف سكوتو عليو ىو رضان بو كتقببلن لو، كىذا ال يتناسب مع 
َوِإَذا َما َغِضُبوا ُىْم ( كقاؿ)ِإَذا َأَصابَػُهُم اْلبَػْغُي ُىْم يَنَتِصُروفَ ) :قاؿسؤاؿ-ِصفات ا٤بؤمنْب. 

: إٌف العفو عن إتواب، مٌب يكوف االنتصار؟ كمٌب يكوف العفو كالغفراف؟ ّٕاآلية/ (يَػْغِفُروفَ 
سن استعمالو عندما يكوف سببان إل صبلح ا٤بسيء، أك تفاداين لوقوع شقاؽ كفتنة  السيئة ٰبي

سن العفو عندما يكوف سببان لتمادم ا٤بسيء كفرعنة الطغاة كالسفهاء كقولو) اٍدفىٍع كبّبة، كال ٰبي
يمه اًبلًٍَّب  اكىةه كىأىنَّوي كىٕب  ٞبًى نىوي عىدى نىكى كىبػىيػٍ ِف هنج البالغ  حكم ، ّْفصلت/ ( ًىيى أىٍحسىني فىًإذىا الًَّذم بػىيػٍ
 ِف غرر اٖتكم (والغدر ِبىل الغدر وفاء عند هللا ،الوفاء ْلىل الغدر غدر عند هللا) ٜٕ٘

العابدين)ع()حٌق من ساءؾ )ا٤بغلوب اب٢بق غالب، كالغالب ابلشر مغلوب(عن اإلماـ زين 
كىلىمىًن انتىصىرى بػىٍعدى ظيٍلًمًو فىأيكلى ًئكى ) كقولو انتصرت( ،أف تعفو عنو، كإف علمت أف العفو يضرٌ 

 ٖٓٓ/ْنور الثقلْب، ُْالشورل/(مىا عىلىٍيًهم مًٌن سىًبيلو 
 ﴾ِٔنيَخُظَّدُِ ُّمِرُّ َُد بَِّٗوُ خَُِّوِ ػَََِ كَإَـْشُهُ ًَؤَفَِْكَ ػَلَد كًَََْٖٔـَضَخءُ عَِّْحَصٍ عَِّْحَصٌ ِّٓؽُِْيَد ﴿-ٓٗ

ىذه اآلية تبْب كاجب ا٤بنتصر عدـ التجاكز ُب أخذ حقو، أم ا٤بعادلة اب٤بثل على أساس 
ثْػُلَها :)ا٘تعىنالعدؿ،  (مقابلة السيئة بسيئة مثلها، ىذا ىو األصل ُب َوَجَزاُء َسيَِّئٍ  َسيَِّئٌ  مِّ

كيطغى حْب ال ٯبد رادعان يٌكفو عن ظلمو، كُب كصف البغي ا١بزاء، كي ال يتبجح الشر 
الذم ينبغي على ا٤بؤمن الذم يسوء بصاحبو، ك ابلسيئة، إشارة إٔب أنو من ا٤بنكر الضار 

٧باربتو، كُب كصف رد العدكاف كدفع البغي ابلسيئة، إشارة إٔب أف من أساء كاعتدل، ال ينبغي 
ا١بزاء من جنس العمل، كالقصاص على قدر ا١بناية(  أف يٌتحرج ا٤بؤمن من رٌد إساءتو )فيكوف

ثْػُلَها)  ،فيدفع السيئة ٗبثلها ،ألهنا تسوء من تنزؿ بو (َسيَِّئ ٌ ) ٭با ٠بى ىذا ا١بزاءإ(ك َسيَِّئٌ  مِّ
تيٍم كينتصر لنفسو غضبان  من ظلم كاعتداء كقع عليو، كليست سيئة الذنوب كقولو) كىًإٍف عىاقػىبػٍ

تيم بًوً  فػىعىاًقبيوا ٗبًٍثلً  فىمىًن اٍعتىدىل  عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ٗبًٍثًل مىا اٍعتىدىل  ، كقولو)ُِٔالنحل/ (مىا عيوًقبػٍ
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َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجُرُه َعَلى ) ِّٕالبقرة/ (كىأىف تػىٍعفيوا أىقٍػرىبي لًلتػٍَّقوىل  ) ، كقولوُْٗالبقرة/(عىلىٍيكيمٍ 
و أكٔب كأحسن من جزاء السيئة بسيئة مثلها، ىو العفو عن ا٤بسيء بعد ىو األخذ ٗبا ى (اّلِلَِّ 

من  القدرة عليو، فإف العفو كالصفح مع القدرة عليو يكوف كقعها على نفسو أقسى كأمرٌ 
حواؿ العامة ايطة بو، كانطبلقان من ركحية التسامح ُب العقوبة نفسها، كٕبسب الظركؼ كاأل

كتقرابن إٔب هللا بذلك، كأف هللا  (فََأْجُرُه َعَلى اّلِلَِّ نتقاـ لنفسو )شخصيتو، كترفعان عن رغبة اال
 .يثيبو على ذلك األجر ا١بزيل كالثناء ا١بميل

صبلح إأف يكوف العفو إٟباد للفتنة، كرجوع ا١باين عن ظلمو، ك  -ُ :العفو على قسمي
ذا القسم، كىو من ا٤بسيء، فهذا عفو ٧بمود كمطلوب، كآايت العفو ُب القرآف ٧بمولة على ى

ة الظآب ا٤بخاصم كٛباديو ُب غٌيو، أأف يكوف العفو سببان ١بر -ِصفات خواص الناس ك٬ببهم، 
، على ظا٤بهم، كىو من اكينتصرك  ابد أف يقاكمو  كىذا عفو مذمـو سليب ُب غّب موضعو، فبل

مع  َّل ظفرالصفات ا٢بميدة، بشرط عدـ التعٌدم، كىذا كصف العواـ، عن اإلماـ علي)ع()
)ص()إذا كاف يـو القيامة أمر هللا مناداين ينادم: أال ليقم  ، عن النيبّّٓ/ٖركح البياف (البغي

، ٔٓص ِٓا٤براغي(اَفَمْن َعفَ من كاف لو على هللا أجر، فبل يقـو إاٌل من عفا ُب الدنيا كقولو)
، َُٖ/ِالكاُب(ف العفو ال يزيد العبد إال عزان، فتعافوا يعزكم هللاإ)ص()عليكم ابلعفو ف كعنو

 .ف أنت أكرمت اللئيم ٛبرداإك -: إذا أنت أكرمت الكرًن ملكتوقاؿ ا٘تتنيب
(إف هللا يبغض البادئْب ابلظلم، كا٤بعتدين على الناس، كالظلم ُب الدنيا ِإيَُّو ََّل ٤تُِب  الظَّاِلِميَ )

كالظلم أـ القبائح  للظا٤بْب الذين يزدادكف جرأة كاعتداءن هبذا العفو، سظلمات ُب اآلخرة، كلي
، عن اإلماـ ِْٓالبقرة/(كىاٍلكىاًفريكفى ىيمي الظَّاًلميوفى كلو تبعات موبقات، كقولو) ،كرأس الرذائل

(: ذكر هللا ُب ىذه اآلية اٗتالص : )فائدة )بئس الزاد إٔب ا٤بعاد العدكاف على العباد( علي)ع(
سيئة  ءي :)كجزامرتب  العدؿ()عدؿ، كفضل، كظلم مراتب العقوابت، وأهنا على ثالث مراتب

: العفو كاإلصبلح عن ا٤بسيء، أف يعامل العبد ومرتب  الفضلال زايدة كال نقص،  سيئة مثلها(
الناس ٗبا ٰبب أف يعاملو هللا بو، فكما ٰبب أف يعفو هللا عنو فليعف عنهم، ككما ٰبب أف 

 :ومرتب  الظلم(ٯبزيو أجران عظيمان، ى اّلِلَِّ َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجُرُه َعلَ ) يسا٧بو هللا فليسا٧بهم
 (ا٤بعتدين على غّبىم.ِإيَُّو ََّل ٤تُِب  الظَّاِلِميَ )

إَسْكِ بََِّٗٔد خُغَّسَُِْ ػَََِ خَُّزَِّٖ َّظٌَُِِْٕٔ خُنَّدطَ ًََّسْـٌَُٕ كِِ خُْ،ًَََُِٖٔ خٗعَقَشَ زَؼْذَ ظُِِْٔوِ كَإًََُُٰحِيَ َٓد ػََِْْيِْ ِّٖٓ عَسٍَِْ﴿-ٕٗ-ٔٗ
 ﴾ٌُِْْؤَ ػَزَخذٌ َُيُْْ ؤًََُُٰحِيَزِـَْْشِ خُْمَنِّ 

ىذا توكيد تربوم قرآين آخر أكثر تفصيبلن من اآلية السابقة، ُب حق الدفاع عن النفس، 
بَػْعَد ن ظلمو ُب أخذ حقو، كٯبزم السيئة بسيئة مثلها)لنفسو كانتصف ٩ب (َوَلَمِن ايَتَصرَ )

ن َسِبيلٍ يو )بعدما ظيلم كتعٌدم عل (ظُْلِموِ  : من عقاب كال من سبيل(فَُأولَهِئَك َما َعَلْيِهم مِّ



 

 557اٗتامس والعشروف                       / إتزءٖ٘/ عدد آايهتا  كي / م ٕٗالشورى  / سورةرآِف اْلُمَيسَّرَوعُي القُ 
 

 ،عتاب، فأكلئك ا٤بنتصركف ال سبيل إٔب ذمهم كمعاتبتهم أك معاقبتهم ألف البادم ىو الظآب
َا السَِّبيلُ )-ِْكاالنتقاـ من الظآب لغّبه حق إنساين مشركع، كحق قانوين معركؼ،  (إ٭با ِإ١تَّ

كف الناس ؤ (على الذين يبدَعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَف النَّاسَ العتاب أك العقاب )اإلٍب كا٤بؤاخذة ك 
ُغوَف ِف اْْلَْرِض ابلظلم أك يزيدكف ُب االنتقاـ أك يتكربكف ُب األرض ٘بربان كفسادان كاعتداءن) َويَػبػْ

لناس كيعتدم على يظلم اكال أحد  (بَِغرْيِ اْٖتَقِّ ) (كيعتدكف على الببلد كالعبادبَِغرْيِ اْٖتَقِّ 
(للتأكيد أنو ال أحد يظلم الناس، كيفسد ُب ِبَغرْيِ اْٖتَقِّ ) ٭با جاءإحقوقهم كيكوف ىناؾ حق، ك 

الببلد كالعباد كيكوف ىناؾ حق، فإف األرض ال تصلح كفيها ظآب ال يقف لو الناس ليكٌفوه 
وا الدنيا بطغياهنم كٲبنعوه عن ظلمو، فكيف ابلذين زلزلوا األمن أبسلحتهم ا١بهنمية، كأرىب

ُأولَهِئَك َٙتُْم كا إٔب أمتهم كجّباهنم بدسائسهم اللئيمة كمطامعهم السقيمة؟!، )ؤ كجربكهتم، كأسا
وىذا درس بليغ (أكلئك الظا٤بوف الباغوف يتوعدىم هللا ابلعذاب األليم ا٤بوجع، َعَذاٌب َألِيمٌ 

عن اإلماـ الباقر  ،افوا لومة الئم، أماـ كل جائر كمفسد، كال ٱبللمؤمني أف يقولوا كلم  اٖتق
ٙبف العقوؿ نو من منع شيئان ُب حٌق أعطى ُب الباطل مثليو(إ)ع()أصرب نفسك على ا٢بق، ف

، فيكوف الظآب ٕبكم ِِٗالبقرة/(كىمىن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اَّللًَّ فىأيكلى ًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى ، كقولو)ُِٔص
 .ِْٓالبقرة/(كىاٍلكىاًفريكفى ىيمي الظَّاًلميوفى كصاـ كصلى كقولو) ف نطق ابلشهادتْبإالكافر عند هللا، ك 

 ﴾ًَََُٖٔ فَسَشَ ًَؿَلَشَ بَِّٕ رََُِٰيَ َُِْٖٔ ػَضِّْ خُْإٌُُٓسِ﴿-ٖٗ
يعود سبحانو إٔب ضركرة التوازف كاالعتداؿ كضبط النفس، ابلصرب ا١بميل كالسماحة كالصفح 

يوجد ظآب كمعتدم، كلكن يوجد مرض أك خسارة ا١بليل، ُب ا٢باالت الفردية ا٣باصة، ىنا ال 
(فهذا ٰبتاج َفَمْن َعَفا َوَأْصَلحَ كاف ىناؾ ظآب كمعتدم )  َْأك ابتبلء خاص، كلكن ُب اآلية 

(للعناية َوَلَمنإٔب إرادة قوية ُب الصرب كالتٌحمل، لذلك أكٌدىا هللا سبحانو ىنا ببلـ القسم )
ألذل ُب سبيل إحقاؽ ا٢بق كنصرة ا٢بقوؽ كأعطائها ٙبٌمل ا (الصِبٗبضمونو، كأفضل أنواع )
ما كاف سببان للقضاء على الفًب كان كالفساد، كال يؤدم إٔب ( العفوألىلها، كأفضل أنواع )

 .ّّٔ/ٖركح البيافالشر، عن اإلماـ علي)ع()ا١بزع أتعب من الصرب(
مح اكصفح كس (َوَغَفرَ اس)( ك٤بن صرب على األذل، كٙبمل ا٤بشاؽ من النَوَلَمن َصَِب  :)ا٘تعىن

عما صدر منهم من إساءة، كىو من موقع القدرة كالقوة، كٮبا من الصفات ا٢بسنة كمن مكاـر 
ِلَك َلِمْن َعْزـِ اْْلُُمورِ ا ا٤بناسبْب )ماألخبلؽ، حيث ٰبسن الصرب ا١بميل كا٤بغفرة ُب ٧بله  (ِإفَّ ذَه

ذلك الصرب كالغفراف كالتجاكز عن أحسنها، أم ٩با ٰبسن العـز كالتصميم على فعلو، فإف 
ا ًإالَّ الًَّذينى صىبػىريكا كىمىا ا٤بسيء، ٤بن األمور ا٢بميدة الٍب أمر هللا هبا كأٌكد عليها كقولو) كىمىا يػيلىقَّاىى

ا ًإالَّ ذيك حىظٌو عىًظيمو  ومن اْلمور الِت َّل يوّفق ٙتا إَّّل أولو العزائم واٙتمم  ّٓفصلت/ (يػيلىقَّاىى
األلباب كالبصائر النافذة، فإف هتذيب النفس األمارة ابلسوء كتزكيتها من أىم  ، كذكالعالي 



 

  اٗتامس والعشروف/ إتزء  ٖ٘  / عدد آايهتا كي/ م ٕٗالشورى / سورة  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     558
 

 )ذركة الغاايت ال ينا٥با إاٌل ذكك التهذيب كاجملاىدات(ِف غرر اٖتكمعوامل تكامل اإلنساف، 
: من األعماؿ والعـزة القوية، اد٪باز عمل معٌْب، كيطلق على اإلر إل ب: التصميم ا٤بوجالعـز

ايى كقولو)  تقافإب ٪باز أعمالوفعة ا٤بقتدرة الٍب ٯبب أف يتبناىا اإلنساف ُب حياتو إلا٤بهمة النا
ًلكى ًمٍن عىٍزـً اأٍليميورً كقولو) ُِمرًن/ (ٰبىٍٓبى  خيًذ اٍلًكتىابى بًقيوَّةو   (كىاٍصربٍ عىلىى  مىا أىصىابىكى   ًإفَّ ذى 

التفسّب (٤تّب أف تؤتى عزائموإّف هللا ٤تّب أف تؤتى رخصو، كما ) ، ُب ا٢بديث:ُٕلقماف/
، كىذا ما يريد القرآف أف يٌعمقو ُب كعي ا٤بؤمنْب، ابعتبار الصرب ا١بميل ٕٗ/ِٓالقرآين للقرآف

قيمة أخبلقية شفافة منضبطة تتصل ابلعـز كاإلرادة القوية الٍب تعطي لئلنساف ا٤بؤمن ىيبتو ُب 
 .َْْ/ٖٔالبحار أذٌؿ ٕبلمو قط(ٝبيع األصعدة، عن النيب)ص()ما أعٌز هللا ٔبهلو قط، كال

 ﴾سٍَِْعَ ِّٖٓ َٓشَدٍّ بَََُِٰ ىََْ َّوٌٌَُُُٕ خُْؼَزَخذَ سَؤًَُخ ََُّٔد خُظَّدُِِٔنيَ ًَظَشًٍَََٖٓ ُّنَِِِْ خَُِّوُ كََٔد َُوُ ِٖٓ ًٍَُِِّ ِّٖٓ زَؼْذِهِ ﴿-ٗٗ
 (َوَمن ُيْضِلِل اّلِلَُّ َفَما َلُو ِمن َوِلٍّ مِّن بَػْعِدهِ )

٭با ٰبكم عليو ابلضبلؿ الذم اختاره لنفسو، فحٌقت عليو كلمة هللا أف إحانو ال يضل، ك هللا سب
فىًمنػٍهيم مٍَّن ىىدىل اَّللَّي ، كقولو)ٓالصف/(فػىلىمَّا زىاغيوا أىزىاغى اَّللَّي قػيليوبػىهيمٍ يكوف من أىل الضبلؿ كقولو)

لىةي  ب وا اٍلعىمىى  عىلىى ، كقولو)ّٔالنحل/(كىًمنػٍهيم مٍَّن حىقٍَّت عىلىٍيًو الضَّبلى يٍػنىاىيٍم فىاٍستىحى كىأىمَّا ٜبىيودي فػىهىدى
عرض كاستكرب أفر ا، فالكأي أف هللا ىدى الناس ىداي  الدَّلل  والدراي ، ُٕفصلت/ (ا٥ٍبيدىل  

ل الكفر كاإل٢باد على اإلٲباف فخسر نعمة ا٥بداية، فيزيده هللا ضبلالن، ألنو كفر كفضٌ 
قلبو، كالذم استجاب  يهديو هللا ىداية ا٤بعونة، كىي أف يعينو  كاالستقامة، فختم هللا على

، ُٕدمحم/ (َوالَِّذيَن اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدى َوآََتُىْم تَػْقَواُىمْ على الطاعة كٰبببو ُب فعل ا٣بّب كقولو)
يو من ا٥بدل شيء، كخيلق ابليس مزيٌنان كليس إل عن النيب)ص()بعثت داعيان كمبٌلغان كليس إٕبٌ 

 .ُِٖآؿ عمراف/(لىٍيسى لىكى ًمنى اأٍلىٍمًر شىٍيءه كقولو) ْٔٓكنز العماؿ خربمن الضبللة شيء(
ن بَػْعِدهِ ) إٔب طريق  ويتؤب أمره كيهديو كٱبٌلصو من ضبللو كضياعو كيدل (َفَما َلُو ِمن َوِلٍّ مِّ

دى لىوي كىلًيًّا كىمىن ييٍضلً االستقامة كالسبلمة كالكرامة ببل أية ندامة كال مبلمة كقولو) ٍل فػىلىن ٘بًى
ا يعان شنيعان شديدان صعبان، ظ(فرأكه فَوتَػَرى الظَّاِلِمَي َلمَّا رََأُوا اْلَعَذابَ ) ُٕالكهف/ (م ٍرًشدن

فيظهركف ا٢بسرة كالندامة، ُب غرر ا٢بكم)عند معاينة أىواؿ القيامة تكثر من ا٤بفرطْب الندامة( 
عاجز (يستفهموف استفهاـ الوُلوَف َىْل ِإىَله َمَردٍّ مِّن َسِبيلٍ يَػقُ ) كأشد الندامة ُب يـو القيامة

البائس الذليل: ىل ىناؾ طريق لعودتنا إٔب الدنيا لنعمل صا٢بان غّب الذم كنا نعمل، كلكن 
ىيهات بعد فوات األكاف، كىل تعود عقارب الزمن إٔب الوراء، كىل يعود ما فات من عمركم؟! 

٤بوف كانوا طغاة بغاة قساة، فناسب أف يكوف الذؿ ىو مظهرىم نعم ال سبيل للرجعة، كالظا
َوَلْو رُد وا َلَعاُدوا ِلَما يُػُهوا َعْنُو َوِإيػَُّهْم ) البارز ُب يـو ا١بزاء، تتهاكل نفوسهم ا٤بستكربة كقولو

 : ا٥بداية كالضبلؿ ٮبا ابختيار اإلنساف لنفسو، كليستا من األمورفائدة ِٖاألنعاـ/(َلَكاِذبُوفَ 
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فىمىن ييرًًد اَّللَّي أىف يػىٍهًديىوي عماؿ اإلنساف كقولو)ا٤بفركضة على اإلنساف، كٮبا نتيجتاف مباشراتف أل
أى٭بَّىا يىصَّعَّدي ُب السَّ  ـً   كىمىن ييرًٍد أىف ييًضلَّوي ٯبىٍعىٍل صىٍدرىهي ضىيًٌقنا حىرىجنا كى اءً يىٍشرىٍح صىٍدرىهي ًلئٍلًٍسبلى  (مى

ا   كىمىا أىانى عىلىٍيكيم فى ، كقولو)ُِٓاألنعاـ/ مىًن اٍىتىدىل  فىًإ٭بَّىا يػىٍهتىًدم لًنػىٍفًسًو كىمىن ضىلَّ فىًإ٭بَّىا يىًضل  عىلىيػٍهى
 َُٖيونس/(ًبوىًكيلو 
 خَُّزَِّٖ خُْخَدعِشَِّٖ َّٕبِ آَٓنٌُخ خَُّزَِّٖ ًَهَدًٍََظَشَخىُْْ ُّؼْشَمٌَُٕ ػََِْْيَد خَدؽِؼِنيَ َِٖٓ خُزٍُِّّ َّنظُشًَُٕ ِٖٓ ىَشْفٍ خَلٍِِّ ﴿-ٙٗ-٘ٗ

 ًًََََٖٓٓد ًَدَٕ َُيُْ ِّْٖٓ ؤًََُِْْدءَ َّنقُشًَُٗيُْ ِّٖٓ دًُِٕ خَُِّوِ ،خُظَّدُِِٔنيَ كِِ ػَزَخذٍ ُّٓوٍِْْ بَِّٕ ؤََُد خُْوَِْدَٓصِ ٌََّّْ ًَؤَىِِْْيِْْ ؤَٗلُغَيُْْ خَغِشًُخ
 ﴾سٍَِْعَ ِٖٓ َُوُ كََٔد خَُِّوُ ُّنَِِِْ

ضعْب حقّبين، ىذا ا٣بشوع السليب الذليل ال يتجاكزه اإلنساف إاٌل اب٣بشوع : خاخاشعي
ٯبايب ا١بليل ا٢بقيقي النافع، جاء ُب الدعاء)اللهم ارزقِب خشوع اإلٲباف قبل خشوع الذؿ ُب اإل

َها َخاِشِعَي ِمَن الذ ؿّ ) :ا٘تعىن النار( يعرضوف  (كترل الظا٤بْب يـو حشرىمَوتَػَراُىْم يُػْعَرُاوَف َعَليػْ
على النار قبل إدخا٥بم فيها، فالقلق كا٣بوؼ كا٢بسرة كالندامة تسيطر على نفوسهم، كالذلة 

متضائلْب متصاغرين ٗبا قدمت أيديهم، كاف عندىم  ،كا٥بواف كاالستسبلـ يطغياف عليهم
 كىواانن  ان كذلة كإنكسار  ان كخضوع ان ا١بربكت كاالستعبلء ُب الدنيا، أصبح ُب اآلخرة خشوع

ِمن (يسَبقوف النظر إٔب جهنم أبطراؼ عيوهنم)يَنظُُروَف ِمن َطْرٍؼ َخِفيٍّ ) كخسراانن  ماانن كحر 
وف أعينهم عند عرضهم عليها من ع٤بعرفة ما سيواجههم، منٌكسي األبصار، ال يرف (َطْرٍؼ َخِفيٍّ 

شدة الرعب كالفزع ُب صورة ذليلة مهانة، كىم ُب حالة إهنيار، كفرائصهم ترتعد من شدة 
كا أعينهم منها! كمن قبل كانوا هبا ؤ كف أف ٲبلؤ ٣بوؼ، فهم ال يستطيعوف أف يغفلوا عنها كال ٯبر ا

 (َوقَاَؿ الَِّذيَن آَمُنوا) يستهزئوف
ينوا ما حٌل اُب ىذا الوقت يظهر الذين آمنوا ىم سادة ا٤بوقف كىم ُب نعيم ا١بنة، كٌلما ع

أم خسركا   (يَن َخِسُروا َأيُفَسُهْم َوَأْىِليِهْم يَػْوـَ اْلِقَياَم ِ ِإفَّ اْٗتَاِسرِيَن الَّذِ ) ركفر ابلكفار، فهم يق
ىليهم أكل شيء، كأىم شيء، خسركا أنفسهم ٕبرماهنا من ا١بنة كخلودىم ُب النار، كخسركا 

قيٍل ال ضبل٥بم إايىم كمنعهم عن اإلٲباف، خسركا أكالدىم كأزكاجهم كأقارهبم كأحباهبم كقولو)
نٍػيىا كىىيٍم ٰبىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٰبيًٍسنيوفى ، اًبأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن ىىٍل نػينػىبًٌئيكيم  الًَّذينى ضىلَّ سىٍعيػيهيٍم ُب ا٢بٍىيىاًة الد 

)من الفساد إضاعة الزاد، كمفسدة ا٤بعاد( عن ِٖٔف هنج البالغ  كتاب، َُْ-َُّالكهف/ (صينػٍعنا
 ٓب كلو كخسر نفسو(؟! عن النيب)ص(السيد ا٤بسيح)ع()ماذا ينتفع اإلنساف لو ربح العا

كىكذا الذم ال يعرؼ كيف ينتهي  ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص )ا٣باسر من غفل عن إصبلح ا٤بعاد( 
(الظا٤بْب ألنفسهم ابلكفر كا٤بعاصي َأََّل ِإفَّ الظَّاِلِمَي ِف َعَذاٍب م ِقيمٍ ال يعرؼ كيف يبدأ، )

كىمىا ظىلىٍمنىاىيٍم كىلى ًكن ظىلىميوا أظلم(كقولو) )من ظلم نفسو، كاف لغّبهِف غرر اٖتكمكالفساد، 
ْن َأْولَِياء)-ْٔ، َُُىود/(أىنفيسىهيمٍ   (كظهر ٥بم إذ ذاؾ أنو ما كاف ٥بم من أنصارَوَما َكاَف َٙتُم مِّ
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ُ (ال ُب الدنيا كال ُب اآلخرة)مِّن ُدوِف اّلِلَِّ (كيدفعوف عنهم العذاب)يَنُصُرويَػُهم) َوَمن ُيْضِلِل اّلِلَّ
و هللا على ضبللو الذم اختاره لنفسو بكامل إرادتو بسبب عناده َبكمن ي (َما َلُو ِمن َسِبيلٍ فَ 

كغركره كجحوده، فليس لو طريق يدلو إٔب ا٥بداية كالرشاد، فينشغل بغّب هللا، فما من سبيل 
، ُْٗ/ٔركح البياف)دنياؾ كما يشغلك عن ربك( كجل، عن النيب)ص( يصل بو إٔب هللا عز

(! عن اإلماـ علي)ع()إنو ليس ٥بالك ىلك ّكل ما يشغلك عن هللا فهو صنمك)كعنو)ص(
، ُب غرر َّٓ/ٓالبحار من يعذره ُب تعمد ضبللة حسبها ىدل، كال ترؾ حق حسبو ضبللة(

)كم من ضبللة زخرفت آبية من كتاب هللا، كما يزخرؼ الدرىم النحاس ابلفضة  ا٢بكم
 ىة(ا٤بموٌ 
 ﴾ٖ ٌَِّٗريٍِّٓ ٌَُُْ ًََٓد ٌََّْٓحِزٍ َِّْٓفَةٍ ِّٖٓ ٌَُُْ َٓدْ ِّٖٓ هَسَِْ ؤَٕ َّإْظَِِ ٌٌَّّْ َُّد َٓشَدَّ َُوُ َِٖٓ خَُِّوِ  خعْعَفِْسٌُخ ُِشَزٌُِّ﴿-ٚٗ
يقبلوا على ما دعاىم أف (أيمر هللا عباده ٝبيعان، ابالمتثاؿ إٔب دينو القٌيم، ك اْسَتِجيُبوا ِلَربُِّكم)

ايى دكا من طاعة هللا سبحانو، كال ينفعكم الكربايء كالغركر كقولو)زكٌ تإليو، كعدـ التسويف بو، ك 
ن ذينيوًبكيمٍ  اٍستىًجيبيوا َّللًًَّ كىلًلرَّسيوًؿ كقولو) ُّاألحقاؼ/(قػىٍومىنىا أىًجيبيوا دىاًعيى اَّللًَّ كىآًمنيوا بًًو يػىٍغًفٍر لىكيم مًٌ

(من قبل أف أيٌب يـو َأف أيَِْتَ يَػْوـٌ َّلَّ َمَردَّ َلُو ِمَن اّلِلَِّ  مِّن قَػْبلِ ) ِْاألنفاؿ/(ًإذىا دىعىاكيٍم ًلمىا ٰبيًٍييكيمٍ 
مقٌضي ٧بتـو ٧بسـو ال يرده هللا أبدان، ألنو يـو حقيقي ليس كبقية األايـ، يـو مؤكد ال رجوع 

َما بد أف يكوف) بعده إٔب الدنيا، يـو حاسم ليس لو دافع كال مانع، بعدما حكم هللا بو فبل
(ال ملجأ يغيثكم من هللا ُب ىذا اليـو الرىيب، كال مبلذ تلتجئوف إليو ْلَجٍإ يَػْوَمِئذٍ َلُكم مِّن مَّ 

 ،(أم إنكار كاعَباضَوَما َلُكم مِّن يَِّكريٍ اؾ ما فات)ر كتلوذكف بو يقيكم من حكم هللا، كاستد
، كليس لكم قدرة على تغّب قرار العذاب، كال تقدركف على إنكار ٤با ارتكبتموه من الذنوب

فهي حقيقة اثبتة ُب صحائف أعمالكم كتشهد عليها جوارحكم، كما من طريقة تنقذ من 
نسىافي يػىٍومىًئذو أىٍينى اٍلمىفىر  عذاب هللا، كما من أحد يدافع عنهم كقولو) ًإٔبى  ،كىبلَّ الى كىزىرى ،يػىقيوؿي اإٍلً

 رقيقة شفافة للرجوع إليو قبل فوات األكاف.، إهنا دعوة إ٥بية ُِ-َُالقيامة/ (رىبًٌكى يػىٍومىًئذو اٍلميٍستػىقىر  
 ظُقِسْيُْْ ًَبِٕ زِيَد كَشِقَ سَلَْٔصً ِٓنَّد خُْةِٗغَدَٕ ؤَرَهْنَد بِرَخ ًَبَِّٗد ُْسََِدؽُد خبَُِّ ػََِْْيَ بِْٕ سْعَِْنَدىَ ػََِْْيِْْ لَلِْظًدكَةِْٕ ؤَػْشَمٌُخ كََٔد ؤَ﴿-ٛٗ
 ﴾لٌُسًٌَ خُْةِٗغَدَٕ كَةَِّٕ ؤَّْذِّيِْْ هَذََّٓطْ زَِٔد عَِّْحَصٌ
فّبحب  (كٓب يستجيبوا لرسالة ىذا النذير الصادؽ األمْب، كٓب يقبلوا ىداية الرٞبنفَِإْف َأْعَرُاوا)

(حافظان ألعما٥بم كحارسان عليهم من كفرىم كسيئات َفَما َأْرَسْلَناَؾ َعَلْيِهْم َحِفيظًا)هبم الشيطاف 
ٲباهنم كطاعتهم، كال مهيمنان عليهم ٙبفظ أعما٥بم كٙباسبهم أعما٥بم، كما أرسلناؾ مسؤكالن عن إ

ِإْف ) ْٓؽ/(كىمىا أىنتى عىلىٍيًهم ًٔبىبَّارو عليهم كقولو)كال ككيل عليها،كما أنت مكٌلف هبم كال كفيل 
(ما عليك إاٌل التبليغ الواضح كإلقاء ا٢بجة عليهم، كل إنساف يتؤب حفظ َعَلْيَك ِإَّلَّ اْلَباَلغُ 

، ّٖا٤بدثر/(كيل  نػىٍفسو ٗبىا كىسىبىٍت رىًىينىةه ) قامتها على الطريق الذم ٱبتاره ٥با كقولونفسو، كإ
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يَسافَ ) كإزالة ٮبو كاآلية تسلية للنيب)ص( (كىنا يصف القرآف طبيعة اإلنساف َوِإنَّ ِإَذا َأَذقْػَنا اإْلِ
(بطر كسٌر ككفر َفرَِح ِّبَاهبا ) (نعمة كغُب كصحة كرخاء كأمن كعلم لنذٌكرهِمنَّا َرْْتَ ً غّب ا٤بؤمن)

ٗبحنة  يف ابتلنساف إف أصابتو نعمة أشر كبطر، كإكتٌكرب كانشغل هبا عن ذكر ربو، ىذا اإل
ُهْم َسيَِّئ ٌ ) يئس كقنط ككىن ، ك٠بيت (شدة كنقمة كقحط كمرض كصعوابت كمشاكلَوِإف ُتِصبػْ

ما يصيب اإلنساف من ضٌر ىو من صنع  كل (مبَا َقدََّمْت َأْيِديِهمْ )سيئة ألهنا تسوء لئلنساف 
يًٌئىةو فىًمن نػٍَّفًسكى يده كقولو)  ، كقولوٕٗالنساء/(مَّا أىصىابىكى ًمٍن حىسىنىةو فىًمنى اَّللًَّ   كىمىا أىصىابىكى ًمن سى

يكا مى ) ا عىلىى  قػىٍوـو حىٌبَّ  يػيغىّبًٌ ةن أىنٍػعىمىهى نا نًٌٍعمى ًلكى أبًىفَّ اَّللَّى ٓبٍى يىكي ميغىّبًٌ فَِإفَّ ) ّٓاألنفاؿ/(ا أبًىنفيًسًهمٍ ذى 
يَساَف َكُفورٌ  (فهذا اإلنساف مبالغ ُب الكفراف كا١بحود، كينسى النعمة كا٤بنعم كيذكر البلية، اإْلِ

أم يكفر النعمة كتغطيها من أصلها، كٰبٌب أف ينسبها لنفسو كيبخس حٌق ربو، فهو ُب غفلة 
مثل ، ٗوقظو من نومة الغفلة! كتقدـ ُب ىود/دائمة، فبل النعمة كال العقوبة كال ا٤بوعظة ت

ُهْم (كقاؿ)ِإَذا َأَذقْػَناقاؿ)-ُ:فائدة ٖٕالقصص/(قىاؿى ًإ٭بَّىا أيكتًيتيوي عىلىى  ًعٍلمو ًعنًدم :)قاروف َوِإف ُتِصبػْ
النعمة ٧بققة أف ىو اإلشارة إٔب  )إف(ػ كالببلء ب )إذا(ػكا٢بكمة ُب تقدير النعمة ب (َسيَِّئ ٌ 

 ك٠بى الرٞبة-ِؼ الببلء فهو عارض مؤقت، كألف رٞبة هللا تسبق غضبو، ا٢بصوؿ، ٖببل
ألف ملٌذات الدنيا كلها على كثرهتا كتنٌوعها ىي ُب حدكد التذٌكؽ لقٌلتو كسرعة زكالو،  (ذوقًا)

نٍػيىا   تو قصّبة، كتبعاتو طويلة كمسؤكلياتو كثّبة كقولو)اكالذم لذٌ  كىالى  فىبلى تػىغيرَّنَّكيمي ا٢بٍىيىاةي الد 
)أقل ما يلزمكم هللا أاٌل تستعينوا بنعمو  ِٖٖٓف هنج البالغ  حكم، ٓفاطر/(يػىغيرَّنَّكيم اًبَّللًَّ اٍلغىريكري 

 على معاصيو(
ًِّـُيُْْ ؤًَْ ُّضَ، خُزًٌُُّسَ َّؾَدءُ َُِٖٔ ًََّيَرُ بَِٗدؼًد َّؾَدءُ َُِٖٔ َّيَرُ َّؾَدءُ َٓد َّخُِْنُ ِْيُ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكَُِِِّّوِ ُٓ﴿-ٓ٘-ٜٗ

 ﴾ذِّشٌهَ ػٌَِِْْ بَِّٗوُ ػَؤًِْد َّؾَدءُ َٖٓ ًََّفْؼََُ رًُْشَخًٗد ًَبَِٗدؼًد
ما كاف على أكمل كجو، رىم حيث يشاء الذرية مظهر من مظاىر نعم هللا، كىو الذم يصوٌ 

تؤثر ُب الذرية ، ك ٖٔالقصص/(ا٣ٍبًيػىرىةي  كىرىب كى ٱبىٍليقي مىا يىشىاءي كىٱبىٍتىاري ۗ مىا كىافى ٥بىيمي ٥بم ا٣بّبة كقولو)
ؽ كقبضتو ز نفس اإلنساف كقريبة من حبو، فهي امتداده ُب ا٢بياة، كٙبٌدث القرآف عن بسط الر 

، كىذه تكملة ُب الرزؽ ابلذرية، كىي رزؽ من عند هللا كا٤باؿ كا١بماؿ كحسن ُِٕب اآلية/
ـى القرآف (على قانوف ٙبديد ْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرضِ ّلِلَِِّّ مُ ) ا٢باؿ، كالذم يلفت النظر قدَّ

اًلقي كيلًٌ شىٍيءو فىاٍعبيديكهي الذرية، ليبٌْب لنا الذم ٲبلك كل شيء ىو) ّلِلَِِّّ  :)ا٘تعىن، َُِاألنعاـ/(خى
كهللا عز كجل كحده خالقهما كمالكهما كمدبر أمرٮبا كا٤بتصرؼ  (ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرضِ 

اء، كا٤بقصود من اآلية أف ال يغَب اإلنساف ٗبا ٲبلكو من ماؿ كٝباؿ كحسن فيهما كيفما يش
حاؿ كجاه كمنصب.. كأف يعلم أف الكل ملك  كحده، فهو يعطي كٲبنع ال راٌد لقضائو كال 

ُلُق َما ٥تَْ ) ْٓعراؼ/األ (أىالى لىوي ا٣بٍىٍلقي كىاأٍلىٍمري ۗ تػىبىارىؾى اَّللَّي رىب  اٍلعىالىًمْبى ) معقب ٢بكمو كقولو
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يَػَهُب  (ٱبلق بقدرة مطلقة على ما تقتضيو حكمتو)ما شاء هللا كاف، كما ٓب يشأ ٓب يكن()َيَشاءُ 
إاناثن فبل يولد ٥بم ذكر، كقدـ اإلانث ُب ا٥ببة إللفات  ة(يعطي من يشاء ذريِلَمن َيَشاُء ِإَناثً 

فليبْب ٥بم مدل ظلمهم النظر إٔب قيمة ا٤برأة كأٮبيتها، ألف اإلانث مبغوضة عند العرب، 
يػٍره بكراىيتهم لؤلنثى كقولو) ئنا كىىيوى خى يػٍ واْليثى ىي ، ُِٔالبقرة/ (لكم كىعىسىى  أىف تىٍكرىىيوا شى

، فالذين يستقبلوف األنثى ابلغضب ساخطوف على قدر هللا، ىم الذي خرجوا منووعاؤ 
ج، كالذم يتقبلهن برضا منكركف لنعمتو عليهم، كما أهنم بكراىيتهم ٥با يرغموهنا على االعوجا 

كحناف كيكرمهن كيربيهن فهو كرًن، فما أكرمهن إاٌل كرًن كما أىاهنن إاٌل لئيم، ُب ا٢بديث)ال 
، كما ٱبتار هللا لئلنساف من ذرية فهي خّب ِّْ/ٖركح البيافتكرىوا البنات، فإين أبو البنات(

 .فبل يولد لو أنثىكيعطي من يشاء ذكوران  (َويَػَهُب ِلَمن َيَشاُء الذ ُكورَ لو)
٭با ا٤براد ٯبمع ٥بم من راد بتزكٯبهم الزكاج ا٤بعركؼ، كإليس ا٤ب (َوِإَناثً  َأْو يُػَزوُِّجُهْم ذُْكَرانً ) -َٓ

كىخىلىقى كيلَّ شىٍيءو فػىقىدَّرىهي النوعْب ذكوران كإاناثن، ضمن ا٤بقادير ا٤بقٌدرة كالتدابّب ا٤بدبرة كقولو)
(من الرجاؿ كالنساء، ببل ذرية، كالعقم يكرىو كل َعُل َمن َيَشاُء َعِقيًماَو٣تَْ ) ِالفرقاف/ (تػىٍقًديرنا

٢بكمة يعلمها هللا، كال يتدخل فيها أحد سواه، كىو ا٤بقدرة الناس، كلكنو مقدار من ا٤بقادير 
يقدرىا كفق علمو، كالذم يؤمن أبف العقم قدر من مقادير هللا، فعليو أف ٰبَـب قدر هللا ُب 

كالدان عاقْب آلابئهم أبح كل األكالد كأهنم أكالده كيتعاطف معهم، مع أف ىناؾ العقم، كيص
دًكيٍم كقولو )  مصدر قلق عليهم فكأمهاهتم كيكونو  ا الًَّذينى آىمىنيوا ًإفَّ ًمٍن أىٍزكىاًجكيٍم كىأىٍكالى ايى أىيػ هى

بكل شيء يفعل عن علم كحكمة  ألنو عليم (ِإيَُّو َعِليمٌ ) ُْالتغابن/( عىديكًّا لىكيٍم فىاٍحذىريكىيمٍ 
( قدرة مطلقة، يفعل ما يشاء، كال يفعل ما َقِديرٌ ) (ٗبا يستحق كل نوع من ىذه األنواعَعِليمٌ ك)

 ة( على ما يريد أف ٱبلق ٕبكمَقِديرٌ ) يشاء غّبه، فبل يعجزه شيء، كال تقيده األسباب، فهو
 كعلم مصلحة. 

كحده، كىو ا٤بدبر لؤلمور كا٤بقدر من غّب منازع تشّب اآلية إٔب أف ا٤بلك كلو   -ُ:فائدة
ليس ِف اإلمكاف كمشارؾ، يتصرؼ ُب ملكو كيف يشاء، على أكمل كجو كأفضل نظاـ )

( إف ىذا التنوٌع ُب اعطاء الذكور فقط أك اعطاء اإلانث فقط أك اعطائهم الذكور أبدع ٝتا كاف
ثر ُب منازؿ العباد عند هللا، ٪بد أف هللا تعأب ال يؤ  (َو٣َتَْعُل َمن َيَشاُء َعِقيًماكاإلانث معان )

فاإلانث من ذرية لوط كشعيب)ع(كالذكور من ذرية  أجرل ىذه ا٤بقادير على األنبياء)ع(
استعمل الطب ا٢بديث ُب  -ِ إبراىيم)ع(، كأعطى الذكور كاإلانث من ذرية النيب)ص(

بيب، إذا كاف الزكج عقيمان معا١بة العقم ا٤برضي الطارئ، فأطلق عليو مصطلح أطفاؿ األان
بعارض مرضي، كذلك بتحريض حيامن الزكج كتنشيطها، ٍب كضعها ُب أنبوب التلقيح، 

أك ىناؾ حالة أخرل تلقح الزكجة بنطفة رجل أجنيب غّب عقيم  (التلقيح اَّلصطناعي) كيسمى
.  من دكف مقاربة، كىذا عمل ٧بـر
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َوُ خَُِّ﴿-ٔ٘  ػٌَِِِّ بَِّٗوُوُ بَُِّد ًَلًْْد ؤًَْ ِٖٓ ًَسَخءِ لِفَدذٍ ؤًَْ ُّشْعََِ سَعًٌُُد كٌَُْلَِِ زِةِرِْٗوِ َٓد َّؾَدءُ ًََٓد ًَدَٕ ُِسَؾَشٍ ؤَٕ ٌَُِِّّٔ
 ﴾لٌٌَِْْ

أف ٰبٌس ٗبعاف تلقى ُب قلبو ابإل٥باـ، أك يرل رؤاي -ُ:ذكر سبحايو ىنا ثالث  طرؽ للوحي
أف يسمع  -ِ(ِإَّلَّ َوْحًيا) و ا٤براد بقولوُب النـو كرؤاي إبراىيم ُب ذبح كلده إ٠باعيل، كىذا ى

 كبلمان من كراء حجاب كال يرل ا٤بتكلم، ألنو تعأب نور ُب ذاتو غّب مرئي، كما كٌلم موسى
أف يرسل إليو ملكان رسوالن يبلغو -ّ(ِمن َورَاِء ِحَجابٍ ) قولوب)ع( ٠باعان دكف رؤية، كىذا 

 رسولو دمحم)ص( كىذا ما تعارؼ عليو )جربائيل( كما أكحى هللا سبحانو إٔب رساالت ربو
  (َأْو يُػْرِسَل َرُسوًَّل فَػُيوِحَي ِبِِْذيِِو َما َيَشاءُ األنبياء، كىذا ىو ا٤براد بقولو)

ليس ألحدو من البشر أاين كاف أف يكٌلمو هللا  (َوَما َكاَف لَِبَشٍر َأف ُيَكلَِّمُو اّلِلَُّ ِإَّلَّ َوْحًيا) :ا٘تعىن
: الكبلـ ا٣بفي معىن الوحيباشرة ا٤برئية لتبليغ الرسالة إاٌل بواسطة الوحي، سبحانو اب٤بواجهة ا٤ب

٭با إث ُب ركعي(ك فكقوؿ النيب)ص()إٌف ركح القدس ن  ،ا٤بهم الذم يدرؾ بسرعة كىو اإل٥باـ
٠بي الوحي كحيان لسرعتو، فإف الوحي عْب الفهم، كما يتذٌكقو أىل اإل٥باـ أف يقذؼ ُب 

٭با قيل الوحي ُب األنبياء كاإل٥باـ ُب األكلياء إف الوحي كاإل٥باـ كاحد، ك قلوهبم، كُب ا٢بقيقة أ
  )العلم: يور يقذفو هللا ِف قلب من يشاء من عباده( ِف اٖتديث:أتدابن، 

 عن اإلماـ علي)ع(: سبع  وجوه للوحي ِف كتاب هللا
يػٍ كحي الرسالة كالنبوة كقولو)-ُ ا أىٍكحى نىا إًلىٍيكى كىمى يػٍ  (نىا ًإٔبى  نيوحو كىالنًَّبيًٌْبى ًمن بػىٍعًدهً ًإانَّ أىٍكحى

الوحي ٗبعُب -ّ، ٖٔالنحل/(كىأىٍكحىى  رىب كى ًإٔبى النٍَّحلً الوحي ٗبعُب اإل٥باـ كقولو)-ِ، ُّٔالنساء/
، ُُمرًن/(يًّافىخىرىجى عىلىى  قػىٍوًمًو ًمنى اٍلًمٍحرىاًب فىأىٍكحىى  إًلىٍيًهٍم أىف سىبًٌحيوا بيٍكرىةن كىعىشً ) اإلشارة كقولو

الوحي ٗبعُب األمر  -ٓ، ُِفصلت/(كىأىٍكحىى  ُب كيلًٌ ٠بىىاءو أىٍمرىىىاالوحي ٗبعُب التقدير كقولو)-ْ
الوحي ٗبعُب الكذب  -ٔ، ُُُا٤بائدة/ (كىًإٍذ أىٍكحىٍيتي ًإٔبى ا٢بٍىوىارًيًٌْبى أىٍف آًمنيوا يب كىًبرىسيوٕب كقولو)
نًس كىا١بًٍنًٌ كقولو) ، ُُِاألنعاـ/(ييوًحي بػىٍعضيهيٍم ًإٔبى  بػىٍعضو زيٍخريؼى اٍلقىٍوًؿ غيريكرنا شىيىاًطْبى اإٍلً
الوحي ٗبعُب اإلخبار  -ٕ، ُُِاألنعاـ/ (كىًإفَّ الشَّيىاًطْبى لىييوحيوفى ًإٔبى  أىٍكلًيىائًًهٍم لًييجىاًدليوكيمٍ كقولو)
نى كقولو) يػٍ ، ِْٓ/ُٖالبحار ،ّٕاألنبياء/ (ا ًإلىٍيًهٍم ًفٍعلى ا٣بٍىيػٍرىاتً كىجىعىٍلنىاىيٍم أىئًمَّةن يػىٍهديكفى أبًىٍمرانى كىأىٍكحى

(أف يسمعو كبلمو من غّب أف يبصر السامع من يكٌلمو، كهللا منزٌه عن َأْو ِمن َورَاِء ِحَجابٍ )
االستتار اب٢بجاب، الذم ىو من خواص األجساـ، فا٢بجاب يرجع إٔب ا٤بستمع ال إٔب هللا 

(،  السيئة دكنكعن خلقك إالٌ أف ٙبجبهم األعماؿ  بإنك ال ٙبتج) ُب الدعاء ،تعأب ا٤بتكلم
، ككما ُْٔالنساء/(كىكىلَّمى اَّللَّي ميوسىى  تىٍكًليمنا) فسمي كليم هللا كقولو كما كٌلم هللا موسى)ع(

نىاـً أىيٌنً أىٍذٕبىيكى أكحى هللا إلبراىيم ُب منامو )الرؤية الصادقة( كقولو)  َُِصافات/ال(ًإيٌنً أىرىل  ُب اٍلمى
(أك يرسل ملكان من ا٤ببلئكة ا٤بقربْب كجربائيل، كىذا َأْو يُػْرِسَل َرُسوًَّل فَػُيوِحَي ِبِِْذيِِو َما َيَشاءُ )

الَّ تيٍدرًكيوي ) (عن صفات ا٤بخلوقْب، كال تراه العيوفِإيَُّو َعِليٌّ ) )ع(كالرسل  خاص ابألنبياء
، كال يكٌلمهم كما يكٌلم بعضهم بعضان، ألنو أعلى من َُّنعاـ/األ (اأٍلىٍبصىاري كىىيوى ييٍدرًؾي اأٍلىٍبصىارى 
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ُب أفعالو كقضائو كصنعو، يفعل ما يريد أبفضل  (َحِكيمٌ البشر فبل يكٌلمهم مباشرة، كألنو)
)ص( كقالوا لو: ٤باذا ال تتكلم  : جاء عدد من اليهود إٔب النيبسبب النزوؿ: فائدةاألساليب. 

حيث نظر إٔب  إليو؟ فلو كنت نبٌيان حقان فافعل مثل موسى)ع(مع ا٣بالق؟ ك٤باذا ال تنظر 
ا٣بالق كٙبٌدث معو، ك٫بن ال نؤمن بك أبدان حٌب تفعل ما نطلبو منك، فأجاهبم النيب)ص( إٌف 

 .ّٕٖٓ/ٖالتفسّب القرطيبا٣بالق أبدان، كىنا نزلت اآلية.  ٓب يرى  موسى)ع(
الًَّذينى م ابلغيب كٓب يشاىدكه؟ كقولو ): كيف نؤمن اب كٓب نره؟ كيف ٱبشوف رهبراجع ِبث

 .ْٗاألنبياء/( ٱبىٍشىٍوفى رىبػَّهيٍم اًبٍلغىٍيًب كىىيٍم ًمنى السَّاعىًة ميٍشًفقيوفى 
 َّٗيْذُِ ٌُٗسًخ ـَؼَِْنَدهُ ًٌَََُِٰٖ خُْةِميَدُٕ ًََُد خٌُِْعَدذُ َٓد ظَذْسُِ ًُنطَ َٓد بَُِْْيَ سًُلًد ِّْٖٓ ؤَْٓشَِٗدًًََزََُِٰيَ ؤًَْلَْْنَد ﴿-ٖ٘-ٕ٘

 ظَقرِيُ خَُِّوِ بََُِ ؤََُدفِشَخهِ خَُِّوِ خَُّزُِ َُوُ َٓد كِِ خُغََّٔدًَخضِ ًََٓد كِِ خُْإَسْكِ ، ُّٓغْعَوٍِْْ فِشَخهٍ بَََُِٰ َُعَيْذُِ ًَبَِّٗيَ ػِسَددَِٗد ِْٖٓ َّٗؾَدءُ َٖٓ زِوِ
 ﴾ٌُٓسُخُْإُ
ِلكَ ) ْن َأْمرِنَ ن الرسل)ٓب يكن أمرؾ غريبان، كال بدعان م (وََكذَه َنا ِإلَْيَك ُروًحا مِّ ( أكحينا إليك َأْوَحيػْ

، ألنو حياة القلوب كالعقوؿ كاألركاح، فالقرآف ٰبركها ؤتى القرآف روحاً اي دمحم ىذا القرآف، 
لي ا٤بشهود، فإف القرآف ربيع القلوب كما أف مكينٌميها كيؤثر عليها كيظهر أثره ُب الواقع الع

ا١بسد، كالقرآف ٙبيا بو  ا، ألف الركح ٰبيا هبالقرآف روحاً  يؤترض كحياهتا، الغيث ربيع األ
حييها ي٤با فيو من ا٣بّب الكثّب، كالعلم الغزير، كا٥بداية ا٤بثلى، فكالنفس مصاّب الدنيا كالدين 

كىًإفَّ لكونو سببان للحياة األخركية كقولو) ٔتي القرآف روحاً حياة طيبة مباركة، قاؿ الراغب: 
انيوا يػىٍعلىميوفى ال يى ا٢بٍىيػىوىافي ۚ لىٍو كى ارى اآٍلًخرىةى ٥بًى مىٍن عىًملى صىا٢ًبنا مًٌن ذىكىرو أىٍك أينثىى  كقولو) ْٔالعنكبوت/(دَّ

يىاةن طىيًٌبىةن  ليس القرآف ابلتالوة وَّل العلم ، عن النيب)ص()ٕٗالنحل/ (كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىنَّوي حى
 ، عن اإلماـ ا٢بسنِِْٔكنز العماؿ خرب(ي  والعلم ابلدراي اابٙتدي ، ولكن القرآف اابلرو 

ف كاف إ)ع()كإف أحق الناس ابلقرآف من عمل بو كإف ٓب ٰبفظو، كأبعدىم منو من ٓب يعمل بو ك 
ألنو ابلركح ٰبيا اإلنساف حياة ا١بسد، كابلركح  القرآف روحاً  يؤت، ٕٗإرشاد القلوب صه(ؤ يقر 

 خبلؽ، ألهنا تعطي حياة أبقى كأفضل كقولوٙبيا القيم كا٤ببادئ كاألٙبيا ا٥بداية كالدراية، ك 
، كالركح ىي سٌر ا٢بياة كقيمتها ِْاألنفاؿ/ (اٍستىًجيبيوا َّللًًَّ كىلًلرَّسيوًؿ ًإذىا دىعىاكيٍم ًلمىا ٰبيًٍييكيمٍ )

كدٲبومتها، فكما أف ا١بسم يتعفن بدكف ركح، كذلك اجملتمع يضل ضبلالن بعيدان من دكف  
 .اب هللاكت
(ما َما اْلِكَتابُ ) )قبل البعثة( تعرؼ ما كنت اي دمحم قبل الوحي (َما ُكنَت َتْدِري َما اْلِكَتابُ )

ٗبىا ) كقولو  ،كفيو تفصيل كل شيء ،ُب القرآف من تفاصيل متنوعة، ابعتباره تبياانن لكل شيء
ا اٍلقيٍرآفى كىًإف كينتى ًمن قػىٍبًلًو  ذى نىا إًلىٍيكى ىى  يػٍ ٦تَافُ ) ّيوسف/ (لىًمنى اٍلغىاًفًلْبى أىٍكحى (ما كاف يعرؼ َوََّل اإْلِ

وىذا ما يؤكد لنا فلسفة اإلٲباف كدرجاتو كتفصيبلتو الٍب ال هتتدم إليها العقوؿ قبل النبوة، 
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ف هللا كاف يعٌد إ٭با يتلقاىا من هللا ابإل٥باـ، ك إ، ك ا٘تعرف  للنيب مل تكن ٜتلوق  معو ِف ذاتو
لية ا٤بهمة إعدادان مسبقان، ففتح لو آفاقان كاسعة متنوعة من ك مل ىذه ا٤بسؤ رسولو أبلطافو لتح

االعلـو ٓب يكن لو عهد هبا، كقولو)  (كىعىلَّمىكى مىا ٓبٍى تىكين تػىٍعلىمي ۚ كىكىافى فىٍضلي اَّللًَّ عىلىٍيكى عىًظيمن
ٌيان، حٌب ال مختار هللا نبيو أا، لقد ْٖ/الطور(كىاٍصربٍ ٢ًبيٍكًم رىبًٌكى فىًإنَّكى أبًىٍعييًننىاكقولو) ُُّالنساء/

 بعث إليها ٍبالبشر، كيصبح كل منهجو العلمي من هللا، ككذلك األمة العلم أيخذ شيئان من 
 نو يلقنو أحد، كال أنت تعلمت الكتابة حٌب تقرأ من أحدإأمة أمية جاىلية، حٌب ال يقاؿ 

نوران كضياءن كدستوران للحياة هتتدم بو القلوب (كلكن جعلنا ىذا القرآف َولَهِكن َجَعْلَناُه يُورًا)
السليمة، ٗبا ييعٌلمها من ا٢بقيقة الكربل، كلتعرؼ كيف ترسم لنفسها خارطة الطريق 

مىٍن  ن وره عىلىى  نيوروۗ  يػىٍهًدم اَّللَّي لًنيورًهً الستقامة كقولو)االصحيحة، ككيف ٚبتمها ابلسبلمة ك 
، كالرسوؿ لو ٗيونس/(يػىٍهًديًهٍم رىبػ هيم إبًًٲبىاهًنًمٍ ٌز٥با ُب كتابو كقولو)، هللا لو ىداية ينّٓالنور/ (يىشىاء

 (ِصَراِط اّلِلَِّ ، َوِإيََّك لَتَػْهِدي ِإىَله ِصَراٍط م ْسَتِقيمٍ ىداية ابلتفويض من هللا كقولو)
، نور ٱبالط بشاشتو القلوب، وجعلنا طبيع  ىذا الروح وىذا الوحي وىذا الكتاب إيو يور

يشاء ٥با هللا أف هتتدم بو، كتعرؼ قيمتو كتستذكؽ حبلكتو، إنو نور الفكر الذم يعطي الٍب 
( (هندم بو من طلبوا يػَّْهِدي بِِو َمن يََّشاُء ِمْن ِعَباِدنَ للمجتمع حياتو كتوازنو كنظامو ا٤برسـو

 قولوا٥بداية بتجرد كإخبلص، بلساف ا٢باؿ أك بلساف ا٤بقاؿ، كمن أجل معرفة ا٢بق للعمل بو ك
 (قيٍل ىيوى لًلًَّذينى آمىنيوا ىيدنل كىًشفىاءه   كىالًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى ُب آذىاهًنًٍم كىقٍػره كىىيوى عىلىٍيًهٍم عىمنى)

ايى ، فيكوف القرآف فرقاانن يفرؽ بْب ا٢بق كالباطل، كٲبيز بْب ا٣بطأ كالصحيح كقولو)ْْفصلت/
، ليكوف ٥بم القرآف كسيلة ٪باة من ِٗاألنفاؿ/(اَّللَّى ٯبىٍعىل لَّكيٍم فػيٍرقىاانن أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا ًإف تػىتػَّقيوا 

َوِإيََّك لَتَػْهِدي حّبة الضبللة، كٱبلصهم من ظلمات ا١بهالة إٔب سبل ا٣بّب كا٥بداية كاالستقامة)
ية ُب ينشيء ا٥بداال كاسطة لتحقيق مشيئة هللا، فهو  )ص( (إف الرسوؿِإىَله ِصَراٍط م ْسَتِقيمٍ 

لقلوب، كلكن كظيفتو يبٌلغ الرسالة ا٤بؤثرة بوضوح فتقع مشيئة هللا، عن النيب)ص()بعثت داعيان ا
كنز العماؿ كمبلغان كليس إٌٕب من ا٥بدل شيء، كخلق إبليس مزينان كليس إليو من الٌضبللة شيء(

ال أعوجاج فيو، كترشد إٔب (إٔب طريق عدؿ قوًن َوِإيََّك لَتَػْهِدي ِإىَله ِصَراٍط م ْسَتِقيمٍ ) ْٔٓخرب
راط ا٤بستقيم صر ىذا السٌ ف(كترغبهم فيو، كتنهاىم عن ضده، كقد اإلسالـدين قيم مستقيم ىو)

 .ُب اآلية
(إنو طريق هللا ا٤بستقيم، الذم لو  ِصَراِط اّلِلَِّ الَِّذي َلُو َما ِف السََّماَواِت َوَما ِف اْْلَْرضِ ) -ّٓ

ا تقتضيو حكمتو العالية، إنو دين هللا ا٤بستقيم، دين ا٢بياة، كل ما ُب الوجود، يتصرؼ فيو ٗب
ـي كقولو)كسعادتو  دين النجاة، ىو أفضل أطركحة ٥بداية اإلنساف  ٍسبلى آؿ (ًإفَّ الدًٌينى ًعندى اَّللًَّ اإٍلً

ْساَلـِ ِديًنا فَػَلن يُػْقَبَل ِمْنوُ ، كقولو)ُٗعمراف/ َر اإْلِ َتِغ َغيػْ الو)، كقو ٖٓآؿ عمراف/(َوَمن يَػبػْ ذى   كىأىفَّ ىى 
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ًبيًلوً  ا فىاتًَّبعيوهي   كىالى تػىتًَّبعيوا الس بيلى فػىتػىفىرَّؽى ًبكيٍم عىن سى ىيوى الًَّذم ، كقولو)ُّٓاألنعاـ/(ًصرىاًطي ميٍستىًقيمن
ِف هنج ، ّّالتوبة/(رًكيوفى أىٍرسىلى رىسيولىوي اًب٥ٍبيدىل  كىًديًن ا٢بٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌيًن كيلًًٌو كىلىٍو كىرًهى اٍلميشٍ 

)إٌف ىذا اإلسبلـ دين هللا الذم اصطفاه لنفسو، كاصطنعو على عينو، ٜٛٔالبالغ  خطب 
كاصفاه خّبة خلقو، كأقاـ دعائمو على ٧ببتو، أذٌؿ األدايف بعزٌتو، ككضع ا٤بلل برفعو، كىدـ 

 أركاف الضبللة بركنو(
(أداة تنبيو لشيء مهم أيٌب بعدىا، فا جٌل جبللو يعطينا أىم َأََّل ( )َأََّل ِإىَل اّلِلَِّ َتِصرُي اْْلُُمورُ )

معلومة كيؤكدىا كيكررىا، إٌف ىذه الرسالة اإلسبلمية األصيلة كلها من هللا سبحانو لتكوف 
منهجان للحياة، كمنك أيها اإلنساف تطبيقان للمنهج، كبعد ذلك ستعود إٔب ربك حتمان مقضيان، 

لكل سؤاؿ جواابن، بيد هللا تعأب البداية كالنهاية، كاإلنساف ال عٌد أكيسألك عن كل شيء، ف
َوِإلَْيِو ٲبلك بدايتو كال هنايتو، كالسعيد من سٌلم أمره إٔب هللا، ألف ٝبيع األمور ترجع إليو كقولو)

،فانظر إٔب قولك كفعلك كاجعلهما موافقة ٤بنهج ربك، كال تيعٌلمو ُِّىود/( يُػْرَجُع اْْلَْمُر ُكل وُ 
 (ُقْل َأتُػَعلُِّموَف اّلِلََّ ِبِديِنُكمْ ، كقولو)َُْالبقرة/(ُقْل َأَأيُتْم َأْعَلُم أَـِ اّلِلَّ ٭با تعٌلم منو كقولو )إك 

 ، فيجب أال تغيب ىذه ا٢بقيقة أبدان أبدان عن عقولنا.ُٔا٢بجرات/
ف الوحي : كىكذا تنتهي السورة ابلوحي الٍب بدأت ا٢بديث عنو ُب أك٥با، فكاوِف اٗتتاـ يقوؿ

٧بورىا الرئيس، كمعرفة دين هللا ىدفها الكبّب، ليقرر كحدة دين هللا ا٥بادم ا٤بنقذ، غّب قابل 
 .كالتعٌدد ؤللتجزٌ 

 
 من مقاصد السورة:

(كسائر الٌسور ا٤بكية، أثبتت التوحيد، النبوة، ا٘تعاد) مكية، تناكلت أسس العقيدة اإلسبلمية
 من عليائو على النيب األمي أبفصح لساف، كأنصع بياف، السورة صدؽ القرآف الذم أنزلو هللا

ا٣بالدة. ٍب عرضت دالئل قدرة هللا كتوحيده منبثة ُب ىذا الكوف  ليكوف معجزة النيب دمحم)ص(
، فقد كانوا يكرىوف وتناولت السورة ما كاف عليو اجملتمع إتاىلي من اٗترافاتالفسيح، 

رافات، كٙبدثت السورة عن دعوة إبراىيم)ع( ٍب البنات، فجاءت اآلايت لتصحيح تلك اال٫ب
انتقلت إٔب رد شبهة ا٤بشركْب: فقد اقَبحوا أف تتنٌزؿ الرسالة على رجل من أىل ا١باه كالثراء، 

فجاءت اآلايت لتقرير أف إتاه والثراء ليسا ميزاًن لكرام  ال على يتيم فقّب كمحمد)ص(، 
قها على الكافرين كمنعها دغٕبيث لو شاء هللا ألف الدنيا من ا٢بقارة كا٤بهانة ، كأاإليساف

ن ًفضَّةو كىمىعىارًجى عىلىيػٍهىا يىٍظهىريكفى ا٤بؤمنْب كقولو) هعباد  (١بَّىعىٍلنىا ًلمىن يىٍكفيري اًبلرٍَّٞبى ًن لًبػيييوهًتًٍم سيقيفنا مًٌ
وختمت السورة ببياف بعض أحواؿ ، كذكرت قصة موسى كفرعوف كالًعربة منهما، ّّاآلية/

٤با فيها من التمثيل ا١بميل ٤بتاع الدنيا الزائل،  (سورة الزخرؼ)ػ ب :التسمي . اآلخرة وأىواٙتا
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ت، ابلزخرؼ البلمع الذم ينخدع بو الكثّبكف، مع أهنا ال تساكم عند هللا كبريقها ا٣بادع ا٤بؤقٌ 
 لعباده ا٤بتقْب. جناح بعوضة، ك٥بذا يعطيها لؤلبرار كالفٌجار، أما نعيم اآلخرة فبل ٲبنحو هللا إالٌ 

اَي ِعَباِد ََّل َخْوٌؼ ) )من قرأ سورة الزخرؼ كاف ٩بن يقاؿ لو يـو القيامة عن النيب)ص(: فضلها
. سبع ٗٔ/٦ٗبمع البياف، ، ادخلوا ا١بنة بغّب حسابٖٔاآلية/ (َعَلْيُكُم اْليَػْوـَ َوََّل َأيُتْم َُتَْزيُوفَ 

الشورل، الزخرؼ،  )ا٤بؤمن(، فصلت، : غافر(كىيحم)ػ متتالية تبدأ بقرآنية ا٢بواميم سور 
 طلق عليها )أسرة سور حم( السبعة.الدخاف، ا١باثية، األحقاؼ، كىي الٍب يي 

 
 ﴾لْ﴿-ٔ

تقرأ حا، ميم، ىناؾ كأكؿ سورة غافر، )من اآلايت ا٤بتشاهبات( تقدـ ُب أكؿ سورة البقرة، 
إٔب إعجاز القرآف، إشارة  عبلقة بْب )حم( كنزكؿ القرآف، كىي من األحرؼ ا٤بقطعة، إهنا

البشر، كمع ذلك ىم  حيث إنو مؤٌلف من جنس ىذه األحرؼ العربية الٍب يستخدمها
: وقيلتياف ٗبثلو أك بعضو، ُب الفصاحة كالببلغة كدقة العبارة كالعلـو الٍب فيو، عاجزكف عن اإل

كاإلصغاء،  إف أحد األىداؼ ٥بذه األحرؼ ىو جلب انتباه ا٤بستمعْب كدعوهتم إٔب السكوت
 ؼ ُب مطلع الكبلـ ٓب أيلفو العرب ُب ثقافتهم. ك ألف كجود ىذه ا٢بر 

 ﴾ًَخٌُِْعَدذِ خُُْٔسِنيِ﴿-ٕ
أقسم هللا سبحانو ابلقرآف ا٤ببْب، الواضحة حقائقو ككصاايه، كالبليغة معانيو كمقاصده، 

و كرشاده لكل ما ، كالواسعة بٌيناتو، كا٤ببينة طرؽ ىدايتوكالدقيقة مفاىيمو، كالعميقة مداليل
، كٱبطط القرآف للحياة كلها، كيرسم هاتو الساميةيٰبتاج إليو األانـ من منهج اإلسبلـ كتوج

ة الطريق ا٤بستقيم على أساس كلمة التوحيد، كتوحيد الكلمة. كإذا كاف بعض آايت طخار 
متشابو القرآف من ا٤بتشابو، كلكن غالب آايتو ٧بكمة كاضحة، عن اإلماـ الرضا )ع( )من رٌد 

  .ّٕٕ/ِٗالبحارالقرآف إٔب ٧بكمو ىدم إٔب صراط مستقيم(
 ﴾بَِّٗد ـَؼَِْنَدهُ هُشْآًَٗد ػَشَزًِّْد َُؼٌََُِّْْ ظَؼْوٌَُِِٕ﴿-ٖ

بربكة ىذا النيب العريب صفوة ا٣بلق، فجعل أمتو خّب أمة أكـر هللا ىذه األمة ابلقرآف العريب، 
( لتكوف أمة القرآف قدكة األمم ُب العآب إلسالـاأخرجت للناس، كجعل لغتها ٙبمل دين هللا )

( ىذا ىو ا٤بقسم عليو، تنبيهان على أنو ال شيء ِإنَّ َجَعْلَناُه قُػْرَآًن َعَربِيًّا: )ا٘تعىنالبشرم الكبّب! 
( القرآف أم ا٤بقركء، كالكتاب أم ا٤بكتوب، حٌب يكوف ِإنَّ َجَعْلَناُه قُػْرَآنً أعبل منو فيقسم بو )

( اللغة العربية أفصح لغات العآب كأبلغها كأدقها َعَربِيًّا ُب السطور، ك٧بفوظان ُب الصدكر )مكتوابن 
كأعمقها كأٝبلها كأكملها، كأقرهبا إٔب األذىاف، كىي لغة مرنة قادرة على بياف ا٢بقائق كدقائق 
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ْرَسْلَنا ِمْن َوَما أَ ا٤بطالب، بببلغة عالية كفصاحة سامية، كل رسوؿ أيٌب بلساف قومو كقولو )
َ َٙتُمْ  ٍلنىاؾى كبيعث النيب إٔب كافة الناس كقولو )، ْإبراىيم/( َرُسوٍؿ ِإَّلَّ بِِلَساِف قَػْوِمِو لِيُػبَػيِّ كىمىا أىٍرسى

افَّةن لًلنَّاسً  ، كالناس لغاهتم متعددة، فجاء بلساف قومو ليدركوه كيقتنعوف بو ِٖسبأ/ (ًإالَّ كى
إٔب حركة كسلوؾ ك٩بارسة، كينشركنو ُب العآب اإلنساين  كأيخذكنو كمنهج حياة، كٰبولونو

، فانتشر اإلسبلـ ُب كثّب من الببلد ِٕالتكوير/( ِإْف ُىَو ِإَّلَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِميَ الواسع كقولو )
َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإَّلَّ كالعباد ابلقدكة ا٢بسنة كٗبكاـر األخبلؽ كالفكر العقائدم األصيل كقولو )

ومن أجل توصيل القرآف للعا٘تي، علينا أف يُعىن برتّت  ، َُٕاألنبياء/( ِلْلَعاَلِميَ  َرْْتَ ً 
، ترٝبة معتمدة من رجاؿ اختصاص كأمناء كأكٌفاء، القرآف الدقيق  إىل أىم اللغات العا٘تي 

 ( َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوفَ كاألشراؼ عليها )
تفهموا معانيو، كتتدبٌركا مبانيو كدالالتو : للتمِب كالَبجي، أم غاية نزكؿ القرآف لكي لعلّ 

من  اليطلعوا على ما فيه ،كمقاصده ا١بميلة، كتعملوا ٗبوجبها، كتبلغوهنا سائر األمم األخرل
كصااي كمواعظ مهمة، الٍب ٚبرج الناس من ظلمات ا١بهالة،  كٚبٌلصهم من حّبة الضبللة، إٔب 

بيل ا٤بطلوب الوصوؿ إليو، ككل من كاف من نور ا٥بداية كحقائق الدراية، كىذا ىو ا٥بدؼ الن
ف العقل ا٤بفٌكر أفضل كسيلة ٤بعرفة القرآف، أابلقرآف، كىذا يعِب ينتفع أىل التعٌقل كالتفٌكر 

إّف ا٘تؤمن قّيده كالذم يتعامل معو ابلتبلكة ببل تدبر ال يناؿ من خّبه، عن النيب )ص( )
ب ٢بمل رسالة اإلسبلـ لذا جعل القرآف (، كاختار هللا العر القرآف عن كثري من ىوى يفسو

كسيلة لتوصيل ا٤بعُب،  اللغة، فتكوف ُِْاألنعاـ/( اّلِلَُّ َأْعَلُم َحْيُث ٣َتَْعُل ِرَسالََتوُ عربيان كقولو )
بػَّريكفى اٍلقيٍرآىفى كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعٍنًد غىٍّبً اَّللًَّ كليست ىدفان كال غاية ٕبٌد ذاهتا، كقولو )  أىفىبلى يػىتىدى

ًثّبنا فنا كى   َُٓ: كيف كاف القرآف عربيان كفيو سؤاؿ: فائدة، ِٖالنساء/( لىوىجىديكا ًفيًو اٍخًتبلى
إف كركد قليل من الكلمات غّب العربية ا٤بتداكلة، ال ٱبرجو عن  : إتوابكلمات غّب عربية؟ 

 كونو عربيان. 
 ﴾ًَبَِّٗوُ كِِ ؤُِّّ خٌُِْعَدذِ َُذَّْنَد َُؼٌَِِِّ لٌٌَِْْ﴿-ٗ
أُّـِ هللا، كأنو مودع ُب ) د( ىو كصف جليل للقرآف الكرًن كمنزلتو عنَوِإيَُّو ِف أُّـِ اْلِكَتابِ )

صل الكتاب أ( أُّـِ اْلِكَتابِ ( ٧بفوظ عند هللا، كحسبو هبذه ا٤بنزلة علوان كشرفان )اْلِكَتاِب َلَديْػَنا
فوظ، الذم فيو ما كاف كما كأساسو، ا٤بصوف من كل تغيّب كتبديل كٙبريف، مثبت ُب اللوح ا

يده يكوف إٔب يـو القيامة، كىو علم هللا األزٕب كقولو ) ( ُب لىٍوحو ٧بىٍفيوظو  ،بىٍل ىيوى قػيٍرآىفه ٦بًى
الى يىًضل  رىيبًٌ كىالى كهللا سبحانو عبلـٌ الغيوب )، وسّر الكتاب  ِف اللوح افوظ، ِِ-ُِالربكج/
كيكوف ا٤بشهود مع ما ىو موجود ُب اللوح افوظ، ، حٌب يتطابق الواقع ِٓطو/( يػىٍنسىى
ك٠بي أـ الكتاب، ألف سائر الكتب تعتمد عليو كأتخذ منو  ،معتمدان ُب يـو ا٢بساب ان شاىد
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لى سائر الكتب، فهو عإب بذاتو كيعلي غّبه ع، رفيع ا٤بنزلة ( القرآف عند هللا عإب القدرَلَعِليٌّ )
الكتب السماكية السابقة كيصححها كيصٌوهبا ى ٝبيع كيرفع أصحابو، أم متمكن كمهيمن عل

ها ٩با أصاهبا من تغيّبات، كألنو خاًب الكتب السماكية، كمعجزة النيب )ص( كقولو يكينقٌ 
ٍيًمننا عىلىٍيوً ) ٍيًو ًمنى اٍلًكتىاًب كىميهى ا بػىٍْبى يىدى  ْٖا٤بائدة/( كىأىنٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى اًب٢بٍىقًٌ ميصىدًٌقنا ًلمى
، كيضع كل شيء موضعو، امو، كذك حكمة ابلغة كمكانة فائقة( ٧بكم ُب مبادئو كأحكَحِكيمٌ )

كُب حصن حصْب أمْب منيع كال يتطرؽ إليو نسخ بكتاب آخر، كيدعمو كال يعارضو العلم 
عٌظمو أىل األرض كيهتدكا بو، ألنو من يتصل بو كيتلقى يا٢بديث، كمؤثر ُب النفوس ا٤بتلقية، ل

، علي إبمنو يست كتناؿ نسانيتو عن مستول التيار ا١بماىّبم العاـ، كيقودىا للٍب ىي أقـو
 .سعادة الدارين

ٲباف ( ألنو ساكل بْب الناس، كدعا إٔب التسامح كالصفح ا١بميل، كشجع على اإلَحِكيمٌ كأنو )
( كٮبا ِكيمٌ َلَعِليٌّ حَ : )فائدةكالعلم كالتعٌلم، كالعمل الصاّب، كالتعاكف على هنضة اجملتمعات. 

العاقلة! الٍب فيها ركح فاعلة تتفاعل  عليو ظل ا٢بياة افصفتاف من صفات هللا سبحانو، تضفي
مع األركاح الٍب تبلمسها، كينشئ ُب مداركها كُب مشاعرىا منهج القرآف العظيم، الذم ىو  

أبف كتقرير ىذه ا٢بقيقة كفيل  وىو خالص  رساَّلت اْليبياء )ع(كنز السماء ألىل األرض، 
يشعر القـو الذين نزؿ القرآف عربيان بلساهنم بقيمة ىذه ا٥ببة الثمينة الضخمة الٍب كىبها هللا 
إاٌيىم، كيكشف ٥بم عن مدل اإلسراؼ القبيح ُب اعراضهم عن القرآف كاالستخفاؼ بو. ُب 

 (. إّف هللا يرفع ّبذا الكتاب أقواماً، ويضع بو آخرينا٢بديث )
 ﴾خُزًِّْشَ فَلْمًد ؤَْٕ ًُنْعُْْ هًٌَْٓد ُٓغْشِكِنيَ ؤَكَنَنْشِذُ ػَنٌُُْْ﴿-٘
: مستغرقْب ُمْسرِِفيَ إعراضان، : َصْفًحارؼ، صأفن :َأفَػَنْضِربُ  (َأفَػَنْضِرُب َعْنُكُم الذِّْكَر َصْفًحا)

: االستفهاـ إنكارم لئلنذار كالتنبيو، أم أفنهملكم كنَبككم كنصرؼ عنكم ا٘تعىنُب كفركم، 
َأْف  )هبلء معاندكف؟ جكنعرض عن دعوتكم إٔب اإلسبلـ، ال لشيء إاٌل ألنكم نزكؿ القرآف، 

ُتْم قَػْوًما ُمْسرِِفيَ  ( ُب التكذيب كالعصياف، كمتجاكزين للحدكد ا٤بعقولة كا٤بقبولة ُب ا١بهل ُكنػْ
كالضبلؿ، فلن نَبككم ُب ضبللكم، كسنوإب إنزاؿ آايت القرآف عليكم لرٞبتنا بكم، لعلكم 

مان معانيو فتؤمنوا بو، كحٌب يلقي هللا ا٢بجة عليكم، كتكونوا على بٌينة من أمركم  تدركوف يو 
رًينى كىميٍنًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اَّللًَّ حيجَّةه بػىٍعدى الر سيلً كقولو ) ، عن ُٓٔالنساء/( ريسيبلن ميبىشًٌ

، عن اإلماـ ُّٔ/ُالكاُب( عّرفهمإّف هللا احتج على الناس مبا آَتىم و اإلماـ الصادؽ )ع( )
علي )ع( )إنو ليس ٥بالك ىلك، من يعذره ُب تعمد ضبللة حسبها ىدل، كال ترؾ حق 

لو رفع هللا القرآف حْب كفركا بو من ىذه األمة من أك٥با ٥بلكوا،  َّٓ/ٓالبحارحسبو ضبللة( 
هم كعنادىم ال ٲبنع لطفو ، فإف إعراضُُٗىود/( َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ كلكن هللا خلقهم لّبٞبهم )
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فىذىكًٌٍر ًإٍف الناس حٌب ا٤بستهزئْب، كقولو ) اكرٞبتو هبم، كقد جرت سنة هللا إبرساؿ الرسل ليذٌكرك 
 . ٗ/األعلى( نػىفىعىًت الذًٌٍكرىل

 ﴾ وِ َّغْعَيْضِجًٌَََُٕٓد َّإْظِْيِْْ ِْٖٓ َٗسٍِِّ بَُِّد ًَدٌُٗخ زِ ،ًًََْْ ؤَسْعَِْنَد ِْٖٓ َٗسٍِِّ كِِ خُْإًََُِّنيَ ﴿-ٚ-ٙ
( كبل ال هنملكم كال وََكْم َأْرَسْلَنا ِمْن َييبٍّ ِف اْْلَوَِّليَ : )ا٘تعىناآلية معطوفة على الٍب قبلها، 

نصرؼ التبليغ عنكم، كال تتغٌّب سنة هللا إبرساؿ الرسل ُب ىداية ا٣بلق، كٓب يكن أيتيهم نيب إاٌل  
نو كقع للرسل قبلك ما كقع لك، إص( أم ال ٙبزف فكذبوه كسخركا منو، كىذا تسلية للنيب )

من أمراض كا٤بشكلة إذا عٌمت ىانت، ليكوف األنبياء )ع( كاألطٌباء للناس، لعبلجهم 
.. فتتبع حكم مرا٢توأطبيب دّوار بطبو، قد يصف اإلماـ علي )ع( النيب )ص( )الضبلؿ، 

فا تعأب ( كناية عن الكثرة، َكمْ )، َُٖهنج الببلغة خطبةبدكائو مواضع الغفلة كمواطن ا٢بّبة( 
أرسل رسبلن كثّبين ُب األزمنة ا٤باضية، ككذهبم أقوامهم، كمع ىذا ٓب ينهـز رسوؿ أماـ معانديو، 

، عن اإلماـ الصادؽ )ع( ُب قولو ُِيوسف/( َواّلِلَُّ َغاِلٌب َعَلى َأْمرِهِ كألقى ا٢بجة عليهم )
ى ٥بىيٍم مىا يػىتػَّقيوفى كىمىا كىافى اَّللَّي لًييًضلَّ قػىٍومنا ) اىيٍم حىٌبَّ يػيبػىْبًٌ ، قاؿ: )حٌب ُُٓالتوبة/( بػىٍعدى ًإٍذ ىىدى

َوَما أيَْتِيِهْم ِمْن َييبٍّ ِإَّلَّ َكايُوا ِبِو ) -ٕ، ُُْالتوحيد صيعرٌفهم ما يرضيو كما يسخطو( 
الذم ال ينفعو ( كيسخركف منو لشدة غركرىم كزايدة غباكهتم كتكربان على ا٢بق، ك َيْستَػْهزِئُوفَ 

الرٞبن يضره الشيطاف، كمع ذلك كرران ا٢بجج كأعدان إرساؿ الرسل إليهم، ألف هللا سبحانو ما 
خلق الناس عبثان كال يَبكهم سدل ببل ىدل كال آمر كزاجر، كىكذا عندما يتغلغل اال٫براؼ 

ٍيطىافي سىوَّؿى ٥بىيٍم الشَّ كالضبلؿ إٔب أعماؽ النفوس، تظهر حالة االستهزاء ابألنبياء قمة البشرية! )
 . ِٓدمحم/( كىأىٍملىى ٥بىيمٍ 

ًََُحِْٖ عَإَُْعَيُْْ َْٖٓ خََِنَ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكَ ََُْوٌَُُُّٖ خََِوَيَُّٖ خُْؼَضِّضُ  ،كَإَىٌَِْْنَد ؤَؽَذَّ ِٓنْيُْْ زَيْؾًد ًََٓنََ َٓؽََُ خُْإًََُِّنيَ ﴿-ٜ-ٛ
 ﴾خُْؼَُِِْْ

ُهْم َبْطًشا فََأْىَلْكَنا َأَشدَّ ) ننا أىلكنا من أكلئك األمم ا٤باضية ا٤بعاندة، أبنواع العذاب من  إ( ِمنػْ
َوَمَضى َمَثُل شد قوة كأعظم ٘بربان من قومك، فبل يغَب ىؤالء ا٤بشركوف الساخركف )أكاف 
يعترب، كأخسر الناس من كاف  نخبارىم تضرب هبم األمثاؿ، كصاركا عربة ٤بأ( كمضت اْْلَوَِّليَ 

دى ًلسينًَّة اَّللًَّ تػىٍبًديبلن ة للناس كقولو )عرب  ِف هنج  ِّالفتح/( سينَّةى اَّللًَّ الًٍَّب قىٍد خىلىٍت ًمٍن قػىٍبلي كىلىٍن ٘بًى
)السعيد  ِف غرر اٖتكم)من كاف لو ُب نفسو كاعظ، كاف عليو من هللا حافظ(  ٜٛالبالغ  حكم

لَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت وَ ) -ٗ( ، كالشقي من ا٬بدع ٥بواه كغركرهمن كعظ بغّبه
( هللا كحده، اعَبافان بوحدة الصانع، إنو اعَباؼ انبع من فطرهتم الٍب َواْْلَْرَض لَيَػُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ 

فطرىم هللا عليها، كلكنو إٲباف ال يبُب على العلم، كلكنو يبُب على ا٥بول كا١بهل، ألهنم ال 
( القوم القادر ُب اْلَعزِيزُ )ا يليق بو، بل ٗبا يليق هبم، كٯبعلوف لو اندادان يتعاملوف مع ا٣بالق ٗب
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مىٍن كىافى ييرًيدي اٍلًعزَّةى فىًللًَّو ملكو، الذم ال ييغلب، متفردان ابلعزة فبل يدخل معو شريك، كقولو )
يعنا  . العارؼ أبحواؿ خلقو، كالعآب بكل شيء( اْلَعِليمُ ) َُفاطر/( اٍلًعزَّةي ٝبًى

ًَخَُّزُِ َٗضٍََّ َِٖٓ خُغََّٔدءِ َٓدءً  ،سًُِد َُؼٌََُِّْْ ظَيْعَذًَُٕ خَُّزُِ ـَؼَََ ٌَُُُْ خُْإَسْكَ َٓيْذًخ ًَـَؼَََ ٌَُُْْ كِْيَد عُ﴿-ٔٔ-ٓٔ
 ﴾ زِوَذَسٍ كَإَْٗؾَشَْٗد زِوِ زَِْذَشً َْْٓعًد ًَزَُِيَ ظُخْشَـٌَُٕ

عليها، فهي   اكتعيشو  ااألرض كذلٌلها كبسطها لتستقرك مٌهد  (الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض َمْهًدا)
كا٤بهد كالفراش لكم، ليسهل على اإلنساف استخدامها ُب كل شيء، فبل ىي صلبة فيصعب 
زراعتها، كال ىي ىشة يغوص فيها من عليها، كجعل ٥با خاصية ا١باذبية، ككل مقٌومات 

( طرقان تسلكوهنا َوَجَعَل َلُكْم ِفيَها ُسُباًل ْب )ا٢بياة، من كجود الغازات ا٤بتوازنة ا٤بقٌدرة .. إ
كاضحة ُب الرب كالبحر كا١بباؿ كالفضاء، من الذم يدبر األمر ٥بذا الكوف كٯبعل لو قوانْب 

( إٔب مقاصدكم ُب َلَعلَُّكْم تَػْهَتُدوفَ ) ان ، ك٥بذا الوجود موجدان دقيقة؟ إف ٥بذا التنظيم منظم
( إٔب منهج خالق َلَعلَُّكْم تَػْهَتُدوفَ ربكم كتوحيده ُب العبادة ) سفركم، كإٔب غاية خلقكم كمعرفة

( نزكؿ ا٤باء من السماء َوالَِّذي يَػزََّؿ ِمَن السََّماِء َماًء بَِقَدرٍ ) -ُُىذا الكوف الفسيح الدقيق، 
اًء كيلَّ شىٍيءو حىيٌو كىو ركح ا٢بياة كسٌرىا كقولو ) إشارة ( َقَدرٍ بِ ) َّاألنبياء/ (كىجىعىٍلنىا ًمنى اٍلمى

لطيفة إٔب النظاـ ا٤بدبٌر الذم ٰبكم نزكؿ ا٤باء من السماء، إنو ٗبقدار ٧بدد كاؼ ينفع كال 
( كىخىلىقى كيلَّ شىٍيءو فػىقىدَّرىهي تػىٍقًديرنايضر، ببل زايدة كال نقصاف، ٗبقدار معٌْب موزكف معلـو كقولو )

ًتا، )ِالفرقاف/   (فَأَْيَشْرَن بِِو بَػْلَدًة َميػْ
ًتاحيينا هبذا ا٤باء الطاىر ا٤ببارؾ )فأ ( خالية من النبات، كصف البلدة أبهنا ميتة، إشارة بَػْلَدًة َميػْ

إٔب أف ىذا ا٤بوت ُب الظاىر كُب الشكل ا٣بارجي أنو موت، كلكنو ٰبوم ُب كيانو حياة سابتة 
َكَذِلَك ماء )نزاؿ ا٤باء من السأيذف هللا ٥با اب٢بياة كالنشور إبىامدة، كستظل ميتة إٔب أف 

صلها األكؿ من األرض ا٤بيتة، كذلك أ( الذم أخرج األحياء أكؿ مرة من النطفة الٍب َُتَْرُجوفَ 
ٱبرج األحياء للبعث كالنشور يـو القيامة، فصل الربيع كتربعم األشجار كتقدح األزىار بعد 

مىا تىكيونيوا أيىًٍت  أىٍينى يبوس األغصاف ُب الظاىر، مثاؿ حٌسي للبعث كالنشور بعد ا٤بوت كقولو )
يعنا من غري ما ينجيو فقد أااع من أفىن عمره ) ِف غرر اٖتكم ،ُْٖالبقرة/( ًبكيمي اَّللَّي ٝبًى

تنا( كقاؿ )فَأَْيَشْرنَ : قاؿ ىنا )سؤاؿ :فائدة(. مطلبو ، ما ىو ْٗالفرقاف/( لًنيٍحًييى بًًو بػىٍلدىةن مىيػٍ
بلغ أنشاء شاء ىو إحياء كانبعاث ا٢بياة، كلكن اإلن: فاإلإتوابنشاء؟ الفرؽ بْب اإلحياء كاإل
 اب٤بعُب كأدؽ كأمشل. 

 ﴾ ًَخَُّزُِ خََِنَ خُْإَصًَْخؾَ ًَُِّيَد ًَـَؼَََ ٌَُُْْ َِٖٓ خُْلُِْيِ ًَخُْإَْٗؼَدِّ َٓد ظَشًَْسٌَُٕ﴿-ٕٔ
فكل قانوف الزكجية ُب كل شيء، ىي قاعدة ا٢بياة الرئيسة الٍب ٰبكمها نظاـ الزكجية العاـ، 

كاألزكاج أصناؼ كثّبة، كأشكاؿ كأحجاـ كألواف كأطواؿ،  ،زكاج من عاقل كغّب عاقلأاألحياء 
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َوَما ِمْن َدابٍَّ  ِف اْْلَْرِض َوََّل ك٥بم ٝباؿ كحسن حاؿ ك٥بم عدة لغات كأنواع األصوات كقولو )
ذه ا٤بخلوقات كلها متزاكجة كتتوالد ، كىّٖاألنعاـ/( طَائٍِر َيِطرُي جبََناَحْيِو ِإَّلَّ أَُمٌم َأْمثَاُلُكمْ 

كتتكاثر، كما يتوالد كيتكاثر اإلنساف، كهبذا يعتدؿ ميزاف ا٢بياة، فتتكاثر النبااتت كا٢بيواانت 
ككل الكائنات ُب الرب كالبحر كا١بو مكافئان لتوالد اإلنساف كتناسلو، كهبذا ٯبد اإلنساف كفايتو 

صناؼ ا٤بخلوقات كلها من أ( كخلق لكم اْْلَْزَواَج ُكلََّها َوالَِّذي َخَلقَ : )ا٘تعىن٩با على األرض، 
سود.. كغّب ذلك  أنثى، كأبيض ك أنبااتت كحيواانت كحشرات كطفيليات.. إْب من ذكر ك 

ا ٩بَّا تػيٍنًبتي اأٍلىٍرضي كىًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم كى٩بَّا الى يػىٍعلىميوفى كقولو )  (سيٍبحىافى الًَّذم خىلىقى اأٍلىٍزكىاجى كيلَّهى
، كىناؾ قانوف الزكجية ىذا دليل على أف ىناؾ زوجي  مبعىن التشابو بي صنفي، ّٔيس/

ا٢بيواانت ك٩با ال نعلم، فكلها تدخل فيها زكجيات ك نثى من النبااتت أالعاـ من ذكر ك 
متقاببلت األصناؼ متنٌوعات ُب ا٤بوجودات، من ٲبْب كمشاؿ، كقصّب كطويل، كحر كبرد، 

كهنار، كحلو كحامض، كفوؽ كٙبت، كأماـ كخلف، كماًض كمستقبل، كسالب كموجب، كليل 
كأرض ك٠باء، كجنة كانر، كمشس كقمر.. كغّب ذلك إاٌل ذات هللا ا٤بقدسة النورانية الشفافة، 

عند اآلية، إف زكج. يقوؿ علماء القرآف من فإهنا أحدية، ككل ما سول هللا فهو زكج، كانشئ 
  :قدرتو أبنوظهار حكمتو ك هللا تعأب ٲبًب إب

لىٍقنىا زىٍكجىٍْبً لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى ( كقولو )َخَلَق اْْلَْزَواَج ُكلََّها) ، ْٗالذارايت/ (كىًمٍن كيلًٌ شىٍيءو خى
ًمٍثًلًو نو فرد أحد صمد، ال زكج معو كال مثيل لو كال شبيو كقولو )أليثبت هللا تعأب  لىٍيسى كى

، فالزكجاف كل منهما فيو من ّٓالنور/( وري السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً اَّللَّي ني كقولو ) ُُالشورل/( شىٍيءه 
يكمل بذاتو الصفات ا٤بشَبكة، كالصفات ا٤بختلفة ككبلٮبا يكمل حاجة اآلخر، فهو انقص 

اجتو لو، بسبب االختبلؼ الواقع بينهما، كهللا جٌل جبللو كامل بذاتو مكمل لغّبه، ٢ببغّبه 
منزه عن الزكجة كالولد ألنو ليس ٔبسم، كأنو أكرب من أف يوصف كال نقص فيو كال عيب، فهو 

كأكرب من أف ييقاس، كأكرب من أف تدركو العقوؿ كا٢بواس، فهو فرد أحد كامل ال ٰبتاج إٔب 
َوَجَعَل َلُكْم ِمَن ) ٕٗآؿ عمراف/( فىًإفَّ اَّللَّى غىًِب  عىًن اٍلعىالىًمْبى شيء، كٰبتاج إليو كل شيء كقولو )

( كسٌخر لكم السفن ُب البحر كاألنعاـ ُب الرب كذللها كيٌسرىا لكم، ِك َواْْلَيْػَعاـِ َما تَػرَْكُبوفَ اْلُفلْ 
نواع كسائل النقل ا٢بديثة أنواع ا٢بيواانت اللة كتركبوا ظهورىا، كسٌخر لكم ألتأكلوا من ٢بـو 

٣بارجي الكبّب كقولو لغزك الفضاء ا الربية كالبحرية كا١بوية، كسٌخر لكم ا٤بركبات الفضائية
ـِ : كخص )فائدة ،ُُٓالبقرة/( كىيػيعىلًٌميكيٍم مىا ٓبٍى تىكيونيوا تػىٍعلىميوفى ) ( ابلذكر عن اْلُفْلِك َواْْلَيْػَعا

كسائل النقل ا٢بديثة كالسيارات من ابب ا٤بثاؿ لتسخّب النعم، ال من ابب ا٢بصر، ألف غّبٮبا 
 الوقت.  كالقطارات كالطائرات ٓب يكن معركفان ُب ذلك
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خَّشَ َُنَد ىَزَخ ُِعَغْعًٌَُخ ػَََِ ظُيٌُسِهِ ؼَُّْ ظَزًُْشًُخ ِٗؼَْٔصَ سَزٌُِّْْ بِرَخ خعْعٌََّْعُْْ ػََِْْوِ ًَظَوٌٌُُُخ عُسْمَدَٕ خَُّزُِ عَ﴿ -ٗٔ-ٖٔ
 ﴾ ًَبَِّٗد بََُِ سَزِّنَد َُُٔنْوَِِسٌَُٕ، َٓد ًُنَّد َُوُ ُٓوْشِِٗنيَ ًَ
( لتستقركا على ظهور ىذه ا٤بركوابت ُب الرب كالبحر كا١بو، سفينة  ظُُهورِهِ  لَِتْستَػُووا َعَلى) 

شكركا نعمة ت( ُثَّ َتْذُكُروا يِْعَمَ  رَبُِّكمْ راحة كيسر )ُب كانت أك ٝببلن أك أية كاسطة نقل حديثة 
نعمة يقدرىا، ( إذا استقريتم على متنها، كالذم يعرؼ قيمة الِإَذا اْستَػَويْػُتْم َعَلْيوِ ربكم عليكم )

كيشكر النعمة كمنعمها الشكر اللفظي كالعملي بلساف ا٢باؿ كبلساف ا٤بقاؿ، كىذا من دكاعي 
َوتَػُقوُلوا ُسْبَحاَف الَِّذي ٔب هللا كنيل رضاه، لتبقى القلوب متصلة بوٕب النعمة ككاىبها )إالتقرب 

ليعطي للحياة النعمة السابغة، القة ك حساس ابلعظمة ا٣بعن التسبيح ابإل ( يعربَسخََّر لََنا َىَذا
ل كل أمر صعب لئلنساف، هي، فتكوف ىذه اآلية لتسالتوازف بي ا٘تعاين الروحي  وا٘تادي 

كاكتشاؼ كل ٦بهوؿ، كاخَباع كل جديد، كٙبصيل كل مفيد من علم كعمل كإ٪باز.. إنو 
قادرين على مقابلة نعمة هللا ( مستطيعْب، أم: فما ٫بن بَوَما ُكنَّا َلُو ُمْقرِِييَ بتسخّب هللا لنا )

الغنية بنعمة مثلها، كما ٭بلك إاٌل الشكر اللفظي كالعملي نقابل بو ىذه اإلنعاـ حٌب نتعلم 
َوَعَلى اّلِلَِّ فَػْليَػتَػوَكَِّل التوزاف بْب العمل ا٤بطلوب البلـز كالتوكل على هللا القائم كقولو )

ى قدر اإلٲباف يكوف التوكل، كحسن توكل العبد )عل ِف غرر اٖتكم، ُِِآؿ عمراف/( اْلُمْؤِمُنوفَ 
ا) السفر دتقرأ ىذه اآلي  عنعلى هللا على قدر ثقتو بو(  ( كيقرأ ..سيٍبحىافى الًَّذم سىخَّرى لىنىا ىىذى

اقولو ) : )اللهم إان نسالك ُب سفران ىذا الرب دعاء السفر ،ُْىود/ (ًبٍسًم اَّللًَّ ٦بىٍرىاىىا كىميٍرسىاىى
طوعنا بعده، اللهم أنت الصاحب ُب أل ٗبا ترضى، اللهم ىٌوف علينا سفران ك كالتقول كالعم

السفر، كا٣بليفة ُب األىل، اللهم إين أعوذ بك من كعثاء السفر كمشقتو، ككآبة ا٤بنقلب كمن 
، عن اإلماـ الصادؽ )ع( ذكر النعمة أف تقوؿ ِٗٓ/ْنور الثقلْبسوء ا٤بنظر ُب ا٤باؿ كاألىل( 

ُسْبَحاَف ىداان لئلسبلـ، كعلمنا القرآف كمٌن علينا ٗبحمد )ص( كتقوؿ ))ا٢بمد  الذم 
َر لََنا َىَذا  .ا٤بصدر السابق( ..الَِّذي َسخَّ

َقِلُبوفَ ) -ُْ ( لراجعوف عائدكف إليو بعد ا٤بوت، بعد ا٣ببلفة ُب األرض َوِإنَّ ِإىَل رَبَِّنا َلُمنػْ
لِنَػْنظَُر َكْيَف  ىذه ا٤بهلة من العمر كقولو )ُب ادكدة، يعودكف إٔب رهبم ليجزيهم عما فعلوا

تمي إٔب هللا ُب ىذا ا٤بقاـ، مشابو ابلرحلة الٍب يقطعها ، كذكر الرجوع ا٢بُْيونس/ (تَػْعَمُلوفَ 
الذم خرج منو، فكذلك ا٢بياة  هاإلنساف على ظهر السفينة أك الدابة، ٍب يعود إٔب مستقر 

ـ كالدتو، كلكن خرج من عآب آخر غييب قائم بذاتو الدنيا رحلة مؤقتة بدأىا اإلنساف من يو 
ِإفَّ ِإىَل رَبَِّك كراء ىذه ا٢بياة الدنيا، ٍب يعود إٔب ىذا العآب اآلخر الغييب الذم خرج منو كقولو )

، فمن هللا البداية، كإليو النهاية، كليس عندان شيء إاٌل منو، كال رجوع إال ٖالعلق/ (الر ْجَعى
، قاء هللا ِف كل ٖتظ لتذكروا اآلي  اَّلستعداد إىل جٌل جبللو. كمنو  معو إليو، كال حياة إالٌ 
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آؿ  (كىالى ٛبىيوتينَّ ًإالَّ كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى ألف الذم يعرؼ كيف ينتهي يعرؼ كيف يبدأ، كقولو )
 .َُِعمراف/

 عمل لدنياؾ كأنك تعيش أبدان، كاعمل آلخرتك كأنك ٛبوت غدان(إعن اإلماـ علي )ع( )
رجوع إليو سبحانو، حٌب ال يغَب ل، فذٌكره هللا ٗبصّبه النهائي ا٢بتمي ابُٖ/ُمستدرؾ الوسائل
كىآىاتىكيٍم ًمٍن كيلًٌ مىا سىأىٍلتيميوهي كىًإٍف تػىعيد كا نًٍعمىةى مكاانت الٍب أعطاىا هللا لو كقولو )اإلنساف ابإل

قٌل ما يلزمكم هللا أاٌل تستعينوا بنعمو أ) ِٖٖٓف هنج البالغ  حكم ،ّْإبراىيم/( اَّللًَّ الى ٙبيٍصيوىىا
ِف غرر ( على )ٙبمدكا( ألف الذكر ابلقلوب، َتْذُكُروا يِْعَمَ  رَبُِّكمْ : كإيثار )فائدةعلى معاصيو( 

فىًإذىا اٍستػىوىٍيتى أىٍنتى كىمىٍن مىعىكى عىلىى اٍلفيٍلًك فػىقيًل ا٢بٍىٍمدي ) ( كقولوالذكر حياة القلوب) اٖتكم
، عن النيب )ص( )أف هللا ال ينظر إٔب صوركم كأعمالكم، كلكن ينظر إٔب ِٖا٤بؤمنوف/ (َّللًَّ 

عرضت عن حٌب هللا فأذاقها هللا أ: )القلوب اٌلبلىية روي ،ّٓٓ/ٖالبياف ركح قلوبكم كنياتكم(
 حٌب غّبه(! 

 ﴾ ًَـَؼٌَُِخ َُوُ ِْٖٓ ػِسَددِهِ ـُضْءًخ بَِّٕ خُْةِْٗغَدَٕ ٌََُلٌُسٌ ُٓسِنيٌ﴿ -٘ٔ
ثبتوا  من عباده كلدان متجزائن منو، ألف الولد بضعة من كالده أ( ك َوَجَعُلوا َلُو ِمْن ِعَباِدِه ُجْزًءا) 

، فإهنم قالوا ا٤ببلئكة آ٥بة ألهنن ٕٔ/ِٓا٤براغي( فاطم  بضع  مِنكقطعة منو، عن النيب )ص( )
ة من صفات األجساـ سى ابن هللا، فكيف يكوف لو كلد، كالوالديبنات هللا، أك قالوا ع

ًمٍثًلًو ادكدة، كهللا تعأب خالق األجساـ كلها كىو ليس ٔبسم، كال يشبو ا٤بخلوقْب ) لىٍيسى كى
ْيَساَف َلَكُفوٌر ُمِبيٌ ) ُُالشورل/( شىٍيءه  ( بياف حاؿ اإلنساف غّب ا٤بؤمن الذم يستغرؽ ُب  ِإفَّ اإْلِ

ْيَساُف َما َأْكَفَرهُ ولو )كفره، كيبالغ ُب جحوده، فيظهر على قولو كفعلو كق ، ُٕعبس/(قُِتَل اإْلِ
 ه. كٌ بعد ككىكذا ا١باىل ا٤بعاند يعمل بنفسو، كما يعمل العد

ًَبِرَخ زُؾِّشَ ؤَلَذُىُْْ زَِٔد مَشَذَ ُِِشَّلَِْٖٔ َٓؽًَِد ظَََّ ًَـْيُوُ  ،دضٍ ًَؤَفْلَدًُْْ زِدُْسَنِنيَ ؤَِّ خظَّخَزَ َِّٓٔد َّخُِْنُ زَنَ﴿ -ٚٔ-ٙٔ
  ﴾ ُٓغٌَْدًّخ ًَىٌَُ ًَظٌِْْ

ََذ ٝتَّا ٥َتُْلُق بَػَناتٍ ) كالتبِب؟ ك٤باذا يصطفي  ق( استفهاـ إنكارم للتعجب، ال ٯبتمع ا٣بلأَـِ اَتَّ
الذَّكىري كىلىوي  أىلىكيمي هللا لنفسو ما تكرىوف، كألنفسهم ما يشتهوف؟ ما لكم كيف ٙبكموف كقولو )

من ا٣بالق، كما ال  أز ، فا٤بخلوؽ ال يكوف جِِ-ُِالنجم/( ًضيزىل تًٍلكى ًإذنا ًقٍسمىةه ، اأٍلينٍػثىى 
يكوف البيت جزءان من ابنيو، كيف نزلوا بقدر هللا سبحانو عن أف يكوف مساكاين ٥بم؟ كقولو 

َر َأَحُدُىْم مبَا َاَرَب لِلرَّْْتَِن مَ ) -ُٕ، ُٗاألنعاـ/ (َوَما َقَدُروا اّلِلََّ َحقَّ َقْدرِهِ ) ( َثاًل َوِإَذا ُبشِّ
الٍب  –نثى لو أ ةخرب أحد ا٤بشركْب بوالدة ابنأ: شبهان ك٩باثبلن، أم كإذا مثالً : جعل، بَ رَ اَ 

( كناية ببلغية عن شدة الغم كا٥بم، َظلَّ َوْجُهُو ُمْسَودًّا) –جعلها شبهان ٤با نسبوه للرٞبن 
كغيظان  ة ككآبو ٩بلوء كرابن ( كىَوُىَو َكِظيمٌ كيبلحقو ا٢بزف كا٢بياء من الناس من سوء ما بٌشر بو )
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ه عاران ٥بم، كلكنهم يرضونو ، كيتوارل عن القـو خجبلن، لعدـ رضاه بذلك كعدٌ يكتمو كاليعلنو
ية إٔب قلة عقو٥بم كسخافة تفكّبىم، فكيف ٥بذه العقوؿ ا٤بتحجرة أف ، تشّب اآل سبحانو

: أف أحد روي ؟!قيم ا٤بستقيمتدرؾ األدلة العلمية على عظمة هللا عزكجل، كااللتزاـ ٗبنهجو ال
أما حاؿ  َُِ/ِٕ الرازمنثى، فهجر البيت الذم كلدت فيو!! أرجاؿ العرب كضعت امرأتو 

كىرىب كى ٱبىٍليقي مىا ا٤بؤمنوف االستبشار ٗبا يرزؽ هللا، كيعتقدكف اختيار هللا ٥بم ىو ا٤بناسب كقولو )
 .ٖٔلقصص/ا( يىشىاءي كىٱبىٍتىاري مىا كىافى ٥بىيمي ا٣ٍبًيػىرىةي 

  ﴾ ؤًَََْٖٓ ُّنَؾَّإُ كِِ خُْمَِِْْصِ ًَىٌَُ كِِ خُْخِقَدِّ ؿَْْشُ ُٓسِنيٍ﴿ -ٛٔ
ىي ا٤برأة الناعمة كذات داللة عميقة، : صيغة مبالغة إنشاء، نّشئيُ ( َأَوَمْن يُػَنشَُّأ ِف اْٖتِْلَي ِ )

نة، كمولعة اب٢بلي ا٤بدلٌلة الٍب تنشأ من أكؿ عمرىا، كتَبىب كتشب كتكرب كىي متعلقة ابلزي
نواع الثياب ا٢بديثة، كٗبختلف مساحيق ا١بماؿ الكثّبة، ا٥بمزة أبكمستغرقة ُب ٘بميل نفسها. 

  ،اآلي  َّل تذـ ا٘ترأةإلنكار الواقع ا١باىلي، كاستقباح عاداتو، االستفهاـ إنكارم للتعجب، 
كىاٍلميٍؤًمنيوفى كقولو )، بل كل آايتو ٲبدحها كيكرمها  ا٘ترأةالقرآف ذـ يوَّل توجد آي  واحدة 

، كىذه اآلية تصف ا٢بالة ا٤بذمومة السلبية الٍب من ُٕالتوبة/( كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو 
من غرر عملها كاستغرؽ فيها من النساء يشملو الذـ، ألف االستغراؽ يضٌيع االستحقاؽ، 

النساء ينشأف ُب ا٢بلية، كليس كلهن ( كليس كل ع اْلىممن اشتغل بغري ا٘تهم ايّ ) اٖتكم
، ةؿ ابلزينة كا٢بلي ضمن حدكد ا٢باجق ا٤بتوازف ا٤بعتدلديهن التعٌلق الشديد ابلزينة، أما التعلٌ 

ا٘ترأة ُتب اف تكوف ّتيل ، ْلهنا ٜتلوق   ْلف ،عليها أغلب النساء ةىو من األمور اجملبول
٧بَبمة، جذابة أف تكوف دائمان ٝبيلة  ، فبلبدٕتذب الرجاؿ واستمال  زوجها ٙتا دوف غريىا

٭با ٝبا٥با ُب إرأة ال يكوف عقلها ُب ٝبا٥با، ك ، فهذه ا٤بك٫بافظ عليو والنفيس نداري يءفالش
، كلكن اآلية أف تتزين الزكجة لزكجهاد اإلسبلـ صيتها، بل أكٌ خ، كىذه نقطة قوة ُب شعقلها

٢بلي كالزينة، كقد تتحٌلى كتتجمل كلكنها فراط كالتفريط ُب التعٌلق ابتذـ حالة االستغراؽ كاإل
ال يكوف كل اىتمامها ٔبما٥با، فقد ٘بد من النساء النموذجيات ا٤بميزات من عندىا رأم 
قوم، كحجتها بليغة، كجدا٥با مقنع، مثل السيدة أـ سلمة يـو صلح ا٢بديبية، بلقيس ملكة 

حم زكجة فرعوف الطاغية، سبأ الٍب فاؽ عقلها كل عقوؿ رجاالت حكومتها، آسيا بنت مزا
مرًن بنت عمراف، فاطمة الزىراء سيدة نساء العا٤بْب، زينب الكربل بطلة كرببلء، كغّبىن، بل 

وكأف اآلي  تعِن أيو ْب الرجاؿ. يىناؾ من النساء ما تفوؽ آراؤىا الصحيحة آالؼ بل مبل
خصاـ وإتداؿ واٖتوار والزين  وإتماؿ، تكوف غري صاٖت  لل  ع ا٘ترأة ابٖتليلّ مبقدار ما تتو 

ل ي، كالتفنن ابلتجمٌ لٌ ( منذ طفولتها كتنمو على حب التحنّشئيُ ، لذلك عرٌب عنها )العنيف
ككرب عقلها  ،ٔبوىرىا كعلومها هرىا أكثر من االعتناءظكلبس كل ما ىو ٝبيل، فتعُب ٗب
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عام  عند  أما اآلي  الكر٦ت  فقد ذكرت حال كحرصها على دراستها كٙبصيل شهادهتا العليا، 
تشمل ٝبيع النساء، ألنو ليست كل النساء ينشأف ُب ا٢بلية،  النساء، ولكنها ليست قاعدة
ُر ُمِبيٍ ) كيكوف كل اىتمامها ٔبما٥با. ( كىو ُب ا١بداؿ كالنزاع كالنقاش َوُىَو ِف اٗتَِْصاـِ َغيػْ
  ٢بجتو، كعاجز عن إقامتها على ا٣بصم؟! الشديد غّب فصيح كغّب مبٌْب 

ُر ( كبْب من )َمْن يُػَنشَُّأ ِف اْٖتِْلَي ِ ) ىناؾ عالق  متصل  بي -ُ :فائدة ُىَو ِف اٗتَِْصاـِ َغيػْ
كل اىتمامها ابألشكاؿ كتعتِب اب١بماؿ كحسن يكوف  ، نٌشئ ُب ا٢بلية( فيكوف الذم يي ُمِبيٍ 

 بعقلها كالن أا٢باؿ، يكوف عقلها ُب ٝبا٥با، كحرصها ُب أانقتها، بينما ينبغي أف يكوف حرصها 
عن النيب ٝبا٥با. ظاىر كموقعها االجتماعي ا٤بميز أكثر من حرصها على  كثقافتها كعلومها 
، عن اإلماـ علي )ع( )عقوؿ النساء ُب ٗٓصٕٕالبحار (   إتماؿ، اٗتيالءفآ)ص( )

، حسن العقل ٝباؿ الباطن كالظاىر، كال ِِْ/َُّالبحارٝبا٥بن، كٝباؿ الرجاؿ ُب عقو٥بم( 
 معىن اآلي  العاـ: سن من العقل ا٤بفٌكر. ٝباؿ أح

ما لكم أيها ا٤بشركوف؟ أتنسبوف إٔب هللا من يكوف كل اىتمامو ٔبمالو كتعلقو اب٢بلية كا٢بلل 
تشّب اآلية إٔب ٙبليل الذىب  -ِ ،كالذىب، كيعجز عن البياف، كيضعف ُب ا٣بصاـ الشديد

وأيضًا ِف اآلي  دَّلل  على ترؾ التنّشئ ساء، كا٢برير كالزينة للنساء، كذـ تزيْب الرجاؿ بزينة الن
، كزايدة االعتناء ابلنعومة كالدالؿ كا٢بذر منو، ألنو تعأب جعلو من واَّلستغراؽ ِف الزين 

موا النساء على الرجاؿ ُب إدارة شؤكف موارد ا٤بعايب كا٤بذاـ، أما دعاة التحرر ا٤بعاصرين فقد قدٌ 
ُب اإلابحية كالتجارة ٔبما٥بن كنعومتهن، لتبقى  ٭با حبان إك  ،ابلنساء ا٢بياة ا٤بختلفة، ليس حبان 

 كابطنها يضر. كٲبر اىرىا يغر كيسر ظا٤برأة ىي الضحية للشعارات الرباقة ا٣بادعة ، الٍب 
ًَهَدٌُُخ ٌَُْ  ،دَظُيُْْ ًَُّغْإٌََُُٕ رُ ؽَيَدًَـَؼٌَُِخ خََُِْٔدجٌَِصَ خَُّزَِّٖ ىُْْ ػِسَددُ خُشَّلَِْٖٔ بَِٗدؼًد ؤَؽَيِذًُخ خَِْوَيُْْ عَعٌُْعَ﴿ -ٕٓ-ٜٔ

  ﴾ ؽَدءَ خُشَّلَُْٖٔ َٓد ػَسَذَْٗدىُْْ َٓد َُيُْْ زِزَُِيَ ِْٖٓ ػٍِِْْ بِْٕ ىُْْ بَُِّد َّخْشُفٌَُٕ
، رهبم ( ىذه دعوة أخرل من افَباءاهتم علىَوَجَعُلوا اْلَماَلِئَكَ  الَِّذيَن ُىْم ِعَباُد الرَّْْتَِن ِإَناثً )

ىم ىنا يفَبكف افَباء  كاستأثركا ألنفسهم ابلبنْب، كىا ،نسبوا إليو األنثى الٍب يكرىوهنا بعد أف
َأَشِهُدوا أهنم بنات هللا )( ابألنوثة، فزعموا اْلَماَلِئَكَ  الَِّذيَن ُىْم ِعَباُد الرَّْْتَنِ آخر، فيصفوف )

فعلموا  ،رؤية حجة كدليلكال ،ىل كانوا حاضرين كشاىدكا خلقهم ،( استفهاـ إنكارمَخْلَقُهمْ 
فبل  ،كىم عآب غّب عا٤بكم ،أهنم تركيب غّب تركيبكم ،ىل تعرفوف شيئان عنهم ،أهنم إانث

 ،( سندٌكف افَباءاهتم ُب صحائف أعما٥بمَسُتْكَتُب َشَهاَدتُػُهمْ تتكلموا ما ليس لكم بو علم )
( عنها ََوُيْسأَُلوف! )اء زكركسيعاقبوف كشهد ،فليتحملوا مسؤكلية ىذة الشهادة ا٤بفَباة الظا٤بة

كىذا كقوؿ من تفلسف كتعٌسف من أف أصل  ،يـو يقـو األشهاد، كىو كعيد مع هتديد
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ىيوى الًَّذم ييصىوًٌريكيٍم ُب ( من الذم شاىد ىذه الوالدة كقولو )َأَشِهُدوا َخْلَقُهمْ اإلنساف قرد! )
  .ِٗا٢بجر/( بًٌكى لىنىٍسأىلىنػَّهيٍم أىٍٝبىًعْبى فػىوىرى كقولو ) ،ٔآؿ عمراف/( اأٍلىٍرحىاـً كىٍيفى يىشىاءي 

 ،شبهة ينبغي اإلجابة عنهاإهنا  (َلْو َشاَء الرَّْْتَُن َما َعَبْدَنُىمْ ف )( كقاؿ ا٤بشركو َوقَاُلوا) -َِ
إهنم  ،كاعتداء على حق هللا تعأب ،إنو سوء أدب مع هللا ،كىذا القوؿ احتياؿ على ا٢بقيقة

كنفاؽ  ،إنو احتياؿ بغباء ،بوا لو ما ليس لونسأبف ي ،ساقهم إٔب ما ىم عليواهٌتموا هللا أبنو ىو 
َوَما َتَشاُءوَف ِإَّلَّ َأْف يقع ُب ىذا الوجود إ٭با يقع ٗبشيئة هللا كقولو ) يءكل ش  ،ٔبهل كخيبلء

لى كلكن من مشيئة هللا أف ٯبعل لئلنساف قدرة ع ،ِٗالتكوير/( َيَشاَء اّلِلَُّ َرب  اْلَعاَلِميَ 
ابختيار ا٥بدل  كا٤بشيئة غّب الرضا، كٓب ٯبربه على أحدٮبا، كأمره ،ك للضبلؿأللهدل  االختيار

كهناه عن اختيار الضبلؿ كالكفر كالعصياف كحٌذره منو  ،كأكرمو عليو كرضيو لو ككافأه عليو
كىنػىٍفسو كىمىا كقولو ) َُالبلد/( َوَىَديْػَناُه النَّْجَدْينِ كعاقبو عليو، كالقرآف يؤكد ىذه ا٢بقيقة كقولو )

تيٍم ًإنَّوي ٗبىا تػىٍعمىليوفى بىًصّبه ، كقولو )ٖ-ٕالشمس/( فىأى٥ٍبىمىهىا فيجيورىىىا كىتػىٍقوىاىىا ،سىوَّاىىا  ( اٍعمىليوا مىا ًشئػٍ
 .َْفصلت/
نو أف تكوف ، قضى هللا سبحاّاإلنساف/( ِإنَّ َىَديْػَناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكُفورًا) كقولو

كمسؤكليتو عن أفعالو ُب حدكد قدرتو  ،حرية اإلنساف ضمن حدكد مشيئة هللا كإرادتو سبحانو
كىقىاؿى الًَّذينى أىٍشرىكيوا لىٍو شىاءى اَّللَّي مىا عىبىٍدانى ًمٍن ديكنًًو ًمٍن شىٍيءو ٫بىٍني كىالى كقولو )  ،كحكمتو عزكجل

ؤيانى كىالى حىرٍَّمنىا ًمٍن ديكنًًو  يقي اٍلمىٍكري كىذا مكر سيء منهم ) ،ّٓالنحل/( ًمٍن شىٍيءو آىابى كىالى ٰبًى
كىًإذىا كقولو ) ،ْٕيس/( َأيُْطِعُم َمْن َلْو َيَشاُء اّلِلَُّ َأْطَعَموُ كقولو )  ،ّْفاطر/( السَّيًٌئي ًإالَّ أبًىٍىًلوً 

ءىانى كىاَّللَّي أىمىرى  ا آىابى هى انى هًبىا قيٍل ًإفَّ اَّللَّى الى أيىٍميري اًبٍلفىٍحشىاًء أىتػىقيوليوفى عىلىى فػىعىليوا فىاًحشىةن قىاليوا كىجىٍدانى عىلىيػٍ
عن اإلماـ علي )ع( )األعماؿ على ثبلثة أحواؿ: فرائض  ،ِٖاألعراؼ/( اَّللًَّ مىا الى تػىٍعلىميوفى 

 ( فبأمر هللا كبرضاء هللا كبقضاء هللا كتقديره كمشيتو كعلمو عز)الفرائضكفضائل كمعاصي، أما 
 ،( فليس أبمر هللا كلكن برضاء هللا كبقضاء هللا كٗبشية هللا كبعلم هللا تعأب)الفضائلكأما  ،كجل
ٍب يعاقب عليها(  ،علموبلكن برضاء هللا كبقدرهللا كٗبشيتو ك  ،( فليست أبمر هللاا٘تعاصيكأما )

 ،ان كهناىم ٙبذيران ّب ي)إٌف هللا سبحانو أمر عباده ٚب ٛٚوِف هنج البالغ  حكم  ،ّصْنور الثقلْب ج 
 ،ان ىكٓب يطع مكر  ،كٓب يعص مغلوابن  ،لقليل كثّبان كأعطى على ا ،كٓب يكٌلف عسّباى  ،ككٌلف يسّبان 

 ،كات كاألرض كما بينهما ابطبلن اكال خلق السم ،كٓب ينزؿ الكتاب عبثان  ،كٓب يرسل األنبياء لعبان 
آت َّل ئإّف السيالكاظم )ع(  ) الذين كفركا فويل للذين كفركا من النار( عن اإلماـظن ذلك 

ف تكوف من هللا )كليست منو( فبل ينبغي للرب أف يعٌذب العبد أ: إما َتلو من إحدى ثالث
فبل ينبغي للشريك القوم  ليست كذلك(ك ف تكوف منو كمن العبد )أكأما  على ما ال يرتكب،
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ف إك  ،رمو كجودهف عفا فبكإكوف من العبد )كىي منو( فتف أكأما  ف يظلم الشريك الضعيف،أ
 .ٔٗالتوحيد ص  عاقب فبذنب العبد كجريرتو(

كال يقولوف  فإهنم سيأخذكف حقهم منو ابلقوة كمعاقبتو، حدان اغتصب حقهم،أف أ:لو  ويقوؿ
كليس عندىم  طوف خبطان،بإهنم يتخ (َما َٙتُْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلمٍ على اغتصابو! ) ان رب إنو كاف ٦ب

ِإْف ُىْم ِإَّلَّ ) ِّالنجم/ (يػىتًَّبعيوفى ًإالَّ الظَّنَّ كىمىا تػىٍهوىل اأٍلىنٍػفيسي  ًإفٍ كالبرىاف كقولو ) دليله 
ببل ،فبو يكذٌ  (٥َتُْرُصوفَ  كل فرد ككل ،نفسهم كغّبىمأكعي فيضلوف  كعلى هللا يفَبكف كبلما ن
 فيتشبث اب٤بوىومات كا٢بدسيات، كىذا ىو ا٣برص، التخمْب ببل علم. ال ٲبتلك علمان  ٦بتمع
زََْ هَدٌُُخ بَِّٗد ًَـَذَْٗد آَزَدءََٗد ػَََِ ؤَُّٓصٍ ًَبَِّٗد ػَََِ آَؼَدسِىِْْ  ، وِ كَيُْْ زِوِ ُٓغْعَْٔغٌٌَُِٕ ؤَّْ آَظَْْنَدىُْْ ًِعَدزًد ِْٖٓ هَسِِْ﴿ -ٕٕ-ٕٔ

  ﴾ ُٓيْعَذًَُٕ
َناُىْم ِكَتااًب ِمْن قَػْبِلوِ )  ـْ َآتَػيػْ قبل  ليهم منهجان إزلنا نأـ أم أ ،( رٌد آخر على ىؤالء ا٤بشركْبَأ

االستفهاـ ٗبعُب  ،و يعتمدكف( كعليِبِو ُمْسَتْمِسُكوفَ  فَػُهمْ عوف )ف ينطق بصحة ما يدٌ آالقر 
دليل التقليد  الٌ إك نقل أخرب جاء بذلك كال كحي نزؿ، ال دليل ٥بم من عقل ال بل ك ،التقرير

لتقاليد ا١باىلية الفاسدة، الٍب كا ،عراؼ السائدةجداد كاألابء كاألعمى لآلالبليد، كاالتباع األ
ٔب ما ىم إكيقودىم  ،كفيفكر  نالذي هالرقاب، كىكذا الذم ال يفكر يقودكتذؿ كتصم تعمي 

ئنا كىالى يػىٍهتىديكفى ) عليو كقولو يػٍ ؤيىيٍم الى يػىٍعلىميوفى شى ءىانى أىكىلىٍو كىافى آىابى ٍسبػينىا مىا كىجىٍدانى عىلىٍيًو آىابى ( قىاليوا حى
 معينة كملة ،مقصودة طريقة على (َبْل قَاُلوا ِإنَّ َوَجْدَن َآاَبَءَن َعَلى ُأمَّ ٍ )-ِِ ،َُْا٤بائدة /
 كعاداهتم اثرىمآ كمتبعوف ،طريقتهم سالكوف انإك  (َوِإنَّ َعَلى َآاَثرِِىْم ُمْهَتُدوفَ ) عليها ٦بتمع

 ،٦بتمعاهتم على اكمان ح ا١بهل كاف ،تفكر كال رتدبٌ  ببل عمىاأل تقليدال مقلدكف هبا، كمهتدكف
 العرؼ ضحااي ىؤالء كغركره( ٥بواه ا٬بدع من )ا١باىل اٖتكم غرر ِف عقو٥بم، على كمستحكم
 قصد،كتي  ـؤتي  هناأل مةأ ٠بيت الدين، كأ ا٤بلة كأ الطريقة (أُمَّ ٍ ) ،العاـ الفاسد ا١باىلي االجتماعي

 ىو حيث لرعيل ٲبضي قطيع،ال صورة تشبو ٨بزية صورة كىي السخرية، ٔبإ تدعو مقولة هناإ
 ينتهي، كيف اليعرؼ )الذم كىكذا ،الطريق معآب يعرؼ كال ٲبضي؟ ينأ ٔبإ يسأؿ كال منساؽ،

 !يبدأ( كيف يعرؼ ال
َ ؤَُّٓصٍ ًَبَِّٗد ػَََِ آَؼَدسِىِْْ ًًََزَُِيَ َٓد ؤَسْعَِْنَد ِْٖٓ هَسِِْيَ كِِ هَشَّْصٍ ِْٖٓ َٗزِّشٍ بَُِّد هَدٍَ ُٓعْشَكٌُىَد بَِّٗد ًَـَذَْٗد آَزَدءََٗد ػََِ﴿ -ٖٕ

 ﴾ُٓوْعَذًَُٕ
َما َأْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِف ) فقو٥بم ىذا ليس جديدان  ،دمحم ( فبل تغتم لضبلؿ قومك ايوََكَذِلكَ )

َرُفوَىا) مم ينذرىممة من األأُب  سوالن ر ( قَػْريٍَ  ِمْن يَِذيرٍ   ،تنعموف فيهاال قاؿ ا٤بإ( ِإَّلَّ قَاَؿ ُمتػْ
كا٤ببلىي كالفساد  عمتهم الشهواتأك  ،مواؿ كالَبؼ كالغُبطغتهم األأك  ،بطرهتم النعمةأذين ال

 :وا٘ترتفوفركا الَبؼ على طلب ا٢بجة العلمية، آثا٢بق، الذين ُب طلب عن ٙبمل البحث 
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 من)استعيذكا اب  ِف غرر اٖتكمطغتو كغرؽ  ُب سكرهتا أم أغرقتو النعمة أيقاؿ  ،جبابرة القـو
ُت، ف استغىن بطر وفُ إ) ٘ٓٔحكمِف هنج البالغ   (فاقةف لو سكرة بعيدة اإلإة الغُب، فسكر 
 ،صحاب ا١باهأكالوجهاء كالرؤساء ك  وفف كالنفعيو ( كا٤براد هبم االنتهازيووىن طف افتقر قنإو 

ساس الفساد كالتقليد أالناس، كدينهم داننّبىم، كىم حرايت الذين ٲبلكوف قرار الضغط على 
ات، كنسوا كاستغرقوا ُب الشهوات كا٤بلذٌ  ،عجاب أبنفسهمصاهبم الغركر كاإلأالذين  عمى،األ

إف ما يهم ا٘ترتفي ىو الوصوؿ إىل اْلمواؿ هللا كاليـو اآلخر، كصاركا طغاة كقساة كبغاة، 
ال الوصوؿ إٔب معرفة ا٢بق كا٥بداية، فهم مغلقوف على آرائهم كال ينفتحوف على  ،واَّلستثمار
، ألهنا طبيعة  لقد ذـ القرآف ا٘ترتفي ِف العديد من آايتو، منها ىذه اآلي خرل، اآلراء األ

كربايء كغطرسة، كىي طبيعة كاحدة، كحجتهم مكررة ُب كل زماف كمكاف، كٚبصيص ا٤بَبفْب 
الذين يقوموف ُب ٧باربة كل دعوة إصبلح كٙبسْب ا٢باؿ، كىذا يبْب أبف الَبؼ ابلذكر، ألهنم 

كقالوا  ر كالتأمل،كالفساد، كصرفهم عن التفكٌ  بطر كالكرب كالغركر كالعنادالذم أكجب الىو 
َوِإنَّ َعَلى َآاَثرِِىْم  )رؼ اجتماعي معٌْب ( على طريقة كعادة كعي ِإنَّ َوَجْدَن َآاَبَءَن َعَلى ُأمَّ ٍ )

ف التقليد أؿ بعوف كسائركف، كلن نَبكها كلن ٬بالفهم! كىذا يد( كإان على طريقتهم متٌ ُمْقَتُدوفَ 
ر كال جياؿ ا٤باضية، ببل تفكٌ قدًن، ككل جيل يرث أخطاء األمتجٌذر بلؿ ضالبليد ُب ما بينهم 

، كىكذا الذم اليعرؼ كيف ينتهي اليعرؼ كيف كفيفكر  نكالذم اليفكر يقوده الذي ،رتدبٌ 
ات كا٤بقصد ( تعددت العبار ُمْهَتُدوفَ ) ِِ( كقاؿ ُب اآلية ُمْقَتُدوفَ ) قاؿ ىنا :فائدة يبدأ.
ن على طريقتهم يىم كانوا مهتدءف آابإباع األعمى كالتقليد البليد. نو التحذير من االتٌ إ ،كاحد

الضالْب  عوا القـو االقتداء ابآلابءادٌ  (ُمْهَتُدوفَ ) وناسبف بعوا عادات آابءىم،تٌ اهنم إك  الفاسدة،
 ( ُمْقَتُدوفَ ) وناسبفدكف االىتداء، 

كَدْٗعَؤَْنَد  ، د ؤُسْعِِْعُْْ زِوِ ًَدكِشًَُٕ حْعٌُُْْ زِإَىْذٍَ َِّٓٔد ًَـَذْظُْْ ػََِْْوِ آَزَدءًَُْْ هَدٌُُخ بَِّٗد زَِٔهَدٍَ ؤًٌَََُْ ـِ﴿ -ٕ٘-ٕٗ
 ﴾ ِٓنْيُْْ كَدْٗظُشْ ًَْْقَ ًَدَٕ ػَدهِسَصُ خٌَُُْٔزِّزِنيَ

تُ ابءكم ببل علم )آاتتبعوف  هم النذير ا٤برسل:نبيٌ ( قَاؿَ ) ُكْم ِبَِْىَدى ٝتَّا َوَجْدمُتْ َعَلْيِو َأَوَلْو ِجئػْ
ايى قػىٍوـً اتًَّبعيوًف لقومو حْب أنذرىم عذاب هللا كقولو )أك داعية نو قوؿ كل نيب مرسل إ( َآاَبءَُكمْ 

تتبعوف ا٢بق سبيل النجاة الذم  ـكف على ما أنتم عليو أأتصرٌ  ّٖغافر/( أىٍىدًكيٍم سىًبيلى الرَّشىادً 
ر كالتعصب ىو أفضل كأىدل، كالتحجٌ  لعناد ٲبنع من الوصوؿ إٔب ماجاء من قبل هللا، كا

ة الطبائع، كالغفلة عن ا٢بقائق ا٤بهمة، كمن طبيعة ظكغل ،قلوبكالفساد سبب لقسوة ال
الطموح، كالتطلع ٫بو حياة أفضل، كالبحث ٫بو األحسن، كالذم يبحث عن  اإلنساف حبٌ 

قَاُلوا ِإنَّ ٯبدكا حجة ) فلما ٓب ،ريق األحسنٲبيز الط الذم ال يءكالسٌ  ،األحسن ىو األحسن
رسالتكم كال هنتم هبا، كإف كانت أىدل كأفضل كحقان على ع ل( النطٌ مبَا ُأْرِسْلُتْم بِِو َكاِفُروفَ 
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ا ٓبٍى يػيٍؤًمنيوا بًًو أىكَّؿى مىرَّةو كىنىذىريىيٍم ُب ) كاضحان كقولو تػىهيٍم كىأىٍبصىارىىيٍم كىمى  طيٍغيىاهًنًٍم كىنػيقىلًٌبي أىٍفًئدى
كناي  بالغي  فني  دقيق ، واستعارة : يقلب أفئدهتم وأبصارىم، َُُاألنعاـ/ (يػىٍعمىهيوفى 

عندما  ،سرار شخصيتهم كبواطن حقيقتهمأ، عن علم هللا تعأب ٖبفااي قلوهبم ك تشبيهي  عميق 
أبصارىم عن الينفعهم ا٢بق يضرىم الباطل، كاف هللا يقٌلب قلوهبم عن ا٢بق فبل يعقلونو، ك 

كإصرارىم على الكفر   ،٥بم على عنادىم على الضبلؿ مشاىدة ا٢بقيقة فبل يبصركهنا،  عقاابن 
كىمىٍن يػىٍعشي عىٍن ذًٍكًر الرٍَّٞبىًن نػيقىيًٌٍض لىوي ) كقولو ٓالصف/( فَػَلمَّا زَاُغوا َأزَاَغ اّلِلَُّ قُػُلوبَػُهمْ كقولو )

ًإنػَّهي  ،شىٍيطىاانن فػىهيوى لىوي قىرًينه   ،ّٕ-ّٔالزخرؼ/( ٍم لىيىصيد كنػىهيٍم عىًن السًَّبيًل كىٰبىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ميٍهتىديكفى كى
ُهمْ ) -ِٓ ،َِِاألعراؼ/( كىًإٍخوىانػيهيٍم ٲبىيد كنػىهيٍم ُب اٍلغىيًٌ ٍبيَّ الى يػيٍقًصريكفى كقولو ) ( فَايْػتَػَقْمَنا ِمنػْ

ِبيَ فَاْيظُْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُ  اْلُمكَ ابستئصا٥بم ) كىم بذلك  ،ر كيف صار حا٥بم كمآ٥بمظ( فانذِّ
كىكذا تكوف عاقبة اجملرمْب كقولو  ،لسنة  االستئصاؿ كتطهّب األرض من كجودىممستحقوف 

تىًقميوفى )   .ِِالسجدة/( ًإانَّ ًمنى اٍلميٍجرًًمْبى مينػٍ
نو إ ،اندينْب كا٤بعلادصوؿ النقاش مع اجملأك  منا آداب ااورةىذا ا٘توقف يعلّ  -ُ :فائدة

نك تبدأ معو من حيث إ ،كها ببل استئذافتعبّب مؤٌدب مرف شفاؼ يدخل ُب ا٤بشاعر كٰبٌر 
كلكن قاؿ ٥بم:  ،نكم ُب ا٫براؼ كخرافةإنو اليقوؿ ٥بم إ ٰبب حٌب يتسُب لك طرح ما ٙبب،

 ركا صحة قولنا،ظعندكم طريقة، كعندان طريقة ىي أىدل كأفضل من طريقتكم، فتعالوا كان
ُكْم كقولو )  ماعندان٭با نطلب منكم االٌطبلع كمعرفة إ ٪بربكم على طريقتنا، ك ك٫بن ال َوِإنَّ َأْو ِإايَّ

نىكيمٍ كقولو ) ِْسبأ/( َلَعَلى ُىًدى َأْو ِف َااَلٍؿ ُمِبيٍ  نػىنىا كىبػىيػٍ ًلمىةو سىوىاءو بػىيػٍ آؿ ( تػىعىالىٍوا ًإٔبى كى
كالرجوع  جملتهدين العاملْب الكفوئْب،ية إٔب صحة تقليد العلماء اتشّب اآل -ِ ،ْٔعمراف/

  .إْب ..كرجوع ا٤بريض إٔب الطبيب ،إليهم ُب الفركع دكف األصوؿ كرجوع ا١باىل إٔب العآب
 ﴾ ِّٖبَُِّد خَُّزُِ كَيَشَِِٗ كَةَِّٗوُ عََْيْذِ ،نِِ زَشَخءٌ َِّٓٔد ظَؼْسُذًَُٕ ًَبِرْ هَدٍَ بِزْشَخىُِْْ ُِإَزِْوِ ًَهٌَِْٓوِ بَِّٗ﴿ -ٕٚ-ٕٙ
( كاذكر ٥بػم اي دمحم حػْب قػاؿ إبػراىيم كىػو ا١بػد األكػرب للعػرب، ككػاف العػرب َوِإْذ قَاَؿ ِإبْػَراِىيمُ ) 

 ،رىالعبػػػادة األصػػػناـ ككسػػػ وفلمػػػاذا التتبعػػػوه ُب معارضػػػت يقولػػػوف ٫بػػػن مػػػن ذريػػػة إبػػػراىيم ا٣بليػػػل،
: حياة الػنفس( وحيدالت) ِف غرر اٖتكم ،كلمة التوحيد كاضحة جلية كقوية ُب ٦بتمع كثِب  نكأعل

ل ٮبٌػػػان كاحػػػداٌ يكفيػػػو  ا٥بمػػػـو كلهػػػا! كمػػػن ٙبٌمػػػ ،كمػػػن توٌجػػػو إٔب كجػػػو كاحػػػد يكفيػػػو الوجػػػوه كلهػػػا
( إنػػِب مسػػتنكر ِإيَّػػِِن بَػػػَراٌء ٝتَّػػا تَػْعبُػػُدوفَ ( حػػْب رآىػػم يعبػػدكف األصػػناـ كالكواكػػب )ِْلَبِيػػِو َوقَػْوِمػػوِ )
ابئهم مػن غػّب وا يعبدكهنا تقليدان أعمى آلمن كل ما تعبدكف من دكف هللا، إذ كان مءغض كبر بكم

ػػني كقولػػو )كلػػو  كقػػاـ ىػػو كحػػده )ع( معارضػػاٌ كمقاكمػػاٌ للواقػػع ا١بػػاىلي الفاسػػد   ،حجػػة كىمىػػٍن أىٍحسى
ًنيفنػػا ػػوي َّللًًَّ كىىيػػوى ٧بيًٍسػػنه كىاتػَّبىػػعى ًملَّػػةى ًإبٍػػػرىاًىيمى حى ي ِإَّلَّ الَّػػذِ ) -ِٕ ،ُِٓالنسػػاء/ (ًديننػػا ٩بَّػػٍن أىٍسػػلىمى كىٍجهى

( أكجػدين مػن العػدـ الَِّذي َفَطَرين لكِب أعبد هللا الواحد األحد  ) ( استثناء منقطع،إَّّل ( )َفَطَرين 
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( إٔب فَِإيَّػػُو َسػػيَػْهِدينِ مػػرم ٗبػػا يصػػلح ديػػِب كدنيػػام )أعلػػى غػػّب مثػػاؿ سػػابق، فكمػػا خلقػػِب كدبػػر 
ألف  ،يتػو )ع( متصػػلةإف ىدا ،كيػدلِب كيرشػػدين إٔب طريػق النجػاة كاالسػػتقامة ،ا٢بػق الػذم أطلبػػو

 ِف غػرر اٖتكػم ،كمػن كثػق اب توكػل عليػو ،ككانػت ثقتػو عاليػة اب ،السْب تػدؿ علػى االسػتقباؿ
حسػن توكػل العبػد علػى هللا علػى قػدر ثقتػو بػو( مػن سػعى إٔب  ،)على قػدر اإلٲبػاف يكػوف التوٌكػل

( وصػل إليػوهللا  مػن صػِب علػىعػن اإلمػاـ علػي )ع( ) ،كجػدهكمن ٕبث عػن هللا  ،هللا قربو إليو
 .ٓٗصُٕالبحار
 ﴾ ًَـَؼََِيَد ًََِِٔصً زَدهَِْصً كِِ ػَوِسِوِ َُؼََِّيُْْ َّشْـِؼٌَُٕ﴿ -ٕٛ
ا٤بلك ا٢بق  ،َّل إلو إَّل هللاكجعل هللا كلمة التوحيد ا٣بالصة ) (َوَجَعَلَها َكِلَمً  اَبِقَيً  ِف َعِقِبوِ )

 كأكد ،إٲباانن كصدقان  َّل إلو إَّل هللا ،تعبدان كرقان  هللاَّل إلو إَّل  ،حقان حقان  َّلإلو إَّّل هللا ،ا٤ببْب
كتوازف  ،كحياة النفوس، كاستقامة اجملتمعات ،ساس الدينأ(  ألنو التوحيدعلى عقيدة )القرآف 

م ظكأع ،كأفضل منهج ،كأحسن عادة ة( خّب عبادالتوحيدو الطاقات، كانطبلؽ الكفاءات )
 ،ا٤بشهود هاىر ظعلى أنو أكرب من  توي للوجود قيمكيعط ،حقيقة، ألنو يعطي للحياة فلسفتها

أشهد أف َّل إلو إَّّل ) ِٕف هنج البالغ  خطب د، سنساف كرامتو على أنو ركح كجكيعطي لئل
لىٍو  كمرضاة الرٞباف، كمدحرة الشيطاف ( كقولو ) ،كفاٙبة اإلحساف ،فإهنا عزٲبة اإلٲباف ..هللا

كيستقيم  ،ىذه الكلمة ا٣بالدة الٍب تقـو هبا ا٢بياة ،ِِنبياء/األ( فىسىدىاتى كىافى ًفيًهمىا آى٥ًبىةه ًإالَّ اَّللَّي لى 
كاليـو بعد عشرات القركف  ،ره كأحوالوران ُب كل نشاط لئلنساف ككل تصوٌ ثك٘بعل ٥با أ ،الوجود

وكلم  السماكية الكربل، يدينوف بكلمة التوحيد ألبيهم إبراىيم )ع(  انتدايمن اتباع ال
 ،والكائنات، وىي الشعار البارز، ٕتميع اْليبياء عليها كل أيظم  الكوفالتوحيد ُتركت 

حٌب تنتظم  ،م ك٩بارساهتم العمليةاهتنتماءاسة لتصورات الناس ك يليكوف التوحيد القاعدة الرئ
فتشَبؾ السنن الكونية مع السنن  ،ىذه التصورات التوحيدية ا٣بالصة مع النظاـ الكوين الواسع

لوجود العبلقة كالرابطة بينهما، عن اإلماـ الصادؽ  ،كاحدة موحدة مٌتحدة نسانية ُب كحدةاإل
ألف اإلمامة أصل   ُٖ/٦ٗبمع البياف ،( ُب مصاديقها اإلمامة إٔب يـو الدينَكِلَمً  اَبِقَي ً )ع( ُب )

( َكِلَمً  اَبِقَي ً كل خّب ككحدة ا٤بسلمْب كعز ا٤بؤمنْب كصبلح الدنيا، ٓب ينصر إبراىيم )ع( )
 ٭با امتدت كلمة التوحيد على أساس توحيد الكلمة،إك  ،و فقطنُب زماكلمة التوحيد   ىي

فهي  ،بعد مكاف كأطوؿ زماف ُب األرضأ كتصل إٔب ،لتكوف منهجان صافيان حركيان من بعده
حياة  ،ألهنا كلمة ا٢بياة ،كلمة ٥با صفة الثبات كالتأثّب  ،( خالدة ٩بتدة من بعدهَكِلَمً  اَبِقَي ً )

كبدكهنا  ،كٗبفعو٥با حياة، كابمتدادىا حياة ،ية تتفٌجر منها ا٢بياة، فهي بذاهتا حياةحضار 
ًلمي الطَّيًٌبي كىاٍلعىمىلي ) كىدر ا٢بياة كضياع ٥با كقولو ،َبار ا٢بياةجأصناؼ ا٢بياة كا إًلىٍيًو يىٍصعىدي اٍلكى
اىم كصٌ  ،لمة خالدة مؤثرة ُب ذرية إبراىيم( كَكِلَمً  اَبِقَيً  ِف َعِقِبوِ ) َُفاطر/( الصَّاًلحي يػىٍرفػىعيوي 
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كيدعو إٔب التوحيد على منهجو كقولو  ،هبا ليكوف فيهم دائمان من يوٌحد هللا تعأب ليعملوا
فَاتَِّبُعوا ِملََّ  ِإبْػَراِىيَم َحِنيًفا َوَما َكاَف ِمَن كقولو ) ،ُِّالبقرة/( كىكىصَّى هًبىا ًإبٍػرىاًىيمي بىًنيًو كىيػىٍعقيوبي )
ًإيٌنً ف ُب األعقاب أحدٮبا قولو )اف ٦بابتعواتكانت إلبراىيم د  ،ٓٗآؿ عمراف/( ُمْشرِِكيَ الْ 

ا قولو مكاثنيته ُِْالبقرة/( جىاًعليكى لًلنَّاًس ًإمىامنا قىاؿى كىًمٍن ذيرًٌيًٍَّب قىاؿى الى يػىنىاؿي عىٍهًدم الظَّاًلًمْبى 
ك أك أشرؾ أهم من حدأ( كإذا ضٌل َلَعلَُّهْم يَػْرِجُعوفَ ) ّٓإبراىيم/( ـى كىاٍجنػيٍبًِب كىبىًِبَّ أىٍف نػىٍعبيدى اأٍلىٍصنىا)

ٔب رشده كيتوب إالغالية كيرجع  ةر كصية أبيو ا٥بادييتذكٌ  ،ك ا١بليأسقط ُب الشرؾ ا٣بفي 
 كيندـ. 
ََُّٔد ـَدءَىُُْ خُْمَنُّ هَدٌُُخ ىَزَخ عِمْشٌ ًَبَِّٗد زِوِ ًَ ،ُْ خُْمَنُّ ًَسَعٌٌٍُ ُٓسِنيٌ زََْ َٓعَّؼْطُ ىَاَُُدءِ ًَآَزَدءَىُْْ لَعََّ ـَدءَىُ﴿ -ٖٓ-ٜٕ

  ﴾ ًَدكِشًَُٕ
حٌب  ( ٓب تزؿ كلمة التوحيد موجودة كفاعلة ُب ذرية إبراىيم )ع(َبْل َمتػَّْعُت َىُؤََّلِء َوَآاَبَءُىمْ )

مارىم رزاقهم كأعأاب٤بٌد ُب  مهلتهم متنعمْب كآابءىمأك  ،بعد جيل دخلهم الَبؼ كالطغياف جيبلن 
صارت ىي فحٌب أخذهتم الشهوات كاستدرجتهم الٌلذات  ،كالدىم كنعمهمأكثار من كاإل 

شتباه االذم ال شك فيو كال القرآف  ( كىوَحتَّ َجاَءُىُم اْٖتَق  عهم )ئغايتهم كرسخت ُب طبا
جاءىم  ،كأنو لعلى خلق عظيم ،مْبرة أبف دمحمان الصادؽ األتدلة ا٤بتوا( قامت األَوَرُسوٌؿ ُمِبيٌ )

بعد  ،كيرشدىم إٔب التوحيد ،الكرًن  ُب كضوح لينبههم من غفلتهمالقرآف  يعرض عليهم ىذا
 ،تدؿ على التكرًن النعم ال ةككثر  ،كنسوا كلمة التوحيد ،كأطاعوا الشيطاف ،ماتأف أخذهتم ارٌ 

ا ا٢بٍىًديثً ٭با ىي ابتبلء كاستدراج كقولو )إك  ٍرين كىمىٍن ييكىذًٌبي هًبىذى سىنىٍستىٍدرًجيهيٍم ًمٍن حىٍيثي الى  فىذى
ٍيًدم مىًتْبه كقولو ) ْْالقلم/( يػىٍعلىميوفى  َوَلمَّا َجاَءُىُم ) – َّ ،ُّٖاألعراؼ/( كىأيٍمًلي ٥بىيٍم ًإفَّ كى

غرقْب ُب توؿ اإلمهاؿ كىم مسطباألجياؿ ( لقد اغَبكا اْٖتَق  قَاُلوا َىَذا ِسْحٌر َوِإنَّ بِِو َكاِفُروفَ 
ر ُب العقوؿ كالنفوس ( ألنو يؤثٌ َىَذا ِسْحرٌ )القرآف  ان كضبلالن، كقالوا عنعتوٌ  افازدادك  ،النعيم

 ،كالدراية لمات ا١بهالة إٔب نور ا٥بدايةظفيخرجها من  ،كا٤بشاعر بطريقة خارقة ال شعورية
 ،حق خارؽالقرآف  فبل يغيب عنهم أف ،كلكن زعماء قريش أصحاب اللغة كالفصاحة كالببلغة

 ،ابلسحرالقرآف  كال ٱبتلط ٖفاطر/( َأَفَمْن زُيَِّن َلُو ُسوُء َعَمِلِو فَػَرَآُه َحَسًناكقولو )  كلكنهم
كيتأثركا  ،كلكن يعلنوا كفرىم ُب التغرير كخداع ا١بماىّب ا٤بنساقة، خيفة أف يفلتوا من  نفوذىم

(، كفيو إشارة أكِب هللاكلمة )  كل كربايئهم، كال تعلوا كلمة إاٌل التوحيد الذم يسقط معو  ٗبنهج 
ىواء كالبدع كالضبللة، ينظركف إٔب ا٢بق كأىلو كمن ينظركف إٔب السحر إٔب أف أىل األ

 كساحره، كيعملوف بكلمة الكفر بلساف ا٢باؿ أصدؽ من لساف ا٤بقاؿ! 
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نذر حٌب كأنو أكهللا سبحانو لقد أمهل حٌب كأنو أٮبل، كلقد سَب حٌب كأنو غفر، كلقد 
ؿي فىأىىنَّ ال يقبل القرآف فيقبلو الشيطاف كقولو )أعذر! كىكذا الذم  فىمىاذىا بػىٍعدى ا٢بٍىقًٌ ًإالَّ الضَّبلى

 . ِّيونس/( تيٍصرىفيوفى 
  ﴾ ًَهَدٌُُخ ٌََُُْد ُٗضٍَِّ ىَزَخ خُْوُشْءخُٕ ػَََِ سَـٍَُ َِٖٓ خُْوَشَّْعَِْْٖ ػَظٍِْْ﴿ -ٖٔ

ّب كيتيم، كاقَبحوا أف ينزؿ على استبعدت زعماء قريش نزكؿ القرآف على دمحم )ص( كىو فق
أحد الرؤساء كالعظماء، ظنان منهم أف العظيم اب٤بظاىر كاألهٌبة، كىو الذم يكوف لو ماؿ كجاه، 
كىذا تركيز على ا٤بيزاف الطبقي، كفاهتم أف العظيم ىو الذم يكوف عند هللا تعأب عظيمان، كلكن 

ياس العظمة عند هللا تعأب كعند ىذا رأم الطغاة كا١بهبلء ُب كل زماف كمكاف، أما مق
٭با ابلكفاءة ا٤بعنوية كا٤بؤىبلت العقلية كا٤بلكات الركحية، كبعظمة إالعقبلء، ليست اب٤بظاىر ك 

ِإفَّ النفس ك٠بو الركح كٝباؿ القوؿ ككماؿ الفعل كجبلؿ ا٣بيلق، كالكماالت العلمية كقولو )
( ما ٤تسنو امرئٍ كل قيم   ) ُُٖب هنج الببلغة حكم، ُّا٢بجرات/( َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اّلِلَِّ َأتْػَقاُكمْ 

كلو   ال ابلزخارؼ الدنيوية، كالذم ٰبتقر الفقّب لفقره كلو كاف عا٤بان فاضبلن، كٰبَـب الغِب لغناه
كاف فاجران، فهذا ُب ضبلؿ بعيد، كمن أعظم نفسان كأ٠بى ركحان من دمحم )ص(؟ كلكن عندما 

قاييس كا٤بوازين الصحيحة، فتكوف ىي العامل األساس ُب تنتشر القيم ا٣باطئة، كتنقلب ا٤ب
َوقَاُلوا َلْوََّل يُػزَِّؿ َىَذا اْلُقْرءاُف َعَلى رَُجٍل ِمَن اْلَقْريَػتَػْيِ : )ا٘تعىنا٫براؼ األفراد كاجملتمعات، 

: لو كاف ىذا القرآف من عند هللا، لكاف من ا٤بفَبض أف ينزؿ على رجل عظيم وقالوا( َعِظيمٍ 
كجاه عريض، كمشهور ابلرايسة عند الناس ُب إحدل القريتْب مكة أك الطائف؟ أما  لو ماؿ

دمحم )ص( فهو كإف كاف من أشرفهم نسبان، ككاف مشهوران ابلصادؽ األمْب، كصاحب ا٣بيلق 
العظيم، إاٌل أنو ٓب يكن زعيم قبيلة كال رئيس عشّبة، كال ٲبلك ماالن كال جاىان عريضان، كىم 

بوة ٯبب أف تكوف لعظماء ا٤بظاىر كاأللقاب، كىم ال يعلموف أهنا من اختيار يعتقدكف أف الن
هللا كإعداده لؤلنبياء، لقد اختار لرسالتو من صاغو هللا صياغة متكاملة تؤىلو للقياـ هبذه 

اَّللَّي أىٍعلىمي )كقولو  ْٖالطور/( كىاٍصربٍ ٢ًبيٍكًم رىبًٌكى فىًإنَّكى أبًىٍعييًننىاا٤بسؤكلية الثقيلة الكبّبة كقولو )
 . ُِْاألنعاـ/( حىٍيثي ٯبىٍعىلي رًسىالىتىوي 

 كٌَْمَ زَؼْلٍ دَسَـَدضٍ ؤَىُْْ َّوْغٌَُِٕٔ سَلَْٔصَ سَزِّيَ َٗمُْٖ هَغَْٔنَد زَْْنَيُْْ َٓؼِْؾَعَيُْْ كِِ خُْمََْدشِ خُذَُّْْٗد ًَسَكَؼْنَد زَؼْنَيُْْ﴿ -ٕٖ
 ﴾ د ًَسَلَْٔصُ سَزِّيَ خَْْشٌ َِّٓٔد َّفَْٔؼٌََُُِْٕعَّخِزَ زَؼْنُيُْْ زَؼْنًد عُخْشًِّّ

االستفهاـ إنكارم للتعجب! فرٌد هللا عليهم مستنكران ىذا االعَباض، كعلى خلطهم بْب قيم 
( أىم ٲبنحوف النبوة، كٱبٌصوف هبا من َأُىْم يَػْقِسُموَف َرْْتََ  رَبِّكَ : )ا٘تعىنالسماء كقيم األرض، 

ائهم، ىل أنتم تعرفوف مكاف ا٣بّب كالفضل كالعظمة؟ ىل أنتم ىو أكا من العباد ٕبسب ؤ شا
إف كا٤براتب، تفهموف معُب القيم الٍب ترفع الناس درجات؟ ىل فٌوض هللا إليكم توزيع ا٤بناصب 
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هللا ىو الذم يقسم فضلو ابلعدؿ، كيعلم كزف العظمة، كأين ىي، كمن يتحمل مسؤكليتها عن 
( النبوة منصب إ٥بي، كالنيب رؼ من أين، وِف أين، وإىل أينع أً رحم هللا امر اإلماـ علي )ع( )

م ليبٌلغ عن هللا، سبحانو أبمانة كاقتدار، فهل يريد ا٤بَبفوف أف ٱبتاركا  من يبٌلغ عنو، كيتك
ف أيذنوا لو؟! أف ينوب عنهم دكف أاب٠بو من ال أيٛبنو كال يرتضيو، كىل ٯبيز ا٤بَبفوف ألحد 

نَػُهْم َمِعيَشتَػُهْم ِف اْٖتََياِة ال ٯبيزكنو على أنفسهم؟ ) جازكا على هللا ماأفكيف  َٟتُْن َقَسْمَنا بَػيػْ
يْػَيا  قرض، لعلمنا ٗبصاّب عبادان، ككفألرزاؽ ُب معيشتهم على ىذه األا( ٫بن نقسم الد 

حكمتنا كتقديران لعمراف األرض ك٭بو ىذه ا٢بياة، كضمن قاعدة األسباب كا٤بسببات، كليس 
َّل يشغلك رزؽ كم ُب شيء من ذلك، عن اإلماـ ا٢بسن العسكرم )ع( )ألحد أف يتح

، ٫بن ٕبكمتنا جعلنا ىذا غنيان كىذا فقّبان، ّْٖ/ٖٕالبحار( مضموف عن عمل مفروض
وإذا كاف أمر ا٘تعيش  مل يرتكو ٙتم، وىو َّل يقاس ابلنبوة، كفاكتنا بينهم ُب األمواؿ كاألرزاؽ، 

، فكيف نَبؾ أمر النبوة العظيم كالدين القيم الكرًن سنابل تولينا قسمتو ِبيف وىو دوهنا
كىاتي كىاأٍلىٍرضي كىمىٍن اكىلىًو اتػَّبىعى ا٢بٍىق  أىٍىوىاءىىيٍم لىفىسىدىًت السَّمى ألىوائهم كمشتهياهتم؟! كقولو )

  .ُٕا٤بؤمنوف/( ًفيًهنَّ 
فاكتنا بقوهتم هتم، ك ااىبهم كملكاهتم كقدر و فنحن كما قسمنا معايش الناس، كذلك قسمنا م

( متفاكتو، أننا جعلنا َوَرفَػْعَنا بَػْعَضُهْم فَػْوَؽ بَػْعٍض َدرََجاتٍ كٔبما٥بم كأشكا٥بم كاختصاصاهتم )
اء، كأقوايء كضعفاء، كعلماء كبسطاء.. إْب، كجعلنا بينهم صحٌ أمنهم أغنياء كفقراء، مرضى ك 

ف كفق عوامل متعددة، تفاكاتن ُب الذكاء كالشجاعة كاألخبلؽ، كأسباب ىذا التفاكت يكو 
كٚبتلف من بيئة إٔب بيئة، كمن ٦بتمع إٔب ٦بتمع، كمن عصر إٔب عصر، كمن فرد إٔب فرد، 

الطبيعي ضركرم لتنوٌع األدكار ا٤بطلوبة، كتعدد األسباب كاالختبلؼ ا٤بسٌخر كىذا التفاكت 
اب يتفاكت كا٤بسؤكليات ا٤برغوبة للخبلفة ُب األرض، كعن ىذا التفاكت ُب األدكار كاألسب

( اّلِلَُّ َأْعَلُم َحْيُث ٣َتَْعُل ِرَسالََتوُ الرزؽ، كذلك نصطفي للرسالة كالنبوة من نشاء كقولو )
: من التسخّب ُب ا٣بدمة كتنوٌع األعماؿ، سخراي( لِيَػتَِّخَذ بَػْعُضُهْم بَػْعًضا ُسْخرايًّ ) ُِْاألنعاـ/

اإلنساف مدين بطبعو، كالناس فينتفع أحدىم بعمل اآلخر، ال من السخرية كاالستهزاء، 
ف هللا ال يفضل إنساف على إنساف، كال ٲبكن أف تدار ا٢بياة أيتكاملوف ابجتماعهم كتعاكهنم، ك 

كالعباد إالٌ عن طريق ىذا التفاكت، فينفع بعضهم بعضان ُب  ٫بو التقدـ ا٢بضارم كعمراف الببلد
كفاءات وتعدد فيحصل التعاوف وتبادؿ اٗتِبات واستثمار القضاء حوائجهم، 

ا٤بتبادلة بْب الناس تكسر من  ا٤بسخرة ٌف ا٢باجة إ، اَّلختصاصات، وإذا تساوى الناس ىلكوا
كربايء ا٤بغركرين، كتزيد من التآلف بينهم، كىذا التفاضل ُب ا٤بواىب أدل إٔب بناء ا٢بضارات، 

ييسٌخر كبذلك تطورت الصناعات كتنٌوعت االخَباعات، كدكالب ا٢بياة ا٤بتحرؾ حْب يدكر 
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استعبلء طبقة على طبقة، أك فرد على بعض الكفاءات لبعض، كليس التسخّب ىو االستعبلء، 
ر الفقّب للغِب، كمسخر ا٤بريض ر بعضهم لبعض ُب كل موضع، فسخٌ فرد، إف كل البشر مسخٌ 

العمل، كمسٌخر ا٤بهندس للعامل كلصاحب العمل، للطبيب، كمسخر العامل لصاحب 
مهندس كللعامل على السواء.. إْب ككل كاحد مسٌخر لآلخر كصاحب العمل مسٌخر لل

تلقائيان، ككلهم مسٌخركف للخبلفة ُب األرض كُب ذلك دقة ُب التقدير، كٝباؿ ُب التدبّب، 
ًإفَّ الًَّذينى آىمىنيوا ألداء األحسن ُب كل شيء، كقولو )كحكمة ُب التوزيع، كالفوارؽ تكوف اب

)إنكم إٔب  ِف غرر اٖتكم، َّالكهف/( الى نيًضيعي أىٍجرى مىٍن أىٍحسىنى عىمىبلن  كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت ًإانَّ 
: الناس للناس من بدك كمن قاؿ الشاعرحوج منكم إٔب إعراب األقواؿ( أإعراب األعماؿ 

تقسيم الرتب كا٤بنازؿ العلمية كالركحانية بعض لبعض كإف ٓب يشعركا خدـ، كىكذا  –حضر 
ليوفى واه كقولو )على أساس طاعة هللا كتق ( كىًلكيلٌو دىرىجىاته ٩بَّا عىًمليوا كىمىا رىب كى ًبغىاًفلو عىمَّا يػىٍعمى

َر الزَّاِد التػَّْقَوى، كقولو )ُِّ/نعاـاأل  الواسعة اي (َوَرْْتَُ  رَبِّكَ ) ُٕٗالبقرة/( َوتَػَزوَُّدوا فَِإفَّ َخيػْ
كالعصمة كا٣بيلق العظيم كالعلم الواسع،  دمحم، كرعايتو لك كتسديده كأتييده لك ابلنبوة كالرسالة

ٌر ٝتَّا ٣َتَْمُعوفَ كٞبلك للقرآف الكرًن ) حيث  ،( من األمواؿ كاألشكاؿ كا١بماؿ كحسن ا٢باؿَخيػْ
أسند ٝبع ا٤باؿ إٔب الناس ال إٔب هللا تعأب، كلكنو تعأب يصيب برٞبتو من يشاء، كال يضيع 

ىل كقولو أ٥با هللا من يشاء من عباده ٩بن يعلم أهنم ٥با  ( ٱبتارَوَرْْتَُ  رَبِّكَ جر اسنْب )أ
الدنيوية الكثّبة ال تعدؿ كا٤بغرايت ككل الثركات ، َُٓالبقرة/( َواّلِلَُّ ٥َتَْتص  ِبَرْْتَِتِو َمْن َيَشاءُ )

كالقرب منو سبحانو. من دعاء اإلماـ علي كرضاه حاطة رٞبة هللا إجناح بعوضة ُب مقابل 
٘بعل يب حاجة إٔب أحد من شرار خلقك، كما جعلتو يب من حاجة فاجعلها )ع( )اللهم ال 

إٔب أحسنهم كجهان، كأسخاىم هبا نفسان، كأطلقهم هبا لساانن، كأقلهم علٌي هبا مىٌنان( 
 . ٔٓصٖٕالبحار
ؼَدسِؾَ ػََِْْيَد ِٖ ُِسٌُُْظِيِْْ عُوُلًد ِْٖٓ كَنَّصٍ ًًٌَََََُُْٓد ؤَْٕ ٌٌََُّٕ خُنَّدطُ ؤَُّٓصً ًَخلِذَشً َُفَؼَِْنَد َُِْٖٔ ٌَّْلُشُ زِدُشَّلَْٔ ﴿ -ٖ٘-ٖٖ

 ﴾ًَصُخْشُكًد ًَبِْٕ ًَُُّ رَُِيَ ََُّٔد َٓعَدعُ خُْمََْدشِ خُذَُّْْٗد ًَخُْأَخِشَشُ ػِنْذَ سَزِّيَ ُُِِْٔعَّوِنيَ ،عُشُسًخ ػََِْْيَد َّعٌَِّحٌَُٕ ًَُِسٌُُْظِيِْْ ؤَزٌَْخزًد ًَ ، َّظْيَشًَُٕ 
يضان تكشف اآلية عن الطبيعة البشرية الٍب أة رٌد على من قاؿ أف الفقر ال يصلح للنبوة، ك اآلي

مواؿ كحٌب الدنيا عن النيب )ص( )حٌب الدنيا رأس  تستهويها الٌشهوات كا٤بلٌذات كحٌب األ
ة ا٤بادية أكثر ٩با يرتبط ي، ألف اإلنساف يرتبط ابألمور ا٢بسٌ ّْٕ/ٔركح البيافكل خطيئة( 

ر الركحية ا٤بعنوية، عن اإلماـ ا٢بسْب )ع( )الناس عبيد الدنيا، كالدين لعق على ألسنتهم ابألمو 
فَِإْف كقولو )  ُٕٔص ٙبف العقوؿ درت معايشهم، فإذا ٧ٌبصوا ابلببلء قٌل الداٌينوف( ٰبوطونو ما

َها ِإَذا ُىْم َيْسَخطُوفَ  َها َرُاوا َوِإْف ملَْ يُػْعَطْوا ِمنػْ ، أم إٌف ا٢بياة الدنيا ٖٓة/التوب( ُأْعطُوا ِمنػْ
كرب أزىيدة ال تساكم عند هللا شيئان بكل زينتها كأموا٥با كزخارفها كمتاعها كذىبها كفضتها، ك 
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اع قليل مهما كثر كتنوٌع، كمؤٌقت متدليل على ىواهنا أنو سبحانو ٯبعلها ٤بن يكفر بو، إنو 
ومها كثّبة، كتبعاهتا كٮباهتا قصّبة، كزائل كال يتجاكز حدكد فسحة العمر ُب ىذه الدنيا، الٍب لذٌ 

من العلو كالتسامي طويلة! لذلك ٠باىا دنيا، من الدنو كالتسافل، ك٠بى اآلخرة الدار العليا، 
كيفضلوف الدنيا ( غّب مؤمنْببقى لئلنساف، كلكن الناس )أألهنا دار ا٣بلود كالبقاء، كىي خّب ك 

 رٞبتو سبحانو بعباده لوٌسع الدنيا على كلوال ا٣بوؼ من افتتاف الناس، كلوالعلى اآلخرة، 
 الذين كفركا توسيعان كامبلن، كجعلهم يستغرقوف ُب النعيم ا٤بتنوع، كالكفار شر خلق هللا كقولو

ًيَّةً ) َوَلْوََّل َأْف )ا٘تعىن: ، فذكر شيئان من ىذا النعيم كليس حصران، ٔالبينة/( أيكلىًئكى ىيٍم شىر  اٍلربى
(  لوال أف الناس يؤثركف نعيم الدنيا على نعيم اآلخرة، كلوال خشية أف ً  َواِحَدةً َيُكوَف النَّاُس أُمَّ 

يفًب الناس ابلكفر فيصّبكا أمة كاحدة كافرين ببل علم طلبان لبلمتيازات، كتوىم أف ذلك فضيلة 
 ْبك٢بزف ا٤بؤمن ،ار، إذا رأكا سعة ا٣بّب كالرزؽ عندىم دكف غّبىم كتبذؿ رخيصة ٥بمُب الكفٌ 

( ألعطينا الكافرين من الثراء أكثر ٩با ىم عليو َٕتََعْلَنا ِلَمْن َيْكُفُر اِبلرَّْْتَنِ ٌمهم ذلك )كغ
( ١بعلناىم أثرايء قادرين فيبنوف قصورىم من عدة طوابق عالية، لِبُػُيوهِتِْم ُسُقًفا ِمْن َفضَّ ٍ )

( كدرجات َوَمَعارِجَ األانقة )ُب ا٤بتنوعة ك كأسقفها من فضة مزخرفة أبنواع الزينة كالنقوش ا١بميلة 
َها َيْظَهُروفَ ) كمصاعد فضية كثّبة دليل على فخامة البناء ( عليها يصعدكف إٔب الطوابق َعَليػْ

 .خبلٌبةٝبيلة العليا ا٤بطٌلة على مناظر 
تنوعة ُب فنوهنا كأانقتها ا٤بميلة ك ا١بكثّبة كعالية كمزخرفة ابلنقوش ( َولِبُػُيوهِتِْم َأبْػَواابً ) -ّْ
َها يَػتَِّكُئوفَ ( فضية فخمة )َوُسُررًا) كجعلنا بيوهتم مزخرفة من ذىب ( َوزُْخُرفًا) -ّٓ( َعَليػْ

، كقولو ِْلقماف/( ٭بيىتًٌعيهيٍم قىًليبلن ٍبيَّ نىٍضطىر ىيٍم ًإٔبى عىذىابو غىًليظو كأعطاىم ما يشتهوف كقولو )
تًنىا سىنىٍستىٍدرًجيهيٍم مً ) بيوا آبًىايى إلماـ الصادؽ ا، عن ُِٖاألعراؼ/( ٍن حىٍيثي الى يػىٍعلىميوفى كىالًَّذينى كىذَّ

ا٤بؤمنْب أغنياء كُب الكافرين فقراء، ُب )ع( )لو فعل هللا ذلك ٤با آمن أحد، كلكنو جعل 
نور ألمر كالنهي كالصرب كالرضا( متحنهم اباا٤بؤمنْب فقراء، ٍب ُب الكافرين أغنياء ك ُب كجعل 
ٔب منع ىذا الفرض، مراعاة ٤بشاعر عباده ا٤بؤمنْب أف تكوف فتنة كلكن هللا تعا، ٗٗٓ/ْالثقلْب

يْػَيا) .اإلٲبافالثبات على ىم على ٥بم تصدٌ  ( ككل ذلك َوِإْف ُكل  َذِلَك َلمَّا َمَتاُع اْٖتََياِة الد 
اب، ىذه النعم عقكسائل التمتع ُب ا٢بياة الدنيا ا٤بؤقتة، الٍب ُب حبل٥با حساب، كُب حرامها 

قيم   ) ُُٖب هنج الببلغة حكما٤بقياس لشخصية اإلنساف ككرامتو كمقامو، ىي ليست  الكثّبة
خرة ( عآب اآلَواآْلَِخَرُة ِعْنَد رَبَِّك ِلْلُمتَِّقيَ ( كليس قيمة كل امرئو ما ٲبلكو )كل امرٍئ ما ٤تسنو

ء ىم ، عآب ا١بناف الباقية للمتقْب خاصة هبم، ىؤالتكا٤بخٌبآ تكا٤بفاجآ تا٤بكآفاعآب 
أكـر كأبقى، كيؤثرىم ٗبا ىو أقـو كأغلى، كُب  خر ٥بم ما ىوا٤بكرموف عند هللا بتقواىم، فهو يدٌ 

رَّـى زًينىةى اَّللًَّ الًٍَّب أىٍخرىجى ًلًعبىاًدًه نَبؾ حٌقنا ُب الدنيا كقولو ) ىذا داللة على أننا ال قيٍل مىٍن حى
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اًلصىةن يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً كىالطَّيًٌبىاًت ًمنى الٌرًٍزًؽ قيٍل ًىيى لًلَّذً  نٍػيىا خى عن ، ِّاألعراؼ/( ينى آىمىنيوا ُب ا٢بٍىيىاًة الد 
هللا مالك ا٤بلك  إاٌل  )ليس الزىد أف ال ٛبلك شيئان، كلكن الزىد أف ال ٲبلكك شيء(النيب )ص( 

و (  )من عٌمر دنياه خٌرب مآلو، من عٌمر آخرتو بلغ آمال ِف غرر اٖتكم، ِِٗ/ٗميزاف ا٢بكمة /
اري اآٍلىًخرىةي ٪بىٍعىليهىا لًلًَّذينى الى ييرًيديكفى عيليوًّا ُب اأٍلىٍرًض كىالى فىسىادناكقولو ) ِف ، ّٖالقصص/( تًٍلكى الدَّ

عصى إالٌ فيها، كال يناؿ ما عنده إالٌ يي  )من ىواف الدنيا على هللا أنو ال ٖ٘ٛهنج البالغ  حكم 
اي ابن ) وعنو )ص(، ُٖص ّٕالبحار  (ِبخرتو أارّ  من أحّب ديياه) عن النيب )ص(بَبكها(! 

ريد من الدنيا ما يكفيك، فأيسر ما فيها يكفيك، كإف كنت تريد ما ال ت: إف كنت آدـ
)لو أف الدنيا تعدؿ عند هللا  وعنو )ص( ،َٔٔ/ٓنور الثقلْبيكفيك، فكل ما فيها ال يكفيك(! 

إف هللا تعأب ) وعنو )ص(، ٕٗصٕٕر البحاشربة من ماء(  هاجناح بعوضة ما سقى الكافر من
كنز   (يضكم الطعاـ كالشراب، ٚبافوف عليومر ٰبمي عبده ا٤بؤمن الدنيا كىو ٰببو، كما ٙبموف 

وَّل يعطي الدين  بّ يعطي الدييا ٘تن ٤تّب، و٘تن َّل ٤تهللا إّف ) وعنو )ص(، ُٔ. ْؿ خرب االعم
)إف هللا عزكجل يقوؿ: إين ٓب أغن ، عن أيب ا٢بسن موسى )ع( ِّ/ُٖا٤براغي ( إَّّل ٘تن ٤تبّ 

نور ا ابتليت بو األغنياء ابلفقراء( الغِب لكرامة بو علٌي، كٓب أفقر الفقّب ٥بواف بو علٌي، كىو ٩ب
 . َِٔ/ْالثقلْب
  فمة كاحدة يلتزمو أ فا٤بسلمْب، ىل يكونو كافة : لو كٌسع هللا الدنيا على  سؤاؿ: فائدة

عليهم مفسدة ٥بم، عندئذو يطلبوف الدنيا ابسم الدين،  التوسعة ا٤بفتوحة :إتواب ابإلسبلـ؟
فيعيشوف النفاؽ ابط  َُِٗٗكنز العماؿ خرب   (ويل ٘تن طلب الدييا ابلدين) عن النيب )ص(

هم فلسفة فلؤلعماؿ، كال يطلبوف اإلسبلـ ألنو خّب األدايف، كيظلموف أنفسهم عن الرقي ل
من ) عن النيب )ص(، ِٕالشورل/( ٍزؽى ًلًعبىاًدًه لىبػىغىٍوا ُب اأٍلىٍرضً كىلىٍو بىسىطى اَّللَّي الرًٌ ا٢بياة، كقولو )
ِف غرر ، َِٕٔٗكنز العماؿ خرب اآلخرة، فليس لو ُب اآلخرة من نصيب (  لطلب الدنيا بعم

َّليرتؾ الناس ى دنياه بدينو( كفيو أيضان )ق: من ك والفاجر ى دينو بدنياه،ق: من ك ا٘تؤمن) اٖتكم
(! كفيو أيضان )من جعل منو إلصالح ديياىم إَّّل فتح هللا عليهم ما ىو أارَّ  شيئًا من دينهم

 قاد لو كل سلطاف، من جعل دينو خادمان ٤بلكو، طمع فيو كل إنساف(! نملكو خادمان دينو، ا
َٗيُْْ ػَِٖ خُغَّسَِِْ ًََّمْغَسٌَُٕ ؤََّٗيُْْ ًَبَِّٗ ، ؽَْْيَدًٗد كَيٌَُ َُوُ هَشٌِّٖ ًََْٖٓ َّؼْؼُ ػَْٖ رًِْشِ خُشَّلَِْٖٔ ُٗوَِّْلْ َُوُ ﴿ -ٖٚ-ٖٙ يُْْ ََُْقُذًُّ

 ﴾ ُٓيْعَذًَُٕ
ة الببلغية عمن ال ٲبلك كضوح الرؤية العقائدية العلمية الصحيحة، كعنده يانعلى سبيل الك

شكوؾ كثّبة على منهج هللا، كيفتقد البصّبة النافذة ُب أعمالو كأقوالو كتعامبلتو، سببها الغفلة 
َلَقْد ُكْنَت ِف َغْفَلٍ  فساد ا٢بٌس، كقولو )من ضبللة ك كالغفلة  ،وإليراد منو، كعما ينتهي عما ي

)كيل ٤بن غلبت  ِف غرر اٖتكم، ِِؽ/( ِمْن َىَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَؾ فَػَبَصُرَؾ اْليَػْوـَ َحِديدٌ 
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: سوء البصر العشا(  يَػْعشُ َوَمْن : )ا٘تعىنعليو الغفلة، فنسي الٌرحلة كٓب يستعد ُب ا٤بهلة( 
، بٌْب هللا ةكالتغافل كالبلمباال عاـً تكالاإلعراض  ي( فا٤براد ابلعشنٍ عى )ػكضعف النظر، كإذا تعٌدل ب

( ذلك الزخرؼ كالزينة كالقصور ّّسبحانو مصّب أكلئك الذين أنعمنا عليهم )ُب اآلية 
تؤىلهم لرزؽ اآلخرة  كالذىب كالفضة، ىم عمي عن ذكر هللا، منصرفوف عن طاعتو الٍب

كنعيمها الدائم، كقد اقتضت سنة ا٢بياة أف اإلنساف إذا أعرض قلبو عن ذكر هللا، يصبح 
( عن َعْن ِذْكِر الرَّْْتَنِ الشيطاف قرينان لو كيصاحبو، كيوسوس كيزين لو سوء عملو فّباه حسنان )

( القرافؽ كاألنفس، )ف الكرًن، كعبادة الرٞبن، كأعرض عن اآلايت كالدالئل ُب اآلفاآالقر 
م رٞبة، فهو دستور ا٢بياة كسبيل النجاة، فمن قبلو فقد قبل خّب ا٤بواىب، كفاز أبعظم ظأع

عنو، فقد أعرض عن سعادتو كابتعد عن سبيل ٪باتو، ض ا٤بطالب كانؿ الرغائب، كمن أعر 
كذكر صفة  و ابرمات فبل يشعر بسوء العاقبة،يلقفو الشيطاف كيصاحبو كٲبنيو كيغر تعندئذو ي

( الستمالة قلب ىذا الغافل ا١باحد لربو، الذم يرٞبو كيكرمو كىو يكفر بو كينكر الرَّْْتَنِ )
ٌسر لو شيطاانن يغويو، ي( يعاقبو هللا كفق سننو ُب ا٢بياة ، أف هنيئ كنيُػَقيِّْض َلُو َشْيطَانً فضلو، )

ن، فالشيطاف عليو أضيق،  كنسلطو عليو كنضمو إليو بدالن عن ذكر هللا، كمن ضاؽ عليو الرٞب
، كىو كل كسيلة تقود جاءت يكرة لتعطي صف  العمـو ْليواع الشياطي( الشيطافكلمة )

ىول أك غركران أك إنساانن، الشيطاف إٔب الشر كالفساد كا٤بساكئ كا٤بخاطر كالتهلكة، سواء أكاف 
ارمات فيتبعوهنم، أك علماء السوء كرؤساء الضبللة، يصدكهنم عن سبيل هللا كيدفعوهنم إٔب 

ق مع أىوائو كشهواتو، فيتخٌلى هللا عنو كيَبكو مع لى عن دعوة ا٢بق كا٣بّب، كينطمأم من يتعا
آب كا٤بفاسد الستعدادىم ظرغباتو، كيكلو إٔب نفسو كشياطينو فيزيٌنوف لو ارمات كأتخذىم ا٤ب

 .٥با، كٰبسبوف أهنم ُب قمة التقدـ
ٍلفىهيمٍ كىقػىيٍَّضنىا ٥بىيٍم ) كقولو ءى فػىزىيػَّنيوا ٥بىيٍم مىا بػىٍْبى أىٍيًديًهٍم كىمىا خى َوِإْخَوايُػُهْم ) ، كقولوِٓفصلت/( قػيرىانى

ع الناس كُب  ي، كظيفة الشيطاف يوسوس ١بمَِِاألعراؼ/( ٦َتُد ويَػُهْم ِف اْلَغيِّ ُثَّ ََّل يُػْقِصُروفَ 
ًإفَّ الًَّذينى صْب منو كقولو )( ىي الدرع األمْب كىي ا٢بصن ا٢بالتقوىكل األحواؿ، كلكن )

( فَػُهَو َلُو َقرِينٌ ) َُِاألعراؼ/( اتػَّقىٍوا ًإذىا مىسَّهيٍم طىاًئفه ًمنى الشٍَّيطىاًف تىذىكَّريكا فىًإذىا ىيٍم ميٍبًصريكفى 
مبلـز لو، يصاحبو ال يفارقو، ليضلو كيغويو، فيصّب ىو قرينو بدالن عن ذكر هللا، فيستغرؽ ُب 

 لكه مى ي كشأنو كما اختاره لنفسو، كما أف ا٤بؤمن يقرف هللا بو مؾ هللا ىذا ا٤بتعاالفساد، أم يَب 
، كقولو ّٔالنحل/( فَػَزيََّن َٙتُُم الشَّْيطَاُف َأْعَماَٙتُمْ يرشده كيهديو إٔب صراط مستقيم كقولو ) ّبصا
فىبلى كقولو ) ُِْطو/( ٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىىكىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ذًٍكرًم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضىٍنكنا كى٫بىٍشيريهي يػى )

الى ٘بىٍعىٍل مىعى اَّللًَّ ًإ٥بىنا آىخىرى كقولو ) ،ُِّالشعراء/( تىدٍعي مىعى اَّللًَّ ًإ٥بىنا آىخىرى فػىتىكيوفى ًمنى اٍلميعىذًَّبْبى 
( كأف ىؤالء ِن السَِّبيلِ َوِإيػَُّهْم لََيُصد ويَػُهْم عَ ) -ّٕ، ِِاإلسراء/( فػىتػىٍقعيدى مىٍذميومنا ٨بىٍذيكالن 
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، ًنالشياطْب ليمنعوف قرانءىم عن سبيل هللا كطريق ا٢بق كالصراط ا٤بستقيم كالدين القو 
كيكونوف فريسة سهلة للشيطاف، ٍب تنقلب ا٤بوازين الصحيحة عندىم، فيتصوركف عقائدىم 

( َف َأيػَُّهْم ُمْهَتُدوفَ َو٤َتَْسُبو التقدـ كالتطٌور كالقوة كاالقتدار ) ىوالباطلة كفسادىم كظلمهم 
ار أهنم على خّب كنور كبصّبة، كأهنم ُب أحسن األحواؿ، كال يفسح ٥بم كٰبسب الكفٌ 

ٍلنىا الشيطاف اجملاؿ أف يستفيقوا من غفوهتم، كيرجعوا عن فسادىم كقولو ) أىٓبٍى تػىرى أىانَّ أىٍرسى
ا فىبلى  ،كىاًفرًينى تػىؤيز ىيٍم أىزًّا الشَّيىاًطْبى عىلىى الٍ  ٍل عىلىٍيًهٍم ًإ٭بَّىا نػىعيد  ٥بىيٍم عىدًّ  ، كقولوْٖ-ّٖمرًن/( تػىٍعجى

نٍػيىا كىىيٍم ٰبىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم  ،الن قيٍل ىىٍل نػينػىبًٌئيكيٍم اًبأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىا) الًَّذينى ضىلَّ سىٍعيػيهيٍم ُب ا٢بٍىيىاًة الد 
)ما أخسر من ليس لو ُب اآلخرة نصيب(!  ِف غرر اٖتكم، َُْ-َُّالكهف/( ٰبيًٍسنيوفى صينػٍعنا

( التعبّب ابلفعل ا٤بضارع ا٤بستمر: للداللة على أف َو٤َتَْسُبوفَ ( )لََيُصد ويَػُهمْ قاؿ) -ُ:فائدة
العملية قائمة كمستمرة ككاضحة، يراىا ا٤بؤمنوف فيتقوف، كال يراىا الضالوف ا٤بفسدكف السائركف 

ئو لعبده، كىو ينهاىم ييقٌيض هللا الشيطاف كيه كيف  :سؤاؿ -ِ ،إٔب جهنم كىم ال يشعركف
لطافو، كسلبهم التوفيق لتصميمهم على أ: أم منعهم هللا رٞبتو ك جوابعن اتباع خطواتو؟ 

( فَػَلمَّا زَاُغوا َأزَاَغ اّلِلَُّ قُػُلوبَػُهمْ ) كقولو  ،الكفر، فلم يبق ٥بم قرانء كأصحاب سول الشياطْب
لىةي فىًمنػٍهيٍم مىٍن ىى ) ، كقولوٓالصف/ ِف هنج ، ّٔالنحل/( دىل اَّللَّي كىًمنػٍهيٍم مىٍن حىقٍَّت عىلىٍيًو الضَّبلى

 بو الضبلؿ إٔب الردل(   ر  يم بو ا٥بدل، ٯبىي ق)من ال يست ٕٛالبالغ  كتاب
ًََُْٖ َّنْلَؼٌَُُْ خٌََُّْْْ بِرْ ظََِْٔعُْْ  ، ؾْشِهَِْْٖ كَسِحْظَ خُْوَشُِّٖلَعََّ بِرَخ ـَدءََٗد هَدٍَ َّد َُْْطَ زَْْنِِ ًَزَْْنَيَ زُؼْذَ خَُْٔ ﴿ -ٜٖ-ٖٛ

 ﴾ ؤٌََُّْْٗ كِِ خُْؼَزَخذِ ُٓؾْعَشًٌَُِٕ
ط ا٢بياة يعراض عن ذكر هللا، كإذا النص القرآين يطوم شر اؿ العشي كاإلحكىم ابقوف على 

ٍنًب أىٍف تػىقيوؿى نػىٍفسه ايى حىٍسرىاتى عىلىى مىا فػى ) كقولو بسرعة، كيواجهوف ا٢بقيقة أبعينهم رٍَّطتي ُب جى
( أحدىم ُب عآب اآلخرة ا٢بتمي كمعو قرينو ىواه َحتَّ ِإَذا َجاَءنَ : )ا٘تعىن، ٔٓالزمر/( اَّللًَّ 

 ( على ٫بو التمِب،قَاؿَ ليم )بللو كما يستتبعو من العذاب األضنكشف لو عن اكشيطانو، ك 
الذين أضلوه، متأذاين من ه الفاسدين ء٨باطبان لقرينو الشيطاف الذم أغواه، ك٨باطبان أصدقا

َنَك بُػْعَد اْلَمْشرِقَػْيِ ) صحبتهم ( بعد ما بْب ا٤بشرؽ كا٤بغرب، كناية ببلغية عن لَْيَت بَػْيِِن َوبَػيػْ
ليتِب ٓب أرؾ كٓب أعرفك، ككنت بعيدان عنك بعد ا٤بشرؽ من  أطوؿ مسافة ٲبكن تصٌورىا، اي

سيئان ضاران بتزينك ٕب الباطل بصيغة ا٢بق ُب  قان ي( الصاحب، كنت ٕب رففَِبْئَس اْلَقرِينُ ا٤بغرب )
نك مشدكد معي ُب سلسلة كاحدة إالدنيا، حيث أضللتِب الضبلؿ البعيد، كأكردتِب النار، ف

 -ّٗ، ّٖالنساء/( َوَمْن َيُكِن الشَّْيطَاُف َلُو َقرِيًنا َفَساَء َقرِيًنا) العذاب ا٤بهْب كقولوزايدة ُب 
َفَعُكُم اْليػَ ) ( ما ظلمتم ُب الدنيا أنفسكم ِإْذ ظََلْمُتمْ ( ٛبنيكم ىذا بسبب ظلمكم )ْوـَ َوَلْن يَػنػْ

كظلمتم غّبكم، ابلكفر كالفساد كاالعتداء على حقوؽ الناس، فلن ينفعكم االعتذار، كإلقاء 
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( فكل منهما ظآب كمقٌصر، ككل كاحد نصيبو ِف اْلَعَذاِب ُمْشرَتُِكوفَ ) التبعة على الغّب ألنكم
تىًِب ٓبىٍ ) كىو بعينو عذاب لكم كقولو ،من العذاب ًليبلن ايى كىيٍػلىٌبى لىيػٍ انن خى ٍذ فيبلى لىقىٍد أىضىلًَِّب عىًن  ، أىٚبًَّ

 .ِٗ-ِٖالفرقاف/( الذًٌٍكًر بػىٍعدى ًإٍذ جىاءىين كىكىافى الشٍَّيطىافي ًلئٍلًٍنسىاًف خىذيكالن 
َّ ؤًَْ ظَيْذُِ خُْؼَُِْٔ﴿ -ٓٗ  ﴾ ًََْٖٓ ًَدَٕ كِِ مََِدٍٍ ُٓسِنيٍ ؤَكَإَْٗطَ ظُغِْٔغُ خُقُّْ

استفهاـ إنكارم للتعجب كالنفي، ٤بن تنادم، كتنّب الطريق؟ كال ٠بيع كالبصّب!؟ كىذا تشبيو 
ُب عدـ االنتفاع ٗبا يسمعونو من اآلايت البينات، كما يركنو من ا٢بجج  فِب للكٌفار

نهم كالصم كالعمي ُب عدـ كلك ،األعمى، كىم ليسوا صمان كال عميان ألطرش ك الساطعات، اب
، كختمت الشهوات على فال تستقبل اٙتدى ْلهنم عطّلوا البصريةاالنتفاع هبذه األجهزة، 

استحوذ عليهم الشيطاف فزين ٥بم  يسمعوف كلمتو، أعينهم كآذاهنم كقلوهبم، فبل يركف ا٢بق كال
عيوفى ٥بىيٍم قػيليوبه الى يػىٍفقىهيوفى هًبىا كى٥بىيٍم أى ) طريق الفساد كقولو ٍعْبيه الى يػيٍبًصريكفى هًبىا كى٥بىيٍم آىذىافه الى يىٍسمى

اأٍلىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىل   لىًتًهٍم ) ، كقولوُٕٗاألعراؼ/( هًبىا أيكلىًئكى كى كىمىا أىٍنتى هًبىاًدم اٍلعيٍمًي عىٍن ضىبلى
تًنىا فػىهيٍم ميٍسًلميوفى  ليس اْلعمى من يعمى ) عن النيب)ص( ُٖل/النم (ًإٍف تيٍسًمعي ًإالَّ مىٍن يػيٍؤًمني آبًىايى

سمع من ، كظيفة الرسوؿ أف يي َُِِكنز العماؿ خرب   (بصره، إ١تا اْلعمى من تعمى بصريتو
فإذا ىم عطٌلوا جوارحهم، كطمسوا  ،يريد السماع، كيهدم من يريد ا٥بداية كيبصر طريقها

٥بم من شيء، فقد قاـ منافذ قلوهبم، فما للرسوؿ إٔب ىداىم من سبيل، كال عليو من ضبل
يًّا) بواجبو كقولو  (فَػَهْل َعَلى الر ُسِل ِإَّلَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبيُ كقولو ) َٕيس/( لًيػيٍنًذرى مىٍن كىافى حى

فهم( ا آاتىم كما عرٌ إف هللا عزكجل احتج على الناس ٗب، عن اإلماـ الصادؽ )ع( )ّٓالنحل/
 .ُّٔ/ُالكاُب
( أفأنت اي دمحم تقدر أف تسمع ىؤالء الكفار ا٤بعاندين الذين ىم لص مَّ َأفَأَْيَت ُتْسِمُع ا: )ا٘تعىن

وعمى كالصم كالعمي،  الذين فقدكا ٠بع قلوهبم كإصغاء عقو٥بم، كفقدكا بصائر أفئدهتم، 
، كاآلية تسلية للنيب )ص( فقد كاف ٯبهد بصائر القلوب أشد من عمى العيوف واْلٔتاع

 .ادكف إال طغياانن كضبلالن نفسو ليكونوا مؤمنْب، كىم ال يزد
َوَمْن َكاَف ِف َااَلٍؿ ( الذين ال يبصركف ا٥بدل كطريق الرشاد كالنجاة )َأْو تَػْهِدي اْلُعْميَ )

( كقد عطف الضبلؿ على العمى، أم كمن كاف مغموسان ُب الضبلؿ الواضح كمستغرقان ُمِبيٍ 
ضبل٥بم، كاليضيق صدرؾ إف  ُب الفساد؟ أم ال تتكلف ُب دعوهتم كال ٙبزف على إعراضهم ك 

)بعثت داعيان كمبلغان كليس إٌٕب من  عن النيب)ص( .كفركا كعاندكا كاتىو فكراين كركحيان كعمليان 
      .ْٔٓكنز العماؿ خرببليس مزينان كليس إليو من الضبللة شيء( إا٥بدل شيء، كخلق 

 ﴾ ؤًَْ ُٗشَِّنَّيَ خَُّزُِ ًَػَذَْٗدىُْْ كَةَِّٗد ػََِْْيِْْ ُٓوْعَذِسًَُٕ ،ٌَٕ ةَِّٗد ِٓنْيُْْ ُٓنْعَؤُِكَةَِّٓد َٗزْىَسََّٖ زِيَ كَ ﴿ -ٕٗ-ٔٗ
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ذا ذىب هللا بنبيو كتوفاه قبل إ( األمر ال ٱبرج عن ىذين ا٢بالْب، فَفِإمَّا يَْذَىََبَّ ِبكَ )ا٘تعىن:  
َتِقُموفَ هم )مناالنتقاـ  ُهْم ُمنػْ ومعىن بعد كفاتك، منهم  ( فيستوٕب هللا سبحانو االنتقاـفَِإنَّ ِمنػْ

ًإانَّ ) هم، ال ا٢بقد كالتشٌفي كقولوم: ىو العقاب العادؿ الذم يتناسب مع جرائاَّليتقاـ اإلٙتي
تىًقميوفى   ان ايي( كإف بقيت حَأْو يُرِيَػنََّك الَِّذي َوَعْدَنُىمْ ) -ِْ، ِِالسجدة/( ًمنى اٍلميٍجرًًمْبى مينػٍ

غمْب، كىذا ما حدث ابلفعل حيث دخل الرسوؿ مكة دمحم أظهرؾ هللا عليهم كمكنك منهم مر 
( فَِإنَّ َعَلْيِهْم ُمْقَتِدُروفَ اهتا، بعد أف أخرجوه منها خائفان يَبقب، )تفاٙبان منتصران، كاستسلم لو ع

كىم ُب قبضتنا كٙبت قدرتنا على كل حاؿ، كمتمكنوف منهم من إنزاؿ العذاب هبم، كىم ليسوا 
 لو ٗبعجزين. 

 ﴾ًَبَِّٗوُ َُزًِْشٌ َُيَ ًَُِوٌَِْٓيَ ًَعٌَْفَ ظُغْإٌََُُٕ ،يَ ػَََِ فِشَخهٍ ُٓغْعَوٍِْْ عَْٔغِيْ زِدَُّزُِ ؤًُلَِِ بَُِْْيَ بَِّٗكَدعْ﴿ -ٗٗ-ٖٗ
أما أنت اي دمحم فخذ ىذا القرآف الكنز الثمْب كاعتصم بو، فإنو حبل هللا ا٤بتْب، كىو خبلصة 

قو، كتدكر معو حيث يدكر ُب أكامره كنواىيو لي ٌلق ٖبي ، كٚبورساالت ٝبيع األنبياء، كاثبت علي
 هللا ٔبكمواعظو، كأنت مطمئن القلب، كيؤكد القرآف ىذه ا٢بقيقة، كفيها تثبيت كذلك للدعاة إ

( فتمسك فَاْسَتْمِسْك اِبلَِّذي ُأوِحَي ِإلَْيكَ ) ا٘تعىن:من معاانة،  امن بعد النيب)ص( مهما القو 
خيذيكا مىا ) حيناه إليك، أبف تتلوه حق تبلكتو، كتتبع منهجو كقولوأك  ( الذمَّلسالـابلقرآف )ا

نىاكيٍم بًقيوَّةو  ( إنك على دين حق قيم موصل إٔب ِإيََّك َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ ) ُُٕاألعراؼ/( آىتػىيػٍ
دو إٔب النجاة، ؤ ( ال عوج فيو ماَّلسالـهللا كإٔب دار كرامتو، دين مبارؾ ال يضل سالكو كىو )

ضهم عن دين هللا، فإف اإلانء ودىم كإعراحفبل ٰبزنك ج ،توم بك كال ينحرؼ كال ٰبيدال يل
( إٌف ىذا القرآف يذكركم اب كاليـو اآلخر،كإنو َوِإيَُّو َلذِْكٌر َلَك َوِلَقْوِمكَ ) -ْْٗبا فيو!،  حينض
ىم، ع القرآف من شأهنم كذكر رفشرؼ عظيم لك كلقومك من العرب، تذكركف بو بْب األمم، ل

ؿ عنها األمة الٍب اسهنا لتبعة ضخمة تي إكنشر سلطاهنم كلغتهم ُب شرؽ األرض كغرهبا، ك 
تعلم القرآف عن ( عن شكر ىذه النعة الكربل، كتسألوف َوَسْوَؼ ُتْسأَُلوفَ اختارىا هللا لدينو )

 ةكمنًٌ  كتعليمو كالعمل بو، كقد خصكم هللا بو من دكف العا٤بْب، فإنو نعمة النعم، كقمة القمم،
 .ا٤بنن، فهو حجة هللا عليكم، لذلك ستسألوف عنها يـو القيامة كما ستسألوف عن النعيم

 فبل عذر بعد التذكّب. ٖالتكاثر/( ٍبيَّ لىتيٍسأىلينَّ يػىٍومىًئذو عىًن النًَّعيمً كقولو )
 ﴾خُشَّلَِْٖٔ آَُِيَصً ُّؼْسَذًَُٕ ًَخعْإٍَْ َْٖٓ ؤَسْعَِْنَد ِْٖٓ هَسِِْيَ ِْٖٓ سُعُِِنَد ؤَـَؼَِْنَد ِْٖٓ دًُِٕ﴿ -٘ٗ

( كىذا على سبيل َواْسَأْؿ َمْن َأْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا) ا٘تعىن:)من اآلايت ا٤بتشاهبة( 
ٲبكنو سؤاؿ من تقدمو من الرسل، كقد  الفرض، كفرض ااؿ ليس  ٗبحاؿ، ألف النيب )ص( ال

تباع األنبياء من أ علماء األدايف السماكية السابقة، ك سأؿ أيها النيبإمشلهم هللا برضوانو، أم 
، كليس ْٗيونس/( َفاْسَأِؿ الَِّذيَن يَػْقَرُءوَف اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلكَ ) سبقك من الرسل كقولو
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ٓب بو، كلكنو سؤاؿ دعوة إٔب ىؤالء ا٤بشركْب أف اعن أمر ىو ع الرسوؿ )ص( ٕباجة إٔب سؤاؿ
َأَجَعْلَنا ِمْن ) يتلقوا ا١بواب عليو، فيصححوا معتقداهتم الفاسدةكأف  ُب ىذا السؤاؿ، ايشاركو 

ئلنكار كالنفي، أم ىل ىناؾ أحد من الرسل دعا إٔب ل( االستفهاـ ُدوِف الرَّْْتَِن َآِٙتًَ  يُػْعَبُدوفَ 
الت السماكية، اتٌفقت على دعوة الناس إٔب توحيد هللا اهللا؟! كبل، كل الرسل كالرس غّب عبادة

( كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ُب كيلًٌ أيمَّةو رىسيوالن أىًف ايٍعبيديكا اَّللَّى كىاٍجتىًنبيوا الطَّاغيوتى ) ( كقولوو إَّّل هللاَّل إل)
: ىو فلسفة ا٢بياة كقيمة الوجود التوحيد: حياة النفس( لتوحيد)ا ِف غرر اٖتكم، ّٔالنحل/

 الواحد ا٤بوٌحد ا٤بٌتحد، الدين )اإلسبلـ( دين هللا ا٤بشهود، كىو أساس هعلى أنو أكرب من ظاىر 
ـُ إِ يتجزٌأ كال يتعدد كال يتفٌرؽ كقولو ) الذم ال ْساَل يَن ِعْنَد اّلِلَِّ اإْلِ  ، كقولوُٗآؿ عمراف/( فَّ الدِّ

بػيرى عىلىى اٍلميٍشرًًكْبى مىا تىٍدعيوىيٍم ًإلىٍيوً أى )  الدينىذا ، ك ُّالشورل/( ٍف أىًقيميوا الدًٌينى كىالى تػىتػىفىرَّقيوا ًفيًو كى
كتؤثٌر كتستمر، فعبلـ كتثبت لكل الرسل كالرساالت السماكية، كىو ا٢بقيقة الٍب تربز  الواحد

أيها ا٤بشركوف ا٤بعاندكف تعلنوف ا٢برب على دمحم)ص( كعلى دعوتو، ٍب تٌدعوف أنكم على ملة 
 )ع(.  إبراىيم
كَََِّٔد ـَدءَىُْْ زِأََّدظِنَد بِرَخ ىُْْ ِٓنْيَد  ،ِٔنيَ َٕ ًَََِٓحِوِ كَوَدٍَ بِِِّٗ سَعٌٍُُ سَذِّ خُْؼَدًَََُُوَذْ ؤَسْعَِْنَد ٌُٓعََ زِأََّدظِنَد بََُِ كِشْػٌَْ﴿ -ٚٗ-ٙٗ

 ﴾َّنْمٌٌََُٕ
 اؿهٌ كي العرب كقيمهم، كىذه طبيعة ا١بتشابو اعَباضات فرعوف كقيمو، مع اعَباضات مشر 

( ٗبعجزاتنا الباىرات الدالة َنا ُموَسى ِبَِاَيتَِناَوَلَقْد َأْرَسلْ : )ا٘تعىنا٤بتعالْب ُب كل زماف كمكاف، 
على صدقو ُب دعواه النبوة، كىي تسع معجزات: العصا كاليد البيضاء كالطوفاف كا١براد كالقمل 

فَػَقاَؿ ِإيّنِ َرُسوُؿ ) ( ككجهاء قوموِإىَل ِفْرَعْوَف َوَمَلِئوِ ) كالضفادع كالدـ كالقحط كنقص الثمرات
فَػَلمَّا َجاَءُىْم ِبَِاَيتَِنا ِإَذا ُىْم ) -ْٕ( كمبعوث إليكم ألدعوكم إٔب توحيد هللا، َربِّ اْلَعاَلِميَ 

َها َيْضَحُكوفَ  ( فلما أظهر ٥بم ا٤بعجزات ا٣بارقات، إذا ىم منها يسخركف استهزاءن ِمنػْ
ايت أتباعهم أف تلك اآل اكاستخفافان، كىذا يشّب إٔب استهتارىم كٞباقتهم كسوء تربيتهم، ليوٮبو 

تكررت قص  موسى، والسبب أف أكثر السور واآلايت : فائدةسحر، كأهنم قادرين عليها. 
يذاء من لموف قلة مستضعفة يبلقوف أشٌد اإل، ككاف ا٤بسالِت ُتدثت عن موسى يزلت ِف مك 

ذاء من فرعوف، ٍب دارت عليو الدكائر يكاف بنوا إسرائيل يبلقوف أشٌد اإلزعماء ا٤بشركْب، ك 
ربة ٤بن يعترب، كانتصر موسى، كأيضان سينتصر ا٤بسلموف على ا٤بشركْب و حٌب صار عً كغرؽ كقوم

( كىًإٍف تىٍصربيكا كىتػىتػَّقيوا فىًإفَّ ذىًلكى ًمٍن عىٍزـً اأٍليميورً ) إذا صربكا كاتقوا، كما انتصر موسى كقومو كقولو
امىكيمٍ ًإٍف تػىٍنصيريكا اَّللَّى يػىٍنصيرٍكيٍم كىيػيثػىبًٌ كقولو ) ُٖٔآؿ عمراف/  .ٕدمحم/( ٍت أىٍقدى

 ﴾ًََٓد ُٗشِّيِْْ ِْٖٓ آََّصٍ بَُِّد ىَِِ ؤًَْسَشُ ِْٖٓ ؤُخْعِيَد ًَؤَخَزَْٗدىُْْ زِدُْؼَزَخذِ َُؼََِّيُْْ َّشْـِؼٌَُٕ﴿ -ٛٗ
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ىم ا٤بعجزات الباىرات الٍب ظهرت على يد موسى، كىي أتخذىم متتابعة، كل فدكىكذا ٓب ت
أىفىأىٍنتى تيٍسًمعي الص مَّ أىٍك تػىٍهًدم اٍلعيٍميى كىمىٍن كىافى ) عليهم قولو آية أكرب من أختها، ٩با يصدؽ

ؿو ميًبْبو  ل  أف ا٘تعجزات اٗتارقات ا٘تدىشات َّل َّلوِف ىذه اآلايت د، َْالزخرؼ/( ُب ضىبلى
، فإذا ٓب يكن من نفس اإلنساف كاعظ، ال تنفعو ا٤بواعظ، هتدي قلبًا قاسيًا مل يتأىل للهداي 

ِإَّلَّ ِىَي َأْكبَػُر ِمْن من معجزة مدىشة ) (َوَما يُرِيِهْم ِمْن َآيَ ٍ ) :ا٘تعىنكن لو من هللا حافظ. كٓب ي
عجاز ا٣بارؽ، كأكرب كأكضح كأبلغ كأشد عذاابن من الٍب قبلها،  كىي ابلغة ُب اإل( إاٌل ُأْخِتَها
ٍلنىا عىلىٍيًهمي ) قولون الناظر إليها أهنا أكرب من غّبىا، لئبل يبقى ٥بم عذر كحجة كظٕبيث ي فىأىٍرسى

تو فىاٍستىٍكبػىريكا كىكىانيوا قػىٍومنا ٦بيٍرًمً  تو ميفىصَّبلى ـى آىايى ( ْبى الط وفىافى كىا١بٍىرىادى كىاٍلقيمَّلى كىالضَّفىادًعى كىالدَّ
ىيٍم فىأىخى ) ( كعاقبناىم أبنواع العذاب الشديد ا٤بنذر كقولوَوَأَخْذَنُىْم اِبْلَعَذابِ ) ُّّاألعراؼ/ ٍذانى

( عن كفرىم كعنادىم إٔب حكم َلَعلَُّهْم يَػْرِجُعوفَ ) ِْاألنعاـ/ (اًبٍلبىٍأسىاًء كىالضَّرَّاًء لىعىلَّهيٍم يػىتىضىرَّعيوفى 
عن قـو ال يبصركف إاٌل منافعهم  كا٥بدل كاالستقامة، كلكن ما أغنت اآلايت كالنذر العقل

كأكرب من  ،تفاضل بْب اآلايت الكبّبةكيف نفهم ىذا الفائدة: سؤاؿ: كمصا٢بهم ا٣باصة. 
: الغرض من ىذا الكبلـ أهنن موصوفات ابلكرب كالتأثّب السليب الضار، كلكن إتوابأختها؟! 

ٍب أيٌب أتثّب  ،م حياهتمهعندما يعانوف من ضرر أحدىا، كتؤذيهم كتنٌغص عيشهم، كتكرى
٤بضاعف، كاألذل ا٤بتزايد ها، ٢بصوؿ االنزعاج اتاآلخر يكوف أكثر شدة من الٍب سبقالضرر 

 فيكوف )الببلء على قدر الطباع(كنفوذ الصرب عليها. 
كَََِّٔد ًَؾَلْنَد ػَنْيُُْ خُْؼَزَخذَ بِرَخ ىُْْ  ،نْذَىَ بَِّٗنَد َُُٔيْعَذًَُٕ ًَهَدٌُُخ َّد ؤَُّّيَد خُغَّدلِشُ خدْعُ َُنَد سَزَّيَ زَِٔد ػَيِذَ ػِ﴿ -ٓ٘-ٜٗ

 ﴾ َّنٌُْؽٌَُٕ
: ا٘تعىنسبحانو أبنواع العذاب التدرٯبي بذنوهبم، كخافوا على أنفسهم، اندكه،  أخذىم هللا

يكشف عنهم أف وا ٗبوسى ثاغ( استَوقَاُلوا اَي َأيػ َها السَّاِحُر ادُْع لََنا رَبََّك مبَا َعِهَد ِعْنَدؾَ )
( َنا َلُمْهَتُدوفَ ِإيػَّ ) ( ٗبا أيدؾ كسددؾ كأعطاؾ ا٤بعجزات كالكراماتمبَا َعِهَد ِعْنَدؾَ ) العذاب

راجعوف إٔب دين هللا ا٢بق، لو كشف عنا العذاب، كالعجب ىنا ٗبا ٰبكيو القرآف عن فرعوف 
( فهم أماـ الببلء الشديد، كىم يستغيثوف ٗبوسى اَي َأيػ َها السَّاِحُر ادُْع لََنا رَبَّكَ ) كقومو قو٥بم

 ( اياَي َأيػ َها السَّاِحرُ لك يقولوف لو )ب النجدة لّبفع عنهم الببلء كالعناء كالشقاء، كمع ذللط
م، كٓب يكن السحر صفة ذـ هنو مأيها العآب ا٤باىر، ككانوا يسموف العلماء النوابغ سحرة كيعظ

عليها أهنا  اعندىم، إهنم أدركوا أف ىناؾ قوة خفية غامضة تدعم كتؤيد ىذا الرجل، فأطلقو 
َرُسوُؿ َربِّ م، ُب الوقت الذم يقوؿ ٥بم أنو )( فهو رب موسى كليس رهبادُْع لََنا رَبَّكَ ) سحر

، رب الكائنات ٝبيعان ال ربو كحده، فبل ا٣بوارؽ تنفعهم كال كبلـ الرسوؿ ْٔاآلية/( اْلَعاَلِميَ 
أعماؽ نفوسهم ا٤بؤثر دخل ُب قلوهبم، كٓب يستذكقوا حبلكة اإلٲباف، إهنا إشارة كاشفة عما ُب 
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فَػَلمَّا  ) -َٓكبّبان!    ٧بَبفان  ال يركف ُب موسى إاٌل ساحران الغليظة من إصرارىم على الكفر، ك 
ُهُم اْلَعَذابَ  ( ِإَذا ُىْم يَػْنُكُثوفَ ) ( فلما دعا  موسى هللا ٥بم، ككشف عنهم العذابَكَشْفَنا َعنػْ

ينقضوف عهدىم الذم  قطعوه على أنفسهم، كيصركف على الكفر كالعصياف توٮبان أف ما نزؿ 
بها نطارائن كال يعود إليهم!  كىكذا ا١باىل الكافر يرل األمور ٔباالشدائد حصل  نهبم م

   .ا٤بادم الضٌيق، فيعمل بنفسو الضرر كما يعمل العدك بعدكه
 ﴾ قِشًَُٕد ظُسًََْٗددٍَ كِشْػٌَُْٕ كِِ هٌَِْٓوِ هَدٍَ َّد هٌَِّْ ؤََُْْظَ ُِِ ُِْٓيُ ِٓقْشَ ًَىَزِهِ خُْإَْٗيَدسُ ظَفْشُِ ِْٖٓ ظَمْعِِ ؤَكََِ﴿ -ٔ٘

بعد أف كشف العذاب عنهم بدعاء موسى، ك٤با رأل فرعوف أمر موسى يزيد على األايـ ظهوران 
و لكثرة اتباع الناس ٤بوسى، فأظهر التفاخر، كخطب الناس بعدما تلككشهرة، خاؼ على ٩ب

ؼ ُب ملكو الواسع  ان أف يتصرٌ ي( مفتخران كمتباىقَاَؿ اَي قَػْوـِ َألَْيَس ِل ُمْلُك ِمْصرَ ) اجتمعوا قاؿ
( من ٙبت قصورم كبساتيِب َِتِْري ِمْن َُتِِْت نيل )ال( ا٤بتفرعة من هنر َوَىِذِه اْْلَيْػَهارُ كما يشاء )

( عظمٍب كسعة ملكي،  كما أان فيو من القوة كا٤بلك َأَفاَل تُػْبِصُروفَ ابلطريقة الٍب أريد؟ )
 كىو ،هللا إليو هر خٌ سأبمر فتخر الكن فرعوف فقر موسى كضعفو، ا العظيم؟ كاب٤بقابل الحظو 

 ، كقولوِْلقماف/( ٭بيىتًٌعيهيٍم قىًليبلن ٍبيَّ نىٍضطىر ىيٍم ًإٔبى عىذىابو غىًليظو ) خارج عن ذاتو كمؤىبلتو كقولو
ىيٍم بػىٍغتىةن فػىلىمَّا نىسيوا مىا ذيكًٌريكا بًًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى كيلًٌ شىٍيءو حىٌبَّ ًإذىا فىرًحيوا ٗبىا أيكتي ) وا أىخىٍذانى

و كأقوالو كأفعالو! كلكن ص، كلكنو ٓب يفخر أبكصافو كخصائْْاألنعاـ/( فىًإذىا ىيٍم ميٍبًلسيوفى 
ا١بماىّب ا٤بستعبدة ا٣بانعة ا٤بغٌفلة الذليلة، يغريها ا٤بناظر ا٣بٌداعة القريبة من عيوهنم، كيبهرىا 

رضيو ال تلتفت إليو كال هتٌزىا أبسماكاتو ك نظم ا٤باإلشارة إليو، أما ىذا الكوف الواسع العجيب 
 عظمتو!

كٌَََُِْد ؤُُْوَِِ ػََِْْوِ ؤَعٌِْسَشٌ ِْٖٓ رَىَرٍ ؤًَْ ـَدءَ َٓؼَوُ خََُِْٔدجٌَِصُ  ،َٓيِنيٌ ًََُد ٌََّددُ ُّسِنيُ  ؤَّْ ؤََٗد خَْْشٌ ِْٖٓ ىَزَخ خَُّزُِ ىٌَُ﴿ -ٖ٘-ٕ٘
 ﴾ُٓوْعَشِِٗنيَ

ٌر ِمنْ ) ـْ َأَن َخيػْ عرؼ فرعوف كيف يلعب أبكاتر ىذه القلوب ا٤بغلوقة  (َىَذا الَِّذي ُىَو َمِهيٌ  َأ
كال أمّبان كال صاحب قوة كال ماؿ، كأدرؾ ملكان ا٤بستهاف هبا، كىو يدرؾ أف موسى ليس 

تظنوا خطأ، كال ٘بعلوا  : اليد ُب نفوس قومو، ككأنو يقوؿ ٥بمفرعوف ا٤بشاعر ا٤بؤيدة ٤بوسى تتزا
لى كفة ميزاف، إنو ليس مثلي كال خّبان مِب، بل أان خّب من ىذا الذم ىو موسى معي ع

وقد يفذ ق ُب لسانو، بلال مستقيم ك ك مهْب، ال ملك معو كال سلطاف لو، كال منطق سليم 
القرآف الكرمي ّبذه الكلمات البليغ  القليل ، إىل وصف أغوار يفوسهم ورصد ُتركاهتا 

( كفوؽ ىذا ىو ال يكاد يبْب كبلمو، كال يكاد يفصح اُد يُِبيُ َوََّل َيكَ ) وسكناهتا بدق  عالي 
: أبف ىذه العقدة ُب وقيلكال يوٌضح عما يريد قولو لثقل ُب لسانو، فكيف يصلح للرسالة؟ 

يَػْفَقُهوا  ،َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساين  فرعوف بقولو )ٔبلسانو زالت بدعائو ربو، عندما أرسلو إ
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كحٌلت عقدة لسانو فعبلن  ّٔطو/( قَاَؿ َقْد ُأوتِيَت ُسْؤَلَك اَي ُموَسىكقولو ) ِٖ-ِٕطو/( قَػْوِل 
و منها، ال ٗبا ىو كائن ئعوف ٗبا كاف عليو سابقان قبل شفاه فر كعاد يفصح كيبْب، رٌٗبا عّبٌ 

ما قالو افَباء على  فإ: كاف األنبياء كلهم فصحاء بلغاء، ك ولكن اٖتقيق  تقوؿ ابلفعل،
 )ع( سا٤بوف من العيوب كالعاىات عْب الناس، األنبياء كلهمألو ُب  ىيصموسى، كتنق

 -ٖ٘كالنقائص ا٤بنٌفرة، حٌب يستطيعوا تبليغ رسالتهم ابقتدار، كإلقاء ا٢بجة على الناس،
ان خّب أ( ك أُْلِقَي َعَلْيِو َأْسِورٌَة ِمْن َذَىبٍ لك )ف كاف رسوالن حقان كساد الناس بذإ ،فهبٌل  (فَػَلْوََّل )

 ،ج بتاج ا٤بلوكيةكٓب يتوٌ  من ذىب، ر بسوارسوٌ كٓب يي  ؽ بطوؽ من ذىب،ىذا الذم ٓب يطوٌ  من
ه ك ر يسوٌ  ختاركا رئيسان ٥بم ُب منصب،إذا اجرت عادة قـو فرعوف  سة كقبلئد الزعامة،ائة الر أهبٌ ك 

ان ئشيكىم يريدكف  تقدير لسيادتو، مةكعبل كدرع تكرًن ككساـ تشريف، بسوار كبّب من ذىب،
ىذه نفس الشبهات  تمع ا٤بادم الكافر،اجملكىذا مقياس  ةن كعظمة،هبٌ أك  داين كمظهران خبلابن،ما

 (َأْو َجاَء َمَعُو اْلَماَلِئَكُ  ُمْقرَتِِييَ ) ُّ/اآلية( ًمنى اٍلقىٍريػىتػىٍْبً عىًظيمو ) ،ةالٍب طرحها زعماء مك
 كال كيشهدكف لو بصدقو، ،ستواي مقركنْب بو كمصاحبْب لو ينصركنو كيعينونو ُب ر ْبعتابمت
كشأف الرسوؿ ا٤بوفد من  ف ا٤بلوؾ كالرؤساء،أكما ىو ش حاشيتو، عونو كالرجل العظيم مقار في

 جهة عليا.
 ،ْْ ؤَـَْٔؼِنيَ كَإَؿْشَهْنَدىُ كَََِّٔد آَعَلٌَُٗد خْٗعَؤَْنَد ِٓنْيُْْ ، كَدعْعَخَقَّ هٌََْٓوُ كَإَىَدػٌُهُ بَِّٗيُْْ ًَدٌُٗخ هًٌَْٓد كَدعِوِنيَ﴿ -ٙ٘-ٗ٘

  ﴾كَفَؼَِْنَدىُْْ عََِلًد ًََٓؽًَِد ُِِْأَخِشَِّٖ
كػػر كالػػوعي، فا٢بكومػػات الطاغيػػة ٙبػػرص علػػى إبقػػاء النػػاس ٧بصػػورين علػػى مسػػتول مػػَبدو مػػن ال

كاذبػػػػة منحطٌػػػػة،  مػػػػان كمػػػػوازينب ٥بػػػػم قيٌ صػػػػكيعيشػػػػوف الغفلػػػػة مػػػػن ا٤بعرفػػػػة للحقػػػػائق كالوقػػػػائع، كتن
ب أهنػػا ٙبسػػن سػػغ  متواصػػل لتبقػػى األمػػة  تعػػيش التخلٌػػف كٙبهػػم عمليػػة غسػػل دمػػا عكٲبارسػػوف م

شػػػٌكل خطػػػران علػػػى حكومتهػػػا ا٤بسػػػتبدة، كيكػػػوف ىػػػذا الػػػوعي ٗبثابػػػة اٌفػػػز تصػػػنعان، ألف يقظتهػػػا 
، وف عقػػوؿ ّتيػػع الشػػعوبأمػػا طواغيػػت اليػػـو يسػػتخفّ كا٤بػػارد الػػذم يزلػػزؿ أركػػاف حكػػومتهم، 

 ، كبواسػطة كسػائل اإلعػبلـ ا٤بتنوعػة(االنَبنيػت)بواسطة كسائل التواصل االجتماعي الواسع عرب 
 كالصػػػػػحف كا٤بطبوعػػػػػات، كعػػػػػرب األجهػػػػػزة الصػػػػػوتية كا٤برئيػػػػػة كا٤بقػػػػػركءة، كىنػػػػػاؾ بر٦بػػػػػة مدركسػػػػػة

شػػبهات، طيح الفكػػر كاالسػػتخفاؼ ابلعقػػوؿ كتشػػويش األفكػػار كا٫برافهػػا كفسػػادىا بكثػػرة السػػلت
( فَاْسػػػػػػَتَخفَّ قَػْوَمػػػػػػوُ : )عػػػػػػىنا٘ت ا٢بضػػػػػػارات كصػػػػػػراع اإلرادات. لتبػػػػػػادؿكعقػػػػػػد مػػػػػػؤٛبرات عا٤بيػػػػػػة 

عنػػد الطغػػاة  اسػػتخفاؼ الطغػػاة للجمػػاىّب مبػػدأ مػػألوؼ، كاحتقػػارىم حالػػة معركفػػة كعػػادة جاريػػة
كيلقػػوف ُب ركعهػػم مػػا يشػػاؤكف مػػن ا٤بػػؤثرات  بػػوهنم عػػن ا٢بقػػائقٰبجكالقسػػاة ُب كػػل زمػػاف، إهنػػم 
لكػػػػرامتهم،  تقػػػػاركمػػػػن ٍب يسػػػػهل قيػػػػادهتم كاالسػػػػتخفاؼ هبػػػػم كاالح حػػػػٌب تنطبػػػػع نفوسػػػػهم هبػػػػا،

كالضػبلؿ الػذم كا١بهػل ليبقػوا علػى الفسػاد  ،هبم ذات اليمْب كذات الشػماؿ مطمئنػْب ففيذىبو 
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 ،ا٤بهاف، فاسػتحقوا بػذلك غضػب رهبػم ءكٓب يعارضوه لقبو٥بم بواقعهم السيٌ ( فََأطَاُعوهُ )ىم عليو 
علػػػػى طريػػػػق  كالطاغيػػػػة ال يسػػػػتطيع أف يفعػػػػل ىػػػػذا اب١بمػػػػاىّب إالٌ كىػػػػم فاسػػػػقوف، ال يسػػػػتقيموف

، كا٤بؤمنػػوف ا٤بتمسػػػكوف ٕببػػػل هللا أمػػػا أصػػػحاب العقيػػدة اٖتقػػػ ا٥بػػدل، كال ٲبسػػػكوف ٕببػػل هللا، 
لعػػػب ُب كػػرامتهم كاالسػػتهانة ٗبصػػػّبىم لاالسػػتخفاؼ هبػػم، كاك فيصػػعب بػػل يسػػتحيل  خػػػداعهم 

( اسػػػتفزىم أبسػػػاليب اختباريػػػة متنوعػػػة، فاسػػػتخف بعقػػػوؿ قومػػػو، كاسػػػتخف فَاْسػػػَتَخفَّ قَػْوَمػػػوُ )
هم، كاستخف برجاالهتم كنسػائهم، كٕبيػاهتم كمػوهتم، فلػم يكػن لقومػو مفاءاهتم كقدراهتم كعزائبك

دكه! عػن اإلمػاـ علػي ا٥بػادم )ع( عنده أم قدر، فاستحقرىم كعظموه، كاستهاف بكرامتهم ك٦بٌػ
)ال  ِٙٛف هنج البالغ  خطبػ  ، ّٖٓٙبف العقوؿ ص ( من ىايت عليو يفسو فال َتمن من شّره)

نفسػػكم، فتػػذىب بكػػم الػػرخص مػػذاىب الظلمػػة، كال تػػداىنوا فػػيهجم بكػػم اإلدىػػاف ترخصػػوا أل
علػػى ا٤بعصػػية( كهللا تعػػأب كػػرـٌ اإلنسػػاف أحسػػن تكػػرًن، فػػبل ٯبػػوز لػػو أف يهػػْب نفسػػو أك يعرضػػها 

ثًػػػّبو ٩بَّػػػٍن ) كىػػػو سػػػيد ا٤بخلوقػػػات كقولػػػو لئلىانػػػة، فهػػػو ا٣بليفػػػة علػػػى األرض، كىفىضَّػػػٍلنىاىيٍم عىلىػػػى كى
لىٍقنىػػ ( فانقػػادكا لػػػو كأطػػػاعوه ُب كػػل مػػػا طلػػب مػػػنهم مػػػن دكف فََأطَػػػاُعوهُ ) َٕسػػراء/اإل( ا تػىٍفًضػػػيبلن خى

)شػر النػاس مػن يتقيػو النػاس  ِف غرر اٖتكػممعارضتو بشيء، رىبة منو كأمنان من سطوتو كقسوتو، 
ككاف ( إّف شّر الناس عند هللا إماـ جائر َاّل وُاّل بو) ِٗٙٔف هنج البالغ  خطب  ٨بافة شرٌه( 

نقػاذىم مػػن ذلػػتهم، انقيػادىم مكػػرىْب منقػادين ال راغبػػْب كال فػػرحْب، لػذلك اسػػتجابوا ٤بوسػػى إل
هنػػػم خػػػافوا مػػػن الػػػذؿ فوقعػػػوا ُب الػػػذؿ، كسػػػاعة ذؿ ال تفػػػي بعػػػز الػػػدىر، أذؿ النػػػاس مػػػن رضػػػي إ

)مػن أقػٌر ابلػػذؿ  عػن النػيب )ص(، ابلػذؿ كأىػاف كرامتػو، كال تكػن عبػد غػّبؾ كقػد جعلػك هللا حػران 
( إهنػػػم كػػػانوا قومػػػان ِإيػَُّهػػػْم َكػػػايُوا قَػْوًمػػػا فَاِسػػػِقيَ ) ُِٔ/ٕٕالبحػػػارعػػػان فلػػػيس منػػػا أىػػػل البيػػػت( طائ

خارجْب عن طاعة هللا تعأب، متمردين عليو، كانوا على ما كاف عليػو فرعػوف مػن الفسػق كالظلػم 
 .كاإلجراـ

)ا٤بػػرء حيػػث  مِف غػػرر اٖتكػػ ُْٕٗٗكنػػز العمػػاؿ خػرب( كمػػا تكويػػوا يػػوىل علػػيكم)عػن النػػيب )ص( 
إهنػػم ليسػػوا أصػػحاب  ا٤بنكػػر الػػذم يػػدعوىم إليػػو، يضػػع نفسػػو( فيسػػتجيبوف لػػو كال ينكػػركف عليػػو

بط ٥بػػػم عقػػػو٥بم، كٰبفػػػظ كػػػرامتهم كعػػػزهتم كٰبػػػدد ٥بػػػم مػػػواقعهم، بػػػل ىػػػم ضػػػفكػػػر علمػػػي رصػػػْب ي
نػَّهيٍم أىٍحػػػ) أصػػحاب أىػػػواء كمطػػامع، كٰببػػػوف ا٢بيػػػاة أبم ٜبػػن كيكرىػػػوف ا٤بػػػوت كقولػػو رىصى كىلىتىًجػػػدى

يىاةو  ، ىػم حريصػوف علػى جػاءت يكػرة للدَّللػ  علػى عمومهػا( َحيَػاةٍ ، )ٔٗالبقرة/( النَّاًس عىلىى حى
فراجػػػت عنػػػدىم ىػػػذه  حيػػػاة ككفػػػى!!..اتفػػػو حيػػػاةأرخػػػص حيػػػاة ك أ٦بػػػرد حيػػػاة فقػػػط، كلػػػو كانػػػت 

الطبيعػػػػػػػة الفاسػػػػػػػدة، حػػػػػػػٌب اسػػػػػػػتغلظ الفسػػػػػػػاد ُب نفوسػػػػػػػهم كعاشػػػػػػػوا الضػػػػػػػبلؿ البعيػػػػػػػد، كػػػػػػػالربؾ 
ػػػػا ) -ٓٓلػػػػٍب تتكػػػػاثر عليهػػػػا ا٢بشػػػػرات، كتتوالػػػػد فيهػػػػا ا٤بكػػػػركابت الكثػػػػّبة، كا٤بسػػػػتنقعات ا فَػَلمَّ

غضػبوان أشػػد الغضػػب بقسػػوهتم، كعنػػادىم كذلػػتهم، كهللا حلػػيم رحػػيم ال يغضػػب أ( فلمػػا َآَسػػُفونَ 
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ا٢بػػدكد ا٢بمػػراء ا٣بطػػّبة، فقػػد أخػػذىم ٕبلمػػو،  فلػػم يػػزدىم حلمػػو علػػيهم إالٌ سػػفهان مػػن ٘بػػاكز إالٌ 
لهػم، ا٤بْب حػٌب كأنػو أٮبظػزان للحدكد،  كىذه إشارة  إٔب أف هللا سػبحانو قػد أمهػل الكجهبلن ك٘باك 

بيوا ) كلقػػد سػػَب علػػيهم حػػٌب كأنػػو غفػػر ٥بػػم، كلقػػد أنػػذرىم حػػٌب كأنػػو أعػػذرىم كقولػػو ػػذَّ كىالَّػػًذينى كى
ػػػػػوفى  ٍيػػػػػثي الى يػىٍعلىمي تًنىػػػػػا سىنىٍسػػػػػتىٍدرًجيهيٍم ًمػػػػػٍن حى لعصػػػػػاة إرادة كغضػػػػػب هللا علػػػػػى ا ُِٖاألعػػػػػراؼ/( آبًىايى
ُهْم فََأْغَرقْػنَػاُىْم َأّْتَِعػيَ ) عقوبتهم، كرضاه عن ا٤بطيعػْب، إرادة ثػواهبم ًإفَّ اَّللَّى ( كقولػو )ايْػتَػَقْمنَػا ِمػنػْ

( متقػػدمْب علػػى اآلخػػرين ُب دخػػوؿ النػػار، َفَجَعْلنَػػاُىْم َسػػَلًفا)-ٔٓ، ْٕإبػػراىيم/( عىزًيػػزه ذيك انًٍتقىػػاـو 
( كجعلنػاىم َوَمػَثاًل ِلْْلَِخػرِينَ ) كفػاجر علػى مػركر الزمػاف كا٤بكػاف، آبظػكجعلناىم سػلفان يتبعػو كػل 

فىػػػػاٍعتىربيكا ايى أيكٕب ) ًعػػػػربة كعظػػػػة لغػػػػّبىم، ك٤بػػػػن أيتػػػػوف بعػػػػدىم كيعرفػػػػوف قصػػػػتهم فيعتػػػػربكف كقولػػػػو
مػػػن مل يػػػتعظ ابلنػػػاس ) ِف غػػػرر اٖتكػػمأخسػػر النػػػاس مػػن كػػػاف ًعػػربة للنػػػاس،  ،ِا٢بشػػػر/( اأٍلىٍبصىػػارً 

أىلكػو هللا ٔبػػنس فغػػَب فرعػوف ابلعظمػػة، كاألهنػار ٘بػػرم مػن ٙبتػػو، ا: فائػػدة( اس بػووعػظ هللا النػػ
عػن ما تكرب بو ىو كقومو، ابلغرؽ ٗباء البحر، كفيو إشارة إٔب أف من تعزز بشيء أىلكػو هللا بػو! 

                                                                               )بئس الزاد إٔب ا٤بعاد العدكاف على العباد(                                      ماـ علي )ع(اإل
َٕ ًَََُّٔد مُشِذَ خزُْٖ َٓشََّْْ َٓؽًَِد بِ ﴿ -ٛ٘-ٚ٘ ًَهَدٌُُخ ؤَآَُِيَعُنَد خَْْشٌ ؤَّْ ىٌَُ َٓد مَشَزٌُهُ َُيَ بَُِّد ـَذًَُد زََْ ىُْْ  ،رَخ هٌَُْٓيَ ِٓنْوُ َّقِذًُّ

 ﴾قٌَُِٕٔهٌٌَّْ خَ
عبادة الصناـ كاألنداد،  ةو ٗبنزلتهللا عن عبادة عيسى، كجعل عباد ىمن اآلايت ا٤بتشاهبة( هن)

( ك٤با ضرب أحد ا٤بشركْب من قريش مثبلن بعيسى ابن مرًن، َوَلمَّا ُاِرَب اْبُن َمْرمَيَ َمَثاًل : )ا٘تعىن
حوف ي( إذا قومك من ىذا ا٤بثل يصفَ ِإَذا قَػْوُمَك ِمْنُو َيِصد و ) كجادلك بعبادة النصارل إايه

ف كيضحكوف استهزاءن، كيلٌجوف ُب خصومتهم لك، كيصيحوف كيزعموف أهنم قد غلبوا كيضجوٌ 
ـْ ُىوَ ) -ُٖٓب حجتهم كانتصركا كأفلحوا،  ٌر َأ نكار، الضمّب (؟ االستفهاـ لئلَوقَاُلوا َأَآِٙتَتُػَنا َخيػْ
ىو كاف تنا ُب عبادة األصناـ، كإذا  عيسى عندؾ خّب من آ٥ب راجع إٔب عيسى)ع( أم إفٌ 

( ما ضربوا ىذا ا٤بثل لك َما َاَربُوُه َلَك ِإَّلَّ َجَدًَّل حصب جهنم فأمر آ٥بتنا تكوف معو! )
٭با ٣بلط ا٤بسائل كالتشويش إان عن ا٢بق، ك ثطلبان للجداؿ ا٤بذمـو الفارغ العقيم، ال ٕب بعيسى إالٌ 

قـو  لٌ ما ض) عن النيب)ص( ،ٓغافر/( ِل لُِيْدِحُضوا ِبِو اْٖتَقَّ َوَجاَدُلوا اِبْلَباطِ ) على ا٤بوقف كقولو
من كثر ) ماـ علي )ع(عن اإل، ِْٖٔهنج الفصاحة ا٢بديث بعد أف ىداىم هللا إاٌل أكتوا ا١بداؿ( 
 نزاعو اب١بهل، داـ عماه عن ا٢بق( 

ابلباطل، فهم يدركوف ( شديدك ا٣بصومة، كمبالغوف ُب النزاع كاللجاج َبْل ُىْم قَػْوـٌ َخِصُموفَ )
( تشّب اآلية إٔب حادثة خاصة قص  اآلي ) -ُ :فائدةمن أكؿ األمر ما أراد هللا كما أراد نبيو. 

ًإنَّكيٍم كىمىا تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اَّللًَّ ) ( إنو ٤با نزؿ قولوخالصتهابْب النيب)ص( ككفار قريش )
نَّمى أىنٍػتيٍم ٥بىىا كىارًديكفى  ، شق ذلك على قريش، فقاؿ ابن الزبعرل للرسوؿ، ٖٗبياء /األن( حىصىبي جىهى
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 أف نكوف ٫بن كآ٥بتنا معهم، فسكتنرضى  أف النصارل يعبدكف ا٤بسيح، كانوا ُب النار، فنحن
لـز ا٢بجة، فضحك ا٤بشركوف كضجوا كارتفعت أصواهتم  )ص( انتظاران للوحي، فظنوا أنو أي 

ِإفَّ هنم أعجزكا الرسوؿ كأفحموه، فأنزؿ هللا )ليسكتوا الرسوؿ عن ا١بواب، كيوٮبوا الناس أ
َعُدوفَ  َها ُمبػْ ْسىَن ُأولَِئَك َعنػْ ، إف النصارل ال يعبدكا َُُاألنبياء/( الَِّذيَن َسبَػَقْت َٙتُْم ِمنَّا اٖتُْ

 ناب ٔبعلهم عيسى معو لكونو ابن هللا، فيقولوف: هللا كاالب فهللا كيشركو  ف٭با يعبدك إعيسى، ك 
اآلية ما اعَبض عليها، ألنو تعأب  ل ُب تفسّبه: لو أتمل ابن الزبعر يب، قاؿ القرطكركح القدس

)كمن تعبدكف( كإ٭با أراد األصناـ الٍب  ا( لغّب العاقل كٓب يقل( )مى ِإيَُّكْم َوَما تَػْعُبُدوفَ ) قاؿ
 :ؿسبب النزو  -ٕ، َُّ/ُٔ يبالقرطيعبدكهنا عبلنية ٩با ال يعقل، كٓب يكن ا٤بقصود ا٤بسيح. 

٭با مثلك ُب ىذه األمة كمثل عيسى بن إعلي  )ص( اي ماـ علي )ع( قاؿ لو رسوؿ هللاعن اإل
 مرًن، أحبو قـو فأفرطوا ُب حبو فهلكوا، كأبغضو قـو فأفرطوا ُب بغضو فهلكوا، كاقتصد

هو ابألنبياء كالرسل، فنزلت )اعتدؿ( فيو قـو فنجوا، فعظم ذلك عليهم فضحكوا، كقالوا: يشبٌ 
ـْ ُىوَ )اآلية  ٌر َأ )ىلك ٌُب رجبلف:  ِٚٔٔف هنج البالغ  حكم  ْٗص ٗ(  ٦بمع البيافَأَآِٙتَتُػَنا َخيػْ

، كمبغض قاؿ( أم مفرط ُب البغض     .٧ٌبب غاؿو
ِٓنٌُْْْ ََِٓدجٌَِصً كِِ خُْإَسْكِ  ًٌََُْ َٗؾَدءُ َُفَؼَِْنَد ،َٓؽًَِد ُِسَنِِ بِعْشَخجََِْ بِْٕ ىٌَُ بَُِّد ػَسْذٌ ؤَْٗؼَْٔنَد ػََِْْوِ ًَـَؼَِْنَدهُ﴿ -ٓٙ-ٜ٘

 ﴾َّخُِْلٌَُٕ
ا٫برؼ فريق من النصارل  عبد، كما( كصف هللا السيد ا٤بسيح، ليس إ٥بان يي ِإْف ُىَو ِإَّلَّ َعْبدٌ )

 ٭با ىو عبد من عباد هللا، مقٌر طيلة حياتو ابلعبودية ، كأكؿ كلمة نطق هبا ُب ا٤بهدإفعبدكه، 
، العبودية  حرية ُب األرض، كتربية للنفس، كىي تفتح ابب َّمرًن/ (ًإيٌنً عىٍبدي اَّللًَّ )

كيكوف القرب من رضا  ،الفيوضات اإل٥بية على العبد، على قدر العبودية تكوف ا٤بنزلة كالرٞبة
ر عن أصوؿ العبودية أعيد ( كمن قصٌ تقللع لَ ىّ من قاـ بشرائط العبودي  أُ ) ِف غرر اٖتكمهللا 

ؿ الصا٢بة، كأٌيدانه ا( ابلنبوة كشرفناه ابلرسالة كا٢بكمة كالعلـو كاألعمَنا َعَلْيوِ َأيْػَعمْ إٔب الرؽ! )
كخلقتو االعجازية من غّب أب، كما خلقنا آدـ، كيقمع شهوتو، كإجراء  بركح القدس،

 .بن إلو كما زعم النصارلاا٤بعجزات الباىرات على يده، كليس ىو إ٥بان كال 
( كجعلنا أمره عجيبان ليقتدكا بو كيتعلموا منو كيٌتبعوه، ليسّب ذكره   ِإْسَرائِيلَ َوَجَعْلَناُه َمَثاًل لَِبِِن )

ؤثرة، كيستدلوف بذلك على قدرة هللا تعأب كتوحيده، لكنهم نسوا كاألمثاؿ السائرة كالًعرب ا٤ب
ة كضلوا السبيل! لكوهنم ماديْب جدان، كال يؤمنوف ابلغيب، كأخذكا يشككوف ُب ك ا٤بثل كالقد

َوَلْو َيَشاُء َٕتََعْلَنا ِمْنُكْم َماَلِئَكً  ِف اْْلَْرِض ) -َٔأىا هللا ٩با قالوا، رة مرًن العذراء، فربٌ طها
فيو  للتبعيض، ١بعل من البشر الصا٢بْب من تكوف (ِمْنُكمْ )( كلو شاء هللا ١بعل ٥َتُْلُفوفَ 

ف األرض بدالن منكم، كلن رك ( ٱبلف بعضهم بعضان، كيعمٌ ٥َتُْلُفوفَ صفات ا٤ببلئكة كطبائعهم )
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 ىبلككم، فبل عسّب على هللا الذم لو قدرة مطلقة، فمٌب شاء فعل كقولويكوف ذلك إاٌل إب
ا ييرًيدي ) رىكيٍم ٍبيَّ الى يىكيونيوا أىٍمثىالىكيمٍ ) كقولو ُٔالربكج/( فػىعَّاؿه ًلمى ( كىًإٍف تػىتػىوىلٍَّوا يىٍستػىٍبًدٍؿ قػىٍومنا غىيػٍ

نساف نفسو كيزٌكيها فيغلب عقلو على شهوتو، فيكوف أفضل من ر اإل، كقد يطهٌ ّٖدمحم/
ٰبصل بتزكية النفس كهتذيب طبائعها الصفاء ، ٗالشمس/( َقْد َأفْػَلَح َمْن زَكَّاَىا) ا٤ببلئكة كقولو

ذروة الغاايت َّل يناٙتا إَّّل ذوو التهذيب ) ِف غرر اٖتكمقاء كمكاـر األخبلؽ، نكال
ُب ا٤ببلئكة عقل ببل شهوة، كرٌكب ُب البهائم شهوة ببل عقل )رٌكب هللا  روي:( واجملاىدات

ف غلبتو الشهوة فهو أٌضل سبيبلن من البهائم، كإف إف مفٌكر، كٝبع ُب البشر كليهما لبلبتبلء،
 .ُِٗ/ٔركح البيافغلبو العقل فهو أفضل من ا٤ببلئكة الكراـ( 

ًََُد َّقُذٌََُُّّْٗ خُؾَّْْيَدُٕ بَِّٗوُ ٌَُُْْ  ،ٌِٕ ىَزَخ فِشَخهٌ ُٓغْعَوٌِْْ زِيَد ًَخظَّسِؼُ ًَبَِّٗوُ َُؼٌِِْْ ُِِغَّدػَصِ كََِد ظَْٔعَشَُّٕ﴿ -ٕٙ-ٔٙ
  ﴾ػَذًٌُّ ُٓسِنيٌ

( يرجع إٔب عيسى)ع( ابعتباره من عبلمات َوِإيَّوُ ) ( رٗبا كاف الضمّبَوِإيَُّو َلِعْلٌم ِللسَّاَع ِ )
كبنزكلو من  حيائو ا٤بوتى،عجازية من غّب أب، كإبمظهر القدرة اإل٥بية بوالدتو اإل الساعة، كأنو

اؿ حٌب ال كيفيض ا٤بالسماء ُب آخر الزماف كيصلي خلف اإلماـ ا٤بهدم)ع( كيكسر الصليب 
، كيوحي ذلك ابلقدرة على ا٢بياة بعد ّْٔ/ُٕب ظبلؿ القرآف، كيقاتل على اإلسبلـ، يقبلو أحد

كىلىمَّا ضيًربى اٍبني مىٍرًنىى تعأب ُب شأف عيسى )ا٤بوت، كعلى قياـ الساعة، كىو تعقيب على قولو 
نور ( كيف أيتم إذا يزؿ فيكم ابن مرمي وإمامكم منكم) عن النيب )ص(، ٕٓالزخرؼ/( مىثىبلن 

( ا٤براد ابلعلم ىنا الكشف كالبياف ما يعلم بو، يكرر القرآف َوِإيَُّو َلِعْلٌم ِللسَّاَع ِ ) ُُٔ/ْالثقلْب
ابلتصريح أك ابلتلميح، ألهنا من أىم أركاف اإلسبلـ، كٱبربىم  ىاكيؤكدالكرًن حقيقة الساعة، 

ة ا٢با٠بة ُب ٝبيع األدايف السماكية، كٰبذرىم من أىوا٥با بتعن حقيقتها األكيدة الكربل الثا
ف تعلم بو علمان يقينيان الزمان أ( كتسميتها علمان للمبالغة ٩با ٯبب َلِعْلٌم ِللسَّاَع ِ كتعدد أحوا٥با )

كوف من البديهيات العقلية اسومة، ألهنا مسؤكلية كبّبة يَبتب عليها ا٤بصّب األبدم لت
ذا علمتم فاعملوا، إ)ال ٘بعلوا علمكم جهبلن كيقينكم شكان،  ِٕٚف هنج البالغ  حكملئلنساف، 

 كإذا تيقنتم فاقدموا( 
ان، ألف الشك يشوش الرؤية كيقلق ها أبدت( فبل تشكوا فيها كال تراتبوا ُب قيامَفاَل َُتْتَػُرفَّ ِّبَا)

)ال تراتبوا فتشٌكوا،  عن اإلماـ علي )ع(اف، كيزيد ُب ا٢بّبة، كيفسد الدين، ط اإلٲببالنفس، كٰب
ىي  ةف حقيقة القيامإ، ك ْٓصِالبحار جكال تشٌكوا فتكفركا، كال ترخصوا ألنفسكم فتدىنوا(

كيبْب فلسفة ا٢بياة، كتبقى  ،ـ لغّبهليست من األمور القابلة للشك، فهي علم الـز بذاتو كملز 
ؤكد أف ىذا الوجود أكرب من ظاىره ا٤بشهود، تا٢بياة لغزان مبهمان لوال اإلٲباف بفلسفة ا٤بعاد، الٍب 

َأْيَن َما فتكوف القيامة عرس ا٤بتقْب، ك٧بنة ا١باحدين، فمن الرشاد االستعداد ليـو ا٤بعاد كقولو )
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يًعاَتُكويُوا أيَِْت ِبُكُم اّلِلَُّ  )خّب العلم ما أصلحت بو رشادؾ،  ُب غرر ا٢بكم، ُْٖالبقرة/( ّتَِ
( َىَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيمٌ ( اتبعوا دين هللا القيم )اإلسبلـ( )َواتَِّبُعوفِ كشرٌه ما أفسدت بو معادؾ( )

ألف اإلنساف ٕباجة إٔب أسوة حسنة يقتدل  ،فإف اإلٲباف ابلساعة يفرض اتٌباع النيب ُب رسالتو
، فهو طريق مستقيم موصوؿ اب تعأب، كىو سبيل النجاة كالسعادة ُب الدنيا كاآلخرة، كُب هبا

ًدم ًإٔبى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو كىًإنَّكى لىتػىهٍ )االستقامة السبلمة كالكرامة، ببل أية ندامة كال مبلمة كقولو 
يَُّكُم الشَّيْ ) -ِٔ، ّٓ-ِٓالشورل/( ًصرىاًط اَّللًَّ  ، ( كال ٲبنعكم الشيطاف بوساكسو طَافُ َوََّل َيُصدَّ

عن دين هللا، كعن اتباع ا٢بق فهو عدك لئيم معلن عداكتو، كيبذؿ كل جهده لفسادكم، فهو 
يٍغًويػىنػَّهيٍم أىٍٝبىًعْبى  قىاؿى فىًبًعزًَّتكى سبب فسادكم كأتخركم فأحذركه دائمان كقولو ) ًإالَّ ًعبىادىؾى  ،ألى

 ( ظاىر العداكة كمعلنها. ِإيَُّو َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌ ، )ّٖ-ِٖص/( ًمنػٍهيمي اٍلميٍخلىًصْبى 
دظَّوٌُخ خَُِّوَ ْوِ كًََََُّٔد ـَدءَ ػِْغََ زِدُْسَِّْنَدضِ هَدٍَ هَذْ ـِحْعٌُُْْ زِدُْمٌَِْٔصِ ًَُِإُزََِّْٖ ٌَُُْْ زَؼْلَ خَُّزُِ ظَخْعَِِلٌَُٕ كِ﴿ -ٗٙ-ٖٙ

 ﴾ًَسَزٌُُّْْ كَدػْسُذًُهُ ىَزَخ فِشَخهٌ ُٓغْعَوٌِْْ بَِّٕ خَُِّوَ ىٌَُ سَزِِّ ،ًَؤَىِْؼٌُِٕ 
٪بيل كاآلايت الواضحات كا٤بعجزات ( ابإلاِبْلبَػيَِّناتِ ( إٔب بِب إسرائيل )َوَلمَّا َجاَء ِعيَسى)

ُتُكْم الباىرات الدالة على نبٌوتو، كالوصااي كا٤بواعظ كا٢بكم الٍب عٌلمها ألتباعو ) َقْد ِجئػْ
بوة كدين هللا كتوحيده كشريعتو ا٤بثلى كاألخبلؽ الفاضلة، حركة األنبياء مبنية على ( ابلناِبٖتِْْكَم ِ 

ة كالفكرية، كليست حركة انقبلبية عسكرية، كىم ليسوا حٌكامان يقاعدة ا٢بكمة العلمية كالعمل
 كال سبلطْب. 

يػٍرناكقولو ) ةى فػىقىٍد أيكٌبى خى ( يػيعىلًٌميهيمي اٍلًكتىابى كىا٢بًٍٍكمىةى كى ، كقولو )ِٗٔالبقرة/( كىمىٍن يػيٍؤتى ا٢بًٍٍكمى
َ َلُكْم بَػْعَض الَِّذي ََتَْتِلُفوَف ِفيوِ ) ِا١بمعة/ ( دكف الكل، الذم جاء بو عيسى بَػْعضَ ( )َوِْلُبَػيِّ
٪بيل ما احتاجوا إليو من أمور ٪بيل إ٭با ىو بعض الذم اختلفوا فيو، كبٌْب ٥بم ُب غّب اإلُب اإل

وية كالزراعة كالصناعة كالتجارة.. كغّبىا كارجعوا فيها ألىل ا٣بربة الدين، أما الشؤكف الدني
كاالختصاص، كرجوع ا١باىل إٔب العآب ُب أم اختصاص، فجاء عيسى )ع( مكمبلن كمتممان 

 (فَاتػَُّقوا اّلِلََّ لشريعة موسى )ع( كألحكاـ التوراة، كأتى ببعض التسهيبلت ا٤بوجبة لبلنقياد لو )
: التقوى) ِف غرر اٖتكم، فإف التقول حصن أمْب ٤بن ١بأ إليو، وناب نواىيابمتثاؿ أكامره كاجت

( كأطيعوا أمرم، فإف ُب طاعة هللا َوَأِطيُعوفِ ) ( من عباده كحاجتو من خلقومنتهى رضا هللا
 -ْٔ( غرّيوا العادات تسهل عليكم الطاعات) ِف غرر اٖتكمتكرًن للنفس كمعرفة بقدرىا، 

( كحده، ال رب لكم سواه يستحق العبادة، كال تشركوا بو فَاْعُبُدوهُ  ّبِّ َورَب ُكمْ ِإفَّ اّلِلََّ ُىَو رَ )
 وا لو الطاعة كالعبادة، إنو إقرار بتوحيد هللا، كتوحيد ربوبيتو، كتوحيد عبوديتو، فإنو ا٤بريٌب صكأخل
ميع خلقو، ليس كما قاؿ النصارل بعقيدة التثليث )األب كاالبن كركح القدس( لذلك  ١ب
كعلى قدر اإلٲباف تكوف  ،على قدر العلم تكوف العبادة ،نت أكؿ عبادة هللا معرفتو كتوحيدهكا
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إٌف تقول هللا كطاعتو  ( َىَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيمٌ : حياة النفس( )التوحيد) ِف غرر اٖتكم، الطاعة
١بنة، فهو ىو الدين القيم، كىو طريق النجاة كىو الصراط ا٤بستقيم ا٤بوصل إٔب رضا هللا كنعيم ا

ِف غرر  من هللا كمع هللا، كإٔب هللا، طريق ال التواء فيو كال اعوجاج، كال زلل فيو كال ضبلؿ،
 )أكـر نفسك ما أعانتك على طاعة هللا(  اٖتكم
نْظُشًَُٕ بَُِّد خُغَّدػَصَ ؤَْٕ ظَإْظَِْيُْْ زَـْعَصً ىََْ َّ ،ٌخ ِْٖٓ ػَزَخذِ ٌٍَّّْ ؤٍَُِْْ كَدخْعََِقَ خُْإَلْضَخذُ ِْٖٓ زَْْنِيِْْ كٌٌَََّْ َُِِّزَِّٖ ظََُِٔ﴿ -ٙٙ-٘ٙ

 ﴾ ًَىُْْ َُد َّؾْؼُشًَُٕ
( اختلف اليهود كالنصارل، كاألحزاب ا٤بتشعبة من بْب أمتو فَاْختَػَلَف اْْلَْحَزاُب ِمْن بَػْيِنِهمْ )

ظا٤بْب ال ٕبسب أىوائهم كأمزجتهم كتنازعوا  ،ُب أمر عيسى )ع( كٙبزٌبوا فرقان كأحزاابن ٨بتلفة
ضهم غأب فيو حجة ٥بم، فبعضهم كفر بو كاهٌتمو كأٌمو الطاىرة العذراء أبشنع التهم، كبع

لوىية، كالقليل منهم ٛبٌسك اب٢بق كاىتدل هبدل هللا من ا٤بؤمنْب كأكصلو إٔب مقاـ األ
لىقٍ الصا٢بْب، الذين شهدكا لو ابلرسالة كقالوا: إنو عبد هللا كرسولو كقولو ) نىا أيمَّةه يػىٍهديكفى كى٩بٍَّن خى

( فهبلؾ للمتحزبْب من ا٤ببغضْب فَػَوْيٌل لِلَِّذيَن ظََلُموا) ُُٖاألعراؼ/ (اًب٢بٍىقًٌ كىبًًو يػىٍعًدليوفى 
كىاٍلكىاًفريكفى كا٤بغالْب، الذين ظلموا أنفسهم كظلموا الناس، ألف للظلم تبعات مهلكات كقولو )

ِمْن )الظلم يزٌؿ القدـ، كيسلب النعم، كيهلك األمم( ) كمِف غرر اٖت، ِْٓالبقرة/( ىيمي الظَّاًلميوفى 
( االستفهاـ َىْل يَػْنظُُروفَ ) -ٔٔ( ىو عذاب موجع ُب يـو القيامة ا٢باسم، َعَذاِب يَػْوـٍ َألِيمٍ 

ِإَّلَّ السَّاَعَ  َأْف نكارم، أم ما ينتظركف ىؤالء الكٌفار بكفرىم، بعد إلقاء ا٢بجة عليهم )إ
( أف أتتيهم الساعة فجأة بَػْغَت ً ( يبدأ ىذا ا٤بشهد بوقوع الساعة ا٢بتمي ا٤بفصلي ) ً َتَْتِيَػُهْم بَػْغتَ 

عركف ٗبقدماهتا،كغّب مستعدين ٥با، لعدـ إٲباهنم ش( كىم غافلوف عنها، ال يَوُىْم ََّل َيْشُعُروفَ )
ففي  هبا، ىذه ا٤بفاجأة الغريبة حا٠بة كقاصمة، ألنو إذا ٓب يعرؼ اإلنساف كقت ٦بيء الساعة،

كاالستعداد ٥با،  ، كالتعرؼ عليها،، كىذا حث ابإلٲباف هباكفجأة أم كقت جاءت، أتت بغتة
ةن أتىٍخيذيىيٍم كىىيٍم إ٥بان كقولو )عيسى ديد ككعيد ٤بن جعل هتكىذا  مىا يػىٍنظيريكفى ًإالَّ صىٍيحىةن كىاًحدى

ميوفى  صًٌ تنبيو ا٣بواطر ( اٗتاسر من غفل عن إصالح ا٘تعاد) عن النيب )ص(، ْٗيس/( ٱبًى
: كىي القيامة ا٤بوعودة الشاملة ٢بشر ٝبيع ا٤بخلوقات ىناؾ قيام  كِبى: فائدة. ّٗٓص

)قيامة خاصة( لكل ميت  وقيام  صغرىأحياء بعد ٩باهتم كفنائهم، إٔب ساحة اشر للجزاء، 
ركح )من مات فقد قامت قيامتو(  عن النيب )ص(حْب موتو يتم حسابو كىو ُب القرب، 

، عن اإلماـ الصادؽ )ع( )القرب: إما ركضة من رايض ا١بنة أك حفرة من حفر ِِ/ّيافالب
ركح )الناس نياـ فإذا ماتوا انتبهوا(!  عن النيب )ص(( كفى اب٤بوت كاعظان ) ِٕٔ/ٔالبحارالنار( 
: إٌف بقاءؾ إٔب فناء، كفناءؾ إٔب بقاء، فخذ من فنائك الذم ال البقاء الصحيح، ُِّ/ِالبياف
 إٔب بقائك الذم ال يفُب.يبقى 
 ﴾ َّد ػِسَددِ َُد خٌَْفٌ ػٌََُُِْْْ خٌََُّْْْ ًََُد ؤَْٗعُْْ ظَمْضٌََُٕٗ ،ػَذًٌُّ بَُِّد خُُْٔعَّوِنيَ  خُْإَخَِِّدءُ ٌََّْٓحِزٍ زَؼْنُيُْْ ُِسَؼْلٍ ﴿ -ٛٙ-ٚٙ
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ُء يَػْوَمئِػػذٍ : )ا٘تعػػىنإنػػو مشػػهد مثػػّب ٩بيٌػػز مػػن مشػػاىد يػػـو القيامػػة،  : كاحػػػدىم اْلخػػالء( اْْلَِخػػالَّ
خليل، كىو الصديق ا٤بقٌرب إٔب نفسػك، الػذم تنسػجم مػع طبيعتػو، كتػوٌده كثػّبان، كتتقػرب إليػو، 
كيػػدخل ُب مشػػاعرؾ كٰبركهػػا، كيتخلػػل ُب أحاسػػيس نفسػػك كجوارحػػك بػػبل اسػػتئذاف، أم كػػل 

امػػػػة، ( يػػػػـو القييَػْوَمئِػػػػذٍ كا٤بصػػػػاّب الشخصػػػػية تػػػػذىب مػػػػع الػػػػريح )العامػػػػة قات كالعبلقػػػػات االصػػػػد
كػػػػػانوا مػػػػػا  ( يصػػػػبحوف أعػػػػػداء الػػػػػٌداء متباغضػػػػػْب، ألنػػػػو يظهػػػػػر ٥بػػػػػم أف بَػْعُضػػػػػُهْم لِػػػػػبَػْعٍض َعػػػػػُدوٌّ )

يتصاحبوف مػع أجلػو ىػو سػبب شػقائهم كعنػائهم ُب اآلخػرة، ألف عبلقػتهم مفتوحػة علػى الكفػر 
ػرو فػىعىليػكالضبلؿ، ال يقٌيدىا حبلؿ كال حػراـ كقولػو ) ػانيوا الى يػىتػىنىػاىىٍوفى عىػٍن ميٍنكى ػانيوا كى وهي لىبًػٍئسى مىػا كى

ىػؤالء مػودهتم ابقيػػة ك٧ببػتهم اثبتػة، الػػذين  ،( مػن اتقػى هللا كقػػاهِإَّلَّ اْلُمتَِّقػػيَ ) ٕٗا٤بائػدة/( يػىٍفعىليػوفى 
مع أنفسهم كمع الناس كمع هللا، كعاشوا ا٢بيػاة علػى التعػاكف ُب الػرب كالتقػول كٓب  ؽعاشوا الصد

داقتهم متينػػػة كسػػػليمة فتمتػػػد إٔب عػػػآب اآلخػػػرة، فيشػػػفع يتعػػػاكنوا علػػػى اإلٍب كالعػػػدكاف، فتكػػػوف صػػػ
بعضهم ُب بعض، ألف أساسها قوم ال ينقطػع ابنتهػاء الػدنيا، بػل يتصػل بعا٤بػو الركحػي ابآلخػرة 

َويَػَزْعنَػػػا َمػػػػا ِف السػػػامية ا٣بالػػػدة، كىػػػذا تشػػػريف ٥بػػػػم كرفعػػػة لػػػدرجاهتم كتطيػػػب لقلػػػػوهبم كقولػػػو )
عػن اإلمػػاـ الصػػادؽ )ع( )أال كػػل   ْٕا٢بجػػر/( لَػػى ُسػػُرٍر ُمتَػَقػػابِِليَ ُصػُدورِِىْم ِمػػْن ِغػػلٍّ ِإْخػػَواًن عَ 

نػػػػور كجػػػػل، فإهنػػػػا تصػػػػّب عػػػػداكة يػػػػـو القيامػػػػة(  خلػػػػة )صػػػػداقة( كانػػػػت ُب الػػػػدنيا ُب غػػػػّب هللا عػػػػز
ف أفنيػػت عمػػرؾ إطلػػب مواخػػاة األتقيػػاء كلػػو ُب ظلمػػات األرض، ك أ، كعنػػو )ع( )ُِٔ/ْالثقلػػْب

ٱبلق أفضل منهم على كجو األرض بعػد النبيػْب )ع( كمػا أنعػم هللا ُب طلبهم، فإف هللا عزكجل ٓب 
ء) وتعأب على عبد ٗبثل ما أنعػم بػو مػن التوفيػق لصػحبتهم، ٍب ذكػر قولػ  ا٤بصػدر السػابق ((اْْلَِخػالَّ

 (  اَي ِعَباِد ََّل َخْوٌؼ َعَلْيُكُم اْليَػْوـَ ) -ٖٔ
( بكػل لطػف كرٞبػة اَي ِعبَػادِ لقيامػة )نداء رقيق ٝبيل شفاؼ مشٌوؽ، ينادم هللا هبم مباشرة يـو ا

كأضػػافهم إٔب نفسػػو سػػبحانو، بكػػل إكبػػار كاحػػَباـ ٗبػػا يسػػٌر قلػػوهبم، كتنشػػرح صػػدكرىم، كٯبعلهػػم 
ََّل ٤َتْػػػُزيُػُهُم آمنػػػْب ُب دار السػػػبلـ كاألمػػػاف كالراحػػػة، كآمنػػػْب ُب ظػػػركؼ ا٣بػػػوؼ كالرىبػػػة كقولػػػو )

، كاألمػػػاف ُب ظػػػػركؼ الرىبػػػة يزلػػػػزؿ ا١بميػػػػع َُّاألنبيػػػػاء/( َكػػػ ُ اْلَفػػػزَُع اْْلَْكبَػػػػػُر َوتَػتَػَلقَّػػػػاُىُم اْلَماَلئِ 
ص علػيكم ( مػن شػيء يػنغٌ َوََّل َأيْػػُتْم َُتَْزيُػوفَ ، كىذه النعمة ٥با داللتهػا ا٤بهمػة )إالٌ ىؤالء كيرىبهم

 عػػػن النػػػيب )ص(حاضػػػركم، كال حػػػزف علػػػى مػػػا فػػػات، ك٫بػػػن مقبلػػػوف علػػػى مػػػا ىػػػو خػػػّب كأبقػػػى. 
، يػػػػـو ال ظػػػػل إالٌ ظلػػػػو، علػػػػى منػػػػابر مػػػػن نػػػػور، يفػػػػزع النػػػػاس كال ابوف ُب هللا ُب ظػػػػل هللا)ا٤بتحػػػػ
 يفزعوف(

 ﴾ خدْخٌُُِخ خُْفَنَّصَ ؤَْٗعُْْ ًَؤَصًَْخـٌُُْْ ظُمْسَشًَُٕ ،َّدظِنَد ًًََدٌُٗخ ُٓغِِِْٔنيَ خَُّزَِّٖ آََٓنٌُخ زِأَ ﴿ -ٓٚ-ٜٙ
، ىؤالء ا٤بتقوف ىم الذين ٖٔاآلية  ( ىذا بياف ككصف لعباده ا٤بتقْب ُبالَِّذيَن َآَمُنوا ِبَِاَيتَِنا)

( من وََكايُوا ُمْسِلِميَ كُب اآلفاؽ كُب األنفس )، صٌدقوا ابلقرآف كبكل آايتنا التكوينية كالتشريعية
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التسليم كا٣بضوع كاالنقياد ٤بنهجنا، كعملوا الصا٢بات ٗبوجب إٲباهنم كإسبلمهم كُب ٝبيع 
جىعىٍلنىا ًمنػٍهيٍم أىئًمَّةن يػىٍهديكفى أبًىٍمرانى لىمَّا صىبػىريكا كىكىانيوا كى أحوا٥بم، فكانوا على درجة اليقْب كقولو )

تًنىا ييوًقنيوفى  ( ال يكفي على قدر الدين تكوف قّوة اليقي) ِف غرر اٖتكم، ِْالسجدة/( آبًىايى
اإلٲباف كحده، بل البد من درجة أرقى كىي درجة التسليم كالوفاء كاالنتماء كاالتباع ٤بنهجنا 

اْدُخُلوا ) -َٕقوا٥بم كأفعا٥بم، أدؽ كعلم، فتجٌسد إسبلمهم ا٢بركي ُب ٝبيع ٙبركاهتم كُب بص
ذا تشتهوف ذلك، ألف الزكجة الصا٢بة إ( نساؤكم ا٤بؤمنات الصا٢بات، إْتَنََّ  َأيْػُتْم َوَأْزَواُجُكمْ 

ور حف مصدر سكينة كأنس كحسن معاشرة كمودة كرٞبة، كٛبنح جو األسرة الفرح كالسركر، أل
 ،( كلمة دقيقة ا٤ببُب عميقة ا٤بعُبُُتْبَػُروفَ ليها )إالعْب لسن خارج ا١بنة حٌب يؤمرف، ابلدخوؿ 

أم تزيَّنوف كتفرحوف كتكرموف، ك٥بم ىيئة حسنة مهيوبة  ،فهي عنواف كبّب لكل أثر مستحسن
هباءه كنوره الذم ثره ك أه أم ر ف لضيافة هللا ككرمو، كتيٌسركف سركران كثّبان يظهر حباك ألهنم مدعو 

( تَػْعِرُؼ ِف ُوُجوِىِهْم َيْضَرَة النَِّعيمِ يشع ُب كجوىهم من شدة الفرح كالسركر! كقولو )
، كأيتيهم من فضل رهبم ا٤بادم كا٤بعنوم، ٩با يكوف فوؽ الوصف، بل تعجز ِْا٤بطففْب/

الصَّا٢ًبىاًت فػىهيٍم ُب رىٍكضىةو فىأىمَّا الًَّذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا الكلمات كالببلغات عن كصفو كقولو )
/( ٰبيٍبػىريكفى  )كل شيء من الدنيا ٠باعو أعظم من عيانو، ككل  ِٗٔٔف هنج البالغ  حكم، ُٓالرـك

 شيء من اآلخرة عيانو أعظم من ٠باعو، فليكفكم من العياف السماع، كمن الغيب ا٣برب(
ًَظِِْيَ خُْفَنَّصُ خَُّعِِ  ،ًَؤَْٗعُْْ كِْيَد خَدُِذًَُٕ خذٍ ًَكِْيَد َٓد ظَؾْعَيِْوِ خُْإَْٗلُظُ ُّيَدفُ ػََِْْيِْْ زِقِمَدفٍ ِْٖٓ رَىَرٍ ًَؤًٌََْ﴿ -ٖٚ-ٔٚ

 ﴾ ٌَُُْْ كِْيَد كَدًِيَصٌ ًَؽِريَشٌ ِٓنْيَد ظَإًٌَُُِْٕ ،ىَد زَِٔد ًُنْعُْْ ظَؼٌََُِْٕٔ ؤًُسِؼْعٌُُٔ
أىنػَّهيٍم ليٍؤليؤه  كىيىطيوؼي تدكر عليهم خدامهم من الولداف ا٤بخلدكف كقولو ) عىلىٍيًهٍم ًغٍلمىافه ٥بىيٍم كى

، بطعامهم الشهي أبحسن األكاين كأفخرىا من صحاؼ الذىب، كأكواب ِْالطور/( مىٍكنيوفه 
( كىييطىاؼي عىلىٍيًهٍم آبًىنًيىةو ًمٍن ًفضَّةو كىأىٍكوىابو كىانىٍت قػىوىارًيرى الفضة ا١بميلة للشراب كقولو )

( ا٢بور العْب كالغلماف طَاُؼ َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍؼ ِمْن َذَىٍب َوَأْكَوابٍ يُ : )ا٘تعىن، ُٓاإلنساف/
ا٤بخلدكف اليزالوف يدكركف على ا٤بتقْب ا٤بتحابْب ُب هللا، كأبيديهم أكاين الذىب كعليها الطعاـ 

فصيحة ( آية بليغة ك َوِفيَها َما َتْشَتِهيِو اْْلَيْػُفسُ الشهي، كأكواب ٝبيلة ٩بلوءة من ماء الكوثر )
كتبعث على الشوؽ كاألمل كالعمل، كلو اجتمع البلغاء كلهم على أف يصفوا نعيم ا١بنة بدقة 

فىبلى تػىٍعلىمي بديعة، ٓب يزيدكا على ىاتْب الصفتْب، إنو تعبّب قرآين كرًن ليس فوقو تعبّب كقولو )
و جىزىاءن ٗبىا كىانيوا يػى  ا مىا ، كقولو )ُٕالسجدة/( ٍعمىليوفى نػىٍفسه مىا أيٍخًفيى ٥بىيٍم ًمٍن قػيرًَّة أىٍعْبي كىلىكيٍم ًفيهى

 .ُّفصلت/( تىٍشتىًهي أىنٍػفيسيكيٍم كىلىكيٍم ًفيهىا مىا تىدَّعيوفى 
كىذا جامع لكل نعيم كفرح كتكرًن مادم كمعنوم، ظاىرم كابطِب، كفوؽ شهوة النفوس 

كال خطر على قلب  ال عْب رأت كال أذف ٠بعت، االتذاذ العيوف، كماالن كٝباالن، ك٥بم فيها م
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نواع التكرًن كالتعظيم، فينالوف كل ما ترغب إليو نفوسهم من أنواع النعيم أ٥بم ُب ا١بنة  ،بشر
نواع الٌلذائذ كا٤بشتهيات ا٤بادية كا٤بعنوية، كسماع أعذب أ٩با يؤكل كييشرب كيلبس كييشم من 

، بينما الذم يناؿ حقيقة االلتذاذ ( أضاؼ االلتذاذ إٔب األعْبَوتَػَلذ  اْْلَْعُيُ األ٢باف كأٝبلها )
إٔب داخل النفوس كمشاعرىا، كقولو  ىي النفوس، كاألعْب كسيلة مشاىدة لتوصيل االلتذاذ

، كىنا أضاؼ الوعي إٔب األذف، كاألذف ال ُِا٢باقة/ (لَِنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكَرًة َوَتِعيَػَها ُأُذٌف َواِعَي ٌ )
: ىناؾ عبلقة بْب األذف، إذفل ال يعي إذا ٓب يصغ. تعي، كالذم يعي ىو )العقل( كالعق

( ما تلتذ ٗبنظره األعْب، ٗبا ٲبثل النعيم ا٤بعنوم َوتَػَلذ  اْْلَْعُيُ صغاء )كالعقل، كالوعي، كاإل
كالسركر النفسي، من ا١بماؿ كالزينة كاللباس الفاخر، كفنوف ا٤بناظر ا١بميلة، كا٤بشاىد اللطيفة، 

ابقوف ( َوَأيْػُتْم ِفيَها َخاِلُدوفَ لٍب تراىا عْب القلوب، كتشعر هبا البصائر )ككل اللذائذ الركحية ا
للموت كجود، كىذا ىو ٛباـ نعيم  دائمان إٔب األبد، فتتوقف عجلة الزمن ُب اآلخرة، كال يعد

ىا إراثن من و ( أخذٛبَوتِْلَك إْتَنَُّ  الَِِّت ُأورِثْػُتُموَىاكيقاؿ ٥بم ) -ِٕىل ا١بنة ابستمراره ككمالو، أ
ابقية كا٤بّباث كا٤بلك ا٣باص، ا٤بصٌفى من كل شائبة نعم جعلها هللا لكم  ،فضل هللا عليكم

هللا ا١بنة  عة للناس كالٍب ترضي هللا، فأكرثهمم الصا٢بة النافأعما٥بنتيجة  كىو نعيم خالد ٥بم
( وَف اْلِفْرَدْوَس ُىْم ِفيَها َخاِلُدوفَ الَِّذيَن يَرِثُ  ،ُأولَِئَك ُىُم اْلَوارِثُوَف الغالية الثمينة كقولو )

، عن النيب )ص( )ما من أحد إاٌل كلو منزؿ ُب ا١بنة كمنزؿ ُب النار، الكافر ُُ-َُا٤بؤمنوف/
يرث ا٤بؤمن منزلو ُب النار، كا٤بؤمن يرث الكافر منزلو ُب ا١بنة ٍب ذكر اآلية )كتلك ا١بنة..(( 

 .َُٗ/ِٓا٤براغي
ارث دكف عقد كال ٜبن، فتكوف ا١بنة مّبااثن للمؤمنْب الصا٢بْب، كىي : ماؿ ا٤بورث للو واإلرث 

ُتْم تَػْعَمُلوفَ فضل من هللا عليهم، كإحساف من إحسانو إليهم ) عماؿ فاء أبف األاحت (مبَا ُكنػْ
الصا٢بة تثمر ٜبران طيبان مباركان، فتكوف ا١بنة ليست ىبة ٦بانية ٥بم، فهذه النتائج الكرٲبة نتيجة 

 ( َلُكْم ِفيَها فَاِكَهٌ  َكِثريَةٌ ) -ّٕالسليمة افوفة برٞبة هللا الواسعة،  ا٤بقدمات
كنموذج للنعم ا٢بٌسية، ٝبع ٥بم بْب الطعاـ كالشراب كالفواكو، كأفرد الفواكو ابلذكر، ألهنا 

كليست كيستأنس، بو يتفٌكو ما أشهى األشياء ألىل ا١بنة كألٌذىا عندىم، كالفاكهة ىي 
يست من ضركرايت حياهتم، كإذا كاف ما ال ٲبثل ضركرة موجودان هبذه الكثرة، فما للتغذية، كل

َها َتَُْكُلوفَ ابلضركرم؟ ) كابل  ،( من بعضها أتكلوف ألهنا ال تنفذ، فهذه غاية األماينِمنػْ
كيقطفوهنا من األشجار ٩با تتخٌّبكف، كابقي الفاكهة تبقى معٌلقة تتزيٌن فيها األشجار على 

ل ما يؤكل ٱبلف بدلو، كال ترل فيها شجرة خلت عن ٜبرىا ٢بظة! عن النيب )ص( الدكاـ، كك
َما : )فائدة، ْٗ/ٓتفسّب أيب السعود )ال ينزع رجل ُب ا١بنة من ٜبرىا، إاٌل نبت مثبلىا مكاهنا(

( ىل يعطيهم هللا ٝبيع ما تشتهيو أنفسهم، كلو كانت منافية للشريعة؟ َتْشَتِهيِو اْْلَيْػُفسُ 
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الؿ، وليس ىناؾ ٛتّرمات، ْليو َّل يوجد حيعيم إتن  كلو ٝتا تشتهيو اْليفس من  :إتواب
كال توجد نفس أمارة ابلسوء، كال يوجد فتخار، اار كال بكال يوجد اخت، تكليف بل تشريف

، كال نـو كال موت كال خوؼ كال ليل كال هنار،  ىول الشيطاف، كليس ُب ا١بنة زمن، كال ىـر
 طال برد كال فقر كال جوع كال شبع كال عطش، كال مرض كال بوؿ كال غائكال ظلمة، كال حر ك 

٪باب، كال حساب كال عمل كال لغو كال كذب كال كراىية، كال ضعف كال كسل كال ملل إكال 
كال فشل كال خيبة أمل، كال خطأ كال اشتباه كال لـؤ كال غل كال حقد كال حسد كال خبث كال 

ٯبابيات الدائمة بعيدان عن كل السلبيات، ألف ا١بنة غاية : ُب ا١بنة كل اإلالص ِبو شر، 
كىنػىزىٍعنىا مىا ُب صيديكرًًىٍم ًمٍن ًغلٌو ًإٍخوىاانن عىلىى سيريرو الصا٢بْب، كالنار غاية ا٤بفرطْب كقولو )

 . ْٕا٢بجر/( ميتػىقىابًًلْبى 
َ خَدُِذًَُٕ بَِّٕ خُُْٔفْشِِٓنيَ كِ﴿ -ٙٚ-ٗٚ ًََٓد ظََِْٔنَدىُْْ ًٌََُِْٖ  ،يُْْ ًَىُْْ كِْوِ ُٓسِِْغٌَُٕ لَعَّشُ ػَنَُْد ُّ ،ِ ػَزَخذِ ـَيَنَّْ

 ﴾ًَدٌُٗخ ىُُْ خُظَّدُِِٔنيَ
٤با ذكر سبحانو صورة موجزة عن سعادة الصا٢بْب، أشار بصورة مقابلة إٔب تعاسة اجملرمْب، 

يمة كل منهما، ح قضعلى طريقة القرآف الكرًن ُب الَبغيب كالَبىيب، ُب ذكر ا٤بتقاببلت، ليت
ِإفَّ : )ا٘تعىن( إ١تا يعرؼ قدر النعم مبقاساة اّدىا) ِف غرر اٖتكمفبضٌدىا تتميز األشياء 

: قطع الثمرة من الشجرة، كتوٌسع معناه أصل إتـر( اْلُمْجرِِمَي ِف َعَذاِب َجَهنََّم َخاِلُدوفَ 
لك اجملـر فهو كافر لكل اكتساب مكركه، كيقاؿ اللحم اجملرـك أم ا٤بفصوؿ عن العظم، كذ

شديد الكفر كالظلم كاالعتداء، منفصل عن الصفات البشرية ا٤بألوفة كاألخبلؽ اإلنسانية 
ا٤بعركفة، كقاطع الصلة مع ربو، فيكوف أخبث ا٤بعتدين، كمن أصحاب ا١بناايت الكربل، 
و شكلو إنساف كلكن طبيعتو من األشرار، لذلك ال تطهٌرىم إاٌل جهنم خالدين فيها، كقول

)شر  ِف غرر اٖتكم، ٕٗا٤بائدة/( َكايُوا ََّل يَػتَػَناَىْوَف َعْن ُمْنَكٍر فَػَعُلوُه لَِبْئَس َما َكايُوا يَػْفَعُلوفَ )
ُهمْ ) -ٕٓالناس من يتقيو الناس ٨بافة شرٌه(  ( ال ٱبفف عنهم العذاب كيستمر كال ََّل يُػَفتػَُّر َعنػْ

( من َوُىْم ِفيِو ُمْبِلُسوفَ د حٌب ماتوا )ينقطع، ألهنم استمركا على الكفر كأصركا على الفسا
 سوطلقت على الشيطاف بسبب أيأبليس كا٢بزف مع اليأس، كلعٌل كلمة إببلس، كىو ا٥بم اإل

من رٞبة هللا، فهم ايئسوف من رٞبة هللا، كمن ا٣بركج من النار، كال أمل ٥بم ُب النجاة، كىكذا 
الرجاء، فاجتمعت عليهم اآلالـ ا٢بٌسية  ٝبع عليهم  كل جوانب األٓب كا٢بسرة كاليأس كقطع

رىبػَّنىا أىٍخرًٍجنىا ًمنػٍهىا كالنفسية، كىكذا الذم ال يعرؼ كيف ينتهي ال يعرؼ كيف يبدأ كقولو )
َوَما ) -ٕٔ، َُٖ-َُٕا٤بؤمنوف( قىاؿى اٍخسىئيوا ًفيهىا كىالى تيكىلًٌميوفً  ،ٍف عيٍدانى فىًإانَّ ظىاًلميوفى فىإً 

( انلوا عقوبتهم ُب جهنم ٗبا كسبت أيديهم اب٢بق كالعدؿ، ِكْن َكايُوا ُىُم الظَّاِلِميَ ظََلْمَناُىْم َولَ 
 ِف غرر اٖتكمألهنم ظلموا أنفسهم كعٌرضوىا للعذاب ا٣بالد إبصرارىم على الكفر كا٤بعاصي 
 )ا٤برء حيث يضع نفسو( كفيو أيضان )ظلم نفسو من عصى هللا كأطاع الشيطاف(



 

  العشروفاٗتامس و / إتزء  ٜٛ  / عدد آايهتا كي/ م ٖٗالزخرؼ / سورة  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     705
 

َُوَذْ ـِحْنَدًُْْ زِدُْمَنِّ ًٌَََُِّٖ ؤًَْؽَشًَُْْ  ،ٌُْْ َٓدًِؽٌَُٕ َّد َٓدُِيُ َُِْوْلِ ػََِْْنَد سَزُّيَ هَدٍَ بًَََِّٗٗددًَْخ ﴿ -ٛٚ-ٚٚ
 ﴾ُِِْمَنِّ ًَدسِىٌَُٕ

( َوَنَدْوا اَي َماِلكُ : )ا٘تعىناآلالـ الٍب ال تطاؽ، من يستغيثوف كيبحثوف عن سبيل للنجاة 
اَي ا٤بوٌكل ٔبهنم، كاألمْب عليها كا٤براقب ٥با، قائلْب )ك ( كىو ا٤بلى اَي َماِلكُ كاندل الكفار )

َنا رَب كَ  مالك أدع لنا ربك أف ٲبتنا لنراتح من العذاب األليم، كىم  ( ايَماِلُك لِيَػْقِض َعَليػْ
يطلبوف الرٞبة ابالعداـ بدالن من السجن ا٤بؤبد ُب قعر جهنم الرىيب، حٌب يسَبٰبوا من شدة 

: ُب قولو إتواب: ٤باذا ال يطلبوف ا٤بوت من هللا مباشرة، كيطلبونو من مالك؟ سؤاؿعذاهبا. 
اَي َماِلُك لِيَػْقِض كقاؿ اجملرموف ) ُِا٤بطففْب/( كىبلَّ ًإنػَّهيٍم عىٍن رىهبًًٌٍم يػىٍومىًئذو لىمىٍحجيوبيوفى تعأب )

َنا رَب كَ  قَاَؿ ِإيَُّكْم يقدركا هللا حق قدره ) ( كٓب يقولوا )ليقض علينا ربنا( مع شدة عذاهبم ٓبَعَليػْ
( مقيموف كلكن ماكثوف أبلغ من مقيموف، أجاهبم إنكم مقيموف ُب العذاب أبدان، كال َماِكثُوفَ 

، فزادىم على الفساد ني على الكفر كمصر ْبخبلص لكم منو ٗبوت كال بغّبه، كما كنتم مقيم
، كالنتائج على قدر على قدر إتناي  والعقوب غمان إٔب غمهم، فيكوف ا١بزاء من جنس العمل، 

 ا٤بقدمات. 
تيٍم تىٍكًنزيكفى كقولو ) نػىٍزًبيٍ أًلىنٍػفيًسكيٍم فىذيكقيوا مىا كينػٍ ا مىا كى )أشٌد ا٤بوت،  ِف غرر اٖتكم، ّٓالتوبة/( ىىذى

َناُكْم اِبْٖتَقِّ ) -ٖٕما يتمُب ا٣ببلص منو اب٤بوت(  ( خطاب توبيخ كتقريع، فأرسلنا َلَقْد ِجئػْ
سل اب٢بق الواضح من عندان، كأنزلنا عليكم القرآف الكرًن، كجئناكم اب٥بدل كدين ا٢بق الر 

)اإلسبلـ( فكرىتموه، كعاديتم منهجو، كآذيتم أتباعو، ككذبتم من جاءكم بو، فبل تلوموا إاٌل 
( لِْلَحقِّ َكارُِىوفَ  َوَلِكنَّ َأْكثَػرَُكمْ ) ِِإبراىيم/( فىبلى تػىليوميوين كىليوميوا أىنٍػفيسىكيمٍ أنفسكم كقولو )

فان لرغباتكم لف عنو كينفركف منو لكونو ٨باو جو ا٤بستقيم، معرضهمبغضوف لدين هللا كمن
كلكن الظآب كالفاسد كالباطل ينسجم مع طبائعكم فتميلوف إليو كأىوائكم كشهواتكم، 
ال يستقيم )إٌف من ال ينفعو ا٢بٌق يضرٌه الباطل، كمن  عن اإلماـ علي )ع(كتعرضوف عن ا٢بق. 

 . ِّٗ/ٕٕالبحارالشك(  هبو ا٥بدل تضرٌه الضبللة، كمن ال ينفعو اليقْب يضرٌ 
 ﴾ؤَّْ َّمْغَسٌَُٕ ؤََّٗد َُد َٗغَْٔغُ عِشَّىُْْ ًََٗفٌَْخىُْْ زَََِ ًَسُعُُِنَد َُذَّْيِْْ ٌَّْعُسٌَُٕ ،خ ؤَْٓشًخ كَةَِّٗد ُٓسْشٌَُِٕٓ ؤَّْ ؤَزْشٌَُٓ﴿ -ٓٛ-ٜٚ
ـْ َأبْػَرُموا ) أحكموا أمران إجراميان  ـ: إحكاـ األمر، كأصلو من إبراـ ا٢ببل لتقويتو، أاإلبراـ( َأْمًراَأ

دمحم، فقد حاؾ ىؤالء األشرار الدسائس، كدبٌركا ا٤بؤامرات  من ا٤بكر كالكيد كا٢بيلة بك اي
ًبتيوؾى أىٍك يػىٍقتػيليوؾى أىٍك كىًإٍذ ٲبىٍكيري ًبكى الًَّذينى كىفىريكا لًيػيثٍ نور اإلسبلـ كقتل النيب )ص( كقولو )إلطفاء 

اًكرًينى  ري اٍلمى يػٍ ( فإان ٧بكموف الكيد فَِإنَّ ُمِْبُِموفَ ) َّاألنفاؿ/( ٱبيٍرًجيوؾى كىٲبىٍكيريكفى كىٲبىٍكيري اَّللَّي كىاَّللَّي خى
مران ُب نصرة نبٌينا كٞبايتو إحكامان يعلو تدبّبىم كينقضو كيبطلو، كىو أهبم جملازاهتم، ك٧بكموف 

ييرًيديكفى أىٍف ييٍطًفئيوا هيء هللا من األسباب كالوسائل ألحقاؽ ا٢بق كإبطاؿ الباطل كقولو )ما ي
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أيىٍىبى اَّللَّي ًإالَّ أىٍف ييًتمَّ نيورى  رًهى اٍلكىاًفريكفى نيورى اَّللًَّ أبًىفٍػوىاًىًهٍم كى ىيوى الًَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي اًب٥ٍبيدىل  ،هي كىلىٍو كى
رًهى اٍلميٍشرًكيوفى كىًديًن ا٢بٍىقًٌ لً  ـْ ٤َتَْسُبوفَ ) -َٖ، ّّ-ِّالتوبة/( ييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌيًن كيلًًٌو كىلىٍو كى  ( َأ

 .ىل يظنوف ٔبهلهم كظلمهم
( كما َوَٞتَْواُىمْ كف بو أنفسهم أك غّبىم ُب خفية كسرية )ما يسرٌ ( َأنَّ ََّل َيْسَمُع ِسرَُّىمْ )

 ٖٕالتوبة/( ٍعلىمي ًسرَّىيٍم كى٪بىٍوىاىيمٍ أىٓبٍى يػىٍعلىميوا أىفَّ اَّللَّى يػى ) يتهامسوف ابلسر ُب آذاف بعضهم كقولو
( ككذلك رسلنا ا٤بوكلوف على حفظ أعما٥بم كىم أمناء عليها بَػَلى َوُرُسُلَنا َلَدْيِهْم َيْكتُػُبوفَ )
ا يَػْلِفُظ مَ كل ما عملوه، كيسجلوهنا كيوثقوهنا عليهم بكل أقوا٥بم كأفعا٥بم كقولو )( َيْكتُػُبوفَ )

خفية دقيقة، تصٌور  (كامّبةجهاز تصوير )ىناؾ ككأف  ُٖؽ/( ِمْن قَػْوٍؿ ِإَّلَّ َلَدْيِو رَِقيٌب َعِتيدٌ 
صورة كالصوت لأعما٥بم ٝبيعها بكافة تفاصيلها، كتسٌجل على فيلم ٦بٌسم من ثبلثة أبعاد اب

ًبّبو ميٍستىطىره  كىكيل   ،شىٍيءو فػىعىليوهي ُب الز بيًر كىكيل  كالنية! كقولو ) ، كقولو ّٓ-ِٓالقمر/( صىًغّبو كىكى
ًبّبىةن ًإالَّ أىٍحصىاىىا كىكىجىديكا مىا عىًمليوا حىاًضرنا كىالى يىٍظلً ) ا اٍلًكتىاًب الى يػيغىاًدري صىًغّبىةن كىالى كى مي مىاًؿ ىىذى

ا ا٤بكر الغادر : نزلت ُب تدبّبىم ٝبيعان ٜٚسبب يزوؿ اآلي  : فائدة. ْٗالكهف/( رىب كى أىحىدن
، ُُٖ/ُٔتفسّب القرطيببقتل النيب )ص( كىو انئم ليبلن ُب فراشو، كآتمركا كلهم ُب دار الندكة. 

( ٤با عرفت هللا سبحايو بفسخ العزائم، وحّل العقود، ويقض اٙتمم) ِٕٓ٘ف هنج البالغ  حكم
. كعزمت فخالف القضاء عزمي، فعلمت أف ا٤بدبر غّبمٮبمت حاؿ بيِب كبْب ٮٌبٍب، 

، فهاجر النيب )ص( إٔب ا٤بدينة )كابت علي بن أيب طالب )ع( على فراش ّْ/صّالبحار
النيب، فأكحى هللا إٔب جربائيل كميكائيل إين آخيت بينكما، كجعلت عمر الواحد منكما أطوؿ 

كحى هللا عزكجل إليهما أمن عمر اآلخر، فأٌيكما يؤثر صاحبو اب٢بياة فاختار كبلٮبا ا٢بياة، ف
تما مثل علي بن أيب طالب، آخيت بينو كبْب دمحم فبات على فراشو يفديو بنفسو فيؤثره أفبل كن

تنبيو ، َِٕالبقرة/( كىًمنى النَّاًس مىٍن يىٍشرًم نػىٍفسىوي ابًٍتغىاءى مىٍرضىاًة اَّللًَّ اب٢بياة؟! فأنزؿ هللا تعأب قولو )
 )ا٤بؤثركف من رجاؿ األعراؼ( ِف غرر اٖتكم، ُِْا٣بواطر ص

 ،ذِّ خُْؼَشْػِ ػََّٔد َّقِلٌَُٕ عُسْمَدَٕ سَذِّ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكِ سَ ،كَإََٗد ؤًٍََُّ خُْؼَدزِذَِّٖ  هَُْ بِْٕ ًَدَٕ ُِِشَّلَِْٖٔ ًََُذٌ ﴿ -ٖٛ-ٔٛ
 ﴾كَزَسْىُْْ َّخٌُمٌُخ ًََِّْؼَسٌُخ لَعََّ َُِّدهٌُخ ٌََّْٓيُُْ خَُّزُِ ٌُّػَذًَُٕ

دمحم: لو فرضنا فرضان،  ا٤بشركْب اي( قل ٥بؤالء ِن َوَلٌد َفَأَن َأوَُّؿ اْلَعاِبِدينَ ُقْل ِإْف َكاَف لِلرَّْتَْ )
كفرض ااؿ ليس ٗبحاؿ، أف  كلدان، لكنت أكؿ من يعبد ذلك الولد، كلكن هللا نزٌه نفسو 

كىٓبٍى يىكيٍن لىوي كيفيونا  ،ٓبٍى ييولىٍد ٓبٍى يىًلٍد كى ، اَّللَّي الصَّمىدي  ،قيٍل ىيوى اَّللَّي أىحىده عن الزكجة كالولد كقولو )
تيٍم صىاًدًقْبى كقولو ) ْ -ُاألخبلص( أىحىده  ، كىذا كما تقوؿ ُُُالبقرة /( قيٍل ىىاتيوا بػيٍرىىانىكيٍم ًإٍف كينػٍ

كلكن ٓب يثبت كؿ من يعتقده كيعتمده، أره كتبلطفو: إف ثبت ما قلت ابلدليل، فأان ظ٤بن تنا
تقاف، ف نظاـ الكوف يسّب بدقة مقدرة إبإاالستبعاد، كترقيق ُب الكبلـ، ك يقينان، كىذا مبالغة ُب 
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ُ َلَفَسَدَتَ كىذا دليل على توحيد هللا كقولو ) لو كاف (أو) ِِاألنبياء/( َلْو َكاَف ِفيِهَما َآِٙتٌَ  ِإَّلَّ اّلِلَّ
نفاه، كقد  كؿ العابدين ، كمن صدؽ عبادٌب ، إثبات ما أثبتو كنفي ماأللرٞبن كلد فأان 

ِف فهو كاحد أحد ال تركيب لو كال أجزاء لو كال جسم لو،  ،ثبت هللا ُب كل رساالتو التوحيدأ
عبيده  أنٛبر أبمره   ن( كهنى عن الشرؾ كالولد كالصاحبة، ك٫بالتوحيد حياة النفس) غرر اٖتكم

أسلوب فِب رقيق  كإصبلح العباد، كىذا كننتهي بنهيو، كطاعة هللا قرة العْب، كمفتاح السداد
مرف ُب حوار ا٣بصم، كىو من أبلغ أساليب ا١بداؿ ا٤بفٌضلة ُب إفحامو كقطع حجتو، إبقامة 

( فيبدأ معو من حيث ٰبب ىو، كينتهي معو من حيث ٙبب فمن فمك أدينكالدليل عليو )
( تنزيهان ضِ ُسْبَحاَف َربِّ السََّماَواِت َواْْلَرْ ) -ِٖأنت! كذلك بكسر ا٢بواجز النفسية بينهما، 
اإلنساف ىذه السماكات كمالكهن، حْب يتأمل كتعظيمان كتقديسان ٣بالق السماكات كاألرض 

كاألرض كنظامهما، كمدل ما يكمن كراء ىذا النظاـ من عظمة كىيمنة كسيطرة مقدرة 
 الضخم كلو البلمتناىي، ك٧بيط( رب عآب الوجود َربِّ اْلَعْرشِ كمدبرة، يشّب إٔب ىذا كلو قولو )

اًلقي كيلًٌ شىٍيءو بكل الكائنات كقولو ) تكرير اسم الرب، تفخيم لشأف كُب  ِٔالزمر/( اَّللَّي خى
( ألنو من قدر على خلق كل ذلك، استغُب عن اٚباذ الولد، كىو َعمَّا َيِصُفوفَ ) العرش

و، سبحت ا٤بخلوقات كلها ٌبحف كجد الذم يسأسبحانو منزٌه قبل أف يوجد من يسٌبحو، كبعد 
أف تكوف من أجل هللا من خلق هللا األشياء من أجلك، فعليك  : ايأيها اإليساف فيا ،

 كمتبع منهجو.
منغمسْب ُب جهلهم كأابطيلهم، كيلعبوف متلهْب ُب ( فاتركهم َفَذْرُىْم ٥َتُوُاوا َويَػْلَعُبوا) -ّٖ

عن مسألة  دنياىم، كيتمادكف ُب ضبل٥بم، كيلهوف ٗبا يضرىم كال ينفعهم، ٩با ٯبعلهم غافلْب
شبو ابألطفاؿ أهنم أكىذا استصغار لعقوؿ ىؤالء الضالْب ا٤بعاندين، ك  ،ا٤بصّب النهائي اتـو

الذين ٱبوضوف كيلعبوف، كىو خوض ُب أكىاـ كسخافات كمتاىات فكرية عميقة ال تستحق 
، ا٤بخصص ( يومهم الرىيب اَحتَّ ُياَلُقوا يَػْوَمُهُم الَِّذي يُوَعُدوفَ ا١بدؿ كا٤بناقشة! ) سـو

لعقاهبم، الذم كعدكا بو، كىو يـو القيامة، فسوؼ يعلموف حينئذ كيف يكوف حا٥بم كمآ٥بم 
ِف كا٤بوت ُب إقباؿ فما أسرع ا٤بلتقى(! )إذا كنت ُب إدابر،  ِٜٕف هنج البالغ  حكمكمصّبىم؟ 
ع )ما أخسر من ليس لو ُب اآلخرة نصيب( عن السيد ا٤بسيح )ع( )ماذا ينتف غرر اٖتكم

: اللعب مباح، لكن ا٤بكلف إذا خالف فائدةو، كخسر نفسو(؟! لاإلنساف لو ربح العآب ك
كمناه كيلعب ُب دنياه كيلهو كيلغو، فاللهو أف تشغل نفسك بعمل ال تكاليف ربو فيتبع ىواه 

( كىالًَّذينى ىيٍم عىًن اللٍَّغًو ميٍعًرضيوفى ب منك، كقولو )و ينفعك، كيعطلك عن كاجب مطل
و ما يعنيو( كفيو أيضان )من اشتغل بغّب )من اشتغل ٗبا ال يعنيو فات ِف غرر اٖتكم، ّوف/ا٤بؤمن

 ا٤بهم ضٌيع األىم(
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ًَظَسَدسَىَ خَُّزُِ َُوُ ُِْٓيُ خُغََّٔدًَخضِ  ،ًَىٌَُ خُْمٌَُِْْ خُْؼَُِِْْ  ًَىٌَُ خَُّزُِ كِِ خُغََّٔدءِ بَُِوٌ ًَكِِ خُْإَسْكِ بَُِوٌ ﴿ -٘ٛ-ٗٛ
 ﴾كِ ًََٓد زَْْنَئَُد ًَػِنْذَهُ ػُِِْْ خُغَّدػَصِ ًَبَُِْْوِ ظُشْـَؼًٌََُٕخُْإَسْ

ٮبا٥بم، ُب ٛبجيد ا٣بالق كتوحيده ٗبا يليق إٍب ٲبضي السياؽ القرآين بعد اإلعراض عنهم ك 
بربوبيتو ابلسماكات كربوبيتو ُب األرض، إنو متفٌرد ُب ا٣بلق، ال يشاركو فيو مشارؾ، مع ا٢بكمة 

َوُىَو الَِّذي ِف السََّماِء ِإَلٌو َوِف اْْلَْرِض : )ا٘تعىن، كالعلم ا٤بطلق هبذا ا٤بلك العظيم، فيما يفعل
ال تفارقو، هللا كحده إلو الكوف كخالقو اب٢بق، كىو ا٤بعبود ( صفة الكماؿ  ذاتيو فيو ِإَلوٌ 

ألىل السماء  أبرضو ك٠بائو، كمن كل الكائنات كُب كل زماف كمكاف، ا٤بستحق للعبادة كحده
كىلىوي أىٍسلىمى مىٍن ُب السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كألىل األرض، ككلهم خاضعوف لو طوعان ككرىان كقولو )

ٍرىنا يقلت اْلخبار عن ىتلر أيو قاؿ )هللا إلو السماء، وأن إلو  ّٖآؿ عمراف/( طىٍوعنا كىكى
قيصر فهو لقيصر، كىذه اآلية ، كما ل و: فما  فهوقاؿ آخر (اْلرض، فايتقم هللا منو

( ُب صنعو كتدبّب خلقو، كيضع كل شيء َوُىَو اْٖتَِكيمُ ذىا ا١باحدكف مادة للجدؿ العقيم )اٚبٌ 
( بكل شيء، كٗبا يصلح اْلَعِليمُ ُب موضعو ٕبكمة، كىذا التفٌرد دليل على التوحيد ا٣بالص )

من الربكة، إنو ٛبجيد   (ؾَ َوتَػَبارَ ) -ٖٓكٗبا يعينهم على معاشهم كعلى معادىم، خلقو، 
كتعأب كتنزٌه  ىكتعظيم، كدامت بركاتو ككثر خّبه كاٌتسعت صفاتو كعظم ملكو، كتقٌدس كتسام

نَػُهَماعن الولد، كىو نور السماكات كاألرض ) ( من الَِّذي َلُو ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بَػيػْ
كيف يشاء ببل ٩بانعة كال مدافعة، كىذا   ،الكائنات، يتصٌرؼ ُب ملكو على مقتضى حكمتو

( َوِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَع ِ ىو اإلٲباف ابلتوحيد الرشيد الذم ىو حياة النفس كاستقامة الوجود )
كعنده كحده زماف قياـ يـو القيامة الكربل للكائنات ٝبيعها، كعنده أيضان قياـ القيامة 

كنز ( ذا مات أحدكم فقد قامت قيامتوإ) عن النيب )ص()ا٣باصة( لكل متوَب،  الصغرل
للجزاء العادؿ، ليحاسبكم على   ق( ال إٔب غّبه مرجع ا٣ببلئَوِإلَْيِو تُػْرَجُعوفَ ) ِْْٖٕالعماؿ خرب

كل أعمالكم الصغّبة كالكبّبة، فمنو البداية كإليو النهاية كعنده كل أنواع الدراية، ألنو عبلٌـ 
ِف ، ُْالنجم/( ٍبيَّ ٯبيٍزىاهي ا١بٍىزىاءى اأٍلىٍكَبى ، كقولو)ِٗا٤بؤمنوف/( هىادىةً عىآبًً اٍلغىٍيًب كىالشَّ كقولو )  بالغيو 

( إهنا رسالة ببلغية موجزة عالية ا٤بضامْب من أيقن ابجملازاة، مل يؤثر غري اٖتسىن) غرر اٖتكم
إٔب اإلنساف، أف تذكر هنايتك كآخرتك، كتذٌكر ا١بزاء على أعمالك، فعليك االستعداد إٔب 

ئو، فأىل السعادة يرجعوف إليو ابالختيار كاالستبشار، كأىل ا٣بسارة يرجعوف إليو لقا
ٍبيَّ لىتيٍسأىلينَّ يػىٍومىًئذو ؿ عنها كقولو )أنك تبتلى هبا كتيسإابالضطرار كا٢برماف، فبل تغرنك النعمة ف

 .ٖالتكاثر/( عىًن النًَّعيمً 
تمكن معُب كحدة اإللوىية ُب النفس، : لتإتواب(؟ ِإَلوٌ ) ٘تاذا تكررت لفظ : سؤاؿ: فائدة

أىل األرض كبلٮبا يعبدكف هللا على أساس التوحيد، فيكوف ربنا  ـىل السماء أأسواء أكاف 
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 (كىىيوى اَّللَّي ُب السَّمىاكىاًت كىُب اأٍلىٍرضً إلو كاحد لكل الكائنات العاقلة كغّب العاقلة كقولو )
 كل مكاف كزماف، فهو ُب السماء إلو، كُب كىو إلو كاحد قادر حكيم عليم ُب، ّاألنعاـ/

األرض إلو، كُب البحار إلو، كُب ا١بباؿ إلو، كُب الصحارل إلو.. إْب ألنو أحاط ابألشياء رٞبة 
ُتمْ ، كقولو )َٔاإلسراء/( ِإفَّ رَبََّك َأَحاَط اِبلنَّاسِ كعلمان كقولو ) ، ْا٢بديد/( َوُىَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنػْ

 -ِ، ٔٔكنز العماؿ خرب)أفضل اإلٲباف: أف تعلم أف هللا معك حيث ماكنت( عن النيب )ص( 
نَػُهَما) ( ٥با داللة دقيقة، كأ٭با ىناؾ عوآب ك٨بلوقات ككائنات كأنظمة كعجائب، ٢بد َوَما بَػيػْ

نَػُهَمااآلف ال يعلم العلم ا٢بديث عن حقيقتها، كتشّب كلمة )  ( إٔب ىذه ا٢بقيقة. َوَما بَػيػْ
 ًََُحِْٖ عَإَُْعَيُْْ َْٖٓ خََِوَيُْْ ََُْوٌَُُُّٖ ،زِدُْمَنِّ ًَىُْْ َّؼٌََُِْٕٔ  د َِِّْٔيُ خَُّزَِّٖ َّذْػٌَُٕ ِْٖٓ دًُِٗوِ خُؾَّلَدػَصَ بَُِّد َْٖٓ ؽَيِذًَََُ ﴿ -ٚٛ-ٙٛ

 ﴾ًَهِِِْوِ َّد سَذِّ بَِّٕ ىَاَُُدءِ هٌٌَّْ َُد ُّآِْنٌَُٕ ،خَُِّوُ كَإَََّٗ ُّاْكٌٌََُٕ 
م من دكف هللا، أف ( ال ٲبلك أحد ٩بن يعبدكهن ٦َتِْلُك الَِّذيَن َيْدُعوَف ِمْن ُدويِِو الشََّفاَع َ َوََّل )

ملكو أنو ال ٲبلك ألحد، ألنو ال شفاعة إاٌل إبذنو كرضاه سبحانو، كمن ٛباـ عند هللا يشفع 
، كلكن يشفع ُِٖعمراف/آؿ ( لىٍيسى لىكى ًمنى اأٍلىٍمًر شىٍيءه أحد من خلقو من األمر شيئان كقولو )

يًعامن آمن ابلتوحيد كعمل ٗبوجب إٲبانو كقولو )عند هللا  عن ، ْْالزمر/( ُقْل ّلِِلَِّ الشََّفاَعُ  ّتَِ
)الشفاعة ال تكوف ألىل الشك كالشرؾ، كال ألىل الكفر كا١بحود، كتكوف  النيب )ص(

العمل اب٢بق، كلزـك  ع ا٣بلقف)شا اٖتكم ِف غرر، ٖٓصٖلبحارللمؤمنْب من أىل التوحيد( ا
اب٢بق  ( استثناء، أم ٰبق لو الشفاعة من يقر كيشهدِإَّلَّ ( )ِإَّلَّ َمْن َشِهَد اِبْٖتَقِّ الصدؽ( )

كالعملي رم ظكىي الشهادة الصادقة بتوحيد هللا الن ،كيعمل بو، كىو العمل بدين هللا األصيل
كىالى ) فاعة الشافعْب. كقولوكالعلمي، كاإلٲباف برسلو كرسالتو، فهؤالء الذين تنفع فيهم ش

( عن علم كبصّبة انفذة ٕبقيقة حاؿ من َوُىْم يَػْعَلُموفَ ) ِٖاألنبياء/( يىٍشفىعيوفى ًإالَّ ًلمىًن اٍرتىضىى
َولَِئْن  )-ٕٖ( أيضان أف الشفاعة ال تكوف إاٌل أبذف هللا تعأب، َوُىْم يَػْعَلُموفَ ) يشفعوا لو
 .ْبدمحم ىؤالء ا٤بشرك ( ايَسأَْلتَػُهمْ 

( لوضوحو، ٕبيث ال يقدركف لَيَػُقوُلنَّ اّلِلَُّ ) ( كمن خالقهم كأكجدىم من العدـ؟َمْن َخَلَقُهمْ )
اكىاًت كىاأٍلىٍرضً ) نكار كقولوعلى اإل ، كلكنو َُإبراىيم/( قىالىٍت ريسيليهيٍم أىُب اَّللًَّ شىك  فىاًطًر السَّمى

ما الفائدة من اإلٲباف اب  ،ف غّبه جهبلن جواب عفوم فطرم، ألهنم يؤمنوف اب لفظان، كيعبدك 
ل الكافرين، كالقوؿ قوؿ ا٤بؤمنْب، بينما حقيقة ملفو فعبلن كعمبلن؟ فيكوف العمل عاقوالن كأخ

( فكيف ينصرفوف فََأنَّ يُػْؤَفُكوفَ اإلٲباف اب، ما كقر ُب القلب كصدقتو األعماؿ الصا٢بة، )
غّبه؟! بعد أف شهدكا كأقركا هبا، عبادة  إٔببادتو عن حقيقة اإلٲباف اب، كيعرضوف عن ع

كالذم تشهد بو فطرهتم؟! كىو تعجب من  فكيف يكفركف اب الذم خلقهم كرزقهم،
جحودىم التوحيد، مع ارتكازه ُب فطرهتم! كىذا يدؿ على أف معرفة هللا العلمية ضركرية، ألهنا 
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قىٍد جىاءىكيٍم ًمنى ) كضبلؿ كضياع كقولو تعطي لئلنساف عزتو ككرامتو، كبدكف ىذه ا٤بعرفة حّبة
من عرؼ نفسو فقد عرؼ ربٌو، ينبغي ٤بن ) ِف غرر اٖتكم، ُٓا٤بائدة/( اَّللًَّ نيوره كىًكتىابه ميًبْبه 

ِف دعاء اإلماـ اٖتسي )ع( ِف يـو عرف  )إٙتي: كيف : فائدةعرؼ هللا أف يتوكل عليو( 
يكوف لغّبؾ من الظهور ما ليس لك حٌب أ ستدؿ عليك مبا ىو ِف وجوده مفتقر إليك؟يُ 

يكوف ىو ا٤بظهر لك، مٌب غبت حٌب ٙبتاج إٔب دليل يدؿ عليك، كمٌب بعدت حٌب تكوف 
اثر ىي الٍب توصل إليك، عميت عْب ال تراؾ عليها رقيبان، كخسرت صفقة عبد ٓب ٘بعل من اآل

رضي دكنك لقد خاب من  ؟حبك نصيبان، ماذا كجد من فقدؾ، كما الذم فقد من كجدؾ
اطلبِن برْتتك حت أصل إليك، وأجذبِن : إٙتيال، بدالن، كلقد خسر من بغى عنك متحوٌ 

: كيف ٚبفى كأنت الظاىر؟ أـ كيف تغيب كأنت الرقيب إٙتي، مبنك حت أقبل عليك
 ا٢باضر؟ 

 ﴾ًَهَُْ عََِدٌّ كَغٌَْفَ َّؼٌََُِْٕٔ كَدفْلَكْ ػَنْيُْْ ،اَُُدءِ هٌٌَّْ َُد ُّآِْنٌَُٕ ًَهِِِْوِ َّد سَذِّ بَِّٕ ىَ ﴿ -ٜٛ-ٛٛ
كجل، بعد عناء طويل ُب سبيل  يقدـ النيب )ص( تقريره ا١بهادم كتبليغو الرسإب إٔب هللا عز

نو عاىن ما عاىن حٌب قاؿ كم طعم ا٥بداية إٔب توحيد هللا، كلهإلقاء ا٢بجة عليهم، كاستذكاق
( َوِقيِلِو اَي َربِّ : )ا٘تعىن ُٖٖٓخرب  كنز العماؿ( ما أوذي أحد مثل ما أوذيت ِف هللا)ص( )

( مصدر، كالقوؿ أم كقاؿ َوِقيِلوِ إنو خطاب بليغ فيو تعجب شديد من شدة شركهم! )
)ص( صاحب ا٣بلق  ٤با نفذ صرب النيب الكرًن ،الرسوؿ ُب شكواه لربو، كمعاانتو مع قومو

قٌدـ كل ما ينبغي رؼ إصرارىم على الكفر، بعد أف عجبلؼ، ك جر من قومو األضالعظيم، ك 
: ايرب( اَي َربِّ ِإفَّ َىُؤََّلِء قَػْوـٌ ََّل يُػْؤِمُنوفَ كقاؿ ) إٔب ربو معاانتو كعرض نتيجتو، اتقدٲبو، شك

إٌف القـو الذم بعثتِب إليهم ٓب يستجيبوا لدعوٌب، رغم كل ما بذلتو معهم من جهود كأتعاب، 
ُب دـ تقصّبم ُب دعوٌب، كعدـ هتاكين كما قدمتو ٥بم من ا٢بجج العلمية كالدالئل العقلية، كع

ف، آتبليغي، كلكنهم قـو قساة غبلظ شداد، كمعاندكف جباركف ال يصدقوف برسالٍب كال ابلقر 
انن على قومو، متحسران على عدـ إٲباهنم، كلكنو ٲبهلهم لعلهم يتوبوف كيرجعوف فصار النيب متحزٌ 
فػىلىٍم  ،تي قػىٍوًمي لىٍيبلن كىنػىهىارنا ًإيٌنً دىعىوٍ  قىاؿى رىبًٌ ) شاكيان قومو كقوؿ يوح )ع( ،إٔب حكم العقل

ؿ ابعراضهم، فقد أديت ما ا، فأجابو هللا تعأب ال ٙبفل كال تبٔ-ٓنوح ( يىزًٍدىيٍم ديعىاًئي ًإالَّ ًفرىارنا
َُذوا َىَذا اْلُقرْ ) عليك، كبقي ما ىو عليهم، كقولو َآَف َوقَاَؿ الرَُّسوُؿ اَي َربِّ ِإفَّ قَػْوِمي اَتَّ

 .َّالفرقاف/( َمْهُجورًا
ُهمْ ) -ٖٗ كسا٧بهم كال هتملهم كارفق هبم، كقابل جهلهم دمحم  اي( فأعرض عنهم فَاْصَفْح َعنػْ

خيًذ قاؿ ٥بم سبلمان سبلمان كقولو ) ان هنم كلما قالوا فحشان كسوءإك  ،كسفاىتهم ابلصفحاب٢بلم، 
، كانفتح على األفق الواسع، كاخرج ُٗٗاألعراؼ/( ًىًلْبى اٍلعىٍفوى كىٍأميٍر اًبٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًن ا١بٍىا
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عن حدكد ا١بسد إٔب آفاؽ الركح كاألمل، فأنت أديت ما عليك، كالنتائج ليست عليك، 
ُهمْ كتفاءؿ اب٣بّب ٘بده، كال تقابلهم اب١بفاؼ كالشدة ٗبثل ما يقابلونك ابلعناد ) ( فَاْصَفْح َعنػْ

، ببل حقد عليهم بسبب ما ٖٓا٢بجر/( ِح الصَّْفَح إْتَِميلَ فَاْصفَ ) الصفح ا١بليل الَببوم كقولو
 كقولو عنهم كسا٧بهم كسٌلم عليهم كال تقاطعهم أيتيك من أذيتهم القولية كالفعلية، كاعف

منا) ، إف ا٤بؤمن القوم إذا ٠بع كلمة سوء ٘باىلها، ّٔالفرقاف/( كىًإذىا خىاطىبػىهيمي ا١بٍىاًىليوفى قىاليوا سىبلى
و ٓب يسمعها ككأهنا ال تعنيو، كىو غّب ا٤بقصود! كبذلك يرد ا٣بطأ ابسلوب صحيح، حٌب كأن

منهم من يؤمن كينتفع بو  فّبتفع عن مستول ا١باىلْب كيكوف أعلى من ا٤ببلئكة. لعلٌ 
ال  عن اإلماـ الباقر)ع( )إٌف هللا عزكجل رفيق ٰبٌب الرفق، كيعطي على الرفق ما ،اإلسبلـ

كظم : الصفح إتميل درج  كر٦ت  لو ثالث مراحل، ُُٗ/ِالكاُبيعطي على العنف( 
)ذركة  ِف غرر اٖتكمالغيظ، عفو عن الذنب، كإحساف إٔب من أساء إليك، كىذه منزلة سامية، 

ُب  أف ا٢بسن البصرم شتمو رجل: يروى( اتالغاايت، ال ينا٥با إاٌل ذكك التهذيب كاجملاىد
ـٌ و أىدل إليو حسناتو! )عث إليو طبقان من رطب ىدية! ألنب٦بلس، ف ، ( مداراة ٥بمَوُقْل َساَل

سبلـ البلمباالة هبم، ٩بزكجة ابلعلو كالرفعة لك، كالرٞبة كالرأفة هبم! األصل سبلـ عليكم، لكن  
ـٌ كلمة ) ـه ( فقط ٤بن خاصمك ك٘باكز عليك فَبيد أف تَبكو، كقوؿ إبراىيم لعمو )َساَل قىاؿى سىبلى

، فهذا سبلـ موادعة كىجر كترؾ بسبلمة ككرامة مع حفظ ْٕمرًن/( رىيبًٌ  عىلىٍيكى سىأىٍستػىٍغًفري لىكى 
َتِغي إْتَاِىِليَ اآلداب، كليس سبلـ ٙبية كاحَباـ كتكرًن كقولو ) ـٌ َعَلْيُكْم ََّل يَػبػْ ( َساَل

ـٌ ) ٓٓالقصص/ ( السبلـ ُب ثقافة العرب عند التبلقي كعند الوداع كا٣بركج، ٫بن ُب  َوُقْل َساَل
ـٌ ( ىو سبلـ مودٌع كمغادرة )السالـ عليكمنقوؿ )كل صبلة  ( ا٢بياة بسبلـ ضركرية َوُقْل َساَل

للتعايش السلمي االجتماعي اآلمن، مع ٝبيع ا٤بلل كالنحل ا٤بتعددة، فكما يرزؽ هللا ا١بميع، 
( السالـفتعايش مع ا١بميع، كىذا يدؿ على أف قلب ا٤بؤمن يسع ا١بميع، لتكن كلمة )

( من أجل أف يعرفوا أف السبلـ ىو ا٢بق كأنو اسم السالـٔب اإلسبلـ ىي )شعارؾ كرسالتك إ
( َفَسْوَؼ يَػْعَلُموفَ من أ٠باء هللا، كاسم من أ٠باء ا١بنة، كأف ما يدعوف من دكنو ىو الباطل )

ِف يـو القيامة علم مشاىدة ما ٰبٌل هبم من العذاب بعنادىم، كفيو هتديد ككعيد للمشركْب، 
  ء حيث يضع نفسو(.)ا٤بر  غرر اٖتكم

: اختتمت السورة ا٤بباركة بشكول النيب )ص( لربو من عناد قومو كىو حزين وِف اٗتتاـ يقوؿ
( ُب إعراضهم عن الرسوؿ كالرسالة ٓعليهم، كما افتتحت السورة عن إسراؼ قومو ُب اآلية )

شيطاف عليو كالقرآف، كعا١بت السورة ا٤بوقف، كأثبتت القاعدة أنو )من ضاؽ عليو القرآف فال
َأِف فتتاحها مع سياؽ مضموهنا العاـ، كآخر دعواان )أضيق(، كبذلك التقى ختاـ السورة اب

 َُيونس/( اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ 
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 من مقاصد السورة:

لَبسيخ العقيدة،  (ا٘تعاد )الرسال ( التوحيد، النبوةمكية، تتناكؿ أىداؼ الٌسور ا٤بكية )
ائم اإلٲباف. ابتدأت السورة اب٢بديث عن القرآف العظيم ا٤بعجزة ا٣بالدة، كقد أنزلو كتثبيت دع

كبٌينت شرؼ تلك الليلة العظيمة، الٍب اختارىا هللا  (ليل  القدرهللا تعأب ُب ليلة مباركة ىي )
إلنزاؿ خاٛبة الكتب السماكية كىو القرآف، على خاًب األنبياء كا٤برسْب دمحم)ص( الكرًن. 

ٌدثت عن موقف ا٤بشركْب من ىذا القرآف العظيم، كأهنم ُب شك من أمره مع كضوح آايتو، كٙب
وتناولت السورة كٙبدثت عن قـو فرعوف، كعن سوء عاقبتهم،  ،باكأنذرىم القرآف ابلعذ
ف سنة هللا إ، كإنكارىم للمعاد إٔب يـو القيامة، لذلك كذبوا الرسوؿ، ك الكر٦ت  مشركي قريش

ار بطريق فجُب إىبلؾ اجملرمْب، كختمت السورة ببياف مصّب األبرار كمصّب ال فاعلة ال تتخٌلف
ف هللا تعأب جعل : ٠بيت سورة الدخاف، ألالتسمي تربوم ٯبمع بْب الَبغيب كالَبىيب، 

صيبوا ابلقحط كاجملاعة، كبعث أ، حيث َُالدخاف آية كعبلمة لتخويف الكفار كما ُب اآلية 
حٌب كادكا يهلكوا، ٍب ٪باىم هللا بعد ذلك بربكة دعاء النيب  هللا عليهم الدخاف الكثيف

  .ا٤بصطفى)ص(
 )من قرأ سورة الدخاف ُب ليلة، أصبح يستغفر لو سبعوف ألف ملك( : عن النيب)ص(:فضلها

 .كشركطو كااللتزاـ أبكامر هللا من شركطو ىذا الفضل بشرطو: مالحظ ، َُٕ/٦ٗبمع البياف
 

 

 ﴾خُُْٔسِنيًَِخٌُِْعَدذِ ، لْ﴿-ٕ-ٔ
 ـ مثلها ُب أكؿ سورة الزخرؼدٌ ي خامس سور ا٢بواميم السبعة، كتقىذه السورة ى

 ﴾ كِْيَد ُّلْشَمُ ًَُُّ ؤَْٓشٍ لٌٍَُِْْٓنزِسَِّٖ،  ًُنَّد بَِّٗدبَِّٗد ؤَٗضَُْنَدهُ كِِ ََُِْْصٍ ُّٓسَدسًََصٍ  ﴿-ٗ-ٖ
لىًة اٍلقىٍدرً ًإانَّ أىنزىٍلنىاكإذا قرأان ىذه اآلية معطوفة عليها آية) شىٍهري رىمىضىافى ، كقولو)ُالقدر/(هي ُب لىيػٍ

َلِ  بنزكؿ القرآف ىي ) (  ا٘تبارك لاللي)، تبٌْب لنا أف ىذه ُٖٓالبقرة/(الًَّذم أينزًؿى ًفيًو اٍلقيٍرآفي  لَيػْ
 :ا٘تعىنفرادية من العشرة األخّبة من شهر رمضاف ا٤ببارؾ، حدل الليإب اإلهنا من إإك  (اْلَقْدرِ 

َلٍ  م َبارََك ٍ ) (جواب للقسم، أم إان أنزلنا القرآف الكرًن ُب ليلة فاضلة كرٲبة ٩بيزة  ِإنَّ َأيَزْلَناُه ِف لَيػْ
ا٤براد بو جهة  (َأيَزْلَناهُ كثّبة ا٣بّبات كالربكات كالثواب كىي ليلة القدر خّب من ألف شهر)

ُب  ، ًإنَّوي لىقيٍرآفه كىرًنه ) فوظ كقولوالعلو كالتسامي، كليس ا١بهة ا٤بكانية، إنو كاف ُب اللوح ا

 ترتيبها
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 ياتهاآ
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َوِإيَُّو ِف أُّـِ اْلِكَتاِب َلَديْػَنا َلَعِليٌّ ، كقولو)ٕٗ-ٕٕالواقعة/ (الَّ ٲبىىس وي ًإالَّ اٍلميطىهَّريكفى ، ًكتىابو مٍَّكنيوفو 
ك ، تشّب اآلية إٔب أف الزماف ٨بتلف ٗبنزلتو بعضو أفضل من بعض، ككذلْالزخرؼ/ (َحِكيمٌ 

( بنك ا٘تعلومات اْلساسيا٤بكاف، أنزؿ القرآف كامبلن أكؿ مرة، دفعة كاحدة من اللوح افوظ)
إٔب قلب النيب)ص(ُب ليلة القدر، ليلة االتصاؿ ا٤ببارؾ، ليعرؼ النيب)ص( الصورة االٝبالية 

ة، ٍب للقرآف كيستوعبها ٖبطوطها العامة، ٍب يتبْب لو تفصيبلهتا ابلتدريج ٕبسب الوقائع ا٣باص
نزؿ بو جربائيل ٦بزٌأن مرة أخرل، بشكل تدرٯبي شيئان بعد شيء، على قلب النيب)ص(طيلة 

حركي ألنو نزؿ  ألحداث، كىذا يدؿ أف القرآف منهجثبلثة كعشرين عامان ٕبسب ا٤بواقف كا
ومن خالؿ يزوؿ القرآف التدر٣تي يبدأ استقرار ىذا ا٘تنهج اإلٙتي من خبلؿ حركة الواقع، 

، كالٍب يتصل فيها الناس مع األنظمة الكونية الكربل، مستقران على  حياة البشرالثمي ِف
قواعد الفطرة، حٌب يعيش اإلنساف على األرض موصوالن بنظاـ السماء مباشرة ُب كل حْب  

 .َُٔء/اإلسرا(كىقػيٍرآانن فػىرىقٍػنىاهي لًتػىٍقرىأىهي عىلىى النَّاًس عىلىى  ميٍكثو كىنػىزٍَّلنىاهي تىنزًيبلن كقولو)
َلٍ  م َبارََك ٍ ) كاألايـ، على أفضل األانـ،  فأنزؿ هللا القرآف ىو أفضل الكبلـ، أبفضل الليإب (لَيػْ

َلٍ  م َبارََك ٍ تهم ا١بهالة كقٌست قلوهبم ظلمات الضبللة)بكبلـ عريب بليغ، لينذر قومان عمٌ   (لَيػْ
، كأصدؽ التضٌرعات كمظهر توا: إٌف الليل زماف ا٤بناجاة ك٧بل ا٣بلواٖتكم  ِف يزولو ليالً 

التجلٌيات، كموارد الكرامات ك٧بل اإلسراء ابلَببية الركحية إٔب حضرة مقاـ الكربايء كالعظمة ُب 
َوِمَن اللَّْيِل َفَسبِّْحُو العبلقة مع الرب الكرًن ابوب، كىكذا ىو مقاـ صبلة الليل كقولو)

 .ْٗالطور/(َوِإْداَبَر الن ُجوـِ 
)قياـ الليل مصٌحة للبدف، كٛبسك أبخبلؽ النبيْب، كرضى رب العا٤بْب( فيكوف  ِف غرر اٖتكم

َلٍ  م َبارََك ٍ أطيب من النهار لتزكية النفس عند ا٤بقربْب األبرار ) ككصف الليلة ابلربكة، ٤با أف  (لَيػْ
ٞبة نزكؿ القرآف مستتبع للمنافع الدينية كالدنيوية أبٝبعها ك٤با فيها من تنزؿ ا٤ببلئكة كالر 

٨بٌوفْب  (ِإنَّ ُكنَّا ُمنِذرِينَ ف شرؼ األعماؿ ٕبسب شرؼ النيات كا٤بقاصد )إك كإجابة الدعوة، 
ك٧بذرين ٗبا أنزلناه، ألف من سنة هللا إنذار الناس كٙبذيرىم من سوء أعما٥بم، كمن عاقبة 

اإلنساف عن  غفلتهم، فلذلك أنزلناه ليذٌكرىم كيعٌلمهم كتقاـ ا٢بجة عليهم، فإف هللا يعلم غفلة
 نذار كالتنبيو، كإ٭با كانت ليلة مباركة ألفآخرتو، كنسيانو حسابو كجزاءه، لذا حاجتو إٔب اإل

 م ُب ليلة القدر ا٤بباركةاؼ هللا سبحانو كعنايتو بعباده، أ(كفيها ألطِفيَها يُػْفَرُؽ ُكل  َأْمٍر َحِكيمٍ )
ٌيز، كجاء )يفرؽ(ابلف (يُػْفَرؽُ ) عل ا٤بضارع للداللة على االستمرار، ألهنا ليلة أم يفٌصل كيبػيٌْب كٲبي

أم ٧بكم ال يستطيع  (ُكل  َأْمٍر َحِكيمٍ مباركة أساسية ترسم خارطة الطريق السنوية لكل إنساف)
ؿ كال يتحٌوؿ كال دأف يطعن فيو ٕباؿ كيقضي كل أمر ٧بكم ال تلحقو الزايدة كالنقصاف، كال يتب

ًلمى يتغٌّب كقولو) ٌرؽ كفيٌصل فيها هبذا ف، كهللا خّب ا٢باكمْب، كقد ْٔيونس/(اًت اَّللًَّ الى تػىٍبًديلى ًلكى
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القرآف ُب كل أمر، كفٌصل فيها كل شأف من أرزاؽ العباد كآجا٥بم كسائر أحوا٥بم، ككانت 
فيصبلن كفارقان هبذا التنزيل، كيكوف ُب تلك السنة إٔب مثلها ُب السنة القادمة، فما قٌدر ُب تلك 

، ك تعأب لو ا٤بشيئة، لذلك ٠بيت بليلة القدر. السنة كقضى فهو   ٧بتـو
ٝباؿ ام االختصار كاإلهباـ، : مرحلة اإلاْلمور ِبسب القضاء اإلٙتي مرحلتاف-ُ: فائدة

ن مرحلة اإلحكاـ، إٔب مرحلة مكمرحلة التفصيل، كليلة القدر ليلة مباركة ٚبرج فيها األمور 
٢بكيم، كىو أمر من األمور اكمة، كفيرؽ أم فٌصل ُب الفرؽ كالتفصيل، كقد نزؿ فيها القرآف ا

ليلة القدر، فهي ليلة تتكرر بتكرر شهر رمضاف ا٤ببارؾ، فلم ييعٌْب النص القرآين أية ليلة، كأراد 
: كيف خٌص كصف األمر اب٢بكمة سؤاؿ-ِتعتِب بكل الليإب، كأشارت الركاايت إليها، أف 

: إٌف إتوابوؼ اب٢بكمة مسبقان دكف أف يذكرىا؟ ىنا، مع أف كل أمر يقضي بو هللا موص
كصف األمر اب٢بكيم ىنا لتسليط الضوء عليو لو داللة تربوية نفسية، لتثبيت اإلحكاـ كأتكيده 

فيقدر لكل إنساف ما يستحقو،  (ِفيَها يُػْفَرُؽ ُكل  َأْمٍر َحِكيمٍ ) -ّإضافة للوصف القائم العاـ، 
ال يتناَب مع حرية إرادة  اات التقدير الذم يتناسب معو، كىذفيساىم اإلنساف ُب توفّب مستلزم

اره، ألف التقدير اإل٥بي يشَبؾ فيو اإلنساف نفسو، ٕبسب لياقتو ككفاءاتو ياإلنساف كاخت
قضى هللا سبحايو أف تكوف كموازين أحوالو، فيوفر اإلنساف أرضية التقدير اإل٥بي لنفسو، 

عن أفعالو ُب  توهللا سبحايو وإرادتو، ومسؤوليحري  اإليساف ا٘تكـر امن حدود مشيئ  
حدكد قدرتو كحكمتو عز كجل، كخلق هللا األسباب كا٤بسببات، كجعل عبلقة األسباب بيد 
اإلنساف تكرٲبان لو، كجعل ا٤بسبب ىو هللا، كاإلنساف ا٤بختار العآب الواعي ىو الذم يعمل على 

عن اإلماـ الصادؽ  قة بْب السبب كا٤بسبب.ترابط السبب اب٤بسبب، ألف هللا تعأب خلق العبل
 .  ُّٖ/ُالكاُبأف ٯبرم األشياء إالٌ أبسباب، فجعل لكل شيء سببان(  هللا )ع( )أىب

 ﴾خُغَِّْٔغُ خُْؼَُِِْْ ىٌَُ بَِّٗوُسَلَْٔصً ِّٖٓ سَّزِّيَ  ُٓشْعِِِنيَ،  ًُنَّد بَِّٗدؤَْٓشًخ ِّْٖٓ ػِنذَِٗد  ﴿-ٙ-٘
ْن ِعنِدنَ ) (ٝبيع ما نقدره ُب تلك الليلة ا٤بباركة، كما نوحي بو إٔب ا٤ببلئكة من شؤكف َأْمًرا مِّ

ْن ِعنِدنَ العباد، كنزكؿ القرآف، كاف أمران صادران) ( على مقتضى حكمتنا كإرادتنا، كبعلمنا مِّ
(ألف سنتنا إرساؿ الرسل، ِإنَّ ُكنَّا ُمْرِسِليَ كتدبّبان، على ضوء قاعدة األسباب كا٤بسببات)

رًينى كىمينًذرًينى لًئىبلَّ زاؿ الكتب ٥بداية الناس كإرشادىم، كإلقاء ا٢بجة عليهم كقولو)كإن ر سيبلن م بىشًٌ
، ٓب يَبؾ هللا الناس سدل من دكف ىدل ُٓٔالنساء/(يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اَّللًَّ حيجَّةه بػىٍعدى الر سيلً 

موره، كتستقيم أتستقر نفسو كتستقيم بدكف منهج يعلمهم، لو استقاـ اإلنساف على منهج هللا 
َعَث حركة ا٢بياة كهنضة اجملتمعات، كتتخٌلص من الشركر كقولو) ِبَي َحتَّه يَػبػْ َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

ن رَّبِّكَ ) -ٔ، ُٓاإلسراء/(َرُسوًَّل  (جاء ا٣بطاب للرسوؿ)ص( كأريد بو ا١بميع، عن اإلماـ َرْْتًَ  مِّ
، كضع لنا ا٤بنهج ُّٖ/ِٗالبحارايؾ أعِب كا٠بعي اي جارة(الصادؽ)ع()إٌف هللا بعث نبيو إب
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ًلكى الدًٌيني اٍلقىيًٌمي ا٤بستقيم القيم كقولو) / (ذى  د ا٘باىنا كغايتنا، حٌب ال نتعب كال ٬بسر ، فوحٌ َّالرـك
آخرتنا، كحٌب ال نضل ُب دنياان ك٫بسب أننا ٫بسن صنعان، كال يتعأب بعضنا على بعض، كل 

ألقواؿ العباد، ك٠بيع للدعاء كللسؤاؿ، سواء أكاف  (ن رَّبَِّك ۚ ِإيَُّو ُىَو السَِّميعُ َرْْتًَ  مِّ ) ذلك
(ٕبوائج خلقو، كأبفعا٥بم كأحوا٥بم كما يدكر اْلَعِليمُ الطلب بلساف ا٢باؿ أك بلساف ا٤بقاؿ، ألنو )

 ُب نفوسهم.
هِنِنيَ،  ًُنعُْ بِٕسَذِّ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكِ ًََٓد زَْْنَئَُد  ﴿-ٜ-ٚ  آزَدجٌُُِْ ًَسَذُّ سَزٌَُُُّْْد بََُِٰوَ بَُِّد ىٌَُ ُّمِِْْ ًَُِّْٔطُ ٌُّٓ

 ﴾زََْ ىُْْ كِِ ؽَيٍّ َِّْؼَسٌَُٕخُْإًََُِّنيَ، 
نَػُهَما(خالقهما كمصلحهما كا٤بشرؼ عليهما كمن فيهما )َربِّ السََّماَواِت َواْْلَْرضِ )  (َوَما بَػيػْ

، كهللا تعأب رب الكوف كلو كمربيو، كاآلية دعوة إٔب طلب العلم فما ينزؿ هللا للناس يربيهم بو
كالَبغيب ُب البحوث كالدراسات كالتحقق كالتفٌكر، ألف ابلعلم تتفتح لك اآلفاؽ، كتتعلم 

 ِف غرر اٖتكمخفااي األمور كدقائق األشياء، كابلعلم ٙبيا القلوب كتقول البصّبة كتنّب العقوؿ، 
كىجىعىٍلنىا ا٢بياة( فيوصلك العلم إٔب اليقْب الذم ال شك فيو كقولو))اكتسبوا العلم، تكسبكم 

تًنىا ييوًقنيوفى   ِٚ٘ٔف هنج البالغ  خطب  ، ِْالسجدة/(ًمنػٍهيٍم أىئًمَّةن يػىٍهديكفى أبًىٍمرانى لىمَّا صىبػىريكا   كىكىانيوا آًبايى
نَػُهَما) (ابليقي تدرؾ الغاي  القصوى) ض خلق كثّب ككوف عجيب (بْب السماء كاألر َوَما بَػيػْ

كأنظمة دقيقة، ٩با تشّب اآلية إليو أف ىناؾ ٨بلوقات ما بْب السماء كاألرض ُب أحد الكواكب 
هنا مظاىر األ٠باء كالصفات اإل٥بية، ففي كل ذرة من إء، ال نعلم عنهم شيئان، ُب السماا٤بعٌلقة 

من أراد علم يب)ص()ذرات العآب حقيقة مشهودة، ىي غذاء ركح العارؼ الباحث، عن الن
: حقيقة معىن اليقي (ِإف ُكنُتم م وِقِنيَ ) ِْْٓكنز العماؿ خرب(اْلولي واآلخرين فليثّور القرآف

(إف كنتم تطلبوف لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً )ِف غرر اٖتكماثبتة قطعية بدكف شك، 
(إشارة إٔب عقيدهتم يَ م وِقنِ اليقْب عرفتم هللا أبنو رب كل شيء، كالتلويح ٥بم ابليقْب )

ا٤بضطربة، كشكوكهم ا٤بتأصلة، ٩با يدؿ على غموض اإلٲباف اب ُب نفوسهم، كبعدىا عن 
 .العلم الثابت كاليقْب ا١باـز ا٢باـز

، كال رب غّبه كال معبود َّل خالق سواه، َّل إلو غريه يستحق العبادة (ََّل ِإلَهَو ِإَّلَّ ُىوَ ) -ٖ
١ببلؿ كا١بماؿ كالكماؿ، كىذا تذكّب ابلتوحيد الذم ىو حياة صف بصفات اسواه، ألنو ا٤بتٌ 

(ٰبيي األموات، كٲبيت األحياء، ٤ُتِْيي َو٦ُتِيتُ ) النفس، كمصداؽ التوحيد حركة ا٢بياة كا٤بوت
رىم هنايتهم ا٢بتمية، ا٤بوت يهدد كٌ متعلقوف اب٢بياة، كذكر ا٤بوت ليذ ذكر ا٢بياة كا٤بوت ألهنم 

 ِركح البياف(! الناس يياـ فإذا ماتوا ايتبهوا( عن النيب)ص()ظاً كفى اب٘توت واعحياهتم )
كىلىن ، كهللا كحده يهب ا٢بياة، كاإلنساف عاجز عن خلق خلية حية ٦بهرية كاحدة كقولو)ُِّ/

ا اءى أىجىليهى رى اَّللَّي نػىٍفسنا ًإذىا جى ة ، ٫بن جئنا إٔب ا٢بياة بغّب إرادتنا، ك٬برج من ا٢بياُُا٤بنافقوف/ (يػيؤىخًٌ
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بغّب إرادتنا أيضان، ك٫بن ما بْب البداية كالنهاية ٫بمل أنصاؼ إرادتنا، كإرادة هللا فوؽ إرادتنا  
عرؼ قدره ومل  أً رحم هللا امر )ِف غرر اٖتكم، َّاإلنساف/ (كىمىا تىشىاءيكفى ًإالَّ أىف يىشىاءى اَّللَّي ) كقولو

! ره، جهل قدر كل شيء(كمن عرؼ قدره، عرؼ قدر كل شيء، كمن ٓب يعرؼ قديتعدَّ طوره
ؾ القلب البشرم كتؤثر فيو، كهتيئو لبلستجابة كالتفٌكر، كمن رٌ كحقيقة ا٤بوت كحقيقة ا٢بياة، ٙب

ٍب يكثر ذكره ُب القرآف لكي ننساه، كتوجيو ا٤بشاعر إليو ك٤بس القلوب بو كٙبريكها لتعي ىذه 
(رب ْم َوَرب  آاَبِئُكُم اْْلَوَِّليَ رَب كُ من فساد ا٢بس)ضبللة ك ا٢بقيقة كال تغفل عنها، ألف الغفلة 

كف إٔب غّبه؟ ؤ دافع عنهم أنواع النقم، فكيف تلجاألكلْب كاآلخرين كمربيهم أبنواع النعم، ال
انتقل  (َبْل ُىْم ِف َشكٍّ يَػْلَعُبوفَ ) -ٗلكنهم ليسوا طبلب حقيقة كال يبحثوف عن يقْب، 

كإبعادان ٥بم عن موقف ا٣بطاب، ييصٌور القرآف السياؽ من ا٣بطاب إٔب الغيبة ٙبقّبان لشأهنم، 
لة، لكثرة ما يعانوف من يالكرًن حا٥بم ا٤بتزلزؿ، كضبل٥بم ا٤بتأصل كنفوسهم ا٤بضطربة بصورة ىز 

الشك، كالشك يقلق النفس، كلكنهم يغٌطوف على شكهم كقلقهم كاضطراهبم ابللعب 
َا إف ٓب تؤدًٌ إٔب الفوز ابآلخرة كقولو)كالدنيا كلها ٥بو كلعب النشغا٥بم بدنياىم،  ،كالبلمباالة َأ١تَّ

َنُكمْ  يْػَيا َلِعٌب َوَٙتٌْو َوزِيَنٌ  َوتَػَفاُخٌر بَػيػْ  .َِا٢بديد/(اْٖتََياُة الد 
فهم يتعاملوف مع القضااي الكربل ا٤بهمة ا٤بصّبية ا٢با٠بة ا١بديٌة،  ابللعب كا٥بزؿ كا١بهل،  

ف للتسلية ا٤بؤقتة، فهم يلعبوف ابلدرة الثمينة على كاألطفاؿ غّب ا٤بسؤكلْب الذين يلعبوف كٲبرحو 
 ان لو ُب هللا حافظ، فدعهم يصطدمو أهنا حصى ال قيمة ٥با! كالذم ال تنفعو ا٤بواعظ ٓب يك

ف من يٌدعي إُب مورد ا١بلد كا٢بـز ٥با داللة مهمة،  (يَػْلَعُبوفَ ) بيـو ىائل عصيب! ككلمة
يتبع ىواه كمناه من دكف ىدل من هللا، فهو غّب كاثق اإلٲباف اب، كيتكل على سواه كينساه، ك 

كلكن مثلهم من يلهو بشيء كىو على  (من وثق اب توكل عليو) ِف غرر اٖتكممن خالقو، 
 ف ٓب تقطعو قطعك.إعلم أبنو ال ينفعو شيئان، ٦برد ىدر للوقت، كالوقت كالسيف 

 ﴾ؤٌَُِْْ ػَزَخذٌ ىََٰزَخَّـْؾََ خُنَّدطَ  ، ُّٓسِنيٍ كَدسْظَوِرْ ٌََّّْ ظَإْظِِ خُغََّٔدءُ زِذُخَدٍٕ﴿-ٔٔ-ٓٔ
يَػْوـَ َتَِْت السََّماُء فانتظر اي دمحم عذاهبم األليم أبسلوب جديد)( َفاْرتَِقبْ ) (آي  الدخاف)

(لقد أطلق معُب الدخاف على شدة التعب كغلبة ا١بوع كالقحط كالضعف، على ِبُدَخاٍف م ِبيٍ 
تشبيو، فإف ا١بائع لشدة جوعو يرل بينو كبْب السماء كهيئة الدخاف، الك سبيل اجملاز كالكناية 

ككاف الرجل يتكلم كيسمع اآلخر كبلمو كال يراه من كثافة الدخاف!، فهو أيٌب من السماء 
٧بيط هبم ٝبيعان، مزلزؿ بشكل ٨بيف ككثيف ككأنو كابوس خانق ضاغط على نفوسهم، مرعب 

كالفيضاف أو الضباب الذي من معاانتو أحد،  ظاىر كمكشوؼ للناس كافة، كال يتخٌلص
، كاعتدت عليو، )ص( وأساءت اْلدب معو ابلغت قريش ِف إيذاء النيب، يشمل إتميع

على مضر، كاجعلها عليهم سنينان شديدة   فدعا عليهم كقاؿ)اللهم أشد كطأتك )عقابك(
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فأصاهبم  سِب يوسف، كىي السبع الشداد، فاستجاب هللا دعاءه، كقطع عنهم الغيث،ك
ف كالعظاـ كالنول كا٤بيتة القحط كاجملاعة كالضعف كا٤برض، ككادكا أف يهلكوا، حٌب أكلوا ا١بي

كا١بلود، ككاف أحدىم ٤با بو من شدة الضعف كقسوة ا١بوع، يرل بينو كبْب السماء كالدخاف 
زىق ا٣بانق الكثيف، فيمؤل الدخاف جوفو، كيضٌيق عليهم التنٌفس، كٰبصر نفوسهم ككأ٭با ت

أركاحهم، كإٔب ىذه ا٢بقيقة تشّب اآلية، إٔب أف ضٌجوا كىرعوا قاصدين رسوؿ هللا)ص( ليدعو 
ك كادكا أف يهلكوا، م٥بم هللا ليكشف عنهم ىذا العذاب األليم، ٕبق صلة الرحم بيننا، كقو 

 عبلمة من عبلمات يـو القيامة كمقدمتها، كٲبتد ذلك أربعْب يومان أيضان : أف ىذا الدخاف وقيل
ََّل ٤َتُْزيُػُهُم اْلَفزَُع اْْلَْكبَػُر َوتَػتَػَلقَّاُىُم كقولو)  أما ا٘تؤمن فهو حفظ هللا، وِف أمنو وأمايوكليلة، 

: السفياين، كالدجاؿ، عشر قبل الساع  َّل بد منها، عن النيب)ص( َُّاألنبياء/ (اْلَماَلِئَك ُ 
كخسف  كنزكؿ عيسى)ع(كالدخاف، كالدابة، كخركج القائم)ع(كطلوع الشمس من مغرهبا، 

، كخركج أيجوج ُِٕ/ُٔاألمثلاب٤بشرؽ، كخسف ٔبزيرة العرب، كانر ٚبرج من قعر عدف(
ف ىذا الدخاف أبنو عذاب أليم، األرض ظلمان كجوران كفسادان كشران..، ككص كمأجوج، حٌب ٛبيؤل

َذا َعَذاٌب أَ ) -ُُ (ِإنَّ ُمْؤِمُنوفَ ر استغاثتهم )وٌ كص ( يغطيهم كيعمهم كلهم لِيمٌ يَػْغَشى النَّاَس ىَه
َذا َعَذاٌب َألِيمٌ من كل جانب، كيقولوف حْب ٱبنقهم الدخاف)  .(شديد مديد مؤٓبىَه

 ﴾ؤََََّٰٗ َُيُُْ خُزًِّْشٍََٰ ًَهَذْ ـَدءَىُْْ سَعٌٌٍُ ُّٓسِنيٌ، سَّزَّنَد خًْؾِقْ ػَنَّد خُْؼَزَخذَ بَِّٗد ُٓآِْنٌَُٕ﴿-ٖٔ-ٕٔ
هللا كانشدكه،  ؿ(تشٌفع أبو سفياف كنفر معو برسو َعَذاَب ِإنَّ ُمْؤِمُنوفَ رَّبػََّنا اْكِشْف َعنَّا الْ )

ابلقرآف  فيكشف العذاب عنهم، عندئذو يؤمنو  مستغيثْب اب كالرحم، أف يدعو هللا أف
ٗبحمد أنو رسوؿ هللا، فدعا هللا ككشف عنهم العذاب األليم كىم ُب الدنيا قبل يـو  فكيصدقو 
(ا٤براد ابالستفهاـ االستبعاد، أم كيف يتذكركف كيتعظوف َٙتُُم الذِّْكَرىه  َأنَّه )-ُّالقيامة، 

عطاء العهود، إأهنم يكّذبوف حت ِف أشد الظروؼ و كيؤمنوف عند كشف العذاب عنهم؟ أم 
(رسوؿ صادؽ أمْب، كاضح برسالتو كمعجزاتو َوَقْد َجاَءُىْم َرُسوٌؿ م ِبيٌ ) ويّدعوف أهنم مؤمنوف

 ا٤بضامْب يسعد الفرد كاجملتمع، كال شك فيو، كىو أعظم آية، كأكرب عبلمة من كلو نظاـ عإب
٥بم منهج ا٢بق بكل كضوح، كرفع كل الشبهات، كعاِب كل الشكوؾ، كلكنهم  بْبالدخاف، كي

أصٌركا على الشرؾ، كتكذيب الرسوؿ مكابرة كعنادان )من ضاؽ عليو ا٢بق، فالباطل عليو 
 ضيق(.أ

ٔٗ-ٔ٘-﴿َُّ ٌ َّٓفْنٌٌُٕؼَُّْ ظٌََ  ﴾ػَدجِذًَُٕ بٌَُِّْْٗخُْؼَزَخذِ هًَِِِْد   خبَِّٗد ًَدؽِلٌُ، ٌْخ ػَنْوُ ًَهَدٌُُخ ُٓؼََِّْ
عرضوا عن الرسوؿ)ص(كٓب يقبلوا قولو، كىو الصادؽ األمْب، أ(كمع ذلك ُثَّ تَػَولَّْوا َعْنوُ )

عٌلمو بشر، كاٌدعى أف ما تعلمو كحي (قد َوقَاُلوا ُمَعلٌَّم ٚتَُّْنوفٌ ) كصاحب ا٣بلق العظيم، كاهتموه
اْلَعَذاِب  اِإنَّ َكاِشُفو ) -ُٓال شعور! ك إ٥بي، كٰبفظ بعض الكلمات، كينطق هبا من غّب فهم 

ٛباـ اعة، مدة من الزمن إلمهالكم كإلسنرفع عنهم العذاب من الدخاف كالقحط كاجمل (قَِلياًل 
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م ٓب يوٌفوا بعهدىم، كسيعودكف إٔب الكفر لكننا نعلم أهن (ِإيَُّكْم َعائُِدوفَ ) ا٢بجة عليكم
كالتكذيب)من ضاؽ عليو اإلٲباف، فالكفر عليو أضيق( كىو دليل على خبث سريرهتم كسوء 

، رٗبا ٰبدث ىذا خلخلة ُب ِٖاألنعاـ/(َوَلْو رُد وا َلَعاُدوا ِلَما يُػُهوا َعْنوُ ضمائرىم كقولو)
 على الكفر! منهم من يصرٌ صفوفهم، منهم من تستيقظ نفسو فيؤمن كيستقيم، ك 

ٌ، ٌََّّْ َٗسْيِؼُ خُْسَيْؾَصَ خٌُُْسْشٍََٰ بَِّٗد ُٓنعَؤٌَُِٕ﴿-ٚٔ-ٙٔ  ﴾ًََُوَذْ كَعَنَّد هَسَِْيُْْ هٌََّْ كِشْػٌََْٕ ًَـَدءَىُْْ سَعٌٌٍُ ًَشِّْ
َرىه ) ر، ألهنم (ىذا هتديد أبف هللا سبحانو سيأخذىم أخذ عزيز مقتديَػْوـَ يَػْبِطُش اْلَبْطَشَ  اْلُكبػْ

: الضربة الشديدة العنيفة ا٤بوجعة، الٍب تصل إٔب ٝبيع البطش نقضوا ما عاىدكا هللا عليو، 
ا١بسم كا٤بشاعر، كتزلزؿ ا١بوارح كال تبإب على أم عضو كقعت! فننتقم منكم بعنف ٗبا يكافئ 

عقوبة على ما صنعتموه برسولنا األمْب، كما عملتموه ُب دنياكم من الكفر كالظلم كالفساد، كال
َواّلِلَُّ َعزِيٌز ُذو ) ور كقولو(منكم ابلعذاب األليم أبية صورة من الصٌ ِإنَّ ُمنَتِقُموفَ ) قدر ا١بناية

ـٍ  َلُهْم قَػْوـَ ِفْرَعْوفَ ) -ُٕ، ْآؿ عمراف/ (ايِتَقا (كلقد اختربان من قبل مشركي مكة َوَلَقْد فَػتَػنَّا قَػبػْ
مشركي قريش الطغاة، كبْب فرعوف كملئو البغاة،  قباط مصر، كىذا ا١بمع بْبأقـو فرعوف كىم 

تنقية الفتنة : االختبار، ُب األصل الفتن بو ُب الطبائع كُب العناد كالفساد كالكربايء! اللتش
الذىب من الشوائب، كىذا ال ٰبصل إال عندما يسلط على الذىب النار، ككذلك اإلنساف 

متحاف يكـر ا٤برء فية عند االمتحاف)عند االا٤بكـر ا٣بليفة تنكشف حقيقتو، كتظهر أسراره ا٣ب
(كصف َوَجاَءُىْم َرُسوٌؿ َكِرميٌ ) وىي سن  مستمرة مؤثرة مع استمرار تدفق اٖتياةأك يهاف( 

موسى ابلكرًن، ألنو كاف كرٲبان ُب نفسو، كرٲبان على هللا كعلى ا٤بؤمنْب، ككرًن الصفات 
الصفح ا١بميل، كيتجاكز عمن ظلمو،  كاألخبلؽ كاألفعاؿ كاألقواؿ كا٤بواقف، ككاف يصفح

 :فائدةأبنواع ا٤بعجزات، كعاد على قومو اب٣بّبات.  ان ل الكثّب من ا٤بعاانة، كمدعومكٙبمٌ 
تكررت قص  موسى)ع(ولكن ِف كل مرة تُعرض بصورة مضاف  إليها بعض ا٘تواقف -ُ

 و، مثل ذكر موقف مؤمن آؿ فرعوف يكتم إٲبانا٘تهم ، الِت مل تذكر ِف سور أخرى
فػىقىاؿى أىانى رىب كيمي ( ٓب تذكر ُب سورة أخرل، ككذلك قولو عن فرعوف)ِٖ)غافر/
، ٓب تذكر ُب سورة أخرل، كىكذا، كٗبجموع ىذه ا٤بواقف من ٦بموع الٌسور ِْالنازعات/(اأٍلىٍعلىى  

ا٤بذكورة، تتكامل الصورة، كتتم أىداؼ القصة، كٙبصل منها العرب كا٤بواعظ، كالسنن الٍب مرت 
سينَّةى حديثة كظركؼ أخرل كقولو)كأبساليب يهم سابقان، ستمر علينا الحقان أبلواف جديدة عل

دى ًلسينًَّة اَّللًَّ تػىٍبًديبلن  : كيف يقع عذاب سؤاؿ-ِ، ِّالفتح/ (اَّللًَّ الًٍَّب قىٍد خىلىٍت ًمن قػىٍبلي   كىلىن ٘بًى
كىمىا كىافى اَّللَّي لًيػيعىذًٌبػىهيٍم كىأىنتى عليهم كقد كعد هللا النيب)ص( أال يعٌذب قومو كىو فيهم كقولو)

: إٌف ىذا العذاب من قحط كجوع كاف للتأديب، ليوقظ ضمائرىم، إتواب، ّّاألنفاؿ/(ًفيًهمٍ 
ّبة، ليعودكا إٔب هللا، فيكوف ىذا العذاب طكٰبذرىم كينذرىم ألهنم ٘باكزكا ا٢بدكد ا٢بمراء ا٣ب
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، فيكوف للَبىيب كاف عذاف)ص(أما العذاب للكفار  معجزة للنيب ابن شامبلن الستئصاؿ القـو
  .بينما العذاب األكؿ للَبغيب ألنو ٧بتمل

خ بََُِِّ ػِسَددَ خَُِّوِ  ﴿-ٜٔ-ٛٔ  ﴾ُّٓسِنيٍ زِغُِْيَدٍٕ آظٌُِْْ بًَِِِّٗؤَٕ َُّد ظَؼٌُِْخ ػَََِ خَُِّوِ  ؤَِٓنيٌ،  سَعٌٌٍُ ٌَُُْْ بِِِّٗؤَْٕ ؤَدًُّ
ما آمركم بو من اإلٲباف كالطاعة  ٕباستجيبوا  (َأد وا ِإَلَّ ِعَباَد اّلِلَِّ َأْف قاؿ موسى لفرعوف كقومو)

كسٌلموا إٌٕب بِب اسرائيل ليخرجوا معي من مصر، فإهنم عشّبٌب كقد سلبتم  (ِعَباَد اّلِلَِّ اي)
حراران، فكيف يستعبدىم فرعوف كىم أمانة هللا أ(كقد جعلهم هللا ِعَباَد اّلِلَِّ الناس)  ،حقوقهم

ده؟ كىذا يعِب أف الضعيف أمانة ُب يد القوم، عليو أف ٰبفظ األمانة كيرعاىا، عن اإلماـ عن
وكاف سبب ااطهاد ، ُِْ/ٕٕالبحارعلي)ع()ال تكن عبد غّبؾ كقد جعلك هللا حرٌان(

سقاط فرعوف، فلما اعدكا ملوؾ ا٥بكسوس ُب غزك مصر إل، ألهنم سفرعوف لبِن إسرائيل
ِإيّنِ سرائيليْب كحٌب االنتقاـ منهم )كسوس، صار عندىم كراىية لئلانتصر الفراعنة كطردكا ا٥ب

(كمؤٛبن على كحيو ككتابو كرسالتو، الصادؽ ُب دعواه، ا٤بدعـو اب٤بعجزات َلُكْم َرُسوٌؿ َأِميٌ 
ألنو ا٤بؤىل ٢بفظ أمانة هللا ُب  (ِميٌ اْلَ ) ػكصف موسى ب ،كالكرامات، كأان لكم انصح أمْب

 ككفراف نعمو بتكذيب رسالٍب (كال تتكربكا على طاعة هللاَّلَّ تَػْعُلوا َعَلى اّلِلَِّ  َوَأف) -ٗعباده، 
ِإيّنِ آتِيُكم ِبُسْلطَاٍف ) عراض عما آمركم بو، كما ينبغي للعباد أف يعلوا على هللا خالقهمكاإل
(ألين أرسلت إليكم ٕبجة كاضحة، كمعجزة ساطعة يعَبؼ هبا كل صاحب عقل، تثبت م ِبيٍ 
ات، فتقعوا ُب أشكل ا٤بشكبلت، ألف ا٢بجة يٌ نبٌوٌب حقان كصدقان، فبل تشكوا ُب القطع صحة
 .يمقة تذعن ٥با القلوب، كتقطع ا١بداؿ العالقطعيٌ 
 ﴾اَُُدءِ هٌٌَّْ ُّٓفْشٌَُِٕٓكَذَػَد سَزَّوُ ؤََّٕ ىََٰ، ًَبِٕ َُّْْ ظُآِْنٌُخ ُِِ كَدػْعَضٌُُِِٕ، ًَبِِِّٗ ػُزْضُ زِشَزِِّ ًَسَزٌُِّْْ ؤَٕ ظَشْـٌُُِٕٔ﴿-ٕٕ-ٕٓ
(فلما قاؿ ذلك، توعدكه ابلرجم، فاستجار كاعتصم اب َوِإيّنِ ُعْذُت ِبَرّبِّ َورَبُِّكْم َأف تَػْرُّتُوفِ )

أنواع  دتعأب أف يرٝبوه كيشتموه، كيعتدكا عليو كيقذفوه اب٢بجارة حٌب ا٤بوت صربان، كىو أش
، فالرجم كاف مشهوران عند األمم السابقة، الٍب تكٌذب عداـ!القتل كالتنكيل اب٤بقتوؿ فهو كاإل

، كقاؿ القـو لنوح  ُٗىود/(َوَلْوََّل َرْىُطَك َلَرَّتَْناؾَ رسلها، ففي قصة نيب هللا شعيب قولو)
، عندما استعاذ موسى بربو كرهبم، ُُٔالشعراء/(لىًئن ٓبٍَّ تىنتىًو ايى نيوحي لىتىكيونىنَّ ًمنى اٍلمىٍرجيوًمْبى كقولو)

ح بدفاعو عن عل هللا )مؤمن آؿ فرعوف يكتم إٲبانو(كىو كزيره كمستشاره، فيعلن كيصرٌ ج
ْ تُػْؤِمُنوا ِل َفاْعَتزُِلوفِ ) -ُِ( ِٗموسى)ع()غافر/ (كإف ٓب تصدقوين مع قوة حجٍب، كٓب َوِإف ملَّ

السلم،  (فكفوا عن أذام كخٌلو سبيلي، فليكن األمر بيِب كبينكم علىفَاْعَتزُِلوفِ تؤمنوا اب)
فلكم دينكم كٕب ديِب، كبذلك التعايش السلمي، حٌب يقضي هللا أمران كاف مفعوالن، كلكن 

 .الطغاة ال يقبلوف أبنصاؼ ا٢بلوؿ، ألهنم ٱبشوف ا٢بق أف يؤثٌر ُب نفوس ا١بماىّب العامة
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ُؤََّلِء قَػْوـٌ ٚت ْرُِموفَ )-ِِ ساة، كما قست أحٌس موسى أف القـو بغاة كق (َفَدَعا رَبَُّو َأفَّ ىَه
القلوب إاٌل لكثرة الذنوب، كإٌف القـو لن يؤمنوا، كٓب يسا٤بوه، كلن يعتزلوه، كظهر لو إجرامهم 

صبلحهم، عند ذلك ١بأ إٔب ربو كمبلذه يشكوه إجراـ عميقان ُب نفوس الفراعنة، كال أمل إل
م ضرران مهاؿ، كأصبحت حياهتقومو، كدعاه إلنقاذه كا٣ببلص منهم، ألهنم ال يستحقوف اإل

 ُب ىذا الوجود.على األحياء 
ْشَهٌَُٕ ـُنذٌ بَِّٗيًَُْْخظْشُىِ خُْسَمْشَ سَىًٌْخ ، كَإَعْشِ زِؼِسَددُِ ًَُِْْد بٌَُِّْٗ ُّٓعَّسَؼٌَُٕ﴿-ٕٗ-ٖٕ  ﴾ُٓـّ

كتلقى موسى اإلجابة من ربو، ألف ا٤بسألة تتأزـٌ فبل تتحمل التأجيل، كىكذا يقَبف الدعاء 
(أخرج اي موسى مع من آمن بك من فََأْسِر بِِعَباِدي لَْياًل وب كا٤بدركس )ابلسعي البلـز ا٤بطل

ِإيَُّكم بِب إسرائيل، عن ىذه البلدة الظآب أىلها، حٌب ال يردكم فرعوف إذا خرجتم هناران)
(اإلسراء ال يكوف فََأْسرِ ) كاعلموا أنو سيتبعكم فرعوف كجنوده ليلقي القبض عليكم (م تػَّبَػُعوفَ 
سيٍبحىافى الًَّذم أىٍسرىل  الليل، حٌب يستَبكا بظبلـ الليل كنـو الناس كىدكء ا٢بركة، كقولو)إاٌل ُب 

، حٌب إذا بلغتم النيل فاضربو بعصاؾ، لينفتح طريق لعبوركم، فاعربكه، ُاإلسراء/ (بًعىٍبًدًه لىٍيبلن 
ٜتتصر العظيم ) دطو (أم ساكنان على ىيئتو، منفلقان كل فرؽ كالَواتْػُرِؾ اْلَبْحَر َرْىًوا) -ِْ

نفلق، حٌب ٰبوؿ فا(٤با ٘باكز موسى البحر، أراد أف يضربو بعصاه فينطبق، كما ضربو القص 
بينو كبْب فرعوف، فأمره هللا سبحانو بَبؾ البحر رىوان ساكنان منفلقان، ليغرم فرعوف ابلسّب فيو 

(، كإ٭با أخرب هللا تعأب نبيو ْغَرُقوفَ ِإيػَُّهْم ُجنٌد م  ق هللا البحر عليهم فيغرقوف ٝبيعان )بٔبنوده، فيط
كىًإف تىٍصربيكا كىتػىتػَّقيوا فىًإفَّ كوا بِب إسرائيل، كأف النصر مع الصرب كقولو)ر موسى ليطمئن أهنم لن يد

ًلكى ًمٍن عىٍزـً اأٍليميورً  ، كىكذا ينفذ قدر هللا من خبلؿ األسباب الظاىرة، ُٖٔآؿ عمراف/(ذى 
كُب ذلك إشارة إٔب أف هللا أيٌب إٔب الطغاة من  ،ا القدر اتـوكاألسباب ذاهتا طرؼ من ىذ

، وعِّب القرآف عن هنر النيل العريض ابلبحرحيث ٰبذركف، كال ينفع ا٢بذر إذا جاء القدر!، 
 ألف البحر ُب اللغة ٗبعُب ا٤باء الكثّب،

ًَزََُِٰيَ  ، ًََٗؼَْٔصٍ ًَدٌُٗخ كِْيَد كَدًِيِنيَ، ًَصُسًُعٍ ًََٓوَدٍّ ًَشٍِّْ، ًَْْ ظَشًٌَُخ ِٖٓ ـَنَّدضٍ ًَػٌٍُُْٕ﴿-ٜٕ-ٕ٘
 ﴾كََٔد زٌََطْ ػََِْْيُِْ خُغََّٔدءُ ًَخُْإَسْكُ ًََٓد ًَدٌُٗخ ُٓنظَشَِّٖآخَشَِّٖ،  هًٌَْٓد ًَؤًَْسَؼْنَدىَد

هم (للتكثّب، يصٌور هللا سبحانو رفاىية فرعوف كقومو، كنعمَكمْ ) (َكْم تَػرَُكوا ِمن َجنَّاٍت َوُعُيوفٍ )
إٌف هللا تعأب ٤با خلق الدنيا  :رويكعٌزىم كثراءىم، فقد استغرقوا بذلك النعيم، ككفركا اب٤بنعم ! 

، لقد تركوا ّٕ/ّركح البيافقاؿ ٥با: اي دنيا: من خدمِب فاخدميو، كمن خدمك فاستخدميو(!
(كمزارع َوَمَقاـٍ َكِرميٍ  َوُزُروعٍ ) -ِٔكثّبان من البساتْب كا٢بدائق الغٌناء، كاألهنار كالعيوف ا١بارية، 

عديدة كٝبيلة فيها أنواع األشجار كالثمار، كالقصور الشاىقة كا٤بساكن الفخمة ك٦بالس 
ذ ذلتما يتفكو بو أم يتنٌعم كيهنأ كي: فاكهي (َويَػْعَمٍ  َكايُوا ِفيَها فَاِكِهيَ ) -ِٕحسنة، 
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كالفرح كا٤برح، أم أيكلوف ىة امن الفاكهة الشهية ا٤بتنوعة، أك من الفك:  وفاكهيأبكلو، 
تدؿ اآلي  أف الثراء ليس سببًا للسعادة، كيتفكهوف بسبلـ آمنْب، الداؿ على العيش الرغيد، 

ِلَكۖ  َوَأْورَثْػَناَىا قَػْوًما آَخرِينَ ) -ِٖ، ع ومبقدار ما تعطيأ١تا السعادة مبقدار ما تنف (ٍب َكذَه
ًلكى يل ا٤بستضعفْب ا٤بستعبدين كقولو)و هللا بِب إسرائمنهم فجأة، كأكرثكلو ينزع ملكهم   كىذى 

يراثها ٛبليكها كٛبكينهم من التصرؼ فيها، ٛبكْب الوارث إ، ك ٗٓالشعراء/ (كىأىٍكرىثٍػنىاىىا بىًِب ًإٍسرىائًيلى 
رىىيٍم كىأىٍموىا٥بىيٍم كىأىٍرضنا ٓبٍَّ تىطىئيوىىافيما يرثو كقولو) كيبدك أف بِب  ،ِٕاألحزاب/ (كىأىٍكرىثىكيٍم أىٍرضىهيٍم كىًدايى

إسرائيل ٓب يرثوا ملك فرعوف ابلذات، كلكنهم كرثوا ملكان ُب أرض أخرل، فا٤بقصود إذف: ىو 
كىأىٍكرىثٍػنىا اٍلقىٍوـى الًَّذينى  نوع ا٤بلك كالنعمة الذم زاؿ عن فرعوف كملئو، ككرثو بِب إسرائيل كقولو)

رىٍكنىا ًفيهىاكىانيوا ييٍستىٍضعىفيوفى مىشىارًؽى اأٍلىٍرًض كىمىغىارًبػىهى  ككراثة ا٢بكم ىي  ُّٕاألعراؼ/ (ا الًٍَّب ابى
يكا مىا ) عبلقة التناسب بْب ا٢باكم كاكـو كقولو ي مىا بًقىٍوـو حىٌبَّ  يػيغىّبًٌ ًإفَّ اَّللَّى الى يػيغىّبًٌ

، كىكذا ُْٕٗٗكنز العماؿ خرب (كما تكويوا يوىل عليكم) ، عن النيب)ص(ُُالرعد/(أبًىنفيًسًهمٍ 
 . ملوكان كيستخلف آخرين، ٍب ٱبتربىم كيف يعملوف؟يهلك هللا

ر الكوين، كاستعارة (ىذا كناية كتشبيو عن التأثَفَما َبَكْت َعَلْيِهُم السََّماُء َواْْلَْرضُ ) -ِٗ
٭با ا٤براد إببلغية بديعية على سبيل التمثيل كالتخييل كا٤ببالغة، ألف السماء كاألرض ال تبكياف ك 

(، ألهنم ال ٲبلكوف عند هللا ...َفَما َبَكْت َعَلْيِهمُ أم أىل القرية) القرية( )كاسأؿ أىلها كقولو
أم موقع أك اعتبار، كاف ىؤالء القـو يستعظموف أنفسهم أحياءن كأموااتن، كيظنوف أهنم لو ماتوا 
لقاؿ الناس فيهم كل خّب، كلبكت عليهم الكائنات كلها، كلكنهم ٓب أيسف عليهم أحد، كٓب 

كدة من ، كٓب ٰبزف من أجلهم قلب، ألهنم كائنات منبوذة كنفوس شريرة خبيثة مطر تبكهم عْب
لة عليو، ال قيمة ٥بم عند هللا كعند الناس، بل ذىبوا كما يذىب فٌ ىذا الوجود، كىي تعيش متط

س بعده الناس أنفاس العافية كالرجاء، بل الوابء كالكابوس الثقيل ا٤بر على الصدكر، كيتنفٌ 
ع هببلكهم من أىل السماء كاألرض، ألهنم غّب منسجمْب مع حركة السنن استبشر ا١بمي

اإل٥بية، كنظاـ الكوف الدقيق، بسبب خركجهم عن نظاـ التسبيح العاـ لكل الكائنات  
 ، فصار عذاهبمْْاإلسراء/ (َوِإف مِّن َشْيٍء ِإَّلَّ ُيَسبُِّح ِبَْمِدِه َولَهِكن َّلَّ تَػْفَقُهوَف َتْسِبيَحُهمْ كقولو)

حساس كالشعور كالتأثر كالتفاعل ٔب أف نوعان من اإلإُب الدنيا كاآلخرة، تشّب اآلية الكرٲبة 
 عنو القرآف ابلبكاء! عن اإلماـ مدرؾ ٩بيز، عرٌب عاقل موجود ُب عآب الوجود، ككأنو كائن حي 

نور  الصادؽ)ع()إذا مات ا٤بؤمن بكت عليو بقاع األرض الٍب كاف يعبد هللا عز كجل عليها(
إّف ا٘تؤمن يبكي عليو من اْلرض مصاله ومواع عبادتو، ومن ، ُب ا٢بديث)ِٗٔ/ْقلْبالث

٘تا قتل اٖتسي بن علي)ع( أْتّر لو آفاؽ السماء : روي (السماء مصعد عملو الصاحل
كُب ا٢بديث)ما مات مؤمن ُب غربة غابت عنو بواكيو إاٌل بكت  (أشهراً، واْترارىا بكاؤىا
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 )ع( ، عن اإلماـ الصادؽُّْ/ٖركح البياف(فما بكت عليو..) قرأعليو السماء كاألرض، ٍب 
ُب اآلية)بكت السماء على ٰبٓب بن زكراي، كعلى ا٢بسْب بن علي)ع( قلت كما بكاؤىا؟ قاؿ:  

)إذا مات الكافر اسَباح منو السماء  :روي ُُٔ/٦ٗبمع البيافكانت تطلع ٞبراء كتغيب ٞبراء(
َوَما َكايُوا ) ُّْ/ٖي عليو أرض كال ٠باء(ركح البيافكاألرض، كالببلد كالعباد، فبل تبك

اءى الى يػيؤىخَّري ٩بهلْب كال مؤجلْب قليبلن إٔب كقت آخر كقولو) (ُمنَظرِينَ  ، ْنوح/(ًإفَّ أىجىلى اَّللًَّ ًإذىا جى
لو أحٌس ا١بٌباركف ُب األرض ما ُب ىذه الكلمات من إٰباءات ألدركوا ىواهنم على هللا، كعلى 

، كىم ْلف الوجود كلو مؤمن اب ومطيعوكلو، الذم ٲبقتهم النفصا٥بم عنو،   ىذا الوجود
كحدىم الفاسقوف ا٣بارجوف عن طاعتو، كىذه صورة حية متحركة لكل أمة ترفض ا٢بق 

 فيقودىا الباطل، كمن ضاؽ عليهم ا٢بق فالباطل عليهم أضيق!
 ﴾خُُْٔغْشِكِنيَ َِّٖٓ ػَدًُِْد ًَدَٕ بَِّٗوُ ِٖٓ كِشْػٌََْٕ، خذِ خُُْٔيِنيًََُِوَذْ َٗفَّْْنَد زَنِِ بِعْشَخجََِْ َِٖٓ خُْؼَزَ﴿-ٖٔ-ٖٓ
َنا َبِِن ِإْسَرائِيَل ِمَن اْلَعَذاِب اْلُمِهيِ ) ة نفسية لذم فيو إىانا: العذاب الشديد ا٘تهي (َوَلَقْد َٞتَّيػْ

هم، ئستحياء نساهم كائكذلة كجرح كرامة، ككاف يتمثل العذاب ابالستخفاؼ هبم، كتذبيح أبنا
ع()من ىانت عليو نفسو فبل أتمن رىاقهم ُب األعماؿ الٌشاقة! عن اإلماـ علي ا٥بادم)إك 
َن اْلُمْسرِِفيَ ) -ُّ، ّٖٓٙبف العقوؿ ص ه(رٌ ش (إنو كاف متكربان ِمن ِفْرَعْوَف ۚ ِإيَُّو َكاَف َعالًِيا مِّ

َما لوىية فقاؿ)، كاٌدعى األِْالنازعات/(اأٍلىٍعلىى  فػىقىاؿى أىانى رىب كيمي ) متجربان طاغيان كاٌدعى الربوبية
ْن ِإلَهٍو َغرْيِي َن اْلُمْسرِِفيَ ) ّٖالقصص/ (َعِلْمُت َلُكم مِّ (من متجاكزم ا٢بدكد ُب الظلم كاإلجراـ مِّ

: ىم ا٘تسرفوفكالطغياف، ُب مقابل ا٥بواف الذم انتهى إليو ا٤بتجربكف. عن اإلماـ الباقر)ع()
، كيسفكوف الدماء(الذم يستحٌلوف ا ذؿ ا)إذا ملك األر  ِف غرر اٖتكم، ُِٔ/ُنور الثقلْباـر

 ل، إذا استؤب اللئاـ اضطهد الكراـ، من أفحش الظلم، ظلم الكراـ(اضىلك األف
 ﴾ُّٓسِنيٌ ًَآظَْْنَدىُْ َِّٖٓ خُْأَّدضِ َٓد كِْوِ زََِدءٌ، ًََُوَذِ خخْعَشَْٗدىُْْ ػََََِٰ ػٍِِْْ ػَََِ خُْؼَدَُِٔنيَ﴿-ٖٖ-ٕٖ
ؽ هبا اليهود، كيسٌموف أنفسهم (ىذه اآلية يتشدٌ َوَلَقِد اْختَػْرَنُىْم َعَلىه ِعْلٍم َعَلى اْلَعاَلِميَ )

، ليس ُب خلق ُّا٢بجرات/(ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعندى اَّللًَّ أىتٍػقىاكيمٍ شعب هللا ا٤بختار، كالقرآف ٯبيبهم بقولو)
قىالىًت اٍليػىهيودي كىالنَّصىارىل  ٫بىٍني أىبٍػنىاءي اَّللًَّ كىأىًحبَّاؤيهي ۚ قيٍل فىًلمى كى هللا من تفاكت كتفاضل كٛبايز كقولو)

ٍَّن خىلىقى  َوَلَقِد اْختَػْرَنُىْم َعَلىه ِعْلٍم َعَلى ): ا٘تعىن، ُٖا٤بائدة/(يػيعىذًٌبيكيم ًبذينيوًبكيم   بىٍل أىنتيم بىشىره ٩بًٌ
، كاختيار هللا موسى كليمو ك٦بتباه)ع( كاختياره نبيان كقائدان اختيار هللا لبِب إسرائيل (اْلَعاَلِميَ 

دان كمهيوابن كرشيدان كمطاعان يقودىم ٫بو األىداؼ الكبّبة، كالذم صاغو هللا  كمنقذان كمسدى
صياغة خاصة مسبقة، برعاية خاصة كٞباية ٩بيزة منذ نشأتو ككالدتو حٌب تليق شخصية 

 (يَواْصطَنَػْعُتَك لِنَػْفسِ كقولو) ّٗطو/(كىلًتيٍصنىعى عىلىى  عىٍيًِب ) لقيادة بِب إسرائيل كقولو موسى)ع(
، كلكن ٛبٌكن موسى منهم، حٌب ٛبٌردكا ُْطو/ ، فلم يتمكن ىاركف من قيادهتم كىو نيب معصـو
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 (َعَلىه ِعْلٍم َعَلى اْلَعاَلِميَ عليو آخران، فعاقبهم هللا ابلتيو ُب صحراء سيناء، كلقد اختارىم هللا)
مسؤكلية رسالة السماء، كالعلم ابلتوراة الٍب فيها ىدل كنور، كقد اختارىم هللا ُب ذلك ٢بمل 
تىًليى (من بْب األمم األخرل ليكونوا أماـ اختبار كبّب كقولو)َعَلىه ِعْلٍم َعَلى اْلَعاَلِميَ الزماف) كىلًيػىبػٍ

صى مىا ُب قػيليوًبكيمٍ  ، كقد اختارىم ألهنم كانوا مظلومْب ُْٓراف/آؿ عم(اَّللَّي مىا ُب صيديكرًكيٍم كىلًييمىحًٌ
معٌذبْب مهانْب من فرعوف كملئو، كقد ظيًلموا ظلمان ليس كمثلو ظلم، كهللا سبحانو نصّب 

ِف هنج البالغ   ، ِِٕالشعراء/ (َوَسيَػْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب يَنَقِلُبوفَ ا٤بظلومْب كقولو)
 (َعَلىه ِعْلمٍ كقد اختارىم هللا) ٤بضطهدين كىو للظا٤بْب اب٤برصاد()فإف هللا ٠بيع دعوة اٖ٘كتاب

ٲباف  قهم طعم اإلانقاذية، كاستذك تمالتهم لدعوة موسى اإلماهنم، السألهنم أفضل أىل ز 
 ةء، إهنم كانوا ٲبتلكوف كفاُٗٓاألعراؼ/ (كىًمن قػىٍوـً ميوسىى  أيمَّةه يػىٍهديكفى اًب٢بٍىقًٌ كىبًًو يػىٍعًدليوفى كقولو)

رض ذلك فذاتية، كخصائص معينة ٛبيزىم عن الناس ُب تلك ا٤براحل التارٱبية، ككما كانت ت
الظركؼ ا٤بوضوعية، كقد اختارىم هللا كفضلهم بكثرة النعم عليهم، أبنواع ا٤بعاجز الكربل، 

ًٍبى الًٍَّب نزؿ عليهم ا٤بن كالسلول.. كغّبىا كقولو)أك   أىنٍػعىٍمتي عىلىٍيكيٍم ايى بىًِب ًإٍسرىائًيلى اذٍكيريكا نًٍعمى
 .، كىذا التفضيلْٕالبقرة/(كىأىيٌنً فىضٍَّلتيكيٍم عىلىى اٍلعىالىًمْبى 

كىو تفضيل مؤقت ك٧بدد بزماف استخبلفهم كامتحاهنم، كما  )تفضيل نعمة ال تفضيل قيمة(
بشرط ٞبلهم للرسالة  (اْلم  الوسطى) فضل هللا ا٤بسلمْب ككٌرمهم ليكونوا خّب أمم األرض

يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت لًلنَّاًس أتىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍهىٍوفى عىًن اٛبة كالدعوة إليها كقولو)ا٣ب كينتيٍم خى
ًر كىتػيٍؤًمنيوفى اًبَّللًَّ  يِن ِمْن َحَرجٍ كقولو) َُُآؿ عمراف/(اٍلمينكى  (ُىَو اْجتَػَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف الدِّ

كم أمانة دينو القٌيم كخصكم أبكـر حانو اختاركم من بْب األمم، كٞبٌل، كىو هللا سبٖٕا٢بج/
د تفضيل و رسوؿ، كأفضل كتاب ٠باكم كىو القرآف، كأكمل دين كىو اإلسبلـ، كليس ا٤بقص

ؽ، ليختربىم طبلؽ ببل حدكد، كإ٭با تفضيلهم عندما منحهم عوامل التفوٌ بِب إسرائيل على اإل
كران أـ كفران، كقد ظهرت كفران كغدران كبغيان كظلمان كفسادان، حٌب ابإلنعاـ عليهم لتظهر أفعا٥بم ش

ُهُم اْلِقَرَدَة َواْٗتََنازِيَر َوَعَبَد الطَّاُغوتَ لعنهم هللا كغضب عليهم كقولو) ، َٔا٤بائدة/ (َوَجَعَل ِمنػْ
نىةن  كىنػىبػٍليوكيم اًبلشَّرًٌ كىا٣بٍىٍّبً فيكوف الببلء ابلنعمة أشد من الببلء ُب الفقر كقولو)  ّٓاألنبياء/ (ًفتػٍ

كىقىطٍَّعنىاىيٍم ُب اأٍلىٍرًض كعندما فشلوا ُب االمتحاف، فشتتهم هللا ُب األرض أ٩بان متناثرين كقولو)
ًلكى  نػٍهيمي الصَّا٢ًبيوفى كىًمنػٍهيٍم ديكفى ذى  ، كصاركا ٝباعات شٌب ٨بتلفة ا٤بذاىب، ُٖٔاألعراؼ/(أي٩بىنا   مًٌ

وحاولت الصهيويي  ا٘تلحدة أف تقيم تكوف ٥بم قوة كقدرة،  ففي كل ببلد قسم منهم حٌب ال
فىًإذىا جىاءى كىٍعدي ، كلكن يكوف قضاء هللا فيهم على أيدم ا٤بسلمْب كقولو)دول  ٙتم على الباطل

نىا ًبكيٍم لىًفيفنا َّل تقـو الساع  حت يقاتل ا٘تسلموف ، عن النيب)ص()َُْاإلسراء/(اآٍلًخرىًة ًجئػٍ
َن اآْلاَيتِ َوآتػَ ) -ّّ (اليهود َناُىم مِّ  (َما ِفيِو َباَلٌء م ِبيٌ (كا٤بعجزات العجيبة عن طريق موسى)يػْ
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ككاف فيو امتحاف كاضح ٥بم الختبارىم، ىل ىم ٗبستول اإلٲباف هبذه ا٤بعاجز، كىل يقدركف 
النعم كيشكركف ا٤بنعم؟ كفشلوا ُب االمتحاف، ككشف ابتبلئهم عن نفوسهم ا٣ببيثة، كطبائعهم 

يثىاقػىهيٍم لىعىنَّاىيٍم كىجىعىٍلنىا كقلوهبم القاسية، فكانوا ًعربة ٤بن يعترب كقولو) الشرسة فىًبمىا نػىٍقًضًهم مًٌ
 )اتقوا سكرات النعمة، كاحذركا بوائق النقمة(ِٔ٘ٔف هنج البالغ  خطب  ُّا٤بائدة/ (قػيليوبػىهيٍم قىاًسيىةن 

 ﴾د ٌَْٓظَعُنَد خُْإًَََُُٰ ًََٓد َٗمُْٖ زُِٔنؾَشَِّٖبِْٕ ىَِِ بَُِّ، بَِّٕ ىََٰاَُُدءِ ََُْوٌٌَُُُٕ﴿-ٖ٘-ٖٗ
ُؤََّلءِ ) مستبعدين ا٢بياة بعد ا٤بوت، كالبعث كالنشور كا١بنة  (لَيَػُقوُلوفَ )إف كفار قريش  (ِإفَّ ىَه

(ما تواجهنا إاٌل موتة كاحدة ٭بوهتا كنغادر ا٢بياة الدنيا  ِإْف ِىَي ِإَّلَّ َمْوتَػتُػَنا اْْلُوىَله ) -ّٓكالنار، 
نٍػيىا ٭بىيوتي كى٫بىٍيىا كىمىا يػيٍهًلكينىا ًإالَّ الدٍَّىري ) كقولو يىاتػينىا الد  ، قدرة هللا على ِْا١باثية/(مىا ًىيى ًإالَّ حى

إحياء ا٤بوتى بطريقة غيبية، كقدرتو على النشأة األكٔب بطريقة حٌسية، كالذم أكجد اإلنساف 
 (َوَما َٟتُْن مبُنَشرِينَ ٰبيي العظاـ كىي رميم) من العدـ، كٓب يكن شيئان مذكوران، ىو قادر على أف

األكٔب كمغادرة ا٢بياة الدنيا، فبل حياة بعد ا٤بوت كالفناء، كال بعث كال  (*)تةيٗببعوثْب، كبعد ا٤ب
: كاف عرب ا١باىلية يؤمنوف اب كينكركف ا٤بعاد، ٤با كقع ُب فائدةبدان كال جزاء! أنشور 

تة ُب هناية العمر يا٤بوت، كيستدلوف على أنو ليس ىناؾ إاٌل متصٌورىم من استحالة ا٢بياة بعد 
كمغادرة ا٢بياة الدنيا، كينتهي كل شيء، كتطول الصفحة كتينسى األايـ كاألعواـ كٛبحى 

ولكن ىذا تفكري سطحي مادي ساذج، ْلهنم يغفلوف عن حقيق  ا٘تعاد، وحكم  األعماؿ، 
واٗتلود وإتزاء، وَّل يدركوف أف ا٘تعاد حلق  البعث والنشور، ِف عامل اآلخرة، عامل الغيب 

، فكانت النشأة األكٔب ُب أحسن تقوًن، فبل بد عجازي منّظم  من حلقات النشأة اْلوىل اإل
أف تكوف النشأة األخرل ُب أحسن تقوًن أيضان، كال ييعقل أف ٭بوت مبعثرين، فما الفائدة من 

؟! فبل بد أف ٫بيا كرماء أعزاء ك٭بوت كرماء ا٢بياة ُب أحسن تقوًن، كا٤بمات ُب أسفل السافلْب
أعزٌاء، ك٫باسب على فَبة العمر ادكدة ُب حياتنا الدنيا، كىنا يكمن السر ُب تكرار آايت 

نسىافى ُب أىٍحسىًن البعث كالنشور ُب القرآف، كالتأكيد عليها أبساليب شٌب كقولو) لىٍقنىا اإٍلً لىقىٍد خى
هي ، تػىٍقًوًنو  ٍنيوفو ، أىٍسفىلى سىاًفًلْبى  ٍبيَّ رىدىٍدانى  (ًإالَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت فػىلىهيٍم أىٍجره غىيػٍري ٩بى
، كالذم ال يعرؼ كيف ينتهي، ال يعرؼ كيف يبدأ!، كالذم ال يعرؼ ٤باذا يعيش ال ٔ-ْالتْب/

، عن إىل يـو القيام ها فلسف  ا٘تعاد تبقى اٖتياة لغز مبهم لوَّل أف ُتلّ يعرؼ ٤باذا ٲبوت؟ 
 (هاإلماـ علي)ع()أفضل الناس عقبلن أحسنهم تقديران ٤بعاشو، كأشٌدىم اىتمامان ابصبلح معاد

 ، فيكوف يـو القيامة ميزاف دقيق: فمن كٌَب، استوَب( عن النيب)ص(ُُْعيوف ا٢بكم كا٤بواعظ ص
  .ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص: من غفل عن إصبلح ا٤بعاد(اٗتاسر)

                                                           
  .(ميتة)ما المفردة الشائعة في العربية فهي أ ،نيآقر تعبير الموتة  (*)
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 ًَدٌُٗخ بَِّٗيُْْ ؤَىٌَِْْنَدىُْْؤَىُْْ خَْْشٌ ؤَّْ هٌَُّْ ظُسَّغٍ ًَخَُّزَِّٖ ِٖٓ هَسِِْيِْْ  ، ٌخ زِأزَدجِنَد بِٕ ًُنعُْْ فَددِهِنيَكَإْظُ﴿-ٖٚ-ٖٙ
 ﴾ُٓفْشِِٓنيَ

(ىذا اقَباح ا٤بكذبْب ا٤بعاندين الذين ال يقنعهم أم دليل، كالرسوؿ الصادؽ فَْأتُوا ِِباَبئَِنا)
تياف آبابئهم، كقد أحيا عيسى األموات أماـ ة هللا، فبل يتوقف صدقو على اإلاألمْب على رسال

فا٘تؤمن ديل واحد قطعي يكفيو، أعينهم، فالكافر بقي كافران على كفره، كا٤بؤمن ازداد إٲباانن، 
، كىذا ما ظهر إلبراىيم ا٣بليل)ع(جعل هللا وغري ا٘تؤمن لو َتتيو ِبلف دليل ودليل َّل يؤمن

فلم يؤمنوا!، كىذا موسى فلق هللا ٥بم البحر فلم ٝبيعان كسبلمان عليو أماـ أعينهم  النار بردان 
( إٌف األموات سيحيوف بعد فنائهم، كتكوف حياهتم خالدة غّب ِإف ُكنُتْم َصاِدِقيَ ) يؤمنوا..إْب!

اة ٭با ا٤بوت نقلة من ا٢بياة الدنيا إٔب ا٢بيإف ا٤بوت ليس انعدامان للحياة، ك إىذه ا٢بياة، ك 
 )ع( بنو ا٢بسنمن كصية اإلماـ علي)ع(ال (ا٘توت أوؿ عدؿ اآلخرة)ِف غرر اٖتكماألخرل، 

 .ٖٗ/ُٔشرح النهج)إنك خلقت لآلخرة ال للدنيا، كللبقاء ال للفناء، للحياة ال للموت(
ـْ قَػْوـُ تُػبَّعٍ ) -ّٕ ٌر َأ ف : ملك من ملوؾ اليمن، ككاتُبعاالستفهاـ إنكارم للتهديد،  (َأُىْم َخيػْ

: كاف ٥بم دكلة كصولة ُب اليمن كغّبىا، ككانوا أشٌد قـو تُبعرجبلن صا٢بان كقومو أىل سوء، 
أبسان كأكثر ماالن من قريش، ك٤با بغوا كطغوا كخالفوا أمر هللا ك٘باكزكا ا٢بدكد ا٢بمراء ا٣بطّبة، 

مثل قـو  ،ية أىلكناىمالذين سبقوىم من األمم العات (َوالَِّذيَن ِمن قَػْبِلِهمْ خذىم هللا اب٥ببلؾ )أ
كلئك الطغاة كانوا أقول من أ، فدنوح كعاد كٜبود كأمثا٥بم من كل جبار عنيد، كأكٕب أبس شدي

دى ًلسينًَّة اَّللًَّ مشركي مكة، فإىبلؾ ىؤالء أكٔب كقولو ) سينَّةى اَّللًَّ الًٍَّب قىٍد خىلىٍت ًمن قػىٍبلي   كىلىن ٘بًى
اتعظوا مبن كاف قبلكم قبل أف يتَّعظ بكم من ) ٕٖ  خطب ِف هنج البالغ، ِّالفتح/(تػىٍبًديبلن 
(تدؿ على أهنم بلغوا من اإلٍب أقصاه، َأْىَلْكَناُىْم ِإيػَُّهْم َكايُوا ُٚتْرِِميَ (، من كلمة)بعدكم

يستحٌقوا عليو أقصى العقوبة، كالعقوبة على قدر ا١بناية، كقد اشَبكتم معهم ُب اإلجراـ، 
هم ُب ا٤بصّب ا٤بأساكم، أبم لوف من ألواف ا٥ببلؾ ا٤بذؿ، إهنا إشارة فليتوقٌعوا أف يشَبكوا مع
 .ؾ قلوهبم كٙبٌذرىم من سوء العاقبة، كاألمور ٖبواتيمهاسريعة كلكنها موقظة ٙبرٌ 

 ﴾ًٌََََُِّٰٖ ؤًَْؽَشَىُْْ َُد َّؼٌََُِْٕٔ َٓد خََِوْنَدىَُٔد بَُِّد زِدُْمَنِّ، ًََٓد خََِوْنَد خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكَ ًََٓد زَْْنَئَُد َُدػِسِنيَ﴿-ٜٖ-ٖٛ
نَػُهَما ََّلِعِبيَ ) الىْب، إٌف هللا سبحانو حكيم ال (عابثْب ك َوَما َخَلْقَنا السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَػيػْ

ه عن الفراغ كا٤بلل كالٌلعب كالٌلهو كالعبث كلبلىدفية..، ألف الٌلعب ُب صنعو، كا٢بكيم منزٌ 
اغ كملل، كىذا بعيد عن هللا سبحانو كتعأب ألنو الكماؿ ا٤بطلق الذم ال ينطلق من حالة فر 

ٰبتاج إٔب شيء، كال يعرض عليو نقص كضعف ذاٌب، فبل ٱبلق شيئان إاٌل ٤بصلحة تعود على 
 ِإنَّ َىَديْػَناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكًراجبار كقولو)ا٤بخلوؽ، كٗبا أف هللا كٌرـ اإلنساف ابالختيار دكف اإل

كىلًتيٍجزىل  كيل  ، فبل بد ٥بذا االختيار من مسؤكلية كحساب كجزاء كقولو)ّاإلنساف/ (َوِإمَّا َكُفورًا
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، كمن دكف ا١بزاء كاف خلق هللا لئلنساف لعبان ِِا١باثية/ (نػىٍفسو ٗبىا كىسىبىٍت كىىيٍم الى ييٍظلىميوفى 
َا َخَلْقَناُكْم َعبَػثًا َوَأيَُّكْم ولو)كعبثان، كهللا بعيد عن العبث كتعأب عليو علوان كبّبان، كق ُتْم َأ١تَّ َأَفَحِسبػْ

َنا ََّل تُػْرَجُعوفَ  كإذا ٓب يوجد يـو ا١بزاء، ٤با امتاز اسن عن ا٤بسيء، كا٤بطيع عن  ُُٓا٤بؤمنوف/(ِإلَيػْ
الًَّذينى أىـٍ حىًسبى الًَّذينى اٍجتػىرىحيوا السَّيًٌئىاًت أىف ٪بٍَّ ) العاص، كال الظآب من ا٤بظلـو كقولو عىلىهيٍم كى

٭با خلق هللا إ، ك ُِا١باثية/(آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت سىوىاءن ٧بٍَّيىاىيٍم كى٩بىىاتػيهيٍم ۚ سىاءى مىا ٰبىٍكيميوفى 
السماكات كاألرض كما بينهما من عجائب ا٤بخلوقات كاألنظمة الدقيقة، ليستدؿ اإلنساف 

عظمة ا٣بالق كالصانع، ُب ا٢بديث القدسي عن هللا  تقاف الصنع علىإعلى عظمة ا٤بخلوقات ك 
تعأب)اي أبن آدـ: خلقتك لَببح علٌي ال ألربح عليك( كفيو أيضان )كنت كنزان ٨بفيان فأردت أف 

ف هللا يرٌغب عباده ابإلٲباف كيثيبهم عليو، كٰبٌذرىم من إأعرؼ، فخلقت ا٣بلق لكي أيعرؼ(ك 
قاؿ )إٌف هللا  َُالبلد/(َوَىَديْػَناُه النَّْجَدْينِ ) ع(ُب قولوالعصياف كيعاقبهم عليو، عن اإلماـ علي)

تعأب أمر بطاعتو كأعاف عليها كٓب ٯبعل ُب تركها عذران، كهنى عن ا٤بعصية كأغُب عنها كٓب ٯبعل 
 ُب ركوهبا عذران( 
: ىدلن ُب رشاد، للمتقي) (كفيو أيضان وا العادات تسهل عليكم الطاعاتريّ غ)ِف غرر اٖتكم

عظيم (٥بدؼ َما َخَلْقَنا٢ُتَا ِإَّلَّ اِبْٖتَقِّ )-ّٗعن فساد، كحرص ُب إصبلح ا٤بعاد(  كٙبرج
ًإانَّ حقاؽ ا٢بق كإبطاؿ الباطل ابمتحاف الناس كابتبلئهم كقولو)كحكمة بليغة كمصلحة عامة، إل

ليوىىيٍم أىيػ هيٍم أىٍحسىني عىمىبلن  كمن أجل ا٢بق،  (اِبْٖتَقِّ ) ٕالكهف/ (جىعىٍلنىا مىا عىلىى اأٍلىٍرًض زًينىةن ٥بَّىا لًنػىبػٍ
كمن ا٢بق، كإٔب ا٢بق، كمع ا٢بق كُب ا٢بق كعلى منهج ا٢بق، إف هللا سبحانو أقاـ ىذا الوجود 
على ا٢بق، كما خلقو اب٢بق، ككضع أنظمتو اب٢بق، ككضع غايتو اب٢بق، فابتدأه اب٢بق، 

ٍب يينهي ىذا الوجود اب٢بق، كٰبكمو اب٢بق كيقضي اب٢بق، كيضع كل شيء ُب موضعو اب٢بق، 
،  ٕاألنفاؿ/(َويُرِيُد اّلِلَُّ َأف ٤تُِقَّ اْٖتَقَّ ِبَكِلَماتِِو َويَػْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِينَ كيتم ا١بزاء اب٢بق كقولو)

: اثبت ُب ذاتو، مثبت لغّبه، ألنو الثابت ا٤بؤثر الذم ال يزكؿ، كال يتغٌّب كال يتبدؿ كال اٖتق
 .قمة القمم، كنعمة النعم، كقامت ا٢بياة على ا٢بقؿ، ألف ا٢بق يتحوٌ 

، كا٢بق كاضح ُب نفسو كموٌضح لغّبه، ىو الغاي  إتليل  الِت يريد القرآف تقريرىا (واٖتق)
دة، حق ال يتٌجزأ كال يتعدد  حا٢بق الذم ال يلتبس بو الباطل، فهو كحدة كاحدة موٌحدة متٌ 

ؿي   فىأىىنَّ  تيٍصرىفيوفى فىمىاذىا بػىٍعدى ا٢بٍىقًٌ ًإالَّ ال) كقولو : أحٌق أف يٌتبع، عن اإلماـ اٖتقّ ، ِّيونس/(ضَّبلى
ٙبف و(!يصرب نفسك على ا٢بق، فإنو من منع شيئان ُب حق، أعطى ُب الباطل مثلأالباقر)ع()
و ي: اثبت ال يتغّب كال يتطٌور كال ينطمس أبدان، كإف عبل الباطل علواٖتق، ُِٔالعقوؿ ص

اعة، فيجعلهم يرغبوف اقة خدٌ ف طلي بشعارات برٌ إس ٗبرارة الباطل كشرٌه، ك النا حينان، فيشعرك
أبٮبية ا٢بق كعظمتو كفضلو، فكأف الباطل نفسو جندم من جنود ا٢بق كيتطٌفل عليو، كما أف 
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فلسفة الوجود، ك (أٮبية ا٢بق، َولَهِكنَّ َأْكثَػَرُىْم ََّل يَػْعَلُموفَ ) الكفر جندم من جنود اإلٲباف
ر ُب ا٣بلق ُب اآلفاؽ كاألنفس، النشغا٥بم ٕبٌب الدنيا الٍب تعمي كتصم التفكٌ  نإلعراضهم ع

يطيوا بًًعٍلًمًو كىلىمَّا أيىٍهًتًٍم أتىًٍكيليوي كتذؿ الرقاب، فينكركف ما ال يعلموف كقولو) بيوا ٗبىا ٓبٍى ٰبًي  (بىٍل كىذَّ
 ا٥بدل تضره الضبللة.ال يستقيم بو ، كالذم ال ينفعو العلم يضره ا١بهل، كالذم ّٗيونس/
ًَُْ ؽَْْحًد ًََُد ىُْْ ُّنقَشًَُٕ، بَِّٕ ٌََّّْ خُْلَقَِْ ِْٓوَدظُيُْْ ؤَـَْٔؼِنيَ﴿-ٕٗ-ٓٗ  ىٌَُ بَِّٗوُبَُِّد َٖٓ سَّلَِْ خَُِّوُ ، ٌََّّْ َُد ُّـْنِِ ًٌََُْٓ ػَٖ ٌَّٓ

 ﴾خُشَّلُِْْ خُْؼَضِّضُ
، كىو تعبّب ٝبيل ٔا٤بطففْب/(يػىقيوـي النَّاسي ًلرىبًٌ اٍلعىالىًمْبى يػىٍوـى (ىو يـو القيامة)ِإفَّ يَػْوـَ اْلَفْصلِ )

كبليغ كلو دالالتو الواسعة، ك٠بي يـو الفصل ألنو يفصل هللا فيو بْب ا٣ببلئق، فيفصل بْب 
خرين، فهو يـو ا٤بتقْب كاجملرمْب، كبْب اق كا٤ببطل، كبْب ا٤بظلـو كالظآب، من األكلْب كاآل

ة، مل يؤثر غري امن أيقن ابجملاز )ِف غرر اٖتكم، ُٓطو/(ٍجزىل  كيل  نػىٍفسو ٗبىا تىٍسعىى  لًتي ا١بزاء كقولو)
منو سبحانو البداية، كإليو تعود فكيعودكف إٔب رهبم فرادل كما خلقهم أكؿ مرة،  (اٖتسىن

نسىافي ًإنَّكى كىاًدحه ًإٔبى  رىبًٌكى كىدٍ ) النهاية ال إٔب غّبه كقولو ًقيوً ايى أىيػ هىا اإٍلً  ٔاالنشقاؽ/(حنا فىميبلى
يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يػىٍفًصلي (٤بوعدىم أٝبعْب ُب كقت معْب ٢بساب ا٣ببلئق كقولو)ِميَقاتُػُهْم َأّْتَِعيَ )

نىكيمٍ  خفٌية  (كامّبةجهاز تصوير )، كٰبضرىم مع كامل أعما٥بم للجزاء، ككأنو ىناؾ ّا٤بمتحنة/(بػىيػٍ
م من ثبلثة أبعاد، ابلصورة كالصوت كالنية، إلٛباـ ا٢بجة رىم بدقة متناىية، على فلم ٦بسٌ تصوٌ 

يًعاعليهم كقولو) ىو يـو تقتضيو عدالة هللا ليحكم  ُْٖالبقرة/(َأْيَن َما َتُكويُوا أيَِْت ِبُكُم اّلِلَُّ ّتَِ
تقرر فيو مصّب كل إنساف إٔب األبد، فكيف ينبغي أف نعٌد ٥بذا األبد ياب٢بق، فهو يـو حاسم 

 خرة، حشر يـو القيامة أعمى(إلماـ الصادؽ)ع()من آثر الدنيا على اآلعٌدتو، عن ا
، كاليـو التاسع من ا٘تيقات، ُِٖ/ُٕالبحار : إما مكاين أك زماين، مثل ميقات رمضاف الصـو

ةى كىانىٍت عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى  ذم ا٢بجة ميقات الوقوؼ بعرفة، كمواقيت الصلواة كقولو) ًإفَّ الصَّبلى
ًئا) -ُْ، َُّالنساء/(ٍوقيواتن ًكتىاابن مَّ    (يَػْوـَ ََّل يُػْغِِن َمْوىًل َعن مَّْوىًل َشيػْ
: من كٕب، كىو الصاحب الذم من شأنو أف يتؤب معونة صاحبو، كمساعدتو على ا٘توىل

ٙبسْب أموره، فهو الناصر كاب كا٢بليف كالكفيل كاألصيل، أم يـو ال يدفع قريب عن 
ئنا   كىاأٍلىٍمري يػىٍومىًئذو قولو)قريبو، كال صديق عن صديقو ك يػٍ ًٍلكي نػىٍفسه لًٌنػىٍفسو شى يػىٍوـى الى ٛبى

الًَّذينى آمىنيوا ، ال ينفع ُب ذلك اليـو ا٢باسم إاٌل اإلٲباف كالعمل الصاّب كقولو)ُٗاالنفطار/(َّللًَّ 
(فكل كاحد ُب ىذا اليـو ُروفَ َوََّل ُىْم يُنصَ ) ِٗالرعد/(كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت طيوىبى  ٥بىيٍم كىحيٍسني مىآبو 

َلن تَنَفَعُكْم ا٢باسم ا٤بصّبم مشغوؿ بنفسو، ال ٯبدكف انصران كال معينان كال شفيعان ٥بم كقولو)
(استثناء متصل، إاٌل الذين رٞبهم ِإَّلَّ َمن رَِّحَم اّلِلَُّ ) -ِْ ،ّا٤بمتحنة/ (َأْرَحاُمُكْم َوََّل َأْوََّلدُُكمْ 

بدر منهم بعض الزاٌلت، فإنو ال ٰبتاج إٔب قريب ينفعو، كال إٔب انصر هللا، من ا٤بؤمنْب الذين ت
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)شافع ا٣بلق العمل اب٢بق كلزـك الصدؽ( فإنو إما أف يسقط عقاهبم ابتداءن، ِف غرر اٖتكمينصره 
، فإهنم ُب ُّاإلنساف/(يُْدِخُل َمن َيَشاُء ِف َرْْتَِتوِ أك أيذف ابلشفاعة فيهم بعضهم لبعض كقولو)

يوحي التعبّب القرآين أبف رٞبتو سبحانو، ىي ، مؤب يغِب عنهم، كشافع يشفع ٥بمغُب عن 
مْب، ال يؤٌىل لو، كال يدخلو إاٌل من يشاء هللا دخولو، ٩بن لو مواصفات أحصن حصْب منيع 

ده (أبكليائو كعباالرَِّحيمُ (الذم ال ييغلب، كالعزيز ُب انتقامو من أعدائو)ِإيَُّو ُىَو اْلَعزِيزُ ) خاصة.
 ا٤بؤمنْب.

ٖٗ-ٗٙ-﴿ِّ  ﴾ًَـَِِِْ خُْمَِِْْٔ، ًَدُُْٔيَِْ َّـِِِْ كِِ خُْسُيٌُِٕ، ىَؼَدُّ خُْإَؼِِْْ، بَِّٕ ؽَفَشَضَ خُضَّهٌُّ
تصف ىذه اآلايت عذاب ا١بحيم كصفان رىيبان مرعبان يهز األعماؽ كيوقظ العقوؿ، كىو مشهد 

سم شجرة خبيثة، ا( ِإفَّ َشَجَرَت الزَّق وـِ ) :ا٘تعىنعنيف ك٨بيف من مشاىد يـو القيامة ا٤بثّب، 
تنبت من النار كمع النار كإٔب أىل النار، شجرة ٥با خاصة عها، فهي شجرة ظشر األشجار كأف

الرائحة، قبيحة ا٤بنظر، تفرز سائبلن إذا أصاب  ةنتنمأكراؽ صغّبة مثمرة مرة خشنة ا٤بلمس، 
، فيضطر أىل النار على التناكؿ منه ، ًإنػَّهىا شىجىرىةه ٚبىٍريجي ُب أىٍصًل ا١بٍىًحيمً ) ا كقولوالبدف تورـٌ

، كهبذا الوصف الرىيب قٌبحها هللا سبحانو، قبحان ٓٔ-ْٔالصافات/ (طىٍلعيهىا كىأىنَّوي ريءيكسي الشَّيىاًطْبً 
َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعويََ  ِف عامان مقززان يستوعب كل كسائل القبح عند ٨بتلف الناس! كقولو)

: قد تكوف كناية ببلغية عن أليم العذاب كشدتو، كطوؿ شجرة الزقـو، َٔاإلسراء/(ُقْرآفِ الْ 
: والنفسي: اب٤باء ا٤بغلي، إتسماينالببلء كمدتو، للداللة على العذاب ا١بسماين كالنفسي، 

ابإلىانة ٥بم، كالقصاص على قدر ا١بناية، نتيجة االعتقادات الباطلة كاألخبلؽ السيئة الٍب 
:)إف البخل شجرة من أشجار النار، كالسخاء شجرة من أشجار رويإٔب النار، تؤدم 
ـُ اْْلَثِيمِ ) -ْْ، ُٓص ٕالكاشفا١بنة( صفة مبالغة لكثرة اآلاثـ، اجملـر ا٤برتكب للكبائر،  (طََعا

ا٤بصر على ا٤بعاصي الكبّبة كالكثّبة، كليس لو طعاـ غّبىا! عن النيب)ص()لو أف قطرة من 
 ٕبار الدنيا، ألفسدت على أىل الدنيا معايشهم! فكيف من يكوف طعامو الزقـو قطرت ُب

كا٤بعدف ا٤بنصهر ا٤بذاب، كالزيت الردمء  (َكاْلُمْهلِ ) -ْٓ، ِْٕ/ٖركح البيافذلك؟!(
، فيكوف ُب بطنو  أ(ىي ُب شناعتها كفضاعتها إذا يَػْغِلي ِف اْلُبطُوفِ ا٤بغلي) كلها اإلنساف اجملـر

كغلياف ا٤باء شديد ا٢برارة،  (َكَغْلِي اْٖتَِميمِ ) -ْٔلي الذم تناىى حرٌه، كالنحاس ا٤بذاب ا٤بغ
ٍبيَّ الى ٲبىيوتي ، الًَّذم يىٍصلىى النَّارى اٍلكيبػٍرىل  ٤باذا ال يذكب ا١بسم؟ ألنو ٨بلوؽ للبقاء كا٣بلود كقولو)

رب بفصاحة عن نفسها، إهنا صورة ببلغية ٧بركة للمشاعر، صورة تع ُّ-ُِاألعلى/(ًفيهىا كىالى ٰبىٍٓبى  
سبب : فائدةكتتحدث بدقة عن كاقعها، فتبقى العبارات عاجزة عما تتحدث عنو الصورة. 

: أف أاب جهل أتى بتمر كزبدة، فجمع بينهما كأكل كقاؿ: ىذا ىو روي(َٓ-ّْ)النزوؿ
 الزقـو الذم ٱبوفنا بو دمحم، ٫بن نتزٌقمو، أم ٭بؤل أفواىنا منو، فنزلت اآلايت.
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خ كٌَْمَ سَؤْعِوِ ِْٖٓ ػَزَخذِ خُْمَِِْْٔ، زًُهُ كَدػْعٌُِِهُ بَََُِٰ عٌََخءِ خُْفَمِِْْخُ﴿-ٓ٘-ٚٗ رُمْ بَِّٗيَ ؤَٗطَ خُْؼَضِّضُ ، ؼَُّْ فُسٌُّ
 ﴾بَِّٕ ىََٰزَخ َٓد ًُنعُْ زِوِ ظَْٔعَشًَُٕ، خٌَُْشُِّْ

(كٯبٌركه فَاْعِتُلوهُ م أخذان )(أيمر هللا سبحانو زابنية جهنم أف أيخذكا ىذا األثيُخُذوُه فَاْعِتُلوهُ )
(إٔب كسط ا١بحيم ِإىَله َسَواِء إتَِْحيمِ جران بعنف كغلظة كشدة كقسوة، جرٌان ببل كرامة كال ىوادة)

، نسيهم فلم تشملهم رٞبة هللا، ٕٔالتوبة/(نىسيوا اَّللَّى فػىنىًسيػىهيمٍ لتحيط بو النار من كل جانب كقولو)
(فيكوف ا٤بهل يغلي ُب البطوف، كا٢بميم يصب ِو ِمْن َعَذاِب اْٖتَِميمِ ُثَّ ُصب وا فَػْوَؽ رَْأسِ ) -ْٖ

فوؽ رؤكس الفجار، كالنار ا٤بتأججة ٧بيطة هبم من كل جانب! حقان: ال خّب ُب لٌذة ٧برٌمة 
كنز العماؿ (أكثر ما يدخل الناس النار اْلجوفاف: البطن والفرج)ص() بعدىا النار، عن النيب

ئكة العذاب للطاغية األثيم لقد أنكرت يـو ا٤بعاد، كأفسدت ُب تقوؿ مبل-ْٗ، َْْٕخرب/
ُذْؽ ِإيََّك َأيَت الببلد كالعباد، كزعمت أنك عظيم كجليل كرفيع، تزىو بتلك العظمة ا٤بؤقٌتة)

، كىذا أسلوب استهزاء (فذؽ اآلاْلَعزِيُز اْلَكِرميُ  ف جزاء تعاظمك، ذؽ ىذا الذؿ كا٥بواف اليـو
فإنك كنت تزعم أنك أنت العزيز الكرًن، كركبك الغركر، كتقهر  كسخرية كاستخفاؼ بو،

 اي ،بسلطانك، ككنت تظن أنك قوم ال تقهر كعزيز ال ييهاف، ككرًن ٯبب احَبامك كتقديرؾ
(اإلذاقة ىنا ال تقتصر على تذٌكؽ ُذؽْ ) حب ا١ببللة كالسيادة كالفخامة كا٤بعإب بزعمكاص

ف قد تبْب آلاشاملة يتحسس هبا كل أعضاء ا١بسم! ك  معنويةاللساف فقط، كإ٭با ستكوف إذاقة 
كل لك أنك أنت الذليل ا٤بهْب، كىكذا يكوف ا١بزاء من جنس العمل، عن اإلماـ علي)ع()

)من تكرٌب كضعو هللا، فهو  ِف غرر اٖتكم، ُّٓٙبف العقوؿ ص(عزيز داخل ُتت القدرة فذليل
َذا َما ُكنُتم ِبِو ) -َٓ، ّٕٕٓكنز العماؿ خرب(ُب أعْب الناس صغّب كُب نفسو كبّب ِإفَّ ىَه

(تشٌكوف، أم العذاب الذم كنتم تشٌكوف بو، ككنتم ال تبالوف كتسخركف كال تدركف إٔب َُتْتَػُروفَ 
أين ستنتهوف، آمنْب من كل حساب، أصبح اليـو حقيقة يقينية تعيشوهنا، ماثلة أماـ أعينكم، 

ىو الذم كنت تشك فيو، كىذا الذم  مرارتو! ىذا فكتتحسسو  ومالعذاب كآال فبل تذكقو 
انىٍت ًمٍرصىادنامنو رسل هللا ٝبيعان كقولو) كمحٌذر  نَّمى كى  .ِِ-ُِالنبأ/ (لًٌلطَّاًغْبى مىآابن ، ًإفَّ جىهى
ًَزََُِٰيَ ًَصًََّـْنَدىُْ ، ِِنيََِّْسَغٌَُٕ ِٖٓ عُنذُطٍ ًَبِعْعَسْشَمٍ ُّٓعَوَدزِ، كِِ ـَنَّدضٍ ًَػٌٍُُْٕ، بَِّٕ خُُْٔعَّوِنيَ كِِ َٓوَدٍّ ؤَِٓنيٍ﴿-ٗ٘-ٔ٘

 ﴾زِمٌُسٍ ػِنيٍ
(كىم ا٤بؤمنوف الصا٢بوف الذين ٯبتنبوف ا٤بعاصي كيفعلوف الطاعات ُب ٝبيع ِإفَّ اْلُمتَِّقيَ )

ا الًَّذينى آمىنيوا ًإف تػىتػَّقيوا اَّللَّى ٯبىٍعىل لَّكيٍم فػيٍرقىاانن األحواؿ كاألشكاؿ، كقولو) ، ِٗاألنفاؿ/(ايى أىيػ هى
، عن اإلماـ الصادؽ)ع()إٌف هللا قد ضمن ْالطبلؽ/(كىمىن يػىتًَّق اَّللَّى ٯبىٍعىل لَّوي ًمٍن أىٍمرًًه ييٍسرناولو)كق

ِف ) ِٖٓ/َٕالبحارلو عما يكره إٔب ما ٰبب، كيرزقو من حيث ال ٰبتسب(٤بن اتٌقاه أف ٰبوٌ 
ج النفس، فهم ُب مكاف (ُب مسكن آمن، كمنزلة رفيعة تتعأب على كل مكركه يزعَمَقاـٍ َأِميٍ 
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٧بٌصن أيمنوف فيو من كل اآلفات كا٤بنٌغصات كا٤بكاره كالشياطْب، كال سكن من دكف أماف، 
قدمو على سائر نعم ا١بنة، كىو  اكاألماف من أفضل النعم اإل٥بية، لذ (ومن دخلو كاف آمناً )

اء ا٣بوؼ كالفزع نعمة النعم، كقمة القمم، نعمة دائمة كشاملة، كجاء ا٤بقاـ األمْب ُب أجو 
 (كىأىٍدًخٍلًِب ًبرىٍٞبىًتكى ُب ًعبىاًدؾى الصَّا٢بًًْبى ) األكرب كاالضطراب النفسي لو أٮبيتو الكربل! كقولو

 .ُٗالنمل/
(بصيغة ا١بمع، للداللة َجنَّاتٍ ) (ُب حدائق كبساتْب انضرة متنوعة، كجاءتِف َجنَّاتٍ ) -ِٓ

لبعض اآلخر، فهي ٙبت تصرفهم، كلكن ىذه أف ٥بم جنات كاسعة مفتوحة متصلة بعضها اب
صحاهبا، ُب أا١بنات غّب متساكية، فهي متنوعة ا٤بقامات، متفاكتة الدرجات ٕبسب درجات 

جارية متنوعة مدىشة فيها ماء كلنب كٟبر  (َوُعُيوفٍ مقامات القرب كا٢بب كا١بذب كالكشف )
يَػْلَبُسوَف ِمن ) -ّٓعظيم، كف، كالتنكّب فيهما للتؤ ا١بنة كعسل، يتنٌعموف فيها كما يشا

َرؽٍ ) (من األقمشة ا٢بريرية الناعمة الرقيقةُسنُدسٍ  قمشة ا٢بريرية السميكة، كىي األ (َوِإْستَػبػْ
 (م تَػَقابِِليَ ) صناعة ٠باكية ال أرضية، فيكوف السندس ما يلبسونو، كاالستربؽ ما يفرشونو

تحادثوف أبحلى االحاديث، كىذا متواجهْب ُب ٦بلسهم، يستمتع بعضهم ابلنظر إٔب بعض، كي
دليل على أجواء األينس كا٤بودة كالتآلف كاالنسجاـ كالتآخي كتسامي النفوس، فهم متقابلوف 

ة، ككجوىهم ابالبتسامة، مع ٛباـ ابة ككماؿ الراحة كحسن ُب قلوهبم اببة، كأركاحهم اب٤بودٌ 
ْم لَِباًسا يُػَواِري َسْوآِتُكْم َورِيًشاۖ  َولَِباُس التػَّْقَوىه َقْد َأيَزْلَنا َعَلْيكُ اؿ اآلداب، كقولو)ٝبالعشرة، ك 
رٌ  ِلَك َخيػْ ، ىناؾ لباس يسَب العورة، كلباس للَبؼ كاألزايء النموذجية يلبسو الناس ِٔاألعراؼ/(ذَه

خّب من ذلك   (لباس التقوىُب ا٤بناسبات ا٤بهمة، كىناؾ لباس عاـ يلبس ُب ا٤بنازؿ، كلكن)
 .سيعطي أهٌبة كىيبة مرموقة ك٩بيزة ُب اآلخرة!كلو، ألنو لباس 

ِلكَ ) -ْٓ  (أكرمناىم أبنواع اإلكراـ ا٤بادم كا٤بعنوم، كأنواع النعيم التاـ كالسركر الكاملَكذَه
: ٝبع حوراء، أم متعناىم بنساء بيض حساف، نقيات البياض اٖتور (َوَزوَّْجَناُىم ِبُوٍر ِعيٍ )

اسعات العيوف، ك٤با كاف ٝباؿ اإلنساف ُب عينيو، شفافات مدىشات، ٝبيبلت جٌذاابت ك 
ذة، كٰبار الٌلهب ُب حسنهن، كتنبهر النفس افعيوف ا٢بور العْب ٝبيلة ككبّبة كساحرة كأخٌ 

، ألف هبا اكتماؿ ٔبما٥بن، كتتعٌلق الركح كالعاطفة بكما٥بن، لقوة ا١باذبية فيهن، كرغبة التكافؤ
تشرح الصدور، وتذىب اْلحزاف: ا٘تاء واٗتضراء ثالث  سعادة اإلنساف، كما ىو مشهور: 

ىم ككافأانىم كآنسناىم، ألف الزكاج ىناؾ ان(ٗبعُب اقر َوَزوَّْجَناُىم) . كقد يكوفوالوجو اٖتسن
َهاليس للتناسل، بل لبلستئناس كا٤بساكنة كحسن العشرة) /(لَِّتْسُكُنوا ِإلَيػْ كيكوف الزكاج ُِالرـك

ىناؾ كالدة كال نفاس كال أكالد، كىناؾ رقي ُب ا٤بعاشرة ليس للعملية ا١بنسية، ألنو ليس 
كا٤بساكنة، ألننا سنتغٌّب كنصبح خلقان آخر أرقى من ىذا الوجود الدنيوم، ُب عآب آخر 
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: كلمات السندس كاالستربؽ كقسطاس.. كغّبىا، أصلها ليس عربيان، فائدةخالدين فيو. 
ع، فصارت عربية، نبلحظ ما كاف طب السامكلكن تداكلتها األلسن قبل القرآف، كفهمها ا٤بخا

 مان من ا٤ببلبس على الرجاؿ ُب الدنيا كا٢برير، أصبحت حبلالن ٥بم ُب اآلخرة.رٌ ٧ب
كَنًِْد ِّٖٓ ِْْ، خُْفَمِ ػَزَخذَ ًًََهَدىَُُْْد َّزًُهٌَُٕ كِْيَد خٌَُْْٔضَ بَُِّد خٌَُْْٔظَصَ خُْإًَََُُٰ  ، َّذْػٌَُٕ كِْيَد زٌَُِِّ كَدًِيَصٍ آِٓنِنيَ﴿-ٚ٘-٘٘

 ﴾ىٌَُ خُْلٌَْصُ خُْؼَظُِْْ رََُِٰيَسَّزِّيَ  
(يطلبوف فيها بكل فاكهة شهية لذيذة، كأطعمة معركفة كغّب يَْدُعوَف ِفيَها ِبُكلِّ فَاِكَهٍ  آِمِنيَ )

يػَّريكفى ) معركفة كقولو َّا يػىتىخى َّا يىٍشتػىهيوفى ، كىفىاًكهىةو ٩بًٌ ًم طىٍّبو ٩بًٌ ، كقدـ الفاكهة على ُِ-َِالواقعة/(كى٢بٍى
، كقد تشَبؾ مع ما ىو موجود ُب الدنيا ابلشكل كاالسم كٚبتلف ابلَبكيب كاتول،  اللحـو

(اب٣بلود ُب ا١بنات كالسعادة كا٥بناء، كببل تعب كال آِمِنيَ ألهنا ليست للتغذية كإ٭با للتسلية )
مها، ضمها كسوء ىمن ضررىا كسق (وآمني)(من انقطاع ذلك، آِمِنيَ ) نصب كال حزف

من ا٤بوت،  (وآمني)من ا٣بركج منها،  (وآمني)من كل مكركه منها كمن غّبىا،  (وآمني)
: ىنا ٗبعُب سول، نعم ذاقوا إَّلّ  (ََّل يَُذوُقوَف ِفيَها اْلَمْوَت ِإَّلَّ اْلَمْوتََ  اْْلُوىَله ) -ٔٓك٥بذا قاؿ: 

ادكدة إٔب ا٢بياة اآلخرة ا٤بطلقة ا٤بمدكدة، ا٤بوت األكؿ اب٢بق، الذم ىو نقلة من ا٢بياة الدنيا 
أَّل أهنم شباب َّل كىناؾ ال يذكقوف ا٤بوت أبدان، ألهنم ُب حياة خالدة، عن اإلماـ الباقر)ع()

يهرموف، وأصحاء َّل يسقموف، وأغنياء َّل يفتقروف، وفرحوف َّل ٤تزيوف، وأحياء َّل ٦توتوف، 
ة ىـر كال نـو كال موت كال حزف كال خوؼ كال ، ليس ُب ا١بنّْٔ/ْنور الثقلْب(ُث تال اآلي 

زعاج طبائع كال إليل كال ظلمة كال حر كال برد كال مرض..، كفوؽ ذلك ال ثقل عادات كال 
(عرب عن ا٤بوت ابإلذاقة، ألف الذكؽ ىو ا٢باسة ََّل يَُذوُقوفَ اتباع ىول كال تزاحم مصاّب)

فىأىذىاقػىهىا اَّللَّي لًبىاسى ا١ٍبيوًع نوم كقولو)الشاملة الٍب ٙبرؾ ا٤بشاعر، كىناؾ ذكؽ مادم كذكؽ مع
٭با أصبح كالثوب الذم إ، فلم يقتصر الذكؽ على منطقة الفم كاللساف، ك ُُِالنحل/(كىا٣بٍىٍوؼً 

يغٌطي ا١بسم كلو، ككأف كل عضو كحٌس ُب ا١بسم يتذٌكؽ ىذا ا١بوع كا٣بوؼ!، كيذكر القرآف 
ط ا٤بوت اب٢بياة منذ نشأة ىذا الوجود،  أف اإلنساف يذكؽ ا٤بوت مرتْب، ليكشف ارتبا

تَػَنا اثْػنَػتَػْيِ كقولو)  . ُُغافر/(قَاُلوا رَبػََّنا َأَمتػََّنا اثْػنَػتَػْيِ َوَأْحيَػيػْ
(مرة إماتة ٤بغادرة ا٢بياة الدنيا، كمرة إماتة عن حياة الربزخ ُب عآب القرب، كيكوف َأَمتػََّنا اثْػنَػتَػْيِ )

اقها عند الكافرين، ألف ا٤بوت نقلة إٔب لقاء مقاـ هللا عز مذاؽ ا٤بوتة عند ا٤بؤمنْب غّب مذ
(كٞباىم رهبم كخٌلصهم من َوَوقَاُىْم َعَذاَب إتَِْحيمِ ) كجل، نقلة اب٢بق إٔب جزائو كقضائو
ًئكىةي عذاب النار ا٤بتأججة ا٤برعبة كقولو) ، َُّء/األنبيا(الى ٰبىٍزينػيهيمي اٍلفىزىعي اأٍلىٍكبػىري كىتػىتػىلىقَّاىيمي اٍلمىبلى

(أعطاىم مقٌومات النجاح ٍب جزاىم ا٢بسنة بعشر أمثا٥با، فكاف ذلك َفْضاًل مِّن رَّبِّكَ ) -ٕٓ
ًإفَّ اَّللَّى مىعى الًَّذينى اتػَّقىوا كَّالًَّذينى ىيم ) تفضبلن منو سبحانو، من غّب استحقاؽ كقولو
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ان أأنت اي رسوؿ هللا؟ كال أحد منكم بعملو، كال  ء، عن النيب)ص()ال ينجو ُِٖالنحل/(٧ب ًٍسنيوفى 
ِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ) ُٗص ٦ْبمع البيافدين هللا برٞبة منو كفضل(إاٌل أف يتغمٌ  (النفع الكثّب ذَه

 .، ففازكا ابمتيازتكا٤بفاجآ تكا٤بخبآ تمع الثواب ا١بزيل، مع ا٤بكافآ
 ﴾كَدسْظَوِرْ بَِّٗيُْ ُّٓشْظَوِسٌَُٕ، شًَُٕكَةََِّٗٔد َّغَّشَْٗدهُ زِِِغَدِٗيَ َُؼََِّيُْْ َّعَزًََّ﴿-ٜ٘-ٛ٘
َا َيسَّْرَنُه بِِلَساِيكَ ) (القرآف الكرًن: ظاىره أنيق دقيق جٌذاب، كابطنو عميق رقيق منساب، فَِإ١تَّ

َيسَّْرَنُه ٤بْب، كيينبو الغافلْب، كيذٌكر من كاف لو قلب)الو جاذبية خاصة، كىو حجة هللا على الع
هللا سبحانو ىذا القرآف العظيم عليك اي دمحم بلساف عريب مبْب، كجعلناه ميٌسران (أنزؿ بِِلَساِيكَ 

َوَلَقْد سهبلن منساابن ُب األحاسيس، يسرانه ُب لفظو كمبناه كمعناه كإٰباءاتو كدالالتو كقولو)
ؾ ة، فهو ٰبرٌ مصدر درايك ، فهو كتاب ىداية ُٕالقمر/(َيسَّْرَن اْلُقْرآَف ِللذِّْكِر فَػَهْل ِمن م دَِّكرٍ 

ا٤بشاعر كٰبيي الضمائر، كيشرح الصدكر كيطمئن القلوب كتستقر النفوس ببل استئذاف، 
 ويسرنهبشكل دقيق بلسانك كمبٌلغ،  ويسرنه(ألنو أفصح األلسنة كأجٌلها، َيسَّْرَنُه بِِلَساِيكَ )

 يسرنهو بعقو٥بم كمفٌكرين،  ويسرنهبقلوهبم كمتعٌلمْب،  ويسرنهْب، بلساهنم كمتلقٌ 
الًَّذينى كحافظْب، ألهنم ىم الذين سيقوموف ٗبهمة الببلغ بعدؾ كقولو)  ويسرنهمتدبرين، ك

ا ًإالَّ اَّللَّى  ًت اَّللًَّ كىٱبىٍشىٍونىوي كىالى ٱبىٍشىٍوفى أىحىدن (كىٌوان َيسَّْرَنُه بِِلَساِيكَ ) ّٗاألحزاب/(يػيبػىلًٌغيوفى رًسىاالى
ا ًكتىابه أىنزىٍلنىاهي ميبىارىؾه فىاتًَّبعيوهي كقولو)عليك قراءتو كحفظو كٞبلو كاستنطاقو   ذى ، عن ُٓٓاألنعاـ/(كىىى 

( أم ذلك القرآف فاستنطقوه، فإيو حامل ٘تن ْتلو، ونطق ٘تن استنطقواإلماـ علي )ع()
الذم ٰبملو ىو الذم يستنطقو، كال يستطيع أف يستنطقو من دكف أف ٰبملو، فهذا التيسّب 

ا٢بمل كاالستنطاؽ، فبمقدار ٞبلو تكوف القدرة على استنطاقو، ككلما للقرآف جعل عبلقة بْب 
 مستدرؾ(ْتل  القرآف عرفاء أىل إتن ازداد ا٢بمل ازداد االستنطاؽ، عن النيب)ص()

 .ِِْ/ّالوسائل
 (َفاْرَتِقبْ كمع ذلك ٓب يٌتعظوا )-ٗٓ(لعلهم يٌتعظوف ٗبا فيو كيعملوف ٗبا أمر، َلَعلَُّهْم يَػَتذَكَُّروفَ )
نو تعبّب ٧بذكر ٨بيف، أم فانتظر اي دمحم ما ٰبٌل هبم من كعيد هللا، كقهرىم كنصرؾ عليهم إ
إهنم منتظركف ما ٰبل بك من دكائر السوء، كلكن عليهم دائرة السوء كقولو  (ِإيػَُّهم م ْرَتِقُبوفَ )
ٍن ًعنًدًه قيٍل ىىٍل تػىرىبَّصيوفى بًنىا ًإالَّ ًإٍحدىل ا٢ٍبيٍسنػىيػىٍْبً   كى٫بىٍني نػىتػىرى ) بَّصي ًبكيٍم أىف ييًصيبىكيمي اَّللَّي ًبعىذىابو مًٌ

ذكا ىذا القرآف مهجوران، ماذا ، كأيضان: انتظر اي دمحم، فسيعلم الذين اٚبٌ ِٓالتوبة/(أىٍك أبًىٍيًدينىا
ٔتو، وَّل من ر  أيِت زماف َّل يبقى من القرآف إَّّل ) سيحل هبم من خزم كىواف، عن النيب)ص(

وف بو كىم أبعد الناس منو، مساجدىم عامرة كىي خراب من ا٥بدل، يسمٌ  ،(ؤتااإلسالـ إَّلّ 
ع ك فقهاء ذلك الزماف شر فقهاء ٙبت ضل الٌسماء، منهم خرجت الفتنة كإايىم تعود(فر 

  َّٖ/ٖالكاُب
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: ُب ظل ىذا ا٤بشهد العنيف ا٤بخيف ا٤بؤثٌر ٔبانبو، ٚبتم السورة ابلتذكّب بنعمة ويقوؿ ِف اٗتتاـ
٥بادية ا٤بنقذة، كالتحذير الشديد من عاقبة التكذيب كالفسوؽ كالعصياف، كىو ختاـ الرسالة ا

 ٧بكم يلٌخص جو الٌسورة كظلها، فقد بدأت السورة بذكر الكتاب كتنزيلو ُب ليلة مباركة،
وجاء اٗتتاـ يذّكرىم بنعم  هللا ِف تيسري ىذا القرآف ِف للَبغيب فيو كالَبىيب من ىجره، 

 اا٤بشاعر، كٙبريكو للضمائر ليفهموه، كتيسّبه للنفوس ليتدبركه، كيدركو بو ُب ، كانسيااْلذىاف
َأِف عراض عنو الذم يؤدم إٔب سوء العاقبة كا٤بصّب! كآخر دعواان )معانيو، كٱبٌوفهم من اإل
 َُيونس/ (اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ 

 
 من مقاصد السورة: 

التوحيد، القرآف، النبوة، تناكلت أسس العقيدة اإلسبلمية)مكية، نزلت بعد سورة الدخاف، 
( تبتدئ السورة اب٢بديث عن القرآف كمصدره، فهو كتاب ىداية كمصدر دراية ا٘تعاد وإتزاء

للناس لينّب ٥بم طريق ا٢بياة إٔب سعادهتم، كذكرت اآلايت الكونية ا٤بنبثة ُب ىذا العآب الفسيح، 
آايت، كُب خلق البشر كسائر ا٤بخلوقات آايت، كُب  ففي السماكات آايت، كُب األرض

تعاقب الليل كالنهار كتسخّب الرايح كنزكؿ الغيث من السماء آايت.. ككلها شواىد انطقة 
، ُث ُتدثت عن اجملرمي ا٘تكذبي ابلقرآفبعظمة هللا كجبللو كقدرتو الدالة على توحيده، 
كطغياانن، كأنذرهتم ابلعذاب األليم ُب دركات  الذين يسمعوف آايتو فبل يزدادكف إاٌل استكباران 

ا١بحيم. كٙبدثت السورة عن نعم هللا على عباده ليشكركه، كيتفٌكركا ُب نعمو الٍب أسبغها 
وُتدثت عن إكراـ هللا لبِن إسرائيل، عليهم الظاىرة كالباطنة، كأنو ال خالق كال رازؽ إال هللا. 

 من، كذكرت موقف الطغاة اجملرمْب س لالفتخارتكرمي يعم  َّل تكرمي قيم ، لالختبار ولي
ف، كبٌينت سبب ضبلؿ و ف كاسنو دعوة الرسل الكراـ، كأنو ال يتساكل ُب عدؿ هللا اجملرم

: بذكر وختمت السورةا٤بشركْب، كىو إجرامهم كاٚباذىم ا٥بول إ٥بان كمعبودان من دكف هللا، 
 ا١بزاء العادؿ يـو القيامة، 

١باثية لؤلىواؿ الٍب يلقاىا الناس يـو ا٢بساب األكرب، حيث ٘بثو : ٠بيت سورة االتسمي 
َوتَػَرىه ُكلَّ ُأمٍَّ  َجاثَِيً  ُكل  ُأمٍَّ  ُتْدَعىه ا٣ببلئق على الركب من الفزع ُب انتظار ا٢بساب كقولو)

: عن النيب)ص()من قرأ حم ا١باثية، سَب هللا عورتو، كسٌكن فضلها، ِٖاآلية/ (ِإىَله ِكَتاِّبَا
ىذا الفضل بشرطو كشركطو كااللتزاـ ٗبنهج : مالحظ ، ُِٓ/٦ٗبمع البياف ركعتو عند ا٢بساب(

 هللا من شركطو. 
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45 

 ياتهاآ
37 
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 ﴾ظَنضَُِّ خٌُِْعَدذِ َِٖٓ خَُِّوِ خُْؼَضِّضِ خُْمٌَِِْْ، لْ ﴿-ٕ-ٔ
السادسة  (حم: من ا٢بركؼ ا٤بقطعة، كمن اآلايت ا٤بتشاهبة تقرأ حا، ميم، كىي السورة)(حم)

سور ا٢بواميم السبعة، ا٤بتسلسلة ُب ا٤بصحف الشريف،كتقدـ الذكر عنها ُب السور ة أسر من 
(القرآف الكرًن كتاب هللا، افوظ ٕبفظ تَنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اّلِلَِّ اْلَعزِيِز اْٖتَِكيمِ ) -ِا٤بعنية، 

شاعر، ؾ ُب ا٤برٌ رض، كىو يتحهللا، كىو حجة هللا على عباده، كىو كنز السماء ألىل األ
ًكًن اَّللَّي كٰبيي الضمائر ا٤بنفتحة ببل استئذاف، فمن اىتدل فلنفسو، كمن ضٌل فعليها كقولو)
لَّ 

ًئكىةي يىٍشهىديكفى  (الذم ال ِمَن اّلِلَِّ اْلَعزِيزِ ) ُٔٔالنساء/(يىٍشهىدي ٗبىا أىنزىؿى إًلىٍيكى   أىنزىلىوي ًبًعٍلًمًو   كىاٍلمىبلى
تحٌداه، كالقادر الذم ال يعجزه شيء، كىذا يشعر أبف القرآف ييغلب ُب ملكو، كيقهر كل من ي
ٍيًو ) اىا كقولومعجزة خارقة تقهر كل من يتحدٌ  ا بػىٍْبى يىدى كىأىنزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى اًب٢بٍىقًٌ ميصىدًٌقنا لًٌمى

ٍيًمننا عىلىٍيوً  كيضع كل شيء ُب موضعو  ،وبكل أقوالو كأفعال (اْٖتَِكيمِ ) ْٖا٤بائدة/ (ًمنى اٍلًكتىاًب كىميهى
ًحكم ابلغة  ىلعا٤بناسب، كٲبضي كل أمر ٕبكمة كمصلحة، كىذا يشعر أبف القرآف يشمل 

 األٮبية، كأهنا سبيل ٪باة، كالسعيد من يصادؽ كتاب هللا تعأب فإنو ذخر ُب دنياه كآخرتو.
 ﴾ِ خَِْوٌُِْْ ًََٓد َّسُػُّ ِٖٓ دَخزَّصٍ آَّدضٌ ُِّوٌٍَّْ ٌُّهِنًٌََُٕكِ، بَِّٕ كِِ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكِ َُأَّدضٍ ُُِِّْٔآِْنِنيَ﴿-ٗ-ٖ
(كركعتهما ُب النظاـ كاإلتقاف، لدليل قاطع على كجود ا٤بنظٌم ِإفَّ ِف السََّماَواِت َواْْلَْرضِ )

ف العادة و ىرٮبا، كال يدعاكالصانع ٥بما ا٤بتقن لصنعو، كإف أسرار ابطنهما، أنفس كأعمق من ظ
لفة لؤلشياء، آفة ا٤بشاعر، ككثّبان ما ٙبـر اإلنساف هم بدائعهما، فإف العادة كاألي ٙبجب عن

الشعور ٗبا حولو من العجائب كدقائق األمور، فيعيش ُب كسطها كىو جاىل هبا غريب عنها! 
فتحت العقوؿ كٕبثت كدرست، فتح هللا ٥با من األسرار ما ينفع الناس، كىذا عآب تككلما 

طورات ُب كل العلـو كعآب األقمار االصطناعية، كعآب االتصاالت االكتشافات كالت
 (َوِف َأيُفِسُكْم ۚ َأَفاَل تُػْبِصُروفَ ، َوِف اْْلَْرِض آاَيٌت لِّْلُموِقِنيَ ) .. كغّبىا كقولو(كاالنَبنيت)

)من عرؼ نفسو فقد عرؼ ربو(كلكن ٤بن تعلن ىذه اآلايت  ، ُب غرر ا٢بكمُِ-َِالذارايت/
إلٲباف ىو حياة النفوس، ا( فآَلاَيٍت لِّْلُمْؤِمِنيَ ها، من الذم يراىا كيستشعر هبا؟ أهنا)عن نفس

م ٰبرؾ ا٤بشاعر كٰبيي الضمائر، كيفتح القلوب كيتقبل العظة كيدرؾ األدلة، كيرل ذال
كيكشف لو أف ىذا الوجود أكرب من ظاىره ا٤بشهود، كخٌص ا٤بؤمنْب ابلذكر النتفاعهم بتلك 

ِف الدالالت، فإهنم يستدلوف اب٤بخلوؽ على عظمة ا٣بالق فيعبدكنو كحده دكف سواه، اآلايت ك 
َوِف ) -ْ)أفضل ا٤بؤمنْب إٲباانن، من كاف أخذه  كعطاه كسخطو كرضاه )((  غرر اٖتكم
مو أحسن تكرًن، كصنعو ُب أعقد تركيب رٌ هللا اإلنساف ُب أحسن تقوًن، كك لقد خلق (َخْلِقُكمْ 
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ف تركيبو النفسي أشد تعقيدان من إك  ٖٖالنمل/(ُصْنَع اّلِلَِّ الَِّذي َأتْػَقَن ُكلَّ َشْيءٍ ع كقولو)كأتقن صن
 .تركيبو ا١بسدم، كمع دقة تبلقح الركح اب١بسد، كالعقل ابلعاطفة

اإلنساف جـر صغّب، ككل ما ىو موجود ُب العآب الكبّب، يوجد  :مبعىن: اإليساف كوف مصّغر
أُتسب أيك جـر اإلنساف كعجائب نفسو، قاؿ الشاعر: جسم داخل  ٭بوذج منو مصٌغر ُب

، كلو استطاع اإلنساف أف يبِب خلية حية كاحدة ٦بهرية وفيك ايطوى العامل اْلكِب    صغري 
من خبلايه، كلن يستطيع فإهنا تعادؿ بناء مدينة صناعية عظيمة مليئة ابألسرار! كُب ىذا كُب 

( كُب ما ينشره َوَما يَػُبث  ِمن َدابَّ ٍ كدالالت على كجود ا٣بالق)غّبىا من ا٣ببلئق آايت انطقة، 
هللا من دابة ٛبشي على كجو األرض الٍب ال ٰبصيها إال هللا، من إنساف كحيواف كحشرات.. 
كغّبىا، كما فيها من منافع كخواص ك٥با حكمة ُب خلقها كبدائع ُب صنعها، ككل ىذه 

(إهنا دالالت آاَيٌت لَِّقْوـٍ يُوِقُنوفَ ) راىا كيتأثر هبا؟ إهنااآلايت انطقة كلكن ٤بن؟ كمن الذم ي
يؤمنوف كاضحات لقـو يطلبوف اليقْب، ابلتفٌكر كالتدبٌر كالبحث ُب ٨بلوقات هللا الكثّبة، 

: كىي مرحلة عالية، كدراية سامية، مبنية على أساس مرحل  اليقي الِت تصل ّبم إىللعقيدة اب
لصاّب، كىي منزلة خاصة ألىل الصفوة كالنخبة، كىي مرحلة الكشف العمل اك العلم كاإلٲباف 

: علم فوؽ ا٤بعرفة، كأعلى من واليقيكمعرفة األسرار كالعجائب كالتنسيق مع حركة األقدار، 
اإلٲباف، كدرجة متألقة ُب الكماؿ اإلنساين، فهي قمة القمم، كنعمة النعم، كليس فوقها منزلة، 

عظم ) ِٖٜٔف هنج البالغ  خطب ي منزلة عباد هللا الصا٢بْب هاهبا، فصحألذا قلة ركادىا كندرة 
متألقة تستند نفاذة كاشفة (، كىي منزلة شفافة اٗتالق ِف أيفسهم، فصغر ما دويو ِف أعينهم

دىن أعلى قوة العلم ككضوح الرؤية ببل تشويش، كصفاء الركح كسبلمة القلب كعمق اإلٲباف ببل 
كالبحوث كالدراسات ا١بديدة، ككلما ازداد ا٤برء علمان كحكمة  ـلو شك، كاالنفتاح على الع

عبد ربك دائمان ا، أم ك ٗٗا٢بجر/(َواْعُبْد رَبََّك َحتَّه أيَْتَِيَك اْلَيِقيُ ان، كقولو)نقو كإٲباانن أصبح م
كأبدان، كتصاعد ُب عبادتك كحسن طاعتك مع هللا تعأب، كمعاملتك مع الناس، حٌب تصل 

أم أعلى درجات اليقْب، كهبا تدرؾ الغاية  (حق اليقيتسامي كالتكامل البشرم )إٔب التألق كال
: علم مراحل لليقي وىناؾ ثالث )لو كشف الغطاء ما ازددت يقينان(ِف غرر اٖتكم القصول،

اف، على ٲباف اإليق)غاية الدين اإلٲباف، غاية اإل ِف غرر اٖتكماليقْب، عْب اليقْب، كحق اليقْب، 
 تكوف قوة اليقْب( قدر الدين

د ًَظَقْشِّقِ خُشَِّّدقِ آَّدضٌ ُِّوٌٍَّْ ًَخخْعَِِدفِ خََُِِّْْ ًَخُنَّيَدسِ ًََٓد ؤَٗضٍََ خَُِّوُ َِٖٓ خُغََّٔدءِ ِٖٓ سِّصْمٍ كَإَلَْْد زِوِ خُْإَسْكَ زَؼْذَ ٌَْٓظِيَ﴿-ٙ-٘
 ﴾كَسِإَُِّ لَذِّػٍ زَؼْذَ خَُِّوِ ًَآَّدظِوِ ُّآِْنٌَُٕ ظِِْيَ آَّدضُ خَُِّوِ َٗعٌُِْىَد ػََِْْيَ زِدُْمَنِّ، َّؼْوٌَُِِٕ
(الليل كالنهار ظاىراتف متعاقبتاف، تنشآف عن دكرة األرض حوؿ َواْخِتاَلِؼ اللَّْيِل َوالنػََّهارِ )

هبذه السرعة حوؿ نفسها ساعة، كدكرة ىذه األرض  ٧ِْبورىا أماـ الشمس مرة ُب كل 
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 ا٥بواء، سإبة ُب الفضاء، غّب مستندة إٔب شيء إال إٔب ا٤بنظمة ا٤بستمرة، كىي عائمة ُب
ًإفَّ اَّللَّى ٲبيًٍسكي كقولو )القدرة ا٣بارقة الٍب ٛبسك هبا كتديرىا هبذا النظاـ الدقيق العجيب!  

كالليل كالنهار ٱبتلفاف من انحية الطوؿ كالقصر بْب  ُْفاطر/( السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى أىٍف تػىزيكالى 
تاء، فيكوف ُب كل ٢بظة من ٢بظات الكوف ىناؾ ليل يبدأ كهنار ينتهي، فكأف الصيف كالش

ف ألفاظ األذاف للصبلة دائرة ُب أهللا ييعبد ُب الوقت الواحد ُب الكوف كلو بكل األكقات، كك
٠بع الدنيا كلها ُب ٝبيع األزمنة كاألمكنة، كُب كل مشرؽ عند قـو ىو مغرب عند قـو آخرين  

، فكما يتعاقب الليل كالنهار كذلك تتعاقب ُٕالرٞبن/ (َمْشرِقَػْيِ َوَرب  اْلَمْغرِبَػْيِ َرب  الْ ) كقولو
فىًإفَّ مىعى القوة كالضعف، كالعزة كالذلة، كالصحة كا٤برض، كا٣بّب كالشر، كالعسر كاليسر كقولو)

ودواـ األمور على أكضاعها،  ، كال ٲبكن أف تبقىٔ-ٓاالنشراح/(ًإفَّ مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسرنا، اٍلعيٍسًر ييٍسرنا
ف هللا عز كجل كحده الباقي الذم ٱبلف كينظٌم إ، فهي ُب تغٌّب مستمر، ك اٖتاؿ من ااؿ

كيدبٌر، كلكن تكرار ىذا النظاـ الضخم، كألفة ىذه العجائب الدقيقة ٩با ٯبعل أتثّبىا ابىتان 
ن فساد ا٢بس، كدكاـ الغفلة ضعيفان على النفوس، لشدة الغفلة عنها كالغفلة ضبللة، كالغفلة م

 . َِٓاألعراؼ/(كىالى تىكين مًٌنى اٍلغىاًفًلْبى تعمي البصّبة، كٰبذران القرآف من ٨باطر الغفلة)
: لو داللة عامة، كىو  الرزؽ (َوَما َأيَزَؿ اّلِلَُّ ِمَن السََّماِء ِمن رِّْزٍؽ فََأْحَيا بِِو اْْلَْرَض بَػْعَد َمْوهِتَا)

ُب ا٢بياة كتنمية ا٢بياة، قد يكوف ىو ا٤باء النازؿ من السماء، كأنواع كل شيء علوم لو أثر 
حيا اب٤باء أٰبصيو عد كال يبلغو حساب. فال األشعة النازلة من السماء، كغّبىا كثّب ٩با 

األرض اليابسة ا٥بامدة، فأخرج منها أنواع الزركع كالثمرات كالنبات، ك٠بى الغيث رزقان ألف بو 
 (رِيِف الّراَِيحِ َوَتصْ ٰبصل الرزؽ)

كىي من النعم ا٤بنسٌية، معناه تكثّب الرايح كتقليلها، كتغيّبىا كتبديلها كٙبويلها كانتقا٥با من 
مكاف إٔب آخر، كقد تكوف الرايح عاصفة أك ىادئة، حارة أك ابردة، صافية أك رملية، انفعة أك 

ن الغازات الٌسامة، كفق لدفع السحاب، كتلقيح النبااتت، كتنقية ا١بو مخاصة رايح ك ضارة، 
(كل ذلك آايت كاضحات لقـو يتدبركهنا فيعلموف أف ٥با آاَيٌت لَِّقْوـٍ يَػْعِقُلوفَ ) نظاـ دقيق

كخٌص العقبلء ابلذكر، ألنو ابلعقل ٲبكن الوقوؼ  ،مدبران حكيمان قادران قريبان مٌنا يستحق العبادة
ببصائر قلوهبم فيعتربكف كيستقيموف،  على الدالئل كالشواىد، فينظركف بعيوف عقو٥بم، كيعلموف

مشكاة )اي علي إذا تقٌرب الناس ٣بالقهم ابلرب، فتقرب أنت إليو ابلعقل تسبقهم( عن النيب)ص(
ئل ال(كحججو كبراىينو الكونية كاألنفسية كالقرآنية، دتِْلَك آاَيُت اّلِلَِّ ) -ٔ،  ُِٓاألنوار ص

أف لكل شيء لو ٭با ذكر البعض لتعرؼ إك  ٤بعرفة هللا كتوحيده، كليست آايت ٧بصورة هبذه،
ُلوَىا َعَلْيَك اِبْٖتَقِّ ) تدؿ على أيو واحد -آي  رة كاضحة يسٌ نها عليك اي دمحم بطريقة م(نبيٌ يَػتػْ
، كأسند التبلكة إٔب ُْٗاألنعاـ/ (فىًللًَّو ا٢ٍبيجَّةي اٍلبىاًلغىةي سها ا٢بق، لكي تتم ا٢بجة عليهم كقولو)اأس

ىو جربائيل، كُب ىذا تشريف للنيب كللقرآف، كلكن   لوىا على النيب)ص(هللا، مع اف الذم يت
ة الستقبا٥با، فإذا ٓب كلمات هللا أتخذ طريقها لتؤثر مباشرة ُب القلوب ا٤بتلقية ٥با، ا٤بستعدٌ 
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(؟! استفهاـ إنكارم تقريعي فَِبَأيِّ َحِديٍث بَػْعَد اّلِلَِّ َوآاَيتِِو يُػْؤِمُنوفَ يؤمنوا هبذه اآلايت)
شركْب، كمن ٓب يؤمن هبذه اآلايت الواضحات، ككل ا٤بعاجز العلمية كالقرآنية، فبل جدكل للم
ه كال ينتفع بتحذيره، كىذا توبيخ ٥بم من هللا سبحانو، كال أمل ُب أف يؤمن بسواىا، ّب بتذك

٤برض ُب نفسو، كمن ٓب توقظو ىذه الدالالت، فلن توقظو ااضرات كالصرخات من غّب ىذا 
بداع يبلغ إأم ، ك وأي كالـ يبلغ كالـ هللا ِف الثبات والواوح واليقيصاُب ا٤بؤثر، ا٤بنبع ال

كا٤بعاند كحده ىو الذم ال يتأثر كال يؤمن ابلقرآف،  لإبداع هللا ُب الكوف كالكائنات، كا١باى
 :وِف اآلي  إشارة

كرسلو! إنو سبحانو  ف اإلٲباف ا٤بطلوب ال ٲبكن حصولو ُب القلب إاٌل اب كآايتو ككتبوأ إال
كتعأب يتودد إليكم كىو غِب عنكم، فتكوف العبودية  حرية ُب األرض، كعزة ُب النفس. 

ُب القرآف ٦بموعة إٔب رايح فهي للخّب، كحْب أتٌب مفردة فهي  (ريح) أتٌب كلمة -ُ:فائدة
مراتب، ِف  ىناؾ ثالث -ِ، ٔقة/ا٢با(كىأىمَّا عىاده فىأيٍىًلكيوا ًبرًيحو صىٍرصىرو عىاتًيىةو ) للهبلؾ كقولو

( ككجو التغاير بينهما يعقلوف) كالثالثة (يوقنوف) كالثانية (للمؤمني) ، ختم األكٔبآايت ثالث
ل ُب السماكات كاألرض، كأنو البد ٥بما من صانع آمن، كإذا ُب التعبّب، أف اإلنساف إذا أتمٌ 

، كإذا نظر ُب سائر ا٢بوادث كمل عقلو، نظر ُب اآلفاؽ كُب بدائع النفوس ازداد إٲباانن فأيقن
تو لًٌٍلميتػىوى٠بًًٌْبى ) كاستحكم علمو، كقويت فراستو كقولو ايى : ا٤بتفرسوف، عن ا٘تتؤتوف، ٕٓا٢بجر/(آلى

 .َُّّٕكنز العماؿ خرب النيب)ص()احذركا فراسة ا٤بؤمن! فإنو ينظر بنور هللا كينطق بتوفيق هللا(
 ﴾َّغَْٔغُ آَّدضِ خَُِّوِ ظُعَََِْٰ ػََِْْوِ ؼَُّْ ُّقِشُّ ُٓغْعٌَْسِشًخ ًَإَٕ َُّْْ َّغَْٔؼْيَد كَسَؾِّشْهُ زِؼَزَخذٍ ؤٍَُِْْ، ؼًٌٍََِّْْْ ٌَُُِِّّ ؤَكَّدىٍ ؤَ﴿-ٛ-ٚ
كىنا ال يليق ٗبن ال يؤمن كيعاند كال يستقيم إاٌل الويل كالثبور، كىي كلمة هتديد  (َوْيلٌ )

ه، الذم يعتمد ؤ فك، كىو كثّب كذبو، كعظيم افَبامن اإل صيغة مبالغة (لُِّكلِّ َأفَّاؾٍ ككعيد)
الكذب كيتفنن فيو، كيكوف خبّبان ُب قلب ا٢بقائق كعرضها على أهنا أصل الصدؽ، فيتوٌىم 

صيغة مبالغة من اإلٍب، كثّب اآلاثـ يرتكب كبائر الذنوب ُب  (َأثِيمٍ ا٤بقابل أهنا ىي الصدؽ )
 ،) َلىه َعَلْيوِ َيسْ ) -ٖأقوالو كأفعالو أم )اجملـر ُثَّ ُيِصر  ُمْسَتْكِِبًا َكَأف ملَّْ  َمُع آاَيِت اّلِلَِّ تُػتػْ

(! كعبلمة ىذا األفٌاؾ األثيم، أنو يصٌر على الباطل، كيستكرب على ا٢بق، كيتعأب على َيْسَمْعَها
يث بلزمة، ٕبلحجج كالرباىْب، كال يتأٌدب ابآلداب الٌ لالناس، كال يقنع آبايت هللا، كال ٱبضع 

يطيوا بًًعٍلًمًو كىلىمَّا أيىٍهًتًٍم أينف من اإلٲباف كأىلو كيعتربه ال يليق ٗبقامو كقولو) بيوا ٗبىا ٓبٍى ٰبًي بىٍل كىذَّ
ِف غرر تستطيب إالن اإلٍب؟! ال ، فكيف ٯبد ا٢بق لو مكاانن ُب النفوس الٍب ّٗيونس/(أتىًٍكيليوي 
(كىذا اإلصرار على الذنوب لقسوة لوأعظم الذيوب عند هللا ذيب أصّر عليو عام) اٖتكم

القلوب، كما قست القلوب إال لكثرة الذنوب، كأبعد الناس من هللا القلوب القاسية، كإ٭با 
كىذه الصورة  ،صرار كالعناد، كاستغراب ذلك ُب العقلالستعظاـ اإل (ُثَّ ُيِصرّ )ػعطفو ب

هنم مسلموف  إمن يقاؿ  ُب كل زماف كمكاف، حٌب بْبتقع ا٤بستكربة عامة الداللة، فهي 
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نسىافى لىيىٍطغىى  كقولو) َّل وزر أعظم من )ِف غرر اٖتكم، ٕ-ٔالعلق/ (أىف رَّآهي اٍستػىٍغُبى  ، كىبلَّ ًإفَّ اإٍلً
ْرُه ِبَعَذاٍب َألِيمٍ ) (التبّجح ابلفجور ( البشارة تستخدـ ُب ا٣برب السار، كىنا استخدمت فَػَبشِّ

ُذْؽ ِإيََّك َأيَت اْلَعزِيُز ) ء منو كاإلىانة لو كقولو للكفارالبشارة ُب العذاب، للسخرية كاالستهزا
، كمن كانت ىذه صفتو، ال فرؽ بْب الكافر الساخر علنان من ا٢بق كأىلو، ْٗالدخاف/ (اْلَكِرميُ 

كىالى تىكيونيوا  ) كبْب من اٌدعى اإلسبلـ كاإلٲباف، كلكن أعمالو كتصرفاتو تشَبؾ مع الكافر كقولو
ٍعنىا كىىيٍم الى يىٍسمىعيوفى كىالًَّذينى قى  ، عن النيب)ص()أدىن الكفر أف يسمع الرجل ُِاألنفاؿ/(اليوا ٠بًى

، ِٕٔ/ٖٕالبحار ؽ ٥بم(عن أخيو الكلمة فيحفظها عليو، يريد أف يفضحو هبا أكلئك ال خبل
 : ال نصيب ٥بم عند هللا.ؽ ٙتمَّل خال

ِّٖٓ ًَسَخجِيِْْ ـَيَنَُّْ ًََُد ُّـْنِِ ػَنْيُْ َّٓد ، د ىُضًًُخ ؤًََُُٰحِيَ َُيُْْ ػَزَخذٌ ُّٓيِنيًٌَبِرَخ ػََِِْ ِْٖٓ آَّدظِنَد ؽَْْحًد خظَّخَزَىَ﴿-ٓٔ-ٜ
 ﴾ًَغَسٌُخ ؽَْْحًد ًََُد َٓد خظَّخَزًُخ ِٖٓ دًُِٕ خَُِّوِ ؤًََُِْْدءَ ًََُيُْْ ػَزَخذٌ ػَظٌِْْ

ًئا) (سخرية اَتَََّذَىا ُىُزًواآايت القرآف) (كإذا فهم بعض العلـو منَوِإَذا َعِلَم ِمْن آاَيتَِنا َشيػْ
ها ُب نظره، كىكذا ا٢بسود ا٢بقود على كل فضيلة يستهزئ هبا كبكل القرآف لعدـ صٌحت

كمكرمة، ليوىم السٌذج كالبسطاء من الناس أهنا ابطل، كىذا أشٌد كأنكى، كىي صورة مكركرة 
(يكوف ٥بم شدة ُب العذاب ا١بسمي، م ِهيٌ ُأولَهِئَك َٙتُْم َعَذاٌب ) ُب ا١باىليات القدٲبة كا٢بديثة

ىم، كتتناسب مع زم كالذلة الٍب ٙبطٌم كربايءكمبالغة ابلعذاب النفسي، ا٤بملوء ابإلىانة كا٣ب
 .شدة سخريتو آبايت هللا، فيكوف العقاب من جنس العمل

وتسرته،  ولكن يطلق الوراء على كل شيء تواريو(جهنم أمامهم، مِّن َورَائِِهْم َجَهنَّمُ ) -َُ
، فما توارل عنك فهو كراءؾ، خلفك كاف أك أمامك، وراء: اسم يقع على اْلماـ واٗتلف

ضداد، ا٤براد ابلوراء الصفة قبل ا٤بكاف، كىو ما توارل كحجب عنك، لذلك عٌد من معاين األ
كما تواريو كمستور عنك كىو أمامك كال تراه، ك٧بيط بك، كال تتقيو ألنك ُب  (الوراءألف )
عنو، كالغفلة ضبللة كىي من فساد ا٢بس، كجهنم ابنتظارؾ، كأنت متوٌجو إليها كستقع  غفلة

كىكىافى كىرىاءىىيم مًَّلكه أيىٍخيذي كيلَّ سىًفينىةو فيها، ألف جهنم ىي الٍب ٙبطٌم كربايء الطغاة، كقولو)
ُؤََّلِء ٤تُِب وَف اْلَعاِجَلَ  َوَيَذُروفَ ، كقولو)ٕٗالكهف/ (غىٍصبنا  ِٕالدىر/(َورَاَءُىْم يَػْوًما ثَِقيالً  ِإفَّ ىَه

م أبمر إلعراضو عنو، تركو كراء ظهره، كىو كذلك أقبل على ت(يقاؿ لئلنساف إذا ٓب يهِىمْ ءَورَا)
تقاؿ لكل شيء خفي على اإلنساف كحجب  (وراءالدنيا، كجعل اآلخرة كراء ظهره، ككلمة )

نم أمامو تنتظره كىي تعرفو على موعد عنو، سواء أكاف خلفو أـ أمامو كلكنو ال يراه، إف جه
َوََّل ٧بدد معو، ك٤با كانوا مستغرقْب ُب شهوات الدنيا، فكأهنم أٮبلوا جهنم كجعلوىا كراءىم! )

ُهم مَّا َكَسُبوا (ال ينفعهم شيء ٩با ملكوه ككسبوه ُب الدنيا من األمواؿ كا١بماؿ كحسن يُػْغِِن َعنػْ
َُذوا ِمن ُدوِف اّلِلَِّ َأْولَِياءَ  َوََّل ا٢باؿ كا١باه كاألكالد كاألنصار ) كال ينفعهم ما عبدكا من  (َما اَتَّ
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بىاءن مَّنثيورنا) دكف هللا كقولو (لقد مَّا َكَسُبوا) ِّالفرقاف/ (كىقىًدٍمنىا ًإٔبى  مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي ىى
ر، فكسبوا الشر كما تعٌود الكٌفار على الشر حٌب أصبح عادة، فصار كسبان ٗبهارة كاقتدا

دائم كمؤٓب،  (َوَٙتُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ الرزؽ كا٤باؿ، كليس اكتساابن الٍب فيها تكٌلف كافتعاؿ) فيكسبو 
 ألف جرمهم جسيم يقتضي جسامة التعذيب كآالمو كدكامو.

خَُِّوُ خَُّزُِ عَخَّشَ ٌَُُُْ خُْسَمْشَ ، ٌٍْْ ًَخَُّزَِّٖ ًَلَشًُخ زِأَّدضِ سَزِّيِْْ َُيُْْ ػَزَخذٌ ِّٖٓ سِّـْضٍ ؤَُِزَخ ىُذىََٰ﴿-ٕٔ-ٔٔ
 ﴾ُِعَفْشَُِ خُْلُِْيُ كِْوِ زِإَْٓشِهِ ًَُِعَسْعَـٌُخ ِٖٓ كَنِِْوِ ًََُؼٌََُِّْْ ظَؾٌُْشًَُٕ

َذا ُىدى) إشارة إٔب ىذا القرآف أنو ُب غاية الكماؿ كا١بماؿ كا١ببلؿ، كىو سبيل ٪باة،  (ىَه
، كدستور حياة، كمصدر ىداية خالصة ، كمنبع دراية صافية، إنو كتاب ىداية للٍب ىي أقـو

، كىداية ُٖٓالبقرة/(ُىدى لِّلنَّاسِ كيذٌكر اب كاليـو اآلخر، كىو يهدم ىداية عامة للعواـ كقولو)
، كالقرآف كتاب ىداية يؤثر ُب القلوب ا٤بنفتحة ِالبقرة/(ُىدى لِّْلُمتَِّقيَ خاصة للخواص كالنخب)

تػىبىارىؾى الًَّذم نػىزَّؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى  الذم يفرؽ كٲبيز بْب ا٢بق كالباطل كقولو)عليو، كىو الفرقاف 
ىداية ال يشوهبا ضبلؿ، كحق خالص نقي ليس فيو ابطل  ُالفرقاف/(عىٍبًدًه لًيىكيوفى لًٍلعىالىًمْبى نىًذيرنا

: واٙتداي  ِْ-ُْفصلت/(يََدْيِو َوََّل ِمْن َخْلِفوِ  َّلَّ أيَْتِيِو اْلَباِطُل ِمن بَػْيِ ، َوِإيَُّو َلِكَتاٌب َعزِيزٌ كقولو)
الطريق ا٤بوصل إٔب الغاية ا٤بقصودة ُب أمور الدين كالدنيا، كىدل القرآف ىو ا٤بنهج ا٤بستقيم 
الذم ٰبملهم إٔب طريق ا٣بّب، ككأف ا٥بداية كاسطة ركوب يركبوهنا أبماف كسهولة، لتوصلهم إٔب 

(كفركا ابلقرآف مع سطوعو، ككفركا ابألدلة الكونية َفُروا ِِباَيِت َرّبِِّمْ َوالَِّذيَن كَ الغاية ا٤بطلوبة)
كالعلمية كالعقلية على كجود هللا، كفركا ابآلايت أم سَبكىا، كأف اإلٲباف أصل ُب النفوس، 

 ٥بم عذاب من أشد أنواع (َٙتُْم َعَذاٌب مِّن رِّْجٍز َألِيمٌ كينمو مع الفطرة ٍب أيٌب الكفر ليسَبه! )
: ىو الرجس، كىو القذر ا٤بكركه من كل شيء، كىي صفة الرجزالعذاب كأكثرىا إيبلمان، 

َر َلُكُم ) -ُِ، كىنا خصص الرجز ألشد العذاب، للمكاره سلبية جامعة اّلِلَُّ الَِّذي َسخَّ
  (اْلَبْحَر لَِتْجِرَي اْلُفْلُك ِفيِو ِبَِْمرِهِ 

 الكوف كلو، كقاؿ لو سبحانو ُب حديث اإلنساف ا٣بليفة سيد ا٤بخلوقات، سخر لو ما ُب
)خلقت األشياء من أجلك، كخلقتك من أجلي، فبل تنشغل ٗبا ىو لك عمن أنت  قدسي
، فذكر البحر ا٤بشهود أحد ىذه ا٣ببلئق ا٤بدىشة، فسٌخر لو ُُِٗ/ِخواطر الشعراكم لو(

ر، كىذه من النعم السفن العمبلقة تطفو على أمواجو، ضمن قانوف الطفو اكم ا٤بدبٌر كا٤بقدٌ 
تَػُغوا ِمن َفْضِلوِ ا٤بنسٌية! ) (كلتطلبوا من رزقو كخّبه ابلتجارات كالصناعات كالزراعات كأنواع َولِتَػبػْ

( كٙبمدكف ربكم على تفضلو هبذه النعم، فلوال تسخّب هللا ٓب َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروفَ ) االستثمارات
: فائدةو، كبذلك يستحق هللا ا٢بمد كالشكر. يكن لنا طاقة للسيطرة على البحر كاالستفادة من

ْلف التكرار يلفت يعتمد القرآف الكرًن ُب منهجو الَببوم على التكرار للمفاىيم ا٤بهمة، 
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ا اٍلقيٍرآًف لًيىذَّكَّريكاكقولو)  اْليظار، ويعّلم الشطّار ذى : كرران فنارّ ص، ُْاإلسراء/(كىلىقىٍد صىرَّفٍػنىا ُب ىى 
كيينّب العقوؿ، كيشرح  نتذٌكر كنشكر، فإف التفٌكر حياة قلب البصّب،بعدة كجوه لنتفٌكر ك 

 الصدكر.
َّزَِّٖ ، ًََٕعَخَّشَ ٌَُُْ َّٓد كِِ خُغََّٔدًَخضِ ًََٓد كِِ خُْإَسْكِ ـَِْٔؼًد ِّٓنْوُ بَِّٕ كِِ رََُِٰيَ َُأَّدضٍ ُِّوٌٍَّْ َّعَلٌََّشًُ﴿-ٗٔ-ٖٔ هَُ ُِِّ

 ﴾د َّشْـٌَُٕ ؤََّّدَّ خَُِّوِ َُِْفْضَُِ هًٌَْٓد زَِٔد ًَدٌُٗخ ٌَّْغِسٌَُٕآَٓنٌُخ َّـْلِشًُخ َُِِّزَِّٖ َُ
ايى طبو بقولو)اـ ا٣بليفة، كل ما ُب الكوف بسماكاتو كأرضو كخرٌ خر هللا تعأب ٥بذا اإلنساف ا٤بكس

اكىاتً  نًس ًإًف اٍستىطىٍعتيٍم أىف تىنفيذيكا ًمٍن أىٍقطىاًر السَّمى كىاأٍلىٍرًض فىانفيذيكا ۚ الى تىنفيذيكفى  مىٍعشىرى ا١بًٍنًٌ كىاإٍلً
تًنىا ، فعليو أف يكتشف أسرار ىذا الكوف كخفااي نفسو كقولو)ّّالرٞبن/ (ًإالَّ ًبسيٍلطىافو  سىنيرًيًهٍم آايى

ى ٥بىيٍم أىنَّوي ا٢بٍىق   َر َلُكم مَّ : )ا٘تعىن، ّٓفصلت/(ُب اآٍلفىاًؽ كىُب أىنفيًسًهٍم حىٌبَّ  يػىتػىبػىْبَّ ا ِف َوَسخَّ
ْنوُ  يًعا مِّ ا أبًىٍيدو كىًإانَّ ية لو كقولو)ا(الكوف ال هنالسََّماَواِت َوَما ِف اْْلَْرِض ّتَِ نىاىى كىالسَّمىاءى بػىنػىيػٍ

، كقد تعرفنا شيئان عن السماكات كاألرضْب، كلكن يبقى ما ىو ٦بهوؿ ْٕالذارايت/ (لىميوًسعيوفى 
ٍن آيىةو ء جديدة بْب حْب كآخر كقولو)عنا ىو األكثر، كالعلم ا٢بديث يكشف لنا أشيا كىكىأىيًٌن مًٌ

ْنوُ ) َُٓيوسف/(ُب السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ٲبىير كفى عىلىيػٍهىا كىىيٍم عىنػٍهىا ميٍعرًضيوفى  يًعا مِّ (فإذا كانت ٝبيع ّتَِ
النعم من هللا عز كجل كحده ال شريك لو، كُب ذلك دليل على التوحيد، فلماذا يعرض 

وإذا هللا تعأب كيلجأ إٔب غّبه كيعتمد عليو؟! كذلك بسبب ضعف اإلٲباف،  اإلنساف عن
، كتعٌلق ابلدنيا الٍب ىي رأس كل قرتب من الشيطافااعف اإل٦تاف أعرض عن الرْتن، و 

ِلَك آَلاَيٍت لَِّقْوـٍ يَػتَػَفكَُّروفَ خطيئة، أعرض عن مصّبه ُب اآلخرة! ) فإف التأمل  (ِإفَّ ِف ذَه
ف فيما ذكر لًعربان كعظات لقـو يتأملوف ُب إلذم يقود إٔب اإلٲباف اب تعأب، ك كالتفٌكر ىو ا

تقاف صنعتو، كأنو إلو كاحد كيؤمنوف بتوحيده، كىو إبدائع صنع هللا، فيستدلوف على قدرتو ك 
َن ُقل لِّلَِّذيَن آَمُنوا يَػْغِفُروا لِلَِّذي) -ُْا٤بستحق للعبادة كحده دكف سواه، كيوفقوف لشكرىا، 

ـَ اّلِلَِّ  (إنو توجيو قرآين كرًن لو داللة تربوية دقيقة للذين آمنوا خصوصان ليتسا٧بوا ََّل يَػْرُجوَف َأايَّ
لدفع ابلٍب اكليصفحوا الصفح ا١بميل، كالتسامح ا١بليل كالتجاكز عن أذاىم، كمغفرة الزاٌلت، ك 

 .ىي أحسن
السبلـ ، ّٔالفرقاف/ (إْتَاِىُلوَف قَاُلوا َساَلًما َوِإَذا َخاطَبَػُهمُ ) لعٌل ىذا يرتدع إف كاف أصيبلن كقولو
ـهۚ  فىسىٍوؼى يػىٍعلىميوفى ) طبيعة اإلسبلـ كصفة ا٤بؤمنْب كقولو ، ٖٗالزخرؼ/ (فىاٍصفىٍح عىنػٍهيٍم كىقيٍل سىبلى

 ٕٓالبحارعن النيب)ص()إٌف الرفق ٓب يوضع على شيء إاٌل زانو، كال نزع منو شيء إاٌل شانو(
ايى أىيػ هىا النَّيب  جىاًىًد اٍلكيفَّارى يبلئم اللئيم ٗبقدار ما يرفع من الكرًن كقولو)، كالرفق ال َٔص

اخلط الشدة برفق، وارفق ما كاف الرفق ) ِف غرر اٖتكم، ّٕالتوبة/(كىاٍلمينىاًفًقْبى كىاٍغليٍظ عىلىٍيًهمٍ 
، رٗبا كاف الدكاء )الغلظة(رفقان  )إذا كاف الرفق خرقان، كاف ا٣برؽ )ع( (عن اإلماـ عليأوفق
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ُب أكؿ ظهور اإلسبلـ ُب مكة، حيث ال قوة داعية  يزلت ىذه اآلي  (داءن، كالداء دكاءن!
مْب، كال كسيلة مانعة للمستضعفْب، إاٌل كسيلة الصمود كالثبات على العقيدة، كالصرب لللمس

كقد علمتنا  حٌب أيٌب نصر هللا كالفتح ا٤ببْب، (ابلصِب تدرؾ الرغائبعلى األذل ُب سبيلها)
من مل يصِب على كلم  التجارب أف مقاكمة الضعيف أتٌب دائمان ٤بصلحة القوم، كلذا قيل)

ـَ اّلِلَِّ  ()ٔتع كلمات (كأضاؼ األايـ إٔب هللا، كبيت هللا، كل األايـ أايـ هللا، أما ََّل يَػْرُجوَف َأايَّ
ـَ اّلِلَِّ ٚبصيص) ـً اَّللًَّ كىذى (للداللة على أٮبيتها كعظمتها، كقولو)َأايَّ ـَ اّلِلَِّ ، )ٓإبراىيم/(كًٌٍرىيم أبًىايَّ  (َأايَّ

خاصة ٩بيزة تسمى أايـ اإلسبلـ، كىي أايـ فيصلية مؤثرة شهدت ٙبٌوالت كربل ُب ا٤بسّبة  ـأاي
لَِيْجِزَي قَػْوًما مبَا َكايُوا ) البشرية، كتطلق على أايـ النعمة كالرفعة، كعلى أايـ النقمة كاالنكسار

(إنو هتديد ككعيد، أم ليجزم الكفرة اجملرمْب ٗبا اقَبفوه من اإلٍب كاالجراـ، كتنكّب َيْكِسُبوفَ 
: كاف ا٤بؤمنوف إذا رأكا كٌفار مكة، كىم يبالغوف ُب ٗٔسبب يزوؿ اآلي  للتحقّب!  قـو

إىانتهم للنيب الكرًن)ص(كاستهزائهم آبايت هللا، ٓب يتمالكوا أنفسهم دكف أف يدافعوا عن 
، أتمرىم ابلكف فنزلت اآلي ن القرآف، كيواجهوا الكٌفار رغم ضعفهم كقلتهم، النيب)ص(كع

ف غّب متكافئة. كىكذا يكوف القائد ا٤بؤيد كالرسوؿ ا٤بسدد، أف اآلف قواىم ألعن مواجهتهم، 
ُب ا٤بكاف ا٤بناسب، ُب الزماف ا٤بناسب، يقف ا٤بوقف ا٤بناسب، كيتكلم الكبلـ ا٤بناسب، 

 بْب.كٱباطب الناس ا٤بناس
 ﴾َْٖٓ ػَََِٔ فَدُِمًد كَِِنَلْغِوِ ًََْٖٓ ؤَعَدءَ كَؼََِْْيَد ؼَُّْ بَََُِٰ سَزٌُِّْْ ظُشْـَؼٌَُٕ﴿-٘ٔ

ييصور القرآف صورة دقيقة كاضحة ٢باؿ اإلنساف، أنو مثلما تزرع ٙبصد، كمثلما تعمل ٘بازل، 
خركم، كىناؾ كال شيء يذىب سدل، كاإلنساف ىو ا٤بسؤكؿ عن بناء مستقبلو الدنيوم كاأل

، ّٖا٤بدثر/(ل  يَػْفٍس مبَا َكَسَبْت َرِىيَن ٌ كنظاـ دقيق ٰبدد فردية التبعات، كعدالة ا١بزاء كقولو)
ُب غرر ا٢بكم)ا٤برء  ُْٔاألنعاـ/(كىالى تىٍكًسبي كيل  نػىٍفسو ًإالَّ عىلىيػٍهىاۚ  كىالى تىزًري كىازًرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل  كقولو)

(ألف أعماؿ اإلنساف مسجلة عليو ال َمْن َعِمَل َصاِٖتًا فَِلنَػْفِسوِ : )ا٘تعىنحيث يضع نفسو( 
تذىب سدل، بل ٙبفظ لو أك عليو، من عمل صا٢بان انفعان من طاعة ٣بالقو كإحساف إٔب 

يػٍري ) الناس، فخّبه كثوابو يرجع إٔب نفسو كقولو ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت أيكلى ًئكى ىيٍم خى
ًيَّةً  َها، )ٕالبينة/(اٍلربى كمن أعرض عن منهج ربو ك٘باكز حدكده، كاعتدل على  (َوَمْن َأَساَء فَػَعَليػْ

 .الناس، كقع ضرر إساءتو على نفسو ُب الدنيا قبل اآلخرة
 (ٍب مرجعكم األخّب إٔب يـو القيامة، كا٤بصّب النهائي إٔب هللا كحده، فمنوُثَّ ِإىَله رَبُِّكْم تُػْرَجُعوفَ )

البداية كإليو النهاية، كما بْب البداية كالنهاية، فا تعأب ٧بصي كل شيء، كال ٱبفى عليو 
، كالعدؿ ُّالنجم/ (لًيىٍجزًمى الًَّذينى أىسىاءيكا ٗبىا عىًمليوا كىٯبىٍزًمى الًَّذينى أىٍحسىنيوا اًب٢ٍبيٍسُبى شيء كقولو)

َا يَػتَػزَكَّىه لِنَػْفِسوِ َوَمن تَػزَكَّىه فَإِ اإل٥بي دليل على ا٤بعاد كقولو) ، أما ما الذم ٯبعلنا ُٖفاطر/(١تَّ
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هو ا٤بوت الذم ٱبتم الدنيا كيفتح ابب اآلخرة، فهو أكؿ عدؿ فنلتقي مع ربنا ليحكم بيننا، 
ليوىكيٍم أىي كيٍم أىٍحسىني عىمىبلن اآلخرة، كقولو)  .ِا٤بلك/(الًَّذم خىلىقى اٍلمىٍوتى كىا٢بٍىيىاةى لًيػىبػٍ

 ﴾ُْؼَدَُِٔنيَآظَْْنَد زَنِِ بِعْشَخجََِْ خٌُِْعَدذَ ًَخُْمٌَُْْ ًَخُنُّسٌَُّشَ ًَسَصَهْنَدىُْ َِّٖٓ خُيَِّّْسَدضِ ًَكَنَِّْنَدىُْْ ػَََِ خ ًََُوَذْ﴿-ٙٔ
َنا َبِِن ِإْسَرائِيَل اْلِكَتابَ ) (كأقسم لقد أعطينا بِب إسرائيل التوراة كاال٪بيل، كٮبا شريعة َوَلَقْد آتَػيػْ

 د كسليماف إلقامة شريعة هللاك (كالقضاء بْب الناس، ُب أايـ داَواْٖتُْكمَ هما ىدلن كنور )هللا، في
ةَ من ا٢بكمة كالعلـو كا٤بعرفة) (َواْٖتُْكمَ ) (إذ كثر فيهم إرساؿ األنبياء، كما كثر عند َوالنػ بُػوَّ

َن وَ )ص()علماء أٌمٍب أفضل من أنبياء بِب إسرائيل( ) ا٤بسلمْب العلماء، عن النيب َرَزقْػَناُىم مِّ
(كأنواع اللذائذ كالنعم كا٤بآكل كا٤بشارب، كأنواع الرزؽ، ك٤با كانوا ُب التيو أرسل ٥بم الطَّيَِّباتِ 

وفضلناىم على (َوَفضَّْلَناُىْم َعَلى اْلَعاَلِميَ ا٤بن كالسلول، فلم يقٌدركا النعمة كٓب يشكركا ا٤بنعم)
ؾ، كىم آمنوا اب كبرسولو موسى، ر و كثنية كش، ألف زماهنم كاف كلسائر اْلمم ِف زماهنم

تىًليى اَّللَّي مىا ُب ) فضل ٩بن عاصركىم، كفضلناىم ليكونوا أماـ اختبار كبّب كقولوأفكانوا  كىلًيػىبػٍ
صى مىا ُب قػيليوًبكيمٍ  سرائيل يفتخركف أبهنم أكثر األمم أنبياء، إ، بنو ُْٓآؿ عمراف/(صيديكرًكيٍم كىلًييمىحًٌ

ىذه اآلي  يتشدؽ ّبا اليهود ضدىم، ألهنم أكثر األمم عنادان كفسادان،  كىذه شهادة
فىًلمى يػيعىذًٌبيكيم ًبذينيوًبكيم بىٍل ، كٯبيبهم القرآف)ويتكِبوف، ويسموف أيفسهم شعب هللا ا٘تختار

ٍَّن خىلىقى  أىٍكرىمىكيٍم ًإفَّ ) ، ليس ُب خلق هللا من تفاكت كتفاضل كٛبايز كقولوُٖا٤بائدة/(أىنتيم بىشىره ٩بًٌ
 .ُّا٢بجرات/(ًعندى اَّللًَّ أىتٍػقىاكيمٍ 
الختبارىم كابتبلئهم كإلقاء ا٢بجة (ىو تفضيل تفضيل يعم  َّل تفضيل قيم ) كىذا التفضيل

لٍَّيسى أبًىمىانًيًٌكيٍم كىالى أىمىاينًٌ كقولو) ُِٗ األعراؼ/ (فػىيىنظيرى كىٍيفى تػىٍعمىليوفى كقولو) ،ال الفتخارىمعليهم 
، كىذا االبتبلء كشف عن نفوسهم اللئيمة ُِّالنساء/ (اٍلًكتىاًب ۗ مىن يػىٍعمىٍل سيوءنا ٯبيٍزى بًوً أىٍىًل 

كقلوهبم القاسية كطبائعهم الشرسة، كما يكشف الغيث ا٤بنزؿ من السماء عن نوع األرض الٍب 
نىةن كىنػىبػٍليوكيم اًبلشَّرًٌ كىا٣بٍى ) يؤذم الناس كقولو متعفن يصيبها، فإذا ىي مستنقع ، ّٓنبياء/األ (ٍّبً ًفتػٍ
التوحيد (ما من قبض وَّل بسط إَّّل و فيو مشي  وقضاء وابتالءعن اإلماـ الصادؽ)ع()

ختارىم كابتبلىم ابلنعمة ليكونوا خّب األمم، اكما فضل هللا ا٤بسلمْب كأكرمهم ك  ّْٓص
يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت لًلنَّابشرط ٞبلهم اإلسبلـ كقولو) ىيوى اٍجتػىبىاكيٍم كقولو) َُُآؿ عمراف/ (سً كينتيٍم خى

طبلؽ ، ليس ا٤بقصود تفضيل بِب إسرائيل على اإلٖٕا٢بج/(كىمىا جىعىلى عىلىٍيكيٍم ُب الدًٌيًن ًمٍن حىرىجو 
ؽ، ليختربىم ابإلنعاـ كيلقي ٭با تفضيلهم عندما منحهم عوامل التفوٌ إببل حدكد كال قيود، ك 

أك كفران، كقد ظهرت كفران كغدران حٌب لعنهم هللا كغضب  ، لتظهر أفعا٥بم شكران عليهم ا٢بجة
، كعندما خانوا الرسالة، كفشلوا ُب االمتحاف َٔا٤بائدة/ (كىجىعىلى ًمنػٍهيمي اٍلًقرىدىةى كىا٣بٍىنىازًيرى عليهم)

ُهُم الصَّاشتتهم هللا ُب األرض أ٩بان متناثرين كقولو) نػْ ُهْم َوَقطَّْعَناُىْم ِف اْْلَْرِض ُأَٝتًا مِّ ِٖتُوَف َوِمنػْ
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ِلكَ  على ابطل،  ، كحاكلت الصهيونية ا٤بلحدة أف تقيم ٥بم دكلة ككياانن ُٖٔاألعراؼ/(ُدوَف ذَه
كغدة غريب  كلكنو كياف خبيث ٦بـر ليس لو مقٌومات البقاء كالبد أف يزكؿ، ألنو كياف 

بيث  سرطانية ُب كسط اجملتمع اإلسبلمي، كال ٲبكن التطبيع مع ىذا الوـر السرطاين ا٣ب
نىا ًبكيٍم لىًفيفناكقولو) )ال تقـو الساعة حٌب عن النيب)ص(، َُْاإلسراء/(فىًإذىا جىاءى كىٍعدي اآٍلًخرىًة ًجئػٍ

 يقاتل ا٤بسلموف اليهود(
بَِّٕ سَزَّيَ َّوْنِِ زَْْنَيُْْ ٌََّّْ خُْوَِْدَٓصِ كَِْٔد  ًَآظَْْنَدىُْ زَِّْنَدضٍ َِّٖٓ خُْإَْٓشِ كََٔد خخْعََِلٌُخ بَُِّد ِٖٓ زَؼْذِ َٓد ـَدءَىُُْ خُْؼُِِْْ زَـًْْد زَْْنَيُْْ﴿-ٚٔ

 ﴾ًَدٌُٗخ كِْوِ َّخْعَِِلٌَُٕ
َن اْْلَْمرِ ) َناُىم بَػيَِّناٍت مِّ (كأعطيناىم كل ما ٰبتاجوف إليو من دالالت كاضحات، كشريعة َوآتَػيػْ

  دمحم)ص(مباركة ال غموض فيها، كمعجزات قاىرة تزيل عن ا٢بق كل شك كريب، كذكر النيب
ًرا ِبَرُسوٍؿ أيَِْت ِمن بَػْعِدي أْتُُو َأْْتَدُ ا٤بوعود بصفاتو ُب التوراة كاأل٪بيل كقولو) ، ٔالصف/(َوُمَبشِّ

كأقاـ عليهم ا٢بجة القاطعة الٍب ال تدع كسيلة لبلختبلؼ ُب ىذه الشريعة ا٥بادية، كمع ذلك 
نَػُهمْ َفَما اْختَػَلُفوا ِإَّلَّ ِمن بَػْعِد َما َجا) اختلفوا (كعندىم العلم ا٤بوجب َءُىُم اْلِعْلُم بَػْغًيا بَػيػْ

لبلتٌفاؽ كعدـ االختبلؼ، لكنهم ٓب ٱبتلفوا ُب أمر الدين، كُب أمر النيب دمحم)ص( كال اختلط 
بَػْغًيا بينهم الباطل اب٢بق بسبب غموض أك شبهة أك جهل، كإ٭با أكجد االختبلؼ علماؤىم)

نَػُهمْ  لبغي كالعداكة كالكراىية كالظلم كالعناد كالنزاع كا٥بول، كحٌب (من عقدة سببها نوازع ابَػيػْ
الدنيا كا٢بسد كا٢بقد، كطلب الرائسة كالزعامة كالصدارة، كخافوا أف الرائسة قد تؤخذ منهم، 
عندئذو يتحوؿ العلم إٔب حالة شيطانية ابغية لئيمة تفرز العداكة كالبغضاء، كٚبدـ ا٤بواقع 

على  ان عامات، فصار عندىم الدين لطلب الدنيا، كالدين لعقىات كالز ااالجتماعية كالوج
)ال يَبؾ الناس شيئان من دينهم إلصبلح  ُب غرر ا٢بكمألسنتهم، كأعظم الببلاي ا٤بصيبة ابلدين، 

ِإفَّ الَِّذيَن فَػرَُّقوا ِدينَػُهْم وََكايُوا ِشيَػًعا لَّْسَت دنياىم إاٌل فتح هللا عليهم ما ىو أضٌر منو(! كقولو)
ٍيًهٍم فىرًحيوفى ) ، كقولوُٗٓاألنعاـ/(ُهْم ِف َشْيءٍ ِمنػْ  نػىهيٍم زيبػيرنا   كيل  ًحٍزبو ٗبىا لىدى  (فػىتػىقىطَّعيوا أىٍمرىىيم بػىيػٍ

عن النيب)ص()ما اختلفت أمة بعد نبٌيها)أم عن علم(إاٌل ظهر أىل ابطلها على  ّٓا٤بؤمنوف/
ىيبتهم كضعفت قوهتم كزالت دكلتهم،  ، فذىبتُّٖأمإب ا٤بفيد صها إاٌل ما شاء هللا(أىل حقٌ 

رًبىٍت عىلىٍيًهمي الذًٌلَّةي أىٍينى مىا كضكانتهى تفضيلهم كاختبارىم، كانتهت قيادهتم ُب األرض، كقولو)
نى اَّللَّ  ءيكا بًغىضىبو مًٌ ٍبلو مًٌنى النَّاًس كىابى وا٘تقصود من ، ُُِآؿ عمراف/ (ثيًقفيوا ًإالَّ ًٕبىٍبلو مًٌنى اَّللًَّ كىحى

ْلف العلم يوجب الوفاؽ، : التعٌجب من ىذه ا٢بالة الغريبة، كالتحذير الشديد منها، آلي ا
باع تا١تا ىدفهم إوىهنا صار العلم سببًا لالختالؼ، ْليو مل يكن قصدىم طلب العلم، و 

مًٌنى الًَّذينى ىىاديكا كقولو)  ة والثراء ابسم العلم والدينمصاٖتهم وأىوائهم، وطلب الشهر 
نىاٰبيىرًٌفي  ٍعنىا كىعىصىيػٍ ًلمى عىن مَّوىاًضًعًو كىيػىقيوليوفى ٠بًى ويل ٘تن طلب )ص() ، عن النيبْٔالنساء/(وفى اٍلكى
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، ُب غرر ا٢بكم)العلم بغّب العمل كابؿ، كالعمل بغّب َُِٗٗكنز العماؿ خرب (الدييا ابلدين
نَػُهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِ  ِفيَما) علم ضبلؿ( (إٌف ربك يفصل ُب َكايُوا ِفيِو ٥َتَْتِلُفوفَ   ِإفَّ رَبََّك يَػْقِضي بَػيػْ

م كٰباسبهم عليها ٗبا يستحقوف يـو القيامة، اآلية ٙبٌذر ا٤بسلمْب ٩با كقع فيو أىل اهتخبلف
)السعيد من كعظ بغّبه، كالشقي )من ِٙٛف هنج البالغ  خطب  الكتاب من الفرقة كالتناحر، 

 من ا٬بدع ٥بواه كغركره( الشقاء كالعناء(
 ﴾ؼَُّْ ـَؼَِْنَدىَ ػََََِٰ ؽَشِّؼَصٍ َِّٖٓ خُْإَْٓشِ كَدظَّسِؼْيَد ًََُد ظَعَّسِغْ ؤَىٌَْخءَ خَُّزَِّٖ َُد َّؼٌََُِْٕٔ﴿-ٛٔ

لقد مٌن هللا عليك ابلقرآف الكرًن، كمٌن ابلقرآف على ا٤بؤمنْب، كىو ٗبنهجو كشريعتو كأحكامو  
، فتمسك ابلقرآف أنت كمن  السنة الصحيحة ٮبا الثقبلف األميناف تٌبعك، كالقرآف ك اكاؼو كاؼو

افوظاف، كا٢بافظاف من ظلمات ا١بهالة، كا٤بنجياف من حّبة الضبللة، كدع من ضٌل كعاند 
بعد أف تقيم ا٢بجة عليهم، عن النيب)ص()إين اترؾ فيكم الثقلْب، كتاب هللا كعَبٌب أىل بيٍب، 

صحيح قا حٌب يردا علٌي ا٢بوض(َب ما أف ٛبسكتم هبما لن تضلوا بعدم أبدان، كأهنما لن يف
)ص()إ٭با مثل أىل بيٍب كمثل سفينة نوح من ركبها ٪با، كمن ٚبٌلف  ، كعنوَّٖ/ِمذالَبم

  ُُّْٓكنز العماؿ خربعنها غرؽ(
َن اْْلَْمرِ ) :ا٘تعىن  (ُثَّ َجَعْلَناَؾ َعَلىه َشرِيَعٍ  مِّ

وحدة ك٩بيزة، كعلى منهج قيم ٍب جعلناؾ اي دمحم على طريقة مستقيمة سديدة خاصة كاحدة كم
معتدؿ رشيد، يتناسب مع فطرة اإلنساف، كىي الشريعة اإلسبلمية السهلة السمحة الكاملة 
، ُب برانمج ينظم حياة اإلنساف، كال ٰبتاج اإلنساف معو إٔب  ا٣باٛبة الٍب هتدم للٍب ىي أقـو

واإل٦تاف ياة وا٘توت، فيوازف اإلسالـ لو بي متطلبات الروح وإتسد، واٖتة، ينظرايت كضع
، كىذا  يوالدييا واآلخرة، واْلمل والعمل، وىذا التوازف تفتقده كل ا٘تبادئ الواعوالعلم، 

ال يستدعي إٔب االنعزاؿ عن ثقافة اآلخرين كحضاراهتم كتطوراهتم، كلكن اإلسبلـ يريد من 
ثقافة اآلخرين، ا٤بؤمن أف يقف على قاعدة صلبة من دينو، ٍب يطٌلع على كل جديد كمفيد من 

دستور حياة كسبيل ٪باة، كىو الفرقاف الذم يفرؽ كٲبيز بْب ا٢بق كالباطل  لو ليبقى القرآف 
ا الًَّذينى آمىنيوا ًإف تػىتػَّقيوا اَّللَّى ٯبىٍعىل لَّكيٍم فػيٍرقىاانن ) كقولو : للمتقي، ُب غرر ا٢بكم)ِٗاألنفاؿ/(ايى أىيػ هى

: الطريق ا٤بوصل إٔب الشريع  إصبلح ا٤بعاد(ىدل ُب رشاد، كٌٙبرج عن فساد، كحرص ُب 
ا٤باء، كا٤باء ىو أصل ا٢بياة، كتشبيو الشريعة اإلسبلمية ٗبورد ا٤باء، ألهنا يرد منها الناس إٔب 

اٍستىًجيبيوا َّللًًَّ ركاح كقولو)رٞبة هللا كالقرب منو كالتزكد من منهجو، ٢بياة األبداف كالستقرار األ
، ركح األدايف السماكية كاحدة، كإف كاف بران٦بها ِْاألنفاؿ/(كيٍم ًلمىا ٰبيًٍييكيمٍ كىلًلرَّسيوًؿ ًإذىا دىعىا 

(نكرة، للداللة على كجود طرؽو متعددة للوصوؿ إليها، كلكن َشرِيَع ٍ ) العبادم ٨بتلفان، كجاءت
َن اْْلَْمرِ كردت )  أم دين هللا معرفة، أم أف كافة الطرؽ للشريعة ترجع إٔب أمر إ٥بي كاحد! (مِّ
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دركها، كسننا لك طرائق أإان أفردانؾ بلطائف فاعرفها، كخصصناؾ ٕبقائق ف (فَاتَِّبْعَها)كاحد 
(كال َوََّل تَػتَِّبْع َأْىَواَء الَِّذيَن ََّل يَػْعَلُموفَ ثبتنا لك الشرائع فاتبعها، كال تتجاكز عنها)أفاسلكها، ك 

اىم، ألف ا٥بول إلو معبود من ٙبتج إٔب متابعة مناىج البشر ا١باىلْب الذين يكوف إ٥بهم ىو 
أىرىأىٍيتى مىًن اٚبَّىذى ًإ٥بى ىوي ىىوىاهي أىفىأىنتى تىكيوفي عىلىٍيًو دكف هللا، كا٥بول شريك العمى كقولو)

ف اليهود غٌّبكا التوراة إ، فهناؾ فوارؽ كثّبة ككبّبة بينكما، كمن ىذه الفوارؽ ِْالفرقاف/(كىًكيبلن 
الناس حبان للرائسة، كإف كل حكم عملي ٓب يستند إٔب القرآف اتٌباعان ٥بواىم كلرغبات عواـ 

 :الذين ال يعلموف، عن ابن عباس ءكالسنة الصحيحة، فهو ىول من أىوا
فهم ال يغنوف عنا من هللا  ُٕٔ/ُالدر ا٤بنثور(ما خالف القرآف فهو من خطوات الشيطاف)

اٌيؾ ؽ)ع()إٌف هللا بعث نبيو إبشيئان. كىذا ا٣بطاب للنيب)ص(كا٤بطلوب أمتو، عن اإلماـ الصاد
، كىذا ِاألحزاب/(كىاتًَّبٍع مىا ييوحىى  إًلىٍيكى ًمن رَّبًٌكى كقولو) ُّٖ/ِٗالبحارأعِب كا٠بعي اي جارة(

)شر األمور ٧بداثهتا،  عن النيب)ص((! إذا مل يتبع فنبتدعدرس مهم لنا لنتعلم منو قاعدة مهمة)
، كمن ضاؽ عليو ُُُأمإب ا٤بفيد صة ففي النار()ُب الدين(ضبللة، ككل ضبلل أال ككل بدعة

 االتٌباع فاالبتداع عليو أضيق! كمن توٌجو لوجو كاحد يكفيو الوجوه كلها.
 ﴾عَّوِنيَبَِّٗيُْْ َُٖ ُّـْنٌُخ ػَنيَ َِٖٓ خَُِّوِ ؽَْْحًد ًَبَِّٕ خُظَّدُِِٔنيَ زَؼْنُيُْْ ؤًََُِْْدءُ زَؼْلٍ ًَخَُِّوُ ًَُُِِّ خُُْٔ﴿-ٜٔ
ًئاِإيػَّ ) (ال خّب ترجوا من ا٤بلحدين ا٤بعاندين، كال أمل ُب ُهْم َلن يُػْغُنوا َعنَك ِمَن اّلِلَِّ َشيػْ

عوؾ شيئان بل يضركؾ كلن يدفعوا ف(لن ينُٖ)كما ُب اآلية  ىدايتهم، ألف الذين ال يعلموف
(ينصر لَِياُء بَػْعضٍ َوِإفَّ الظَّاِلِمَي بَػْعُضُهْم َأوْ عنك من هللا أم سوء ُب الدنيا كال ُب اآلخرة)

بعضهم بعضان، كيتبعوف مصا٢بهم ا٣باصة، كأىواءىم الشخصية من دكف ىدل من هللا، كال 
يتبعهم إاٌل من كاف مثلهم، كشبيو الشيء منجذب إليو، ألهنم يشَبكوف ٗبنطق ظآب ٯبمعهم، 

كمآ٥بم  ٍب كالعدكاف، كىم مٌتفقوف على معاداتك،كمصاّب فاسدة تربطهم، كيتعاكنوف على اإل
َوالَِّذيَن  ، كقولو)ِْٓالبقرة/(كىاٍلكىاًفريكفى ىيمي الظَّاًلميوفى إال ا٣بسراف كا٢برماف كلو بعد حْب، كقولو)

ن ، كقولو)ّٕاألنفاؿ/ (َكَفُروا بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعضٍ  اٍلمينىاًفقيوفى كىاٍلمينىاًفقىاتي بػىٍعضيهيم مًٌ
ف أ، كىم ال ٲبلكوف ُٕالتوبة/(وفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىاٍلميٍؤًمني ، كقولو)ٕٔالتوبة/(بػىٍعضو 

فبل تشغل قلبك بتناصرىم ضٌدؾ  (َواّلِلَُّ َوِل  اْلُمتَِّقيَ يضركؾ شيئان حْب يتؤب بعضهم بعضان)
كتعاكهنم عليك، فإف هللا معك كحافظك كينصرؾ عليهم ُب كل ا٤بواقع، ألنو كٕب الصا٢بْب 
كمعتمد ا٤بؤمنْب، كال تقاس كالية هللا كنصرتو من كالية الظا٤بْب كنصرهتم، كمن كاف مع هللا كاف 

ِإفَّ اّلِلََّ يَُداِفُع َعِن هللا معو، كمن كاف هللا معو فمن عليو؟ كمن كاف هللا عليو فمن معو؟ كقولو)
 .ّٖا٢بج/(الَِّذيَن آَمُنوا

 ﴾ًَسَلَْٔصٌ ُِّوٌٍَّْ ٌُّهِنٌَُٕزَخ زَقَدجِشُ ُِِنَّدطِ ًَىُذًٍ ىََٰ﴿-ٕٓ
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َذا َبَصائُِر ِللنَّاسِ ) نو تعبّب قرآين ٝبيل كجليل كشفاؼ يدخل إٔب ا٤بشاعر، كٰبرؾ الضمائر إ (ىَه
: ٝبع بصّبة، كىي النور الذم بو تبصر النفوس ا٤بعقوالت كعآب البصائرببل استئذاف، 

ر بو تبصر العْب كما أف البصر نو   لتصيب الواقع كٙبسن التعامل معو،كالكشوؼ ا٤بعنواٌيت 
ت، كصف هللا سبحانو كتابو ا٢بكيم، القرآف الكرًن أبنو بصائر القلوب ايٌ اسوسات كا٤باد

تنّب لنا الطريق كمعرفة كٙبقق، مور، بصائر ىداية، كمنابع دراية النافذة النافعة ُب ٝبيع األ
فى على غّب ا٤بؤمنْب، فتكوف البصائر ا٤بظلم، كتكشف ألصحاهبا ا٢بقائق ا٤بهمة ا٤بؤثرة الٍب ٚب

َقْد َجاءَُكم َبَصائُِر ِمن رَّبُِّكْمۖ  َفَمْن َأْبَصَر ) للقلوب ٗبنزلة الركح للجسد تبعث فيو ا٢بياة! كقولو
َها َوَما َأَن َعَلْيُكم ِبَِفيظٍ  )إٌف ِٙٚٔف هنج البالغ  خطب ، َُْاألنعاـ/ (فَِلنَػْفِسِو َوَمْن َعِمَي فَػَعَليػْ

(تعبّب بديع بليغ َبَصاِئُر لِلنَّاسِ ) يو شفاء من أكرب الداء، كىو الكفر كالنفاؽ كالغي كالضبلؿ(ف
 اذ، يوحي بعظمة القرآف كقوة أتثّبه ُب النفوس، ٗبجرد االنفتاح عليو كالثقة بو، فإف ىذانفٌ 

بيل ا٣بّب فيو دالئل تبٌصر الناس كتيضيء ٥بم س (واإلسالـ دين هللا القيمالقرآف منهج ا٢بق)
كالصبلح، كتعٌلم الصا٢بْب طريق النجاح كالفبلح، فهي تفتح عقو٥بم كقلوهبم ٫بو آفاؽ سامية، 

فهم فلسفة ا٢بياة، كقيمة الوجود على أنو أكرب من ظاىره ا٤بشهود، كتد٥ٌبم على الصراط تعرٌ 
 .ا٤بستقيم، عندما يتخذكنو كسيلة معتمدة لئلبصار

وتنّسق مع وتعرؼ اٖتقائق، جائب، فرتى اْلسرار، قوة معنوي  تكشف الع: والبصرية
، كىي من قول االدراؾ ا٤بستنّب ا٤بشرؽ، الذم يرل ما كراء ا٤برئيات، كتغوص البصّبة قداراْل

، فَبل ا٢بٌق حقان كالباطل ابطبلن ببل تشابو كال ّبُب أعماؽ النفوس فتصل إٔب مواقع التأث
(كالقرآف كتاب ىداية، كأىم مصدر للدراية، َوُىًدى)التباس، كٗبقدار قوة اإلٲباف تقول البصائر

(التأييد َوَرْْتَ ٌ منها، )ط مستقيم أبسهل الطرؽ كأقصرىا كأضكيوصل إٔب ا٢بق كإٔب صرا
تنبيو وا لرٞبة هللا ٗبا أمركم بو من طاعتو( ض)تعر  )ص( كالتسديد إٔب كل خّب كصبلح، عن النيب

يبحثوف عن ا٢بقيقة بصدؽ، كيطلبوف اليقْب بعلم كإٲباف،  (لقـولَِّقْوـٍ يُوِقُنوفَ ) َّٔا٣بواطر ص
ُهْم َأئِمًَّ  يَػْهُدوَف ِبَِْمِرَن َلمَّا َصبَػُروا ۖ كعلى قدر الدين تكوف قوة اليقْب، كقولو) َوَجَعْلَنا ِمنػْ

 ل()ابليقْب تدرؾ الغاية القصو  ِٚ٘ٔف هنج البالغ  خطب  ، ِْالسجدة/(وََكايُوا ِِباَيتَِنا يُوِقُنوفَ 
: درجة عالية كمنزلة سامية، ال يقَبب إليها الشك أك االشتباه، فيكوف اليقْب أفضل واليقي

عبادة كأٝبل سعادة، ُب غرر ا٢بكم)غاية الدين اإلٲباف، غاية اإلٲباف اإليقاف( كأىل اإليقاف 
كالدراية ىم ا٤بنتفعوف ابلقرآف، ا٤بصٌدقوف بوعد هللا ككعيده، بدرجة عالية تعتمد العلم كالبحث 

الواعية كا٥بداية الرشيدة، ٫بصل من ذلك أف القرآف يستفيد منو كل ٕبسب إٲبانو كعلمو ككعيو 
 كمستواه.
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دءَ َٓد دىُْْ ًَََٓٔدظُيُْْ عَؤَّْ لَغِرَ خَُّزَِّٖ خـْعَشَلٌُخ خُغَِّّْحَدضِ ؤَٕ َّٗفْؼََِيُْْ ًَدَُّزَِّٖ آَٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خُقَّدُِمَدضِ عٌََخءً َّٓمَْْ﴿-ٕٔ
 ﴾َّمٌٌَُُْٕٔ

اآلية الكرٲبة ُب حديث تربوم عاـ، تبٌْب قيم العباد ُب ميزاف هللا تعأب، كُب نظر العقل، أهنما 
م ك٩باهتم كما بعد ٩باهتم، يفٌرؽ هللا مبلهتهم كمعاشليسا سواء ُب كل شيء، ُب ٧بياىم كمعا

كم بينهما، ألف التساكم سبحانو بْب من يعمل ا٢بسنة، كمن يقَبؼ السيئة، كيستنكر التسا
ظلم كليس عدالن، كا٢بق أصيل ُب تصميم ىذا الوجود، كُب ا٢بق كحده تتحقق التفرقة بْب 

أىفػىنىٍجعىلي اٍلميٍسًلًمْبى  ا٤بصلحْب كا٤بسيئْب، كبْب ا٤بظلومْب كالظا٤بْب.. ُب ٝبيع األحواؿ كقولو)
أىـٍ ٪بىٍعىلي الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا ، كقولو)ّٔ-ّٓالقلم/(مىا لىكيٍم كىٍيفى ٙبىٍكيميوفى ، كىاٍلميٍجرًًمْبى 

اٍلميٍفًسًدينى ُب اأٍلىٍرًض أىـٍ ٪بىٍعىلي اٍلميتًَّقْبى كىاٍلفيجَّارً  ـْ َحِسَب ) :ا٘تعىن، ِٖص/(الصَّا٢ًبىاًت كى َأ
كطلبوا  : اكتسبوا كاقَبفوااجرتحواستفهاـ إنكارم للتوبيخ، ( االالَِّذيَن اْجتَػَرُحوا السَّيَِّئاتِ 

أصلو من ا١براح ا٤بؤذية نتيجة اعتداء،  :اَّلجرتاحالسيئات كقصدكا فعلها عن علم كتصميم، 
َوإْتُُروَح الٍب يصل ضرر ا١براح إٔب البدف، الذم يوقع صاحبو ٙبت حكم القصاص منو كقولو)

ئل ، ككذلك السيئات كالذنوب فإهنا ٘برح النفس كٚبدش األخبلؽ كالفضآْا٤بائدة/ (ِقَصاصٌ 
منو ا١بوارح ألعضاء  واَّلجرتاحكالقيم كا٤ببادئ، كبتكرارىا تعمي البصّبة كتقٌسي القلوب، 

البدف الكاسبة لبلفعاؿ، أم ال يستقيم ُب عدؿ هللا تعأب أف يستوم مصّب الطيب كا٣ببيث، 
ثػٍ كاسن كا٤بسيء كقولو) ـْ ) ََُا٤بائدة/(رىةي ا٣بٍىًبيثً قيل الَّ يىٍستىًوم ا٣بٍىًبيثي كىالطَّيًٌبي كىلىٍو أىٍعجىبىكى كى َأ

َأف ٞتََّْعَلُهْم َكالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٖتَاِت ) ـ(بل ظن الذين اكتسبوا ا٤بعاصي كاآلاثَحِسبَ 
(أف ٪بعل موهتم كحياهتم كحياة ا٤بؤمنْب الصا٢بْب كموهتم، كمنزلة ىؤالء  َسَواًء ٛتََّْياُىْم َوَٝتَاتُػُهمْ 

 .كمنزلتهم
قيٍل ىىٍل يىٍستىًوم الًَّذينى يػىٍعلىميوفى كىالًَّذينى الى (كقولو)ا٘توت أوؿ عدؿ اآلخرةغرر ا٢بكم) ُب

، نبلحظ يقضي الظآب حياتو كٲبوت دكف قصاص، كال ٲبكن أف يتساكل الظآب ٗالزمر/ (يػىٍعلىميوفى 
، كا١بزاء يـو القيامة الحقاؽ ا٢بق كاعطاء ا٢بقوؽ ألىلها، كإاٌل  ف خلق الكوف عبثان كا  كا٤بظلـو

نىا الى تػيٍرجىعيوفى كابطبلن كقولو) لىٍقنىاكيٍم عىبػىثنا كىأىنَّكيٍم ًإلىيػٍ تيٍم أى٭بَّىا خى ًسبػٍ ، ال ٲبكن أف ُُٓا٤بؤمنوف/(أىفىحى
كال ُب اآلخرة، كال ُب معيشتهم كال ُب قبورىم،  انساكم بْب ا٤بؤمنْب كالكافرين ال ُب الدني

َأَفَمن َكاَف ُمْؤِمًنا َكَمن َكاَف ا كبعد السماء عن األرض، كقولو)كشتاف بينهما، كما أبعد بينهم
)يعيش الناس إبحساهنم أكثر ٩با  ، عن اإلماـ الصادؽ)ع(ُٖالسجدة/ (فَاِسًقا ۚ َّلَّ َيْستَػُووفَ 

 (َساَء َما ٤َتُْكُموفَ ) ُْٓ/ٓالبحاريعيشوف أبعمارىم، كٲبوتوف بذنوهبم أكثر ٩با ٲبوتوف آبجا٥بم(
حكمهم كأبعده عن الصواب، ألنو حكم جائر مناؼو للحق كللعدؿ، فكما ال ٯبتِب  ما أسوأ

: إٌف عتبة كشيبة سبب النزوؿ: فائدةمن الشوؾ العنب، كذلك ال يناؿ الفٌجار منازؿ األبرار. 
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كالوليد بن عتبة، قالوا لعلي كٞبزة كٝبع من ا٤بؤمنْب، كهللا ما أنتم على شيء، كلو كاف ما 
لكاف حالنا أفضل من حالكم ُب اآلخرة، كما ىو أفضل ُب الدنيا، فنزلت اآلية،  تقولونو حقان 

 .ُْٓ/ِٓا٤براغي
 ﴾ًَخََِنَ خَُِّوُ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكَ زِدُْمَنِّ ًَُِعُفْضٍََٰ ًَُُّ َٗلْظٍ زَِٔد ًَغَسَطْ ًَىُْْ َُد ُّظٌََُِْٕٔ﴿-ٕٕ
(فيكوف كل ما خلق هللا ُب ىذا العآب مبِب على ا٢بق ْٖتَقِّ َوَخَلَق اّلِلَُّ السََّماَواِت َواْْلَْرَض ابِ )

كمصلحة عامة، كغاية سامية  ةكالعدؿ كا٣بّب، فبل ابطل فيو كال عبث كال لعب بل ٢بكم
ؼ اإلنساف على هللا كيعبده كيناؿ أجره كثوابو كيدخلو ا١بنة، كىدؼ نبيل، كىي أف يتعرٌ 

: الثابت ُب ذاتو، كا٤بثبت لغّبه، ألنو الثابت الصاّب قواٖت، فخلقنا لنربح عليو َّل لريبح علينا
: ىو الغاية الٍب يريد القرآف تقريرىا ُب واٖتقالذم ال يتغٌّب، فهو قمة القمم كنعمة النعم، 

م أمور حياتكم فخذكا ا٤بوازين الٍب تقيالنفوس كما قررىا ُب الكوف، فإف كنتم تريدكف أف تس
داـ قائمان على ا٢بق، فيكوف ا٤بعاد حقان، فبلبد أف تتحقق العدالة أمر هللا هبا اب٢بق، فاألمر ما 

و، كالعمل على ضوئو، فهو بذاتو بُب ا١بزاء، فكاف األمر كلو اب٢بق، كإظهاره كمعرفة الناس 
حق، كبقضائو حق، كأبسبابو حق كبنتائجو حق كأبىدافو حق، ليدؿ من خبلؿ ٨بلوقاتو على 

َوَلِو اتػََّبَع اْٖتَق  َأْىَواَءُىْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواْْلَْرُض ) ولوقدرتو سبحانو كتثبيت توحيده كق
، كا٣بلق ابلعدؿ ِِاألنبياء/(لىٍو كىافى ًفيًهمىا آ٥ًبىةه ًإالَّ اَّللَّي لىفىسىدىاتى كقولو) ُٕا٤بؤمنوف/(َوَمن ِفيِهنَّ 

ستحقو بعملها إف كاف خّبان فخّبان كثواابن، كما ت (َولُِتْجَزىه ُكل  يَػْفٍس مبَا َكَسَبتْ يقتضي ا٤بعاد)
زىاؽ الباطل عن الناس أٝبعْب، ُب غرر إإلحقاؽ ا٢بق ك  ،كإف كاف شران فشران كعقاابن 
(كليس ذلك ُب ىذه ا٢بياة الدنيا كلكنها ُب حياة أخرل خالدة، وا٢بكم)ا٤برء حيث يضع نفس

يـو القيام  ميزاف إٔب يـو اآلخر. كصار) كتبقى ا٢بياة لغزان مبهمان لوال أف ٰبلو اإلٲباف اب٤بعاد
ا(كقولو)َوُىْم ََّل يُْظَلُموفَ ()دقيق، فمن وّّف، استوّف ِف غرر ، ْٗالكهف/(كىالى يىٍظًلمي رىب كى أىحىدن

 ٗبا صنع( ل)كل امرئ يلقى ما عمل، كٯبز اٖتكم
ػٍِِْْ ًَخَعََْ ػََََِٰ عَْٔؼِوِ ًَهَِْسِوِ ًَـَؼَََ ػََََِٰ زَقَشِهِ ؿِؾَدًَشً كََٖٔ َّيْذِّوِ ِٖٓ زَؼْذِ  ؤَكَشَؤَّْطَ َِٖٓ خظَّخَزَ بََُِٰيَوُ ىٌََخهُ ًَؤَمََِّوُ خَُِّوُ ػََََِٰ﴿-ٖٕ

 ﴾خَُِّوِ ؤَكََِد ظَزًََّشًَُٕ
التعبّب القرآين الببلغي الفِب ا٤ببدع ا٤بؤثر ُب اآلية الكرٲبة، يرسم ٭بوذجان عجيبان للنفس  (مدخل)

ٌمها ُب استنكار شديد، كتقريع مديد كخطّب، يذٌمها حْب ذب منها كيالبشرية ا٤بختارة، كيستغر 
تَبؾ ا٢بق الواحد ا٤بوٌحد ا٤بٌتحد، كىو األصل الثابت الذم فيو الٌسبلمة كالكرامة، كتتبع ا٥بول 

ىو )ميو٥با كرغباهتا( مره الندامة كا٤ببلمة، حْب ٘بعل ىواىا أا٤بتغٌّب ا٤بتقٌلب الذم ُب عاقبة 
وتقيمو إٙتًا مطاعًا قاىرًا ٙتا مستوليًا عليها ا كأحكامها كمشاعرىا كٙبركاهتا، مصدر تصوراهت

 عة الفاسدة، الٍب ظاىرىا يسرٌ لو كتتلٌقى أكامره ا٤بتقلبة كنظراتو ا٤بتسرٌ  ويتحكم ّبا، وىي َتضع
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كابطنها يضٌر، تتلقى نفسو ىواىا ابلطاعة كالقبوؿ كالتسليم، ككأف ىول النفس صنم  كيغرٌ 
أبغض اآل٥بة إٔب هللا  منخطّب ييعبد، كإلو مرير يطاع من دكف هللا كيتم االنقياد لو، كىو  معنوم

فهو يدعم النفس اْلمارة عز كجل، ألنو ٱبدع اإلنساف كيفتح الطريق أماـ الشيطاف، 
رية، أف يٌتخذ اإلنساف ىواه كرغباتو مز ، إنو موضع ىابط كحالة ابلسوء، ويقمع النفس الّلوام 

كلٌذاتو.. معبودان لو متعلقان بو من دكف هللا، فيتوجو بكل طاقتو مع ىواه كطبائعو  كشهواتو
أرأيت جهاًل أقبح من ىذا إتهل؟! واالًَّل كميولو، كال ٯبعل ٣بالقو كرازقو نصيبان من حياتو! 

َأفَػَرَأْيَت َمِن ) :ا٘تعىن، ٓالصف/(فػىلىمَّا زىاغيوا أىزىاغى اَّللَّي قػيليوبػىهيمٍ كقولو)  ؟!ع من ىذا الضالؿظفأ
َُو َىَواهُ  ََذ ِإٙتَه ؾ الًعرب، كيثّب (؟ إنو الدرس القرآين الَببوم عإب ا٤بضامْب، ليلفت النظر كٰبرٌ اَتَّ

االنتباه ٤بخاطر ا٥بول كحٌب األان ككيفية التخٌلص من مرارهتما، كعادة االستغراؽ ُب اتباع 
أٓب تعلم، ينبغي أف يكوف علمك قطعيان  : أفرأيتا٥بول، كييضٌيع االستحقاؽ ُب معرفة ا٥بدل، 

كأنك تراه بعينك، االستفهاـ للتعجب كالسخرية كاالستهزاء من ىذا الضاؿ ا٤بضل الذم يعبد 
، فهو ٲبيل أي أمل تعلم اي دمحم عن حاؿ من ترؾ عبادة هللا الواحد، وعبد ىواه ومناهىواه، 

ليو نفسو األمارة ابلسوء، فكأنو يطيع مع رغباتو كشهواتو كطبائعو كعاداتو، كيٌتبع ما تدعوه إ
مو ا٤بادم كالشيطاف الرجيم  صننفسو طاعة كما يطيع كيعبد الرجل إ٥بو ا٤بعنوم ك 

، كىذا حاؿ من نسي هللا فأنساه مصلحة نفسو  ِٓدمحم/ (الشٍَّيطىافي سىوَّؿى ٥بىيٍم كىأىٍملىى  ٥بىيمٍ كقولو)
، عن ابن عباس: ما ذكر هللا ُٗا٢بشر/( فىأىنسىاىيٍم أىنفيسىهيمٍ كىالى تىكيونيوا كىالًَّذينى نىسيوا اَّللَّى كقولو)

 .ُب القرآف إالٌ ذمو (ىوى)
، عن النيب)ص()ال يؤمن أحدكم حٌب يكوف ِٖالكهف/ (كىاتػَّبىعى ىىوىاهي كىكىافى أىٍمريهي فػيريطنا) كقولو

بنفسو كمصلحتو، ، أم من الناس من ال يؤمن بشيء إالٌ ُٔٓ/ِٓا٤براغيىواه تبعان ٤با جئت بو(
فهواه مناه وىو ا٘تعبود اٖتق كقد يصلي كيصـو كٰبج.. ما داـ ذلك ال يزاحم شيئان ٩با يهواه، 

، اإللو: ا٤بعبود ا٤بطاع الذم تعيش حياتك ٣بدمة مراده، كقد عنده، وما عداه عادة َّل عبادة
إٔب النفس  فيدخل الشيطاف منو (اٙتوى) يكوف معبودان ٕبق، كمعبودان بباطل، كىي عبادة

انيوا يػىٍعمىليوفى األمارة ابلسوء كٰبٌرضها على ا٤بنكر كقولو) ، كيغلق ّْاألنعاـ/(كىزىيَّنى ٥بىيمي الشٍَّيطىافي مىا كى
: ما هتواه نفسو األمارة ابلسوء، كإ٭با واٙتوىالطريق أماـ كسائل ا٥بداية، كيكوف ندان  تعأب 

ًبيًل اَّللًَّ و)٠بي ا٥بول ألنو يهوم بصاحبو ُب النار كقول ، ِٔص/(كىالى تػىتًَّبًع ا٥ٍبىوىل  فػىييًضلَّكى عىن سى
عن اإلماـ  ٕٖٗٓ/ٗالقرطيب! عن النيب)ص()ما عبد ٙبت السماء إلو أبغض إٔب هللا من ا٥بول(

للرجاؿ من اتٌباع  لكم، فليس شيئان أعدء عداأكم كما ٙبذركف ء ىواأحذركا إالصادؽ)ع()
أخوؼ ما ) )ص( ، عن النيبُ، ابب اتباع ا٥بول ا٢بديثِج الكاُبلسنتهم(أىوائهم كمصائد أ

أخاؼ على أّمِت اتباع اٙتوى وطوؿ اْلمل، أما اتّباع اٙتوى فإيو يصد عن اٖتق، وأما طوؿ 
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ُ َعَلىه ِعْلمٍ )ٕٓص َٕالبحار(اْلمل فينسي اآلخرة ألف ىذا ا٤بغركر يعلم أبف لو إ٥بان  (َوَأَالَُّو اّلِلَّ
 ا٣بالق سبحانو، كمع ذلك فهو يبدلو هبواه!، فيجعلو مكاف هللا كيعبده ٯبب أف يعبده كىو هللا

(أم أٮبلو َوَأَالَُّو اّلِلَُّ َعَلىه ِعْلمٍ من دكف هللا، فيخضع لو كيطيعو ُب كل ما أيمر، فلذلك )
كخذلو كتركو مع رغباتو كشهواتو، لعلمو سبحانو ابستحقاقو لذلك ٣ببث سريرتو كعلمو 

 .عن ا٢بق كربايءن كعنادان  اب٢بقيقة، فهو يعرض
َها َأيُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّاكقولو) َقنَػتػْ فىمىا اٍختػىلىفيوا ًإالَّ ًمن ، كقولو)ُْالنمل/(َوَجَحُدوا ِّبَا َواْستَػيػْ

نػىهيمٍ  حكاـ، كيَبؾ التنفيذ إلرادة ، ألف هللا يشرٌع األُٕا١باثية/ (بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلًعٍلمي بػىٍغينا بػىيػٍ
ـ ا٣بليفة، حرصان على حريتو، ٍب ٰباسبو على ىذا االختيار كىذه ا٢برية، ساف ا٤بختار ا٤بكرٌ اإلن

)إٌف هللا أمر بطاعتو كأعاف عليها كٓب  َُالبلد/(َوَىَديْػَناُه النَّْجَدْينِ ) عن اإلماـ علي)ع(ُب قولو
 (! ُب غرر ا٢بكمٯبعل ُب تركها عذران، كهنى عن ا٤بعصية كأغُب عنها كٓب ٯبعل ُب ركوهبا عذران 

(كأسند اإلضبلؿ إٔب هللا سبحانو، كهللا َوَأَالَُّو اّلِلَُّ ) (غرّيوا العادات تسهل عليكم الطّاعات)
ال يضل أحدان، كيف كقد هنى سبحانو عن الضبلؿ، كتوٌعد ابلعقاب عليو، كلكن من سلك 

 ا٢بجة عليو كىو أصرَّ على كلكنو ألقى هللا ،طريق الضبلؿ ٨بتاران تلبية ٥بواه فبل يلومن إالٌ نفسو
كىمىا كىافى اَّللَّي لًييًضلَّ قػىٍومنا بػىٍعدى الضبلؿ كعاند على الفساد، فتحٌوؿ علمو إٔب جهل يعميو كقولو)

ى ٥بىيم مَّا يػىتػَّقيوفى  اىيٍم حىٌبَّ  يػيبػىْبًٌ حتج اإف هللا عز وجل ، عن اإلماـ الصادؽ)ع()ُُٓالتوبة/ (ًإٍذ ىىدى
 . ُّٔ /ُالكاُب (وما عّرفهم على الناس مبا آَتىم

غبلؽ، كذلك أبف أغلق منافذ ٠بعو، كأغلق مداخل قلبو، : اإلاٗتتم (َوَخَتَم َعَلىه َٔتِْعِو َوقَػْلِبوِ )
كعٌطل أجهزة االستقباؿ عنده كالتأثّب عليو، ٕبيث ال يؤثر فيهما كعظ كال نصح! كال يتفٌكر 

ف، فَبكو هللا على ما ٰبب كٱبتار  ُب آايت هللا كحججو، فأحٌب العصياف ككره اإلٲبا
: ما الغشاوة (َوَجَعَل َعَلىه َبَصرِِه ِغَشاَوةً ) َُُاألنعاـ/(كىنىذىريىيٍم ُب طيٍغيىاهًنًٍم يػىٍعمىهيوفى كقولو)

كجعل على بصره غطاءن  ،ىا لتعظيم ا٢بالة ك٨باطرىاّب دراؾ، كتنكبصار كاإليغطي العْب عن اإل
رل حجة يستضيء هبا، فهذه الغشاكة ٛبنعو من االستبصار كحجاابن فبل يبصر الرشد، كال ي

فىًإنػَّهىا الى تػىٍعمىى اأٍلىٍبصىاري كىلى ًكن تػىٍعمىى اٍلقيليوبي الًٍَّب ُب ) كاالعتبار، فيكوف كأنو أعمى كقولو
كىكذا من ضاؽ  ُُْ/ٕٕالبحار ، عن النيب)ص()شٌر العمى عمى القلب(ْٔا٢بج/ (الص ديكرً 

ال أحد ٲبكن أف يهديو من بعد هللا   (َفَمن يَػْهِديِو ِمن بَػْعِد اّلِلَِّ طل عليو أضيق )عليو ا٢بق فالبا
بعد أف تركو كما يرغب لنفسو من الضبللة كحّبة  َُِالبقرة/(ُقْل ِإفَّ ُىَدى اّلِلَِّ ُىَو اْٙتَُدىه كقولو)

 (وي ىىوىاهي أىفىأىنتى تىكيوفي عىلىٍيًو كىًكيبلن أىرىأىٍيتى مىًن اٚبَّىذى ًإ٥بى ى ا١بهالة، كٓب ٯبد لو كليان مرشدان، كقولو)
َأَفاَل  )اتٌعظوا ٗبن كاف قبلكم قبل أف يتَّعظ بكم من بعدكم()ِٕٖف هنج البالغ  خطب  ، ّْالفرقاف/

ُب حالو فتتذكركف كتتفكركف كتتعظوف هبذه ا٤بواعظ ا١بليلة؟ أفبل تعتربكف أف ىؤالء  (َتذَكَُّروفَ 
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فَاْعَتِِبُوا اَي مع اتباع ا٥بول فتتعظوف؟ كاالعتبار يقود إٔب الرشاد كقولو)ال سبيل ٥بم إٔب ا٥بدل 
(من تذٌكر صحا كتنبو كٚبٌلص من حكم ا٥بول كحٌب َأَفاَل َتذَكَُّروفَ ) ِا٢بشر/ (ُأوِل اْْلَْبَصارِ 

األان، كعاد إٔب الرشد كالنهج ا٤بستقيم الصاّب الواضح، لذلك صار التفٌكر عبادة كأحسن 
تريو حسن  ءي العقل، كيصٌفي الفكر، كيشرح الصدر، ُب غرر ا٢بكم)فكر ا٤بر فهو يينمٌ  عادة،

 .عملو من قبحو(كمن ٓب يتفٌكر فيقوده الذين يفكركف
وصف هللا تعاىل من يعبد ىواه من دوف هللا ِبربع  أوصاؼ متصل ، (اٗتالص )-ُ:فائدة

عبادة -ُم بوجو من الوجوه، ، فبل ٲبكن إيصاؿ ا٥بدل إليهوكل وصف منها مقتٍض للضالل 
الطبع على أ٠باعهم كقلوهبم، -ّضبل٥بم على علم كإصرارىم على ا٣بطأ،  -ِا٥بول كاألان، 

ًبْبى جعل الغشاكة على أبصارىم كقولو)-ْ رى فػىتىكيوفى ًمنى اٍلميعىذَّ  (فىبلى تىٍدعي مىعى اَّللًَّ ًإ٥بى نا آخى
تىمى اَّللَّي عىلىى  ق طائفتْب: الكفار كقولو)(ُب حاٗتتمكرد ُب القرآف صفة )-ِ، ُِّالشعراء/ خى

، كمن عبد ىواه ُب ىذه اآلية، ُب غرر ٕالبقرة/(قػيليوهًبًٍم كىعىلىى  ٠بىًٍعًهٍم   كىعىلىى  أىٍبصىارًًىٍم ًغشىاكىةه 
د ب: عن ابن عباس: كاف الرجل من العرب يعسبب النزوؿ-ّ (،اٙتوى أساس ان) ا٢بكم

ٙبٌذر -ْ، ُُٖ/ُٖا٤بيزافو أخذه كألقى اآلخر، فأنزؿ هللا اآلية. ا٢بجر، فإذا رأل أحسن من
.  اآلية الكرٲبة من االسَبساؿ مع الذنوب، فإهنا أتٌب اب٥بمـو

 ﴾بِْٕ ىُْْ بَُِّد َّظُنٌَُّٕ ْٖ ػًٍَِِْْهَدٌُُخ َٓد ىَِِ بَُِّد لََْدظُنَد خُذَُّْْٗد ٌَُٗٔضُ ًََٗمَْْد ًََٓد ُّيٌُِِْنَد بَُِّد خُذَّىْشُ ًََٓد َُيُْ زِزََُِٰيَ ِٓ﴿-ٕٗ
 )ص( من صفات الذين يتخذكف إ٥بهم ىواىم، أهنم ٰبٌبوف ا٢بياة الدنيا كيتعلقوف هبا، عن النيب

ٍب كالعدكاف، كينكركف ، كيتعاكنوف على اإلّْٕ/ٔركح البياف(حّب الدييا رأس كل خطيئ )
م آمنوا اب٢بياة الدنيا ا٤بادية ا٢بسٌية ا٤بعاد كال يؤمنوف بلقاء هللا يـو القيامة، كلكنهم يغفلوف أهن

نكركا ا٢بياة اآلخرة، كىي عليا ا٢بياة أحزاف ، ك ادكدة، كىي دنيا ا٢بياة، حياة مؤقتة مليئة ابأل
٥با، كالذم يتعٌلق أبدىن ا٢بياة ىو  آمن هبا كاستعدٌ  نكأ٠باىا، حياة دائمية مليئة ابلسعادة ٤ب
فسية، كأدىن عمل، كأدىن مصّب، إهنم ٓب يعملوا عمبلن أدىن إنساف، كأدىن تفكّب، كأدىن ن

يشرٌفهم يـو القيامة، فأنكركا ا٢بقيقة كعاشوا ا٣بياؿ! كىكذا الذم ال يعرؼ كيف ينتهي، ال 
يْػَيا ١َتُوُت َوَٟتَْيا) :ا٘تعىنيعرؼ كيف يبدأ،  وف وقالوا ا٘تاديّ  (َوقَاُلوا َما ِىَي ِإَّلَّ َحَياتُػَنا الد 

 يا٢بياة إاٌل حياتنا الدنيا الٍب ٫بن فيها، ٭بوت ٫بن كٰبيا آخركف، كىكذا ٰبيى: ما والدىريوف
جيل كٲبوت جيل، فبل بعث كال حساب، كىذه النظرة السطحية للحياة، النظرة الساذجة 

سرار، أٓب أا٤بادية ا٢بسية ادكدة، النظرة الٍب ال تتجاكز ا٤بظاىر، كال تبحث عما كراءىا من 
ِف غرر كحياة مؤقتة مقدرة ال تزيد كال تنقص،  ان معدكد ان كىنػىفىس ان ٧بدكد ان ف عمر يعلموا أف لئلنسا

(، عليهم أف أخذ من حياة ٘توت، ومن فناء لبقاء، ومن ذاىب لدائم أً رحم هللا أمر )اٖتكم
يفكركا من أين جاءت إليهم ا٢بياة؟! كالبشر عاجز عن خلق خلية ٦بهرية حية كاحدة، كعليهم 
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ا٤بوت الذم يذىب اب٢بياة؟ كا٤بوت حق ألنو صديق ا٢بياة كىو أكؿ أف يفكركا ما ىي فلسفة 
٭با ا٤بوت نقلة فلسفية عميقة الداللة من عآب الدنيا إٔب عآب إعدؿ اآلخرة، كىو ليس فناءن ك 

الناس يياـ فإذا اآلخرة، كىم ال يعودكف إذا ماتوا إٔب ا٢بياة الدنيا مرة اثنية، عن النيب)ص()
(كقدـ ا٤بوت على ا٢بياة، ليلفت نظر اإلنساف إٔب ١َتُوُت َوَٟتَْيا)ُِّ/ ِلبيافركح ا(ماتوا ايتبهوا

٭با صديقان إِب بينهما، ألف ا٤بوت ليس ضدان للحياة، ك فأٮبية ا٤بوت مع ا٢بياة كالتناسق ال
للحياة، كأف للموت نظامان خاصان كما للحياة نظامان خاصان، كٮبا كالليل كالنهار بينهما تعدد 

حدة ىدؼ، كالذم يتعٌلق اب٢بياة كيكره ا٤بوت فإنو يعيش أنصاؼ ا٢بياة، كسطح أدكار كك 
ليوىكيٍم أىي كيٍم أىٍحسىني عىمىبلن ا٢بياة كقولو)  .ِا٤بلك/(الًَّذم خىلىقى اٍلمىٍوتى كىا٢بٍىيىاةى لًيػىبػٍ

كاستهبلؾ العمر كهناية  (كما يينهي حياتنا إاٌل تعاقب الزماف كمركر األايـَوَما يُػْهِلُكَنا ِإَّلَّ الدَّْىرُ )
األجل، كال كجود ما يسمى ابلبعث كا٢بياة األخرل، إ٭با ينسبوف ذلك إٔب الدىر ١بهلهم، كلو 
علموا أف الذم ٲبيتهم ىو هللا، كأنو قادر على إعادهتم أحياء بعد ا٤بوت كالفناء، ٤با نسبوا 

لدىر ٦تيتهم فهل إذا كاف ا: يسأؿ ىؤَّلء ،ومن تشاغل ابلدىر شغلوالفعل إٔب الدىر، 
ِلَك ِمْن ِعْلمٍ ) الدىر ٤تييهم؟ قيٍل (ال ًعلمى ٥بم ٗبقالتهم، كال دليل ٥بم كال برىاف كقولو)َوَما َٙتُم ِبذَه

، فهم أنكركا كجود هللا كاليـو اآلخر)ا٢بقيقة ُُُالبقرة/(ىىاتيوا بػيٍرىىانىكيٍم ًإف كينتيٍم صىاًدًقْبى 
يل من عقل كال من نقل، كرضوا أف يكونوا ُب معاانة الكربل(من غّب حجة كال بٌينة، كال دل

)أمسك عن طريق إذا خفت ضبللتو، فإف  ِٖٔف هنج البالغ  كتابالضياع كالضبلؿ البعيد، 
(يظنوف ظنان كاىيان ِإْف ُىْم ِإَّلَّ َيظُن وفَ  الكٌف عند حّبة الضبلؿ خّب من ركوب األىواؿ()

ن ا٢بق مف الظن ال يغِب إند إٔب ٕبث كدراسة، ك سطحيان، ال يقـو على علم كتدبٌر، كال يست
)ظن اإلنساف  ِف غرر اٖتكم، ِّالنجم/ (ِإف يَػتَِّبُعوَف ِإَّلَّ الظَّنَّ َوَما تَػْهَوى اْْلَيُفسُ كقولو)  ئان،شي

تشّب اآلية أنو ال قبوؿ ألية دعول أك -ُ :فائدة ميزاف عقلو، كفعلو أصدؽ شاىد على أصلو(
 (يػىٍقًضيى اَّللَّي أىٍمرنا كىافى مىٍفعيوالن لًٌيػىٍهًلكى مىٍن ىىلىكى عىن بػىيًٌنىةو لكقولو)  شكول بغّب بينة كال حجة

، عن اإلماـ علي)ع()إنو ليس ٥بالك ىلك من يعذره ُب تعمد ضبللة حسبها ِْاألنفاؿ/
ْب يسٌبوف الدىر عن ا٤بصيبة، يإٌف الدىر -ِ ،َّٓ/ٓالبحارىيدل، كال ترؾ حق حسبو ضبللة(

 عن اإلماـ علي ٖٕص٦ٗبمع البياف(َّل تسّبوا الدىر، فإف هللا ىو )خالق(الدىر()عن النيب)ص
)الدىر يوماف: يـو لك كيـو عليك، فإف كاف لك فبل تبطر، كإف كاف عليك فبل ٙبزف  )ع(

إف النفوس إذا  :مبعىن: ي ىي التناسخيعقيدة الوثن -ّ ،ْْص ٖٕالبحارفبكليهما ستخترب(
ف جديد تتنعم فيو كتسعد، كإف كانت اكتسبت الشقاء ُب بدهنا فارقت األبداف تعلقت ببد

السابق جزاء عملها القبيح، تعلقت ببدف الحق تشقى فيو كتعٌذب جزاء لعملها السيء 
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خطوات من كىكذا، كىذا ٱبالف حقيقة القرآف، عن ابن عباس)ما خالف القرآف فهو 
 .ُٕٔ/ُالدر ا٤بنثور الشيطاف(

هَُِ خَُِّوُ ، ػََِْْيِْْ آَّدظُنَد زَِّْنَدضٍ َّٓد ًَدَٕ لُفَّعَيُْْ بَُِّد ؤَٕ هَدٌُُخ خجْعٌُخ زِأزَدجِنَد بِٕ ًُنعُْْ فَددِهِنيًََبِرَخ ظُعَََِْٰ ﴿-ٕٙ-ٕ٘
َِّٖ ؤًَْؽَشَ خُنَّدطِ َُد  ﴾َّؼٌََُِْٕٔ ُّمٌُِْْْْْ ؼَُّْ ُِّْٔعٌُُْْ ؼَُّْ َّفَْٔؼٌُُْْ بَََُِٰ ٌَِّّْ خُْوَِْدَٓصِ َُد سَّْرَ كِْوِ ًٌَََُٰ

َلىه َعَلْيِهْم آاَيتُػَنا بَػيَِّناتٍ ) (كإذا تقرأ عليهم آايتنا ذات الدالئل الواضحة على إمكانية َوِإَذا تُػتػْ
، كا٤بخالفة ٔا٤بطففْب/(يػىٍوـى يػىقيوـي النَّاسي ًلرىبًٌ اٍلعىالىًمْبى ا٢بشر كا٤بثبتة للمعاد إٔب يـو القيامة )

٠بيٌي قو٥بم الباىت حجة على  ،ما كاف ٥بم دليل على نفي ا٤بعاد (ُهمْ مَّا َكاَف ُحجَّتػَ ٤بعتقداهتم )
(٤باذا أيٌب هللا آبابئهم قبل ا٤بوعد ِإَّلَّ َأف قَاُلوا ائْػُتوا ِِباَبئَِنا ِإف ُكنُتْم َصاِدِقيَ سبيل التهكم ، )

٨بلوؽ الذم قدره سبحانو؟ اي عجبان، أليس هللا تعأب كحده ينشئ ا٢بياة أماـ أعينهم ُب كل 
(حٌب لو ائْػُتوا ِِباَبئَِناكفق سنة إنشاء ا٢بياة؟ كىو الذم ٲبيت، كبيده البداية كإليو تعود النهاية)

فلن يؤمنوا!! كما حصل لعيسى)ع(ُب إحيائو للموتى  أمامهم أحياىم هللا كأخرجهم من قبورىم 
ُب إحياء ا٤بوتى جعلها هللا  ، ككم من معجزةْٗآؿ عمراف/(َوُأْحِيي اْلَمْوَتىه ِبِِْذِف اّلِلَّ ) كقولو

لعيسى أماـ الناس فلم يؤمنوا، كالذم ال يؤمن ال ينفعو ألف دليل كدليل، كالذم يؤمن فبدليل 
)ع(موسى فلق هللا لو  كاحد قطعي يكفيو كيؤمن بو، كيستغِب عن غّبه، كىكذا ٘بربة األنبياء

َقالُوا يعبدكف األصناـ) ان انسأالبحر لبِب إسرائيل، كخٌلصهم من ظلم فرعوف، كلكن عندما رأكا 
ًا َكَما َٙتُْم آِٙتَ ٌ  ، النظاـ الوضعي فيو القصاص كالتكرًن، ُّٖاألعراؼ/ (اَي ُموَسى اْجَعل لََّنا ِإٙتَه

ذين ظلموا كاعتدكا على عماؿ الناس ُب الدنيا، كأف هللا تعأب ال يَبؾ الأكالثواب كالعقاب على 
يًعا) وبوا ٔبرائمهم من عقاب كقولالناس، كىر   ،ُْٖالبقرة/(َأْيَن َما َتُكويُوا أيَِْت ِبُكُم اّلِلَُّ ّتَِ

ُ ٤ُتِْييُكمْ ) -ِٔ  (ُقِل اّلِلَّ
من العدـ األكؿ ُب دار الدنيا، كال يقدر أحد على اإلحياء غّبه عز كجل، ا٤بعجزة الٍب يريدكف 

لذم ٰبيي، كمن قدر أف يشهدكىا ُب آابئهم تقع أماـ أعينهم بعينها كذاهتا! أم هللا تعأب ىو ا
كىمىا كىافى لًنػىٍفسو (بعد انقضاء آجالكم)ُثَّ ٦ُتِيُتُكمْ على البدء قدر على اإلعادة للجزاء األكيد. )

(ٍب ُثَّ ٣َتَْمُعُكْم ِإىَله يَػْوـِ اْلِقَياَمِ  ََّل رَْيَب ِفيوِ ) ُْٓآؿ عمراف/(أىف ٛبىيوتى ًإالَّ إبًًٍذًف اَّللًَّ ًكتىاابن م ؤىجَّبلن 
جعكم أحياء بعد موتكم كفنائكم للجزاء يـو القيامة، كىذا كعد صادؽ غّب مكذكب، كال ير 

إحياء العظاـ وىي رميم أىوف وأيسر عقاًل من  ،ُٖا٤بزمل/(كىافى كىٍعديهي مىٍفعيوالن شك فيو)
، فا٣بلق كا٢بياة كا٤بوت كالبعث كالنشور كلها من آايت هللا كقدرتو، فلماذا إ٣تادىا من َّل شيء

(قدرة هللا، فينكركف البعث َولَهِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ََّل يَػْعَلُموفَ نوف ببعض كتكفركف ببعض؟! )تؤم
(فلسفة ا٢بياة، فهم ال يعلموف ٤باذا ََّل يَػْعَلُموفَ بسبب جهلهم كقلة تفكّبىم كقصور نظرىم)

٤باذا يعيش؟  يعيشوف؟ ك٤باذا ٲبوتوف؟ ك٤باذا يبعثوف؟ كالذم ال يعرؼ ٤باذا ٲبوت، فهو ال يعرؼ
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كالذم ٰبٌب ا٢بياة كيكره ا٤بوت، فإنو يعيش أنصاؼ ا٢بياة، ألف ا٤بوت كا٢بياة صديقاف، فبل 
ٲبكن أف أحٌب أحدٮبا كأكره اآلخر! ألف بينهما تعدد أدكار ككحدة ىدؼ، كىكذا الذم ال 

َأيػ َها اَي ، كقولو)ومن الرشاد اَّلستعداد ليـو ا٘تعاديعرؼ كيف ينتهي، ال يعرؼ كيف يبدأ، 
يَساُف ِإيََّك َكاِدٌح ِإىَله رَبَِّك َكْدًحا َفُماَلِقيوِ  ، ُب غرر ا٢بكم)خّبي العلم ما ٔاالنشقاؽ/ (اإْلِ

أمر : ا٘تعاد إىل يـو القيام -ُ: فائدة ه ما أفسدت بو معادؾ(أصلحت بو رشادؾ، كشرٌ 
، كالعقل يؤيده، فهو ٩بكن، أخرب بو  كل األنبياء، كا٢بكمة كا٤بصلحة كالعدالة تقتضي حصولو

أصدؽ ا٢بقائق، كمن أقول البديهيات، كيثبتو الدليل، كينطق بو الواقع، كيصدقو العلم 
ًإنػَّهيٍم ) نكره ا٢بجج كالرباىْب كقولوتا٢بديث، كتؤيده النصوص الكثّبة ُب القرآف كالسنة، كال 

ا : ىدلن ُب رشاد، كٙبرٌج عن فساد، للمّتقي، ُب غرر ا٢بكم)ٕ-ٔا٤بعارج/(كىنػىرىاهي قىرًيبنا، يػىرىٍكنىوي بىًعيدن
: إذا كانت حياة بعد ا٤بوت حقان، يقولوف (قَاُلوا ائْػُتوا ِِباَبئَِنا )-ِ كحرص ُب إصبلح ا٤بعاد(،

كراء ا٢بس أكرب  ان نكم تدركوف أف ىناؾ عا٤بإ: وٞتيب ىؤَّلءان إف كنتم صادقْب، ءحيوا آابأف
اـ عآب الغيب، كعآب ا٤بغناطيس كعآب ا١باذبية بقى من عآب ا٤بادة، كيعمل ضمن نظأكأعظم ك 

كعآب الكهرابء كعآب األمواج الصوتية كا٤برئية، كعآب السلكي كالبلسلكي، كعآب الركح كالعآب 
يسمى  متكامبلن  ان حقيقي ان غيبي ان آخر  ان ا٤بعنوم الكبّب.. كىكذا، كلكن ال يدركوف أف ىناؾ عا٤ب

أقوؿ: لو إين كذبت اب٘توت َّل عيشوف التناقض! يـو القيامة، يـو ا١بزاء، يـو ا٢بساب.. في
أك كذبت بوجود ا٤برض ال أمرض كال أعاَب منو؟ فيكوف التكذيب اب٢بقيقة مفتاح كل  أموت؟

شر، كيكوف ا١بهل كالغفلة كاأللفة للمنكر ٙبجبو عن ا٢بقيقة، كىو ال يدرؾ أف كل شيء 
َع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل  ُأولَهِئَك َكاَف َعْنُو ِإفَّ السَّمْ ) ل عليو ابلصورة كالصوت كالنية كقولومسجٌ 

 .ّٔاإلسراء/ (َمْسُئوًَّل 
(ُب ا٢بقيقة. كعدـ اإلحساس ابلشيء ال الوجودُب نظرؾ ال يدؿ على عدـ ) (الوجدافكعدـ)

يدؿ على نكرانو، كنكراف ا٢بقيقة ال يقلل من قيمتها، كال يلغي كجودىا، كحجب الغيـو 
لشمس ال يلغي كجودىا، كال ينكر حقيقتها كفوائدىا، كتبقى ا٢بقيقة ىي الكثيفة لشعاع ا

نكرىا أذات ا٢بقيقة، تفرض نفسها على العقوؿ كالنفوس الواعية، كعلى الواقع العلمي، كإف 
ٌماـ أماف، كمصدر إحصاء كجزاء كخّب لَببية ضمّب الفرد، صا٤بنكركف، كيبقى يـو القيامة 
ة للمجتمع، حقان إين ألستحي من هللا أف يراين معرضان عنو كمدرسة تربوية ٭بوذجية ٩بيز 

اإلنساف  (التعامل العلمي مع ا٘تعادابرتكاب ا٤بنكرات، كىو مقبل علٌي بتيسّب ا٣بّبات! )
العاقل ال ٯبـز ٗبا ىو فوؽ تصٌوره كإدراكو نفيان كال إثبااتن، بل يضعو ُب عآب اإلمكاف حٌب 

كالربىاف الساطع، كال شيء أكثر من الشواىد على ىذه  يصٌدقو أك يكٌذبو الدليل القاطع
ر أف اإلنساف يصعد إٔب ا٤برٌيخ، كىو اآلف من األشياء ا٤بألوفة، أما ُب ا٢بقيقة، كمن كاف يتصوٌ 
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( فهو ٩بكن ابلقوة ابلفعل) الزمن ا٤باضي فهو ٩بكن عقبلن)ابلقوة(كلكن غّب ٩بكن ُب الواقع
ر الفرد، كلكن ٲبكن تصٌوره ككجوده ا ىو فوؽ تصوٌ : فالكثّب ٩بإذفكغّب ٩بكن ابلفعل، 

كإدراكو على مركر األايـ، كمن تبلقح األفكار، كاالنفتاح على أصحاب العقوؿ ٤بشاكرهتم 
ك٧باكرهتم كمشاركتهم عقو٥بم كعلومهم ك٘بارهبم، كسوؼ تنجلي ٝبيع الشكوؾ كالظنوف عند 

كىجىعىٍلنىا ًمنػٍهيٍم أىئًمَّةن يػىٍهديكفى أبًىٍمرانى لىمَّا و)درجة اليقْب، كعلى قدر الدين تكوف قوة اليقْب كقول
تًنىا ييوًقنيوفى  )ابليقْب تدرؾ الغاية ِٚ٘ٔف هنج البالغ  خطب ، ِْالسجدة/(صىبػىريكا   كىكىانيوا آًبايى

 القصول(
ًَظَشٍََٰ ًََُّ ؤَُّٓصٍ ـَدؼَِْصً ًَُُّ ؤَُّٓصٍ ، َّخْغَشُ خُُْٔسْيٌَُِِٕ ًََُِِّوِ ُِْٓيُ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكِ ًٌَََّّْ ظَوٌُُّ خُغَّدػَصُ ٌََّْٓحِزٍ﴿-ٕٛ-ٕٚ

 ﴾ظُذْػَََٰ بَََُِٰ ًِعَدزِيَد خٌََُّْْْ ظُفْضًََْٕ َٓد ًُنعُْْ ظَؼٌََُِْٕٔ
(ك ملك العوآب العلوية كالسفلية، ٰبكم فيهما كما بينهما ٗبا َوّلِِلَِّ ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرضِ )

ٍبيَّ كيتصرؼ فيهما كيفما يريد، ٍب إعادة ٝبيع ا٣ببلئق إليو يـو القيامة للجزاء كقولو) يشاء،
: من قياـ، كأف الساعة كانت انئمة َويَػْوـَ تَػُقوـُ السَّاَع ُ ) ُْالنجم/ (ٯبيٍزىاهي ا١بٍىزىاءى اأٍلىٍكَبى   (تقـو

ِإفَّ اّلِلََّ َسرِيُع فيها )ساكنة ٍب قامت ابألمر كهنضت اب٤بسؤكلية، ك٠بيت ساعة لسرعة ا٢بساب 
فيو دَّلل  إىل أف إتزاء ، ٰباسب كل عمل ٗبجرد كقوعو ببل مهلة، ُٗٗآؿ عمراف/(اٖتَِْسابِ 
غري فصل وَّل مهل، إَّّل أف ظرؼ ظهوره ىو ذلك اليـو اٖتاسم الذي يعادؿ من واقع 
ييتٌم  للكل، عن اإلماـ علي)ع()فإذا حاسب كاحدان فهو ُب تلك ا٢بالة ٧باسبه  ساع !

 ِٖلقماف/(مَّا َخْلُقُكْم َوََّل بَػْعُثُكْم ِإَّلَّ َكنَػْفٍس َواِحَدةٍ حساب الكل بتماـ حساب الواحد كقولو)
كحْب أهبم زمن الساعة، بٌْب أهنا قد أتٌب ُب أية ٢بظة، فعلى اإلنساف أف يستعد ٥با ُب كل 

 (الى ٛبىيوتينَّ ًإالَّ كىأىنتيم م ٍسًلميوفى كى ٢بظة، كما أهبم هللا أجل اإلنساف ليستعد لو ُب كل ٢بظة، كقولو)
قيامة صغرل لكل فرد لينتبو الغافل، عن للساعة ف جعل أ، كلكن من رٞبة هللا َُِآؿ عمراف/

، كقيامة كربل ١بميع ِْْٖٕكنز العماؿ خرب(إذا مات أحدكم فقد قامت قيامتوالنيب)ص()
الذين  (يَػْوَمِئٍذ ٥َتَْسُر اْلُمْبِطُلوفَ ) قيامةا٣ببلئق ال ينفع معها الندـ، كأشد الندامة ُب يـو ال

أعرضوا عن ا٢بق، كعملوا على إبطالو كحاربوا أىلو، كىنا يعٌجل ٥بم النتيجة ا٣باسرة ليحذركا 
ف يقعوا فيها، فلن ٰبصلوا من كفرىم كفسادىم إاٌل ا٣بزم كالفشل ُب الدنيا كعذاب جهنم ُب أ

بىاءن ران كقولو)اآلخرة، فتكوف كل أعما٥بم ىباءن منثو  كىقىًدٍمنىا ًإٔبى  مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي ىى
 -ِٖ (،من الفساد إااع  الزاد ومفسدة ا٘تعاد)ِٖٔف هنج البالغ  كتاب، ِّالفرقاف/(مَّنثيورنا

 ان غريب ان ف مشهدآاآلية عاـ لكل من تصح منو الرؤية، يعرض القر  ب(خطاَوتَػَرىه ُكلَّ ُأمٍَّ  َجاثَِي ً )
من مشاىد يـو القيامة العصيب، ليكوف الناس على حذر منو، إنو مشهد رىيب هبيئتو 
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يكشف عن كأبسبابو كنتائجو، ا٤بشهد الذم كانوا يشٌكوف فيو، كجاء بتعبّب بليغ مؤثر 
 حقيقة.

زع صابع، ال ٙبملهم أرجلهم من شدة الفركة على الركب، كأطراؼ األاب (َوتَػَرىه ُكلَّ أُمٍَّ  َجاثَِي ً )
ا٣بصـو بْب يدم ا٢باكم،  ءب كالرىبة كا٢بّبة كا٢بسرة، كا٣بوؼ ا٤بزلزؿ للبدف، كما ٯبثو كالَبقٌ 

هبيئة الذليل ا٤بنكسر ا٣باضع ا٤بستسلم، فإف ا٤بؤمنْب ُب ىذا ا١بو ُب أماف هللا كحفظو، كال 
، َُّاألنبياء/(قَّاُىُم اْلَماَلِئَك ُ ََّل ٤َتُْزيُػُهُم اْلَفزَُع اْْلَْكبَػُر َوتَػتَػلَ ) ف كقولوو خوؼ عليهم كال ىم ٰبزن

ككلهم ابنتظار ا٢بساب ا٢باسم الذم يقرر مصّبىم األخّب، كُب ذلك داللة على ا٤بعاد 
اي دمحم كل أمة من األمم ا٤بتنوعة ُب معتقداهتا كألواهنا  لكتر  (َوتَػَرىه ُكلَّ ُأمٍَّ  َجاثَِي ً ا١بسماين)

عضها، كل أمة ٥با خصائصها ال ٚبتلط أبمة أخرل، كأجناسها كأزماهنا، تراىا ٦بتمعة مع ب
يػىٍوـى كمتميزة عنها، كىم ُب حالة قلق من ا٢بساب كا١بزاء ككلمة الفصل الرىيبة ا٤بهيبة كقولو)

سو إبًًمىاًمًهمٍ   انىٍدعيو  اًء كىقيًضيى ) ، كقولوُٕاإلسراء/(كيلَّ أيانى  كىكيًضعى اٍلًكتىابي كىًجيءى اًبلنًَّبيًٌْبى كىالش هىدى
نػىهيم اًب٢بٍىقًٌ  تدعى إٔب كتاب أعما٥با ا٣باص هبا لتحاسب  (ُكل  ُأمٍَّ  تُْدَعىه ِإىَله ِكَتاِّبَا)ٗٔالزمر/(بػىيػٍ

لُِّكلِّ أُمٍَّ  َجَعْلَنا َمنَسًكا ُىْم ) ها كقولوتعليو، كيكوف حجة عليها فهو على ضوء شريع
كىكيًضعى اٍلًكتىابي فػىتػىرىل ) ولوكتاب لكل البشر كق-ُ: الكتب ثالث ، ٕٔا٢بج/ (َنِسُكوهُ 

ككتاب -ّكتاب لكل أمة كما ُب ىذه اآلية، -ِ ،ْٗالكهف/(اٍلميٍجرًًمْبى ميٍشًفًقْبى ٩بَّا ًفيوً 
ٍب يقاؿ  ُْاإلسراء/(اقٍػرىٍأ ًكتىابىكى كىفىى  بًنػىٍفًسكى اٍليػىٍوـى عىلىٍيكى حىًسيبناخاص لكل إنساف كقولو)

(ُب ىذا اليـو اْليَػْوـَ ُِتَْزْوَف َما ُكنُتْم تَػْعَمُلوفَ سها القلقة ا٤بضطربة)للجموع ا١باثية ا٤بذىولة، كنفو 
الرىيب ا٤بهيب تتجسد أعمالكم على صورهتا الواقعية ا٢بقيقية أمامكم لتبقى معكم ٖبّبىا 

 (وفى كىلًتيٍجزىل  كيل  نػىٍفسو ٗبىا كىسىبىٍت كىىيٍم الى ييٍظلىمي كشرىا، كيكوف حسابكم على ضوئها كقولو)
، عن النيب)ص()إف عمل اإلنساف يدفن معو ُب قربه، فإف كاف العمل كرٲبان أكـر ِِا١باثية/

 .ْْْ/ٕركح البياف صاحبو، كإف كاف لئيمان آ٤بو(
 ﴾ىََٰزَخ ًِعَدزُنَد َّنيِنُ ػٌََُِْْْ زِدُْمَنِّ بَِّٗد ًُنَّد َٗغْعَنغِخُ َٓد ًُنعُْْ ظَؼٌَُِْٕٔ﴿-ٜٕ
َذا ِكَتابُػَنا يَن) (استعارة ببلغية فنية، ككناية تشبيهية بديعية لنطق كتاب ِطُق َعَلْيُكم اِبْٖتَقِّ ىَه

األعماؿ، يبٌينها النص بياانن كافيان شافيان حٌب كأنو ينطق عليكم، النطق عمل اللساف، فإذا كاف 
لساف اٖتاؿ أصدؽ من ىناؾ شيء يؤدم معُب اللساف، فنطقو صفة حاؿ ال صفة مقاؿ )

نطق الكتاب نطق حاؿ، فهو لتشخيصو لواقع النفس كصدقو معها، كلشدة (فلساف ا٘تقاؿ
َذا ِكَتابُػَنا يَنِطُق ) :ا٘تعىنإظهاره للحق، كأنو ينطق اب٢بق، كيشهد ابلصدؽ على صاحبو،  ىَه

َذا ِكَتابُػَنا) (َعَلْيُكم اِبْٖتَقِّ  يَنِطُق ) ٢بفظة أبمرانا(الذم ىو صحيفة أعمالكم الواقعية، كتبتو ىَه
جهاز يشهد عليكم اب٢بق كابلصدؽ ٗبا عملتم ببل زايدة كال نقيصة، ككأف ىناؾ  (ْيُكمَعلَ 
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ٌسم عإب الدقة، من  (كامّبةتصوير ) خفية تصٌوركم ُب ٝبيع أحوالكم، كٰبفظ على فلم ٦بي
أبمر هللا، أضيف  ثبلثة أبعاد ابلصورة كالصوت كالنية! كأف كتاب كل أمة ككل إنساف، مكتوب

نو كهتويبلن ألمره، عن النيب)ص()٨بتصر()إذا ذكر العبد أ(تفخيمان لشِكَتابُػَنا) عظمةإٔب نوف ال
ربو ُب قلبو، كتب هللا لو ذلك ُب صحيفتو، فيقوؿ ا٤ببلئكة: ربنا عمل ىذا العبد قد أحصيناه، 
أما ىذا العمل فما نعرفو، فيقوؿ الرب: إف عبدم قد ذكرين بقلبو فأثبتو ُب صحيفتو ٍب ذكر 

 (اآلية
ِإنَّ ُكنَّا َيْسَتنِسُخ َما  )ُْٔ/ٖتفسّب النور(والشاىد ٘تا خفي عنهمكنقرأ ُب دعاء كميل قولو)ع()

عمالكم كاستنساخها كلها، صغّبىا ككبّبىا أ(إان كنا أنمر ا٤ببلئكة ا٢بفظة بكتابة ُكنُتْم تَػْعَمُلوف
قع، كمطابقة ُب اللوح من غّب زايدة كال نقصاف، كإثباهتا عليكم بدقة متناىية، مطابقة للوا

يقاؿ استنسخ الشيء! أمر بكتابتو وتدوينو من اْلصل افوظ، مع الشهود كا٢بجج عليها. 
صل مباشرة من حركة الواقع، أم يكتب أعماؿ البشر  خها طبق األا، كاستنسبصدؽ وأماي 

كلهم بشكل فردم لكل شخص، كبشكل ٝباعي لكل أمة كتسجيلها بعدة أساليب، إللقاء 
ٍوتىى  كىنىٍكتيبي مىا ة عليهم، فبل يضيع عمل، كال تبخس حقوؽ كقولو)ا٢بج ًإانَّ ٫بىٍني ٫بيًٍيي اٍلمى

نىاهي ُب ًإمىاـو م ًبْبو  رىىيٍمۚ  كىكيلَّ شىٍيءو أىٍحصىيػٍ ا اٍلًكتىاًب الى يػيغىاًدري ، كقولو)ُِيس/(قىدَّميوا كىآاثى ذى مىاًؿ ىى 
ًبّبىةن ًإالَّ أىٍحصى  اصىًغّبىةن كىالى كى اًضرنا ۗ كىالى يىٍظًلمي رىب كى أىحىدن ا ۚ كىكىجىديكا مىا عىًمليوا حى  كقولو ْٗالكهف/ (اىى

مَّا يَػْلِفُظ ِمن قَػْوٍؿ ِإَّلَّ َلَدْيِو رَِقيٌب ) ، كقولوُُ-َُاألنفطار/(ِكَراًما َكاتِِبيَ ،  ِإفَّ َعَلْيُكْم َٖتَاِفِظيَ )
عليكم كيشهد على كل حاؿ، كاالستعارة ابلكتاب ، استعارة تصرٰبية ينطق كتابنا ُٖؽ/(َعِتيدٌ 

فظ لؤلعماؿ أقول من شهادة اىنا أبلغ من ا٢بقيقة، ألف شهادة الكتاب كبيانو للواقع، كا٢ب
اإلنساف بلسانو، ألف شهادة الكتاب اب٢بق ييعرض اترة على شكل كتابة، كاترة على شكل 

يعنا يػىٍوـى صورة كصوت كنية، كُب كل األحواؿ كاألشكاؿ كقولو) فػىيػينػىبًٌئػيهيم ٗبىا عىًمليوا  يػىبػٍعىثػيهيمي اَّللَّي ٝبًى
  (شياء قبل كوف األشياء، عن اإلماـ الرضا)ع()إف هللا ىو العآب ابألٔاجملادلة/(أىٍحصىاهي اَّللَّي كىنىسيوهي 

 (اُدوا ِلَما يُػُهوا َعْنوُ َوَلْو رُد وا َلعَ كقاؿ ألىل النار) (ِإنَّ ُكنَّا َيْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم تَػْعَمُلوفكقولو)
، فلم يزؿ علم هللا سابقان لؤلشياء َّالبقرة/ (ًإيٌنً أىٍعلىمي مىا الى تػىٍعلىميوفى ، كقاؿ للمبلئكة)ِٖاألنعاـ/

 رة إٔب األمة كقولوات: كيف أضاؼ الكتاب سؤاؿ-ُ :فائدة ُّٔالتوحيد صقبل أف ٱبلقها(
َذا ِكَتابُػَنا، كاترة أضاؼ الكتاب إٔب هللا تعأب)ِٖية/(اآلل  أيمَّةو تيٍدعىى  ًإٔبى  ًكتىاهًبىا)ك (؟ ىَه

: أنو أضاؼ الكتاب إٔب األمة، ألف أعما٥بم كلها مثبتة فيو على حقيقتها من أرض إتواب
(إٔب هللا تعأب، ألف كل ما مكتوب ُب  ِكَتابُػَناكاقعها، كٰبكي طبق األصل عنها، كأما إضافة )

ف ُب حفظو كرعايتو، كىو الذم أمر ا٤ببلئكة أف يكتبوه ككأنو  كل كتاب فهو بعلم هللا، كمدكٌ 
 كتابو.
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ًَؤََّٓد خَُّزَِّٖ ًَلَشًُخ ، كَإََّٓد خَُّزَِّٖ آَٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خُقَّدُِمَدضِ كَُْذْخُِِيُْْ سَزُّيُْْ كِِ سَلَْٔعِوِ رََُِٰيَ ىٌَُ خُْلٌَْصُ خُُْٔسِنيُ﴿-ٖٔ-ٖٓ
 ﴾ََٰ ػٌََُِْْْْ كَدعْعٌَْسَشْظُْْ ًًَُنعُْْ هًٌَْٓد ُّٓفْشِِٓنيَؤَكََِْْ ظٌَُْٖ آَّدظِِ ظُعَِْ

تنقسم األمم ا٤بتنوعة ا٤برىوبة اجملتمعة ا١باثية على الركب، إٔب فريقْب كحزبْب حزب هللا كحزب 
َمُنوا َوَعِمُلوا فََأمَّا الَِّذيَن آ) :ا٘تعىن، ٕالشورل/(فىرًيقه ُب ا١بٍىنًَّة كىفىرًيقه ُب السًَّعّبً الشيطاف كقولو)

(دائمان يقرف القرآف اإلٲباف ابلعمل الصاّب)النافع(ابعتبار الصَّاِٖتَاِت فَػُيْدِخُلُهْم رَبػ ُهْم ِف َرْْتَِتوِ 
مع  ان لآلخر، كابعتبار دين هللا عبادات خالصة ، كحسن معامبلت كأخبلق حدٮبا ترٝباانن أ

، فبل إٲباف من دكف عمل ُِٓٓخرب كنز العماؿ(اإلسالـ حسن اٗتلق)ص() الناس، عن النيب
يػٍري صاّب، كال عمل صاّب من دكف إٲباف كقولو) ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت أيكلى ًئكى ىيٍم خى

ًيَّةً  ، كما تقَبف الرٞبة اإل٥بية ابإلٲباف كالعمل الصاّب، عن اإلماـ الصادؽ)ع()اإلٲباف ٕالبينة/ (اٍلربى
فَػُيْدِخُلُهْم ) ِّص ٗٔالبحاررض من هللا بٌْب ُب كتابو(فبعض ذلك العمل، ب عمل كلو كالقوؿ
 (أم يدخلهم هللا ُب ا١بنة، ك٠بيت ا١بنة رٞبة ٦بازان، ألف رٞبة هللا أكسع من ا١بنةرَبػ ُهْم ِف َرْْتَِتوِ 

، ُب ل رْت  هللاوقّدـ الرْت  على إتن  ْلهنم ِف ظ، ُٔٓاألعراؼ/(كىرىٍٞبىًٍب كىًسعىٍت كيلَّ شىٍيءو )
ا٤بكاف البلئق هبم، ا٤بناسب معهم، ُب الظرؼ ا٤بناسب إلنزاؿ رٞبة هللا عليهم، فكأف هللا تعأب 
جعل رٞبتو حصنان حصينان أمينان منيعان، فأدخلهم فيو بلطفو هبم، فكانت رٞبتو ٙبيط هبم من  

 .كل جانب
، ُب غرر ا٢بكم)بذكر هللا تستنزؿ الرٞبة(فهم ْٓاـ/األنع(َكَتَب رَب ُكْم َعَلىه يَػْفِسِو الرَّْْتَ َ كقولو)

نواع الببلاي كان كلكنهم ثبتوا على الصدؽ، كٓب ينحرفوا عن منهج هللا أعانوا ُب الدنيا من 
ا٤بستقيم، ألف ُب االستقامة السبلمة كالكرامة، ببل أية ندامة كال مبلمة، لذلك يينهي النص 

! ت كا٤بخٌبآتكا٤بفاجآ تب، لينقلهم إٔب عآب ا٤بكافآالقرآين أمرىم بسرعة كُب سهولة حسا
ِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلُمِبيُ ) ًلكى اٍلفىٍوزي اٍلميًبْبي كقولو) (ذَه  (مَّن ييٍصرىٍؼ عىٍنوي يػىٍومىًئذو فػىقىٍد رىًٞبىوي ۚ كىذى 

ا٤بخجل، كيقاؿ  فيكونوا أماـ التأنيب الطويل كالتشهّب (َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا) -ُّ ،ُٔاألنعاـ/
َلىه َعَلْيُكمْ ٥بم توبيخان كتقريعان) بٌْب لكم ُب ت(أٓب تكن رسلي تتلوا عليكم ك َأفَػَلْم َتُكْن آاَيِت تُػتػْ

(كتعاليتم عن اإلٲباف هبا، كأعرضتم عن ٠باعها كالتفٌكر فيها مع فَاْسَتْكبَػْرمتُْ ) الدنيا ا٢بقيقة
آلاثـ، كمن كلمة اإلجراـ أهنم ٘باكزكا استغرقْب ُب اإلجراـ ك (موَُكنُتْم قَػْوًما ٚت ْرِِميَ ) علمكم هبا

نواع الكبائر، ك٘باكزكا ٝبيع أا٢بدكد كالقيود، كخرجوا عن صفات اإلنسانية السٌوية، كارتكبوا 
أيكلى ًئكى ىيٍم شىر  كقولو) ِِالسجدة/ (ًإانَّ ًمنى اٍلميٍجرًًمْبى مينتىًقميوفى ) ااذير لذلك قاؿ تعأب

فالبداايت ا٣باطئة تقودىم إٔب النتائج  )ا٤برء حيث يضع نفسو(ِف غرر اٖتكم، ٔالبٌينة/(يَّةً اٍلربىً 
 ا٣باطئة.
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ٖٕ-ٖٖ-﴿َُّ ، غْعَْْوِنِنيَد ظَنًّد ًََٓد َٗمُْٖ زًَُِٔبِرَخ هََِْ بَِّٕ ًَػْذَ خَُِّوِ لَنٌّ ًَخُغَّدػَصُ َُد سَّْرَ كِْيَد هُِْعُْ َّٓد َٗذْسُِ َٓد خُغَّدػَصُ بِٕ َّٗظُُّٖ بِ
 ﴾ًَزَذَخ َُيُْْ عَِّْحَدضُ َٓد ػٌَُِِٔخ ًَلَدمَ زِيِْ َّٓد ًَدٌُٗخ زِوِ َّغْعَيْضِجٌَُٕ

كىمىٍن أىٍصدىؽي ًمنى ف البعث كالنشور حق كصدؽ كقولو)إ(كإذا قيل َوِإَذا ِقيَل ِإفَّ َوْعَد اّلِلَِّ َحقٌّ )
قُػْلُتم مَّا يَْدِري َما (كالقيامة قادمة كمؤكدة)َب ِفيَهاَوالسَّاَعُ  ََّل رَيْ ) ٕٖالنساء/ (اَّللًَّ حىًديثنا
(؟ قلتم متعالْب عليها، مستنكرين ٥با، مستغربْب منها: أم شيء ىي؟ أحق أـ ابطل؟ السَّاَع ُ 

ٌدعاء، أتتكلم ٔبد أـ هبزؿ؟ كىذا انتج عن الكرب كالغركر كالعناد كالتعٌصب مع احقيقة أـ 
كىمىا يػىتًَّبعي أىٍكثػىريىيٍم ًإالَّ ظىنًّا ۚ ًإفَّ الظَّنَّ الى يػيٍغًِب ًمنى (كقولو)ن  ِإَّلَّ ظَنًّاِإف يَّظُ السخرية كاالستهزاء )

ئنا يػٍ (ما لدينا َوَما َٟتُْن مبُْستَػْيِقِنيَ ، ُب غرر ا٢بكم)ظن الرجل على قدر عقلو()ّٔيونس/ (ا٢بٍىقًٌ شى
فر التشكيك، االقيامة، عبلمة الك نكارىمعليها من علم يرفع عنا الشك، كىذا أتكيد منهم إل

َوبََدا َٙتُْم  )-ّّكعبلمة ا٤بؤمن السؤاؿ كالبحث عن العلم للوصوؿ إٔب درجة حق اليقْب. 
كظهرت ٥بم ُب اآلخرة أعما٥بم السيئة، ٦بٌسدة على صورهتا ا٢بقيقية  (َسيَِّئاُت َما َعِمُلوا

ىذا التعبّب ال يستعمل إاٌل ُب  (َؽ ِّبِمَوَحاا٤بنكرة، فعرفوا قبحها، كعاينوا أبنفسهم شناعتها)
 ا٤بكركه، أم كنزؿ هبم العذاب كأحاط هبم من كل جانب، جزاء تكذيبهم كسخريتهم ُب الدنيا

 الناس مع يـو القيام  أجناس ومستوايت: فائدة(من العذاب، مَّا َكايُوا بِِو َيْستَػْهزِئُوفَ )
يظن ظنان دكف أف يؤمن أك يوقن،  ، فمنهم من ينكر، كمنهم من يشك، كمنهم منودرجات

كالظن أف ترٌجح اإلٲباف على الكفر، فهناؾ نسب كتناسب، أقدار كمقادير، أم ىناؾ علم، 
 كيقْب كإٲباف، كجهل كشك، كظن ككىم.

، ْ ِّٖٓ َّٗدفِشًََِّٖهََِْ خٌََُّْْْ َٗنغَدًُْْ ًََٔد َٗغِْعُْْ ُِوَدءَ ٌٌَُِّْْْٓ ىََٰزَخ ًََٓإًَْخًُُْ خُنَّدسُ ًََٓد ٌَُُ﴿-ٖ٘-ٖٗ
 ﴾يَد ًََُد ىُْْ ُّغْعَؼْعَسٌَُٕرٌََُُِْٰ زِإٌََُُّْٗ خظَّخَزْظُْْ آَّدضِ خَُِّوِ ىُضًًُخ ًَؿَشَّظٌُُْْ خُْمََْدشُ خُذَُّْْٗد كَدٌََُّْْْ َُد ُّخْشَـٌَُٕ ِٓنْ

فنية، ككناية تشبيهية  (استعارة ببلغيةيَنَساُكمْ (ففي ضمّب ا٣بطاب)َوِقيَل اْليَػْوـَ يَنَساُكمْ ): ا٘تعىن
بديعية عن اإلعراض كاإلٮباؿ ٥بم، كعدـ ا٤بباالة هبم، ألف أعما٥بم الباطلة الفاسدة ىي الٍب 

َوِقيَل أبعدت عنهم رٞبة هللا، فقد ىزأًب آبايت هللا، كاليـو ييهزأ بكم، كا١بزاء من جنس العمل)
ة كا١بسدية، كإمعاانن ُب التهكم كالسخرية كقيل ٥بم تغليظان ُب العقوبة النفسي (اْليَػْوـَ يَنَساُكمْ 

هبم، إهنم يهملوف كيَبكوف ُب العذاب األليم، كُب شدائد الفزع األكرب كما يَبؾ الشيء ا٤بنسي 
نَبككم مهملْب ال قيمة لكم، كنعاملكم معاملة  (يَنَساُكمْ ا٤بهموؿ الذم ال قيمة لو كال اعتبار )

كتم الزاد ليـو ا٤بعاد، كهللا ال ينسى، كال يعرض عليو الناسي كما نسيتم ا٤بواعظ كا٢ًبكم، كتر 
نىسيوا ، كقولو)ْٔمرًن/(كىمىا كىافى رىب كى نىًسيًّا، كقولو)ِٓطو/(الَّ يىًضل  رىيبًٌ كىالى يىنسىىالنسياف كقولو)
 : قد نسينا فبلف فبل نذكره كال يذكران، أم أنو كالشيءيقوؿ العرب، ٕٔالتوبة/(اَّللَّى فػىنىًسيػىهيمٍ 

َذابو، ) ا٤بنسي ا٤بهموؿ غّب ا٤ببأب كما تركتم عٌدتو ا٤بناسبة، كٓب  (َكَما َيِسيُتْم ِلَقاَء يَػْوِمُكْم ىَه
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تستعٌدكا إٔب لقاء هللا ُب ىذا اليـو ا٢باسم، فنجعلكم ُب العذاب مهملْب ٧بل ا٤بنسي، كما 
َوَما َلُكم مِّن م كمصّبكم )(ىي مستقركَوَمْأَواُكُم النَّار) جعلتم ىذا اليـو عندكم ٧بل ا٤بنسي

ِصرِينَ  (من شافعْب يدفعوف عنكم عذاهبا، كال من معْب يعينكم، كال من سبيل للنجاة، عن نَّ
ِلُكم) -ّٓع اإلنساف لو ربح العآب كلو كخسر نفسو(؟! فالسيد ا٤بسيح)ع()ماذا ينت  (ذَه

َْذمُتْ آاَيِت اّلِلَِّ العذاب الذم ٰبٌل بكم بسبب) (إنكم أنكرًب كبلـ هللا، كتعاليتم  ُىُزًواِِبَيَُّكُم اَتَّ
َوَغرَّْتُكُم عليو ما ٠بعتموه، كاٚبذٛبوه ىزكان، بل سخرًب بكل منهج هللا ككرىتم من آمن بو! )

يْػَيا (كبسبب أنكم خدعتكم ا٢بياة الدنيا بزخارفها كشهواهتا، كتعلقتم هبا كعملتم ٥با، اْٖتََياُة الد 
ُب عاقبة أمركم كيـو آخرتكم، كا٣باسر من غفل عن  كاكٓب تتفكر فظننتم أف ال حياة سواىا، 

ا فىكىشىٍفنىا عىنكى ًغطىاءىؾى فػىبىصىريؾى اٍليػىٍوـى مصّبه األبدم كقولو) ذى ٍن ىى  لَّقىٍد كينتى ُب غىٍفلىةو مًٌ
)ما ابلكم تفرحوف ابليسّب من الدنيا تدركونو، كال ِٖٔٔف هنج البالغ  خطب ، ِِؽ/(حىًديده 
 الكثّب من اآلخرة ٙبرمونو(؟!  ٰبزنكم

َها فَاْليَػْوـَ ََّل ٥ُتَْرُجوفَ ) (كال يطلب منهم العتىب، كال َوََّل ُىْم ُيْستَػْعتَػُبوفَ ) (من عذاب النارِمنػْ
العتاب عالم  يقبل منهم اسَبضاء رهبم ابالعتذار إليو كالطاعة كالتوبة فبل تنفع حينئذو، ألف 

 سبحانو، فبل يعتُب هبم! ،ألف اآلخرة للحساب ، كىم فعلوا كل موجبات غضب هللاالراا
كا١بزاء، ال للعمل كاالسَبضاء، كانتهى زمن التكليف كاالمتحاف مع ذىاب الدنيا، كحاف كقت 

، كىم ال يستحقونو بسبب استهزائهم اب٢بق، من دعاء ْلف العتاب يوع من التكرميا١بزاء، 
 ل عتابك علٌي.أم لك عندم ما أزي النيب)ص()لك العتىب حٌب ترضى(

ًََُوُ خٌُِْسْشَِّدءُ كِِ خُغََّٔدًَخضِ ًَخُْإَسْكِ ًَىٌَُ ، كََِِِّوِ خُْمَْٔذُ سَذِّ خُغََّٔدًَخضِ ًَسَذِّ خُْإَسْكِ سَذِّ خُْؼَدَُِٔنيَ﴿-ٖٚ-ٖٙ
 ﴾خُْؼَضِّضُ خُْمٌَُِْْ

يد كالتمجيد كالتهليل (ينطلق صوت التحمفَِللَِّو اْٖتَْمُد َربِّ السََّماَواِت َوَربِّ اْْلَْرضِ )
كالتسبيح، كينطلق الشكر التاـ كا٤بدح كالثناء الذم يليق ٔببلؿ هللا عز كجل، كيتناسب مع 

، كا٢بمد ا٤بطلق  على ْتدًا كاماًل فوؽ ْتد اٖتامدينمقامو كٝبالو ككمالو جٌل جبللو، 
فهو خالق الوجود  ٝبيع أقوالو كأفعالو، مدبر السماكات كاألرض، ال يستحق ا٢بمد أحد سواه،

دان من العدـ، كأعاننا ابلرسل اٯبإخاصة على  (اٖتمد كا٤بسبغ للنعم كالواىب للحياة، ك)
 ، عن النيب)ص(الذي علمنا اٖتمد والشكر (اٖتمد كالرساالت، فحفظ لنا كرامتنا كعزتنا )

٢بمد  )ا عن اإلماـ علي)ع()سبحانك ال ٫بصي ثناءن عليك، أنت كما أثنيت على نفسك(
من خيشي كٞبيٌد، كأفضل من اتٌقي كعيبد، كأكٔب من عيٌظم ك٦ٌبد، ٫بمده لعظيم غنائو  قأح

 َربِّ السََّماَواِت َوَربِّ اْْلَْرضِ ) ّّٓ/ٕٕالبحار ائو كتظاىر نعمائو كحسن ببلئو(طكجزيل ع
لى ربوبيتو لسائر ع (اٖتمد (مدبر شؤكف ٝبيع العوآب، ذم ا١ببلؿ كاإلكراـ)َربِّ اْلَعاَلِميَ 

ُب السماكات كمن ا٤بخلوقات، فهو ا٣بالق كا٤بريب كالرازؽ كا٢بافظ كا٤بنعم على ا٤بخلوقات 
 ابلنعم الظاىرة كالباطنة، كالنعم ا٤بادية كا٤بعنوية، كتكريرفيهن، كُب األرض كمن عليهن، 
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اف، كالتدبّب ٥با ، ُب كل زماف كمك(للتأكيد أبف ربوبية هللا تعأب كحده لكل ا٤بخلوقاتالرب)
ليبطل االعتقاد ابآل٥بة ا٤بتعددة ا٤بصطنعة بداع كالشموؿ، بطريق األصالة كاإلكالراحم هبا، 

الذم فيو كىذا دليل على التوحيد، ا٤بشبوىة عند ا٤بشركْب، ابلشرؾ ا٣بفي أك الشرؾ ا١بلي، 
درة كالكماؿ كا١بماؿ كلو العظمة كالق (َوَلُو اْلِكِْباَِيءُ ) -ّٕ ،ٞبدكه ألنوافحياة النفس، 

كا١ببلؿ، كلو السلطاف كا٤بلك كا١بربكت ُب ا٤بلكوت األعلى، كاألرضْب السفلى، الٍب ظهرت 
(لو كحده ال شريك لو، ال َوَلُو اْلِكِْباَِيءُ فيها آاثر قدرتو كعظمتو، كالبقاء لو إٔب أبد اآلبدين)

جب نفسو عن هللا، فهو ينازع ٰبق ألحد أف يضيفها إٔب نفسو، كاإلنساف ال يتكرب إاٌل إذا ح
بػَّرى ًفيهىاهللا كربايءه كقولو)  ِف غرر اٖتكم، ُّاألعراؼ/(قىاؿى فىاٍىًبٍط ًمنػٍهىا فىمىا يىكيوفي لىكى أىف تػىتىكى

(فاٞبدكه سبحانو ألنو يستحق كحده حذر الكِب، فإيو رأس الطغياف ومعصي  الرْتافإ)
 .نو غالب على كل شيءا٢بمد، ككىرٌبكه ألف لو الكربايء، كأطيعوه أل

 ِف غرر اٖتكم، ّٔٔ/ٖٕالبحار عن اإلماـ ا٥بادم)ع()من أطاع ا٣بالق ٓب يباًؿ بسخط ا٤بخلوؽ(
(تتصاغر عظمة كل ِف السََّماَواِت َواْْلَْرضِ  ()أكـر يفسك ما أعايتك على طاع  هللا)

ع كربايء ا٤بخلوقات ٔبانب عظمتو عز كجل كينحِب كل جبار عنيد، كيستسلم كل متمرد، م
(كىو الغالب غّب ا٤بغلوب، َوُىَو اْلَعزِيزُ الربوبية، ككربايء ا٤بقاـ كالعزة القادرة كا٢بكمة ا٤بدبرة، )

(ُب صنعو كفعلو كتدبّبه كتقديره، كىو اْٖتَِكيمُ فيما يريد من خلق كتدبّب ُب الدنيا كاآلخرة، )
، وِف تقدمي اٖتمد على الكِبايء: فائدةتقاف. الباين خلقو كتدبّبه على ا٢بكمة كا٤بصلحة كاإل

إشارة قرآنية تربوية إٔب أف ا٢بامدين إذا ٞبدكه ٯبب أف يعرفوا أف هللا تعأب أعلى كأكرب من أف 
سبحانو، بل ىو أكرب من ٞبد ا٢بامدين، كأايديو ا٤بباركة كمقامو يكوف ٞبدىم لو الئقان إبنعامو 

 أكِب من أف يؤّدي حّقو ّبذا القدر من أي هللا (هللا أكِب): ومعىنأجٌل من شكر الشاكرين، 
، بل حٌقو كمقامو أعلى كأكرب كأعظم من أف يقاس، كأكرب من أف تدركو العقوؿ الطاع 

 كا٢بواس.
، كختمت السورة ِا١باثية/(ِمَن اّلِلَِّ اْلَعزِيِز اْٖتَِكيمِ : بدأت السورة ا٤بباركة بقولو )ِف اٗتتاـ يقوؿ

فيلتقي ختامها مع بدئها، ككل ٧بتول السورة شاىد على عزة هللا  (ِكيمِ اْلَعزِيِز اٖتَْ  َوىوُ ) بقولو
َأِف سبحانو ا٤بَبامية، كحكمتو ا٤بتسامية، فللو ا٢بمد كالكربايء كالعزة كا٢بكمة.. كآخر دعواان )

ورة ا١باثية، ( لسَوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّرًب بعوف هللا تعأب ) ،َُيونس/(اْٖتَْمُد ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ 
بقدرم ال بقدرىا، ٔبهد متواصل، فللو ا٢بمد كا٤بٌنة، كاب٢بمد تتم الصا٢بات، كتزداد الربكات، 

ق، مع تصحيحها ُّْْ/ ٧بـر ا٢براـ/ ُـ ا٤بوافق َُِِ/ ٖ/ِٗكتدفع النقمات بتاريخ 
ر الٌسو   أف يعيننا على تكملة بقيةالكاظمية، داعْب هللا تعأب –عدة مرات كتدقيقها ُب بغداد 

 القرآنية الكرٲبة، إف ريب ٠بيع ٦بيب الدعاء. 
 بقلم الباحث: مكي قاسم البغدادم
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 اخلامتة
 

 . ُُٓ/األنعاـ﴾ َوُتَّْت َكِلَمُ  رَبَِّك ِصْدقاً َوَعْدًَّل َّل ُمَبدَِّؿ ِلَكِلَماتِوِ ﴿ قال تعالى :

عأب كتوفيقو كٰبتوم : من ا١بزء ( بعونو تاْلُمَيسَّر رآفِ َوْعُي القُ من ) الرابعًٌب اجملٌلد 
إٔب ( ِّ)السجدة من سورة ( سورة، ُْكيضم )( من القرآف الكرًن، ِٓ-ُِ)

بعوف هللا كتوفيقو ، كنستعْب اب العمل  ،من القرآف الكرًن (ْٓا١باثية )هناية سورة 
بقدرم ال بقدره ، كٗبحتوام ال  وعلى تكملة بقية أجزاء القرآف الكرًن، فإين أكتب

 أدعو ،كأان ِٕالتكوير/﴿ِإْف ُىَو ِإَّلَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلِمَي﴾ حتواه كٗبنطلقات قولو تعأب ٗب
 كالعمل. القوؿ ُب كيسددين ،الزلل من يعصمِب أف هللا

 و،1221ربيع األول/  1م املوافق 1/11/0101ريخ ابج جهوثّهت كجاب
 ندينة الاكظهية  –يف العراق / بغداد 

نِِ﴿وآخر دعوانا 
َ
ِالحَعالَِميَِِأ َِِربِّ ُدِّلِِله َمح

ح
 11يونس/﴾ِاْل
 ميك قاسم ابلغدادي بقلم ابلاحح

 يُعىن بادلراسات القرآنية
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 البحث مصادر
 

 القرآف الكرًن. -ُ
 ج الببلغة لئلماـ علي )ع(/ دار التعارؼ بّبكت كغّبىا.هن/ شرح هالشيخ دمحم عبد -ِ
 ة طهراف، كطباعة بّبكت. ابن أيب ا٢بديد ا٤بعتزٕب/ شرح هنج الببلغة/ طباع -ّ
 اإلماـ زين العابدين )ع(/ الصحيفة السجادية الكاملة )زبور آؿ دمحم( مؤسسة النعماف بّبكت.  -ْ
 الشيخ أبو علي الفضل الطربسي/ ٦بمع البياف ُب تفسّب القرآف/ دار مكتبة ا٢بياة بّبكت.  -ٓ
 ـ. ُّٕٗسنة  ّعلمي بّبكت طالسيد دمحم حسْب الطباطبائي/ ا٤بيزاف ُب تفسّب القرآف/ مؤسسة األ -ٔ
 . ّاإلماـ الفخر الرازم/ التفسّب الكبّب/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت ط -ٕ
 ـ.ُِٗٗسنة ُالشيخ انصر مكاـر الشّبازم/ األمثل ُب تفسّب كتاب هللا ا٤بنزؿ/ مؤسسة البعثة بّبكت ط -ٖ
 ـ. ُُٖٗسنة  ّدمحم جواد مغنية/ التفسّب الكاشف/ دار العلم للمبليْب بّبكت ط -ٗ

 ـ. َُِْسنة  ُالشيخ ٧بسن قراءٌب/ تفسّب النور/ دار ا٤بؤرخ العريب بّبكت ط -َُ
 ـ بّبكت. ُٖٗٗسنة  ِالسيد دمحم حسْب فضل هللا/ تفسّب من كحي القرآف/ دار ا٤ببلؾ ط -ُُ
 قَُْٕسنة  ُالسيد دمحم تقي ا٤بدرسي/ من ىدل القرآف/ الناشر مكتب ا٤بدرسي ط -ُِ
سنة  ٦ٕبلدات طٖظبلؿ القرآف/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت/  األستاذ الشهيد سيد قطب/ ُب -ُّ

ُُٕٗ . 
األستاذ أٞبد مصطفى ا٤براغي/ تفسّب ا٤براغي/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت/ مكتبة مصطفى ا٢بليب  -ُْ

 ـ. ُِٔٗسنة  ّٗبصر، ط
 اإلماـ إ٠باعيل حقي الربكسوم/ تفسّب ركح البياف/ دار الفكر سورية، لبناف.  -ُٓ
 ـ.ُٔٔٗسنة  ُكثّب القرشي/ تفسّب ابن كثّب/ دار األندلس بّبكت طبن  ا -ُٔ
 دمحم بن جرير الطربم/ تفسّب الطربم/ دار ا٤بعارؼ ٗبصر.  -ُٕ
 اآللوسي البغدادم/ ركح ا٤بعاين ُب تفسّب القرآف/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت.  -ُٖ
 . أبو القاسم الز٨بشرم ا٣بوارزمي/ تفسّب الكشاؼ/ دار ا٤بعرفة بّبكت -ُٗ
 ـ. ََِٕسنة  ِد. مصطفى فرج/ التفسّب ا٤بختصر للقرآف الكرًن/ دار ا٥بادم بّبكت ط -َِ
سنة  ّذىاف إٔب تفسّب القرآف/ دار التعارؼ بّبكت طدمحم السبزكارم العزيزم النجفي/ إرشاد األ -ُِ

َُِْ . 
 ـ. ُّٖٗسنة  ِدمحم جواد مغنية/ التفسّب ا٤ببْب/ دار الكتاب اإلسبلمي بّبكت/ ط -ِِ
 صطفى شاكر/ ا٤بيزاف ا٤بختصر ُب التفسّب/ ربط ا٤بعاين بركح العصر/ طباعة سورية. كماؿ م -ِّ



 774 مصادر البحث       / َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

الشيخ أٞبد مغنية/ خبلصة التفاسّب ُب أكضح التعابّب/ ا٤بكتبة ا٢بديثة بّبكت/ مقدمة الشهيد دمحم ابقر  -ِْ
 الصدر.

 ـ. ُْٗٗ ُدمحم علي الصابوين/ صفوة التفاسّب/ دار العلم العريب حلب/، دار النمّب بدمشق ط -ِٓ
 ـُٗٔٗأضواء على متشاهبات القرآف/ الشيخ خليل ايسْب/ بّبكت سنة  -ِٔ
 َُِٕ، سنة ٨ِبتصر خواطر دمحم متوٕب الشعراكم/ حوؿ آايت القرآف الكرًن/ دار ا٤بعارؼ ٗبصر ط -ِٕ

 إعداد مُب ا٥بامشي. 
 ـ. َُٕٗعبد الكرًن ا٣بطيب/ التفسّب القرآين للقرآف/ دار الفكر العريب ٗبصر سنة  -ِٖ
اؿ الدين القمي ا٤بّبزا دمحم ا٤بشهدم/ تفسّب كنز الدقائق/ تفسّب ركائي مؤسسة النشر اإلسبلمي إيراف ٝب -ِٗ

 ٝباعة ا٤بدرسْب بقم. 
 . ِإيراف ط –قم  –العبلمة ٝبعة العركسي ا٢بويزم/ تفسّب نور الثقلْب/ مطبعة ا٢بكمة  -َّ
 راف. الفيض الكاشاين/ تفسّب الصاُب/ مؤسسة األعلمي بّبكت/ طباعة إي -ُّ
 ـ. ُّٖٗسنة  ُعبد الرٞباف الدين السيوطي/ الدر ا٤بنثور ُب التفسّب ا٤بأثور/ دار الفكر بّبكت ط -ِّ
 دمحم ابقر اجمللسي/ ٕبار األنوار ا١بامع لدرر االخبار/ ط حديثة بّبكت مؤسسة الوفاء.  -ّّ
 كيبلين.   الراغب االصفهاين/ معجم مفردات ألفاظ القرآف/ دار ا٤بعرفة بّبكت/ ٙبقيق دمحم سيد -ّْ
عبلء الدين علي ا٥بندم/ كنز العماؿ ُب سنن األقواؿ كاألفعاؿ/ مؤسسة الرسالة بّبكت/ كمكتبة الَباث  -ّٓ

 اإلسبلمي ُب حلب. 
 مّبزا حسْب النورم الطربسي/ مستدرؾ الوسائل/ طبعة إيراف ا٤بكتبة اإلسبلمية/ كا٤بكتبة العلمية النجف.  -ّٔ
 ىيب/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت. أبو دمحم القوم ا٤بنذرم/ الَبغيب كالَب  -ّٕ
 ا٢بر العاملي/ ٙبقيق عبد الرحيم الشّبازم/ كسائل الشيعة/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت. -ّٖ
 . ّأبو جعفر الكليِب الرازم/ الكاُب/ صححو علي أكرب الغفارم/ دار التعارؼ بّبكت ط -ّٗ
ئلماـ علي )ع(/ ط ايراف/ دار الصفوة ابن عبد الواحد التميمي اآلمدم/ غرر ا٢بكم كدرر الكلم ل -َْ

 . ََِٗبّبكت سنة 
 امدم الرم شهرم/ ميزاف ا٢بكمة/ ٝبع ركائي/ مكتبة االعبلـ اإلسبلمي حوزة قم إيراف.  -ُْ
 دمحم فؤاد عبد الباقي/ معجم ا٤بفهرس أللفاظ القرآف الكرًن/ دار األندلس بّبكت.  -ِْ
 شر اإلسبلمي إيراف. ا٢بسن بن شعبة ا٢براين/ ٙبف العقوؿ/ مؤسسة الن -ّْ
 الشيخ عباس القمي/ سفينة البحار/ ط إيراف.  -ْْ
 الشيخ عباس القمي/ مفاتيح ا١بناف ا٤بعٌرب/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت. -ْٓ
سنة  ِدمحم بن مرتضى الكاشاين/ اجة البيضاء ُب هتذيب اإلحياء/ مؤسسة األعلمي بّبكت ط -ْٔ

 ـ. ُِٕٗ
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سنة  ُالسعادة ُب مستدرؾ هنج الببلغة، مطبعة النعماف النجف طالشيخ دمحم ابقر امودم/ هنج  -ْٕ
ُٖٗٔ . 

 ابن عساكر/ اتريخ دمشق/ ترٝبة كمكتبة اإلماـ ا٢بسْب )ع(.  -ْٖ
 ـ. ُْٕٗ/ سنة ّالسيد أبو القاسم ا٣بوئي/ تفسّب البياف/ مؤسسة األعلمي بّبكت ط -ْٗ
قرآف(/ منشورات دار التفسّب/ إيراف السيد عبد األعلى ا٤بوسوم السبزكارم )مواىب الرٞبن ُب تفسّب ال -َٓ

 ـ. ََُِسنة  ٓقم ط –
 ما أمبله اإلماـ الصادؽ )ع( للمفضل/ توحيد ا٤بفضل/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت.  -ُٓ
 أبو علي الفضل الطربسي/ االحتجاج/ مطبعة النعماف النجف.  -ِٓ
 العريب بّبكت طبعة أكفسيت. عبد هللا األنصارم القرطيب/ ا١بامع ألحكاـ القرآف/ دار إحياء الَباث  -ّٓ
 أبو الفضل بن منظور األفريقي ا٤بصرم/ لساف العرب/ دار صادر بّبكت.  -ْٓ
د. حيد علي نعمة ك د. أٞبد علي نعمة/ ا٤بعجم القرآين/ دراسة معجمية ألصوؿ الفاظ القرآف الكرًن  -ٓٓ

حث العلمي ا١بامعة العراقية )ا١بذر الٌلغوم للمصطلح القرآين، كمعاين الكلمات( كزارة التعليم العإب كالب
 شارع ا٤بتنيب.  –بغداد  – ُـ، مطبعة السيماء، طَُِّسنة 

 الشيخ ا٤بفيد/ األمإب/ ٝباعة ا٤بدرسْب/ ا٢بوزة العلمية بقم.  -ٔٓ
 . ِصحيح مسلم/ شرح النوكم/ إحياء الَباث العريب بّبكت ط -ٕٓ
 القلم بّبكت. لبيب بيضوف/ تصنيف هنج الببلغة/ دار أسامة كـر دمشق/ توزيع دار  -ٖٓ
 كغّبىا من ا٤بصادر األخرل الٍب ٓب أذكرىا لقلة استعمإب ٥با.    -ٗٓ

 

 َُ﴾ يونس/ أىًف ا٢بٍىٍمدي َّللًًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى  ﴿كآخر دعواان 
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 فهرس

 

 حمتويات

ِ
ِ) حُميََّسه آِنِال ِالحُقرح ُ ِ)َوْعح

 

 الرابعالمجّلذ 
 

 ا١باثيةإٔب هناية سورة  السجدةمن سورة 
 ء القرآف الكرًنا( من أجز ِٓ -ُِجزء ) من

 
يْػَيا َوِف اآلِخَرةِ قاؿ تعاىل : ﴿ ُ الَِّذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِؿ الثَّاِبِت ِف اْٖتََياِة الد   ِٕإبراىيم/﴾ يُػثَػبُِّت اّلِلَّ

 الصفح  ا٘تواوع
 ٗ )ىوي  الكتاب( السرية الذاتي  ا٘تختصرة للكتاب

رقمها  ايزوٙت ٔتها اآلخرا سم السورةا
 وترتيبها

عدد 
 آايهتا

إتزء من القرآف 
 وعدد اآلايت

 الصفحات
 إىل من

سورة 
 السجدة

ا٘تنجي / أمل 
التنزيل، 
 ا٘تضاجع

 ٖٗ ٚ ٕٔإتزء  ٖٓ ٕٖ مكي  

سورة 
 حزاباْل

 
 ٜٖٔ ٗٗ ٕٔإتزء  ٖٚ ٖٖ مديي  
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 ٖٕٓ ٜٖٔ ٕٕإتزء  ٗ٘ ٖٗ مكي   سورة سبأ

رقمها  وٙتايز  ٔتها اآلخرا سم السورةا
 وترتيبها

عدد 
 آايهتا

إتزء من القرآف 
 وعدد اآلايت

 الصفحات
 إىل من

 ٖٕٙ ٖٕٓ ٕٕإتزء  ٘ٗ ٖ٘ مكي  ا٘تالئك  سورة فاطر

 سورة يس
قلب القرآف، 
حبيب النجار، 

الرافع ، 
   القااي

 ٜٕٖ ٕٗٙ ٖٕ - ٕٕإتزء  ٖٛ ٖٙ مكي 

سورة 
 ٖٔٛ ٖٖٓ ٖٕء إتز  ٕٛٔ ٖٚ مكي  سورة الذبيح الصافات
 ٖٓٗ ٖٔٛ ٖٕإتزء  ٛٛ ٖٛ مكي  سورة داُود صسورة 
 ٔٓ٘ ٖٓٗ ٕٗ -ٖٕإتزء  ٘ٚ ٜٖ مكي  ؼْ رَ سورة الغُ  الزمرسورة 
 ،حم ا٘تؤمن غافرسورة 

 ٙٙ٘ ٕٓ٘ ٕٗإتزء  ٘ٛ ٓٗ مكي  الطوؿ

سورة 
 فصلت

 حم السجدة، 
سجدة ا٘تؤمن، 
 ا٘تصابيح 

 ٖٕٙ ٙٙ٘ ٕ٘ -ٕٗإتزء  ٗ٘ ٔٗ مكي 

ة سور 
 ٙٚٙ ٖٕٙ ٕ٘إتزء  ٖ٘ ٕٗ مكي  حم عسق الشورى
سورة 
 ٕٕٚ ٙٚٙ ٕ٘إتزء  ٜٛ ٖٗ مكي   حم الزخرؼ الزخرؼ
سورة 
 ٗٗٚ ٖٕٚ ٕ٘إتزء  ٜ٘ ٗٗ مكي  حم الدخاف الدخاف
سورة 
 إتاثي 

حم إتاثي ، 
 ٕٚٚ ٗٗٚ ٕ٘إتزء  ٖٚ ٘ٗ مكي  الشريع ، الدىر

 

 َُيونس /( ذِّ خُْؼَدَُِٔنيَؤَِٕ خُْمَْٔذُ َُِِّوِ سَكآخر دعواان )
 

 

 

 
 



 779 الفهرس / اجملّلد الرابع / من سورة السجدة إىل هناي  سورة إتاثي     / َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

 فهرس

 

ِمباحث آَاث
ِ

ِ) حُميََّسه آِنِال ِالحُقرح ُ ِ)َوْعح
 

 الرابعالمجّلذ 

 الجاثُتإلً وهاَت صىرة  الضجذةمه صىرة 

 ء القرآن الكرَما( مه أجز14 -12مه جزء )

 ُّٖعمراف/ آؿ﴾ َىَذا بَػَياٌف ِللنَّاِس َوُىًدى َوَمْوِعظٌَ  ِلْلُمتَِّقيَ قاؿ تعاىل : ﴿

 
 الصفح  وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا٘توا 
 ٗ )ىوي  الكتاب( السرية الذاتي  ا٘تختصرة للكتاب -

 
 آَاحها( 21)/مكُت/حرحُبها الضجذةمه مباحث آَاث صىرة 

 مه القرآن الكرَم الحادٌ والعشرونالجزء ( 23)
 الصفحت اَِت

 ٛ ٖ فرتى الكذب وىو الصادؽ اْلميقولو )أـ يقولوف افرتاه...(كيف ي -

- 
ُتمل  (ُثَّ يَػْعُرُج ِإلَْيِو ِف يَػْوـٍ َكاَف ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍ  ٝتَّا تَػُعد وفَ قولو )

 اآلي  معىن حركياً فخماً عميقاً 
٘ ٔٔ-ٕٔ 

 ٖٔ ٚ ( وكل شيء غارؽ ابٕتماؿ الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقوُ قولو ) -
َنا ُكلَّ يَػْفٍس ُىَداَىا )قولو  - َنا آَلَتَػيػْ  ٕٓ-ٜٔ ٖٔ...( أكـر هللا اإليساف َوَلْو ِشئػْ
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 ختيار دوف اَّلجبارَّلاب
 ٕٙ-ٖٕ ٙٔ ...( يعم  قياـ الليلتَػَتَجاَّف ُجُنوبُػُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع قولو ) -

- 
َها َوَمْن َأْظَلُم ٝتَّْن ذُكَِّر ِبَِاَيِت رَبِِّو ُثَّ َأْعَرضَ قولو ) من َّل ينفعو  (َعنػْ

 اٙتدى تضره الضالل 
ٕٕ ٖٕ-ٖٗ 

- 
ُهْم أَئِمًَّ  يَػْهُدوَف ِبَِْمرَِن َلمَّا َصبَػُروا قولو ) ...( ابلصِب تدرؾ َوَجَعْلَنا ِمنػْ

 ٖٛ-ٖٙ ٕٗ الرغائب

 
آَاحها ( 22) /حرحُبهامذوُت/االحزابمه مباحث آَاث صىرة 

 لكرَممه القرآن ا الحادٌ والعشرونالجزء ( 62)
 الصفحت اَِت

- 
...( ما خلق هللا أحداً َما َجَعَل اّلِلَُّ ِلَرُجٍل ِمْن قَػْلبَػْيِ ِف َجْوِفوِ قولو )

 ٔ٘-ٛٗ ٗ وِف جوفو اِتاىاف متضاداف

- 
...( النيب )ص( لو الوَّلي  النَّيب  َأْوىَل اِبْلُمْؤِمِنَي ِمْن أَيْػُفِسِهْم قولو )
 على ا٘تؤمني العام 

ٙ ٘ٔ-٘ٗ 

 ٔٙ-ٓٙ ٔٔ ...( اختِبوا اب٘تكاره وبعدىا اب٘تكاـرُىَناِلَك ابْػُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَف قولو ) -

- 
 ...( اْلسوة: القدوةَلَقْد َكاَف َلُكْم ِف َرُسوِؿ اّلِلَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌ  قولو )

 ارورة حياتي 
ٕٔ ٙٛ-ٚٔ 

 ٘ٚ-ٖٚ ٖٕ م الدييا عن هللا تعاىل...( ىؤَّلء َّل تلهيهِمَن اْلُمْؤِمِنَي رَِجاؿٌ قولو ) -

- 
إعداد أىل البيت )ع(  (...لُِيْذِىَب َعْنُكُم الّرِْجَس َأْىَل اْلبَػْيِت قولو )

 ٜٓ-٘ٛ ٖٖ ليكويوا أمناء على الرسال . م  بعد الرسوؿ )ص(لقيادة اْل

- 
ُ َوَرُسولُوُ قولو ) َأْمًرا َأْف َيُكوَف  َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍن َوََّل ُمْؤِمَنٍ  ِإَذا َقَضى اّلِلَّ

 ٜٗ ٖٙ ...(َٙتُُم اْٗتِيَػَرةُ 

 ٗٓٔ-ٖٓٔ ٖٗ ...( صالة مغفرة ورْت ُىَو الَِّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَماَلِئَكُتُو قولو ) -

- 
َ َوَماَلِئَكَتُو ُيَصل وَف َعَلى النَّيبِّ قولو ) ...(  معىن الصالة على ِإفَّ اّلِلَّ

 ٜٔٔ-٘ٔٔ ٙ٘ النيب)ص(

 ٖٕٔ-ٕٓٔ ٜ٘ ...( آي  وجوب اٖتجابيُْدِيَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلبِيِبِهنَّ ولو )ق -

 ٖٚٔ-ٕٖٔ ٕٚ ماي  ...( معىن اْلِإنَّ َعَرْاَنا اْْلََمايََ  َعَلى السََّماَواِت قولو ) -

 
( 43)آَاحها ( 23)ُت/حرحُبهاك/مصبأمه مباحث آَاث صىرة 

 الثاوٍ والعشرونالجزء 
 تالصفح اَِت

َر قولو ) - َنا َداُووَد ِمنَّا َفْضاًل اَي ِجَباُؿ َأوِّّب َمَعُو َوالطَّيػْ  ٖ٘ٔ-ٜٗٔ ٓٔإذا  (...َوَلَقْد َآتَػيػْ
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 أعطى أدىش
 ٘٘ٔ-ٖ٘ٔ ٕٔ از خارؽجاع (...َوِلُسَلْيَماَف الّرِيَح ُغُدو َىا َشْهٌر قولو ) -

- 
ُكْم َلَعَلى ُىًدى َأْو قولو )  صوؿ اٖتوارأ(ِف َااَلٍؿ ُمِبيٍ َوِإنَّ َأْو ِإايَّ

 وقواعد النقاش
ٕٗ ٜٔٙ-ٕٔٚ 

 ٙٚٔ-ٖٚٔ ٕٛ ّتعيأ...( رْت  للناس َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإَّلَّ َكافًَّ  لِلنَّاِس قولو ) -

 
 (34)آَاحها ( 24)/حرحُبها مكُت/فاطرمه مباحث آَاث صىرة 

 الثاوٍ والعشرونالجزء 
 الصفحت اَِت

- 
...( الذي يقّدر النعم  ا النَّاُس اذُْكُروا يِْعَمَ  اّلِلَِّ َعَلْيُكْم اَي أَيػ هَ قولو )

 ٕٚٓ-ٕٙٓ ٖ يشكر ا٘تنعم 

 ٕٗٔ-ٕٔٔ ٛ ...( ايقالب ا٘تفاىيمَأَفَمْن زُيَِّن َلُو ُسوُء َعَمِلِو فَػَرَآُه َحَسًنا قولو ) -

- 
...( الفارؽ بي ِلُح يَػْرفَػُعوُ ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاقولو )

 القوؿ والعمل
ٔٓ ٕٔ٘-ٕٜٔ 

- 
َقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإَّلَّ ِف ِكَتاٍب قولو ) كل   ...(َوَما يُػَعمَُّر ِمْن ُمَعمٍَّر َوََّل يُػنػْ

 ٕٕٔ-ٜٕٔ ٔٔ الكائنات ٙتا أعمار

 ٕٕٛ-ٕٕٚ ٙٔ ( سن  اَّلستبداؿِإْف َيَشْأ يُْذِىْبُكْم َوأيَِْت ِبَْلٍق َجِديدٍ قولو ) -

 ٖٖٕ-ٖٕٓ ٜٔ ( اآلي  ظاىرىا أييق وابطنها عميقَوَما َيْسَتِوي اْْلَْعَمى َواْلَبِصريُ قولو ) -

َا ٥َتَْشى اّلِلََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء قولو ) -  ٕٓٗ-ٖٕٚ ٕٛ ...(العلماء ورث  اْليبياءِإ١تَّ

- 
َنا ِمْن ِعَباِدَن ُثَّ َأْورَثْػَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطفَ قولو ) اصطفاء  (...يػْ
 ٜٕٗ-ٕ٘ٗ ٕٖ العباد

- 
يدبر ا٘تدبروف والقضاء  (...َوََّل ٤تَِيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإَّلَّ ِبَِْىِلِو قولو )

 ٕٔٙ-ٜٕ٘ ٖٗ يضحك

 
( 72)آَاحها ( 25)/حرحُبها مكُت/َشمه مباحث آَاث صىرة 

 الثاوٍ والعشرونالجزء 
 الصفحت اَِت

 ٕٛٙ-ٕٚٙ ٗ ـق حق وعدؿ وتقدّ ي( طر َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ قولو ) -

 ٖٕٚ-ٕٔٚ ٔٔ ...( خشي  هللا ِف اٗتلواتَوَخِشَي الرَّْْتََن اِبْلَغْيِب قولو ) -

- 
...( تبحث اآلي  ِإْذ َأْرَسْلَنا ِإلَْيِهُم اثْػنَػْيِ َفَكذَّبُو٢ُتَا فَػَعزَّْزَن بِثَاِلٍث قولو )

 ٕٚٚ-ٕ٘ٚ ٗٔ  القرآفعن ا٘تنهج اٖتركي ِف

 ٕٕٛ-ٕٔٛ ٕٓ ...( قص  حبيب النجارَوَجاَء ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِ  رَُجٌل َيْسَعى قولو ) -
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- 
ُسْبَحاَف الَِّذي َخَلَق اْْلَْزَواَج ُكلََّها ٝتَّا تُػْنِبُت اْْلَْرُض َوِمْن قولو )

 ...( )قايوف الزوجي  العاـ(أَيْػُفِسِهْم 
ٖٙ ٕٜٕ-ٕٜٖ 

 ٖ٘ٔ-ٖٖٔ ٘ٙ ...( يـو ا٘تفاجآةاْليَػْوـَ ٠َتِْتُم َعَلى َأفْػَواِىِهْم َوُتَكلُِّمَنا أَْيِديِهْم لو )قو  -

- 
ْرُه يُػَنكِّْسُو ِف اْٗتَْلِق قولو )  عمر القوة وعمر الضعف (...َوَمْن يُػَعمِّ

 ٖٛٔ-ٖٙٔ ٛٙ وأهنا سن  اٖتياة

- 
ْيَساُف َأنَّ َخَلقْ قولو ) ِف  (َناُه ِمْن يُْطَفٍ  فَِإَذا ُىَو َخِصيٌم ُمِبيٌ َأَومَلْ يَػَر اإْلِ

 ٕٖٗ-ٖٕٖ ٚٚ غرر اٖتكم )رحم هللا امرًأ عرؼ قدره، ومل يتعّد طوره(

- 
ًئا َأْف يَػُقوَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوفُ قولو ) َا َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشيػْ ارادتو سبحايو  (ِإ١تَّ

 ٕٖٛ ٕٛ بي الكاؼ والنوف

 
آَاحها ( 26)/حرحُبها مكُت/الصافاثة مه مباحث آَاث صىر

 الثالث والعشرونالجزء ( 271)
 الصفحت اَِت

 ٖٖٖ-ٕٖٖ ٘ واْلوقات مشارؽ كثرية ابختالؼ الفصوؿ (َوَرب  اْلَمَشاِرؽِ قولو ) -

- 
َزُفوفَ قولو ) َها يُػنػْ وصف جليل ٗتمر إتن   (ََّل ِفيَها َغْوٌؿ َوََّل ُىْم َعنػْ
 إتميل

ٗٚ ٖٖٗ-ٖٗٗ 

- 
َوِف َذِلَك فَػْليَػتَػَناَفِس كقولو )(ِلِمْثِل َىَذا فَػْليَػْعَمِل اْلَعاِمُلوفَ و )قول

 ٖٚٗ-ٖٙٗ ٔٙ ٕٙا٘تطففي/( اْلُمتَػَناِفُسوفَ 

- 
ـٌ َعَلى يُوٍح ِف اْلَعاَلِميَ قولو ) َّل يوجد سالـ عا٘تي إَّلّ لنوح  (َساَل
 ٕٖ٘-ٖٔ٘ ٜٚ خاص 

 ٖٗ٘-ٖٖ٘ ٗٛ القلب اٗتال من حب الدييا (يمٍ ِإْذ َجاَء رَبَُّو بَِقْلٍب َسلِ قولو ) -

ُ َخَلَقُكْم َوَما تَػْعَمُلوفَ قولو ) -  ٖٚ٘-ٖٙ٘ ٜٙ وهللا خلقكم والِت تعملوف (َواّلِلَّ

- 
فَػَلمَّا بَػَلَغ َمَعُو السَّْعَي قَاَؿ اَي بُػَِنَّ ِإيّنِ َأَرى ِف اْلَمَناـِ َأيّنِ قولو )
 ٖٓٙ-ٖٛ٘ ٕٓٔ واٖتكم  منها قص  أتاعيل الذبيح (...َأْذَِبُكَ 

 ٖٓٚ-ٜٖٙ ٜٖٔ مداخالت قص  يويس واٖتوت (َوِإفَّ يُوُيَس َلِمَن اْلُمْرَسِليَ قولو ) -

- 

ِإيػَُّهْم َٙتُُم  ،َوَلَقْد َسبَػَقْت َكِلَمتُػَنا ِلِعَباِدَن اْلُمْرَسِلَي قولو )
 حقيق  اثبت ، ووعد صادؽ (...اْلَمْنُصوُروفَ 

 

ٔٚٔ-
ٖٔٚ ٖٚٙ-ٖٚٛ 

 الصفحت اَِت( 76)آَاحها ( 27)/حرحُبها مكُت/صمه مباحث آَاث صىرة  
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 الثالث والعشرونالجزء 

- 
( من ااؽ عليو َأَجَعَل اآْلَِٙتََ  ِإَٙتًا َواِحًدا ِإفَّ َىَذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ قولو )
 ٖٚٛ-ٖ٘ٛ ٘ .فالشرؾ عليو أايق ،التوحيد

- 
)ع( ( تسبيح داوود اْْلَْيِد ِإيَُّو َأوَّابٌ َواذُْكْر َعْبَدَن َداُووَد َذا قولو )

 ٖٜٖ-ٜٖٔ ٚٔ وتسبيح اإلماـ زين العابدين )ع( 

- 
بػَُّروا َآاَيتِِو قولو ) ...( التدبر: البحث ِف ِكَتاٌب أَيْػَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌؾ ِلَيدَّ

 ٗٓٗ-ٕٓٗ ٜٕ اعماؽ ا٘تعاين

- 
َبِغي ِْلَحَ قولو ) ...( ايو ٦تلك كل ٍد ِمْن بَػْعِدي َوَىْب ِل ُمْلًكا ََّل يَػنػْ

 ٚٓٗ-ٙٓٗ ٖ٘ َّل هللا مالك ا٘تلكإشيءوَّل ٦تلكو شيء 

 ٓٔٗ-ٜٓٗ ٔٗ قصتو ومعانتو وٞتاتو( ...َواذُْكْر َعْبَدَن أَي وَب قولو ) -

- 
دستور حياة،  :( القرآفأَيْػُتْم َعْنُو ُمْعِرُاوفَ  ،ُقْل ُىَو يَػَبأٌ َعِظيٌم قولو )

 وسبيل ٞتاة
ٙٚ-ٙٛ ٕٗٓ-ٕٗٔ 

 
( 64)آَاحها ( 28)/حرحُبها مكُت/الزمرمه مباحث آَاث صىرة 

 الثالث والعشرونالجزء 
 الصفحت اَِت

يُن اْٗتَاِلُص قولو ) -  ٖٗٗ-ٖٔٗ ٖ ...( ِف اإلخالص يكوف اٗتالصَأََّل ّلِِلَِّ الدِّ

- 
َها َزْوَجَهاقولو ) ...( وحدة  َخَلَقُكْم ِمْن يَػْفٍس َواِحَدٍة ُثَّ َجَعَل ِمنػْ
 ٖٚٗ-ٖ٘ٗ ٙ عال ا٘تضامي ِف القرآف ، مفهـوالنفس

- 
َا يُػَوّفَّ الصَّاِبُروَف َأْجَرُىْم بَِغرْيِ ِحَسابٍ قولو ) ( ابلصِب إتميل ِإ١تَّ

 ٖٗٗ-ٕٗٗ ٓٔ تتهذب النفوس

- 
ُتث اآلي  على عنصر ( َوُأِمْرُت ِْلَْف َأُكوَف َأوََّؿ اْلُمْسِلِميَ قولو )
 ٘ٗٗ-ٖٗٗ ٕٔ ا٘تبادرة

- 
ْر ِعَباِد )قولو ) ( ...( الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػيَػتَِّبُعوَف َأْحَسَنُو ٚٔفَػَبشِّ

 اهنا بشارة القدرة على التمييز
ٔٚ-
ٔٛ 

ٗٗٛ-ٗ٘ٓ 

- 
ُ َصْدرَُه ِلْْلِْساَلـِ فَػُهَو َعَلى يُوٍر ِمْن رَبِِّو قولو ) ( ...َأَفَمْن َشَرَح اّلِلَّ

 تلقي اٖتقايفتاح القلب ل
ٕٕ ٖٗ٘-ٗ٘٘ 

- 
ُ يَػزََّؿ َأْحَسَن اْٖتَِديِث ِكَتااًب ُمَتَشاِّبًا َمثَاينَ قولو ) مفهـو ( ...اّلِلَّ

 ٛ٘ٗ-٘٘ٗ ٖٕ ا٘تتشابو وا٘تثاين

- 
مثاؿ اْل( ...َوَلَقْد َاَربْػَنا لِلنَّاِس ِف َىَذا اْلُقْرَآِف ِمْن ُكلِّ َمَثٍل قولو )

 ٔٙٗ-ٓٙٗ ٕٚ تضرب لالعتبار
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ُ ِبَكاٍؼ َعْبَدُه قولو ) -  ٙٙٗ-٘ٙٗ ٖٙ الكافل واٖتافظ( ...أَلَْيَس اّلِلَّ

- 
َهاقولو ) َا َيِضل  َعَليػْ كما يزرع ( ...َفَمِن اْىَتَدى َفِلنَػْفِسِو َوَمْن َالَّ فَِإ١تَّ

 اإليساف ٤تصد ما زرع
ٗٔ ٗٙٛ-ٗٚٓ 

- 
ِسِهْم ََّل تَػْقَنُطوا ِمْن َرْْتَِ  ُقْل اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَيْػفُ قولو )
 ٕٛٗ-ٜٚٗ ٖ٘ رْت  هللا تغلب غضبو( ...اّلِلَِّ 

- 
أشد ( ...َأْف تَػُقوَؿ يَػْفٌس اَي َحْسَرََت َعَلى َما فَػرَّْطُت ِف َجْنِب اّلِلَِّ قولو )

 ٘ٛٗ-ٗٛٗ ٙ٘ الندام  ِف يـو القيام 

 
( 74)آَاحها ( 33)/حرحُبها مكُت/غافرمه مباحث آَاث صىرة 

 الرابع والعشرونالجزء 
 الصفحت اَِت

- 
ْيِب َوقَاِبِل التػَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِؿ قولو ) إهنا ( ...َغاِفِر الذَّ
 ٔتاء هللا اٖتسىنأِف 

ٖ ٖ٘ٓ-٘ٓ٘ 

- 
ورْت  ربك خري ٝتا ( ...رَبػََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْْتًَ  َوِعْلًما قولو )
 ٣تمعوف

ٚ ٘ٓٚ-ٜ٘ٓ 

- 
تَػَنا اثْػنَػتَػْيِ قولو ) ارط  الطريق خإهنا ( ...قَاُلوا رَبػََّنا َأَمتػََّنا اثْػنَػتَػْيِ َوَأْحيَػيػْ

 ٔٔ٘-ٓٔ٘ ٔٔ العام  لاليساف

- 
يلقي اإلٙتاـ ( ...يُػْلِقي الر وَح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه قولو )

 ٘ٔ٘-ٗٔ٘ ٘ٔ والتسديد على قلب من يشاء من عباده

- 
العي اٗتائن : َتوف مشاعر العفاؼ ( ...يَػْعَلُم َخائَِنَ  اْْلَْعُيِ  قولو )
 ٜٔ٘-ٛٔ٘ ٜٔ والوفاء

- 
التقي : سالح ( ...َوقَاَؿ رَُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن َآِؿ ِفْرَعْوَف َيْكُتُم ِإ٦تَايَُو قولو )
 ا٘تؤمن

ٕٛ ٕ٘ٗ-ٕ٘٘ 

- 
ُ َسيَِّئاتِ قولو ) ( َما َمَكُروا َوَحاَؽ ِبَِِؿ ِفْرَعْوَف ُسوُء اْلَعَذابِ  فَػَوقَاُه اّلِلَّ

 من كاف مع هللا، كاف هللا معو
ٗ٘ ٖ٘ٗ-ٖ٘ٙ 

- 
يْػَيا َويَػْوـَ يَػُقوـُ قولو ) ِإنَّ لَنَػْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن َآَمُنوا ِف اْٖتََياِة الد 

 ٓٗ٘-ٖٛ٘ ٔ٘ دراس  مهم  ٘تفهـو النصر( اْْلَْشَهادُ 

- 

ِإفَّ الَِّذيَن ٣ُتَاِدُلوَف ِف َآاَيِت اّلِلَِّ بَِغرْيِ ُسْلطَاٍف َأََتُىْم ِإْف ِف )قولو 
ٌر   العقيم السقيم ا٘تكابروف ِف إتداؿ( ...ُصُدورِِىْم ِإَّلَّ ِكبػْ

 
٘ٙ ٖ٘ٗ-٘ٗٗ 
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- 
الدعاء: صل  العبد ( ...َوقَاَؿ رَب ُكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم قولو )

 ورااه مبارك  لقربوبربو، ووسيل  
ٙٓ ٘ٗٛ-ٜ٘ٗ 

- 
( ...فَػَلمَّا َجاَءتْػُهْم ُرُسُلُهْم اِبْلبَػيَِّناِت َفرُِحوا مبَا ِعْنَدُىْم ِمَن اْلِعْلِم قولو )

 شياء كثريةأعرفوا شيئاً وغابت عنهم 
ٖٛ ٖ٘ٙ-٘ٙ٘ 

 
آَاحها ( 32)/حرحُبها مكُت/فصلجمه مباحث آَاث صىرة 

 الرابع والعشرونالجزء ( 43)
 الصفحت اَِت

- 
َلْت َآاَيتُُو قُػْرَآًن َعَربِيًّا قولو ) التفصيل: الرتكيز على ( ...ِكَتاٌب ُفصِّ

 ٓٚ٘-ٛٙ٘ ٖ ا٘تقاصد ا٘تهم 

- 
)الذي َّل  (...َوَأمَّا َِتُوُد فَػَهَديْػَناُىْم فَاْسَتَحب وا اْلَعَمى َعَلى اْٙتَُدىقولو )

 ينفعو اٙتدى تضره الضالل (
ٔٚ ٖ٘ٛ-٘ٛٗ 

- 
َحتَّ ِإَذا َما َجاُءوَىا َشِهَد َعَلْيِهْم َٔتُْعُهْم َوأَْبَصارُُىْم َوُجُلوُدُىْم قولو )
 إهنا ا٘تفاجآة ا٘تذىل  ( ...

ٕٓ ٘ٛٗ-٘ٛٙ 

- 
ٜتاطر ( ...َوقَػيَّْضَنا َٙتُْم قُػَرَنَء فَػَزيػَُّنوا َٙتُْم َما بَػْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهمْ قولو )

 ٕٜ٘-ٜٓ٘ ٕ٘ صدقاء السوءأ

- 
ُ ُثَّ اْستَػَقاُموا قولو ) اَّلستقام  فيها ( ...ِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبػ َنا اّلِلَّ

 وَّل مالم  الم  بال أي  يدام الكرام  والسّ 
ٖٓ ٜ٘٘-ٜ٘ٙ 

- 
َوَمْن َأْحَسُن قَػْوًَّل ٝتَّْن َدَعا ِإىَل اّلِلَِّ َوَعِمَل َصاِٖتًا َوقَاَؿ ِإيَِِّن ِمَن قولو )
 إيو ا٘تنهج الرتبوي ِف القرآف( ْسِلِميَ اْلمُ 

ٖٖ ٜ٘ٛ-ٜٜ٘ 

- 
...( َوََّل َتْسَتِوي اٖتََْسَنُ  َوََّل السَّيَِّئُ  اْدَفْع اِبلَِِّت ِىَي َأْحَسُن قولو )

 ٕٓٙ-ٜٜ٘ ٖٗ والذي يدفع ابْلحسن ىو اْلحسن

- 
ر اآلي  من ذّ ...( ُتُ َنا ِإفَّ الَِّذيَن يُػْلِحُدوَف ِف َآاَيتَِنا ََّل ٥َتَْفْوَف َعَليػْ قولو )

 ٛٓٙ-ٙٓٙ ٓٗ اَّلٖتاد وأيواعو وٜتاطره

- 
ََّل أيَْتِيِو اْلَباِطُل ِمْن بَػْيِ يََدْيِو َوََّل ِمْن  ،َوِإيَُّو َلِكَتاٌب َعزِيٌز قولو )
 إيو كتاب ٛتفوظ...( َخْلِفوِ 

ٗٔ-ٕٗ ٜٙٓ-ٙٔٓ 

- 

...( إهنا مائدة علمي  ُفِسِهْم َسُنرِيِهْم َآاَيتَِنا ِف اآْلَفَاِؽ َوِف أَيػْ قولو )
 مفتوح  غني  وعام 

 
ٖ٘ ٕٙٓ-ٕٙٔ 

 
آَاحها ( 31)/حرحُبها مكُت/الشىريمه مباحث آَاث صىرة 

 الخامش والعشرونالجزء ( 42)
 الصفحت اَِت
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- 
ُ َٕتََعَلُهْم أُمًَّ  َواِحَدًة قولو ) إيو فرض مناؼ للتكليف ( ...َوَلْو َشاَء اّلِلَّ

 واَّلختيار
ٛ ٕٙٛ-ٕٜٙ 

- 
منهج هللا ( ...َوَما اْختَػَلْفُتْم ِفيِو ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُو ِإىَل اّلِلَِّ قولو )
 ّل كل خالؼالذي ٤ت ءالكفو ا٘ترجع 

ٔٓ ٖٙٓ-ٖٙٔ 

- 
، وحدة النفس بي الزوجي( ...َجَعَل َلُكْم ِمْن أَيْػُفِسُكْم َأْزَواًجا قولو )

 ٕٖٙ-ٖٔٙ ٔٔ ٙتا دَّلل  فلسفي  دقيق  

- 
َنا إلَْيَك قو  يِن َما َوصَّى بِِو يُوحاً َوالَِّذي َأْوَحيػْ َن الدِّ ( ...لو )َشرََع َلُكْم مِّ

 ٖٙٙ-ٖٖٙ ٖٔ دين هللا واحد موّحد مّتحد

- 
ُ الَِّذي أَيْػَزَؿ اْلِكَتاَب اِبْٖتَقِّ َواْلِميَزاَف قولو ) ىو الدين ا٘توزوف ( ...اّلِلَّ

 ٕٗٙ-ٓٗٙ ٚٔ ابلقرآف والعرتة

ُ َلِطيٌف ِبِعَباِدِه قولو ) -  ٗٗٙ-ٖٗٙ ٜٔ ٔتاء هللا اٖتسىنأوصاؼ و أاللطيف من ( ...اّلِلَّ

- 
ارورة ُتديد ( ُقْل ََّل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًرا ِإَّلَّ اْلَمَودََّة ِف اْلُقْرىَب قولو )

 ةداإلمام  والقيا
ٕٖ ٙٗٛ-ٙ٘ٓ 

- 
ُ الّرِْزَؽ ِلِعَباِدِه قولو ) الثراء والرتؼ (...لَبَػَغْوا ِف اْْلَْرضِ َوَلْو َبَسَط اّلِلَّ

 ٗ٘ٙ-ٕ٘ٙ ٕٚ والغىن يعمي ويصم

- 
ا٘ترء حيث ( ...َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍ  فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم قولو )

 ٛ٘ٙ-٘٘ٙ ٖٓ يضع يفسو

- 
نَػُهمْ قولو ) شاور من َّل اجتهاد مقابل النص، ( ...َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بَػيػْ
 ٗٙٙ-ٕٙٙ ٖٛ ركها عقوٙتااشالرجاؿ 

- 
َتِصُروفَ قولو ) يدافعوف عن ( َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصابَػُهُم اْلبَػْغُي ُىْم يَػنػْ

 يفسهم، وينصر بعضهم بعضاً أ
ٖٜ ٙٙٗ-ٙٙ٘ 

- 
َورَب َك ٥َتُْلُق َما كقولو )( ...٥َتُْلُق َما َيَشاُء يَػَهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإَناًث قولو )

 ٛٙ( القصص/َما َكاَف َٙتُُم اْٗتِيَػَرةُ  َيَشاُء َو٥َتَْتارُ 
ٜٗ-
٘ٓ 

ٙٚٔ-ٕٙٚ 

ُ ِإَّلَّ َوْحًيا قولو ) -  ٗٚٙ-ٖٚٙ ٔ٘ ثالث  طرؽ للوحي( ...َوَما َكاَف لَِبَشٍر َأْف ُيَكلَِّمُو اّلِلَّ

 
آَاحها ( 32)/حرحُبها مكُت/الزخرفمه مباحث آَاث صىرة 

 الخامش والعشرونالجزء ( 78)
 الصفحت اَِت

- 
ىدؼ اللغ  وسيل  ( ِإنَّ َجَعْلَناُه قُػْرَآًن َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوفَ و )قول

 لتوصيل ا٘تعىن
ٖ ٙٚٚ-ٙٚٛ 
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- 
( َوتَػُقوُلوا ُسْبَحاَف الَِّذي َسخََّر لََنا َىَذا َوَما ُكنَّا َلُو ُمْقرِِييَ قولو )
 ، تقرأ ِف السفرمطيقي

ٖٔ ٖٙٛ-ٙٛٗ 

- 
ُر ُمِبيٍ َأَوَمْن يُػَنشَّ قولو ) مبقدار التوّلع ( أُ ِف اْٖتِْلَيِ  َوُىَو ِف اٗتَِْصاـِ َغيػْ

 ابٖتلي  تكوف غري صاٖت  للخصاـ!
ٔٛ ٙٛ٘-ٙٛٙ 

- 
كلم  التوحيد: أساس الدين، ( َوَجَعَلَها َكِلَمً  اَبِقَيً  ِف َعِقِبوِ قولو )

 وحياة النفس
ٕٛ ٜٙٔ-ٜٕٙ 

- 
( ا اْلُقْرءاُف َعَلى رَُجٍل ِمَن اْلَقْريَػتَػْيِ َعِظيمٍ َوقَاُلوا َلْوََّل يُػزَِّؿ َىذَ قولو )

 )قيم  كل امرئ ما ٤تسنو( وليس ما ٦تلكو
ٖٔ ٜٖٙ 

- 
يتفاوت الرزؽ كما ( ...َوَرفَػْعَنا بَػْعَضُهْم فَػْوَؽ بَػْعٍض َدرََجاٍت قولو )

 يتفاوت إتماؿ
ٖٕ ٜٖٙ-ٜٙ٘ 

- 
يرتبط ( ...لِبُػُيوهِتِْم ُسُقًفا ِمْن َفضٍَّ  َٕتََعْلَنا ِلَمْن َيْكُفُر اِبلرَّْْتَِن قولو )

 ي  أكثر ٝتا يرتبط ابْلمور ا٘تعنوي اإليساف ابْلمور اٖتسّ 
ٖٖ ٜٙ٘-ٜٙٚ 

- 
من ( َوَمْن يَػْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْْتَِن يُػَقيِّْض َلُو َشْيطَاًن فَػُهَو َلُو َقرِينٌ قولو )

 َّل ينفعو الرْتن يضره الشيطاف
ٖٙ ٜٙٚ-ٜٜٙ 

- 
ٌر ِمْن َىَذا الَِّذي ُىَو َمِهٌي َوََّل َيَكاُد يُِبيُ و )قول ـْ َأَن َخيػْ اْليبياء  ( َأ

 كلهم فصحاء
ٕ٘ ٚٓٗ-ٚٓ٘ 

- 
َّل ٣توز (فَاْسَتَخفَّ قَػْوَمُو فََأطَاُعوُه ِإيػَُّهْم َكايُوا قَػْوًما فَاِسِقيَ قولو)

 لْليساف اف يذؿ يفسو
٘ٗ ٚٓ٘-ٚٓٚ 

 
آَاحها ( 33)/حرحُبها ُتمك/الذخانمه مباحث آَاث صىرة 

 الخامش والعشرونالجزء ( 48)
 الصفحت اَِت

- 
َلٍ  ُمَبارََكٍ  قولو ) ىي ليل  يزوؿ القرآف ِف ليل  ( ...ِإنَّ أَيْػَزْلَناُه ِف لَيػْ
 القدر

ٖ-ٗ ٕٖٚ-ٕٚ٘ 

- 
إيو يفضيل يعم  َّل ( َوَلَقِد اْختَػْرَنُىْم َعَلى ِعْلٍم َعَلى اْلَعاَلِميَ قولو )

 ضيل قيم تف
ٖٕ ٖٖٚ-ٖٚ٘ 

- 
َا َيسَّْرَنُه بِِلَساِيَك َلَعلَُّهْم يَػَتذَكَُّروفَ قولو ) يّسرنه: كلم  عميق  ( فَِإ١تَّ
 الدَّلل 

٘ٛ ٖٚٗ 

 
آَاحها ( 34)/حرحُبها مكُت/الجاثُتمه مباحث آَاث صىرة 

 الخامش والعشرونالجزء ( 26)
 الصفحت اَِت

َماَواِت وَ قولو ) -  ٙٗٚ-٘ٗٚ ٗ-ٖ...()من عرؼ يفسو فقد اْْلَْرِض آَلَاَيٍت لِْلُمْؤِمِنيَ ِإفَّ ِف السَّ
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 عرؼ ربو(

- 
َهاقولو ) ُكل  يَػْفٍس ( كقولو )َمْن َعِمَل َصاِٖتًا َفِلنَػْفِسِو َوَمْن َأَساَء فَػَعَليػْ

 ٖٛ( ا٘تدثر/مبَا َكَسَبْت َرِىيَن ٌ 
ٔ٘ ٕٚ٘-ٖٚ٘ 

- 

َناُىْم بَػيَِّناٍت ِمنَ قولو ) اْْلَْمِر َفَما اْختَػَلُفوا ِإَّلَّ ِمْن بَػْعِد َما َجاَءُىُم  َوَآتَػيػْ
نَػُهمْ  سببها يوازع البغي والعداوة يفسي  بسبب عقدة ( اْلِعْلُم بَػْغًيا بَػيػْ

 والبغضاء
ٔٚ ٚ٘ٗ-ٚ٘٘ 

- 
البصرية: قوة معنوي  ( ...َىَذا َبَصائُِر ِللنَّاِس َوُىًدى َوَرْْتٌَ  قولو )

 تكشف العجائب
ٕٓ ٚ٘ٙ-ٚ٘ٚ 

- 
ـْ َحِسَب الَِّذيَن اْجتَػَرُحوا السَّيَِّئاِت َأْف َٞتَْعَلُهْم َكالَِّذيَن َآَمُنوا قولو ) َأ
 شياء غلب اْلأبداً ِف أَّل يستوايف ( ...

ٕٔ ٚ٘ٚ-ٚ٘ٛ 

- 
ُ َعَلى ِعْلٍم قولو ) ََذ ِإَٙتَُو َىَواُه َوَأَالَُّو اّلِلَّ اٙتوى: ( ...َأفَػَرأَْيَت َمِن اَتَّ

 يعبده الناس ند هللاأبغض إلو ع
ٕٖ ٚ٘ٛ-ٕٚٙ 

 ٚٙٚ-ٙٙٚ ٕٛ صابع!ابرك  على الركب وأطراؼ اْل( ...َوتَػَرى ُكلَّ أُمٍَّ  َجاثَِيً  قولو ) -

- 

ُتْم قولو ) َىَذا ِكَتابُػَنا يَػْنِطُق َعَلْيُكْم اِبْٖتَقِّ ِإنَّ ُكنَّا َيْستَػْنِسُخ َما ُكنػْ
صدؽ من أولساف اٖتاؿ صف  حاؿ َّل صف  مقاؿ ) ويطق( تَػْعَمُلوفَ 

 لساف ا٘تقاؿ(
ٕٜ ٚٙٚ-ٚٙٛ 

 

 َُيونس /( ؤَِٕ خُْمَْٔذُ َُِِّوِ سَذِّ خُْؼَدَُِٔنيَكآخر دعواان )
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 للباحث مكي قاصم البغدادي)املختصزة( الضرية الذاتية 
 بػداد 1955مواليد: 

 عراقياجلنضية : 

 و1980ٍادر إىل خارز العرام يف ظروف إرٍابية شية 

 1978خرير معَد اإلدارة / الرصافة/ قصه احملاشبة/ بػداد شية صيل العلمي: التح

 .1987درط يف دامعة االوزاعي يف بريوت/ الدراشات اإلشالمية شية     

  ُيعيى بالدراشات الكرآىية.االختصاص: 

 مؤلفاتى 

)العَادة تأصيل الشتئصال( دراشة موضوعية معاصرة  موصوعة الثكافة االصتشوادية -1

يعرية االشتعَادية يف امليعور اإلشالمي، تتألف مً أربعة دلّلدات فيّية مطبوعة، لل

 و، الدار اإلشالمية بريوت. 1993( صفشة، طبعت شية 2200عدد صفشاتَا )

/ دراشة شورة احلند، حتتوي على دسأيً يف دللد فين أهداف الكزآن يف أم الكتاب -2

صفشة، طروسات قرآىية  850ضه و، يف شوريا، دمعل ت2008واسد، مطبوع يف شية 

 حتليلية معاصرة، الدراشة احليوية للكرآٌ، )شورة احلند ميساٌ: فنً َوّفى، اشتوفى(. 

، شبل اليذاة مً اخلصراٌ، طروسات قرآىية حتليلية معاصرة، دراصة صورة العصز -3

 و، دار ضشى للطباعة واليعر يف شوريا، دمعل. 2008صفشة، طبعت شية  240تضه 

، يف امليعور الكرآىي الفريد، طروسات قرآىية حتليلية شوجي املتكافئالضكن ال -4

معاصرة، الدراشة احليوية للكرآٌ، يبشح عً فلصفة الصهً السودي، الكاعدة 

 األشاشية يف احلياة السودية. 

، الفَه احليوي للكرآٌ، وٍو دراشة معاصرة واعية لفَه اليص َوِعُي الُكزآِن امُلَيضَّز -5

ُمَيصَّرة ومؤثرة، ذلرنة للنعاعر، على قاعدة خري الهالو ما قلَّ ودلَّ  الكرآىي بصورة

ٍَُو ِإال ِذِنٌر وال ميّل، وال يبتعد عً الكصد، ويعتند امليَر العاملي للكرآٌ )  ٌِ ِإ

( ويعتند الجكلني نتاب اهلل وعرتتي أٍل بييت، طبع يف دار بصاتني املعرفة ِلِلَعاَلِننَي

 ط األوىل.  2019، يضه أربعة دلّلدات فيية، شية الطبع يف بػداد، ظارع املتييب

 ، مً ىعاو التهافل يف اإلشالو.منوج الوصية الشخصية اهلادفة -6

 



 / السرية الذاتي  )ا٘تختصرة( للباحث مكي قاسم البغدادي  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    791
 

ٌَ َعَلى اليَِّصاِءلكولُ تعاىل ) الِكَواَمُة َجَدلّية بني سوجني -7 ، 34( اليصاء/الرَِّداُل َقوَّاُمو

صورة عادلة ونفوءة ومتأّلكة، دراشة قرآىية حتليلية معاصرة، مفَوو إدارة األشرة ب

َّ ِباِلَنِعُروِفعلى قاعدة ) ٍُ  . 19( اليصاء/َوَعاِظُرو

 شاٍنت يف نتابة حبوخ قرآىية ومكاالت تربوية يف عدة صشف ودلالت متيوعة.  -8

ظارنت يف عدة مؤمترات عاملية وذلّلية، ومَرداىات ومجعيات وميتديات ثكافية،  -9

 وىدوات إشالمية سوارية. 

لعاملي للكرآٌ، يتياشب معُ اخلطاب العاملي، ألكي البشح يف مؤمتر دامعة امليَر ا -10

 ، وُىِعَر يف نتاب املؤمتر )الكرآٌ وقضايا العصر(. 2013الهوفة شية 

البشح يف مؤمتر اإلمامني الهاظه  و األولويات، ُألكيهاظه )ع( وىعااإلماو ال -11

 ب املؤمتر. ، وُىِعَر يف نتا2011واجلواد )ع( الصيوي الجاىي شية 

سدود الرخصة العرعية يف تعاوٌ املصتضعفني مع احلهومة املصتهربة، بني قواعد  -12

البشح يف املؤمتر الجالح  حلرنية لإلماو الهاظه )ع(، ُألكياحلهه الكرآىي والصرية ا

، وُىِعَر يف نتاب 2012الدولي، اإلماو الهاظه )ع( مصدر عطاء خالد لإلىصاىية شية 

 املؤمتر.

اهلداية بني الكول والعنل، ُألكي البشح يف مؤمتر العودة إىل الكرآٌ، يف  إظهالية -13

 ، وُىِعَر يف دللة البصائر الجكافية.  2014دمعل شية  -شوريا

البشح يف مؤمتر الوسدة اإلشالمية  َتَكدَّو على مادة البشح، ُألكيإشلوب البشح َي -14

 ، ىعر يف دللة الجكلني. 1993يف إيراٌ، طَراٌ شية 

 ل معّد برامر يف إذاعة اخلالدوٌعنأ -15

 الربامر الجابتة ثالثة:  -

 برىامر يف العَادة سياة -1

 برىامر أىواع اليفض يف الكرآٌ الهريه -2

ََابرىامر ) -3  (ِلَتِصُهُيوا ِإَلِي

 وبرامر رلتارة غري ثابتة سصب املياشبات يف اإلذاعات والكيوات الفضائية... -
 

َُيونس /( ذِّ خُْؼَدَُِٔنيَؤَِٕ خُْمَْٔذُ َُِِّوِ سَكآخر دعواان )





 


