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 مقدمة أستاذ اللغة العربية 
 

 ثَْ اهلل اُومحٖ اُوؽْْ، ًثو َٗزؼني
 

 ا٢بمد  كصلوات ربنا كسبلمة على سيدان دمحم كآلو الطاىرين
( تدقيقان لغواين، كجدانه َوْعُي الُقرآِف املُيسَّر)ا٢بمد  الذم مٌن علينا إٛباـ ىذا اجمللد من 

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

ُب ا٤بعُب، كال ىو مطٌوؿ فيكوف للخواص كالنخب، الكتاب متوازانن، ال ىو ٨بتصر ال يستو 
الذي تستمتع  ،وأمنا كاف مُيسَّرًا مبوضوعية واعتداؿ، ويعتمد املنهج اليوي املعاصر

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

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

( على ما يلي: رآِف املُيسَّرَوْعُي القُ د )مالصحيحة الٍب ال تتعارض مع آايت القرآف. كيعت
ا٤بنهج ا٢بيوم،  -ِ، ِٕالتكوير/( ِإْف ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِميَ ا٤بنهج العا٤بي للقرآف ) -ُ

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

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

 ر فتنفعو الذكرل، ك٩بن يستمع القوؿ فيتبع أحسنوا ٩بن يتذكٌ ناللهم اجعل
 َُ( يونس/اَلِميَ َأِف اْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِّ اْلعَ كآخر دعواان )

 
  أستاذ اللغة العربية                                                                       

 ضياء ا١بادرم                                                                        
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 دعاء قبم تالوة انقزآن انكزيم

ََِّ ػَجْلِ اهللِ ثِْٖ ُٓؾََّٔلِ هٌٍَُُِيَ ػََِ ػِنْلِىَ ِْٖٓ يٍَُّأُُْنَْ ًِزبثُيَ ىَنَا ؤََّٕ ؤَشْيَلُ اِِّٗ يَُّْاَُِّ﴿: عن اإلماـ الصادؽ )ع(   اهللُ َط

 اَُِّيَُّْ ػِجبكِىَ . ًَثََْْٖ ْْنَيَثَ كْٔب ُٓزَّظِالً فَِْوِيَ ًَؽَجْالً اِىل ِٓنْيَ ىبكِّبً عَؼَِْزَوُ َٗجِِّْيَ ، َُِبِٕ ػََِ اُنَّبؿِنُ ًآُِوِ ًًََالُٓيَ ػََِْْوِ

 اػْزِجبهاً ، كْوِ ًَكٌِْوُ كٌِْواً ، كْوِ ًَهِواءَرِ ػِجبكَحً ، كْوِ َٗظَوُ كَبعْؼََْ اَُِّيَُّْ ًًَِزبثَيَ، ػَيْلَىَ َٗشَوْدُ بِِِّٗ

 ثَظَوُ ػََِ رَغْؼََْ ًَال ٍَْٔؼِ ، ػَََِ هِواءَرِ ػِنْلَ رَـْجَغْ الًَ َٓؼبطْيَ ، عْزَنَتَاًَِ كْوِ ، ٌَٓاػِظِيَ ثِجَْبِٕ بِرَّؼَظَ َِّْٖٓٔ عْؼَِْيناًَِ

 رَغْؼََْ ًَال كّنِيَ ، ثِشَوائِغِ آفِناً ًَاَؽٌْبَٓوُ ، وُآّبرَ رَلَثَّوُؤَ اعْؼَِْين ثََِ كْيب ، رَلَثُّوَ ال هِواءَحً هِواءَرِ رَغْؼََْ ًَال ؿِشبًَحً ،

 ﴾اُوَّؽُْْ اُوَّئًفُ اَْٗذَ اَِّٗيَ هاً ،ىَنْ ءَرِهِوا ًَال  ؿَلَِْخً، كْوِ َٗظَوُ
 

 وكان يقىل )ع( بعذ انفزاغ مه انتالوة

ََِّ اُظّبكِمِ َٗجِِّْيَ ػََِ يَُْزَوُاَّٗ اَُّنُ ًِزبثِيَ ِْٖٓ هَؼَْْذَ ٓب هَوَؤدُ هَلْ بِِِّٗ اَُِّيَُّْ﴿  هَثَّنب . اُْؾَْٔلُ كََِيَ ًَآُِوِ ، ػََِْْوِ اهللُ َط

 ًَاعْؼَِْين ؽَشْوُ ، يف اَُْٗبً يل ًَاعْؼَِْوُ ًَُٓزَشبثِيِو ، ثُِٔؾٌَِْٔوِ ًَُّآُِْٖ ؽَوآَوُ ، ًَُّؾَوُِّّ ؽَالَُوُ ، ُّؾَُِّ َِّْٖٓٔ اعْؼَِْين َّْاَُِّيُ

 ﴾اُْؼبَُٔنيَ هَةَّ آٓنيَ ػِِِّّْنيَ ، ػَِْؤَ يف كَهَعَخً هَوَؤىب آَّخٍ ثٌَُِِّ رُوْهْوِ َِّْٖٓٔ
 

 قزآن وإرقَ إقزأ ان

َيانً  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  َونَػزَّْلَنا﴿ : قاؿ تعاىل  ٖٗ/النحل ﴾ِلْلُمْسِلِميَ  َوُبْشَرى َوَرْْحَةً  َوُىًدى َشْيءٍ  ِلُكلِّ  تِبػْ

َوـُ  ِىيَ  ِللَِّت  يَػْهِدي اْلُقْرآفَ  َىَذا ِإفَّ ﴿ : قاؿ تعاىل رُ  َأقػْ  ﴾َكِبرياً  َأْجراً  ََلُمْ  َأفَّ  صَّاِلَاتِ ال يَػْعَمُلوفَ  الَِّذينَ  اْلُمْؤِمِنيَ  َويُػَبشِّ
 ٗ/اإلسراء

 ِٖ/اإلسراء ﴾َخَساراً  ِإالَّ  الظَّاِلِميَ  َيزِيدُ  َوال ِلْلُمْؤِمِنيَ  َوَرْْحَةٌ  ِشَفاءٌ  ُىوَ  َما اْلُقْرآفِ  ِمنْ  َونُػنَػزِّؿُ ﴿ : قاؿ تعاىل

 ُ/الفرقاف ﴾َنِذيراً  ِلْلَعاَلِميَ  لَِيُكوفَ  هِ َعْبدِ  َعَلى اْلُفْرقَافَ  نَػزَّؿَ  الَِّذي تَػَباَرؾَ ﴿ : قاؿ تعاىل

 ِٖ/النساء ﴾َكِثرياً  اْخِتبلفاً  ِفيوِ  َلَوَجُدوا اّلِلَِّ  َغرْيِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكافَ  َوَلوْ  اْلُقْرآفَ  يَػَتَدبػَُّروفَ  َأَفبل﴿ : قاؿ تعاىل

َا َوَلوْ ﴿ : قاؿ تعاىل هُ  رُ َواْلَبحْ  َأْقبلـٌ  َشَجَرةٍ  ِمنْ  اأَلْرضِ  ِف  َأمنَّ َعةُ  بَػْعِدهِ  ِمنْ  ََيُد   ﴾اّلِلَِّ  َكِلَماتُ  نَِفَدتْ  َما َأْْبُرٍ  َسبػْ
 ِٕ/لقماف

َنا َوَلوْ  َربِّ  َكِلَماتُ  تَنَفدَ  َأفْ  قَػْبلَ  اْلَبْحرُ  لََنِفدَ  َربِّ  ِلَكِلَماتِ  ِمَداداً  اْلَبْحرُ  َكافَ  َلوْ  ُقلْ ﴿ : قاؿ تعاىل  ﴾َمَدداً  مبِْثِلوِ  ِجئػْ
 َُٗ/الكهف
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 إقتذوا بسىّت وبيّكم فإوّها أهذي انسىه
اٍ ،   كىرىتًٌلٍ  ؽى رٍ اكى  قػٍرىأٍ ا اٍلقيٍرآفً  ًلصىاًحبً  يػيقىاؿي : ) عن النيب )ص( نٍػيىاٍ  ُب تػيرىتًٌلي  كيٍنتى  كىمى  آيةو  آًخرً  ًعٍندى  كى تى مىٍنزًلى  فًإفَّ ،  الدُّ

اأي تػىٍقرى   َِّّكنز العماؿ خرب (.ىى
كنز العماؿ ابلدرايًة(   العلمي ابلركايًة، كلكنى القرآفى اب٥بدايًة ، كالعلمى  كال ةً كعنو )ص(: )ليسى القرآفي ابلًتبلك 

 ِِْٔخرب
 ـى وٍ يػى  رى وٍ النػُّ كى  ؼً وٍ ا٣بٍى  يػىٍوـى  نى مٍ األى كى  رً شٍ ا٢بٍى  ـى وٍ يػى  ةى اٍ جى النَّ كى  ءً اٍ دى هى الشُّ  ةى تى يػٍ مً كى  ءً اٍ دى عى السُّ  شى يٍ عى  تى دٍ رى أى  فٍ إً  معاذ اي: ) وعنو )ص(

 ري كٍ ذً  وي نَّ إً فى  آفى ري قي الٍ  سً ري دٍ اً فى  ًة ،لى بلى الضَّ  ـى وٍ يػى  لدى ا٥ٍبي كى  ةً فَّ ا٣بًٍ  ـى وٍ يػى  فى زٍ وى الٍ كى  شً طى عى الٍ  ـى وٍ يػى  مَّ الرَّ كى  رً كي ري ا٢بٍى  ـى وٍ يػى  لَّ الظًٌ كى  تً اٍ مى لي الظُّ 
 ِّْٗكنز العماؿ خرب ( .فً اٍ زى يػٍ مً الٍ  ُبٍ  فه اٍ حى جى رى كى  فً اٍ طى يٍ الشَّ  نى مً  زه رٍ حً كى  نً ٍٞبى الرَّ 

: يػىتػىعىمَّقِْْٓكنز العماؿ خرب ( .آفرٍ قي الٍ  رً وًٌ ثػى يػي لٍ فػى  نى يٍ رً اآلخً كى  ٍْبى لً كٌ األى  مى لٍ عً  دى اٍ رى أى  نٍ مى : ) وعنو )ص(  ،يػيثػىٌوري
ا ًإفَّ : ) وعنو )ص(  ُٗصِٗالبحار( .ٍستىطىٍعتيمٍ ا مىاٍ  مىٍأديبىًتوً  ًمنٍ  اٍ فػىتػىعىلَّميوي  للاً  مىٍأديبىةي  اٍلقيٍرآفى  ىىذى
كنز  ( .بػىٍعضان  بػىٍعضيوي  يػىٍنسىخي  للاً  كىكىبلىـي  ، كىبلىًميى  يػىٍنسىخي  للاً  كىكىبلىـي  ، للاً  كىبلىـى  يػىٍنسىخي  الى  كىبلىًميى : ) (وعنو )ص

 ُِٔٗالعماؿ خرب
ٍادى  ا١بٍىنَّةً  أىٍىلً  عيرىفىاءي  اٍلقيٍرآفً  ٞبىىلىةي : ) وعنو )ص( ا كالرُّسيلي سى ٍاًىديكيفى قػيوٍَّاديىى مستدرؾ ةي أىٍىًل ا١بٍىنًَّة( .كى اٍلميجى

 ِِْصّالوسائل
ًذهً  : )ًإفَّ  وعنو )ص( أي  بى اٍلقيليوي  ىى ا تىٍصدى أي  كىمى ا فىمىا للاً  رىسيوؿى  ايىٍ  ًقيلى  ا٢بٍىًديدي  يىٍصدى  كىةي ًتبلى  )ص( ؿى قىاٍ  ؟ جىبلؤيىى

 ُِْْكنز العماؿ خرب (.اٍلقيٍرآفً 
بػىٍيوً  بػىٍْبى  النػُّبػيوَّةى  تىٍدرىجى سٍ اً  فػىقىدً  اٍلقيٍرآفى  قػىرىأى  مىنٍ : ) وعنو )ص( نػٍ  ِّْٕكنز العماؿ خرب ( .ًإلىٍيوً  ىحى يػيوٍ  ال أىنَّوي  غىيػٍرى  جى

 ْٕهنج الببلغة كتاب( .غىيػٍريكيمٍ  ًبوً  اًبٍلعىمىلً  يىٍسًبقيكيمٍ  الى  اٍلقيٍرآفً  ُبٍ  للاي  للاي : ) عن اإلماـ علي )ع(
يػٍرى  الى : ) وعنو )ع( اًفيػٍ  ٍلمى عً  الى  دىةو اٍ ًعبى  ُب  خى يػٍرى  كىالى ) (هى بػُّرى  الى  ًقرىاءىةو  ُبٍ  خى ا تىدى  ُُِ/ِٗ، البحارٕٓ/ٖٕالبحار(.ًفيػٍهى

 (٤بن استنطقوي  ، كانطقه  ٤بن ٞبلوي  حامله  ، فإنوي  هي القرآفي فاستنطقوي  )ذلكى  :وعنو )ع( 
كاف   فٌ إم منو من ٓب يعمل بو ك ، كأبعدىبو كإٌف ٓب ٰبفظوي  من عملى  الناس ابلقرآفً  )إٌف أحقى  :عن اإلماـ السن )ع(

 ٕٗمي صلإرشاد القلوب للدي (يقرأهي 
بػىٍغي: ) عن اإلماـ الصادؽ )ع(  ( .وً مً لُّ عى تػى  ُبٍ  فى وي كي يى  كٍ أى  ، اٍلقيٍرآفى  مى لَّ عى تػى يػى  ٌبَّ حى  ٲبوت ال أىفٍ  لًٍلميٍؤًمنً  يػىنػٍ

اٍلىفى  مىاٍ ) : عن إبن عباس  ُٕٔ/ُالدر ا٤بنثور ( .ٍيطىٍافً الشَّ  خيطيوىٍاتً  ًمنٍ  فػىهيوى  اٍلقيٍرآفى  خى
( . البحار : )مىٍن رىدَّ ميتىشابىوي القيرآفً  عن اإلماـ الرضا )ع( ًمًو ىيًدمى إٔب ًصراطو مىٍستىًقيمو كى  ّٕٕ/ِٗإٔب ٧بي
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َمُة املَُؤلِّف  ُمَقدِّ
 ُٔالنور/طَيَِّبًة﴾ ُمَبارََكةً  اّلِلَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ﴿َتَِيَّةً  هللا ورْحة عليكم السبلـ -
 ٤بزيد كسببان  كشكره ٕبمده انطقة ا٤بخلوقات كخلق لذكره مفتاحان  ا٢بمد جعل الذم ( المد)-

 ببلئو كحسن نعمائو كتظاىر عطائو كجزيل غنائو لعظيم ٫بمده ، كعظمتو آالئو على كدليبلن  فضلو
 . يناكأمس أصبحنا كبنعمتك ،ستغنيناا كبفضلك ،ىتديناا بنورؾ:  إَلي. ألطافو كخفاء

َيان﴿ كجعلو ،َُٓاإلسراء/نَػَزَؿ﴾ َوِِبْلَقِّ  أَنَزْلَناهُ  ﴿َوِِبْلَقِّ  اب٢بق القرآف أنزؿ الذم ( المد)-  تِبػْ
 ِمنْ  اْلِكَتابِ  ِف  فَػرَّْطَنا ﴿َماك ،ُُُيوسف/﴾تَػْفِصيَل ُكلِّ َشْيءٍ ﴿ كفيو ،ٖٗالنحل/﴾ِلُكلِّ َشْيءٍ 

 شفاءن  كجعلو ،ْٓالكهف/َمَثٍل﴾ ُكلِّ  ِمنْ  ِللنَّاسِ  اْلُقْرآفِ  َىَذا ِف  َناَصرَّفػْ  ﴿َوَلَقدْ  ،ّٖاألنعاـ/َشْيٍء﴾
 أٝبعْب للبشرية ىاداين  كدستوران  ، للعا٤بْب ٭بوذجيان  كمنهجان  ، للمؤمنْب كرٞبة كىدلن  الصدكر ُب ٤با
﴾ ُسُبلَ  ِرْضَوانَوُ  اتػََّبعَ  َمنْ  اّلِلَُّ  ِبوِ  ﴿يَػْهِدي!  .ُٔا٤بائدة/السَّبلـِ

 الطاىرة عَبتو كعلى ،( ص) ا٤بصطفى دمحم للعا٤بْب مهداة رٞبة ا٤ببعوث على كالسبلـ ةكالصبل -
 أصحابو كعلى كا١بود، كالعلـو ا٤بكاـر أكٕب ، كالسنة الكتاب علـو خزائن الكراـ بيتو أىل من
نَػُهْم﴾ ُرَْحَاءُ  اْلُكفَّارِ  َعَلى َأِشدَّاءُ  َمَعوُ  َوالَِّذينَ ﴿  .ِٗالفتح/بَػيػْ
 كأٝبلها كأرعاىا كأكملها كأ٠باىا كأجلها كأعبلىا العلـو أبفضل شرفِب الذم ( المد)-

 . أعطيتِب ما ُب ٕب كابرؾ كأىداىا،
 ُىًدى﴿بقولو( ا٥بداية) كاحدة كلمة تلخصو العظيم القرآف جعل الذم  ا٢بمد-

رآف كتاب ىداية كدراية ا٥بداية ا٣باصة لئلنساف ا٣باص )إنساف النخبة( كالق، ِالبقرة/ِلْلُمتَِّقَي﴾
 يَػْهِدي اْلُقْرآفَ  َىَذا ِإفَّ ، ا٥بداية العامة لئلنساف العاـ ﴿ُٖٓالبقرة/﴾ِللنَّاسِ  ُىًدىلكافة البشرية ﴿

: أرقى درجات العلـو كأفضل ذخر إلستقرار النفوس فهي نعمة ، واَلداية ٗاإلسراء/﴾َأقْػَوـُ  ِىيَ  ِللَِّت 
 ستبصار .ني االالٌنعم كقٌمة القمم ، كهبا ٰبىٍسي 

َا اْىَتَدى ﴿َمنْ قاؿ تعأب - َا َضلَّ  َوَمنْ  لِنَػْفِسوِ  يَػْهَتِدي فَِإمنَّ َها َيِضل   فَِإمنَّ  َعَلْيُكمْ  َأنَ  َوَما َعَليػْ
أنزؿ للا القرآف من أجل أف يتدبره الناس كيتفكركا فيو فهو كتاب مبارؾ على  ، َُٖيونس/ِبوَِكيٍل﴾

يػىٍلعىنيوي   كىاٍلقيٍرآفي  ،لًٍلقيٍرآفً  قىٍارًئو  ًمنٍ  كظهر أثره ُب أخبلقو كأعمالو كإاٌل فىكىمٍ من تدبره كعلَّمو كىداه ، 
بػَُّروا ُمَباَرؾٌ  ِإَلْيكَ  أَنَزْلَناهُ  ﴿ِكَتابٌ كقولو   .ِٗص/األَْلَباِب﴾ ُأْوُلوا َولِيَػَتذَكَّرَ  آََيتِوِ  لَِيدَّ
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:يتعٌمق يثّور، ِْْٓكنز العماؿ خرباآلًخرًٍينى فػىٍليػيثػىوًًٌر اٍلقيٍرآف(  كى  األىٌكًلٍْبى  ًعٍلمى  أىرىٍادى  )مىنٍ عن النيب )ص(-
 ُب غرر ا٢بكم )إفى ىذهً  .كيتدبٌر بتلك ا٤بعجزة ا٣بالدة الٍب تواكب تطٌور الزماف كحداثة اإلنساف

 (ربً ا للخعاىى ىا أكٌ ، فخّبي أكعيةه  القلوبى 
 منهجية البحث :*
عن السبب لكن أيريد ٥با عمـو ا٤بعُب كسعة الداللة  آايت القرآف الكرٙب كإف نزلت ُب خصوص -

ٍارىة( . كىًإ٠ٍبىًعيٍ  أىٍعًِبٍ  : )نػىزىؿى اٍلقيٍرآفي عىلىى ًإاٌيٍؾً  اإلماـ الصادؽ )ع(  ُّٔ/ِالكاُب ايىٍجى
، ِٕالتكوير/ِلْلَعاَلِمَي﴾ ِذْكرٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإفْ ﴿ا٤بنهج العا٤بي لوعي القرآف الكرٙب إبعتبار قولو أعتمدي  -

 َرْْحَةً  ِإالَّ  َأْرَسْلَناؾَ  َوَما، كنبينا )ص( رٞبة للعا٤بْب﴿ِالفاٙبة/﴾اْلَعاَلِميَ  َربِّ فإذا كاف ربنا سبحانو﴿
 نَػزَّؿَ  الَِّذي تَػَباَرؾَ ﴿، كالقرآف دستور حياتنا منهجان عا٤بيان للناس كافةكبقولو َُٕاألنبياء/﴾ِلْلَعاَلِميَ 
فصار ا٤برسل كالرسوؿ كالرسالة كٌلها عا٤بية ،  ،ُالفرقاف/َنِذيرًا﴾ ِلْلَعاَلِميَ  ُكوفَ لِيَ  َعْبِدهِ  َعَلى اْلُفْرقَافَ 

فلماذا ٫بن نعيش ا٤بذىبية ؟! إذف : علينا أف يكوف فهمنا للقرآف عا٤بيان ككعينا لو عا٤بيان كتعاملنا معو 
نساف ُب ٝبيع أ٫باء العآب عا٤بيان كتوصيل ببلغو إٔب كل الناس بصورة عا٤بية مدركسة مشٌوقة يقبلو اإل

بقدر ا٤بستطاع ، فعلينا أف نرتقي إبرادتنا من ا٢بدكد ا٤بذىبية الضٌيقة إٔب اآلفاؽ العا٤بية الواسعة ، 
ٌم( .ُب غرر ا٢بكم  ،كىذا ىو األىم  )مىٍن ًإٍشتػىغىلى اًبٍلميًهٍم ضىيَّعى األىىى

الثقلْب الذم أكصاان رسوؿ للا كمصادر للحديث إبعتبارىم أحد   أعتمد مدرسةأىل البيت )ع( -
َرِت َأْىَل بَػْيِت()ص( هبما   .ُّٔ/ٖتفسّب الرازم)ِكَتْاُب هللِا َوِعتػْ

إٌف ىذا القرآف عظيم القدر ، يكشف لنا سنن للا الكونية كاإلنسانية كالغيبية كالعبلقة ا٤بتبادلة -
الدنيا كعلى ضوئهاٰبصل ا٢بساب بينها ، كعلى ضوء ىذه السنن كالقوانْب تسّب ا٢بياة كاألحياء ُب 

كا١بزاء كالثواب كالعقاب ُب العآب الغييب اآلخر ، لذلك علينا أف ٫برص على فهم القرآف الكرٙب 
، كالقرآف الكتاب الوحيد الذم ةلنفهم منو حركة ىذه السنن كالقوانْب الٍب تنفعنا ُب الدنيا كاآلخر 

عارض كنكسب خّبىا كقدرىا كنتجنب قهرىا يتحٌدث عنها حٌب نسّب معها بشكل متوازو غّب مت
 كمعارضتها .

 )القرآف( ا٣بالق بكبلـ ادكد اإلنساف ٰبيط فكيف ٧بدكدة، قدرة كاإلنساف كاسع أفق القرآف -
 تَنَفدَ  َأفْ  قَػْبلَ  اْلَبْحرُ  َلَنِفدَ  َربِّ  ِلَكِلَماتِ  ِمَداداً  اْلَبْحرُ  َكافَ  َلوْ  ُقلْ ﴿تعأب: قاؿ ا٤بطلق؟ الواسع

َنا َوَلوْ  َربِّ  َكِلَماتُ  سعة كبلـ القرآف غّب ٧بدكدة ال تنفد خزائنو كال َُٗالكهف/ َمَددًا﴾ مبِْثِلوِ  ِجئػْ
 متناهو، غّب كعلمو ادكدة، تفُب غرائبو كال تنقضي عجائبو ، لسعة ذات للا تعأب ا٤بطلقة غّب

 ككفوءان  عا٤بان  كاف كلو ادكد فاإلنسا يتعامل أف ينبغي فكيف مطلقة، ككلها لعلمو مظهر ككبلمو
 ا٤بطلق؟! ا٤بعجزة القرآف مع
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إف للا ال يكشف أسرار كتابو إاٌل ٤بن أصدؽ معو كأحسن ٞبلو ، كعلم كيف يستنطقو كما كرد  -
ٍاًمله ًلمىٍن ٞبىىلىوي  ،ٍستػىٍنًطقيويهي اً : )ذىًلكى اٍلقيٍرآفي فى  اإلماـ علي )ع( عن ًطقه ًلمى  ،فىًإنَّوي حى ٍستػىٍنطىقىوي( !! اى ٍن كىانٍى

يسَّر للقرآف الكرٙب ٧باكالن ٞبل القرآف أبمانة ك 
ي
ستنطاقو الذلك كنت حريصان على الفهم القرآ٘ب ا٤ب

﴾ َعَلْيُكمْ  يَنِطقُ  ِكَتابُػَنا ﴿َىَذاابلعلم  .ِٗا١باثية/ِِبْلَقِّ
ّب صغّب أماـ أحسست ُب نفسي أب٘ب صغ (اٍلمييىسَّر القيرآفً  كىعيي )كإ٘ب عندما فكرت أف أكتب-

 أىنًيقه  دستور كبّب كبّب خبلصة رساالت األنبياء )ع( كىو ثقل السماء ككنزىا ُب األرض )ظىاًىريهي 
ًطنيوي  ائًبيوي  تػىٍفُبى  الى  ،عىًميقه  كىابى ًبًو( كلكنو نزؿ لينقذ  ًإالَّ  الظُّليمىاتي  تيٍكشىفي  كىالى  ،غىرىائًبيوي  تػىنػٍقىًضي كىالى  عىجى

بللة كٱبلصو من ظلمات ا١بهالة، ٩با حفز٘ب أف أستعْب اب عز كجل كأتوكل اإلنساف من حّبة الضٌ 
، ليهديِب للٍب ىي أقـو على فهم كتابو كإدراؾ ّالطبلؽ/َحْسُبُو﴾ فَػُهوَ  اّلِلَِّ  َعَلى يَػتَػوَكَّلْ  َوَمنْ ﴿عليو 

أف ٯبعل معانيو كإٰباءاتو كتشخيص مقاصده كأىدافو ٕبيث نتعلم منو كالنعلمو ، كندعوه سبحانو 
لنا إٔب كل خّب سبيبلن كمن كل ما ال ٰبب مانعان ، كٯبنبنا كل ما ال يليق ابلقرآف كيبعث على 

 التطويل كا٤بلل كيبتعد عن القصد .
كسوؼ إٔبر ُب ىذا البحر القرآ٘ب الضخم متوكبلن على للا ، كأغوص ُب مبناه كمعناه كمغزاه -

أف يعصمِب من الزلل كيسدد٘ب ُب الفكر كالعلم كالقوؿ كإٰباءاتو كفيضو داعيان للا جلَّ ُب عبله 
لُّ( كال يبتعد عن القصد ،  يػٍري اٍلكىبلىـً مىٍا قىلَّ كىدىؿَّ كىالى ٲبي كالعمل كأف أعتمد ُب كتابتو على قاعدة )خى

 و ال يَبؾ جٌلو .كلكن ما ال يدرؾ كلٌ 
 ال ُسْبَحاَنكَ قالُوا ، ﴿ُُْطو/ْلما﴾عِ  ِزْدِن  َربِّ  َوُقلْ ﴿ك٫بن ٬باطب للا تعأب كندعوه فنقوؿ :-

 . ِّالبقرة/الَِْكيُم﴾ اْلَعِليمُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ  َعلَّْمتَػَنا َما ِإالَّ  لََنا ِعْلمَ 
 السبب ف التأليف *
األمة اإلسبلمية ٕباجة إٔب تفسّب مييسَّر  كاف الشهيد دمحم ابقر الصدر يقوؿ لبعض طبلبو إفَّ   -

: ٗبعُب متذٌكر  ميدًَّكره ، ِّالقمر/ُمدَِّكٍر﴾ ِمنْ  فَػَهلْ  ِللذِّْكرِ  اْلُقْرآفَ  َيسَّْرنَ  َقدْ َولَ ﴿للقرآف الكرٙب لقولو 
كمعترب ، فإذا كاف القرآف نصان مييٌسران لكل الناس فا٤بطلوب كا٤برغوب أف يكوف تفسّبان مييسَّران لكل 

يٌسر غّب ان ُب معناه كمبناه ، كعميقان ُب مغز ضالناس أيضان !! مييٌسران انى
ي
اه فهل من متذكر ؟ كا٤ب

ف غرر ، َُٖيوسف/اتػَّبَػَعِِن﴾ َوَمنِ  َأنَْ  َبِصريَةٍ  َعَلى اّلِلَِّ  ِإىَل  اْ َأْدُعوَ  َسِبيِليَ  ﴿َىِذهِ ا٤بختصر ، كقولو 
ـي الكم ـي( . ،: )أىٍحسىني اٍلكىبلىـً مىٍا زىاٍنىوي حيٍسني النًٌظىٍا  كىفىًهمىوي ا٣بٍىٍاصي كىاٍلعىٍا

سّب ذك موضوعية كإعتداؿ مستوعب للمعُب القرآ٘ب ا٤بهم ، سهل الفهم ، ذك حيوية ُب ىذا تف -
الطرح ، كبعيده عن الغموض كالتطرؼ ، كال ٱبرج عن اإلعتداؿ كالوسطية ، كيعتمد الداللة العقلية 

 كالنقلية كالواقعية الصحيحة الٍب ال تتعارض مع نصوص القرآف الكرٙب .
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، منهج ال ىو بسيط كال معٌقد ، ُّْالبقرة/َوَسطًا﴾ ُأمَّةً  َجَعْلَناُكمْ  َكَذِلكَ وَ ﴿ىذا ىو ا٤بنهج الوسط 
)اجلماىري اإلجتماعية كال ىو طويل فيمل كال قصّب ٓب يستوًؼ، إنٌوي تفسّب مييسَّر يتناسب مع 

كالٍب أخذ الشغل كقتها لتحصيل ا٤بعاش ، فإهنا ٓب يتح ٥با الفرصة العامة بكافة إختصاصاهتا(
 طبلع على التفاسّب ا٤بوسوعية الكبّبة كالكثّبة للقرآف الكرٙب .لئل
ىذا ىو مشركعنا التفسّبم ا١بديد كا٤بفيد ، كىو السهل ا٤بمتنع الذم يعتمد تدبر القرآف الكرٙب  -

بعلم ، ألف ابلتدبر ينفتح القلب كٰبيا كيهتدم ٗبعرفة مقاصد القرآف كأسراره ، كبعدـ التدبر ييقفل 
 ﴿َأَفبلكقولو ،ُْْ/ٕٕالبحار ﴾اٍلعىمىى عىمىى اٍلقىٍلب شرٌ ﴿، عن النيب )ص( كيعمىالقلب كيضل 

ـْ  اْلُقْرآفَ  يَػَتَدبػَُّروفَ  عمى القلب أإ٭ٌبا األعمى  عن اإلماـ الباقر )ع( .ِْدمحم/َأقْػَفاَُلَا﴾ قُػُلوبٍ  َعَلى َأ
فإف  ،َٖٓ/ّ نور الثقلْب ،ْٔا٢بج/ ﴾ًٍب ُب الصُّديكرً فىًإنػَّهىا الى تػىٍعمىى اأٍلىٍبصىاري كىلىًكٍن تػىٍعمىى اٍلقيليوبي الَّ ﴿

 عمى البصر أىوف من عمى البصّبة 
عتماد على الفكر العميق األنيق الشفاؼ ا١بٌذاب ، مع األسلوب األديب )ا٢بيوم( الدقيق مع اال -

 ي  ع  )و  ناكؿ الرقيق ا٤بنساب، مع ذكر بعض اإلشارات العلمية كا٢بركية النافعة ُب ٧بلها ا٤بناسب . يت

شرح ٝبيع آايت القرآف ٕبسب تسلسل السور ُب ا٤بصحف الشريف مع  ر(س  ي  الم   رآن  الق  
 األحاديث ا٤بناسبة مع ذكر الفوائد العلمية ا٤بميزة كاإلعجازية ا٢بديثة ابلقدر ا٤بناسب .

ل كحصل شرح مفردات اآلية الصعبة ُب بعضها الكلمة كمعناىا ، كُب بعضها اآلخر ليس بشك-
ختصار ، مراعيان عدـ التطويل، كاال مستقل ، كالشرح من خبلؿ تفسّب ظاىر اآلية العاـ مع الوضوح

كحٌب تكوف للقارئ قدرة ذاتية على فهم كلمات اآلايت كربط معانيها ببعضها من خبلؿ السياؽ ، 
لنص كربطو إٰباءات ا )فوائد(كيكوف لو ا٤بلكة على التدبر كالقدرة على التفكر كالتأمل ، مع ذكر
و نزؿ تدرٯبيان من خبلؿ حركة ابلواقع قدر اإلمكاف ، كال ييفهم القرآف إاٌل من خبلؿ حركة الواقع ألنٌ 

الواقع، كُب ىذا بياف ا٤بنهج ا٢بركي ا٤بؤثر للقرآف الذم يكشف كاقعية القرآف كأتثّبه كحقيقتو ا٥بادية 
 السامية لئلنسانية ٝبعاء .

كإختصاصاهتم ، كالسيما  لعامة الناس بكافة مناز٥بم كدرجاهتم(رس  ي  لم  ا رآن  الق   ي  ع  و  )ككتبنا  -
أصحاب الوظائف كا٤براتب ا٤بتنوعة ، كأصحاب ا٤بهن كا٤بشاريع اإلنتاجية ا٤بختلفة ، كيتناسب مع 
الكبار كالفضبلء كالشباب ا٤بثقف، كيتبلءـ مع األساتذة كالعلماء كا٤بعلمْب كا٤بتخصصْب بكافة 

لعلمية كا٤بهنية ٢بيوية أسلوبو ، كأخص ابلذكر ىذا ا١بيل ا٤ببارؾ )ا٢بافظ للقرآف اإلختصاصات ا
 . (رس  ي  الم   رآن  الق   ي  ع  و  )الكرٙب( كاب لو الذم يطمح أف يتطٌلع إٔب 

وكتبناه بقدرن ال بقدره ، ومبحتوان المبحتواه ، كتبناه بقدر ما يعلمنا هللا ويفتح علينا وتوفيقو -
﴾ ِإالَّ  تَػْوِفيِقي َوَما﴿ لنا  .ٖٖىود/ ِِبّلِلَِّ
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ينُ  ّلِِلَِّ  َأال﴿كتبناه ك٫بن ٬بلص ديننا  تعأب ، فإف للا ال يقبل األعماؿ إاٌل ما خلص منها   -  الدِّ
ي من دعاء اإلماـ السي )ع( ف يـو عرفة، ّالزمر/ اْْلَاِلُص﴾  أىًصلى  حىٌبَّ  ًبرىٍٞبىًتكى  أيٍطليٍبًِبٍ  )ًا٥بًى

(. أيٍقًبلى  حىٌبَّ  ٗبىنًٌكى  كىًإٍجًذٍبًِبٍ  ،ًإلىٍيكى   عىلىٍيكى
كتبناه بشكل حديث يسهل الرجوع إليو لكل آية من كل سورة عند ا٢باجة إليها ، لوجود أرقاـ   -

 السور كاآلايت كاألجزاء ، ُب ا٥بامش العلوم لكل صفحة ، مع إستقبللية كل آية برقمها كتفسّبىا.
ستوعب معانيو كأىدافو كفهم احفظو ك :  يقاؿ وعى القرآف (رس  ي  م  ال رآن  الق   ي  ع  و  )معىن  -

ستيعاب معناه كاإل٤باـ ٗبغزاه ام مبناه ك ر القرآف الكرٙب كتفهُّ مقاصده ، كأدرؾ إٰباءاتو، كمنو تدبُّ 
كاإلحاطة بدالالتو الصحيحة ، كٝبع مفاىيمو كحفظ علومو كعدـ الغفلة عنها كا٢برص على العمل 

: )ًإقٍػرىأيكيٍا اٍلقيٍرآفى  عن النيب )ص(ابلقدر ا٤بمكن ، )ُخُلُقنا الُقرآف(اىدين أف يكوف هبا ، فنسعى ج
 : )أىفٍػلىحى  وف الديث، ُٗصِٗالبحار ج كىًإٍستىٍظًهريكيهي )إحفظوه( فىًإفَّ للاى الى يػيعىذًٌبي قػىٍلبىان كىعىى اٍلقيٍرآفى(

يػٍرى  : )الى  وعنو )ص(مدركان ،  كىاًعينا( يقظان  قػىٍلبىان للاي لىوي  جىعىلى  مىنٍ  ًطقو  ًلعىآبًو  ًإال اٍلعىٍيشً  ُب  خى  ميٍستىًمعو  أىكٍ  انى
)  َتْذِكَرةً  َلُكمْ  ﴿لَِنْجَعَلَهاكٌرـ القلب الذم يعي القرآف كقولو يي  ،كإٌف للا َِْٕكنز العماؿ خربكىاعو

التعبّب يبعث ا٢بياة ُب  الفهم حيومٌ ٗبعُب سهل  )انُميسَّز(أما ، ُِا٢باقة/َواِعَيٌة﴾ ُأُذفٌ  َوَتِعيَػَها
النفوس ، كتنشرح لو القلوب السليمة ، مريح للعقل كخفيف على ا٤بشاعر كمنفتح على العلـو 

َاكعإب ا٤بضامْب كقولو  ، فإ٭با يٌسران القرآف  ٖٓالدخاف/يَػَتذَكَُّروَف﴾،  َلَعلَُّهمْ  بِِلَساِنكَ  َيسَّْرَنهُ  ﴿فَِإمنَّ
ستدالؿ عليك كعلى الناس فهمو كحفظو كاالانك العريب اي دمحم فإذا ىو مييٌسر الكرٙب كسٌهلناه بلس

 َىَلكَ  َمنْ  ﴿لِيَػْهِلكَ اس يتعظوف كيعملوف بو لعٌل النٌ يَػَتذَكَُّروَف﴾ ﴿َلَعلَُّهمْ بو ليحقق القرآف أىدافو 
 حٌٌب  وً بعقلً  للاي  ٌتعوي مى  رآفى القي  عى ٝبىى  نٍ عن النيب )ص( )مى .ِْاألنفاؿ/بَػيَِّنٍة﴾ َعنْ  َحيّ  َمنْ  َوََيَْيا بَػيَِّنةٍ  َعنْ 

 (كخاصتوً  للاً  أىلي  القرآفً  كُب غرر ا٢بكم )أىلي  ُِّٖت( كنز العماؿ خربوي ٲبى 
: أم سٌهلنا معا٘ب كتعابّب آايت القرآف للناس كافة تيسّبان ببل تبسيط  فيكوف معىن َيسَّْرَنهُ  -

هي كشٌوقناه ببل إختصار كال تطويل  كال توسيع كببل سطحية كببل غموض ، كلو كاف القرآف كيىسٍَّرانى
نصان سهبلن بكاملو لكاف بسيطان كسطحيان كبعيدان عن العمق كليس فيو تبياف لكل شيء كال يكوف 
حجة على الناس كافة ، كلو كاف صعبان لكاف لغزان مبهمان كخاصان ك٧بدكدان ٤بستول معٌْب ك٩بيز من 

،  ُٔٔالنساء/ِبِعْلِمِو﴾ ولكن هللا تعاىل ﴿أَنَزَلوُ ىدافو السامية أيضان ، الناس، حينئذو لن ٰبقق القرآف أ
التيسّب  بْب ، ك٘بمع جامعًا مانعًا وحاوًَي لببلغة عالية املضامي جتمع بي اكم واملتشابو

 )املتشابو(كبْب ا٤بعُب العميق الواسع  )اكم(كالتعميق ، فكاف القرآف بْب ا٤بعُب الظاىر الواضح 
فكاف القرآف ميسران شفافان سهل الفهم بعيدان عن البساطة ، كاضحان بعيدان عن التعقيد ، عميقان بعيدان 
عن السطحية، دقيقان بعيدان عن الغموض ، ميٌسران رقيقان بعيدان عن التعسّب شامبلن بعيدان عن التقييد ، 
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: ٘بمع بْب الفهم  لية املضاميوىو ُميّسر بطريقة إعجازية منوذجية متعادلة ومتوازنة وفريدة عا
الظاىرم الواضح الرقيق كالفهم الشموٕب الدقيق ، كالعلم العملي العميق كاألساسي الذم يستوعب  
كل زماف كمكاف كيتناسب مع كٌل إنساف كمع كٌل تطٌور كتقٌدـ كحداثة ُب كٌل زماف كمكاف . كمن 

، كيكوف  ِٖالنساء/َكِثريًا﴾ اْخِتبلفاً  ِفيوِ  َلَوَجُدوا اّلِلَِّ  َغرْيِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكافَ  ﴿َلوْ ىنا يتبْب أٌف القرآف 
قاً  ِِبْلَقِّ  اْلِكَتابَ  ِإلَْيكَ  ﴿َوأَنَزْلَناكقولو ستوّف( ا)القرآف ميزاف دقيق : فمن وّّف ،   بَػْيَ  ِلَما ُمَصدِّ

ُب كتابنا أىداؼ القرآف ُب أـ ، ]راجع تفصيل ذلك  ْٖا٤بائدة/َعَلْيِو﴾ َوُمَهْيِمناً  اْلِكَتابِ  ِمنْ  َيَدْيوِ 
 /ُب مقدمة ا٤بؤلف[ .ْٕالكتاب )دراسة سورة ا٢بمد( مكي قاسم البغدادم ص

 مصادر الديث *
إعتمد على الكثّب من ا٤بصادر القدٲبة كا٢بديثة ، كمنها مصادر التفاسّب الكبّبة كالصغّبة أذكر -

ألمثل )مكاـر الشّبازم(، كمواىب الرٞبن ا٤بيزاف )دمحمحسْب طباطبائي(، كا )املصادر الكبرية(منها 
)عبد األعلى السبزكارم(، كالنور )٧بسن قراءٌب(، كالكاشف )دمحم جواد مغنية(، ك٦بمع البياف 

بلؿ )سيد قطب(، كتفسّب ا٤براغي )أٞبد ظ)الطربسي(، كركح البياف )إ٠باعيل الربكسوم(، كال
 )عبد الكرٙب ا٣بطيب( كغّبىا.  القرآ٘ب للقرآفمصطفى ا٤براغي(، كالتفسّب الكبّب )الرازم(، كالتفسّب

خبلصة التفاسّب ُب أكضح التعابّب )أٞبد مغنية(، ٨بتصر ا٤بيزاف )كماؿ  )املصادر الصغرية(
مصطفى الشاكر( ، التفسّب ا٤ببْب )دمحم جواد مغنية(، صفوة التفاسّب )دمحم علي الصابو٘ب(، التفسّب 

نور الثقلْب)ا٢بويزم(، كنز الدقائق )دمحم ا٤بشهدم(،  لروائية()التفاسري ا ا٤بختصر )د. مصطفى فرج(
الكلم لئلماـ علي )ع( ، ٕبار األنوار  دررك كغرر ا٢بكم  ،الدر ا٤بنثور )السيوطي( كهنج الببلغة

للمجلسي .. كغّبىا. ٓب أكتب مصادر ا٢بديث ككتبت بعضها ، كمقاطع التفسّب ا٤بختارة 
نَبنت يكشف لك كبسهولة عن أم مصدر صادر ، كأصبح االلتطويل ككثرة ا٤بلئلختصار كعدـ ا

تريده ، ك٫بن نقلنا ا٤بصادر أبمانة من مصادرىا التفسّبية أك من مصادر ا٢بديث مع تشكيلها 
بعد ٙبقيقها .كقد تصرفت ُب ا٤بقاطع التفسّبية ا٤بتنوعة بعض الشيء ٗبا يتناسب مع اب٢بركات 

يسَّر  منهجية البحث
ي
 .ا٢بيومٌ ا٤ب

 : قبل اْلتاـ نقوؿو * 
ال إبتداع ، كقدكة صا٢بة يقتدل هبا ليكوف لنا  اللهم إجعل القرآف لنا دستور حياة كمنهج إتباع -

إمامان كنوران كىدلن كرٞبةن كبشرل للمؤمنْب ، لنعمل بو قبل أف يسبقنا ابلعمل بو غّبان ٩بن ال يؤمن 
فيكوف خّبه ٥بم  غىيػٍريكيٍم( ًبوً  اًبٍلعىمىلً  يىٍسًبقيكيمٍ  الى  آفً اٍلقيرٍ  ُبٍ  للاي  : )للاي ٚٗف هنج الببلغة كتاب بو!

 كتبعاتو عليكم! 
اللهم إجعل خيليقنا القرآف الكرٙب ، كحياتنا القرآف الكرٙب ، كتعاملنا مع أنفسنا كمع الناس كمع  -

لشريفة ربنا كُب كل األحواؿ كُب ٝبيع األقواؿ كاألفعاؿ على أساس القرآف الكرٙب كعلى السنة ا
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على رعاية الركاية كدقتها قبل  الصحيحة كعلى العَبة الطاىرة من أىل بيت النيب )ص(، كأحرصي 
 ركاة العلم كثّب كرعاتو قليل. ككتابتها ، فإف ركايتها

َها َعِميَ  َوَمنْ  َفِلنَػْفِسوِ  أَْبَصرَ  َفَمنْ  رَبُِّكمْ  ِمنْ  َبَصاِئرُ  َجاءَُكمْ  ﴿َقدْ قاؿ تعأب -  َعَلْيُكمْ  َأنَ  اَومَ  فَػَعَليػْ
 .َُْاألنعاـ/ْبَِفيٍظ﴾

ـي ًبًو ُبٍ أىٍكقىٍاًت فػىرىٍاًغنىٍا ٰبيى - يٍػنىٍا ، كىمىٍا نػىقيوي ًلنىٍا ٰبيىدًٌدي مىٍا لىدى  دًٌدي مىٍا نىكيويٍف .مىٍا نػىٍفعىليوي ًخبلىؿى سىٍاعىٍاًت عىمى
اٍيىًة كىاٍلًعٍلمى : )لىٍيسى اٍلقيٍرآفي اًبلتًٌبلىكىًة كىالى اٍلًعلٍ  عن النيب )ص(- كنز اًبلدًٌرىاٍيىًة(   مي اًبلٌرًكىاٍيىًة ، كىلىًكنَّ اٍلقيٍرآفى اًب٥بًٍدى

: )كىًإفَّ أىحىقَّ النٍَّاًس اًبٍلقيٍرآًف مىٍن عىًملى ًبًو كىًإٍف ٓبٍى ٰبىٍفىٍظوي ،  وعن اإلماـ السن )ع(، ِِْٔالعماؿ خرب
ٍل ًبوً  ىيٍم ًمٍنوي مىٍن ٓبٍى يػىٍعمى ٍافى يػىٍقرىأيهي( كىأىبٍػعىدى : )مىٍن  وعن النيب )ص(، ٕٗإرشاد القلوب للديلمي صكىًإٍف كى

ًبيػٍرىان( ان أيٍعًطيى أىٍكثػىرى ٩بَّاى أيٍعًطٍي فػىقىٍد عىظَّمى صىًغيػٍرىان كىصىغَّرى كى  ُّصِٗالبحار! أيٍعًطيى اٍلقيٍرآفى فىظىنَّ أىفَّ أىحىدى
خّبان من يومنا ، كطموحنا خّبان من كاقعنا ، كمستقبلنا جعل يومنا خّبان من أمسنا ، كغدان االلهم  -

 ٙٛهنج الببلغة خطبة، ُب خّبان من حاضران، كال ٘بعلنا ٩بن يتساكل يوماه فيكوف من ا٤بغبونْب
ٍغبيوفي  ى  مىنٍ  )اٍلمى ٍغبيوطي  نػىٍفسىوي  غىبى  يَػْوـُ  َذِلكَ  اجْلَْمعِ  لِيَػْوـِ  ََيَْمُعُكمْ  ﴿يَػْوـَ ًدينيوي( لىوي  سىًلمى  مىنٍ  كىاىٍلمى
ٍغبيوفي ف غرر الكم،  ٗالتغابن/التػََّغاُبِن﴾ نٍػيىا شيًغلى  مىنٍ  : )اٍلمى اآلًخرىًة( كالى عىٍيشى ًإالَّ  ًمنى  حىظُّوي  كىفىاتىوي  اًبلدُّ

 عىٍيشي اآلًخرىًة .
 ﴿َفذَكِّرْ اللهم كفقِب أف أكتب كعي القرآف بوعي يرضاه للا كرسولو كأىل بيتو كينفع الناس  -
 ْٓؽ/َوِعيِد﴾ ََيَاؼُ  َمنْ  ْلُقْرآفِ ِبِ 
آية )اجملموع(  ٖٔٙٗآية ، عدد آَيت السور املكية  ٖٕٙٔعدد آَيت السور املدنية -
( آية ف القرآف الكرمي الذي عدد درجات اجلنة بقدر عدد آَيت القرآف الكرمي . ٖٕٙٙ)

 .( سورة ٗٔٔسورة )اجملموع( ) ٕٚسورة واملدنية  ٚٛعدد السور املكية 
 : وف اْلتاـ نقوؿ

 ّلِِلَِّ  اْلَْمدُ  ﴿َوُقلْ جعلنا ٩بن يستمع القوؿ فيتبع أحسنو اجعلنا ٩بن يتذكَّر فتنفعو الذكرل ، ك اربًٌ -
 . ّٗالنمل/فَػتَػْعرُِفونَػَها﴾ آََيتِوِ  َسرُيِيُكمْ 

رْ قاؿ تعأب  -  اّلِلَُّ  َىَداُىمُ  الَِّذينَ  ُأْولَِئكَ  َنوُ َأْحسَ  فَػيَػتَِّبُعوفَ  اْلَقْوؿَ  َيْسَتِمُعوفَ  الَِّذينَ  ِعَباِدي ﴿فَػَبشِّ
 . ُٖ-ُٕالزمر/األَْلَباِب﴾ ُأْوُلوا ُىمْ  َوُأْولَِئكَ 

كتدفع  كاب٢بمد تتم الصا٢بات كتزداد الربكات اْلَعاَلِمَي( َربِّ  ِ  اْلَْمدُ  َأف َدْعَوانَْ  )َوآِخرُ  -
الكاظمية ،  –ـ ُب العراؽ ََِِ/ُ/ِٓ وافقا٤ب ،ىػُُْْ/ٝبادم أكٔب/ ُِبتأريخ  النقمات .

ينُ  ّلِِلَِّ  ﴿َأالداعْب للا تعأب أف يوفقنا ُب مشركعنا القرآ٘ب ا١بديد كا٤بفيد كا٣بالص    الدِّ
 ، إٌف ريٌب ٠بيع ٦بيب الٌدعاء. ّالزمر/اْْلَاِلُص﴾

     بقلم الباحث : مكي قاسم البغدادي 
يُعنػى ِبلدراسػات القػرآنػية
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 ( جيمالرّ  يطافِ الشّ  منَ  ِبِ  ذُ أعو ) ستعاذةاال

 ﴾الرَِّجيمِ  الشَّْيطَافِ  ِمنْ  ِِبّلِلَِّ  فَاْسَتِعذْ  اْلُقْرآفَ  قَػَرْأتَ  فَِإَذا﴿ كعداكتو ككسوستو كنفخو ٮبزه كمن
 الطاعةً  ، كافتحوا أبوابى ابالستعاذةً  ا٤بعصيةً  )اغلقوا أبوابى  :(ع) اإلماـ الصادؽعن  ،ٖٗالنحل/

 كأٛبسك : ٗبعُب أستجّب أستعيذ ، الشيطاف خباثة من اب إعتصم أم ،ُّٔ/ِٗالبحار (ابلتسميةً 
ُذوهُ  َعُدو   َلُكمْ  الشَّْيطَافَ  ِإفَّ ﴿ ا٣ببيث ا٤بتمرد العدك كأعتصم اب من ىذا  ،ٔفاطر/ ﴾َعُدّواً  فَاَّتَِّ

( َأْف َأُكوَف ِمَن اجْلَاِىِليَ  َأُعوُذ ِِبّلِلَِّ كاالستعاذة مفهـو عاـ ىو االلتجاء إٔب الغّب كالتعلق بو كقولو )
 كا١بن من اإلنس منهج للا كلُّ متمٌرًد عن ىو الداللة كاسع معُب :الشيطاف معىن ٕٔالبقرة/

 كسيء سوء كلًٌ  من اب ستعاذةكاال الشياطْب أحد ىي ابلسوء األمارة النفس تكوف كقد كالدكاب،
 ، ٖٗ-ٕٗا٤بؤمنوف/ ﴾ََيُْضُروفِ  َأفْ  َربِّ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  َياِطِي،الشَّ  ََهََزاتِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  َربِّ  َوُقلْ ﴿
ٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َورَبُِّكمْ  ِبَربِّ  ُعْذتُ  ِإّنِ ﴿ َزَغنَّكَ  َوِإمَّا﴿ ، ِٕغافر/ ﴾الَِْسابِ  بِيَػْوـِ  يُػْؤِمنُ  ال ُمَتَكبِّ  ِمنْ  يَػنػْ

 ًمنٍ  ًبكى  أىعيوذي  ًإ٘بٌ  )اللَّهيمَّ  : عن النيب )ص( ، كسوسة : نَػْزغٌ ،  ّٔفصلت/ ﴾ِِبّلِلَِّ  فَاْسَتِعذْ  نَػْزغٌ  الشَّْيطَافِ 
 كىأىعيوذي  ِٓٓ/ٖسنن النسائي تىٍشبىعي( ال نػىٍفسو  كىًمٍن ديعىٍاءو الى ييٍسمىعي كىًمنٍ  ٱبىٍشىعي  ال قػىٍلبو  كىًمنٍ  يػىنػٍفىعي  ال ًعٍلمو 
نىةً  كىًمنٍ  العيميرً  أٍرذىؿً  إٔب أيرىدَّ  كىأفٍ  اٍلبيخلً  ًمنى  اللَّهيمَّ  ًبكى  نٍيا ًفتػٍ ٍابً  كىًمنٍ  الدُّ  غىلىبىةً  ًمنٍ  ًبكى  كىأعوذي  القىرب عىذى

 )مكية( الفاَتة وسورة ، ا٤بلعوف ا٤بطركد : جيمالرّ  ...( كىاٍلفىٍقرً  ا١بٍىٍهلً  كىًمنى  األٍعداءً  كَشىىاتىةً  العىديكًٌ 
ـي  ()الفاَتةُ  : منها أمساء بعدة ومسيت ـي  الكتاب كأ  كالواقيةي  كالوافيةي  كالشافيةي  ا٤بثا٘ب كالسبعي  القرآف كأ
 ... كاألساسي  كالكافيةي  الدعاء( )من كالداعيةي 

: )أىٲبَّىٍا ميٍسًلمو قػىرىأى اٍلفىٍاًٙبىةى أيٍعًطيى ًمنى األىٍجًر كىأى٭بَّىٍا قػىرىأى ثػيليثىًي اٍلقيٍرآًف )كُب ركاية(   عن النيب )ص( فضلها()
أى٭ٌبىٍا قػىرىأى اٍلقيٍرآفى ، كىا ٍيًل كىالى ُب الزَّبػيويًر كىالى ُبى كى ٍلًذٍم نػىٍفًسيى بًيىًدًه مىٍا أىنٍػزىؿى للاي ُب التػٍَّورىاًٍة كىالى ُب اإًل٪بًٍ

 ) ٍا ، كىًىيى مىٍقسيويمىةه بػىٍْبى للًا كىبػىٍْبى عىٍبًدًه كىلىعىٍبًدًه مىٍا سىأىؿى بن عباس اعن . ِْ/٦ُبمع البيافاٍلقيٍرآًف مىثٍػليهى
َوَلَقْد كقولو ) ُُّ/ُا١بامع ألحكاـ القرآف( الكتابً  ل شىيءو أساسان كىأساسي القيرآًف فاٙبةي )إٌف لكي 

ًعا ِمَن اْلَمثَاِن َواْلُقْرَآَف اْلَعِظيمَ  َناَؾ َسبػْ : كل فضل لسورة من سور  مبلحظة عامة ٕٖا٢بجر/(َآتَػيػْ
مقدار الصدؽ مع النفس القرآف يعتمد على ا٤بضموف قبل الشكل، كعلى العمل قبل القوؿ على 

ينُ  ّلِِلَِّ  َأال﴿كمقدار التوجو ا٣بالص   )ككل فضل بشرطو كشركطو  ّالزمر/ ﴾اْْلَاِلصُ  الدِّ
 ستقامة على منهج للا من شركطو( .كاال
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 بسْم اهللِ الرَّمحَن ِالرَّحِيم -ُ
٤بسلمْب إٔب أف البسملة جزء من سورة ا٢بمد كمن كل سورة ما عدا سورة براءة )التوبة( لّبشد ا

طالبان رٞبتو كمعونتو  بْسم هللِا الرََّْحنِ الرَِّحيميبدأكا أعما٥بم كلها كأقوا٥بم ُب ميادين ا٢بياة ا٤بختلفة 
( لفظ هللاكىو مأخوذ من السمو كالرفعة )أسم ُب اللغة ٗبعُب العبلمة ( االبسمكتوفيقو تعأب )

 ،ستحقاؽٌّب ، ك٠بي للا تعأب إ٥بان ألنو معبود اب( ٗبعُب ٙبَوَلو( أم عبد كمن )أَلوَ ا١ببللة من )
( جامع لكل أ٠باء كصفات للا ا١بمالية كالكمالية هللاٙبٌّبت العقوؿ ُب ذاتو ، كلفظ ا١ببللة )

( ٱبتص ٗبن حقت لو العبادة دكف غّبه ، ككل أمر من األمور تبقى بركتو كأتثّبه هللاكا١ببللية ك)
كاف خالصان  قىًبلىوي للا كما كاف لغّبه تعأب فهو ٤با توجو بو إليو ،   بقدر ما  فيو من نصيب فما

ؿو  ًذم أىٍمرو  : )كيلُّ  عن النيب )ص( أي  الى  ابى ( فػىهيوى  اَللًَّ  ٍسمً ابً  ًفيوً  يػيٍبدى أم انقص،  ُْٔ/ُتفسّب التبيافأىبٍػتػىري
وعن اإلماـ الباقر )ع(: ، ِٗ/ُـ القرآفا١بامع ألحكا( السُّوىرً  تيجافي  )البىسىمىلةي عن اإلماـ الصادؽ )ع(: 

  القرآف ُِ/ُا٤بيزاف/ (فيوِ  ليبارؾَ  أو صغريٍ  عظيمٍ  أمرٍ  كل    افتتاحِ  ( عندَ لةُ مَ سَ )البَ  بوِ  ينبغي االتيافُ )
( صيغة ْحنالرّ طمئناف للقلب كبغّبه الضبلؿ ، )استقامة كمنهج حياة للركح ك اكتاب ىداية ك 

ٞبة العامة الشاملة ة الكثّبة على ٝبيع خلقو مؤمنهم ككافرىم كىي الرٌ ٞبٞبة أم ذك الرٌ مبالغة عن الرٌ 
سم عاـ بصفة ا( الرَِّحيمِ ) سم خاص بصفة عامةا( الرَّْْحَنِ )) : (ع) اإلماـ الصادؽ عن، 

( ذك الرَِّحيمِ سم علم خاص بذات للا ال يطلق على غّبه تعأب. )ا: الرَّْْحَنِ ، كّّ/ُاألمثل(خاصة
( صفة مشَبكة بْب ا٣بالق كا٤بخلوؽ ، الرَِّحيمِ مة الثابتة على ا٤بؤمنْب خاصة، )ٞبة الدائالرٌ 

نتهك اكالعقوابت الٍب شرعها للا لعباده ُب الدنيا كالعذاب األليم ُب اآلخرة ، ٤بن تعٌدل حدكده ك 
عن حرماتو ، ىي قهر ُب الظاىر كرٞبة ُب ا٢بقيقة ، ألهنا تربية للناس كزجر ٥بم حٌب ال ينحرفوا 

قاَؿ ﴿شرعو ألف فيها سعادهتم كُب ٘باكزه شقاؤىم كىكذا تكوف الَببية ُب الَبغيب كالَبىيب 
ف دعاء عرفة عن اإلماـ . ُٔٓاألعراؼ/ ﴾َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسَعتْ  َوَرْْحَِت  َأَشاءُ  َمنْ  ِبوِ  ُأِصيبُ  َعَذاِب 

رىًحيمه الى ييوصىفي ) ُٕٗغة خطبة( كهنج الببلماهي كرحيمى  ةً نيا كاآلخرى الدُّ  ٞبنى ايرى )السي )ع(: 
 (.اًبلرًٌقَّةً 

  ﴾اُْؼَبَُِٔنيَ هَةِّ َُِِّوِ اُْؾَْٔلُ﴿ -ٕ
حق يستحقو للا لذاتو ، كجبلؿ أفعالو ، ككماؿ ٗبعُب الثناء كا٤بدح كالشكر،  :اْلَْمُد(( )ّلِِلَِّ  اْلَْمدُ )

اء ( على السرَّ ّلِِلَِّ  اْلَْمدُ ، ك) صفاتو ، كٝباؿ ٨بلوقاتو ، كبدائع غاايتو، كىو أحد معا٘ب الذكر
مد على مكركه سواه ، كا٢بمد  على كل حاؿ. ك)كالضَّ  ( مفتاح كل سداد ، ّلِِلَِّ  اْلَْمدُ راء ، كالٰبي

 ، اليقدًٌر الناس كصبلح كل فساد ، كالذم ال ٰبمد للا اليػيقىدَّر نعمو ، كالذم ال يقدًٌر نعمة للا
فئ اإلحساف ابإلحساف ، كىذا من طبائع اللئاـ كا١بٌهاؿ ، كمن الليـؤ كاليضعهم مناز٥بم ، كاليكا
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فتتاح العبلقة الودية مع للا اٙبصل قسوة القلوب ، كالقلوب القاسية بعيدة عن رٞبة للا . كأكؿ 
( ُب ٝبيع ا٢باالت، فللو سبحانو الثناء كالشكر ، الذم خلقنا كٓب نكن شيئان ِبلمدسبحانو )

ان كرابان لنربح منو كل شيء، ال لّببح منا أمَّ شيء ، فهو الذم أنعم علينا نعمو مذكوران ، كرعا
ظاىرة كابطنة ، فالذم ييقدًٌري النعم ، ىو الذم يشكر ا٤بنعم ، كٰبمده على نعمو كفضلو كإحسانو 

ـي الشُّ عن اإلماـ الصادؽ )ع(.  ٍارًـً ، كىٛبىىٍا ًة ًإٍجًتنىٍابي اٍلمىحى  رىبًٌ  ً  ٍكًر قػىٍوؿي الرَّجيًل ا٢بٍىٍمدي : )شيٍكري النًٌٍعمى
عن تفسّب اآلية فقاؿ : )ًإفَّ للاى عىرَّؼى ًعبىٍادىهي بػىٍعضى  اإلماـ علي )ع(. كسئل ٓٗ/ِالكاُباٍلعىالىًمْبى( 

ٍا اًبلتػٍَّفًصٍيًل ألىنػَّهى  ٍيًعهى ٍا أىٍكثػىري ًمٍن أىٍف ٙبيٍصىى أىٍك نًعىًمًو عىلىٍيًهٍم ٝبىىبلن ، ًإٍذ الى يػىٍقًدريكيفى عىلىى مىٍعرًفىًة ٝبًى
نىٍا(  عن اإلماـ (: اْلَعاَلِميَ  َربِّ . )ُٕ/ُنور الثقلْبتػيٍعرىٍؼ، فػىقىٍاؿى : قػيويليويٍا ا٢بٍىٍمدي ً عىلىى مىٍا أىنٍػعىمى ًبًو عىلىيػٍ

ٍاعىٍاًت ًمٍن كيلًٌ ٨بىٍ اْلَعاَلِميَ  َربِّ : ) الصادؽ )ع( اًٍلقيهيٍم ، كىسىاًٍئقي ( : )يػىٍعًِبٍ مىاًٍلكى ا١بٍىمى ليويؽو كىىيوى خى
: مشتق من الفعل  الربّ . ُٕ/ُنور الثقلْبأىٍرزىاًٍقًهٍم ًإلىٍيًهٍم ًمٍن حىٍيثي يػىٍعلىميويفى كىًمٍن حىٍيثي الى يػىٍعلىميويفى( 

حم ( من الَببية . كيريٌب للا تعأب اإلنساف قبل أف ٱبلقو ، كبعد أف ٱبلقو ، كيربيو كىو ُب ر ترّب )
أمو ، كيربيو ُب كافة شؤكف حياتو ، كمراحل عمره ، كُب دنياه كآخرتو تربية مستمرة شاملة مادية 

 واإلنقياد لربِّ كمعنوية ، فإذا كاف للا يرٞبو كيغيثو ُب كل شيء ، فيستحق ا٢بمد ُب كل شيء ، 
ؾ كعلمك ، : من رابالرب: من كلدؾ كأٌدبك ، كاألبينفي كل الربوبيات ا٤بصطنعة .  العاملي

، ألف تربية ا١بسم قاسم مشَبؾ بْب ٝبيع الكائنات ا٢بية، كتربية كتربية العقل أىم من تربية ا١بسم
كل موجود على كافة أشكالو كأصنافو، ُب ( رب ٌ اْلَعاَلِميَ  َربِّ العقل خاصة ابلفضبلء كالعقبلء. ك)

اقل كغّب عاقل  كال ٲبكن إحصاء عا٤بنا ىذا كُب غّب عا٤بنا ُب كوكبنا كغّبه، كرب كل كائن حي ع
َناَىا َوالسََّماءَ ﴿عدد العا٤بْب، كمعرفة مقدار العوآب، كىي ُب توسعة دائمة، كقولو  َوِإنَّ  ِِبَْييدٍ  بَػنَػيػْ

كلها تتجو إٔب رب كاحد   ( فيو داللة أهناإطبلؽ الربوبية للعاملي مجيعاً ، )ْٕالذارايت/ ﴾َلُموِسُعوفَ 
للا تعأب بقدره كٕبسب قدرتو ، كالذم ٱبرج عن ىذه القاعدة إبرادتو ىو  ، كل كاحد يعبدابلعبادة

 ال َوَلِكنْ  ْبَْمِدهِ  ُيَسبِّحُ  ِإالَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َوِإفْ ﴿الشاذ كالضاؿ كيكوف غنيمة للشيطاف، كقولو 
نػىهيمىارىبُّ السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمى قاؿى كقولو ) .ْْاإلسراء/ ﴾َتْسِبيَحُهمْ  تَػْفَقُهوفَ  ، يبدأ ِْالشعراء/(ا بػىيػٍ

كىآىًخري دىٍعوىاىيٍم أىًف ا٢بٍىٍمدي َللًًَّ رىبًٌ ُب ا١بنة )اب٢بمد ا٤بؤمنوف دعاءىم اب٢بمد كٱبتموف دعاءىم 
 .َُيونس/(اٍلعىالىًمْبى 

  ﴾اُوَّؽِِْْ اُوَّؽَِْٖٔ﴿ -ٖ
البسملة كالسورة ،  شيء ، كعٌم فضلو ٝبيع الكائنات . سبب تكريرٮبا ُب الذم كسعت رٞبتو كلَّ 

مبالغة ُب عظمة معناٮبا ، كدقة مبناٮبا ، كعمق مغزاٮبا . كأيضان تكريرٮبا ألهنما السمة البارزة  
رُّ  مىا : )أىبٍػلىغي ف غرر الكمتعأب ُب ربوبيتو ، كالشاملة ١بميع ا٤بخلوقات.   تيٍضمىرى  ، أىفٍ  الرٍَّٞبىةي  ًبوً  تيٍستىدى
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)راجع أىداؼ القرآف ف أـ ٍٞبىةي( )ايىٍ مىٍن ىيوى أىبػىرُّ يبى ًمنى اٍلوىاًٍلًد الرَّؤيكًؼ كىاأليٌـً اٍلعىطيويًؼ( الرَّ  النَّاسً  ١ًبىًميعً 
ربوبية للا تعأب مبنية  ليبْب لعباده أفٌ  الرَِّحيِم( )الرَّْْحَنِ . كذكر  الكتاب/للمؤلف مكي قاسم/للتوسعة(

 َكَتبَ ﴿النفوس ال ربوبية جربكت كطغياف  اكىم مطمئنو  على الرٞبة كاإلحساف ليقبلوا على طاعتو
ٍلقىان  للاي  خىلىقى  : )مىاٍ  عن النيب )ص(،  ْٓاألنعاـ/ ﴾الرَّْْحَةَ  نَػْفِسوِ  َعَلى رَب ُكمْ   ، يػىٍغًلبيوي  لىوي مىا كىخىلىقى  ًإالَّ  خى
 ًعبىاًدمى الًَّذينى أىٍسرىفيوا عىلىى قيٍل ايى ، كقولو )ََُّٗكنز العماؿ خربغىضىبىوي(  تػىٍغًلبي  رىٍٞبىتىوي  كىخىلىقى 

يعنا  .ّٓالزمر/( أىنٍػفيًسًهٍم الى تػىٍقنىطيوا ًمٍن رىٍٞبىًة اَللًَّ ًإفَّ اَللَّى يػىٍغًفري الذُّنيوبى ٝبًى
  ﴾اُلِِّّٖ ٌَِّّْ َٓبُِيِ﴿ -ٗ

يػٍري األيميويًر خى عن النيب )ص(مالك يـو القيامة، ٗبعُب مالك مصّب اإلنساف كخاٛبتو  ٍا عىٍاًقبىةن()خى  يػٍريىى
كالذم ٲبلك النهاية البد أنو ٲبلك كل ا٤بلفات للبشرية ٝبعاء منذ البداية ، لعبلقة ، ّّٔ/ُٕالبحار

النهاية ابلبداية، كمن العجيب أف يؤمن اإلنساف ابلبداية كينكر النهاية ، كالذم يؤمن اب٢بياة 
نساف العاقل كينكر العقل ، كالذم يؤمن كينكر ا٤بوت ، لعبلقة ا٢بياة اب٤بوت ، كالذم يؤمن ابإل

َنا َوْعداً  نُِعيُدهُ  َخْلقٍ  َأوَّؿَ  َبَدْأنَ  َكَما﴿ابلطاقة كا٢بركة كينكر الركح ، كقولو   ﴾فَاِعِليَ  ُكنَّا ِإنَّ  َعَليػْ
، كٙبديد للا عز كجل لنهاية اإلنساف حٌب يعرؼ كيف يبدأ ، ككيف يربمج حياتو  َُْاألنبياء/

النهاية ا٤برسومة كاتومة ، كال يغفل أك يتغافل عما ييراد منو ، كعما سوؼ ينتهي  كأعمالو، مع
َتِهيْ إليو، ألف ) ( إف للا سبحانو حٌدد النهاية اَل يَػْعِرُؼ َكْيَف يَػْبَدُأ !! ،اْلِذْي اَل يَػْعِرُؼ َكْيَف يَػنػْ

د ا٤بناسب معو من التقول كالعمل اتومة حٌب يعيش اإلنساف متطلعان إليها منذ البداية ، كٰبمل الزا
رَ  فَِإفَّ وتزودوا ﴿الصاّب  ينِ  يَػْوـِ  َماِلكِ ، ) ُٕٗالبقرة/ ﴾التػَّْقَوى الزَّادِ  َخيػْ ( ٙبٌلق ابإلنساف الدِّ

ليتطٌلع إٔب أفق أ٠بى كأعلى من عآب الدنيا كجاذبية األرض ، فتحلق بو إٔب حقيقة عآب الغيب ، 
 ُىوَ  اْلَقِّ  ّلِِلَِّ  اْلَواليَةُ  ُىَناِلكَ ﴿١بزاء كا٢بساب العادؿ . قاؿ تعأب : العآب اآلخر ، عآب القرار كا

رٌ  رٌ  ثَػَواِبً  َخيػْ   .ْْالكهف/ ﴾ُعْقباً  َوَخيػْ
يبِب أساس اإلنساف ، كينٌظم منظومتو الفكرية كقناعتو الشخصية ،  اإلَياف بيـو الدين بصدؽ

ٌسن أخبلقو كطبائعو، كيصحح كيثّب ُب داخلو اإلحساس برقابة للا تعأب لو، ك  ىذا يريب ضمّبه كٰبي
فكره كسلوكو ، كٰبفظ فطرتو كصفاءه كيهذًٌبي قناعاتو ، كٯبعلو يتطٌلع إٔب أفق ساـو فوؽ حدكد 

ينِ  يَػْوـِ األرض ، كبذلك يستقيم اإلنساف ا٤بؤمن ُب نفسو كفكره كتتوازف أقوالو كأفعالو . ) (: الدِّ
أنو ٨بلوؽ ٥بدؼ ساـو ٨بلوؽ للبقاء ال للفناء ، ٨بلوؽ لآلخرة ، يعطي للخلق فلسفتو العميقة ، ك 

كلوال ىذا اليـو الضركرم ا٢باسم لكاف ٝبيع ا٣بلق عبثان كابطبلن كللا منزٌه  )الدنيا مزرعة اآلخرة(ك
 َأَكادُ  َيةٌ آتِ  السَّاَعةَ  ِإفَّ ﴿، كقولو  ُُٗآؿ عمراف/ ﴾ُسْبَحاَنكَ  َِبِطبلً  َىَذا َخَلْقتَ  َما رَبػََّنا﴿عن ذلك 

، إفَّ الدنيا لغزه مبهم لوال اإلٲباف ابآلخرة ٤با عرؼ  ُٓطو/ ﴾َتْسَعى مبَا نَػْفسٍ  ُكل   لُِتْجَزى ُأْخِفيَها
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يِن(  يَػْوـِ  )َماِلكِ للحياة من معُبن ساـو ! كجاء  لتثبيت القاعدة الَببوية ُب  الرَِّحيِم( )الرَّْْحَنِ بعد الدِّ
 َعَذاِب  َوَأفَّ  ، الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  َأنَ  َأّنِ  ِعَباِدي نَػبِّئْ ﴿َبىيب بعد الَبغيب الَبغيب كالَبىيب كيكوف ال

: من أصدؽ ا٢بقائق، كمن أقول يـو القيامة: فائدة . َٓ-ْٗا٢بجر/ ﴾األَلِيمُ  اْلَعَذابُ  ُىوَ 
طق بو الواقع، يقره العقل السليم، كيثبتو الدليل كينيـو البديٌهيات، كبو تفهم فلسفة ا٢بياة، فهو 

كيصدقو العلم ا٢بديث، كتؤيده النصوص الكثّبة ُب األدايف السماكية ا٤بتنوعة، كيدعمو القرآف 
يـو كالسنة، كال تنكره ا٢بجج كالرباىْب، فهو إٲباف ابلقلب كإقرار ابللساف كعمل ابألركاف )

 (! فىمىٍن كىٌَب ، إٍستػىٍوَبى  :ًميزىافه دىًقٍيقه : القيامة
  ﴾ََْٗزَؼِنيُ ًَبَِّّبىَ َٗؼْجُلُ بَِّّبىَ﴿ -٘

 إٔب للا حاجات اإلنساف إٔب للا تعأب ، كأفضل القرىب أىم كيتضمن ، من السورة الثا٘ب القسم ىذا
ؾَ ستعانة . )، ابلعبادة كاالتعأب ؾَ ( نَػْعُبدُ  ِإَيَّ توكيد ، خصص العبادة : أداة حصر كٚبصيص ك ِإَيَّ

ستقامة على الفرائض كا٤بستحبات ، كاإللتزاـ ابألكامر اإل٥بية كاال ( ُبالعبادة، كتتحقق )اب تعأب
بكل عمل إنسا٘ب انفع  العبادةهنجو، كاإلنتهاء عن نواىي الشريعة السهلة السمحة، كتتحقق 

 مىا ًاٍمرًئو  كيلًٌ  )ًقيمىةي  ٔٛف هنج الببلغة حكمللناس كدكافعو سليمة كمٍرضٌية عند للا كصا٢بة للناس 
ستعانة إاٌل اب ، كإذا كاف للا كحده ىو الذم يستعاف بو ، كللا اوي(. ال عبادة إاٌل  ، كال ٰبيًٍسني 

 ا٤بعقدة كاألكضاع ا٤بستكربة النظم ستذالؿا من البشرم الضمّب كحده ىو الذم ييعبد ، فقد ٚبٌلص
 العبادة ألف كاإل٫برافات تكا٣برافا كاآلفات كالغلو كالفساد ا١باه كأصحاب كالطغياف ا٤بتكررة كا٤بعاانة
 ، ا٤بفركضة كغّب ا٤بفركضة ، كا٤بعنوية ا٤بادية حياتنا نواحي كل تشمل العبادةك ! كفوز كسعادة سيادة

 كتطهّبىا كتزكيتها النفس ك٧باسبة ، عبادة فهي ، صدقة الطيبة الكلمة فتكوف ، كاألفعاؿ األقواؿ ُب
 إٔب ا٤بستضعفة األمة كرفع عبادة فهو الناس نفع نم الناس كخّب ، العبادات أفضل من النقائص من

 حيٍسني  )العبادةي  :الصادؽ )ع(  اإلماـ عن ، كىكذا .. العبادات من أفضل ا٤بتقدـ ا٢بضارم ا٤بستول
ٍا( الًٍَّبٍ ييطىاٍعي للاي  اٍلويجيويهً  ًمنٍ  اًبلطٍَّاعىةً  النًٌيىةً   اٍلعىٍادىًة( غىلىبىةي  ، ٍادىةً )أىٍفضىلي اٍلًعبى  :ف غرر الكم، ّٖ/ِالكاُبًمنػٍهى

 اإلٲباف حبلكة لوال ، مغزاىا ٙبقق كال ، معناىا ال تيفهم مبهمان  لغزان  تبقى ا٢بياة أف حٌب )السيئة(،
  . الرٞبن كعبادة

 ، ا٤بؤمن قلب ٚبليص يتم ، ا٤بميزة الصادقة العبادة كهبذه ، الناقصة العبادة تنفي ،الصادقة والعبادة
 الضالة كالقيادات األشخاص عبادة من كالتخلص ، للا سبيل عن كا٤بضلة لضالةا السبل كافة من

ُب ا٥بول كأصحاب ، النفوذ كأصحاب
ي
 من التخلص كىكذا .. ارمة كاللذات النساء كحب كا٤ب

عن اإلماـ  ، ُّالتوبة/ ﴾اّلِلَِّ  ُدوفِ  ِمنْ  َأْرَِبِبً  َورُْىَبانَػُهمْ  َأْحَباَرُىمْ  اَّتََُّذوا﴿ كقولو ، الضبلالت كافة
للاً  )أىمىاٍ  : اآلية ُب الصادؽ )ع( اٍ  أىنٍػفيًسًهمٍ  ًعبىادىةً  ًإٔبى  دىعىٍوىيمٍ  كىلىوٍ  أىنٍػفيًسًهمٍ  ًعبىٍادىةً  ًإٔبى  دىعىٍوىيمٍ  مىاٍ  كى  لىمى



 10 / اجلزء األوؿ ٚ/ مكية / عدد آَيهتا ٔ / سورة الفاَتةَوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

اٍبيوىيمٍ  لُّواٍ  كىلىًكنٍ  ،أىجى . ّٖٗ/ِالكاُب يىٍشعيريكيفى( الى  حىٍيثي  ًمنٍ  فػىعىبىديكىيمٍ  حىبلىالن  عىلىٍيًهمٍ  كىحىرَّميواٍ  حىرىٍامان  ٥بىيمٍ  أىحى
َراطَ ) فائدة: ما يوصل إٔب السعادة للركح كا١بسد، كُب الدنيا كاآلخرة كالعلم ( اْلُمْسَتِقيمَ  الصِّ

الصحيح اب كٗبنهجو كأحواؿ الكوف كسنن االجتماع، كقد ٠ٌبى ىذا صراطان مستقيمان تشبيهان لو 
إٔب غاية، فهذا سّب معنوم يوصل إٔب غاية يقصدىا ابلطريق ا٢بٌسي، إذ كل منهما موصل 

للا معونة غيبية  من( داللة تصحبها واَلدايةاإلنساف، كذاؾ سّب حٌسي يصل بو إٔب غاية أخرل )
ؾَ و )لل( الزٌ  نى ة أمً صمى العً  مى أ٥بً  نٍ )مى  ف غرر الكم:تعصمنا من الزلل كتسددان ُب القوؿ كالعمل،   ِإَيَّ

: طلب ا٤بعونة كا٤بساعدة من للا بكل شيء كُب كل األحواؿ إلٛباـ كل  ستعانةاال( معُب َنْسَتِعيُ 
، كىي أفضل ما طلب العباد  ؿبلساف الاؿ واترة بلساف املقاَ ستعانة األعماؿ ، اترة تكوف اال

من رهبم قضاء حوائجهم ، كىدايتهم ٤با ينفعهم كحسن عاقبتهم . كُب ذلك إشارة إٔب أف اإلنساف 
ونة من للا تعأب مباشرةن كببل كساطة من نيب أك رسوؿ أك إماـ ، كىذا يقوم صلتنا يطلب ا٤بع

وف اآلية ستعانة بو كالتوكل عليو . ى قدر ثقتنا اب تعأب تكوف االكثقتنا اب تعأب مباشرة ، كعل
كاإلتباع  تعأب ستعانة  سبحانو ، كتوحيد الوالء كالوفاء كاإلنتماء إٔب توحيد العبادة كاال توجيو

ببل تقٌلب كال تذبذب من ىنا كىناؾ كبذلك تثبت الشخصية اإلسبلمية كتستقيم . كلمة 
( مطلقة ، غّب مقيدة بكيفية كالبكمية ، كالبقوؿ كالبفعل ، كٓب ٙبدد طريقتها ككسيلتها َنْسَتِعيُ )

و كإٲبانو لذلك قدار علمكآليتها ، ليكوف كل إنساف مستعينان اب ٕبسب طريقتو ككعيو كقدره كم
ؾَ ستعانة اب أبداة ا٢بصر )حصر اال  ( . ِإَيَّ

ىي السعي ٫بو عمل ٩بكن ، كالتطٌلع ٫بو أفق أرحب ، كطموح أحسن ،  ستعانة ِب تعاىلواال
سن نظاـ كعيش أىنأ . فاال ستعانة اب مفهـو نسيب متبادؿ ، يزيد كينقص ، فبمقدار ما ٰبي

ستجابة كا٤بعونة ، بنفس مقدار حسن التوجو ، فيكوف أتثّب اإلنساف على قدر ستعانة ، يناؿ االاال
ٮبتو النفسية ، كمقدار حجتو العلمية ، كقبوؿ عملو على قدر صبلح نيتو ، كصدؽ سريرتو، كتنزؿ 
معونة الرٞبن كتوفيقو على قدر سعي اإلنساف كمقدار ٘بربتو كمستول خربتو كحاجتو . فتكوف كل 

ستعانة اب كٗبنهجو من أجل ستعانة اب تعأب . كاالا عبادة ، كأيضان كل عبادة ىي ستعانة ابا
، فهو  َُُآؿ عمراف/ ﴾ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإىَل  ُىِديَ  فَػَقدْ  ِِبّلِلَِّ  يَػْعَتِصمْ  َوَمنْ ﴿خدمة الناس كقولو 

 عىٍوفً  ُب  : )للاي  ف الديث،  ّالطبلؽ/ ﴾وُ َحْسبُ  فَػُهوَ  اّلِلَِّ  َعَلى يَػتَػوَكَّلْ  َوَمنْ ﴿طريق التوكل على للا 
ـى  مىاٍ  اٍلعىٍبدً   .أىًخٍيًو( عىٍوفً  ُب  اٍلعىٍبدي  دىٍا

بلفظ ا١بمع كٓب يقل  ﴾َوَنْسَتِعيُ  نَػْعُبدُ ﴿ٍعتىصىمى اًبً عىزَّ مىٍطلىبيوي( ، كجاءت اآلية اً : )مىٍن ف غرر الكم
كذلك لئلعَباؼ بقصور العبد عن الوقوؼ ٕبضرة للا )إاٌيؾ أعبد كإاٌيؾ أستعْب( بلفظ ا٤بفرد ، 

:  فائدةٗبفرده، بل إنضم مع سبيل ا٤بؤمنْب ، فنحن ٝبيعان نعبدؾ كنستعْب بك لتتقبلِب معهم . 
 َوالتػَّْقَوى اْلِبِّ  َعَلى َوتَػَعاَونُوا﴿نواع ا٣بّب كالصبلح أأمران للا أف نتعاكف كيساعد بعضنا بعضان بكل 
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، كىذا التعاكف بْب الناس على أساس الرب كالتقول ،  ِا٤بائدة/ ﴾َواْلُعْدَوافِ  اإِلثِْ  َعَلى واتَػَعاَونُ  َوال
ستعانة أبمر للا أف نتعاكف . كىكذا عندما نزكر ركضة استعانة غّب مباشرة اب تعأب ، ألهنا افهو 

م الصا٢بة فهم األسوة ستعانة بسّبهتاالنيب )ص( أك ركضات األئمة من أىل بيت النيب )ع( ، فهي 
ستعانة ٔباىهم عند للا افهي   ّٓا٤بائدة/ ﴾اْلَوِسيَلةَ  ِإَلْيوِ  َوابْػتَػُغوا اّلِلََّ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػ َها َيَ ﴿

وىكذا تتعدد تعأب فنقوؿ اللهم ٕبق منزلتهم عندؾ إقًض ٕب حوائجي فهم كسيلٍب إليك، 
 َيهِديَوُ  َأفْ  اّلِلَُّ  يُِردْ  َفَمنْ ﴿على معرفة اإلسبلـ  ستعانة ِباالستعانة بتعدد مواردىا، مثل: اال

ُتمْ ﴿لنكوف خّب األمم  ستعانة ِباال، ُِٓاألنعاـ/ ﴾ِلئِلْسبلـِ  َصْدرَهُ  َيْشَرحْ  رَ  ُكنػْ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّةٍ  َخيػْ
َهْوفَ  ِِبْلَمْعُروؼِ  ََتُْمُروفَ  ِللنَّاسِ  ُب ستعانة ِب اال،  َُُآؿ عمراف/ ﴾ِِبّلِلَِّ  ُنوفَ َوتُػْؤمِ  اْلُمنَكرِ  َعنْ  َوتَػنػْ

َناهُ  اأَلْرضِ  ِف  َلوُ  َمكَّنَّا ِإنَّ ﴿التمكْب ُب األرض  ،  ْٖالكهف/ ﴾َسَبباً  َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوآتَػيػْ
،  ٕالرعد/ ﴾َىادٍ  قَػْوـٍ  َوِلُكلِّ ﴿أف ٯبعلك من الدعاة إٔب طاعتو كالقادة إٔب سبيلو  ستعانة ِباال

 . ُُٓالبقرة/ ﴾تَػْعَلُموفَ  َتُكونُوا لَْ  َما َويُػَعلُِّمُكمْ ﴿لزايدة علومنا  ستعانة ِبواال
 ﴾أَُُْْزَوَِْْ اُظِّوَاؽَ اىْلَِٗب﴿ -ٙ

ستقامة ُب حياة اآلية على ىيئة دعاء كإختارت أفضل الدعاء للداللة على أٮبية الدعاء كا٥بداية كاال
( اْىِدنَ ستعانة اب ، كالثقة بو سبحانو . )سائل الَببوية لبل( أحد الو والدعاءاإلنساف ا٤بؤمن، )

: القاعدة األساسية ُب بناء الشخصية القرآنية ، كأىم نعمة من للا تعأب لئلنساف ،  اَلداية
( ٗبعُب واَلداية. )ُٕدمحم/ ﴾تَػْقواُىمْ  َوآاَتُىمْ  ُىًدى زَاَدُىمْ  اْىَتَدْوا َوالَِّذينَ ﴿كأفضل معونة لو 

رشاد كالداللة على الشيء ُب كل شيء ، كتتنوع ا٥بداية مع تنوع آفاؽ ا٢بياة، كٚبتلف موازينها اإل
 ِِبّلِلَِّ  يُػْؤِمنْ  َوَمنْ ﴿كمستوايهتا كنسبها مع إختبلؼ الناس كتنوع مستوايهتم كعلومهم ككعيهم .. 

 تعأب جعل ُب كل ٨بلوؽ : إف للا ، فاَلداية العامة اَلداية عامة وخاصة  ُُالتغابن/ ﴾قَػْلَبوُ  يَػْهدِ 
قاَؿ ﴿ما يهتدم ٢بفظ حياتو كبقائو ، كزكده ابلغرائز كا٢بواس الٍب يسعى هبا لقضاء حوائجو قاؿ 

( ،  ف غرر الكم:،  َٓطو/ ﴾َىَدى ثَّ  َخْلَقوُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َأْعَطى الَِّذي رَبػ َنا )اًب٥ٍبيدىل يىٍكثػيري اإًلٍسًتٍبًصٍاري
٤بن يطلبها ، كيسعى من أجلها، كيعرؼ قيمتها كأٮبيتها كيعتز هبا كيفتخر إذا  ةاَلداية اْلاصأٌما 

 اّلِلَُّ  َعِلمَ  َلوْ ﴿( ٤بن أيابىا كيعرضي عنها اَلدايةان٥با كيسعى إٔب تنميتها . كللا تعأب اليعطي )
بل يعطيها ٤بن يريدىا كٱبتار  ِّألنفاؿ/ا ﴾ُمْعِرُضوفَ  َوُىمْ  لَتَػَولَّوا َأمْسََعُهمْ  َوَلوْ  أَلمْسََعُهمْ  َخرْياً  ِفيِهمْ 

ٍاًف اٍلمىقىٍاًؿ ! كقولو  ٍا بًًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ أىـٍ بًًلسى  َمنْ  يَػْهِدي﴿من ٰببها كيرغب فيها، كيستعد ٥با ، كىيىٍطًلبػيهى
أرادىا،  ( ُب أف للا سبحانو اليريد ا٥بداية إاٌل ٤بنوالكمة، )ُِْالبقرة/ ﴾ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإىَل  َيَشاءُ 

كذلك ألف مفهـو الدين اليكوف ابإلكراه ، كالتتحقق كرامة اإلنساف إاٌل مع العلم كاإلرادة 
كاإلختيار كالرضا التاـ، كأف يتحمل اإلنساف مسؤكلية عملو كإختياره ، كالمسؤكلية كالتكرٙب مع 
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،  ُِٓالنحل/ ﴾ِِبْلُمْهَتِدينَ  َأْعَلمُ  َوُىوَ  َسِبيِلوِ  َعنْ  َضلَّ  مبَنْ  َأْعَلمُ  ُىوَ  رَبَّكَ  ِإفَّ ﴿ا١برب كاإلكراه. 
 ٗيونس/ ﴾ِبَِِيَاهِنِمْ  رَبػ ُهمْ  يَػْهِديِهمْ ﴿( : أساسها اإلٲباف ، كعلى قدر اإلٲباف تكوف ا٥بداية واَلداية)

َراطَ ﴿،  ّاألعلى/ ﴾فَػَهَدى َقدَّرَ  َوالَِّذي﴿،  الطريق ا٢بق الواحد الثابت العادؿ ،  ﴾اْلُمْسَتِقيمَ  الصِّ
عتداؿ ، البعيد عن التعصب كالتطرؼ كالغلو ، كىذا ٰبصل م يدعو إٔب التوازف كالتفاضل كاالالذ

َراطَ ٗبقدار العلم كاإلٲباف كالعمل الصاّب ك) ( ىو الصراط السليم القوٙب ُب القوؿ اْلُمْسَتِقيمَ  الصِّ
فيو كال غموض كال  كالعمل ، الذم يقود إٔب الغاية ا٤بثلى كا٥بدؼ النبيل .. كىو الذم الإعوجاج

إشتباه كال تٌلوف كال تقٌلب كاللـؤ كالظلم كال شكوؾ فيو كال ظنوف كيبُب على العلم كاإلٲباف ، كىو 
 فَػْليَػتَػَناَفسِ  َذِلكَ  َوِف ﴿صراط ا٣بّب كا٢بق كالعدؿ كالصبلح، كىو ذخّبة ابقية ، كٜبرة زاكية 

ستقامة منكم ، كإف ىذا الصراط لو أىل ابال ، كال يكوف غّبكم أحقِٔا٤بطففْب/ ﴾اْلُمتَػَناِفُسوفَ 
كدعائم ، كتهذيب اإلنساف نفسو األٌمارة ابلسوء، أبف ٯبعل لو كاعظان من نفسو أيمره لكل خّب ، 

َراطَ كينهاه عن كل شر . ك أقصر الطرؽ بْب نقطتْب ، بْب كل بداية كهناية كأىم  اْلُمْسَتِقيم( )الصِّ
 َواّلِلَُّ ﴿ج فيو كال نفاؽ كال تٌلوف كالأحقاد كال إزدكاج شخصية الطرؽ كأفضل األساليب ، ال إعوجا 

، فهو صراط كاحد كاضح اثبت  ُِّالبقرة/ ﴾ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإىَل  َيَشاُء )من يريد( َمنْ  يَػْهِدي
ابلقوة ، كيهدم إٔب كل خّب ابلفعل ، كلكن لو مصاديق ٨بتلفة ابلفعل كا٤بمارسة ، فإختبلؼ 

ا٢باالت كا٢باجات ، ال تغّبًٌ من ثوابت الصراط. كأيضان تنوع األعماؿ كا٤بهارات  ا٤بمارسات كتعدد
عتداؿ ستقامة معها ، كال تغّبَّ من التوازف كاالاستخداـ االكاإلختصاصات الكثّبة ، ال تبدؿ من 

ستقامة تتحرؾ ُب ٝبيع ميادين ا٢بياة العملية الواسعة ، ٙبت شعار كمضموف فيها ، حٌب تبقى اال
رىاطى ك  فيبقى اإلنساف ،  ُُِىود/ ﴾َمَعكَ  اَتبَ  َوَمنْ  أُِمْرتَ  َكَما فَاْسَتِقمْ ﴿اٍلميٍستىًقيم( ،  حدة )الصًٌ

 يستقيم على منهج للا ُب كافة الظركؼ كا٢باالت ا٤بتغّبة . 
ق ، كىو أيضان طري ٔٓىود/ ﴾ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  َعَلى َربِّ  ِإفَّ ﴿كالصراط ا٤بستقيم ىو طريق للا 

كىو أيضان طريق العبودية   ْ-ّيس/ ﴾ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  َعَلى ، اْلُمْرَسِليَ  َلِمنْ  ِإنَّكَ ﴿األنبياء 
ف هنج الببلغة ، كىو أيضان الطريق الوسطى ،  ُٔيس/ ﴾ُمْسَتِقيمٌ  ِصَراطٌ  َىَذا اْعُبُدوِن  َوَأفْ ﴿

مىٍاؿي ميًضلَّةه كىالطَّرً ٙٔخطبة ًٍقٍي اٍلًكتىٍابي : )اٍليىًمٍْبي كىالشًٌ ٍا ابى ٍيقي اٍلويٍسطىى ًىيى ا١بٍىٍادَّةي اٍلميٍستىًقٍيمىةي عىلىيػٍهى
ٍا مىًصيػٍري اٍلعىٍاًقبىة( ،  ًإلىيػٍهى ٍا مىنػٍفىذي السُّنَّةي كى نػٍهى ري النػُّبػيوًَّة كىمو رىٍاطي اٍلميٍستىًقٍيمي عن اإلماـ العسكري )ع( كىآاثٍى : )الصًٌ

نٍػيىٍا فػىهيوى مىٍا قىصيرى عىٍن  ًصرىٍاطىٍاًف : ًصرىٍاطه ُبٍ  رىٍاطي اٍلميٍستىًقٍيمي ُبٍ الدُّ نٍػيىٍا كىًصرىٍاطه ُبٍ اآلًخرىًة ، فىأىمٍَّا الصًٌ الدُّ
ًإٍرتػىفىعى عىٍن التػٍَّقًصٍّبً كى  ـى فػىلىٍم يػىٍعًدٍؿ )ٲبىً اً اٍلغيليوي كى ء ًمنى اٍلبىٍاًطًل ، كىأىمَّا الطَّرًٍيقي الٍ ٍستػىقىٍا آلخىري فػىهيوى ( ًإٔبى شىيو

، كمن ا٤بصاديق العملية للصراط ا٤بستقيم  ٗصِْالبحارطىرًٍيقي اٍلميٍؤًمًنٍْبى ًإٔبى ا١بٍىنًَّة اٍلًذم ىيوي ميٍستىًقٍيمه(
 فائدة: كتاب للا كالعَبة الطاىرة من أىل بيت النيب )ص( كالفطرة السليمة ك)القلب السليم(.

ٙ – ٚ  
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: تتعٌلق اب٤بكاسب، فالٍب تتعٌلق اب٤بواىب فمن ىبة دايةوىتتعلق اب٤بواىب،  ىداية اَلداية نوعي:
ارو برة كقولو )رة كمدَّ للا تعأب كىي مقدَّ  هي ٗبًٍقدى ، كالٍب تتٌعلق اب٤بكاسب فمن  ٖالرعد/( كىكيلُّ شىٍيءو ًعٍندى

ٍكا زىادىىيٍم ىي كسب العبد كقدرتو ككفاءتو كمقدار جٌده كجهده كجهاده كقولو ) دنل كىالًَّذينى اٍىتىدى
ىيٍم تػىٍقوىاىيمٍ   . ُٕدمحم/( كىآىاتى

 ﴾اُؼَّبُِّنيَ ًَال ػََِْْيِْْ أَُْـْؼٌُةِ ؿَْْوِ ػََِْْيِْْ ؤَْٗؼَْٔذَ اَُّنَِّٖ طِوَاؽَ﴿ -ٚ
ىو الصراط ا٤بميز لئلنساف ا٤بميز. جاء خطاب اآلية اب١بمع لعمـو األمة ، كلكن أريد بو 

وب ليس ىداية الفرد فقط كإ٭با ىداية األمة إٔب ا٣بصوص كالنخبة ، ليلفت النظر إٔب أف ا٤بطل
َراطَ  )اْىِدنَ :  الفارؽ بي الصراط اْلاص والصراط العاـالصراط ا٤بستقيم ا٣باص.   الصِّ

كأقررتو ٥بم ، كأىلتهم إليو ٕبسب مؤىبلهتم الشخصية ،  َعَلْيِهْم( أَنْػَعْمتَ  الَِّذينَ  اْلُمْسَتِقيَم، ِصَراطَ 
تقيم، الذين كانوا يسعوف من أجلو ٢ببهم لو كإلتزامهم بو، كيدعوف للا أف ىو نفسو الصراط ا٤بس

دعاءن   كاف الصراط األوؿينعمو عليهم ، لينالوا السبلمة كالكرامة ببل أية مبلمة كال ندامة . 
الدعاء أكرب كالطموح أعظم ، لينالوا  وكاف الصراط الثانتعأب أف يهبهم إايه لينعموا بفضلو  

ط النموذجي ا٣باص ا٤بنعم بو على من لو الصفات ا٣باصة ا٤بميزة ، إنو نعمة كربل تستبطن الصرا
  .ىداية خاصة ف الصراط اْلاصأنواع النعم . 

ىداية اثبتة مستقرة مؤثرة ، تتسامى كال تَباجع ، ىداية تكاملية حضارية تقدمية، تتناسب مع كلًٌ 
ية ا٤بفهـو سامية ا٤بعا٘ب ، ألهنا توازف بْب القوؿ كالعمل تقدـ كتطٌور ، فهي ىداية كاقعية الطرح حرك

ستقامة ُب داخل اإلنساف االكبْب الركح كا١بسد كاألمل كالعمل كالدنيا كاآلخرة ، ٕبيث يعيش 
نفسو كفكره كضمّبه فتنعكس عليو ابلقوة كالفعل كابلعسر كاليسر ، كٲبتلك حالة التوازف ُب الفكر 

ف حركة النظاـ العاـ ُب الكوف كا٢بياة كاألحياء ، كبذلك يطمئن قلب كالسلوؾ ، فّبتبط مع تواز 
ا٤بؤمن ا٤بهتدم هبذا الصراط ا٣باص ، كينشرح صدره كيثبت عليو ، ىؤالء ٯبعلهم للا تعأب قدرة 
٩بيزة كقدكة حقيقية ، كقيادة ميدانية مباشرة يتمثل فيهم الصراط ا٤بستقيم ُب أعلى نسبو ُب كافة 

 فَِبُهَداُىمُ  اّلِلَُّ  َىَدى الَِّذينَ  ُأْولَِئكَ ﴿اٍلقيٍرآفي  ة ، كما كاف رسوؿ للا )ص( خيليقيوي حياهتم العام
 َمعَ  فَُأْولَِئكَ  َوالرَُّسوؿَ  اّلِلََّ  ُيِطعْ  َوَمنْ ﴿، كمن مصاديق الصراط ا٣باص قولو َٗاألنعاـ/ ﴾اقْػَتِدهْ 
يِقيَ  النَِّبيِّيَ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  اّلِلَُّ  َأنْػَعمَ  الَِّذينَ  دِّ  ﴾رَِفيقاً  ُأْولَِئكَ  َوَحُسنَ  َوالصَّالِِيَ  َوالش َهَداءِ  َوالصِّ
ٰبصل الغضب اإل٥بي عند ٘باكز اإلنساف ا٢بدكد كاألصوؿ  َعَلْيِهْم( اْلَمْغُضوبِ  )َغرْيِ . ٗٔالنساء/

 كاآلداب اإل٥بية كاإلنسانية ، مع سبق اإلصرار على الضبلؿ . 
التخلية من السلبيات ، كالتحلية ابإلٯبابيات، ٝبيع السورة تدعو إٔب  سورة ا٢بمد كاملة تعتمد

التحلي ابإلٯبابيات ، كُب هناية السورة أكدت التخلي عن السلبيات ، كخصصت سلبيتْب 
: أشد  َعَلْيِهْم( )اْلَمْغُضوبِ خطّبتْب، تتفجر منهما كافة السلبيات كاإل٫برافات، للتحذير منهما. 
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طورة كضبلالن كظلمان من طريق الضالْب، كيتعمم خطورتو على الفرد كعلى اجملتمع الطرؽ إ٫برافان كخ
. كا٤بغضوب عليهم ىم ضالوف ، كلكنهم تفننوا ُب الضبلؿ ، كإختصوا ُب تداكلو كإمتهنوه حٌب 

رتكبوا أشنع أفعالو ، ٕبيث ٓب يستحوا من شيء ، كالذم ال يستحي اكصلوا إٔب أقصى درجاتو ، ك 
 ُتوِعُدوفَ  ِصَراطٍ  ِبُكلِّ  تَػْقُعُدوا َوال﴿ء ، كلو كاف خارج ا٢بس اإلنسا٘ب كقولو يفعل ما يشا

ُغونَػَها ِبوِ  آَمنَ  َمنْ  اّلِلَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َوَتُصد وفَ  كىلىًكٍن مىٍن شىرىحى كقولو تعأب ). ٖٔاألعراؼ/ ﴾ِعَوجاً  َوتَػبػْ
شر أىل األرض قوالن كعمبلن  عىلىٍيًهمٍ  كاٍلمىٍغضيوبً  َُٔلنحل/ا( اًبٍلكيٍفًر صىٍدرنا فػىعىلىٍيًهٍم غىضىبه ًمنى اَللًَّ 

، ظاىران كابطنان، كىؤالء أعداء للا كرسلو كرساالتو، كأعداء القيم كا٤ببادئ كالفضائل كأعداء 
الضائعْب  الضَّالَِّي( )َوالعىلىٍيًهٍم اليهود الصهاينة.  اإلنسانية بفنوف العداء! كمن مصاديق اٍلمىٍغضيوبً 

ف لتائهْب ا٤بنحرفْب عن ا٢بق، ا٤بشوشْب ُب العقيدة ا٤بتسا٧بْب ُب إرتكاب الشهوات كا٤بنكرات ا
ٍل مىٍن يػىٍغًلبيوي ا٥ٍبىوىٍل؟!(، كىم الذين إ٫برفوا عن شبهة ببل تعقل كال غرر الكم: )كىٍيفى يىٍستىًطٍيعي ا٥ٍبيدى

ف أفضل األعماؿ كيتصوركف أنفسهم تفٌكر ، كيعيشوف الوىم إبعتناقهم خّب العقائد ، كأهنم يعملو 
، كقولو تعأب  ٖفاطر/ ﴾َحَسناً  فَػَرآهُ  َعَمِلوِ  ُسوءُ  َلوُ  زُيِّنَ  َأَفَمنْ ﴿أهنم خّب الناس، كلكنهم شر الناس 

نْػَيا اْلََياةِ  ِف  َسْعيُػُهمْ  َضلَّ  الَِّذينَ  ، َأْعَماالً  ِِبأَلْخَسرِينَ  نُػنَػبُِّئُكمْ  َىلْ  ُقلْ ﴿  أَنػَُّهمْ  َسُبوفَ َيَْ  َوُىمْ  الد 
، كمن مصاديق الضَّالًٌْبى النصارل ا٤بنحرفوف عن اإل٪بيل الصحيح . َُْالكهف/ ﴾ُصْنعاً  َُيِْسُنوفَ 

للداللة على سعتو كعدـ تقييده ألف للا ٓب يربئ ا٤بسلمْب من الضَّالَِّي(  )َوالكإطبلؽ معُب 
ملها اليهود كالنصارل الضالوف الضبلؿ كالغضب ، إذا عملوا نفس األعماؿ الفاسدة الٍب يع

عىلىٍيًهٍم النُّصٍَّابي )النواصب(( ،  : )إفَّ اٍلمىٍغضيوبً  عن اإلماـ الصادؽ )ع(كا٤بغضوب عليهم ، 
 َقدْ  قَػْوـٍ  َأْىَواءَ  تَػتَِّبُعوا َوال﴿كأحد ا٤بصاديق   ِٓ/ُتفسّب نور الثقلْب(: أىٍىلي الشُّكيويؾٍ  )الضَّالَِّي(

 .  ٕٕا٤بائدة/ ﴾السَِّبيلِ  َسَواءِ  َعنْ  َوَضل وا َكِثرياً  َوَأَضل وا قَػْبلُ  ِمنْ  َضل وا
نبلحظ ُب ىذه السورة على إٯبازىا قد إحتوت أنواع التوحيد الثبلثة : توحيد الربوبية  -ٔفائدة : 

ؾى  )رىبًٌ  ؾى  نػىٍعبيدي  اٍلعىالىًمْبى( كتوحيد اإل٥بية )ًإايَّ ً(  كالصفات )ا٢بٍىٍمدي  نىٍستىًعْبي( كتوحيد األ٠باء كىًإايَّ
رىاطى  ك)ًإٍىًدانى  َناؾَ  َوَلَقدْ ﴿قولو تعأب  -ٕالدًٌيًن( .  يػىٍوـً  اٍلميٍستىًقيمى( ك )مىاًلكً  الصًٌ  ِمنْ  َسْبعاً  آتَػيػْ
 آفَ )اْلُقرْ مقابل  اْلَمثَاِن( ِمنْ  )َسْبعاً ، كقد قابل السياؽ القرآ٘ب  ٕٖا٢بجر/ ﴾اْلَعِظيمَ  َواْلُقْرآفَ  اْلَمثَاِن 

مع  اْلَعِظيَم( ٩با يدؿ أف السبع ا٤بثا٘ب كىي الفاٙبة تعدؿ القرآف العظيم كىي خبلصة القرآف ، ك٘بي
سورة ا٢بمد  -ٖأىداؼ القرآف ُب أـ الكتاب )سورة ا٢بمد( كىي أعظم سورة ُب القرآف ا٢بكيم . 

الكرٙب . ( آية ُب القرآف ِّٜٔٔباف كعشركف كلمة ٝبعت ُب سبع آايت كلكنها تؤدم معُب )
سورة الفاٙبة )أـ  -٘كىي السورة الرئيسة ُب كل صبلة فبل صبلة إاٌل بفاٙبة الكتاب .  -ٗ

 ا٤بباركة السورة ىذه حقيقة عرفوا ا٤بسلمْب أف لو -ٙالقرآف( إعجاز مرٌكز ُب القرآف ا٤بعجز ، 
د العملي الرباءة من ا٤بغضوب عليهم كالضالْب ىو التجسي -ٚ!  كرعاية كدراية ىداية لكفتهم
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للوالء ا٣بالص  كالتربم من أعدائو كأعداء رسلو كرساالتو ، فهذه الرباءة للفرد كللمجتمع ٙبٌصن 
 اّلِلَُّ  َغِضبَ  قَػْوماً  تَػتَػَولَّْوا ال﴿اجملتمع اإلسبلمي من أضرار كمفاسد ا٤بغضوب عليهم كالضالْب 

أكؿ إ٫براؼ اإلنساف عن ا٥بداية يقع  الضَّالِّيَ  َوال َعَلْيِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  -ٛ.  ُّا٤بمتحنة/ ﴾َعَلْيِهمْ 
بتعد عن ا٥بداية تعٌمق فيو الضبلؿ ، ككٌلما غرؽ ُب الضبلؿ كصل إٔب اُب أكؿ الضبلؿ ، ككٌلما 

جامع للعيوب  َعَلْيِهمْ  واْلَمْغُضوبِ ا٤بغضوب عليهم ، كا٤بغضوب عليهم أقصى درجات الضبلؿ ! 
 ، كا٤بتعدم على حقوؽ الناس كالظآب لنفسو ، فهو من شرًٌ كمساكئ الصفات كا٤بتعدم ٢بدكد للا

يػٍريهي كىالى يػيٍؤمىني شىرُّهي( .  مىنٍ  الٌناسً  : )شىرُّ ف غرر الكمالناس .  كردت لفظة  -ٜالى يػيٍرجىى خى
 َوَوَجَدؾَ ﴿كمشتقاهتا ُب القرآف الكرٙب حوإب مئٍب مرة فقد جاءت اترة ٗبعُب ا٢بّبة  )الضبللة(

 ﴾ُمِبيٍ  َضبلؿٍ ﴿، كاترة أيٌب  ُدمحم/ ﴾َأْعَماََلُمْ  َأَضلَّ ﴿، كٗبعُب الضياع  ٕالضحى/ ﴾َهَدىفػَ  َضاالا 
 )فاَتة الكتاب(تسمية النيب )ص( لسورة ا٢بمد بػ  -ٓٔ .﴾َكِبريٍ  َضبلؿٍ ﴿، ﴾بَِعيدٍ  َضبلؿٍ ﴿،

عت على عهد النيب )ص( ُب مصحف تصدرتو ىذه السورة ُب الَب  تيب ال يدؿ أف آايت القرآف ٝبي
َنا ِإفَّ ﴿ُب النزكؿ   كىأىسىٍاسي  ، أىسىٍاسىان  شىيءو  ًلكيلًٌ  )ًإفَّ  : عن إبن عباس،  ُٕالقيامة/ ﴾َوقُػْرآنَوُ  مَجَْعوُ  َعَليػْ

 :عن النيب )ص( مضغوط، كامل بشكل قرآف كىي ُُّ/ُا١بامع ألحكاـ القرآف اٍلًكتىٍاًب( فىٍاًٙبىةي  اٍلقيٍرآفً 
ٍيلى  التػٍَّورىاٍةى  قػىرىأى  فىكىأى٭بَّىاٍ  تٍابً اٍلكى  فىٍاًٙبىة قػىرىأى  )مىنٍ   : روي -ٔٔ .ْصُالدر ا٤بنثوركىاٍلفيٍرقىٍافى(  كىالزَّبػيويرى  كىاإًل٪بًٍ
ا٢بمد كتلخصت سورة  سورة ُب القرآف كتلٌخص ، القرآف ُب تلخصت السماكية الكتب ٝبيع

:  ن اإلماـ الصادؽ )ع(عا٢بمد ابلبسملة كالبسملة أفضل آية ُب القرآف كىي اتج لكل سورة ، 
لىةي   السُّوىًر(.  تًٍيجىافي  )اٍلبىٍسمى

: سورة المد ظاىرىا أنيق وِبطنها عميق )سورة المد إعجاز مرّكز ف القرآف املعجز( -ٕٔ
سورة أـ الكتاب ال تيفهم بشكل ٦بزٌأ كمستقل عن ابقي األجزاء الضركرية ا٤بتصلة هبا كىي منظومة 

عالية ا٤بضامْب ، متصلة آايهتا السبع الواحدة ابألخرل إتصاالن علميان عقائدية تربوية متماسكة 
حركيان كاقعيان عمليان كاسعان ، كإذا ٓب نستوعبها هبذا اإلتصاؿ فسوؼ نقع ُب اإلنفصاؿ ، كسيحصل 

َيانً ﴿الفهم اجملزٌأ ، كٓب يظهر لنا أف فيها   هللاُ  ا فّرطَ ، )م ﴾َشْيءٍ  ُكلِّ  َوتَػْفِصيلَ ﴿،  ﴾َشْيءٍ  ِلُكلِّ  تِبػْ
كابلتإب نعيش الفهم السطحي اجملزٌأ كالعمل السطحي كا٤بنزلة السطحية ، كابلتإب ( فيها من شيءٍ 

 سوؼ ٱبتلف التخطيط عن التنفيذ كالطموح عن اإلمكاف ، كٚبتلف النتائج عن ا٤بقدمات.
و من ا٤بغضوب من ٘باكز أبمّب ا٤بؤمنْب علي )ع( العبودية، فه)عن اإلماـ الرضا )ع(:  فائدة:

 ِٓصُنور الثقلْب(عليهم كمن الضالْب 
أىًف ﴿، كآخر دعواان  ٖٔ-ٕٔص/ ﴾ُمْعِرُضوفَ  َعْنوُ  أَنْػُتمْ  ، َعِظيمٌ  نَػَبأٌ  ُىوَ  ُقلْ ﴿قولو تعأب  وف اْلتاـ

تعاىل ، لسورة المد بعوف هللا  (سَّريَ )َوعُي الُقرآِف اْلمُ مت . َُيونس/﴾ا٢بٍىٍمدي َللًًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى 
 بقدري ال بقدرىا، جبهد متواصل ، فللو المد واملّنة وِبلمد تتم الصالات وتزداد البكات 
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ـ مع تصحيحها ٕٗٔٓ/ٕ/ٜٔىػ املوافق ٖٙٗٔ/ربيع األوؿ/٘ٔوتدفع النقمات ، بتأريخ 
   الكاظمية ومن هللا التوفيق –عدة مرات وتدقيقها ف العراؽ 

 داديبقلم الباحث : مكي قاسم البغ

 
 من مقاصد السورة : 

سورة البقرة مدنية كأطوؿ سور القرآف ، فهي تشمل األحكاـ التشريعية ُب العقائد كالعبادات 
..، .كا٤بعامبلت كاألخبلؽ كُب قضااي الزكاج كالطبلؽ كالعدة كا٤بّباث كٙبرٙب نكاح ا٤بشركات

كتاب كاليهود خصوصان كما كتناكلت صفات ا٤بؤمنْب كالكافرين كا٤بنافقْب كٙبدثت عن أىل ال
تنطوم عليو نفوسهم الشريرة من اللـؤ كالغدر كا٣بيانة ، كٙبٌدثت كعن الراب كخطورتو كعن ا٢بج 
كالعمرة كاليـو اآلخر كعن التوبة كعن أحكاـ ا١بهاد ُب سبيل للا ، كعن بدء ا٣بليقة كخلق آدـ 

تكوف برىاانن على قدرة للا ُب إحياء ألف فيها قصة البقرة ك  )سورة البقرة(٠بٌيت  ... إْب.كحواء
ٍا فىصىلىوىٍاتي للًا عىلىٍيًو كىرىٍٞبىتيوي ، كىأيٍعًطيى ًمنى عن النيب )ص( : فضلها . .ا٣بلق بعد ا٤بوت : )مىٍن قػىرىأىىى

ًبٍيًل للًا سىنىةن ، الى تىٍسكيني رىٍكعىتيوي( اٍلميرىاًٍبًط ُبٍ سى  شيءو  لكيلًٌ  إفَّ ) وعنو )ص(، ٕٓ/٦ُبمع البيافاألىٍجًر كى
ـي   .ا٤بصدر السابق (البقرةً  سورةي  القرآفً  سنامان، كسنا
: كل فضل من فضائل سور القرآف كلها يعتمد على مقدار الصدؽ كالعمل من  مبلحظة عامة

اإلنساف كمقدار الرضا من للا عز كجل ٘باه اإلنساف كليس اب٤بُب كاألما٘ب ، ككل فضل بشرطو 
 هج للا من شركطو.كشركطو كاإللتزاـ ٗبن

 
 .راجع معناىا ُب سورة ا٢بمد

ا٢بركؼ ا٤بقطعة من ا٤بتشاهبات ور، تسٌمى فواتح السٌ : تقرأ )ألف( )الـ( )ميم(، ﴾ُـْؤ﴿ - ٔ
ا تصّب بعد الَبكيب لفواتح السور القرآنية كحذؼ ا٤بكررات : كا٤ببهمات ، كظنية الداللة. إهنَّ 

ٍا اٍلًكتىابي  عن اإلماـ علي )ع(ٌلى ٣بلقو بكتابو ، إف للا ٘ب (.وُ منسكُ  علّي حقٌ  )صراطُ   : )ًإفَّ ىىذى
ا الٍَّب اٍلميقىطَّعةي  ا٢ٍبيريكؼي  ىيوى  أىنٍػزىٍلتيوي  الًَّذم  فىٍأتػيوياٍ  ًىجىاًئكيمٍ  كىحيريكؼً  بًليغىًتكيمٍ  كىىيوى  ميمه( الـه  )اىًلفه  مينػٍهى
تيمٍ  ًإفٍ  ٗبًٍثًلوً  ، فإهنم عجزكا عن اإلتياف ٗبثلو أك بعشر سورو مثلو أك ُُ/ُتفسّب الصاُبصىٍاًدًقٍْبى(  كينػٍ

ف اٞببسورة قصّبة كاحدة مثلو ، فلذلك أعظم برىاف على إعجاز القرآف كعظمتو كأنو من كبلـ الرَّ 
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إف كبلـ للا ُب القرآف  .، ككبلـ ا٣بالق فوؽ كبلـ ا٤بخلوؽِ-ُالرٞبن/ ﴿الرَّْْحَُن، َعلََّم اْلُقْرآَف﴾
كٌوف من جنس األحرؼ العربية الٍب يتكوف منها كبلمكم فمن ىذه ا٢بركؼ بليغ كمعجز كم

كأمثا٥با تتألف آايت القرآف كىي ُب متناكؿ أيديكم كببلغتها كفصاحتها فوؽ قدرتكم كىكذا 
: إٌف أحد  وقيل: إهٌنا أسرار كرموز بْب للا كرسولو،  وقيل .ا٢بركؼ ا٤بقطعة ُب أكؿ سور القرآف

كؼ ىو جلب إنتباه ا٤بستمعْب كدعوهتم إٔب السكوت كاإلصغاء ألف كجود ىذه األىداؼ ٥بذه ا٢بر 
 .ا٢بركؼ ُب مطلع الكبلـ شيء ٓب يسبق لو مثيل ُب كبلـ العرب

  ﴾ُُِِْٔزَّوِنيَ ىُلًٍ كِْوِ هَّْتَ ال اٌُِْزَبةُ مَُِيَ﴿ - ٕ
 ٤بن تفكر كتدبر ، ذلك القرآف كبلـ للا ال شك فيو أنو تنزيل من رب العا٤بْب .: الشك يبالرّ 

حيث بلغ الغاية كالنهاية على صدقو كعلمو كتطوره ، كأنو ا٤بعجزة ا٣بالدة الٍب ٙبيا مع دكاـ ا٢بياة 
﴿َفَماَذا بَػْعَد اْلَقِّ ِإالَّ ، كٙبٌدل للا بو كل جاحد كمعاند، فهو يعلو كال يعلى عليو ، ألنو ا٢بق 

: إشارة  )َذِلَك( اْلِكَتاُب( )َذِلكَ ١بهلهم ٕبقيقتو  ، كإراتب بعض الٌناس فيو ِّيونس/ ﴾الضَّبلؿُ 
إٔب البعيد ، بينما القرآف الكرٙب قريب من النفوس كبْب الٌناس يقتضي أف تكوف اإلشارة للقريب 

إٔب بياف ٠ٌبو القرآف كرفعتو فهو قٌمة القمم ُب ىذا الوجود ، لذلك  والسبب يعود)ىذا الكتاب( 
إشارة إٔب  )تلك(،  ِلقماف/ ﴾اْلَِكيمِ  اْلِكَتابِ  آََيتُ  تِْلكَ ﴿يد كقولو تناسب مع رفعتو إشارة البع

: القرآف مصدر ىداية للذين يتقوف ا٤بعاصي كيعملوف بطاعة  ِلْلُمتَِّقَي( )ُىًدىالبعيد للسبب نفسو 
ٔب : خبلصة ما جاء هبا القرآف لتصل إ )اَلداية(ك .: الداللة كالرشاد للخّب اَلدايةللا تعأب. 

كالقرآف يهدم إٔب حكم للا  .الناس كا٥بداية القاعدة األساسية للقرآف ك١بميع رساالت األنبياء
: حقيقة ىذا الكتاب كطبيعتو ك٧بتواه ، فهو نور كرٞبة كبشرل للمتقْب ، واَلدايةكشريعتو ، 
ُب كل  ستقامة ُب القوؿ كالعملزكية للنفوس ، كمنهج ُب السلوؾ كا: درع للقلوب كت )والتقوى(

ال يراؾ للا حيث هناؾ كال يفقدؾ حيث أمرؾ ، كا٥بداية لكلًٌ الناس  فٌ أ:  والتقوى .ا٢باالت
ي لَبؾ الضبلؿ ستعدادىم النفس، كإ٭با خصت ا٥بداية اب٤بتقْب الُٖٓالبقرة/ ﴾ِللنَّاسِ  ُىًدى﴿

فسهم حٌب ا٥بداية ىتداء إٔب ا٢بقيقة الٍب خلقنا للا من أجلها كإهنم ٰبملوف ُب أنكأنواعو ، كاال
 اّلِلَِّ  ُىَدى ِإفَّ ﴿للناس ، فصارت ا٥بداية عامةكىداية خاصة كٛبٌيز ىداية القرآف فإهنا أفضل ىداية 

ىتدل إٔب الطاعات ا: من كقى نفسو من ارمات كالسلبيات ك  والتقوى،  َُِالبقرة/ ﴾اَْلَُدى ُىوَ 
تػَّقىى اً ، ك)مىٍن ُٔالتغابن/ ﴾اْسَتَطْعُتمْ  َما اّلِلََّ  وافَاتػَّقُ ﴿كاإلٯبابيات، لذلك التقول من خيليق األنبياء 

 يَػْهدِ  ِِبّلِلَِّ  يُػْؤِمنْ  َوَمنْ ﴿ للاى كىقىٍاهي( فصار القرآف كتاب ىداية للٍب ىي أقـو لكل من يريد ا٥بداية
ٍلًقًو(كىحى  ،)التػٍَّقوىل : ميٍنتهى ًرضىا للًا ًمٍن ًعبىٍاًدهً  :ف غرر الكم،  ُُالتغابن/ ﴾قَػْلَبوُ  تىوي ًمٍن خى  .ٍاجى

 ﴾ُّنلِوٌَُٕ هَىَهْنَبىُْْ ًََِّٓٔب اُظَّالح ًَُّؤٌَُِْٕ ثِبُْـَْْتِ ُّآِْنٌَُٕ اَُّنَِّٖ﴿ - ٖ
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الذين يصدقوف ٗبا غاب كخفي عن العباد ، كٓب تدركو  ِِبْلَغْيِب( الصفة األوىل للمتقي )يُػْؤِمُنوفَ 
.. إْب ٩با ال ينكره العقل السليم، .ٲباف اب كا١بنة كالنارحواسهم ، من عآب الغيب كيـو القيامة كاإل

واإلَياف  كشعوذة.. أما ما يرفضو العقل السليم فبل يسمى غيبان ، بل إ٫برافات كخرافات كسخافات
: ىو العتبة الٍب ٯبتازىا اإلنساف ا٤بؤمن فتتجاكز مرتبة ا٢بيواف الذم ال يدرؾ إاٌل ما تدركو  ِبلغيب

 واإلَياف ِبلغيبتبة اإلنساف الذم يدرؾ أف ىذا الوجود أكرب من ظاىره ا٤بشهود ، حواسو إٔب مر 
 : )أٍصلي ف غرر الكم: ىو من مزااي اإلنساف عن عآب البهائم ، كالبهائم تسبح  ُب عآب التكوين 

باد ، كىو كخفي عن علم الع ما غاب عن الس: والغيب .اَللًٌ( ألمرً  التٍَّسلًيمً  حيٍسني  اإلٲٍبىٍافً 
قسماف: غيب غاب عنك ، كغيب غبت عنو ، فالذم غاب عنك عآب األركاح كىو معك ، أما 

ُتمْ  َما أَْينَ  َمَعُكمْ  َوُىوَ ﴿الذم غبت عنو ابلوجود كىو للا تعأب  ، فهو قريب منك  ْا٢بديد/ ﴾ُكنػْ
: التصديق ابلقلب  )اإلَياف(كمعُب ، ُٔؽ/ ﴾اْلَورِيدِ  َحْبلِ  ِمنْ  ِإلَْيوِ  َأقْػَربُ  َوََنْنُ ﴿كأنت ال تشعر 

ا مىعىكى  للاى  أىفَّ  تػىٍعلىمى  أىفٍ  اإًلٲبىٍافً  : )أىٍفضىلي عن النيب )ص(كاإلقرار ابللساف كالعمل ابألركاف  ثيمى يػٍ  حى
) كٓب يقل )يعلموف الغيب( كهبذا اإلٲباف يتميز  ِِبْلَغْيِب( )يُػْؤِمُنوفَ ، قاؿ ٔٔكنز العماؿ خربكيٍنتى

بُوا َبلْ ﴿كافر ا٤بسلم من ال ، كيدخل ُب اإلٲباف ابلغيب ٔبميع  ّٗيونس/ ﴾ِبِعْلِموِ  َيُِيُطوا لَْ  مبَا َكذَّ
مىٍن خىًشيى كقولو )  ما أخرب للا بو من الغيوب كأحواؿ العآب اآلخر كما أخربت بو الرسل من ذلك

اءى ًبقىٍلبو ميًنيبو  ٱبىٍشىٍوفى رىبػَّهيٍم اًبٍلغىٍيًب كىىيٍم ًمنى السَّاعىًة  الًَّذينى ، كقولو )ّّؽ/( الرٍَّٞبىنى اًبٍلغىٍيًب كىجى
  .، راجع تفسّب اآلية ُب كعي القرآف ا٤بييسَّرْٗاألنبياء/ (ميٍشًفقيوفى 

: يؤدكهنا على أكمل كجو أمر بو للا تعأب ، كيداكموف )ويقيموف الصبلة( والصفة الثانية للمتقي
ماهتا ، مع ٛباـ الطهارة كالوضوء كالركوع كالسجود عليها ٗبواقيتها كُب كقت فضيلتها مع مقد

عن اإلماـ علي )ع(: كالتبلكة كا٣بشوع ، كالصبلة عمود الدين كتنهى عن الفحشاء ك ا٤بنكر 
( كىٌَب ، فىمىنٍ  ًميزىافه  )الصَّبلةي  كيرتفع ا٤بصلي كيتسامى أخبلقيان هبذه العبادة  ،ِْٔ/ْٖالبحار إٍستػىٍوَبى

 )ومما رزقناىم ينفقوف(. .لعباد كالشهوات كحب الدنيا كحب الذات كاألان تعأب عن عبادة ا
، يعَبفوف أبف ما ٥بم ىو من نعم للا عليهم ، كمنو ينبثق الرب  الثالثة للمتقي ةصفالوىذه 

كاإلحساف كالتضامن بْب عياؿ ا٣بالق لتتقول الركابط اإلنسانية ، كاإلنفاؽ البلئق يعرب عن تقول 
ابلغيب كثقة اتمة اب كالنفقة معُب عاـ يشمل ا٤باؿ كالزكاة كغّبىا ، كنفقة العلم  خالصة كإٲباف

. فهي نفقة متنوعة مادية كمعنوية .كاألخبلؽ كاإلختصاص كقضاء حوائج الناس كتقدـ اجملتمع
.. .سرية كعلنية ، عامة كخاصة ، صغّبة ككبّبة، كفردية كٝباعية ككل إنساف ينفق من موقعو كبقدره

ٍاةه( ثّبان ما يقرف القرآف الكرٙب بْب الصبلة كالزكاة ٗبعناىا العاـ ابكك ، غرر ا٢بكمعتبار )ًلكيلًٌ شىٍيءو زىكى
كىذا دليل على عبلقة العبادة اب٤بعاملة كعبلقة األقواؿ ابألفعاؿ كوحدة كاحدة  )إنفاؽ األمواؿ(
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ٍاةى عن اإلماـ الصادؽ )ع( .متحدة ٍاةى ًلمىٍن الى كىرىعى لىوي( : )الى صىبلىةى ًلمىٍن الى زىكى  لىوي ، كىالى زىكى
 .ِِٓ/ْٖالبحار

 ﴾ٌُّهِنٌَُٕ ىُْْ ًَثِبٓفوَحِ هَجِِْيَ ِْٖٓ ؤُْٗيٍَِ ًََٓب بَُِْْيَ ؤُْٗيٍَِ ثَِٔب ُّآِْنٌَُٕ ًَاَُّنَِّٖ﴿ - ٗ
لشعور يؤمنوف ابلقرآف كالتوراة كاإل٪بيل كالزبور ، كىذا يعطيك ا وىذه الصفة الرابعة للمتقي

ا كمعبودىا ، كىذا اإلٲباف تنقية للركح من التعصب الذميم ضد بوحدة البشرية ككحدة دينها كرهبٌ 
 َوَعِملَ  اآلِخرِ  َواْليَػْوـِ  ِِبّلِلَِّ  آَمنَ  َمنْ ﴿الدايانت ا٤بتنوعة ما داموا على الصراط ا٤بستقيم صراط للا 

: اليقْب بعآب  يُوِقُنوَف( )َوِِبآلخَرِة ُىمْ ،  ٗٔا٤بائدة/ ﴾ََيَْزنُوفَ  ُىمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  َفبل َصاِلاً 
اآلخرة ىو مفرؽ الطريق بْب من يعيش بْب حدكد ا٢بواس الضيقة )العآب ا٤بادم( ، كمن يعيش 
بعآب ما كراء ا٢بواس )العآب ا٤بعنوم( ، بْب من يشعر أف حياتو على األرض كل ما لو ُب ىذه الدنيا 

بتبلء مؤقت ٲبٌهد للجزاء الدائم ، كأف ا٢بياة ا٣بالدة إ٭با ىي اتو على األرض ، كمن يشعر أف حيا
ُب العآب اآلخر ، كراء ىذه الدنيا ادكدة الصغّبة أما درجة اليقْب فهي غُب كفبلح كصبلح ك٪باة 

 :ٚ٘ٔف هنج الببلغة خطبةأما منازؿ اليقْب فهناؾ )علم اليقْب( ك)عْب اليقْب( ك)حق اليقْب( 
 .اٍلقيٍصوىل( اٍلًغاٍيىةي  تيٍدرىؾي  ٍليىًقٍْبً )ابً 
 ﴾أُُْلِِْؾٌَُٕ ىُْْ ًَؤًَُُْئِيَ هَثِّيِْْ ِْٖٓ ىُلًٍ ػَََِ ؤًَُُْئِيَ﴿ - ٘

 ستعماؿاك  ، للا من كنور كإٲباف كبصّبة علم على ، ا٤بضامْب عالية الصفات هبذه ا٤بتصفوف أكلئك
 ٥با ستحقاقوا قدر على لئلنساف للا ىداية أبف يوحي ْم(َربِِّ  ِمنْ  ُىًدى )َعَلى عبارة ُب )على( حرؼ

 ىؤالء يركبها سفينة مثل كىي ، عظيم شأف ا٥بداية ىذه كإف ، ّاألعلى/ ﴾فَػَهَدى َقدَّرَ  َوالَِّذي﴿
 غّبىم عن ٛبيزكا ألهنم )ُأْولَِئَك( سبحانو كرر اْلُمْفِلُحوَف( ُىمْ  )َوُأْولَِئكَ  الفبلح إٔب لتوصلهم ا٤بتقوف

 .كثوابو للا ٗبرضاة كالظفر رهبم للا دين إٔب ا٥بدل : بفضيلتْب
 ﴾ُّآِْنٌَُٕ ال رُننِهْىُْْ َُْْ ؤَّْ ءؤَٗنَهْرَيُْْ ػََِْْيِْْ ٌٍََاءٌ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ - ٙ

: سَب الشيء كتغطيتو ، لقد غطى الضبلؿ على فطرهتم فلوثها فلم يؤثر فيهم التذكّب الكفر 
: يتساكل  َسَواءٌ  .: التحذير من العذاب اإلنذار .يطر عليهم الكفر كالعناد كاإل٢بادكالعظة كس

قٌدـ للا تعأب ذكر األتقياء كأخٌر ذكر األشقياء ، كأهنم ال يستجيبوف لداعي للا ، كإف  .عندىم
اىم ابلغ ُب الوعيد كالتهديد ، كيتساكل لديهم خٌوفتهم ابلنار أك شٌوقتهم للجنة ، بعد أف أعم

العناد ، فكاف حاجزان على قلبهم عن نفوذ اإلٲباف ، كللسمع عن تفهم ا٢بق ، كلؤلبصار إدراؾ 
: )ًإفَّ أىقٍػرىبى مىٍا يىكيويفي اٍلعىٍبدي ًإٔبى اٍلكيٍفًر ، أىٍف يػيؤىٍاًخيى الرَّجيلى  عن اإلماـ الباقر )ع(آايت للا الكثّبة 

الكفر ف كتاب هللا  .ُِٓ/ٕٓالبحاررىاٍتًًو كىزىالٌتًًو لًيػيعىنًٌفىوي هًبىٍا يػىٍومىان مىٍا(عىلىى الدًٌٍيًن ، فػىييٍحًصيى عىلىٍيًو عىثػى 
: ا١بحود ابلربوبية كىو القوؿ ال رب كال جنة كال انر ، كفر ا١بحود على ا٤بعرفة  على مخسة أوجو
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َها ِبَا َوَجَحُدوا﴿ َقنَػتػْ ُلَوِن  َربِّ  َفْضلِ  ِمنْ  اَىذَ ﴿، ككفر النعمُْالنمل/ ﴾أَنْػُفُسُهمْ  َواْستَػيػْ  أََأْشُكرُ  لِيَػبػْ
ـْ   .، أم تربأان منكمْا٤بمتحنة/ ﴾ِبُكمْ  َكَفْرنَ ﴿، كالكفر بَبؾ ما أمر للا ككفر الرباءةَْالنمل/﴾َأْكُفرُ  َأ
 ﴾ػَظٌِْْ ةٌػَنَا ًََُيُْْ ؿِشَبًَحٌ ؤَثْظَبهِىِْْ ًَػَََِ ٍَْٔؼِيِْْ ًَػَََِ هٌُُِثِيِْْ ػَََِ اَُِّوُ فَزََْ﴿ - ٚ

طبع للا على قلوهبم بذنوهبم ، فبل يدخل فيها نور ا٥بداية ، كالقلب  .: التغطية كالطبع اْلتم
 )َوَعَلىا٤بختـو عليو ىو القلب القاسي الٍب تطمس بصّبتو ، كما قست القلوب إاٌل لكثرة الذنوب 

ىم مغطٌاة ٕبجب كثيفة ، كأجهزة غطاء ألف ٠بعهم كأبصار  ِغَشاَوٌة( أَْبَصارِِىمْ  َوَعَلى مَسِْعِهمْ 
اإلستقباؿ عندىم معطلة!، يركف ا٢بق فبل يتبعونو كيسمعونو فبل يعونو ألف قلوهبم مقفلة ال ينفذ 

: إهنم بلغوا الغاية القصول ُب العناد كالكربايء حٌب صارت على فائدة .إليها شيء من نور اإلٲباف
 .ق كال يعونوقلوهبم أغلفة كعلى أبصارىم حجب ال يركف معو ا٢ب

 ﴾ثُِٔآِْنِنيَ ىُْْ ًََٓب آفِوِ ًَثِبٌَُِّْْْ ثِبَُِّوِ آَٓنَّب َّوٌٍُُ َْٖٓ اُنَّبًِ ًَِْٖٓ﴿ - ٛ
الذين يظهركف اإلٲباف لنطقهم ابلشهادتْب كيؤدكف العبادات  )املنافقة(ىذه ىي الطائفة الثالثة 

فصيل لصفاهتم أهنم يقولوف آمنا اب للناس كليس  كيبطنوف الكفر ، كبٌْب خطرىم بشيء من الت
كال مصدقْب بقلوهبم ، ألهنم  )وما ىم مبؤمني(أبلسنتهم، كصدقنا ابليـو اآلخر كبيـو القيامة 

)أىٍربىعه ًمٍن عىبلىمىٍاًت النًٌفىٍاًؽ : قىسىٍاكىةي اٍلقىٍلًب ، :  (ع) الصادؽ اإلماـ عن .يقولوف من دكف إعتقاد
نٍػيىٍا( كىٝبييويدي اٍلعىٍْبً ،  ٍنًب ، كىا٢بًٍٍرصي عىلىى الدُّ ، كىم يظنوف ُب ُٕٔ/ِٕالبحاركىاإًلٍصرىٍاري عىلىى الذَّ

)! بًٌريكيفى كىاٍلقىضىٍاءي يىٍضحىكي بًٌري اٍلميدى  .أنفسهم الدىاء كالقدرة على ا٤بؤمنْب )ييدى
 ﴾َّشْؼُوًَُٕ ًََٓب ََيُْْؤَٗلُ بِالَّ َّقْلَػٌَُٕ ًََٓب آَٓنٌُا ًَاَُّنَِّٖ اَُِّوَ ُّقَبكِػٌَُٕ﴿ - ٜ

مع ا٤بؤمنْب  يعملوف عمل ا٤بخادع إبظهار اإلٲباف .: ا٤بكر كاإلحتياؿ كإظهار خبلؼ الباطناِْلداع
دع ألنو أقرب  .أف ذلك انفعهم –ٔبهلهم–، يعتقدكفكإخفاء كفرىم عليهم كما يعلموف أف للا ال ٱبي
كللا يستدرجهم من ،ُْالنساء/ ﴾َخاِدُعُهمْ  َوُىوَ  اّلِلََّ  ُعوفَ َُيَادِ  اْلُمَناِفِقيَ  ِإفَّ ﴿إلينا من حبل الوريد 

، كٯبازيهم على خداعهم ٗبا يستحقوف كلو بعد حْب، كللا عٌز كجٌل منزٌه عن حيث ال يشعركف
ا٣بداع فسمى للا جزاءىم خداعان بطريق ا٤بماثلة ألف كابؿ خداعهم راجع عليهم، ككأهنم يعملوف 

ألف فعلهم ا٤بخادع راجع عليهم، كإف َأنُفَسُهْم( ِإالَّ  ََيَْدُعوفَ  )َوَماشعركفإلىبلؾ أنفسهم كىم ال ي
كىذا تثبيت لقلوب ا٤بؤمنْب، كإضعاؼ كيد  .حبل ا٤بخادعة قصّب مثل حبل الكذب قصّب

ٌسوف بذلك لتمادم غفلتهمَيْشُعُروَف(  )َوَماا٤بنافقْب احذركا )ف غرر الكم:، بسوء العاقبة كال ٰبي
ٍاًد ا٢بًٍٍس( ألهنم يصرفوف طاقاهتم على طريق الفسادفإهنا ةي اٍلغىٍفلى  )ًإفَّ :(ع) الصادؽ اإلماـ عن.ًمٍن فىسى
ان )ص(سيئً النَّيبَّ  ٍاةي غىدى ٍاةي أىٍف الى ٚبيى )ص(قَْاؿَ ؟لى ُبى مىٍا النَّجى كىٱبىٍلىعى ًمٍنكيمي  ،ٍاًدعيويٍا للاى فػىيىٍخدىعىكيمٍ :)ًإ٭بَّىٍا النَّجى

 .كاإلٲباف كنز ا٢بياة كقيمة األحياء كلذة الوجودُّٓ/ُمواىب الرٞبن.(.اإًلٲٍبىٍافى 
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 ﴾ٌَّْنِثٌَُٕ ًَبٌُٗا ثَِٔب ؤٌَُِْْ ػَنَاةٌ ًََُيُْْ َٓوَػبً اَُِّوُ كَيَاكَىُْْ َٓوَعٌ هٌُُِثِيِْْ كِِ﴿ - ٓٔ
ن ا٤برض ا٤بعنوم )النفسي( )ا٤برض ُب الدين( أشد من ا٤برض ا٤بادم ، كمرض القلب أخطر م

: النفاؽ كالشك كاإلعتقاد الفاسد ، كٝبيع الرذائل ، ُب طبيعتهم  مرض القلبمرض ا١بسد ، ك
ة ، ٘بعل بينهم كبْب ا٥بداية حاجزان ، فيضلوف عن سبيل للا آفة كُب قلوهبم عٌلة ، كُب نفوسهم خسٌ 

٥با ا١ببْب ،  ، كينحرفوف عن صراطو ا٤بستقيم ، فّبتكبوف أنواع الكبائر القبيحة كالٍب منها يندل
( فػىلىمَّا زىاغيوا أىزىاغى اَللَّي قػيليوبػىهيمٍ كقولو )كجعلهم يستحقوف من للا أف يزيدىم مرضان فوؽ مرضهم  

 َعَذابٌ  )َوََلُمْ فلما ا٫برفوا ابختيارىم إٔب الضبلؿ، فأخذىم للا إٔب هنايتو كمنعهم ألطافو،  ٓالصف/
ك كالنفاؽ ُب قلوهبم فزادىم رجسان كضبلالن ، فهو عذاب دخل الش َيْكِذبُوَف( َكانُوا مبَا أَلِيمٌ 

كعن حكمة  .معنوم أكثر أ٤بان من العذاب ا٤بادم ، كاف عذاهبم بسبب كذهبم ُب دعول اإلٲباف
ر مرة : )أىٍكرىهي أىٍف يػىتىحىدَّثى مى النيب )ص( ُب عدـ قتلو ا٤بنافقْب مع علمو ببعضهم إنو )ص( قاؿ لعي 

اٍبىوي(اٍلعىرىبي أىفَّ ٧بيىمَّ  ان يػىٍقتيلي أىٍصحى  .دى
  ﴾ُٓظِِْؾٌَُٕ َٗؾُْٖ بََِّٗٔب هَبٌُُا األَهْعِ كِِ رُلَِْلًُا ال َُيُْْ هََِْ ًَبِمَا﴿ - ٔٔ

كاف ا٤بنافقوف يتجسسوف على ا٤بسلمْب ، كيفشوف أسرارىم لؤلعداء ، كإذا هنوا عن ىذا الفساد 
َا )قَاُلوااللئيم  لصوف من العيوب ، فهم يفسدكف كثّبان ُب األرض، كلكن خا ُمْصِلُحوَف( ََنْنُ  ِإمنَّ

يسموف فسادىم ٙبت شعارات اإلصبلح كىكذا يغّبكف ا٢بقائق كيقلبوف ا٤بفاىيم ، فعلى اإلنساف 
ٍرًء ًمٍن ف غرر الكم أف ال يكوف ضحية ىؤالء ا٤بنافقْب ا٤بتلونْب كىم ُب كل زماف كمكاف : )نًفىٍاؽي اٍلمى

ديهي ُبٍ   .)اٍلكىًذبي يػيؤىدًٌٍم ًإٔبى النًٌفىٍاًؽ(كفيو أيضان نػىٍفًسًو(  ذيؿٌو ٯبًى
 ﴾َّشْؼُوًَُٕ ال ًٌََُِْٖ أُُْلَِْلًَُٕ ىُْْ بَِّٗيُْْ ؤَال﴿ - ٕٔ
ستفهاـ كتنبيو كىنا للتنبيو على عيوهبم أم ال يركف ما ىم فيو من عيوب كرذائل ، ا: أداة  )أال(

ستغراقهم ُب أنواع اكفقدكا شعورىم بضبل٥بم ، بسبب  نقلبت عندىم ا٤بقاييس الصحيحة ،األهنم 
 رىأىٍيتى  ذىاإ: )ٕ٘ف هنج الببلغةحكم .ستدراج ابلفساد ييعمي كييصم كيذؿ الرقابالفساد، كىكذا اال

انىوي  رىبَّكى  ٍرهي!(. تػىٍعًصيوً  كىأىٍنتى  نًعىمىوي  عىلىٍيكى  يػيتىاًبعي  سيٍبحى  فىاٍحذى
 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ ال ًٌََُِْٖ اَُُّلَيَبءُ ىُْْ بَِّٗيُْْ ؤَال اَُُّلَيَبءُ آََٖٓ ًََٔب ؤَُٗآُِْٖ هَبٌُُا اُنَّبًُ آََٖٓ ًََٔب ٌاآِٓنُ َُيُْْ هََِْ ًَبِمَا﴿ - ٖٔ

ال يزاؿ يصف ا٤بنافقْب : إتبعوا سبيل العقبلء كا٤بؤمنْب من الناس ، إهنم كانوا أينفوف من 
ّب الئق بقيادات القـو ، كُب ىذا الوصف إعجاب اإلستسبلـ للنيب )ص( كيركنو خاصان ابلفقراء كغ

 الس َفَهاُء( ُىمْ  ِإنػَُّهمْ  الس َفَهاُء َأال آَمنَ  َكَما )قَاُلوا : أَنُػْؤِمنُ ستصغار ابآلخرين ، ٍب اأبنفسهم ك 
: انتج من ضحالة العقل كسوء  والسفو: ا١باىل الذم ال ٲبيز بْب الطيب كا٣ببيث ،  والسفيو

ستذكقوا حبلكتو ، كإف ابع ، إهنم من كصفوىم ابلسفهاء قد توصلوا إٔب اإلٲباف ك الفهم كحقارة الط
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سفاىة رأيهم إهنم  )ولكن ال يعلموف(كجهاء القـو أعرضوا عن اإلٲباف ، فهم السفهاء حقان 
: ما السفو ؟ قاؿ )ع(  قيل للحسن بن علي )ع( .يتابعوف عيوب الناس كيغفلوف عن عيوب أنفسهم

بىةي اٍلغيوىاًٍة(  : )ًإتًٌبىاٍعي  ٍةي كىميصىٍاحى  خيليقي  السَّفىوى  : )ًإفَّ  وعن اإلماـ الصادؽ )ع(، ُّٔٙبف العقوؿ صالدُّانى
 حىليٍمتى  : )ًإذىاٍ ف غرر الكم، ِّٗ/ٕٓالبحارفػىٍوقىوي(  ىيوى  ًلمىنٍ  كىٱبىٍضىعي  ديكنىوي  ىيوى  مىنٍ  عىلىى يىٍستىًطيلي  لىًئيمو 
ٍمتىوي  السًَّفٍيوً  عىنٍ  : فساد  النفاؽ: سخافة العقل ، السفو :فائدة .عىٍنوي( ًٕبًٍلًمكى  غىٌمان  فىزًٍدهي  ،غىمى

: جامع لقبائح العيوب فيجمع بْب ضحالة العقل كفساد العقيدة ، كسوء ا٣بيلق  األْحقالعقيدة ، 
األٞبق . لذلك .كا٣بيانة ُب التعامل ككبلمو فيما ال يعنيو كجوابو عما ال يسأؿ عنو كهتوره ُب األمور

 .ال دكاء لو
 ﴾َُْٓزَيْيِئٌَُٕ َٗؾُْٖ بََِّٗٔب َٓؼٌَُْْ بَِّٗب هَبٌُُا شََْبؿِْنِيِْْ بََُِ فٌََِْا ًَبِمَا آَٓنَّب هَبٌُُا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ َُوٌُا ًَبِمَا﴿ - ٗٔ

نفردكا برؤسائهم اكإذا  (َشَياِطيِنِهمْ  ِإىَل  َخَلْوا َوِإَذا)كإذا رأكا ا٤بؤمنْب أظهركا ٥بم اإلٲباف كذابن كنفاقان 
َا َمَعُكمْ  ِإنَّ  )قَاُلواككربائهم من أىل الفسق كالنفاؽ  قالوا ٥بم ٫بن مثلكم كمعكم  ُمْستَػْهزُِئوَف( ََنْنُ  ِإمنَّ

على الكفر كالكره لئلسبلـ ، كإ٭با نستهزئ ابلقـو كنسخر منهم إبظهار اإلٲباف ، فهم منافقوف 
بلسانْب فهم أداة خطرة لتمزيق األمة اإلسبلمية ، فوجَّو دجالوف يظهركف بوجهْب كيتكلموف 

 .سبحانو التهديد ٥بم
 ﴾َّؼَْٔيٌَُٕ ؿُـَْْبِٗيِْْ كِِ ًََُّٔلُّىُْْ ثِيِْْ ََّْزَيْيِتُ اَُِّوُ﴿ - ٘ٔ
ف ستهزائهم ابإلمهاؿ دكف اإلٮباؿ ، فإاللا ٯبازيهم على  .ستهزاء : السخريةاال ِبِْم( َيْستَػْهِزئُ  )اّلِلَُّ 

ستهزاء ، ، إف للا ٦بازيهم جزاء اال ْٓالقلم/ ﴾َمِتيٌ  َكْيِدي ِإفَّ  ََلُمْ  َوأُْمِلي﴿للا ٲبهل كال يهمل 
ٍب  ، َْالشورل/ ﴾ِمثْػُلَها َسيَِّئةٌ  َسيَِّئةٍ  َوَجَزاءُ ﴿كمعاقبهم عقوبة ا٣بداع كلو بعد حْب ، كمثل ذلك 

ُىمْ قاؿ تعأب  ُب البصّبة كُب القلب ،  والَعَمو: ا٢بّبة ُب األمر  العمو ُهوَف(يَػْعمَ  طُْغَياهِنِمْ  ِف  )َوََيُد 
: ٲبهلهم كثّبان كيَبكهم ُب ضبل٥بم يتخبطوف كيَبددكف حيارل ال ٯبدكف  املعىن.: ُب العْب والَعَمى

،  ٕٓمرٙب/ ﴾اً َمدّ  الرَّْْحَنُ  َلوُ  فَػْلَيْمُددْ  الضَّبلَلةِ  ِف  َكافَ  َمنْ  ُقلْ ﴿إٔب ا٤بخرج منو سبيبلن ، مثل قولو 
تػىٍْبً( طُْغَياهِنِْم( : )ِف ف غرر الكم تىًظري ًإٍحدىل النًٌٍقمى )هللا يستهزئ  : عن إبن عباس .: )الظٌٍآبي طىاٍغو يػىنػٍ

ستدراج إهنم كلما أحدثوا خطيئة جٌدد للا ٥بم نعمة ، كإ٭با ٠بي ىذا الفعل فيها معُب اال بم(
ستحقوه ٗبا استدراجهم إٔب ا٥ببلؾ كالعقاب الذم اكا٤براد بو ستهزاء ألف ذلك ُب الظاىر نعمة ، ا

)ًإفَّ للاى الى يىٍستػىٍهزًئي كىلىًكٍن ٯبيىٍازًٍيًهٍم جىزىٍاءى )٨بتصر( : عن الرضا )ع(تقدـ من نفاقهم ككفرىم، 
 ستهزائهم.اكيقٌدر ٥بم عقوبة بقدر  ُّٖ/ُكنز الدقائقٍسًتٍهزىٍاًء(االً 

 ﴾ُٓيْزَلَِّٖ ًَبٌُٗا ًََٓب رِغَبهَرُيُْْ هَثِؾَذْ كََٔب ثِبُْيُلٍَ اُؼَّالَُخَ اشْزَوًَْا َٖاَُّنِّ ؤًَُُْئِيَ﴿ - ٙٔ
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 ،الضَّبلىلىةي  تىضيرُّهي  ا٥ٍبيدىلٍ  يػىنػٍفىعيوي  الى  )كىمىنٍ  ، اب٥بدل ٜبنها كدفعوا الضبللة كأخذكا ، ابإلٲباف الكفر ستبدلواا
 كُب ا٥بدل ٲبلكوف كانوا .(الشَّري  ًبوً  يىًلٍيقي  ا٣بٍىيػٍري  ًبوً  يىًلٍيقي  الى  كىالًذمٍ  ، اٍلبىٍاًطلي  يىضيرُّهي  ا٢بٍىقُّ  يػىنػٍفىعيوي  ال كىاٍلًذمٍ 
 كأغىب حواسهم ، الضبللة غفلتا، ف اب٥بدل الضبللة إشَبكا لكنهم ، ٥بم مبذكالن  ككاف أيديهم

 فَػَهَديْػَناُىمْ  ََثُودُ  مَّاَوأَ ﴿ كقولو كٚببطهم ختيارىما كسوء ٕبماقتهم ٘بارهتم كخسرت ، قلوهبم الضبلؿ
 ىذه كخسرت ، البيع ىذا ربح ما جِتَارَتُػُهْم( َرْبَتْ  )َفَما ، ُٕفصلت/ ﴾اَْلَُدى َعَلى اْلَعَمى فَاْسَتَحب وا

 سعادة خسركا ألهنم ، ذلك صنيعهم ُب راشدين كانوا كما ُمْهَتِديَن( َكانُوا )َوَما ا٤بصّبية الصفقة
 ، ألف معان  أضاعوٮبا كا٤بنافقوف ، ا٤باؿ رأس سبلمة مع الربح التجارة ُب ٤بطلوبا إف ...كاآلخرة الدنيا
 الربح ىو عندىم كالتلوف كالنفاؽ ، ا٤بنافقْب عن ذىب كقد ا٤باؿ رأس سبحانو ىو عند للا ا٥بدل
ف هنج الببلغة   ،السن )ع( )ع( إلبنو اإلماـ علي قاؿ جِتَارَتُػُهْم( َرْبَتْ  َفَما) التصٌور ىذا ٖبسراف فشعركا
يػٍرىةً  ًعٍندى  اىٍلكىفَّ  فىًإفَّ  ضىبلىلىتىوي  ًخٍفتى  ًإذىاٍ  طىرًيقو  عىنٍ  كىأىٍمًسكٍ  ).. :ٖٔكتاب يػٍره  اىلضَّبلىؿً  حى  ريكيوبً  ًمنٍ  خى

 : فقاؿ الفادحة ا٤بنافقْب خسارة فيهما كٌضح معربين مثلْب تعأب ضرب ٍب .اىألىٍىوىاًؿ(
  ﴾ُّجْظِوًَُٕ ال ظَُُِٔبدٍ كِِ ًَرَوًََيُْْ ثِنٌُهِىِْْ اَُِّوُ مَىَتَ ؽٌََُْوُ َٓب ؤَػَبءَدْ كَََِّٔب َٗبهاً اٍْزٌَْهَلَ نُِاَُّ ًََٔضََِ َٓضَُِيُْْ﴿ - ٚٔ

ٍافى  قىدٍ  ٗبىاٍ  يىكينٍ  ٓبىٍ  مىاٍ  عىلىى ٍستىًدؿَّ اً : )ٖٔف هنج الببلغة كتاب .األىٍمثىٍاؿي أليكيٕبٍ األىٍلبىٍابً  تيٍضرىبي   فَّ فىإً  كى
فهم كمن عمل على إيقاد انر يستضيء هبا فلما أانرت ا٤بكاف كما حولو ،  .أىٍشبىٍاهه( األيميويرى 

ستأنسوا بتلك النار ا٤بضيئة ، أرسل للا ٥با ريح فأطفأهتا كأبقاىم ُب ظلمات كثيفة يتخبطوف فبل اك 
لوا الغواية على ستبدا٥بم الضبللة عوضان عن نعمة ا٥بدل ، كفضايهتدكف فكذلك ا٤بنافقوف ُب 

العقبلنية ، كُب ىذا ا٤بثل داللة على أهنم آمنوا ٍب كفركا ، كلذلك ذىب للا بنور ا٥بداية عنهم ، 
ال يهتدكف إٔب ا٣بّب كال يعرفوف سبيل النجاة ، كىم ُب  يُػْبِصُروَف( الالنفاؽ ) ظُُلَماٍت( ِف  َوتَػرََكُهمْ )

ف مواصلة طريق النفاؽ ٣بسارتو كال يستطيعوف حالة يرثى ٥با فهم ُب كسط الطريق ال يستطيعو 
ٍل مىٍن يػىٍغًلبػيهيمي ا٥ٍبىوىٍل ؟!(   َمنْ  يَػْهِدي ال اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿الرجوع إٔب مأمن ا٥بدل )كىٍيفى يىٍستىًطيػٍعيويفى ا٥ٍبيدى

:  ْبِصُروَف(يػُ  ال ظُُلَماتٍ  ِف  )َوتَػرََكُهمْ ُب قولو تعأب  عن الرضا )ع(،  ِٖغافر/ ﴾َكذَّابٌ  ُمْسِرؼٌ  ُىوَ 
ٍلقيوي لىًكنَّوي مىٌبى عىًلمى أىنػَّهيٍم الى يػىٍرًجعيويفى عىٍن اٍلكيفٍ  ٍا يػيويصىفي خى ًر كىالضَّبلىًؿ )ًإفَّ للاى الى يػيويصىفي اًبلتػٍَّرًؾ كىمى

نػىهيٍم كىبػىٍْبى ًإٍخًتيىٍارًًىٍم(  ٍم اٍلميعىٍاكىنىةى كىاللٍُّطًف ، كىخىلَّى بػىيػٍ  يىًلٍيقي  الى  ، كىكذا الًَّذمٍ ٓٔ/ُالتفسّب النورمىنػىعىهى
ٍرءي  ف غرر الكم:، الظُّليمىٍاتي  ًبوً  تىًلٍيقي  النػُّويري  ًبوً   نىفسىوي(. يىضىعي  حىٍيثي  )كىاٍلمى

 ﴾َّوْعِؼٌَُٕ ال كَيُْْ ػٌُِْٔ ثٌٌُْْ طٌُّْ﴿ - ٛٔ
 .: العمى ُب القلب أخطر من العمى ُب العْب عمي: األخرس ،  بكم: الذم ال يسمع ،  صم

نتفاع هبا ، كإذا خلق للا اآلذاف كاأللسنة كالعيوف لبل .ستقباؿ ا٢بسية عند اإلنسافكىي أجهزة اال
ستذكاؽ طعم اإلٲباف ، حٌب يستذكقوا طعم ا٢بياة ، ألف ا٢بياة لغز ال ٰبلو إاٌل التلقي نور ا٥بداية ك 



 24   / اجلزء األوؿ  ٕٙٛ/ مدنية / عدد آَيهتا  ٕ/ سورة البقرة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر

 

اهنم فبل يتبعوف ا٥بدل فهم فهم قد عطلوا آذ .اإلٲباف ، كاإلٲباف طعم لذيذ ال يعرفو إاٌل الصادقوف
كعطلوا عيوهنم فلم ٲبيزكا بْب ا٣ببيث كالطٌيب  )بكم(كعطلوا ألسنتهم عن قوؿ ا٢بق فهم  )صم(
)فهم ال فبل رجعة ٥بم إٔب ا٥بدل ، ألف نفوسهم خبيثة ال يتناسب ا٥بدل معها ،  )عمي(فهم 

ل ينطبق على األفراد كعلى فهم مصركف معاندكف على ما ىم عليو من الضبلؿ ، ىذا ا٤بث يرجعوف(
عتنقت اإلسبلـ كٓب تتفاعل معو ، كترددت بْب منهجو ا٤بستقيم كالقوٙب كالنظم الوضعية ااألمم الٍب 

ف بتليت اب٣بسراف كا٣بذالف ُب عاقبة أمرىا ، كأخسر الناس من كاف ًعربة للناس ، ااألخرل ، ف
 .ِْْكنز العماؿ خربيػىرٍكىبي ًإالَّ ذىليويالن(( الى حه ٠بىٍ  له هٍ : )اإًلٍسبلىـي ذىليويؿه )سى  الديث

 ُٓؾِْؾٌ ًَاَُِّوُ أٌَُْْدِ ؽَنَهَ اُظٌََّاػِنِ ِْٖٓ آمَاِٗيِْْ كِِ ؤَطَبثِؼَيُْْ َّغْؼٌََُِٕ ًَثَوْمٌ ًَهَػْلٌ ظَُُِٔبدٌ كِْوِ أَََُّبءِ ِْٖٓ ًَظَِّْتٍ ؤًَْ﴿ - ٜٔ

 ﴾ثِبٌَُْبكِوَِّٖ
:  الَصيِّب .ايدة ُب كشف شخصيتهم ا٤بتلونة كمواقفهم ا٤بضطربةىذا مثاؿ آخر لوصف ا٤بنافقْب ز 

 آَذاهِنِمْ  ِف  َأَصاِبَعُهمْ  )ََيَْعُلوفَ خاطف ، )َوبَػْرٌؽ( قاصف  )َوَرْعٌد(دامسة  ظُُلَماٌت( )ِفيوِ ا٤بطر ، 
 عنو ٗبشيهم ا٤بنافقوف كلما دعوا إٔب خّب كغنيمة أسرعوا ، كىو ا٤بعرٌب  اْلَمْوِت( َحَذرَ  الصََّواِعقِ  ِمنْ 

على ضوء الربؽ ، كإذا نزلت على ا٤بسلمْب شدة أحجموا كرجعوا إٔب كفرىم ، كما كقف أكلئك 
ا٤بنافقْب دائمان ُب قلق كخوؼ من كشف حقيقتهم  ُب الظلمات حائرين مذعورين ، كىذا بياف أفٌ 

ككلنا نتقٌلب  ِِبْلَكاِفرِيَن( يطٌ مُِ  )َواّلِلَُّ أذنيو  ، كال ملجأ ٥بم ، فهم كمن أتتو الصاعقة فإٌتقاىا بسدًٌ 
ُب قبضتو كال مفٌر منو إاٌل إليو ، كال أحد ٱبرج من مشيئتو كإرادتو سبحانو ، كال مفر من حكومتو 

 .ِٔالتكوير/( فىأىٍينى تىٍذىىبيوفى كقولو )  ألننا ال ٬برج من ملكو
 ثََِْٔؼِيِْْ َُنَىَتَ اَُِّوُ شَبءَ ًٌََُْ هَبٌُٓا ػََِْْيِْْ ؤَظََِْْ ًَبِمَا كِْوِ َٓشٌَْا يَُُْْ ؤَػَبءَ ًََُِّٔب ؤَثْظَبهَىُْْ َّقْـَقُ اُْجَوْمُ ٌََّبكُ﴿ - ٕٓ

 ﴾هَلِّوٌ شَِْءٍ ًَُِّ ػَََِ اَُِّوَ بَِّٕ ًَؤَثْظَبهِىِْْ
ىذه اآلية كناية عن شدة ا٥بوؿ إهنم ٰباكلوف التخٌلص من  .ال يزاؿ ُب كصف ا٤بنافقْب كا٢بذر منهم

زير ، كيكاد شدة الربؽ ك٤بعانو أف يذىب أببصارىم ُب أجواء مظلمة تسلب عنهم الرؤية ا٤بطر الغ
 ََلُمْ  َأَضاءَ  )ُكلََّماكٛبنعهم من ا٥برب فبل بد أف يستفيدكا من ضوء الربؽ ا٣باطف كالذم ٲبر بسرعة 

يق ا٤بظلم مشوا ُب ضوئو ، كإذا إهنم كلما أانر ٥بم الربؽ الطر  قَاُموا( َعَلْيِهمْ  َأْظَلمَ  َوِإَذا ِفيوِ  َمَشْوا
ختفى الربؽ كقفوا عن السّب كثبتوا ُب مكاهنم ، كىذا تصوير ٤با ىم فيو من غاية التحّب كالقلق ا

لذىب ُب األعضاء  َقِديٌر( َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى اّلِلََّ  ِإفَّ  َوأَْبَصارِِىمْ  ِبَسْمِعِهمْ  َلَذَىبَ  اّلِلَُّ  َشاءَ  )َوَلوْ 
 ُىًدى ِبَغرْيِ  َىَواهُ  اتػََّبعَ  ممَّنْ  َأَضل   َوَمنْ ﴿ذا ٙبذير من عقوبة دنيوية ، كىم كقولو ، كىا٢بسية الرئيسة

ضطراب الٍب يعيشها ا٤بنافقوف فهم ، ىذه صورة حسية ٩بثلة ٢بركة التيو كاال َٓالقصص/ ﴾اّلِلَِّ  ِمنْ 
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 ﴾ََمُْذوالً  َمْذُموماً  فَػتَػْقُعدَ  رَ آخَ  ِإََلاً  اّلِلَِّ  َمعَ  جَتَْعلْ  ال﴿ُب قلق مستمر ينغص حياهتم ! كقولو 
 .ِِاإلسراء/

  ﴾رَزَّوٌَُٕ َُؼٌََُِّْْ هَجٌُِِْْْ ِْٖٓ ًَاَُّنَِّٖ فََِوٌَُْْ اَُّنُِ هَثٌَُّْْ اػْجُلًُا اُنَّبًُ ؤَُّّيَب َّب﴿ -ٕٔ
ة أك ٤با ذكر للا األصناؼ الثبلثة ، ا٤بؤمنْب كالكافرين كا٤بنافقْب ، كذكر ما ٛبيزكا بو من سعاد

شقاكة، كضرب األمثاؿ ككٌضح طرؽ الضبلؿ كخطورتو ، أعقبو ىنا بذكر األدلة على أحقية للا 
 .: حسن التوجو ابلطاعة من ٝبيع الوجوه الٍب يطاع للا منها العبادة .تعأب ابلعبادة كالطاعة

 توحيده كعدـ  على قدر العلم ، كأكؿ العبادة معرفة للا جٌل جبللو ، كأصل معرفة للا والعبادة
الناس ،  ىذه اآلية الكرٲبة : دعوة عامة شاملة إٔب كافة الناس ُب العآب، من ربًٌ  .اإلشراؾ بو

فالطريق إٔب للا مفتوح للناس ٝبيعان مؤمنهم ككافرىم ، كبْب يدم كل إنساف شواىد كثّبة ُب الكوف 
ييشرؾ بعبادتو أحدان ، كىذه نظرة  كا٢بياة كاألحياء تدعوه إٔب للا خالق ا٣بلق مدبر األمر ، كال

للا رهبم تفٌرد اب٣بلق ، فوجب أف يتفرد ابلعبادة ،  .خالصة اب٥بدل بعيدة عن ا٥بول كالضبلؿ كالزيغ
 .الذم رابكم أبصناؼ النعم الظاىرة كالباطنة ، بعد أف خلقكم من العدـ كخلق الذين من قبلكم

 تَػتػَُّقوَف( )َلَعلَُّكمْ رتقاء إٔب منازؿ عليا ا، فهي سيلَّم  كللعبادة ىدؼ ساـو ليصل الناس هبا إٔب التقول
تبعوا منهجو كنظامو حسب ما اليلتحقوا اب٤بتقْب الذين ىذبوا أنفسهم كساركا على ىدل رهبم ، ف

فهذبوا ا٥بول كالنفس األمارة ابلسوء كحققوا العبودبة   .يريد للا ، كليس حسب ما نريد ٫بن
 .أعلى مراتب العبادة ، كابلعبادة ٫بصل على التقول كالتقول .ا٣بالصة لو

 رَغْؼٌَُِا كَال ٌَُُْْ هِىْهبً اُضََّٔوَادِ ِْٖٓ ثِوِ كَإَفْوَطَ َٓبءً أَََُّبءِ ِْٖٓ ًَؤَْٗيٍََ ثِنَبءً ًَأَََُّبءَ كِوَاشبً األَهْعَ ٌَُُْْ عَؼَََ اَُّنُِ﴿ - ٕٕ

 ﴾رَؼٌََُِْٕٔ ًَؤَْٗزُْْ ؤَٗلَاكاً َُِِّوِ
ينبو للا تعأب الناس إٔب أنو سٌخر ٥بم ما ُب السماكات كاألرض كما بينهما ، ككل ا٤بخلوقات تسبح 
ٕبمده كال ٚبرج عن أمره ، كىي غّب عاقلة ، فعليكم أنتم أيها الناس العقبلء ُب العآب أف تنٌسقوا 

كاحدة متحدة كال يشٌذ  نظاـ حياتكم مع نظاـ الكوف كا٢بياة كاألحياء الٍب كلها تطيع للا ، بوحدة
 )َفبلعنها إاٌل الشاذ ، كالشاذ يكوف طيٍعمه للشيطاف ، كفريسة إلبليس الذم يضلو ضبلالن بعيدان 

: ٝبع ند كىو الكفؤ كا٤بثيل، كليس  ند كال ضد كال  األنداد تَػْعَلُموَف( َوأَنْػُتمْ  أَنَداداً  ّلِِلَِّ  جَتَْعُلوا
.. إْب .مثل ا٥بول كاألان كالبشر أصحاب ا١باه كا٤باؿ كالنساء نظّب ، فبل تتخذكا مع للا شركاء

فذكر للا ٥بم بعض النعم الظاىرة للجميع كىو الذم سخرىا ٥بم  .تشركوهنم مع للا ُب العبادة
،  ّٓالنحل/ ﴾ َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اّلِلَِّ  ﴿لتكوف مفتاحان ٤بعرفة بقية النعم الظاىرة كالباطنة 

الذم يستحق العبادة دكف غّبه ، كإنو ٓب يكن لو شريك يساعد كال ند يعارض ، كيشدد كىو 
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ٍنًب رسوؿ هللا )ص( ئل سي  .القرآف ُب النهي عن األنداد لتبقى عقيدة التوحيد نقية صافية : )أىمُّ الذَّ
) ان كىىيوى خىلىقىكى  .ُّصْالثقلْب نور أىٍعظىمي ًعٍندى للًا ؟ قىٍاؿى )ص( أىٍف ٘بىٍعىلى ً ًندَّ

 ًُنزُْْ بِْٕ اَُِّوِ كًُِٕ ِْٖٓ شُيَلَاءًَُْْ ًَاكْػٌُا ِٓضِِْوِ ِْٖٓ ثٌَُِهَحٍ كَإْرٌُا ػَجْلَِٗب ػَََِ َٗيَُّْنَب َِّٓٔب هَّْتٍ كِِ ًُنزُْْ ًَبِْٕ﴿ - ٖٕ

 ﴾طَبكِهِنيَ
حمَّدو )ص( بعد أف ذكر للا سبحانو كجوب اإلٲباف كالعبادة  ، ثبت أيضان كجوب اإلٲباف ٗبي 

: كإف  املعىن .: الشك مع هتمةالريب .كبرسالتو السهلة السمحة ، كمن األدلة عليو ىذا التحدم
دمحم )ص( كقٌدـ العبودبة على كونو رسوؿ ،  (عبدن)لنا على كنتم ُب شك من ىذا القرآف ٩با نزٌ 

رتفع مقاـ الرسوؿ العبودية رتفع مقاـ ااألف العبودية  أ٠بى من مقاـ الرسوؿ كالنيب ، ألنو كلما 
يتحدل القرآف ٝبيع الناس بكافة   ِمْثِلِو( ِمنْ  ِبُسورَةٍ  )فَْأُتوا .كالنيب ٗبقدار إخبلص عبوديتو 

ال أيتيو الباطل من بي يديو كفاءآهتم كعلى مدل األجياؿ ، إٌف ىذا القرآف بلساف عريب مبْب ، 
عميق رقيق منساب ، ال تنقضي عجائبو  وال من خلفو ، ظاىره أنيق دقيق جذاب ، وِبطنو

، فهو مصوغ من تلك ا٢بركؼ  وال تفىن غرائبو والتنكشف ظلمات الناس ومعانهتم إاّل بو
العربية الٍب بْب أيديهم ، فإف كانوا يراتبوف من تنزيلو ، فليأتوا بسورة كاحدة من مثلو ، ُب الببلغة 

كتنكّب السورة للداللة على العمـو ٗبعُب ٙبٌداىم  كالفصاحة كالبياف مع عمق ا٤بعُب كسعة الداللة 
أبم سورة كلو كانت قصّبة ، إلظهار إعجاز القرآف أنو من عند للا ، أما دكر الرسوؿ )ص( فهو 

 َصاِدِقَي( ُكنُتمْ  ِإفْ  اّلِلَِّ  ُدوفِ  ِمنْ  ُشَهَداءَُكمْ  )َواْدُعواانقل أمْب عاـ على ىذا الكتاب ا٤بعجز 
 ِإفْ صحاب الكفاءات ليساعدككم على معارضة القرآف كلو بسورة قصّبة )أم من إستعينوا ٗبن شئت

( إنو ٨بتلق كمن كبلـ البشر ، كىو ٙبدم مفتوح إٔب يومنا ىذا كسيظل يتحدل َصاِدِقيَ  ُكنُتمْ 
 اْجَتَمَعتْ  لَِئنْ  ُقلْ ﴿ ، ِٖالنساء/ ﴾َكِثرياً  اْخِتبلفاً  ِفيوِ  َلَوَجُدوا اّلِلَِّ  َغرْيِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكافَ  َوَلوْ ﴿ .أبدان 

 ﴾َظِهرياً  لِبَػْعضٍ  بَػْعُضُهمْ  َكافَ  َوَلوْ  مبِْثِلوِ  أيَُْتوفَ  ال اْلُقْرآفِ  َىَذا مبِْثلِ  أيَُْتوا َأفْ  َعَلى َواجلِْن   اإِلنسُ 
، كيف يستطيع اإلنساف ادكد أف يستوعب كبلـ للا ا٤بطلق كأيٌب ٗبثلو ، كفارؽ كبّب  ٖٖاإلسراء/

الكلمة أكاآلية الٍب ينز٥با للا تعأب، كيكتبها اإلنساف ، كسعة كبلـ للا ُب القرآف غّب  بْب ثقل
٧بدكدة لسعة ذات للا ا٤بطلقة غّب ادكدة فكيف ينبغي أف يتعامل اإلنساف الكفوء ادكد، مع 

ف ،  ٔالنمل/ ﴾َعِليمٍ  َحِكيمٍ  َلُدفْ  ِمنْ  اْلُقْرآفَ  لَتُػَلقَّى َوِإنَّكَ ﴿القرآف ا٤بعجز ا٤بطلق غّب ادكد؟!! 
: )ًمٍن يػىتػىرىدٍَّد يػىٍزدىٍد شىكَّان( ، إهنم بذلوا أموا٥بم أيضاً و فيو : )مىٍا شىكىٍكتي ُبٍ ا٢بٍىًق ميٍذ رىأىيٍػتيوي( ، غرر الكم

كنفوسهم ُب إطفاء نور القرآف، كلكنهم ٓب يتمكنوا من معارضة القرآف بسورة كاحدة قصّبة ، فعلمنا 
عارضة كانت متعذرة عليهم ، فدؿ على أف القرآف معجز آبايتو كمعجز ٗببناه كمعجز ٗبعناه أف ا٤ب

 .كمعجز ٗبغزاه كدالالتو الواسعة، كىذا دليل على صحة نبوة دمحم )ص(
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  ﴾ٌَُِِْبكِوَِّٖ ؤُػِلَّدْ ًَاُْؾِغَبهَحُ اُنَّبًُ ًَهٌُكُىَب اَُّزِِ اُنَّبهَ كَبرَّوٌُا رَلْؼٌَُِا ًََُْٖ رَلْؼٌَُِا َُْْ كَةِْٕ﴿ - ٕٗ
كالتحدم ىنا أعجب ، كلو كاف ُب طاقتهم تكذيبو كىم أىل اللساف كالفصاحة ما توانوا عنو ٢بظة 

شك أف حكم القرآف عليهم أهنم ٓب يفعلوا كلن يفعلوا كٙبقق ىذا كما قرره القرآف ،  كاحدة ، كال
 ( َوُقوُدَىا النَّاُس َوالَِْجارَُة ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفرِينَ فَاتػَُّقوا النَّاَر الَِّت )فكاف ىو بذاتو معجزة فارقة 

. كالذين يتحداىم .كالذين ختم للا على قلوهبم كعلى ٠بعهم .حذركا أف تصلوا النار بتكذيبهماف
القرآف ىنا فيعجزكف كال يستجيبوف فهم إذف كا٢بجارة كإف تبدكا ُب الظاىر بصورة بِب آدـ ، فهذا 

ْب ا٢بجارة من ا٢بجر كا٢بجارة من الناس ، ىو األمر الذم يبْب أف الذم ال يفقو ا١بمع الببلغي ب
لغة الكبلـ البليغ ا٤بعجز ، كىو يكذب الكبلـ البليغ ا٤بعجز ، كىو يٌدعي الكبلـ البليغ فهو  

إنو مشهد مفزع النار الٍب أتكل األحجار ، كمشهد  .كا٢بجارة الٍب ال تتأثر ابلكبلـ البليغ ا٤بؤثر
ُأِعدَّْت )كأخطر ما يكوف اإلنساف أنو كا٢بجارة !  .ناس الٍب تتزاحم ُب النار كىم كأحجارال

اٍ : )ف غرر الكم فهم كا٢بجارة( ِلْلَكاِفرِينَ  لىهى   .(لىٍن يػىٍنجيوى ًمنى النٍَّاًر إىالَّ التٍَّارًؾي عىمى
 هَبٌُُا هِىْهبً صََٔوَحٍ ِْٖٓ ِٓنْيَب هُىِهٌُا ًََُِّٔب األَْٗيَبهُ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْوُِ عَنَّبدٍ َُيُْْ ؤََّٕ اُظَّبُِؾَبدِ ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ًَثَشِّوْ﴿ - ٕ٘

  ﴾فَبُِلًَُٕ كِْيَب ًَىُْْ ُٓـَيَّوَحٌ ؤَىًَْاطٌ كِْيَب ًََُيُْْ ُٓزَشَبثِيبً ثِوِ ًَؤُرٌُا هَجَُْ ِْٖٓ هُىِهْنَب اَُّنُِ ىَنَا
 بقلوهبم (آَمُنوا الَِّذينَ ) الكرٙب ا٤بقيم ابلنعيم ا٤بؤمنْب كبشر كعد ، اب١بحيم افرينالك كتوعد ىٌدد أف بعد

 فصدقوا السّبة ، كحسن اب٤بعامبلت كالعبادات ابلعمل القوؿ فقرنوا ٔبوارحهم (الصَّاِلَاتِ  َوَعِمُلوا)
 أحواؿ تصلح هبا ألف ابلصا٢بات ا٣بّب أعماؿ ككصف ا٤بتنوعة، الصا٢بة أبعما٥بم صدقوا عندما إٲباهنم
 يصلحوف الذين الصا٢بْب من بذلك فيكوف ، األحواؿ فساد هبا كيزكؿ ، كآخرهتم دنياىم ُب العباد
 عن النيب )ص( .ساكنها فيها كينعم داخلها، هبا ٯبًب َجنَّاٍت( ََلُمْ  )َأفَّ  فيبشرىم ، جنتو ُب الرٞبن جملاكرة

 األَنْػَهاُر( ََتِْتَها ِمنْ  )جَتِْري ّٕٓ/ُٕالبحار ا٣ٍبيليًق( كىحيٍسني  للاً  تػىٍقوىل ،نَّةى ا١بٍى  تىًلجي ًبًو أيمًٍَّبى  مىا )أىٍكثىرً  :
َها ُرزُِقوا )ُكلََّما أخدكد غّب ٘برم ُب ا٤بتنوعة ا١بنة فأهنار  ِمنْ  ُرزِقْػَنا الَِّذي َىَذا قَاُلوا ِرْزقاً  ََثََرةٍ  ِمنْ  ِمنػْ
 فإذا ، ٜبارىا من يرزقوف ا١بنة أىل كإف .األ٠باء إألٌ  ا١بنة ُب ٩با ياالدن ُب ليس كأنو ، الدنيا ُب أم قَػْبُل(
 كاللوف الشكل ُب متشابو أنو يعلموف ال كىم ، قبل من رزقنا الذم ىذا : قالوا اثنية مرة ٥بم قيدًٌـ

ات من ٥بم ُب ا١بنة أزكاج من ا٢بور العْب مطهر  ُمَطهََّرٌة( َأْزَواجٌ  ِفيَها )َوََلُمْ الطعم  ُب كٱبتلف
. ككرد أف نساء الدنيا .العيوب كالنقائص ُب الركح كا١بسد كمن ا٢بيض كالنفاس كمن البوؿ كالغائط

 َفَجَعْلَناُىنَّ  ، ِإنَشاءً  أَنَشْأَنُىنَّ  ِإنَّ ﴿ا٤بؤمنات يكن يـو القيامة أٝبل من ا٢بور العْب كما قاؿ تعأب 
 السن متوافيات أتراِبً() لزكجها ا٤بتوددة ا٤برأة : لُعربا ، ّٕ-ّٓالواقعة/ ﴾أَتْػَراِبً  ُعُرِبً  ،أَْبَكاراً 

 مطهرات ، قبيح كبلـ كل عن اللساف كمطهرات ، أزكاجهن على الطرؼ كقاصرات .كالشباب
 مقيم تكرٙب ُب َخاِلُدوَف( ِفيَها )َوُىمْ  حساف خّبات كىن كالطباع ا١بماؿ بكماؿ ، كا٣بيليق األخبلؽ
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 ، الصا٢بات يعملوف الذم للمؤمنْب اإلسبلـ كٌفره للنفس ك٧برؾ رمحضا أمل أعظم كىو .دائم كنعيم
 ا٢بياة لتنمية ضركرة )الدِّين( أصبح كىنا .الوضعية كالنظم ، ا٤بادية ا٤ببادئ ٝبيع توفّبه عن عجزت

 إٔب يؤدم النفس ُب الدين فساد لذلك ، كالعمل القوؿ ُب كيسدد الزلل من يعصم الذم األمل كخلق
 .لئلنساف اآلخرةك  الدنيا فساد
 ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ ًَؤََّٓب هَثِّيِْْ ِْٖٓ اُْؾَنُّ ؤََّٗوُ كََْؼٌََُِْٕٔ آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ كَإََّٓب كٌَْهَيَب كََٔب ثَؼٌُػَخً َٓب َٓضَالً َّؼْوِةَ ؤَْٕ ََّْزَؾِِْْ ال اَُِّوَ بَِّٕ﴿- ٕٙ

 ﴾اُْلَبٍِوِنيَ بِالَّ ثِوِ ُّؼَُِّ ًََٓب ًَضِرياً ثِوِ ًََّيْلُِ ًَضِرياً ثِوِ ؼَُُِّّ َٓضَالً ثِيَنَا اَُِّوُ ؤَهَاكَ َٓبمَا كََْوٌٌَُُُٕ
: ال يستنكف كال ٲبتنع أف يضرب أم مثل كاف ، أبم شيء كاف ، صغّبان كاف أك  َيْسَتْحِيي  ال

متقنة  كبّبان ما داـ ٰبقق غرضان حقان ، سواء كاف ببعوضة أك بغّبىا بعد أف كانت ٝبيع ا٤بخلوقات
الصنع، كلكل ٨بلوؽ عا٤بو ا٣باص بو كنظامو ا٤برتبط بو ، ٩با ٙبٌّب العقوؿ ببدائع خلق للا الٍب 

 َوال اأَلْرضِ  ِف  َدابَّةٍ  ِمنْ  َوَما﴿قاؿ تعأب  )وتفكر ساعة خري من عبادة سنة(يتفكر هبا ا٤بؤمنوف 
فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فَػيَػْعَلُموَف أَنَُّو اْلَق  ِمْن )،  ّٖألنعاـ/ا ﴾َأْمثَاُلُكمْ  أَُممٌ  ِإالَّ  جبََناَحْيوِ  َيِطريُ  طَاِئرٍ 
عن فإف للا ىو ا٢بق كال يقوؿ غّب ا٢بق كال يريد بو إاٌل ا٢بق ، كىذه ثقة العبد ا٤بؤمن بربو ( َربِِّمْ 

()كالثًٌقىةي اًبً سيلَّمه ًإٔبى كيلًٌ عىٍاؿو ، كىٜبىىنه ًإٔبى اإلماـ اجلواد )ع(:  َوَأمَّا الَِّذيَن  ) .ّْٔ/ٖٕالبحار  كيلًٌ غىٍاؿو
كالذين كفركا يتعجبوف كيعَبضوف كيتجاكزكف اآلداب ،  (َكَفُروا فَػيَػُقوُلوَف َماَذا َأرَاَد اّلِلَُّ ِبََذا َمَثبلً 

بَػُعوَضًة َفَما فائدة : )كالذم ال يعرؼ قدره يتجاكز طوره كيتعدل حدكده كيشكك ُب كل شيء 
كقد  .كللا يضرب ا٤بثل ابلبعوضة كما ىو فوقها ُب ا٢بجم كأكرب منها ُب الشكل كالتعقيد( فَػْوقَػَها

إكتشف العلم ا٢بديث مؤخران أف فوؽ ظهر البعوضة تعيش حشرة صغّبة جدان ال ترل إاٌل ابلعْب 
 .اجملهرية كتتغذل من على ظهرىا

( سن ُب ْٖ ُب رأسها  ك)٥با مئة عْب .: )البق( صغّبة ُب حجمها عظيمة ُب خلقهاالبعوضة
فمها، كثبلثة قلوب ُب جوفها ، كستة سكاكْب ُب خرطومها ، كثبلثة أجنحة ُب كل طرؼ من 
جسمها ، كمزكدة ٔبهاز حرارم كجهاز ٚبدير موضعي يساعدىا على غرز إبرىا دكف أف ٰبس 

تستسيغ كل  اإلنساف ، كما ٰبس بو كالقرصة نتيجة مص الدـ ، مزكدة ٔبهاز ٙبليل دـ ، فهي ال
مزكدة ٔبهاز للشم عإب  .مزكدة ٔبهاز لتميع الدـ حٌب يسرم ُب خرطومها الدقيق جدان  .الدماء

يضل هبذا ا٤بثل من  (ُيِضل  ِبِو َكِثريًا َويَػْهِدي ِبِو َكِثرياً ) .الكفاءة فتشم رائحة عرؽ اإلنساف من بيعد
 أصغر ٨بلوقاتو ، كىداية من يستحق الضبلؿ فمن عميت بصائرىم عن تنٌور أسرار ا٣بالق ُب

﴿َوالَِّذيَن اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدى . تدؿ على أنٌو كاحد .شيء لو آية لكلٌ  صفت أفئدهتم فعرفوا أفَّ 
الفاسق : خرج عن نظاـ األشياء ،  (َوَما ُيِضل  ِبِو ِإالَّ اْلَفاِسِقيَ )،  ُٕدمحم/ َوآاَتُىْم تَػْقواُىْم﴾

أم ما يضل هبذا ا٤بثل كهبذا القرآف إاٌل ا٣بارجْب عن طاعة  .ن طاعة ربوكا٤بنافق فاسق ٣بركجو ع
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 َضلَّ  فَػَقدْ  َوَرُسوَلوُ  اّلِلََّ  يَػْعصِ  َوَمنْ ﴿للا ، كا٣باسركف من ٛبادل ُب غيو ، كٓب يفيٍء إٔب الرشد 
لى اًبٍلبػىعيويضىًة ألىنػَّهىا عىلىى : )ًإ٭بَّىٍا ضىرىبى للاي اٍلمىثى  عن اإلماـ الصادؽ )ع( ، ّٔاألحزاب/ ﴾ُمِبيناً  َضبلالً 

ًًه ، كىزايىٍدىةي عيٍضوىٍيًن آخىرى  ٍيعى مىٍا خىلىقى للاي ُب اٍلًفٍيًل مىعى ًكربى ٍا ٝبًى ٍا خىلىقى للاي ًفيػٍهى ٍيًن ، فىأىرىٍادى ًصغىًر حىٍجًمهى
ٍلًقًو، كىعىجً  ًلكى اٍلميؤيًمًنٍْبى عىلىى لىًطٍيًف خى  .ُِِ/ُاألمثل ٍيًب صيٍنًعًو(للاي أىٍف يػينػىبًٌوى ًبذى

  ﴾اُْقَبٍِوًَُٕ ىُْْ ؤًَُُْئِيَ األَهْعِ كِِ ًَُّلَِْلًَُٕ ٌُّطَََ ؤَْٕ ثِوِ اَُِّوُ ؤََٓوَ َٓب ًََّوْـَؼٌَُٕ ِْٓضَبهِوِ ثَؼْلِ ِْٖٓ اَُِّوِ ػَيْلَ َّنوُؼٌَُٕ اَُّنَِّٖ﴿ - ٕٚ
:  امليثاؽ: كصيتو كأكامره ، اّلِلَِّ  َعْهدَ : يفسخوف ،  يَنُقُضوفَ  .اليزاؿ ا٢بديث عن كصف الفاسقْب

كنقض العهد عندىم عاـ بينهم كبْب للا ، كبينهم كبْب الناس  .ا٤بؤكد ابليمْب كىو أبلغ من العهد
كعهد للا مع البشر يتمثل ُب عهود كثّبة : إنو  .كلو كاف اب٤بواثيق الثقيلة ، فبل يبالوف بتلك ا٤بواثيق

وىا ، كعهد توحيد للا فأشركوا بو كعهد صلة الرحم فقطعوىا ، كعهد  عهد الفطرة السليمة فلوث
 يُوَصَل( َأفْ  ِبوِ  اّلِلَُّ  َأَمرَ  َما )َويَػْقَطُعوفَ كافة ا٣بلق ابلقياـ ٕبقوقهم كأف ال نبخس أشياءىم فنقضوه 

ن كىذه حالة عامة : يقطعوف صلتهم ابإلٲباف كابألخبلؽ كابلعلم كابلتدبر كابلتفكر كبر الوالدي
بنشر أنواع  اأَلْرِض( ِف  )َويُػْفِسُدوفَ .. كىو الذم يوصلهم إٔب ا٤بقصود : .كاألقارب كاألرحاـ

 النَّاسَ  تَػْبَخُسوا َوال﴿كقولو   َِٓالبقرة/ ﴾اْلَفَسادَ  َيُِب   ال َواّلِلَُّ ﴿الفساد كالتفنن ُب إنتاجو 
عن النيب )ص(:  اْْلَاِسُروَف( ُىمْ  )ُأْولَِئكَ ،  ٖٓىود/ ﴾ُمْفِسِدينَ  اأَلْرضِ  ِف  تَػْعثَػْوا َوال َأْشَياَءُىمْ 

كا٣باسر من خسر نفسو ، كساىم ُب  ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص (ا٣بٍىٍاًسري مىٍن غىًفلى عىٍن ًإٍصبلىًح اٍلمىعىٍادً )
ستبدؿ اعتداؿ ، كا٣باسر من : خركج عن حد االاإلفسادك .إنتشار الفساد ُب األرض كُب النفوس

 ﴾بَػيَِّنةٍ  َعنْ  َحيَّ  َمنْ  َوََيَْيا بَػيَِّنةٍ  َعنْ  َىَلكَ  َمنْ  لِيَػْهِلكَ ﴿ذاب اب٤بغفرة الضبللة اب٥بدل كالع
 (وي مطلبى  ضاعى أى  دٍ قى فػى  ينجيوً  ُب غّب ماى  هي رى مٍ أفُب عي  نٍ مى ) ف غرر الكم: .ِْاألنفاؿ/

 ﴾رُوْعَؼٌَُٕ بَُِْْوِ صَُّْ ُّؾٌُِْْْْْ صَُّْ ْزٌُُُِّْْٔ صَُّْ كَإَؽَْْبًُْْ ؤٌََْٓاربً ًًَُنزُْْ ثِبَُِّوِ رٌَْلُوًَُٕ ًَْْقَ﴿ - ٕٛ
 آية، لىوي  شىيءو  كيلًٌ  )كىُبٍ  للا كجود تنكركف كيف .كاإلنكار كالتوبيخ التعجب ٗبعُب اإلستفهاـ ىذا
 مىنٍ  فػىقىدى  الًَّذم اٍ كىمى  فػىقىدىؾى ؟ مىنٍ  كىجىدى  )مىٍاذىاٍ  : عرفة ف دعاء اإلماـ السي )ع( يـوكىٍاًحدي(  أىنٌوى  عىلىى تىديؿُّ 

؟  ًسوىٍاؾى ؟ يػيٍرجىى كىٍيفى  ! ميتىحىوَّالن  عىٍنكى  بػىغىى مىنٍ  خىًسرى  كىلىقىدٍ  بىدىالن  ديكنىكى  رىًضيى  مىنٍ  خىٍابى  لىقىدٍ  كىجىدىؾى
 كىٍيفى  : إَلي،  ٍمتنىٍافً اإلً  عىٍادىةى  بىدٍَّلتى  كىأىٍنتى مىاٍ  مٍن غىٍّبًؾى ؟ ييٍطلىبي  كىكىٍيفى  ، اإًلٍحسىٍاف قىطىٍعتى  مىاٍ  كىأىٍنتى 
 الذم ِِبّلِلَِّ  َتْكُفُروفَ  َكْيفَ :  املعىن ا٢بٍىٍاًضري ؟( الرًَّقٍيبي  كىأىٍنتى  تىًغٍيبي  كىٍيفى  أىـٍ  الظٍَّاًىري  كىأىٍنتى  ٚبىٍفى

 كىب الذم اب تكفركف ككيف ا٢بياة ؟ ىذه لكم أنشأ الذم كمن أحياء كصرًب العدـ، من خلقكم
 ف غرر الكم: اب٤بوت آجالكم ٍب حٌدد ، كابطنة ظاىرة نعمو عليكم كأسبغ الوجود؟ ىذا لكم

 حيث كالنشور البعث إٔب ا٤بوت بعد ٰبييكم ٍب القبور ُب َيازيكمك ، اآلًخرىًة( عىٍدؿً  أىكَّؿي  )اٍلمىٍوتي 
 كنتم ذافإ ، ٙبشركف األرض من خلقكم ككما ،ِٗاألعراؼ/ ﴾تَػُعوُدوفَ  َبَدَأُكمْ  َكَما﴿ األكَب ا١بزاء
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عن اإلماـ  ، كالتكفركه كتعبدكه تشكركه أف عليكم كاف حياتكم من ٢بظة كل ُب كتدبّبه تصرفو ُب
 عىٍبدو  كيلُّ  )يػيبػٍعىثي  : عن النيب )ص( ،ِٖصُٕالبحار (ا٣بالقى  يىٍشكيري  ٓبىٍ  ا٤بخلوؽى  يىٍشكيري  مىٍن ٓبىٍ )الرضا )ع(: 

 .ِِِْٕكنز العماؿ خرب  عىلىٍيًو( مىاتى  مىا عىلىى
 ﴾ػٌَِِْْ شَِْءٍ ثٌَُِِّ ًَىٌَُ ٍََٔبًَادٍ ٍَجْغَ كٌََََّاىَُّٖ أَََُّبءِ بََُِ اٍْزٌٍََ صَُّْ عَِْٔؼبً األَهْعِ كِِ َٓب ٌَُُْْ فََِنَ اَُّنُِ ىٌَُ﴿ - ٜٕ

 السََّماءِ  ِإىَل  اْستَػَوى )ثَّ فيو داللة على أف األصل ُب األشياء اإلابحة ، حٌب يثبت العكس 
عن  .: أحكمهنَفَسوَّاُىنَّ ماء : قصد خلقها كإتقاهنا ، ٍب إستول إٔب السَّ مَسَاَواٍت(  َسْبعَ  نَّ َفَسوَّاىُ 

ٍاًب نًيػٍرىاٍنًًو( ف اآلية اإلماـ علي )ع( كنز : )خىلىقى لىكيٍم لًتػىٍعتىربيكيٍا ًبًو كىتػىتػىوىصَّليويٍا ًبًو ًإٔبى ًرٍضوىاٍنًًو كىتػىتػَّقيويٍا ًمٍن عىذى
: إف للا خلق السماكات كاألرض كما بينهما ُب ستة أايـ، كقدرة للا ال  سؤاؿ، ُِٕ/ُالدقائق

: خلق  اجلواب،  ِٖيس/ ﴾فَػَيُكوفُ  ُكنْ  َلوُ  يَػُقوؿَ  َأفْ  َشْيئاً  َأرَادَ  ِإَذا َأْمُرهُ وامنا ﴿ٰبدىا شيء 
أف يصل شيء  الكوف ٝبيعو ُب ستة أايـ ، ليبْب أٮبية الزمن لئلنساف ُب إ٪باز األعماؿ ال ٲبكن

خارؽ ، كإ٭با ٰبصل ضمن ما ىو مقدر لو ، حٌب يتعلم اإلنساف أف يصرب على حركة الزمن إل٪باز 
، كبعض ا٢بيواانت تتخلق ُب عدة  ُٓاألحقاؼ/ ﴾َشْهراً  َثبلثُوفَ  َوِفَصالُوُ  َْحُْلوُ و ﴿مثل :  .أعمالو

من الزمن حٌب تنضج ، تتطور أايـ كغّبىا ُب عدة أسابيع ، كٜبرة الشجرة الفبلنية ُب مدة كذا 
ا٢بياة من طور إٔب طور كٛبر من حالة إٔب حالة ، كىذا ٰبتاج إٔب عامل الوقت كالصرب على إ٪بازه 

 .ضمن األسباب الطبيعية ببل خوارؽ
 ثِؾَْٔلِىَ ََُٗجِّؼُ ًََٗؾُْٖ اُلَِّٓبءَ ًَََّْلِيُ كِْيَب ُّلَِْلُ َْٖٓ كِْيَب ؤَرَغْؼََُ هَبٌُُا فَِِْلَخً األَهْعِ كِِ عَبػٌَِ بِِِّٗ َُِِْٔالئٌَِخِ هَثُّيَ هَبٍَ ًَبِمْ﴿ - ٖٓ

 ﴾رَؼٌََُِْٕٔ ال َٓب ؤَػَُِْْ بِِِّٗ هَبٍَ َُيَ ًَُٗوَلًُِّ
: تنزيو للا كتربئتو  ُنَسبِّحُ : مستخلف عن للا عز كجل ُب إجراء أحكامو كتنفيذ أكامره ،  خليفة

تقديس التطهّب ، ٗبعُب ٛبجيد للا كتعظيمو كتطهّب ذكره : النُػَقدِّسُ عن النقائص ككل سوء، 
: إقتضت حكمة للا أف يسٌلم زماـ األرض لئلنساف كتطلق فيها املعىن .كصفاتو عما ال يليق بو

كتشاؼ ما ُب األرض من كنوز ، كىذا من ا ستعدادات تؤىلو على التصرؼ هبا ك ايده ، ككىبو 
وقات ، كجعلو خليفة على األرض يتصرؼ هبا كيف يشاء  تكرٙب للا لئلنساف دكف غّبه من ا٤بخل

 َأجَتَْعلُ  )قَاُلوا، لعمارة األرض  ُٔىود/ ﴾ِفيَها َواْستَػْعَمرَُكمْ  اأَلْرضِ  ِمنْ  نَشَأُكمْ اَ ﴿كما قاؿ تعأب 
َماَء( َوَيْسِفكُ  ِفيَها يُػْفِسدُ  َمنْ  ِفيَها اف ىذا اإلنس إفَّ  .قالوا على سبيل التعجب كاإلستعبلـ الدِّ

ا٤بكٌوف من عقل كعاطفة كغرائز كشهوات تدفع إٔب الفساد ، كلو قدرات تدفع إٔب اإلٲباف كالتقول 
، كذكركا الصفات السلبية كٓب يذكركا الصفات اإلٯبابية ، إهنم توقعوا أنو سيفسد ُب األرض 

ياف شدة كيسفك الدماء ، ما داـ ٨بتاران غّب ٦برب كخصصوا سفك الدماء من بْب ٝبيع ا٤بفاسد لب
نٍػيىا : )لىزىكىٍاؿي  عن النيب )ص(مفسدة القتل  يعنا الدُّ (  ًبغىٍّبً  سيًفكي  دىـو  ًمنٍ  للاً  عىلىى أىٍىوىفي  ٝبًى الَبغيب حىقٌو

ىذا اإلنساف سيحصل منو الكبائر ، فنزىوا البارئ  فَّ ا، كقالوا حسب ظنهم ِّٗ/ّكالَبىيب
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 ُنَسبِّحُ  )َوََنْنُ م قائموف بعبادة للا قالوا أهنٌ ك  .كعظموه عن سبب كل كبّبة تصدر عن ىذا ا٤بخلوؽ
 .ننزىك التنزيو البلئق ٕبمدؾ كحسن جبللك َلَك( َونُػَقدِّسُ  ْبَْمِدؾَ 

ال يفعل للا شيئان إاٌل ٢بكمة ابلغة ،  .ىذه من اآلايت ا٤بتشاهبة تَػْعَلُموَف( ال َما َأْعَلمُ  ِإّنِ  )قَاؿَ 
إٌف ىذا ا٤بخلوؽ ا٤بكٌرـ أبفضل تكرٙب ك٨بلوؽ  .كا٤ببلئكة أيضان  ككثّبان ما ٚبتفي عن إدراؾ الناس

أبحسن تقوٙب كُب أعقد تركيب ، ٲبتلك القدرات ا٤بتضادة من الفجور كالتقول ، كىو مسؤكؿ عن 
قدراتو ك٧باسب عليها ، فيضل منهم من يضل كيهتدم منهم من يهتدم ، ٯبتيب منهم األنبياء 

،  ُٕٗآؿ عمراف/ ﴿َحَّتَّ ََيِيَز اْْلَِبيَث ِمْن الطَّيِِّب﴾، يبتلي الناس  كالصديقْب كالشهداء كالصا٢بْب
كُب ذلك مصلحة كحكمة كللا أعرؼ اب٤بصلحة كا٢بكمة البعيدٌب األمد منكم ، كنرل بعض 
الناس هتبط ُب الفساد فتكوف كاألنعاـ بل أضل سبيبلن ، كنرل الصنف اآلخر يرتفع كيتسامى 

، لذلك ال يدخل ا١بنة إاٌل عباد للا ا٤بخلىصوف ، من ا٤ببلئكة بكثّبٔب درجات أعلى فيصل إ
 مبَنْ  َأْعَلمُ  ُىوَ  أَنُفَسُكمْ  تُػزَك وا َفبل﴿ككانت النار عقوبة للعاصْب ا٤بعاندين، كاليزٌكي النفوس إاٌل للا 

كأف نسمح ا..( ِفيهَ  َأجَتَْعلُ  )قَاُلواتعلمنا اآلية أدب السؤاؿ  -ٔ:  فائدة. ِّالنجم/ ﴾اتػََّقى
لآلخرين اب٢بوار معهم ، فإف اب٢بوار تنضج األفكار كتتوٌسع اآلفاؽ كييعرؼ الرأم الصائب 

نَػُهمْ  ُشوَرى َوَأْمُرُىمْ ﴿ : )مىٍا عىًلمى اٍلمىبلىًئكىةي ًبقىٍو٥بًًٍم  عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٕ .ّٖالشورل/ ﴾بَػيػْ
َماَء(  كُ َوَيْسفِ  ِفيَها يُػْفِسدُ  َمنْ  ِفيَها )َأجَتَْعلُ  اٍنػيوياٍ الدِّ ا يػيٍفًسدي  قىٍد رىأىكيٍا مىنٍ  لىٍوالى أىنػَّهيٍم كى  كىيىٍسًفكي  ًفيهى

 .الدًٌمىاءى( ، كٲبكن أف يشّب بذلك إٔب دكرة من البشر على األرض سبقت دكرة بِب آدـ
 ﴾طَبكِهِنيَ ًُنزُْْ بِْٕ ىَاُالء ثِإٍََْٔبءِ ؤَْٗجِئٌُِِٗ كَوَبٍَ أَُْالئٌَِخِ ػَََِ ػَوَػَيُْْ صَُّْ ًَُِّيَب األٍََْٔبءَ آكََّ ًَػَََِّْ﴿ - ٖٔ

ـَ  )َوَعلَّمَ  .: ألنو خلقو للا من أدٙب )تراب( األرض مّسي آدـ أكدع للا العلم  ُكلََّها( اأَلمْسَاءَ  آَد
آلدـ، كعلمو ما ٓب يكن يعلم علمان تكوينيان ، علمو أ٠باء كل شيء كىو إدراؾ ا٤بعلومات 

نظمة ا٤بخفية ابلتدريج كالبحوث العلمية التخصصية ، كىكذا ييعلًٌم للا اإلنساف كإكتشاؼ األ
، كالعلم غاية الفضائل، كأفضل ىداية ، كأحسن  ُُٓالبقرة/ ﴾تَػْعَلُموفَ  َتُكونُوا لَْ  َما َويُػَعلُِّمُكمْ ﴿

 َىُؤالء ِبَِمْسَاءِ  أَْنِبُئوِن  اؿَ فَػقَ  اْلَمبلِئَكةِ  َعَلى َعَرَضُهمْ  )ثَّ كراثة ، كىو مصباح العقل كأنيس النفس 
أم عارفْب اب٢بكمة من جعل آدـ خليفة ُب األرض، إف للا أظهر فضل آدـ  َصاِدِقَي( ُكنُتمْ  ِإفْ 

 : )ًإٍكتىًسبػيوياٍ اٍلًعٍلمى ييٍكًسٍبكيمي ا٢بٍىيىٍاةى(ف غرر الكمللمبلئكة بتعليمو ما ٓب تعلمو ا٤ببلئكة ، 
 ﴾اُْؾٌَُِْْ اُْؼَُِِْْ ؤَْٗذَ بَِّٗيَ ػََِّْٔزَنَب َٓب بِالَّ َُنَب ػَِِْْ ال َٗيٍَُجْؾَب هَبٌُُا﴿ - ٕٖ

ننزىك اي للا من اإلعَباض منا عليك ، كإان ال نقوؿ  َعلَّْمتَػَنا( َما ِإالَّ  لََنا ِعْلمَ  ال ُسْبَحاَنكَ  )قَاُلوا
الذم ال يفعل إالٌ  )اْلَِكيُم(ى عليك خافية الذم ال ٚبف اْلَعِليُم( َأْنتَ  )ِإنَّكَ إاٌل ٗبقدار ما علمتنا 

 .ما فيو ا٢بكمة كا٤بصلحة
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ٌََادِ ؿَْْتَ ؤَػَُِْْ بِِِّٗ ٌَُُْْ ؤَهَُْ ؤََُْْ هَبٍَ ثِإٍََْٔبئِيِْْ ؤَْٗجَإَىُْْ كَََِّٔب ثِإٍََْٔبئِيِْْ ؤَْٗجِئْيُْْ آكَُّ َّب هَبٍَ﴿ - ٖٖ  ًَؤَػَُِْْ ًَاألَهْعِ أََُّ
 ﴾رٌَْزٌَُُٕٔ ًُنزُْْ ًََٓب رُجْلًَُٕ َٓب

ـُ  )َيَ  ُهمْ  آَد تبْب للمبلئكة فضل آدـ عليهم ، كحكمة للا عز كجل ُب خلقو ،  ِبَِمْسَاِئِهْم( أَْنِبئػْ
 السََّمَواتِ  َغْيبَ  َأْعَلمُ  ِإّنِ  َلُكمْ  َأُقلْ  َألَْ  )قَاؿَ  .: كضع الشيء ُب موضعو البلئق بو والكمة
 )َوَما تظهركفتُػْبُدوَف(  َما )َوَأْعَلمُ  .ب كما أعلم بعآب ا٢بضور كا٤بشاىدةإ٘ب أعلم ابلغي َواأَلْرِض(

 لَْ  َوَمنْ ﴿: العلم كلو من عند للا  ف اآلية داللة .تسركف ُب أنفسكم كال تعلنوف َتْكُتُموَف( ُكنُتمْ 
، ٕبيث صارت العبادة على قدر ، كىو عٌز اإلنساف  َْالنور/ ﴾نُورٍ  ِمنْ  َلوُ  َفَما نُوراً  َلوُ  اّلِلَُّ  ََيَْعلْ 

العلم، كعلى قدر العلم كاإلٲباف تتحقق ا٣ببلفة ، كالذم يضل عن سبيل للا ال يكوف خليفة ألنو 
ا٤بوف بعيدكف ظ، كال ِِٗالبقرة/ ﴾الظَّاِلُموفَ  ُىمْ  فَُأْولَِئكَ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿تعٌدل حدكد للا 

على شرؼ وتدؿ ىذه اآلَيت ،  ُِْالبقرة/ ﴾الظَّاِلِميَ  َعْهِدي يَػَناؿُ  ال﴿عن شرؼ ا٣ببلفة 
، ألف لى مزية العلم كفضلو على العبادةاإلنساف كأنو أفضل ٨بلوؽ كرمو للا ، كتدؿ أيضان ع

 ا٤ببلئكة أكثر عبادة من آدـ ، كمع ذلك ٓب يستحقوا ا٣ببلفة، كتدؿ على أف العلم شرط ُب ا٣ببلفة
:  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ُُاجملادلة/ ﴾َدرََجاتٍ  اْلِعْلمَ  ُأوُتوا َوالَِّذينَ  ِمْنُكمْ  آَمُنوا ِذينَ الَّ  اّلِلَُّ  يَػْرَفعْ ﴿

: ليتعلم اإلنساف أف كل أقوالو  فائدة .ِٕٕ/ٖٕالبحار)أيٍطليبػيوياٍ اٍلًعٍلمى كىلىٍو ًٖبىٍوًض اللُّجىٍج كىشىقًٌ اٍلميهىٍج(
 ..(.ِفيَها َأجَتَْعلُ  )قَاُلواستفسرت من للا احٌب ا٤ببلئكة كأفعالو قابلة للنقد ك٥با معارضْب ، 

 ﴾اٌَُْبكِوَِّٖ ِْٖٓ ًًََبَٕ ًَاٍْزٌَْجَوَ ؤَثََ بِثٌَِِْْ بِالَّ كَََغَلًُا ٓكََّ اٍْغُلًُا َُِِْٔالئٌَِخِ هُِْنَب ًَبِمْ﴿ - ٖٗ
ـَ( )اْسُجُدوااظم ُب النفس : التكرب كاألنفة كالتع اْسَتْكبَػرَ : إمتنع مع التمكن من الفعل ، أب   آلَد

 َأَب  ِإْبِليسَ  ِإالَّ  )َفَسَجُدواسجود ٙبية كتعظيم ألمر للا ، ال سجود عبادة ألف السجود  كحده 
ستكبار حٌولو إٔب كافر ألنو رأل نفسو أعظم من آدـ ، كىذا االاْلَكاِفرِيَن(  ِمنْ  وََكافَ  َواْسَتْكبَػرَ 

: أف العبد إذا خفيت عليو حكمة  نستفيد من اآلية . على حقوؽ آدـفصار لئيمان كظا٤بان كمعتداين 
للا ُب بعض ا٤بخلوقات كالفرائض فالواجب عليو التسليم  عز كجل ك٠ٌبي إبليس ألنو أبلس من 

ُذوهُ  َعُدو   َلُكمْ  الشَّْيطَافَ  ِإفَّ ﴿رٞبة للا أم يئسى ، قاؿ تعأب   ليسحقيقة إب .ٔفاطر/ ﴾َعُدّواً  فَاَّتَِّ
: ٲبكن طاعة  جتستنتومن فلسفة السجود آلدـ  .: أنو من ا١بن كعاش مع ا٤ببلئكة كليس منهم

اٍبىوي  عن النيب )ص(:القيادة الشرعية الٍب ٙبمل صفة العلماء العاملْب  )الًعٍلمى يػىٍهًتفي اًبٍلعىمىًل فىًإٍف أىجى
م أهنم خلفاء الرسل ككرثة األنبياء ، فهم ، كىؤالء العلماء من أىم صفاهتّّصِالبحاركىًإالَّ ًإٍرٙبىىلى( 

٫براؼ فإذا أخفقوا ُب ىذا ا٥بدؼ متداد للرسل كحريصْب على سبلمة األمة من االاٞبلة الرسالة ك 
 .فعليك إتباع األحسن

كىًإٍف  ٍستىفًت نػىٍفسىكى اً : ) وعن النيب )ص(،  ُٖالزمر/ ﴾َأْحَسَنوُ  فَػيَػتَِّبُعوفَ  اْلَقْوؿَ  َيْسَتِمُعوفَ  الَِّذينَ ﴿
، كال ٰبق السجود إاٌل  تعأب ألنو سجود تعبدم، ككاف ِّّٗٗكنز العماؿ خربأىفٍػتىٍاؾى اٍلميٍفتػيويفى( 
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السجود آلدـ أك ليوسف )ع( تفخيمان لشأهنما سجود تواضع سجود ألمر للا ككل كائن يسجد 
السجود  كىو ْٗالنحل/ ﴾اأَلْرضِ  ِف  َوَما السََّمَواتِ  ِف  َما َيْسُجدُ  َوّلِِلَِّ ﴿ .كٱبضع  بقدره

٫بناء لآلخرين مهما كاف موقعهم ، ألنو دعوة إٔب التذلل أما ُب اإلسبلـ يكره حٌب اال .التكويِن
بىًغٍي لًٍلميٍؤًمًن أىٍف ييًذؿَّ نػىٍفسىوي( عن اإلماـ الصادؽ )ع(: كليس إٔب القوة كالعزة كا٢برية ،  مشكاة )الى يػىنػٍ

مىنٍ  فىبل نػىٍفسيوي  عىلىٍيوً  ىانىتٍ  )مىنٍ : اَلادي )ع( عن اإلماـ، ِْٓاألنوار ص ، ّٖٓٙبف العقوؿ صشىرَّهي(  أتى
ستثناء من لو الفضل عليك كالوالدين )كىخىٍوؼي النٍَّاًس ًمنى الذًُّؿ أىٍكقػىعىهيٍم ُب الذًُّؿ( ابف غرر الكم: 

 َأِعزَّةٍ  اْلُمْؤِمِنيَ  َعَلى َأِذلَّةٍ ﴿ َّٕٓخرب كنز العماؿرىفػىعىوي(  ً  تػىوىاضىعى  )كمىنٍ عن النيب )ص(: تواضعان 
لىةى(ف غرر الكم، ْٓا٤بائدة/ ﴾اْلَكاِفرِينَ  َعَلى  .: )التػَّوىٍاضيعي يىنشيري اٍلفىًضيػٍ
 ﴾اُظَّبُِِٔنيَ ِْٖٓ كَزٌٌََُٗب اُشَّغَوَحَ هِىَنِ رَوْوَثَب ًَال شِئْزَُٔب ؽَْْشُ هَؿَلاً ِٓنْيَب ًًَُال اُْغَنَّخَ ًَىًَْعُيَ ؤَْٗذَ اٌٍُْْٖ آكَُّ َّب ًَهُِْنَب﴿-ٖ٘

: سعة العيش كسعادتو ، كالرزؽ الواسع الكثّب ال  الرغد .طمئناف كا٥بدكء: من السكن كاال نْ كُ سْ ا
: كانت جنة الدنيا كٓب تكن جنة اآلخرة ، ألف آدـ خيًلق من تراب األرض جنة آدـ  .عناء فيو

طمئناف كقٌدمها اعبلقة آدـ بزكجتو عبلقة سكن كمساكنة ك كبقي ُب جنة األرض ليخترب ، ككانت 
لقد ىيأ للا أسباب العيش الرغيد السعيد ٥بما معان ُب ا١بنة ،  .على كل ا٢باجات الزكجية ألٮبيتها

كىذا يدؿ على ا٤بساكاة ُب التكرٙب بْب الزكجْب ، كأابح ٥بما ا١بنة كلها كحٌذر من اإلقَباب ٔبزء 
َها )وَُكبل ذلك أف ا٤بباحات أكثر بكثّب من ارمات بسيط من ا١بنة، فمعُب  َحْيثُ  َرَغداً  ِمنػْ

ُتَما حذرٮبا من اإلقَباب من شجرة كاحدة ليختربٮبا فيها ، كبٌْب ٥بما  الشََّجَرَة( َىِذهِ  تَػْقَرِبَ  َوال ِشئػْ
ا يدؿ التكليف مشَبؾ ا٣بطاب لئلثنْب معان ، كىذ الظَّاِلِمَي( ِمنْ  )فَػَتُكونَ ٨باطر ا٤بخالفة بقولو 

قَباب من ىذه فإف اال .كيكوف التشريف ٥بما مشَبكان أيضان ، كىكذا كٌرـ للا ا٤برأة منذ أكؿ تكوينها
الشجرة ارمة يؤدم )إٔب كليهما( : ظلم نفسو كثّبان كحرماهنا كثّبان كيؤدم إٔب خسارهتا ا٤بديدة ، 

ستقامة على منهج للا ، فإف ُب ة الثبات على االامتبلؾ إرادكىذا ٛبرين لنا أبناء آدـ على ضركرة 
لقصد ا٤ببالغة  )وال تقرِب ىذه الشجرة(ستقامة السبلمة كحفظ الكرامة ببل أية ندامة كال مبلمة اال

 َوال﴿ُب النهي عن األكل من ٜبارىا، إذ النهي عن القرب هني عن الفعل بطريق أبلغ ، كقولو 
ـي  روي .رتكابوافنهى عن التقرب إليو ليقطع الوسيلة إٔب  ، ِّاإلسراء/ ﴾الزِّنَ  تَػْقَربُوا : )خيًلقى آدى

ٍا ، ٍبيَّ خيًلقىٍت حى  تيوي لًيىٍسكينى ًإلىيػٍهى هي ُبٍ ا١بٍىنًَّة حىٌبَّ ًإٍستػىٍوحىشى ًإٍذ لىٍيسى مىعىوي زىٍكجى وٍَّاءي لًيػىٍعًرؼى أىكَّالن كىٍحدى
ٍا ُبٍ نػىٍفًسوً  ٍا كىأىٮبىًٌيػىتػىهى تػىهى ٍرأىةي ًقٍيمى (ا كىٌَب ، فىمىنٍ  ًميزىافه دىًقٍيقه  ( ، إذان )اٍلمى ٓب يكن هني  -ُ: فائدة .ٍستػىٍوَبى

سئل اإلماـ الصادؽ )ع(  -ِآدـ )ع( هنيان تكليفيان يعاقب على ارتكابو، بل هنيان إرشاداين،  النيبٌ 
ا الشٍَّمسي كىاعن جنة آدـ فقاؿ )جى  نٍػيىا، ييٍطلىعي ًفيهى ، كىلىٍو كاىفى ًمٍن ًجنىاًف اآلخىرًة ٌنةه من جٌنات الدُّ ٍلقىمىري

ا أبدان(   .ِٔ/ُنور الثقلْبما خىرىجى ًمنػٍهى



 34   / اجلزء األوؿ  ٕٙٛ/ مدنية / عدد آَيهتا  ٕ/ سورة البقرة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر

 

 َُْٓزَوَوٌّ األَهْعِ كِِ ًٌََُُْْ ػَلًٌُّ ُِجَؼْغٍ ثَؼْؼٌُُْْ اىْجِـٌُا ًَهُِْنَب كِْوِ ًَبَٗب َِّٓٔب كَإَفْوَعَئَُب ػَنْيَب اُشَّْْـَبُٕ كَإَىََُّئَُب﴿ - ٖٙ

 ﴾ؽِنيٍ بََُِ ًََٓزَبعٌ
: غول الشيطاف آدـ كحواء  املعىن: من الزلل ، أزالو عن ا٢بق ، كالزلة ىي ا٣بطيئة ،  أزلو

خرجا من ا١بنة  ِفيِو( َكانَ  ممَّا )فََأْخَرَجُهَمافحرمهما من النعمة الوفّبة الٍب كاان فيها كرىان ٥بما ، 
 فَػَقدْ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿ذم يزلو الشيطاف عندما ٘باكزا ا٢بدكد ا٢بمراء ، ألف ا١بنة ال تليق ابل

أبلغ ُب الداللة على فخامة ا٣بّبات ٩با لو قيل : من  ِفيِو( َكانَ  )ممَّاكقولو  ُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ 
النعيم ا٤بقيم الكثّب، لتذىب نفس السامع ُب تصٌور عظمتو ككمالو ، فإخرجهما من السبلمة إٔب 

 لِبَػْعضٍ  بَػْعُضُكمْ  اْىِبُطوا )َوقُػْلَناكالندامة، كمن القربة إٔب الغربة ، كمن األلفة إٔب الكلفة ا٤ببلمة 
( اَلبوط : النزكؿ من العلو إٔب مادكنو ، نزكؿ من دار السعادة كالبقاء كالتشريف ، إٔب دار  َعُدو 

 ِإفَّ ﴿لشيطاف عدك اإلنساف العناء كالببلء كالتكليف إهنا بسبب زلة كاف دافعها ا٥بول كالغفلة كا
ُذوهُ  َعُدو   َلُكمْ  الشَّْيطَافَ   )َوَمَتاعٌ ابإلقامة فيها  ُمْستَػَقر ( اأَلْرضِ  ِف  )َوَلُكمْ ،  ٔفاطر/ ﴾َعُدّواً  فَاَّتَِّ

ىبوط  .(.)اْىِبُطواأما موضوع  .ٛبتع بنعيمها إٔب كقت مقسـو ضمن األجل ادكد ِحٍي( ِإىَل 
 ﴾َفرُِحوفَ  َلَدْيِهمْ  مبَا ِحْزبٍ  ُكل  ﴿٣ببلفات البشرية فيظلم بعضهم بعضان اإلنساف إٔب مستنقع ا

/  ٍختػىلىفىتٍ اً  : )مىاٍ  عن النيب )ص(،  َُٓآؿ عمراف/ ﴾َواْختَػَلُفوا تَػَفرَُّقوا َكالَِّذينَ  َتُكونُوا َوال﴿،  ِّالرـك
ا بػىٍعدى  أيمَّةه  اٍ  أىٍىلي  ظىهىرى  ًإالَّ  نىًبيًٌهى ٍا  أىٍىلً  عىلىىٍ  ابىًٍطًلهى ككلمة ، ُُٖ/ٓشرح النهج!(للاي  ا شاءى إاٌل مى حىقًٌهى

كالعدك : ىو  .( يصلح للواحد كا١بمع ، ٓب يقل أعداء، فإبليس عدك ٥بما كٮبا عدك إلبليسَعُدو  )
: ليس ألنفسكم ٜبن إالٌ ا١بنة كلكن اب٤بعاصي كالتجاكزات  فائدة .ا٤بتجاكز حده ُب مكركه صاحبو

: من جنة الٌدنيا ا٣باصة كليس جٌنة اآلخرة إٔب أرض  واَلبوط .ِفيِو( َكانَ  ممَّا َجُهَما)فََأْخرَ ٱبسرىا 
 .الٌدنيا كإمتحاانهتا ، ألف الشيطاف ال يوجد ُب جٌنة اآلخرة

 ﴾اُوَّؽُِْْ اُزٌََّّاةُ ىٌَُ بَِّٗوُ ػََِْْوِ كَزَبةَ ًََِِٔبدٍ هَثِّوِ ِْٖٓ آكَُّ كَزََِوََّ﴿ - ٖٚ
كىذه الكلمات أطلقها كٓب ٰبددىا النص كإ٭با كشف عنها ُب  .كلمات خاصة فتاب عليو  أ٥بمو للا

، ِّاألعراؼ/ ﴾اْْلَاِسرِينَ  ِمنْ  لََنُكوَننَّ  َوتَػْرَْحَْنا لََنا تَػْغِفرْ  لَْ  َوِإفْ  َأنُفَسَنا ظََلْمَنا رَبػََّنا قَاال﴿آية أخرل 
ع( أف ىذه الكلمات أ٠باء أصحاب الكساء كعند أىل البيت ) .كىنا كاف اإلعَباؼ ابلذنب معان 

: توبة من للا للعبد كىي الرجوع  ويظهر أف التوبة توبتاف)ع( ا٤بعركفوف أبىل بيت النيب )ع( ، 
ستغفار كالندـ كعدـ الرجوع إٔب ا٤بعصية ، إليو ابلرٞبة ، كتوبة من العبد  كىي الرجوع إليو ابال

:  التّواب الرَِّحيُم( التػَّوَّابُ  ُىوَ  )ِإنَّوُ  ، ُُٖالتوبة/ ﴾لِيَػُتوبُوا ْيِهمْ َعلَ  اَتبَ  ثَّ ﴿كبذلك تيقبل التوبة 
ىو ا٢بث على الدعاء التضرع  َكِلَماٍت( رَبِّوِ  فائدة : )ِمنْ  .كثّب القبوؿ للتوبة من كل اتئب كاندـ

 إّنِ  ، ربِّ  ؾَ دِ مْ ْبَ وَ  كَ انَ حَ بْ سُ  تَ نْ إاّل أَ  وَ  إلَ اَل  مَ هُ )اللّ كقيل ىي قولو  . تعأب كاإلعَباؼ ابلذنب
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: )ًإٍدفػىعيويٍا أىبٍػوىٍابى اٍلبىبلىًء عن الرسوؿ )ص( .(.رينَ افِ الغَ  ريُ خَ  كَ  إنَّ ِل  رْ فِ ي فإغْ سِ فْ نػَ  تُ مْ لَ ظَ 
ال  (أُ بَ عْ )ما يػَ :  مبعىن ، ٕٕالفرقاف/ ﴾ُدَعاؤُُكمْ  َلْوال َربِّ  ِبُكمْ  يَػْعَبأُ  َما ُقلْ ﴿، ِٖٖ/ّٗحاربال اًبلدُّعىٍاًء(

 .، ابلدعاء تقول الرابطة بْب العبد كربوديعىاؤيكيٍم لو كعبادتكم إايه لىٍوال يبإب بكم رىيبًٌ 
 ﴾َّؾْيٌََُٕٗ ىُْْ ًَال ػََِْْيِْْ فٌَْفٌ كَال ىُلَاَُ رَجِغَ كََْٖٔ ىُلًٍ ِٓنِِّ َّإْرَِْنٌَُّْْ كَةَِّٓب عَِْٔؼبً ِٓنْيَب اىْجِـٌُا هُِْنَب﴿ - ٖٛ

رة اثنية للتوكيد ، ا٥ببوط األكؿ قبل توبة آدـ كا٥ببوط الثا٘ب ىذا بعد التوبة ، أف إقامة م )اْىِبُطوا(
آدـ كحواء ُب جنة األرض ال ُب جنة اآلخرة ، فصار التكليف كالتشريف كالعقوبة اب٥ببوط مشَبؾ 

 ُىَدى ِإفَّ ﴿زلو عليكم من رسوؿ أبعثو لكم ككتاب أن ُىًدى( ِمِنِّ  أيَْتِيَػنَُّكمْ  )فَِإمَّابْب آدـ كحٌواء ، 
 َخْوؼٌ  )َفبلمنهج للا كالعمل بطاعتو كترؾ نواىيو  ُىَداَي( تَِبعَ  )َفَمنْ ،  َُِالبقرة/ ﴾اَْلَُدى ُىوَ  اّلِلَِّ 

فهم  ، ُِّطو/ ﴾َيْشَقى َوال َيِضل   َفبل ُىَدايَ  اتػََّبعَ  َفَمنْ ﴿كقاؿ تعأب  ََيَْزنُوَف( ُىمْ  َوال َعَلْيِهمْ 
أماـ اإلنساف طريقاف إما للا كىداه  .قيامة كىم اآلمنوف ُب الدنيا أيضان ٕبسن العاقبةاآلمنوف يـو ال

كإما الشيطاف كىواه ، فاألكؿ يقود إٔب النجاح كالفبلح كالثا٘ب يقود إٔب ا٣بسراف كالطغياف 
ٔب ، كا٣بذالف كلو بعد حْب. لقد ىدل للا آدـ كحواء كذريتهما إٔب نعمة العبودية ا٣بالصة  تعا

فتألقت ا٢بياة لتصبح حياة أرضية جسدية غرائزية كحياة ٠باكية علوية علمية ركحية ٗبنهجها ، 
طمئناف ألنو يرتبط مع منهج الكوف كنظاـ ا٢بياة فهداية للا قيمة كربل كىي منهج األماف كاال

رة حقها كاألحياء بوحدة كاحدة مٌتحدة ، كبذلك يتكامل اإلنساف ألنو يعطي للدنيا حقها كلآلخ
، كللجسد حقو كللركح حقها ، كللحياة حقها كللموت حقو ، كلؤلمل حقو كللعمل حقو ، 

 َوَأْصَلحَ  آَمنَ  َفَمنْ ﴿كىكذا يعطي ا٤بهتدم هبدل للا لكل شيء حقو، كل إنساف بقدره كقولو 
 .ْٖاألنعاـ/ ﴾ََيَْزنُوفَ  ُىمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  َفبل
 ﴾فَبُِلًَُٕ كِْيَب ىُْْ اُنَّبهِ ؤَطْؾَبةُ ؤًَُُْئِيَ ثِأَّبرِنَب ًًََنَّثٌُا اًَلَوًُ ًَاَُّنَِّٖ﴿ - ٜٖ

كالذين جحدكا ككذبوا ابلرسل كالرساالت ، فأعرضوا عن ا٥بداية ، كٓب ٰببوا التقرب من للا ، 
ده كصادقوا ىواىم كإتبعوا أنفسهم األٌمارة ابلسوء فضلوا عن السبيل الذم يري قَببوا من الشيطافاف

رتكبوا أنواع ا٤بنكرات كا١برائم الٍب ٘بعلهم خالدين ُب جهنم ، إهنم ٓب يعرفوا قدر أنفسهم اللا ف
ستغنوا عن خبلفة للا على أرضو كٓب ينهضوا بواجبات افتعدكا طورىم كجاكزكا ا٢بدكد ، ك 

 .طافستخبلؼ  فصاركا جنود الشيطاف على األرض كىكذا الذم الينفعو الرٞبن يضره الشياال
 ستكباركاال كالشقاؽ كالشبهة كالعناد ككالشَّ  كالغفلة سق كا١بفاء: العمى ، كالفً فر ومن أسباب الكُ 

 إٔب بدايتها من ، كضوح بكل القرآف يعرضها األكٔب اإلنسانية التجربة قصة ىذه إْب ، ...كا٢برص

 َخِسُروا الَِّذينَ  اْْلَاِسرِينَ  ِإفَّ ﴿ ، كخسرانو بلؿكالضَّ  الكفر كسبيل ، كنعيمو اإلٲباف سبيل كبٌْب  هنايتها
ٍل مىٍن يػىٍغًلبيوي ا٥ٍبىوىٍل ؟!(ف غرر الكم .ُٓالزمر/ ﴾اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  َوَأْىِليِهمْ  أَنْػُفَسُهمْ   : )كىٍيفى يىٍستىًطٍيعي ا٥ٍبيدى
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 ﴾كَبهْىَجٌُِٕ ًَبَِّّبَُ ثِؼَيْلًُِْْ ؤًُفِ ثِؼَيْلُِ ًْكٌُاًَؤَ ػٌََُِْْْْ ؤَْٗؼَْٔذُ اَُّزِِ ِٗؼَْٔزِِ امًُْوًُا بٍِْوَائََِْ ثَنِِ َّب﴿ - ٓٗ
وا ٕبمل الرسالة كتذكّبىم بنعم للا في لً ينتقل ا٣بطاب إٔب بِب إسرائيل كىو يعقوب كذريتو الذين كي 

الكربل عليهم ، كتتطلب منهم الوفاء ٕبملهم للرسالة كطاعتهم  ، كلكنهم نقضوا العهد ابلوفاء 
٤بنافع ا٤بادية كحاربوا ا٤بوارد ا٤بعنوية كاألخبلقية ليحذرىم ا٤بسلموف كيتجنبوا صفاهتم كمالوا إٔب ا

ربط تعأب بِب إسرائيل بذكر النعمة، حٌب يتعرفوا نعمة ا٤بنعم ، كأسقطو على أمة  .ا٤بتقلبة ا٣بطّبة
شكر  ليكوف نظر األمم من النعمة إٔب )إذكرون أذكركم(دمحم )ص( كدعاىم إٔب ذكره فقاؿ : 

، َبامها كالٍب ٓب ٙبجبك عن ا٤بنعمحاا٤بنعم، كنظر أمة دمحم )ص( من شكر ا٤بنعم إٔب تقدير النعمة ك 
: الذكر ابللساف  نِْعَمِت( )اذُْكُروا .ّٓالنحل/ ﴾اّلِلَِّ  َفِمنْ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِبُكمْ  َوَما﴿كشتاف بْب األمرين! 

، كشكر منعمها ابلسلوؾ ا اب١بناف كا٤بشاعرحفظها كتقديرىكابلقلب، يكوف شكر النعمة ابللساف ك 
 ِبَعْهِدي( )َوَأْوُفوا .وجاءت )نِْعَمِت( نعمة نكرة وتعِن اإلطبلؽ واجلمع لكثري من النعم .ا٤بستقيم

: حفظ الشيء كمراعاتو ُب كل شيء ، كما جاء ُب التوراة الصحيحة من اإلٲباف  الوفاء ِبلعهد
ٗبا عاىدتكم عليو من حسن الثواب كالفوز  ِبَعْهدُِكْم( وؼِ )أُ كالطاعة كىو ما ٚبلص قلوهبم  

يَ بسعادة الدنيا كاآلخرة  إخشو٘ب دكف غّبم كخوؼ للا ٲبنع أف يرىب بعضكم  فَاْرَىُبوِف( )َوِإَيَّ
بعضان ، كفيو داللة على كجوب الشكر كالوفاء ابلعهد ، كإف ا٤بؤمن ينبغي أف ال ٱباؼ أحدان إالٌ 

امل أحدان كال٬باؼ لومة الئم ، كمن اإلعبلـ ا٤بضاد ، بسبب أداة ا٢بصر )إايم( للا تعأب كال٪ب
ـَ  َخاؼَ  َوِلَمنْ ﴿ا٤بقدمة على فإرىبوف ،   : )رىٍأسي  عن النيب )ص(،  ْٔالرٞبن/ ﴾َجنػََّتافِ  رَبِّوِ  َمَقا

: ف غرر الكم  ،ىبة : خوؼ مع حذر من فعل خطّب: الرَّ فائدة ُّّ/ٕٕالبحارللًا(  ٨بىىافىةي  ا٢بًٍٍكمىةً 
اٍنىوي آمىنىوي  خىاؼى للاى  )مىنٍ  افىوي  خىاؼى النَّاسى  كىمىنٍ  شىٍيءو ، كيلًٌ  ًمنٍ  للاي  سيٍبحى  .شىٍيءو !( كيلًٌ  ًمنٍ  للاي  أىخى

 .كرعبة ال خوؼ رىبةك٧ببة، كخوؼ للا خوؼ ىيبة 
 ﴾كَبرَّوٌُِٕ ًَبَِّّبَُ هَِِْالً صََٔنبً ثِأَّبرِِ رَشْزَوًُا ًَال ثِوِ ًَبكِوٍ ؤًٍَََّ ٌُٗارٌٌَُ ًَال َٓؼٌَُْْ َُِٔب ُٓظَلِّهبً ؤَٗيَُْذُ ثَِٔب ًَآِٓنٌُا﴿ - ٔٗ

ككفاء هبذا العهد يدعو للا بِب إسرائيل أف يؤمنوا ٗبا أنزؿ للا على رسولو دمحم )ص( كىو القرآف 
قاً كاإلٲباف بو كإتباعو  الفان كال مناقضان ، فإف ُب الكتب الٍب موافقان ٤با معكم ال ٨ب َمَعُكْم( ِلَما )ُمَصدِّ

ال )وَ نزؿ إليكم ببعض ما أي  مٍ تي بػٍ ذى أبيديكم صفة النيب دمحم )ص( كالبشارة بو ، فإف ٓب تؤمنوا بو كى 
ألهنم إذا كانوا أكؿ كافر بو ، كاف فيو مبادرهتم  أبلغ من قولو )كال تكفركا بو( (وِ بِ  كافرٍ   وا أوؿَ نُ كوُ تَ 

قتدل هبم من بعدىم كبٌْب اس ما ينبغي منهم ، كصار عليهم إٜبهم كإٍب من إٔب الكفر بسرعة ، عك
نْػَيْا رَْأُس ُكلِّ )أف سبب الكفر ا٤ببكر ابلرسالة ىو حب الدنيا كا٤بصاّب الفردية ، ألف  ُحب  الد 

َئةٍ  ان قليبلن ، ما أٖبسو من حرفوا أحكاـ للا ليكتسبوا هبا ٜبنَقِليبًل(  ََثَناً  ِِبََيِت  َتْشتَػُروا )َوال(، َخِطيػْ
ٜبن مهما غبل كلو حصلوا على رائسةو دنيوية كأتتيهم التحف كا٥بدااي من كل مكاف ، الذين ٰبرفوف  
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م يغّبكف شريعة للا لكيبل ٱبسركا رائستهم كمصا٢بهم ، عند ذلك كبلـ للا عن مواضعو ، إهنَّ 
يَ ، ال عقيدة سامية رافعة يصبح الدين حرفة ك٘بارة ، كالتجارة ُب الٌدين أخسر ٘بارة   )َوِإَيَّ

، إنكم إذا إخَبًب  ُِالربكج/ ﴾َلَشِديدٌ  رَبِّكَ  َبْطشَ  ِإفَّ ﴿إتقوا غضيب كإحذركا معصيٍب  فَاتػَُّقوِف(
 عن الثمن القليل فهو دليل على ذىاب التقول من قلوبكم يعِب ذىاب سعادتكم ٍب خسارتكم.

نٍػيىٍا كىاآلًخرىًة(  )مىٍن ريزًؽى التػُّقىٍى ريزًؽى  : )ص( النيب يػٍرى الدُّ : صىٍمتي العلماء فائدة ُْٔٓكنز العماؿ خربخى
و أمر خطّب كفيو ككتماهنم للحقائق كالضركرات اإلسبلمية بسبب خوفهم على مواقعهم السيادية إنَّ 

 .َقِليبًل( ََثَناً  ِِبََيِت  َتْشتَػُروا )َوالنذير 
 ﴾رَؼٌََُِْٕٔ ًَؤَْٗزُْْ اُْؾَنَّ ًَرٌَْزٌُُٔا َِثِبُْجَبؿِ اُْؾَنَّ رَِْجٌَُِا ًَال﴿ - ٕٗ

كال ٚبلطوا ا٢بق من للا ابلباطل الذم عندكم ، كال ٙبرفوا ما ُب التوراة ابلبهتاف الذم تفَبكنو 
هناىم عن شيئْب :  اْلَقَّ( )َتْكُتُموااس الشكوؾ فبل ٲبيزكف بْب ا٢بق كالباطل ، فتزرعوا ُب نفوس النَّ 
: قولوا ا٢بق  اآلية تقوؿ َلم .بضرر الكتماف تَػْعَلُموَف( )َوأَنْػُتمْ باطل ككتماف ا٢بق عن خلط ا٢بق ابل

 .كلو على أنفسكم ، كال تشوىوا كجو ا٢بقيقة كتضعوا الشبهات ، كإف تعرضت مصا٢بكم للخطر
 كىذا .م آمنوا ببعض الكتاب ككفركا ببعض ، ال ٙبرفوا الكلم عن مواضعو للتلبيس على أتباعهمإهنَّ 

ال ٱبص اليهود كٲبكن تعميمو على ا٤بسلمْب كاإلنسانية ٝبعاء ، أيها ا٢بكاـ ال ٚبلطوا العدؿ 
ٍنػىعىنَّ  : )الى  عن النيب )ص( .اب١بور ، كأيها القضاة ال ٚبلطوا ا٢بكم الصحيح ابلفساد كالرشوة  ٲبى

بىةي  أىحىدىكيمٍ  يػٍ ـى  يػىقيوؿى  أىفٍ  ،أىٌحدو  ىى  َوال اّلِلَِّ  َسِبيلِ  ِف  َُيَاِىُدوفَ ﴿كقاؿ تعأب .ٍافى(حىٍيثي كى  اًب٢بٍىقوٌ  أىٍك يػىقيوي
ٍاؿً قدار اابً  افالى يػيٍعرىفكالباطل : )ًإفَّ ا٢بٍىقَّ  عن اإلماـ علي )ع(. ْٓا٤بائدة / ﴾الِئمٍ  َلْوَمةَ  ََيَاُفوفَ   ،لٌرًجى

 ا٢بٍىقُّ  يػىنػٍفىعيوي  ال : )مىنٍ وعنو )ع( .ّفيد صأمإب ا٤ب(تػىٍعًرٍؼ أىٍىلىوي  الباطلًإٍعًرٍؼ  ،ًإٍعًرٍؼ ا٢بٍىقَّ تػىٍعًرٍؼ أىٍىلىوي 
ٍل تىضيرُّهي الضَّبلىلىةي، كىمىٍن الى يػىنػٍفىعيوي اٍليىًقٍْبي يىضيرُّهي الش   يىضيرُّهي  (!اٍلبىٍاًطلي، كىمىٍن الى يىٍستىًقٍيمي ًبًو ا٥ٍبيدى شرح  كي

 ُٗ/ِهنج الببلغة
 ﴾اُوَّاًِؼِنيَ َٓغَ اهًَْؼٌُاًَ اُيًََّبحَ ًَآرٌُا اُظَّالحَ ًَؤَهٌُِْٔا﴿ - ٖٗ

بشرطها كشركطها كحدكدىا كعند أكقاهتا ككقت فضيلتها ، فإف حصل غّبىا  الصَّبلَة( )َوَأِقيُموا
كالزكاة من زكا الزرع إذ ٭با ، فإف إخراجها يستجلب الربكة ُب ا٤باؿ ، الزََّكاَة(  )َوآُتوافبل صبلة 

رة : فإهنا تطهر ا٤باؿ من ا٣ببث كالنفس من البخل كالفضيلة ُب النفس ، كالزكاة ٗبعُب الطها
صلوا مع ا٤بصلْب ، كإ٭با عرب ابلركوع عن الصبلة ألف الركوع أكؿ ما يشاىد  الرَّاِكِعَي( َمعَ  )َوارَْكُعوا

كفيو داللة صفة ا١بمع على صبلة ا١بماعة  .من األفعاؿ الٍب يستدؿ هبا على صبلة ا٤بصلي
فإنكم إذا فعلتم ذلك مع اإلٲباف كالعلم كالعمل الصاّب فقد  .رد كاجملتمعكأٮبيتها ُب تربية نفس الف

ٝبعتم بْب األعماؿ الظاىرة كالباطنة ، كبْب اإلخبلص للمعبود كاإلحساف إٔب الناس كبْب العبادات 
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ٍلًقوً  عىلىى للا ًإفٍػتػىرىضى  : )مىاٍ  وف الديث .القلبية كالبدنية كا٤بالية ئىا التػٍَّوًحيدً  بػىٍعدى  خى يػٍ  ًمن ًإلىٍيوً  أىحىبَّ  شى
ا ًإلىٍيوً  أىحىبَّ  شىٍيءه  كىافى  كىلىوٍ  الصَّبلىةً  تىوي ، هًبىا لىتػىعىبَّدى  ًمنػٍهى كىقىاًعده(  كىقىائًمه  كىسىاًجده، رىاًكعه  فىًمنػٍهيمٍ  مىبلىًئكى

صَّبلىةي قػيٍرابىٍفي  : )ال عن اإلماـ علي )ع(،  ُْطو/ ﴾ِلذِْكِري الصَّبلةَ  َوَأِقمْ ﴿، كقولو ُِِ/ُركح البياف
 )   .ُٖٖٗٔكنز العماؿ خرب )الصَّبلىةي عىميويدي الدًٌٍيًن(وعن النيب )ص( ، َِٓ/ْنور الثقلْبكيلًٌ تىًقيو

 ﴾رَؼْوٌَُِِٕ ؤَكَال اٌُِْزَبةَ رَزٌَُِْٕ ًَؤَْٗزُْْ ؤَٗلٌََُُْْ ًَرَنٌَََْٕ ثِبُْجِوِّ اُنَّبًَ ؤَرَإُْٓوًَُٕ﴿ - ٗٗ
)وتنسوف أتدعوف الناس إٔب ا٣بّب أبقوالكم كٚبالفونو أبفعالكم  .عماؿ ا٣بّب: إسم جامع أل الِبّ 

حاؿ كونكم تقرؤكف التوراة  )وأنتم تتلوف الكتاب(تَبكوهنا فبل تؤمنوف اب٣بّب كال تفعلونو أنفسكم( 
أفبل تفطنوف كتفقهوف إف ذلك قبيح كمضر فَبجعوف عنو؟!  تَػْعِقُلوَف( )َأَفبلكفيها صفة دمحم )ص( 

طاب اآلية عاـ ُب هنيو عن إٚباذ الدين حرفة كسبيبلن لغاايت رخيصة ٩با يؤدم إٔب التشكيك ُب خ
ٍيئان  النَّاسي  يػىتػٍريؾي  : )الى ف غرر الكم .الرسالة كٞبلتها  عىلىٍيًهمٍ  للاي  فػىتىحى  ًإالٌ  دينٍػيىاىيمٍ  إًلٍصبلحً  ًديًنًهمٍ  ًمنٍ  شى

ٍاًدمىان  ميٍلكىوي  جىعىلى  مىنٍ : )أيضاً و فيو ًمٍنوي( !  أىضىرُّ  ىيوى  مىا  ًديٍػنىوي  جىعىلى  كىمىنٍ  ، سيٍلطىٍافو  كيلُّ  لىوي  ًإنٍػقىٍادى  ًلًديًٍنوً  خى
ٍاًدمان  (  كيلُّ  ًفٍيوً  طىًمعى  ًلميٍلًكوً  خى ٍا ، كىالى تىصيٍن عن اإلماـ علي )ع( ًإٍنسىٍافو نٍػيىٍاؾى تػىٍرٕبىٍهيمى )صيٍن ًديٍػنىكى ًبدي

: آفة رجاؿ الدين حْب يصبح الدين  فائدة .ِّٓ/ِمستدرؾ الوسائل ٍخسىٍرٮبيىٍا(دينٍػيىٍاؾى ًبًديًًنكى فػىتى 
عندىم حرفة ال عقيدة ، إهنم يقولوف أبفواىهم ما ليس ُب قلوهبم ، كأيمركف اب٣بّب كال يفعلونو 

 فالويل ٥بم ٍب الويل ٥بم !
 ﴾اُْقَبشِؼِنيَ ػَََِ بِالَّ ٌََُجِريَحٌ ًَبَِّٗيَب ًَاُظَّالحِ ثِبُظَّجْوِ ًَاٍْزَؼِْنٌُا﴿ - ٘ٗ

ستعينوا على الببلاي ا: ِِبلصَّْبِ  َوالصَّبلِة( )ِِبلصَّْبِ طلبوا ا٤بعونة كا٤بساعدة من للا على أموركم كلها ا
الٍب ىي صلة بْب العبد كربو كىي  ِبلصبلةابلصرب عليها كالتخٌلص منها كاإللتجاء إٔب للا ، ك

ستثناء ا٣باضعْب اب اْْلَاِشِعَي( َعَلى ِإالَّ الصبلة لثقيلة كشاقة ك٩بلة ) إفَّ  ٌة(َلَكِبريَ  )َوِإنػََّهاعماد الدين 
ا٤بتذللْب ا٤بتفاعلْب ُب معا٘ب صبلهتم مع رهبم ، كيطلق ا٣بضوع ابلقلب كسائر األعضاء ، كا٣بشوع 

مناجاة رهبم كيستلذكف  ، إهنم يستغرقوف ُبقػىٍلبيوي خىشىعىٍت جىوىٍارًحيوي(اب١بوارح كاألحاسيس )مىٍن خىشىعى 
: سكوف القلب كطمأنينتو كىو ُب رحاب طاعة للا، كمن  واْلشوع .هبا فبل يدركوف األتعاب

: )أىرًٍحنىٍا  يقوؿ )ص(الصَّبلىًة( ككاف  ُبٍ  عىٍيًِبى  قػيرَّةي  : )جيًعلىتٍ  عن النيب )ص(مصاديق الصرب الصياـ ، 
نتهاز الفرصة حٌب ال تكوف غصة ، اعظيمة انزلة ، ألنو صٌغر كل : يي  والصَّْب هًبىٍا ايىٍ ًببلىٍؿ( 

نتظار النصر كالظفر كالفرج توكبلن على للا تعأب ، ىناؾ صرب كتصابر كصرب ٝبيل كصرب : اوالصَّْبِ 
( كتدفع النوائب كمن ال يصرب على ا٢بق سيصرب على  تيٍدرىؾي  )اًبلصَّرٍبً ف غرر الكم:   .ذليل الرَّغاًئبي

: فإف  مبعىن،  ُٕلقماف/ ﴾األُُمورِ  َعْزـِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِإفَّ  َأَصاَبكَ  َما َعَلى َواْصِبْ ﴿ىان الباطل مكر 
الصرب يعطيك مناعة ذاتية لتثبت كتقول إرادتك للوصوؿ إٔب ىدفك كأف ال تقع ُب األخطاء الٍب 

، كالصبلة  كقعت هبا ا٤برة األكٔب ، كالصرب يعطيك عزمان قواين كمناعة من أم تراجع عن حقوقك
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ا٣باشعة تقٌوم اإلرادة كٙبارب كساكس الشيطاف ، فَبل ا٤بصلي ٰبصر ذىنو ُب الصبلة كالشيطاف 
يصرفو إٔب شيء آخر بعيدان عن الصبلة ، اليزاؿ ا٤بصلي ُب حرب حٌب تنتهي الصبلة ، كمن ىنا 

 .طاف الرجيمألنو فعبلن ُب موقع حرب معنوية مع كساكس الشي )مراِبً(٠بي ٧بل إقامة الصبلة 
 ، كلذة نشوة الركح هبا : صلة كلقاء بْب العبد كربو ، صلة يستمد منها القلب قوة ، كٙبس والصبلة

 ، إليو ا٢باجة أبمسٌ  إنساف كل يكوف الذم القلب طمئنافا كىي ابجمٌلاف كربل غنيمة هبا تناؿ ركعات إهنا
 كال طمئنافاال لينالوا كا٤بهدائت سكراتكا٤ب ا٤بخدرات فيأخذكف كالعتاة كالطغاة العصاة يفقده كالذم

 ٖبشوع عليها معْب خّب ألنو الصبلة على الصرب كقٌدـ كجل عز للا بذكر منحصر ألنو ، عليو ٰبصلوا

 ِإفَّ  الصَّبلةَ  َأِقمْ ﴿ ا٤بنكرات عن كتنهى الطاعات كمبلؾ العبادات رأس ألهنا ابلذكر الصبلة كخصت
َهى الصَّبلةَ   .ْْالعنكبوت/ ﴾َواْلُمْنَكرِ  ءِ اْلَفْحَشا َعنْ  تَػنػْ

 ﴾هَاعِؼٌَُٕ بَُِْْوِ ًَؤََّٗيُْْ هَثِّيِْْ ُٓالهٌُا ؤََّٗيُْْ َّظُنٌَُّٕ اَُّنَِّٖ﴿ - ٙٗ
ستعمل الظن للتدرج من الشك كالريب اعتقاد بدرجة اليقْب ، ك : اال الظن ىنا: يوقنوف  َيظُن وفَ 

كالظن من األضداد  .يقْب كعْب اليقْب كحق اليقْبكالظن كاليقْب حٌب درجاتو العليا ، فهناؾ علم ال
مبلقوا ثوابو كحسابو بعد  َربِِّْم( ُمبلُقوا )أَنػَُّهمْ فهو ٰبمل اليقْب كالشك كقد يوضع موضع اليقْب 

 )َوأَنػَُّهمْ البعث كالنشور ككأهنم شاىدكف يـو العرض األكرب للجزاء ُب يـو القيامة كىو درجة اليقْب 
اإلٲباف اب٤بعاد أفضل كسيلة لتزكية النفس كهتذيب شهواهتا ، ألنو يدعو إٔب  وَف(رَاِجعُ  ِإلَْيوِ 
ٍوًت فى و قاؿبنو أنَّ اما وعظ بو لقماف ستقامة ا٤بطلقة. اال ٍ بػيِبىى ًإٍف تىكي ُب شىكٌو ًمنى اٍلمى ٍدفىٍع عىٍن اً : )ايى

نًٍتبىٍاهي كىلىٍن ٍرفىٍع عىٍن نػىٍفًسكى االً اً  شىكٌو ًمنى اٍلبػىٍعًث فى نػىٍفًسكى اٍلنػٍَّوـى كىلىٍن تىٍستىًطٍيعى ذىًلكى ، كىًإٍف كيٍنتى ُبٍ 
) : كقد نسب للا تعأب ا٤بقاتلْب الشجعاف كا٤بخلصْب إٔب الظن فائدة. ِْصٕالبحار تىٍستىًطٍيعى ذىًلكى

 ِفَئةً  َغَلَبتْ  َقِليَلةٍ  ِفَئةٍ  ِمنْ  َكمْ  اّلِلَِّ  مبلُقوا أَنػَُّهمْ  َيظُن وفَ  الَِّذينَ  قَاؿَ ﴿فوصفهم أبصحاب الظن 
 ِبوِ  ََلُمْ  َوَما﴿، فيكوف الظن ُب موقع النقد حينما يكوف ُب إزاء العلم ِْٗالبقرة/ ﴾اّلِلَِّ  ِبِِْذفِ  َكِثريَةً 

، أٌما إذا جاء الظن ٗبعُب اليقْب فيكوف ذا قيمةو كما ُب  ِٖالنجم/ ﴾الظَّنَّ  ِإالَّ  يَػتَِّبُعوفَ  ِإفْ  ِعْلمٍ  ِمنْ 
 الٍب ٫بن ُب صدد تسليط األضواء عليها. ىذه اآلية

 ﴾اُْؼَبَُِٔنيَ ػَََِ كَؼَِّْزٌُُْْ ًَؤَِِّٗ ػٌََُِْْْْ ؤَْٗؼَْٔذُ اَُّزِِ ِٗؼَْٔزِِ امًُْوًُا بٍِْوَائََِْ ثَنِِ َّب﴿ - ٚٗ
وتفضيل بِن  .عودة إٔب نداء بِب إسرائيل كتذكّبىم بنعمة للا عليهم ، كٚبويفهم ذلك اليـو ا٢باسم

 / ٤بائدة ﴾َخَلقَ  ممَّنْ  َبَشرٌ  أَنْػُتمْ  َبلْ ﴿ تفضيل قيمة ائيل على العاملي ىو تفضيل نعمة وليسإسر 
 متحاهنم ، كبعدما عتوا عن أمر رهبم كعصوااستخبلفهم كتكرٲبهم ك ا، كىو تفضيل مؤقت بزماف ُٖ

حكمو عليهم  لتزاماهتم كعهدىم فقد أعلن للااأنبياءىم كجحدكا نعمة للا عليهم ، كٚبلوا عن 
 ٧بدد كطن ببل الواسعة للا ببلد كالتشريد ُب ابللعنة كالغضب كا٤بذلة كا٤بسكنة ، كقضي عليهم ابلتيو
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آؿ  ﴾يَ املَ العَ  ءاِ سَ نِ  على اؾِ طفَ صْ او ﴿كىذا التفضيل لبِب إسرائيل مثل التفضيل ُب حق مرٙب  .٥بم
أسباب تكرير ىذا  أما عن ..فإف خدٯبة كفاطمة أفضل منها ، زمانك نساء ، علىِْعمراف/

من  طباعهم ُب كما جفاء من نفوسهم القطيع الشارد ا٤بارد من بِب إسرائيل إ٭با تشّب إٔب ما ُب
،  (الطَّباِْع! َقَدرِ  َعَلى اْلَببَلءُ )ببلءىم على قدر طباعهم ألف  قسوة كإ٢باد ككفراف للنعم فيكوف

ىذه  كليكونوا عربة ٤بن يعترب كليحذر الناسالناس  كعلى عليهم ا٢بجة إلقامة التكرير كسبب ىذا
 تفضيل كاف : فائدة .عربة للناس( )كأخسر الناس من كاف السليمة ، الفطرة الطباع الشاذة عن

ُتمْ ﴿كهنوا عن ا٤بنكر كقولو  اب٤بعركؼ على كل األمم إذا أمركا ا٤بسلمْب رَ  ُكنػْ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّةٍ  َخيػْ
َهْوفَ  ُروؼِ ِِبْلَمعْ  ََتُْمُروفَ  ِللنَّاسِ   َكْيفَ  انظُرْ ﴿ ، َُُآؿ عمراف/ ﴾ِِبّلِلَِّ  َوتُػْؤِمُنوفَ  اْلُمنَكرِ  َعنْ  َوتَػنػْ
 .ُِاإلسراء/ ﴾تَػْفِضيبلً  َوَأْكبَػرُ  َدرََجاتٍ  َأْكبَػرُ  َوَلآلِخَرةُ  بَػْعضٍ  َعَلى بَػْعَضُهمْ  َفضَّْلَنا

 ﴾ُّنظَوًَُٕ ىُْْ ًَال ػَلٌٍْ ِٓنْيَب ُّاْفَنُ ًَال شَلَبػَخٌ ِٓنْيَب ُّوْجََُ الًَ شَْْئبً َٗلٌٍْ ػَْٖ َٗلٌٌْ رَغْيُِ ال ٌَّْٓبً ًَارَّوٌُا﴿ - ٛٗ
 َجازٍ  ُىوَ  َمْوُلودٌ  َوال َوَلِدهِ  َعنْ  َواِلدٌ  ََيِْزي ال يَػْوماً  َواْخَشْوا رَبَُّكمْ  النَّاُس اتػَُّقوا أَيػ َها َيَ ﴿كمثلو : 

على إطبلؽ معناىا )نَػْفٍس( : ال تغِب  جتزىال  .خشواا: ك  اَواتػَُّقو ،  ّّ / لقماف ﴾َشْيئاً  َواِلِدهِ  َعنْ 
كإ٭با  )شيئاً(كلو كانت األقرب فاألقرب  نَػْفٍس( )َعنْ كلو كانت نفسان كرٲبةن كاألنبياء كالصا٢بْب 

َها يُػْقَبلُ  )َوالينفع اإلنساف عملو الصاّب الذم قدمو  ال أحد يستطيع أف يشفع ألحد  َشَفاَعٌة( ِمنػْ
 )َوال ِٓٓالبقرة/ ﴾ِبِِْذنِوِ  ِإالَّ  ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّذي َذا َمنْ ﴿ كرضاه عن ا٤بشفوع لو بدكف إذف للا

َها يُػْؤَخذُ  : قاؿ )أما الَشَفاَعٌة(  فائدة :.كال يدفع عنهم ا٤بكركه (يُنَصُروفَ  ُىمْ  َوال)فدية  َعْدٌؿ( ِمنػْ
يعاً  الشََّفاَعةُ  ّلِِلَِّ  ُقلْ ﴿تعأب  هوسبحانو الذم أيذف هبا ٤بن يشاء على يد من يشاء ف ْْالزمر/ ﴾مجَِ

ى  أىقٍػرىبىكيمٍ  : )ًإفَّ  عن النيب )ص(ككيف يشاء ، فليس ىناؾ خارج عن إرادتو.  ان  ًمِبًٌ  عىلىيٌ  كىأىٍكجىبىكيمٍ  غىدى
قيكيمٍ  شىفىٍاعىةن : بىكيٍم ًمنى النٍَّاًس( خيليقىا ، كىأىقٍػرى  كىأىٍحسىنيكيمي  ًلؤلمىاٍنىًة ، كىأىٌداٍكيمي  ًلسىٍاانىن ، أىٍصدى

 ًإٔبى  فػىٍليىٍطليبٍ  للاً  ًعٍندى  الشَّاًفًعْبى  شىفىٍاعىةي  يػىنػٍفىعىوي  أىفٍ  سىرَّهي  : )مىنٍ  وعن اإلماـ الصادؽ )ع(، ُّٖ/ٗٔالبحار
 .ّٓصٖالبحار عىٍنوي( يػىٍرضىى أىفٍ  للاً 

 ًَكِِ ََِٗبءًَُْْ ًَََّْزَؾٌَُْْٕ ؤَثْنَبءًَُْْ ُّنَثِّؾٌَُٕ اُْؼَنَاةِ ٌٍُءَ ٌٌٌَََُُُّْْٓٗ كِوْػٌََْٕ آٍِ ِْٖٓ َٗغَّْْنَبًُْْ ًَبِمْ﴿ - ٜٗ

 ﴾ػَظٌِْْ هَثٌُِّْْ ِْٖٓ ثَالءٌ مٌَُُِْْ
٤با قٌدـ للا تعأب ذكر نعمو على بِب إسرائيل إٝباالن ، بٌْب ىنا بعض أقساـ تلك النعم ، ليكوف 

 َيْسَتْحُيوفَ كلفونكم ما يسوءكم كيذلكم ، ): ي َيُسوُموَنُكمْ  .أبلغ ُب التذكّب كأدعى إٔب الشكر
: إذكركا اي بِب إسرائيل نعمٍب عليكم حْب ٪بيت  املعىن.يستخدموهنن كيفجركف هبن ِنَساءَُكْم(

النعمة على اآلابء  آابءكم من بطش فرعوف الطاغية ، كا٣بطاب لؤلبناء ا٤بعاصرين للنيب )ص( إالٌ أفَّ 
يذيقونكم أشد العذاب يذٕبوف الذكور  اْلَعَذاِب( ُسوءَ  مْ )َيُسوُموَنكُ نعمة على األبناء ، 
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 ِمنْ  َببلءٌ  َذِلُكمْ  )َوِف يستبقوف اإلانث على قيد ا٢بياة للخدمة كالفجور  ِنَساءَُكْم( )َوَيْسَتْحُيوفَ 
 سبب تقتيل الذكور من بِن إسرائيل .ختبار عظيم ليميز ا٣ببيث من الطيبا٧بنة ك  َعِظيٌم( رَبُِّكمْ 

رعوف رأل ُب منامو كأف انران أقبلت من بيت ا٤بقدس كأحاطت ٗبصر كأحرقت كل قبطي هبا : أف ف
كٓب تتعرض لبِب إسرائيل ! ، فهالو ذلك كسأؿ كهنتو عن رؤايه فقالوا : يولد ُب بِب إسرائيل غبلـ 

:  الفائدةيكوف ىبلكك كزكاؿ ملكك على يده ، فأمر بقتل كل غبلـ يولد ُب بِب إسرائيل ! 
م لو تركوا رسالة للا لعادكا مرة أخرل أمة ر القرآف بِب إسرائيل هبذه القصة ليقوؿ ٥بم : إهنَّ يذكٌ 

٧بركمة ذليلة ، كىكذا يذٌكر األمة اإلسبلمية هبذه ا٢بقيقة أيضان كىي : أف التمسك ٗبنهج للا تعأب 
َل ِإفَّ َمْن قَ : )ف غرر الكمستقبل٥بم كرفعتهم كحريتهم اىو الكفيل بضماف  ـَ ِبَشَرْاِئِط اْلُّرِيَِّة ُأىِّ ْا

: أبنو قد يصيب  وف اآلية إشعار( ، ِلْلِعْتِق، َوَمْن َقصََّر َعْن َأْحَكْاـِ اْلُّرِيَِّة ُأِعْيَد ِإىَل الرِّؽِ 
اإلنساف ا٣بّب أك الشر فيجب أف ال يغَب فيطغى ٗبا أنعم للا عليو ، كال ييأس من ركح للا ٗبا ضٌيق 

ختبار  عيش ضنكان ، فعليو أف يشكر على النعم كيصرب على النقم ليكوف من الفائزين ُب االعليو في
: عن النيب )ص(، ُٕلقماف/ ﴾األُُمورِ  َعْزـِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِإفَّ  َأَصاَبكَ  َما َعَلى َواْصِبْ ﴿ كقولو تعأب

ًر ، كىاٍلقىٍصدي ُبٍ ا: اٍلعىٍدؿي ُبٍ الرًٌضىٍا كىاٍلغىضىبي  ثبلث منجيات) ، كى٨بىىٍافىةي للًا ُبٍ السًٌ ٍلفىٍقًر كىاٍلًغُبى
  .ّْٕٖٔكنز العماؿ خرب  كىاٍلعىبلىنًيىًة(

 ﴾رَنظُوًَُٕ ًَؤَْٗزُْْ كِوْػٌََْٕ آٍَ ًَؤَؿْوَهْنَب كَإَْٗغَْْنَبًُْْ اُْجَؾْوَ ثٌُِْْ كَوَهْنَب ًَبِمْ﴿ - ٓ٘
:  املعىن .، أم فصلناه كميزانه ابلبياف كالوضوح َُٔاإلسراء/ ﴾ َوقُػْرَآًن فَػَرقْػَناهُ  ﴿ صلالفَ :  ؽرَ الفَ 
ذكركا أيضان اي بِب إسرائيل إذ فلقنا لكم البحر حٌب ظهرت لكم األرض ٍب مشيتم عليها كىي اك 

َناُكمْ ايبسة بطريقة إعجازية  ٪بيناكم من الغرؽ كأغرقنا  تَنظُُروَف( َوَأنْػُتمْ  ِفْرَعْوفَ  آؿَ  َوَأْغَرقْػَنا )فََأْْنَيػْ
 ِمنْ  ِإالَّ  النَّْصرُ  َوَما﴿وف الطاغية كقومو كأنتم تشاىدكف يد للا كاضحة تنصركم كٚبذؿ فرعوف فرع
  .َُاألنفاؿ/ ﴾اّلِلَِّ  ِعْندِ 
  ﴾ظَبٌَُُِٕٔ ًَؤَْٗزُْْ ثَؼْلِهِ ِْٖٓ اُْؼِغََْ ارَّقَنْرُْْ صَُّْ ََُِْْخً ؤَهْثَؼِنيَ ٌٍََُٓ ًَاػَلَْٗب ًَبِمْ﴿ -ٔ٘

د نزلت على موسى )ع( فطلبوا منو أف أيتيهم بكتاب من عند رهبم فوعده للا أف ٓب تكن التوراة ق
ينٌزؿ عليو التوراة، كضرب لو ميقااتن أربعْب ليلة كىي ذك القعدة كعشرة من ذم ا٢بجة ، كذىب 

ستخلف عليهم أخاه ىاركف كىو نيب ، كُب غياب ميقات ربو ليأٌب قومو ابلكتاب، كاموسى إٔب 
: ف غرر الكم .عجل من دكف للا كظلموا أنفسهم عندما أنكركا نعم للا عليهمموسى عبدكا ال

ـى  يىزًؿُّ  )الظٍُّلمي   .األيمىمى( كىيػيٍهًلكي  النًٌعىمى  كىيىٍسًلبي  اٍلقىدى
 ﴾رَشٌُْوًَُٕ َُؼٌََُِّْْ مَُِيَ ثَؼْلِ ِْٖٓ ػَنٌُْْْ ػَلٌََْٗب صَُّْ﴿ - ٕ٘
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 َتْشُكُروَف( )َلَعلَُّكمْ ٔب ٦بيء موسى كأخربكم بكفارة ذنوبكم ٧بوان جرٲبتكم حْب تبتم ، كأمهلناكم إ
لكي تشكركا نعمة العفو أٍف تستقيموا ، فإف اإلنعاـ يوجب الشكر ، كأصل الشكر تقدير النعمة 

َا َشَكرَ  َوَمنْ ﴿كإظهارىا كالتحدث هبا كشكر ا٤بنعم ا٤بتفضل هبذه النعم   ﴾لِنَػْفِسوِ  َيْشُكرُ  فَِإمنَّ
كشكر النعمة أماف من النقمة كعصمة من الفتنة ، كالذم ال يشكر للا ال يشكر الناس ، َْالنمل/

( كىيػىٍعفيو ًبًعٍلمو  يػىٍقًضي كىرىٍٞبىةي  أىمىافه  كىًرضىاهي  كىًحٍكمىةه  قىضىاءه  : )أىٍمريهي ٓٙٔف هنج الببلغة خطبة   .ًٕبًٍلمو
 ﴾رَيْزَلًَُٕ ٌََُُِّْْؼَ ًَاُْلُوْهَبَٕ اٌُِْزَبةَ ٌٍََُٓ آرَْْنَب ًَبِمْ﴿ -ٖ٘

بعد العفو أتى موسى نبيهم كمنقذىم ابلكتاب دستور حياهتم فيو فرقاف بْب ا٢بق كالباطل عسى أف 
)اًب٥ٍبيدىل يىٍكثػيري  :ف غرر الكمهتدكا إٔب ا٢بق الظاىر بعد الظبلؿ ، كالعمل ٗبا فيو من أحكاـ ي

( !االً   ٍسًتٍبًصٍاري
 ؤَٗلٌََُُْْ كَبهْزٌُُِا ثَبهِئٌُِْْ بََُِ كَزٌُثٌُا اُْؼِغََْ ثِبرِّقَبمًُِْْ ؤَٗلٌََُُْْ ظََِْٔزُْْ بٌَُِّْْٗ هٌَِّْ َّب وُِِوٌَِْٓ ٌٍََُٓ هَبٍَ ًَبِمْ﴿-ٗ٘

 ﴾اُوَّؽُِْْ اُزٌََّّاةُ ىٌَُ بَِّٗوُ ػٌََُِْْْْ كَزَبةَ ثَبهِئٌُِْْ ػِنْلَ ٌَُُْْ فَْْوٌ مٌَُُِْْ
 ِإنَُّكمْ  قَػْوـِ  )َيَ رجع من ميقات ربو ، فرآىم قد عبدكا العجل  ذكركا حْب قاؿ موسى لقومو بعدمااك 

َاِذُكمْ  أَنُفَسُكمْ  ظََلْمُتمْ  الذم خلقكم  َِبرِِئُكْم( ِإىَل  )فَػُتوبُواللعبادة من دكف للا  اْلِعْجَل( ِِبَّتِّ
رٌ  ِلُكمْ )ذَ ليقتل الطائع الذم ٓب يعبد العجل العاصي الذم عبد العجل  َأنُفَسُكْم( )فَاقْػتُػُلوا  َلُكمْ  َخيػْ

 )فَػَتابَ رضاكم ٕبكم للا خّب لكم عند ا٣بالق ا٤بتفضل من اإلصرار على الشرؾ  َِبرِِئُكْم( ِعْندَ 
لقد نسبت معاصيهم إٔب الكل ، مع كوهنا صادرة  .الرَِّحيُم( التػَّوَّابُ  ُىوَ  )ِإنَّوُ قبل توبتكم َعَلْيُكْم( 

 .. كلهم شركاء ُب ا١برٲبة.بو كالساكت عنو كا٢باضن لوعن البعض، ألف العامل ابلظلم كالراضي 
بِب إسرائيل عبدكا العجل كال كلهم قتلوا األنبياء )ع( ، كمع ىذا جاء ا٢بكم عليهم  فما كلُّ 

إف التوبة قد نزلت هبم قبل أف يقتل ٝبيع اجملرمْب  )فتاب عليهم(اب١بمع عندما عموه ابلرضا 
 )فَاقْػتُػُلوا فائدة : .ع ُب قصة رؤاي إبراىيم كذبح إ٠باعيل )ع(متحا٘ب نظّب ما كقاكىو أمر  .منهم

كىبطت إٔب ىذا  ،: تلك النفوس ال حرمة ٥با بعد أف عبدت العجلالكمة من ذلك  أَنُفَسُكْم(
تتعبد ساجدة لو ! ٤با صاركا من حزب العجل جعلوا ُب زمرتو، ألف الساقط ا٤بستول ا٢بيوا٘ب 

ابة سوداء ال يتباصركف ٙبتها ، فأخذكا يقتتلوف من الغداة إٔب : أرسل سح روي .العجل للذبح
عتربت الشريعة اإلسبلمية ، االعشي ، حٌب دعا موسى كىاركف فكشف السحابة كنزلت التوبة ! 

رتداد. إنو لتكليف مرىق كشاؽ أف يقتل األخ أخاه فكأ٭با يقتل على جرٲبة اال القتل حدان كعقوبةن 
عن اإلماـ ربية لتلك القلوب القاسية العنيدة لعلها تلْب ألمر للا تعأب نفسو برضاه ! كلكنو كاف ت

نٍػتىصىرى للاي ًمٍن ظىٍآبًو ًإالَّ ًبظىٍآبًو ، كىذىٍلكى قػىويليوي تػىعىٍأبى اً )مىٍا  أَنُفَسُكْم( )ظََلْمُتمْ ُب قولو تعأب  الباقر )ع(
 .ُّّ/ٕٓالبحار (ُِٗاألنعاـ/ ﴾بَػْعضاً  الظَّاِلِميَ  بَػْعضَ  نُػَولِّ  وََكَذِلكَ ﴿
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 ﴾رَنظُوًَُٕ ًَؤَْٗزُْْ اُظَّبػِوَخُ كَإَفَنَرٌُْْْ عَيْوَحً اَُِّوَ َٗوٍَ ؽَزََّ َُيَ ُٗآَِْٖ َُْٖ ٌٍََُٓ َّب هُِْزُْْ ًَبِمْ﴿ - ٘٘
لك أبف ما نسمعو   ؽى صدًٌ ٍب ٛبضي اآلايت ُب تعداد عيوب بِب إسرائيل كإذ قلتم اي موسى لن ني 

كا١بهر ُب  ،حٌب نرل للا عياانن الساتر بيننا كبينو ، فيكوف كا١بهر ُب الوضوحكبلـ للا 
كالذم ال يؤمن بكل ىذه ا٤بعجزات ا٣بارقات فلن يؤمن أبدان ،  ،ا٤بسموعات كا٤بعاينة ُب ا٤ببصرات

نىان( : اإلماـ علي )ع( أين ىم من قوؿ  ، كالقائلوف غرر ا٢بكم ُب)لىٍو كيًشفى ٕبى اٍلًغطىٍاءي مىٍا ًإٍزدىٍدتي يىًقيػٍ
كىذا ٘برأ منهم ُب  َجْهَرًة( اّلِلََّ  نَػَرى )َحَّتَّ ىم السبعوف الذين إختارىم موسى )ع( ٤بيقات ربو ! 

 )فََأَخَذْتُكمْ طلبهم إٔب موسى أف ٱبضع للا ٢بدكد حواسهم ا٤بادية كمشاىدهتم العينية الظاىرة 
لقد دعا موسى ربو إب٢باح  تَنظُُروَف( )َوأَنْػُتمْ فأحرقتهم أرسل للا عليهم انران من السماء  الصَّاِعَقُة(

ال بد لنا من عقيدة علمية ُب التوحيد ، ٚبٌلص األمة  (َجْهَرةً  اّلِلََّ  نَػَرى َحَّتَّ ) فائدة: .حٌب أحياىم
من ركاسب ا١باىلية الٍب تصٌور للا ُب شيء مادم ، كابلتإب تقديس األشياء ، من إلباسها ثوب 

كاألمة ال تصبح متحررة ابلكامل ، إاٌل إذا ٙبررت من تقديس أم شيء أك شخص من  ا١باىلية ،
ستعباد ، فاألمة الٍب تقٌدس األصناـ البشرية دكف للا سبحانو ، لوال ذلك لكانت األمة معرضة لبل

: عن اإلماـ الصادؽ )ع(ال بد أف تستعبدىا تلك األصناـ بشكل من األشكاؿ كبنسبة من النسب ، 
هي( مىٍعًصيىةً  ُب  اٍلمىٍخليوؽى  أىطىاعى  )مىنٍ  ، لذلك حرص اإلسبلـ على ْٗصِٕالبحار ا٣بٍىاًلًق فػىقىٍد عىبىدى

 ال﴿قاؿ تعأب :  .إنقاذ البشرية من جاىلية الشرؾ كأنواعو ، لتصبح األمة مؤمنة ابلتوحيد ا٣بالص
 .ُُالشورل/ ﴾َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ ﴿اؿ تعأب : كق َُّاألنعاـ/ ﴾األَْبَصارَ  يُْدِرؾُ  َوُىوَ  األَْبَصارُ  ُتْدرُِكوُ 

ئىان  أىٍعبيدي  كيٍنتي  مىاٍ  قاؿ )ع(: )أىرىأىٍيتى للاى ًحٍْبى عىبىٍدتىوي ؟ لئلماـ الصادؽ )ع(قاؿ رجل  يػٍ  : قىٍاؿى  ! أىرىهي  ٓبىٍ  شى
ًة اٍلعىيىٍافً  األىٍبصىٍاري  تػىرىهي  ٓبىٍ  : )ع( قاؿ؟  رىأىيٍػتىوي  كىٍيفى   ييٍدرىؾي  الى  ، اإًلٲٍبىٍافً  ًٕبىقىاًٍئقً  اٍلقيليويبي  رىأىٍتوي  كىلىًكنٍ  ، ٗبيشىٍاىىدى

 من أقول اإلٲبانية ابلبصائر للا رؤية .ّّصْالبحار تىٍشًبٍيوو( ًبغىٍّبً  مىٍعريكيؼه  ، اًبلنٍَّاسً  يػيقىٍاسى  كىالى  اًب٢بٍىوىٍاسً 
 ُب  ىيوى  عىلىٍيكى ٗبىاٍ  ييٍستىدىؿُّ  )كىٍيفى  : فةمن دعاء اإلماـ السي )ع( ف يـو عر ،  العينية األبصار رؤية

 غٍبتى  مىٌبى  لىكى  ٍظًهرى ػي ا٤ب ىيوى  يىكيويفى  حىٌبَّ  لىكى  لىٍيسى  مىاٍ  الظُّهيورً  ًمنى  ًلغىيػٍريؾى  أىيىكيوفي  ًإلىٍيكى  ميٍفتىًقره  كيجيوًدهً 
 عىٍْبه  عىًميىتٍ  ًإلىٍيكى  تػيويًصلي  الًٍَّب  ًىيى  اآلاثري  كيوفى تى  حىٌبَّ  بػىعيٍدتى  كىمىٌبى  عىلىٍيكى  يىديؿُّ  دىلًٍيلو  ًإٔب ٙبىٍتاجى  حىٌبَّ 

عن اإلماـ زين العابدين السجاد  نىًصٍيبان( حيبًٌكى  ًمنٍ  لىوي  ٘بىٍعىلى  ٓبىٍ  عىٍبدو  صىٍفقىةي  كىخىًسرىتٍ  رىًقيبان  عىلىٍيها تىراؾى  ال
إقباؿ األعماؿ ( كى دكنى  ( السيئةي )اآلماؿي  اؿي مى األعٍ  مي هي بػى جي ٙبىٍ  إاٌل أفٍ  كى قً لٍ عن خى  ك ال ٙبتجبي )إنَّ  )ع(
هي كىمىعىوي كىًفيًو( ، عن اإلماـ علي )ع( )ٖٔص لىوي كىبػىٍعدى ئىان ًإاٌل كىرىأىٍيتي للاى قػىبػٍ يػٍ تفسّب مىٍا رىأىٍيتي شى

 . ُٓٓ/ّالنور
  ﴾رَشٌُْوًَُٕ َُؼٌََُِّْْ ٌَْٓرٌُِْْ ثَؼْلِ ِْٖٓ ثَؼَضْنَبًُْْ صَُّْ﴿ - ٙ٘



 44   / اجلزء األوؿ  ٕٙٛ/ مدنية / عدد آَيهتا  ٕ/ سورة البقرة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر

 

أحييناكم بعد أف مكثتم ميتْب يومان كليلة ، فقاموا كعاشوا ينظر  َمْوِتُكْم( بَػْعدِ  ِمنْ  اُكمْ بَػَعثْػنَ  )ثَّ 
 )َلَعلَُّكمْ بعضهم إٔب بعض كيف ٰبيوف ؟! كىذا إعجاز غّب مألوؼ كمعركؼ كخارؽ للعادة 

 .تدفع النقملتشكركا للا على إنعامو عليكم اب٢بياة بعد ا٤بوت ، كابلشكر تدـك النعم ك  َتْشُكُروَف(
كا٤بؤمن من دليل كاحد يكفيو كغّب ا٤بؤمن ا٤بعاند لو أتتيو بكل دليل فبل يؤمن حٌب يرل العذاب 

 .ُّا٢بجر/ ﴾اأَلوَِّليَ  ُسنَّةُ  َخَلتْ  َوَقدْ  ِبوِ  يُػْؤِمُنوفَ  ال﴿األليم ، 
ٌٍَِْ ًٌُُِا ِْٖٓ ؿَِّْجَبدِ َٓب هَىَهْنَبًُْْ ًََٓب ظٌَََُِٔٗب ًٌََُِْٖ ًَظََِِّْنَب ػٌََُِْْْْ اُْـََٔبَّ ًَؤَٗيَُْنَب ػٌََُِْْْْ أََُّْٖ ًَاََُّ﴿ - ٚ٘

 ﴾ًَبٌُٗا ؤَٗلََُيُْْ َّظٌَُِِْٕٔ
ـَ ىذا ىو اإلنعاـ السابع ،  : إسم جامع لكل رزؽ ٰبصل ببل تعب ، اْلَمنَّ  .: السحاب اْلَغَما

للحم ، فكاف ينزؿ عليهم من ا٤بن طائر صغّب طيب ا َوالسَّْلَوى : .كمنو الز٪ببيل كالكمأة كا٣ببز
رزقان ال ٰبصل نظّبه ألىل األرض َرزَقْػَناُكْم(  َما طَيَِّباتِ  ِمنْ  )ُكُلواكالسلول ما يكفيهم طعامان 

الغنية ، كلكنهم ٓب يشكركا ىذه النعمة ، كإستمركا على قسوة القلوب ككثرة الذنوب ك٘باكز ا٢بدكد 
نحرفة ، ألف للا ال تضره معصية العاصْب كما ال تنفعو طاعات بتلك األفعاؿ ا٤ب ظََلُموَن( )َوَما

: إٔب أف كل ما  وف ىذا إشارة .فيعود ضرره عليهم َيْظِلُموَف( أَنُفَسُهمْ  َكانُوا )َوَلِكنْ ا٤بطيعْب 
عن النيب  .يطلبو للا من عباده فنفعو ٥بم ، كما ينهاىم عنو فإ٭با ذلك لدفع ضٌر يقع عليهم

ٍمأى )ص( ٍا ًشفىٍاءه لًًلعىٍْبً(:)اٍلكى ككاف للا يذكرىم رعايتو ٥بم ُب كل  .َّٕ/ٔالكاُب ةي ًمنى اٍلمىنًٌ كىمىٍاؤيىى
مورد حٌب ُب الصحراء ا١برداء الٍب اتىوا فيها حيث ىيأ ٥بم طعامان شهيان بسهولة كال تعب، ككقاىم 

، كهبذا توافر ٥بم لهم كيكفيهم كرزقهم ا٤بن كالسلولمن حر الشمس ارؽ فجعل السحاب يظل
، كا٤بقاـ ا٤بريح الذم يبعث ٥بم اإلحساس ابلنعمة، كلكنهم ٓب طعاـ ا١بيد الذم يبعث ٥بم األمافال

 إٍبنى  )ايى :ٕ٘ف هنج الببلغة حكم .يشكركا كٓب يهتدكا كٓب يستقيموا بل ظلموا أنفسهم كجحدكا النعمة
ـى  انىوي  رىبَّكى  رىأىٍيتى  ًإذىا آدى ٍرهي فىًإنَّوي  تػىٍعًصيوً  كىأىٍنتى  النًٌٍعمىةى  لىٍيكى عى  يػيتىاًبعي  سيٍبحى ومعىن  ،ٍسًتٍدرىاٍجه(اً  فىاٍحذى
، فيكوف االستدراج إسباغ النعم ا٤بتتالية ببل شكر كال ٞبد كال تقدير للنعمة كال ا٤بنعم :ستدراجاال

 .رضي ر كابطنو يى سي ر كيى غي ظاىره يػى 
 ٌَُُْْ َٗـْلِوْ ؽِـَّخٌ ًَهٌٌُُُا ٍُغَّلاً اُْجَبةَ ًَاكْفٌُُِا هَؿَلاً شِئْزُْْ ؽَْْشُ ِٓنْيَب كٌٌَُُِا خَاُْوَوَّْ ىَنِهِ اكْفٌُُِا هُِْنَب ًَبِمْ﴿ - ٛ٘

 ﴾أُُْؾَِْنِنيَ ًٍََنَيِّلُ فَـَبَّبًُْْ
كمن نعمتو  .: العيش ا٥بِبء ذك سعة والَرَغد٦بتمع من الناس ُب ببلد صغّبة أك كبّبة ،  اْلَقْريَةَ 

بعد معصيتهم إايه ، فأمرىم بدخوؿ قرية تكوف ٥بم عزان ككطنان كمسكنان كٰبصل ٥بم  سبحانو عليهم
كأدخلوا ابب القرية ساجدين  ،  ُسجَّدًا( اْلَبابَ  )َواْدُخُلوافيها الرزؽ الرغد الواسع ا٥بِبء ، 

لوا ايربنا قو  ِحطٌَّة( )َوُقوُلواشكران على خبلصكم من التيو ُب صحراء سيناء الذم كاف عقوبة ٥بم 
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نزيد من أحسن  اْلُمْحِسِنَي( َوَسَنزِيدُ  َخطَاََيُكمْ  َلُكمْ  )نَػْغِفرْ غفر لنا خطاايان احٌط عنا ذنوبنا ك 
 .كالقرية ىي بيت ا٤بقدس كٓب يدخلوىا ُب حياة موسى )ع( .إحساانن مضاعفان حسب أعما٥بم

٤بقدس كٱبرجوا منو العمالقة ، يذكرىم للا سبحانو بنعمو عليهم عندما أمرىم أف يدخلوا البيت ا
كلكنهم بدالن من أف يدخلوىا سجدان كما أمرىم للا ، دخلوىا كىم ٨بالفوف ألمر للا كقولو : 

َنةً  َواتػَُّقوا﴿ َها َكَسَبتْ  َما ََلَا﴿،  ِٓاألنفاؿ/ ﴾َخاصَّةً  ِمْنُكمْ  ظََلُموا الَِّذينَ  ُتِصيَبَّ  ال ِفتػْ  َما َوَعَليػْ
ـى لىوي أىٍك عىلىٍيًو(اً : )كيلُّ عىمىًل  ف الديث القدسي ِٖٔة/البقر  ﴾اْكَتَسَبتْ   .ٍبًن آدى

 ﴾َّلَُْوٌَُٕ ًَبٌُٗا ثَِٔب أَََُّبءِ ِْٖٓ هِعْياً ظٌََُِٔا اَُّنَِّٖ ػَََِ كَإَٗيَُْنَب َُيُْْ هََِْ اَُّنُِ ؿَْْوَ هٌَْالً ظٌََُِٔا اَُّنَِّٖ كَجَلٍََّ﴿ - ٜ٘
ستهزاء هبم ا ، بل خالفوه ظلمان كفسقان ، قيل إهنم قالوا : مكاف حطة حنطة فلم يلتزموا ٗبا أمر للا

ٰبرفوف كٱبرجوف عن  يَػْفُسُقوَف( َكانُوا مبَا السََّماءِ  )ِمنْ عذاابن  رِْجزًا( ظََلُموا الَِّذينَ  َعَلى )فَأَنَزْلَنا! 
 تَػتَِّخُذوا َوال﴿صهاينة كقولو : العقيدة كيستهزئوف كٱبالفوف أكامر للا تعأب كعادة اليهود كمنهم ال

 .ُِّالبقرة/ ﴾ُىُزواً  اّلِلَِّ  آََيتِ 
 َٓشْوَثَيُْْ ؤَُٗبًٍ ًَُُّ ػََِِْ هَلْ ػَْْنبً ػَشْوَحَ اصْنَزَب ِٓنْوُ كَبٗلَغَوَدْ اُْؾَغَوَ ثِؼَظَبىَ اػْوِةْ كَوُِْنَب ُِوٌَِْٓوِ ٌٍََُٓ اٍْزََْوََ ًَبِمْ﴿ - ٓٙ

 ﴾ُٓلَِْلَِّٖ األَهْعِ كِِ رَؼْضٌَْا ًَال اَُِّوِ هِىْمِ ِْٖٓ ًَاشْوَثٌُا ًٌُُِا
: عطش بنو إسرائيل ُب التيو ، فطلب ٥بم موسى ا٤باء من للا تعأب  املعىن: طلب ا٤باء  ستسقاءاال

سباط بِب بعدد أ َعْيناً( َعْشَرةَ  اثْػنَػَتا ِمْنوُ  )فَانَفَجَرتْ فضربو بعصاه  الََْجَر( ِبَعَصاؾَ  اْضِربْ  )فَػُقْلَنا
كىذه معجزة أخرل ٤بوسى خصو للا هبا إضافة إٔب سائر ا٤بعجزات  .إسرائيل كىم أحفاد يعقوب
قبيلة لكل منها عْب اثنا عشرة كانوا   (َمْشَربَػُهمْ  ُأَنسٍ  ُكل   َعِلمَ  َقدْ ) .الدالة أف مسببها للا تعأب

( كطلب منهم اّلِلَِّ  ِرْزؽِ  ِمنْ العيوف كىي )من ىذه  )َواْشَربُوا(ا٤بن كالسلول  )ُكُلوا(حٌب ال ٱبتلفوا 
: العثي : أشد الفساد كمبالغة القبيح ، كمنو الشرؾ كاإل٢باد ،  ُمْفِسِديَن( اأَلْرضِ  ِف  تَػْعثَػْوا )َوال

 روي -ٔ:  فائدة .: ىو تبديل كظائف األشياء عما خلقت ألجلواإلفساد ك .كٙبريف منهج للا
د نبينا دمحم )ص( من بْب أصابعو أعظم من معجزة إنفجار ا٤باء من نفجار ا٤باء كنبعو من يا: من 

إف للا تعأب كاف قادران على تفجّب  - ٕاألحجار من عصى موسى )ىذا ُب تفسّب القرطيب( ، 
ٌلم عباده ربط ا٤بسببات أبسباهبا ، عى ا٤باء كفلق البحر ببل ضرب عصا ، كلكنو جلت قدرتو أراد أف يػي 

٤بمكن للحصوؿ على تلك األسباب بقدر الطاقة ا٤بمكنة ، كىذه دعوة غّب كأف يعملوا القدر ا
 جتَِدَ  فَػَلنْ ﴿سنن للا اثبتة كمستمرة  -ٖمباشرة إٔب العمل كالتفكّب كترؾ الفراغ كالكسل كالبطالة ، 

لثابتة ، كلكن ا٤بعجزات من صنع للا تعأب قد غٌّبت من سنن للا ا ّْفاطر/ ﴾تَػْبِديبلً  اّلِلَِّ  ِلُسنَّةِ 
، فا  ِْاألنفاؿ/ ﴾َمْفُعوالً  َكافَ  َأْمراً  اّلِلَُّ  لِيَػْقِضيَ ﴿بقانوف خارؽ عنها ٢بكمة كمصلحة إ٥بية 
 .تعأب مسبب األسباب كمزيلها ُب آف كاحد
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 ًَػَلٍَِيَب ًَكٌُِٓيَب ًَهِضَّبئِيَب ثَوِِْيَب ِْٖٓ األَهْعُ رُنْجِذُ بَِّٓٔ َُنَب ُّقْوِطْ هَثَّيَ َُنَب كَبكْعُ ًَاؽِلٍ ؿَؼَبٍّ ػَََِ َٗظْجِوَ َُْٖ ٌٍََُٓ َّب هُِْزُْْ ًَبِمْ﴿ - ٔٙ
 ًاًَثَبءُ ًَأٌَََُْْنَخُ اُنَُِّّخُ ػََِْْيِْْ ًَػُوِثَذْ ٍَإَُْزُْْ َٓب ٌَُُْْ كَةَِّٕ ِٓظْواً اىْجِـٌُا فَْْوٌ ىٌَُ ثِبَُّنُِ ؤَكََْٗ ىٌَُ اَُّنُِ ؤَرََْزَجْلٌَُُِٕ هَبٍَ ًَثَظَِِيَب

 ﴾َّؼْزَلًَُٕ ًًََبٌُٗا ػَظٌَْا ثَِٔب مَُِيَ اُْؾَنِّ ثِـَْْوِ اُنَّجِِّْنيَ ًََّوْزٌَُُِٕ اَُِّوِ ثِأَّبدِ ٌَّْلُوًَُٕ ًَبٌُٗا ثِإََّٗيُْْ مَُِيَ اَُِّوِ ِْٖٓ ثِـَؼَتٍ
 َوَبَصِلَها( َوَعَدِسَها َهاَوُفومِ  َوِقثَّاِئَها بَػْقِلَها )ِمنْ إهنم يريدكف األطعمة ا٤بنوعة الٍب الفوىا ُب مصر 

: ا٣بيار كالثـو كالبصل كلقد تلقى  َوِقثَّاِئَها: من خضرهتا كالنعناع كالكرفس كالكراث  بَػْقِلَها ِمنْ 
ٌر( ُىوَ  ِِبلَِّذي َأْدنَ  ُىوَ  الَِّذي )َأَتْستَػْبِدُلوفَ ستنكار موسى طلبهم ابال أتريدكف الدنية كقد أراد  َخيػْ
راد للا لكم الطعاـ ا٤بميز النموذجي غّب ا٤بألوؼ الكاُب الواُب ، كأنتم تريدكف للا لكم العلية ، أ

إٌف ما  َسأَْلُتْم( َما َلُكمْ  فَِإفَّ  ِمْصراً  )اْىِبُطواالطعاـ ا٤بألوؼ ا٤بعركؼ ، كىكذا اإلانء ينضح ٗبا فيو ، 
بلد من البلداف أايٌن   تطلبونو ىٌْب ال يستحق طلبو من للا ، فهو موفور ُب كل مصر من األمصار ،

كاف لتجدكا فيو ىذه األشياء ، ٗبعُب : عودكا إٔب حياتكم ا٤بألوفة ُب مصر حيث الذلة ا٣بانقة 
لَّةُ  َعَلْيِهمْ  )َوُضرَِبتْ  ؿ كا٥بواف كالسخط كالغضب اإل٥بي بسبب ما أم لزمهم الذًٌ  َواْلَمْسَكَنُة( الذِّ

وسهم ىذه ا٤بعجزات البديعة كٓب يؤمنوا ، كٓب يقٌدركا ىذه ب نفقَبفوه من ا١برائم الشنيعة ، كٓب هتذًٌ ا
الرعاية اإل٥بية ا٣باصة ، كضيرب عليهم الصغار كا٥بواف كا٣بزم األبدم الذم ال يفارقهم مدل ا٢بياة 

( ِمنْ  ِبَغَضبٍ  )َوَِبُءوا  تِ ِِبَيَ  َيْكُفُروفَ  َكانُوا ِِبَنػَُّهمْ  )َذِلكَ أحاط هبم السخط الشديد من للا  اّلِلَِّ
)  ِبَغرْيِ  النَِّبيِّيَ  )َويَػْقتُػُلوفَ ستكبار اعتداء كإفساد كعناد ك اذلك من طبيعتهم قسوة كجحود ك  اّلِلَِّ

) كىي أشنع فعلة ألشنع قـو ، فقد قتلوا كذٕبوا كنشركا اب٤بناشّب عددان من أنبيائهم ، كعصوا  اْلَقِّ
إهنم ال يستطيعوف العيش إاٌل ابللصوصية كالنهب  وَف(يَػْعَتدُ  وََكانُوا َعَصْوا مبَا )َذِلكَ أبشع العصياف 

:  فائدةكا٤براكغة كالنفاؽ، كمع ذلك إهنم يدعوف أهنم كحدىم ا٤بهتدكف كىم شعب للا ا٤بختار !! 
٫براؼ يعرض القرآف الكرٙب حقيقة كربل كيكشف عن سنة أترٱبية اثبتة كىي أف العصياف كاال

٤بصلحْب الذين يبلغوف رساالت للا ُب كل زماف كمكاف يؤدم عتداء كالقضاء على األنبياء كاكاال
: فإذا ضربت على اليهود  سؤاؿ .لة كا٤بسكنة كالتخٌلف كفقداف ا٢بياة الكرٲبةُب النهاية إٔب الذٌ 

 َعَلْيِهمْ  ُضرَِبتْ ﴿ : تعأب بقولو : اجلواب ا٤بنطقة؟ ُب قوية دكلة أكرب لة كا٤بسكنة ، فلماذا ىم اآلفالذٌ 
لَّ   كمع للا مع ٗبعاىدة إالٌ  ، ُُِآؿ عمراف/ ﴾النَّاسِ  ِمنْ  َوَحْبلٍ  اّلِلَِّ  ِمنْ  ْبَْبلٍ  ِإالَّ  ثُِقُفوا َما َأْينَ  ةُ الذِّ

 كالسبلح اب٤باؿ ٛبدىم ، اآلفاؽ شذاذ اللقيطة إسرائيل ٛبد الٍب ا٤بتحدة الوالايت حبل ىو كىذا ، الناس

 العصياف كركح األدب كسوء الوقاحة نبلحظ .كجود ٥با يكن ٓب كاحدان  يومان  عنها ٚبٌلت كلو ، ا٤بتطٌور

 .ربو غّب رهبم ككأ٭با )فإدعوا لنا ربنا( يقولوا كٓب رَبََّك( لََنا )فَادْعُ  أقوا٥بم ُب ظاىرة
 هَثِّيِْْ ػِنْلَ ؤَعْوُىُْْ كََِيُْْ طَبُِؾبً ًَػَََِٔ آفِوِ ًَاٌَُِّْْْ ثِبَُِّوِ آََٖٓ َْٖٓ ًَاُظَّبثِئِنيَ ًَاُنَّظَبهٍَ ىَبكًُا ًَاَُّنَِّٖ آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ - ٕٙ

 ﴾َّؾْيٌََُٕٗ ىُْْ ًَال ػََِْْيِْْ فٌَْفٌ ًَال
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: )َوالصَّابِِئوَف(: أتباع عيسى )ع(  )النََّصاَرى(: اليهود َىاُدوا( )َوالَِّذينَ : ا٤بسلموف، آَمُنوا( )الَِّذينَ 
: أف تقرر اآلية  .ارل كآمنوا اب كاب٤بعاد كببعض األنبياءمن صبأ أم ماؿ عن عقيدة اليهود كالنص

 َخْوؼٌ  َوال َربِِّمْ  ِعْندَ  َأْجُرُىمْ  )فَػَلُهمْ من آمن اب كاليـو اآلخر كعمل صا٢بان من ىؤالء كغّبىم ، 
عصبية  ستقامة الفكر كالسلوؾ ، كال ىياإذان : العربة بصدؽ العقيدة ك  ََيَْزنُوَف( ُىمْ  َوال َعَلْيِهمْ 

: عندما ذـ للا بِب إسرائيل )اليهود( ال يعِب ذمهم كلهم ، كإ٭با يذـ  فائدة.. .جنس أك قـو أك
سم فقط ، كىكذا ا٤بوضوع ُب كل ا٤بعاندين منهم كالصهاينة ا٤بلحدة الٍب تنتسب إٔب اليهود ابال

 َخاِشِعيَ  ِإلَْيِهمْ  أُْنِزؿَ  َوَما ِإلَْيُكمْ  أُْنِزؿَ  َوَما ِِبّلِلَِّ  يُػْؤِمنُ  َلَمنْ  اْلِكَتابِ  َأْىلِ  ِمنْ  َوِإفَّ ﴿ة قاؿ تعأب: لَّ مً 
ستسلموا ألمر للا اىؤالء أسلموا  ، ك  ُٗٗآؿ عمراف/ ﴾َقِليبلً  ََثَناً  اّلِلَِّ  ِِبََيتِ  َيْشتَػُروفَ  ال ّلِِلَِّ 
َتغِ  َوَمنْ ﴿ رَ  يَػبػْ ، فإذا كاف ىذا اإلطبلؽ ُب  ٖٓآؿ عمراف/ ﴾ِمْنوُ  يُػْقَبلَ  فَػَلنْ  ِديناً  اإِلْسبلـِ  َغيػْ
ستقامة السبلمة كالكرامة ببل أية مبلمة كال : ففي اال إذفستقامة ا٤بؤمنْب ُب ٝبيع ا٤بلل كالنحل , ا

ندامة ، ٩با يدؿ أف موضوع الفرقة الناجية ادكدة كالباقي ُب النار ال ينسجم مع إطبلؽ ٪باة أىل 
ستقامة )كالتقول( على منهج للا ُب كل ملة أىل اال الفرقة الناجية ىم معىنيكوف  )أو(ستقامة اال

، كىكذا جاء القرآف الكرٙب ليعطيك ا٤بقياس الشامل كلينسف أسس العنصرية ، كاألفكار ا٤بتطرفة 
عتداء ك)اإلرىاب( ا٤بنٌظم على اآلخرين كتنشر الفوضى ا٣ببلٌقة ا٤بهلكة ، ليحٌل كالٍب تؤسس اال

 فَػْليَػْعَملِ  َىَذا ِلِمْثلِ ﴿لشفافة ا٤بنجية ُب اإلٲباف كالعمل الصاّب ٧بلها القاعدة العامة الناعمة ا
 .ِٔا٤بطففْب/ ﴾اْلُمتَػَناِفُسوفَ  فَػْليَػتَػَناَفسِ  َذِلكَ  َوِف ﴿،  ُٔالصافات/ ﴾الَعاِمُلوفَ 

 ﴾رَزَّوٌَُٕ َُؼٌََُِّْْ كِْوِ َٓب ًَامًُْوًُا حٍثِوٌَُّ آرَْْنَبًُْْ َٓب فُنًُا اُـٌُّهَ كٌَْهٌَُْْ ًَهَكَؼْنَب ِْٓضَبهٌَُْْ ؤَفَنَْٗب ًَبِمْ﴿ - ٖٙ
: ا١ببل الذم الط وَر( الط وَر  فَػْوَقُكمْ  )َورَفَػْعَنا .لتزاـ أبحكاـ التوراةعهدكم ا٤بوثوؽ ابال )ِميثَاَقُكْم(

: ٤با أمر موسى )ع( بِب إسرائيل ابلعمل ابلتوراة ، كرأكا ما  املعىن .انجى عليو موسى )ع( ربو
لتزامات فرفضوىا فراران من التكاليف الٍب أاثرت نفوسهم ، فرفع للا عليهم ا١ببل ان أثقاؿ ك فيها م

و ، فهاف عليهم ٞبل التوراة ! ، كرفع ا١ببل كا٤بظلة فوقهم ا بالضخم فوقهم فوجدكه أثقل ٩با كلفو 
كونية خارقة عن   كىو هبذا ا٢بجم الكبّب كالوزف الثقيل إلرىاهبم بعظمة القدرة اإل٥بية ، كىذه معجزة

ٍافه يػىٍقطىعي اللًٌسىٍافى( كيقٌوم اإلٲباف ،  َناُكمْ  َما )ُخُذواا٤بألوؼ ، ك )اٍلميٍعًجزىةي بػيٍرىى ٍة( آتَػيػْ أمرىم أف  ِبُقوَّ
أيخذكا ا٤بيثاؽ بقوة كعزٲبة كإٲباف كعلم على مواصلة الطريق ، فأمر العقيدة ىي أمر ا٢بياة كىي 

، فبل رخاكة كال ضعف كال كسل كال جهل ُب أمر ىذه العقيدة القيمة القيمة العليا ُب ىذا الوجود 
لتكونوا من  تَػتػَُّقوَف( )َلَعلَُّكمْ فذٌكر آايت للا كمعاجزه كالتدبر فيها مقدمة التقول  ِفيِو( َما )َواذُْكُروا

تصاف النفوس من مكائد ا٥بول كاألان كحب الذات كحب الدنيا ، وِبلتقوى أىل التقول ، 
َناُكمْ  َما )ُخُذوا: فائدة  .تتوقوا من كل سوء كتتخلصوا من ا٥ببلؾ قوىوِبلت ٍة( آتَػيػْ : إنو أمر  ِبُقوَّ

كل أمر من أمور العقيدة أك العلـو   خاص كلكن أريد لو أف يكوف قاعدة أساسية عامة تقوؿ : خذي 



 49   / اجلزء األوؿ  ٕٙٛ/ مدنية / عدد آَيهتا  ٕ/ سورة البقرة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر

 

 )والقوة(ن منها ، تناسبها كعزٲبة أتلفها كتتمك )قوة(ا٤بختلفة أك األعماؿ ا٤بتنوعة البد ٥با من 
جاءت نكرة للداللة على عمـو معناىا، كالقوة ا١بسمانية كالنفسانية كالعلمية كالعملية كقوة اإلٲباف 
كقوة اإلسبلـ ، كالقوة دليل التبصر كا٣بربة كالتجربة كاإلختصاص العلمي ا٤بميز ، كدائمان القرآف 

كالوعي ُب تنفيذه على أعلى درجات اإلتقاف ٰبث على مبدأ القوة ُب كل أمر ٗبعُب العزٲبة ُب أدائو 
ةٍ  اْلِكَتابَ  ُخذْ  ََيَْي  َيَ ﴿كالقدرة كقولو تعأب  ، كىكذا سليماف أخذ حكمو اب٢بـز  ُِمرٙب/ ﴾ِبُقوَّ

يػٍري ف غرر الكمكالقوة العادلة  ٍافى  مىنٍ  األيمىراءً  : )خى  حياةي  دؿي )العى  وفيو أيضاً  أىًميػٍرىان( نػىٍفًسوً  عىلىىٍ  كى
 .اإلحساف( ، كٝباعي اإلٲبافً  ، كزينةي اإلنسافً  ، كفضيلةي حكاـً األ

 ﴾اُْقَبٍِوَِّٖ ِْٖٓ ٌَُُنزُْْ ًَهَؽَْٔزُوُ ػٌََُِْْْْ اَُِّوِ كَؼَُْ كٌََِْال مَُِيَ ثَؼْلِ ِْٖٓ رٌَََُّْْزُْْ صَُّْ﴿ - ٗٙ
ُتْم( )ثَّ   َعَلْيُكمْ  اّلِلَِّ  َفْضلُ  )فَػَلْواليثاؽ ا٤بؤكد ا٤بَذِلَك(  بَػْعدِ  )ِمنْ أعرضتم عن ا٤بيثاؽ كالوفاء بو  تَػَولَّيػْ

 )َلُكنُتمْ و سبقت غضبو ، كَشل عطفو ابإلمهاؿ كأتخّب العذاب حٌب اتب بعضكم كرٞبتي  َوَرْْحَُتُو(
 أَنْػُفَسُهمْ  َخِسُروا الَِّذينَ  اْْلَاِسرِينَ  ِإفَّ ﴿ا٥بالكْب ، كأخسر الناس من خسر نفسو  اْْلَاِسرِيَن( ِمنْ 

: اإلنساف الغافل عن للا يفسد حٌسو فيسهو عن أىم فائدة  .ُٓالزمر/ ﴾اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  يِهمْ َوَأْىلِ 
(  فػىلىٍيسى ٗبىٍغفيوؿو  تػىٍغفيلٍ  ا٢بقائق )فىبلى  ُتمْ  )ثَّ عىٍنكى  .َذِلَك( بَػْعدِ  ِمنْ  تَػَولَّيػْ

 ﴾فَبٍِئِنيَ هِوَكَحً ًٌٌُُٗا َُيُْْ كَوُِْنَب اََُّجْذِ كِِ ِٓنٌُْْْ اػْزَلًَْا اَُّنَِّٖ ػَِِْٔزُْْ ًََُوَلْ﴿ - ٘ٙ
كا٤بطركدين من رٞبة  ،: ا٤بمسوخْب من إنسانيتهم اْلاسئي،  شيءو  : ٘باكزا٢بد ُب كلًٌ  اإلعتداء

: لقد طلبوا من للا أف يكوف ٥بم يـو راحة ، فجعل للا ٥بم بوساطة موسى  املعىن للا الذليلْب.
يعملوف فيو للمعاش ليتدربوا على ا٢بد من حبهم للماؿ ، ٍب  )ع( يـو السبت راحة كعبادة ال

إبتبلىم بعد ذلك اب٢بيتاف السماف الكبّبة )السمك الكبّب( تكثر يـو السبت كٚبتفي ُب غّبه ك٤با 
رأكا ا٢بيتاف هبذه الكثرة كالوفرة يـو السبت كىو ٧برـٌ عليهم الصيد فيو، أخذكا ٲبكركف كٰبتالوف 

تاف ُب يـو السبت بعوازؿ كحواجز كيقطعوهنا عن البحر كال يصيدكهنا يـو فراحوا ٰبوطوف ا٢بي
حتياؿ التفاؼ ك االسبت، حٌب إذا إنقضى اليـو تقدموا كأخذكا السمك )ا٢بيتاف اجوزة( كىذا 

 ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ  فَػَقدْ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿على ا٢بكم اإل٥بي! كعملوا ما هناىم للا عن فعلو 
حتياؿ للذين يلبسوف لباس الدين ، كيتاجركف ٕبقوؽ اإلنساف ذكران ابلدجل كاال، كىذا ي ٔالطبلؽ/

 ُكونُوا ََلُمْ  )فَػُقْلَناكالدٲبقراطية كيتبلعبوف ابأللفاظ كيشوىوف ا٢بقائق كيضلوف الناس عن سبيل للا 
خ معنواين ُب ان، أك كاف ا٤بسىل كاف ا٤بسخ حقيقيان ُب أجسامهم فأصبحوا قركد َخاِسِئَي( ِقَرَدةً 

، كا١بواب: َٔا٤بائدة/ (كىجىعىلى ًمنػٍهيمي اٍلًقرىدىةى كىا٣بٍىنىازًيرى كىعىبىدى الطَّاغيوتى كقولو )؟  طبائعهم كُب نفوسهم
(، : )أىفَّ اٍلمىٍمسيويخى الى يػىٍنسيلي كىالى أيىٍكيلي كىالى يىٍشرىبي كىالى يىًعٍيشي أىٍكثػىرى ًمٍن ثىبلىثىًة أىايٍَّ وروي : وعن جماىدـو

 .فىبلى تػىٍقبىلي كىٍعظىان كىالى تىًعي زىٍجرىان( ،)مىٍا ميًسخىٍت صيوىريىيٍم كىلىًكٍن ميًسخىٍت قػيليويبػيهيمٍ 
  ﴾ُُِِْٔزَّوِنيَ ًٌََْٓػِظَخً فَِْلَيَب ًََٓب َّلَّْيَب ثََْْٖ َُِٔب ٌََٗبالً كَغَؼَِْنَبىَب﴿ -ٙٙ
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: عقاابن مهينان ، كجعل للا ىذه العقوبة نكاالن كعربة ٤بن  َيَديْػَها( َنَكاالً  ْيَ بػَ  ِلَما َنَكاالً  )َفَجَعْلَناَىا
ٍاًضٍْبى  يػىتًَّعظي  الى  كما بعدىا من أجياؿ ، كىكذا الًَّذمٍ  َخْلَفَها( )َوَماحضرىا من األمم   للاي  كىعىظى  اًبٍلمى

ة انفعة إاٌل للمتقْب ألهنم يتأثركف هبا ، كا٤بواعظ كال تكوف موعظ ِلْلُمتَِّقَي( َوَمْوِعَظةً اٍلبىٍاًقٍْبى ) ًبوً 
 .(ًبوً الٌناسى  للاي  كىعىظى  ،نَّاسى اًبلٍ  يػىتًَّعظي ٓبٍى مىٍن ) ف غرر الكم حياة القلوب كأينس النفوس

 ﴾اُْغَبىِِِنيَ ِْٖٓ ؤًٌََُٕ ؤَْٕ ثِبَُِّوِ ؤَػٌُمُ هَبٍَ ىُيًُاً َٗبنُؤَرَزَّقِ هَبٌُُا ثَوَوَحً رَنْثَؾٌُا ؤَْٕ َّإُْٓوًُُْْ اَُِّوَ بَِّٕ ُِوٌَِْٓوِ ٌٍََُٓ هَبٍَ ًَبِمْ﴿ - ٚٙ
: أف شيخان من أغنياء بِب إسرائيل قتلو أكالد عمو عمدان طمعان ُب  السبب ف طلب ذبح البقرة

ٌدعى القتلة أنفسهم ٛبويهان كتضليبلن على انس أبرايء أهنم قتلوه ليدفعوا عنهم التهمة امّباثو ٍب 
وىم ابلفدية فَبافعوا إٔب موسى )ع( كٓب يكن لديهم دليل أك بينة تكشف الواقع ، سألوا كطالب

موسى )ع( فدعا للا ليبْب ٥بم القاتل ، فأكحى للا إٔب موسى )ع( أف يذٕبوا بقرة ، كيضربوا 
أخرب . كبعد طوؿ جداؿ فعلوا كعاد القتيل إٔب ا٢بياة ك .القتيل ببعضها فيحيا القتيل كٱبرب عن قاتلو

أم نسألك عن أمر القتيل فتأمران بذبح بقرة ، فهذا ىو  ُىُزوًا( أَتَػتَِّخُذنَ  )قَاُلوا: املعىن .اب٢بقيقة
إف ا٥بزء عمل من  اجْلَاِىِلَي( ِمنْ  َأُكوفَ  َأفْ  ِِبّلِلَِّ  َأُعوذُ  )قَاؿَ ا٥بزء نفسو ، كعدـ ثقتهم ٗبوسى )ع( 

متثاؿ اأكوف منهم ، كاف من الواجب عليهم ا٤ببادرة إٔب  لتجئ اب أفاك  )َأُعوُذ(أعماؿ ا١بهبلء ، 
عَباض عليو كمن دكف جداؿ ، كلكنهم أبوا إالٌ أمر موسى النيب ا٤بنقذ ٥بم كقائدىم، كعدـ اال

يعِب ٙبطيمان لقداستها كعبادهتا كما حٌطم إبراىيم )ع( األصناـ  بَػَقَرًة( )َتْذَْبُوا:  فائدة .عَباضاال
 .ا٤بقدسة عندىم

  ﴾رُآَْوًَُٕ َٓب كَبكْؼٌَُِا مَُِيَ ثََْْٖ ػٌََإٌ ثٌِْوٌ ًَال كَبهِعٌ ال ثَوَوَحٌ بَِّٗيَب َّوٌٍُُ بَِّٗوُ هَبٍَ ىَِِ َٓب َُنَب ُّجَِّْْٖ هَثَّيَ َُنَب اكْعُ هَبٌُُا﴿ - ٛٙ
ْ  رَبَّكَ  لََنا ادْعُ  )قَاُلوا ال  فَاِرٌض(  ال بَػَقَرةٌ  ِإنػََّها يَػُقوؿُ  ِإنَّوُ  )قَاؿَ ما سنها كصفتها  ِىَي( َما لََنا يُػبَػيِّ
متوسطة ُب  َذِلَك( بَػْيَ  )َعَوافٌ : الصغّبة الٍب ٓب ٙبمل بعد ، كال صغّبة  الِبْكرُ  ِبْكٌر( )َوالكبّبة 
متثاؿ أكامر للا كاتركوا التشديد على أنفسكم كالتعنت اكال تتأخركا ُب  تُػْؤَمُروَف( َما )فَافْػَعُلواالسن 

( أٍخبلؽً  ًمنٍ  )النًَّصٍيحىةي : ف غرر الكمكقد نصحهم كلكنهم ال ٰببوف الناصحْب. ابألسئلة   ،اٍلًكراٍـً
بػُّويفى النٍَّاًصًحٍْبى(.): أيضاً و فيو  يػٍرى ُبٍ قػىٍوـو لىٍيسيويٍا بًنىٍاًصًحٍْبى كىالى ٰبًي  كٓب رَبََّك( لََنا )ادْعُ  -ٔ : فائدة الى خى

ينا -ٕ .ُب شخصيتهم كالغركر التكرب ركح على كاضحة داللة ذلك ُب ربنا( )أدع يقولوا  طرح عن هني
 َتْسأَُلوا ال﴿ كقولو السائل عقل عنواف كالسؤاؿ ، كاللجاج العناد أجل من منها فائدة ال عقيمة أسئلة

  َُُا٤بائدة/ ﴾َتُسؤُْكمْ  َلُكمْ  تُػْبدَ  ِإفْ  َأْشَياءَ  َعنْ 
 ﴾اُنَّبظِوَِّٖ رََُوُّ ٌَُُْٗيَب كَبهِغٌ طَلْوَاءُ ثَوَوَحٌ بَِّٗيَب َّوٌٍُُ بَِّٗوُ هَبٍَ ٌَُُْٗيَب َٓب بَُنَّ ُّجَِّْْٖ هَثَّيَ َُنَب اكْعُ هَبٌُُا﴿ - ٜٙ

 .(ّٕ)راجع فوائد القصة آية / .من رآىا شديد الصفرة ، حسن منظرىا تسر كلَّ  َلْونُػَها( )فَاِقعٌ 
 ﴾َُُٔيْزَلًَُٕ اَُِّوُ شَبءَ بِْٕ ًَبَِّٗب ػََِْْنَب رَشَبثَوَ اُْجَوَوَ بَِّٕ ىَِِ َٓب بَُنَّ ُّجَِّْْٖ هَثَّيَ َُنَب اكْعُ هَبٌُُا﴿ - ٓٚ
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ْ  رَبَّكَ  لََنا ادْعُ  )قَاُلوا َنا( َتَشابَوَ  اْلبَػَقرَ  )ِإفَّ أعادكا السؤاؿ عن حاؿ البقرة  ِىَي( َما الَنَّ  يُػبَػيِّ  َعَليػْ
سنهتدم إٔب  َلُمْهَتُدوَف( اّلِلَُّ  َشاءَ  ِإفْ  )َوِإنَّ ٕبها لتبس األمر علينا فلم ندر ما البقرة ا٤بأمور بذا

 معرفتها ابلتحديد إف شاء للا
 ًََٓب ىَبكَنَثَؾٌُ ثِبُْؾَنِّ عِئْذَ إَٓ هَبٌُُا كِْيَب شَِْخَ ال ََََُِّٓٔخٌ اُْؾَوْسَ رََْوِِ ًَال األَهْعَ رُضِريُ مٌٌٍَُُ ال ثَوَوَحٌ بَِّٗيَب َّوٌٍُُ بَِّٗوُ هَبٍَ﴿ - ٔٚ

 ﴾َّلْؼٌََُِٕ ًَبكًُا
 َتْسِقي )َوالكال مسخرة ٢براثة األرض  اأَلْرَض( )تُِثريُ ليست ىذه البقرة ذلوؿ أم مذللة للعمل 

: ىي  ِفيَها( الشية ِشَيةَ  )السليمة من العيوب  ِفيَها( ِشَيةَ  ال )ُمَسلََّمةٌ كال لسقاية الزرع  اْلَْرَث(
( ِجْئتَ  اآلفَ  )قَاُلوافيها لوف آخر غّب الصفرة الشديدة  ليس لوف ٱبالف لوف جلدىا ، أم  ِِبْلَقِّ

ترددكا ُب شرائها كذٕبها بسبب  يَػْفَعُلوَف( َكاُدوا َوَما )َفَذَْبُوَىااآلف بينتها بوضوح ال غموض فيو 
 غبلء ٜبنها أك خوؼ الفضيحة كٛبنوا أاٌل يكوف ما صدر منهم من ا١بداؿ كٓب يستطيعوا الَباجع بعد

( ِجْئتَ  )اآلفَ : من عبارة  فائدة .إشاعة القضية كااكمة العلنية إٌف الغركر كالكرب  ِِبْلَقِّ
كاإلعجاب ابلنفس ٘بعل اإلنساف طاغيان يرل كل ما كافق ىواه حقان ، ككٌل ما خالف ىواه ابطبلن ، 

 َعَلْيوِ  َتُكوفُ  َأفَأَْنتَ  َىَواهُ  وُ ِإَلََ  اَّتََّذَ  َمنْ  َأرََأْيتَ ﴿كىكذا يكوف ا٥بول إ٥بان ييعبد من دكف للا ، 
 .ّْالفرقاف/ ﴾وَِكيبلً 
 ﴾رٌَْزٌَُُٕٔ ًُنزُْْ َٓب ُٓقْوِطٌ ًَاَُِّوُ كِْيَب كَبكَّاهَؤْرُْْ َٗلَْبً هَزَِْزُْْ ًَبِمْ﴿ - ٕٚ

 ِفيَها( رَْأمتُْ فَادَّا نَػْفساً  قَػتَػْلُتمْ  )َوِإذْ :  (ٕٔ)راجع اآلية كىذا مؤخر لفظان مقدـ معُب ألنو أكؿ القصة 
 َُمْرِجٌ  )َواّلِلَُّ ٚباصمتم كتدافعتم بشأهنا ، كأصبح كل فريق يدفع التهمة عن نفسو كينسبها لغّبه  أم
 أم مظهر ما ٚبفونو.َتْكُتُموَف(  ُكنُتمْ  َما

 ﴾رَؼْوٌَُِِٕ ٌََُُِّْْؼَ آَّبرِوِ ًَُّوٌُِّْْ أٌَُْْرََ اَُِّوُ ُّؾِِْ ًَنَُِيَ ثِجَؼْؼِيَب اػْوِثٌُهُ كَوُِْنَب﴿ - ٖٚ
 َُيْيِ  )َكَذِلكَ أم إضربوا القتيل ببعض ٢بم البقرة ٰبيا كٱبربكم عن قاتلو  بِبَػْعِضَها( اْضرِبُوهُ  )فَػُقْلَنا

كما أحيا ىذا القتيل أماـ أبصاركم كذلك يرجع ا٤بوتى أحياء بعد خركجهم من قبورىم   اْلَمْوَتى( اّلِلَُّ 
للا على كل شيء  يريكم دالئل قدرتو لتعلموا أفَّ  تَػْعِقُلوَف( َلَعلَُّكمْ  آََيتِوِ  )َويُرِيُكمْ بقدرة للا القاىر 

البٌد من تزكية النفس تَػْعِقُلوَف(  فائدة : )َلَعلَُّكمْ  .قدير كابإلجابة جدير ككل شيءو عليو يسّب
سن العقل التدبر ُب آايت للا ،  : )ذىٍركىةي ف غرر الكمكصفاء الفكر من كٌل الشبهات ، حٌب ٰبي

ٍاًت( ٍاىىدى لعل أمرىم  -ٔمن فوائد من ىذه القصة :  .اٍلغىٍاايىًٍت الى يػىنىٍا٥بيىٍا ًإالَّ ذىكيكي التػٍَّهًذٍيًب كىاٍلميجى
ا ٨بلوقة مسخرة لصاّب اإلنساف ، فبل يستحق أف ييعبد من دكف للا كما بذبح البقرة إشارة إٔب أهنَّ 

كا على أنفسهم بكثرة األسئلة ، فشدٌد للا عليهم ، طلب أهنم شدد -ٕ .فعلوا مع عبادة العجل
 طلبوا كىم ككفى بقرة منهم أف يذٕبوا )بقرة( على اإلطبلؽ كجاءت )بقرة( نكرة للداللة على العمـو
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ك٫بوسة تعامبلهتم كىكذا يكوف )اٍلبىبلىءي  طبائعهم تعقيدات فتبينت أنفسهم، على فشدٌدكا ا٣بصوص
ًر الطٌبىاٍعً   آََيتِ  تَػتَِّخُذوا َوال﴿كيقوؿ تعأب :  .العا٤بْب ربًٌ  ٗبقاـ يستخٌفوف اكأ٭بَّ  مكأهنَّ  ( !،عىلىى قىدى

م كذلك ، ككأ٭با للا رب موسى كحده ال رهبَّ  )أدع لنا ربك( يقولوف -ٖ. ُِّالبقرة/ ﴾ُىُزواً  اّلِلَِّ 
تقليد ا٤بذمـو كال نطيع ككأ٭با يقولوف إان نرفض ال -ٗ .وكا٤بسألة ال تعنيهم كإ٭با تعِب موسى كربٌ 

 نُػْؤِمنَ  َلنْ ﴿موسى بكل ما يريد ، كإ٭با نؤمن ٗبا تراه عيوننا ، كفضلوا اسوس على ا٤بعقوؿ بقو٥بم 
 آَِلَةٌ  ََلُمْ  َكَما ِإََلًا لََنا اْجَعلْ  ُموَسى َيَ  قَاُلوا﴿. كطلبوا أيضان ٓٓالبقرة/ ﴾َجْهَرةً  اّلِلََّ  نَػَرى َحَّتَّ  َلكَ 
  .ُّٖ/  األعراؼ ﴾جَتَْهُلوفَ  قَػْوـٌ  مْ ِإنَّكُ  قَاؿَ 
 أك اليهود أخبار بغوامض أخربىم حيث ، )ص( دمحم نبينا نبوة صدؽ على داللة ىذه القصة ُب -٘

 البعث صحة على حي كشاىد قاطع دليل القتيل إرجاع ا٢بياة لنفس -ٙ .أكحي إليو من للا تعأب
أنبياءه؟  كتنكركف اب تشكوف ا٤بعجزة بعد ىذه كىل .النفوس كل إحياء على يقدر ألنو ا٤بوت بعد
 ﴾زَكَّاَىا َمنْ  َأفْػَلحَ  َقدْ ﴿ القلوب حياة فإف فيها ، ابلسوء األمارة النفس ذبح إٔب إشارة بقرة ذبح -ٚ

 القتل أسند نَػْفساً( قَػتَػْلُتمْ  )َوِإذْ  -ٛ .مطمئنة النفس تصبح حٌب ، األكرب ا١بهاد ىو كىذا ٗالشمس/
 الظلم. ُب شركاء ،لو كا٢باضن عنو كالساكت ،بو كالراضي ابلظلم العامل ألف ، كاحد قاتلكال األمة إٔب
 من أنفسكم كٛبنعوف هبا اإللتزاـ كفائدة الشريعة أسرار كتفهموف تفقهوف لعلكم تَػْعِقُلوَف( )َلَعلَُّكمْ  -ٜ

 عن كشفت القصة ىذه -ٓٔ .كسقط كلو بعد حْب ،كمن إتبع ا٥بول فقد ىول ،أىوائكم إتباع
 تصر حْب ا٢بياة كقلق العيش كتنغيص للا غضب تستوجب األمة أف كىي ، تعأب للا سنن من سنة
 ﴾َصَعداً  َعَذاِبً  َيْسُلْكوُ  رَبِّوِ  ِذْكرِ  َعنْ  يُػْعِرضْ  َوَمنْ ﴿ تعأب كقولو شيء بكل كإ٫برافها عنادىا على

 .ُٕا١بن/ 
 ََُٔب ِٓنْيَب ًَبَِّٕ األَْٗيَبهُ ِٓنْوُ َّزَلَغَّوُ ََُٔب اُْؾِغَبهَحِ ِْٖٓ ًَبَِّٕ هٌَََْحً ؤَشَلُّ ؤًَْ ًَبُْؾِغَبهَحِ كَيَِِ يَمَُِ ثَؼْلِ ِْٖٓ هٌُُِثٌُُْْ هَََذْ صَُّْ﴿ - ٗٚ

 ﴾ؼٌََُِْٕٔرَ ػََّٔب ثِـَبكٍَِ اَُِّوُ ًََٓب اَُِّوِ فَشَْْخِ ِْٖٓ َّيْجِؾُ ََُٔب ِٓنْيَب ًَبَِّٕ أَُْبءُ ِٓنْوُ كََْقْوُطُ َّشَّوَّنُ
كما قست القلوب إاٌل لكثرة الذنوب ،  .القسوة ُب القلب كقسوة ا٢بجر كصبلبتو ، بل أشد قسوة

 :عن النيب )ص(كالقلب القاسي من للا بعيد كمن الناس بعيد كمن ا١بنة بعيد كمن النار قريب 
ٍْبى اٍلقىٍلبى  اٍعي اللٍَّهًو كىطىلىبي الصٍَّيدً )ثىبلىثه يػيقىسًٌ ًإٍتًيٍافي ابىٍبي السٍُّلطىٍاًف )الظآب((  ،: ًإٍسًتمى كى

ا٤باؿ كا٢بديث مع النساء بكثرة كقطع صلة الرحم  الدنيا كحبُّ  ، كمنها حبُّ َّٕصٕٓالبحار
: الشديد  والقلب القاسي .ي القلب.. كلها تقسًٌ .كالنظر إٔب البخيل كمعاشرة الفسقة ا٤بَبفْب

ا اإلٲباف كالعمل الصاّب يرققاف القلوب ، كالشك كالكفر الغليظ فبل يتأثر اب٤بواعظ كا٢بكم ، بينم
 َأَشد   َأوْ  َكالَِْجارَةِ  )َفِهيَ  .كالفساد يقٌسوف القلوب ، كأصبح ذكر للا يرقق القلوب كيطمئنها

 َلَما الَِْجارَةِ  ِمنْ  )َوِإفَّ أشد قسوة من ا٢بديد ، ألف ا٢بديد يلْب ُب النار ٖببلؼ ا٢بجارة  َقْسَوًة(
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بعض الصخور ٥با فتحات يتدفق منها ماء غزير عذب كما ُب عيوف األهنار  األَنْػَهاُر( ِمْنوُ  َفجَّرُ يَػتػَ 
، قوبل بْب ا٢بجارة كا٤باء ! ألهنا على صبلبتها ٱبرج منها ا٤باء كٰبفظ ، أما القلب القاسي ال ٱبرج 

َها )َوِإفَّ عتداء منو إاٌل اللـؤ كا٣ببث كاال ينشق فيخرج منها ماء  اْلَماُء( ِمْنوُ  َيْخُرجُ فػَ  َيشَّقَّقُ  َلَما ِمنػْ
َها )َوِإفَّ العيوف الزالؿ النقي  ( َخْشَيةِ  ِمنْ  يَػْهِبطُ  َلَما ِمنػْ تتساقط ا٢بجارة من أعلى ا١بباؿ ،  اّلِلَِّ

مستجيبة ألمر للا تكوينيان ، بينما قلوهبم كبصائرىم ا٤بعاندة رأت أنواع ا٤بعاجز الكربل الٍب ترقق 
ا٤بؤىلة لئلٲباف، كلكنها ال ٚبشى للا كال هتابو فبقيت قلوهبم غليظة ٍب أصبحت أشد غلظة القلوب 

إنو تعأب رقيب على أعمالكم ال يغفل عنكم  تَػْعَمُلوَف( َعمَّا ِبَغاِفلٍ  اّلِلَُّ  )َوَماكقسوة بعد ذلك 
 .٢بظة كال ٚبفى عليو خافية ، كُب ىذا هتديد كتنديد ككعيد

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ ًَىُْْ ػَوٌَُِهُ َٓب ثَؼْلِ ِْٖٓ ُّؾَوِّكٌَُٗوُ صَُّْ اَُِّوِ ًَالَّ َََّْٔؼٌَُٕ ِٓنْيُْْ كَوِّنٌ ًَبَٕ ًَهَلْ ٌَُُْْ ُّآِْنٌُا ؤَْٕ ٌَٕؤَكَزَـَْٔؼُ﴿ - ٘ٚ
ضمّب الغائب لليهود كا٣بطاب للنيب )ص( كا٤بسلمْب الذم يطمعوف ُب ىداية اليهود كٰباكلوف أف 

ُهمْ  َفرِيقٌ  َكافَ  )َوَقدْ ٲباف يلقوا ُب قلوهبم اإل (  َكبلـَ  َيْسَمُعوفَ  ِمنػْ كإلتفت إٔب ا٤بؤمنْب بسؤاؿ اّلِلَِّ
يشّب إٔب اليأس كالقنوط من ااكلة ، إف ىؤالء اليهود ىم األحبار كىم أعلم اليهود كأعرفهم 

زؿ على نبيهم موسى اب٢بقيقة ا٤بنزلة عليهم ُب التوراة ، إف ىؤالء رجاؿ الدين يسمعوف كبلـ للا ا٤بن
ُب التوراة، ٍب ٰبرفونو عن مواضعو ال عن جهل ٕبقيقتو بل عن تصميم كدراية كعلم كبدافع ا٥بول 

كقد بلغ عنادىم أف قالوا ٤بوسى )ع( ال نصدؽ بك حٌب نسمع   .ستكبار كاألغراض ا٤بريضةكاال
بطريق ٫بن ال نعرفها  ختار موسى سبعْب رجبلن منهم لسماع الوحي ، فسمعوا كبلمواكبلـ للا ، ف

 َوُىمْ  َعَقُلوهُ  َما بَػْعدِ  ِمنْ  َُيَّرُِفونَوُ  )ثَّ ستيقنوا مناجاتو سبحانو كتعأب ، ك٠بعوا أكامره كنواىيو اك 
إهنم حرفوا كبلـ للا الذم حضركا كحيو كلكنهم صرفوه عن معناه كحرفوه عن مغزاه ،  يَػْعَلُموَف(

ف اآلية  نكركف الدالئل العقلية الٍب جاء هبا القرآف الكرٙب ؟!فهم نكركا الدالئل ا٢بسية فكيف ال ي
عظم الذنب ُب ٙبريف الدين عن أحكامو الشرعية ، ُب بث الشكوؾ كالشبهات  : علىداللة

ٍا كىًكٍزري مى عن النيب )ص( )كزرع البدع، كُب الفتاكل ا٤بنحرفة ا٤بأجورة ،  ٍن مىٍن سىنَّ سينَّةن سىيًٌئىةن فعىلىٍيًو ًكٍزرىى
عن النيب  َُيَّرُِفونَُو( ثَّ  اّلِلَِّ  َكبلـَ  )َيْسَمُعوفَ  :فائدة .َّْٕٗكنز العماؿ خرب( عىًملى هًبىٍا ًإٔبى يػىٍوـً اٍلًقيىٍامىةً 

ان كىٓبٍى يػىٍزدىٍد ىيدىلن )ص( ان( ،: )مىٍن ًإٍزدىٍادى ًعٍلمى  .ِٕٓتنبيو ا٣بواطر ص ٓبٍى يػىٍزدىٍد ًمنى للًا ًإالى بػيٍعدى
 ػِنْلَ ثِوِ ُُِْؾَبعًٌُُّْْ ػٌََُِْْْْ اَُِّوُ كَزَؼَ ثَِٔب ؤَرُؾَلِّصٌَُٗيُْْ هَبٌُُا ثَؼْغٍ بََُِ ثَؼْؼُيُْْ فَال ًَبِمَا آَٓنَّب هَبٌُُا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ َُوٌُا بِمَاًَ﴿ - ٙٚ

 ﴾رَؼْوٌَُِِٕ ؤَكَال هَثٌُِّْْ
 )َوِإَذا بو ا٤ببشر الرسوؿ )ص( دمحمان  كأف ا٢بق على أبنكم آمنا قالوا )ص( النيب أبصحاب إجتمعوا إذا

ثُونَػُهمْ  )قَاُلوا ببعض بعضهم ختلىاك  نفردا إذا بَػْعٍض( ِإىَل  بَػْعُضُهمْ  َخبل  َعَلْيُكْم( اّلِلَُّ  فَػَتحَ  مبَا َأَُتَدِّ
 ، الناس عامة عليو يقف ال خاص مغلق كابب سرٌّ مكنوف أبنو لبياف َعَلْيُكْم( اّلِلَُّ  فَػَتحَ  )مبَا كالتعبّب
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 بنبوتو التصديق إٔب يؤدم ٩با إسرائيل بِب عند )ص( النيب بسمات ا٤بؤمنْب ٰبٌدث منهم البعض ككاف
 من كىذا ، علينا حجة ٘بعلوه فبل لنا للا فتح ٩با ذلك إفٌ  كيقولوف يتحدث من ٲبنعوف فكانوا )ص(

 ا٢بجة لتكوف رَبُِّكْم( ِعْندَ  ِبوِ  )لُِيَحاج وُكمْ  ابلرسوؿ عَباؼاال كيرفضوف ا٢بق ٱبفوف فهم ، قسوهتم
 ما أبف أتفهموف تَػْعِقُلوَف( )َأَفبل بصدقو العلم مع الرسوؿ إتباع ترؾ ُب ربكم عند عليكم للمؤمنْب

 : فائدة ؟ كىداية حق على ا٤بسلمْب كأف بلؿض ُب أبنكم أنفسكم على منكم عَباؼا ىو تقولونو
 )قَاُلوا ذاؾ كنفوذ ، ىذا هتديد بسبب يهملها كأال كعاىا مٌب ا٢بقيقة إتباع اإلنساف على ٯبب

ثُونَػُهمْ   ..(.َأَُتَدِّ
 ﴾ُّؼِِْنٌَُٕ ًََٓب َُِّوًَُّٕ َٓب َّؼَُِْْ اَُِّوَ ؤََّٕ َّؼٌََُِْٕٔ ؤًََال﴿ - ٚٚ

أال يعلم ىؤالء اليهود أف للا يعلم ما ٱبفوف كما يظهركف ، كأنو تعأب ال ٚبفى عليو خافية ، فكيف 
ٍب يزعموف اإلٲباف ، كاإلحتجاج عند للا إ٭با يكوف ابلواقع مع الصورة كالصوت كالنية،  كيقولوف ذل

 .ال ٗبا كشفو ىؤالء من الواقع
 ﴾َّظُنٌَُّٕ بِالَّ ىُْْ ًَبِْٕ ؤََٓبَِِّٗ بِالَّ اٌُِْزَبةَ َّؼٌََُِْٕٔ ال ؤٌَُُِّّْٕٓ ًَِٓنْيُْْ﴿ - ٛٚ

كتب ، ٠بي بذلك نسبة إٔب األـ ألنو ابؽ على ما : ٝبع أمي كىو الذم ال يقرأ كال ي أمّيوف
ٝبع أمنية كىي ما يتمناه اإلنساف كيشتهيو كتصٌور ما ال  )َأَماِنَّ(كلدتو عليو أمو من عدـ ا٤بعرفة 

: إف ٝباعة من اليهود أمٌيوف ال يعرفوف شيئان عن دين للا كتوحيده كإف كانوا  املعىنحقيقة لو. 
كف كعي كفهم ا٤بعا٘ب، ككل ما عندىم ظنوانن كأمانيان الٍب مٌناىم هبا يقرأكف كيكتبوف كلكن من د

أحبارىم ، )منها( أف للا يعفو عنهم كيرٞبهم ، كيغفر ذنوهبم ، كأف النار لن ٛبسهم إاٌل أايمان 
.. إْب من األما٘ب الفارغة الكاذبة ا٣بادعة .معدكدة ، كأهنم ينالوف الشفاعة، كأهنم أبناء للا كأحباؤه

 )َوِإفْ ،  ُِّالنساء/ ﴾ِبوِ  َُيْزَ  ُسوءاً  يَػْعَملْ  َمنْ  اْلِكَتابِ  َأْىلِ  َأَماِنِّ  َوال ِبََِمانِيُِّكمْ  لَْيسَ ﴿اؿ تعأب : ق
كما ىم على يقْب من أمرىم ، بل يٌتبعوف غّبىم إتٌباع أعمى ، كىذه حالة تشمل  َيظُن وَف( ِإالَّ  ُىمْ 

بل ٲبيزكف ال بصّبة ترشدىم كال فذين يقلدكف التقليد األعمى العواـ ا١بهلة من ا٤بسلمْب أيضان ال
 كإعتربه ا١بهل عن الكرٙب القرآف هناان كقد .يفكركف الذين يقوده يفكر ال الذم كعي عندىم، كىكذا

 من النجاة يتمنوف :فائدة .ّٓاألنعاـ/﴾اجْلَاِىِليَ  ِمنْ  َتُكوَننَّ  َفبل﴿شر كل كبداية أمر كل فساد أصل
 مرارتو ! ذاؽ الوىم عاش كمن يرتكب، ما كل لو ا٤بغفور ا٤بختار للا شعب أهنم ٕبجة خرةاآل عذاب

 ّْلِّيِْْؤَ ًَزَجَذْ َِّٓٔب َُيُْْ كٌٌَََّْ هَِِْالً صََٔنبً ثِوِ َُِْشْزَوًُا اَُِّوِ ػِنْلِ ِْٖٓ ىَنَا َّوٌٌَُُُٕ صَُّْ ثِإَّْلِّيِْْ اٌُِْزَبةَ ٌَّْزُجٌَُٕ َُِِّنَِّٖ كٌٌَََّْ﴿ - ٜٚ

 ﴾ٌََِّْجٌَُٕ َِّٓٔب َُيُْْ ًًٌَََّْ
ٰبرفونو كيزكركنو  ِِبَْيِديِهْم( اْلِكَتابَ  َيْكتُػُبوفَ  )ِللَِّذينَ : ا٥ببلؾ كالعذاب الشديد كا٣بزم كا٥بواف الَوْيلُ 

كتبوف ما ٰبقق للكبار التهديد للذين ي َقِليبًل( ََثَناً  ِبوِ  لَِيْشتَػُروا اّلِلَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َىَذا يَػُقوُلوفَ  )ثَّ 
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ا٤بستغلْب مصا٢بهم من آراء ٍب ينسبوهنا  لتكوف مقدسة كالتوراة ، فهم إذف يبيعوف ا٢بق الغإب 
ُب قباؿ مصا٢بهم الرخيصة ، ككل ٜبن مهما غلى فهو مقابل قيمة ا٢بق ٜبن قليل ، فجعلوا ابطلهم 

صحيح عليهم كأخذكا أموا٥بم أبساليب شركان يصطادكف بو ما ُب أيدم الناس ، فهم شٌوىوا الدين ال
 -ٕمن التحريف كالتزييف للتوراة ،  أَْيِديِهْم( َكتَػَبتْ  ممَّا ََلُمْ  )فَػَوْيلٌ  -٧ٔبرمة. فتوعدىم أبمرين : 

: العآب للدنيا من أجل الدنيا فائدة  .من األمواؿ ارمة هبذا التحريف َيْكِسُبوَف( ممَّا ََلُمْ  )َوَوْيلٌ 
كالعاصي ا١باىل ا٤بتبع اإلتباع األعمى سواء ُب الضبلؿ ! ألف العآب عليو أف يعمل بعلمو ا٤بعاند، 

كال أتخذه ُب للا لومة ال ئم ، كعلى العامي ا١باىل أف يتعلم كال يرضى ابإلتباع األعمى مع تعطيل 
رْ ﴿العقل كقولو تعأب   .ُٖ -ُٕالزمر/ ﴾َأْحَسَنو ِبُعوفَ فَػيَػتَّ  اْلَقْوؿَ  َيْسَتِمُعوفَ  الَِّذينَ  ،ِعَباِدي فَػَبشِّ

كيريدي الطغاة دائمان أف يتحكموا ُب مصّب الضعفاء ، كالطريق الوحيد ٢بماية الضعفاء من أساليب 
الطغاة تسليحهم ابلعلم كاإلٲباف كاألخبلؽ ليحافظوا على كرامتهم كحريتهم ، كدين للا ىو ا٤بصدر 

صل جرٲبة كبّبة اة ٥بذا الدين، فإذا فسد العلماء ٙباألمْب لئلنساف ، كالعلماء أمناء كحفظة كدع
ستحمار الناس كرضاىم ستغبلؿ الايتجرد الناس من العلم كاإلٲباف فيستغلهم الطغاة أسوأ عندىا 

 تىضىعيوا )الى  :ٜٔٔف هنج الببلغة خطبة٫برافات كا٣برافات ! ابلبدع كالغلو كالتجارة ابألدايف كنشر اال
نٍػيىا(.  رىفػىعىٍتوي  مىنٍ  تػىٍرفػىعيوا وىل ،كىالى التػَّقٍ  رىفػىعىٍتوي  مىنٍ  ٍاءي ًإذىاٍ  عن النيب )ص(:  فائدةالدُّ : )شىرُّ النٍَّاًس اٍلعيلىمى

(  ُّٖصٕٕالبحار أىٍفسىديكياٍ(  )الَوْيُل(لذلك كردت كلمة ُب غرر ا٢بكم ألف )زىلَّةي اٍلعىٍآبًً تيفًسدي اٍلعىوىٍآبًً
خطر العلماء إذا تعلقوا ابلدنيا ، كىي اآلية الوحيدة ُب القرآف  فيها ثبلث مرات كاآلية ٙبكي عن

على كتابتو  والثانعذاب على أصل التحريف  األوؿ .فيها ثبلث مرات )الَوْيُل(كردت كلمة 
 .على ٜبنو كضرره كأقذر األٜباف التجارة ابلدين والثالثليخلد 

 ﴾رَؼٌََُِْٕٔ ال َٓب اَُِّوِ ػَََِ رَوٌٌَُُُٕ ؤَّْ ػَيْلَهُ اَُِّوُ ُّقِِْقَ كََِْٖ ػَيْلاً اَُِّوِ ػِنْلَ ؤَارَّقَنْرُْْ هَُْ َٓؼْلًُكَحً بٓبًؤََّّ بِالَّ اُنَّبهُ رََََّٔنَب َُْٖ ًَهَبٌُُا﴿ - ٓٛ
كيشهدكف  ، ِّالنجم/ ﴾أَنُفَسُكمْ  تُػزَك وا َفبل﴿إهنم يزكوف أنفسهم ببل علم كيقوؿ القرآف الكرٙب 

 كالفوز بثوابو فجمعوا بْب اإلساءة كاألمن كإهنم يعيشوف األما٘ب الكاذبة ، ابلنجاة من عذاب للا
م مهما أجرموا ال ٱبلدىم للا ُب للا فضلهم على العا٤بْب ، كأهنٌ  م شعب للا ا٤بختار كأفٌ كيٌدعوف أهنٌ 
اآلية  و سبحانو يعذب اجملـر عذاابن بسيطان سرعاف ما يرضى عنو كيكرمو ! فجاءت ىذهالنار ، كأنٌ 
فَباء ككقاحة كسوء أدب كجرأة على للا قالوا لن يدخلهم للا النار إالٌ اما تزعموف ىو  لتقوؿ أفٌ 

( يومان ، كأين العهد الذم عاىدكم للا فيو ؟ كإنكم تقولوف َْأايمان قبلئل ىي مدة عبادة العجل )
ٍا الٍ ))على للا كذابن كجهبلن كبذلك تضركف أنفسكم كٚبزكهنا ،  ةي أىٍف أىٍربىحى كيلَّ شىٍيءو كىأىٍخسىرى فىمى فىاًٍئدى

  ((.أىىىمَّ شىٍيءو كىًىيى نػىٍفًسٍي ؟!
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: إهنا األما٘ب ا٣بادعة الٍب يلجأ  فائدة .ُِاألنعاـ/ ﴾يُػْؤِمُنوفَ  ال فَػُهمْ  َأنُفَسُهمْ  َخِسُروا الَِّذينَ ﴿
ا بينهم كبْب حقيقة دينهم إليها ا٤بنحرفوف عن دينهم الصحيح ، حْب يطوؿ هبم العصياف فينقطع م

 .، فبل يبقى ٥بم من الدين إالٌ إ٠بو كشكلو دكف حقيقتو كمضمونو
 ﴾فَبُِلًَُٕ كِْيَب ىُْْ اُنَّبهِ ؤَطْؾَبةُ كَإًَُُْئِيَ فَـِْئَزُوُ ثِوِ ًَؤَؽَبؿَذْ ٍَِّْئَخً ًَََتَ َْٖٓ ثَََِ﴿ - ٔٛ
( بليغ َكَسبَ ختيار ، كتعبّب )اادة ك كسب السيئة عن إر   .: جاءت نكرة إلطبلؽ معناىا َسيَِّئة

إشارة إٔب ااسبة ا٣باطئة الٍب يرتكب ا٤بذنب ذنبو ليكسب منو رٕبان كنفعان كبَبكو خسارة ، كالذم 
يرتكب ا٣بطيئة يكتسب لذهتا كيدفعو ٥با شهوهتا لذلك يستسيغها كٰبسبها كسبان كرٕبان لو ، 

٘بسيم ٥بذا  َخِطيئَػُتُو( ِبوِ  )َوَأَحاَطتْ  .يو منافذ التوبةٙبيط بو كٛبؤل عليو نفسو ، كتغلق عل ا٣بطاايف
ستولت عليو من ٝبيع جوانبو من قلبو كلسانو اا٤بعُب البليغ، تعبّب عن اللجاجة ُب ا٣بطيئة ، 

نغماس ُب الذنب فيصبح الفرد سجْب ذنبو كيؤثر . كما ٰبيط العدك بعدكه ، كىذا يعِب اال.كيده
شتدادىا تصبح جزء ال يتجزأ منو ، فبل ٘بدم معو موعظة ، انب ، كعند عليو سلبان من ٝبيع ا١بوا

ستعار لفظة اإلحاطة لغلبة السيئات على ا٢بسنات كاإلحاطة هبا من ٝبيع ا١بهات حٌب تلغي اك 
كخالف السياؽ القرآ٘ب البليغ بْب كسب السيئة كأحاطت بو خطيئتو ، كٓب يقل  .كجودىا

فإف من معو سبلح  .أفصح كأكثر أتثّبان ُب مشاعر النفسليكوف أبلغ ك  )وأحاطت بو سيئتو(
إف من كفر  النَّاُر( ََتَسََّنا )َلنْ : رٌد للا سبحانو على اليهود قو٥بم  املعىن .اإلٲباف ال ٙبيط بو خطيئتو

 َحابُ َأصْ  فَُأْولَِئكَ  َخِطيئَػُتوُ  ِبوِ  َوَأَحاَطتْ  َسيَِّئةً  )َكَسبَ كخالف للا كنبيو كضٌل عن سبيل للا ك
كىذه قاعدة عامة ال ٚبص اليهود كإ٭با تشمل كل من تنطبق عليو اآلية،  َخاِلُدوَف( ِفيَها ُىمْ  النَّارِ 

 أىٍىلي  خيلًٌدى  : )ًإ٭بَّىا عن اإلماـ الصادؽ )ع( .كالقرآف نزؿ ٖبصوص السبب كإ٭با أريد بو عمـو ا٤بعُب
انىتٍ  نًيَّاهًتًمٍ  ألىفَّ  النَّارً  ُب  النَّارً  نٍػيىا ُب  كى  أىٍىلي  خيلًٌدى  كىًإ٭بَّىا ، أىبىدان  للاى  يػىٍعصيوا أىفٍ  ًفيهىا خيلًٌديكا لىوٍ  أىفٍ  الدُّ
انىتٍ  نًيَّاهًتًمٍ  ألىفَّ  ا١بٍىنَّةً  ُب  ا١بٍىنَّةً  نٍػيىا ُب  كى ا بػىقيوا لىوٍ  أىفٍ  الدُّ  ىىؤيالءً  خيلًٌدى  فىًبالنًٌيَّاتً  ، أىبىدان  للاى  ييًطيعيوا أىفٍ  ًفيهى

 ، على نيتو( ْٖاإلسراء/ ﴾ُقْل ُكل  يَػْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتوِ ﴿تػىعىأبى :  قػىٍولىوي  تىبل ٍبيَّ  ، ىىؤيالءً  كى 
ٍاؿي ٜبىٍاري النًٌيىٍاًت(ف غرر الكم ،ٖٓصِالكاُب : لكل ذنب آاثر ضارة كلو تبعات  فائدة .: )األىٍعمى

: )ًإتػَّقيويٍا  عن النيب )ص(،  ُْا٤بطففْب/ ﴾َيْكِسُبوفَ  اَكانُو  َما قُػُلوِبِمْ  َعَلى رَافَ  َبلْ ﴿كعواقب سيئة 
ٍا ٩بيًٍحقىةه  نػيويبى فىًإنػَّهى يػٍرىٍاًت( الذُّ كترفع عنو الرعاية اإل٥بية كٱبفى عليو ا٢بق  ّٕٕصّٕالبحار لًٍلخى

 الربكة كٛبحق برأيو كيتطٌرؼ للا ذكر من كيستوحش فيتساىل ُب الذنوب فيبتلى ُب الكركب كا٥بمـو

ٍاًر( ٲبىيوتي  ٩بَّنٍ  ٍكثػىري أى  اًبلذُّنيوبً  ٲبىيوتي  نٍ )مى  : )ع( الصادؽ اإلماـ عن عمره. كُب رزقو ُب  اًبألىٍعمى
  .ّٖصٖٕالبحار
 ﴾فَبُِلًَُٕ كِْيَب ىُْْ اُْغَنَّخِ ؤَطْؾَبةُ ؤًَُُْئِيَ اُظَّبُِؾَبدِ ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا ًَاَُّنَِّٖ﴿ - ٕٛ
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 ُب لتزاـاال بعزٲبة القلب من ينبثق أف اإلٲباف من مقتضيات الصَّاِلَاِت( واَوَعِملُ  آَمُنوا )َوالَِّذينَ 
ف هنج الببلغة  َخاِلُدوَف( ِفيَها ُىمْ  اجْلَنَّةِ  َأْصَحابُ  )ُأْولَِئكَ  إطبلقو على الصاّب العمل صورة
نٍػيىاٍ  ًمنى  شىيءو  )كيلُّ  :ٗٔٔحكم  ًمنٍ  أىٍعظىمي  عىيىاٍنيوي  اآلًخرىةً  ُبٍ  شىيءو  كىكيلُّ  ، عىيىاٍنًوً  ًمنٍ  أىٍعظىمي  ٠بىىٍاعيوي  الدُّ

اٍعي  اٍلعىيىٍافً  ًمنى  فػىٍليىٍكًفكيمٍ  ، ٠بىىٍاًعوً  : )الى يػيٍقبىلي ًإٲٍبىٍافه ًببلى  عن النيب )ص( .ا٣بٍىبػىٍر( اٍلغىٍيبً  كىًمنى  ، السَّمى
)  .ٖٔصُكنز العماؿ   عىمىلو ، كىالى عىمىله ًببلى ًإٲٍبىٍافو

 ؽَُْنبً ُِِنَّبًِ ًَهٌٌُُُا ًَأَََُْبًِنيِ ًَاَُْْزَبََٓ اُْوُوْثََ ًَمُِ بِؽََْبٗبً ًَثِبٌَُْاُِلَِّْٖ اَُِّوَ بِالَّ رَؼْجُلًَُٕ ال بٍِْوَائََِْ ثَنِِ ِْٓضَبمَ نَْٗبؤَفَ ًَبِمْ﴿ - ٖٛ

 ﴾ُٓؼْوِػٌَُٕ ًَؤَْٗزُْْ ِٓنٌُْْْ هَِِْالً بِالَّ رٌَََُّْْزُْْ صَُّْ اُيًََّبحَ ًَآرٌُا اُظَّالحَ ًَؤَهٌُِْٔا
بدأ ابلتوحيد  .اآلية توبيخ لبِب إسرائيل مع فضح أساليبهم ُب نقض عهودىم ا٤بؤكدة غاية التأكيد
 ِإالَّ  تَػْعُبُدوفَ  )الكىو قاعدة أساسية لكل األدايف كتتفرع عنو العبادات كا٤بعامبلت كاألخبلقيات 

 ِإْحَساًن( )َوِِبْلَواِلَدْينِ ىذا حق للا تعأب على عباده أمر بعبادة للا كحده كىذا أصل الدين، ك  اّلِلََّ(
: ما  واإلحسافرتب موارد اإلحساف من األىم إٔب ا٤بهم ، كىذا يعم كل إحساف ُب القوؿ كالعمل 

يستشعره اإلنساف حسنان ُب نفسو ، كفيو هني عن اإلساءة إٔب الوالدين كاألمر ابلشيء هني عن 
 َواْليَػَتاَمى اْلُقْرَب  )َوِذي الناس عمومان كىذه ىي حسن ا٤بعاملة كذكر ٍب أمر ابإلحساف إٔب .ضده

صلة ذكم القرىب أمًب الصبلت ، كاألقربوف أكٔب اب٤بعركؼ ، اْلُقْرَب(  َواْلَمَساِكِي( )َوِذي
قرآف اإلحساف ابليتيم ككفالتو كحسن تربيتو كال)َواْليَػَتاَمى( .فاإلحساف إليهم ٩با يقٌوم الركابط هبم

كالفقر كا٢باجة حركتو كىو الذم ال  ىو الذم سٌكن الضرَّ )َواْلَمَساِكِي( يوصي ابليتامى كثّبان 
عاشركىم معاشرة قاعدة عامة،  ُحْسناً( ِللنَّاسِ  )َوُقوُلوا .شيء لديو كىو أسوأ حاالن من الفقّب

قاؿ لكم ، كموارد حسنة ، ٩با ٰببب ٥بم ا٣بّب كيبعدىم عن الشر، قولوا ٥بم كما ٙببوف أف يي 
اإلحساف كثّبة : كىو كل كبلـ طيب ك٧بكم كمؤثر تزداد منافعو ، فاإلنساف ال يسع الناس ٗبالو 

 الصَّبلةَ  )َوَأِقيُمواكلكن يسعهم ٖبلقو ، كمن لٌطف لسانو كثر إخوانو ، كالنهي عن الكبلـ القبيح 
ادات البدنية كا٤بالية كٮبا العبلقة مع للا كٮبا من أركاف اإلسبلـ ، كمن أعظم العب الزََّكاَة( َوآُتوا

إلصبلح النفس ، كالعبلقة مع الناس إلصبلح اجملتمع كتقدمو ، كدائمان تقرف الصبلة ابلزكاة ُب 
ٍب رفضتم كأعرضتم عن ذلك كلًٌو إال قليبل  )ث توليتم وأنتم معرضوف(القرآف لبياف أٮبيتهما معان 

 كيلًًٌهمٍ  لًلنَّاسً  )قػيٍوليٍوا ُحْسناً( ِللنَّاسِ  )ُقوُلوا ُب قولو تعأب عن اإلماـ الصادؽ )ع( .من صلحائكم
اًلًفًهم ميؤًمًنًهم: حيسننا  لًٌميهيم اٍلميخاٍلفوفى  كأىمَّا. كًبشرىهي ، كىٍجهىوي  ٥بىيمٍ  فػىيػىٍبسيطي  اٍلميؤًمنػيويفى  أمَّاٍ  ك٨بي  فػىييكى

ٍارىاٍةً  ٍاهًبًم اًبٍلميدى اإلحساف: الكلمة األكثر َشولية ُب ابب ا٣بّب  )ُحْسناً(: فائدة .(اإًلٲٍبىٍافً  إٔبى  إًلٍجًتذى
فهي كلمة جامعة لكل ا٤بفاىيم الطيبة الٍب يستحسنها اإلنساف، ا٤بادية كا٤بعنوية ُب ٝبيع ٦باالت 

عن اإلماـ الباقر . إْب. .ا٢بياة، مع الوالدين كاأليتاـ كالفقراء كاألصدقاء كاألقرابء كمع ٝبيع الناس
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: ): ُحْسناً( ِللنَّاسِ  )ُقوُلوا قولو ف )ع( ٦بمع ( مٍ كي لى  اؿى قى يػي  وف أفَّ بي ٙبى  اٍ مى  نى سى أحى للٌنٍاسى وا ولي قي قىٍاؿى
 ِٖٗ/ُالبياف
ْْ ْٗزًَُبِمْ ؤَفَنَْٗب ِْٓضَبهٌَُْْ ال رََْلٌٌَُِٕ كَِٓبءًَُْْ ًَال رُقْوِعٌَُٕ ؤَٗلٌََُُْْ ِْٖٓ كَِّبهًُِْْ صَُّْ ؤَهْوَهْرُْْ ًَؤَ﴿- ٗٛ

 ﴾رَشْيَلًَُٕ
)َوال َُّتْرُِجوَف ال يقتل بعضكم بعضان  )ال َتْسِفُكوَف ِدَماءَُكْم(أخذان عليكم العهد ا٤بؤكد أبف 

)ثَّ كال يعتدم بعضكم على بعض ابإلخراج من مساكنكم كهتجّبكم.  أَنُفَسُكْم ِمْن ِدََيرُِكْم(
)ال َتْسِفُكوَف ِدَماءَُكْم َوال َُّتْرُِجوَف :  فائدةليو. بوجوب اافظة ع َأقْػَرْرمُتْ َوَأنْػُتْم َتْشَهُدوَف(

شَباؾ ُب و نفسو لبلىناؾ ببلغة ُب السياؽ القرآ٘ب كقد جعل أم إنساف كأنَّ  أَنُفَسُكْم ِمْن ِدََيرُِكْم(
و دـ أخيو إذا إتصل بو دينان كنسبان ، إشارة إٔب كحدة األمة البشرية كتضامنها اإلنسانية ، كدمو كأنَّ 

إف ما يصيب كاحدان منهم فكأ٭با يصيب األمة ٝبعاء ، فيجب أف يشعر كل فرد أبف نفسو ىي ك 
نفس اآلخرين كدمو دمهم كحقوقو حقوقهم ككأهنم جسد كاحد ُب ٦بتمع كاحد )ًإذىا ًإٍشتىكىى بػىٍعضيوي 

ًر كىا٢ٍبيمَّى( !  اٍئًري ا١بٍىسىًد اًبلسَّهى ٍاعىى لىوي سى ال ٱبرج بعضكم  َسُكْم ِمْن ِدََيرُِكْم()َوال َُّتْرُِجوَف أَنفُ تىدى
قَباف اإلخراج من الداير ابلقتل ابعضان من دايره أك ال تسبوا جّبانكم فتلجئوىم إٔب ا٣بركج ! كُب 

  .على أنفسكم أبنفسكم )َوأَنْػُتْم َتْشَهُدوَف(بوجوب ذلك عليكم )ثَّ َأقْػَرْرمُتْ( داللة أبنو ٗبنزلة القتل 
ؼُلًَْإِ ًَبِْٕ زُْْ ىَاُالء رَوْزٌَُُِٕ ؤَٗلٌََُُْْ ًَرُقْوِعٌَُٕ كَوِّوبً ِٓنٌُْْْ ِْٖٓ كَِّبهِىِْْ رَظَبىَوًَُٕ ػََِْْيِْْ ثِبإلِصِْْ ًَاُْصَُّْ ؤَْٗ﴿ - ٘ٛ

رٌَْلُوًَُٕ ثِجَؼْغٍ كََٔب عَيَاءُ َْٖٓ َّلْؼََُ َّإْرًٌُُْْ ؤٍَُبهٍَ رُلَبكًُىُْْ ًَىٌَُ ُٓؾَوٌَّّ ػٌََُِْْْْ بِفْوَاعُيُْْ ؤَكَزُآِْنٌَُٕ ثِجَؼْغِ اٌُِْزَبةِ ًَ

 ﴾وُ ثِـَبكٍَِ ػََّٔب رَؼٌََُِْٕٔمَُِيَ ِٓنٌُْْْ بِالَّ فِيٌُْ كِِ اُْؾََْبحِ اُلَُّْْٗب ًٌَََّّْ اُْوَِْبَٓخِ ُّوَكًَُّٕ بََُِ ؤَشَلِّ اُْؼَنَاةِ ًََٓب اَُِّ
كىذا خبلؼ ا٤بيثاؽ كالعهود  َوَُّتْرُِجوَف َفرِيقًا ِمْنُكْم ِمْن ِدََيرِِىْم()ثَّ أَنْػُتْم َىُؤالء تَػْقتُػُلوَف أَنُفَسُكْم 

ثنْب ُب دين كاحد فهم إخوة ُب ا٤بؤكدة. ىذه طبيعتكم القوم يقتل الضعيف كيطرده من بيتو كاال
 ثِْ َواْلُعْدَواِف()َتظَاَىُروَف َعَلْيِهْم ِِبإلِ رتكبتم ما هنيتم عنو من القتل فإنو من الكبائر ا٤بمقوتة االدين ك 

)َوِإْف أيَُْتوُكْم ُأَساَرى تتعاكنوف على إخوانكم اب٤بعاصي كاإلٍب كالعدكاف  مبعىن: التعاكف الََتظَاَىُر 
ـٌ َعَلْيُكْم إذا كقعوا أسرل فاديتموىم دفعتم فدية ا٤باؿ لتخليصهم من األسر  تُػَفاُدوُىْم( )َوُىَو ُمَرَّ
ه ٨بالفة للميثاؽ كنقض لو ، فكيف تستبيحوف القتل كاإلخراج من من دايرىم كىذ ِإْخَراُجُهْم(

الداير كال تستبيحوف ترؾ األسرل ُب أيدم عدكىم ؟! كاف اليهودم القوم ال يرل أبسان بقتل 
اليهودم الضعيف، كلكن إذا أسر غّب اليهودم يهوداين ضٌحى اليهودم القوم اب٤باؿ لفدائو 

: كيف تستجيزكف قتل بعضكم كال تستجيزكف ترؾ فدائهم !  كخبلصو من األسر فقاؿ ٥بم سبحانو
؟ أفتؤمنوف ببعض أحكاـ التوراة كتكفركف ببعض؟  )َأفَػتُػْؤِمُنوَف بِبَػْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَف بِبَػْعٍض(

مثلهم كمثل الذم يؤمن اب١بسد كيكفر ابلركح أك يؤمن اب٢بياة كيكفر اب٤بوت كالغرض التوبيخ 
اقض ألهنم ٝبعوا بْب الكفر كاإلٲباف ، كالكفر ببعض آايت للا كاإلعراض عنها كفر كإشعارىم ابلتن
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ستنكار ال ٱبص اليهود بل ىو قاعدة عامة تشمل كل الشعوب : ىذا االفائدةابلكتاب كلو. 
ا٤بؤمنة اب كبرسلو كرساالتو ، فإف شريعة للا ال ٲبكن ٘بزأهتا كتعٌددىا، فهي منظومة مَبابطة ال 

ٜبارىا ا٤برجوة إاٌل ابلتطبيق الكامل لكل أنظمتها، كلكننا ٪بد الببلد اإلسبلمية اليـو ٘بعل  تؤدم
اإلسبلـ أحد مصادر التشريع ُب دساتّبىا القانونية، رغم أنو ٯبب أف يكوف ا٤بصدر الوحيد 

لعذاب للتشريع، كالذم ٯٌبزأ منظومة الدين يؤدم بو إٔب اإل٫بطاط كالتأخر كا٣بزم ُب الدنيا ، كا
َما َجَزاُء َمْن يَػْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِف ف)الشديد ُب اآلخرة ، ألف ا١بٍىزىٍاءي ًمٍن ًجٍنًس اٍلعىمىٍل 

ُ ِبَغاِفٍل َعمَّا تَػْعَمُلوَف(  نْػَيا َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة يُػَرد وَف ِإىَل َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما اّلِلَّ الغافلوف بل ٫بن اْلََياِة الد 
ٍاًد ا٢بًٍٍس( كفيو كعيد ٤بن عصى أكامر ا فإهنَّ اٍلغىٍفلىةى احذركا )ف غرر الكم: عمن ال يغفل عنا.  ًمٍن فىسى

 للا. ٍب أخرب تعأب عن سبب ذلك العصياف كالعدكاف فقاؿ :
 ﴾ػَنْيُْْ اُْؼَنَاةُ ًَال ىُْْ ُّنظَوًَُٕ ؤًَُُْئِيَ اَُّنَِّٖ اشْزَوًَْا اُْؾََْبحَ اُلَُّْْٗب ثِبٓفِوَحِ كَال ُّقَلَّقُ﴿ - ٙٛ

نْػَيا ِِبآلِخَرِة( )َفبل  الدائم اآلخرة نعيم على الدنيا الزائلة فٌضلوا )ُأْولَِئَك الَِّذيَن اْشتَػَرْوا اْلََياَة الد 
ُهْم اْلَعَذاُب َوال ُىْم يُنَصُروَف(  على عاكنْبمت كلهم الناس يعيش أف القرآف يريد : فائدة .َُيَفَُّف َعنػْ

 يعتقدكف ألهنم (!العال فليهلك أن أعيش دمت ما) : تقوؿ اإلستعمارية أما الصهيونية. كالتقول الرب
يػٍعىان، كىالى  : الكيم لقماف عن ! كاألشياء الناس كابقي ىم البشر أهنم ٍا ٝبًى )ًبٍع دينٍػيىٍاؾى آًبًخرىتىكى تػىٍرٕبىٍهيمى

نٍػيىٍاؾى فػىتى  يػٍعىان(تىًبٍع آًخرىتىكى ًبدي ٍا )ُب  )مىنٍ  : عن اإلماـ علي )ع( ،ُِْ/ُّالبحار ٍخسىٍرٮبيىٍا ٝبًى أىٍبصىرى ًفيػٍهى
اٍ  أىٍبصىرى  كىمىنٍ  ، بىصَّرىٍتوي  الدنيا( ٍتوي(!  ًإلىيػٍهى   ِّٖ/ٔشرح هنج الببلغةأىٍعمى

َب ًََُوَلْ آرَْْنَب ٌٍََُٓ اٌُِْزَبةَ ًَهَلَّْْنَب ِْٖٓ ثَؼْلِهِ ثِبُوٍَُُِّ ًَآرَْْ﴿-ٚٛ نَب ػَََِْ اثَْٖ َٓوََّْْ اُْجَِّْنَبدِ ًَؤََّّلَْٗبهُ ثِوًُػِ اُْوُلًُِ ؤَكٌََُِّٔ

 ﴾عَبءًَُْْ هٌٌٍٍَُ ثَِٔب ال رَيٌٍَْ ؤَٗلٌَُُُْْ اٍْزٌَْجَوْرُْْ كَلَوِّوبً ًَنَّثْزُْْ ًَكَوِّوبً رَوْزٌَُُِٕ
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب( َنا ِمْن بَػْعِدِه ِِبلر ُسِل(دة التوراة نزلت دفعة كاح )َوَلَقْد آتَػيػْ َنا )َوقَػفَّيػْ : أتبعنا  َوقَػفَّيػْ

َنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَػيَِّناِت(على أثره كثّب من الرسل  أعطينا عيسى ا٤بعجزات الواضحات  )َوآتَػيػْ
ىو ابلذات ٰبمل كقويناه ٔبربائيل )ع( أك أف عيسى )ع(  )َوأَيَّْدَنُه ِبُروِح اْلُقُدِس(الدالة على نبوتو 

)اْسَتْكبَػْرمُتْ ال يوافق ىواكم كمزاجكم  )َأَفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌؿ مبَا ال تَػْهَوى أَنُفُسُكْم(ركحان قدسية 
بْػُتْم َوَفرِيقًا تَػْقتُػُلوَف( تعاليتم متكربين عن أتباع الرسل ، فتعاملتم معهم فطائفة منهم   فَػَفرِيقًا َكذَّ

وىم كزكراي كٰبٓب )ع(. كىكذا قدمتم ا٥بول على ا٥بدل كآثرًب الدنيا على كذبتموىم كطائفة قتلتم
قص للا على ا٤بسلمْب من أنبياء بِب إسرائيل كٰبذرىم من  -ٔفائدة اآلخرة كفيها توبيخ شديد. 

الوقوع ُب مثلو ، حٌب ال تسلب منهم خبلفة للا ُب األرض ، كال تسلب كرامتهم الٍب كرمهم للا 
كصف عيسى )ع( ابلطهارة  -ٕ: )مىٍن كىريمىٍت عىلىٍيًو نػىٍفسيوي قىلَّ ًشقىٍاقيوي كىًخبلىفيوي(. الكمف غرر هبا 

كالقداسة ألنو ٓب يقَبؼ ذنبان صغّبان، ك٠بي )ركحان( ألنو كاف أيٌب األنبياء ٗبا فيو حياة الركح 
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الدين يهٌذب ا٥بول  طمئناف القلوب كشفافية النفس أما ىول النفس ال يتحكم ُب الدين، كإ٭بااك 
نٍػيىٍاهي( ف غرر الكمكيزكي النفس،  اَْلََوى فَػُيِضلََّك َعْن  ﴿َوال تَػتَِّبعِ : )مىٍن أىطىاٍعى ىىوىاٍهي ابىٍعى آًخرىتىوي ًبدي

 ﴾ : الرغبة كا٤بزاج كالطبع كالعادة كىو إلو يعبد من دكف للا ، كىو ييعمي واَلوى  ِٔص/َسِبيِل اّلِلَِّ
)أىٍفضىلي اٍلًعبىٍادىًة ، غىلىبىةي اٍلعىٍادىًة(  ف غرر الكم:ن سبيل للا فكونوا منو على حذر. ع كييصم كييضلُّ 

 ذيب الطبائع، كتزكية العادات.هت)السيئة(. أم 
 ﴾ًَهَبٌُُا هٌُُِثُنَب ؿُِْقٌ ثََْ َُؼَنَيُْْ اَُِّوُ ثٌُِلْوِىِْْ كَوَِِْالً َٓب ُّآِْنٌَُٕ﴿ - ٛٛ

: ٝبع أغلفة ، عليها عدة أغلفة فهي مغطاة أبغشية ٠بيكة من الذنوب ال يصل  )قُػُلوبُػَنا ُغْلٌف(
﴿َوقَاُلوا قُػُلوبُػَنا ِف َأِكنٍَّة ممَّا إليها نور دمحم )ص( كىداه كال تفقو ما يقوؿ ، كال تعي كبلمو ، كمثلو 

على الشك ُب ا٤بعجزات شدة عنادىم ٙبملهم  كأفَّ و ٓفصلت/َتْدُعوَن ِإلَْيِو َوِف آَذانَِنا َوقْػٌر﴾ 
كإبطاؿ القناعات فيكوف النقاش معهم ُب البديهيات من أشكل ا٤بشكبلت. كإف للا تعأب ٓب ٱبلق 

ستقباؿ عطل أجهزة االغلق كتي فتح كبضبللتهم تي قلوب مغلقة كأخرل قلوب منفتحة ، كإ٭با إبٲباهنم تي 
ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي( كي بِب حياتو كيعد ٤بستقبلو. ٍب رٌد للا عليهم أف عند اإلنساف ، كىكذا )اٍلمى

: طردىم )َبْل َلَعنَػُهْم اّلِلَُّ ِبُكْفرِِىْم( َلَعنَػُهْم على الفطرة السليمة الٍب تقبل ا٢بق كقاؿ  تٍ قي لً قلوهبم خي 
من رٞبتو كرعايتو بسبب كفرىم ، كقست قلوهبم كصار عليها أغشية كحواجز ٠بيكة من الفساد 

 )فَػَقِليبًل َما يُػْؤِمُنوَف(ختيارىم ار ا٥بداية فيها ، كخبٌلىم كشأهنم كتركهم مع سوء ٛبنع من دخوؿ نو 
ىو إٲباهنم ببعض الكتاب ، كٓب يؤًمن ابإلسبلـ إال أفراد قليلوف منهم عبد للا بن سبلـ كأصحابو 

ُذواًل﴾ ْقُعَد َمْذُمومًا َمَّْ ﴿ال جَتَْعْل َمَع اّلِلَِّ ِإََلًا آَخَر فَػتػَ  كمن ضاؽ عليو اإلٲباف فالكفر عليو أضيق
﴿َوَمْن يُػْعِرْض ،  ُِّالشعراء/﴿َفبل َتْدُع َمَع اّلِلَِّ ِإََلًا آَخَر فَػَتُكوَف ِمْن اْلُمَعذَِّبَي﴾ ،  ِِاإلسراء/

 . ُٕا١بن/َعْن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْكُو َعَذاِبً َصَعدًا﴾ 
وِ ُٓظَلِّمٌ َُِٔب َٓؼَيُْْ ًًََبٌُٗا ِْٖٓ هَجَُْ ََّْزَلْزِؾٌَُٕ ػَََِ اَُّنَِّٖ ًَلَوًُا كَََِّٔب عَبءَىُْْ َٓب ًَََُّٔب عَبءَىُْْ ًِزَبةٌ ِْٖٓ ػِنْلِ اَُِّ﴿ - ٜٛ

 ﴾ػَوَكٌُا ًَلَوًُا ثِوِ كََِؼْنَخُ اَُِّوِ ػَََِ اٌَُْبكِوَِّٖ
انُوا ِمْن قَػْبُل( )وَكَ ك٤با جاءىم القرآف العظيم مصدؽ ٤با معهم من التوراة كاإل٪بيل كذبوا ابلقرآف 

يستنصركف بربكة دمحم على أعدائهم كيقولوف : اللهم  )َيْستَػْفِتُحوَف(كاف اليهود قبل بعثة دمحم )ص( 
)فَػَلمَّا َجاَءُىْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِو( إنصران ابلنيب ا٤ببعوث ُب آخر الزماف الذم ٪بد ذكره ُب التوراة 

ق ا٤بعرفة كفركا برسالتو كأعرضوا عن ىداه إذان معرفة ا٢بق دمحم )ص( الذم عرفوه ح ثى عً فلما بي 
: الَلْعنَ غضب للا كعذابو.  )فَػَلْعَنُة اّلِلَِّ َعَلى اْلَكاِفرِيَن(لوحدىا التكفي كإ٭با الثبات على ا٢بق 

: على اإلنساف أف ال ينشغل ابللعن ، ألف اللعنة فائدةالطرد من الرٞبة كاإلبعاد عن نعمة ا٥بداية. 
 ، الربكة منو فتنزع مالو كلعن كقتلو د على البلعن إف ٓب يكن ا٤بلعوف أىبلن لذلك ، كلعن ا٤بؤمنترت
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(  وعن اإلماـ علي )ع( ، لىعىنػىٍتوي مبلئكة السَّمىاءي كىاألىٍرضي وعن  ،ُُِ/ِالبحار: )مىٍن أىفٍػٌبى النَّاسى ًبغىٍّبً ًعٍلمو
ٍ ٓبٍى أيبٍػعىٍث لىعٍَّاانىن  النيب )ص( : )الى يىكيويفي  )ص( وعنو ،ُٕٖٔكنز العماؿ خربكىًإ٭بَّىٍا بيًعٍثتي رىٍٞبىةن(  : )ًإٌ٘بً

ٍاءى يػىٍوـي اٍلًقيىٍامىًة(  أكقاتو يقضي ىكذا يكوف حاؿ الذم ُٕٖٗكنز العماؿ خرب  اللَّعىاٍنػيويفى شيفىعىٍاءى كىالىشيهىدى
: بي السب واللعن : )السّب( فائدة : الفرؽ .الفاّب كالذكر الصاّب العمل عن بدالن  الفارغ ابللعن

، َُٖاألنعاـ/﴿َوال َتُسب وا الَِّذيَن َيْدُعوَف ِمْن ُدوِف اّلِلَِّ فَػَيُسب وا اّلِلََّ َعْدوًا ِبَغرْيِ ِعْلٍم﴾ الشتم القبيح 
 ،ّٖاألعراؼ/﴿ُكلََّما َدَخَلْت أُمٌَّة َلَعَنْت ُأْختَػَها﴾ : اإلبعاد من الرٞبة كالطرد من ا٣بّب  )اللعن(

.)  كاللعْب ىو ا٤بشتـو الذم يستحق اللعنة من كٌل أحد ، ييقاؿ )الى تىكيٍن لىٍعنىةن عىلىى أىٍىًل بػىٍيًتكى
بكِهِ كَجَبءًُا ثِـَؼَتٍ ػَََِ َ َْٖٓ َّشَبءُ ِْٖٓ ػِجَثِئَََْٔب اشْزَوًَْا ثِوِ ؤَٗلََُيُْْ ؤَْٕ ٌَّْلُوًُا ثَِٔب ؤَٗيٍََ اَُِّوُ ثَـْْبً ؤَْٕ ُّنَيٍَِّ اَُِّوُ ِْٖٓ كَؼِِْوِ ػََِ﴿ - ٜٓ

 ﴾ؿَؼَتٍ ًٌََُِِْبكِوَِّٖ ػَنَاةٌ ُٓيِنيٌ
: ىنا ٗبعُب ابعوا ، ككل من ترؾ شيئان كأخذ غّبه فقد إشَباه. بئس الشيء التافو الذم ابع  اْشتَػَرْوا

 )َأفْ بو ىؤالء اليهود أنفسهم ، كأف ىذا الكفر كاإل٢باد كالعناد ىو الثمن ا٤بقابل ألنفسهم ! 
)ُ )َأْف يُػنَػزَِّؿ اّلِلَُّ ِمْن َفْضِلِو حسدان كحقدان  )بَػْغياً(يكفركف ابلقرآف كفران دائمان  َيْكُفُروا مبَا أَنَزَؿ اّلِلَّ

حسدان منهم ألجل أف ينزؿ للا كحيان ككتاابن كرسالة من فضلو على من  َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه(
صاركا جديرين بغضب متواؿ )أك  ِبَغَضٍب َعَلى َغَضٍب( )فَػَباُءوايشاء كيصطفيو من خلقو 

عظيم مع ذلة  )َوِلْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب ُمِهٌي(مضاعفة الغضب( بسبب مضاعفة كفرىم كحسدىم 
: فما أخسر صفقتهم ىذه إذ ابعوا أٜبن شيء ىو أنفسهم ُب مقابل ا٥بول الرخيص الذم فائدة

ف هنج دة أف أربح كل شيء كأخسر أىم شيء كىي نفسي؟! لذاتو قصّبة كتبعاتو طويلة! فما الفائ
ٍا ًإالَّ هًبىٍا( ، كاإلنساف يبادؿ نفسو  ٙ٘ٗالببلغة حكم : )ًإنَّوي لىٍيسى ألىنٍػفيًسكيٍم ٜبىىنه ًإالَّ ا١بٍىنًَّة فىبلى تىًبيػٍعيويىى

فتلك أخسر الصفقات بثمن من األٜباف كثر أك قٌل ، أما أف يعاد٥با ابلكفر كالفساد كا٤بتع الزائلة.. 
أبخسر سبب ! ىذا ىو ا٤برض الذاٌب كالتعصب العنصرم الشديد كىكذا عاش اليهود طبيعة 

ا٤بتعإب ،  ٔالعادايت/﴿ِإفَّ اإِلنَساَف ِلَربِِّو َلَكُنوٌد﴾ الكنود كىو كثّب الكفر كا١بحود ا٤بتنكر للنعمة 
ت كاألان ، ٩با جعلهم يعيشوف عزلة على ا٤بنعم ا٤بستكرب على الناس ا٤بتعلق ٕبب الدنيا كالذا

إجتماعية كيعانوف من أحقاد كيذيقوف البشرية إنعكاسان من ىذه األحقاد أنواع الفًب كا٤بؤامرات 
 يسعوف الذين آمنوا الذين طبيعة ، اليهود مقابل كُب كالببلاي كان كيثّبكف ا٢بركب ليكسبوا الغنائم.

 يسألوف كانوا،  َُ-ٗالشمس/َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَىا﴾  ،اَىا ﴿َقْد َأفْػَلَح َمْن زَكَّ  أنفسهم لتزكية
؟ ف غرر  ظاىران كابطنان  يتطهركف ككيف؟ الذميمة النفس عادات من يتخلصوف كيف )ص( الرسوؿ

ٍعًصيىًة(الكم ٍا اًبٍلمى بُّ أىتٍػعىبػىٍتوي  )مىٍن سىٍامىحى نػىٍفسىوي  وفيو أيضاً  : )فىمىٍن كىريمىٍت عىلىٍيًو نػىٍفسيوي ٓبٍى ييًهنػٍهى ُبٍ مىٍا ٰبًي
ٍا يىٍكرىهي(.  ًفٍيمى
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ٌَ اُْؾَنُّ ُٓظَلِّهبً َُِٔب َٓؼَيُْْ هَُْ كََِِْ ًَبِمَا هََِْ َُيُْْ آِٓنٌُا ثَِٔب ؤَٗيٍََ اَُِّوُ هَبٌُُا ُٗآُِْٖ ثَِٔب ؤُٗيٍَِ ػََِْْنَب ًٌََّْلُوًَُٕ ثَِٔب ًَهَاءَهُ ًَىُ﴿ - ٜٔ

 ﴾ءَ اَُِّوِ ِْٖٓ هَجَُْ بِْٕ ًُنزُْْ ُٓآِْنِنيَرَوْزٌَُُِٕ ؤَْٗجَِْب
َنا(كإذا قيل ٥بم آمنوا ابلقرآف كإتبعوه  )َوَيْكُفُروَف مبَا يكفينا اإلٲباف ابلتوراة  )قَاُلوا نُػْؤِمُن مبَا أُنِزَؿ َعَليػْ

قاً ِلَما َمَعُهْم( )ُقْل َفِلَم ٤با معهم من التوراة  يكفركف ابلقرآف كىو ا٢بق موافقان  َورَاَءُه َوُىَو اْلَق  ُمَصدِّ
آمنتم ابلتوراة فلم كنتم تقتلوف أنبياء للا من قبل  اإذ تَػْقتُػُلوَف أَْنِبَياَء اّلِلَِّ ِمْن قَػْبُل ِإْف ُكنُتْم ُمْؤِمِنَي(

: لقد ٝبعتم أيها اليهود بْب  فائدةكنتم فعبلن مؤمنْب كقتل ٰبٓب كزكراي كٮبا من بِب إسرائيل.   فٍ إ
األنبياء كإٌدعاء اإلٲباف ابلتوراة الٍب ٙبـر قتل األنبياء ، كىذا عْب التناقض ! كقد نسب القتل قتل 

إليهم كالقاتل أسبلفهم لبياف أف األمة ٥با كحدة متكافلة ، كأهنا ُب الطبائع كاألخبلؽ ا٤بشَبكة  
ألهنم أقركىم كالشخص الواحد. لذلك القائم ابلقتل كالراضي بو كالساكت عنو شركاء ُب القتل. 

 عتداءن على ا٢بياة كىدران ٢بقوؽ اإلنساف.اعلى ذلك كٓب يعٌدكه خركجان من الدين ك 
 ﴾ًََُوَلْ عَبءًَُْْ ٌٍََُٓ ثِبُْجَِّْنَبدِ صَُّْ ارَّقَنْرُْْ اُْؼِغََْ ِْٖٓ ثَؼْلِهِ ًَؤَْٗزُْْ ظَبٌَُُِٕٔ﴿ - ٕٜ
)ثَّ اَّتََّْذمُتْ اْلِعْجَل ِمْن  صدقو على الئلكالد الباىرات كا٤بعجزات ابلبينات )ع( موسى جاءكم كلقد

 ألنفسكم )َوأَنْػُتْم ظَاِلُموَف( اب٤بعجزات ٦بيئو بعد من للا دكف من يعبد إ٥بان  العجل جعلتوا بَػْعِدِه(

 مع ىذا يتفق ىل ، ِِٗالبقرة/﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّلِلَِّ فَُأْولَِئَك ُىْم الظَّاِلُموَف﴾ لغّبكم  كظا٤بوف

 فتأثركا ، مصر ُب الوثنية من عليو كانوا ما ىو للعجل عبادهتم سبب إف ؟ ابلتوراة تؤمنوف أنكم دعواكم

 ا٥بول على ا٤ببنية حياهتم كل ىي الٍب ا٣باصة مصا٢بهم على اافظة بسبب ابإلٲباف يتأثركا كٓب ابإل٢باد

 .الشهوات كإتباع كا٤بُب
ًَهَكَؼْنَب كٌَْهٌَُْْ اُـٌُّهَ فُنًُا َٓب آرَْْنَبًُْْ ثِوٌَُّحٍ ًَأٍَْؼٌُا هَبٌُُا ٍَِٔؼْنَب ًَػَظَْْنَب ًَؤُشْوِثٌُا كِِ  ًَبِمْ ؤَفَنَْٗب ِْٓضَبهٌَُْْ﴿ - ٖٜ

 ﴾هٌُُِثِيِْْ اُْؼِغََْ ثٌُِلْوِىِْْ هَُْ ثِئَََْٔب َّإُْٓوًُُْْ ثِوِ بِميَبٌُُْْٗ بِْٕ ًُنزُْْ ُٓآِْنِنيَ
لتأكيد ا٢بجة الٍب قطعوىا على أنفسهم إبرتفاع ا١ببل فوقهم.  ّٔية تكرر ذكر ا٤بيثاؽ ُب اآل

)ورفعنا فوقكم : كإذكركا اي بِب إسرائيل حْب أخذان عليكم العهد ا٤بؤكد على اإللتزاـ ابلتوراة املعىن
ٍة(جبل طور سيناء رفعناه فوؽ رؤكسكم الطور(  َناُكْم ِبُقوَّ  خذكا التوراة ٔبد كعـز )ُخُذوا َما آتَػيػْ
)قَاُلوا ٠باع طاعة كإلتزاـ  )َوامْسَُعوا(ستقامة ببل رخاكة كإال طرحنا ا١ببل فوقكم عليكم اكحـز ك 

َنا( ْعَنا َوَعَصيػْ ستعارة ببلغية قرآنية ا )َوُأْشرِبُوا ِف قُػُلوِبِْم اْلِعْجَل(أم ٠بعنا قولك كعصينا أمرؾ  مسَِ
بو ككأهنم قد أشربوا نفس العجل ، شٌبو ٦بسمة الصورة : خالط حب العجل قلوهبم للمبالغة ُب ح

حب عبادة العجل ٗبشركب لذيذ الطعم سائغ الشراب ٲبتزج ابلبدف كا٤بشاعر كما ٲبتزج حب 
 )ُقْل بِْئَسَما أيَُْمرُُكْم ِبِو ِإَيَاُنُكْم(كعصياهنم كإ٢بادىم  )ِبُكْفرِِىْم(العجل ُب أعماؽ نفوسهم ! 

لستم ٗبؤمنْب ألف  )ِإْف ُكنُتْم ُمْؤِمِنَي(لذم أيمركم بعبادة العجل ستهزاءى هبم قبحان لكم كإلٲبانكم اا
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اإلٲباف ال أيمر بعبادة العجل ، بئس اإلٲباف الداعي إٔب الطغياف ككثرة العصياف ، إنكم لستم على 
 دين موسى )ع( كتوراتو. 

ألعضاء حٌب : كإ٭با عرب عن حب العجل ابلشرب دكف األكل ، ألف شرب ا٤باء يتغلغل ُب افائدة
)قَاُلوا يصل إٔب ٝبيع العركؽ ُب ابطن ا١بسد ، كالطعاـ ٯباكز األعضاء كال يتغلغل ُب األعماؽ ك 

َنا( ْعَنا َوَعَصيػْ كُب ا١بمع بْب السمع كالعصياف ما يشّب إٔب تلك الطبيعة اللئيمة ا٤بستقرة ُب  مسَِ
وف ا٣بّب كال يستقيموف عليو أعماؽ القـو إٔب تلك الوقاحة كسوء األدب ، كىي أهنم ال يتقبل

: سيء ا٣بيليق ، سريع الغدر اب٤بواثيق ،  ومن عبلمات اللئيمكالذم ال يليق بو ا٣بّب يليق بو الشر. 
ال يؤمن شره كال يؤمل خّبه، يؤثر حب ا٤باؿ على لذة امدة ، إنو ال يستحي من فعل أقبح 

ود كحقود ، كقاسي القلب ، كال يشعر منكر ، كإذا كصل فوؽ مقداره ، تغٌّبت أحوالو ، كىو حس
ٗبشاعر الضعفاء كا٤بساكْب ، كمعاشرة اللئيم ييقٌسي القلب ، كييضٌيق الطبع ، كٰببس النفس. 

التقييم ا٤بفرط كا٢بب ا٤ببالغ فيو خطر على مستقبل  مبلحظة : )َوُأْشرِبُوا ِف قُػُلوِبِْم اْلِعْجَل(
، كىكذاحب َّٖ/ْمن ال ٰبضره الفقيو( كىييصيمُّ كىييًذؿُّ الٌرًقىٍابى  اإلنساف ألف )حيبُّكى لًلشَّيًء يػيٍعًميٍ 

، قد حجبها حبو عن الناس فبل تعقل غّبه ،  َّيوسف/﴿َقْد َشَغَفَها ُحّبًا﴾ إمرأة العزيز ليوسف 
﴾بينما يريد للا للمؤمنْب أف يكونوا   .ُٓٔالبقرة/ ﴿َأَشد  ُحّباً ّلِِلَِّ

 ﴾ٌُْْ اُلَّاهُ آفِوَحُ ػِنْلَ اَُِّوِ فَبُِظَخً ِْٖٓ كًُِٕ اُنَّبًِ كَزََٔنٌَّْا أٌَُْْدَ بِْٕ ًُنزُْْ طَبكِهِنيَهَُْ بِْٕ ًَبَٗذْ َُ﴿ - ٜٗ
ستصغاران لآلخرين ، أهنم شعب للا ا٤بختار ، كأنو ال يدخل ا١بنة اإدعى اليهود إعجاابن أبنفسهم ك 

م إاٌل أايمان معدكدة ، قل ٥بم اي دمحم )ص( إف  إاٌل من كاف ىودان أك نصارل ، كأف النار لن ٛبسه
)فَػَتَمنػَّْوا اْلَمْوَت ِإْف ُكنُتْم كانت ا١بنة لكم خالصة صافية ال يشارككم ُب نعيمها أحد كما زعمتم. 

إشتاقوا ا٤بوت الذم يوصلكم إٔب ا١بنة كإف نعيم الدنيا ال يساكم شيئان إذا قيس  مبعىن َصاِدِقَي(
بتعد عن ا٤بنكرات كإٌف اأيقن أنو من أىل ا١بنة إشتاؽ إليها كعمل عملها ك بنعيم اآلخرة. كمن 
(  عن النيب )ص(: ،أكلياء للا اليهابوف )ا٤بوت  :ف غرر الكم، ُُٕ/ِٖالبحار)ٙبيٍفىةي اٍلميٍؤًمًن اٍلمىٍوتي

تم بو الدنيا  كنز العماؿ يىامىتيوي( )كمىٍن مىٍاتى فػىقىٍد قىٍامىٍت قً  عن النيب )ص(:أٌكؿ عدؿ اآلخرة( ألنو ٚبي
ًو( ، ٘ف هنج الببلغة خطبة، ِْْٖٕخرب للًا أًلٍبني أىيب طىاًٍلبو آنىسي اًبٍلمىٍوًت ًمنى الطًٌٍفًل بًثىٍدًم أيمًٌ : )كى
﴿َفبل ََتُوُتنَّ ِإالَّ ستعداد إٔب لقاء للا كقولو ستعداد للموت ُب كلًٌ ٢بظة كىو اال: علينا االإذف

ؾى ًإٔبى فػىنىٍاءو كىفػىنىٍاؤيؾى ًإٔبى بػىقىٍاءو، فىخيٍذ )ًإفَّ بػىقىٍاءى  البقاء الصحيح: فائدة. ُِّالبقرة/وَف﴾ َوأَنْػُتْم ُمْسِلمُ 
)!  ًمٍن فػىنىاًٍئكى الٍَّذٍم الى يػىبػٍقىى ، لًبػىقىاًٍئكى الًَّذٍم الى يػىٍفُبى

 ﴾ػٌَِِْْ ثِبُظَّبُِِٔنيًَََُْٖ َّزََٔنٌَّْهُ ؤَثَلاً ثَِٔب هَلََّٓذْ ؤَّْلِّيِْْ ًَاَُِّوُ ﴿ - ٜ٘
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َمْت أَْيِديِهْم( ، إهنم ٱبافوف ا٤بوت ما عاشوا ٢ببهم ابلعيش كٛبسكهم  )َوَلْن يَػَتَمنػَّْوُه أََبدًا مبَا َقدَّ
عليم  )َواّلِلَُّ َعِليٌم ِِبلظَّاِلِمَي(اب٢بياة، بسبب ما إجَبحوه من أنواع الذنوب كالعيوب كاآلاثـ 

: ىذا نوع مباىلة بينهم كبْب فائدةّبىم كسيجازيهم على ذلك. بظلمهم ألنفسهم كظلمهم لغ
اٍتػيويٍا كىرىأىكياٍ (ص) النيب عنرسوؿ للا )ص( كلكنهم إمتنعوا من ٛبِب ا٤بوت ،  : )لىٍو أىنػَّهيٍم ٛبىىنػَّويٍا اٍلمىٍوتى لىمى

: )ايىٍ بػيِبىَّ ًإفَّ أىابىٍؾى الى  ن )ع(قاؿ اإلماـ علي )ع( إلبنو الس، ِّٓ/٦ُبمع البيافمىقىٍاًعدىىيٍم ًمنى النٍَّاًر!(
ٍوًت أىٍك كىقىعى اٍلمىٍوتي عىلىٍيًو!(  َّ أىحىديكيمي  وعن النيب )ص(ُْٔ/٦ُبمع البيافيػيبىٍإبٍ كىقىعى عىلىى اٍلمى نػَّْبى : )الى يػىتىمى

يػٍرنا ٕبى ، كىتػىوىفًَُّب مىٍا دىٍامىٍت اٍلوىفىاةي اٍلمىٍوتى ًلضيرٌو نػىزىؿى ًبًو ، كىلىًكٍن لًيػىقيًل اللَّهيمَّ أىٍحًيًُب مىا دىٍامىٍت ا ٢بٍىيىاةي خى
يػٍرنا ٕبى(  ، كالنهي عن ٛبِب ا٤بوت للداللة على ا١بزع كا٤بأمور بو الصرب كتفويض َِّ/ُكنز الدقائقخى

األمور  تعأب. فاإلسرائيليوف كانوا يٌدعوف أهنم ٞبلة الرسالة كٞبلة ا٢بضارة، فعليهم أف يدافعوا 
ستكبار العا٤بي يٌدعي أنو ن ذاهتم ، كيؤدبوا العرب!، كالنازية كانت تدعي ٞبايتها للكنيسة، كاالع

ٰبمل التقدـ العلمي إٔب العآب ، كإذا قلنا ٥بؤالء أف ا٤بوت حق فتمنوه إف كنتم صادقْب ! فلن 
ىو النقلة من دار  ما قدموه من عمل ال ٯبعل ٥بم نصيبان ُب اآلخرة كا٤بوت يتمنوه ! فهم يعلموف أفَّ 

( ، كإنٌ  و لعربة ٤بن ا٤بمر إٔب دار ا٤بقر، فبلبد من عدـ الغفلة عنو )فىبلى تػىٍغفيٍل فػىلىٍيسى ٗبىٍغفيوؿو عىٍنكى
 . ُِّ/ِتفسّب ركح البياف)الناسي نياـ إذا ماتوا انتبهوا( )كىفىى اًبٍلمىٍوًت كىٍاًعظىان(! عن النيب )ص( إعترب 
ؽْيِؽِوِ ِْٖٓ اُْؼَنَاةِ ؤَؽْوَصَ اُنَّبًِ ػَََِ ؽََْبحٍ ًَِْٖٓ اَُّنَِّٖ ؤَشْوًٌَُا ٌََّكُّ ؤَؽَلُىُْْ ٌَُْ ُّؼََّٔوُ ؤَُْقَ ٍَنَخٍ ًََٓب ىٌَُ ثُِٔيَ ًََُزَغِلََّٗيُْْ﴿ - ٜٙ

 ﴾ؤَْٕ ُّؼََّٔوَ ًَاَُِّوُ ثَظِريٌ ثَِٔب َّؼٌََُِْٕٔ
هنم ال يقيموف كزانن للحياة الكرٲبة يصور القرآف صورة اثنية لليهود مزرية ٨بزية مهينة كىي ا

)َولََتِجَدنػَُّهْم ا٤بستقيمة، كإ٭با الذم يهمهم ىذه ا٢بياة ا٢باضرة ا٤ببنية على الفسق كالنفاؽ كالشقاؽ 
حياة جاءت نكرة للداللة على عمومها ، أية حياة ، ال يهم أف تكوف  َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة(

اة ٩بيزة ٭بوذجية ، كإ٭با حياة، ٦برد حياة فقط هبذا التنكّب كالتحقّب ، حياة مستقيمة ككرٲبة كال حي
حياة كالسبلـ ! ىم حريصوف على أتفو حياة كأرخصها كأشقاىا إهنم يريدكف حياة إذا أًمنوا العقاب 
أساءؤا األدب ، كلكن إذا كجدكا العقاب نكست الرؤكس حرصان على ا٢بياة.. أم حياة ، حياة 

كاليهود أحرص على حياة من كلًٌ الناس حٌب من الذين أشركوا ،  ْن الَِّذيَن َأْشرَُكوا()َومِ ككفى !!! 
من الناس الذين ال يؤمنوف بلقاء للا ! كال ٰبسبوف أف ٥بم حياة أخرل غّب ىذه ا٢بياة ، كما أقصر 

إف اإلٲباف ا٢بياة الدنيا كما أضيقها حْب ٙبس النفس اإلنسانية أهنا ال تتصل ٕبياة أخرل سواىا ، 
اَر اآلِخَرَة َلََِي اْلَيَػَواُف َلْو َكانُوا اب٢بياة اآلخرة نعمة. كال حياة إاٌل حياة اآلخرة  ﴿َوِإفَّ الدَّ

: مبالغة ا٢بياة ، أهنا نعمة كربل يفضيها اإلٲباف على القلب اْلَيَػَواُف ، ْٔالعنكبوت/يَػْعَلُموَف﴾ 
ىذا أبلغ ما يكوف من ا٢برص على حياة ، ١بمع مزيد من ا٤باؿ  َسَنٍة( )يَػَود  َأَحُدُىْم َلْو يُػَعمَُّر أَْلفَ 
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)َوَما ُىَو مبَُزْحزِِحِو ِمْن اْلَعَذاِب ستثمار، فطوؿ العمر ال ينجيهم من العذاب كحسن ا٢باؿ ككثرة اال
شوا كثّبان أـ قليبلن ، كليس كا٤برجع األخّب ىو للا تعأب سواء عا َأْف يُػَعمََّر َواّلِلَُّ َبِصرٌي مبَا يَػْعَمُلوَف(

ألحد من قوة تستطيع أف تزحزحو من العذاب كلو يعمر ألف سنة ، بل أف طوؿ العمر قد ييعٌقد 
ا٢بياة عليهم ، كما قيل: مإب كلما طاؿ عمرم كثرت ذنويب كخطاايم ، كا٤بطلوب كما جاء ُب 

دىةن ٕب ُب كيلًٌ  :  ف الديثخىٍّبو، كىاٍلوىفىٍاةى رىاحىةن ٕب ًمٍن كيلًٌ شىرٌو(  الدعاء : )اللهم ًإٍجعىًل ا٢بٍىيىٍاةى زايى
ليوي( يػٍريكيٍم مىٍن طىٍاؿى عيميريهي كىحىسينى عىمى  .ُٖٔ/ُركح البياف )خى

 ﴾ّْوِ ًَىُلًٍ ًَثُشْوٍَ ُُِِْٔآِْنِنيَهَُْ َْٖٓ ًَبَٕ ػَلًُّاً ُِغِجْوََِّ كَةَِّٗوُ َٗيََُّوُ ػَََِ هَِْجِيَ ثِةِمِْٕ اَُِّوِ ُٓظَلِّهبً َُِٔب ثََْْٖ َّلَ﴿ - ٜٚ

؟ قاؿ )ص( : جربيل : قاؿ ذاؾ  يكى لى عى  للاي  ؿي زٌ نػى يػي  كو لى مى  : سيئل النيب )ص( أمُّ  سبب نزوؿ اآلية 
عدكان ينزؿ ابلقتاؿ كالشدة كا٢برب ، كميكائيل ينزؿ ابليسر كالرضا كالرجاء ، فلو كاف ميكائيل ىو 

)ُقْل َمْن َكاَف َعُدّوًا جلِِْبِيَل فَِإنَُّو نَػزََّلُو َعَلى قَػْلِبَك ِبِِْذِف  ىذه اآلية الذم أيتيك آلمنا بك فأنزؿ للا
) جربيل منفَّذ إلرادة للا كيعمل إبذنو ُب تنزيل ىذا القرآف الكرٙب على قلبك الطاىر.. كالقلب  اّلِلَِّ

در التأثر ، كعإب التحسس موضع التلٌقي كىو الذم يفقو بيعد التلٌقي ، فهو ينبوع ا٢بكمة كمص
، كللا ينظر إٔب قلوبكم كأعمالكم قبل  ِٖالرعد/﴿َأال ِبذِْكِر اّلِلَِّ َتْطَمِئن  اْلُقُلوُب﴾ ككثّب التقٌلب 

قًا ِلَما بَػْيَ َيَدْيِو َوُىًدى َوُبْشَرى ِلْلُمْؤِمِنيَ )أف ينظر إٔب صوركم كأموالكم  كالقرآف صٌدؽ ما  (ُمَصدِّ
ألهنا تدعوا إٔب  ب ا٤بنزلة من السماء ، فأساس دين للا كاحد ُب ٝبيع الكتب ا٤بنزلةسبقو من الكت
ستقامة على هنجو ، أما القرآف الكرٙب فهو ا١بامع ا٤بانع لكل رساالت األنبياء كىو توحيد للا كاال

جيب خبلصة رساالت األنبياء )ع( كىو ىدل كبشرل للقلوب ا٤بؤمنة الٍب تنفتح لو كتتأثر بو كتست
 لو.

 ﴾َْٖٓ ًَبَٕ ػَلًُّاً َُِِّوِ ًَٓاَلئٌَِزِوِ ًَهٍُُِِوِ ًَعِجْوََِّ ًٌََِْٓبٍَ كَةَِّٕ اَُِّوَ ػَلًٌُّ ٌَُِِْبكِوَِّٖ﴿ -ٜٛ
كمع ىذا النعيم ا٤بميز كالتكرٙب النموذجي لبِب إسرائيل ، من  )َمْن َكاَف َعُدّوًا ّلِِلَِّ َوَمبلِئَكِتِو(

تاح األرض ا٤بقدسة ، لكنهم ٓب يكونوا مؤمنْب مطيعْب فهم عصاة عتاة فتاخبلصهم من فرعوف إٔب 
طغاة بغاة معاندين يفرقوف بْب األدايف كالرسل كالرساالت ، كقد فرقوا بْب مبلئكة للا كإدٌعوا أهنم 

ية بْب جربيل كميكائيل كمبلئكة للا على صداقة مع ميكائيل دكف جربيل ، لذلك ٝبعت اآل
)فَِإفَّ اّلِلََّ َعُدو  أحدان منهم فقد عاداىم كعادل للا سبحانو ككاف من الكافرين كرسلو، فمن عادل 

 .ِلْلَكاِفرِيَن(
 ﴾ًََُوَلْ ؤَٗيَُْنَب بَُِْْيَ آَّبدٍ ثَِّْنَبدٍ ًََٓب ٌَّْلُوُ ثِيَب بِالَّ اُْلَبٍِوٌَُٕ﴿ - ٜٜ

يو من ا٢بق كما آاته من اآلايت ٍب إ٘بو اب٣بطاب إٔب نبيو الكرٙب )ص( يثبتو على ما أنزؿ للا عل
مقرران أنو ال يكفر هبذه اآلايت إاٌل الفاسقوف  )َوَما َيْكُفُر ِبَا ِإالَّ اْلَفاِسُقوَف(البينات الواضحات 
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ا٤بنحرفوف عن سبيل للا ، ا٤بتمردكف على ثوابت ا٢بق ، ىؤالء خرجوا عن فطرهتم السليمة فصاركا 
اه ، أما الذين حافظوا على فطرهتم السليمة أتىلوا لئلٲباف بتلك غّب مؤىلْب لتقبل نور القرآف كىد

:عن النيب  فائدة. ْْفصلت/﴿ُقْل ُىَو ِللَِّذيَن آَمُنوا ُىًدى َوِشَفاٌء﴾ اآلايت مع الدليل كالربىاف 
عن اإلماـ الصادؽ ، ِْْٓكنز العماؿ خرب!( )ص( : )مىٍن أىرىٍادى ًعٍلمى األىٌكًلٍْبى كىاآلًخرًٍينى فػىٍليػيثػىوًًٌر اٍلقيٍرآفى 

. كالقرآف َٔ/ُالكاُب ثٍػنىٍاًف ًإالَّ كىلىوي أىٍصله ُب ًكتىٍاًب للا عىزَّ كىجىلَّ(اً : )مىٍا ًمٍن أىٍمرو ٱبىٍتىًلفي ًفيًو )ع(
 ُمِتم  ﴿يُرِيُدوَف لُِيْطِفُئوا نُوَر اّلِلَِّ ِبَِفْػَواِىِهْم َواّلِلَُّ الكرٙب النور اآل٥بي الذم بو يكشف للا الظلمات ، 

الفسق  )َوَما َيْكُفُر ِبَا ِإالَّ اْلَفاِسُقوَف(، فنستوحي من قولو  ٖالصف/نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَف﴾ 
 كا٤بعاصي تربة خصبة لنمو الكفر ، كمن كفر كيرىت أايميو.

 ﴾ْْ ال ُّآِْنٌَُٕؤًًََََُِّٔب ػَبىَلًُا ػَيْلاً َٗجَنَهُ كَوِّنٌ ِٓنْيُْْ ثََْ ؤًَْضَوُىُ﴿ - ٓٓٔ
بل  )بل أكثرىم ال يؤمنوف(: نقضو كرفض العمل بو. كلما أعطوا عهدان نقضو ٝباعة منهم  ذةُ بَ نػَ  

)الى عن النيب )ص( أكثر اليهود ال يؤمنوف ابلتوراة بصدؽ كعمل ، لذلك ينقضوف العهود كا٤بواثيق 
نتماء ، ؤمنة فإهنا صادقة اإلتباع كالوفاء كاال، أما النفس ا٤بُٖٗ/ِٕالبحار ًدٍينى ًلمىٍن الى عىٍهدى لىوي(

فهي تفعل ما تقوؿ، كتقوؿ ما تفعل، كال ٱبتلف فعلها عن قو٥با لذلك ٙبفظ العهود، ك٠بيت 
النفس ا٤بؤمنة مؤمنة ألنك تؤمًٌن هبا على نفسك كمالك كعرضك، لذلك اإلٲباف عمل كلو كالقوؿ 

 بعضو.
ػِنْلِ اَُِّوِ ُٓظَلِّمٌ َُِٔب َٓؼَيُْْ َٗجَنَ كَوِّنٌ ِْٖٓ اَُّنَِّٖ ؤًُرٌُا اٌُِْزَبةَ ًِزَبةَ اَُِّوِ ًَهَاءَ ظُيٌُهِىِْْ  ًَََُّٔب عَبءَىُْْ هٌٌٍٍَُ ِْٖٓ﴿ -ٔٓٔ

 ﴾ًَإََّٗيُْْ ال َّؼٌََُِْٕٔ
نَػَبَذ َفرِيٌق )ك٤با جاءىم الرسوؿ ا٤بصطفى )ص( من عند للا ، مصدؽ ٤با معهم من تعاليم التوراة 

راح فريق من ىؤالء العلماء الذين اليعملوف  (ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِكَتاَب اّلِلَِّ َورَاَء ظُُهورِِىمْ ِمْن الَّ 
بعلمهم كيكتموف ا٢بقائق على الناس، يتمادل ىذا الفريق ُب العصياف فبل ٰبَـب كتابو ا٤بنزؿ بل 

للا العزيز دستور حياتو كقائد  )نبذه( كطرحو كراء ظهره ككأنو ال قيمة لو ، ككأنو ال يعلم أنو كتاب
مسّبتو. كنبلحظ أف القرآف عرٌب عن نبذ الكتاب كإٮبالو كلو كا٤بقصود ىو نبذ بعضو ، كُب ىذه 
ا٢بقيقة داللة إٔب كحدة تعاليم كتاب للا كلزـك تطبيقو كلو ، فمن طبق بعض الكتاب كأعرض عن 

،  ُٗا٢بجر/﴿الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَف ِعِضَي﴾ ان كما قاؿ تعأب : ضى عً بَّ بعض ىذا ٩بن جعل القرآف مي 
موه إٔب أعضاء ، قسم مقبوؿ كقسم مرفوض ، آمنوا ببعضو الذم يتفق مع أىوائهم : قسَّ  يَ ضِ عِ 

من دالئل نبوتو  )َكأَنػَُّهْم ال يَػْعَلُموَف(ككفركا ببعضو اآلخر الذم يصطدـ مع أمزجتهم كمصا٢بهم. 
 ا كتب للا.)ص( شيئان ، كاليعلموف أهن
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ٌَُِِّٕٔ اُنَّبًَ اَُِّؾْوَ ًََٓب ؤُٗيٍَِ ًَارَّجَؼٌُا َٓب رَزٌُِْ اُشََّْبؿِنيُ ػَََِ ُِْٓيِ ٍََُِْْٔبَٕ ًََٓب ًَلَوَ ٍََُِْْٔبُٕ ًٌَََُِّٖ اُشََّْبؿِنيَ ًَلَوًُا ُّؼَ﴿ - ٕٓٔ
ٌَُٕ ِٓنْئَُب َٓب ُّلَوِّهٌَُٕ ثِوِ ثََْْٖ اُْ ػَََِ أٌَََُِِْْْٖ ثِجَبثََِ ىَبهًُدَ ًََٓبهًُدَ ًََٓب ُّؼََِِّٔبِٕ َٔوْءِ ِْٖٓ ؤَؽَلٍ ؽَزََّ َّوٌُال بََِّٗٔب َٗؾُْٖ كِزْنَخٌ كَال رٌَْلُوْ كََْزَؼََِّٔ

ًََُوَلْ ػٌَُِِٔا ََُْٖٔ اشْزَوَاهُ َٓب َُوُ كِِ آفِوَحِ ِْٖٓ فَالمٍ  ًَىًَْعِوِ ًََٓب ىُْْ ثِؼَبهَِّّٖ ثِوِ ِْٖٓ ؤَؽَلٍ بِالَّ ثِةِمِْٕ اَُِّوِ ًََّزَؼٌَََُِّٕٔ َٓب َّؼُوُّىُْْ ًَال َّنلَؼُيُْْ

 ﴾ ًََُجِئٌَْ َٓب شَوًَْا ثِوِ ؤَٗلََُيُْْ ٌَُْ ًَبٌُٗا َّؼٌََُِْٕٔ
ىذه من اآلايت ا٤بتشاهبة !! بنو إسرائيل حْب نبذكا الكتاب كتركوا القرآف كما فيهما من اآلايت 

ا ابألساطّب الوٮبية كالشعوذة كعمل السحر، كالذم التليق بو ا٥بداية ستبدلوٮباالبينات كا٥بدل ، 
كاف ىؤالء الشياطْب أك ا٤بشعوذين ُب زمن سليماف يكتبوف   )َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَف(تليق بو الغواية 

ما يزعمونو سحران ، كيقولوف للناس من دعاكل مكذكبة عن سليماف إذ يقولوف أنو كاف ساحران كبو 
 )َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُف(نس كا١بن كالريح ، كينفي القرآف عن سليماف )ع( أنو كاف ساحران سٌخر اإل

)َوَلِكنَّ الشََّياِطَي  ستخدامو كفران ! ، ينفيو عن سليماف )ع( كيثبتو للشياطْب افجعل السحر ك 
ْحَر(  نسبتو إٔب سليماف )ع( ستعماؿ : السحر كالكذب كالشعوذة ُباب َكَفُروا يُػَعلُِّموَف النَّاَس السِّ

)َوَما أُنِزَؿ ، ٍب يعلموف الناس الكذب كالغواية ، سواءن أكانوا شياطْب ا١بن أـ اإلنس أـ ٮبا معان 
كما كاف الناس آنذاؾ يسموهنما ملكْب ، ككما إتبع رؤساء   َعَلى اْلَمَلَكْيِ بَِباِبَل َىاُروَت َوَماُروَت(

على ا٤بلكْب كٮبا ىاركت كماركت ٗبملكة اببل قرب الكوفة ُب اليهود السحر كذلك إتبعوا ما أنزؿ 
 متحاانن للناس. ابتبلءن ك االعراؽ، كقد أنز٥بما للا 

َنٌة َفبل َتْكُفْر( َا ََنُْن ِفتػْ إف ا٤بلكْب ال يعلماف أحدان من الناس  )َوَما يُػَعلَِّماِف ِمْن َأَحٍد َحَّتَّ يَػُقوال ِإمنَّ
متحاف من للا اكيقوال إف ىذا الذم نصفو لك إ٭با ىو فتنة ك  السحر حٌب يبذال لو النصيحة

ُهَما َما يُػَفّرُِقوَف ِبِو بَػْيَ اْلَمْرِء بتبلء، فبل تكفر بسببو كتستعملو ُب اإلضرار اك  )فَػيَػتَػَعلَُّموَف ِمنػْ
،  يتعلموف منهما من علم السحر الذم يضر الناس كيكوف سببان ُب التفريق بْب الزكجْب َوَزْوِجِو(

بعد أف كاف سكن أحدٮبا لآلخر، كحصل بينهما ا٤بودة كالرٞبة ، يصبح بينهما الشقاؽ كالنفاؽ 
(كالفراؽ !  لدفع الوىم أبف السحر بقضاء للا كقدره ،  )َوَما ُىْم ِبَضارِّيَن ِبِو ِمْن َأَحٍد ِإالَّ ِبِِْذِف اّلِلَّ

: )أىىبى للاي أىٍف ٘بىٍرًمى األيميويري ـ الصادؽ )ع(عن اإلمافتأثّبه إبذف للا يَبتب الضرر على سبب مألوؼ، 
فالسحر ضار غّب انفع ألنو شعوذة  )َويَػتَػَعلَُّموَف َما َيُضر ُىْم َوال يَنَفُعُهْم( ُّٖ/ُالكاُب ًإالَّ أبًىٍسبىٍاهًبىٍا(

ختار الشعوذة على ا٢بق ان لقد علموا ٤ب )َوَلَقْد َعِلُموا َلَمْن اْشتَػَراُه َما َلُو ِف اآلِخَرِة ِمْن َخبلٍؽ(
: نصيب من رٞبة للا ، فهم بعيدكف عن ا١بنة قريبوف من  خبلؽأهنم ليس ٥بم ُب يـو اآلخرة من 

النار ، ألهنم آثركا السحر على كتاب للا ، كما آثركا الضبللة على ا٥بدل ، كا١بهل على العلم ، 
ابعوا أنفسهم الغالية أبٖبس نُفَسُهْم َلْو َكانُوا يَػْعَلُموَف( )َولَِبْئَس َما َشَرْوا ِبِو أَ ٞبن كالشيطاف على الرٌ 

ةي أىٍف أىٍربىحى كيلَّ شىٍيءو، كىأىٍخسىرى أىىىمَّ شىٍيءو، كىًىيى نػىٍفًسٍي؟! كىكذا الًَّذٍم ال يػىنػٍفى  عيوي األٜباف كىمىٍا اٍلفىاًٍئدى
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ا٥ٍبىوىل،  ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي، كالًَّذٍم الى يىٍستىًقٍيمي ًبوً  ٍل يىضيرهُّ ي : حيلة توىم البصر كعلم السحرا٥ٍبيدى
﴿َُيَيَُّل ِإلَْيِو ِمْن ،  ُُٔاألعراؼ/﴿َسَحُروا َأْعُيَ النَّاِس َواْستَػْرَىُبوُىْم﴾ خفي ٱبدع النفس كقولو 
يق : حٌب ُب دكلة سليماف ا٢باكم العادؿ كاف ىناؾ فر فائدة  .ٔٔطو/ِسْحرِِىْم أَنػََّها َتْسَعى﴾ 

ُلو الشََّياِطُي َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَف(منحرؼ   فبل ٲبكن إصبلح ٝبيع الناس ابلقوة. )َواتػَّبَػُعوا َما تَػتػْ
 ﴾ًٌََُْ ؤََّٗيُْْ آَٓنٌُا ًَارَّوٌَْا ََُٔضٌُثَخٌ ِْٖٓ ػِنْلِ اَُِّوِ فَْْوٌ ٌَُْ ًَبٌُٗا َّؼٌََُِْٕٔ﴿ -ٖٓٔ

ستقاموا على هنجو لفازكا ُب الدارين كألاثهبم للا ااب ك كلو أف أكلئك الذين يتعلموف السحر آمنوا 
ثواابن أفضل ٩با ضلوا بو أنفسهم كضلوا غّبىم من السحر ، الذم يقود إٔب ا٣بسراف كا٢برماف ، 

ستغبلؿ لركابط كونية كخصائص طبيعية للتأثّب ُب االسحر  -ٔفائدة كاألمور متعلقة ٖبواتيمها. 
رة لدل الساحر خارقة لقوانْب الكوف. كالسحر طاقة سلبية تيسٌخر اآلخرين كإيهامهم بوجود قد

لتخريب الركابط البشرية كإغرائها اب٤بنكرات ، كىو ٧بـر ُب كل كتب للا ا٤بنزلة ، كمن الذنوب 
نشغلوا ٗبا يضرىم، فمن ترؾ اعندما نبذكا كتاب للا كراء ظهورىم ، فَبكوا ما ينفعهم ف -ٕالكبّبة. 

بتلي بعبادة الشيطاف ، كمن ترؾ ٧ببة للا أبتلي ٗبحبة غّبه ، كمن ٓب ينفق مالو ُب عبادة الرٞبن أ
طاعة للا أنفقو ُب طاعة الشيطاف )كمن ترؾ ذؿ العبودية لربو أبتلي ابلذؿ ا٣بسيس للطغاة ، كمن 

 ٕٛة خطبةف هنج الببلغترؾ ا٢بق أبتلي ابلباطل، كىكذا اليهود ٤با نبذكا كتاب للا إتبعوا الشياطْب، 
اس ٲبلكوف خصائص نبلحظ بعض النٌ  -ٖ)مىٍن الى يىٍستىًقٍيمي ًبًو ا٥ٍبيدىٍل ٯبرُّ بو الضَّبلىلىةي إٔب الردل!(. 

٩بيزة ٓب يكشف العلم عن كنهها بعد ، ىذا التنوٙب ا٤بغناطيسي ، كيف يقع أف تسيطر إرادة على 
، ككأ٭با يقرأ من كتاب مفتوح ؟!  إرادة ، كأف يتصل فكر بفكر ، فإذا أحدٮبا يتلقى عن اآلخر

ٌر( كيينهي ا٢بديث لو أهنم ٛبسكوا ابلكتاب  )َوَلْو أَنػَُّهْم آَمُنوا َواتػََّقْوا َلَمُثوبٌَة ِمْن ِعْنِد اّلِلَِّ َخيػْ
)َلْو  تقوا للا لنالوا الثواب كا٣بّب ، أفضل ٥بم من التشبث ابلسحر اكالرسالة كالرسوؿ دمحم )ص( ك 

 أهنم ليسوا على شيء من العلم الصحيح. وَف( َكانُوا يَػْعَلمُ 
 ﴾َّب ؤَُّّيَب اَُّنَِّٖ آَٓنٌُا ال رَوٌٌُُُا هَاػِنَب ًَهٌٌُُُا اٗظُوَْٗب ًَأٍَْؼٌُا ًٌََُِِْبكِوَِّٖ ػَنَاةٌ ؤٌَُِْْ﴿ - ٗٓٔ
اف النيب ك  )ال تَػُقوُلوا رَاِعَنا(نتظار انظر إلينا بتأًف ك ا:  نظرنا: كلمة سب عند اليهود ،  راعنا

يريدكف ٛبهل علينا كي نستوعب كبلمك ، ككانت  )راعنا()ص( إذا حٌدث ا٤بسلمْب يقولوف لو 
ستغلوىا كخاطبوا النيب )ص( هبا بنية السوء ، اىذه الكلمة ابلعربية ٗبعُب السب عند اليهود ، ف

فهم حْب تتكلم نتظران حٌب ناراقبنا ك  )َوُقوُلوا انظُْرَن(فنهى النيب ا٤بسلمْب كقاؿ ٥بم )ص( 
ىم اليهود الذين قالوا للنيب راعنا  )َوِلْلَكاِفرِيَن(أحسنوا اإلستماع حْب يتكلم النيب )ص(  )َوامْسَُعوا(

هنى  -ٕا٢بذر من دسائس اليهود ككيدىم لئلسبلـ كا٤بسلمْب ،  -ٔفائدة . )َعَذاٌب أَلِيٌم(ٖبباثة 
التمسك بسد الذرائع  -ٗ،  )رَاِعَنا(ن معُب ٘بنب األلفاظ الٍب فيها أكثر م -ٖالتشبو ابليهود، 
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 رُّ غي كٞبايتها، كالذريعة كلمة حق يراد هبا ابطل ، كلمة ظاىرىا ٧ببوب كابطنها مكركه ، أك أك٥با يػى 
يعتِب اإلسبلـ أبسلوب ا٢بديث ا٤بؤثر إبختيار الكلمات ا٤بناسبة  -٘!.  رُّ ضي كيراد منها ما يى  رُّ سي كيى 

كنتعلم من ذلك عند النهي عن شيء  )ال تَػُقوُلوا رَاِعَنا()َوُقوُلوا انظُْرَن(كنة كالتعابّب الواعية ا٤بوز 
 فمن األفضل تقدٙب البديل ا٤بناسب عنو.

وُ َّقْزَضُّ  ًَآََُِّب ٌََّكُّ اَُّنَِّٖ ًَلَوًُا ِْٖٓ ؤَىَِْ اٌُِْزَبةِ ًَال أُُْشْوًِِنيَ ؤَْٕ ُّنَيٍََّ ػٌََُِْْْْ ِْٖٓ فَْْوٍ ِْٖٓ هَثٌُِّْْ﴿ - ٘ٓٔ

 ﴾ثِوَؽَْٔزِوِ َْٖٓ َّشَبءُ ًَاَُِّوُ مًُ اُْلَؼَِْ اُْؼَظِِْْ
 اليهود من الكافركف ٰبب ما. الكراىة عن كناية )َما يَػَود ( الودُّ  كنفي ، ٛبنيو مع الشيء حب : الود  

 ، إلطبلؽا على للداللة نكرة جاء كا٣بّب ، خّب من شيء عليكم يينٌزؿ أف ا٤بشركوف كال كالنصارل
 ِبَرْْحَِتوِ  )َواّلِلَُّ ََيَْتص   لكم كحسدان  فيكم بغضان  ، النبوة ؟ خّب فكيف لكم ، ٰببونو ال خّب كل ٗبعُب
 ََيَْعلُ  َحْيثُ  َأْعَلمُ  ﴿اّلِلَُّ  عباده من ٱبتار من كاإلحساف كالفضل ابلنبوة ٱبتص كللا َيَشاُء( َمنْ 

. اْلَعِظيِم( اْلَفْضلِ  ُذو )َواّلِلَُّ  يقضيو ُب ما كا٤بصلحة ا٢بكمة يفعل الذم ، فهو ُِْاألنعاـ/ ِرَسالََتُو﴾
 ا٢بقد للمؤمنْب يضمر ككبلٮبا ، الكفر ُب كا٤بشركْب الكتاب أىل بْب القرآف ٯبمع -ٔ : فائدة

 ستحقاؽا غّب من ، كفضل للا من نعمة فإنو ، دنياه أك دينو ُب اإلنساف ينالو خّب كل -ٕ. كالكيد
﴾ َفِمنْ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِبُكمْ  ﴿َوَما ، ُُالضحى/ َفَحدِّْث﴾ رَبِّكَ  َأمَّا بِِنْعَمةِ ﴿وَ  لذلك منهم . ّٓالنحل/ اّلِلَِّ

 ُتْدِىنُ  ﴿َود وا َلوْ  ككقولو )َما يَػَود ..( لنا يبيتو كما للعدك ا٣بفية اب٤بخططات نعرؼ أف علينا -ٖ
 .ٗالقلم/ فَػُيْدِىُنوَف﴾

ؼَِْْْ ؤََّٕ اَُِّوَ َُوُ َّخٍ ؤًَْ ُٗنَِيَب َٗإْدِ ثِقَْْوٍ ِٓنْيَب ؤًَْ ِٓضِِْيَب ؤََُْْ رَؼَِْْْ ؤََّٕ اَُِّوَ ػَََِ ًَُِّ شَِْءٍ هَلِّوٌ ، ؤََُْْ رََٓب َٗنََـْ ِْٖٓ آ﴿ ٚٓٔ - ٙٓٔ

 ﴾ُِْٓيُ أٌََََُّادِ ًَاألَهْعِ ًََٓب ٌَُُْْ ِْٖٓ كًُِٕ اَُِّوِ ِْٖٓ ًٍَُِِّ ًَال َٗظِريٍ
نتهاء ا٢بكم ا: بياف  ف لساف الشرع خُ سْ والنَ اللغة إزالة شيء كإحبلؿ آخر ٧بلو : ُب  خُ سْ النَ 

ا٤بستفاد من اآلية ، كحكمة النسخ أف األحكاـ ما شرعت إاٌل ٤بصلحة الناس ، كمصلحتهم 
ختبلؼ الزماف كا٤بكاف كاإلنساف. فإذا شيرًٌع حكمه ُب كقت كانت ا٢باجة إليو ماسة ، ٍب ٚبتلف اب

سبب ة فمن ا٢بكمة نسخو كتبديلو ٕبكم يوافق الوقت اآلخر فيكوف خّبان من األكؿ. زالت ا٢باج
: قاؿ اليهود أف دمحمان )ص( أيمر أصحابو أبمر ٍب ينهاىم عنو، كيقوؿ اليـو قوالن كُب الغد النزوؿ

نؤخرىا  ()نُنِسَهايرجع عنو كلو كاف ما يقولو كحيان ٤با كاف فيو ىذا التناقض فنزلت اآلية ردان عليهم. 
: ما نبدؿ من حكم آية فنغّبه آبخر أك نزيل  املعىنأك ٭بحو حفظها من القلوب ٤بصلحة معينة. 

نؤخر نزك٥با أك اي دمحم ننسها أم ٭بحها من )َأْو نُنِسَها( أثر آية تشريعية أك تكوينية عن العيوف 
َها َأْو ِمْثِلَها(قلبك  ا ىو أنفع لكم ُب العاجل أك اآلجل ، إما أنٌب ٖبّب لكم منها ٗب )ََنِْت ِبَرْيٍ ِمنػْ

كمنو إبداؿ  )َأَلْ تَػْعَلْم َأفَّ اّلِلََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر(برفع ا٤بشقة عنكم أك بزايدة األجر كالثواب لكم 
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خّب ٖبّب منو أك خّب مثلو كزانن ككمان ككيفان كأثران ، كال يصدر منو سبحانو إاٌل كل خّب كإحساف 
فإذا نسخ للا آية ألقاىا ُب عآب النسياف سواء كانت آية قرآنية مقركءة تشمل  -ٔ ئدةفاللعباد. 

ألحكاـ أك آية ٗبعُب عبلمة كداللة ٘بيء ٤بناسبة معينة ُب كقتها ا٤بناسب كتطول  احكمان من 
كا٤بعجزات ا٤بادية الٍب جاء هبا الرسل ، فإنو أيٌب ٖبّب منها أك مثلها ، كفقان لدكاعي ا٢بكمة 

و ُب السماكات كاألرض. شيء ، كصاحب األمر كلُّ  كا٤بصلحة ، كال يعجزه شيء كىو مالك كلًٌ 
كأف للا كحده ىو الوٕب كالناصر كالقادر  )َألَْ تَػْعَلْم َأفَّ اّلِلََّ َلُو ُمْلُك السََّمَواِت َواأَلْرِض( - ٚٓٔ

رٗبا تشّب اآلية إٔب حادثة ٙبويل القبلة ، أك إٔب  -ٕ .)َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِف اّلِلَِّ ِمْن َوِلٍّ َوال َنِصرٍي(
 )وآية(إٔب تبديل حجة إ٥بية أك عبلمة ٩بيزة أبخرل ،  )آية(نسخ آية قرآنية أبخرل ، أك تشّب 

 جاءت نكرة للداللة على إطبلؽ معناىا ، كسعة دالالهتا. 
 النسخ قدح ُب ككل نسخ من ابب تسهيل على األمة دينها كتكاليفها ، كأف من قدح ُب -ٖ

كىناؾ منسوخ ا٢بكم  -ٗ. )َألَْ تَػْعَلْم َأفَّ اّلِلََّ َلُو ُمْلُك السََّمَواِت َواأَلْرِض(ملكو كقدرتو سبحانو 
دكف نسخ التبلكة ، فتكوف اآلية الناسخة كا٤بنسوخة اثبتتْب ُب التبلكة كُب ا٤بصحف إاٌل أف 

لطبيب يغّب األغذية كاألدكية ٕبسب مصلحة كا٢بكمة ُب النسخ أف ا -٘ا٤بنسوخة ال يعمل هبا. 
ا١بسد كعمره كقوتو ، كذلك النسخ إلصبلح النفوس ، يغّبكف األحكاـ الٍب ىي للنفوس ٗبنزلة 

الشيء يكوف دكاءن للبدف ُب كقت ٍب يكوف داءن ُب كقت  العقاقّب كاألغذية لؤلبداف ، فكما أفَّ 
:  عن اإلماـ الباقر )ع( -ٙة ُب كقت ، آخر ، كذلك األعماؿ قد تكوف مصلحة ُب كقت كمفسد

ٍاءي اٍلميٍشتىًملي عىلىٍيًو قػىٍوليوي تػىعىٍأبى  ـ  اْلِكَتاِب﴾ )ًإفَّ ًمنى النٍَّسًخ اٍلبىدى ُ َما َيَشاُء َويُػْثِبُت َوِعْنَدُه ُأ ﴿ََيُْحوا اّلِلَّ
ال ٯبوز نسخ  -ٚ. ِٓٓ/ُمواىب الرٞبن (مثل قـو يونس إذ بدا لو سبحانو فرٞبهم)( ، ّٗالرعد/

َها(القرآف ابلسنة النبوية ، ألنو أضاؼ  إٔب نفسو سبحانو ، كالسنة ال تضيف إليو  )ََنِْت ِبَرْيٍ ِمنػْ
 حقيقة.

َعلََّم  ،﴿الرَّْْحَُن تدؿ اآلية على أف القرآف ٧بدث كليس قدٙب ، ألف القدٙب ال يصح نسخو  -ٛ
: )كىبلىًميى الى يػىٍنسىخي كىبلىـى للًا  عن النيب )ص(. ْ-ُالرٞبن/اَف﴾ َعلََّمُو اْلبَػيَ  ،َخَلَق اإِلنَسافَ  ،اْلُقْرآَف 

، كىكىبلىـي للًا يػىٍنسىخي بػىٍعضيوي بػىٍعضان( كىذا حكم  -ٜ. ُِٔٗكنز العماؿ خرب  ، كىكىبلىـي للًا يػىٍنسىخي كىبلىًميى
عيٌدة كال عدد ، ؿ الدعوة كليس للمسلمْب بعد من القدرة ال كمية كال كيفية ، كال العفو ُب أكٌ 

 .َٔاألنفاؿ/﴿َوَأِعد وا ََلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُػوٍَّة﴾ كجاء حكم ا١بهاد بعد أف قوم اإلسبلـ 
 ﴾اءَ اََُّجَِِْػَََّ ٌٍََؤَّْ رُوِّلًَُٕ ؤَْٕ رََْإٌَُُا هٌٌٍََُُُْْ ًََٔب ٍُئََِ ٌٍََُٓ ِْٖٓ هَجَُْ ًََْٖٓ َّزَجَلٍَّْ اٌُُْلْوَ ثِبإلِميَبِٕ كَوَلْ ﴿ - ٛٓٔ

ـْ ُترِيُدوَف( تسألوه معاجز  )َأْف َتْسأَُلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمْن قَػْبُل(أيها ا٤بسلموف  )َأ
، أتريدكف أيها  ُّٓالنساء/﴿َأِرَن اّلِلََّ َجْهَرًة﴾ كخوارؽ. قاؿ اليهود ٤بوسى من ٝبلة ما قالوا عنادان : 

)َوَمْن يَػتَػَبدَّْؿ اْلُكْفَر ليهود؟ إف ىذا إاٌل الكفر بعينو ، كأنتم مؤمنوف ا٤بسلموف أف تفعلوا كما فعل ا
كىكذا كل من ال يقتنع ابلدليل الواضح كالربىاف القاطع،  ِِبإِلَيَاِف فَػَقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيِل(
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و، ألف عتداؿ فبل يفوز ُب حياتكيطلب ا٤بزيد جملرد التعجيز فإنو معاند ضاؿ عن طريق ا٢بق كاال
ستنكار لتشبو ا: ىو  فائدةالربىاف يقطع اللساف ، كا١بدؿ ُب البديهيات من أشكل ا٤بشكبلت. 

ختبلؼ بعض ا٤بؤمنْب بقـو موسى ُب تعنتهم كأسئلتهم التشكيكية الٍب أساسها ا١بهل كا٢بّبة كاال
عن الصراط  ستبداؿ الكفر ابإلٲباف كا٣بركجاكىو ٙبذير ٥بم من هناية ىذا الطريق كىو الضبلؿ ك 

﴿ََي أَيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْف تُػْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم﴾ ا٤بستقيم كىو ا٣بسراف ا٤ببْب 
ُتمْ  ِإفْ  الذِّْكرِ  َأْىلَ  ﴿فَاْسأَُلوا ٧بمود فهو التعليم سؤاؿ أما عنو ا٤بنهي ، كىذا ىو َُُا٤بائدة/  ال ُكنػْ

 ًإٲٍبىاٍنًًو(. ُبٍ  الشٍَّاؾي  اٍلقيليويبً  )شىرُّ  :ف غرر الكم ، ٕياء/األنب تَػْعَلُموَف﴾
ْٖ ثَؼْلِ َٓب رَجَََّْٖ ًَكَّ ًَضِريٌ ِْٖٓ ؤَىَِْ اٌُِْزَبةِ ٌَُْ َّوُكًٌَُُّْْٗ ِْٖٓ ثَؼْلِ بِميَبٌُِْْٗ ًُلَّبهاً ؽَََلاً ِْٖٓ ػِنْلِ ؤَٗلَُِيِْْ ِٓ﴿ - ٜٓٔ

 ﴾اطْلَؾٌُا ؽَزََّ َّإْرَِِ اَُِّوُ ثِإَْٓوِهِ بَِّٕ اَُِّوَ ػَََِ ًَُِّ شَِْءٍ هَلِّوٌَُيُْْ اُْؾَنُّ كَبػْلٌُا ًَ
يرجعونكم إٔب ا١باىلية  )َلْو يَػُرد وَنُكْم ِمْن بَػْعِد ِإَيَاِنُكْم ُكفَّارًا(: ٛبُب كثّب من اليهود كالنصارل  ودَّ 

)ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػيََّ ََلُْم للنيب )ص( كللمسلمْب  حسدان  )َحَسدًا ِمْن ِعْنِد أَنُفِسِهْم(ا١بهبلء بغيان ك
)فَاْعُفوا من بعد ما ظهر ٥بم ابلرباىْب الساطعة أف دينكم ىو ا٢بق كىم أعدل أعداء ا٢بق  اْلَق (

حٌب أيمركم للا ٕبرهبم  )َحَّتَّ أيَِْتَ اّلِلَُّ ِبَِْمرِِه(إتركوىم كأعرضوا عنهم فبل تؤاخذكىم  َواْصَفُحوا(
)ِإفَّ اّلِلََّ َعَلى  كأتديبهم ، فإف األمور رىن أبكقاهتا ، كسينتقم للا من كل ابغ كطاغ كلو بعد حْب 

رتفاع عن مقابلة ا٢بقد اب٢بقد كالشر يدعو القرآف ا٤بؤمنْب إٔب اال -ٔ:  فائدة ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر(
ٰبكم للا كىو خّب ا٢باكمْب، فإصرب حٌب  )فَاْعُفوا َواْصَفُحوا(ابلشر كيدعوىم ابلصفح كالعفو 
كٓب يبق  صرت مثلو ُب الشرًٌ  ستخداـ العنف ألف ردَّ الشرَّ ابلشرًٌ اكإف كانوا قادرين على الرد كعدـ 

ستثناء إذا كاف الشر قدرة قاىرة اليبقي كاليذر فإما أف ترده إذا كنت قادران عليو أك للخّب موضعان اب
 ًمٍن شىٍيءو ًإاٌل شىاٍنىوي( الَّ زىانىوي ، كىالى نيزًعى قى ٓبٍى يػيويضىٍع ُب شىٍيءو إً : )ًإفَّ الرًٌفٍ  عن النيب )ص(تتجنبو. 

: صفة مذمومة. كىو إرادة  دُ سَ الَ  -ٕألف الرفق مفتاح النجاة كعنواف الصبلح  َٔصٕٓالبحار
 ةُ طَ بْ ا الغِ أمزكاؿ نعمة اسود إليو كتصّب تلك النعمة لو ، كا٢بسد يوٌلد ا٥بم كالغم كتنغيص العيش 

: فهي أف يراد مثل النعمة الٍب فيها الغّب كٓب يرد زكا٥با عنو. كا٢بسد أعمى أىل الكتاب فبل ىم 
ُب اآلية إشارة إٔب أف ا٤بسلمْب مع قلتهم حْب  -ٖيتبعوف ا٣بّب كال ىم يريدكف للمسلمْب خّبان. 

ا٤بؤمن القوم أحب كأقرب ذاؾ ىم أصحاب القدرة فإف العفو كالصفح إ٭با يطلباف من القادر ، ك 
: )ا٢بٍىٍاًسدي ف غرر الكم، ٓالفلق/﴿َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد﴾  -ٗإٔب للا من ا٤بؤمن الضعيف. 

ًة عىمٍَّن ٰبىٍسيديهي نًٍعمىةه عىلىٍيًو( ا٢بسد حالة من خبث النفس كلـؤ الطبع، فهو  يػىرىل أىفَّ زىكىٍاؿى النًٌٍعمى
 ٲباف كيكرٌه األايـ كليس ٢بسود راحة كالسعادة!ٲبحق الدين كٰبرؽ اإل

 ﴾َٔب رَؼٌََُِْٕٔ ثَظِريًٌَؤَهٌُِْٔا اُظَّالحَ ًَآرٌُا اُيًََّبحَ ًََٓب رُوَلٌُِّٓا ألَٗلٌَُُِْْ ِْٖٓ فَْْوٍ رَغِلًُهُ ػِنْلَ اَُِّوِ بَِّٕ اَُِّوَ ثِ﴿ - ٓٔٔ
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سلمْب إبقامة الصبلة كأدائها بشركطها لتقوية نتظار كعد للا أيمر للا ا٤بابعد األمر ابلعفو كالصفح ك 
إبعطاء الزكاة كذلك ليشتد أمرىم  كاإلقتصادمٌ  ركابطهم اب تعأب كرص بنياهنم اإلجتماعيٌ 

عمودم اإلسبلـ كمن أركانو ، فتقربوا إٔب للا ابلعبادة  )الصبلة والزكاة(ستعدادان للموقف ا٢باسم ا
()وَ ا٤بالية كا٤بعنوية )كاألخبلقية(  ُموا ألَنُفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ جتَُِدوُه ِعْنَد اّلِلَِّ كما تعملوا من خّب  َما تُػَقدِّ

﴿َفَمْن يَػْعَمْل نفس جزاء عملها ابلقسطاس ا٤بستقيم  ٘بدكا جزاءه عند للا ربكم يـو توَب كلُّ 
جزاؤه ، ٤با للعمل من  ، كنسب الوجود إٔب العمل كالذم يوجد ىو ٕالزلزلة/ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َخرْيًا يَػَره﴾ 

أثر ُب نفس العامل، فكأف ا١بزاء ٗبثابة العمل نفسو ألف أعماؿ ا٣بّب ال تبقى كإف طاؿ أثرىا 
( ﴿فَِإفَّ اّلِلََّ ال ُيِضيُع َأْجَر ٌدخركا عند للا حسناتكم، كالذم يبقى ىو الثواب كا١بزاء اف )ِعْنَد اّلِلَِّ

، كىقىاٍلىًت اٍلمىبلىًئكىةي : ) ف الديث،  َٗيوسف/اْلُمْحِسِنَي﴾  ًإفَّ اٍلعىٍبدى ًإذىٍا مىٍاتى قىٍاؿى النٍَّاسي مىٍا خىلَّفى
ـى(  . َِْ/ُركح البياف مىٍا قىدَّ

يقرف القرآف دائمان الصبلة ابلزكاة كيكوف على صيغة األمر كذلك إف الذم يقيم  -ٔ: فائدة
مل شركطها من طهارة كخشوع الصبلة غّب الذم يصلي ، ألف الذم يقيم الصبلة يؤديها بكا

!( كالزكاة عبادة اكحضور القلب كحسن أدائها ُب فضيلتها )الصَّبلةي ًميزىافه دىًقٍيقه: فىمىٍن كىٌَب،  ٍستػىٍوَبى
)َوَما  -ٕمالية للمجتمع، كالدين عبادة كمعاملة، فالصبلة حيسن عبادة كالزكاة حيسن معاملة. 

ُموا ألَنُفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ( على سعتو ٓب ٰبدد  )ِمْن َخرْيٍ(ها كجاء كلَّ   ا٣بّب يتناكؿ أعماؿ الربًٌ  تُػَقدِّ
، كخص تعأب من بينها إقامة  الكمية كال النوعية كال الكيفية ، كإ٭با كلُّ إنساف يعمل ٕبسب طاقتو

الصبلة كإيتاء الزكاة ابلذكر تنبيهان على عظم شأهنما كعلو قدرٮبا عند للا تعأب. كالصبلة عمود 
ٍاةى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(دين كتنهى عن الفحشاء كا٤بنكر. ال ٍاةى لىوي، كىالى زىكى : )الى صىبلىةى ًلمىٍن الى زىكى

ُرُىْم َوتُػزَكِّيِهْم ِبَا َوَصلِّ ، قاؿ تعأب ِِٓ/ْٖالبحارًلمىٍن الى كىرىعى لىوي(  ﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواَلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
ركا ُب العمل الصاّب ألنفسكم  )ِإفَّ اّلِلََّ مبَا تَػْعَمُلوَف َبِصرٌي(. َُّالتوبة/َعَلْيِهْم﴾  كرقيب فبل تقصًٌ

 ٗبا ينفع الناس، فإف رقابة للا لكم ىي ا٢بافز األقول للعمل الصاّب.
 ﴾َْ ىَبرٌُا ثُوْىَبٌَُْْٗ بِْٕ ًُنزُْْ طَبكِهِنيًََهَبٌُُا َُْٖ َّلْفََُ اُْغَنَّخَ بِالَّ َْٖٓ ًَبَٕ ىٌُكاً ؤًَْ َٗظَبهٍَ رِِْيَ ؤََٓبُِّْٗيُْْ هُ﴿ - ٔٔٔ

كانت اليهود تقوؿ لن يدخل ا١بنة إاٌل ىودان أم من اليهود ، ككانت النصارل تقوؿ لن يدخل 
)تِْلَك ا١بنة إاٌل من كاف من النصارل ، ككل من القولْب ال يستند إٔب دليل سول اإلدعاء العريض 

ستعبلء حبلمهم كأمنياهتم الواىية ا٣باكية ا٤ببنية على الغركر كالتكرب كاالتلك خياالهتم كأ َأَمانِيػ ُهْم(
قل ىاتوا دليلكم الساطع حجتكم القاطعة على ما  )ُقْل َىاُتوا بُػْرَىاَنُكْم ِإْف ُكنُتْم َصاِدِقَي(الفارغ 

لى تعلمنا اآلية ع -ٔ: فائدة تزعموف إف كنتم صادقْب ُب دعواكم ، كالربىاف يقطع ا٣بصاـ. 
إٚباذ ا٤بوقف الواعي الطالب للحجة كالربىاف ٘باه أية فكرة ، ككل قوؿ ال دليل عليو ال صحة لو. 
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: طلب  والتمِن: التشهي كالرغبة الكاذبة كىي رأس ماؿ ا٤بفلسْب ،  التمِن )تِْلَك َأَمانِيػ ُهْم( -ٕ
ع من غركر كما شيء يصعب ا٢بصوؿ عليو قد يتحقق كقد اليتحقق ، كىو الكبلـ ببل حجة كانب

ي وَف ال يَػْعَلُموَف اْلِكَتاَب ِإالَّ َأَماِنَّ﴾ قاؿ تعأب :  ُهْم أُمِّ الدعاكل إذا ٓب يكن  -ٖ .ٖٕالبقرة/﴿َوِمنػْ
 : )قػيوَّةي سيٍلطىٍاًف ا٢ٍبيجًَّة، أىٍعظىمي ًمٍن قػيوًَّة سيٍلطىٍاًف اٍلقيٍدرىًة(ف غرر الكمعليها بٌينات، فأصحاهبا أدعياء ، 

 ﴾ٌَٕثَََِ َْٖٓ ؤٍَََِْْ ًَعْيَوُ َُِِّوِ ًَىٌَُ ُٓؾٌَِْٖ كََِوُ ؤَعْوُهُ ػِنْلَ هَثِّوِ ًَال فٌَْفٌ ػََِْْيِْْ ًَال ىُْْ َّؾْيَُٗ﴿ - ٕٔٔ
)َوُىَو سلم كخضع قلبو ٤بنهج للا كأخلص نفسو  كال يشرؾ بو أحدان أبلى يدخل ا١بنة من 

كالعمل الصاّب البٌناء للفرد أك اجملتمع كابإلحساف ٛبلك كاإلحساف ُب القوؿ  من الربًٌ  ُمِْسٌن(
)َوال َخْوٌؼ َعَلْيِهْم فهو يوفيهم أحسن ما عملوا كيزيدىم من فضلو  )فَػَلُو َأْجُرُه ِعْنَد رَبِِّو(القلوب 

()َمْن َأْسَلَم َوْجهَ  -ٔ:  فائدةفقد كٌفر للا ٥بم كل كسائل األمن كالسركر.  َوال ُىْم ََيَْزنُوَف(  ُو ّلِِلَِّ
خص الوجو ابلذكر ألنو أشرؼ األعضاء ، كفيو داللة على إقباؿ القلب كالركح لعبادة للا كلية ، 

ستسبلـ ا٤بعنوم ستسبلـ كالتسليم، االيعِب اال )َأْسَلَم(كىو رمز جملموع جوارح اإلنساف ، كلفظ 
 )َوُىَو ُمِْسٌن(ـ  ستسبلكالتسليم العملي، كمع ىذا فبل بد من الدليل الظاىر على ىذا اال

اإلحساف الدائم ُب القوؿ كالعمل كا٤بمكن كليس ا٤بؤقت ، فصفة اإلسبلـ ىي الوحدة بْب الشعور 
كالسلوؾ ، بْب العقيدة كالعمل ، بْب اإلٲباف القليب كاإلحساف العملي ، كبذلك تتجو الشخصية 

مضموف عند ربو كاألمن موفور ال يساكره خوؼ كال األجر  )فَػَلُو َأْجُرُه ِعْنَد رَبِِّو(اإلنسانية كلها  
اآلية ترشد إٔب أف  -ٕحزف ، كىذه قاعدة عامة مفتوحة لكل الناس ٩بن لو ىذه ا٤بؤىبلت ا٤بميزة. 

اإلٲباف ال يكفي كحده للنجاة البد أف يقرف ابلعمل اسن للناس ، حٌب تكوف العقيدة حيسن 
)َوال َخْوٌؼ  ُِٓٓكنز العماؿ خرب  سبلـي حيٍسني ا٣بيلٍق()اإل : )ص( النيب عن عبادة كحسن معاملة.

الخوؼ عليهم ُب مستقبل أمرىم ، كالىم ٰبزنوف من شيء ينغًٌص عليهم  َعَلْيِهْم َوال ُىْم ََيَْزنُوَف(
 طمئناف ٲبؤل قلوهبم.حاضرىم كيكوف اال

اُنَّظَبهٍَ َََُْْذْ اَُْْيٌُكُ ػَََِ شَِْءٍ ًَىُْْ َّزٌَُِْٕ اٌُِْزَبةَ ًَنَُِيَ هَبٍَ اَُّنَِّٖ  ًَهَبَُذْ اَُْْيٌُكُ َََُْْذْ اُنَّظَبهٍَ ػَََِ شَِْءٍ ًَهَبَُذْ﴿-ٖٔٔ

 ﴾ال َّؼٌََُِْٕٔ ِٓضََْ هٌَُِْيِْْ كَبَُِّوُ َّؾٌُُْْ ثَْْنَيُْْ ٌََّّْ اُْوَِْبَٓخِ كَِْٔب ًَبٌُٗا كِْوِ َّقْزَِِلٌَُٕ
)قَاَؿ الَِّذيَن ال يَػْعَلُموَف ِمْثَل ارل كىكذا حاؿ ا٤بختلفْب عرض لَباشق اإلهتامات بْب اليهود كالنص

كىم ا٤بشركوف ، كلٌّ يرل اآلخر بعيدان عن ا٢بق ، أما أىل الكتاب فعنادان كنقصان بعد أف  قَػْوَلِِْم(
، كإف ا١بميع أمرىم  عرفوا كحدة التعاليم الدينية بتبلكهتم للكتاب ، كأما ا٤بشركوف فجهبلن كسفاىةن 

نَػُهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِو ََيَْتِلُفوَف(للا  إٔب ﴿َواّلِلَُّ ََيُْكُم ال ُمَعقَِّب ِلُْكِمِو﴾  )فَاّلِلَُّ ََيُْكُم بَػيػْ
ليس ىذا ا٣ببلؼ ُب الًفرؽ  :فائدة . ِٔالكهف/﴿َوال ُيْشِرُؾ ِف ُحْكِمِو َأَحدًا﴾ ،  ُْالرعد/

﴿ُكل  ِحْزٍب مبَا َلَدْيِهْم ْب ا٤بلل كالنحل ا٤بختلفة ا٤بتنازعة الضالة خاصة ، بل ذلك ٯبرم ب
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/َفرُِحوَف﴾  ٍا عىلىٍى أىٍىًل عن النيب )ص(، ِّالرـك ا ًإالَّ ظىهىرى أىٍىلي ابىًٍطًلهى : )مىٍا ًإٍختػىلىفىٍت أيمَّةه بػىٍعدى نىًبيًٌهى
ٍا إاٌل ما شاء للا!( الرأم الصائب ، أكالن ٚبتلف اآلراء ، كىكذا ا٣ببلؼ يهدـ ُُٖ/ٓشرح النهجحىقًٌهى

﴿َوال َتُكونُوا َكالَِّذيَن ، ٍب ٚبتلف القلوب ، كٚبتلف األىداؼ كا٤بصاّب كا٤بواقف كالنتائج كقولو 
 .َُٓآؿ عمراف/تَػَفرَُّقوا َواْختَػَلُفوا ِمْن بَػْعِد َما َجاَءُىْم اْلبَػيَِّناُت َوُأْولَِئَك ََلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾ 

 ؤَْٕ َّلْفٌُُِىَب باِلَّ َْٖٓ ؤَظَُِْْ َِّْٖٓٔ َٓنَغَ َََٓبعِلَ اَُِّوِ ؤَْٕ ُّنًَْوَ كِْيَب أٍُْوُ ًٍََؼََ كِِ فَوَاثِيَب ؤًَُُْئِيَ َٓب ًَبَٕ َُيًَُْْ﴿ - ٗٔٔ

 ﴾فَبئِلِنيَ َُيُْْ كِِ اُلَُّْْٗب فِيٌُْ ًََُيُْْ كِِ آفِوَحِ ػَنَاةٌ ػَظٌِْْ
٠بو كالسعي ُب خراهبا. احكم عاـ ُب منع مساجد للا أف يذكر فيها  يدؿ أبنوا٤بنع طبلؽ لفظ إ

ستبعاد ألف يكوف أحد أظلم ٩بن منع الناس استنكار ك ا:  املعىن : أشد ظلمان كجرمان.َوَمْن َأْظَلُم 
بذؿ جهده كعمل ٣براهبا اب٥بدـ أك بتعطيلها  )َوَسَعى ِف َخَراِبَا(من عبادة للا ُب مساجد للا ، 

)ُأْولَِئَك َما َكاَف ََلُْم َأْف َيْدُخُلوَىا ِإالَّ العبادة أك ٗبقاطعتها كجرًٌ الناس إٔب ما يشغلهم عنها ، من 
فمساجد للا ٤بن عٌمر اإلٲباف قلبو ال ٤بن يسعى ُب خراهبا ، فهم ال يستحقوف أف يلتجئوا  َخائِِفَي(

ف الوقوؼ بوجههم كمضادهتم كٞباية إليها الئذين ٕبرمتها إاٌل خائفْب غّب آمنْب ، كيستحقو 
نْػَيا ِخْزٌي َوََلُْم ِف اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم(ا٤بساجد  ألهنم يريدكف أف يطفئوا نور للا  )ََلُْم ِف الد 

ا٣براب ا٤بادم ىدمها  :خراب ا٤بساجد مادم كمعنوم -ٔ: فائدة كٰباربونو ٗبنع العبادة فيها. 
ُب اآلية داللة أنو ال  -ٕمقاطعتها كمنع ا٤بصلْب فيها كترىيبهم. كتقذيرىا ، كا٣براب ا٤بعنوم: 

فجعل  -ٖٯبوز ٛبكْب الكفار كا٤بخربْب من دخوؿ ا٤بساجد، كىذا يستدعي القوة كالقدرة. 
حضور ا٤بساجد عمارة ٥با ، كتعطيلها إنتهاؾ حرمة الدين ا٤بؤدم إٔب نسياف ا٣بالق ، كاب٤بقابل 

عن اإلماـ الصادؽ ، ُٖا١بن/اْلَمَساِجَد ّلِِلَِّ َفبل َتْدُعوا َمَع اّلِلَِّ َأَحدًا﴾  ﴿َوَأفَّ نشر الفساد ُب األرض 
، : )ثىبلىثىةه يىٍشكيوفى ًإٔبى للًا عىزَّ كى جىلَّ: مىٍسًجده خىرىٍابه الى ييصىلًٌي ًفيًو أىٍىليوي. كىعىٍآبه بػىٍْبى جيهٍَّاؿو )ع(

 .ّٖٓ/ّٖالبحار اٍلغيبىاري الى يػيٍقرىأي ًفيًو( كىميٍصحىفه ميعىلَّقه قىٍد كىقىعى عىلىٍيوً 
 ﴾ًََُِِّوِ أَُْشْوِمُ ًَأَُْـْوِةُ كَإَّْنََٔب رٌٌَُُُّا كَضََّْ ًَعْوُ اَُِّوِ بَِّٕ اَُِّوَ ًَاٍِغٌ ػٌَِِْْ﴿ - ٘ٔٔ

األرض كلها  ، كللمسلم أف يصلي ُب أية بقعة منها ألف للا خلق األرض مسجدان كطهوران. 
بحانو ا٤بشرؽ كا٤بغرب دكف ا١بنوب كالشماؿ ألف ا٤بشرؽ كا٤بغرب يشمبلف ٝبيع الكرة كخص س

)فَأَيْػَنَما تُػَول وا فَػَثمَّ َوْجُو األرضية إذ ما من مكاف إاٌل كتشرؽ الشمس كالقمر عليو أك يغيباف عنو 
﴿َوُىَو َمَعُكْم أَْيَن َما  أم عابد كجده : تتوجهوا ، حيث توجَّو   تُػَول وا اّلِلَِّ ِإفَّ اّلِلََّ َواِسٌع َعِليٌم(

ُتْم﴾  فهو  )ِإفَّ اّلِلََّ َواِسٌع َعِليٌم(، ألف للا فوؽ ا٤بكاف كالزماف كقد كسع ملكو الكوف. ْا٢بديد/ُكنػْ
كاسع ا٤بلك كٰبيط بكل شيء كعليم ٗبقصودكم ، كىو ليس كالبشر ال يتم التوجو إليو إالٌ من جهة 

: األرض  الٱبتص بو مكاف دكف مكاف  فائدةن أضاع جهة القبلة. كاحدة ، كنزلت اآلية فيم
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كال جهة دكف جهة، ألف كلَّ بقعة ُب األرض يصدؽ عليها أهنا مشرؽ للشمس أك مغرب ٥با ، 
فإف منعوكم من الصبلة ُب أمًٌ مسجد فصلوا حيثما كنتم فإف للا معكم كإٔب أية جهة صرفتم 

ستثنائية. )كىًعٍندى الضَّريٍكرىٍاًت تػيبىاٍحي ائة كحاالت معينة كجوىكم جاز لكم ذلك ُب ظركؼ طار 
( أما ُب الظركؼ الطبيعية أينما صٌلى ا٤بسلم فعليو أف يتجو إٔب  ﴿َشْطَر اْلَمْسِجِد اٍلمىٍحضيويرىٍاتي

 .ُْْالبقرة/اْلََراـِ َوَحْيُث َما ُكنُتْم فَػَول وا ُوُجوَىُكْم َشْطَرُه﴾ 
 ﴾قَنَ اَُِّوُ ًََُلاً ٍُجْؾَبَٗوُ ثََْ َُوُ َٓب كِِ أٌََََُّادِ ًَاألَهْعِ ًٌَُّ َُوُ هَبِٗزًٌََُٕهَبٌُُا ارَّ﴿ - ٙٔٔ
فنسبوه إٔب ما ال يليق ٔببللو  )اَّتَََّذ اّلِلَُّ َوَلدًا(أم اليهود كالنصارل كا٤بشركوف ككل من قاؿ  َوقَاُلوا

درجة النيب كقيامو ببعض ا٤بعاجز  كأساءكا كل اإلساءة كظلموا أنفسهم عندما زعموا أف ٠بو
كا٣بوارؽ ٯبعلو إبنان  ، تعأب للا عما يقولوف علوان كبّبان. كىي دعول الشرؾ الٍب يكذهبا الدين 
كالعقل كا٤بنطق السليم حيث تعِب ٘بسيد للا ٔبسم كٙبديده ، كادكد يكوف ٧بتاجان كمركبان 

ا٤بادة ، فهو سبحانو منزٌه عن مثيلو ألف الولد على مثيل  من التنزيو كالَبٌفع عن صفات )ُسْبَحانَُو(
كالده كللا ٱبلق على غّب مثاؿ سابق ، كال ٰبتاج إٔب التوصل ابألسباب ، كىذا أتديب إ٥بي 

متداد ، كيتخذه الضعاؼ لتنزيهو كتساميو عما ال يليق بساحة قدسو فالولد إ٭با يتخذه الفانوف لبل
﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾ ، كقادر ال ٰبتاج معينان ، فبل يقاس للا ابلناس  للنصرة ، كللا الٱبشى فناء

بلساف عابدكف منقادكف ٧بتاجوف ) )َبْل َلُو َما ِف السََّمَواِت َواأَلْرِض ُكل  َلُو قَانُِتوَف(،  ُُالشورل/
كتقدس عن كل صفة ال تنزَّه  )ُسْبَحانَُو( -ٔ: فائدة  ،كما ُب غررا٢بكم الاؿ قبل لساف املقاؿ!(

تليق ٔببللو ، كقد حلم عليهم كعافاىم كرزقهم مع جهلهم إايٌه. فسبحاف من لو الكماؿ كا١بماؿ 
)َبْل َلُو َما ِف  -ٕكا١ببلؿ ا٤بطلق من ٝبيع الوجوه الذم ال يعَبيو نقص من ٝبيع الوجوه. 

ل ، كىم مسخركف ٙبت تدبّبه ، ٝبيعهم ملكو كعبيده عاقلهم كغّب العاقالسََّمَواِت َواأَلْرِض( : 
فإذا كلهم عبيده مفتقرين إليو كىو غِب عنهم فكيف يكوف منهم أحد ٗبثابة لو كلدان؟! كما ُب قولو 

 )ُكل  َلُو قَانُِتوَف( -ٖ. ّٗمرٙب/﴿ِإْف ُكل  َمْن ِف السََّمَواِت َواأَلْرِض ِإالَّ آِت الرَّْْحَِن َعْبدًا﴾ تعأب 
 ُٔاألنعاـ/﴿َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدِه﴾ اىر ٨بتلفة ، الكل خاضع إلرادتو خاضعوف كللخضوع مظ

: قنوت تكويِب عاـ كىو قنوت خضوع ا٣بلق كلهم  والقنوت نوعاف، كذلك يناُب أف يتخذ كلدان. 
ٙبت تدبّب للا ، كقنوت تشريعي خاص كىو قنوت خضوع العبادة. فالقنوت األكؿ ُب ىذه اآلية 

 ، مطيعْب خاشعْب داعْب للا.ِّٖالبقرة/﴿َوُقوُموا ّلِِلَِّ قَانِِتَي﴾ ت الثا٘ب كقولو ، كالقنو 
 ﴾ثَلِّغُ أٌََََُّادِ ًَاألَهْعِ ًَبِمَا هَؼََ ؤَْٓواً كَةََِّٗٔب َّوٌٍُُ َُوُ ًُْٖ كٌٌََُُْٕ﴿ - ٚٔٔ

خَباع كإبداع اٌدعاء أف  تعأب كلدان ، أبطل سبحانو حجتهم بذكر حقيقة اجواب آخر على 
)َوِإَذا َقَضى بتدع كل ما خلق على قاعدة االسماكات كاألرض على غّب مثاؿ كحالة مسبقة، إ٭با 

َا يَػُقوُؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوُف( ٍافى، كىمىٍا ٓبٍى يىشىٍأ ٓبٍى يىكيٍن( َأْمرًا فَِإمنَّ كقولو )كىمىا تىشىاءيكفى ًإالَّ أىٍف  )مىٍا شىٍاءى للاي كى
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﴿َوَما َأْمُرَن ِإالَّ َواِحَدٌة َكَلْمٍح فيكوف فعلو قولو ، كقولو فعلو  ِٗالتكوير/ (مًْبى الى العى   رىبُّ يىشىاءى اَللَّي 
، فبل يوجد أية فَبة زمنية بْب اإلرادة اإل٥بية كإٯباد األشياء ، أراد للا أف ٱبلق  َٓالقمر/ِِبْلَبَصِر﴾ 

زايدة أك نقص ليثبت لئلنساف أف الزمن السماكات كاألرض ُب ستة أايـ كاف ذلك، أراد دكف 
عنصر مهم ُب إ٪باز األشياء ، فيحتاج إٔب صرب كعلم كإٲباف كسعي مناسب على إ٪بازىا ، كلو أراد 

رادتو ك٤با يراه من حكمة اأف توجد ُب ٢بظة كاحدة لوجدت كما أراد ، فذلك اتبع لكيفية 
ق ككمالو كجبللو فهو من أسرار للا تعأب كمصلحة ، كاإلٯباد كالتكوين إبتقاف الصنع كٝباؿ ا٣بل

عرٌب عنها ٗبا يقرهبا من الفهم كىو أف يقوؿ للشيء كن فيكوف ببل لفظ كالنطق كالٮًبَّة كالحركة. 
: )ًإفَّ للاى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(: )عىًلمى كشاءى كأرادى كقدَّر كىقىضىى كىأىٍمضىى(.  عن اإلماـ الصادؽ )ع(

يػٍ  ئىان قىدَّرىهي، فىًإذىٍا قىدَّرىهي قىضىٍاهي ، فىًإذىٍا قىضىٍاهي أىٍمضىٍاهي( كىالى يىكي ًإذىٍا شىٍاءى شى يػٍ ويفي ًإالَّ مىٍا ئىان أىرىٍادىهي ، كىًإذىٍا أىرىاٍدى شى
شىٍاءى للاي كىقىدَّرى كىأىٍمضىى( فأمضى ما قضى كقضى ما قٌدر كقٌدر ما أراد ، فبعلمو كانت ا٤بشية ، 

رادة ، كإبرادتو كاف التقدير ، كبتقديره كاف القضاء كبقضائو كاف اإلمضاء. كٗبشيئتو كانت اإل
كالعلم يتقٌدـ ا٤بشيئة ، كا٤بشيئة تتقٌدـ اإلرادة ، كاإلرادة تتقدـ القدر ، كالقدر يتقٌدـ القضاء 

فبل كالقضاء يتقٌدـ اإلمضاء. )مرحلة التنفيذ( ال تغيّب فيها كال بداء ، فإذا كقع القضاء ابإلمضاء 
 .ِٕ/ُّا٤بيزاف  )َمتصر(بداء ، كُب مرحلة القضاء إذا ٓب يتم اإلمضاء يسمى بداءن. 

لْ ثََّْنَّب ضََْ هٌَُِْيِْْ رَشَبثَيَذْ هٌُُِثُيُْْ هًََهَبٍَ اَُّنَِّٖ ال َّؼٌََُِْٕٔ ٌَُْال ٌَُُِِّّٔنَب اَُِّوُ ؤًَْ رَإْرِْنَب آَّخٌ ًَنَُِيَ هَبٍَ اَُّنَِّٖ ِْٖٓ هَجِِْيِْْ ِٓ﴿ - ٛٔٔ

 ﴾آَّبدِ ُِوٌٍَّْ ٌُّهِنٌَُٕ
كالذين ال يعلموف ىم األميوف ا١بهبلء ا٤بشركوف ليس لديهم علم من كتاب. كُب ىذه اآلية إ٢باؽ 
ألىل الكتاب اب٤بشركْب كالكفار ، فبل فضل لليهود على ا٤بشركْب الذين ال يعلموف ، كىم 

هم تصب ُب ضبلؿ مشَبؾ )كمٌلة الكفر كاحدة( متشاهبو القلوب ، فيكوف فكرىم كرأيهم كطبائع
ُ(فراحوا يطلبوف  كمعجزة ٫بن  )َأْو ََتْتِيَنا آيٌَة(مشافهة كٱبربان أبف دمحمان نبيو كرسولو  )َلْوال ُيَكلُِّمَنا اّلِلَّ

نقَبحها كنفرضها ، على الرغم من أف للا قد بٌْب اآلايت مسبقان أبدلة كافية كبراىْب كافية لو كانوا 
فقد طلب قـو موسى أف يركا للا  )َكَذِلَك قَاَؿ الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم ِمْثَل قَػْوَلِِْم(تعدين لئلٲباف مس

كعقو٥بم  )َتَشابَػَهْت قُػُلوبُػُهْم(جهرة كتعنتوا ُب طلب ا٤بعجزات ا١بديدة كىم رأكا ا٤بعجزات الكربل 
﴿فَِإنػََّها ال تَػْعَمى األَْبَصاُر قلوب ُب العمى كالضبلؿ كاإلصرار على العناد ، كشر العمى عمى ال

 )َتَشابَػَهْت قُػُلوبُػُهْم(، كعرٌب عن اللساف ابلقلب  ْٔا٢بج/َوَلِكْن تَػْعَمى اْلُقُلوُب الَِّت ِف الص ُدوِر﴾ 
 ىو فاآلايت ال تينشئ اليقْب إ٭با اليقْب )َقْد بَػيػَّنَّا اآلََيِت ِلَقْوـٍ يُوِقُنوَف(ألف اللساف ترٝباف القلب. 

الذم يدرؾ اآلايت كداللتها. فاآلايت كثّبات كاضحات كلكن ال ينتفع هبا إالٌ من يؤمن كيوقن هبا 
فائدة : فيجد ُب اآلايت مصداؽ يقينو ابلتفكر كالتدبر ألف اليقْب ىو العلم ابلدليل كالربىاف. 
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كلكن ال ينتفعوف بعلمهم  سواء كانوا جاىلْب ببل علم ، أك أهنم يعلموف )الَِّذيَن ال يَػْعَلُموَف( -ٔ
اٍبىوي كىًإالَّ  )الًعٍلمي  عن النيب )ص(كال يتعاملوف بو فهما سواء،   ٍرٙبىىلى(اً يػىٍهًتفي اًبٍلعىمىًل فىًإٍف أىجى

ىذا التشكيك اب٤بعجزات مع كثرهتا ألهنم عظموا أنفسهم كىي أحقر األشياء  -ٕ. ّّصِالبحار
 -ٖ: )مىٍن الىيػىٍعًرؼي قىٍدرىهي يػىتػىعىدَّل طىٍورىهي(. ف غرر الكما ستهانوا آبايت للا كمعجزاتو كىي أعظمهاك 

)اًبٍليىًقٍْبً تيٍدرىؾي اٍلًغاٍيىةي اٍلقيٍصوىل( كالعبادة على قدر اليقْب ،  ٚ٘ٔالببلغة خطبة جف هن )ِلَقْوـٍ يُوِقُنوَف(
 كىالى ًعٍلمىكيٍم جىٍهبلن(. )الى ٘بىٍعىليوياٍ يىًقيػٍنىكيٍم شىكَّان  ف غرر الكمكالشك يفسد اليقْب. 

 ﴾بَِّٗب ؤَهٍَِْْنَبىَ ثِبُْؾَنِّ ثَشِرياً ًََٗنِّواً ًَال رَُْإٍَُ ػَْٖ ؤَطْؾَبةِ اُْغَؾِِْْ﴿ - ٜٔٔ
،  ِِالغاشية/ مبَُصْيِطٍر﴾ َعَلْيِهمْ  ﴿َلْستَ  مصيطران  ال معلمان  ا٤بنّب اب٢بق )ص( دمحم اي َأْرَسْلَناؾَ  ِإنَّ 

 مسؤكالن  لست كأنت ، ُِٖعمراف/ آؿ َشْيٌء﴾ اأَلْمرِ  ِمنَ  َلكَ  ﴿لَْيسَ  ، كقيودان  دكدان ح لو لدكرؾ كجعلنا
َا اْىَتَدى ﴿َفَمنْ  ، كإ٭با الناس ىداية عن َا َضلَّ  َوَمنْ  لِنَػْفِسوِ  يَػْهَتِدي فَِإمنَّ َها َيِضل   فَِإمنَّ  َأنَ  َوَما َعَليػْ

 بلٌ ئى لً  )ص( للنيب تسلية اآلية كُب .كنذيران  بشّبان  تكوف فأ مسؤكليتك ككل ، َُٖيونس/ ِبوَِكيٍل﴾ َعَلْيُكمْ 
 دكرؾ فينتهي العصاة كتنذر الطائعْب تبشر ، ا٤ببْب الببلغ كظيفتك ، الناس بضبلؿ صدره يضيق
 الذين ىم جهنم يدخلوف كالذين الرسالة أديت قد دمت ما اجلَِْحيِم( َأْصَحابِ  َعنْ  ُتْسَأؿُ  )َوال

َا كحدىم أنفسهم على تبعتو كىذا كا٤بعصية الغواية هبم ليقفت ا٥بداية عن أعرضوا  اْلَببلغُ  َعَلْيكَ  ﴿فَِإمنَّ
َنا ( )ِإنَّ  -ٔفائدة :. َْالرعد/ الَِْساُب﴾ َوَعَليػْ  النموذجية الرسوؿ أكصاؼ للا جعل َأْرَسْلَناَؾ ِِبْلَقِّ
 كإف -ٕ. تعأب للا من ارك٨بت مصطفى أنو العظيم ا٣بلق صاحب معرفة على كاقعي دليل أكرب )ص(

 عليهم الكاملة ا٢بجة إللقاء اب٢بق العظيم رسولو إليهم فأرسل ، ىدل ببل سدل الناس ٓب ٱبلق للا
 .ُٓٔالنساء/ الر ُسِل﴾ بَػْعدَ  ُحجَّةٌ  اّلِلَِّ  َعَلى ِللنَّاسِ  َيُكوفَ  ﴿لَِئبلّ 
َ رَزَّجِغَ َِِّٓزَيُْْ هَُْ بَِّٕ ىُلٍَ اَُِّوِ ىٌَُ اُْيُلٍَ ًََُئِْٖ ارَّجَؼْذَ ؤَىٌَْاءَىُْْ ثَؼْلَ اَُّنُِ ًََُْٖ رَوْػََ ػَنْيَ اَُْْيٌُكُ ًَال اُنَّظَبهٍَ ؽَزَّ﴿ - ٕٓٔ

 ﴾عَبءَىَ ِْٖٓ اُْؼِِِْْ َٓب َُيَ ِْٖٓ اَُِّوِ ِْٖٓ ًٍَُِِّ ًَال َٗظِريٍ
٫برافاهتم اا٤بنّب كإتباع  إٌف الكافرين من اليهود كالنصارل لن يرضوا عن النيب )ص( إاٌل بَبؾ اإلسبلـ

كضبلالهتم الٍب نظموىا أبىوائهم ، فا٤بعركة إذف معركة عقائدية بْب ا٢بق كالباطل ، كيزعموف أف 
ستبصار كيزيد العلم كهبذا ا٥بدل يكثر اال )ِإفَّ ُىَدى اّلِلَِّ ُىَو اَْلَُدى(ابطلهم ىو ا٥بدل فقل ٥بم 

)كىٍيفى يىٍستىًطٍيعي  ف غرر الكمُب ٝبيع األحواؿ ، كتنمو التقول كتسكن النفوس كيستقيم السلوؾ 
ٍل مىٍن يػىٍغًلبيوي ا٥ٍبىوىٍل ؟( كأما ما أنتم عليو فهو ا٥بول بقولو  )َولَِئْن اتػَّبَػْعَت َأْىَواَءُىْم بَػْعَد الَِّذي ا٥ٍبيدى

هتم على آرائهم الزائفة كأىوائهم كلئن ساير  َجاَءَؾ ِمْن اْلِعْلِم َما َلَك ِمْن اّلِلَِّ ِمْن َوِلٍّ َوال َنِصرٍي(
ا٣بطاب  -ٔفائدة : الفاسدة بعد الذم جاءؾ من العلم ليس لك من يتوالؾ كٰبفظك كينصرؾ. 

كإف كاف لرسوؿ للا )ص( فإف أمتو داخلة ُب ىذا ا٣بطاب ، فمن يعمل منهم التطبيع مع 
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 بْب ا٤بسلمْب ليحققوا مصا٢بهم عَباؼ هبذه الغدة السرطانية الٍب زرعها العآب الغريبالصهيونية كاال
ُب ببلد ا٤بسلمْب فإنو منهم كمالو من للا من كٕب كالنصّب ، فإف العربة من اآلية بعمـو ا٤بعُب ال 

ككل من إتبع منافعو الشخصية كأىواءه كشهواتو كىو ٱبالف  -ٕٖبصوص السبب ُب النزكؿ. 
على سبيل  )ِإفَّ ُىَدى اّلِلَِّ ُىَو اَْلَُدى( -ٖ. ال َنِصرٍي()َما َلَك ِمْن اّلِلَِّ ِمْن َوِلٍّ وَ علمو كقناعاتو 

ا٢بصر كالتخصيص ، ىدل للا ىو ا٥بدل ، كما عداه ليس هبدل كإ٭با ىول ، كا٥بدل ال مساكمة 
ف  ةُ ، واملرونَ  ف املبادئِ  الّديةُ  وُ )إنَّ قليل أك كثّب ، كال ترضية على حساب ا٥بدل  فيو بشيءو 
بلؿ ، ك٠بي ا٥بول ألنو يهوم رأم عن شهوة كدافع إٔب ٧بٌرـ كيؤدم إٔب الضٌ كا٥بول  التعامل(

بلفظ ا١بمع كٓب يقل  )َأْىَواَءُىْم(بصاحبو ُب الدنيا إٔب ا٥باكية كُب اآلخرة إٔب جهنم. كإ٭با قاؿ 
منهم ال  كاحدو  )ىواىم( تنبيهان أف لكل كاحد منهم ىولن خاص غّب ىول اآلخر ، ٍب ىول كلُّ 

حكم للا بعصمة األنبياء كأهنم ال يعصوف للا ما أمرىم كيفعلوف ما يؤمركف، فبل كجو  -ٗيتناىى! 
عن اإلماـ الصادؽ لتحذيرىم من إتباع ىول الكفرة ، فوجب أف يكوف التحذير متوجهان إٔب األمة 

ٍارىة( )ع( ٍ جى  . ُّٖ/ِٗالبحار )ًإاٌيًٍؾ أىٍعًِبٍ كىًإ٠ٍبىًعٍي ايى
ؤمن أف يصدع اب٢بق على بصّبة من أمره ىو كمن إتبعو ، كاليبإب ٗبن ترشد اآلية على ا٤ب -٘

خالفو مهما قوم حزبو كإشتد أمره ، فمن عرؼ ا٢بق كإتبعو كاف للا كٕب أمره كانصره ، فبل ٱباؼ 
يػيقىاٍتًليويفى عىلىى  : )الى تػىزىٍاؿي طىائًفىةه ًمٍن أيمًٍَّب عن النيب )ص( )ِإفَّ ُىَدى اّلِلَِّ ُىَو اَْلَُدى(-ٙلـو البلئمْب. 

الىفىهيٍم حىٌبَّ أيىٌٍبى أىٍمري للًا( )َوَلْن تَػْرَضى  -ٚ. ّْْٔٗكنز العماؿ خرب  ا٢بٍىقًٌ ظىاًىرًينى الى يىضيرُّىيٍم مىٍن خى
لن يرضى العدك عن ا٤بسلمْب إالٌ ابلسقوط التاـ ك٧بو دينهم ، فالتدين ا٤بداىن للكفر ىو َعْنَك..( 

كليس معُب ىذا النعاشر اليهود كالنصارل كإ٭با ،  ٗالقلم/َلْو ُتْدِىُن فَػُيْدِىُنوَف﴾  ﴿َود وا عْب الكفر
ٍيًنػيويىيٍم  عن النيب )ص( ، النتبعهم بدينهم ٍاًمليويٍا األىٍشرىٍارى أبًىٍخبلىًقكيٍم تىٍسلىميويٍا ًمٍن غىوىاٍئًًلًهٍم ، كىابى : )جى

اًٍلكيٍم كىٍيبلى تىكيوينػيوياٍ ًمنػٍهي   .ُٗٗ/ْٕالبحار مي(أبًىٍعمى
 ﴾ىُْْ اُْقَبٍِوًَُٕاَُّنَِّٖ آرَْْنَبىُْْ اٌُِْزَبةَ َّزٌَُِْٗوُ ؽَنَّ رِالًَرِوِ ؤًَُُْئِيَ ُّآِْنٌَُٕ ثِوِ ًََْٖٓ ٌَّْلُوْ ثِوِ كَإًَُُْئِيَ ﴿ - ٕٔٔ

الذين يتجردكف من ا٥بول كاألان كيصدقوف مع أنفسهم كمع رهبم كمع الناس ، ال ٰبرفوف معا٘ب 
لكتاب عن مواضعو، كيؤمنوف اب٢بق الذم معك كيتدبركف القرآف الكرٙب كأيخذكنو منهجان كقائدان ا

من أىل الكتاب طائفة تقرأ الكتاب كتعطيو حقو ، قراءة بعلم أتخذ  )ُأْولَِئَك يُػْؤِمُنوَف ِبِو(٢بياهتم 
كمغزاىا ،  ٗبجامع قلوهبم كتدخل ُب شغاؼ أفئدهتم، فّباعوف ضبط لفظها كيتدبركف معناىا

كيفقهوف أسرارىا كحكمها ، أكلئك الذين يستقرئوف النص أكثر من قراءتو ، كيعرفوف مغزاه أكثر 
)ُأْولَِئَك يُػْؤِمُنوَف ِبِو( )َوَمْن َيْكُفْر ِبِو من مبناه ، كيعقلوف أف ما جئت بو ىو ا٢بق كيهتدكف هبديو 

ن ٙبريف كتاهبم التوراة كاإل٪بيل ليوافق أىواءىم كفرىم ابلكتاب جاء م  فَُأْولَِئَك ُىْم اْْلَاِسُروَف(
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إف الذين يتلوف الكتاب ببل تدبر معانيو  -ٔفائدة : ليشَبكا بو ٜبنان قليبلن أكلئك ىم ا٣باسركف. 
أكلئك ال يفقهوف ىداية للا ُب ىذا الكتاب ، كال يتأثركف أبحكامو ككأهنم يستهزئوف برهبم 

ُب قولو  عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٕآف حجة ٥بم كعليهم(. كأبنفسهم ألهنم غاب عنهم )إف القر 
ُلونَُو َحقَّ ِتبلَوتِِو( تعأب هي  )يَػتػْ ٍاًمًو ، كىيػىٍرجيويفى كىٍعدى ٍتًًو، كىيػىتػىفىٌقهيويفى ًبًو ، كىيػىٍعمىليويفى أبًىٍحكى : )يػيرىتًٌليويفى آايى

أيىٍٛبىً  هي كىيػىٍعتىربيكيفى ًبًقصىًصًو كى ٍتًًو ، كىٱبىىٍافػيويفى كىًعٍيدى للاي حىًفظى آايى تػىهيويفى بًنػىوىٍاًىٍيًو مىٍا ىيوي كى ريكيفى أبًىكىٍاًمرًًه كىيػىنػٍ
هي ، كىًإ٭بَّىٍا ىيوي كىدىرىسى حيريكيفىوي كىًتبلىكىةى سيوىرًًه كىدىرىسى أىٍعشىٍارىهي كىأىٍٟبىٍاسىوي ، حىًفظيويٍا حيريكيفىوي كىأىضىٍاعيويٍا حيديكيدى 

ٍتً  بػُّري آايى ٍاًمًو( ، قاؿ تعأب تىدى بػَُّروا آََيتِِو﴾ ًو كىاٍلعىمىلي أبًىٍحكى  ِٗص/﴿ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌؾ لَِيدَّ
ُلونَُو َحقَّ ِتبلَوتِِو( -ٖ .ُِٓ/ُالكاُب بعد أف يتلوه حق تبلكتو ساًلمةن من كٌل خطأ يتبعونو حق  )يَػتػْ

، فيحلوف حبللو كٰبرموف حرامو كيعملوف ٗبحكمو إتباعو ، فيكوف معُب ىذه التبلكة : اإلتباع 
﴿فَاقْػَرُءوا َما تَػَيسََّر ِمْن كيؤمنوف ٗبتشاهبو ، لذلك ذكر كيفية القراءة كفاعليتها كٓب يذكر كميتها 

اٍيىًة : )لىٍيسى اٍلقيٍرآفي اًبلتًٌبلىكىًة كىالى اٍلًعٍلمي اًبلٌرًكىاٍيىًة ، كىلىكً  عن النيب )ص( ، َِا٤بزمل/اْلُقْرآِف﴾  نَّ اٍلقيٍرآفى اًب٥بًٍدى
 .ِِْٔكنز العماؿ خرب  كىاٍلًعٍلمى اًبلدًٌرىاٍيىًة(

 ﴾اُْؼَبَُِٔنيَ ػَََِ كَؼَِّْزٌُُْْ ًَؤَِِّٗ ػٌََُِْْْْ ؤَْٗؼَْٔذُ اَُّزِِ ِٗؼَْٔزِِ امًُْوًُا بٍِْوَائََِْ ثَنِِ َّب﴿ - ٕٕٔ
 َعَلى َفضَّْلُتُكمْ  )َوَأّنِ ندكف كيستكربكف كما أكثر ىذه النعم الٍب أفاض للا هبا عليهم كىم يعا

هبذه النعم كهبذه الرسالة ، فهو تفضيل نعمة كليس تفضيل قيمة ، فعليكم أف تشكركا  اْلَعاَلِمَي(
النعمة كمنعمها كابلشكر تدـك النعم ، كأف ٙبذركا النقمة الٍب تلي كفر النعمة ، كللا لقد أىٍمهىلى 

أىنَّوي أىٮٍبىلى  أىنَّوي أىٍعٌذرى  حىٌبَّ كى أىنَّوي غىفىرى ، كىأىنَّوي أىٍنذىرى حىٌبَّ كى  ِإالَّ  اّلِلَِّ  َمْكرَ  أيََْمنُ  َفبل﴿، كىلقد سىتػىرى حىٌبَّ كى
كإ٘ب فضلت أسبلفكم على  اْلَعاَلِمَي( َعَلى َفضَّْلُتُكمْ  فائدة: )َوَأّنِ  .ٗٗاألعراؼ/ ﴾اْْلَاِسُروفَ  اْلَقْوـُ 

ُتمْ ﴿، بدليل قولو ضيبلن دائمان ُب ٝبيع العصورس تفعا٤بي زماهنم كلي رَ  ُكنػْ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّةٍ  َخيػْ
، فيأمركف األكائل لكوهنم أنصار عقيدة للا، كىنا التفضيل للمسلمْب َُُآؿ عمراف/﴾ِللنَّاسِ 

كىنا التفضيل مشركط  .اب٤بعركؼ كينهوف عن ا٤بنكر كيعتصموف ٕببل للا على الوجو الصحيح
فبمقدار توفّب ا٤بقدمات ٙبصل  ، فيحقق للا تعأب ٥بم خّب أمةذا حققوا أنصار للاابلنصرة، فإ

 .النتائج
 ﴾ُّنظَوًَُٕ ىُْْ ًَال شَلَبػَخٌ رَنلَؼُيَب ًَال ػَلٌٍْ ِٓنْيَب ُّوْجََُ ًَال شَْْئبً َٗلٌٍْ ػَْٖ َٗلٌٌْ رَغْيُِ ال ٌَّْٓبً ًَارَّوٌُا﴿ -ٖٕٔ
اسم الذم يكوف كل إنساف مسؤكالن عن نفسو ك٧باسبان على عملو ، : خافوا ذلك اليـو ا٢ب اتػَُّقوا

 ، ُٓاإلسراء/ ﴾ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزرَةٌ  َتِزرُ  الو ﴿كليست نفس تستطيع أف تعمل شيئان ٘باه نفسو أخرل 
َها يُػْقَبلُ  )َوال شفيع  الشافعْب ، ألنو ال َشَفاَعٌة( تَنَفُعَها )َوالأم فدية تقابل ما كسبت  َعْدٌؿ( ِمنػْ

ال يدفع عنهم أحد  يُنَصُروَف( ُىمْ  ، )َوال ّيونس/ ﴾ِإْذنِوِ  بَػْعدِ  ِمنْ  ِإالَّ  َشِفيعٍ  ِمنْ  َما﴿إاٌل إبذف للا 
جاء ا٣بطاب لبِب إسرائيل ليقوؿ ٥بم القوؿ األخّب  -ٔفائدة :  .عذاب للا، كللا غالب على أمره
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ستعراض أترٱبهم األسود ، ادؿ الطويل ، كبعد بعد إلقاء ا٢بجة عليهم كاملة كبعد ىذه اجملاهبة كا١ب
بعد ىذا كلو كىم على أبواب اإلنذار كقد أعذر من أنذر ، كىم على أبواب اإلٮباؿ كأخذ منهم 
 شرؼ األمانة كحسن ا٣ببلفة ، كىكذا الًَّذٍم الى تىًلٍيقي ًبًو األىمىاٍنىةي تىًلٍيقي ًبًو ا٣ٍبًيىاٍنىةي ، كالًَّذٍم ال تػىنػٍفىعيوي 

ٍل يىضيرُّهي ا٥ٍبىوىل ا اٍيىةي تىضيرُّهي اٍلًغوىاٍيىةي، كالًَّذٍم الى يىٍستىًقٍيمي ًبًو ا٥ٍبيدى  : )مىنٍ  عن النيب )ص( -ٕالضَّبلىلىةي ، ك ٥بًٍدى
اٍنىتٍ   ًدٍرىىمه  كىالى  ًدينىاره  يىكيوفى  أٍف الى  قػىٍبلى  اٍليػىٍوـى  ًمٍنوي  فػىٍليىٍستىٍحًللٍ  غىٍّبًهً  أىكٍ  ًعٍرضو  ًمنٍ  ألىًخٍيوً  مىٍظلىمىةه  لىوي  كى

ًتوً  ًبقىٍدرً  ًمٍنوي  أيًخذى  صىاًلحه  عىمىله  لىوي  كىافى  ًإفٍ   صىاًحًبوً  سىيًٌئىاتً  ًمنٍ  أيًخذى  حىسىنىاته  لىوي  يىكينٍ  ٓبىٍ  كىًإفٍ  مىٍظلىمى
ٍا٥بًًمٍ  عىلىى قػىٍومىان  ًإتػَّبىعى  : )مىنٍ ف الديث -ٖ .َِِ/ُركح البياف عىلىٍيًو !( فىحيًملى   ، زيٍمرىهًتًمٍ  ُبٍ  حيًشرى  أىٍعمى

ٍاهًبًمٍ  يػىٍوـى  كىحيويًسبى  ٍا٥بًًم(  يػىٍعمىلٍ  ٓبىٍ  كىًإفٍ  الًقيامىًة ًٕبًسى ٍرءي مىعى  عن النيب )ص(: ،َِِ/ُركح البيافأبًىٍعمى )اٍلمى
) اٍ  مىٍعًصيىةن  حىضىرى  : )مىنٍ وف الديث ِْْٖٔكنز العماؿ خرب  مىٍن أىحىبَّ أىنَّوي  فىكىرًىىهى  كىمىنٍ  ،عىنػٍهىا بى غىاٍ  فىكى

اٍ  غىٍابى  اٍ  عىنػٍهى بػَّهى أنَّوي  فىأىحى ٍا( فىكى  .من سورة البقرة ْٖك ْٕراجع اآليتْب  -ٗ .ا٤بصدر السابق حىضىرىىى
 ﴾اُظَّبُِِٔنيَ ػَيْلُِ َّنَبٍُ ال هَبٍَ َّّزِِمُهِّ ًَِْٖٓ هَبٍَ بَِٓبٓبً ُِِنَّبًِ عَبػُِِيَ بِِِّٗ هَبٍَ كَإَرََّٔيَُّٖ ثٌََِِِٔبدٍ هَثُّوُ بِثْوَاىَِْْ اثْزَََِ ًَبِمْ﴿ - ٕٗٔ

بعد أف أنذرت اآلايت السابقة بِب إسرائيل ، ليؤكد القرآف أف ا٤بسلمْب ىم كرثة رسالة للا ، كأف 
: فقد  املعىن .: أكامر كنواىي ِبَكِلَماتٍ خترب ، ا:  ابْػتَػَلى .بِب إسرائيل فقدكا تلك األىلية بظلمهم

)ع( بكلمات كىي اإلبتبلءات ا٤بتوالية عليو من أمره بذبح كلده ، كترؾ عائلتو  متحن للا إبراىيما
ُب صحراء مكة كا٥بجرة من أرض ا٤بشركْب ، ككسر األصناـ ، كاإللقاء ُب النار كغّبىا ، حٌب 

ّب خ نَّ فقاـ هًبي  )فََأَتَُّهنَّ(يتأىل هبذه اإلمتحاانت ليصل إٔب مراحل التكامل اإلنسا٘ب ا٤بتألق كىي 
 َوِمنْ  )قَاؿَ قدكة يقتدكف بك كيتبعونك ُب أقوالك كأفعالك  ِإَماماً( ِللنَّاسِ  َجاِعُلكَ  ِإّنِ  )قَاؿَ قياـ 

ال يصل إٔب ىذا  َعْهِدي( يَػَناؿُ  ال )قَاؿَ كطلب أف ٲبٌن على بعض ذريتو ابإلمامة أيضان  ُذرِّيَِّت(
زين ٢بدكد للا ٗبعُب من أىم شركط القيادة العاصْب ا٤بتجاك  )الظَّاِلِمَي(الفضل العظيم أحد من 

  .العدؿ كحسن السّبة
بتبلء إبراىيم من ربو تشريف لو كتربية كترشيح ٤بنزلة سامية ، كلفو أبكامر كنواىي ا -ٔفائدة: 

ستحقاقو لئلمامة العظمى ، كالقيادة الكربل الٍب يقتدل هبا ُب حياة الناس كمن صفاهتا ايظهر هبا 
صفات الكماؿ كا١بماؿ كا١ببلؿ ، كتركت ٝبيع النقائص كالعيوب ٩با جعلها أهنا حٌصلت على 

 ِصَراطٍ  ِإىَل  ُىِديَ  فَػَقدْ  ِِبّلِلَِّ  يَػْعَتِصمْ  َوَمنْ ﴿قاؿ تعأب  )العصمة(مؤىلة للصعود إٔب منزلة 
أئمة أىل البيت : )اًبلتػٍَّقوىل قيرًنىًت اٍلًعٍصمىةي( ، كىكذا انؿ ف غرر الكم،  َُُآؿ عمراف/ ﴾ُمْسَتِقيمٍ 

متداد للنبوة كنظاـ لؤلمة كزماـ الدين كصبلح الدنيا كعز ا٤بؤمنْب ا)ع( منزلة )اإلمامة( لكوهنم 
فاإلمامة ٩بنوعة عن الظا٤بْب ألهنم بعيدكف عن للا  الظَّاِلِمَي( َعْهِدي يَػَناؿُ  )ال -ٕ .ككحدهتم

الة أـ ا٣ببلفة أـ قيادة األمة أـ إمامة ٗبقدار ظلمهم ، كإهنم ال يصلحوف لكل إمامة ، كإمامة الرس
. كىل ىناؾ أمر أعظم من توٕب قيادة الناس على صراطو مستقيم ، فبل ٲبكن أف ٰبكم .الصبلة
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الناس حاكم ظآب أك فاسق ٍب يرضى ا٤بؤمنوف عن توليو أك منعو من ظلمو لئبل يدخلهم للا مدخلو 
  .ّّْ/ٕٓالبحارأىٍرًضًو( ُب  للاي  يػيٍعصىى أىفٍ  أىحىبَّ  فػىقىدٍ  ، اءً اًبٍلبػىقى  ًلظىآبًو  دىعىى : )مىنٍ  عن النيب )ص(

صلة القرابة ليست ابللحم كالدـ كالنسب عند للا كإ٭با ىي صلة عقيدة كصفة ُذرِّيَِّت(  )َوِمنْ  -ٖ
اآلية  -ٗ .إٲباف كإمامة قيادة ذات مؤىبلت خاصة ٭بوذجية فكران كقوالن كسلوكان كأخبلقان مع الناس

ات داللة مطلقة ، صحيح أهنا نزلت ُب خصوص السبب كلكن أريد ٥با عمـو ا٤بعُب ، فهي غّب ذ
فإمامة إبراىيم كانت بعد النبوة ، غّب منزلة إمامة أىل بيت ببل نبوة  -٘ .مقيدة بزماف كال مكاف

  .نبيان( إماـو  كلُّ   يسى لى  وي إمامان، كما أنَّ  نيبٌ  كلُّ   يسى )فلى 
ريف كفضل من للا ال تناؿ ابلكسب كإ٭با ٥با مؤىبلت خاصة لرعاية اإلمامة تكليف كتش -ٙ

: )ًإفَّ للاى عىزَّ كىجىلَّ ًإٚبَّىذى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(صطفاء ، ااألمة كحسن سياستها، كىي ٕباجة إٔب 
هي نىًبيىان  هي نىًبيىان كىًإفَّ للاى ًإٚبَّىذى ان قػىٍبلى أىٍف يػىتًَّخذى هي رىسيويالن  ،ًإبٍػرىٍاًىٍيمى عىٍبدى هي رىسيويالن  ،قػىٍبلى أىٍف يػىتًَّخذى كىًإفَّ للاى ًإٚبَّىذى

ًلٍيبلن  هي خى هي ًإمىٍامىان  ،قػىٍبلى أىٍف يػىتًَّخذى ًلٍيبلن قػىٍبلى أىٍف يػىتًَّخذى هي خى  )ِإّنِ فػىلىمٍَّا ٝبىىعى لىوي األىٍشيىٍاءى قىٍاؿى  ،كىًإفَّ للاى ًإٚبَّىذى
: ال ٱبرب للا  فلسفة الببلء رَب ُو( ِإبْػَراِىيمَ  )ابْػتَػَلى -ٚ. ُّّ/ُالكاُب (ِإَماماً  ِللنَّاسِ  َجاِعُلكَ 

سبحانو عباده حقيقة ألنو أعلم هبم من أنفسهم ، كلكنو يكلفهم ليظهر الناس معادهنم كحقيقتهم، 
 اّلِلَُّ  لَِيِميزَ ﴿كحٌب ٲبيز ا٣ببيث العاصي ا٤بستحق للعقاب من الطيب ا٤بطيع ا٤بستحق للثواب 

: )مىٍا ًمٍن قػىٍبضو كىالى بىٍسطو ًإالَّ كىً ًفٍيًو  عن اإلماـ الصادؽ )ع(و،  ّٕاألنفاؿ/ ﴾الطَّيِّبِ  ِمنْ  اْْلَِبيثَ 
ٍارًًه ًمًكٍاًرـه  ،ُبٍ اٍلًمحىًن ًمنىحه ًمنى للاً  -ٛ .ّْٓالتوحيد صبًٍتبلىءه(اً مىًشيَّةه كىقىضىٍاءه كى  كىُبٍ  ،كىُبٍ اٍلمىكى

ٍا اٍلكىرىٍامىٍاتي ،  ،ًخبػٍرىٍاته  اٍلمىشىقٍَّاتً  ٍتػيهى ٍاايىٍته هًنىٍاايى : )مىٍا ًمٍن بىًليىةو  عن اإلماـ العسكري )ع(كىُبٍ اٍلبىبلىايىٍ ًبدى
ٍيطي هًبىا !( ٍا نًٍعمىةه ٙبًي  .ّْٕ/ٖٕالبحار ًإالَّ كىً ًفيػٍهى

 ثَْْزِِ ؿَيِّوَا ؤَْٕ ًَبٍَِْٔبػََِْ بِثْوَاىَِْْ بََُِ ًَػَيِلَْٗب ُٓظًََِّ بِثْوَاىَِْْ َٓوَبِّ ِْٖٓ ارَّقِنًُاًَ ًَؤَْٓنبً ُِِنَّبًِ َٓضَبثَخً اُْجَْْذَ عَؼَِْنَب ًَبِمْ﴿ - ٕ٘ٔ 

 ﴾اَُُّغٌُكِ ًَاُوًَُّّغِ ًَاُْؼَبًِلِنيَ ُِِـَّبئِلِنيَ
زمة : اإلقامة كمبلاإلعتكاؼ: الدكراف، الطواؼ: ا٤بكاف الذم يرجع إليو كهتفو لو القلوب ، مثابة

مثابة مرجعان يتوبوف إليو كيَبددكف عليو كيتعلقوف  ِللنَّاِس( َمثَابَةً  اْلبَػْيتَ  َجَعْلَنا )َوِإذْ : املعىن .ا٤بكاف
بو كال ينفكوف عنو فهم مشدكدكف إليو كجعل أفئدة من الناس هتوم إليو ، فيحجونو كيقصدكنو 

وس كطهارهتا ، فهم ال يقصدكنو كحجر مرة بعد أخرل كىي دعوة إٔب ضيافة للا تعأب لَببية النف
طمئناف ، كأماف ألىلو ، كعدـ اموضع أمن كأماف ك  )َوَأْمناً(متثاالن ألمر للا تعأب اكإ٭با يقصدكنو 

سفك الدـ فيو ، كاف الرجل يرل قاتل أبيو ُب ا٢بـر فبل يتعرض لو ، كأيمن الذم ٰبجو من اىواؿ 
بُّ ما قبلو ، أم يقطع كٲبحو ما بْب العبد كربو أما حقوؽ يـو القيامة من حيث أف ا٢بج ا٤بربكر ٯبي 

ُذواالناس فبل ٲبحوىا شيء  ـِ  ِمنْ  )َواَّتَِّ ذكا صيغة أمر ، من مقاـ إبراىيم ٚبٌ اك  ُمَصلاى( ِإبْػَراِىيمَ  َمَقا
 مْسَاِعيَل(َوإِ  ِإبْػَراِىيمَ  ِإىَل  )َوَعِهْدنَ ا٤بعركؼ للناس ُب الكعبة ا٤بشرفة مكاانن للصبلة بقدر اإلمكاف 

َرا )َأفْ أمرانٮبا  خلصاه من األكاثف كا٣ببائث ككل النقائص ، ليكوف خالصان للطائفْب  بَػْيِت( َطهِّ
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حولو كا٤بعتكفْب ا٤ببلزمْب لو كا٤بقيمْب عنده كا٤بصلْب فيو بْب راكعو كساجدو كداعو ، فجمعت اآلية 
َرا )َأفْ  -ٔفائدة :  .ا٤بصلْبأصناؼ العابدين ُب البيت ا٢براـ : الطائفْب كا٤بعتكفْب ك   بَػْيِت( َطهِّ

حكم عاـ كإف أريد بو ا٣بصوص ، ٗبعُب طهر الكعبة كٝبيع بيوتو )مساجده( تعأب ُب األرض 
فيكوف حكمها حكمو ُب التطهّب كالنظافة كاإلحَباـ ، كإ٭با خص الكعبة ابلذكر ألنو ٓب يكن 

ُذوا:  ف الديث -ٕ .حينئذو غّبىا ـِ  ِمنْ  )َواَّتَِّ )ًإفَّ الرٍُّكنى )ا٢بجر األسود(  ُمَصلاى( ِإبْػَراِىيمَ  َمَقا
ٍقػيويتػىتىٍاًف ًمٍن يػىوىاًٍقٍيًت ا١بٍىنًَّة ، ًكلىٍوالى ٩بيىٍاسًَّة أىٍيًدٍم اٍلميٍشرًًكٍْبى ألى  ـي )مقاـ إبراىيم( ايى ضىٍاءىاتٍى مىٍا بػىٍْبى كىاٍلمىقىٍا

ٍغًرًب( ك٠ٌبى للا الكعبة بيتو لتشريفو كألنو ٯبذب قلوب ا٤بؤمنْب  -ٖ .ِِٔ/ُركح البيافاٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمى
ف غرر  .إليو ليجعلو مكاانن للعبادة ا٣بالصة من خبلؿ تطهّب قلوهبم كتقوية الركابط اإلٲبانية مع رهبم

اٍنىوي، للاً  نىظىرً  مىوىٍاًضعي  الطٍَّاًىرىةً  اٍلًعبىٍادً  : )قػيليويبي الكم  -ٗ .إلىٍيًو )لّبٞبو(( للاي  نىظىرى  بيوي قػىلٍ  طىهىرى  فىمىنٍ  سيٍبحى
ـي ًإبٍػرىٍاًىٍيمى( كاإلسبلـ ال يقدس شيئان من دكف للا كإ٭با يلفت النظر ألٮبيتو روي  ـي كيلُّوي مىقىٍا : )ا٢بٍىرى

 .الَببوية فهو الواسطة بْب العبد كربو
 ًََْٖٓ هَبٍَ آفِوِ ًَاٌَُِّْْْ ثِبَُِّوِ ِٓنْيُْْ آََٖٓ َْٖٓ اُضََّٔوَادِ ِْٖٓ ؤَىَِْوُ ًَاهْىُمْ آِٓنبً ثََِلاً ىَنَا اعْؼََْ هَةِّ بِثْوَاىُِْْ هَبٍَ ًَبِمْ﴿ - ٕٙٔ

 ﴾أَُْظِريُ ًَثِئٌَْ اُنَّبهِ ػَنَاةِ بََُِ ؤَػْـَوُّهُ صَُّْ هَِِْالً كَإَُٓزِّؼُوُ ًَلَوَ
من كيد ا١ببابرة كالغزاة كالقحط دعا إبراىيم )ع( ربو كطلب إليو اف ٯبعل البيت ا٢براـ مكاانن آمنان 

 آَمنَ  َمنْ  الثََّمَراتِ  ِمنْ  َأْىَلوُ  )َواْرُزؽْ كالعواصف كالزالزؿ، كٯبتمع فيو الناس للعبادة ببل خوؼ 
ُهمْ   َعْهِدي يَػَناؿُ  )الكاف دعاء إبراىيم األكؿ فيو إطبلؽ فجاء جواب ربو   اآلِخِر( َواْليَػْوـِ  ِِبّلِلَِّ  ِمنػْ

ا٤بتنوعة ا٤بادية كا٤بعنوية، نا ُب دعائو )ع( أف يرزؽ للا أىل ىذا البلد من الثمرات كى الظَّاِلِمَي(
ُهْم( آَمنَ  )َمنْ كقيده اب٤بؤمن  كيرزؽ للا من   َقِليبًل( فَأَُمتُِّعوُ  َكَفرَ  َوَمنْ  )قَاؿَ ، قاؿ تعأب جواابن لو ِمنػْ

اليدؿ الرزؽ على رضا للا عليو كفر أيضان كما يرزؽ ا٤بؤمن ، ألنو من حق ا٣بلق ٙبقيق الرزؽ ك 
أما الكافر فأمتعو ُب الدنيا قليبلن ككل متاع الدنيا قليل  َِاإلسراء/ ﴾َمُْظوراً  رَبِّكَ  َعطَاءُ  َكافَ  َوَما﴿

مهما كثر كتنوع فهو ٧بدكد ضمن مدة العمر كيتخللو ا٤بنغصات ، فتكوف لٌذاتو قليلة كتبعاتو كثّبة، 
 النَّارِ  َعَذابِ  ِإىَل  َأْضَطر هُ  )ثَّ نعم اآلخرة ، ككيف ال يقل ما يتناىى ؟ فهو متاع قليل ابلنسبة إٔب 

العقاب ُب اآلخرة ٤بن عصى كٛبٌرد كالثواب ٤بن أطاع كترٌشد، أما ُب الدنيا  اْلَمِصرُي( َوبِْئسَ 
:  (عن اإلماـ علي )عالقصاص على قدر ا١بناية ، كالرزؽ ٤بن سعى لو سعيو بران كاف أك فاجران ، 

ٍتًوً  ٓبىٍ  فىًإفٍ  يىٍطليبيكى  كىرًٍزؽه  تىٍطليبيوي  رًٍزؽه  :ِرْزقَافِ  الرِّْزؽُ ) ( أتى ؾى فالرزؽ الذم أيتيك  ُُِ/ُٔشرح النهج أىاتى
 ِإىَل  َأْضَطر هُ  )ثَّ  -ٔ: فائدة .٧بدد بدكاـ ا٢بياة إٔب األجل ، كالرزؽ الذم أتتيو رزؽ الرفاىية كالثراء

ختياره ٕبيث يتعذر : ٞبل اإلنساف على ما يضره ، كأف يفعل ما يكره اب راراإلضط النَّاِر( َعَذابِ 
،  ُِٖاألعراؼ/ ﴾يَػْعَلُموفَ  ال َحْيثُ  ِمنْ  َسَنْسَتْدرُِجُهمْ ﴿عليو التخلص منو ، كىذا مثل قولو تعأب 

عاصي : ٭بدىم ابلنعم كينسوا الشكر عليها ، فإذا أخذهتم النعمة كحجبوا عن ا٤بنعم بكثرة ا٤ب مبعىن
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من إمهاؿ للا للعصاة كٓب أيخذىم بغتة ُب الدنيا :  الكمة، عٌرضوا نفسهم لسخط للا تعأب ، 
نتقاـ ، ألف رٞبتو سبقت غضبو لّبل العباد رٞبة للا أف العفو كاإلحساف أحٌب إليو من األخذ كاال

: )اٍلميرىٍادي  عن الباقر )ع( الثََّمَراِت( ِمنْ  َأْىَلوُ  )َواْرُزؽْ  -ٕ .ُِاألنعاـ/ ﴾الرَّْْحَةَ  نَػْفِسوِ  َعَلى َكَتبَ ﴿
ًلكى أىفَّ الثَّمىرىٍاًت ٙبيٍمىلي ًإلىٍيًهٍم ًمنى اآلفىٍاًؽ(  كقد يتم زرع الثمرات ابلقرب منو ، ُُْ/٦ُبمع البيافًبذى

 كحصل كبلٮبا.
 ﴾اُْؼَُِِْْ أََُِّْغُ ؤَْٗذَ بَِّٗيَ ِٓنَّب رَوَجََّْ ثَّنَبهَ ًَبٍَِْٔبػَُِْ اُْجَْْذِ ِْٖٓ اُْوٌََاػِلَ بِثْوَاىُِْْ َّوْكَغُ ًَبِمْ﴿ - ٕٚٔ

: بٌْب سبحانو ُب ىذه اآلية كيف بُب املعىن .: األسس كاألصوؿ الٍب كانت قبل ذلك القواعد
إبراىيم البيت ا٢براـ، كقد كاف إبراىيم )ع( يبِب كإ٠باعيل )ع( يناكلو ا٢بجر فوصفا أبهنما رفعا 

يدعواف للا لطلب  .اْلَعِليُم( السَِّميعُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ  ِمنَّا تَػَقبَّلْ  )رَبػََّناإبراىيم قاؿ : البيت، كبعد أف أًب 
  .رضاه كقبولو للعمل ألف رضاه سبحانو مقياس صحة العمل

بصيغة ا٤بضارع حكاية عن ا٤باضي ، فهو من  )يَػْرَفُع(كرد التعبّب  ِإبْػَراِىيُم( يَػْرَفعُ  )َوِإذْ  -ٔفائدة: 
 .ستحضار ا٤باضي ككأنو ا٢باضر ، ككأف السامع ينظر إٔب البنياف كىو يرتفعان البياف كىو ٧باس

كيدؿ رفع األساس كىو البناء عليو أف البيت كاف مؤسسان قبل إبراىيم ، كإ٭با بِب على األساس 
ث هتدمت ف  ؿ من حجَّ ؿ من بىن الكعبة آدـ )ع( وأوّ : أوّ  وقيل عن أىل البيت )ع(السابق ، 

ُب اآلية داللة على اهنما بذال ُب ذلك غاية الوسع كٓب يقع  -ٕ .ُِْ/٦ُبمع البياف طوفاف نوح
كدلت اآلية  -ٖ .اْلَعِليُم( السَِّميعُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ  ِمنَّا تَػَقبَّلْ  )رَبػََّنامنهما تقصّب ُب البناء لذلك قاال 

ى درجة اإلتقاف ألنو بذؿ فيو ما أيضان على اف الواجب على كل مأمور بعمل إذا فرغ منو كىو أعل
كدلت االية إ٭با  -ٗ .( ٍب يتضرع إٔب للا ابلقبوؿكى لى أمى  نلٍ تى  كى لى مى عى  نٍ قً بوسعو ككامل جهده )أتى 

، كإف اإلخبلص  ِٕا٤بائدة/ ﴾اْلُمتَِّقيَ  ِمنْ  اّلِلَُّ  يَػتَػَقبَّلُ  ِإمنََّا﴿يتقبل للا األعماؿ ما خلص منها إليو ك
فضل الكعبة ال أبحجارىا كال ٗبكاهنا ، كلكن أمر  -٘ .اإلٲباف كدرجة اليقْبغاية الدين كأعلى 

 .ستقباؿ الكعبة ُب الصبلة ، كجعل التوجو إليها توجهان  تعأب الذم ال ٰبده مكافاتعبدم ك
 اُزٌََّّاةُ ؤَْٗذَ بَِّٗيَ ػََِْْنَب ًَرُتْ َٓنَبٌٍَِنَب َٗبًَؤَهِ َُيَ ََُِِْٓٔخً ؤَُّٓخً مُهَِّّّزِنَب ًَِْٖٓ َُيَ ََُِِِْْْٖٓٔ ًَاعْؼَِْنَب هَثَّنَب﴿ - ٕٛٔ

: إجعلنا خاضعْب لك منقادين ٢بكمك كمن ذريتنا من يسلم كجهو  مسلمي لك ﴾اُوَّؽُِْْ
علمنا مناسك ا٢بج ككل منهجك ا٤بستقيم لنقـو بو على كجهو  َمَناِسَكَنا( )َوَأِرنَ كٱبضع ٤بنهجو 

)أىٍفضىلي  وف غرر الكم: التعبد ٗبعناه العاـ.  النسكعمـو اللفظ ، ألف الصحيح كما يدؿ عليو 
َنا )َوُتبْ  .غىلىبىةي اٍلعىٍادىًة( السيئة ،اٍلًعبىٍادىةً  ىذا طلب أك رجاء ىو  الرَِّحيُم( التػَّوَّابُ  أَْنتَ  ِإنَّكَ  َعَليػْ

 )َواْجَعْلَنا -ٔفائدة:  .ضرب من العبادة، كإف ٓب يكن ىناؾ ذنب حٌب يقتدم هبما الناس
: أكؿ مراتب العبودية ، كاإلسبلـ درجات كمنازؿ كٛباـ العبودية تسليم َلَك( اإلسبلـ  ُمْسِلَمْيِ 

العبد كل نفس كنفيس إٔب ربو حٌب الوصوؿ إٔب درجة الكماؿ اإلنسا٘ب ، كىذا الكماؿ يتطلب 
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 -ٕ .ستسبلـ ألمر للا ابلرضاكأيضان أيٌب معُب اإلسبلـ من اال .عوانن من للا تعأب للوصوؿ إليو
كخص الذرية ابلدعاء كوهنم أحق ابلشفقة كإف إصبلح أكالد األنبياء كالعلماء سبب لصبلح عامة 

يػٍريكيمٍ  يػٍريكيمٍ  الناس )خى كالعمل الصاّب يساىم ُب صبلح الذرية كيزيد صاحبو ىدلن  -ٖ .ألىٍىًلًو( خى
اآلية ٙبث  -ٗ .ٗٔالعنكبوت/ ﴾ُسبُػَلَنا لَنَػْهِديَػنػَُّهمْ  يَنافِ  َجاَىُدوا َوالَِّذينَ ﴿كعلمان أبساليب العمل 

كىيػيٍغًلقي  ،كىًمٍفتىاٍحي الرٍَّٞبىةً  ،على الدعاء كالتضرع إٔب للا ، ألىفَّ الدُّعىٍاءى ًسبلىحي اٍلميٍؤًمًن كىىيوى ميخُّ اٍلًعبىٍادىةً 
ًة   : )الى يػىريدُّ اٍلقىضىٍاءى ًإاٌل الدُّعىٍاءى( عن النيب )ص(،  َٔغافر/ ﴾َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوِن ﴿أىبٍػوىٍابى النًٌٍقمى

 .ِٔٗ/ّٗالبحار
 اُْؼَيِّيُ ؤَْٗذَ بَِّٗيَ ًَُّيًَِّْيِْْ ًَاُْؾٌَِْٔخَ اٌُِْزَبةَ ًَُّؼَُِِّٔيُْْ آَّبرِيَ ػََِْْيِْْ َّزٌُِْ ِٓنْيُْْ هٌٍَُالً كِْيِْْ ًَاثْؼَشْ هَثَّنَب﴿ - ٜٕٔ

 ﴾اُْؾٌَُِْْ
إلستجابةلدعوة إبراىيم كإ٠باعيل ىي بعثة الرسوؿ الكرٙب بعد قركف طويلة ، الذم قاؿ : ككانت ا

ُلوأان دعوة أيب إبراىيم كبشرل عيسى  يقرأ آايت القرآف  اْلِكَتاَب( َويُػَعلُِّمُهمْ  آََيِتكَ  َعَلْيِهمْ  )يَػتػْ
الصحيحة ىي ىي كضع الشيء ُب موضعو ا٤بناسب من قوؿ أك عمل كالشريعة  )َوالِْْكَمَة(

:  العزيز اْلَِكيُم( اْلَعزِيزُ  أَْنتَ  )ِإنَّكَ يطهرىم من الشرؾ ككل العيوب كالنقائص  )َويُػزَكِّيِهْم(ا٢بكمة 
: من  فائدة: الذم يفعل ما تقتضيو ا٤بنفعة كا٤بصلحة  الكيمالقوم الذم ال ييقهر كال ييغلب ، 

كلكن ُب مورد إستجابة الدعاء قٌدـ َويُػزَكِّيِهْم(  ...ُهمْ )َويُػَعلِّمُ دعاء إبراىيم قدـ التعليم على التزكية 
، ليلفت أنظاران إف التزكية  ِا١بمعة/ ﴾َوالِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويُػَعلُِّمُهمْ  َويُػزَكِّيِهمْ ﴿ التزكية على التعليم

 اّلِلََّ  ُقواَواتػَّ ﴿أىم كأرقى كمقدمة على التعليم ، فبمقدار التزكية للنفس يتطور العلم كيتقٌدـ كقولو 
 .ِِٖالبقرة/ ﴾اّلِلَُّ  َويُػَعلُِّمُكمْ 

 ﴾اُظَّبُِؾِنيَ َُِْٖٔ آفِوَحِ كِِ ًَبَِّٗوُ اُلَُّْْٗب كِِ اطْـَلَْْنَبهُ ًََُوَلْ َٗلََْوُ ٍَلِوَ َْٖٓ بِالَّ بِثْوَاىَِْْ َِِّٓخِ ػَْٖ َّوْؿَتُ ًََْٖٓ﴿ - ٖٓٔ
: ابة كيقاؿ رغبت  الرغبة فيو و كيرغب عنو ،: ينصرؼ كيعرض ، الفرؽ بْب يرغب فييَػْرَغُب 

ستخف ا:  نَػْفَسوُ  َسِفوَ  .: أم زىدت فيو كإنصرفت عنو ورغبت عنوفيو أم أحببتو كملت إليو ، 
َناهُ هبا كأىاهنا ،  : ملة )دين( دمحم )ص( ىي ملة )دين( أبيكم  املعىن العاـ .خَبانها:  اْصَطَفيػْ

َناهُ  )َوَلَقدْ كيف تعرضوف عنها ؟ إبراىيم )ع( الذم إليو تنتسبوف ف نْػَيا ِف  اْصَطَفيػْ  ِف  َوِإنَّوُ  الد 
جتبيناه من بْب خلقنا كجعلنا ُب ذريتو أئمة يهدكف أبمران، كجعلناه اكلقد  الصَّالَِِي( َلِمنْ  اآلِخَرةِ 

ه على العا٤بْب خَبان دمحمان ُب الدنيا نبيان كفضلنااكلقد  .ُب اآلخرة من ا٤بشهود ٥بم اب٣بّب كالصبلح
كىو ُب اآلخرة ُب أعلى مكاف من العزة كالكرامة ، فمن أعرض عن ملة دمحم )ص( فقد أعرض عن 

  .ملة إبراىيم ، كالتفرقة بْب ملة دمحم )ص( كملة إبراىيم )ع( ىي سفو كٞبق كضبللة كجهل



 94   / اجلزء األوؿ  ٕٙٛ/ مدنية / عدد آَيهتا  ٕ/ سورة البقرة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر

 

 ﴾نيَاُْؼَبَُِٔ ُِوَةِّ ؤٍََِْْٔذُ هَبٍَ ؤٍَِِْْْ هَثُّوُ َُوُ هَبٍَ بِمْ﴿ - ٖٔٔ
ستجاب فور تلقي اإختاره ربو كأمره أف يسلم ، فلم يتلكأ كٓب ينحرؼ ك  َأْسِلْم( رَب وُ  َلوُ  قَاؿَ  )ِإذْ 

: من التسليم، سلمتأى  اْلَعاَلِمَي( ِلَربِّ  َأْسَلْمتُ  )قَاؿَ : أخلصت الدين  تعأب :  َأْسَلْمتُ األمر 
إبراىيم )ع( اإلسبلـ ا٣بالص الصريح  ستسلمت ألمر للا كخضعت ٢بكمو ، ىذه ىي ملةأم : ا

ينُ  ّلِِلَِّ  َأال﴿ نقياد كالقبوؿ منو ٤با يرد ، إسبلـ اإلنساف  تعأب ىو كصف اال ّالزمر/ ﴾اْْلَاِلصُ  الدِّ
عليو من للا سبحانو من حكم تكويِب من قضاء كقدر أك حكم تشريعي من أمر كهني كمن ىنا  

ية ُب عقبو كتوارثت فيهم حٌب كصلت ليعقوب فوٌصى هبا كاف لئلسبلـ مراتب ، كجعلها كلمة ابق
 ابلشهادتْب القبوؿ -أ : مراتب أربع اإلسبلـ -ٔ : فائدة .بنيو ، كاآلية الٍب بعدىا توضح ذلك

 َوَلمَّا َأْسَلْمَنا ُقوُلوا َوَلِكنْ  تُػْؤِمُنوا لَْ  ُقلْ  آَمنَّا اأَلْعَرابُ  قَاَلتْ ﴿ كافق أك القلب خالف سواء لساانن 
 ا٢بقة اإلعتقادات لكل القليب نقيادكاال التسليم -ب ، ُْا٢بجرات/ ﴾قُػُلوِبُكمْ  ِف  اإِلَيَافُ  َيْدُخلْ 

 ﴾اّلِلَِّ  َسِبيلِ  ِف  َوأَنُفِسِهمْ  ِبَِْمَواَلِِمْ  َوَجاَىُدوا يَػْراَتبُوا لَْ  ثَّ  َوَرُسوِلوِ  ِِبّلِلَِّ  آَمُنوا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنوفَ  ِإمنََّا﴿
 الٌلوامة كالنفس ، ا٥بول على يسيطر ا٥بدل أصبح ٕبيث ابلقلب اإلٲباف ترسخ إذا -ج  ، ُٓات/ا٢بجر 

 العبودية  صدؽ -د ، يراه كأنو للا يعبد اإلنساف صار ، ابلسوء األمارة النفس على تسيطر
 عندىا فتتواز  اثبتة مستقيمة الشخصية تصبح عليو كالتوكل إليو األمور كتفويض للا ألمر كالتسليم
 .ِٔيونس/ ﴾ََيَْزنُوفَ  ُىمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  ال اّلِلَِّ  َأْوِلَياءَ  ِإفَّ  َأال﴿ كاألخبلؽ كاإلٲباف العلم مطالب
 ﴾ٌََُُِِْٕٓٔ ْٗزًَُْْؤَ بِالَّ رٌَُٔرَُّٖ كَال اُلَِّّٖ ٌَُُْْ اطْـَلََ اَُِّوَ بَِّٕ ثَنَِِّ َّب ًََّؼْوٌُةُ ثَنِْوِ بِثْوَاىُِْْ ثِيَب ًًََطََّ﴿ - ٕٖٔ

كٓب يكتًف إبراىيم أف ٰبتفظ ٗبلتو )بدينو( بنفسو كإ٭با تركها ُب عقبو كجعلها كصيتو ُب ذريتو كىي 
، ككصى هبا إبراىيم بنيو كما كٌصى هبا يعقوب بنيو كذكرىم  ُُّالبقرة/ ﴾اْلَعاَلِميَ  ِلَربِّ  َأْسَلْمتُ ﴿

إختيار للا فبل إختيار لكم بعده فهو قمة اإلختيارات  بنعمة للا عليهم ُب إختيار الدين ٥بم ، فهو
 ِإفَّ  َبِِنَّ  )َيَ بل ىو ا٢بياة ، فذكقوا طعم ا٢بياة بو، كقوموا بو كطبقوا شرائعو كتزينوا بو كزينوه للناس 

يَن( َلُكمْ  اْصَطَفى اّلِلََّ  كأقل ما توجبو رعاية للا لكم ىو الشكر العملي قبل الشكر القوٕب   الدِّ
كٗبا أف ا٤بوت ٓب يكن بيد  ُمْسِلُموَف( َوأَنْػُتمْ  ِإالَّ  ََتُوُتنَّ  )َفبلتعأب على نعمة إختياره لكم الدين 

اإلنساف كٲبكن أف يداٮبو ُب كل ٢بظة فعليو أف يكوف ُب كل ٢بظة مسلمان كمستسلمان ألمر للا 
عن النيب ليو، متمسكان بو، ألف من عاش على شيء مات عليو ، كمن مات على شيء حشر ع

، لذلك صار ا٤بوت ٙبفة ا٤بؤمن ِْْٖٕكنز العماؿ خربًقيىامىتيوي(  قىٍامىتٍ  فػىقىدٍ  مٍ كٍ أحدي  مىٍاتى إذا ))ص( 
يَن( َلُكمْ  )اْصَطَفى -ٔفائدة :  .كرٰبانتو أعطاكم صفوة األدايف )من بْب ٝبيع الطرؽ( كىو  الدِّ

ان ف غرر الكموت ، دين اإلسبلـ فكونوا صفوة ا٣بلق كقادة ا٢بق حٌب ا٤ب : )ًإذىٍا ًإٍستىٍخلىصى للاي عىٍبدى
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ٍنىةى( ، ألف الدين القيم ىو ا٢بياة اآلمنة ا٤بطمئنة الٍب تعتمد التوازف بْب الركح كا١بسد ،  أى٥ٍبىمىوي الدًٌايى
ُب اآلية داللة على  -ٕ.. .كالدنيا كاآلخرة ، كا٢بياة كا٤بوت كاألمل كالعمل ، كالعلم كاإلٲباف

 )ِإبْػَراِىيمُ  -ٖ .غيب ُب كتابة الوصية قبل ا٤بوت ، سواء الوصية األخبلقية كالوصية الشرعيةالَب 
 عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٗ .خص البنْب ألهنم أجدر بقبوؿ الوصية ، كاألقربوف أكٔب اب٤بعركؼ بَِنيِو(

نىوي  مىنٍ  ني كىاٍلميٍؤمً  يىًدًه كىًلسىانًًو ، ًمنٍ  النَّاسي  سىًلمى  مىنٍ  : )اٍلميٍسًلمي   كىأىنٍػفيًسًهمٍ  أىٍموىا٥ًبًمٍ  عىلىىى  النَّاسي  ًإئٍػتىمى
 . ُٓصٕٓالبحار كىأىٍعرىٍاًضًهٍم(

 ثْوَاىَِْْبِ آثَبئِيَ ًَبَُِوَ بَُِيَيَ َٗؼْجُلُ هَبٌُُا ثَؼْلُِ ِْٖٓ رَؼْجُلًَُٕ َٓب ُِجَنِْوِ هَبٍَ بِمْ أٌَُْْدُ َّؼْوٌُةَ ؽَؼَوَ بِمْ شُيَلَاءَ ًُنزُْْ ؤَّْ﴿ - ٖٖٔ

 ﴾ٌََُُِِْٕٓٔ َُوُ ًََٗؾُْٖ ًَاؽِلاً بَُِيبً ًَبٍِْؾَنَ ًَبٍَِْٔبػََِْ
قاؿ اليهود إف يعقوب يـو مات أكصى بنيو ابليهودية كىم ٰبملوف كصاايه ، فيجيبهم أبهنم ٓب 
يكونوا حاضرين حْب إحتضار يعقوب )ع( كىو على فراش ا٤بوت ، إف الذم قالو يعقوب لبنيو 

 ِإََلَكَ  )نَػْعُبدُ ما ىو معبودكم بعد موٌب سأ٥بم ليستوثق منهم ، فأجابوه  بَػْعِدي( ِمنْ  ُبُدوفَ تَػعْ  )َما
مطيعوف ، أكدكا إذعاهنم  ُمْسِلُموَف( َلوُ  َوََنْنُ  َواِحداً  ِإََلاً  َوِإْسَحقَ  َوِإمْسَاِعيلَ  ِإبْػَراِىيمَ  آَِبِئكَ  َوِإَلوَ 

إبراىيم كالغرض الرباءة من الشرؾ كاإل٫براؼ عن ا٢بنيفية ة لرسالة للا كتسليمهم لو ، إبتباع ملَّ 
ـْ  -ٔفائدة :  .السمحة ، فبل حجة ألحد منهم ُب ترؾ اإلسبلـ كالدعوة إٔب غّبه  ُكنُتمْ  )َأ

حاضرين ، يريد ما كنتم حاضرين ٯبب أف يكوف الكبلـ عن علم  مبعىنأكنتم شهداء  ُشَهَداَء(
دلت اآلية إٔب أف دين للا كاحد كىو اإلسبلـ ُب كل  ِلُموَف(ُمسْ  َلوُ  )َوََنْنُ  -ٕككعي كحجة ، 

ينَ  ِإفَّ ﴿أمة كعلى لساف كل نيب  : ٗبعُب اإلسبلـ ، ُٗآؿ عمراف/ ﴾اإِلْسبلـُ  اّلِلَِّ  ِعْندَ  الدِّ
 .ستسبلـ  كلرسالتواال

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ ًَبٌُٗا ػََّٔب رَُْإٌََُُٕ ًَال ًَََجْزُْْ َٓب ًٌََُُْْ ًَََجَذْ َٓب َُيَب فََِذْ هَلْ ؤَُّٓخٌ رِِْيَ﴿ - ٖٗٔ
: كل إنساف لو عملو كٯبازل عليو ، كال يؤاخذ أحد بذنب أحد،  املعىن .: مضت إٔب رهبا خلت

ة إبراىيم كال ينفع أحدان إاٌل إٲبانو كتقواه كعملو الصاّب ىذا ما كسبو ، فإشتغالكم أنكم على ملَّ 
ب ىذا أمر فارغ كال ينفع كال ينجي ، بل الواجب عليكم نتساكإ٠باعيل كإسحاؽ ٗبجرد القوؿ كاال

أف تنظركا حالتكم الٍب أنتم عليها ، ىل تصلح للنجاة ؟ ألنكم مسؤكلوف عن أنفسكم على ضوء 
 َما )ََلَاأعمالكم ، كال ٱبلصكم حسنات أجدادكم الصا٢بْب كمن يعمل خّبان أك شران ٯبز بو 

ُتمْ  َما َوَلُكمْ  َكَسَبتْ  إنو سنة للا ُب عباده أال ٯبزم أحد  يَػْعَمُلوَف( َكانُوا َعمَّا ُتْسأَُلوفَ  َوال َكَسبػْ
 بىًِب  : )ايى  عن النيب )ص( .إاٌل ٗبا كسب كعمل كليس ىو مسؤكؿ عن عمل غّبه ، فلكل حسابو

اًشمو  ٍتًيػىِبَّ  الى  ىى ٍا٥بًًمٍ  النٍَّاسي  أيى ٍتيو٘بى  أبًىٍعمى أتى  ًبوً  : )مىٍن أىٍبطىأى  وعنو )ص( .َِْ/ُركح البياف أبًىٍنسىاًٍبكيٍم( كى
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ليوي  ركح  ا١بٍىنَّةى( دىخىلى  ٨بيًٍلصىا للاي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  قىاؿى  : )مىنٍ  وعنو )ص(، ا٤بصدر السابقنىسىبيوي(  ًبوً  ييٍسرًعٍ  ٓبىٍ  عىمى
، ا٤بصدر السابق( عىٍن ٧بىىٍارًـً للاً  : )أىٍف ٙبىٍجيزىهي  قاؿ )ص(قيل اي رسوؿ للا كما إخبلصها؟  ُِْ/ُالبياف

 .ّٖالنجم/ ﴾ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزرَةٌ  َتِزرُ  َأالَّ ﴿
 ﴾أُُْشْوًِِنيَ ِْٖٓ ًَبَٕ ًََٓب ؽَنِْلبً بِثْوَاىَِْْ َِِّٓخَ ثََْ هَُْ رَيْزَلًُا َٗظَبهٍَ ؤًَْ ىٌُكاً ًٌٌُُٗا ًَهَبٌُُا﴿ - ٖ٘ٔ

فالذم ال يتبع يبتدع!  )املتَبع(ٔب دين ا٢بق إ )املبَتدع(: ا٤بستقيم ، ا٤بائل عن الدين الباطل النيف
حتكار ا٥بدل تعصبان كمكران ، اقاؿ اليهود: كونوا يهودان هتتدكا ألف ا٥بداية ابليهودية كحدىا ! كىذا 

 ِمنْ  َكافَ  َوَما َحِنيفاً  ِإبْػَراِىيمَ  ِملَّةَ  َبلْ  )ُقلْ كقاؿ النصارل مثل قو٥بم ، كقاؿ للا لنبيو )ص( 
إ٘ب أتبع دين إبراىيم كىو التوحيد ا٣بالص كاإلسبلـ الصادؽ ، كٓب يكن إبراىيم من  (اْلُمْشرِِكيَ 

٫برفوا عن اا٤بشركْب ، بينما أنتم اي أىل الكتاب مشركوف إذف الصلة بينكم كبينو ، كىذا معناه أهنم 
٫براؼ عن الدين ا٢بنيف ، عرٌب عنها كشف عن مظاىر اال: فائدة .دينهم الصحيح بعد ٙبريفو

ُب العقيدة أك الشرؾ ُب ا٤بنهج كىكذا تكوف  ِبلشرؾلشرؾ سواء الشرؾ ا٣بفي أك ا١بلي ، سواء اب
 : )لىٍيسى ًمنٍَّا مىٍن دىعىٍا ًإٔبى عىصىًبيَّةو(عن النيب )ص(القومية شرؾ إذا كانت ببل دين ، كالعصبية شرؾ ، 

لقليب( شرؾ ، كإتباع ا٥بول كالعلمانية شرؾ ، كمقولة )ساعة لريب كساعة  ُُِٓسنن أيب داكد خرب
 ﴾ُمْشرُِكوفَ  َوُىمْ  ِإالَّ  ِِبّلِلَِّ  َأْكثَػُرُىمْ  يُػْؤِمنُ  َوَما﴿،  ّْالفرقاف/ ﴾َىَواهُ  ِإََلَوُ  اَّتََّذَ  َمنْ  َأرَأَْيتَ ﴿شرؾ 
 ... كىكذا.َُٔيوسف/
 ًَػَََِْ ٌٍََُٓ ؤًُرَِِ ًََٓب ًَاألٍَْجَبؽِ ًََّؼْوٌُةَ ًَبٍِْؾَنَ ًَبٍَِْٔبػََِْ ىَِْْبِثْوَا بََُِ ؤُٗيٍَِ ًََٓب بَُِْْنَب ؤُٗيٍَِ ًََٓب ثِبَُِّوِ آَٓنَّب هٌٌُُُا﴿ - ٖٙٔ

 ﴾ٌََُُِِْٕٓٔ َُوُ ًََٗؾُْٖ ِٓنْيُْْ ؤَؽَلٍ ثََْْٖ ُٗلَوِّمُ ال هَثِّيِْْ ِْٖٓ اُنَّجٌَُِّْٕ ؤًُرَِِ ًََٓب
ا عشر سبطان من إثِب عشر : األحفاد كىم أكالد إسرائيل كىو يعقوب بن إسحاؽ كىم إثناألسباط 

لتزاـ ابألصوؿ ا٣بطاب للمسلمْب ابال .إبنان ، كاألسباط ُب بِب إسرائيل كالقبائل ُب بِب إ٠باعيل
( آَمنَّا )ُقوُلوا: املعىن  .العامة للرسالة كىذا األصل األكؿ الٍب تبُب عليو ٝبيع األصوؿ ُب ىذا  ِِبّلِلَِّ
َنا أُنِزؿَ  )َوَماالدين القٌيم   ِإىَل  أُنِزؿَ  )َوَماكىو القرآف الكرٙب كاإلٲباف بو إٲباف ٗبحمد )ص(  (ِإلَيػْ

كالكتب السماكية ٓب تنزؿ إليهم ٝبيعان ، كإ٭با  َواأَلْسَباِط( َويَػْعُقوبَ  َوِإْسَحقَ  َوِإمْسَاِعيلَ  ِإبْػَراِىيمَ 
 ُموَسى ُأوِتَ  ا)َومَ نزلت إٔب إبراىيم كلكن صحة النسبة إٔب ا١بميع ابلنظر إٔب أهنم متعبدكف هبا 

 َأَحدٍ  بَػْيَ  نُػَفرِّؽُ  )الكالزبور ا٤بنزؿ على داككد   َربِِّْم( ِمنْ  النَِّبي وفَ  ُأوِتَ  )َوَماالتوراة كاإل٪بيل  َوِعيَسى(
ُهْم(  َلوُ  )َوََنْنُ  .ستثناء ، سواء عندىم كتاب أـ ٓب يكنانؤمن بكل نيب يؤمن بو دمحم )ص( دكف  ِمنػْ

وف مستسلموف ٤بنهج للا طائعوف  كحده كلريسيًلًو الكراـ ألهنم يستقوف من خاضع ُمْسِلُموَف(
أبلسنتكم ما يتوافق مع قلوبكم ألف النطق ابللساف  )ُقوُلوا( -ٔفائدة :  .معْب كاحد تقي نقي
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الدين ىي داللة على أف عطية  َربِِّْم( ِمنْ  النَِّبي وفَ  ُأوِتَ  )َوَما -ٕ .عتقاد ابلقلب نفاؽ ككفرابدكف 
عطية السعادة ُب الدنيا كاألخرة ، كفيو أف األنبياء مبلغوف عن للا ككسائط بْب للا كبْب خلقو ُب 

إشتملت اآلية على أنواع التوحيد  -ٖ .ُِٖآؿ عمراف/ ﴾َشْيء اأَلْمرِ  ِمنْ  َلكَ  َلْيسَ ﴿تبليغ دينو 
الصفات ، كإشتملت على اإلٲباف الثبلثة : توحيد الربوبية، كتوحيد األلوىية ، كتوحيد األ٠باء ك 

تلك الوحدة الكربل بْب الرسل كالرساالت السماكية ٝبيعان ىي  -ٗٔبميع الرسل كالكتب ا٤بنزلة. 
قاعدة التصور اإلسبلمي الٍب ٘بعل األمة الوارثة لئلسبلـ كالٍب ٘بعل النظاـ اإلسبلمي النظاـ العا٤بي 

ن أعرض عن ىذا النظاـ العا٤بي الواحد األصيل الٍب ٙبيا البشرية ٙبت ظلو ُب مودة كسبلـ، كم
 فََأنَّ  الضَّبلؿُ  ِإالَّ  اْلَقِّ  بَػْعدَ  َفَماَذا﴿فسوؼ تتبلقفو األنظمة ا٤بتنوعة الٍب تعيش الشقاؽ كالنفاؽ 

 كيف تعرضوف عن اإلٲباف كأيخذكم الضبلؿ ؟  ، تصرفوف :ِّيونس/ ﴾ُتْصَرُفوفَ 
 ﴾اُْؼَُِِْْ أََُِّْغُ ًَىٌَُ اَُِّوُ كٌََََْْلٌَِْيُْْ شِوَبمٍ كِِ ىُْْ كَةََِّٗٔب رٌٌَََُّْا ًَبِْٕ اىْزَلًَا كَوَلْ ثِوِ َٓنزُْْآ َٓب ثِِٔضَِْ آَٓنٌُا كَةِْٕ﴿ - ٖٚٔ

َا تَػَولَّْوا )َوِإفْ ىتدكا افإف آمن اآلخركف ٗبثل ما آمن بو ا٤بسلموف فقد  كإف  ِشَقاٍؽ( ِف  ُىمْ  فَِإمنَّ
متناع ا: دؿ تنكّب شقاؽ على  الشقاؽم ُب منازعة كإفَباؽ كعناد للحق أعرضوا كرفضوا فإ٭با ى

الوفاؽ ، الذم يكوف ُب شق معْب، كللا كرسولو ُب شق آخر ، كيتبع ا٤بشاقة العداكة البليغة 
 السَِّميعُ  َوُىوَ  اّلِلَُّ  )َفَسَيْكِفيَكُهمْ كالبغضاء كالعمل ٗبا يؤذم ، ٥بذا كعد للا رسولو أف يكفيو إايىم 

فسيحميك للا من شرىم ىذا كعد من للا لنصرة اإلسبلـ على أعدائو ، كقد أ٪بز كعده  اْلَعِليُم(
لرسولو )ص( كسيتم نصره لؤلمة اإلسبلمية كيكفيهم مكر ا٤باكرين كللا ٥بم اب٤برصاد كىو 

ظهر منها  أبفعا٥بم ما )اْلَعِليُم(١بميع األصوات إبختبلؼ اللغات مع تفنن ا٢باجات  )السَِّميُع(
 كفيو معجزة اإلخبار ابلشيء قبل كقوعو. .كما بطن

 ﴾ػَبثِلًَُٕ َُوُ ًََٗؾُْٖ طِجْـَخً اَُِّوِ ِْٖٓ ؤَؽََُْٖ ًََْٖٓ اَُِّوِ طِجْـَخَ﴿ - ٖٛٔ
َغةَ  ( )ِصبػْ : الصبغ ما يلوف بو الثياب فإنو حلية ا٤بصبوغ ، الصبغة ُب اآلية مستعارة لفطرة للا  اّلِلَِّ

اس عليها فإهنا حلية اإلنساف ، فطرة متجانسة مع ا٤بنطق اإلنسا٘ب ، شبهت ا٣بلقة الٍب فطر الن
السليمة ذات الفطرة ا٤بستقيمة بصبغ الثوب من حيث أف لكل كاحدة منها حيلية ، كالتقدير صبغة 

 َغةَ )ِصبػْ كقد تكوف  .ستعداد قبوؿ ا٢بق كإتباعو كالتحلي ٕبلية اإلٲبافاللا أم فطران للا كخلقنا على 
) اإلٲباف بو ألف اإلٲباف يطهر النفوس كيهذهبا كيزكيها كيرفعها بصفات ٭بوذجية ٩بيزة ٩با ٯبعلها  اّلِلَِّ

َغةَ مفضلة ُب الوسط اإلجتماعي  ( )ِصبػْ العبودية الكاملة  تعأب كما أركعها من صبغة ، إذف  اّلِلَِّ
م لغّب للا ، للماؿ أك للجاه أك : ال كزف لكل الصبغات ا٤بنحرفة كا٤بزيفة الٍب تكوف عبوديته

َغةَ . .للنساء ( )ِصبػْ ستقيموا لو حٌب يستقيم لكم فيكوف ادينكم القيم ، إلزموا دينكم بكليتو ك  اّلِلَِّ
لكم صبغة ٩بيزة كصفة مهمة ابرزة من صفاتكم ، كصار للدين طبيعة مؤثرة فيكم كتعرفوف هبا 
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بع سلوككم ُب أقوالكم كأعمالكم كما يظهر كتؤثركف ابلناس من خبل٥با فهي صفة لكم كصبغة تط
كىي الٍب  ُِّ/ُنور الثقلْب: )ًصبػٍغىةي للًا ًىيى اإًلٍسبلىـي( عن اإلماـ الصادؽ )ع(أثر الصبغ ُب الثوب. 

تقـو عليها كحدة اإلنسانية ُب العآب ، صفة إنسانية متكاملة ٘بمع اإلٯبابيات كتنفي السلبيات 
َغةَ ميع ال تعصب فيها كال أحقاد كال أجناس فيها كال الواف لتقـو عليها صفات ٧بببة للج  )ِصبػْ

) كلمة بليغة كاسعة الداللة ، دقيقة ا٤ببُب عميقة ا٤بعُب ، كلمة شفافة تدخل إٔب مشاعر  اّلِلَِّ
ا تدكر مع حركة الدـ كتنسجم مع أسس الطبع كيهواىا البشر كطموح اإلنساف ببل إستئذاف ، ألهن

َغًة( اّلِلَِّ  نْ مِ  َأْحَسنُ  )َوَمنْ  ال احد ُب العآب أيٌب بنظاـ متكامل يتصف بصفات جذابة متوازنة  ِصبػْ
٧ببوبة تكوف صبغتو البارزة عليو كيكوف أحسن من صبغة للا كنظامو كدينو القيم الٍب تنمو ا٢بياة 

 .متسامية ُب ظلو كتنحرؼ ُب غّبه
الصبغ فقس الشيء بضده ، ألهنا من  وإذا أردت أف تعرؼ الفرؽ بي صبغة هللا وبي غريىا

تيعرؼ حقيقة األشياء بضدىا ، مثل اليهود تصبغ أبناءىا بطبائع اليهود ككذلك النصارل ، فهم 
يلقنوف أكالدىم عادات اليهودية كالنصرانية ، ككذلك ا٤بسلموف يصبغوف أبناءىم بعلـو القرآف 

النفس ُب إقامتها فتنهى عن الفحشاء الكرٙب كابلعبادات ، فتظهر أثر الطهارة ُب الصبلة كتزكية 
مطيعوف ُب إتباع صبغتو ا١بميلة ، ال نطيع ما صبغنا عليو عادات  َعاِبُدوَف( َلوُ  )َوََنْنُ كا٤بنكر 

كتقاليد اآلابء كاألجداد غّب ا٤بؤمنْب الذين يغلب عليهم العيرؼ على الدين ، كال نتبع كل األنظمة 
 ، الٍب فرقت الناس، ٫بن نؤمن بصبغة للا الواحدة كنرفض كل الوضعية الٍب ٙبكم بغّب ما أنزؿ للا

األلواف األخرل من الصبغات ، كال ندع ٢بواجز اللغة كا٤بصلحة كاإلقليم كا٤بذىب كاللوف كالعنصرية 
نواع الصبغات كالتشكيبلت، ك٫بن أ. أف تفرقنا ، تطلي كل ٝباعة بلوف ٨بتلف فتكوف .كالعصبية

 لَتَػْهِدي َوِإنَّكَ ﴿..؟ .( الواحدة ا٤بوحدة ا٤بتحدة كمن أحسن من للا صبغةنطلي أنفسنا )بصبغة للا
مىٍن نىظىرى ًبعىٍقًلًو ): ٚٛهنج الببلغة خطبة ف ّٓ-ِٓالشورل/ ﴾ِصَراِط اّلِلَِّ  ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإىَل 

(اً كى    ٍستػىٍبصىرى ًبقىٍلًبًو ريًشدى كىىيًدمى ًإٔبى ًصرىٍاطو ميٍستىًقٍيمو
 ﴾ُٓقِِْظٌَُٕ َُوُ ًََٗؾُْٖ ؤَػَْٔبٌُُُْْ ًٌََُُْْ ؤَػَْٔبُُنَب ًََُنَب ًَهَثٌُُّْْ هَثُّنَب ًَىٌَُ اَُِّوِ كِِ ؤَرُؾَبعٌَُّٗنَب هَُْ﴿ - ٜٖٔ
لكثرة بعث األنبياء  : إٌدعى اليهود أهنم أحق ابلدين املعىن .: اجملادلة ُب ا٤بسائل ا٣ببلفية ااجة

 يفضل كال ، ا١بميع كرب َورَب ُكْم( رَبػ َنا )ُىوَ  حباؤه ، فردىم القرآف أبف للافيهم كأهنم أبناء للا كأ
 جزاء لنا جزاء أعمالنا كلكم َُمِْلُصوَف( َلوُ  َوََنْنُ  َأْعَماُلُكمْ  َوَلُكمْ  َأْعَمالَُنا )َولََنا شعب على شعب

 املعىن .ا٣ببلص يكوف ابإلخبلصك  َُمِْلُصوَف( َلوُ  )َوََنْنُ  غّبه )ذنب( كزر أحد يتحمل ال أعمالكم
 عن أعمالنا من مسؤكلوف ك٫بن كربكم ربنا فهو كربوبيتو كحدانية للا : ال موضع للجدؿ ُب العاـ

 كىذا شيئان  بو نشرؾ كال  ٨بلصوف ك٫بن ، غّبكم دكف من عن أعمالكم كأنتم مسؤكلوف دكنكم
ًقيػٍقىةه  حىقٌو  )ًلكيلًٌ  : عن النيب )ص( -ٔ فائدة: .كااجة للجدؿ قابل كغّب الثابت ا٤بسلمْب موقف  حى
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ًقيػٍقىةى  بػىلىغى عىٍبده  كىمىاٍ  بَّ  الى  حىٌٌب  ،اإًلٍخبلىصً  حى مستدرؾ الوسائل ٰبيٍمىدى عىلىٍى شىيءو ًمٍن عىمىلو (  أىفٍ  ٰبًي
ينُ  ّلِِلَِّ  َأال﴿ َُصُ ـي اإًلٍخبلىًص ًإجٍ النيب )ص(عن ،  ّالزمر/ ﴾اْْلَاِلصُ  الدِّ ٍاًرـٍ(: )ٛبىىٍا كنز   ًتنىٍابي اٍلمىحى

 .ّْْٗٗالعماؿ خرب
 ًََْٖٓ اَُِّوُ ؤَّْ ؤَػَُِْْ ؤَؤَْٗزُْْ هَُْ َٗظَبهٍَ ؤًَْ ىٌُكاً ًَبٌُٗا ًَاألٍَْجَبؽَ ًََّؼْوٌُةَ ًَبٍِْؾَنَ ًَبٍَِْٔبػََِْ بِثْوَاىَِْْ بَِّٕ رَوٌٌَُُُٕ ؤَّْ﴿ - ٓٗٔ

 ﴾رَؼٌََُِْٕٔ ػََّٔب ثِـَبكٍَِ اَُِّوُ ًََٓب اَُِّوِ ِْٖٓ ػِنْلَهُ شَيَبكَحً ًَزََْ َِّْٖٓٔ ؤَظَُِْْ
يتابع القرآف الرد على أىل الكتاب ُب إدعاءاهتم كمنها أهنم أكٔب هبؤالء الرسل ا٤بذكورين من 

ـْ  َأْعَلمُ  )أَأَنْػُتمْ ا٤بسلمْب ألهنم كانوا ىودان أك نصارل ، فرٌد للا عليهم  ُ( َأ ليس ىذا سؤاالن بل  اّلِلَّ
ستنكار ىل أنتم أعلم من للا بعبادة أنبيائو ؟! كفيو من اال .يخان ، حيث ال ٧بل للسؤاؿ إطبلقان توب

( ِمنْ  ِعْنَدهُ  َشَهاَدةً  َكَتمَ  ممَّنْ  َأْظَلمُ  )َوَمنْ ما يقطع ا٣بصاـ  ال أحد أظلم ٩بن أخفى ككتم ما  اّلِلَِّ
كال أحد أظلم ٩بن كتم ما أخرب للا عنو شتملت عليو آايت التوراة كاإل٪بيل من البشارة برسوؿ للا ا

كللا مطلع على  تَػْعَمُلوَف( َعمَّا ِبَغاِفلٍ  اّلِلَُّ  )َوَمامن أف األنبياء الكراـ السابقْب كانوا على اإلسبلـ 
  .أعما٥بم ا٤بنحرفة ك٦بازيهم عليها كفيو كعيده شديد

 َوَمنْ  الشََّهاَدةَ  َتْكُتُموا َوال﴿ كتماف الشهادة أعظم الظلم ككذلك كتماف ا٢بقائق كالعلـوفائدة: 
ٍن  عن النيب )ص( .ِّٖالبقرة/ ﴾قَػْلُبوُ  آِثٌ  فَِإنَّوُ  َيْكُتْمَها ٍافى كىمى ٍا كى ٍادىةن ًإذىٍا ديًعيى ًإلىيػٍهى تىمى شىهى : )مىٍن كى

) فهي شهادة عندىم مودعة من للا ال من ا٣بلق ، فيقتضي  ،ُّْٕٕكنز العماؿ خرب شىًهدى الزُّكيرى
 .العناية كالرعاية إبقامتها على الوجو الصحيح

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ ًَبٌُٗا ػََّٔب رَُْإٌََُُٕ ًَال ًَََجْزُْْ َٓب ًٌََُُْْ ًَََجَذْ َٓب َُيَب فََِذْ هَلْ ؤَُّٓخٌ رِِْيَ﴿ - ٔٗٔ
 فتخار ابآلابء كاإلتكاؿ، للمبالغة ُب الزجر عما ىم عليو من اال من سورة البقرةٖٗٔتكرير اآلية 

نَػُهمْ  أَنَسابَ  َفبل الص ورِ  ِف  نُِفخَ  فَِإَذا﴿على أ٦بادىم ، قاؿ تعأب  ، تؤكد  َُُا٤بؤمنوف/ ﴾يَػْوَمِئذٍ  بَػيػْ
ىذه قاعدة أقرهتا  .اآلية مرة اثنية أبف النفع ا٢بقيقي ابألعماؿ ال ابألنتساب اجملرد ٤بواقع الرجاؿ

َب بشفاعة الشافعْب ك٪بعلها كسيلة لنا ُب النجاة األدايف ٝبيعان كثبتها القرآف كأيدىا العقل ، فبل نغ
إذا ٫بن أسأان ُب عملنا ، فكل أمة من السلف كا٣بلف ٘بزل بعملها كال تنتفع أمة بعمل غّبىا ال 

 ََتِْلكُ  ال يَػْوـَ ﴿تيسألوف عنهم كال ىم ييسألوف عنكم فالواجب عليكم اإلىتماـ ٗبا تيسألوف عنو 
ختبلؼ اتطور الزماف ال يؤثر ُب  -ٔفائدة :  .ُٗاإلنفطار/ ﴾ّلِِلَِّ  يَػْوَمِئذٍ  ْمرُ َواألَ  َشْيئاً  لِنَػْفسٍ  نَػْفسٌ 

 -ٕتفكر تفكّبان مستقبلن دكف التأثّب بسلبيات األمم السابقة ،  على األمة أفٍ  التشريع، كإفَّ 
خطاب اآلية للمجموع ك٥با مسؤكلية عامة ، كل أمة ٥با دكر معْب ُب حركة التأريخ ضمن كاقعها 
ا٣باص هبا، كعلى األمم األخرل أف تستقل عنها كتبِب حياهتا ضمن ظركفها ، ذلك أف للا ال 
 يسألنا عما فعل الناس كإ٭با يسألنا عما فعلنا ٫بن ، فيكوف ا١بزاء من نفس العمل ، كتكوف النتائج 
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اإلماـ عن على قدر ا٤بقدمات ، كاألمة ىي الٍب تبِب مستقبلها بنفسها كىي حيث تضع نفسها ، 
 .: )الى تػىٍقصيريكياٍ أىٍكالىدىكيٍم عىلىى آدىاًٍبكيٍم ، فىًإنػَّهيم ٨بىٍليويقػيويفى ًلزىمىٍافو غىٍّبً زىمىاًٍنكيٍم(علي )ع( 

 

 انجزء انثاوي مه انقزآن انكزيم
 بََُِ َّشَبءُ َْٖٓ َّيْلُِ ًَأَُْـْوِةُ أَُْشْوِمُ َُِِّوِ هَُْ ْْيَبػََِ ًَبٌُٗا اَُّزِِ هِجَِْزِيِْْ ػَْٖ ًَالَّىُْْ َٓب اُنَّبًِ ِْٖٓ اَُُّلَيَبءُ ٍََْوٌٍُُ﴿ - ٕٗٔ

 ﴾َُْٓزَوٍِْْ طِوَاؽٍ
ضطراب ُب الرأم ا:  السفو والسفاىة: ضعفاء العقوؿ ُب األمور الدينية كالدنيوية ، الس َفَهاُء 

فسادان  ضطراب األخبلؽاضطراب العقل طيشان كجهبلن ك اكالفكر كالعقل كاألخبلؽ ، كيسمى 
: ا١باىل الغيب الذم ال يعلم كال يدرم أنو ال يعلم ، فبل يستقيم عقلو كتضطرب مواقفو  والسفيو

َلِتِهمْ  َعنْ  َوالَُّىمْ  )َما: قاؿ السفهاء من اليهود كا٤بشركْب  املعىنكيكوف مصدر إزعاج للعقبلء ،   ِقبػْ
َها( َكانُوا الَِّت  ٤بقدس كقد صلى النيب )ص( كاألنبياء أم ما الذم صرؼ كجوىهم عن بيت ا َعَليػْ

قبلو ٫بوه مدة طويلة أبمر للا ، ٍب أمره للا أف يتوجو إٔب الكعبة كإف للا سبحانو يعلم أف اليهود 
كمثلو  َواْلَمْغِرُب( اْلَمْشِرؽُ  )ّلِِلَِّ كا٤بشركْب سوؼ يستغلوف ذلك ابلنيل من النيب )ص( كرسالتو 

ختيار ا، األماكن ال فضل ٥با ُب ذاهتا كما يشرفها ىو  ُُٓالبقرة/ ﴾اّلِلَِّ  َوْجوُ  فَػَثمَّ  تُػَول وا فَأَيْػَنَما﴿
 ِصَراطٍ  ِإىَل  َيَشاءُ  َمنْ  )يَػْهِديللا ٥با ، كإف ٝبيع ا١بهات كالكعبة كبيت ا٤بقدس كلها  تعأب 

 ستقيم .صبلتو يسّب على الصراط ا٤بفإذا إختار لعباده قبلة فمن يتوجو إليها ُب  ُمْسَتِقيٍم(
 : فائدة 

َلِتِهمْ  َعنْ  َوالَُّىمْ  )َما -ٔ َها( َكانُوا الَِّت  ِقبػْ ت اآلية على أنو ال يعَبض على أحكاـ للا إال دلَّ  َعَليػْ
سفيو جاىل معاند صغّب العقل ، أما ا٤بؤمن العاقل الرشيد يتلٌقى أحكاـ ربو الصحيحة ابلقبوؿ 

 ِمنْ  اْْلِيَػَرةُ  ََلُمْ  َيُكوفَ  َأفْ  َأْمراً  َوَرُسولُوُ  اّلِلَُّ  َقَضى ِإَذا ْؤِمَنةٍ مُ  َوال ِلُمْؤِمنٍ  َكافَ  َوَما﴿كالتسليم 
الصبلة كٝبيع العبادات من اجلواب ٤باذا الصبلة إٔب جهة معينة ؟  -ٕ .ّٔاألحزاب/ ﴾َأْمرِِىمْ 

يو كال ٦باؿ فيها األمور التوقيفية على تعبّب الفقهاء ٗبعُب تتوقف عبادهتا على بياف للا ٥با بلساف نب
: )الى قػىٍوؿى ًإالَّ ًبعىمىلو ، كىالى قػىٍوؿى كىالى  عن النيب )ص(للظنوف كإ٭با النص الصريح الصحيح الثابت، 

 َيَشاءُ  َمنْ  )يَػْهِدي -ٖ .َٕصُالكاُب عىمىلى ًإالَّ بًًنيَّةو، كىالى قػىٍوؿى كىالى عىمىلى كىالى نًيَّةى ًإالَّ إبًًصىاٍبىًة السُّنًَّة(
ا٥بداية كالضبلؿ ٥بما أسباب من اإلنساف كا٤بسببات من للا ، كال تكوف  ُمْسَتِقيٍم( ِصَراطٍ  ىَل إِ 

: )ًإفَّ للاى تػىعىٍأبى ا٢بٍىًلٍيمي  عن اإلماـ اجلواد )ع(ا٤بسببات إالٌ على ضوء األسباب الٍب يصنعها اإلنساف ، 
ٍنىعي مىٍن ٓبٍى يػىٍقبىٍل ًمٍنوي عىطىٍاهي، كىًإ٭بَّىٍا يىًضلُّ مىٍن ٓبٍى اٍلعىًلٍيمي ًإ٭بَّىٍا غىضىبيوي عىلىى مىٍن ٓبٍى يػىٍقبى  ٍل ًمٍنوي ًرضىٍاهي ، كىًإ٭بَّىٍا ٲبى

ٍاهي !( ٯبب أف يتهيأ ا٤بؤمنوف لكل ا٤بؤامرات كاإلشاعات كيرٌدكا  -ٗ .ِٓ/ٖالكاُب يػىٍقبىٍل ًمٍنوي ىيدى
 .َواْلَمْغِرُب( اْلَمْشِرؽُ  ّلِِلَِّ  ُقلْ  ...)َسيَػُقوؿُ  كا الفتنة من مهدىانتشارىا كليئدي اعليها ليحولوا دكف 
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 عَؼَِْنَب ًََٓب شَيِْلاً ػٌََُِْْْْ اُوٌٍٍَُُّ ًٌٌَََُّٕ اُنَّبًِ ػَََِ شُيَلَاءَ ُِزٌٌٌَُُٗا ًٍََـبً ؤَُّٓخً عَؼَِْنَبًُْْ ًًََنَُِيَ﴿ - ٖٗٔ
 اَُِّوُ ًَبَٕ ًََٓب اَُِّوُ ىَلٍَ اَُّنَِّٖ ػَََِ بِالَّ ٌََُجِريَحً ًَبَٗذْ ًَبِْٕ ػَوِجَْْوِ ػَََِ َّنوَِِتُ َِّْٖٓٔ اُوٌٍٍََُّ َّزَّجِغُ َْٖٓ ُِنَؼََِْْ بِالَّ ػََِْْيَب ًُنذَ اَُّزِِ اُْوِجَِْخَ

 ﴾هَؽٌِْْ َُوَءًُفٌ ثِبُنَّبًِ اَُِّوَ بَِّٕ بِميَبٌَُْْٗ ُُِْؼِْغَ
 كما جعلناكم مهتدين إٔب الصراط ا٤بستقيم ،إشارة إٔب مفهـو اآلية ا٤بتقدمة، أم   )وََكَذِلَك(
كما أٝبل كأجل التعبّب القرآ٘ب ُب كصف األمة ا٤بسلمة على إطبلؽ معناىا  َوَسطا( أُمَّةً  )َجَعْلَناُكمْ 

: ما توسط  والوسط، ألف األكساط ٧بمية ٧بوطة كاألطراؼ يتسارع إليها ا٣بلل ،  َوَسطاً( )أُمَّةً 
كصف مهم لؤلمة اإلسبلمية يعٌرفها موضعها من األمم  .اؿ كالشرؼبْب شيئْب كتعطي معُب ا١بم

األخرل ُب العآب ، كإهنا األمة الوسط كالطليعة ا٢بضارية الٍب تفيض على العآب ىداىا على أف 
تكوف ىي القدكة كا٤بقياس الرئيس ُب تقدـ األمم األخرل أك أتخرىا ، ألهنا ٙبمل الدين القيم 

 َخَلْقَناهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ِإنَّ ﴿وجد التوازف ُب كل شيء كتعطي لكل شيء قدره كالرسالة الوسط الٍب ت
  .ْٗالقمر/ ﴾ِبَقَدرٍ 

: ا٤بعتدلة كجعل إسبلمها معتدالن بْب الدنيا كاآلخرة ، ييعُب ابآلخرة كال يهمل الدنيا ، األمة الوسط
أمة بْب األمل كالعمل،  طاً أمة وسبْب ا٢بياة كا٤بوت ،  أمة وسطاً بْب الركح كا١بسد ،  أمة وسطاً 

ُب الدين فبل  أمة وسطاً بْب طرفْب ال تتجو إٔب الرأ٠بالية كال إٔب الشيوعية اإلشَباكية،  وسطاً 
ُب الشهادة حيث تشهد على  أمة وسطاً ركحانية تؤدم إٔب الرىبانية كال إٔب مادية مسرفة مبذرة 

ُب  أمة وسطاً ين كالقيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ ، الناس ٝبيعان فتقيم بينهم العدؿ كا٢بق كتضع ٥بم ا٤بواز 
عتقاد كإتباع الفطرة السليمة ، فتعمل لَبقية ا٢بياة كرفعها ُب الوقت الذم تعمل فيو التصور كاال

ُب التفكّب كالشعور ال  أمة وسطاً ببل تفريط كال إفراط  أمة وسطاً متدادىا ، اعلى حفظ ا٢بياة ك 
ٍا ( هي دي صٍ )قى )ا٢بًٍٍكمىةي ضىاٍلَّةي اٍلميٍؤًمًن عن النيب )ص( تبع كل انعق تغلق منافذ التجربة كا٤بعرفة كال ت أىيٍػنىمى

ٍا(  ٍا أىخىذىىى ىى ُب التنظيم كالتنسيق فهي توازف بْب  أمة وسطاً ُب تثبت كيقْب ،  ٗٗصِالبحاركىجىدى
ت ، ال تلغي رتباطات كالعبلقاُب اال أمة وسطاً الفكر كالعاطفة كبْب مصاّب الفرد كمصاّب اجملتمع، 

ُب مكاهنا ا١بغراُب إهنا  أمة وسطاً شخصية الفرد ُب ا١بماعة أك الدكلة كال تطلقو ال ىٌم لو إالٌ ذاتو، 
ُب زماهنا ٓب أتت ُب عصر طفولة البشرية  أمة وسطاً ُب الشرؽ األكسط ، كسط الكرة األرضية ، 

عقبات أماـ األمة .. .كأميتها كجاءت لتحمي عصر العلم كالرشد العقلي كالتقدـ ا٢بضارم
: ما يعوؽ ىذه األمة الوسط اليـو أف أتخذ مكاهنا البلئق الذم كىبو للا ٥با ، كوهنا ٚبٌلت الوسط

ختاره ٥با ، فَبكت ما يرفعها لتقود بو العآب ، كإٚبذت ٥با مناىج شٌب أذلتها اعن منهج للا الذم 
ستعدادىا لتحمل الى ليتأكد خلوصها  ك كأخرهتا ، كأمة كظيفتها الوسط البد ٥با أف تيفًب كتبت

فهذه األمة ٝبعت  النَّاِس( َعَلى )لَِتُكونُوا ُشَهَداءَ أعباء قيادة أمم العآب لتكوف أ٩بان كسطان أيضان! 
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العدؿ الذم يقاس بو كل  )األمة الوسط(الكمالْب كالسعادتْب العآب ا٤بادم كالعآب ا٤بعنوم فهي 
كيشهد عليهم النيب )ص( مع أف بِب إسرائيل فضلوا على العا٤بْب طرؼ، فهي شهيدة على الناس 

 النَّاِس( َعَلى )ُشَهَداءَ ُب زماهنم ، تفضيل نعمة ال تفضيل قيمة لكنهم غّب مؤىلْب ٥بذه الفضيلة 
لذلك ٯبب على علماء ا٤بسلمْب العاملْب الذين ىم خلفاء الرسل ككرثة األنبياء أف يبلغوا الناس 

، كبذلك يصبحوف شهداء على  ِٕالتكوير/ ﴾ِلْلَعاَلِميَ  ِذْكرٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإفْ ﴿العا٤بية  رسالة دمحم )ص(
كمن أٮبل من العلماء ىذا التبليغ يكوف دمحم )ص(  َشِهيداً( َعَلْيُكمْ  الرَُّسوؿُ  )َوَيُكوفَ من بلغوه 

َلةَ  َجَعْلَنا )َوَماحجة كشاىدان عليو غدان أماـ للا  َها نتَ كُ  الَِّت  اْلِقبػْ  الرَُّسوؿَ  يَػتَِّبعُ  َمنْ  لِنَػْعَلمَ  ِإالَّ  َعَليػْ
بعد أف أمر للا نبيو الكرٙب ابلتحٌوؿ من بيت ا٤بقدس إٔب الكعبة ا٤بشرفة ،  َعِقبَػْيِو( َعَلى يَنَقِلبُ  ممَّنْ 

صدؽ ب الرَُّسوَؿ( يَػتَِّبعُ  )َمنْ راتب بعض من أسلم كقاؿ : مرة ىنا كمرة ىناؾ ، ليظهر لك كلغّبؾ ا
ستعارة ٛبثيلية تعِب اإلنتكاس كالَباجع كىو الذم ا َعِقبَػْيِو( َعَلى يَنَقِلبُ  )ممَّنْ ُب الظاىر كالباطن 

يظهر اإلسبلـ كيبطن العداء لو كلرسولو ، أما الطريق إٔب إظهار حقيقتو ىذه ، فهو التشكيك ُب 
ُ( َىَدى الَِّذينَ  َعَلى ِإالَّ  ةً )َلَكِبريَ القبلة ا١بديدة لصعبة  َكاَنْت( )َوِإفْ ٙبويل القبلة  كىم أىل  اّلِلَّ

كصلواتكم كأعمالكم كثباتكم على اإلٲباف  ِإَيَاَنُكْم( لُِيِضيعَ  اّلِلَُّ  َكافَ  )َوَمااإلٲباف الثابت األصيل 
ال ايمرىم بشيء أك ينهاىم عن شيء إاٌل ٤بصلحتهم ُب الدنيا  رَِحيٌم( َلَرُءوؼٌ  ِِبلنَّاسِ  اّلِلََّ  )ِإفَّ 

يػٍري  عن النيب )ص( -ٔفائدة :اآلخرة، كلكن الرأفة ٚبص ا٤ببتلى كالرٞبة ٚبص ا١بميع ، ك  : )خى
عبارة األمة الوسط بليغة كتوٌضح جانب من شهادة األمة اإلسبلمية ، ألف  -ٕ .األيميويًر أىٍكسىطيهىٍا(

ا٤بتطرؼ  ٫برافية ا٤بتجهة ٫بو اليمْبمن يقف على خط الوسط يستطيع أف يشهد كل ا٣بطوط اال
: )٫بىٍني األيمَّةي اٍلويٍسطىى ،  عن اإلماـ الصادؽ )ع( ومن مصاديق األمة الوسطأك اليسار ا٤بنحرؼ ، 

ٍلًقًو كىحيجىجيوي ُبٍ أىٍرًضًو( ٍاءي للًا عىلىى خى  يَػتَِّبعُ  َمنْ  لِنَػْعَلمَ  )ِإالَّ قولو  -ٖ .ُّْ/ُنور الثقلْب كى٫بىٍني شيهىدى
ا٤براد بعلم للا: علم ظهور األشياء ككقوعها ، ذاؾ أنو تعأب يعلم  َعِقبَػْيِو( َعَلى ِلبُ يَنقَ  ممَّنْ  الرَُّسوؿَ 

األشياء منذ األزؿ القدٙب قبل كقوعها أهنا ستقع، كيعلمها أيضان بعد كقوعها أهنا كقعت ، كا٤براد 
 .ابلعلم ُب اآلية العلم بعد الوقوع كحاؿ الوقوع كعلمو قبل الوقوع على سواء

 كٌٌََُُّا ًُنزُْْ َٓب ًَؽَْْشُ اُْؾَوَاِّ أََُْْغِلِ شَـْوَ ًَعْيَيَ رَوْػَبىَبكٌٍََِّ هِجَِْخً أَََُّبءِكََِنٌََُُِّْنَّيَ كِِ ًَعْيِيَ رَوَُِّتَ هَلَْٗوٍَ﴿-ٗٗٔ

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ ػََّٔب ثِـَبكٍَِ اَُِّوُ ًََٓب ثِّيِْْهَ ِْٖٓ اُْؾَنُّ ؤََّٗوُ ََُْؼٌََُِْٕٔ اٌُِْزَبةَ ؤًُرٌُا اَُّنَِّٖ ًَبَِّٕ شَـْوَهُ ًُعٌُىٌَُْْ
اآلية إشارة إٔب أف النيب )ص( كاف يود من أعماقو أف تتحوؿ القبلة إٔب الكعبة ألهنا قبلة أبيو 

َلةً  )فَػَلنُػَولِّيَػنَّكَ إبراىيم )ع(   اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  )فَػَوؿِّ فلنوجهنك إٔب قبلة ٙببها  تَػْرَضاَىا( ِقبػْ
) كحيثما   َشْطَرُه( ُوُجوَىُكمْ  فَػَول وا ُكنُتمْ  َما )َوَحْيثُ توجو ُب صبلتك ٫بو الكعبة ا٤بعظمة  اْلََراـِ

 اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  )َوِإفَّ كنتم ُب أم مكاف فتوجهوا أيها ا٤بؤمنوف ُب صبلتكم ٫بو الكعبة 
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كالنصارل ليعلموف أف ىذا التحويل للقبلة حق من عند للا،  اليهود َربِِّْم( ِمنْ  اْلَق   أَنَّوُ  لَيَػْعَلُموفَ 
من كتماف ا٢بق كإنكاره كفيو  يَػْعَمُلوَف( َعمَّا ِبَغاِفلٍ  اّلِلَُّ  )َوَماكلكنهم يفتنوف الناس إبلقاء الشبهات 

ختبلؼ أماكنها اتوحيد القبلة للمسلمْب ٘بمع األمة كتوحد بينها على فائدة: كعيد كهتديد ٥بم 
.. قبلة كاحدة فتحس أف األمة جسم كاحد ككياف كاحد ك٥با ىدؼ .ها كألواهنا كألسنتهاكأجناس

كاحد مع تعدد أدكار، فعليها أف ال ٚبتلف على ا١بزئيات ، كىكذا كٌحد للا األمة ليضمن 
مستقبلها ٥با ، كحٌدىا ُب إ٥بها كرسو٥با كدينها كقبلتها كقرآهنا كإنسانيتها لتضم األمم األخرل 

 .كىكذا األمة الكبّبة كالعظيمة كا٤بختارة تكوف قدكة كقيادة لغّبىا .إليها
 ارَّجَؼْذَ ًََُئِْٖ ثَؼْغٍ هِجَِْخَ ثِزَبثِغٍ ثَؼْؼُيُْْ ًََٓب هِجَِْزَيُْْ ثِزَبثِغٍ ؤَْٗذَ ًََٓب هِجَِْزَيَ رَجِؼٌُا َٓب آَّخٍ ثٌَُِِّ اٌُِزَبةَ ؤًُرٌُا اَُّنَِّٖ ؤَرَْْذَ ًََُئِْٖ﴿ - ٘ٗٔ

 ﴾اُظَّبُِِٔنيَ َُِْٖٔ بِماً بَِّٗيَ اُْؼِِِْْ ِْٖٓ عَبءَىَ َٓب ثَؼْلِ ِْٖٓ ؤَىٌَْاءَىُْْ
أتكيد على عناد أىل الكتاب ٕبيث ال تنفعهم كل آية كداللة ُب ٦باؿ إتباع قبلة ا٤بسلمْب كالصلوا 

َلتَػُهْم( بَِتاِبعٍ  أَْنتَ  )َوَماإٔب قبلتك  جهو للكعبة فكيف يتبع قبلتهم كالنيب على بينة من ربو ُب تو  ِقبػْ
َلةَ  بَِتاِبعٍ  بَػْعُضُهمْ  )َوَما؟!  ٍب إف أىل الكتاب أنفسهم متنازعوف ال يتبع بعضهم قبلة  بَػْعٍض( ِقبػْ

كما كاف  الظَّاِلِمَي( َلِمنْ  ِإذاً  ِإنَّكَ  اْلِعْلمِ  ِمنْ  َجاَءؾَ  َما بَػْعدِ  ِمنْ  َأْىَواَءُىمْ  اتػَّبَػْعتَ  )َولَِئنْ بعض 
للا )ص( أف يتبع أىواءىم كشطحاهتم بعدما جاءه من العلم اإل٥بي، كقد عصم للا نبيو عن لرسوؿ 

صغار الذنوب ككبارىا ، كلكن الغرض من خطاب اآلية أف يتصلب النيب )ص( ُب موقفو من 
مناكئيو فبل أمل ُب ىدايتهم ، ألهنم ال ينقصهم الدليل كإ٭با ينقصهم اإلخبلص  ، فهم تقودىم 

نية كيتبعوف أىواءىم ، إنو هنج للا القوٙب فمن تبعو كاف مؤمنان كمن خالفو كاف من الظا٤بْب ، األان
َلَتَك( تَِبُعوا : )َمافائدة إهنم معاندكف ، ألف إتباع القبلة دليل على إتباع النيب )ص(، كإهنم عرفوا  ِقبػْ

ا٢بق كىو مشتبو عليو ، كإهنم ال ا٢بق كتركوه، أما حوارىم ابلدليل كالربىاف إ٭با ينتفع بو من يطلب 
 َسِبيلِ  َعنْ  فَػُيِضلَّكَ  اَْلََوى تَػتَِّبعْ  َوال﴿ينفعهم ا٢بوار كالدليل ، كفيو ٙبذير ٥بم من متابعة ا٥بول 

نٍػيىٍاهي( ، كلكن ماذا نقوؿ لبعض العلماء ف غرر الكم،  ِٔص/ ﴾اّلِلَِّ  : )مىٍن أىطىاٍعى ىىوىاٍهي ابىٍعى آًخرىتىوي ًبدي
بلالهتم ، كىم يعَبفوف ببعدىا عن الدين ، كأعجب من ىذا ضٯباركف العامة ُب بدعهم ك  الذين

كىٓبٍى  اٍلًبدىعي  ظىهىرىتً  : )ًإذىاٍ  عن النيب )ص(٦باراهتم ألىواء ا٤بلوؾ الضالْب فيكونوف كٌعاظ السبلطْب ! ، 
طر ما يكوف عندما يتخلف العلماء عن دكرىم كأخ ْٓ/ُالكاُب للًا( لىٍعنىةي  فػىعىلىٍيوً  عىًلمىوي  اٍلعىآبي  ييٍظًهرٍ 

  .اْلِعْلِم( ِمنْ  َجاَءؾَ  َما بَػْعدِ  ِمنْ  )...عتبارىم خلفاء الرسل ككرثة األنبياء اب
 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ ًَىُْْ نَّاُْؾَ ٌََُْْزٌَُُٕٔ ِٓنْيُْْ كَوِّوبً ًَبَِّٕ ؤَثْنَبءَىُْْ َّؼْوِكٌَُٕ ًََٔب َّؼْوِكٌَُٗوُ اٌُِْزَبةَ آرَْْنَبىُْْ اَُّنَِّٖ﴿ - ٙٗٔ

الذين آتيناىم الكتاب من اليهود كالنصارل يعرفوف صدؽ النيب )ص( معرفة كاملة كما يعرؼ 
ُهمْ  َفرِيقاً  )َوِإفَّ الواحد منهم كلده ببل شبهة  خص الفريق منهم  يَػْعَلُموَف( َوُىمْ  اْلَقَّ  لََيْكُتُموفَ  ِمنػْ
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 ِف  ِعْنَدُىمْ  َمْكُتوِبً  َيَُِدونَوُ  الَِّذي﴿)ص( ُب كتبهم ليستثِب من آمن منهم ، ليخفوف صفة النيب 
: )مىٍن  عن النيب )ص( .، فهم يكتموف أكصافو عن علم كعرفاف ُٕٓاألعراؼ/ ﴾َواإِلِْنيلِ  التػَّْورَاةِ 
نٍػيىا ًبعىمىًل اآلًخرىةً طىلىبى ا  .(فػىلىٍيسى لىوي ُب اآلًخرىًة ًمٍن نىًصيبو  ،لدُّ
 ﴾أُُْْٔزَوَِّٖ ِْٖٓ رٌٌَََُّٖٗ كَال هَثِّيَ ِْٖٓ اُْؾَنُّ﴿ -ٚٗٔ
: شاكْب ، توجيو ا٣بطاب إٔب النيب )ص( كمعناه لؤلمة على قاعدة )إايؾ أعِب كإ٠بعي اي ممرتين 
 ؾى ابى ذم رى الٌ  هوى ، فى  يوً فً  بى يٍ ال رى  كى بً رى  نٍ مً  حقه  كى التً رسى  لُّ كي ) ُّٖ/ِٗعن اإلماـ الصادؽ البحارجارة( 

 ابً تى الكً  ىلً أى  نٍ ريقان مً كإٌف فى  نصّبه  لي فضى كأى  هّبه قول ظى أى  ا٢بقَّ  إفَّ ، فى  دو ردي بل تى بً  ليوً عى  تٍ بً ثٍ فأى  هً رً صٍ بنى  ؾى دى أيى كى 
: )أىٍعظىمي ف غرر الكم ،(افى اإلٲبى  طي ٰببً  كُّ كالشَّ  وفى كي كً يشى كي  كفى دي عانً كلكن يي  لى حقٌ عى  كى أنَّ  وفى مي على يى 

نيوي( النٍَّاًس مىٍن ٓبٍى ييزًٍؿ الشَّكُّ  ينبغي أال يتكل الناس على علماء الدين كأهنم  -ٔفائدة :  .يىًقيػٍ
( ىذا مىثله عاٌمي ال!منها سَ  وأخرجْ  العالِ  إجعلها ف رقبةِ معصوموف كيقولوف كما يقوؿ العامة : )

عن النيب )ص( ٚبديرم ساذج ٯبعل اإلنساف يتكل على غّبه كيعٌطل العقل كالبحث ، كينسى 
فعلى ا٤بؤمنْب أف يطلبوا العلم ، ُٕٕ/ُالبحار( ومسلمةٍ  مسلمٍ  على كلِّ  فريضةٌ  لمِ العِ  بُ لَ طَ )

رْ ﴿األساسي الضركرم لدرجة ترفعهم إٔب مستول قولو تعأب :   َيْسَتِمُعوفَ  الَِّذينَ  ، ِعَباِدي فَػَبشِّ
،  ُٖ-ُٕالزمر/ ﴾األَْلَبابِ  ُأْوُلوا ُىمْ  لَِئكَ َوُأوْ  اّلِلَُّ  َىَداُىمْ  الَِّذينَ  ُأْوَلِئكَ  َأْحَسَنوُ  فَػيَػتَِّبُعوفَ  اْلَقْوؿَ 

فعلى اإلنساف أف يكوف دقيقان ُب إختيار القائد الشرعي الذم يؤثر عليو عقائداين ، فالذم يفكر 
 يقود نفسو كالذم ال يفكر يقوده الذين يفكركف فيجعلونو إٔب ما ىم عليو! 

يعِب ٙبقق كدقق ُب  ِّّٗٗكنز العماؿ خرب  ؾى اٍلميٍفتػيويفى!(: )ًإٍستػىٍفًت نػىٍفسىكى كىًإٍف أىفٍػتىاٍ عن النيب )ص(
ٍاًؿ ظىلىميويهي )مىٍن زىاٍنػيويٍا ا٢بٍى  .قناعاتك مدعومة اب٢بجج كالرباىْب القطعية ٍاؿى ، كىمىٍن زىاٍنػيويٍا الرًٌ قَّ اًبلٌرًجى جى

أمإب  لىوي ، كىًإٍعًرٍؼ اٍلبىٍاًطلى تػىٍعًرٍؼ أىٍىلىوي()ًإٍعًرٍؼ ا٢بٍىقَّ تػىٍعًرٍؼ أىىٍ عن اإلماـ علي )ع( ، اًب٢بٍىقًٌ أىٍنصىفيويهي(
 .ّا٤بفيد ص

 ﴾هَلِّوٌ شَِْءٍ ًَُِّ ػَََِ اَُِّوَ بَِّٕ عَِْٔؼبً اَُِّوُ ثٌُِْْ َّإْدِ رٌٌٌَُُٗا َٓب ؤََّْٖ اُْقَْْوَادِ كَبٍْزَجِوٌُا ٌَُُِّْٓيَب ىٌَُ ًِعْيَخٌ ًٌٍََُُِّ﴿ - ٛٗٔ
: ِوْجَهة  ُمَولِّيَها( ُىوَ  ِوْجَهةٌ  )َوِلُكلٍّ  .و اهنا نزلت ٖبصوص السبباآلية ٙبمل عمـو ا٤بعُب كل

كىي ما يتوجو إليو اإلنساف حسب ما تقتضيو مصلحتو ، كليس حكمان  طريقة، جهة يستقبلها
 ﴾َشاِكَلِتوِ  َعَلى يَػْعَملُ  ُكل  ﴿، ككقولو :  ْالليل/ ﴾َلَشَّتَّ  َسْعَيُكمْ  ِإفَّ ﴿اثبتان ال يتغّب كقولو 

، على طريقتو كقصده ، فبل ينشغل ٗبا يبثو ا٤بغرضوف من فًب ُب كل زماف كمكاف ، فإف  ْٖاإلسراء/
ستماع ألىل الكتاب كعدـ ( ، كاآلية تصرؼ ا٤بسلمْب عن االاألىمى  ٌيعى ضى  اب٤بهمً  لى نشغى إً  نٍ )مى 
، كيعطيهم القرآف البديل  ِّ/يونس ﴾الضَّبلؿُ  ِإالَّ  اْلَقِّ  بَػْعدَ  َفَماَذا﴿نشغاؿ بتوجيهاهتم الضالة اال

َراِت( )فَاْسَتِبُقوااألحسن  على إطبلؽ معناىا كسعة دالالهتا فإهنا ٙبث على عنصر ا٤ببادرة  اْْلَيػْ
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َراتِ  ِف  ُيَسارُِعوفَ  ُأْولَِئكَ ﴿كالسعي ٫بو حياة أفضل  ، ككقولو  ُٔا٤بؤمنوف/ ﴾َساِبُقوفَ  ََلَا َوُىمْ  اْْلَيػْ
َراتِ  ِف  رُِعوفَ ُيَسا َكانُوا ِإنػَُّهمْ ﴿ ستقيموا على منهج للا ا .َٗاألنبياء/ ﴾َوَرَىباً  َرَغباً  َوَيْدُعونَػَنا اْْلَيػْ

، كلكل فريق كجهتو الٍب ىو عليها ، كليستبق ا٤بسلموف ا٣بّبات  وا٤بستقيم فوجهتو خالصة لوجه
ف من جد كجد جتهاد فإكل بقدره فإهنا الباقيات الصا٢بات فبل يشغلهم عنها شاغل إنو ا١بد كاال

كمن زرع حصد ، فإف من كربت كجهتو كتوسعت ٮبتو كمهمتو كمسؤكليتو يصغر إٔب جواره الكبلـ 
 )َأْينَ الفارغ الذم يشغل اإلنساف كيضٌيع كقتو كٯبعلو ُب دائرة مغلقة فارغة الجديد فيها كال مفيد 

يعاً  اّلِلَُّ  ِبُكمْ  أيَْتِ  َتُكونُوا َما كمعيدىم ٝبيعان إٔب للا القادر على  َقِديٌر( َشْيءٍ  لِّ كُ  َعَلى اّلِلََّ  ِإفَّ  مجَِ
ٙبث اآلية على كل فضيلة يتصف هبا اإلنساف ُب فائدة :  .ٝبعهم كعلى ٦بازاهتم ُب هناية ا٤بطاؼ

و ما أمجعها فللّ ختصاصو كأف ال ينشغل ابلتوافو ، االقوؿ كالعمل ، ككل ٕبسب قدرتو كمهنتو ك 
َراِت( )فَاْسَتِبُقوا اىا عميقة ف معناىا واسعة ف دالالهتاوأنفعها من آية قصرية ف مبن فهذا  اْْلَيػْ

ىو الوجو الذم أراده للا لكم أف تستقبلوه ُب كل إىتمامكم ٕبيث ال تطغي خّبات الدنيا على 
خّبات اآلخرة ، كتبْب اآلية عبلقة اإلنساف بنفسو كعبلقتو ابلناس اآلخرين كعبلقتو بربو، كابلكوف 

و ٕبيث تفتح لو آفاؽ جديدة كاسعة عالية ا٤بضامْب كترتفع ٕبياة اإلنساف إٔب اإلىتمامات من حول
الكربل كالدرجات العليا ، على مستول تطوير القدرات كاإلختصاصات كالكفاءات ُب ٝبيع 
العلـو كتنميتها كٙبويلها إٔب تسابق ُب ا٣بّبات ، هبذا العنواف الكبّب تستقيم ا٢بياة كتنهض األمة 

 فَػْليَػتَػَناَفسْ  َوِف َذِلكَ ﴿حضاراين كبسرعة ٩بكنة ألنو سوؼ يتحجم دكر الذين يتسابقوف اب٤بنكرات 
كمن عبلمات  .ُٔالصافات/ ﴾اْلَعاِمُلوفَ  فَػْليَػْعَملْ  َىَذا ِلِمْثلِ ﴿ ، ِٔا٤بطففْب/ ﴾اْلُمتَػَناِفُسوفَ 

قلو على شهوتو ، كعملو على ا٤بتسابق اب٣بّبات من غلب جدُّهي على ىزلو  كىداه على ىواه ، كع
 . كىكذا.فراغو ، كرٞبتو على نقمتو ، كفكرتو على غفلتو

  ﴾رَؼٌََُِْٕٔ ػََّٔب ثِـَبكٍَِ اَُِّوُ ًََٓب هَثِّيَ ِْٖٓ َُِْؾَنُّ ًَبَِّٗوُ اُْؾَوَاِّ أََُْْغِلِ شَـْوَ ًَعْيَيَ كٌٍََِّ فَوَعْذَ ؽَْْشُ ًَِْٖٓ﴿ - ٜٗٔ
غّبه فتوجو بوجهك ُب صبلتك جهة الكعبة ، كَشوؿ ىذا ا٢بكم من أم مكاف خرجت للسفر ك 

 )َوِإنَّوُ لكل ا٤بسلمْب ُب أم مكاف كزماف كانوا ، لتشكل الكعبة كحدة ىدؼ على منهج للا 
 (تَػْعَمُلوفَ  َعمَّا ِبَغاِفلٍ  اّلِلَُّ  )َوَمافإلتـز بو فإنو ا٢بق الثابت ا٤بتطٌور الذم ال يتغّب  رَبَِّك( ِمنْ  َلْلَحق  

 تغفلوا كال كراقبوه للا مع فتأدبوا ، للتوكيد التكرير أما ، السماء ُب كال األرض ُب شيء فبل ٱبفى عليو
 .()والغفلة من فساد السِّ فإف أعمالكم غّب مغفوؿ عنها  عنو

 ٌٌََُّٕ ُِئَالَّ شَـْوَهُ ًُعٌُىٌَُْْ كٌٌََُُّا ًُنزُْْ َٓب ًَؽَْْشُ اُْؾَوَاِّ أََُْْغِلِ شَـْوَ ًَعْيَيَ كٌٍََِّ فَوَعْذَ ؽَْْشُ ًَِْٖٓ﴿-ٓ٘ٔ

 ﴾رَيْزَلًَُٕ ًََُؼٌََُِّْْ ػٌََُِْْْْ ِٗؼَْٔزِِ ًَألُرَِّْ ًَافْشٌَِِْٗ رَقْشٌَْىُْْ كَال ِٓنْيُْْ ظٌََُِٔا اَُّنَِّٖ بِالَّ ؽُغَّخٌ ػٌََُِْْْْ ُِِنَّبًِ
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القبلة كاف أكؿ ما نسخ من األحكاـ ستقباؿ القبلة كفائدة ىذا التكرير ، أف كىذا أمر اثلث اب
عرفكم أمر  ُحجٌَّة( َعَلْيُكمْ  ِللنَّاسِ  َيُكوفَ  )لَِئبلَّ الشرعية، فدعت ا٢باجة إٔب التكرار إلزالة الشبهة 

القبلة الثابت كالعاـ لئبل ٰبتج عليكم اليهود فيقولوا : ٯبحد ديننا كيتبع قبلتنا فتكوف ٥بم ا٢بجة 
ُهمْ  ظََلُموا الَِّذينَ  )ِإالَّ يٌدعي دمحم ملة إبراىيم كٱبالف قبلتو  عليكم أك كقوؿ ا٤بشركْب :  َفبل ِمنػْ

إاٌل الظلمة ا٤بعاندين الذين ال يفقهوف لغة الكبلـ كال حجية الربىاف فبل  َواْخَشْوِن( ََّتَْشْوُىمْ 
فإف  تَػْهَتُدوَف( َعلَُّكمْ َولَ  َعَلْيُكمْ  نِْعَمِت  )َوأُلمِتَّ ٚبافوىم كخافو٘ب كال أتخذكم ُب ا٢بق لومة الئم 

الثبات على منهج للا ٲبنح ا٤بسلمْب شخصيتهم ا٤بميزة ، كيوحدىم على طريق ا٥بداية ، كالتوفيق 
هي( كنبلحظ بعد اً )مىٍن ف غرر الكم ٣بّب الدنيا كاآلخرة لعلكم هتتدكف اب  ٍىتىدىل هًبيدىل للًا أىٍرشىدى

ىذه دعوة إٔب التخلية ٍب التحلية ، التخلية من السلبيات ، ٍب التحذير كاف التذكّب بنعمة للا ، ك 
أمر للا ٖبشيتو،  -ٔفائدة: التحلية ابإلٯبابيات ، كىذه أفضل كسيلة للتكامل كأسرعها ُب الَببية 

ٍافى اًبً أىٍعرىؼٍ ُّّ/ٕٕالبحارللًا(  ٨بىىافىةي  ا٢بًٍٍكمىةً  )رىٍأسي  عن النيب )ص( ٍافى ًمنى   ،، كمىٍن كى للًا  كى
ـَ  َخاؼَ  َوِلَمنْ ﴿ .أىٍخوىؼٍ  اٍنىوي آمىنىوي  خىاؼى للاى  : )مىنٍ ف غرر الكم ، ْٔالرٞبن/ ﴾َجنػََّتافِ  رَبِّوِ  َمَقا  سيٍبحى

: اْلشية :  )اْخَشْوِن(شىٍيءو( كمعُب  كيلًٌ  ًمنٍ  للاي  أىخىافىوي  خىاؼى النَّاسى  كىمىنٍ  شىٍيءو ، كيلَّ  ًمنٍ  للاي 
نتبهوا قريب منكم كأان أقرب إليكم من حبل الوريد ، فإذا عرفتم امتثلوا أمرم ك اخوؼ مع تعظيم ، 

: )عىظيمى ا٣بٍىاًٍلقي ُبٍ ٖٜٔف هنج الببلغة خطبةعظمٍب لئبل يعظم الكافر عندكم كال تنبهركا بقوتو ، 
: )مىٍا  عن اإلماـ الصادؽ )ع( َعَلْيُكْم( ، نِْعَمِت  )َوأُلمِتَّ  -ٕأىنٍػفيًسًهٍم ، فىصىغيرى مىٍا ديكينىوي ُبٍ أىٍعييًنًهٍم( ، 

 .َّٓتنبيو ا٣بواطر ص أىنٍػعىمى للاي عىزَّ كىجىلَّ عىلىى عىٍبدو أىجىلَّ ًمٍن أىٍف الى يىكيويفى ُبٍ قػىٍلًبًو مىعى للًا غىيػٍريهي(
ٌُُْْ ًًٌَُُِّّْْْيَ آَّبرِنَب ػٌََُِْْْْ َّزٌُِْ ِٓنٌُْْْ هٌٍَُالً كٌُِْْْ ؤَهٍَِْْنَب ًََٔب﴿ - ٔ٘ٔ  اٌُِْزَبةَ ًَُّؼَِِّٔ

ٌُُْْ ًَاُْؾٌَِْٔخَ  ﴾رَؼٌََُِْٕٔ رٌٌٌَُُٗا َُْْ َٓب ًَُّؼَِِّٔ
ُب اآلية السابقة ، فمن إٛباـ نعمٍب عليكم أرسلت فيكم رسوالن  نِْعَمِت( )َوأُلمِتَّ الكبلـ متعلق بقولو 

كم أمة كاحدة ٩بيزة بْب األمم منكم كمعكم كمن أنفسكم كىو دمحم )ص( ا٤بميز ُب أخبلقو فجعل
ُلو على إطبلؽ معناىا كمنها يتلو عليكم القرآف الكرٙب الذم يهدم للٍب ىي  آََيتَِنا( َعَلْيُكمْ  )يَػتػْ

يطهركم من الشرؾ كٱبلصكم من  )َويُػزَكِّيُكْم(أقـو كأسس لكم حياة أفضل كمستقببلن أحسن 
كٯبعل خيليقكم القرآف كالسنة الشريفة  َوالِْْكَمَة( اْلِكَتابَ  )َويُػَعلُِّمُكمْ ا١بهل كمساكئ األخبلؽ 

كتفتح لكم آفاؽ ا٢بياة  تَػْعَلُموَف( َتُكونُوا لَْ  َما )َويُػَعلُِّمُكمْ الصحيحة، كالتزكية مقدمة على التعليم ، 
ُب ٨بتلف اجملاالت العلمية فتعيشوف التقدـ العلمي ا٤بستمر كٛبلكوف ا٢بس ا٢بضارم ا٤بتطوًٌر ، 

ل األمة من ا١باىلية ا٤بتخلفة إٔب أفاؽ اإلسبلـ ا٢بضارم كىي ٙبمل كل جديد كمفيد إٔب فتنتق
 َخرْياً  ُأوِتَ  فَػَقدْ  الِْْكَمةَ  يُػْؤتَ  َوَمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  الِْْكَمةَ  يُػْؤِت ﴿ )الِْْكَمَة( -ٔفائدة:  .الناس
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ا ُب القوؿ كالعمل، كا٢بكمة : كضع األشياء مواضعها البلئقة هب والكمة، ِٗٔالبقرة/ ﴾َكِثرياً 
تزاف ُب السلوؾ كببلغة ُب التعبّب، كىي الٍب ترد املكة ُب العقل كنور ُب القلب كدقة ُب التفكّب ك 

ٍادى ا٢بٍىًكٍيمي أىٍف  عن النيب )ص(ا١بهل كتصحح ا٣بطأ كترفع منسوب العلم كتزيد ُب آفاؽ الوعي ،  : )كى
آية ٨بتصرة كلكنها  تَػْعَلُموَف( َتُكونُوا لَْ  َما )َويُػَعلُِّمُكمْ  -ٕ، ُِّْْكنز العماؿ خربيىكيويفى نىًبيىان( 

تزكية النفس من النقائص  –التبلكة تذكر بعلـو القرآف، ب  -ٙبتوم على أصوؿ الَببية القرآنية : أ
التعليم كمعرفة حقائق األشياء كفلسفة  –كٙبليتها ابلفضائل لتستعد إلفاضة العلـو عليها، ج 

: ف غرر الكم .كالعمل ٗبا عرفو ، كاآلية تعِب إتساع آفاؽ العلم ُب ٨بتلف ٦باالت ا٢بياة الوجود
كيعلمكم اإلسبلـ أف ا٢بياة  -ٖ.)ًإٍكتىًسبػيويٍا اٍلًعٍلمى ييٍكًسٍبكيمي ا٢بٍىيىٍاةى( كعلى قدر العلم تكوف العبادة
لك قدمت اآلية تعليم الدين على لغز مبهم لوال اإلٲباف العلمي ٤با عيرؼ للحياة معُب التسامي، لذ

فتكتشفوف  .تَػْعَلُموَف( َتُكونُوا لَْ  َما َوالِْْكَمَة( )َويُػَعلُِّمُكمْ  اْلِكَتابَ  )َويُػَعلُِّمُكمْ التعاليم األخرل 
 .آفاقان علمية جديدة كمفيدة كعلى الدكاـ

 ﴾رٌَْلُوًُِٕ ًَال ُِِ ًَاشٌُْوًُا ؤَمًُْوًُْْْ كَبمًُْوًُِِٗ﴿ - ٕ٘ٔ
: كىو أف يذكركه سبحانو على إطبلؽ معُب الذكر ، كببل كاسطة حٌب يقول  َأذُْكرُْكْم( فَاذُْكُروِن )

ٯبعل للا ذكره لئلنساف مكافئان لذكرىم لو ،  .الَبابط ا٤بباشر بْب العبد كربو كتقول بصّبهتم كإٲباهنم
رٞبة كا٤بغفرة كا٥بداية كالدراية كاب٣بّب فبمقدار ما نذكر للا بقلوبنا كألسنتنا ابلسراء كالضراء يذكران ابل

طمئناف ، كٗبقدار ما نكوف مع للا يكوف للا معنا ، كأفضل الذكر ما توافق عليو القلب كاألماف كاال
ليس لفظان ابللساف بدكف حركة ا٤بشاعر ،  )وذكر هللا(كاللساف كىو الذم يثمر معرفة للا ك٧ببتو ، 

نفعالو معو ، كالذكر ىو رأس الشكر لذلك قدـ الذكر االقلب ك كإ٭با ىو لفظ ابللساف مع أتييد 
( ابلطاعة لقوؿ النيب )ص( )من أطاع للا فقد ذكر للا، كإف قٌلت صبلتو فَاذُْكُروِن )على الشكر 

كصيامو )ا٤بستحبْب( كقراءتو القرآف، كمن عصى للا فقد نسي للا، كإف كثرت صبلتو كقراءتو 
 . ِٓٓ/ُيافركح البالقرآف )رايءن(( 

ـى ًإذٍكيٍر٘بٍ ُبٍ عن النيب )ص(  ًلٍيسي مىٍن ذىكىرى٘بٍ ، ايىٍ ًإٍبنى آدى : )أىٍخبػىرى للاي تػىعىٍأبى عىٍن نػىٍفًسًو فػىقىٍاؿى : أىانٍى جى
يػٍره ًمٍنوي ، كىقىٍاؿى :  ًإذىٍا عىًلمتى أىفَّ اٍلغىاًٍلبى نػىٍفًسكى أىذٍكيريؾى ُبٍ نػىٍفًسٍي ، ًإذٍكيٍر٘بٍ ُبٍ مىؤلو أىذٍكيريؾى ُبٍ مىؤلو خى

ًلٍك كى  ٍافى عىٍبًدمى كىذى أىرىٍادى أىٍف عىلىى عىٍبًدمى اإًلٍشًتغىٍاؿي يبى نػىقىٍلتي شىٍهوىتىوي ُبٍ مىٍسأىلىًٍبٍ كىمينىٍاجىٍاٌبى ، فىًإٍف كى
نىوي كىبػىٍْبى أىٍف يىٍسهيوي كىقىٍاؿى : فىًإذٍكيريكي٘بى أىذٍكيٍر  عىًم كيٍم بًًنٍعًمًٍبى ، أيذٍكيريكي٘بى اًبلطٍَّاعىًة أىذٍكيرٍكيٍم اًبلنًٌ يىٍسهيوى حيٍلتي بػىيػٍ

ٍاًف، ًكقىٍاؿى  ى ًذرى كًاإًلٍحسى ى ًشبػٍرىان دىنػىٍوتي ًمٍنكى ًذرىٍاعىان كىًإٍف دىنػىٍوتى ًمِبًٌ ـى ًإٍف دىنػىٍوتى ًمِبًٌ ٍاعىان دىنػىٍوتي : ايىٍ ًإٍبنى آدى
تىًِبى ًمٍنكى ابىٍعىان  ٍركىلىةن(  ، كىًإٍف أىتػىيػٍ قاؿ  ُٖٓ/ّٗ، البحارَِْصُ، كنز العماؿَِصِيغا٤براٛبىًٍشٍي أىتػىيػٍتيكى ىى
ف غرر  ، ْٓالعنكبوت/ ﴾َأْكبَػرُ  اّلِلَِّ  َوَلذِْكرُ ﴿، ِٖالرعد/ ﴾اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئن   اّلِلَِّ  ِبذِْكرِ  َأال﴿تعأب : 



 019                            لثانا/ اجلزء  ٕٙٛ/ مدنية / عدد آَيهتا  ٕ/ سورة البقرة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر

 

نىةي  الصُّديكيرً  جىبلءي  للاً  : )ًذٍكري الكم ٍأنًيػٍ ذكر :  )أنواع الذكر( وعن بعض الصادقي )ع(قيليويًب( الٍ  كىطيمى
وذكر ،  وذكر الروح اْلوؼ والرجاء، وذكر النفس اجلهد والعناء،  اللساف المد والثناء

،  وذكر املعرفة التسليم والرضاء،  وذكر العقل التعظيم والياء،  القلب الصدؽ والصفاء
الشكر   َتْكُفُروِف( َوال ِل  )َواْشُكُروا،  ءه اٍ ءه كىًذٍكريهي ًشفى اٍ وي دىكى ٠ٍبي إً مىًن  ايىٍ  وذكر السر الرؤية واللقاء

عَباؼ بفضلو كا٢بياء من معصيتو ، كتنتهي ابلتجرد لشكره كالقصد إٔب ىذا درجات تبدأ ابال
نشغلوا ابلشكر اللفظي االشكر ُب كل حركة بدف كُب كل لفظة لساف كُب كل خفقة قلب ، 

الكفر مقابل الشكر  َتْكُفُروِف( )َوالاف الشكر ضده الكفر هنى عن ضده فقاؿ كالعملي ، ك٤با ك
ىتماـ هبا كعدـ تقدير منعمها ، كىذا ٙبذير من للا ٥بذه األمة فهو كفر النعم كجحدىا كعدـ اال

حٌب ال تقع فيما كقعت فيو األمم السابقة ، إذ كفرت أبنعم للا كقد ترؾ ا٤بسلموف شكر ىذه النعم 
 و ٕإبراىيم/ ﴾َلَشِديدٌ  َعَذاِب  ِإفَّ  َكَفْرمتُْ  َولَِئنْ  أَلزِيَدنَُّكمْ  َشَكْرمتُْ  لَِئنْ ﴿هبم الذؿ كالوابؿ كقولو فأصا

نىًة( عن اإلماـ علي )ع(  .ّٓٔ/ٖٕالبحار: )الشٍُّكري ًعٍصمىةه ًمنى اٍلًفتػٍ
 ﴾اُظَّبثِوَِّٖ َٓغَ اَُِّوَ بَِّٕ الحًَِاُظَّ ثِبُظَّجْوِ اٍْزَؼِْنٌُا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٖ٘ٔ

خطاب اآلية للمؤمنْب عامة أف يستعينوا ُب أمورىم ا٢بياتية العامة ابلصرب كالصبلة ، فالصرب من 
أعظم ا٤بلكات ُب هتذيب النفس كىو من عـز األمور ، كالصبلة من أعظم العبادات فهي عمود 

يقل مع ا٤بصلْب ، كقٌدـ الصرب على الصبلة ، ألنو على قدر  كٓب الصَّاِبرِيَن( َمعَ  اّلِلََّ  )ِإفَّ الدين 
حتماؿ ا: حبس النفس كتوطينها على معىن الصب  .الصرب تكوف العبادات كتكوف تزكية النفس

فالصرب على طاعة للا حٌب تؤديها،  -ٔأقساـ الصب :  .ا٤بكاره ، كىو العوف على إ٪باز كل أمر
 مع الذين كاف الصرب إف للا .على قدر للا حٌب تتحملو -ٖعن معصية للا حٌب تَبكها ،  -ٕ

كىذه معية للا خاصة  الصَّاِبرِيَن( َمعَ  اّلِلََّ  )ِإفَّ ، فيهٌوف للا عليهم ا٤بكاره كا٤بشاؽ ، ٥بم ملكة
فهي صلة بْب  ستعانة ِبلصبلةاالتقتضي ٧ببتو سبحانو كىذه منقبة عظيمة للصابرين ، كأمر تعأب 

نفصاؿ عن أمور الدنيا كإتصاؿ اب تعأب ، كىذا ٕباجة إٔب اكىذه الصلة ٕباجة إٔب  العبد كربو ،
حضور القلب فهو لبها عندئذو يشعر دخولو على ربو كيقف بْب يدم رٞبتو ، موقف العبد ا٤بليٌب 
لنداء ربو ا٤بلتـز ٗبنهجو ، فهذه الصبلة عوف على معاانة ا٢بياة ، فهي عامل تربوم مهم تنهى عن 
الفحشاء كا٤بنكر ، كمن ٓب تنهو صبلتو عن الفحشاء كا٤بنكر فلم يزدد من للا إاٌل بيعدان ، كالصبلة 
منهاج الصا٢بْب كمرضاة رب العا٤بْب ، كىي حصن من الشيطاف ، كقرابف كل تقي ، كىي تنزؿ 

(ٍستػى ا كىٌَب ، فىمىنٍ  ًميزىافه  )الصَّبلةي  عن اإلماـ علي )ع(الرٞبة كتدفع النقمة ،  كىذه  ِْٔ/ْٖالبحار ٍوَبى
يؤيدىم كيقودىم  الصَّاِبرِيَن( َمعَ  اّلِلََّ  )ِإفَّ  .ىي الصبلة الٍب أمر للا أف نستعْب هبا على كل شيء

: ٜٕٔف هنج الببلغة حكم .كيؤنسهم كال يَبكهم لطاقاهتم ادكدة إ٭با ٲبدىم بقوة حْب ينفذ زادىم
ري  عىلىٍيكى  جىرىل جىزًٍعتى  كىًإفٍ  ،مىٍأجيوره  كىأىٍنتى  اىٍلقىدىري  عىلىٍيكى  جىرىل صىبػىٍرتى  )ًإفٍ  ( كىأىٍنتى  اىٍلقىدى  .مىٍأزيكره
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 ﴾رَشْؼُوًَُٕ ال ًٌََُِْٖ ؤَؽَْْبءٌ ثََْ ؤٌََْٓادٌ اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ ُّوْزََُ َُِْٖٔ رَوٌٌُُُا ًَال﴿ - ٗ٘ٔ
ت ، إهنم قتلوا ُب الظاىر كلكن كال تتحدثوا عن الذين يقتلوف ُب سبيل للا كخدمة الناس أبهنم أموا

حقيقة ا٤بوت كا٢بياة ال تقررٮبا ىذه النظرة السطحية الظاىرة ، بل ىم أحياء ُب عآب غّب عا٤بكم 
ٕبياهتم إذ ليست ُب عآب ا٤بادة كال تدرؾ اب٤بشاعر بل ىي حياة غيبية ٛبتاز  َتْشُعُروَف( ال )َوَلِكنْ 

س ، كهبا يرزقوف كينٌعموف كإهنا حياة ركحانية عالية ا٤بضامْب هبا أركاح الشهداء على سائر أركاح النا
من قاتل كقيتل ُب سبيل للا لتكوف كلمة للا  -ٔفائدة  .ال ندرؾ سرىا فهي أكرب من أف توصف

ىي العليا ككلمة أعدائو ىي السفلى ، فإنو ُب حياة ٧ببوبة أٝبل ٩با تظنوف كأكمل ٩با تتخيلوف ، 
( عن النيب )ص( تعأب إهنا حياة القرب من للا كُب اآلية  . ُُٕصِٖالبحار : )ٙبيٍفىةي اٍلميٍؤًمًن اٍلمىٍوتي

حث على ا١بهاد ُب سبيل للا ، فلو آمن العباد ما للمقتولْب الشهداء ُب سبيل للا من ا٤بنازؿ 
حدل العليا ُب ا١بنة ٓب يتخلف عن ا١بهاد أحد، كأماـ اجملاىدين إما النصر كإما الشهادة كٮبا إ

تعديل كامل ٤بفهـو ا٤بوت مٌب كاف ُب سبيل للا ، فلو كاف لئلنساف عدة  )والشهادة( .ا٢بسنْب
نفوس تذىب نفسان فنفسان ُب سبيل للا ٥بانت كعظمت ُب جانب األجر العظيم كا٤بنازؿ السامية ، 

تلوا ُب سبيل للا مرة ٥بذا ال يتمُب الشهداء بعدما عاينوا نعيم ا١بنة إاٌل أف يردكا إٔب الدنيا حٌب يق
: على ا٢بياة ُب عآب الربزخ كفيو النعيم كالعذاب ، كا٤بسمى بعآب القرب وف اآلية دليل بعد مرة ، 

 .ىو عآب متوسط بْب ا٤بوت كالقيامة
 كيلُّ  )يػيبػٍعىثي وعنو )ص( ، ُِِّْكنز العماؿ خربًقيىامىتيوي(  قىٍامىتٍ  فػىقىدٍ  أحكم مىٍاتى  إذا: )عن النيب )ص(

كتشّب اآلية أف األركاح جواىر قائمة أبنفسها مغايرة ٤بادة ، ا٤بصدر السابقعىلىٍيًو(  مىاتى  مىا عىلىى عىٍبدو 
ا١بسم تبقى بعد ا٤بوت مدركة ، كالركح كائن نورا٘ب لطيف شفاؼ تسرم ُب البدف سّباف النار ُب 

ا٤بادم الَبايب الكثيف  الفحم كماء الورد ُب الورد كالدىن ُب السمسم ، حٌب تعطي ٥بذا ا١بسد
: )فػىٍوؽى كيلًٌ ًذٍم ًبرٌو ًبرٌّ حىٌبَّ يػيٍقتىلى الرَّجيلي ُبٍ  عن النيب )ص( .الظلمائي قيمتو ككرامتو كدكره ُب ا٢بياة

ًبٍيًل للًا عىزَّ كىجىلَّ فػىلىٍيسى فػىٍوقىوي ًبرٌّ(  .ُٔصْٕالبحارسى
 ﴾اُظَّبثِوَِّٖ ًَثَشِّوْ ًَاُضََّٔوَادِ ًَاألَٗلٌُِ األٌََْٓاٍِ ِْٖٓ ًََٗوْضٍ ًَاُْغٌُعِ اُْقٌَْفِ ِْٖٓ ثِشَِْءٍ ًََُنَجٌٌََُُِّْْْٗ﴿ - ٘٘ٔ
ُلَونَُّكْم(متحاف كيكوف اب٣بّب أك الشر ، ابلشدة أكالرخاء ختبار كاال: اال الببلء للا تعأب  )َولَنَػبػْ

حقيقتو لنفسو ، حٌب ٲبيز  يبتلي عباده كٲبتحنهم ابن كل العباد مؤمنهم ككافرىم ليظهر اإلنساف
ا٣ببيث من الطيب كىذه سنة للا ُب ٝبيع عباده ، كما كاف للا ليضيع إٲباف ا٤بؤمنْب ، كيكوف ُب 
ان منحان من للا ، كُب ا٤بكاره مكاـر كُب ا٤بشقات راحات ، كببلاي للا بداايت هناايهتا الكرامات 

ٍيطي  نًٍعمىةه فيها  كىً  ًإالَّ  بىًليىةو  ًمنٍ  : )مىاٍ  العسكري )ع(السن عن اإلماـ ،  كالببلء  ّْٕ/ٖٕالبحارهًبىٍا!(  ٙبًي
يريٌب النفوس كيظهر جوىرىا ، كابلببلء تعلو النفس على شهواهتا كلٌذاهتا ارمة ُب سبيل ىدؼ 

ستقامة أ٠بى كبواسطة عقيدة مثلى ، كمن ىنا يتبْب أٮبية الببلء لعباده ليؤىلهم ٢بمل رسالتو كاال
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بشيء يسّب  )َواجْلُوِع(بقليل من ا٣بوؼ أبم سبب من األسباب  اْْلَْوِؼ( ِمنْ  )ِبَشْيءٍ عليها 
منهما ألنو لو إبتبلىم اب٣بوؼ كلو أك ا١بوع ٥بلكوا، كان ٛبٌحص ال هتلك ، كأخربىم قبل كقوعو 

كاإلغارة كأخذ الظلمة  ابلسرقة اأَلْمَواِؿ( ِمنْ  )َونَػْقصٍ ليوطئوا عليو نفوسهم كيسهل ٥بم الصرب عليو 
 )َوالثََّمَراِت(ذىاب األحباب كاألقارب كاألصحاب  )َواألَنُفِس(منو كقطاع الطرؽ كا٣بسراف 

رْ ا٢ببوب كاألشجار كلها كا٣بضر  الناس قسماف : جازعْب كصابرين ، ا١بازعْب  الصَّاِبرِيَن( )َوَبشِّ
كىم مأجوركف ، كىكذا ال يدرؾ  جرل عليهم القدر كىم مأثوموف كالصابرين جرل عليهم القدر

 فائدة .ْٖالطور/ ﴾ِبَِْعُيِنَنا فَِإنَّكَ  رَبِّكَ  ِلُْكمِ  َواْصِبْ ﴿الناس ما ٰبٌبوف إالٌ بصربىم على ما يكرىوف 
: )ىىوَّفى عىلىيَّ مىٍا نػىزىؿى يبَّ أىنَّوي عن اإلماـ السي )ع(: توطْب النفس على إحتماؿ ا٤بكاره  )الصب(: 

رٌ  ََلُوَ  َصبَػْرمتُْ  َولَِئنْ ﴿، ْٔصْٓالبحارللًا( ًبعىٍْبً   َما َعَلى َواْصِبْ ﴿. ُِٔالنحل/ ﴾ِللصَّاِبرِينَ  َخيػْ
 .ُٕلقماف/ ﴾األُُمورِ  َعْزـِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِإفَّ  َأَصاَبكَ 
 ﴾هَاعِؼٌَُٕ بَُِْْوِ ًَبَِّٗب َُِِّوِ بَِّٗب هَبٌُُا ُٓظِْجَخٌ ؤَطَبثَزْيُْْ بِمَا اَُّنَِّٖ﴿ - ٙ٘ٔ
: )كيلُّ ٌشٍيءو يػيٍؤًذٍم اٍلميٍؤًمنى فػىهيوى لىوي  عن النيب )ص(: ما يصيب اإلنساف من مكركه ،  مصيبة

بىةه( كصف للا تعأب الصابرين ا٤بصابْب الذين أبتلوا بنقص ُب األمواؿ كاألنفس ٍب  حتسبوا اميًصيػٍ
 رَاِجُعوَف( ِإلَْيوِ  َوِإنَّ  ّلِِلَِّ  ِإنَّ  اُلوا)قَ ذلك على للا كٓب يشتكوا إٔب الناس ألف الشكول لغّب للا مذلة 

إقرار ابلبعث كإٲباف اب كاليـو  رَاِجُعوَف( ِإلَْيوِ  )َوِإنَّ ستسبلـ ألمر للا إقرار ابلعبودية كاال ّلِِلَِّ  ِإنَّ 
بعمق  اآلخر كبعآب الغيب كاليقْب أبف مرجع األمور كلو  تعأب ، ال يقولوهنا أبلسنتهم فقط كإ٭با

 ِإفَّ  ُقلْ ﴿مشاعرىم كبنبضات قلوهبم كبكامل أحاسيسهم أهنم ٰبيوف من أجل للا كٲبوتوف من أجلو 
 َأوَّؿُ  َوَأنَ  أُِمْرتُ  َوِبَذِلكَ  َلوُ  َشرِيكَ  ال ، اْلَعاَلِميَ  َربِّ  ّلِِلَِّ  َومَمَاِت  َوَمَْياي َوُنُسِكي َصبلِت 

 رَاِجُعوَف( ِإلَْيوِ  َوِإنَّ  ّلِِلَِّ  )ِإنَّ منافع القوؿ عند ا٤بصيبة  -ٔ:  فائدة .ُّٔ-ُِٔاألنعاـ/ ﴾اْلُمْسِلِميَ 
إهنا تسلي قلب ا٤بصاب كتقلل من حزنو ، كتقطع طمع الشياطْب ُب أف يوقعو ُب كبلـ ال يليق ، 

بػىرى  اٍلميًصيبىةً  ًعٍندى  ًإٍستػىٍرجىعى  : )مىنً  عن النيب )ص(قتدل بو ، اكإذا ٠بعو غّبه   كىأىٍحسىنى  ، ًصيبػىتىوي مي  للاي  جى
لىفنا لىوي  كىجىعىلى  ، عىٍاًقبػىتىوي  الدر كمعُب اسَبجع أم قاؿ )إان  كإان إليو راجعوف(  يػىٍرضىٍاهي( صىٍا٢ًبنا خى
  .ّٕٕ/ُا٤بنثور

 ﴾أُُْيْزَلًَُٕ ىُْْ ًَؤًَُُْئِيَ ًَهَؽَْٔخٌ هَثِّيِْْ ِْٖٓ طٌَََِادٌ ػََِْْيِْْ ؤًَُُْئِيَ﴿ - ٚ٘ٔ
: الرفق هبم  ورْحتو تعاىلمن للا التكرٙب كالتفخيم كعلو ا٤بنزلة فهي الرأفة بعد الرأفة ، الصبلة 

كا٥بداية للٍب ىي أقـو كاإلنعاـ عليهم فهي الرٞبة بعد الرٞبة ، كىذا ىو جزاء الصابرين ، الصبلة 
لئلنساف من اإلنساف  الدعاء ، كالصبلة من للا لئلنساف الرٞبة ، كالصبلة من ا٤ببلئكة 

أكلئك الصابركف ٥بم من رهبم رعاية خاصة على ما فعلوا كأحسنوا كيدعمهم  املعىن .اإلستغفار
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أب طريق الصواب كتليق هبم  اْلُمْهَتُدوَف( ُىمْ  )َوُأْولَِئكَ برٞبة كاسعة ٯبدكف أثرىا ُب برد قلوهبم 
لة فيها ، بل فيها الرشاد ا٥بداية الٍب يتغلبوف هبا على ٝبيع ا٤بصاعب كا٤بصائب ، ىداية ال ضبل

إف للا يضع كل معاانهتم ُب كفة ، كيضع فائدة:  .كالسداد كتزكية النفس كٙبٌليها ٗبكاـر األخبلؽ
ُب الكفة األخرل صلوات من رهبم كرٞبة كأكلئك ىم ا٤بهتدكف ، انو ال يعدىم نصران كال مغاٖب ال 

ؤمنْب ألمر أكرب من حياهتم كٯبردىم من كل يعدىم إال صلوات للا كرٞبتو ، لقد كاف للا يعد ا٤ب
غاية دنيوية ، فبل يتطلعوف إاٌل رضا للا كصلواتو كرٞبتو هبم ، ىذا ىو ا٥بدؼ الكبّب ، ىذه الَببية 

ستخبلصهم  كٛبيزىم عن عامة الناس االنموذجية ا٤بميزة الٍب أخذ القرآف هبا أصحابو ، يريد 
 .ُّالشورل/ ﴾يُِنيبُ  َمنْ  ِإلَْيوِ  َويَػْهِدي َيَشاءُ  َمنْ  ِإلَْيوِ  ََيَْتيب  اّلِلَُّ ﴿

 ﴾ػٌَِِْْ شَبًِوٌ اَُِّوَ كَةَِّٕ فَْْواً رَـٌََّعَ ًََْٖٓ ثِئَِب َّـٌََّّفَ ؤَْٕ ػََِْْوِ عُنَبػَ كَال اػْزََٔوَ ؤًَْ اُْجَْْذَ ؽَظَّ كََْٖٔ اَُِّوِ شَؼَبئِوِ ِْٖٓ ًَأَُْوًَْحَ اُظَّلَب بَِّٕ﴿-ٛ٘ٔ
: جببلف صغّباف ٗبكة قريباف من الكعبة يسعى بينهما ا٢باج كا٤بعتمر سبعة أشواط  َواْلَمْرَوةَ  َفاالصَّ 

( )َشَعاِئرِ  : عبلمات ، كل ما والشعائر ٝبع شعّبة كىي من التقول كالعبلمة على التقول ،  اّلِلَِّ
: ال إٍب ُجَناَح َعَلْيوِ  َفبلتعبدان للا بو من أمور الدين كالطواؼ كالسعي كاألذاف كالصبلة ك٫بوه ، 

:  اْعَتَمرَ  َأوْ  : التطوع التربع بو من عند نفسك من غّب أف يكلفك بو أحد ، َتَطوَّعَ  َوَمنْ عليو، 
العمرة ٗبعُب الزايرة ا٤بخصوصة ، العمرة كا٢بج كىي داعمة ك٧بصنة لو كلكن ال كقوؼ هبا بعرفة كال 

: يبْب للا أف الصفا كا٤بركة من األماكن كالشعائر  عىناملمبيت ُب ا٤بزدلفة كال رمي ٝبار ُب مُب ، 
الٍب يتعبد اإلنساف فيها ألمر للا تعأب ، كيشكل السعي بينهما أحد مناسك ا٢بج كالعمرة ، بل 

 ِمنْ  فَِإنػََّها اّلِلَِّ  َشَعاِئرَ  يُػَعظِّمْ  َوَمنْ ﴿جعل للا ىذين ا١ببلْب من الشعائر الٍب ىي من تقول القلوب 
، بل أصبح السعي بينهما كاجبْب عدد سبع أشواط ، كمن تربع تطوعان  ِّا٢بج/ ﴾اْلُقُلوبِ  ىتَػْقوَ 

 َفبل اْعَتَمرَ  َأوْ  اْلبَػْيتَ  َحجَّ  )َفَمنْ زداد فهو خّب يشكره للا لو كٲبنحو عطاءه كرضاه اعن حب ك 
ى  عن النيب )ص( َعِليٌم( َشاِكرٌ  اّلِلََّ  فَِإفَّ  َخرْياً  َتَطوَّعَ  َوَمنْ  ِبَِما َيطَّوَّؼَ  َأفْ  َعَلْيوِ  ُجَناحَ  : )خيذيكيٍا عنِبًٌ

  .َُٔ/ْالرازم مىنىٍاًسكىكيٍم(
الشاكر الشكور من أ٠باء للا ا٢بسُب ، الذم يقبل من عباده اليسّب  َعِليٌم( )َشاِكرٌ  -ٔفائدة :

ق الثواب ٗبن يستح )َعِليٌم(كٯبازيهم عليو ابلكثّب ككأف الشكر من الرب للعبد فيو دالالت 
السعي بْب الصفا كا٤بركة يشعر بتضحيات العائلة اإلبراىيمية ا٤بسلمة، كما يشعر  -ٕ .كالعقاب

بلزـك التحرؾ ا١باد كالسعي الواعي ُب حياتو كلها ، كأنو يتذكر إنطبلقة الدعوة الفتية ادكدة 
،   وشعائر الناسالفرؽ بي شعائر هللا -ٖ .إلبراىيم )ع( حٌب تصبح دعوة عا٤بية من على الصفا

شعائر للا فهي من تقول القلوب كتؤدم إٔب التقول كتؤثر ابألمة ٫بو التقول ، أما شعائر الناس 
الٍب ٰبتفلوف هبا ٗبناسبات ٨بتلفة إف أٌدت إٔب نفس النتيجة فهي شعائر للا كإاٌل فبل شعائر من 

اىلي كالطواؼ الرسإب ابرتباط مٌيز القرآف الكرٙب بْب الطواؼ ا١ب -ٗ .دكف تقول كإٔب التقول
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: عن اإلماـ الصادؽ )ع( -٘ .األمر اب سبحانو كاإللتزاـ ٗبنهجو فيكوف شعّبة من شعائر للا
لَّةه لًٍلجَّبٍَّارًٍينى( ٍركىًة مىذى ، كهتذيب النفس للمؤمنْب ُْٓ/ُنور الثقلْب )جيًعلى السٍَّعيي بػىٍْبى الصَّفىٍا كىاٍلمى

 ﴾َأْكبَػرُ  اّلِلَِّ  ِمنْ  َوِرْضَوافٌ ﴿متثاؿ أمره سبحانو لنيل رضاه اك  ،لعا٤بْبكقرىب  رب اكطاعة 
 .ِٕالتوبة/

 ؼَنُيًََُِّْْْ اَُِّوُ َِّْؼَنُيُْْ ؤًَُُْئِيَ اٌُِْزَبةِ كِِ ُِِنَّبًِ ثََّْنَّبهُ َٓب ثَؼْلِ ِْٖٓ ًَاُْيُلٍَ اُْجَِّْنَبدِ ِْٖٓ ؤَٗيَُْنَب َٓب ٌَّْزٌَُُٕٔ اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿- ٜ٘ٔ

 ﴾اُالَّػِنٌَُٕ
: ٱبفوف ا٢بق كيغّبكف ا٢بقيقة كيتبلعبوف ُب أصوؿ الدين كفركعو ، اآلية انزلة ُب أىل  يكتموف

الكتاب كحكمها عاـ يشمل كل كتماف حق ، ألف لفظ الكتماف عاـ كحكم اآلية شامل لكل من  
 أي١بًٍمى  فىكىتىمىوي  يػىٍعلىميوي  ًعٍلمو  عىنٍ  سيًئلى  : )مىنٍ )ف اآلية( عن النيب )ص(كتم علمان فرض للا بيانو للناس ، 

اٍـو  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  رو(  ًمنٍ  بًًلجى رَّؼ عن ِّٔصِمواىب الرٞبنانٍى ، كمن يرل حرمات للا تنتهك كالدين ٰبي
مقاصده ، كيرل البدع ٛبحو السنن كالباطل يقول على ا٢بق كىو ال ينتصر بيد كال بلساف كال 

ستحق كعيد اآلية ُب اللعن إلنو خائن ، كلقد لعن للا الذين كفركا من بِب اابلقلب يكوف ٩بن 
، ترل أف  ٕٗا٤بائدة/ ﴾فَػَعُلوهُ  ُمنَكرٍ  َعنْ  يَػتَػَناَىْوفَ  ال َكانُوا﴿إسرائيل كبْب سبب لعنهم بقولو : 

ـ ابألمر األمة كلها قد ليًعنىٍت لَبكها التناىي عن ا٤بنكر ، فيجب أف تكوف ٝباعة مؤىلة كفوءة تقو 
من بعد توضيحو ٥بم ُب الكتب  اْلِكَتاِب( ِف  ِللنَّاسِ  بَػيػَّنَّاهُ  َما بَػْعدِ  )ِمنْ اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر 

السماكية ، فهم كتموا ا٢بق بعد علمهم بو ، ألف بيانو للناس يقضي على مصا٢بهم كنظامهم الذم 
ُ( يَػْلَعنُػُهمْ  )ُأْولَِئكَ صنعتو أىواؤىم  : الطرد من الرٞبة ، كالتوجو إٔب النقمة كالعذاب ناللع اّلِلَّ

اللعن من  البلَِّعُنوَف( )َويَػْلَعنُػُهمْ يعاقبهم كيبعدىم عن رٞبتو بسبب إخفائهم للحقائق الضركرية 
ا٤ببلئكة كالناس كا٢بيواانت الدعاء عليهم ابلطرد من رٞبة للا )بلساف ا٢باؿ أك بلساف ا٤بقاؿ( 

 لظا٤بْب ، كحرماهنم خّب الدارين لبياف قبح ىذا العمل كأخطاره. كيقولوف لعنة للا على ا
 فائدة: 

: الطرد ُب غضب كزجر ، فهم مطاردكف من للا كمن عباده ُب كل مكاف، كىذا ما اللعن -ٔ
ستهانتهم أبحكاـ الرسالة الٍب يريد للا تبليغها لكل الناس فهو تشنيع اتقتضيو خيانتهم للعلم ك 

 اٍلًبدىعي ُبٍ أيمًٍَّبٍ فػىٍلييٍظًهر اٍلعىآبي  ظىهىرىتً  : )ًإذىاٍ  عن النيب )ص(كرميهم بكل سوء ،  عليهم كفضح ١برمهم
 كجو مبتدع فقد أعاف على ُب)مىٍن تبٌسم  :عن النيب )ص(، ْٓ/ُالكاُبللًا(  لىٍعنىةي  عىًلمىوي كىًإالَّ فػىعىلىٍيوً 

 فىًإفٍ  نىظىرىتٍ  خىرىجىٍت اللٍَّعنىةي ًمٍن ُبٍ صىٍاًحًبهىا: )ًإذىا ٍ وعنو )ص( ،ّٔصُج سفينة البحارىدـ دينو(! 
 ُٖٗٔكنز العماؿ خرب  !ًمٍنوي( خىرىجىتٍ  الًَّذم ًإٔبى  عىادىتٍ  كىًإال ًإلىٍيوً  كيجًٌهىتٍ  الًَّذم ُب  مىٍسلىكنا كىجىدىتٍ 

ٍب تستحق نبلحظ اللعن ُب القرآف لو داللة كاسعة فهو أريد بو ٙبديد صفة ا١بماعة ا٤بنحرفة ال -ٕ
اللعن ، كالسيما إذا كانت ُب موقع قيادم يقتدل بفعلها ، كٓب ييرد ابللعن ٚبصيص األ٠باء كٙبديد 

كتماف ا٢بق كا٢بقيقة ُب علـو الدين كغّبه مع الضركرة ُب إظهارىا من أعظم   -ٖالشخصيات ، 
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ستمرارىم مر الاب٤بضارع ا٤بست)يكتموف( الكبائر كا١برائم الٍب تستحق اللعن لذلك جاءت كلمة 
ستمرارىم اب٣بيانة ، كىذا حكم عاـ يشمل ٝبيع الكاٛبْب ستمرار اللعن عليهم الاابلكتماف يقابلها 

. ككلها تستحق اللعن ألهنم يصادركف .للحق عرب التأريخ كإف كاف للكتماف صوران كأشكاالن متنوعة
 الَِّذينَ  َتُسب وا َوال﴿يح : الشتم القبالسب كالفرؽ بْب السب كاللعن :  .حق الناس ُب ىدايتم

 أىفٍ  أىٍكرىهي  : )ًإ٘بٌ  عن اإلماـ علي )ع(، َُٖاألنعاـ/ ﴾ِعْلمٍ  ِبَغرْيِ  َعْدواً  اّلِلََّ  فَػَيُسب وا اّلِلَِّ  ُدوفِ  ِمنْ  َيْدُعوفَ 
شرح  اٍلقىٍوًؿ( ُب  ٍصوىبى أى  كىافى  حىا٥بىيمٍ  كىذىكىٍرًبيٍ  أىٍعمىا٥بىيمٍ  كىصىٍفتيمٍ  لىوٍ  كىلىًكنَّكيمٍ  ،سىبَّاًبْبى  تىكيونيوا
 ًخيىاٍنىًتوً  ًمنٍ  أىشىدُّ  ًعٍلًموً  ُب  أحىدًكيم ًخيىاٍنىةى  فىًإفَّ  ؛ اٍلًعٍلمً  ُب  : )تػىنىٍاصىحيوياٍ  عن النيب )ص(. ُِصُُالنهج

اٍئًليكيم للاى  كإفَّ  ، مىاٍلًوً  ُب    .(ٗٚٔ)البقرة/راجع  ،ٖٔصِالبحار اٍلًقيىٍامىًة( يػىٍوـى  سى

 ﴾اُوَّؽُِْْ اُزٌََّّاةُ ًَؤََٗب ػََِْْيِْْ ؤَرٌُةُ كَإًَُُْئِيَ ًَثََّْنٌُا ًَؤَطَِْؾٌُا رَبثٌُا اَُّنَِّٖ بِالَّ﴿ - ٓٙٔ
ندموا  اَتبُوا( الَِّذينَ  )ِإالَّ ستثناءن من اآلية السابقة مع تقييد توبتهم ببياف ما كتموا من ا٢بق ا
كصلح أمرىم كتداركوا  )َوَأْصَلُحوا(ف للا حديثان ستغفركا كأانبوا كرجعوا إٔب للا بصدؽ فبل يكتمو اك 

من  َعَلْيِهْم( أَُتوبُ  )فَُأْوَلِئكَ فبينوا ا٢بق للناس صراحة ما كانوا أخفوه من قبل  )َوبَػيػَُّنوا(خطأىم 
:  التواب الرَِّحيُم( التػَّوَّابُ  )َوَأنَ اتب من الذنب كمن ال ذنب لو ، أكلئك يرجع للا عليهم ابلرٞبة 

 َوآَمنَ  اَتبَ  ِلَمنْ  َلَغفَّارٌ  َوِإّنِ ﴿ة مبالغة ُب قبوؿ التوبة ، أقبل التوبة من كل اتئب كأرٞبو صيغ
: على أف التوبة ال ٙبصل إاٌل بَبؾ كل ما ال  دلت اآلية،  ِٖطو/ ﴾اْىَتَدى ثَّ  َصاِلاً  َوَعِملَ 

الٍب ٚباؼ من ٘باكزىا ٢بدكد ينبغي فعلو ، كبفعل كل ما ينبغي فعلو ، كىي ترغيب للقلوب الواعية 
تعترب اآليتاف أف  -ٔفائدة : ،  ُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ  فَػَقدْ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َمنْ ﴿للا ، ألنو 

 : )كيلُّ  عن النيب )ص(متيازان ، االعلـو اإلسبلمية تكليف كليس تشريفان ، كمسؤكلية كليست جاىان ك 
ـى  بىًِبٍ  يػٍري  خىطَّاءه  آدى ، ما أحوج البشرية إٔب اإلسبلـ األصيل ُِٔ/ُالدر ا٤بنثور التػَّوَّابيوفى( ا٣بٍىطَّاًئْبى  كىخى

 -ٕطىٍورىهي(.  يػىتػىعىدَّل قىٍدرىهي  الىيػىٍعًرؼي  : )مىنٍ ف غرر الكما٤بنزٌه عن البدع كالتنازع كالغلو كاألىواء؟ 
ينِ  ْوـِ يػَ  ِإىَل  َلْعَنِت  َعَلْيكَ  َوِإفَّ ﴿نبلحظ لعنة للا للشيطاف  ، ىي نفس اللعنة للذين  ٖٕص/ ﴾الدِّ

 .ُٗٓالبقرة/ ﴾اّلِلَُّ  يَػْلَعنُػُهمْ  ُأْولَِئكَ ﴿يكتموف ا٢بق ُب خانة كاحدة 
 ﴾ؤَعَْٔؼِنيَ ًَاُنَّبًِ ًَأَُْالئٌَِخِ اَُِّوِ َُؼْنَخُ ػََِْْيِْْ ؤًَُُْئِيَ ًُلَّبهٌ ًَىُْْ ًََٓبرٌُا ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ - ٔٙٔ
يصركف على كفرىم كتكذيبهم كعنادىم فهؤالء سبيلهم سبيل الشيطاف ، كجعل العلماء  الذين

الكاٛبوف لعلمهم ا٢بق كال يعملوف بعلمهم كال يعٌلموف الناس أىم العلـو اإلسبلمية جعلهم شركاء 
ينِ  يَػْوـِ  ِإىَل  اللَّْعَنةَ  َعَلْيكَ  َوِإفَّ ﴿الشيطاف الرجيم ُب لعنو   .هم ُب خانة كاحدة، جعل ّٓا٢بجر/ ﴾الدِّ

 اّلِلَِّ  َلْعَنةُ  َعَلْيِهمْ  )ُأْولَِئكَ حٌب مرت الفرصة كإنتهت ا٤بهلة من عمرىم ادكد  ُكفَّاٌر( َوُىمْ  )َوَماُتوا
، إهنم أغلقوا على أنفسهم ابب التوبة ا٤بفتوح إٔب حد ا٤بوت كلكنهم  َأمْجَِعَي( َوالنَّاسِ  َواْلَمبلِئَكةِ 
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عليهم لعنة مطبقة ال مفر منها ، لعنة ُب غضب كزجر كطردو من الرٞبة ،  ماتوا كىم كفار أكلئك
إهنم منبوذكف من العباد كمن رب العباد ، كمنبوذكف ُب األرض كُب السماء على السواء كابلتإب 

 فما أشد ٥بجة ىذه اآلية كأعظم أمرىا كحكمها ! .يليق هبم ا٣بلود ُب جهنم
 ﴾ُّنظَوًَُٕ ىُْْ ًَال اُْؼَنَاةُ ػَنْيُْْ قُُّقَلَّ ال كِْيَب فَبُِلَِّٖ﴿ -ٕٙٔ

حناف كال لساف فيو ٙبية ، كإذا  كُب جهنم ال ٱبفف عنهم كال يسمع إليهم كال يتلقاىم صدر فيو
ستغاثوا ال يغاثوف ألهنم ىم الذين أساؤكا ألنفسهم كقادكىا إٔب ا٣بسراف إبصرارىم على الكتماف ا

 .الٲبهلوف ليعتذركا كابلتإب خلود ُب جهنم يُنَظُروَف( ُىمْ  َوال)للعلـو ا٤بهمة فماتوا على اللعن 
كالسر بلعن ا٤ببلئكة كالناس مع أف لعن للا كحده يكفي ُب خزيو ، للداللة على أف ٝبيع  فائدة:

من يعلم كفره كعناده من العوآب العلوية كالسفلية يراه أىبلن لٌلعن للا كمقتو ، كلدل ٝبيع من يعقل 
 ستحق العذاب من للا الرؤكؼ الرحيم ، فماذا يرجو من سواه من عباده ؟اكمن كيعلم ، 

 ﴾اُوَّؽُِْْ اُوَّؽَُْٖٔ ىٌَُ بِالَّ بَُِوَ ال ًَاؽِلٌ بَُِوٌ ًَبَُِيٌُُْْ﴿ -ٖٙٔ
يؤكد القرآف الكرٙب ُب كل مناسبة على الوحدانية  تعأب ألهنا القاعدة األساسية ُب اإلسبلـ ، 

هنار كل شيء يعيد ذكر ىذه ا٢بقيقة ليقيم على أساسها اهنارت اكل شيء كإذا   فإذا قويت قوم
فمن رٞبتو السابغة  الرَِّحيُم( )الرَّْْحَنُ سائر التشريعات كالتكاليف ، ٍب يذكر من صفات للا ىنا 

فهو إلو ال يسمى غّبه إ٥بان ،  ُىَو( ِإالَّ  ِإَلوَ  )الالعميقة الدائمة تنبثق كل التشريعات كالتكاليف 
كاحده متوحد متفرد ُب ذاتو كا٠بائو كصفاتو كأفعالو فليس لو شريك ُب ذاتو كال كفؤ لو كال مثيل كال 

كىوسبحانو ا٤بختص كحده  الرَِّحيُم( )الرَّْْحَنُ نظّب كال خالق كال مدبر غّبه ، فهو ا٤بستحق للعبادة 
فربٞبتو كجدت  )الرَّْْحَُن(ة جتماع ىاتْب الصفتْب ا١بامعتْب ، كما أنو ا٤بختص كحده بصفاب

ندفع عنها كل نقمة ، كبرٞبتو عٌرؼ عباده اا٤بخلوقات كبرٞبتو حصلت ٥با أنواع الكماالت كبرٞبتو 
اٍتًوً  ذىاٍتًوً  عىلى دىؿَّ  مىنٍ  : )ايىٍ  من دعاء الصباح لئلماـ علي )ع( .بنفسو  كىجىلَّ  ٨بىٍليويقىاٍتًوً  ٦بيىاٍنىسىةً  عىنٍ  كىتػىنػىزَّهى  ًبذى

ٍيًفٌياٍتًًو، ميبلءىمىةً  نٍ عى  ٍافى  ٗبىاٍ  كىعىًلمى  اٍلعيييوفً  ٢بىىظٍاتً  عىنٍ  كىبػىعيدى  الظُّنيوفً  خىطىرىٍاتً  ًمنٍ  قػىريبى  مىنٍ  ايىٍ  كى  قػىٍبلى  كى
 ﴾اّلِلَِّ  َفِمنْ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِبُكمْ  َوَما﴿ .يىكيوفى( كمن رٞبتو إسباغ النعم الظاىرة كالباطنة عليكم أىفٍ 

  .ّٓالنحل/

 ِْٖٓ اَُِّوُ ؤَٗيٍََ ًََٓب اُنَّبًَ َّنلَغُ ثَِٔب اُْجَؾْوِ كِِ رَغْوُِ اَُّزِِ ًَاُْلُِْيِ ًَاُنَّيَبهِ اََُِِّْْ ًَافْزِالفِ ًَاألَهْعِ أٌََََُّادِ فَِْنِ كِِ بَِّٕ﴿ -ٗٙٔ
 َّٓبدٍ ًَاألَهْعِ أَََُّبءِ ثََْْٖ أََُُْقَّوِ ًَاََُّؾَبةِ اُوَِّّبػِ ًَرَظْوِّقِ كَاثَّخٍ ًَُِّ ِْٖٓ كِْيَب ًَثَشَّ ٌَْٓرِيَب ثَؼْلَ األَهْعَ ثِوِ كَإَؽَْْب َٓبءٍ ِْٖٓ أَََُّبءِ

  ﴾َّؼْوٌَُِِٕ ُِوٌٍَّْ
ُب ىذه اآلية دالئل على كحدانية للا كرٞبتو ، كمن ىذه الدالئل الَبابط الكو٘ب ا٥بائل بْب نظاـ 

د عنها مبليْب السنْب الضوئية ، كالذم يهيء للا تعأب األرض كنظاـ األجراـ السماكية الٍب قد تبع
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 َوالنػََّهاِر( اللَّْيلِ  )َواْخِتبلؼِ األجواء ا٤بناسبة لبقاء حياة اإلنساف كالكائنات ُب ىذا الكوكب 
ختبلؼ الضوء الوارد اتعاقبهما على الدكاـ ، كزايدة طوؿ أحدٮبا كقصر اآلخر كىذا ما يسبب 

ختبلفهما يكوف ا٢بر كالربد كاألجواء اي تبلئم الزرع كحاجة الناس ، ُب لكل بقعة من األرض ، لك
 مبَا اْلَبْحرِ  ِف  جَتِْري الَِّت  )َواْلُفْلكِ اللطيفة ا٤بتوسطة بينهما ، كما نشأ عن ذلك من الفصوؿ األربعة 

األرض ا٤بختلفة السفن الٍب تنقل الناس ك٘باراهتم كصناعاهتم عرب البحار إٔب أقطار  النَّاَس( يَنَفعُ 
فهي تفتقر إٔب للا ُب كجودىا ، كُب قوة دفع ا٤باء الٍب ٘بعلها تطفو ، ما تقـو بو مصاّب الناس ، 
فمن الذم أ٥بمهم صنعتها كأقدرىم عليها ؟ كمن الذم سخر ٥بم البحر ٘برم فيو ؟ فهل ىذه 

قو للا من ضعف ؟ ستقل بعملها اإلنساف الذم خلااألمور ا٤بنظمة حصلت ببل منظم ٥با ؟ كىل 
إف الذم سخر ىذه األنظمة خالقها كمدبرىا منظم أمرىا ال يعجزه شيء ، كدكر اإلنساف أف 
جعلو للا جزءان من أجزاء األسباب الٍب هبا كجدت أنظمة الكوف ، فهذا يدؿ على رٞبة للا ٖبلقو 

فأظهرت هبذا ا٤باء النازؿ من  َمْوهِتَا( بَػْعدَ  ْرضَ األَ  ِبوِ  فََأْحَيا َماءٍ  ِمنْ  السََّماءِ  ِمنْ  اّلِلَُّ  أَنَزؿَ  )َوَما
السحاب ا٢بياة كاألقوات الٍب ال يعيش الناس بدكهنا إنو لطف للا بعباده ، فيوجب أف يكوف 

 َدابٍَّة( لِّ كُ  ِمنْ  ِفيَها )َوَبثَّ ٍستىًعٍن اًبً اً ٍستػىعىٍنتى فى اً ٍسأىًؿ للاى ، كىًإذىٍا اً معبودىم كرهبم ، فىًإذىٍا سىأىٍلتى فى 
نشر الدكاب ا٤بتنوعة فمنها أيكلوف من ٢بمو كيشربوف من لبنو كمنها ما يركبوف كما ٰبرسهم ك٫بوىا 

الٍب تتعدد كظائفها : ابردة كحارة جنوبية كَشالية اترة  الرََِّيِح( )َوَتْصرِيفِ ، كللا القائم أبرزاقهم 
 الرََِّيحَ  َوَأْرَسْلَنا﴿ا حسب ا٤بصاّب العامة تكوف رٞبة كاترة ترسل ابلعذاب ، فا ىو ا٤بصرؼ ٥ب

كىو ٖبار ا٤باء ا٤بتكاثف فإف عبل   َواأَلْرِض( السََّماءِ  بَػْيَ  اْلُمَسخَّرِ  )َوالسََّحابِ  ِِا٢بجر/ ﴾َلَواِقحَ 
ىذه دالالت لقـو يدعوىم  يَػْعِقُلوَف( ِلَقْوـٍ  )آلََيتٍ  .كاف سحاابن كإف قرب من األرض كاف ضباابن 

إٔب اإلٲباف اب ، فيستدلوف هبذه األشياء على أف لكل نظاـ منظم ، كلكل كجود موجد ،  التفكر
 عيًبدى  : )اٍلعىٍقلي مىاٍ عن اإلماـ الصادؽ )ع(ر ، كلكل تقدير مقدًٌر كلكل ٨بلوؽ خالق، كلكل تدبّب مدبًٌ 

 كيفهم األشياء حقائق اإلنساف يدرؾ ابلعقل ألف ُُصُالكاُب ا١ٍبًنىافي( ًبوً  كىأيٍكتيًسبى  الرٍَّٞبىني  ًبوً 
 ، الريح عن ٚبتلف ُب معناىا الرايح:  فائدة .كاحد أنو على آية تدؿُّ  لو شيء كل كُب ، غاايهتا
َراتٍ  الرََِّيحَ  يُػْرِسلَ  َأفْ  آََيتِوِ  َوِمنْ ﴿ كالعذاب كالريح للشر ، اب٣بّب مبشرات الرايح / ﴾ُمَبشِّ  ،ْٔالرـك

 .ُْالذارايت/ ﴾اْلَعِقيمَ  الّرِيحَ  َعَلْيِهمْ  اَأْرَسْلنَ  ِإذْ  َعادٍ  َوِف ﴿
 َّوًََْٕ بِمْ ظٌََُِٔا اَُّنَِّٖ َّوٍَ ًٌََُْ َُِِّوِ ؽُجّبً ؤَشَلُّ آَٓنٌُا ًَاَُّنَِّٖ اَُِّوِ ًَؾُتِّ ُّؾِجٌَُّٗيُْْ ؤَٗلَاكاً اَُِّوِ كًُِٕ ِْٖٓ َّزَّقِنُ َْٖٓ اُنَّبًِ ًَِْٖٓ﴿ -٘ٙٔ

 ﴾اُْؼَنَاةِ شَلِّلُ اَُِّوَ ًَؤََّٕ عَِْٔؼبً َُِِّوِ حَاُْوٌَُّ ؤََّٕ اُْؼَنَاةَ
 الظلمً  ئمةي : أى  األنداد: ) عن اإلماـ الباقر )ع(: أمثاالن كنظراء ٨بالفْب رؤساء كقادة ،  أنداداً 
 ىؤالء األنداد كالنظراء كا٤بثبلء يساكيهم .( من دكف للامٍ ٥بى  نقادكفى م كيى عظموهنى م كيي بوهنى م ٰبى هي كأشياعي 
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ُب للا ابلعبادة كابة كالتعظيم كالطاعة !! ىذه ا٢بالة مناقضة لتوحيد للا ، ىؤالء الذين يتخذكف 
مع للا ندان لو كٯبعلوهنم مثل للا ُب الرزؽ كالتدبّب ، كيعبدكهنم ليقربوىم من للا ، ىؤالء ظا٤بوف 

، ىؤالء جعلوا ا٤بخلوؽ كا٣بالق  ُالطبلؽ/ ﴾َسوُ نَػفْ  ظََلمَ  فَػَقدْ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َمنْ ﴿ألنفسهم ألنو 
ألف ا٤بخلوؽ ليس ندان  ، كإ٭با إٚبذكه ندان ٧ببوابن كحب للا ، كللا تعأب ا٤بستحق للمحبة الكاملة 

( ُحّباً  َأَشد   آَمُنوا )َوالَِّذينَ  إهنم أحبوا للا الذم يستحق ابة الكربل ، كا١بهبلء أحبوا من ال  ّلِِلَِّ
تحق من ا٢بب شيئان ، ك٧ببة ا١بهبلء عْب شقاء العبد كفساده ، فهم مشركوف هبذا ا٢بب الذم يس

( ُحّباً  َأَشد   آَمُنوا )َوالَِّذينَ ال يصدر من مؤمن موٌحد   :  وىنا نظرية القرآف الكرمي ف الب ّلِِلَِّ
، فهو تعبّب ٝبيل كجليل كىو مبالغة ا٢بب كأعظم ا٢بب  )َأَشد (جاء حب ا٤بؤمنْب  على درجة 

كشفاؼ كينفذ ُب ا٤بشاعر ألنو انبع من الصدؽ كاإلٲباف كالعلم ، فالصلة بْب ا٤بؤمن كبْب للا تعأب 
على أساس أشد ا٢بب ، كأقرب القرب ، كأكثر ا١بذب ، حب التآلف كالتعاطف كالَبابط 

اس مع من ٙبب ككيف كالتٌذكؽ لطعم ا٢بب ، حب ا٤بوازنة الكربل مع كل حب ، إنو حب ا٤بقي
ٙبب ك٤باذا ٙبب؟ فحب للا يبقى ىو األشد ُب كل حاالت ا٤بوازنة ، كيبقى حب للا ىو ا٤بقياس 
كا٤بعيار الصحيح لكل حب، إف ا٤بؤمنْب ال ٰببوف شيئان كحبهم  عز كجل ، ٰببوف للا بدرجة 

، ال ٰببوف أنفسهم كال أعلى درجات ا٢بب ، كٰببوف ما دكنو حبان شديدان كليس أشد  )َأَشد (
. إْب ك٫بوىا، ا٢بب األشد ، كلكن .أموا٥بم كال أزكاجهم كال مساكنهم كال أكالدىم كال ٘بارهتم

حبهم  عز كجل يكوف فقط بدرجة أشد ! فيكوف ىو ا٤بقياس لكل حب ، كىكذا نتعلم أف 
صحيح كىو ا٤بقياس ا٢بب ُب للا كالبغض ُب للا ىو اإلٲباف الصحيح كا٢بب الصحيح كالبغض ال

كراىية ، فعلينا أف ٫بب ما ٰببو للا كنبغض ما يبغضو للا فهو نعم ا٤بيزاف ك  بُّ لكل حي  .الصحيح
بَّ  أىفٍ  اإًلٍسبلـى عيرىل أىٍكثىقى  ًإفَّ ):  عن النيب )ص( .لكل أنواع ا٢بب كالبغض بل ىو أفضل األعماؿ  ٙبًي

ٍافى  : )مىٍا ٙبىىٍابَّ ًإثٍػنىٍاًف ُب للًا تػىعىٍأبى ًإالَّ  وعنو )ص( ٣ِْٔٓٔبربكنز العماؿ ا (للاً  ُب  كىتػيٍبًغضى  ،للاً  ُب   كى
اٍ   .ِْْٖٔكنز العماؿ خربًلصىاًحًبًو( حيب ا أىشىدَّٮبيىا أىٍفضىليهيمى

الذين إٚبذكا  أندادان ٰببوهنم كحب للا ، فجعلوا حب ا٤بخلوؽ ا٤برزكؽ  ظََلُموا( الَِّذينَ  يَػَرى )َوَلوْ 
عتقادان منهم أبف ٥بم قدرة كأتثّبان كرزقان ، فهم إختٌلت عندىم موازين انزلة حب ا٣بالق الرازؽ ، ٗب

 يَػَرْوفَ  )ِإذْ ا٢بب الصحيح كمعايّبه الدقيقة ، فخلطوا بْب ا٢بب األشد  كا٢بب الشديد لؤلنداد 
ةَ  )َأفَّ جزاء حبهم البائس ىذا ا٤بضطرب  اْلَعَذاَب( فهو الذم خلق األنداد الٍب  يعاً(مجَِ  ّلِِلَِّ  اْلُقوَّ

أحبوىا فأضرىم ىذا ا٢بب ألهنم ٓب يعرفوا موازين ا٢بب الصحيح ، لو علم ىؤالء الذين إختل 
عندىم موازين ا٢بب الشريف لتعلقوا اب٢بب األشد  تعأب، كلكنهم عرفوا ىذه ا٢بقيقة الضخمة 

أف أربح كل شيء ، كأخسر أىم شيء  بعد فوات األكاف ، بعد أف خسركا أنفسهم ، فما الفائدة
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فائدة :  .كىي نفسي ؟! كلو عرفوا أف للا كحده ىو ا٤بهيمن ُب يـو القيامة كأنو شديد العذاب
شيء شغلت بو قلبك كأخذ كقتك عن للا تعأب فقد جعلتو ُب قلبك ندان كبديبلن عن للا  كلُّ   -ٔ

ديبلن عن للا ألنو ييعبد من دكف للا يكوف إتباع )ا٥بول( ندان  كب -ٕبقدر تعلقك بو ! 
، كمن إتبع ا٥بول فقد ىول  ِّا١باثية/ ﴾ِعْلمٍ  َعَلى اّلِلَُّ  َوَأَضلَّوُ  َىَواهُ  ِإََلَوُ  اَّتََّذَ  َمنْ  َأفَػَرَأْيتَ ﴿

 ِبَغرْيِ  َأْىَواَءُىمْ  ظََلُموا الَِّذينَ  اتػََّبعَ  َبلْ ﴿بدايتو يغر كيسر كهنايتو يضر  ألف كسقط كلو بعد حْب،
/ ﴾ِعْلمٍ  ةَ  )َأفَّ  -ٖ .ِٗالرـك يعاً( ّلِِلَِّ  اْلُقوَّ  عْب ىي اآلخرة عآب تدبّب ُب هبا يتصرؼ ُب كل الوجود مجَِ
 غّبىا معها كأشركوا ، للا قوة غّب قوة إٔب ١بئوا حْب ضالْب كانوا كإهنم ، الدنيا عآب تدبر الٍب القوة
ٍرءي )كى  ف غرر الكم:، الشديد عقاهبم سبب ذلك ككاف  .نىفسىوي( يىضىعي  حىٍيثي  اٍلمى

 ﴾األٍَْجَبةُ ثِيِْْ ًَرَوَـَّؼَذْ اُْؼَنَاةَ ًَهَؤًَْا ارَّجَؼٌُا اَُّنَِّٖ ِْٖٓ ارُّجِؼٌُا اَُّنَِّٖ رَجَوَّؤَ بِمْ﴿ -ٙٙٔ
: الرؤساء يتبعهم الناس ،  ات ِبُعوا : مبالغة ُب الرباءة كىو التنصل كالتباعد ٩بن يكره قربو ، التبؤ
: بياف حاؿ  املعىن .: الصبلت كالعبلقات كالركابط اأَلْسَبابُ : ا١بماىّب تتبع القيادة ، اتػَّبَػُعوا

التابعْب كا٤بتبوعْب ، القيادة كالقاعدة، ُب يـو القيامة يرل الناس أبعينهم العذاب ، حْب يتربأ 
م الذين ضلوىم عن سبيل الرؤساء األنداد الفاسقوف الذين إتبعتهم ا١بماىّب ٔبهل ، تربؤ من أتباعه

للا ُب الدنيا كيتنصلوف من إضبل٥بم كتتقطع الصبلت الٍب كانت بينهم كينشغل كلٌّ بنفسو اتبعان  
كاف أك متبوعان، ألهنم كانوا دعمان لسلطتهم الفاسدة كسندكا حكمهم ا١بائر كصاركا طغاة مثلهم! 

، ديهم نفعان ألنو بعد فوات األكافمٌب ٰبصل ذلك؟ عندما يركف العذاب األليم ، كلكن ذلك ال ٯب
عتداءات ، فهم كانوا أدكات فماذا يفيدىم ىذا التربؤ مقابل ما إقَبفوه من كبائر السيئات كاال

تىًهيٍ  :فائدةضبلؿ كإضبلؿ بْب الناس ،  أي  ،كىكذا )اٍلًذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى
 يفكركف الذين يقوده يفكر ال كالذم ، الشدة ُب ينساه الرخاء ُب للا ينسى الذم كىكذا ؟!(

ٍاًؿ ظىلىميويهي  ، فساد من عليو ىم ما على كٯبعلونو ٍاؿى اًب٢بٍىقًٌ  ،)مىٍن زىاٍنػيويٍا ا٢بٍىقَّ اًبلٌرًجى كىمىٍن زىاٍنػيويٍا الٌرًجى
)ًإٍعًرٍؼ ا٢بٍىقَّ تػىٍعًرٍؼ أىٍىلىوي ،  : عن اإلماـ علي )ع(،  الرجاؿ أبقدار يعرفاف ال كالباطل ا٢بق ، أىٍنصىفيويهي(

 .ّأمإب ا٤بفيد ص كىًإٍعًرٍؼ اٍلبىٍاًطلى تػىٍعًرٍؼ أىٍىلىوي(
 ًََٓب ػََِْْيِْْ ادٍؽَََوَ ؤَػَْٔبَُيُْْ اَُِّوُ ُّوِّيِْْ ًَنَُِيَ ِٓنَّب رَجَوَّءًُا ًََٔب ِٓنْيُْْ كَنَزَجَوَّؤَ ًَوَّحً َُنَب ؤََّٕ ٌَُْ ارَّجَؼٌُا اَُّنَِّٖ ًَهَبٍَ﴿ -ٚٙٔ

 ﴾اُنَّبهِ ِْٖٓ ثِقَبهِعِنيَ ىُْْ
يتمُب التابعوف عن عمى لقياداهتم الفاسدة أف يردكا إٔب الدنيا كيتبعوا سبيل ا٢بق ، ٍب يعودكا إٔب 

ا ، إ٭ب ِٖاألنعاـ/ ﴾َعْنوُ  نُػُهوا ِلَما َلَعاُدوا رُد وا َوَلوْ ﴿يـو اشر فيتربأكا من ىؤالء القيادات اجملرمة 
 َأْعَماََلُمْ  اّلِلَُّ  يُرِيِهمْ  )َكَذِلكَ ىو قوؿ يقولونو ، كأما٘ب يتمنوهنا على القيادات ٤با تربأكا منهم 

 ُىمْ  )َوَماعندما يركف أعما٥بم السيئة فتكوف ٥با أسوأ اآلاثر على نفوسهم  َعَلْيِهْم( َحَسَراتٍ 
م رٞبة كالتنفعهم شفاعة ، كال يفيدىم ندـ كال بل ىم فيها خالدكف ، كالتنا٥ب النَّاِر( ِمنْ  ِبَارِِجيَ 
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 ًعٍندى  : )ًقفٍ  عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٔفائدة :  .٘بديهم ا٢بسرات ، كأشد الندامة ُب يـو القيامة
لىوي  تىعًرؼى  حىٌتی أىٍمرو  کيلًٌ  ـ( ًفٍيوً  تػىقىعى  أىف قػىٍبلى  ،٨بىٍرًجوً  ًمنٍ  مىٍدخى عن اإلماـ علي  ،ِّٖ/ٖٕالبحار فػىتػىٍندى

: )ىيوى الرَّجيلي يىٍكتىًسبي وعن اإلماـ الباقر )ع( (رىًحمى للاي ًإٍمرًئن عىرىؼى ًمٍن أىٍينى، كىُبٍ أىٍينى، كىًإٔبى أىٍينى ) ع()
ٍل ًفٍيًو عىمىبلن صىٍا٢ًبىان ، فػىيػٍرىل األىكَّؿى مىٍا كىسىبىوي  ًثيوي مىٍن يػىٍعمى يػٍرىان فػىّبى ٍاؿى كىالى يػىٍعمىلي ًفٍيًو خى رىةه ُبٍ ًميػٍزىٍاًف حىسٍ  اٍلمى

كتشاؼ نقاط الضعف عند األقوايء من ا يوجو القرآف الكرٙب إٔب  -ٕ .َُٓ/٦ُبمع البيافغىٍّبًًه(
ا٢بكاـ الطغاة قبل أف يكوف ٥بم تبعان ، إذان فا٤بسؤكلية فردية يتحملها اإلنساف من خبلؿ مواقفو ، 

كىالسَّاٍئًًر عىلىى علم  غىٍّبً عامل ب)ال ٗ٘ٔغة خطبةف هنج الببلكاإلنساف ٰبيا ٗبواقفو أكثر ٩با ٰبيا بعمره 
ان عىٍن الصَّوىٍاًب!( فالذم يسّب خلف الطغاة األقوايء  ،غىٍّبً الطَّرًًيقً  الى تىزًٍيديهي سيٍرعىةي السٍَّّبً ًإاٌل بػيٍعدى

تعلمنا اآلية الكرٲبة  -ٖ .لتحصيل ا٤باؿ كا١باه ، ما ىي إاٌل لذات قصّبة ك٥با تبعات طويلة كمريرة
ظاىرىا يغر كابطنها يضر ، حرجة األساليب الوقائية لكي يتفادل اإلنساف من الوقوع ُب مواقف 

 .كيكوف أكثر كعيان كحرصان ُب مواقفو للحفاظ على مستقبلو األخركم كالدنيوم
 ُٓجِنيٌ ، بََِّٗٔب ػَلًٌُّ ٌَُُْْ بَِّٗوُ اُشَّْْـَبِٕ فُـٌَُادِ رَزَّجِؼٌُا ًَال ؿَِّْجبً ؽَالالً األَهْعِ كِِ َِّٓٔب ًٌُُِا اُنَّبًُ ؤَُّّيَب َّب﴿ٜٙٔ -ٛٙٔ

  ﴾رَؼٌََُِْٕٔ ال َٓب اَُِّوِ ػَََِ رَوٌٌُُُا ًَؤَْٕ ًَاُْلَؾْشَبءِ ثِبٌَُُّءِ َّإُْٓوًُُْْ
بعد أف بٌْب ُب اآلايت السابقة تثبيت كحدانية للا ، كرفض األنداد كالشركاء  ، بٌْب ىنا أنو 

عباده كلهم كىو الذم يشرٌع ٥بم ا٢ببلؿ كا٢براـ ، كأنو يبيح للناس ٝبيعان أف أيكلوا ٩با رزقهم الرزاؽ ل
للا ُب األرض حبلالن طيبان ، كأف يتلقوا منو سبحانو األمر ُب ا٢ببلؿ كا٢براـ كيلتزموا بو كال يتبعوا 

م يزيًٌن الباطل بزينة ا٢بق ، كساكس الشيطاف كخطواتو كطرقو كأساليبو ا٣ببيثة الكثّبة كا٤بتنوعة ، الذ
فهو أيمرىم ابلسوء ، كييسهًٌل عليهم أف ٰبللوا كٰبرموا ٕبسب أىوائهم كمصا٢بهم دكف مراعاة منهج 

طرقو ، خططو ،  الشَّْيطَاِف( )ُخُطَواتِ  -ٔفائدة :  .للا كيسمي ماليس من الدين إبسم الدين
و كفنوف شره كطرؽ فساده : الشيطاف عدك ٍب يبْب كيفية عداكت .كاإلقتداء بو ، إتباع كسوستو

َالئلنساف كالعدك ال أيمر إاٌل ابلسوء كا٤بعاصي الكبّبة كالفحشاء ،   َواْلَفْحَشاِء( ِِبلس وءِ  أيَُْمرُُكمْ  )ِإمنَّ
يتسلط عليكم كأنو آمر مطاع يغرم كيغوم ، فهو يزين إليكم ا٤بنكر كٯبرأكم على ا٤بعاصي فتحللوا 

 .بلؿ ببل علم تبعان ألىوائكما٢براـ كٙبرموا ا٢ب
: ال تتبعوا أتثّباتو كمداخلو ككساكسو ، فيدخل الشيطاف إلقناع اإلنساف برأيو الضاؿ كيدعمو املعىن

 )ِإنَّوُ ىواه كمناه كالنفس األمارة ابلسوء كا١بهل كالشهوات كالٌلذات كحب األان ُب نفس اإلنساف 
 َمسَُّهمْ  ِإَذا اتػََّقْوا الَِّذينَ  ِإفَّ ﴿٤بؤمنْب كذكم البصائر كقولو ظاىر العداكة عند ا ُمِبٌي( َعُدو   َلُكمْ 

، أما عند متبعي ا٥بول كحب األان  َُِاألعراؼ/ ﴾ُمْبِصُروفَ  ُىمْ  فَِإَذا َتذَكَُّروا الشَّْيطَافِ  ِمنْ  طَاِئفٌ 
كىو عدك فالشيطاف سيدىم كقائدىم ك٧برض ٥بم فيد٥بم على ما تشتهيو نفوسهم األمارة ابلسوء ، 
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ُهمْ  ِعَباَدؾَ  ِإالَّ  ، َأمْجَِعيَ  ألْغِويَػنػَُّهمْ ﴿مبْب كاضح  نذكر من  -ٕ .ّٖ-ِٖص/ ﴾اْلُمْخَلِصيَ  ِمنػْ
 -ِكالرسالة ، )ص( أيمر ابلكفر كالشرؾ كمعاداة الرسوؿ  -ُ:  ختصارخطوات الشيطاف ِب

يتاب منها كالبدع نشر البدع ألهنا ضبلالت كشهوات كىي أحب إليو من الفسوؽ، ألف ا٤بعصية 
 -ْييشجَّع على كبائر الذنوب كأنواعها ،  -ّال يتاب منها ألف صاحبها يظنها صحيحة ، 

كيمٍ ) عن النيب )ص(، يتسامح بصغائر الذنوب الٍب يستهْب اإلنساف هبا  فإفَّ  الذُّنيوبً  كى٧بيىقَّرىاتً  ًإايَّ
اب فيها كال عقاب ، بل عقاهبا فوات ا٤بباحات الٍب ال ثو  -ٓ، ّْٔصّٕالبحار( طالبان  يءو شى  لكلًٌ 

يشغلو ابلعمل ا٤بفضوؿ عما ىو أفضل منو ليزيح عنو -ٔالثواب الذم فات عليو إبشتغالو هبا، 
، فإبليس دالؿ ّٕاألنفاؿ/ ﴾الطَّيِّبِ  ِمنْ  اْْلَِبيثَ  اّلِلَُّ  لَِيِميزَ ﴿: سبب وسوسة إبليس -ٖالفضيلة! 

٤با عرضها على الكافرين قيل ما ٜبنها؟ قاؿ ترؾ الدين! على النار كا٣ببلفات، كبضاعتو الدنيا، ك 
نٍػيىاٍ  حيبُّ : )عن اإلماـ الصادؽ )ع(، شَبكا الدنيا ابلدين! لذلك صاراف ئىةو  كيلًٌ  رىٍأسي  الدُّ ًطيػٍ  (خى

، كإعلم أف أكل ا٢ببلؿ الطيب يساعدؾ على الورع كالتعفف ، يورث الرغبة بطاعة ٕصّٕالبحار
اٍلىفى اٍلقيٍرآفى فػىهيوى ًمٍن  عن إبن عباس -ٗ .ب خطوات الشيطافجتنااللا كالقدرة على  : )مىٍا خى

ٍا ىىلىكى مىٍن وعن اإلماـ الصادؽ )ع(، ُٕٔ/ُالدر ا٤بنثورخيطيوىٍاًت الشٍَّيطىٍاًف(  : )ًإايٍَّؾى كىًخٍصلىتػىٍْبً ًفٍيًهمى
، ِّْ/ِمواىب الرٞبنٗبىٍا الى تػىٍعلىٍم )تعتقد ببل فهم(!( ىىلىكى ، ًإايٍَّؾى أىٍف تػيٍفًٍبى النٍَّاسى ًبرىأًٍيكى ، كىتىًدٍيني 

: )سيًئلى عىٍن حىقًٌ للًا تػىعىٍأبى عىلىى اٍلًعبىٍاًد قىٍاؿى )ع( : أىٍف يػىقيويليويٍا مىٍا يػىٍعلىميويفى كىأىٍف  وعن اإلماـ الباقر )ع(
القوؿ على للا ببل علم ُب  تَػْعَلُموَف( ال َما اّلِلَِّ  ىَعلَ  تَػُقوُلوا )َوَأفْ  -٘يىًقفيويٍا ًعٍندى مىٍا الى يػىٍعلىميويفى(. 
علم اليقْب أنو سبحانو شرَّعو لكم من شعائر دينية ، أك  تَػْعَلُموفَ  ال َماشرعو ككتابو كسنة رسولو ، 

ٙبليل ما األصل فيو التحرٙب، أك ٙبرٙب ما األصل فيو اإلابحة، ككل قوؿ بغّب علم ُب أمور الدين 
 َوال﴿كالنفاؽ كا٣ببلؼ كالكراىية كالسوء كالفحشاء ، كينهى القرآف عن ذلك  مدعاة للشقاؽ

 ﴾َمْسُئوالً  َعْنوُ  َكافَ  ُأْولَِئكَ  ُكل   َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّْمعَ  ِإفَّ  ِعْلمٌ  ِبوِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تَػْقفُ 
عاقبتو كالفحشاء كل : ما يسوءؾ كقوعو أك الفرؽ بي السوء والفحشاء : السوء -ٙ .ّٔاإلسراء/

ما يفحش كيتجاكز ا٢بد ُب قبحو ُب أعْب الناس من ا٤بعاصي كاآلاثـ كىي أقبح من السوء شرعان 
  .كعقبلن ، أك السوء ىو كل الصغائر كالفحشاء كل الكبائر الٍب عليها حدكد

إٌما ٧بٌرـ لذاتو كىو  نتفاعان، كأف اـرايدؿ أف األصل ُب األعياف اإلابحة أكبلن ك  طَيِّباً( )َحبلالً  -ٚ
 .ا٣ببيث ضد الطيب ، كإٌما ٧بٌرـ بعارض عرض لو كىو ضد ا٢ببلؿ

 ﴾لًََُّٕيْزَ ًَال شَْْئبً َّؼْوٌَُِِٕ ال آثَبئُىُْْ ًَبَٕ ؤًٌَََُْ آثَبءََٗب ػََِْْوِ ؤَُْلَْْنَب َٓب َٗزَّجِغُ ثََْ هَبٌُُا اَُِّوُ ؤَٗيٍََ َٓب ارَّجِؼٌُا َُيُْْ هََِْ ًَبِمَا﴿ -ٓٚٔ
َنا َما ستغبلؿ العاطفة ا: من خطوات الشيطاف ا٣بطّبة  املعىن .عتياد: ما ألفناه من األلفة كاال أَْلَفيػْ

كاأللفة كالعيش ا٤بشَبؾ بْب اآلابء كاألبناء ، ليصنع من اآلابء ا٤بنحرفْب أصنامان بشرية تيعبد من دكف 
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عن التفكّب ا٢بر النزيو كتلقيها ُب التقليد  للا كتصوغ عقيدة األبناء كسلوكهم بغّب علم ، كتقييدىا
األعمى كاإلتباع ببل فهم كال كضوح ، كيفند القرآف ىذا األسلوب عندما يسأ٥بم : ىل كنتم 
ستتبعوف آابءكم لو ثبت لكم فسادىم ؟ ا١بواب ال ، إذف فلينتبو األبناء ا٤بقلدكف آلابئهم )أك 

 آَِبُؤُىمْ  َكافَ  )َأَوَلوْ ستقامة ا٤بسددة ابلربىاف ا٤بؤيد كاالا٤بتبعوف لقيادهتم( إٔب أف ا٤بقياس ىو ا٢بق 
كاإلستفهاـ لئلنكار كالتعجب من حا٥بم ُب تقليدىم األعمى  يَػْهَتُدوَف(؟! َوال َشْيئاً  يَػْعِقُلوفَ  ال

عن النيب لآلابء ببل تعٌقل ، كىكذا الذم ال يفكر يكوف ضحية الذين يفكركف ، لذلك أصبح 
ف هنج الببلغة  ُٕٕ/ُالبحارُمْسِلٍم َوُمْسِلَمٍة( ُكلِّ  َعَلى َفرِيَضةٌ  ِعْلمِ الْ طََلُب ))ص( 

َكالسَّْاِئِر َعَلى َغرْيِ الطَّرِِيِق الصَِّحْيِح اَل َتزِْيُدُه ُسْرَعُة السَّرْيِ ِإاّل بُػْعَدًا   علمَغرْيِ عامل ب)الٗ٘ٔخطبة
ع التقليد األعمى كإتباع القيادات ببل علم ٤بن ُب اآلية إرشاد إٔب من -ٔفائدة :  .َعْن الصََّوْاِب(

قدر على اإلجتهاد ، كال يناُب ىذا الدليل على تقليد العامة للمجتهدين العاملْب خلفاء الرسل 
ككرثة األنبياء ، تقليدىم ُب بياف ا٢بكم الشرعي بعد ثبوتو ابلدليل القاطع ، لذلك ال ٯبوز تقليدىم 

 فَاْسأَُلوا﴿لفركع ابلعبادات كا٤بعامبلت العامة كما قاؿ تعأب : ابألصوؿ كالعقائد ، كتقليدىم اب
ُتمْ  ِإفْ  الذِّْكرِ  َأْىلَ  : يكوف  تقليٌد مذمـو -ٔ:  قسماف إذف التقليد ، ّْالنحل/ ﴾تَػْعَلُموفَ  ال ُكنػْ

: يكوف من ا٢بق  تقليٌد ممود -ٕ.  الباطل كىذا ىو اإلتباع األعمىمن الباطل ُب الباطل كإٔب
ٍستػىٍفًت اً : ) عن النيب )ص( .٢بق كإٔب ا٢بق فإنو من القدكة ا٢بسنة بشرط عدـ تعطيل العقلُب ا

: )ًإنَّوي لىٍيسى ٥ًبىاًٍلكو ىىلىكى ًمٍن  عن اإلماـ علي )ع( ِّّٗٗكنز العماؿ خربنػىٍفسىكى كىًإٍف أىفٍػتىٍاؾى اٍلميٍفتػيويفى(!
ًسبىًهٍا ىيدى   .َّٓ/ٓالبحار لن ، كىالى تػىٍرؾي حىقٌو حىًسبىوي ضىبلىلىةه(يػىٍعذيريهي ُبٍ تػىعىمًُّد ضىبلىلىةو حى

 ﴾َّؼْوٌَُِِٕ ال كَيُْْ ػٌُِْٔ ثٌٌُْْ طٌُّْ ًَِٗلَاءً كُػَبءً بِالَّ َََّْٔغُ ال ثَِٔب َّنْؼِنُ اَُّنُِ ًََٔضََِ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ ًََٓضََُ﴿ -ٔٚٔ
كقياداهتم ا٤بنحرفة عن عمى كجهل ، فبل  مثل الكفار كالذين يقلدكف آابءىم .تضرب األمثاؿ للعربة

ينتفعوف ابلقرآف كابلرسوؿ كالرسالة ، مثلهم كمثل الراعي الذم يصيح بغنمو فهي تسمع الصوت 
كالنداء لكنها ال تفهم الكبلـ ، فهؤالء الكفار كا١بهبلء يتبعوف اإلتباع األعمى كالدكاب السارحة 

 ِإالَّ  ُىمْ  ِإفْ ﴿يسمعوف القرآف كيصٌموف عنو آذاهنم ال يفهموف ما تدعوىم إليو من ا٢بق ، ىؤالء 
ـِ  تشبيو  يَػْعِقُلوَف( ال فَػُهمْ  ُعْميٌ  ُبْكمٌ  )ُصم  ٥بذا قاؿ ،  ْْالفرقاف/ ﴾َسِبيبلً  َأَضل   ُىمْ  َبلْ  َكاألَنْػَعا

بليغ: صم اآلذاف عن ٠باع ا٢بق ، بكم خرس عن النطق بو ، عمي ُب البصّبة كإف كانوا يبصركف 
، فهم ال يعرفوف مصا٢بهم كال يفقهوف النصائح كال يدركوف ا٤بواعظ البالغة األٮبية ، ألهنم  ابلعْب

على األرض ٮبها علفها بل ىم أسوأ حاالن من ا٢بيواانت ! ، كإف  أصبحوا كالدكاب الٍب تدبُّ 
 )فَػُهمْ  فائدة : .ظهركا للعياف ُب مظهر العقبلء ، إذ منحهم للا العقل كا٢بواس كا٤بشاعر فعطلوىا

ان( ، اللهم  قيلليس ا٤براد نفي العقل كإ٭با ٘بميده لذا  يَػْعِقُلوَف( ال : )مىٍن فػىقىدى ًحسَّان ، فػىقىٍد ًعٍلمى
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خلصنا من التقليد األعمى كتعطيل العقل عن الرؤية ا٤بثلى ، كأكصلنا إٔب منزلة التوحيد العملي 
 .األ٠بى إنك ٠بيع ٦بيب

 ﴾رَؼْجُلًَُٕ بَِّّبهُ ًُنزُْْ بِْٕ َُِِّوِ ًَاشٌُْوًُا هَىَهْنَبًُْْ َٓب ؿَِّْجَبدِ ِْٖٓ ًٌُُِا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ -ٕٚٔ
إنتقل ا٣بطاب من عامة الناس إٔب من يلتـز ابلتكاليف كاألحكاـ الشرعية ، كإنتقل ا٣بطاب ٩بن ال 

ألهنم أقرب الناس إليو إف للا ينادم الذين آمنوا  .يعقل كال يصغي إٔب من يفهم كيستجيب
كيذكرىم ٗبا رزقهم فهو كحده الرزاؽ كيبيح ٥بم الطيبات ، فيشعرىم أنو ٓب ٲبنع عنهم طيبان من 

هُ  ُكنُتمْ  ِإفْ  ّلِِلَِّ  )َواْشُكُرواالطيبات ، كالذم حرمو غّب الطيب  كيوجههم للشكر فإنو  تَػْعُبُدوَف( ِإَيَّ
ًر النٍَّاسى يىٍشكيًر للا( كاًبلشٍُّكًر تىديكيـ النػَّعىٍم ، كمن شكر ستقامة )كىمىٍن يىٍشكي اعبادة كطاعة كرضى ك 

: أف أكل الطيب ا٢ببلؿ سبب للعمل  وتدؿ اآليةللا فقد عبده كمن ٓب يشكره ٓب يعبده كحده ، 
الصاّب كقبولو ، كاألمر ابلشكر بعد النعم ٢بفظ النعم ا٤بوجودة كإرجاع النعم ا٤بفقودة ، كيعمل  

كالشكر  .رعها فإف ا٤بعاصي تزيل النعماكنسياف ا٤بنعم ابلعكس ، إذا كنت ُب نعمة ف كفراف النعم
َا َشَكرَ  َوَمنْ ﴿عصمة من الفًب كأماف من النقم   ﴾َكِرميٌ  َغِِن   َربِّ  فَِإفَّ  َكَفرَ  َوَمنْ  لِنَػْفِسوِ  َيْشُكرُ  فَِإمنَّ

فائدة :  .مىعىٍاًصٍيًو( عىلىى بًًنعىًموً  تىٍستىعًينػيوياٍ  أىالَّ   مٍ يػىٍلزىميكي  مىا : )أىقىلُّ ٖٖٓف هنج الببلغة حكم،  َْالنمل/
 َما طَيَِّباتِ  ِمنْ  )ُكُلوايهتم القرآف ابلصحة الغذائية فهي دافعة إٔب الشكر لدكاـ النعمة  -ٔ

( َواْشُكُروا َرزَقْػَناُكمْ  كىيػيٍعبىدي غىٍّبًمى ، كىأىانٍى أىٍرزيؽي :)أىانٍى أىٍخليقي ف املأثور يقوؿ هللا ف الديث القدسي -ٕ .ّلِِلَِّ
  ِٕٔ/ُركح البياف !(كىييٍشكىري غىٍّبًمى 

 بَِّٕ ػََِْْوِ بِصَْْ كَال ػَبكٍ ًَال ثَبؽٍ ؿَْْوَ اػْـُوَّ كََْٖٔ اَُِّوِ ُِـَْْوِ ثِوِ ؤُىََِّ ًََٓب اُْقِنيِّوِ ًََُؾَْْ ًَاُلََّّ أَُْْْزَخَ ػٌََُِْْْْ ؽَوََّّ بََِّٗٔب﴿ -ٖٚٔ

 ﴾هَؽٌِْْ ؿَلٌُهٌ اَُِّوَ
َتَة  -ٔ حـر للا ُب ىذه اآلية أربعة أنواع كىي غّب الطيبات )ا٣ببائث( : : كىي كل حيواف اْلَميػْ

ـَ  -ٕ .مات من غّب تذكية شرعية : ا٤براد بو الدـ ا٤بسفوح ا٤بتميز عن اللحم ألف ما إختلط الدَّ
كٝبيع أجزائو ، كخص اللحم ابلذكر ألنو أىم : كشحمو اْْلِنزِيرِ  لَْمَ  َ -ٖ .ابللحم معفو عنو

رفع الصوت ابلتسمية ، كإهنبلؿ : اإلىبلؿ:  اّلِلَِّ  ِلَغرْيِ  ِبوِ  ُأِىلَّ  َوَما -ٗ .األجزاء الٍب ينتفع هبا
ا٤بطر : شدة إنصبابو كمنو إىبلؿ الصيب : صياحو عند الوالدة كاإلىبلؿ لغّب للا ىو الذبح لغّبه 

رَ  اْضطُرَّ  )َفَمنْ سم للا سبحانو اْب الذبح غّب سبحانو كما ذكر عليو ح الباغي من يفعل  َِبٍغ( َغيػْ
: الذم ٱباؼ الضرر على نفسو إذا ٓب يتناكؿ اـر أك ٱبشى املضطرا٢براـ من غّب ضركرة، 

حدكث الضرر أك أكرىو طاغية على أكل أك شرب اـر ، ٕبيث إذا ٓب يفعل حصل لو الضرر ُب 
الذم  َعاٍد( )َوالمالو. كالذم ٯبوز تناكلو ىو أقل ا٤بقدار الذم يرتفع فيو الضرر  نفسو أك عرضو أك

 َغُفورٌ  اّلِلََّ  ِإفَّ  َعَلْيوِ  ِإثَْ  )َفبليتعدل ا٢بدكد كيتجاكز مقدار الضركرة )كالضركرة تقدر بقدرىا( 
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اإلنساف فائدة : يغفر الذنوب كيرحم العباد كمن رٞبتو أف أابح ارمات كقت الضركرة ،  رَِحيٌم(
عند اإلضطرار مأمور أبكل كشرب اـر ، حٌب ال يلقي بيده إٔب التهلكة ، كأيٍب إف ترؾ األكل 

) عن اإلماـ الصادؽ  .حٌب مات فيكوف قاتبلن لنفسو ، كىكذا )ًعٍندى الضَّريٍكرىٍاًت تػيبىاٍحي اٍلمىٍحضيويرىٍاتي
تى  عن أكل ا٤بيتة من غّب ضركرة )أىمَّا )ع( اٍ  يػىنىلٍ  ٓبىٍ  فىًإنَّوي  ةي اٍلًميػٍ نيوي ، ضىعيفى  ًإالَّ  أىحىده  ًمنػٍهى  كىذىىىبىتٍ  بىدى

ًإنٍػقىطىعى  قػيوَّتيوي ، تىةً  آًكلي  ٲبىيويتي  كىالى  نىٍسليوي ، كى :  أما حرمة لم اْلنزير .ِّٓ/ُتفسّب النورفىٍجأىةن( ًإالَّ  اٍلًميػٍ
الرجاؿ كالنساء الٍب تساعد على  فإنو قذر كأيكل عذرتو كالقاذكرات ، فهو يسقط الغّبة من

 َوَىَديْػَناهُ ﴿: ُب قولو تعأب  عن اإلماـ علي )ع( .التحلل ا١بنسي كإابحيتو ك٫بوه من ا٤بساكئ
ٍا عيٍذرىان ، كىنػىهىى عىنٍ : َُالبلد/ ﴾النَّْجَدْينِ  ٍا كىٓبٍى ٯبىٍعىٍل ُبٍ تػىرًٍكهى  )ًإفَّ للاى أىمىرى ًبطىٍاعىًتًو كىأىعىٍافى عىلىيػٍهى

ٍا كىٓبٍى ٯبىٍعىٍل ُبٍ ريكيويهًبىٍا عيٍذرىان(،  ٍعًصًية كىأىٍغُبى عىنػٍهى ـي  وعن اإلماـ الصادؽ )ع(اٍلمى ُب حرمة أكل الدـ )أىمٍَّا الدَّ
ٍ اٍلقىٍلبً  ٍيًو كىالى يػيٍؤمىنى حىٌبَّ الى يػيٍؤمىنى أٍف يػىٍقتيلى كىلىدي  ،كىًقلَّةى الرٍَّأفىًة كىالرٍَّٞبىةً  ،فىًإنَّوي يػيويًرثي اٍلقىٍسوىةى ُبو هي أىٍك كىاًٍلدى

بيوي( أكَّد اإلسبلـ على الطعاـ ا٢ببلؿ إلنو طيب ، كحٌذر مراران  .َُّ/ُٔكسائل الشيعةعىلىى مىٍن يىٍصحى
 .من األكل ا٢براـ إلنو خبيث ، حٌب نبقى دائمان نعيش التوحيد ا٣بالص

 ًاَل اُنَّبهَ بِالَّ ثُـٌُِٗيِْْ كِِ َّإًٌَُُِْٕ َٓب ؤًَُُْئِيَ هَِِْالً صََٔنبً ثِوِ ًََّشْزَوًَُٕ اٌُِْزَبةِ ِْٖٓ اَُِّوُ ؤَٗيٍََ َٓب ٌَّْزٌَُُٕٔ اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ -ٗٚٔ

ُيُْْ  ﴾ؤٌَُِْْ ػَنَاةٌ ًََُيُْْ ُّيًَِّْيِْْ ًَال اُْوَِْبَٓخِ ٌََّّْ اَُِّوُ ٌَُِِّّٔ
لى رسلو من العلم النافع الذم أخذ كىذا كعيده شديد عاـ للعلماء ٤بن كتم كأخفى ما أنزؿ للا ع

، كال خّب ُب علم ال ينفع  ُٕٖآؿ عمراف/ ﴾َتْكُتُمونَوُ  َوال ِللنَّاسِ  لَتُػبَػيِّنُػنَّوُ ﴿للا ا٤بيثاؽ على أىلو 
اٍبىوي كىًإالَّ ًإٍرٙبىىلى عىٍنوي(عن النيب )ص( صاحبو كال ينفع غّبه،   )كالًعٍلمي يػىٍهًتفي اًبٍلعىمىًل فىًإٍف أىجى

ما ىو السبب ُب كتماهنم لعلـو الرسالة؟ ىي ا٤بصاّب ا٣باصة الٍب يستفيدكف منها  ّّصِحارالب
نتشار، كيَبكوف أمر للا ُب تبليغ رسالتو كبياهنا للناس هبذا الكتماف كٱبشوف عليها من الظهور كاال

 َما لَِئكَ )ُأوْ ففضلوا مصلحتهم على مصلحة رسالة للا فخانوا للا كاتجركا ابلدين ألجل الدنيا 
فالذم أيكلونو من ٜبن الكتماف كمهما كاف كثّبان فهو متاع قليل ،  النَّاَر( ِإالَّ  ُبُطوهِنِمْ  ِف  أيَُْكُلوفَ 

سخط عليهم كأعرض  اْلِقَياَمِة( يَػْوـَ  اّلِلَُّ  ُيَكلُِّمُهمْ  )َوالمقابلو انر ُب بطوهنم ككأ٭با ىم أيكلوف النار 
لوا الرسالة كخانوا األمانة ، فهذا أعظم عليهم من عذاب النار ألنو عنهم كأٮبلهم ُب مهانة كما أٮب

ألهنم فعلوا  يُػزَكِّيِهْم( )َوالحتقار كىذا عذاب نفسي قبل عذاب جهنم ا١بسدم ايدعهم ُب ذلة ك 
األفاعيل ا٣ببيثة الٍب تبعدىم عن طهارة قلوهبم كهتذيب نفوسهم، كىذا ىو من أسباب عدـ التزكية 

 -ٕ .ُٗٓراجع البقرة/ -ٔفائدة:  .كىكذا يكوف ا١بزاء على قدر الذنب أَلِيٌم( ابٌ َعذَ  )َوََلُمْ 
جتهاداهتم االذين ٰبرفوف اإلسبلـ كيضعونو ُب غّب موضعو كيؤكلونو حسب  خطورة كتماف الق()

قابل األجر ُب م ، ٖٕآؿ عمراف/ ﴾يَػْعَلُموفَ  َوُىمْ  اْلَكِذبَ  اّلِلَِّ  َعَلى َويَػُقوُلوفَ ﴿ببل حجة كال برىاف 
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ا٢بكم الشرعي عليهم مقابل ٜبن قليل  إخفاء أك الناس على ا٢بق كتماف على الفتاكل الباطلة أك
 اْلََياةِ  َمَتاعُ  َفَما﴿ قليل فهو ا٢بق عن عوض كلٌ  ألف قليبلن  ك٠بٌاه ..ماؿ أك من حطاـ الدنيا أك جاه

نْػَيا  ا٢بق ك٧باربة للباطل كدعم عظمى كجرٲبة كربل يانةخ فهو ، ّٖالتوبة/ ﴾َقِليلٌ  ِإالَّ  اآلِخَرةِ  ِف  الد 
 عقوبتها ا٣بيانة ىذه لذلك َٔٓ/ِمستدرؾ الوسائل ا٣ٍبًيىاٍنىةي( اٍلكيٍفرً  )رىٍأسي  : )ع( علي اإلماـ عن .كأىلو

 .األجياؿ مدل على اجملتمع ُب عليها تَبتب الٍب ا٣بطّبة النتائج بسبب كمديدة شديدة
 ﴾اُنَّبهِ ػَََِ ؤَطْجَوَىُْْ كََٔب ثِبَُْٔـْلِوَحِ ًَاُْؼَنَاةَ ثِبُْيُلٍَ اُؼَّالَُخَ اشْزَوًَْا اَُّنَِّٖ ؤًَُُْئِيَ﴿ -٘ٚٔ

الكاٛبْب لكتاب للا ا٤بتجرين بو ا٤بعرضْب عنو ، فقد كاف معهم ا٥بدل كلكنهم دفعوه ٜبنان  )ُأْولَِئَك(
 )َواْلَعَذابَ ى ىداية الرٞبن ليأخذكا الضبللة )على إطبلؽ معناىا( فآثركا غواية الشيطاف عل

فكل من  النَّاِر( َعَلى َأْصبَػَرُىمْ  )َفَماشَبكه اب٤بغفرة كالرٞبة القد سعوا إٔب العذاب سعيان ك  ِِبْلَمْغِفَرِة(
خالف ا٢بق أك كتمو كضٌل عن سبيل للا ىو من الصابرين على النار ، فما أعظم جرأهتم عليها ؟! 

ختاركا ، افما أخسرىا من صفقة كأغباىا من مبادلة ، كايلسوء ما  ستهانتهم بذنوهبم ؟اكما أعظم 
شَبكىا ، ككانت التوبة كا٤بغفرة متاحة ٥بم افقد كاف ا٥بدل مبذكالن ٥بم فَبكوه ، كأخذكا الضبللة ك 

ككلُّ من خالف منهج للا عن عمد فهو صابر  النَّاِر( َعَلى َأْصبَػَرُىمْ  )َفَماختاركا العذاب افَبكوىا ك 
ى النار، ألف الذم يعمل ليكوف مصّبه النار فعليو أف يتحمل الصرب عليها بقدر إٲبانو هبا ، إنو عل

كىم عطلوىا كٓب يبلغوىا  .ا١بزاء مكافئ ا١برٲبة ، جرٲبة كتماف ما أنزؿ للا ، فلم يتحملوا ا٤بسؤكلية
َيْانَُة األُمَِّة، َوِإّف َأْفَظَع اْلُغِش ُغش  إّف َأْعَظَم اْْلَِيْانَِة خِ : )ٕٙف هنج الببلغة كتابكىذا عْب ا٣بيانة. 

: كردت ُب معصية كتماف ا٢بقيقة على الناس ٜبانية هتديدات متتالية ، فائدة .( القيادةاألِئّمةِ 
ٟبسة ُب اآلية السابقة كهتديداف ُب ىذه اآلية ككاحد ُب اآلية البلحقة لشدة جرٲبة الكتماف 

ٍاًىله ًبًو( عن اإلماـ علي )ع(٤بريرة ، كآاثرىا اإلجتماعية ا٣بطّبة كا أىنَّوي جى ان فىكى تىمى ًعٍلمى  : )مىٍن كى
 ٕٔصِالبحار
 ﴾ثَؼِْلٍ شِوَبمٍ َُلِِ اٌُِْزَبةِ كِِ افْزََِلٌُا اَُّنَِّٖ ًَبَِّٕ ثِبُْؾَنِّ اٌُِْزَبةَ َٗيٍََّ اَُِّوَ ثِإََّٕ مَُِيَ﴿ -ٙٚٔ
( اْلِكَتابَ  نَػزَّؿَ  اّلِلََّ  )ِبَِفَّ كتماف إشارة إٔب العذاب لشناعة كجرٲبة الَذِلَك  بياف لسبب  ِِبْلَقِّ

العذاب، الذين إختلفوا ُب ما بينهم ُب القرآف الكرٙب إنو سحر أك شعر أك أساطّب ىم أبعد الناس 
 ِف  اْختَػَلُفوا الَِّذينَ  )َوِإفَّ عن ا٢بق فهم ُب شقاؽ مع ا٢بق كشقاؽ ُب ما بينهم كبْب أنفسهم 

 ِشَقاؽٍ  )َلِفيفآمنوا ببعض ككفركا ببعض ككتموا ا٢بق كأٌكلوا الكتاب ٕبسب أىوائهم  (اْلِكَتابِ 
 .لفي نزاع شديد بعيد عن ا٢بق كالصواب كالفطرة بَِعيٍد(
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 ًَاٌُِْزَبةِ ًَأَُْالئٌَِخِ آفِوِ ًَاٌَُِّْْْ ثِبَُِّوِ آََٖٓ َْٖٓ اُْجِوَّ ًٌَََُِّٖ ًَأَُْـْوِةِ أَُْشْوِمِ هِجَََ ًُعٌُىٌَُْْ رٌٌَُُُّا ؤَْٕ اُْجِوَّ ٌََُْْ﴿ -ٚٚٔ
 اُيًََّبحَ ًَآرََ اُظَّالحَ ًَؤَهَبَّ اُوِّهَبةِ ًَكِِ ًَاََُّبئِِِنيَ اََُّجَِِْ ًَاثَْٖ ًَأَََُْبًِنيَ ًَاَُْْزَبََٓ اُْوُوْثََ مًَُِ ؽُجِّوِ ػَََِ أَُْبٍَ ًَآرََ ًَاُنَّجِِّْنيَ

 ﴾أُُْزَّوٌَُٕ ىُْْ ًَؤًَُُْئِيَ طَلَهٌُا اَُّنَِّٖ ؤًَُُْئِيَ اُْجَإًِْ ًَؽِنيَ ًَاُؼَّوَّاءِ اُْجَإٍَْبءِ كِِ ًَاُظَّبثِوَِّٖ ػَبىَلًُا بِمَا ْْثِؼَيْلِىِ ًَأٌُُْكٌَُٕ
: التوٌسع ُب ا٣بّب كىو كل ما يتقٌرب بو إٔب للا تعأب كينفع الناس ، ليس الرب كىو فعل  معىن الِبّ 

ساف كاألعماؿ الصا٢بة ٧بصوران ُب أف يتوجو اإلنساف ُب صبلتو جهة ا٤بشرؽ كا٤بغرب ، ا٣بّب كاإلح
 ِِبّلِلَِّ  آَمنَ  َمنْ  اْلِبَّ  )َوَلِكنَّ ا٤بقصود كا١بامع ٤بعناه كمغزاه ىو قولو  ، كإ٭با الربُّ  الربًٌ  ىذا ليس كلُّ 

كلكن الرب ٰبملو األبرار الذين ميزىم للا تعأب ٗبراتب  (َوالنَِّبيِّيَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَمبلِئَكةِ  اآلِخرِ  َواْليَػْوـِ 
عتقاد : ُب اال املرتبة األوىلعتقاد كالثانية ُب العمل كالثالثة ُب األخبلؽ ، ثبلث : األكٔب ُب اال

: يشٌكل األساس ُب  اإلَياف ِب،  َوالنَِّبيَِّي( َواْلِكَتابِ  َواْلَمبلِئَكةِ  اآلِخرِ  َواْليَػْوـِ  ِِبّلِلَِّ  آَمنَ  )َمنْ 
التصور اإلسبلمي الشامل عن الكوف كا٢بياة كاألحياء كفلسفة الوجود على أنو أكرب من ظاىره 

تعبّب عن العآب الغييب الرحب الذم يقاـ فيو العدؿ اإل٥بي للناس أٝبعْب  اآلِخِر( )َواْليَػْوـِ ا٤بشهود. 
 ُِِّْكنز العماؿ خربًقيىامىتيوي( قىٍامىتٍ  دٍ فػىقى أحدكم  مىٍاتى  إذا)عن النيب )ص(كٰبصل ذلك بعد ا٤بوت 

نٍػيىٍا تيٍدرًكيوينىوي ، كىالى ف غرر الكم .الى عىٍيشى ًإالَّ عىٍيشي اآلًخرىةً  ٍليكيٍم تػىٍفرىحيويفى اًبٍليىًسٍّبً ًمنى الدُّ : )مىٍا ابى
ًثيػٍري ًمنى اآلًخرىًة ٙبيٍرىميوينىوي(  جنس  )َواْلِكَتاِب(ء من اإلٲباف بعآب الغيب كجز   )َواْلَمبلِئَكِة(ٰبىٍزينيكيمي اٍلكى

رًٍينى كىاآلخً  األىٌكًلٍْبى  ًعٍلمى  أىرىٍادى  : )مىنٍ  عن النيب )ص(الكتاب ا٤بنزؿ من للا على رسلو كأعظمها القرآف ، 
رساالت كافة األنبياء كأفضلهم دمحم )ص( قادة   )َوالنَِّبيَِّي(، ِْْٓكنز العماؿ خرب( فػىٍليػيثػىوًًٌر اٍلقيٍرآفى 

 َواْليَػَتاَمى اْلُقْرَب  َذِوي ُحبِّوِ  َعَلى اْلَماؿَ  )َوآَتىُب العمل  املرتبة الثانيةالتوحيد لدين للا للناس ، 
ـَ  الّرِقَابِ  َوِف  َوالسَّائِِليَ  السَِّبيلِ  َواْبنَ  َواْلَمَساِكيَ  كإعطاء ا٤باؿ )غّب  الزََّكاَة( َوآَتى الصَّبلةَ  َوَأقَا
ران من ا٢برص ك٠ٌبوان على حب ا٤بادة ، كنعم ا٤باؿ الصاّب للرجل الصاّب، كخّب ا٤باؿ ما الزكاة( ٙبر 

 )َذِوي،  ِٗآؿ عمراف/ ﴾َتُِب وفَ  ممَّا تُػْنِفُقوا َحَّتَّ  اْلِبَّ  تَػَناُلوا َلنْ ﴿أعانك على قضاء حاجتك 
الذين يفقدكف  )َواْليَػَتاَمى(ؼ الذين ٙبزف ٤بصاهبم كتفرح لسركرىم ، كاألقربوف أكٔب اب٤بعرك  اْلُقْرَب(

الذم أسكنتهم ا٢باجة كأذ٥بم الفقر كىم أسوأ حاالن من الفقراء  )َواْلَمَساِكَي(األبوين أك أحدٮبا 
  .الغريب ا٤بنقطع عن بلده السَِّبيِل( )َواْبنَ 

رل كٚبليص عتق الرقاب كفداء األس الّرِقَاِب( )َوِف الذم يسألوف الناس عن حاجة  )َوالسَّائِِلَي(
ـَ ا٤بظلومْب من سجوف الظا٤بْب  إقَباف بْب الصبلة كالزكاة لكوهنما  الزََّكاَة( َوآَتى الصَّبلةَ  )َوَأقَا

أفضل العبادات كأكمل القرابت ، عبادات قلبية كبدنية كمالية كهبما يوزف اإلٲباف كتتبْب حسن 
 ِبَعْهِدِىمْ  )َواْلُموُفوفَ تكامل النفسي : ُب األخبلؽ كالاملرتبة الثالثةالعبادات مع حسن ا٤بعامبلت، 

العهد إلزاـ العبد لنفسو ابلوفاء ابلعهد كالوعد كالعقد مع الناس ، فدخل ُب ذلك  َعاَىُدوا( ِإَذا
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 اْلَبْأَساِء( ِف  )َوالصَّاِبرِينَ حقوؽ للا كلها لكوف للا ألـز هبا عباده كإلتزموىا ككجب عليهم أداؤىا 
 )َوالضَّرَّاِء(ئب الٍب تصيب اإلنساف ُب غّب ذاتو ُب ا٤باؿ كا١باه كاألىل كاألمن الشدة كالفقر كا٤بصا

ا٤برض كغّبه من ا٤بصائب ا٤بادية أك ا٤بعنوية الٍب تصيب اإلنساف ُب ذاتو كا١برح كا٥بم كا١بهل 
 َصَدُقوا( الَِّذينَ  )ُأْولَِئكَ كقت قتاؿ األعداء ، ألف فيها غاية ا٤بشقة  اْلَبْأِس( )َوِحيَ كا٣بوؼ 

ا٤بتصفوف ٗبا ذكر من العقائد ا٢بسنة كاألعماؿ الدالة على اإلٲباف كاألخبلؽ الٍب ىي ٝباؿ 
اإلنساف ، أكلئك الذين صدقوا ُب دعول إٲباهنم ابألعماؿ كالوقائع العملية ، فَبٝبوا الدين العبادة 

عن النيب عاصي للا ابإللتزاـ بطاعتو ، الذم توقوا م اْلُمتػَُّقوَف( ُىمْ  )َوُأْولَِئكَ  .كا٤بعاملة كاألخبلؽ
ليست غاية الرب  -ٔفائدة : .ِّٖ/ُركح البياف: )مىٍن عىًملى هًبىًذًه اآليىًة فػىقىٍد ًإٍستىٍكمىلى اإًلٲٍبىٍاٍف( )ص(

الشعائر الظاىرة كإ٭با ما ىي موقعها ُب القلب كا٤بشاعر كأثرىا ُب األقواؿ كاألعماؿ ، ألف 
وف العمل فيو يسبق القوؿ ، كىو نقطة التحوؿ من كل عبودية لغّب للا حس حضارم يك )اإلَياف(

نقطة ٙبوؿ من الفوضى إٔب النظاـ كمن الضبلؿ  )واإلَياف(على تنوعها إٔب عبودية للا الواحد ، 
ٯبعلك توحد  وِبإلَياف ِب جّل جبللوإٔب ا٥بدل كمن التشتت إٔب توحيد اإل٘باه كإستقامتو ، 

ىو اإلٲباف ابلعدالة اإل٥بية  واإلَياف ِبليـو اآلخرت كالسبل ٫بو رضا للا تعأب ، األىداؼ كالغااي
 واإلَياف ِبملبلئكة : )مىٍن أىٍكثػىرى ًذٍكرى اآلًخرىًة قػىلٍَّت مىٍعًصيػىتيوي( ،ف غرر الكمكىو ميزاف ا٢بق كالعدؿ، 

واإلَياف عن اإلنساف ، كىو من عآب الغيب كىو اإلٲباف بعآب من ا٤بخلوقات ٚبتلف ٖبواصها 
كىو اإلٲباف بوحدة الدين ككحدة ا٤بنهج ككحدة اإلنسانية ككحدة اإللو فهم ُب  ِبلكتب والنبيي

ا٤باؿ  ...وآتى املاؿ على حب هللا لؤلقرِبء واليتامى واملساكيتعدد أدكار كحدة ا٥بدؼ ، 
ذا برىاانن إلٲبانو ، كإيتاء ا٤باؿ ٧ببوب النفوس ، فمن أخرجو مع حبو لو تقرابن إٔب للا تعأب كاف ى

على حبو أف يعطيو كىو عن قلة كاف أفضل، أك ٱبرج النفيس ُب نفسو ليعطيها تاجيها 
: دائمان يذكر القرآف يقيموف  إقامة الصبلة،  ّّالنور/ ﴾آاَتُكمْ  الَِّذي اّلِلَِّ  َماؿِ  ِمنْ  َوآُتوُىمْ ﴿

ة أداء الصبلة بشرطها كشركطها كمقدماهتا الصبلة كال يقوؿ يصلوف ، حيث أف إقامة الصبل
( ، كىَبٌ  فىمىنٍ  دىًقٍيقه  ًميزىافه  فتكوف )الصَّبلةي  إهنا توجو الذم يقيم الصبلة بكليتو إٔب ربو  .إٍستػىٍوَبى

جسمان كعقبلن كركحان ، ظاىران كابطنان ، شكبلن كمضموانن ، فهو ٱبشع قلبو فتخشع جوارحو ، 
  .، كيعطي للدنيا حقها كلآلخرة حقها كيعطي للجسد حقو كللركح حقها

: إهنا ا١بانب العملي لئلسبلـ الذم جعلو للا حقان للفقراء مع أمواؿ األغنياء، ليخترب وإيتاء الزكاة
ف هنج الببلغة األغنياء ابلنفقة كٱبترب الفقراء ابلتعفف كالصرب ، كالزكاة إ٭باء للماؿ كتطهّبه ، 

نػيوياٍ أىٍموىاٍلى ٙٗٔحكم ٍاًة( : )حىصًٌ  كيٍم اًبلزَّكى
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: زكاة العقل إحتماؿ ا١بهبلء ، كزكاة ا١بماؿ ومفهـو الزكاة عاـ فيكوف )لكل شيء زكاة( 
العفاؼ، كزكاة القدرة اإلنصاؼ ، كزكاة الشجاعة ا١بهاد ُب سبيل للا ، كزكاة العلم إنفاقو كزكاة 

اإلحساف كبياف قوة اإلٲباف داللة  : من عبلمة اإلنساف كداللة على والوفاء ِبلعهد.. .ا٤باؿ إعطاؤه
 ًدٍينى  )كىالى عن اإلماـ الصادؽ )ع( على ثقة العبلقات اإلجتماعية فصار الوفاء ابلعهد من اإلٲباف 

، ُٖٗ/ِٕالبحار لىوي(  أىمىانىةى  الى  ًلمىنٍ  ًإٲٍبىافى  )كىالى وعن النيب )ص( ، ِِٓ/ْٖالبحار لىوي( عىٍهدى  الى  ًلمىنٍ 
: إهنا تربية النفوس على الصرب ُب كل شدة فبل تنهار  لضراء وحي البأسالصب ف البأساء وا

 اًبلصَّرٍبً ) ف غرر الكمأمامها ، كالصرب بصورة عامة أحسن حلل اإلٲباف كأشرؼ خبلئق اإلنساف ، 
احدة تعطي خبلصة وىكذا آية و  .لىوي( صىبػٍرى  الى  ًلمىنٍ  ًدٍينى  كىتػينىٍاؿي اٍلمىطىاًٍلٍب )كىالى  (الرَّغاًئبي  تيٍدرىؾي 

ذك اآلفاؽ العالية الذم يريد للا أف يرفع الناس إليها من خبلؿ ىذا الدين القيم  التصور اإلسبلمي
ينُ  َذِلكَ ﴿ / ﴾اْلَقيِّمُ  الدِّ  .َّالرـك

 ؤَفِْوِ ِْٖٓ َُوُ ػُلَِِ كََْٖٔ ثِبألُٗضََ ًَاألُٗضََ ثِبُْؼَجْلِ لًَُاُْؼَجْ ثِبُْؾُوِّ اُْؾُوُّ اُْوَزََِْ كِِ اُْوِظَبصُ ػٌََُِْْْْ ًُزِتَ آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿-ٛٚٔ

 ﴾ؤٌَُِْْ ػَنَاةٌ كََِوُ مَُِيَ ثَؼْلَ اػْزَلٍَ كََْٖٔ ًَهَؽَْٔخٌ هَثٌُِّْْ ِْٖٓ رَقْلِْقٌ مَُِيَ ثِةِؽََْبٍٕ بَُِْْوِ ًَؤَكَاءٌ ثِبَُْٔؼْوًُفِ كَبرِّجَبعٌ شَِْءٌ
ا١باىلية ا٤بمزقة للمجتمع ، كأعلن مقابلها مبدأ القصاص العادؿ كا٤بساكاة  رفض اإلسبلـ سينَّة الثأر

: نزلت اآلية من حٌيْب كاف ألحدٮبا ميزة على اآلخر ُب البأس سبب النزوؿُب القتل العمد، 
كالقوة، ككانوا يتزكجوف نساء بغّب مهمور ، كأقسموا لنقتلن العبد منا ا٢بر منهم كاب٤برأة منا الرجل 

ابلرجل منا الرجلْب منهم ، كجعلوا جراحاهتم على الضعف من جراح أكلئك، حٌب جاء منهم ك 
َلى( ِف  اْلِقَصاصُ  َعَلْيُكمْ  )ُكِتبَ  .اإلسبلـ فأنزؿ ىذه اآلية ا٣بطاب للمؤمنْب ٤بتابعة ا١با٘ب  اْلَقتػْ

وز تركو ا٤بعتدم عمدان على حقوؽ اآلخرين ، ٢بماية ٦بتمعكم منو كمن األشرار كاجملرمْب كال ٯب
فرض عليكم )ُكِتَب(  .كاإلعفاء عنو ألنو يبقى مصدر إرىاب ُب األمة كخطر على سبلمتها

 ِِبْلُرِّ  )اْلُر  القصاص ُب القتل لتحقيق ا٤بساكاة ُب القتلى فيقتل ابلقاتل مثل ما فعلو اب٤بقتوؿ 
ىذه األصناؼ الثبلثة ٕبيث يقتل كلُّ ا٤بساكاة ُب القصاص ُب  ِِبألُنَثى( َواألُنَثى ِِبْلَعْبدِ  َواْلَعْبدُ 

كاحدو كاحدان مثلو كسكتت اآلية عن قتل ا٢برًٌ عبدان كابلعكس كقتل الذكر األنثى كابلعكس كىذا لو 
( كشد األكاصر للحفاظ على رأب الصدعدليل آخر ، كلكن ا٤بركنة اإلسبلمية فتحت ٦باؿ )

دفع ألىل القتيل كرٗبا حبذت اآلية العواطف األخوية ، فشرعت العفو مع الدية ، كىي ماؿ ي
فإذا عفي أكلياء الدـ عن شيء من حقهم فإف األخبلؽ تقتضي منهم مطالبة  )َأِخيِو(العفو بتعبّب 

 َلوُ  ُعِفيَ  )َفَمنْ القاتل ابلدية ا٤بتعارفة ببل عنف ، كتقتضي من القاتل أداءىا ببل هتاكف أك إنقاص 
كالضمّب ُب )لو من أخيو( يعوداف إٔب  ِبِِْحَساٍف( ِإَلْيوِ  َوَأَداءٌ  َمْعُروؼِ ِِبلْ  فَاتَِّباعٌ  َشْيءٌ  َأِخيوِ  ِمنْ 

فينبغي أف  ِِبْلَمْعُروِؼ( )فَاتَِّباعٌ القاتل ٗبعُب إذا رضي كٕب الدـ أبخذ الدية كٓب يصر على القصاص 
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ؤدم الدية كاملة ببل أتخّب كي ِبِِْحَساٍف( ِإلَْيوِ  )َوَأَداءٌ يقابل القاتل ىذا العفو عن قتلو بعرفاف ا١بميل 
ا٢بكمة من تشريع الدية بدالن من القصاص ، ىي ٚبفيف عنكم  َوَرْْحٌَة( رَبُِّكمْ  ِمنْ  ََّتِْفيفٌ  )َذِلكَ 

كاف بعض ا١باىلية إذا عفوا عن القاتل   أَلِيٌم( َعَذابٌ  فَػَلوُ  َذِلكَ  بَػْعدَ  اْعَتَدى )َفَمنْ كرٞبة بكم 
ابلقاتل قتلوه كجعلوا بْب القتل كالدية ، فنهى للا عن ىذا كأخذكا الدية ٍب ظفركا بعد ذلك 

 .ُٕٖالبقرة/ ﴾تَػْقَربُوَىا َفبل اّلِلَِّ  ُحُدودُ  تِْلكَ ﴿عتداء كتوعدىم ابلعذاب األليم اال
 ﴾رَزَّوٌَُٕ َُؼٌََُِّْْ األَُْجَبةِ ؤًُُِِْ َّب ؽََْبحٌ اُْوِظَبصِ كِِ ًٌََُُْْ﴿ -ٜٚٔ

مة ُب مشركعية القصاص ، ُب آية بليغة قصّبة ُب مبناىا عميقة ُب بْب للا تعأب حكمتو العظي
معناىا، ظاىرىا أنيق ابطنها عميق ، ذات دالالت كاسعة فهي من أبلغ آايت القرآف بياانن ، 

: فهي قليلة ا٢بركؼ سهلة اللفظ ، كتعريف املعىنكأٝبلها إستدالالن كألطفها معُب كمغزل، 
على أف النتيجة أكسع من القصاص كىي ٞباية ا٢بياة أغلى شيء  القصاص كتنكّب ا٢بياة للداللة

ُب ىذا الوجود ، كُب سبيل ا٢بياة كدعمان للحياة ، بل القصاص ُب ذاتو حياة كُب مضمونو حياة 
عتداء حْب التفكّب اة عن االكا٢بياة الٍب ُب القصاص تنبثق من كف ا١بن .كُب أىدافو حياة

عتداء على اعتداء على حياة فرد ى معناىا األَشل األعم ، فاالعتداء، كُب القصاص حياة علابال
ا٢بياة كلها ، ككاف ُب ىذا الكف حياة، حياة مطلقة ، ٢بماية أصل ا٢بياة كحب ا٢بياة كأىداؼ 

ٍب األىم ُب حفظ ا٢بياة ، كحكمتها ككما٥با كٝبا٥با  .ا٢بياة ، بل حب كل حياة ككل األحياء
كخصَّ أرابب العقوؿ ألهنم يفهموف قيمة ا٢بياة ، كيفقهوف سرُّ ىذا  اِب(األَْلبَ  ُأْوِل  )َيَ لتقواه 

ا٢بكم ُب القصاص كما فيو من حكمة كمصلحة ، فعليكم أف تستعملوا عقولكم ُب فهم دقائق 
عتداء الذم يعقل النفوس كيقيدىا عن اال )التقوى(ىذا الرابط تَػتػَُّقوَف(  )َلَعلَُّكمْ  .األحكاـ القرآنية

، كبغّب التقول ال تقـو شريعة كال يفلح ٕٗالنحل/ ﴾طَيَِّبةً  َحَياةً  فَػَلُنْحِييَػنَّوُ ﴿يعيش التقول  ، كالذم
أخطأت بعض النظرايت  -ٔفائدة:  .قانوف كال يقاـ عدؿ كال يطمئن قلب كال تنشرح نفس

بعد ا٢بديثة عندما رفعت القصاص فوقعت ُب جحيم اإلجراـ كاإلرىاب ٩با أضطرىا العودة إليو ، 
ُب  -ٕ .فَبة أتديبية فبل يؤدم دكر القصاص )السجن(أف كانت تتهمو ابلقسوة كالوحشية أما 

كىي أكؿ ما ٰباسب بو العبد  )الدماء(اآلية ٙبذير من القتل ، فإف من أعظم حقوؽ العباد 
 -ٖ  ،ابلنسبة إٔب حقوؽ العباد ، كما أف الصبلة أكؿ ما ٰباسب بو ابلنسبة إٔب حقوؽ للا تعأب

تعلمنا اآلية الكرٲبة أف قتلنا العادؿ ٤بن يريد قتلنا ابلباطل إحياء لنا ألنو يعمل ا٣بوؼ كالردع من 
أم )القتل )العادؿ( أنفى للقتل ا١بائر(!,  ،ّٔ/ِا٤براغيقتلو إايان ، لذلك قيل )اٍلقىٍتلي أىنٍػفىى لًٍلقىٍتًل( 

لقاتل هتديد اب٤بوت لؤلحياء فإف ُب عدـ قصاص ا )وِبلعكس(كما أف ُب القصاص حياة   -ٗ
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البيدَّ من ا٤بوازنة بْب الرأفة كالقوة كحفظ حياة الفرد كاجملتمع ، فإف  -٘ .كتيستهاف ا٢بياة الكرٲبة
 .حفظ ا٢بياة إبقامة القصاص العادؿ ، كنشر األمن كاألماف ُب األمة

 ػَََِ ؽَوّبً ثِبَُْٔؼْوًُفِ ًَاألَهْوَثِنيَ ٌَُِِْاُِلَِّْٖ اٌَُْطَِّْخُ فَْْواً رَوَىَ بِْٕ أٌَُْْدُ ؤَؽَلًَُْْ ؽَؼَوَ بِمَا ػٌََُِْْْْ ًُزِتَ﴿ -ٓٛٔ

 ﴾أُُْزَّوِنيَ
، أىدافها توزيع اإلرث ُب حياة اإلنساف قبل كفاتو للورثة  موضوع اآلية ف الوصية: ا٤باؿ ، اْلري 

الثلثاف للورثة ، فمن   ابلعدؿ على أف ال يزيد على الثلث ، ألف حقو من مالو ثلث الَبكة كيذىب
كتب كصيتو ابلعدؿ حفظ لو الثلث كإف ٓب يكتب الوصية فسوؼ تكوف النفقة عليو بعد موتو 

: ا٢باجة إٔب الوصية ُب كلًٌ املعىن  .صدقة كلو كاف من مالو ألنو ٓب ييثبت حقو لو من ثلث مالو
ت أسباب ا٤بوت  كقت كُب كلًٌ عمر إبعتبار اإلنساف اليعرؼ كقت موتو ، كخاصة إذا حضر 

كا٤برض كا٥بـر لئلنساف كقد ترؾ ماالن فعليو أف يوصي ُب توجيو مالو كتعيينو كتوزيعو )اب٤بعركؼ( 
الذم يرضاه الوصي كالورثة ، الوصية لوالديو كأقرابئو كالثقاة عنده ، كصية اب٢بق كالعدؿ كالتساكم 

، ٕبيث  ُُالنساء/ ﴾األُنثَػيَػْيِ  َحظِّ  ِمْثلُ  ِللذََّكرِ ﴿ُب إعطاء ا٢بقوؽ كل حسب نسبو كمقداره كحقو 
حقان كاجبان على من إتقى ،  اْلُمتَِّقَي( َعَلى )َحّقاً ال جور ُب الوصية كال ٖبس للحقوؽ بْب الورثة 

كىذا أتكيد الوجوب ُب كتابة الوصية ، كأف يرتبهم على القرب كا٢باجة، كأف ال يقدـ األبعد كيبعد 
كتابة الوصية مهمة ُب العوائل ا٤بسلمة ُب حياة فائدة : ؾ الفقراء ، األقرب ، كيعطي لؤلغنياء كيَب 

ا٤بوصي كقبل موتو لتثبيت ا٢بقوؽ بينهم كرفع ا٣ببلفات بْب الورثة حٌب يَبٞبوا عليو كيدعوا لو 
 : )مىٍن مىٍاتى عىلىى كىًصيَّةو حىسىنىةو عن النيب )ص(ستقامة ، اب٣بّب بعد كفاتو ، فهي تذكرٌه ابآلخرة كاال

ان(  كٲبكن ٘بديد الوصية أكتعديلها بْب حْب كآخر حٌب تتحقق  ِٗٔ/ُتفسّب النورمىٍاتى شىًهٍيدى
كمن كماؿ الوصية تكوف  .العدالة ، كترؾ الوصية نوع من عدـ التقول مع اآلخرين كالسيما الورثة

 برضى الورثة مع توقيع شاىدين عدلْب أك يكوف مع الوصي انظر إذا كانت ا٢باجة إليو ،
 .كتصديقها عند الكاتب العدؿ لكي تكوف انفذة ا٤بفعوؿ شرعيان كقانونيان 

 ﴾ػٌَِِْْ ٍَِْٔغٌ اَُِّوَ بَِّٕ ُّجَلٌَُُِّٗوُ اَُّنَِّٖ ػَََِ بِصُْٔوُ كَةََِّٗٔب ٍَِٔؼَوُ ثَؼْلََٓب ثَلََُّوُ كََْٖٔ﴿ -ٔٛٔ
ة شيئان أك حٌرفها بعد فمن بدؿ من األكصياء أك الشهود ما أكصى بو ا٤بوصي أك غٌّب من الوصي

َاالعلم هبا  ُلونَُو( الَِّذينَ  َعَلى ِإَْثُوُ  )فَِإمنَّ فأمامو هتديد ككعيد ٤بن حٌرؼ الوصااي بشٌب أنواع  يُػَبدِّ
 )ِإفَّ  التحريف عن عمد فإف إٍب ذلك التبلعب على من بدلو دكف غّبه من الورثة الذين ال يعلموف

يعٌ  اّلِلََّ   .أفعالكمأبقوالكم ك  َعِليٌم( مسَِ
 ﴾هَؽٌِْْ ؿَلٌُهٌ اَُِّوَ بَِّٕ ػََِْْوِ بِصَْْ كَال ثَْْنَيُْْ كَإَطَِْؼَ بِصْٔبً ؤًَْ عَنَلبً ٌُٓصٍ ِْٖٓ فَبفَ كََْٖٔ﴿ -ٕٛٔ
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: ا٣بطأ ، ا١بور كا٤بيل عن ا٢بق فيفضل بعض الورثة على بعض بغّب حق اجلََنف : علم ،  َخاؼَ 
ا٤بوصي عن ا٤بتعارؼ كٱبرج عن ا٢بق ، فيضر بنصيب تعرضت اآلية ٢بالة ٲبيل فيها  .عن سهو

نَػُهْم( )فََأْصَلحَ الورثة كىو ا١بىنىف ، أك يوصي أبمر غّب مشركع أك فيو إٍب  بْب الورثة كا٤بوصى  بَػيػْ
إذا ٘باكز ا٤بوصي حدكده الشرعية أبم شكل من األشكاؿ كأكصى مثبلن أبكثر من  املعىن .٥بم

لوصية بعد كفاة ا٤بيت على أساس الدين ، أك علم من ا٤بوصي الثلث ، فعلى ا٤بصلح أف يبدؿ ا
: ميبلن عن ا٢بق عمدان ، مثبلن يعطي مالو لبعض كٰبـر  أي ِإَْثاً( )َأوْ ميبلن عن ا٢بق اب٣بطأ  )َجَنفاً(

نَػُهمْ  )فََأْصَلحَ بعض أك يعطي للرجاؿ كٰبـر النساء !  : أصلح بْب ا٤بوصي  أي َعَلْيِو( ِإثَْ  َفبل بَػيػْ
إٔب أف إصبلح الوصية الفاسدة الباطلة وف اآلية إشارة  .ا٤بوصى لو فبل ذنب عليو هبذا التبديلك 

خّب للموصي كا٤بوصى إليو كللورثة كالسيما ُب حياة ا٤بوصي ، ٗبعُب التنسيق بينو كبْب زكجتو 
 َغُفورٌ  اّلِلََّ  )ِإفَّ  .كأكالده ٝبيعان كمن يعوؿ ُب ترتيب كتوزيع أموالو بصورة ترضي ا١بميع ُب حياتو

 .فمن خالف كبدَّؿ شيئان من الوصية بنية اإلصبلح إٌف للا يغفر لو كيرٞبو كيثيبو رَِحيٌم(
 ﴾رَزَّوٌَُٕ َُؼٌََُِّْْ هَجٌُِِْْْ ِْٖٓ اَُّنَِّٖ ػَََِ ًُزِتَ ًََٔب اُظَِّْبُّ ػٌََُِْْْْ ًُزِتَ آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ -ٖٛٔ
لطعاـ كالشراب كارمات، كتصـو البطوف كما تصـو ا١بوارح كا١بوانح : إمساؾ عن االصـو

 : كفُّ والصـو .)ا٢بواس( كاللساف كالعيوف كا٤بشاعر كالضمائر، لدخوؿ دكرة تربوية ٤بدة شهر
النفس عن لٌذات معينة ُب أايـ معدكدة قربة  تعأب، كفيو تربية النفس كتقوية اإلرادة الواعية 

 ِبُكمْ  َوَما﴿كهتذيب العادات كتعميق الصلة اب، كاإلحساس بقيمة نعمو سبحانو كتغيّب الطبائع 
ابإلضافة  .رتفاع إٔب مستول التقول، كالتحسس ابآلـ الفقراء، كاالّٓالنحل/ ﴾اّلِلَِّ  َفِمنْ  نِْعَمةٍ  ِمنْ 

ف غرر لعبلنية إٔب فوائده الصحية كا٣بيلقية كالعبادية ، ٣بلق الشفافية كا٣بشية من للا ُب السر كا
ٍاًت( كالكم ٍاىىدى : الصـو للعواـ  منازؿ الصـو: )ذىٍركىةي اٍلغىٍاايىًٍت الى يػىنىٍا٥بيىٍا ًإالَّ ذىكيكي التػٍَّهًذٍيًب كىاٍلميجى

: اإلمساؾ عن ٝبيع ا٤بفطرات هناران مع خالص النية   وصـو العواـكا٣بواص ك٣بواص ا٣بواص، 
أما ساؾ عن ٝبيع ا٤بنهيات ا٤بادية كا٤بعنوية كُب األقواؿ كاألفعاؿ ، : فاإلمأما صـو اْلواصتعأب ، 

  .: فاإلمساؾ عما سول للا تعأبصـو أخص اْلواص
:  عن اإلماـ الصادؽ )ع(نداء من ا٢ببيب تعأب إٔب عباده األحباء ،  آَمُنوا( الَِّذينَ  أَيػ َها املعىن : )َيَ 

ٍاًء أىزىٍاؿى هًبى  ، يشّب إٔب أف اب يبادر إٔب إمتثاؿ ِِ/٦ِبمع البيافٍا تػىعىبي اٍلًعبىٍادىًة كىاٍلعىنىٍاًء( )لىذَّةه ُبٍ النًٌدى
ـُ( َعَلْيُكمْ  )ُكِتبَ أمر ٧ببوبو بكل رحابة صدر  َيا  َعَلى ُكِتبَ  )َكَمافرض عليكم شهر رمضاف  الصِّ

بادة شاقة، كإذا عٌم حكمو ىاف من أمم اإلنبياء )ع( من آدـ )ع( ، فالصـو ع قَػْبِلُكْم( ِمنْ  الَِّذينَ 
الوصوؿ إٔب التقول ىي ا٥بدؼ من  تَػتػَُّقوَف( )َلَعلَُّكمْ تعبو كسهل ٙبملو كيرغب كل أحد ُب إتيانو 

الصياـ، كالتقول من كقى ، كما أتقي النار خوفان من إحراقها كذلك أتقي للا ابإلنتهاء عن 
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كىقىٍاهي( ، تستيقظ النفوس ُب القلوب من خبلؿ  للاى  ًإتػَّقىى معاصيو كاإللتزاـ بطاعتو سبحانو )مىنٍ 
الصـو ، كأيضان التقول ىي الٍب ٙبرس ىذه القلوب من إفساد الصـو اب٤بعصية ، كىي الٍب ٘بعل 

 )ايىٍ :  عن النيب )ص(كالصـو يكسر الشهوة  .اإلنساف مستقيمان ُب قولو كفعلو ُب كل كقت كمكاف
 لًٍلفىرًج، كىأىٍحصىني  لًٍلبىصىًر ، أىغىضُّ  فىًإنَّوي  فػىٍليػىتػىزىكٍَّج ، اٍلبىٍاءىةى )اإلمكانية( ًمٍنكيمي  اٍعى ًإٍستىطى  مىنً  الشَّبىٍابً  مىٍعشىرى 
، فػىعىلىٍيوً  يىٍستىًطيعٍ  ٓبىٍ  كىمىنٍ  ، كالصـو يريب العزٲبة كيرفع ِٖٗ/ُركح البيافكىجىاءه )كقاية(( لىوي  فىًإنَّوي  اًبلصٍَّوـً

عن النيب  جاء ُب ا٢بديث القدسي .ؾ شهواهتا كلذاهتا كالصرب عليهااإلرادة على ضبط النفس كتر 
ـى  ًإٍبنً  عىمىلً  : )كيلُّ )ص( ـى  ًإالَّ  لىوي  آدى لتقول من ، إظهار اِْٗ/ٔٗالبحارًبًو(  أىٍجزًم كىأىانى  ٕب  فىًإنَّوي  الصًٌيىا

تقول غفراف يعٌود اإلنساف خشية للا ُب السر كالعبلنية، فال -: أخبلؿ الصـو من عدة كجوه
يعوًٌد الصـو الشفقة كالعطاء كالرٞبة ابلفقراء فيشعر ٗبشاعرىم،  -للذنوب كٙبفيز للطاعات، ب

األمة النظاـ ُب الغذاء  يعوًٌد -فيو ا٤بساكاة بْب األغنياء كالفقراء ، كا٤بلوؾ كالبسطاء، د -ج
: )الصَّاٍئًمي ُبٍ )ص( عن النيب. )صوموا تصّحوا(يذٌكب الشحـو ا٤بَبسبة ُب البدف  -الصحي، ىػ 

ان( ان عىلىى ًفرىٍاًشًو مىٍا ٓبٍى يػىٍغتىٍب ميٍسًلمى ًٍئمى ٍافى انى  .ِْٕ/ٔٗالبحار ًعبىٍادىًة للًا كىًإٍف كى
 ٌَِِْٓنيٍ ؿَؼَبُّ كِلَّْخٌ ـِْوٌَُٗوُُّ اَُّنَِّٖ ًَػَََِ ؤُفَوَ ؤََّّبٍّ ِْٖٓ كَؼِلَّحٌ ٍَلَوٍ ػَََِ ؤًَْ َٓوِّؼبً ِٓنٌُْْْ ًَبَٕ كََْٖٔ َٓؼْلًُكَادٍ ؤََّّبٓبً﴿ -ٗٛٔ

 ﴾رَؼٌََُِْٕٔ ًُنزُْْ بِْٕ ٌَُُْْ فَْْوٌ رَظٌٌُُٓا ًَؤَْٕ َُوُ فَْْوٌ كَيٌَُ فَْْواً رَـٌََّعَ كََْٖٔ
ماً   َسَفرٍ  َعَلى َأوْ  َمرِيضاً  ِمْنُكمْ  َكافَ  )َفَمنْ كمعلومات كىي شهر رمضاف ا٤ببارؾ  َمْعُدوَداتٍ  َأَيَّ
ـٍ  نْ مِ  َفِعدَّةٌ  فمن كاف منكم مريضان مرضان يضرُّ بو الصـو أك مسافران مسافة شرعية سفران  ُأَخَر( َأَيَّ

ـُ  ِفْديَةٌ  ُيِطيُقونَوُ  الَِّذينَ  )َوَعَلىمباحان فعليو صـو عٌدة أايـ ا٤برض كالسفر من أايـ أخرل ،   َطَعا
ك ضعف ، إذا أفطركا عليهم على الذين يستطيعوف صيامو مع الشدة كا٤بشقة لشيخوخة أ ِمْسِكٍي(

فمن أطعم  َخرْيًا( َتَطوَّعَ  )َفَمنْ فدية ٗبقدار طعاـ مسكْب كتقدًٌر بقدرىا لكل يـو كال قضاء عليو 
رٌ  )فَػُهوَ أكثر من مسكْب تطوعان  رٌ  َتُصوُموا )َوَأفْ زايدة ا٣بّب خّب  َلُو( َخيػْ الصـو مع  َلُكْم( َخيػْ

أتكيد  تَػْعَلُموَف( ُكنُتمْ  )ِإفْ د للا من اإلفطار مع الفدية ٙبمل ا٤بشقة أفضل لكم كأرفع منزلة عن
الصـو سبب لشفافية الركح كيعاِب جفاؼ النفس كقسوة القلب  -ٔفائدة :  .على أفضلية الصـو

ليسهل عليها الولوج لكشف أسرار ملكوت السماكات كمعرفة أسرار الوجود على أنو أكرب من 
(ظاىره ا٤بشهود ،  التخفيف من جاذبيات حب الدنيا ليسهل عليو ا٣بركج من كاسطة  )والصـو

ٍاكىٍاًت مىٍن ٓبٍى يػيويلىٍد كما قاؿ عيسى )ع(رحم مضايق ا١بسمانيات كا٤بادايت  : )لىٍن يىًلجى مىلىكيويتى السَّمى
مىرَّتػىٍْبً !( كالدة األٓب ككالدة الكشف، كقيل: ٠بي رمضاف ألنو يرمض ابلذنوب أم ٰبرقها ، كيشف 

ـي(عن النيب )ص(كيزكيها، كيطهر األركاح كينميها،  النفوس يىٍا ٍاًف الصًٌ ٍاةي األىٍبدى ٍاةه كىزىكى  : )ًلكيلًٌ شىٍيءو زىكى
 لىوي  لىٍيسى  قىائًمو  كىريبَّ  كىاٍلعىطىشي  ا١ٍبيوعي  ًإالَّ  ًصيىٍاًموً  ًمنٍ  لىوي  لىٍيسى  صىائًمو  : )ريبَّ وعنو )ص(، ِْٔ/ٔٗالبحار
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ـً ف غرر الكم، ا٤بصدر السابقعىنىٍاء( الٍ  ًإالَّ  ًقيىاًموً  ًمنٍ  يػٍره  اٍلقىٍلبً  : )ًصيىٍا ـً  ًمنٍ  خى ـي  ، اللًٌسىٍافً  ًصيىٍا  كىًصيىٍا
يػٍره  اللًٌسىٍافً  ـً  ًمنٍ  خى  اٍلمىعرًفىةى  تػيويًرثي  كىا٢ًبكمىةي  ا٢بًٍٍكمىةى  يػيويًرثي  : )الصٍَّوـي  وعن النيب )ص(اٍلبىٍطًن( ،  ًصيىٍا
عرًفىةي 

ى
( تػيويًرثي  كىا٤ب  .ِٕصٕٕالبحار  اٍليىًقٍْبى

 ًََْٖٓ كََِْْظُْٔوُ اُشَّيْوَ ِٓنٌُْْْ شَيِلَ كََْٖٔ ًَاُْلُوْهَبِٕ اُْيُلٍَ ِْٖٓ ًَثَِّْنَبدٍ ُِِنَّبًِ ىُلًٍ اُْوُوْإُٓ كِْوِ ؤُٗيٍَِ اَُّنُِ هََٓؼَبَٕ شَيْوُ﴿ -٘ٛٔ
 اَُِّوَ ًَُِزٌَُجِّوًُا اُْؼِلَّحَ ًَُِزٌٌُُِِْٔا اُْؼَُْوَ ثٌُِْْ ُّوِّلُ ًَال اَُُْْْوَ ثٌُِْْ اَُِّوُ ُّوِّلُ ؤُفَوَ ؤََّّبٍّ ِْٖٓ كَؼِلَّحٌ ٍَلَوٍ ػَََِ ؤًَْ َٓوِّؼبً ًَبَٕ

 ﴾رَشٌُْوًَُٕ ًََُؼٌََُِّْْ ىَلَاًُْْ َٓب ػَََِ
إٔب كل  )اَْلَُدى(إكتسب الصـو أٮبيتو ُب شهر رمضاف من نزكؿ القرآف فيو ، كٰبمل للعآب كلو 

ا٤بميز بْب ا٢بق كالباطل ، ٩با يوحي لؤلمة بعظم مسؤكليتها كهنضتها  )َواْلُفْرقَاِف(عامة الناس خّب كل
كقد نزؿ القرآف اترة على قلب النيب )ص( دفعة  .ا٢بضارية على ٝبيع األصعدة الذم ٰبققو الصـو

نزؿ مرة اثنية تدرٯبيان على حسب ، ك  ٓا٤بزمل/ ﴾ثَِقيبلً  قَػْوالً  َعَلْيكَ  َسنُػْلِقي ِإنَّ ﴿كاحدة لَببية القائد 
: )نػىزىلىٍت  عن النيب )ص(ا٤بناسبات من خبلؿ حركة الواقع كحسب ما يتناسب مع حركة األمة، 

ٍيلي لًثى  لىةو ًمٍن رىمىضىٍاٍف كىأيٍنزًلىٍت التػٍَّورىاٍةي ًلًستٌو مىضىٍْبى ًمٍنوي كىاإًل٪بًٍ ًمٍنوي بلىًث عىشىرىةو صيحيفي ًإبٍػرىٍاًىٍيمى أىكَّؿي لىيػٍ
 )ُىًدى .ِّ/٦ِبمع البياف كىًعٍشرًٍينى ًمٍنوي( لثبلثكىأيٍنزًؿى اٍلقيٍرآفي  ،ًمٍنوي زبور داكد لثماف عشرة كىأيٍنزًؿى 
 ِذْكرٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإفْ ﴿القرآف دستور حياة كىداية للناس أٝبعْب على الكرة األرضية  ِللنَّاِس(

ـي ،  ًىيى  لًلًٍَّب  فهو يػىٍهًدم )ىداية(اية كٞباية ، ، ككتاب ىداية كدر  ِٕالتكوير/ ﴾ِلْلَعاَلِميَ  أىقٍػوى
يىاانهن  )ودراية(  ِف  فَػرَّْطَنا َما﴿ ُُُيوسف/شىٍيءو( )كىتػىٍفًصيل كيلًٌ  ٖٗالنحل/شىٍيءو(  ًلكيلًٌ  ألنو )تًبػٍ
من الضبلؿ كمن الشيطاف كمن ا٥بول كالذنوب  )وْحاية(، ّٖاألنعاـ/ ﴾َشْيءٍ  ِمنْ  اْلِكَتابِ 

آايت كاضحات هتدم إٔب ا٢بق كتفرؽ بينو كبْب الباطل ٗبا فيو من  َواْلُفْرقَاِف( اَْلَُدى ِمنْ  َناتٍ )َوبَػيِّ 
حضر كأقاـ كٓب يسافر من بلده ُب شهر رمضاف  الشَّْهَر( ِمْنُكمْ  َشِهدَ  )َفَمنْ ا٢ًبكم كاألحكاـ 
ـٍ  نْ مِ  َفِعدَّةٌ  َسَفرٍ  َعَلى َأوْ  َمرِيضاً  َكافَ  )فَػْلَيُصْمُو( )َوَمنْ  أعاد ذكر ا٤برض كالسفر للتأكيد  ُأَخَر( َأَيَّ

شريعة للا السهلة السمحة تليق برٞبة للا الٍب سبقت  اْلُعْسَر( ِبُكمْ  يُرِيدُ  َوال اْلُيْسرَ  ِبُكمْ  اّلِلَُّ  )يُرِيدُ 
ينِ  ِف  َعَلْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما﴿غضبو  ، كإتفق الفقهاء على  ٖٕج/ا٢ب ﴾ِإبْػَراِىيمَ  َأبِيُكمْ  ِملَّةَ  َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّ

: يريد للا بكم اليسر ا٤بخلوط ابلعسر ، فبل مبعىن أف نفي ا٢برج ُب الدين أصل عاـ ال خاص 
تنظر إٔب العسر كلكن إنظر إٔب اليسر الذم ىو مع العسر فإف العاقل إذا سقاه الطبيب دكاءن مران 

 )َولُِتْكِمُلوانظر إٔب حبلكة الصحة من مرض موجبان للصحة ، فبل ينظر إٔب مرارة الشراب كلكن ي
َة( ُواأايـ شهر رمضاف كأايـ قضائها إف كجدت  اْلِعدَّ  َوَلَعلَُّكمْ  َىَداُكمْ  َما َعَلى اّلِلََّ  )َولُِتَكبِّ

لبياف غاية الصـو إظهار عظمة للا ككربايئو عز كجل ابلتكبّب كالتهليل ، مع الشكر   َتْشُكُروَف(
: )كيقصد ابلتكبّبات إٔب  عن اإلماـ الصادؽ )ع(التوفيق ٤با دعا إليو من سبيلو ، على ىدايتو لدينو ك 
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)هللا أكب هللا أكب ال إلو إاّل هللا الصيغة الٍب يرددىا ا٤بصلوف ٝباعة قبل كبعد صبلة العيد كىي : 
كأيضان  (وهللا أكب ، هللا أكب و المد ، المد  على ما ىدان ولو الشكر على ما أوالن

 .يردد التكبّبات ليلة الفطر كصباح شواؿ عقيب صبلة ا٤بغرب كالعشاء كالغداة
ف غرر البد من النية ُب ٝبيع األعماؿ كخصوصان ُب الصـو قربة إٔب للا تعأب ،  -ٔفائدة : 

ريكيٍا ،  اْلُعْسَر( ُكمْ بِ  يُرِيدُ  َوال اْلُيْسرَ  ِبُكمْ  اّلِلَُّ  )يُرِيدُ  -ٕاٍلعىمىًل(  أىسىٍاسي  )النًٌيىةي  الكم ريكيٍا كىالى تػيعىسًٌ يىسًٌ
ٌرًىيويٍا ، اليسر القاعدة ُب ٝبيع التكاليف ُب شريعة اإلسبلـ ،  بًٌبػيويٍا كىالى تيكى ريكيٍا كىالى تػينػىفًٌريكيٍا ، ك حى كبىشًٌ

ًة( عن النيب )ص(  .ُْٔ/ُاألمثل : )ًجٍئتي اًبلشَّرًيٍػعىًة السٍَّهلىًة السٍَّمحى
 ﴾َّوْشُلًَُٕ َُؼََِّيُْْ ثِِ ًَُُْْآِْنٌُا ُِِ كَََِْْْزَغِْجٌُا كَػَبِِٗ بِمَا اُلَّاػِِ كَػٌَْحَ ؤُعِْتُ هَوِّتٌ كَةِِِّٗ ػَنِِّ ػِجَبكُِ ٍَإََُيَ بِمَاًَ﴿ -ٙٛٔ

كل لفظ   .: أقريب ربنا فنناجيو أـ بعيده فنناديو ؟ فنزلت ىذه اآلية النيب )ص(: سيًئلى  سبب النزوؿ
ية ٩بلوء شفافية كتقٌرب كٙببب ، آية تكسب النفوس كتسكب ُب القلوب اإلطمئناف كالثقة ُب اآل

كالعبلقة ا٤بتبادلة بْب ا٣بالق كا٤بخلوؽ ، كُب ىذا ا١بو النقي كُب ىذا األينس مع فتح العبلقة ا٤بباشرة 
شاء )كمىٍن أي٥ٍبًمى الدُّعىٍاءى مع للا ا٢ببيب القريب اجمليب ، يوٌجو للا عباده إٔب التوجو إليو ابلدعاء مٌب ت

اٍبىٍة( كقد أتت ببلغة اآلية بصيغة ا٤بتكلم لكماؿ العناية أبمر الدعاء كشفافيتو ، كقولو  ريزًؽى اإًلجى
لزايدة العناية كترؾ الوسائط بْب العبد كربو كيكوف الدعاء مباشر ببل مقدمات كال  )ِعَباِدي(
 َحْبلِ  ِمنْ  ِإلَْيوِ  َأقْػَربُ  َوََنْنُ ﴿قريب لزايدة الثقة بقربو تعأب مٌنا كٓب يقل إنو  َقرِيٌب( )فَِإّنِ تكاليف 

(، ٍب التأكيد  ُٔؽ/ ﴾اْلَورِيدِ  إٌف للتوكيد لزايدة العناية كدكاـ الرعاية ككماؿ القرب كا١بذب  )فَِإّنِ
اره كا٢بماية ، كاإلتياف ابلصفة كىي صفة القرب دكف الفعل للداللة على ثبوت القرب كإستمر 

للداللة على التقرب كالتحبب كالتجدد  )ُأِجيُب(كتطوره بزايدات ٍب اإلتياف بصيغة ا٤بضارع 
ألف اإلجابة ىي عْب الدعاء ، كيدؿ َدَعاِف(  )ِإَذاأبنو  الدَّاِعي( )َدْعَوةَ كالدٲبومة ، كقٌيد ا١بواب 

يع مشاعر الداعي ُب على أف الوعد ابإلجابة مطلق إذا كاف الداعي منقطعان كمضطران كتلتهب ٝب
فالذم ال يستجاب من الدعاء إما أف الداعي ال ٰبقق شركط الدعاء ، كإما يسأؿ ما لو  .دعائو

فليجيبوا إذا دعوهتم لئللتزاـ  يَػْرُشُدوَف( َلَعلَُّهمْ  ِب  َوْليُػْؤِمُنوا ِل  )فَػْلَيْسَتِجيُبواعلم حقيقتو ٓب يسألو 
نقياد ستجابة الدعاء عبارة عن االا ِب( )َوْليُػْؤِمُنوا٘ب ٤بهماهتم ابلرسالة كالشريعة كما أجيبهم إذا دعو 

على اإلٲباف  ِل( )فَػْلَيْسَتِجيُبواستسبلـ ستسبلـ كاإلٲباف كىي صفة معنوية ُب القلب ، كقٌدـ االكاال
ـ ستسبلستسبلـ  تعأب كٗبقدار االليعلم العبد أنو ال يصل إٔب نور اإلٲباف كقوتو إاٌل ٗبقدار اال

كمعُب  .ستسبلـ ٙبصل العبادات ككافة الطاعاتيكوف قياس العلم ، كٗبقدار العلم كاإلٲباف كاال
ككأنو تعأب قاؿ : أان أجيب دعاءؾ مع أ٘ب غِب عنك ، فكن أنت أيضان ٦بيبان  )فَػْلَيْسَتِجيُبوا(الفاء 

 .لدعائي مع أنك ٧بتاج إٌٕب من كل الوجوه
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: ضد الغي ، لعلهم يصيبوف ا٢بق كيهتدكف إليو، كالدعاء سبب إٔب  ادالرش يَػْرُشُدوَف( )َلَعلَُّهمْ 
:أفَّ األعماؿ إذا صدرت  مبعىنستقامة ُب القوؿ كالعمل الرشد الذم ىو إصابة ا٢بق كا٣بّب كاال

بركح اإلٲباف يرجى أف يكوف صاحبها راشدان مهتداين ، أما إذا صدرت العبادات كعادات كتقاليد 
كحدة ا٤بعاشرين فبل تعد للرشاد ، كإ٭با تقليد ألابئهم كأجوائهم ال بدافع  ببل علم ككفاقات مع

ٍعوىةو  يىٍدعيو ميٍسًلمو  ًمنٍ  : )مىاٍ  عن النيب )ص(اإلخبلص كاإلنقطاع  تعأب.  ا لىٍيسى  ًبدى  كىالى  ، ًإٍٍبه  ًفيهى
 ُب  لىوي  يىدًَّخرىىىا أىفٍ  كىًإمَّا ، دىٍعوىتيوي  لىوي  تػيعىجَّلى  أىفٍ  ًإمَّا:  ثىبلىثو  ًإٍحدىل هًبىاٍ  للاي  أىٍعطىاهي  ًإالَّ  ، رىًحمو  قىًطيعىةي 
ا( السُّوءً  ًمنٍ  عىٍنوي  يىٍصًرؼى  أىفٍ  كىًإمَّا ، اآلًخرىةً   الَّذم )كىلىعىلَّ  :االفتتاح جاء ف دعاء ،ّٖ/٦ِبمع البياف ًمثٍػلىهى

يػٍره  ىيوى  ستجابة الٌدعاء(اعىٌِب ) اىٍبطأى  : )الدُّعىٍاءي يػىريدُّ عن اإلماـ علي )ع(ميوًر( االي  ًقبىةً ًبعا ًلًعٍلًمكى  ٕب خى
: حقيقة دعاء الداعي ىي إرتباط الداعي مع فائدة ،ْٗٔ/ِالكاُب !دى أىٍف أيٍبًرـى ًإبٍػرىٍامىان(اٍلقىضىٍاءى بػىعٍ 

/ ﴾قَانُِتوفَ  َلوُ  ُكل  ﴿تسبيح الكوف كالكائنات  عز كجل كتقنت لو   ِف  َمنْ  َيْسأَلُوُ ﴿، ِٔالرـك
 .ِٗالرٞبن/ ﴾َشْأفٍ  ِف  ُىوَ  يَػْوـٍ  ُكلَّ  َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ 

 رَقْزَبٌَُٕٗ ًُنزُْْ ؤٌََُّْْٗ اَُِّوُ ػََِِْ َُيَُّٖ ُِجَبًٌ ًَؤَْٗزُْْ ٌَُُْْ ُِجَبًٌ ىَُّٖ ََِٗبئٌُِْْ بََُِ اُوَّكَشُ ََُِْْخَاُظَِّْبِّ ٌَُُْْ ؤُؽََِّ﴿-ٚٛٔ
 ٌَُُْْ َّزَجَََّْٖ ؽَزََّ ًَاشْوَثٌُا ًًٌَُُِا ٌَُُْْ اَُِّوُ ًَزَتَ َٓب ًَاثْزَـٌُا ثَبشِوًُىَُّٖ كَبَٕٓ ػَنٌُْْْ ًَػَلَب ٌُْْػََِْْ كَزَبةَ ؤَٗلٌََُُْْ

 كَال اَُِّوِ ؽُلًُكُ رِِْيَ أَََُْبعِلِ كِِ ػَبًِلٌَُٕ ًَؤَْٗزُْْ رُجَبشِوًُىَُّٖ ًاَل اََُِِّْْ بََُِ اُظَِّْبَّ ؤَرٌُِّٔا صَُّْ اُْلَغْوِ ِْٖٓ األٌٍََْكِ اُْقَْْؾِ ِْٖٓ األَثَْْغُ اُْقَْْؾُ

 ﴾َّزَّوٌَُٕ َُؼََِّيُْْ ُِِنَّبًِ آَّبرِوِ اَُِّوُ ُّجَُِّْٖ ًَنَُِيَ رَوْوَثٌُىَب
: التصريح ٗبا يكُب عنو ٗبا يستقبح ذكره ، كىو ُب األصل القوؿ الفاحش الذم يسبق  الرفث

َلةَ  َلُكمْ  )ُأِحلَّ جامعة لكل ما يريده الرجل من ا٤برأة قبل ا٤بباشرة  عملية ا١بماع ، كىو كلمة  لَيػْ
ـِ  َيا ٯبوز للصائم أف أيٌب إمرأتو بعد اإلفطار ليلة الصياـ كناية عن ا١بنس  ِنَساِئُكْم( ِإىَل  الرََّفثُ  الصِّ

ستعارة بديعة اا٤ببُب كا٤بعُب كا٤بغزل ك كلمة بليغة ابلغة الدقة ُب   ََلُنَّ( لَِباسٌ  َوأَنْػُتمْ  َلُكمْ  لَِباسٌ  )ُىنَّ 
من لبسو كما يلبس الثياب أك من البسو ٗبعُب خالطو ٨بالطة كثّبة كعانقو معانقة  َلُكْم( )لَِباسٌ 

شديدة ، كأفضى بعضهم إٔب بعض ، كدخل حب أحدٮبا ُب حب اآلخر ككأ٭با لبسو ككشفو 
يلبسو لباسان معنواين فاحصان كما يلبس كعرؼ ابطنو ، كجعل كل من الرجل كا٤برأة لباسان لآلخر 

الثوب على ا١بسم كيسد حاجتو بو ، كاللباس ساتر ككاؽو ككذلك الصلة بْب الزكجْب سَب ككقاية 
كحصن كٞباية كبلن منهما لآلخر ، كسكن كبلن منهما لآلخر ، كا٢بصن ٲبنع صاحبو من الفساد 

، لكم تتمتعوا هبنَّ  جتو ا١بنسية ، فهنَّ نزالؽ كيعفف نفسو كيسَب عورتو كيشبع حاكٰبصنو من اال
 الذََّكرُ  َولَْيسَ ﴿كأنتم ٥بن يتمتعن بكم كالنفس الواحدة ا٤بوحدة ا٤بتحدة ُب جسدين ٨بتلفْب 

، كىكذا يكشف القرآف الكرٙب مشاعر اإلنساف الشفافة ا٣بفية ا٤بستورة  ّٔآؿ عمراف/ ﴾َكاألُنْػَثى
  .لة بينهما ، كيكشف عن رٞبة للا هبما كعنايتو ٥بمابْب الزكجْب كا٢باجة ا٤بتبادلة كا٤بتعاد
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 )فَػَتابَ ٚبونوهنا كتظلموهنا ٗبباشرة النساء ُب ليإب الصـو  أَنُفَسُكْم( ََّتَْتانُوفَ  ُكنُتمْ  أَنَُّكمْ  اّلِلَُّ  )َعِلمَ 
 خوؼ من كقاربوىن ببل َِبِشُروُىنَّ( )فَاآلفَ رٞبة بكم  َعْنُكْم( )َوَعَفاك٘باكز عنكم  َعَلْيُكْم(

من إابحة التمتع ا٢ببلؿ ابلنساء بعد ا٢بظر ، كال تشَبطوا  َلُكْم( اّلِلَُّ  َكَتبَ  َما )َوابْػتَػُغواحساب 
َ  َحَّتَّ  َواْشَربُوا )وَُكُلواعلى للا أف يكوف الطفل ذكران أك أنثى   اْْلَْيطِ  ِمنْ  األَبْػَيضُ  اْْلَْيطُ  َلُكمْ  يَػتَػبَػيَّ

أبيح لكم األكل كالشرب كا١بماع من أكؿ الليل حٌب مطلع الفجر كفيو إشارة  اْلَفْجِر( ِمنْ  اأَلْسَودِ 
 .إٔب إستحباب السحور

ـَ  َأَت وا )ثَّ  َيا يبتدئ الصياـ أكؿ الفجر كينتهي أكؿ الليل ، ٕبيث يرفع مغيب  اللَّْيِل( ِإىَل  الصِّ
: من  اإلعتكاؼ اْلَمَساِجِد( ِف  اِكُفوفَ عَ  َوأَنْػُتمْ  تُػَباِشُروُىنَّ  )َوالرتفاع ا٢بمرة ا٤بشرقية الشمس اب

أبقى نفسو ثبلثة أايـ معتكفان ُب ا٤بسجد بليلتْب على األقل منقطعان للعبادة فبل ٯبوز لو ُب مدة 
عتكاؼ أف ٱبرج من ا٤بسجد ٤بباشرة زكجتو حٌب التقبيل كاللمس بشهوة ، فإهنا فَبة تربوية اال

أكامر للا كأحكامو فبل  تَػْقَربُوَىا( َفبل اّلِلَِّ  ُحُدودُ  تِْلكَ )معنوية تتم فوائدىا إبستكماؿ شركطها 
ُ  )َكَذِلكَ ، ُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ  فَػَقدْ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿ٚبالفوىا   ِللنَّاسِ  آََيتِوِ  اّلِلَُّ  يُػبَػيِّ

رىفٌية كإ٭با للوصوؿ إٔب التقول كالورع ليس الغرض من آايت للا كأحكامو للثقافة التػى  يَػتػَُّقوَف( َلَعلَُّهمْ 
  .جتناب نواىيواعما حـر للا كعدـ ٨بالفة أكامره ك 

عتمد الصائم على سحوره ابػىرىكىةن( كالسيما إذا  السَّحيورً  ُب  فىًإفَّ  )تىسىحَّريكا : )ص( النيب عن -ٔ فائدة:
 عما القلب تفريغ ألف فيو اإلخبلص على ا٤ببنية األعماؿ أشرؼ من اإلعتكاؼ -ٕ من فطوره. أكثر

 كيزيننكم ٫براؼاال من كٲبنعنكم عوراتكم كيسَبف ٰبفظنكم .(.َلُكمْ  لَِباسٌ  )ُىنَّ  -ٖ .تعأب سول للا
 من فبلبد تَبكوىن، أف عليكم العسّب من ٘بعلكم األصيلة ا٤بعاشرة فهذه ، ٥بن لباس كذلك كأنتم ،

 لآلخر لباسان  الزكجْب من كاحد كلٌ  ك٠ٌبي .عليها للا كشكر الطرفْب من النعمة ىذه على اافظة
 ابللباس عنها كعرٌب  كهتٌذهبا النقائص ٝبيع تسَب التقول أف ككما ، البدف الثوب يسَب كما يسَبه

رٌ  َذِلكَ  التػَّْقَوى َولَِباسُ ﴿  .ِٔاألعراؼ/ ﴾َخيػْ
 ًَؤَْٗزُْْ ثِبإلِصِْْ اُنَّبًِ ؤٌََْٓاٍِ ِْٖٓ كَوِّوبً ُِزَإًٌُُِْا اُْؾٌَُّبِّ بََُِ ثِيَب ًَرُلٌُُْا ثِبُْجَبؿَِِ ثَْْنٌَُْْ ؤٌََْٓاٌَُُْْ رَإًٌُُِْا ًَال﴿ -ٛٛٔ

 ﴾رَؼٌََُِْٕٔ
ا٣بطاب ١بميع الناس : ال ٰبل ألحد أف يتصرؼ ُب ماؿ غّبه إاٌل بسبب مشركع ، قررت اآلية 

تقاؿ األمواؿ ابألسباب ناإحَباـ ا٤بلكية ا٣باصة ا٤بؤطرة ابلصاّب العاـ ، كمنعت اآلية التعدم ك 
 ِإىَل  ِبَا )ُتْدُلواحتياؿ كالغصب كالظلم ك٫بوىا الباطلة شرعان، كا٤بعامبلت اٌرمة كالراب كالغش كاال

ـِ  كخصت اآلية  .: تدفعوىا تَػْعَلُموَف( تدلوا با َوأَنْػُتمْ  ِِبإِلثِْ  النَّاسِ  َأْمَواؿِ  ِمنْ  َفرِيقاً  لَِتْأُكُلوا اْلُكَّا
، كاليمن الكاذبة ، ِٕالفرقاف/ ﴾الز ورَ  َيْشَهُدوفَ  ال َوالَِّذينَ ﴿ مات الرشوة )أك شهادة الزكر(من ار 

إبعطاء ماؿ أك ىدية إلغراء ا٢بكاـ ليحكموا كما يريد الراشي ، للوصوؿ إٔب أكل أمواؿ الناس 
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القبح كأنتم عا٤بوف ابلباطل ، ٩با يشكًٌل خطران على العدالة كالتماسك اإلجتماعي ، كال تركبوا ىذا 
ينبغي للمسلم أف ٰبب ألخيو ما ٰبب لنفسو كيكره ألخيو ما  -ٔ:  فائدة .بقبحو كالنهي عنو

يكره لنفسو كٰبَـب مالو ا٣باص كما ٰبَـب ا٤باؿ العاـ للدكلة أك لؤلمة ، ألف أكلو ٤باؿ غّبه ٯبرئ 
ظة للقضاة كغّبىم فبل ٯبوز ُب اآلية عربة للمحامْب كموع -ٕغّبه على أكل مالو عند القدرة ، 

: ف غرر الكم -٥ٖبم أف يقبلوا الوكالة ُب دعول يعتقد أف صاحبها مبطل كلكنو ُب موقع مؤثر ، 
قًًٌو( ،  : )لىعىنى للاي الرٍَّاًشيى كىاٍلميٍرتىًشيى  عن النيب )ص()مىٍن يىٍكتىًسبي مىٍاالن ًمٍن غىٍّبً ًحلًًٌو يىٍصرًفيوي ُبٍ غىٍّبً حى

ٍا( كىالٍ  نػىهيمى ٍاًشٍي بػىيػٍ اٍ  ًفٍيًهمٍ  يىٍظهىري  قػىٍوـو  ًمنٍ  : )مىاٍ  وعن اإلماـ علي )ع(، ِْٕصَُْالبحارمى  ًإالَّ  الٌرًشى
 .ِٖٔ/ُتفسّب النوراًبلرٍُّعًب( أيًخذيكا
إْرٌُا اُْجٌُُْدَ ِْٖٓ ظُيٌُهِىَب ًٌَََُِّٖ اُْجِوَّ َْٖٓ ارَّوََ ًَؤْرٌُا ََّْإٌََُُٗيَ ػَْٖ األَىَِِّخِ هَُْ ىَِِ ٌََٓاهِْذُ ُِِنَّبًِ ًَاُْؾَظِّ ًٌَََُْْ اُْجِوُّ ثِإَْٕ رَ﴿ -ٜٛٔ

 ﴾اُْجٌُُْدَ ِْٖٓ ؤَثٌَْاثِيَب ًَارَّوٌُا اَُِّوَ َُؼٌََُِّْْ رُلِِْؾٌَُٕ
)ُقْل ِىَي َمَواِقيُت : ٝبع ىبلؿ. يسألونك اي دمحم عن ا٥ببلؿ كحركتو ٤باذا يزيد كينقص ؟  األىلة

(ِللنَّاِس َوالَْ  إف ا٢بكمة من ذلك تعود إٔب مصاّب الناس ُب أمورىم ا٤بتنوعة منها : الدنيوية   جِّ
كالديوف كاإلٯبارات كأمورىم الدينية كالصـو كا٢بج كالزكاة كأمورىم العلمية لعبلقة القمر اب٤بدكا١بزر 

١باىلي إذا أحـر انسكان للحج ال كاف ا  )َولَْيَس اْلِب  ِبَِْف ََتُْتوا اْلبُػُيوَت ِمْن ظُُهورَِىا(ُب البحار 
يدخل بيتو من اببو الرئيس كإ٭با يفتح ُب ظهر البيت فتحة كيدخل منها كٱبرج منها فنهى سبحانو 

، َُِآؿ عمراف/﴿اتػَُّقوا اّلِلََّ َحقَّ تُػَقاتِِو﴾ حق التقول  )َوَلِكنَّ اْلِبَّ َمْن اتػََّقى(عن ذلك , كقاؿ 
 كىو الرب عمل التقوى( )ومن. ييكفر فبل كييشكر ينسى فبل كييذكر ىيعص فبل للا يطاع أف : والتقوى

 حقها كإعطائها ككرامتها األشياء موازين ٢بفظ شيء كل إٔب الصاّب ا٤بستقيم الطبيعي الطريق سلوؾ
 ىو ما حسب أَبْػَواِبَا( ِمنْ  اْلبُػُيوتَ  )َوْأُتوا. ا٤بلتوية السبل ستخداـا كعدـ كإىانتها إضاعتها دكف ،

 ٤براتب ا١بامعة الصفات من كالتقول ، سواه عما اب إتقوا اّلِلََّ( )َواتػَُّقوا كأصوٕب كمعركؼ لوؼمأ
 فائدة :. الفبلح علة كالتقول ، التقول ثواب فالفبلح تُػْفِلُحوَف( )َلَعلَُّكمْ  الكماؿ كمقامات اإلٲباف

 غّب جاىلية تقاليد فتكوف الدين قواعد خالفت القبلية إذا أك العشائرية أك اإلجتماعية األعراؼ -ٔ
 الركاايت أىٍىلي بػىٍيًٍب( كىًعتػٍرىٌب  للاً  )ًكتىٍابي  الثقلْب غّب من اإلسبلـ ٤بعرفة ٧باكلة كل -ٕ. مشركعة

 ٓب عبادة ككل ، كتدقيق ٙبقيق إٔب ٕباجة معرفة فهي ،ُّٔ/ٖالصحيحة، ا٢بديث ُب تفسّب الرازم
 كليست الدين إٔب تنسب الٍب ا٣بطّبة كالبدع ، يبتدع يتبع ٓب كالذم بدعة فهي رسولو كال للا يشرعها

اٍ  فعىلىٍيوً  سىيًٌئىةن  سينَّة سىنَّ  )مىنٍ  : عن النيب )ص(. الدين من كنز   اٍلًقيىٍامىًة( يػىٍوـً  ًإٔبى  هًبىاٍ  عمل مىنٍ  كىًكٍزري  ًكٍزرىى
 ٨برجو من مدخلو يعرؼ أف األمور من أمر كل ُب ينبغي أنو إٔب اآلية تشّب -ٖ. َّْٕٕالعماؿ خرب

 ٱبرج ككيف فيو يدخل كيف كيعرؼ ، أَبْػَواِبَا( ِمنْ  اْلبُػُيوتَ  )َوْأُتوا ا٤بعوٌجة الطرؽ ُب الدخوؿ كعدـ
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 عن كأبعد للهدل كأضمن األرابح كأكرب التكاليف أبقل القريب ا٤بستقيم السهل ىو الطريق كما ، منو
 ُسْلطَانً  ِمْن َلُدْنكَ  ِل  َواْجَعلْ  ِصْدؽٍ  َُمَْرجَ  َوَأْخرِْجِِن  ِصْدؽٍ  ُمْدَخلَ  َأْدِخْلِِن  َربِّ  ﴿َوُقلْ  الضبللة
 .َٖاإلسراء/ َنِصريًا﴾
 ﴾ًَهَبرٌُِِا كِِ ٍَجَِِْ اَُِّوِ اَُّنَِّٖ ُّوَبرٌٌَُُِِْْٗ ًَال رَؼْزَلًُا بَِّٕ اَُِّوَ ال ُّؾِتُّ أُُْؼْزَلَِّٖ﴿ -ٜٓٔ

٧باكلة الرجل قتل من ٰباكؿ قتلو من أجل الدفاع عن النفس إنو تشريع للقتاؿ ألكؿ مرة ، كالقتاؿ 
كالعرض كا٤باؿ كالوطن ، كىو دفاع شريف نظيف لرد العدكاف كٙبرير األفكار من دكف ٘باكزات 

َتِصُروَف﴾  ، إهنم يستميتوف من أجل حريتهم  ّٗالشورل/﴿َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصابَػُهْم اْلبَػْغُي ُىْم يَػنػْ
بلدىم كا٤بستميت ال ٲبوت ! كىذا القتاؿ البد أف يكوف ُب سبيل للا فقط ، ال ككرامتهم كٞباية ب

ُب سبيل ىدؼ آخر ، ال ُب سبيل األ٦باد كال ا٤بغاٖب كا٤بكاسب كال ُب سبيل عصبية أك عشائرية 
ستكبار ُب األرض ، كال لنصرة فئة على فئة أك جنس على أك قبلية أك قومية أك كطنية ، كال لبل

ستعادة ا٢بقوؽ، القتاؿ احق، إ٭با القتاؿ لؤلىداؼ اإلنسانية السامية لنصرة ا٢بق ك جنس بغّب 
إلعبلء كلمة للا ُب األرض كُب النفوس ، كنصرة منهج للا ُب ا٢بياة كغّب ذلك من معا٘ب الفضائل 

على من ال يعتدم عليكم ،  )َوال تَػْعَتُدوا(، كما عدا ىذه القيم فهي حركب غّب مشركعة 
اء ىو ا٣بركج عن ا٢بد كسلب حرية اآلخرين كمصادرة حقوقهم ا٤بشركعة ، كالقتاؿ قبل اإلعتد

الدعوة إٔب ا٢بق ، أك اإلعتداء على غّب ااربْب من ا٤بسا٤بْب كا٤بدنيْب اآلمنْب الذين ال يشكلوف 
ل كل خطران على الدعوة اإلسبلمية كالنساء كاألطفاؿ كالشيوخ كا٤برضى كا٤بنقطعْب للعبادة من أى

بل يكرىهم كيلعنهم  )ِإفَّ اّلِلََّ ال َيُِب  اْلُمْعَتِديَن(بتداء ُب القتاؿ عتداء االملة دين ، كمن اال
كينٌغص معيشتهم فاإلسبلـ للسبلـ كا٥بداية ال للقتاؿ كاإلنتقاـ، ٩با يوضح إنسانية اإلسبلـ حٌب ُب 

(معُب فائدة : قتالو كما ىو ُب سلمو.  : الطريق. ُب الطريق الذم بينو للا  السبيل: )ِف َسِبيِل اّلِلَِّ
تعأب للعباد ليسلكوه على ما أمرىم بو كدعاىم إليو، ىو سبيل رضا للا كمنافع الناس كٞباية ا٢بق 

: )عن الرجل يقاتل شجاعة كيقاتل ٞبية كيقاتل رايء أم ذلك  سئل النيب )ص(كا٢بقوؽ ا٤بسلوبة ، 
ًبٍيًل للًا(: )مىٍن  فقاؿ )ص(ُب سبيل للا ؟  ًلمىةي للًا ًىيى اٍلعيٍليىٍا فػىهيوى ُبٍ سى . ُِٖ/ٓمز الرا قىاٍتىلى لًتىكيويفى كى

(ستشهاد إاٌل كيقرف معها ال يذكر القرآف لفظ القتاؿ كا١بهاد كاال كُب ذلك داللة  )ِف َسِبيِل اّلِلَِّ
تتضمن معُب نصرة ا٢بق على أف الغاية من القتاؿ غاية شريفة نظيفة ىي إعبلء كلمة للا كالٍب 

 كإعطاء ا٢بقوؽ ألىلها ، كليس من ا١بهاد ا٤بغاٖب كاألىداؼ الدنيوية كا٤بصاّب ا٣باصة ادكدة.
لَ أََُْْغِلِ برٌُِِىُْْ ػِنًَْاهْزٌُُِىُْْ ؽَْْشُ صَوِلْزٌُُٔىُْْ ًَؤَفْوِعٌُىُْْ ِْٖٓ ؽَْْشُ ؤَفْوَعًٌُُْْ ًَاُْلِزْنَخُ ؤَشَلُّ ِْٖٓ اُْوَزَِْ ًَال رُوَ﴿-ٜٔٔ

 ﴾اُْؾَوَاِّ ؽَزََّ ُّوَبرًٌُُِِْْ كِْوِ كَةِْٕ هَبرًٌَُُِْْ كَبهْزٌُُِىُْْ ًَنَُِيَ عَيَاءُ اٌَُْبكِوَِّٖ
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)َوَأْخرُِجوُىْم ِمْن َحْيُث : كجدٛبوىم. أيمر ا٤بسلموف ٗببلحقة ا٤بشركْب أينما كجدكىم ثقفتموىم
وكم منها ، كفعل ذلك رسوؿ للا )ص( بعد فتح مكة أم أخرجوىم من مكة كما أخرج َأْخَرُجوُكْم(

َنُة َأَشد  ِمْن اْلَقْتِل(ٗبن ٓب يسلم منهم  َنةُ  )َواْلِفتػْ : ُب األصل عرض الذىب على النار  اْلِفتػْ
متحاف يكـر ا٤برء متحاف ك٧بنة ألف ُب االاستخبلصو من الغش ، ٍب صار إ٠بان كاسع ا٤بعُب لكل ال

ُ نحة ، كُب ا٤بكاره مكاـر ، كُب الببلء كرامات كلو بعد حْب أك يهاف ، كُب انة م ﴿لَِيِميَز اّلِلَّ
 . ّٕاألنفاؿ/اْْلَِبيَث ِمْن الطَّيِِّب﴾ 

َنةُ  ختبار ُب الدين ٗبختلف أساليب الضبلؿ عن سبيل للا من الَبىيب كالَبغيب : االَواْلِفتػْ
الضبلؿ ُب العقيدة كالغزك الثقاُب كنشر كالتعذيب كالتهجّب عن األكطاف كاإليذاء كمصادرة ا٤باؿ ك 

 من األمة على عامان  كضرران  قبحان  أشد ىي ، كقادهتا العقيدة الفساد كبث الشكوؾ كتسقيط رموز
 عقيدتو ُب كتشكيكو كنفسو اإلنساف عقل من التمكن الببلء أشد فمن ، الفرد ركح كإزىاؽ القتل

 النفس كأٓب تعبها لدكاـ ، القتل من أصعب الفتنة ففتكو  الصحيحة كقناعاتو إرادتو كٚبلخل اإلسبلمية
 ا٤بلوؾ دنيا فبل ، كاآلخرة الدنيا ُب ا٢بياتْب تنغيص الفتنة كُب الدنيا ا٢بياة إنقطاع القتل ُب ألف ، هبا

َنةُ  كأيضان  ، ا٤بقيم ابلنعيم ا٤بتقْب آخرة كال ، ابلرفاىية  على صراراإل : الفتنة معىن اْلَقْتِل( ِمنْ  َأَشد   )اْلِفتػْ
 اإلنسانية ا٢بياة ُب ما أقدس على عتداءا الدين عن الفتنة إفٌ  ، الناس على كالعدكاف كالكفر الشر

 إبقامة أك ا٤بباشر ابلفعل كاألذل ابلتهديد الفتنة ىذه تكوف أف كيستوم اٍلقىٍتًل( ًمنٍ  )أىشىدُّ  فهي لذلك
 أك بو ٥بم الكفر كتزٌين للا منهج عن كتبعدىم كتفسدىم الناس تضل أف شأهنا من فاسدة أكضاع

( اْلَمْسِجدِ  ِعْندَ  تُػَقاتُِلوُىمْ  )َوال. عنو اإلعراض  حٌب ِفيِو( يُػَقاتُِلوُكمْ  )َحَّتَّ  حرمتو على حفظان  اْلََراـِ

 كال )قرابة إال   يرعوف ال الذين اْلَكاِفرِيَن( َجَزاءُ  َكَذِلكَ  فَاقْػتُػُلوُىمْ  قَاتَػُلوُكمْ  )فَِإفْ  فيو بقتالكم يبدؤكا
َنةُ  -ٔ فائدة : .رٞبة كال حرمة كال ذمة كال عهدان  كال حلفان(  على كالفتنة اْلَقْتِل﴾ ِمنْ  َأَشد   ﴿َواْلِفتػْ
كال  لذاهتا السلطة تيطلب ال حٌب ، كسلطة كقوة قدرة إٔب ٕباجة الضخم ا٥بدؼ كىذا ، معناىا عمـو

َنةٌ  َتُكوفَ  ال َحَّتَّ  ُلوُىمْ ﴿َوقَاتِ  منها أ٠بى ٥بدؼ لغّبىا تطلب كإ٭با للذاهتا ينُ  َوَيُكوفَ  ِفتػْ ﴾ الدِّ  ّلِِلَِّ
 اإلنساف قيمة فتكوف ، لئلنساف جديدان  ميبلدان  أعطت الكرٲبة اآلية ككأ٭با ، معٌوقات ببل ، ُّٗالبقرة/

 ، العقيدة كفة فَبجح ، كفة ُب كعقيدتو كفة ُب حياتو فتوضع ، كأتثّبىا عقيدتو بقيمة توزف ككرامتو
 )أيًمٍرتي  : )ص( عن النيب. دينهم عن ا٤بؤمنْب يفتنوف الذين أكلئك إهنم ، اإلنساف عدك ىو من اآلية ْبكتب
ا ًإالَّ  كىأىٍموىا٥بىيمٍ  ًدمىاءىىيمٍ  ًمِبًٌ  عىصىميوا قىاليوىىا، فىًإذىا للاي، ًإالَّ  ًإلىوى  ال يػىقيوليوا حىٌبَّ  النَّاسى  أيقىاًتلى  أىفٍ   كىًحسىابػيهيمٍ  ًٕبىقًٌهى

 للا سبيل ُب قتل ٍب الفتنة على للقضاء األعداء قاتل كمن -ٕ. ِٕٗ/ُالكاشفكىجىلَّ( عىزَّ  للاً  عىلىى
 دين عن الناس تصد ظا٤بة قول تقـو يـو كلًٌ  ففي -ٖ. ا٤بوت أنواع أشرؼ كالشهادة ، شهيدان  فيموت
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 أف ٯبب الدين عن الصادكف ىؤالء للا دين حقيقة ٠باع كبْب بينهم كٙبوؿ الفساد أنواع ٗبختلف للا
 .ا٤بسلموف يقاتلهم
 ﴾كَةِْٕ اٗزَيٌَْا كَةَِّٕ اَُِّوَ ؿَلٌُهٌ هَؽٌِْْ﴿ -ٕٜٔ

عتداء ، ككفوا عن القتاؿ عند ا٤بسجد ا٢براـ فبلبد متنعوا عن الكفر كالغدر كاالاك  )فَِإْف انتَػَهْوا(
فإف للا يغفر عمن اتب كأانب  رَِحيٌم( )فَِإفَّ اّلِلََّ َغُفورٌ للمسلمْب قبوؿ دعوة األعداء لوقف القتاؿ 

 كعمل صا٢بان.
 ﴾ًَهَبرٌُِِىُْْ ؽَزََّ ال رٌٌََُٕ كِزْنَخٌ ًٌٌَََُّٕ اُلُِّّٖ َُِِّوِ كَةِْٕ اٗزَيٌَْا كَال ػُلًَْإَ بِالَّ ػَََِ اُظَّبُِِٔنيَ﴿ -ٖٜٔ

الٍب تكوف فتنة للناس ا٤بسلموف مكلفوف أف يقاتلوا حٌب يقضوا على كلًٌ القول ا٤بعتدية الظا٤بة 
كٛبنع أف يكوف الدين ، قاتلوىم حٌب تكسركا شوكتهم ٕبيث يهابكم العدك كٰبسب حسابكم 
ٍادي مىٍاضو  ابلرىبة كالقدرة كا٥بيبة كالقوة ! اآلية ذات دالالت كاسعة كعامة كمستمرة التوجيو )كىا١بًٍهى

ائكم قوة يفتنونكم هبا ُب دينكم كيؤذكنكم كيصادركف ًإٔبى يػىٍوـً اٍلًقيىٍامىًة( كقاتلوىم حٌب ال تكوف ألعد
(حقوقكم  يُن ّلِِلَِّ فيظهر دين للا تعأب على سائر األدايف، كيكوف دين كل شخص  )َوَيُكوَف الدِّ

)فَِإْف انتَػَهْوا َفبل خالصان  ال أثر ٣بشية غّبه فيو ، كليس لشياطْب ا١بن كاإلنس نصيب فيو 
فإذا إنتهى الظا٤بوف عن ظلمهم ككٌفوا عن الصد عن سبيل للا كال  الظَّاِلِمَي(ُعْدَواَف ِإالَّ َعَلى 

ٲبنعوا الناس بينهم كبْب دينهم كالدعوة إليو فبل عدكاف عليهم ألف ا١بهاد يوجو ضد الظا٤بْب 
 ا٤بعتدين.

زَلٍَ ػٌََُِْْْْ كَبػْزَلًُا ػََِْْوِ ثِِٔضَِْ َٓب اػْزَلٍَ ػٌََُِْْْْ اُشَّيْوُ اُْؾَوَاُّ ثِبُشَّيْوِ اُْؾَوَاِّ ًَاُْؾُوَُٓبدُ هِظَبصٌ كََْٖٔ اػْ﴿ -ٜٗٔ 

 ﴾ًَارَّوٌُا اَُِّوَ ًَاػٌَُِْٔا ؤََّٕ اَُِّوَ َٓغَ أُُْزَّوِنيَ
ال قتاؿ ُب الشهر ا٢براـ إبتداءن ، أما من أعلن ا٢برب كقاتل فيو فإنو ٰبارب كيقاتل ردعان كدفاعان ، 

: ٝبع حرمة  َواْلُُرَماتُ ٰبـر فيو ما ٰبل ُب غّبه من القتاؿ ك٫بوه ، ٠ٌبي الشهر ا٢براـ ألنو 
: األخذ للمظلـو حقو من  والِقَصاصحَبامو ، ا)مصطلح عاـ( كىو ما ٰبـر ىتكو كٯبب حفظو ك 

: إذا قاتلوكم ُب الشهر ا٢براـ  املعىن: ذك القعدة كذك ا٢بجة ك٧بـر كرجب.  واألشهر الـرالظآب. 
ستحلوا دماءكم فإفعلوا هبم مثلو االشهر ا٢براـ ، فكما ىتكوا حرمة الشهر ك فقاتلوىم ُب 

فالذم يهتك ا٢برمة ٯبازل ٕبرمانو الضماانت الٍب تكفلها ا٢برمات من  )َواْلُُرَماُت ِقَصاٌص(
)َفَمْن اْعَتَدى عتداء اب٤بثل فقاؿ األمن كالسبلـ كصيانة الدماء كاألمواؿ ، كىذا تشريع ١بواز اال

عتداء مقابل اعتداء مذمـو إبتداءن ، كأما إذا كاف اال ْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِو مبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم(َعلَ 
عتداء فهو قصاص ٩بدكح إذا كاف ببل زايدة كال ٘باكزات ، كتعاليان عن ذؿ كىواف عتداء لرد االا
رب ، أك ا١بهر ابلسوء ٤بن ظلم كقولو : ستعباد ، كالتكرب على ا٤بتكرتقاء عن الضيم كالظلم كاالاك 
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كإتقوا للا كال  )َواتػَُّقوا اّلِلََّ َواْعَلُموا َأفَّ اّلِلََّ َمَع اْلُمتَِّقَي(،  َْالشورل/﴿َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْػُلَها﴾ 
اإلنساف عتداء كىو إحتياط إستحبايب ، كحٌب يبقى تطغوا على أعدائكم )أك( كاتقوا للا ُب عدـ اال

 ستقامة شيئان. معتدالن مستقيمان مع منهج للا ، كال ينحرؼ عن اال
: كل ا٢برمات ٙبَـب ، من شهر حراـ ، كبلد حراـ أك إحراـ ، كٝبيع  فائدة: )َواْلُُرَماُت ِقَصاٌص(

حَبامو كصوف األعراض كحفظ ا٢بقوؽ، فمن ٘برأ عليها فإنو يقتص منو ، كمن ما أمر الشرع اب
﴿النػَّْفَس ِِبلنػَّْفِس َواْلَعْيَ ِِبْلَعْيِ غّبه اَـب أيخذ منو بدلو ، كمن قتل نفسان قيتل هبا أخذ ماؿ 

نِّ َواجْلُُروَح ِقَصاٌص﴾  نَّ ِِبلسِّ ، ُب اآلية داللة على  ْٓا٤بائدة/َواألَنَف ِِبألَنِف َواأُلُذَف ِِبأُلُذِف َوالسِّ
ًر ا١ٍبًنىاٍيىًة( القاتل ييقتل ٗبثل ما قتل بو فييذبح إذا ذيبح جواز القصاص اب٤بثل )اٍلقىصىٍاصي عىلىى قى  دى

نقي إذا خنق كييغرؽ إذا أغرؽ.. كيفعل ذلك بكل تصميم ، كىكذا ٲبتنع عن الظلم كالعدكاف  كٱبي
عن النيب )ص( كىذا معُب تطبيق العدؿ ُب كل شؤكف ا٢بياة ُب الضعيف كالقوم كالفقّب كالغِب 

ًٍقيىةه()اٍلعىٍدؿي جينَّةه كى  نَّةه ابى كابلعدؿ تصلح اجملتمعات ، كبَبؾ العدؿ كتتقهقر  ُٓٔ/ٕٕالبحاراًٍقيىةه، كىجى
: )أكَّؿي مىٍن يىٍدخيلي ُبٍ النٍَّاًر أىًميػٍره متسٌلط ٓبٍ يػىٍعًدٍؿ، كذك ثركة عن النيب )ص(األمم كتتأخر الشعوب. 

َوَمْن قُِتَل َمْظُلومًا فَػَقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّو ﴿. َّْ/ٕٓالبحارمن ا٤باؿ ٓب يعط ا٤باؿ حٌقو، كفقّب فخور(
ٍاءىؾى ٖٗٔف هنج الببلغة حكم،  ّّاإلسراء/ُسْلطَاًن َفبل ُيْسِرْؼ ِف اْلَقْتِل﴾  : )ريدَّ ا٢بٍىجىرى ًمٍن حىٍيثي جى

 فىًإنَّوي الى يػيرىدُّ الشَّرُّ ًإالٌ اًبلشَّرًٌ( !
 ﴾ًَال رُِْوٌُا ثِإَّْلٌُِّْْ بََُِ اُزَّيٌَُِْخِ ًَؤَؽَِْنٌُا بَِّٕ اَُِّوَ ُّؾِتُّ أُُْؾَِْنِنيَ ًَؤَٗلِوٌُا كِِ ٍَجَِِْ اَُِّوِ﴿ -ٜ٘ٔ

(: صرؼ ا٤باؿ إٔب كجوه ا٤بصاّب ا٤بتعددة كتوفّب ا٣بدمات البلزمة  اإلنفاؽ ُب الطرؽ  )ِف َسِبيِل اّلِلَِّ
:  املعىنئل كا٤بقاصد الٍب ترضي للا ، النافعة للناس على عمـو معناىا كالناىضة للمجتمع كُب الوسا

كاف كثّب من فقراء ا٤بسلمْب الراغبْب ُب ا١بهاد ، ال ٯبدكف ما يزكدكف بو أنفسهم من عدة ا٢برب  
كا٤باؿ كالسبلح كالذخّبة ، ككانوا أيتوف النيب )ص( يطلبوف أف ٰبملهم إٔب ميداف ا٤بعركة ، فإذا ٓب 

ْمِع َحَزًن َأالَّ َيَُِدوا َما يُنِفُقوَف﴾ ﴿تَػَولَّوا َوَأعْ ٯبد ما ٰبملهم عليو  ،   ِٗالتوبة/يُػنُػُهْم َتِفيُض ِمْن الدَّ
كثرت التوجيهات القرآنية كالنبوية إٔب اإلنفاؽ ُب سبيل للا ، لتجهيز الغزاة كصاحبت الدعوة إٔب 

، فالنفقة لكل اإلنفاؽ ُب معظم ا٤بواضع البلزمة ، فكل موارد ا٣بّب ال تقـو إاٌل على أساس النفقة 
موارد ا٣بّب كالركح ابلبدف ، كال قيمة للبدف من دكف الركح ، كُب ترؾ اإلنفاؽ ُب سبيل للا حصران 

ٙبصل التهلكة بعدـ اإلنفاؽ )َوال تُػْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التػَّْهُلَكِة( إبطاؿ للجهاد كتسليط لؤلعداء 
كة من ا٥ببلؾ كىي مصّب اإلنساف التائو ٕبيث ال ستطاعة كالقدرة ، كالتهلألهنا إبطاؿ للقوة كاال

يشمل كل ما يوجب اإللقاء إٔب التهلكة للفرد  واآلية ذات معىن عاـيدرم إٔب أين سينتهي ، 
كاجملتمع، كالبخل كاإلسراؼ كالتبذير ُب اإلنفاؽ ، كبذؿ ٝبيع ا٤باؿ كترؾ النفس كالعياؿ عالة على 

اؿ ُب النفقة كُب كل شيء ، كىو الطريق الوسط ا٤بمدكح عتداآلخرين ، فبل بد من اإلحساف كاال
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ييشعر اإلحساف مراعاة ا٢بسن ، كاألحسن كاإلحساف ُب كل  )َوَأْحِسُنوا ِإفَّ اّلِلََّ َيُِب  اْلُمْحِسِنَي(
يشمل كل  )َوَأْحِسُنوا(إقداـ على عمل ، كىو الطريق الوسط بْب اإلفراط كالتفريط ، كإطبلؽ 

)قيمة كل  ٔٛف هنج الببلغة حكمعتقاد كاألقواؿ كاألعماؿ كا٤بعامبلت،  االعتداؿ ُباإحساف ك 
 إمرئ ما ٰبسنو(. 

﴿َوالَِّذيَن ِإَذا َأنَفُقوا لَْ ُيْسرُِفوا َولَْ يَػْقتُػُروا وََكاَف بَػْيَ َذِلَك اآلية نظّب قولو تعأب  -ٔفائدة: 
ن مرتبة ا١بهاد كاإلنفاؽ إٔب مرتبة اإلحساف، كقد إرتقى م )َوَأْحِسُنوا( -ٕ. ٕٔالفرقاف/قَػَوامًا﴾ 

كمرتبة اإلحساف ىي عليا ا٤براتب ُب اإلسبلـ ؛ ألف اإلحساف ٧ببة اإلنساف كأفضل اإلٲباف 
( -ٖ. ٕٕالقصص/﴿َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اّلِلَُّ ِإَلْيَك﴾  النفقة ٥با معُب عاـ  )َوَأنِفُقوا ِف َسِبيِل اّلِلَِّ

كم كأنفسكم كجاىكم كقوتكم كعلمكم كإختصاصكم كخدماتكم ك٫بوىا ُب ، كأنفقوا من أموال
)َوال تُػْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل سبيل للا ، ٗبعُب ٗبا ٱبدـ الناس كينفعهم كيرضي للا ذلكم خّب لكم 

رُُه ﴿َعَلى اْلُموِسِع َقدَ ابإلمتناع عن النفقة ا٤بمكنة بكافة أنواعها ، ككل ينفق بقدره  التػَّْهُلَكِة(
، الغِب ينفق من مالو ، كاجملاىد ينفق من جهده كيضحي بنفسو  ِّٔالبقرة/َوَعَلى اْلُمْقرِتِ َقَدرُُه﴾ 

ُب سبيل إعبلء كلمة للا ، كالسياسي ينفق من جاىو كمركزه اإلجتماعي ، كالعآب ينفق من علمو ، 
واع ا٣بدمات الٍب تساىم كا٤بوظف ينفق من كاجبات عملو ببل تقصّب... كىكذا تتم النفقات أبن

ُب النهضة ا٢بضارية ا٤بتطورة للببلد كالعباد. فاإلمساؾ عن اإلنفاؽ ُب سبيل للا هتلكة للفرد 
: )مىٍن مىنىعى  عن النيب )ص( كللمجتمع ، كإشعار ابلعجز كالضعف كالتأخر كيتسلط عليكم أعداؤكم.

وعن اإلماـ الصادؽ ، ُُّ/ٔٗالبحاراٍلىوي ًإٔبى األىٍشرىٍاًر ًإٍضًطرىٍارىان( ماٍلىوي ًمنى األىخيىٍاًر ًإٍخًتيىٍاران، صىرىؼى للاي مى 
إذان حصنوا أموالكم  ِٓصٔكسائل الشيعة : )مىٍن مىنىعى حىقَّان ً عىزَّ كىجىلَّ أىنٍػفىقى ُبٍ ابىًٍطلو ًمثٍػلىٍيًو( )ع(

تشّب اآلية إٔب حرمة  ىَل التػَّْهُلَكِة()َوال تُػْلُقوا ِِبَْيِديُكْم إِ  -ٗكأنفسكم ابإلنفاؽ ُب سبيل للا. 
 نتحار كاإلضرار ابلنفس ألهنا هتلكة.اال

زََّ َّجُِْؾَ اُْيَلُُْ َٓؾَِِّوُ كََْٖٔ ًَبَٕ ًَؤَرٌُِّٔا اُْؾَظَّ ًَاُْؼُْٔوَحَ َُِِّوِ كَةِْٕ ؤُؽْظِوْرُْْ كََٔب اٍْزَََْْوَ ِْٖٓ اُْيَلُِْ ًَال رَؾِِْوٌُا هُءًٌٍَُُْْ ؽَ﴿-ٜٙٔ
َٔزَّغَ ثِبُْؼُْٔوَحِ بََُِ اُْؾَظِّ كََٔب اٍْزَََْْوَ ِْٖٓ اُْيَلُِْ كََْٖٔ ِٓنٌُْْْ َٓوِّؼبً ؤًَْ ثِوِ ؤَمًٍ ِْٖٓ هَؤٍِْوِ كَلِلَّْخٌ ِْٖٓ طَِْبٍّ ؤًَْ طَلَهَخٍ ؤًَْ َُُٗيٍ كَةِمَا ؤَِٓنزُْْ كََْٖٔ رَ

وٌُا اَُِّوَ ٍَجْؼَخٍ بِمَا هَعَؼْزُْْ رِِْيَ ػَشَوَحٌ ًَبَِِٓخٌ مَُِيَ َُِْٖٔ َُْْ ٌَُّْٖ ؤَىُِْوُ ؽَبػِوُِ أََُْْغِلِ اُْؾَوَاِّ ًَارََُّْْ َّغِلْ كَظَِْبُّ صَالصَخِ ؤََّّبٍّ كِِ اُْؾَظِّ ًَ

 ﴾ًَاػٌَُِْٔا ؤََّٕ اَُِّوَ شَلِّلُ اُْؼِوَبةِ
ص ُب زمن : عبادة خاصة ٗبناسك خاصة ُب مكاف ٨بصو  وف الشرع: القصد ،  الج ف اللغة
: زايرة بيت للا ا٢براـ على كجو  وف الشرع: مطلق الزايدة ،  والعمرة ف اللغة٨بصوص ، 

 .حة الٍب يضحي هبا ا٢باج أايـ حجو: الذبي واَلدي: ا٢ببس كا٤بنع ،  واإلحصارخاص، 
(: املعىن: شاة. والنسك )فَِإْف لة خالصة  أٛبوىا ٗبناسكها كام )َوَأَت وا الَْجَّ َواْلُعْمَرَة ّلِِلَِّ
أم حبستم كمنعتم بسبب عائق حصل عندكم كا٤برض أك عدك أك غّب ذلك ٍب منعكم  ُأْحِصْرمُتْ(
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فعليكم أف تذٕبوا ما تيسر كأقلو شاة كأكسطو  )َفَما اْستَػْيَسَر ِمْن اَْلَْدِي(مانع من إكماؿ العبادة 
)َوال للتضحية هبا ُب حجو فداء لو : ما يسوقو اإلنساف من قرابت واَلدي بقرة كأعبله بعّب،

ُلَغ اَْلَْدُي مَِلَُّو(   ََتِْلُقوا رُُءوَسُكْم َحَّتَّ يَػبػْ
ا٣بطاب للمحصورين الذين منعوا من إٛباـ ا٢بج أك العمرة كعلى ىؤالء أف ال ٰبلوا من إحرامهم كال 

ف كاف اإلحراـ للحج ٰبلقوا رؤكسهم حٌب يعلموا أف ا٥بدم الذم بعثوه قد بلغ مكاف الذبح )ًمُب( إ
ٕبيث يقتضي ا٤برض حلق الرأس لضركرة  )َفَمْن َكاَف ِمْنُكْم َمرِيضًا َأْو ِبِو َأًذى ِمْن رَْأِسِو(أك للعمرة 

) )فَِإَذا يضحي بشاة  )َأْو ُنُسٍك(إطعاـ ستة مساكْب  )َأْو َصَدَقٍة(ثبلثة أايـ  )َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياـٍ
(ع من إكماؿ ا٢بج أم ٓب ٲبنعكم مان َأِمنُتْم( من أتى ابلعمرة ٍب حج  )َفَمْن ََتَتََّع ِِبْلُعْمَرِة ِإىَل الَْجِّ

كىذا النوع ىو حج التمتع الذم  )َفَما اْستَػْيَسَر ِمْن اَْلَْدِي(بعدىا ُب نفس السنة فعليو ا٥بدم 
ـٍ ِف الَْ ٯبب على غّب أىل مكة  ـُ َثبلثَِة َأَيَّ ()َفَمْن لَْ َيَِْد َفِصَيا يعِب إذا ٓب ٯبد ا٤بتمتع ا٥بدم  جِّ

الواجب صاـ ثبلثة أايـ من ا٢بج السابع كالثامن كالتاسع من ذم ا٢بجة ، كال يشَبط فيها اإلقامة 
َعٍة ِإَذا رََجْعُتْم( )تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمْن لَْ َيُكْن َأْىُلُو َحاِضِري إٔب كطنكم كأىلكم  )َوَسبػْ

(اْلَمْسِجِد  ما تقدـ ذكره من التمتع ابلعمرة إٔب ا٢بج ليس ألىل مكة كمن ٯبرم ٦براىا ،  اْلََراـِ
 .كإ٭با ىو ٤بن ٓب يكن من حاضرم مكة

فيما أمركم بو كترؾ  )َواتػَُّقوا اّلِلََّ(كىو من يكوف بينو كبينها أكثر من إثِب عشر ميبلن من كل جانب 
﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ٤بن عصاه كخالفو كتعدل حدكده  ِديُد اْلِعَقاِب()َواْعَلُموا َأفَّ اّلِلََّ شَ ما هناكم عنو 

الج من أركاف اإلسبلـ أما أركاف الج  -ٔ: فائدة ،ُالطبلؽ/ُحُدوَد اّلِلَِّ فَػَقْد ظََلَم نَػْفَسُو﴾ 
ف : اإلحراـ كالوقوؼ بعرفة كالطواؼ كالسعي بْب الصفا كا٤بركة كحلق الرأس أك التقصّب ، مخسة 

( ثالدي نػيويبى ٍا يػىٍنًفيىٍاًف اٍلفىٍقرى كىالذُّ ًٍبعيويٍا بػىٍْبى ا٢بٍىجًٌ كىاٍلعيٍمرىًة فىًإنػَّهيمى حج  -ٕ. ُُّ/ُركح البياف: )اتى
العواـ قصد البيت كزايرتو ، كحج ا٣بواص قصد رب البيت كإتباع منهجو ، فنحن ال ندكر حوؿ 

يس كل قلب يصلح ٤بعرفة الرب ، كال كل ل -ٖأحجار الكعبة كإ٭با ندكر حوؿ أكامر للا سبحانو. 
كو الى ًدٍينى ف غرر الكمنفس تصلح ٣بدمة الرب ، كال كل منسك يتقرب بو إٔب للا  : )ريبَّ ميتىنسًٌ

 لىوي(.
ًََٓب رَلْؼٌَُِا ِْٖٓ فَْْوٍ َّؼَِْْٔوُ اَُِّوُ  اُْؾَظُّ ؤَشْيُوٌ َٓؼٌَُِْٓبدٌ كََْٖٔ كَوَعَ كِْيَِّٖ اُْؾَظَّ كَال هَكَشَ ًَال كٌَُُمَ ًَال عِلَاٍَ كِِ اُْؾَظِّ﴿ -ٜٚٔ

 ﴾ًَرَيًََّكًُا كَةَِّٕ فَْْوَ اُيَّاكِ اُزَّوٌٍَْ ًَارَّوٌُِِٗ َّب ؤًُُِِْ األَُْجَبةِ
أشهر ا٢بج شواؿ ، ذك القعدة ، كالعشر األكؿ من ذم ا٢بجة ، فمن أحـر فيها صٌح منو ا٢بج 

فمن ألـز نفسو اب٢بج ُب ىذه األايـ  فَػَرَض ِفيِهنَّ الَْجَّ()َفَمْن كأتى ببقية األعماؿ ُب كقتها 
ستقامة مع ضيوؼ الرٞبن فإهنم ا٤بعلومات كأحـر كلىب تلبية ا٢بج تلبية التوحيد ، كسلك سبيل اال

)َفبل دعوا إٔب ضيافة للا كٯبب أف تعظموا مناسك ا٢بج كتصونوه عن كل ما يفسده من الرفث 
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(رََفَث َوال ُفُسوَؽ َوال إشارة إٔب قهر القوة الشهوانية ا١بنسية الٍب تدفع َفبل رََفَث   ِجَداَؿ ِف الَْجِّ
إٔب ا١بماع كمقدماتو القولية كالفعلية كخصوصان عند حضور النساء فبل يصدر منك كبلـه فاحش ، 

ٝبيع  )َوال ُفُسوَؽ(: كلمة جامعة ٤با ٰبصل من الزكج ٘باه زكجتو عند حاجتو ٥با.  والرفث
)َوال ٤بعاصي كيدخل فيو السباب كالتنابز ابأللقاب... ك٫بوىا كىي ا٣بركج عن منهج الشريعة ا

: ا٤بخاصمة كا٤بنازعة لكوهنا تثّب الشر كتوقع العداكة كالبغضاء ، أما النقاش  ِجَداَؿ( ا١بداؿ ا٤بذمـو
ضرع إٔب للا )ا١بداؿ( ا٤بمدكح ُب أمور الدين أبساليب علمية ففي ذلك خّب ، كأىداؼ ا٢بج الت

نكسار إليو سبحانو كالتقرب منو ، كالتعإب عن صغائر السيئات فإنو يتغلظ ا٤بنع كا٢برمة عنها كاال
)َوَما تَػْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ يَػْعَلْمُو ُب ا٢بج ، كإنو ال يتم التقرب إٔب للا بَبؾ ا٤بعاصي حٌب يفعل األكامر 

)ُ ، ككل ا٣بّب ُب تزكية اإلنساف نفسو ، هنى للا عن ثبلث جاء ا٣بّب نكرة للداللة على العمـو اّلِلَّ
معاصي كرٌغب ُب كل الطاعات ، فهو حث على فعل ا٣بّب بعد النهي عن الشر ، فيدخل فيو 

ستعماؿ الكبلـ ا٢بسن مكاف القبيح ، كالرب كالتقول مكاف الفسوؽ ، كالوفاؽ كاألخبلؽ مكاف ا
َر زادان ماداين كمعنواين إبتقاء الذنوب كالتزكد ابلطاعات آلخرتكم كدنياكم  )َوتَػَزوَُّدوا(ا١بداؿ  )فَِإفَّ َخيػْ

كالتقول من كقى كما أتقي النار خوفان من ضررىا كذلك أتقي للا خوفان من مقامو  الزَّاِد التػَّْقَوى(
 .كىيبتو ، خوؼ إجبلؿ ال خوؼ إرىاب

ه لنفسو كلغّبه ، كالزاد ا٤بستمر نفعو : رفعة للمؤمن ككماؿ ذاٌب لو فهو ا٤بستفيد بتقوا والتػَّْقَوى
لصاحبو ُب دنياه كأخراه ، كلنفسو كلغّبه فهو زاد التقول ُب دار القرار كىو الوصوؿ ألكمل لذة 

من خيلق األنبياء  )والتػَّْقَوى(كأجل نعيم دائمان أبدان ، ككل زاد غّب التقول منقطع فيتعرض للشر 
باده كحاجتو من خلقو )كىمىٍن ًإتػَّقىى للاى كىقىٍاهي( ألف كىي قمة األخبلؽ، كمنتهى رضا للا من ع

 )َواتػَُّقوِن ََي ُأْوِل األَْلَباِب(التقول أكثق حصن كأقول حرز ، كابلتقول تصلح الدنيا كاآلخرة 
ٛبسكوا ٗبنهج للا اي أىل العقوؿ الرزينة كاألفكار الواسعة كأىل الوعي كالذكاء ، فإف أفضل ما أتمر 

ؿ ىو تقول القلوب كتقول النفوس كتقول العيوف كتقول ا١براح... ك٫بوىا ، فإتقوا للا ُب بو العقو 
ما أمركم بو كهناكم عنو اي أصحاب العقوؿ ذلكم خّب لكم ُب كل حاؿ ، كىذا معناه من ٓب يتق 

عن اإلماـ  (َبْت ِبِو اجْلَِنافُ اْلَعْقُل َمْا ُعِبَد ِبِو الرَّْْحَُن َوُأْكُتسِ للا فكأنو ال ليبَّ )ال عقل( لو ، ألف )
كالتزكد ابلتقول ال ٱبتص ابآلخرة بل ىو زاد الدنيا أيضان كخّب زاد ، إف  ُُصُالصادؽ )ع( الكاُب 

رحلتنا الشاقة ُب الدنيا ٕباجة إٔب زاد التقول ُب ٝبيع أعمالنا كأقوالنا كتعامبلتنا كإختصاصاتنا ، 
علك على ملة للا ٛبوت كٙبيا، كٰبسن تعاملك مع فإف زاد التقول يعطيك الصفات ا٤بثلى كٯب

﴿َوَمْن يَػتَِّق ، كقاؿ تعأب  ُّا٢بجرات/﴿ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اّلِلَِّ أَتْػَقاُكْم﴾ الناس كمع نفسك كمع للا 
 .ْالطبلؽ/اّلِلََّ ََيَْعْل َلُو ِمْن َأْمرِِه ُيْسرًا﴾ 
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ـٌُا كَؼْالً ِْٖٓ هَثٌُِّْْ كَةِمَا ؤَكَؼْزُْْ ِْٖٓ ػَوَكَبدٍ كَبمًُْوًُا اَُِّوَ ػِنْلَ أَُْشْؼَوِ اُْؾَوَاِّ ٌََُْْ ػٌََُِْْْْ عُنَبػٌ ؤَْٕ رَجْزَ﴿ -ٜٛٔ

 ﴾ًَامًُْوًُهُ ًََٔب ىَلَاًُْْ ًَبِْٕ ًُنزُْْ ِْٖٓ هَجِِْوِ َُِْٖٔ اُؼَّبُِّنيَ
اإلفاضة ُب مكة ،  : موقف مبارؾ معلـوعرفات : الطلب ،  اإلبتغاء: حرج ُب الدين ،  جناح

: كاف بعض الناس  املعىن : ا٤بكاف ا٤بعركؼ اب٤بزدلفة. املشعر الراـ: ا٣بركج منها ،  من عرفات
كتساب من فضل يتحرج من التجارة ُب موسم ا٢بج ألنو عبادة كذكر ، فرفعت اآلية ا٢برج ُب اال 

( )فَِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرفَاتٍ للا أبنواع البضائع كالصناعات  فإذا  فَاذُْكُروا اّلِلََّ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلََراـِ
خرجتم من عرفات إٔب ا٤بزدلفة فإذكركا للا فيها كثّبان ابلدعاء كالتضرع ، كتتجلى ُب ىذا ا٤بوقف 

: )ا٢بٍىجُّ عىرىفىةه( ، فػىيػىعىرىؼى  عن النيب )ص(فتقار ا١بماعي  الَببوم الركحي الشفاؼ ، معا٘ب اال
هي ، كحٌب يػىٍعًرؼي قىٍدرىهي كىالى يػىتػىعىدَّل طىٍورىهي  اإلنساف )كىرىًحمى للاي ًإٍمرًئن ف غرر الكم حىدَّهي فػىيػىقىفى ًعٍندى

عىرىؼى قىٍدرى نػىٍفًسًو(، كٯبعلو ىذا ا٤بوقف يتحرر من قيود ا٤بادة فبل ٲبلكو ا٤باؿ كال العقار كالنساء كال 
 )َواذُْكُروُه َكَما َىَداُكْم(لكو ، كإ٭با ٲبلكو للا مالك ا٤بلك حب الدنيا كإ٭با ىو الذم ٲبلكها كال ٛب

﴾ إذكركا للا ابلثناء على ىدايتكم كالشكر على نعمو عليكم  ﴿َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمْن اّلِلَِّ
عم ا٤بعنوية الكربل ، كأنعم عليكم ابلن َِلقماف/﴿َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُو ظَاِىَرًة َوَِبِطَنًة﴾ ،  ّٓالنحل/
، ّْاألعراؼ/﴿اْلَْمُد ّلِِلَِّ الَِّذي َىَداَن َِلََذا َوَما ُكنَّا لِنَػْهَتِدَي َلْوال َأْف َىَداَن اّلِلَُّ﴾  )اَلداية(كىي 

كإف كنتم قبل ا٥بداية ضالْب عن سبيل للا ، كيغفر لكم بعد  )َوِإْف ُكنُتْم ِمْن قَػْبِلِو َلِمْن الضَّالَِّي(
َ﴿يُػَعلُِّمُكْم َما لَْ َتُكونُوا اية ، كإنكم كنتم ال تعرفوف كيف تذكركف للا كتعبدكنو، كللا ا٥بد

تَػُغوا َفْضبًل ِمْن رَبُِّكْم( -ٔفائدة :  ُُٓالبقرة/تَػْعَلُموَف﴾  التفرغ ألداء ا٤بناسك العبادية أفضل  )تَػبػْ
، كال مانع منها بعد اإلنتهاء من ا٤بناسك   من اإلشتغاؿ ابلبيع كالشراء كالتجارة فإهنا من متاع الدنيا

 كاملة.
 ﴾صَُّْ ؤَكِْؼٌُا ِْٖٓ ؽَْْشُ ؤَكَبعَ اُنَّبًُ ًَاٍْزَـْلِوًُا اَُِّوَ بَِّٕ اَُِّوَ ؿَلٌُهٌ هَؽٌِْْ﴿ -ٜٜٔ
: كانت قريش ٛبيز املعىن  من مزدلفة حيث نزؿ الناس إٔب مُب نزلواانزلوا ، أم ٍب ا:  أِفيُضوا

قْب من ا٢بجاج ابلوقوؼ ُب ا٤بزدلفة تكربان كترفعان ، بينما ابقي الناس ا٢بجاج ُب نفسها عن البا
فجاءت ىذه اآلية انفية للتمايز آمرة ا١بميع  )َواْستَػْغِفُروا اّلِلََّ ِإفَّ اّلِلََّ َغُفوٌر رَِحيٌم(عرفات ، 

كة ٝباىّبية كاحدة ٍب اإلفاضة كالنزكؿ إٔب ا٤بزدلفة ُب حر  ،عرفات( )الج ابلوقوؼ ُب عرفات ألف
موحدة متحدة ككأ٭با كلهم ُب ساحة اشر ، يستغفركف للا كيطلبوف السداد كالتوفيق ليبطل ما  

ٍر اٍلًكبػىٍر فىًإنَّوي رىٍأسي الطٍُّغيىٍاًف، ف غرر الكم، غطرسة قريش كهتذيب لكل متكربكانت عليو  : )ًإٍحذى
 كىمىٍعًصيىة الرٍَّٞبىًن(.
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زُْْ َٓنَبٌٌٍَُِْْ كَبمًُْوًُا اَُِّوَ ًَنًِْوًُِْْ آثَبءًَُْْ ؤًَْ ؤَشَلَّ مًِْواً كَِْٖٔ اُنَّبًِ َْٖٓ َّوٌٍُُ كَةِمَا هَؼَْْ﴿ -ٕٓٓ

 ﴾هَثَّنَب آرِنَب كِِ اُلَُّْْٗب ًََٓب َُوُ كِِ آفِوَحِ ِْٖٓ فَالمٍ
على اللفظ بل مع ا٢بضور ذكركا للا كثّبان ، ذكران ال يقتصر افإذا أٛبمتم أعماؿ ا٢بج كفرغتم منها ،ف

القليب للمعُب ٕبيث ٰبكيو اللفظ كتتفاعل معو ا٤بشاعر كالضمائر فيكوف اللساف كا١بوارح كا١بوانح  
نىةي ف غرر الكم كلها تذكر للا بلساف ا٢باؿ كلساف ا٤بقاؿ ٍأنًيػٍ : )ًذٍكري للًا جىبلءي لًلصُّديكيًر كىطيمى

 )َكذِْكرُِكْم آَِبءَُكْم(بو من الغفلة كيستذكؽ الذاكر طعم ا٢بياة ! اٍلقيليويًب(، كالذكر يثمر العصمة كيين
فأكثركا ذكر للا ٕبيث ٲبؤل نفوسكم  )َأْو َأَشدَّ ِذْكرًا(فحق للا عليكم أكثر من حق آابئكم عليكم 

: كانت العرب تتفاخر بعد ا٢بج أبنساهبا كآابئها فجاء القرآف يغّب العادات  املعىنكأكقاتكم. 
رتباط فهو كاىب كل النعم كدافع ارتباط بو فوؽ كل اليد كٯبعل ذكر للا فوؽ كل ذكر ، كاالكالتق

كيٍم كىٍاًحده أىالى الى فىٍضلى لًعىرىيبٌو عىلىى  عن النيب )ص(النقم،  ، ًإفَّ رىبَّكيٍم كىٍاًحده كىًإفَّ أىابى ا النَّاسي : )ايى أىيػُّهى
، كىالى ألىعىجىًميٌو عىلىى عى  ، كىالى ألىٍٞبىرى عىلىى أىٍسوىدى كىالى أىٍسوىدى عىلىى أىٍٞبىرى ًإالَّ اًبلتػٍَّقوىل( أىٍعجىًميٌو رىيبٌو

نْػَيا َوَما َلُو ِف اآلِخَرِة ِمْن َخبلٍؽ(َُٓ/ِا٤براغي بٌْب أف  )َفِمْن النَّاِس َمْن يَػُقوُؿ رَبػََّنا آتَِنا ِف الد 
دف كمعادف الذىب كالفضة ، منهم من يسأؿ الناس ُب تلك ا٤بواطن العبادية أصناؼ ، فهم معا

نعيم الدنيا كالصحة كا٤باؿ كحسن ا٢باؿ كالرفاىية.. كال يسأؿ نعيم اآلخرة ، فيفضل نعيم الدنيا 
ٌر َلَك ِمْن اأُلوىَل﴾ على اآلخرة كللا تعأب يقوؿ  ، إف ىذا الصنف من  ْالضحى/﴿َوَلآلِخَرُة َخيػْ

: )ًإفَّ النٍَّاسى  )ع( عن بعض الصادقي: النصيب.  اْلبلؽ الناس ليس لو نصيب كحظ ُب اآلخرة ،
ٍاؾى ميٍرًشده عىٍآبىه فىًإتًَّبعيويهي ، كىرىجيله يػىٍعلىٍم كىالى  ٍاؾى  أىٍربػىعىةه : رىجيله يػىٍعلىٍم كىيػىٍعلىٍم أىنَّوي يػىٍعلىٍم فىذى يػىٍعلىٍم أىنَّوي يػىٍعلىٍم فىذى

ٍاًىله فػىعىلًٌميويهي ، كىرىجيله الى يػىٍعلىٍم كىيػىٍعلىٍم أىنَّوي  غىٍاًفله فىأىٍيًقظيويهي ، كىرىجيله الى  ٍاؾى جى يػىٍعلىٍم كىيػىٍعلىٍم أىنَّوي الى يػىٍعلىٍم فىذى
ٍاؾى ضىٍاؿٌّ فىأىٍرًشديكيهي(  .ِْٔ/َُميزاف ا٢بكمةيػىٍعلىٍم فىذى

 ﴾فِوَحِ ؽَََنَخً ًَهِنَب ػَنَاةَ اُنَّبهًَِِٓنْيُْْ َْٖٓ َّوٌٍُُ هَثَّنَب آرِنَب كِِ اُلَُّْْٗب ؽَََنَخً ًَكِِ آ﴿ -ٕٔٓ
جاءت نكرة للداللة  )َحَسَنًة(ُب ذكره طالبان خّب الدارين  )َمْن يَػُقوُؿ(من الذين يشهدكف ا٢بج 

سين  على عمـو معناىا فهي جامعة لكل أنواع ا٣بّبات كا٢بسنات ُب الدنيا كاآلخرة كىو كل ما ٰبى
ا٢بسنة ُب الدنيا ومن مصاديق  ة الطيبة الٍب فيها الرفاىيةالعيش معو ، كفيو حث على طلب ا٢بيا

)َوِف اآلِخَرِة طمئناف كالتوفيق للخّب.. ك٫بوىا سعة الرزؽ كحسن ا٣بلق كالصحة كاألماف كاال
ٍادى  َحَسَنًة( نٍػيىٍا عىٍيشه عىلىى سىعىٍادىةو كىمىٍوته عىلىى شىهى ةو ، ىي الثواب كالرٞبة كا١بنة ، كيقاؿ )حىسىنىةي الدُّ

رىٍاًط ًبسىبلىمىةو(  )من  عن اإلماـ علي )ع(، كىحىسىنىةي اآلًخرىًة بػىٍعثه ًمنى اٍلقىرٍبً عىلىى ًبشىٍارىةو كىجىوىٍازه عىلىى الصًٌ
ٍرأىةي الصَّا٢ًبىةي، كىُب اآلًخرىًة ا٢بٍىٍورىاءي، كىعىذىابي النَّاًر اٍلمىرٍ  نٍػيىا اٍلمى أىةي مصاديق ا٢بسنة(: )ا٢بٍىسىنىةي ُب الدُّ

، كىم يطلبوف من للا ا٢بسنة كال ٰبددكف نوع ا٢بسنة بل يدعوف ُِِ/ّمواىب الرٞبنالسُّوءي( 
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ٍا  وعن اإلماـ الصادؽ )ع( ختيارىا  ىؤالء ٥بم نصيب مضموف ال يبطئ عليهم.ا ُب اآلية : )ًإنػَّهى
نٍػيىاٍ  وعن ، ُٕصٓالكاُب كىًرٍضوىٍافي للًا كىا١بٍىنَّةي ُبٍ اآلًخرىًة( لىسىعىةه ُب الٌرًٍزًؽ كىاٍلمىعىٍاًش كىحيٍسني ا٣ٍبيليًق ُب الدُّ

)من أكٌب قلبان شاكران، كلساانن ذاكران، كزكجة مؤمنة تعينو على أمر دنياه كأخراه، فقد أكٌب  النيب )ص(
 )كمصداؽ( ٕٓ/ِمع البياف٦بُب الدنيا حسنة، كُب اآلخرة حسنة ككقى عذاب النار( 

 ﴾يُْْ َٗظِْتٌ َِّٓٔب ًَََجٌُا ًَاَُِّوُ ٍَوِّغُ اُْؾََِبةِؤًَُُْئِيَ َُ﴿ -ٕٕٓ
أكلئك الصا٢بوف الذين يطلبوف سعادة الدارين كا٢بسنة ُب ا٤بنزلتْب ، يعطوف نصيبهم كسهمهم ، ما 
دعوا للا تعأب فيو بكسبهم كسعيهم ا٤بربكر ، فهم قد طلبوا الدنيا أبسباهبا كسعوا لآلخرة سعيها ، 

من دكف سعي كبذؿ ا١بهد كالطاقة البلزمة ، فكاف ٥بم حظ كنصيب من كسبهم فبل نصيب ٥بم 
يكوف ا١بزاء أثران للعمل ببل إبطاء ، كسرعة  )َواّلِلَُّ َسرِيُع الَِْساِب(ُب الدارين كل فرد على مقداره 

ا٢بساب ُب اآلخرة تكوف إبطبلع كل إنساف على عملو إما بكتاب يقرأكه ، أك بفتح شاشة عملو 
﴿اقْػَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَػْفِسَك اْليَػْوـَ َعَلْيَك َحِسيبًا﴾ ية ابلصورة كالصوت كالنية كيتم ذلك بسرعة ا٢ب

: )ًإفَّ للاى  روي ،ِْْٖٕكنز العماؿ خرب: )إذا مىٍاتى أحدكم قىٍامىٍت ًقيىامىتيوي( عن النيب )ص( ، ُْاإلسراء/
ًة اٍلبىصىًر!( ٰبيىٍاًسبي ا٣بٍىبلىًئقى كيلَّهيٍم ُبٍ ًمٍقدى  َا قَػْولَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدَنُه َأْف ، ُْ/ِاألمثلٍاًر ًلٍمحى ﴿ِإمنَّ

. إعلم أف ٝبيع ا٤بخلوقات ُب الكوف كا٢بياة كاألحياء على كثرهتا َْالنحل/نَػُقوَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوُف﴾ 
كاملة مع كامل الرٞبة ىي ٗبثابة أقل من ذرة ملقاة ُب صحراء فهو سبحانو ٰبيط ٗبا خلق إحاطة  

كا٥بيمنة كالقاىرية كالسيطرة عليهم كالعلم الكامل هبم. كسريع ا٢بساب من أ٠باء للا ا٢بسُب كمن 
ٍا يػىٍرزيقػيهيٍم دىفٍػعىةن(  : عن اإلماـ علي )ع(صفات فعلو ا٤بتصل إبرادتو ،  )ًإفَّ للاى ٰبيىٍاًسبي ا٣بٍىٍلقى دىفٍػعىةن، كىمى

غلو حساب أحد عن حساب غّبه ، كما ال يشغلو شأف عن شأف كال ، ال يشُّٓ/٦ِبمع البياف
، كإنو ليس ٔبسم ، كإنو ال  ُُالشورل/﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾ شيءه عن شيء، كىذا يدؿ على أنو 

ٰبتاج ُب فعل الكبلـ إٔب آلة كإٔب قوة يد أك كعي قلب أك نظر فكر أك أتمل ُب شيء ، فإحذركا 
ىذا شأف قدرتو تفوؽ على الوصف كأكرب ٩با ٙبدُّىا الكلمات كتفوؽ على من اإلخبلؿ بطاعة من 

ان فػىهيوى ُبٍ تًٍلكى ا٢بٍىاٍلىًة ٧بيىٍاًسبه لًٍلكيلًٌ ، يػيتىمُّ ًحسىٍابى  : )ع( علي اإلماـ عن ا٤بعا٘ب! )فىًإذىٍا حىٍاسىبى كىٍاًحدى
اٍـً ًحسىٍاًب اٍلوىٍاًحًد كىقىٍولًًو  كىذا . (ِٖلقماف/ُقُكْم َوال بَػْعُثُكْم ِإالَّ َكنَػْفٍس َواِحَدٍة﴾ ﴿َما َخلْ اٍلكيلًٌ بًتىمى

 يدؿ على أنو سبحانو يتكلم ببل لساف، ليصح أف ٰباسب ا١بميع ُب كقت كاحد! 
كَال بِصَْْ ػََِْْوِ َُِْٖٔ ارَّوََ ًَارَّوٌُا اَُِّوَ ًَاػٌَُِْٔا  ًَامًُْوًُا اَُِّوَ كِِ ؤََّّبٍّ َٓؼْلًُكَادٍ كََْٖٔ رَؼَغَََّ كِِ ٌََِّْْْٖٓ كَال بِصَْْ ػََِْْوِ ًََْٖٓ رَإَفَّوَ﴿ -ٖٕٓ

 ﴾ؤٌََُّْْٗ بَُِْْوِ رُؾْشَوًَُٕ
( من ذم ا٢بجة ُّ –ُِ –ُُىي أايـ التشريق الثبلثة بعد العيد كىي ) األَيـ املعدودات:

ذكر للا ا٤بتواصل فيها ٤بيزهتا كشرفها كوف بقية ا٤بناسك تفعل هبا كلكوف الناس أضيافان  فيها ، كل
: )اي مىٍن دعاء اإلماـ زين العابدين )ع( ِبوامت اْلريمزية أكثر من غّبىا كمن ضمنو التكبّب ا٤بخصوص. 
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اًٍكرًٍينى، كىايىٍ مىٍن شيٍكريهي فػىٍوزه لًلشَّاًٍكرًٍينى، كىايىٍ مىٍن طىٍاعىتيوي ٪بىىٍاةه لًٍلميًطٍيًعٍْبى  ة الصحيف (ًذٍكريهي شىرىؼه لًلذَّ
كقد خٌّبت  )َفَمْن تَػَعجََّل ِف يَػْوَمْيِ َفبل ِإْثَ َعَلْيِو َوَمْن َتََخََّر َفبل ِإْثَ َعَلْيِو ِلَمْن اتػََّقى(. السجادية

اآلية ا٢بجاج بْب التعجيل ابلبقاء يومْب منها ُب مُب كالتأخر إٔب الثالث عشر ، كٱبتص التخيّب 
)َواتػَُّقوا اّلِلََّ َواْعَلُموا أَنَُّكْم حراـ كخصوصان الصيد كالنساء ٤بن أتقى ، أم إمتنع من كل ٧برمات اإل

 من كتوقوا كا٢بج ا٤بربكر ا٤بقبوؿ ىو ٤بن إتقى للا ُب كل حاؿ فإتقوا للا أيها الناس ِإلَْيِو َُتَْشُروَف(
 ، ِِٗالبقرة/ ُىْم الظَّاِلُموَف﴾ ﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّلِلَِّ فَُأْولَِئكَ  للا ٢بدكد ٘باكز فإهنا ا٤بعاصي ٨باطر

() ٍعًصيىًة، كىلىًكًن اٍنظيٍر ًإٔبى مىٍن عىصىٍيتى  بيـو يذكركم األكرب ا٢بج يـو فإف ، فىبلى تػىٍنظيٍر ًإٔبى ًصغىًر اٍلمى
 .الصاّب عملو غّب فيو اإلنساف يفيد كال كتقواه، للا خشية ٙبقيق على يساعد ٩با األكرب ا٢بشر
 ﴾بًِ َْٖٓ ُّؼْغِجُيَ هٌَُُْوُ كِِ اُْؾََْبحِ اُلَُّْْٗب ًَُّشْيِلُ اَُِّوَ ػَََِ َٓب كِِ هَِْجِوِ ًَىٌَُ ؤََُلُّ اُْقِظَبًَِِّْٖٓ اُنَّ﴿ -ٕٗٓ

أخرب للا ٕباؿ ا٤بنافق الفناف ُب نفاقو ، من يتكلم بلسانو كٱبالف فعلو قولو ، كمن ٓب ٰبسب كبلمو 
قيقتو ، ككبلـ اإلنساف إما أف يرفعو أك ٱبفضو ، من عملو كثرت خطاايه كخالفت مٌدعياتو ح

﴿َما يَػْلِفُظ كالكبلـ حجة كحاجة فهو كالدكاء إذا كاف صواابن كاف دكاءن كإذا كاف خطأن كاف داءن 
  .ُٖؽ/ِمْن قَػْوٍؿ ِإالَّ َلَدْيِو رَِقيٌب َعِتيٌد﴾ 

ُب كل جيل ، إنو ٯبيد فن الكبلـ ٭بوذجان متلوًٌانن كمتقلًٌبان من الناس يتواجد أ: اآلية تعكسي املعىن
ا٤بؤثر فيعطيك من طرؼ اللساف حبلكة كلكنو يركغ عنك كما يركغ الثعلب، كيتأثر عامة الناس 
كينخدعوف بو ، ىذا ا٤بخلوؽ الذم يتحدث فيصٌور لك نفسو خبلصة من ا٣بّب كحب العمل 

ة صوتو كيغريك آبمالو الصاّب كيسعى إٔب سعادة الناس ، إنو يعجبك حديثو كلباقة لسانو كنرب 
 )َوُيْشِهُد اّلِلََّ َعَلى َما ِف قَػْلِبِو( ْا٤بنافقوف/ككعوده كطموحاتو كقولو )كىًإٍف يػىقيوليوا تىٍسمىٍع ًلقىٍو٥بًًٍم( 

اليمْب الكاذبة من أساليب ا٤بنافقْب يقوؿ عن نفسو : إفَّ للا شاىد على ما ُب قليب من ابة 
(  لسا٘ب ، كللا يشهد أنو ٩بلوء حقدان كنفاقان كا٣بّب للناس ، موافق ٤با ُب شديد )َوُىَو أََلد  اْلَِْصاـِ

ا٣بصومة كا١بداؿ كالتعصب كالكراىية كالعداء ، كما يَبتب على ذلك من قبائح الصفات كىو ُب 
ا٢بقيقة أعدل األعداء يتناقض ظاىره مع ابطنو كحديثو مع منطوايت قلبو ، ىذا الذم يتقن 

اع كالنفاؽ ، ليس كأخبلؽ ا٤بؤمنْب الذين جعلوا السهولة مركبهم كاإلنقياد للحق الكذب كا٣بد
كظيفتهم ، كالسماحة سجيتهم ، بينما ىو حاقد على ا٣بّب كأشد األعداء للدين كللمؤمنْب حٌب 

 ُب اآلية التالية: إذا إنكشف ا٤بستور كفضح ٗبا فيو من حقيقة الشر كالبغي كا٢بقد كالعداء فقاؿ
 ﴾ًَبِمَا رٌََََُّ ٍَؼََ كِِ األَهْعِ ُُِْلَِْلَ كِْيَب ًَُّيِِْيَ اُْؾَوْسَ ًَاُنََََّْ ًَاَُِّوُ ال ُّؾِتُّ اُْلَََبكَ﴿ -ٕ٘ٓ

نصرؼ عن ٦بلسك أك غلب كتسلَّم سلطة أك منصب كصار سفّبان أك رئيسان ا: أدبر ك َوِإَذا تَػَوىلَّ 
نتشار الفساد ُب من سرعة السّب ُب قصدو كجهد كحقد ال: َسَعى  )َسَعى ِف اأَلْرِض لِيُػْفِسَد ِفيَها(
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األرض للداللة على كثرتو كسعتو كالتفنن فيو ، ٗبعُب أم مكاف حٌل فيو من األرض أفسد فيو أنواع 
كتتمثل ُب إىبلؾ كل حي  )َويُػْهِلَك اْلَْرَث َوالنَّْسَل(الفساد فهو آفة مرضية كغدة سرطانية مؤذية 

قل ، من ا٢برث كىو الزرع كمن النسل الذم ٱبرج من كل أنثى ُب الرب كالبحر من العاقل كغّب العا
ًعٍيشىًة جىعىلى اٍلبػىرىكىةى ُبٍ ا٢بٍىٍرًث كىالنٍَّسًل(  ف الديثكا١بو.  ركح : )لىمٍَّا خىلىقى للاي تػىعىٍأبى أىٍسبىٍابى اٍلمى

لعيش كتدمّب إقتصاد األمة كثقافتها فإىبلكهما غاية اإلفساد كمبالغة القبح ككراىية ا ،ِّّ/ُالبياف
كال ٰبب ا٤بفسدين الذين ينشركف ُب األرض الفساد أبنواعو مع القسوة  )َواّلِلَُّ ال َيُِب  اْلَفَساَد(

 كا١بفوة ، الذين يضركف أكثر ٩با ينفعوف، كللا ال يرضى عنهم كيغضب لفعلهم. 
األشخاص فهي دعول كليست دليبلن  ُب اآلية دليل على أف األقواؿ الٍب تصدر من -ٔفائدة: 

: )اٍلًعٍلمي ًبغىٍّبً اٍلعىمىًل ف غرر الكمعلى صدؽ اتول، حٌب يقَبف القوؿ ابلعمل فهو ا٤بصداؽ ٥با ، 
 .) ، كىاٍلعىمىلي ًبغىٍّبً اٍلًعٍلًم ضىبلىؿه تشّب اآلية إٔب أف الذم يعجبك قولو ُب الظاىر ال يكوف  -ٕكىابىٍؿه

إذا صلح ابطنو الذم يقرف القوؿ ابلعمل ، ألف للا ال ينظر إٔب صوركم  مرضي عند للا إالٌ 
إذا إبتليت الشعوب هبذا الصنف من القيادات  -ٖكأقوالكم كإ٭با ينظر إٔب قلوبكم كأعمالكم. 

ا٤بنافقة الطاغية ا٤بتلونة كا٣بطّبة الٍب تذؿ األمة كهتْب كرامتها كتنهب خّبات ببلدىا كتقتل شرفاءىا 
( ، كأىٍخسىري النٍَّاًس مىٍن كىافى ًعبػٍرىةن لًلنٍَّاًس ، ، فتكو  ف إٔب خسراف )ًإذىٍا حىكىمى األىٍشرىٍاري ذىلٍَّت األىٍخيىٍاري

ٍوفػيهيٍم ًمنى الذًُّؿ أىٍكقػىعىهيٍم ُب الذًُّؿ )كسىٍاعىةي ذيؿٌو الى تػيعىٍاًدؿي اٍلعيٍمرى كيلَّوي!(  )سىٍاعىةي  ف غرر الكمكالنَّاًس خى
: )شرُّ النٍَّاًس مىٍن يػىتًَّقٍيًو ف غرر الكمالى تفي بعٌز الٌدىر( ألف الذؿ خبلؼ كرامة اإلنساف ،  ذيؿَّ 

مىٍن شىرَّهي(  عن اإلماـ اَلادي )ع(النٍَّاسي ٨بىىٍافىةى شىرًًٌه(  ٙبف العقوؿ )مىٍن ىانىٍت عىلىٍيًو نػىٍفسيوي فىبل أتى
يػٍري الشٌَّر مىٍا أىصى : ف الديث، ّٖٓص  : يقاؿ،  ٍابى األىٍشرىٍاًر، كىشىرُّ ا٣بٍىٍّبً مىٍا أىصىاٍبىوي األىٍشرىٍاري !()خى

 .أدعياء فأصحاهبا بٌينات عليها يكن ٓب إذا الدعاكل
 ﴾ًَبِمَا هََِْ َُوُ ارَّنِ اَُِّوَ ؤَفَنَرْوُ اُْؼِيَّحُ ثِبإلِصِْْ كَؾََْجُوُ عَيَنَُّْ ًََُجِئٌَْ أُِْيَبكُ﴿ -ٕٙٓ

ث ُب األرض فسادان ُب الببلد كالعباد ، كيهلك ا٢برث كالنسل كيتبُب سياسة األرض ىذا الذم يعي
 )اتَِّق اّلِلََّ(اركقة ، كينشر ا٣براب كالدمار كاإلرىاب ىذا اإلرىايب الطاغي الباغي إذا قيل لو 

َذْتُو اْلِعزَُّة )َأخَ تذكّبان لو ٖبشية للا كا٢بياء منو كعدـ التجرأ عليو ، كأف ال ينسى فضل للا عليو 
) ستكباره على اإلٍب كاإلصرار على الذنب ، اٞبلتو األنفة الٍب فيو كٞبيتو ا١باىلية كطغيانو ك  ِِبإِلثِْ

فهو ال يرضى أف يقاؿ لو إتق للا كإنتبو إٔب عواقب أمرؾ ، أخذتو العزة ال اب٢بق كال ابلعدؿ كال 
ـ كفضَّل الفساد كرضي أف يرل ىبلؾ ا٢برث ستعز ابإلجراااب٣بّب كلكن أخذتو العزة ابإلٍب ، ف

نْػَيا َوُىْم كالنسل  ﴿ُقْل َىْل نُػنَػبُِّئُكْم ِِبأَلْخَسرِيَن َأْعَمااًل ، الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم ِف اْلََياِة الد 
مع ، ىذا اإلنساف الذم يعتز ابإلٍب ، فهو ٯب َُْ-َُّالكهف/ََيَْسُبوَف أَنػَُّهْم َُيِْسُنوَف ُصْنعًا﴾ 
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: )كيلُّ عىزًٍيزو دىٍاًخله ٙبىٍتى  عن اإلماـ علي )ع(بْب كبّبتْب العمل اب٤بعاصي كالتكرب على الناصحْب 
)مىًن ًإٍعتػىزَّ ًبغىٍّبً للًا أىٍىلىكىوي الًعزُّ !( ، كمن طبع  ف غرر الكم، ُّٓٙبف العقوؿ صاٍلقيٍدرىًة فػىهيوى ذىلًٍيله( 

ّبكف ا٤بعركؼ منكران، كا٤بنكر معركفان ، فهم ال ٰببوف النصيحة ا٤بفسدين تنقلب عندىم ا٤بقاييس ف
كال التذكّب اب٣بّب ، ألف يركف ذلك تشهّبان هبم كٗبفاسدىم الٍب يسَبكهنا بزخرؼ القوؿ، كإف 

النار مصّبه كيكفيو  )َفَحْسُبُو َجَهنَُّم َولَِبْئَس اْلِمَهاُد(ستطاعوا ا٢ببس حبسوا أك ضربوا أك قتلوا ا
جزاءن لو على كربايئو كستكوف مهاده كسكنو كمكانو البلئق بو ، عذاب دائم كىمٌّ ال ينقطع  عذاهبا

ىكذا  -ٔفائدة: كأيس مستمر ، فبل ٲبوت كال ٰبيا فبل ٱبفف عنو العذاب كال يرجى الثواب. 
أي ؟!( كىكذا ا٤بغركر  تىًهٍي، الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى الذم يتصوَّر أنو يسعى )اٍلًذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ

﴿الَِّذيَن َخِسُروا لتحصيل أفضل شيء كلكنو ٱبسر أىم شيء كىي نفسو، كىي ا٣بسارة العظمى 
عن عبد ا٤بلك بن مركاف ا٣بليفة األموم قاؿ:)كللا ال روي ، ُِاألنعاـ/أَنُفَسُهْم فَػُهْم ال يُػْؤِمُنوَف﴾ 

 . ُُّ/ُتفسّب النورقو!(أيمر٘ب أحد بتقول للا بعد مقامي ىذا إالٌ ضربت عن
 ﴾ًَِْٖٓ اُنَّبًِ َْٖٓ َّشْوُِ َٗلََْوُ اثْزِـَبءَ َٓوْػَبحِ اَُِّوِ ًَاَُِّوُ هَءًُفٌ ثِبُْؼِجَبكِ﴿ -ٕٚٓ
،  / البقرةَِٔ : يبيع. كعلى العكس من النموذج الطاغي الذم أتخذه العزة ابإلٍب ُب اآلية يشري

 ييقتدل بو كىو ا٤بؤمن الفدائي ا٤بضحي بنفسو )كا١بود يعرض القرآف ىنا ٭بوذج ٩بيز عإب ا٤بضامْب
ابلنفس أقصى غاية ا١بود( لتكوف كلمة للا ىي العليا ككلمة أعدائو ىي السفلى ، كىذه أ٠بى غاية 

 .كأفضل ىداية كأىم ىدؼ
: فإف ا٤بكلف ٤با بذؿ نفسو ُب طاعة للا بكل عباداتو من الصـو كالصبلة كا٢بج كا١بهاد املعىن

(ستشهاد ُب سبيل للا ُب ظركؼ مناسبة ، كأنو ابع نفسو إٔب للا كاال كثوابو  )اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اّلِلَِّ
ٍب أنو تعأب يشَبم منو ملكو  )َواّلِلَُّ رَُءوٌؼ ِِبْلِعَباِد(ككأف للا إشَبل منو نفسو ٗبقابلة ما أعطاه 

شَباىا منو إبرادتو ، ابها لو ، ٍب ا٣باص ، كىي نفسو ليست ملكو كإ٭با ىي ملك خالقها كللا كى
شَبل منو إرادتو من نفسو ، ككأ٭با ىو ال ٲبلك نفسو كال يرل ٥با حرية بعيدة عن منهج افهو تعأب 

للا ، كال يرل قيمة ٢بياتو بعيدة عن طاعة للا ، فإذا كىب حياتو لواىبها فقد دعم حياتو اب٣بلود ، 
كا١بسدية كاإلقتصادية... ُب سبيل للا فبل ٦باؿ للَبؼ  كإذا أعطى كل طاقاتو الفكرية كالعلمية

الفكرم ُب األجواء الٍب تتحدل ا٢بق كال كقت للفراغ كالراحة ُب حركة القضااي السياسية ا٢با٠بة 
الٍب تقرر مستقبل اإلنساف ، كىكذا تنطلق ىذه النفس لتنذر نفسها فدائية ُب خدمة ا٢بق كأخذ 

ايت كال تستسلم أماـ الضغوط كتضل ُب ساحات التحدم الصعب ا٢بقوؽ فبل تنحرؼ أماـ ا٤بغر 
ال  )َواّلِلَُّ رَُءوٌؼ ِِبْلِعَباِد(ليشهد للا على أنو صدؽ ما عاىد للا عليو كٓب أتخذه ُب للا لومة الئم 

يكلفهم إاٌل ما ُب كسعهم ، كيرفع ٮبمهم ليبذلوهنا ُب أفضل سبل البذؿ لدفع الشر عن الناس 
أخذ ا٢بقوؽ ابلعدؿ من الظا٤بْب ، كلوال ىذه النفوس الطاىرة الٍب أتىب الضيم لغلب كنصرة ا٢بق ك 



 الثان/ اجلزء  ٕٙٛ/ مدنية / عدد آَيهتا  ٕ/ سورة البقرة  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر     041
 

﴿َوَلْوال َدْفُع اّلِلَِّ النَّاَس بَػْعَضُهْم بِبَػْعٍض َلَفَسَدْت اأَلْرُض﴾ الشر على ا٣بّب كما قاؿ تعأب : 
٤بٌا  ب طالب )ع(علي بن أذكره الرازم كالكاشف كغّبٮبا أهنا نزلت ُب  سبب النزوؿ. ُِٓالبقرة/

ابت على فراش النيب فأكحى للا إٔب جربائيل كميكائيل أ٘ب آخيت بينكما كجعلت عمر الواحد 
منكما أطوؿ من عمر اآلخر، فأيكما يؤثر صاحبو اب٢بياة؟ فإختاركبلٮبا ا٢بياة ! فأنزؿ للا عز 

بات على فراشو يفديو كجل إليهما أفبل كنتما مثل علي بن أيب طالب آخيت بينو كبْب دمحم )ص( ف
واملؤثروف من ) ف غرر الكم، ُِْتنبيو ا٣بواطر ص بنفسو فيؤثره اب٢بياة ! فأنزؿ للا تعأب اآلية

 . رجاؿ األعراؼ( واألشراؼ
اآلية كإف نزلت ُب شخص معْب كلكن حكمها عاـ لتبقى مدرسة لؤلجياؿ ، ألف  -ٔفائدة: 

ىذه اآلية ُب  -ُٕب النزكؿ ال ٱبصص عمـو ا٤بعُب. ا٤بورد ال ٱبصص عمـو الوارد، أك أف السبب 
اإلنساف الذم أيٌب للا بقلب سليم ، الذم يرتقي بنفسو بسٌلم الكماالت عن جاذبيات الشهوات 

: )ذىٍركىةي اٍلغىٍاايىًٍت الى يػىنىٍا٥بيىٍا ًإالَّ ذىكيكي ف غرر الكم كحب الذات كاللذات ، فيكوف خّب من ا٤ببلئكة ،
ٍاًت(. التػٍَّهًذيٍ  ٍاىىدى كىناؾ فرؽ كبّب بْب من يبيع ا٤بؤمن نفسو ُب سبيل للا بثمن ا١بنة  -ًٖب كىاٍلميجى

بتغاء مرضاة للا. كال بد ألصحاب الطموح من العركج ا، كبْب من يبيع الوٕب من أكلياء للا نفسو 
كجل ، فإذا فرَّ  من جاذبيات ا٣بلق إٔب جاذبيات ا٣بالق ، كمن ا٢باجة بنفسو إٔب الغُب اب عز

إٔب للا كصل إٔب حبو كٝبالو ككمالو كغرؽ ُب مشاىدة جبللو كمقامو عز كجل ، كأكؿ ٦باالت 
الَببية ُب ذلك ترؾ األمواؿ ٍب ترؾ األكالد ٍب ترؾ النفس كعدـ التعلق ٕبب الدنيا ، فعند األكؿ 

تجلى توحيد الذات كىو يتجلى توحيد األفعاؿ كعند الثا٘ب يتجلى توحيد الصفات كعند الثالث ي
أعلى الدرجات. ٍب اإلكثار من ذكر للا فإنو سبب لتصفية الباطن كيسقل القلب كتنشط أجهزة 

: )ا٤براد ابآلية عن اإلماـ علي )ع(. ْٓاألنفاؿ/﴿َواذُْكُروا اّلِلََّ َكِثريًا َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوَف﴾ اإلستقباؿ 
ًر(الرَّجيلي يػيٍقتىلي عىلىى األىٍمًر اًبٍلمى  لوال رجاؿ ىذه  -ٗ. ُِْ/ُالصاُب ٍعريكيًؼ كىالنػٍَّهًي عىٍن اٍلميٍنكى

صفاهتم بْب الناس ُب مقابل رجاؿ آخرين صفتهم النفاؽ كاإلفساد ، إلهندمت أركاف الدين 
كالفضيلة ُب اجملتمع ، لكٌن للا اليزاؿ يزىق ذاؾ الباطل هبذا ا٢بق، كيتدارؾ إفساد أعدائو إبصبلح 

 ادىم كقاان للا منها.أكليائو كجه
 ﴾ ُٓجِنيٌَّب ؤَُّّيَب اَُّنَِّٖ آَٓنٌُا اكْفٌُُِا كِِ اَُِِِّْْ ًَبكَّخً ًَال رَزَّجِؼٌُا فُـٌَُادِ اُشَّْْـَبِٕ بَِّٗوُ ٌَُُْْ ػَلًٌُّ﴿ -ٕٛٓ
نقياد كالطاعة لو كعلى الصلح كالسبلـ أم  ستسبلـ  تعأب كاال: ييطلق على اإلسبلـ كاال السلم

﴿َذِلَك : دعوة عامة للمؤمنْب : أدخلوا ُب اإلسبلـ  املعىنوا عن ا٢برب كاألذل بشٌب أنواعو. كفٌ 
يُن اْلَقيُِّم﴾  /الدِّ ، ُب ٝبيع شرائعو كإعملوا أبحكامو ككامل منهجو ، فبل أتخذكا حكمان  َّالرـك

 كىو كحدة كاحدة كتَبكوا حكمان ، فبل أتخذكا ابلصبلة كٛبنعوا الزكاة... كىكذا فاإلسبلـ دين للا
موحدة متحدة ال يتجزأ ، كال تكونوا ٩بن إٚبذ إ٥بو ىواه كإف كافق األمر ا٤بشركع ىواه فعلو ، كإف 
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)َوال تَػتَِّبُعوا خالفو تركو، كالواجب أف يكوف ا٥بول تبعان للدين كمن أصولو الوفاؽ بْب الناس 
طرقو كال تطيعوه ُب ما دعاكم إليو من  ال تسلكوا مسالكو كال تسّبكا ُب ُخُطَواِت الشَّْيطَاِف(

السبل الٍب ظاىرىا يغر كيسرُّ كابطنها يضر ، كمن الوساكس الباطلة ا٤بتنوعة فيأتينا هبا خطوة 
)ِإنَُّو خطوة كأبساليب تدرٯبية منحرفة متنوعة مغرية موٮبة اهنا على ا٢بق كلكن يراد منها ابطل 

يد أف يفسد عليكم إسبلمكم فيجعلكم ٨بتلفْب ُب الدين ، فمن  ظاىر العداكة ير  َلُكْم َعُدو  ُمِبٌي(
ليس ىناؾ إاٌل إ٘باىاف فائدة : كاف لكم عدكان فإٚبذكه عدكان ، فتجب ٨بالفة كساكسو كخطواتو ، 

إثناف إما الدخوؿ ُب السلم كافة كإما إتباع خطوات الشيطاف ، إما ىدل كإما ضبلؿ ، إما إسبلـ 
اٍلىفى اٍلقيٍرآفى فػىهيوى ًمٍن خيطيوىٍاًت الشٍَّيطىٍاًف( س )كمصداؽ( عن إبن عباكإما جاىلية.  الدر )مىٍا خى

: أبف يزين شيئان من طرؽ الباطل بزينة ا٢بق، كيسمى ما ومن خطوات الشيطاف ،ُٕٔ/ُا٤بنثور
﴿وََكاَف الشَّْيطَاُف سم الدين، فيأخذ بو اإلنساف من غّب علم، قاؿ تعأب: ليس من الدين اب

، كمن ٓب يدرؾ ذلك ُب مبدأ ا٣بطوات، أدركو ُب الغاايت كمن ٓب ِٗالفرقاف/َساِف َخُذواًل﴾ ِلئِلن
يفهمو ُب معناه سيفهمو ُب مغزاه كدالالتو حْب يذكؽ مرارة العاقبة السيئة. كقولو )ًإفَّ الشٍَّيطىافى 

ذيكهي عىديك ا(   . ٔفاطر/لىكيٍم عىديكٌّ فىاٚبًَّ
 ﴾ْٖ ثَؼْلِ َٓب عَبءَرٌُْْْ اُْجَِّْنَبدُ كَبػٌَُِْٔا ؤََّٕ اَُِّوَ ػَيِّيٌ ؽٌٌَِْْكَةِْٕ ىََُِْزُْْ ِٓ﴿ -ٜٕٓ
٫براؼ مع اإلصرار عليو، كإهنم يواجهوف قوة للا ٫برفتم. ٍب ٱبوفهم عاقبة الزلل ا٤بتعٌمد كاالا: زََلْلُتمْ 

نو ، كمن بعد ٦بيء حْب ٱبالفونو، كللخسارة حْب ال يتبعوف منهجو القيم كال ينتهوف عما هناىم ع
ا٢بجج كالرباىْب القاطعة على ضركرة الدين ُب حياة اإلنساف الذم يعطي للحياة معناىا ، كا٢بياة 

فإعلموا أف للا  )فَاْعَلُموا َأفَّ اّلِلََّ َعزِيٌز َحِكيٌم(ببل دين للا القيم تصبح لغزان مبهمان ال معُب ٥با! 
اـ ٩بن عصاه ، حكيم ُب تصرفو كخلقو ، ال يتعدل عما نتقغالب غّب مغلوب ُب أمره ال يعجزه اال

تقتضيو حكمتو من القضاء ُب شأنكم دكف أف ٲبنعو مانع. كىذا فيو من الوعيد كالتهديد ما تنخلع 
ٍل تىضيرُّهي )إٌف مىٍن ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي، كىمىٍن الى يىٍستىًقٍيمي ًبًو ا٥ٍبيدى عن اإلماـ علي )ع( لو القلوب 

رَُكْم ثَّ ال َيُكونُوا ، كمثلو قولو تعأب : ِّٗ/ٕٕالبحار الضَّبلىلىةي( ﴿َوِإْف تَػتَػَولَّْوا َيْستَػْبِدْؿ قَػْومًا َغيػْ
 .ّٖدمحم/َأْمثَاَلُكْم﴾ 

 ﴾هُؼَِِ األَْٓوُ ًَبََُِ اَُِّوِ رُوْعَغُ األٌُُٓهُىََْ َّنظُوًَُٕ بِالَّ ؤَْٕ َّإْرَِْيُْْ اَُِّوُ كِِ ظٍََُِ ِْٖٓ اُْـََٔبِّ ًَأَُْالئٌَِخُ ًَ﴿ -ٕٓٔ
ُ(: ينتظركف  )يَنظُُروَف( )ِمْن كىو كل ما كاف ظبلالن لك  )ِف ظَُلٍل(أبمره كأبسو  )ِإالَّ َأْف أيَْتِيَػُهْم اّلِلَّ

) عن : اإلستفهاـ إنكارم ، ماذا يتنتظر ىؤالء ا٤بنحرفوف  املعىنالسحاب األبيض الرقيق.  اْلَغَماـِ
اإلسبلـ )مع علمهم أبٮبيتو ُب حياة اإلنساف( الذم أدل هبم إٔب كثرة الفساد ُب األرض ، فهل 
ينتظر ا٤بكذبوف إاٌل أف أيتيهم للا ٗبا كعدىم بو من العذاب من حيث ال يشعركف كال يبإب هبم ، 

أىنَّوي أىٮٍبىلى ، كىلىقىٍد  أىنَّوي غىفىرى ، كىأىنَّوي أىٍنذىرى حىٌبَّ  فقد قامت ا٢بجج )كللا لىقىٍد أىٍمهىلى حىٌبَّ كى سىتػىرى حىٌبَّ كى
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!( فليس أمامهم إاٌل العذاب ُب ظلل من الغماـ ، ألف الغماـ ظاىره الرٞبة فإذا نزؿ منو  أىنَّوي أىٍعٌذرى كى
،  ْٕ/الزمر﴿َوَبَدا ََلُْم ِمْن اّلِلَِّ َما لَْ َيُكونُوا ََيَْتِسُبوَف﴾ العذاب كاف أفضع كأشد عذاابن 

ىو أمر قضاه  )َوُقِضَي اأَلْمُر(أتتيهم بقضاء للا فيهم كإهنم كسائط ُب تنفيذ أمر للا  )َواْلَمبلِئَكُة(
﴾ للا كأمضاه فبل مفر منو فإنو من سنن للا الثابتة ُب ا٣بلق   ٓٗا٤بائدة/﴿َواّلِلَُّ َعزِيٌز ُذو انِتَقاـٍ

 ٝبيعان  الناس مرجع كحده للا كإٔب ّلِلَِّ تُػْرَجُع األُُموُر()َوِإىَل ا العاصي كيعاقب كحينئذو يثاب الطائع
 .ِٔالكهف/ ﴿َوال ُيْشِرُؾ ِف ُحْكِمِو َأَحدًا﴾ لقضائو راد كال ٢بكمو معقب ال ا٢بكيم ا٢باكم كىو

ِإالَّ  ﴿َفبل أيََْمُن َمْكَر اّلِلَِّ  نتقامواك  للا مكر أيمن ال أبف كتوعيو تيٌقضو للمؤمن عربة اآلية ُب : فائدة
ف غرر  منو يراد عما الغفلة من كٙبذره ، النصوح التوبة ُب كترغبو ، ٗٗاألعراؼ/ اْلَقْوـُ اْْلَاِسُروَف﴾

ٍاًد ا٢بًٍٍس(فإهنا اٍلغىٍفلىةى احذركا )الكم:  ٍا يػىهيمُّكى فػىلىٍيسى ٗبىٍغفيوؿو عىٍنكى  ًمٍن فىسى  .فىبلى تػىٍغفيٍل عمَّ
 .ُِالطور/ ِىٌي﴾﴿ُكل  اْمِرٍئ مبَا َكَسَب رَ 

 ﴾ةَِّٕ اَُِّوَ شَلِّلُ اُْؼِوَبةٍََِْ ثَنِِ بٍِْوَائََِْ ًَْْ آرَْْنَبىُْْ ِْٖٓ آَّخٍ ثَِّْنَخٍ ًََْٖٓ ُّجَلٍِّْ ِٗؼَْٔخَ اَُِّوِ ِْٖٓ ثَؼْلِ َٓب عَبءَرْوُ كَ﴿ -ٕٔٔ
اف ، كم آاتىم للا ستجابة لئلٲبسل اي دمحم بِب إسرائيل كىم ٭بوذج التمرد كالتلكؤ كاألصعب ُب اال

من معاجز كخوارؽ خارجة عن ا٤بألوؼ كا٤بعركؼ فلم يستجيبوا ، ككم بدلوا نعمة للا   )ِمْن آيٍَة(
كفران، ككانوا دائمان ُب موقف الشاؾ ا٤بَبدد ، الذم يظل يطلب الدليل بعد الدليل كا٤بعجزة بعد 

ْؿ نِْعَمَة اّلِلَِّ ِمْن بَػْعِد  كىداه ا٤بعجزة ُب كل حركة ٍب ال يؤمن اب٤بعجزة كال يطمئن لنور للا )َوَمْن يُػَبدِّ
كالتهديد بشدة العقاب ٯبد مصداقو ُب بِب إسرائيل أكالن ، كما  َما َجاَءْتُو فَِإفَّ اّلِلََّ َشِديُد اْلِعَقاِب(

بدلت البشرية بعمومها ىذه النعمة إاٌل أصاهبا العقاب الشديد ُب الدنيا قبل اآلخرة ، ك٠بى للا 
عأب كفر النعمة تبديبلن ٥با ، ألف من أنعم للا عليو أية نعمة فلم يشكرىا سوؼ يكفرىا ، ككفر ت

النعمة عدـ تقديرىا كتقدير منعمها ابلتبذير كاإلسراؼ كسوء التصرؼ كالبذؿ كالسخاء ُب ا٢براـ، 
للهدل من عبلمات ا٤بؤمن أف يشكر للا ، كالشكر سبب  -ٔفائدة : فصار الكفر بدؿ النعمة. 

كالذم ىو أجل النعم ، كتبديلهم للنعمة كفران ، لتكوف النعمة سببان ٥بدايتهم فجعلوىا أسباب 
ضبللتهم فكفركا هبا كتركوا شكرىا ، فصار تبديل النعمة كفران كجرمان إذا كاف بغّب علم، كأشد جرمان 

ٍا قىلَّ مىٍا نػىفىرىٍت )أىٍحًسنػيويٍا ٦بيىٍاكىرىةى النًٌعى  : عن النيب )ص( -ٕ كخبثان مع العلم. ٍا فىًإنػَّهى ٍا كىالى تػىٍنًفريكيىى ٍم الى ٛبىىلُّويىى
﴿الَِّذيَن  )كىمىٍن الى يىٍشكيًر النٍَّاسى الى يىٍشكيًر للاى(. كقولو ُُٕ/ٕٕالبحارًمٍن قػىٍوـو فػىعىٍادىٍت ًإلىٍيًهٍم !( 

ُلوا نِْعَمَة اّلِلَِّ ُكْفراً َوَأَحل وا قَػْوَمُهْم َدارَ   : ا٥ببلؾ.اْلبَػَوار،  ِٖإبراىيم/اْلبَػَواِر﴾  َبدَّ
 اُْوَِْبَٓخِ ًَاَُِّوُ َّوْىُمُ َْٖٓ َّشَبءُ ثِـَْْوِ ىَُِّّٖ َُِِّنَِّٖ ًَلَوًُا اُْؾََْبحُ اُلَُّْْٗب ًَََّْقَوًَُٕ ِْٖٓ اَُّنَِّٖ آَٓنٌُا ًَاَُّنَِّٖ ارَّوٌَْا كٌَْهَيُْْ ٌََّّْ﴿ -ٕٕٔ

 ﴾ؽََِبةٍ
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كفركا النعم الكثّبة ككفركا اب ، ىذه ا٢بياة الدنيا إبىتماماهتا الزىيدة ، زيينت ٥بم   لقد زيينت للذين
دينٌوىا كجاذبيتها إٔب تراب األرض فوقفوا عندىا ال يتجاكزكهنا ، كال يعرفوف قيمان أخرل أىم منها ، 

الركح كالعآب اآلخر فأغلقوا عقو٥بم ضمن دائرة الدنيا دائرة ا١بسد كا٤بادة ، كٓب ينطلقوا إٔب آفاؽ 
ا٤بعنوم غّب ا٢بسي ، رأل الكافركف أف ا٢بياة الدنيا كلها ىي الشهرة كا١باه كالشهوات كاللذات 
كا٤باؿ كاألكالد كالزخارؼ ك٫بوىا ، كٓب يفكر أكلئك أبف شيئان كراء ذلك، كىو اليـو اآلخر عآب 

نْػَيا َوُىْم َعْن اآلِخَرِة ُىْم َغاِفُلوَف﴾  ﴿يَػْعَلُموَف ظَاِىرًا ِمنْ ا١بزاء كا٢بساب كا٢بياة الباقية  اْلََياِة الد 
/ ٍا شىًربى ًمٍنوي اٍلعىٍطشىٍافي ًإٍزدىٍادى عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ٕالرـك نٍػيىٍا مىثىلي مىٍاًء اٍلبىٍحًر كيلَّمى : )مىثىلي الدُّ

يق أفقهم يهزءكف اب٤بؤمنْب كىم مع ض )َوَيْسَخُروَف ِمْن الَِّذيَن آَمُنوا(ٕٗصّٕالبحارعىطىشىان(! 
)َوالَِّذيَن يرموهنم بقلة العقل لَبكهم الدنيا كإقبا٥بم على عآب آخر غّب معركؼ قاؿ تعأب ردان عليهم 

ستعلى بعض الكافرين على بعض ا٤بؤمنْب برىة من الدىر ُب ىذه اإذا  اتػََّقْوا فَػْوقَػُهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة(
كوف ٥بم من األتباع كاألنصار كا٣بدـ ، فإف ا٤بؤمنْب ا٤بتقْب سيكونوف ا٢بياة الدنيا القصّبة ٗبا ي

فوقهم مقامان كأرفع منهم منزلة ، كآثر التعبّب ابلذين إتقوا عن الذين آمنوا ، للداللة إٔب أف ا٤بفتونْب 
 بزخرؼ الدنيا يٌدعوف اإلٲباف كمع ىذا ٓب يعتد إبٲباهنم ُب اآلخرة ألنو ٓب تصحبو التقول كالعمل

  )فَػْوقَػُهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة(الصاّب 
فيكوف ا٤بتقوف ُب أعلى درجات النعيم ا٤بقيم، كالكفار ٙبتهم ُب أسفل درجات ا١بحيم، كيكوف 
ا١بزاء من جنس العمل ، كالنتائج على قدر ا٤بقدمات، كاإلنساف ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب ، 

ُ يَػْرُزُؽ َمْن َيَشاُء(منزلة ا٤بهانة فتكوف الفوقية منزلة حقيقية رفيعة كالكفار ُب  الرزؽ ىنا مفهـو  )َواّلِلَّ
عاـ يشمل كل انواع الرزؽ كأنواع النعم ، ا٤بادية كا٤بعنوية ، فالرزؽ الدنيوم ٰبصل للمؤمن كالكافر 
، كأما الرزؽ ا٤بعنوم مثل رزؽ بصّبة القلوب من العلم كاإلٲباف ك٧ببة للا كمعرفة فلسفة ا٢بياة 

ةي اٍلويجيويًد عىلىى أىنَّوي أىٍكبػىري ًمٍن ظىٍاًىرًًه اٍلمىٍشهيويًد( ك٫بو ذلك ، فبل يعطيها للا إاٌل ٤بن إصطفاه )كًقٍيمى 
رزؽ مبسوط غّب ٧بدكد على من يشاء من عباده مؤمنان كاف أك   )ِبَغرْيِ ِحَساٍب(كأحبو بسبلمة قلبو 

نفاذ ما عنده ألنو غِب ال هناية لقدرتو ،  كافران ، على حسب ا٢بكمة كا٤بشيئة ألنو تعأب ال ٱباؼ
ستدراجان ٫بو ا٥باكية من حيث ال يعلموف كغُب ىؤالء الكفرة ، افمنهم من تكوف التوسعة عليهم 

كمنهم من تكوف سعة األرزاؽ كرامة ، كاألغنياء ا٤بؤمنْب الذين ٲبلكوف ا٤باؿ كال ٲبلكهم ا٤باؿ كإ٭با 
 األبرار من كثّبان  نرل ، األمم رزؽ خبلؼ على األفراد رزؽ -ٔ فائدة : ٲبلكهم مالك ا٤بلك.

 يؤٓب كما الفقر يؤ٤بو فبل ا٤بتقي كلكن معسرين، فقراء الفريقْب من ككثّبان  الرزؽ بسعة أغنياء كالفجار
 كالقوة كالثركة العزة األمة يرزؽ أف للا سنن من ليس إذ األمم أما منو حاالن  أحسن فهو الفاجر

 كجدًٌىا كعملها علمها ٗبقدار للا يعطيها بل ، ٘باىد كال تعمل كال ٙبتسب ال حيث من كالسلطة
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ُ  ال اّلِلََّ  ﴿ِإفَّ  تعأب قاؿ أتخرىا. ٗبقدار كيسلبها جتهادىااك  ُوا َحَّتَّ  ِبَقْوـٍ  َما يُػَغريِّ  ِِبَنُفِسِهْم﴾ َما يُػَغريِّ
 ، كأحكامو الدين حقائق نم مهمة حقيقة سَب من فكل ، السَب ىو القرآف ُب الكفر -ٕ .ُُالرعد/
 نعمة كفر كىذا الدنيا ا٢بياة لو زيٌنت كافر فهو يشكرىا كٓب دنيوية نعمة كٓب يقدًٌر ، دينية نعمة كغّبَّ 

 التوحيد.  بعقيدة كفر كليس
َٓؼَيُْْ اٌُِْزَبةَ ثِبُْؾَنِّ َُِْؾٌَُْْ ثََْْٖ اُنَّبًِ كَِْٔب ًَبَٕ اُنَّبًُ ؤَُّٓخً ًَاؽِلَحً كَجَؼَشَ اَُِّوُ اُنَّجِِّْنيَ ُٓجَشِّوَِّٖ ًَُٓننِهَِّٖ ًَؤَٗيٍََ ﴿ -ٖٕٔ

ُْؾَنِّ ثِةِمِْٗوِ ًَاَُِّوُ  كَيَلٍَ اَُِّوُ اَُّنَِّٖ آَٓنٌُا َُِٔب افْزََِلٌُا كِْوِ ِْٖٓ اافْزََِلٌُا كِْوِ ًََٓب افْزََِقَ كِْوِ بِالَّ اَُّنَِّٖ ؤًُرٌُهُ ِْٖٓ ثَؼْلِ َٓب عَبءَرْيُْْ اُْجَِّْنَبدُ ثَـْْبً ثَْْنَيُْْ

 ﴾َّيْلُِ َْٖٓ َّشَبءُ بََُِ طِوَاؽٍ َُْٓزَوٍِْْ
ةن عىلىى ًفٍطرىًة للًا الى ميٍهتىًدٍينى كىالى  عن اإلماـ الباقر )ع( اٍنػيويٍا قػىٍبلى نػيويحو )ع( أيمَّةن كىٍاًحدى : )ًإفَّ النٍَّاسى كى

كفطرة للا فيها التمييز الذاٌب بْب الفجور الضار كالتقول  ُٗ/ِالبياف ٦بمعضىاٍلًٌٍْبى فػىبػىعىثى للاي النًَّبيًٌٍْبى( 
﴿َوَلْو َشاَء اّلِلَُّ جَلََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن : ذات أىداؼ كاحدة كقولو :  أُمًَّة َواِحَدةً النافعة ، 

ُلوَُكْم ِف َما آاَتُكْم﴾  رِيَن()فَػبَػَعَث اّلِلَُّ النَِّبيِّ ،  ْٖا٤بائدة/لِيَػبػْ  )َوُمنِذرِيَن(بثواب للا ٤بن أطاعو  َي ُمَبشِّ
(بعقابو ٤بن عصاه  ككل ما جاءت الكتب اإل٥بية اب٥بداية على قاعدة  )َوأَنَزَؿ َمَعُهْم اْلِكَتاَب ِِبْلَقِّ

ا٢بق ، ليفصل بْب ا٤بختلفْب، كأم إختبلؼ يرد إٔب للا كإٔب الرسوؿ ، كلوال أف ُب الكتاب كالسنة 
﴿فَِإْف تَػَناَزْعُتْم ِف َشْيٍء فَػُرد وُه ِإىَل اّلِلَِّ َوالرَُّسوِؿ﴾  النزاع ٤با أمر ابلرد إليهما كقولو :فصل 
أم أف الناس الذين كانوا أمة كاحدة ٍب أختلفوا  )ِلَيْحُكَم بَػْيَ النَّاِس ِفيَما اْختَػَلُفوا ِفيِو(،  ٗٓالنساء/

س ا٤برسل إليهم األنبياء فمنهم من آمن كمنهم من كفر حٌب فأرسل للا إليهم النبيْب ، ٍب أف النا
بعد أف قامت البينات كا٤بعجزات على صحة الرساالت ذلك ىو البغي كالعناد ا٤بؤدايف إٔب ا٥ببلؾ 

قًٌ عن النيب )ص(،  ٍا عىلىٍى أىٍىًل حى ا ًإالَّ ظىهىرى أىٍىلي ابىًٍطًلهى ٍا إاٌل ما شاء : )مىٍا ًإٍختػىلىفىٍت أيمَّةه بػىٍعدى نىًبيًٌهى هى
)َوَما اْختَػَلَف ِفيِو ِإالَّ الَِّذيَن ُأوُتوُه ِمْن بَػْعِد َما َجاَءتْػُهْم اْلبَػيَِّناُت بَػْغياً  ُّٖأمإب ا٤بفيد ص للا!(

نَػُهْم( كبعض ٞبلة الدين ا٤بزيفْب خدعتهم الدنيا بغركرىا كأنفسهم ٖبيانتها فحرصوا على حب  بَػيػْ
ئة ، فراحوا ٰبٌرًفوف الدين القيم الواحد ا٤بوحد ا٤بتحد لصاّب أىوائهم الدنيا الٍب ىي رأس كل خطي

ُ ا٤بختلفة بغيان كظلمان ، فنشأ اإلختبلؼ ُب الدين نتيجة دخوؿ ا٥بول كاألان ُب الدين  )فَػَهَدى اّلِلَّ
ااي الطيبة إٔب اإلٲباف اب٢بق إف للا كٌفق أصحاب النو  الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَػَلُفوا ِفيِو ِمْن اْلَقِّ ِبِِْذنِِو(

ستذكقوا طعم ا٥بداية ، كللا سبحانو يوٌفق كل الطيبْب ُب كل زماف كمكاف إٔب تقبل النصيحة اف
كللا ٱبتار من عباده ا٤بؤىلْب ٥بذا  )َواّلِلَُّ يَػْهِدي َمْن َيَشاُء ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم(كالعمل اب٣بّب 

ستقامة ستعداد للهداية كتليق هبم االاال يرغب ٩بن يعلم منهمالصراط ا٤بستقيم من يشاء كيريد ك 
 -ٔفائدة :  .َُُآؿ عمراف/﴿َوَمْن يَػْعَتِصْم ِِبّلِلَِّ فَػَقْد ُىِدَي ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾ على الصراط 

 عن اإلماـ علي )ع(يكفي ُب ىداية اإلنساف أف يتأمل ُب نفسو ، كيعرؼ منزلتو عند ربو كُب أمتو ، 
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: أف أفرادان من الناس ُب   تدؿ اآلية -ٕ)رىًحمى للاي ًإٍمرًئن عىرىؼى ًمٍن أىٍينى، كىُبٍ أىٍينى، كىًإٔبى أىٍينى( ، : 
كل أمة ٥بم قابلية ا٥بداية إٔب ا٢بق ، كىم ا٤بؤمنوف الذين ال يؤثر فيهم إختبلؼ الناس ُب ا٢بق 

: )مىٍن ًإٍىتىدىل هًبيدىل للًا ف غرر الكم،  ُٕدمحم/ْقواُىْم﴾ ﴿َوالَِّذيَن اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدى َوآاَتُىْم تػَ 
هي(.  أىٍرشىدى

بءُ ًَاُؼَّوَّاءُ ًَىُُْيٌُُِا ؽَزََّ ؤَّْ ؽََِجْزُْْ ؤَْٕ رَلْفٌُُِا اُْغَنَّخَ ًَََُّٔب َّإْرٌُِْْ َٓضََُ اَُّنَِّٖ فٌََِْا ِْٖٓ هَجٌُِِْْْ َََّٓزْيُْْ اُْجَإٍَْ﴿ -ٕٗٔ

 ﴾ُوٌٍٍَُُّ ًَاَُّنَِّٖ آَٓنٌُا َٓؼَوُ َٓزََ َٗظْوُ اَُِّوِ ؤَال بَِّٕ َٗظْوَ اَُِّوِ هَوِّتٌَّوٌٍَُ ا
نزلت ىذه اآلية يـو ا٣بندؽ ٤با إشتد ا٣بوؼ على ا٤بسلمْب كحوصركا ُب ا٤بدينة فدعاىم إٔب الصرب 

ُتْم َأْف َتْدُخُلوا اجْلَنََّة(  ككعدىم ابلنصر. ـْ َحِسبػْ عشر ا٤بؤمنْب أف تدخلوا ا١بنة بدكف بل ظننتم اي م)َأ
إهنا سنة للا القدٲبة ُب  )َوَلمَّا أيَِْتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَػْبِلُكْم(ختبار. امتحاف ك ابتبلء ك ا
متحاف ا٤بؤمنْب كإعدادىم ٫بو القيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ ليصلوا إٔب ا٤بنازؿ العليا ، ليدخلوا ا١بنة ا

 ، كليتأىلوا كأصحاب العقيدة اقة للدفاع عن عقيدهتم كإف يلقوا ُب سبيلها كيكونوا ٥با أىبلن 
الشدائد كاآلالـ كالضرر ، فإف أصحاب العقيدة ا٢بقة يدفعوف الثمن من أنفسهم كأىليهم كأموا٥بم. 

َر ﴿َما َكاَف اّلِلَُّ لَِيذَ كىكذا جرت سنة للا بتمحيص ا٤بؤمنْب كإعدادىم لتحمل ا٤بسؤكليات كقولو 
. كاإلٲباف نعمة كربل ُٕٗآؿ عمراف/اْلُمْؤِمِنَي َعَلى َما أَنْػُتْم َعَلْيِو َحَّتَّ ََيِيَز اْْلَِبيَث ِمْن الطَّيِِّب﴾ 

يراد لو أف ينظم العآب البشرم كلو كيقوده للٍب ىي أقـو ، كلن تكوف كذلك حٌب ٰبملها ا٤بؤمنوف 
كىي الشدة ُب غّب النفس كفقداف ا٤باؿ كا١باه  َساُء()اْلَبأْ كيقتحموا ُب سبيلها العقبات كيبلقوا 

ضطربوا كأزعجوا ا )َوزُْلزُِلوا(كىي الشدة ُب النفس كا١برح كالقتل كا٤برض  )َوالضَّرَّاُء(كاألمن كاألىل 
(بشدة  لكبّبة الٍب إهنم أصاهبم من الشدائد ا )َحَّتَّ يَػُقوَؿ الرَُّسوُؿ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو َمََّت َنْصُر اّلِلَِّ

تزلزؿ األعصاب حٌب كصل األمر ابلرسوؿ كىو أعلم الناس اب كأكثقهم بنصره كا٤بؤمنوف ا٤بقتدكف 
 .بسّبة الرسوؿ )ص( يقولوف

ستبطاء منهم للنصر لشدة انة عليهم حٌب بلغت االذم كعدان إايه كذلك  )َمََّت َنْصُر اّلِلَِّ ؟(
)َمََّت َنْصُر طويلة ُب عْب صاحبها ، إف سؤا٥بم  أقصاىا ، فإف الشدة كإف قصرت مدهتا فهي

؟( إهنا صورة بعيدة الدالالت على مدل انة الٍب تزلزؿ مثل ىذه القلوب ا٤بوصولة اب ،  اّلِلَِّ
فكيف حاؿ القلوب ضعيفة اإلٲباف عند ىذا الزلزاؿ الشديد ؟! كلن تكوف إاٌل ٧بنة فوؽ الوصف 

أان انصر أكليائي كنصرم قريب منهم )ككيلُّ آتو قىرًٍيب(  اّلِلَِّ َقرِيٌب( )َأال ِإفَّ َنْصرَ فأجاهبم للا 
كىكذا تكوف ُب كل ٧بنة منحة كُب ا٤بشقات راحات كُب ا٤بكاره مكاـر ، كإف الببلاي بداايت 

ٍافى أىحىديىيٍم ييوضىعي اٍلًمنٍ روي عن النيب )ص( هناايهتا الكرامات ،  لىكيٍم كى شىاري عىلى : )ًإفَّ مىٍن كىافى قػىبػٍ
مىٍيًو الى يىٍصرًفيوي ذىًلكى عىٍن ًديًنًو كىٲبيٍشىطي أبًىٍمشىاًط ا٢بٍىًديًد مىا بػىٍْبى  ًمًو مىٍفرىًؽ رىٍأًسًو فػىيىٍخليصي ًإٔب قىدى ٢بٍى
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: )مىٍا ًمٍن وعن اإلماـ السن العسكري )ع(. ُّّْكنز العماؿ خرب  كىعىٍظًمًو الى يىٍصرًفيوي ذًلكى عىٍن ًديًنو(
ٍيطي هًبىٍا !(بىلً   .ّْٕ/ٖٕالبحار يىةو ًإالَّ كىً فيها نًٍعمىةه ٙبًي

نيِ ًَاثِْٖ اََُّجَِِْ ًََٓب رَلْؼٌَُِا ِْٖٓ فَْْوٍ ََّْإٌََُُٗيَ َٓبمَا ُّنلِوٌَُٕ هَُْ َٓب ؤَٗلَوْزُْْ ِْٖٓ فَْْوٍ كٌََِِِْاُِلَِّْٖ ًَاألَهْوَثِنيَ ًَاَُْْزَبََٓ ًَأَََُْبًِ﴿ -ٕ٘ٔ

 ﴾اَُِّوَ ثِوِ ػٌَِِْْ كَةَِّٕ
نزلت ُب عمر بن ا١بموح ككاف غنيان فقاؿ اي رسوؿ للا ٗباذا أتصدؽ ؟ كعلى من ؟ فأنزؿ للا ىذه 

كا٣بّب ذك مفهـو عاـ كلكن يربز أكؿ مفهـو ا٣بّب ىو ا٤باؿ. كا٤باؿ  )ُقْل َما َأنَفْقُتْم ِمْن َخرْيٍ(اآلية 
 فصار بذلك كأنو نفس ا٣بّب ، الذم ينفق من يسمى خّبان ألف حقو أف يصرؼ إٔب جهة ا٣بّب

األب كاألـ كا١بد كا١بدة ، ألف ا١بد كا١بدة يدخبلف  )ِلْلَواِلَدْيِن(خّب ابلسر أك ابلعلن يكوف أكالن 
على إختبلؼ طبقاهتم ٕبسب القرب  )َواأَلقْػَرِبَي(ُب إسم الوالدين الواجب برٮبا كاـر عقوقهما 

من ال أب لو كال ماؿ كال معيل فهم ُب حاجة  )َواْليَػَتاَمى(اب٤بعركؼ كا٢باجة كاألقربوف أكٔب 
ا٤بسافر  )َواْبِن السَِّبيِل(الذين اسكنتهم ا٢باجة ، كا٤بسكْب أشد حاجة من الفقّب  )َواْلَمَساِكِي(

( ، ٍب عمم  ا٤بنقطع عن أىلو ككطنو كال نفقة عنده كلو كاف غنيان ُب بلده )إرٞبوا عزيز قوـو ذؿَّ
كما تنفقوا من أمواؿ على  )َوَما تَػْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ فَِإفَّ اّلِلََّ ِبِو َعِليٌم(إلنفاؽ بعد أف خصصو فقاؿ ا

األعماؿ الصا٢بة ا٤بختلفة فإف للا هبا عليم فيجازيكم عليها كل حسب إخبلصو كمقداره كمنافعو 
و الشر ، كاإلنفاؽ اب٤بن كاألذل كليس شيء ٖبّب من ا٣بّب )إاٌل ثوابو( كينبغي أف ال يكوف على ٫ب

﴿َوَما تُنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ جتماعي كيقدـ العمل ا٢بضارم كالرايء ، كاإلنفاؽ الصاّب يقوم الَبابط اال
 .)لىٍيسى ألىحىدو ًمٍن دينٍػيىٍاهي ًإالَّ مىٍا أىنٍػفىقىوي عىلىى أيٍخرىاٍهي(: ف غرر الكم،  ِِٕالبقرة/َفؤلَنُفِسُكْم﴾ 

ئبً تَ ػٌََُِْْْْ اُْوِزَبٍُ ًَىٌَُ ًُوْهٌ ٌَُُْْ ًَػَََ ؤَْٕ رٌَْوَىٌُا شَْْئبً ًَىٌَُ فَْْوٌ ٌَُُْْ ًَػََََ ؤَْٕ رُؾِجٌُّا شًَُْْزِ﴿ -ٕٙٔ

 ﴾ًَىٌَُ شَوٌّ ٌَُُْْ ًَاَُِّوُ َّؼَُِْْ ًَؤَْٗزُْْ ال رَؼٌََُِْٕٔ
من أمرىا ، كال ٰبـر على  اإلسبلـ ٰبسب حساب الفطرة فبل ينكر مشقة فريضة القتاؿ كال يهٌوف

اإلنساف ا٤بشاعر الفطرية الٍب ليس إٔب إنكارىا من سبيل ، كلكنو يعاِب األمر من جانب نفسي 
آخر، إنو يقرر من الفرائض ما ىو شاؽ مرير كريو ا٤بذاؽ ، كلكن كراءه حكمة كبّبة هتٌوف مشقتو 

ظر اإلنسا٘ب القصّب ُب آنو ، من يدرم فلعل كتسيغ مرارتو كٙبقق بو خّبان كثّبان ٨ببوءان قد ال يراه الن
كراء ا٤بكركه خّبان ككراء اجوب شران ؟ كقد عا١بتو اآلية ابلتذكّب ٕبكمة للا كعلمو اب٤بصاّب الٍب  
كثّبان ما ٚبفى على اإلنساف ، فقد ٰبب شيئان كىو ضرره عليو ، كقد يكره شيئان كلكن من كرائو 

الكتابة تدؿ على التشريع ا٤بكتوب ا٤بفركض الثابت للجهاد  ِقَتاُؿ()ُكِتَب َعَلْيُكْم الْ خّب كثّب 
الذم فيو  )َوَعسى َأْف َتْكَرُىوا َشْيئاً(مشقة عليكم  )َوُىَو ُكْرٌه َلُكْم(إلحقاؽ ا٢بق كإزىاؽ الباطل 

ٌر َلُكْم(ا٤بشقة كالتضحية  فأنتم ٙبكموف على ظواىر األمور دكف علم ٗبواطن ا٣بّب  )َوُىَو َخيػْ
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مثل القعود عن ا١بهاد لطلب الراحة ُب الظاىر  )َوَعَسى َأْف َتُِب وا َشْيئًا َوُىَو َشر  َلُكْم(ا٤بخبوء 
فهو خّب على ا٤بدل القريب ، كلكنو ىو شر ُب الباطن كعلى ا٤بدل البعيد ألنو يعقبو ا٣بذالف 

ا ىو خّب لكم ُب دنياكم كآخرتكم م )َواّلِلَُّ يَػْعَلُم(كا٥بواف كتسلط األعداء على اإلسبلـ كا٤بسلمْب 
كىكذا يريب اإلسبلـ الفطرة فبل ٛبل  -ٔفائدة : ذلك.  )َوأَنْػُتْم ال تَػْعَلُموَف(فلذا أيمركم بو 

 أدٗب ىو التكليف كال ٘بزع عند الصدمة األكٔب كال تتهاكل أماـ الشدائد ، كعليها أف تبذؿ الذم
 كراء كامنة ا٢بسرة تكوف كقد ، ٦بربة ال متطوعة ذاهتا حب على لَبتفع ، خّب ىو الذم ٙبصيل ُب

 َشر   َوُىوَ  َشْيئاً  َتُِب وا َأفْ  )َوَعَسى العرفا٘ب ا٤بعُب -ٕ ! اجوب خلف ٨بتبئان  ا٤بكركه يكوف كقد ، ا٤بتعة
 العظيمة كالعلمية كالفكرية الركحانية اللذائذ عن ا١بسد لٌذات كحب النفس هبول حتجابكمال َلُكْم(

 لىًقيى  )مىنٍ  : عن النيب )ص(. أبدم سرمدم مقيم نعيم أماـ نقضاءاال السريعة الشدة تلك تحقرتس الٍب
  .َُْٓٗالعماؿ خرب زكن  ثػيٍلمىةه( كىًفيوً  للاى  لىًقيى  ًجهىادو  ًمنٍ  أىثىرو  ًبغىٍّبً  للاى 

جِريٌ ًَطَلٌّ ػَْٖ ٍَجَِِْ اَُِّوِ ًًَُلْوٌ ثِوِ ًَأََُْْغِلِ اُْؾَوَاِّ ًَبِفْوَاطُ ََّْإٌََُُٗيَ ػَْٖ اُشَّيْوِ اُْؾَوَاِّ هِزَبٍٍ كِْوِ هَُْ هِزَبٌٍ كِْوِ ًَ﴿ -ٕٚٔ
َّوْرَلِكْ  ًًُْْ ػَْٖ كِّنٌُِْْ بِْٕ اٍْزَـَبػٌُا ًََْٖٓؤَىِِْوِ ِٓنْوُ ؤًَْجَوُ ػِنْلَ اَُِّوِ ًَاُْلِزْنَخُ ؤًَْجَوُ ِْٖٓ اُْوَزَِْ ًَال َّيَإٌَُُ ُّوَبرٌٌَُُِِْْٗ ؽَزََّ َّوُكُّ

 ﴾ؾَبةُ اُنَّبهِ ىُْْ كِْيَب فَبُِلًَُِٕٓنٌُْْْ ػَْٖ كِّنِوِ كََُْٔذْ ًَىٌَُ ًَبكِوٌ كَإًَُُْئِيَ ؽَجِـَذْ ؤَػَْٔبُُيُْْ كِِ اُلَُّْْٗب ًَآفِوَحِ ًَؤًَُُْئِيَ ؤَطْ
حمت نزلت ُب سرية عبد للا بن جحش أرسلها النيب )ص( لتَبصد حركة قوافل قريش كلكنها إلت

مع العدك ُب األشهر ا٢بـر ، بقتاؿ ٓب تكن قد أيمرت بو ، كعادت ٙبمل الغنائم كاألسرل ، كاثر 
التساؤؿ عن حكم القتاؿ ُب الشهر ا٢براـ ، فجاء الرد القرآ٘ب يؤكد أف أصل القتاؿ فيو مستنكر 

بو  عتقادككبّب كخطّب، كلكن فتنة قريش كصدىا الناس عن اإلسبلـ ، كمنعها بشدة من اال
ابلتعذيب ، ككفرىا اب كٕبرمة ا٤بسجد ا٢براـ كإخراج ا٤بسلمْب منو كل ذلك أشد فضاعة من 

(القتاؿ ُب األشهر ا٢بـر  : ا٤بنع ، كالصرؼ عن  اْلَصد   )ُقْل ِقَتاٌؿ ِفيِو َكِبرٌي َوَصد  َعْن َسِبيِل اّلِلَِّ
)َواْلَمْسِجِد اْلََراـِ عوا الناس عن اإلٲباف بو كفر ا٤بشركوف اب كمن  )وَُكْفٌر ِبِو(العبادة كا٢بج خاصة 

( َوِإْخَراُج َأْىِلِو ِمْنوُ  كأيضان منع ا٤بشركوف ا٤بسلمْب عن ا٤بسجد ا٢براـ كالتعبد بو  ،  َأْكبَػُر ِعْنَد اّلِلَِّ
(كأخرجوا ا٤بسلمْب من مكة  َنُة اـ ٩با فعلتو السرية من القتاؿ ُب الشهر ا٢بر  )َأْكبَػُر ِعْنَد اّلِلَِّ )َواْلِفتػْ

رتكبوه من فضائع الذنوب، كصدكا الناس كفتنوىم عن اإلسبلـ أكرب من اما  َأْكبَػُر ِمْن اْلَقْتِل(
َنُة َأَشد  ِمْن اْلَقْتِل﴾ القتل كقولو :  ، ٗبعُب نشر اإلرىاب بْب الناس أعظم كأشد  ُُٗالبقرة/﴿َواْلِفتػْ

إظهار لعداكهتم  َحَّتَّ يَػُرد وُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإْف اْسَتطَاُعوا( )َوال يَػَزاُلوَف يُػَقاتُِلوَنُكمْ من القتل. 
 .كإصرارىم على الفتنة ُب الدين

كٰباكؿ الكفار عدة ٧باكالت كأبساليب ٨بتلفة كي يصرفوكم عن دينكم  (كأشد الفتنة ُب الدين)
على  باتي )الثى  ف غرر الكم،  إشارة إٔب تصلبهم ُب ضبل٥بم )ِإْف اْسَتطَاُعوا(القيم إٔب ضبل٥بم البٌْب 
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ٍا ، كىالى تىصيٍن دينٍػيىٍاؾى ًبًديًًنكى  عن اإلماـ علي )ع(( اليقْبً  قوةً  نٍ مً  ينً الدٌ  نٍػيىٍاؾى تػىٍرٕبىٍهيمى : )صيٍن ًديٍػنىكى ًبدي
رجوع من : ال الردة ف الدين )َوَمْن يَػْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو( ِّٓ/ِمستدرؾ الوسائل فػىتىٍخسىٍرٮبيىٍا(

اإلٲباف إٔب الكفر كىو من الذنوب الكبّبة كا٣بطّبة كا٤بريرة كمن ا٣بسارة العظمى. اآلية ٙبذر من 
نتكاسة ُب الركح كُب الفكر كُب ا٢بياة كُب العيش... كمن يرجع عن دينو بعدة ارتداد ، فإنو اال

ضحية أقوايء مؤثرات سلبية تؤثر عليو ، داللة على ضعف شخصيتو ، كضعيف الشخصية يكوف 
﴿َوَمْن َيْكُفْر ِِبإِلَيَاِف فَػَقْد كما قاؿ تعأب:   )فَػَيُمْت َوُىَو َكاِفٌر(الشخصية كينقاد إٔب ما ىم عليو. 

: بطلت أعما٥بم كفسدت كأهنم ٓب َحِبَطْت  )ُأْولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماَُلُْم( ، ٓا٤بائدة/َحِبَط َعَمُلُو﴾ 
ت ، فيذىب من نفوسهم أثر أعما٥بم م قست كقد أظلمت كضلٌ يعملوا صا٢بان أبدان ، ألف قلوهب

﴿َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َىَباًء الصا٢بة ا٤باضية كخسركا إصبلح ا٤بعاد كقولو 
ُثورًا﴾  نْػَيا َواآلِخَرِة(،  ِّالفرقاف/َمنػْ ر بو ، ففي خسارة الدنيا هتدر حياتو كقتلو عند الظف )ِف الد 

مرأتو ، كال تؤكل ذبيحتو كٰبـر اإلرث.. ك٫بوىا كُب خسارة اآلخرة إحباط الثواب اكتعزؿ عنو 
ٱبلد للا ُب  )ُأْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدوَف(كتعس ا٤بآب ألف عبادهتم ٓب تصح ُب الدنيا 
اًفرًينى ًمنى : )أى  ف دعاء كميلجهنم أىل الكفر كالشرؾ كأىل الكبائر ،  ٍا ًمنى اٍلكى ٍقسىٍمتى أىٍف ٛبىٍؤلىىى

ٍا اٍلميعىاًٍنًدٍينى(.   ا١ٍبًنًَّة كىالنٍَّاًس أىٍٝبىًعْبى كىأىٍف ٚبيىلًٌدى ًفيػٍهى
ت اآلية أف ا٤برتد إذا عاد إٔب اإلسبلـ أنو يرجع إليو عملو ، ككذلك من اتب من دلٌ  -ٔفائدة: 

القلب الذم يذكؽ لذة اإلسبلـ كيعرٌج ُب آفاؽ  -ٕصوحة ، ا٤بعاصي اتب للا عليو بقدر توبتو الن
رتداد ىو فساد ستذكؽ حبلكتو ، كاالاالطاعة  ال ٲبكن أف يرتد عنو ألنو ثبت عليو كتفاعل معو ك 

﴿َبْل رَاَف َعَلى القلب أبٝبعو فسادان ال صبلح لو ، كما تتحوؿ الصفحة البيضاء إٔب سوداء 
قيمة كل عمل تتحدد من اإلٲباف اب ، فبل قيمة  -ٖ،  ُْا٤بطففْب/ْكِسُبوَف﴾ قُػُلوِبِْم َما َكانُوا يَ 

: )ًإذىٍا  عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٗألم عمل ال ينطلق من تلك القاعدة اإلٲبانية األساسية الشفافة. 
بى ًإ٭ٍبىحىٍت كىإً  ،أىٍذنىبى الرَّجيلي خىرىجى ُب قػىٍلًبًو نيٍكتىةه سىٍودىاءي   ،حىٌبَّ تػىٍغًلبى عىلىى قػىٍلًبوً  ،ٍف زىٍادى زىادىتٍ فىًإٍف اتٍى

ان( ا أىبىدى ىى  .ِّٕ/ّٕالبحار فىبلى يػيٍفًلحي بػىٍعدى
 ﴾هَؽٌِْْ ؿَلٌُهٌ ًَاَُِّوُ اَُِّوِ هَؽَْٔخَ َّوْعٌَُٕ ؤًَُُْئِيَ اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ ًَعَبىَلًُا ىَبعَوًُا ًَاَُّنَِّٖ آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ -ٕٛٔ

ن إنعكس اإلٲباف على كاقعهم العملي كصدؽ فعلهم فهاجركا كتركوا أكطاهنم كمناز٥بم إف الذي
بتغاء مرضاتو ُب ظركؼ موضوعية مناسبة ، كصربكا كٙبملوا كثّب من اكجاىدكا ُب سبيل للا ك 

 ﴾اْلُْسنَػيَػْيِ  ِإْحَدى﴿ا٤بعاانة حٌب حقق للا كعده ابلنصر أك ابلشهادة ككبلٮبا خّب ألهنما 
( َرْْحَةَ  يَػْرُجوفَ  )ُأْوَلِئكَ  ِٓبة/التو  : أيملوف ، إهنم أتوا ابلسبب ا٤بوجب للرٞبة ، فكاف  يَػْرُجوفَ  اّلِلَِّ

ٍا  رَِحيٌم( َغُفورٌ  )َواّلِلَُّ رجاؤىم كتوقعاهتم على ضوء أعما٥بم الصا٢بة ا٤بناسبة  شيئان كىكذا )مىٍن رىجى
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ٛبنٌو  ٦بٌردي  جاءي كليس الرٌ ) / عن اإلماـ علي )ع(ُٓصٖٕالبحار (منو ىىرىبى شيئان كىمىٍن خىٍاؼى  طىلىبو،
 سني نتماء كحي اال ، كٝباؿي  كالعطاءً  الوفاءً  كمقداري  اإلتباعً  سني حي  جاءي ، كإ٭با الرٌ  كاذبه   كال أمله  خادعه 
 .(السّبةً 
 هَُْ ُّنلِوٌَُٕ َٓبمَا ًَََّْإٌََُُٗيَ َٗلْؼِئَِب ِْٖٓ ؤًَْجَوُ ًَبِصُْٔئَُب ِنَّبًُِِ ًََٓنَبكِغُ ًَجِريٌ بِصٌْْ كِْئَِب هَُْ ًَأََُِْْْوِ اُْقَْٔوِ ػَْٖ ََّْإٌََُُٗيَ﴿ -ٜٕٔ

 ﴾رَزَلٌََّوًَُٕ َُؼٌََُِّْْ آَّبدِ ٌَُُْْ اَُِّوُ ُّجَُِّْٖ ًَنَُِيَ اُْؼَلٌَْ
: كل مائع مسكر يسكر العقل كال يدعو يفكر بشكل صحيح ، فكل  اْْلَْمرِ يسألونك اي دمحم عن 

قتناء ماؿ الغّب بو من غّب ا: القمار كيسمى ميسر لسهولة  َواْلَمْيِسرِ  .قليلو مسكر فكثّبه حراـما 
ُب ا٣بمر تعطيل العقل كذىاب ا٤باؿ ، كُب القمار ذؿ كفقر كسوء  َكِبرٌي( ِإثٌْ  ِفيِهَما )ُقلْ تعب 

هي كتذىب مع الريح كنشوة منافع مالية ٘بارية مؤقتة كالتفكو كالتل ِللنَّاِس( )َوَمَناِفعُ العاقبة 
كقد كرب اإلٍب نَػْفِعِهَما(  ِمنْ  )َأْكبَػرُ كإضرارٮبا كالعقاب عليهما  )َوِإَْثُُهَما(السكراف كمواعيد الشيطاف 

، كنفعهما جاء اب٤بفرد كٓب يقل منافعهما ، فما كاف الضرر فيو أكثر فهو مَبكؾ كما كاف النفع فيو 
اإلسبلـ ُب ٙبرٙب ا٣بمر إلنتشاره بْب الناس ، فعا١بو ٗبركنة  كقد تدرج .أكرب كىو ٧بلل فهو مطلوب

تدرٯبية كهتيئة عقائدية كنفسية فا٤برحلة األكٔب ُب ىذه اآلية ، فجاءت ا٤برحلة األخرل قولو تعأب : 
ي الصاـر ، ٍب نزؿ النه ّْالنساء/ ﴾تَػُقوُلوفَ  َما تَػْعَلُموا َحَّتَّ  ُسَكاَرى َوأَنْػُتمْ  الصَّبلةَ  تَػْقَربُوا ال﴿

 َٗا٤بائدة/ ﴾فَاْجَتِنُبوهُ  الشَّْيطَافِ  َعَملِ  ِمنْ  رِْجسٌ  َواأَلْزالـُ  َواألَنَصابُ  َواْلَمْيِسرُ  اْْلَْمرُ  ِإمنََّا﴿بقولو 
 َماَذا )َوَيْسأَُلوَنكَ جتنبوه كىو أمره للداللة على الوجوب ا، فهو رجس ٍب من عمل الشيطاف ٍب 

ٌتزاف عتداؿ كالوسط كاالائد عن ا٢باجة من كٌل شيء، أك اال: الفضل الز  ْفواْلعَ  اْلَعْفَو( ُقلْ  يُنِفُقوفَ 
 .ُب كلًٌ شيء ُب األقواؿ كاألفعاؿ مادم كمعنوم

 وََكافَ  يَػْقتُػُروا َولَْ  ُيْسرُِفوا لَْ  َأنَفُقوا ِإَذا َوالَِّذينَ ﴿سراؼ كالبخل : أنفقوا الوسط ا٤بعتدؿ بْب االمبعىن
 اْلِبَّ  تَػَناُلوا َلنْ ﴿: أنفق ا٤باؿ ما زاد عن حاجة العياؿ  واْلَعْفو،  ٕٔالفر قاف/ ﴾قَػَواماً  َذِلكَ  بَػْيَ 
 َوْأُمرْ  اْلَعْفوَ  ُخذْ ﴿تتضمن معُب السهولة  )عفو(، كمادة  ِٗآؿ عمراف/ ﴾َتُِب وفَ  ممَّا تُػْنِفُقوا َحَّتَّ 

نتشار نظاـ امن أ٠باء للا ا٤بقدسة ، فإف  ، كالعفو ُٗٗاألعراؼ/ ﴾اجْلَاِىِليَ  َعنْ  َوَأْعِرضْ  ِِبْلُعْرؼِ 
نتشار نظاـ األحسن بْب الشعوب ٗبعُب حصوؿ سرعة التفٌجر االعفو بْب الناس يعمل على 

ليقدره كلُّ قوـو ٕبسب عصرىم كما  )اْلَعْفَو(كقد أطلق القرآف  .ا٢بضارم كالتقدُّـ العلمي ُب األمة
عن أخطاء اآلخرين كىو أمره ميٌسر ، فكأنو قيل : قل  : الصفح كا٤بغفرةأنفقوا العفو .يليق ٕبا٥بم

.إْب كٓب يشق .أنفق ما سهل كما تيسَّر من كلًٌ ما تتمكن عليو من ماؿ كعلم كجاه كأخبلؽ
كيصعب عليك إنفاقو ، فالعفو من ا٤باؿ ما يسهل إنفاقو كأيٌب ٗبعُب التوسط ُب النفقة كىذا يرجع 

 َعَلى﴿سط كل ينفق على قدره ككسعو كتيسر من مالو إٔب كل أحد ٕبسبو من غِب كفقّب كمتو 
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ُ  )َكَذِلكَ ،  ِّٔالبقرة/ ﴾َقَدرُهُ  اْلُمْقرِتِ  َوَعَلى َقَدرُهُ  اْلُموِسعِ  الدالالت على  اآلََيِت( َلُكمْ  اّلِلَُّ  يُػبَػيِّ
نْػَياال ِف  ، تَػتَػَفكَُّروفَ  )َلَعلَُّكمْ شريعة اإلسبلـ السهلة السمحة الٍب تتناسب مع كل إنساف   د 

لكي تستعملوا أفكاركم ُب أسرار شرعو ، كتعرفوا أف أكامره سبحانو فيها مصاّب الدنيا  َواآلِخَرِة(
 عىلىى فىرًيضىةه  اٍلًعٍلمً  كاآلخرة لتكونوا على كعي للدين ، كىذا حث على التعٌلم حٌب أصبح )طىلىبي 

عن ا٣بمر ىل ىي  : سئل أبو السن علي )ع(روي ، ُٕٕ/ُعن النيب )ص( البحارميٍسًلمو كىميٍسًلمىةو(  كيلًٌ 
َا٧برمة ُب كتاب للا عز كجل؟ فػىقىٍاؿى قولو تعأب :  ـَ  )ِإمنَّ َها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َربِّ  َحرَّ  َبَطنَ  َوَما ِمنػْ

( ِبَغرْيِ  َواْلبَػْغيَ  َواإِلثَْ  ـ اإلٍب، مع إطبلؽ مفهو  .فأما اإلٍب فإهنا ا٣بمر بعينها ،ّّاألعراؼ/ اْلَقِّ
رتفاع معدالت ا١برٲبة ابنواعها كاإلضطراب انتشار الفساد األخبلقي ك اكأضرار ا٣بمر كثّبة ُب 

 .. إْب ككذلك القمار.النفسي كاإلصاابت ا٤برضية كتفكيك األسرة
 ِْٖٓ أُُْلَِْلَ َّؼَُِْْ ًَاَُِّوُ كَةِفٌَْاٌُُْْٗ رُقَبُِـٌُىُْْ ًَبِْٕ فَْْوٌ َُيُْْ بِطْالػٌ هَُْ اَُْْزَبََٓ ػَْٖ ًَآفِوَحِ ًَََّْإٌََُُٗيَ اُلَُّْْٗب كِِ﴿ -ٕٕٓ

 ﴾ؽٌٌَِْْ ػَيِّيٌ اَُِّوَ بَِّٕ ألَػْنَزٌَُْْ اَُِّوُ شَبءَ ًٌََُْ أُُْظِِْؼِ
نْػَيا )ِف  ي( ُب اآلية السابقة ، أم نعمل ٥بما معان كالننصرؼ بكلنا  َواآلِخَرِة( الد  متعلقاف ُب )يػيبػىْبًٌ

ٮبا دكف األخرل ، فتفكركا ُب الدنيا كسرعة إنقضائها ، كُب اآلخرة كخلودىا كإهنا دار على أحد
تنبيو ا٣بواطر  آًخرىتًًو( كىأىٍمرً  دينٍػيىٍاهي  أبًىٍمرً  اٍلميٍؤًمني يػىٍهتىمُّ  ٮبىَّان  النٍَّاسً  : )أىٍعظىمي  عن النيب )ص(ا١بزاء فتعمركهنا 

عن أكل ماؿ اليتيم ، ٙبرٌج بعض ا٤بسلمْب من  بعد نزكؿ آايت انىية .: ا٤بشقة العنت .ْص
أموا٥بم ، كرٗبا أدل بعضهم أف يتخلى عن كفالتهم ك٨بالطتهم إحتياطان ٩با أضرَّ هبم ، فوٌضح القرآف 

إهنا  فَِإْخَواُنُكْم( َُّتَاِلُطوُىمْ  )َوِإفْ الكرٙب أف العمل على إصبلح أمورىم خّب من ذلك التحرٌج ، 
ستبعاد ليتيم الضعيف كالوٕب ا٤بتمكن ، كإلغاء ا٤بيزات فإهنا مصادر الفساد كاالمعادلة إنسانية بْب ا

 ِإمنََّا﴿ستذالؿ البغيض ، كىذه قاعدة عامة بْب الغِب كالفقّب ، كالضعيف كالقوم ألنو كاال
، فبل  ُٕالتوبة/ ﴾بَػْعضٍ  َأْولَِياءُ  بَػْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنوفَ ﴿ ، َُا٢بجرات/ ﴾ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنوفَ 

ستثمارىا ألجل إ٭بائها ، كحسن تربيتهم اٙبٌرًموا على أنفسكم ٨بالطة األيتاـ كإصبلح أموا٥بم ك 
 َعِمُلوا مبَا َأَساُءوا الَِّذينَ  لَِيْجِزيَ ﴿كقولو: اْلُمْصِلِح(  ِمنْ  اْلُمْفِسدَ  يَػْعَلمُ  )َواّلِلَُّ كإدارة شؤكهنم ، 

 شاؽ ىو ما كألزمكم لكلفكم أَلْعنَػَتُكْم( اّلِلَُّ  َشاءَ  )َوَلوْ  ، ُّالنجم/ ﴾ِِبْلُْسىَن  ْحَسُنواأَ  الَِّذينَ  َوََيِْزيَ 
 الٍب السمحة السهلة الشريعة اإلسبلـ كلكن ، ٥بم معيل ال الذم اليتامى رعاية كجوب كىو عليكم
 اإلنساف تكليف إلسبلـا الٯبيز أنو داللة ىذا كُب عليو تشجع كإ٭ٌبا ذلك توجب ال الفطرة مع تنسجم

 عنايتو على داللة كحكمتو ، كقهره قوتو على داللة سبحانو عزتو َحِكيٌم( َعزِيزٌ  اّلِلََّ  )ِإفَّ  طاقتو فوؽ
 .خلقو مصلحة تدعم كحكمتو ، حكمتو تدعم فعزتو ، التامة
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 رُنٌِؾٌُا ًَال ؤَػْغَجَزٌُْْْ ًٌََُْ ُٓشْوًَِخٍ ِْٖٓ فَْْوٌ ُٓآِْنَخٌ ًَألََٓخٌ ُّآَِّْٖ ؽَزََّ أُُْشْوًَِبدِ رَنٌِؾٌُا ًَال﴿ -ٕٕٔ
 ًَُّجَُِّْٖ ثِةِمِْٗوِ ًَأَُْـْلِوَحِ اُْغَنَّخِ بََُِ َّلْػٌُ ًَاَُِّوُ اُنَّبهِ بََُِ َّلْػٌَُٕ ؤًَُُْئِيَ ؤَػْغَجٌَُْْ ًٌََُْ ُٓشْوِىٍ ِْٖٓ فَْْوٌ ُٓآٌِْٖ ًََُؼَجْلٌ ُّآِْنٌُا ؽَزََّ أُُْشْوًِِنيَ

 ﴾َّزَنًََّوًَُٕ َُؼََِّيُْْ ُِِنَّبًِ آَّبرِوِ
: إٚباذ شريك )مهما كاف نوعو( مع للا  والشرؾأصل النكاح للعقد ٍب أستعّب للزكاج كا١بماع ، 

ال تتزكجوا أيها  اْلُمْشرَِكاِت( تَنِكُحوا )َوال:  املعىن .عز كجٌل سواء كاف شرؾ خفي أك جليٌ 
 ُمْؤِمَنٌة( )َوأَلَمةٌ ينطقن بكلمة التوحيد  يُػْؤِمنَّ( )َحَّتَّ ى الشرؾ ا٤بسلموف من ا٤بشركات ما دمن عل

رٌ ٩بلوكة تقوؿ الشهادتْب   )َوَلوْ عند للا سبحانو كخّب لكم ُب سعادتكم  ُمْشرَِكٍة( ِمنْ  )َخيػْ
كال تزكجوا  (اْلُمْشرِِكيَ  تُنِكُحوا )َوالٔبما٥با كبفهمها كثقافتها كجاذبيتها كنسبها كما٥با  َأْعَجبَػْتُكْم(

 ُمْؤِمنٌ  )َوَلَعْبدٌ كىذا أمر عاـ ال ٚبصيص فيو  يُػْؤِمُنوا( )َحَّتَّ الرجاؿ ا٤بشركْب من النساء ا٤بسلمات 
رٌ  مالو كفهمو كثقافتو كصفاتو ا٢بسنة ، ٍب ذكر تعأب ا٢بكمة من  َأْعَجَبُكْم( َوَلوْ  ُمْشِرؾٍ  ِمنْ  َخيػْ

ُب أقوا٥بم كأفعا٥بم كأحوا٥بم ا٤بنحرفة كدعوهتم إٔب عقيدهتم الضالة ،  النَّاِر( ِإىَل  َيْدُعوفَ  )ُأْولَِئكَ ذلك 
كللا يدعو  ِبِِْذنِِو( َواْلَمْغِفَرةِ  اجْلَنَّةِ  ِإىَل  َيْدُعو )َواّلِلَُّ فمخالطتهم على خطر كحذر ُب الدنيا كاآلخرة 

ُ )ستقامة ُب حياتكم الٍب توصلكم إٔب ا١بنة كا٤بغفرة بعنايتو كتوفيقو إٔب اال  َلَعلَُّهمْ  ِللنَّاسِ  آََيتِوِ  َويُػبَػيِّ
فآايت للا لكل الناس كيوضحها ٥بم لعلهم يتعظوف كيعملوف ٗبا فيها من أحكاـ  يَػَتذَكَُّروَف(

تنهى اآلية من ٛبتْب العبلقة مع ا٤بشركْب ، كترٌغب ُب العبلقة مع ا٤بؤمنْب  -ٔ:  فائدة .تنفعهم
ٍرءي  ن النيب )ص(عالذين تربطهم معهم كحدة العقيدة ،  ًليًلو، ًدينً  عىلى : )اٍلمى  مىنٍ  أىحىديكيمٍ  فػىٍليػىٍنظيرٍ  خى

اًللي( ينً  ًبذىاتً  أظفر: )وعنو )ص( ،ُِٗ/ْٕالبحار ٱبي ( ،  تىرًبىتٍ  الدًٌ اؾى : طاب عيشك  مبعىنيىدى
من فلسفة عدـ التزكيج اب٤بشركات ، ألف ا٤برأة ثقة الرجل كىي مرآتو  -ٕكسكنت نفسك ، 

متداده ُب ا٢بياة ، كما كاف ا١بماؿ كحسن اأيمنها على نفسو ككلده كعرضو ، كىي ٛبثل  العاكسة
ا٢باؿ ككثرة ا٤باؿ ٙبقق السكن بينهما ، فا٤بشركة أك )الكافرة( ال دين ٥با فقد ٚبوف زكجها كتفسد 

 .عقيدة كلدىا كال تعرؼ العبادات كالطهارات ك٫بوىا
 ؽَْْشُ ِْٖٓ كَإْرٌُىَُّٖ رَـَيَّوَْٕ كَةِمَا َّـْيُوَْٕ ؽَزََّ رَوْوَثٌُىَُّٖ ًَال أَُْؾِْغِ كِِ اُنََِّبءَ كَبػْزَيٌُُِا ؤَمًٍ ىٌَُ هَُْ أَُْؾِْغِ ػَْٖ ًَََّْإٌََُُٗيَ﴿ -ٕٕٕ

 ﴾أُُْزَـَيِّوَِّٖ ًَُّؾِتُّ اُزٌََّّاثِنيَ ُّؾِتُّ اَُِّوَ بَِّٕ اَُِّوُ ؤََٓوًَُْْ
:  واملعىنا٤برأة ، كىي حالة غّب عادية كتشكل أذل للنساء : العادة الشهرية )حيض(  ايض

 ِف  النَِّساءَ  فَاْعَتزُِلوا َأًذى ُىوَ  )ُقلْ سألوا النيب )ص( ىل ٯبوز مباشرة النساء كىن ُب ا٢بيض ؟ 
عتزلوا النساء ُب افقل ٥بم : إنو شيء مستقذر كمعاشرهتن ا١بنسية فيها أذل للزكجْب ف اْلَمِحيِض(

ال ٘بامعوىن حٌب ينقطع عنهن دـ ا٢بيض كيغتسلن ،  َيْطُهْرَف( َحَّتَّ  تَػْقَربُوُىنَّ  )َوالىذه ا٢بالة 
للداللة على أف الغرض عدـ ا٤بباشرة ال عدـ ا٤بعاشرة كالقرب منهن كالتمتع هبن كليس ا٤بقصود 
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 فوازف ، ّّٔ/ُالكاشف)اصنعوا كل شيء إاٌل ا١بماع(  ف الديث عدـ األكل معهن ك٦بالستهن،
اإلسبلـ بْب إفراط بعض اليهود كا٤بشركْب ُب التجنب التاـ للنساء ، كتفريط النصارل بعدـ 

ُ( َأَمرَُكمْ  َحْيثُ  ِمنْ  فَْأُتوُىنَّ  َتَطهَّْرفَ  )فَِإَذاالتجنب مطلقان  : ُب منبت اإلخصاب دكف  أمركم هللا اّلِلَّ
حلو للا لكم كأمركم بو ُب سواه ، فإذا تطهرف كإغتسلن فأتوىن كجامعوىن ُب ا٤بكاف الذم أ

ال الدبير ٗبعُب الشرج ، ألف ُب القيبيل  )الُقُبل(التكوين كالتشريع ، كىو مكاف النسل كالولد كىو 
٧بل ا٢برث كزراعة الولد كمضت سنة للا ٕبفظ النوع بو ، كفيو دليل على كجوب إغتساؿ ا٢بائض 

رِيَن( )َوَيُِب  ركف على الذنب فالتوبة ٛبحو الذنوب الذين ال يص التػَّوَّاِبَي( َيُِب   اّلِلََّ  )ِإفَّ   اْلُمَتَطهِّ
ا٤بتنزىْب عن الفواحش كالشذكذ كاألقذار ، كىذا يشمل التطهر ا٢بسي كالنفسي كاألخبلقي  
كمجامعة ا٢بائض كاإلتياف ُب غّب ا٤بأٌب الذم يعرب الشذكذ ُب إتيانو ، فليس ا٥بدؼ مطلق الشهوة 

بػيرى اٍلعىٍقلي صىغيرىٍت الشٍَّهوىةي(اكإ٭با هتذيب الشهوة ك  إذا كمل ) ف غرر الكم متداد ا٢بياة اب٢ببلؿ )ًإذىٍا كى
ُب اآلية إشارة إٔب أف اإلسبلـ طلب التزكيج كحرَّـ الرىبانية ،  -ٔ: فائدة .(الشٍَّهوىةي  نقصتاٍلعىٍقلي 

تَِنا َأْزَواِجَنا ِمنْ  َنالَ  َىبْ  رَبػََّنا﴿كطلب إلينا أف ندعوه ابلزكجة الصا٢بة كالولد البار   َأْعُيٍ  قُػرَّةَ  َوُذرَِّيَّ
التطٌهر مبالغة الطهارة فهو طهر كزايدة ،  َتَطهَّْرَف( )فَِإَذا -ٕ .ْٕالفرقاف/ ﴾ِإَماماً  ِلْلُمتَِّقيَ  َواْجَعْلَنا

ىا كأف أيٌب بعضهم ا٤برأة ُب دبر   )الشذوذ( -ٖ .فالطهر ىو إنقطاع دـ ا٢بيض كالتطٌهر اإلغتساؿ
كىو إ٫براؼ عن طبيعة األحياء فإف إتصاؿ الذكر ابألنثى ُب عآب ا٢بيواف ُب مكاف النسل فكيف 

 )أحٌبكم عند للا أحسنكم إٔب زكجتو(عن النيب )ص(  ال يعف اإلنساف عما عٌف عنو ا٢بيواف ؟!!
 ّٖٔ/ّمواىب الرٞبن

 ُٓالهٌُهُ ؤٌََُّْْٗ ًَاػٌَُِْٔا اَُِّوَ ًَارَّوٌُا ألَٗلٌَُُِْْ ًَهَلٌُِّٓا ئْزُْْشِ ؤَََّٗ ؽَوْصٌَُْْ كَإْرٌُا ٌَُُْْ ؽَوْسٌ ََِٗبئًُُْْ﴿ -ٖٕٕ

 ﴾أُُْآِْنِنيَ ًَثَشِّوْ
: ٧بل زرعكم الولد تعبّب اآلية دقيق ا٤ببُب كبليغ التعبّب كعميق ا٤بعُب كاسع الداللة ،  َلُكمْ  َحْرثٌ 

نوع اإلنسا٘ب ، كالتمتع مقدماتو ككسائلو ، بينت اآلية الكرٲبة أف أصل العبلقة الزكجية ٢بفظ ال
فشبو النساء اب٢برث على سبيل التمثيل كالتقريب كىي الزراعة ، كما أف األرض مكاف الزرع ،  

( فىٍأتيوىينَّ ًمٍن حىٍيثي أىمىرىكيمي اَللَّي كقولو )  ،مكاف النسل حيث ٙبتضن بذكر الرجلكذلك النساء 
، فأتوا حرث نسائكم ، مكاف نسلهن كىو قبلهن  )الُقُبل(و أما مكاف حرث النساء ى، ِِِ/البقرة

(ك .أٗب شئتم فإذا كانت للزماف ، فإتوا حرث نسائكم ُب أم كقت  .أتٌب للزماف كللمكاف )َأنَّ
( شئتم ، كإذا كانت  للمكاف، ٗبعُب كيف ، أم أبية كيفية شئتم من األماـ أك من ا٣بلف ُب )َأنَّ

قبل كإف شئتم قعودان أك نيامان ُب كل حاؿ، كيستفاد منها ابلتوسعة ُب القبل أك من ا١بوانب ُب ال
ُتْم(  )َأنَّ :  عن اإلماـ الصادؽ )ع(إتياف النساء حٌب يزداد التعٌلق هبن كابألكالد !  أم ساعة مىٌبى ِشئػْ
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تيمي ُبٍ اٍلفىرًٍج )القيبيل(  ٍا )إتياف اوعنو )ع( ،ّّٓ/ُكنز الدقائقًشئػٍ لنساء ُب أدابرىن( ًإالٌ : )الى يػىٍفعىليهى
عىًتنىٍا( أم الساقطْب كالقذرين كا٤بنحرفْب الشاذين ملعوف من أتى امرأتو : )وعن النيب )ص( ،أىرىٍاًذؿي ًشيػٍ

ٍا )ُب الشرج( ًىيى اللُّويًطيىةي الصٍُّغرًل!ىا( ر ُب دب جاءت  ّْٕ/ُركح البياف اٍلًذٍم أيىٌٍب ًإٍمرىأىتيوي ُب ديبيرًىى
: )لىكى  عن اإلماـ الصادؽ )ع( .ستمتاع ابلنساءية ايض لبياف جاىزية ا٢برث لبلآ آية ا٢برث بعد

ٍا( تشبيو املرأة ِبلرث لو ، ّّٖ/ّمواىب الرٞباف أىٍف تىٍستىٍمًتعى ًبكيلًٌ جيٍزءو ًمٍنكى ًمٍن كيلًٌ جيٍزءو ًمنػٍهى
إٔب ا٢برث النسائي  اإلنساف ٰبتاج إٔب ا٢برث الزراعي لئلنبات كما ٰبتاج -ٔداللة بليغة : 

طمئناف على صبلحو، فليس كل زماف ا٢بارث الزراعي يبلحظ حرثو دائمان لبل -ٕللتكاثر. 
كذلك إتياف حرث النساء ليس كل زماف كمكاف مناسبْب للمجامعة   .كمكاف مناسبْب للزراعة

 بلهن()قُ كأفضل ا٢باالت ما كانت الرغبة ا١بنسية متبادلة كمتعادلة بْب الزكجْب كتكوف من 
ستمتاع ا٤بتبادؿ بْب الزكجْب كا٤بودة كالرٞبة ، فبل مانع من أخذىا من الدبر ٢بصوؿ السكن كاال

مراعاة مقدار سقي ا٤باء  -ٖ)من ا٣بلف( كلكن يوضع ُب القيبيل مكاف ا٢برث كليس ُب الشرج ! 
ساء كمقدار للحرث أف ال يكوفى كثّبان كال قليبلن كا٢بذر من األمراض، كذلك مراعاة أحواؿ الن

نشراح الصدر اٝباؿ خضرة الزرع يؤدم إٔب  -ٗحاجتهن للجنس كإقبا٥بن عليو كعبلج أمراضهن 
ٍا( ُمواتكملة اآلية  .كذلك ٝباؿ الزكجة كراحتها النفسية كىيئتها ا١بذابة )تىسيرُّهي ًإذىٍا نىظىرى ًإلىيػٍهى  )َوَقدِّ

م ُب الدنيا كاآلخرة ، كلكن من كاف ٮٌبو صاّب األعماؿ الٍب تبقى ذخّبة انفعة لك ألَنُفِسُكْم(
بػيرى اٍلعىٍقلي صىغيرىٍت  بػيرىٍت الشٍَّهوىةي صىغيرى اٍلعىٍقلي( كىًإذىٍا كى شهوة النساء ، صغير عقلو بقدر ٮبٌو ألنو )ًإذىٍا كى

 ٍم ضىيَّعى األىىىٌم(كىكذا )مىٍن ًإٍشتػىغىلى اًبٍلميهً ( الشٍَّهوىةي  نقصتاٍلعىٍقلي )إذا كمل ف غرر الكم الشٍَّهوىةي ! 
ُب إتياف النساء فإف التقول ا٢بصن ا٢بصْب الذم ٲبنع صاحبو من الشذكذ كمن كل  اّلِلََّ( )َواتػَُّقوا

عن  ُمبلُقوُه( أَنَُّكمْ  )َواْعَلُمواكىقىٍاهي( ك٘بعل العقل يقود الشهوة كليس العكس  للاى  ًإتػَّقىى ضبلؿ )كمىنٍ 
كل عبد  )يػيبػٍعىثي وعنو )ص(  ِْْٖٕكنز العماؿ خرب(ًقيىامىتيوي  قىٍامىتٍ  دٍ فػىقى  أحدكم مىٍاتى  )إذاالنيب )ص( 

رْ  ِِِْٕكنز العماؿ خرب  عىلىٍيًو( مىٍاتى  مىاٍ  عىلىى على عمـو البشرل كٕبسن العاقبة  اْلُمْؤِمِنَي( )َوَبشِّ
 .ُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ  فَػَقدْ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿ألهنم إلتزموا ٕبدكد للا 

 ﴾ػٌَِِْْ ٍَِْٔغٌ ًَاَُِّوُ اُنَّبًِ ثََْْٖ ًَرُظِِْؾٌُا ًَرَزَّوٌُا رَجَوًُّا ؤَْٕ ألََّْٔبٌُِْْٗ ػُوْػَخً اَُِّوَ رَغْؼٌَُِا ًَال﴿ -ٕٕٗ
هنى للا سبحانو عن ا١برأة بكثرة اليمْب كا٢بلف اب من غّب ضركرة ، ألف من أكثر ذكر شيء 

 تَػبَػر وا )َأفْ الن فتقل قدسية للا ُب النفوس ، كمن عبلمات الكٌذاب كثرة حلفو فقد جعلو عىرضان مبتذ
إف للا هناكم عن ىذا اليمْب ا٤ببتذؿ لتكونوا أتقياء بررة ، مصلحْب  النَّاِس( بَػْيَ  َوُتْصِلُحوا َوتَػتػَُّقوا

يعٌ  )َواّلِلَُّ ال مفسدين  فائدة : املعىن  .ُب ٲبينو يسمع أقوالكم كيعلم ابلكاذب كالصادؽ َعِليٌم( مسَِ
سم للا ُب كلًٌ شيء قليل أك  ا: ال تكثركا ا٢بلف فتجعلوا للا ىدفان ألٲبانكم كحلفكم تبتذلوف العاـ
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كثّب ، عظيم أك حقّب تريدكف ٥با التوثيق كالتوكيد ، كا٤بطلوب أف تربكا كتتقوا كتصلحوا فإف 
 إٔب الكذب )كالكىًذبي ًمٍفتىاٍحي كيلًٌ شىرٌو(ا٢ببٌلؼ ال يكوف بران كال تقيان ألنو يفتح الطريق 

ككذا ينزؿ قدره سبحانو عند الناس فيكوف ا٢بلف اب مانعان لكم من عمل ما ىو  ِّٔ/ِٕالبحار
 .أىم من الرب كالتقول كاإلصبلح بْب الناس

 ﴾ؽٌَِِْْ ؿَلٌُهٌ ًَاَُِّوُ هٌُُِثٌُُْْ ًَََجَذْ ثَِٔب ُّاَافِنًُُْْ ًٌََُِْٖ ؤََّْٔبٌُِْْٗ كِِ ثِبَُِّـٌِْ اَُِّوُ ُّاَافِنًُُْْ ال﴿ -ٕٕ٘
يؤاخذكم للا ابللغو ُب  ال .الكبلـ الذم ال فائدة منو من غّب قصدو كال عمد كال ركيٌة : اللَّْغوِ 

 يُػَؤاِخذُُكمْ  )َوَلِكنْ  كللا( ال كللا )بلى مثل ، قصد اليمْب أٲبانكم كىو ما يسبق إليو اللساف من غّب
 كُب ، كا٢بلف األٲباف من عليو القلب كعقدًب إليو قصدًب ٗبا يؤاخذكم كلكن قُػُلوُبُكْم( َسَبتْ كَ  مبَا

 ال ا٤بغفرة كاسع َحِليٌم( َغُفورٌ  )َواّلِلَُّ  أبفعالو يؤاخذ أنو كما أبقوالو يؤاخذ اإلنساف أف دليل ىذا
 )النًٌيىةي ف غرر الكم  القلوب عليو إنطوت كما النوااي إٔب كللا تعأب ينظر ابلعقوبة. عباده يعاجل
ٍاًذًبٍْبى( كىالى  صىٍاًدًقٍْبى  اًبً  ٙبىًٍلفيوياٍ  )الى  :ف اآلية عن اإلماـ الصادؽ )ع( .اٍلعىمىًل( أىسىٍاسي  كسائل كى
 .ِِْالبقرة/ ﴾أَلَْيَاِنُكمْ  ُعْرَضةً  اّلِلََّ  جَتَْعُلوا َوال﴿ ،ُُٔ/ُٔالشيعة
 ٍَِْٔغٌ اَُِّوَ كَةَِّٕ اُـَّالمَ ػَيٌَُٓا ًَبِْٕ،  هَؽٌِْْ ؿَلٌُهٌ اَُِّوَ كَةَِّٕ كَبءًُا كَةِْٕ ؤَشْيُوٍ ؤَهْثَؼَخِ رَوَثُّضُ ََِٗبئِيِْْ ِْٖٓ ُّإٌَُُْ َُِِّنَِّٖ﴿ٕٕٚ -ٕٕٙ

 ﴾ػٌَِِْْ
: أف ٰبلف الزكج اب على عدـ مقاربة الزكجة مطلقان أك مدة تزيد على األربعة أشهر ،  اإليبلء

كإضراران ٥با فيشدد عليها هبذه الطريقة ا٣بشنة ، ال ىو يطلق سراحها لتتزكج من رجل يقو٥با غضبان 
:  والفيءنتظار ، : اال والرتبص .آخر ، كال يعود إليها بعد ىذا القسم ليصا٢بها كيعايشها

 كحلف الزكج تربص فإف آٔب َأْشُهٍر( َأْربَػَعةِ  تَػَرب صُ  ِنَساِئِهمْ  ِمنْ  يُػْؤُلوفَ  )ِللَِّذينَ  املعىن : .الرجوع
 إٔب الزكج )يرجع( يفيء أف فإما رَِحيٌم( َغُفورٌ  اّلِلََّ  فَِإفَّ  فَاُءوا )فَِإفْ نتظر أربعة أشهر اا٢باكم بو ك 

يعٌ  اّلِلََّ  فَِإفَّ  الطَّبلؽَ  َعَزُموا )َوِإفْ  : فيقوؿ الطبلؽ كإما لو للا ليغفر ٲبينو عن كيكٌفر الزكجية حق  مسَِ
ا٤بوضوع  ُب األصلح ا٢بكم يرل الشرعي ا٢باكم فإف كإالٌ  الطبلؽ على لزكجا يصمم كإف َعِليٌم(
يعٌ  اّلِلََّ  )فَِإفَّ   .كالسرائر ابلضمائر كعليم الطبلؽ صيغة يسمع َعِليٌم( مسَِ

 ًَاٌَُِّْْْ ثِبَُِّوِ ُّآَِّْٖ ًَُّٖ بِْٕ ؤَهْؽَبِٓيَِّٖ كِِ اَُِّوُ َِنَفَ َٓب ٌَّْزَُْٖٔ ؤَْٕ َُيَُّٖ َّؾَُِّ ًَال هُوًُءٍ صَالصَخَ ثِإَٗلَُِيَِّٖ َّزَوَثَّظَْٖ ًَأُُْـََِّوَبدُ﴿ -ٕٕٛ
 يِّيٌػَ ًَاَُِّوُ كَهَعَخٌ ػََِْْيَِّٖ ًَُِِوِّعَبٍِ ثِبَُْٔؼْوًُفِ ػََِْْيَِّٖ اَُّنُِ ِٓضَُْ ًََُيَُّٖ بِطْالؽبً ؤَهَاكًُا بِْٕ مَُِيَ كِِ ثِوَكِّىَِّٖ ؤَؽَنُّ ًَثُؼٌَُُزُيَُّٖ آفِوِ

 ﴾ؽٌٌَِْْ
كاآلية خاصة ٕبكم ا٤بطلقات  .نتظار: اال والرتبص .: مدة ثبلث حيضات أك ثبلثة أطهار قروء

طبلقان رجعيان ، ا٤بدخوؿ هبن من ذكات ا٢بيض غّب ا٢بوامل ، أعترب الطبلؽ ُب اإلسبلـ من أبغض 
ريٍكرىٍاتي تػيبػىٍيحي ا٢ببلؿ ألنو يهدـ األسرة كيفكك بْب أعضائها ، كشيرًٌع للضركرات ، )كالضَّ 
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( كمن ىنا جاءت األحكاـ تنظمو كٛبنع من أتثّباتو السلبية قدر اإلمكاف ، كمنها  اٍلمىٍحضيويرىٍاتي
حكم )العدة( حيث تَببص ا٤بطلقة كتصرب كتنتظر ثبلثة قركء إٔب أف يطهرف ثبلث مرات من دـ 

جبت الطبلؽ ، فلعلها عارضة ستو اا٢بيض ، كرٗبا كاف الغرض من ذلك إمتحاف بقاء ا٢بالة الٍب 
 َخَلقَ  َما َيْكُتْمنَ  َأفْ  ََلُنَّ  َيَِل   )َوالنسجاـ مؤقتة تزكؿ ُب أثناء العدة كيرجع العش الزكجي إٔب اال

ألف ا٢بمل لو كاف لظهر أثره خبلؿ فَبة العٌدة ، كىنا ال ٰبل للمطلقة ا٤بؤمنة  َأْرَحاِمِهنَّ( ِف  اّلِلَُّ 
 ِف  ِبَردِِّىنَّ  َأَحق   َوبُػُعولَتُػُهنَّ  اآلِخرِ  َواْليَػْوـِ  ِِبّلِلَِّ  يُػْؤِمنَّ  ُكنَّ  )ِإفْ تكتم ٞبلها اب كاليـو اآلخر أف 

من طلق زكجتو طبلقان رجعيان كللزكج إرجاع زكجتو ُب العدة ، إف كاف يريد اإلصبلح ال  َذِلَك(
، إاٌل إذا كاف من إرادة الزكجْب إرادة ال ٰبصل اإلصبلح بْب الزكجْب  ِإْصبلحاً( َأرَاُدوا )ِإفْ اإليذاء 

متعادلة كمتبادلة كمن رغبتهما كقناعتهما معان ، كيفشل اإلصبلح إذا كاف من قناعة طرؼ دكف 
ك٥بن على الرجاؿ من ا٢بق مثل ما للرجاؿ عليهن  ِِبْلَمْعُروِؼ( َعَلْيِهنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  )َوََلُنَّ طرؼ 

ن العشرة كترؾ الضرار، ا٤بماثلة ىنا ُب كحدة اإلنسانية كإف اب٤بعركؼ الذم أمر للا بو من حس
ا٢بقوؽ بينهما متبادلة متكافئة ، كما أهنما متساكايف ُب الشعور كاإلحساس، فليس من ا٤بصلحة 

يضع التشريع اإلسبلمي ا٢بقوؽ إبزاء الواجبات بْب الزكجْب ليحقق  .أف يتفرعن الزكج على زكجتو
طبق  )ِِبْلَمْعُروِؼ(ة، للمرأة من ا٢بقوؽ الٍب ٥با ما يقابل كاجباهتا الٍب عليها التوازف ُب ا٢بياة الزكجي

ا٤بعركؼ كا٤بألوؼ بْب الناس ككذلك األزكاج كقاؿ الفقهاء : حقو عليها أف تطيعو اب٤بعركؼ ، 
كبذلك يرفع قدرىا كٲبنحها مكانتها اإلنسانية،  .كحقها عليو أف ينفق عليها كيكرمها كال يؤذيها

ا التػَّوىاصيفً  ُب  اىألىٍشيىٍاءً  أىٍكسىعي  : )ا٢بٍىقُّ  اإلماـ علي )ع( عن  ًإالَّ  ألىحىدو  الى ٯبىٍرًم التػَّنىاصيفً  ُب  كىأىٍضيػىقيهى
 َدرََجٌة( َعَلْيِهنَّ  : )َوِللّرَِجاؿِ ، ٍب قاؿ ٖٖ/ُُشرح النهجعىلىٍيًو ، كالى ٯبىٍرًم عىلىٍيًو ًإالَّ جىرلى لىوي(  جىرىل

التشريع القرآ٘ب الحظ اإلختبلؼ الطبيعي  .القيادة كحسن إدارة مصاّب األسرةمنزلة كىي 
كالوظيفي بْب الزكجْب ، كبينهما )تعدد أدكار ككحدة ىدؼ( ، فمنح الرجل قيادة العائلة كجعل 

ستقامة ا، كجعل الطبلؽ بيده من دكهنا ألنو أضمن  ّْالنساء/ ﴾النَِّساءِ  َعَلى قَػوَّاُموفَ  الّرَِجاؿُ ﴿
قاىر  َعزِيٌز( )َواّلِلَُّ رزانة كتعقبلن ، كجعل للرجل النبوة كالقضاء كاإلمامة كلو ضعف ا٤بّباث ك٫بوىا ك 

ٍ عن إبن عباس .ُب تصرفو كتشريعاتو )َحِكيٌم(مقتدر  ا إًلٍمرىأىٌبٍ  ألىتػىزىيَّنى  : )ًإٌ٘بً ٕبى ٥بذه  تػىتػىزىيَّني  كىمى
 .ُٔٔ/ِا٤براغياآلية(
 ؤَالَّ َّقَبكَب ؤَْٕ بِالَّ شَْْئبً آرَْْزٌُُٔىَُّٖ َِّٓٔب رَإْفُنًُا ؤَْٕ ٌَُُْْ َّؾَُِّ ًَال ثِةِؽََْبٍٕ رََْوِّؼٌ ؤًَْ ثَِٔؼْوًُفٍ كَةََْٓبىٌ َِٕٓوَّرَب اُـَّالمُ﴿ -ٜٕٕ

 كَإًَُُْئِيَ اَُِّوِ ؽُلًُكَ َّزَؼَلَّ ًََْٖٓ رَؼْزَلًُىَب كَال اَُِّوِ ؽُلًُكُ رِِْيَ ثِوِ زَلَدْاكْ كَِْٔب ػََِْْئَِب عُنَبػَ كَال اَُِّوِ ؽُلًُكَ ُّؤَِْب ؤَالَّ فِلْزُْْ كَةِْٕ اَُِّوِ ؽُلًُكَ ُّؤَِْب

 ﴾اُظَّبٌَُُِٕٔ ىُْْ
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كاف ُب ا١باىلية طبلؽ كعيدة ، كلكن ٓب يكن للطبلؽ عدد معٌْب ، فقد يطلق الرجل زكجتو 
أم أف الطبلؽ الذم  َمرَّاَتِف( )الطَّبلؽُ  عشرات ا٤برات ٍب يرجع إليها أثناء العدة ، فأنزؿ للا تعأب

ٯبوز فيو للرجل أف يرجع لزكجتو ا٤بطلقة من دكف عقدو جديد ، ُب الطبلؽ األكؿ كالطبلؽ الثا٘ب 
فقط كليس بعد الطلقتْب إاٌل ا٤براجعة كا٤بعاشرة اب٤بعركؼ أك الفراؽ إبحساف ىو الطبلؽ العادؿ 

فبل ٰبل الرجوع  َِّ ، أما الطبلؽ الثالث كما ُب اآلية ا٤ببِب على اإلنصاؼ كالرضا بْب الطرفْب
اآلية  ِبِِْحَساٍف( َتْسرِيحٌ  َأوْ  مبَْعُروؼٍ  )فَإْمَساؾٌ بعده حٌب تنكح ا٤بطلقة زكجان آخر غّب الذم طلقها 

: إذا طلق  املعىن .ستئذافابليغة كلطيفة كشفافة كتدخل تعابّبىا إٔب القلب كٙبرؾ ا٤بشاعر ببل 
جتو للمرة الثانية فهو ٨بٌّب أف يرجعها إليو بقصد اإلصبلح كحسن ا٤بعاشرة ألجل حياة الزكج زك 

أك يدعها كشأهنا حٌب تنقضي عدهتا فيؤدم إليها ما ُب ذمتو  مبَْعُروٍؼ( )إْمَساؾٌ مرضية كىذا معُب 
من أراد  من مهرىا كحقوقها ا٤بالية إف كجدت كال يذكرىا بعد ا٤بفارقة بسوء كال ينٌفر الناس منها

 ممَّا ََتُْخُذوا َأفْ  َلُكمْ  َيَِل   )َوال ِبِِْحَساٍف( )َتْسرِيحٌ الزكاج هبا بعد إنقضاء العدة كىذا معُب 
ُتُموُىنَّ   ُحُدودَ  يُِقيَما َأالَّ  ََيَافَا َأفْ  )ِإالَّ من مهر كنفقة أثناء ا٢بياة الزكجية مقابل طبلقها  َشْيئاً( آتَػيػْ

)  َفبل اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يُِقيَما َأالَّ  ِخْفُتمْ  )فَِإفْ لى ظنهما أف ال يلتزما أبكامر للا كنواىيو إاٌل أف يغلب ع اّلِلَِّ
: منهج للا ُب أكامره كنواىيو ،  حدود هللا .: فبل مانع فبلجناح ِبِو( افْػَتَدتْ  ِفيَما َعَلْيِهَما ُجَناحَ 

ء العشرة بينهما كأرادت الزكجة : فإف خفتم سو املعىن .كتعِب ىنا ا٢بقوؽ كالواجبات الزكجية
الطبلؽ ا٣بلعي ابلنزكؿ عن مهرىا أك بدفع شيء من ا٤باؿ لزكجها حٌب يطلقها ، فبل إٍب على 

تلك األحكاـ الشرعية  تَػْعَتُدوَىا( َفبل اّلِلَِّ  ُحُدودُ  )تِْلكَ الزكج ُب أخذه كال على الزكجة ُب بذلو 
 )َوَمنْ فبل تتعداىا كال تتجاكزىا  تَػْعَتُدوَىا( َفبل اّلِلَِّ  )ُحُدودُ كاألحواؿ الزكجية الشخصية ىي من 

 ظََلمَ  فَػَقدْ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿كُب آية أخرل  الظَّاِلُموَف( ُىمْ  فَُأْولَِئكَ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ 
كم ُب تدؿ اآلية أف ا٢ب -ٔفائدة :  .، من يظلم نفسو فسوؼ يظلم اآلخرينُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ 

عدـ إمكاف الرجوع ا٤بطلقة إٔب زكجها، ال يتم إاٌل بتكرير الطبلؽ كالرجوع ، فبل يقع الطبلؽ بلفظ 
)طلقتك ثبلاثن ال رجعة ٕب بعدىا أبدان( ُب ٦بلس كاحد كإ٭با ٰبصل ثبلث طلقات كل طلقة ُب 

كيلَّ  يػيٍبًغضي  عىزَّ كىجىلَّ  للاى  : )ًإفَّ  عن اإلماـ الباقر )ع( .٦بلس ، حٌب ال يتسرع اإلنساف ُب الطبلؽ
( ًمٍطبلىؽو  يعِب كثّب الطبلؽ على ا٤بزاج )كالذم يستهْب بطبلؽ النساء فإنو  ٓٓصٔفركع الكاُب ذىكَّاؽو

يستهْب بزكاجهن !( كالذم يستهْب بزكاجهن كطبلقهن فإنو يستهْب بقيمة ا٤برأة على أهنا سكن 
 يمة نفسو ألف زكجتو من نفسو كىو كفؤ ٥با !لزكجها ، كالذم يستهْب بقيمتها فإنو يستهْب بق

 ؽُلًُكَ ُّؤَِْب ؤَْٕ ظَنَّب بِْٕ َّزَوَاعَؼَب ؤَْٕ ػََِْْئَِب عُنَبػَ كَال ؿََِّوَيَب كَةِْٕ ؿَْْوَهُ ىًَْعبً رَنٌِؼَ ؽَزََّ ثَؼْلُ ِْٖٓ َُوُ رَؾَُِّ كَال ؿََِّوَيَب كَةِْٕ﴿ -ٖٕٓ

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ ُِوٌٍَّْ جَِّْنُيَبُّ اَُِّوِ ؽُلًُكُ ًَرِِْيَ اَُِّوِ
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فإف طلق الزكج زكجتو الطبلؽ الثالث يعِب دخل فيما كره للا عز كجل فعلو ، عندئذو ٓب ٲبكنو 
الرجوع ٥با ُب العٌدة أك العقد عليها بعدىا ، نعم إذا تزكجت زكاجان دائميان حقيقيان ال صوراين كال 

ا، ٌٍب طلقها برضاه ، جاز للزكج األكؿ أف يعقد مؤقتان من شخص آخر ككاقعها كًبى الدخوؿ هب
عليها برضاىا بعد إنقضاء عدهتا ، كتكوف زكجتو الشرعية، إذا رأاي أهنما سينسقاف حياة عائلية 

 َأفْ  ظَنَّا ِإفْ  يَػتَػَراَجَعا َأفْ  َعَلْيِهَما ُجَناحَ  َفبل طَلََّقَها )فَِإفْ صا٢بة ملتزمة ٕبدكد للا كىذا معُب قولو 
: ال حرج ، ألهنم ا٤بنتفعوف  ُجَناحَ  َفبل يَػْعَلُموَف( ِلَقْوـٍ  يُػبَػيِّنُػَها اّلِلَِّ  ُحُدودُ  َوتِْلكَ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  َمايُِقي

ستقامة على هنجو كمعرفة حدكده كالتفقو ُب كإف للا تعأب ٰبب من عباده اال .هبا كالنافعوف لغّبىم
والكمة من التشريع  .(اليقْبى  موي ٥بى ، كأى فػىقَّهىوي ُبٍ الدًٌٍينً خّبان  )إذىٍا إراد للا بػىعىٍبدو ف غرر الكم الدين 

حٌب يرتدع الزكج كال يتسرع إٔب الطبلؽ الثالث ٤بن لو رغبة ُب زكجتو ، ألف كل  للطبلؽ الثالث
 .ذم مركءة كعفة يكره أف يفَبش إمرأتو زكجان آخر كيذكؽ عسيلتها )لٌذهتا( كتذكؽ عسيلتو )لذتو(

عن العلة الٍب من أجلها ال ٙبل ا٤بطلقة ثبلاثن لعدة زكجها حٌب تنكح زكجان غّبه ؟!  )ع( رضاال سئل
ستخفاؼ ابلطبلؽ كالتسرع ُب ا٢بكم ، كحٌب ال : لئبل يوقع الناس ُب اال )خبلصة الديث( قولو

 .َِٓ/ّمن ال ٰبضره الفقيو ،كال يستهاف هبن ،تضار النساء
 ُِزَؼْزَلًُا ػِوَاهاً رٌٌَُُِْٔىَُّٖ ًاَل ثَِٔؼْوًُفٍ ٍَوِّؽٌُىَُّٖ ؤًَْ ثَِٔؼْوًُفٍ كَإٌٌََُِْٓىَُّٖ ؤَعََِيَُّٖ كَجََِـَْٖ ََبءَاُنِّ ؿََِّوْزُْْ ًَبِمَا﴿ -ٖٕٔ

 اٌُِْزَبةِ ِْٖٓ ػٌََُِْْْْ ؤَٗيٍََ ًََٓب ْْػٌََُِْْ اَُِّوِ ِٗؼَْٔخَ ًَامًُْوًُا ىُيًُاً اَُِّوِ آَّبدِ رَزَّقِنًُا ًَال َٗلََْوُ ظَََِْ كَوَلْ مَُِيَ َّلْؼََْ ًََْٖٓ

 ﴾ػٌَِِْْ شَِْءٍ ثٌَُِِّ اَُِّوَ ؤََّٕ ًَاػٌَُِْٔا اَُِّوَ ًَارَّوٌُا ثِوِ َّؼِظٌُُْْ ًَاُْؾٌَِْٔخِ
راجعوىن  مبَْعُروٍؼ( )فََأْمِسُكوُىنَّ أيها ا٤بؤمنوف كأكشكت العدة أف تنقضي  النَِّساَء( طَلَّْقُتمْ  )َوِإَذا
أك دعوىنَّ كشأهننَّ ، كال معُب لئلمساؾ كال  مبَْعُروٍؼ( َسّرُِحوُىنَّ  )َأوْ نتهاء العٌدة اُب قبل اب٢بس

عتداء  كال تراجعوىن بقصد اإليذاء كاال لِتَػْعَتُدوا( ِضَراراً  َتُِْسُكوُىنَّ  )َوالنقضاء العٌدة االتسريح بعد 
من ٲبسكها لئلضرار هبا فقد ظلم بذلك  نَػْفَسُو( مَ ظَلَ  فَػَقدْ  َذِلكَ  يَػْفَعلْ  )َوَمنْ كما يفعل الظا٤بوف 

عتداء ينغًٌص العيش كيكرًٌهي األايـ ، عتداء نفسو ، كالسبب ألف كجداهنم سوؼ يعذهبم ، كاالاال
٫براؼ عن طريق الفطرة ، مع عذاب للا تعأب ألف ما يؤذيها سوؼ يؤذيو أيضان ألنو ٞبٌلها على أال

ال تستخفوا كال تتهاكنوا أبكامر للا كنواىيو ، ألف التشريع  ُىُزوًا( اّلِلَِّ  آََيتِ  تَػتَِّخُذوا )َوالُب اآلخرة 
اإلسبلمي قائم على أساس من علم إ٥بي دقيق مبِب على ا٢بكمة كا٤بصلحة ، فهو النظاـ األصلح 
للبشرية يهديها للٍب ىي أقـو ، كعليها أف تعمل على تطبيقو ابلكامل فمن آمن بذلك كهتاكف عن 

ُب ما أابحو لكم من األزكاج كاألمواؿ كنعمة  َعَلْيُكْم( اّلِلَِّ  نِْعَمةَ  )َواذُْكُرواستهزأ بو ابيقو فقد تط
علـو اإلسبلـ ا٤بتنوعة  )َوالِْْكَمِة(القرآف الكرٙب  اْلِكَتاِب( ِمنْ  َعَلْيُكمْ  َأنَزؿَ  )َوَماالدين القيم 

انىوي  للاى  : )كىًإفَّ ٙٚٔف هنج الببلغة خطبةها ُب كلًٌ شيء لتلتزموا هبا كال تتسا٧بوا في ِبِو( )يَِعُظُكمْ   سيٍبحى
ا ٗبًٍثلً  أىحىدان  يىًعظٍ  ٓبىٍ  ألف التقول أماف  اّلِلََّ( )َواتػَُّقوا( األمْبً  وي ، كسببي ا٤بتْبً  للاً  فإنو حبلي اٍلقيٍرآًف  مىٍا ىىذى
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ٍاهي  ،كىمىٍن شىكىرى للا جىزىاٍهي  ،ى للًا كىفىٍاهي كىمىٍن تػىوىكَّلى عىلى ، كىقىٍاهي  للاى  ًإتػَّقىى من الزلل )مىنٍ   (كىمىٍن نىًسيى للاى نىسى
كإعلموا أف للا ال ٚبفى عليو خافيو من أحوالكم ،  َعِليٌم( َشْيءٍ  ِبُكلِّ  اّلِلََّ  َأفَّ  )َواْعَلُمواًمٍن رىٍٞبىًتًو 

 .رفكم يسيء إٔب الدينفبل ٱبالف ظاىركم ابطنكم ، فبل يكن ظاىركم التدين كابطنكم كسوء تص
 ًَبَٕ َْٖٓ ثِوِ ٌُّػَظُ مَُِيَ ثِبَُْٔؼْوًُفِ بِمَارَوَاػٌَْاثَْْنَيُْْ ؤَىًَْاعَيَُّٖ َّنٌِؾَْٖ ؤَْٕ كَالرَؼْؼٌُُِىَُّٖ ؤَعََِيَُّٖ اُنََِّبءَكَجََِـَْٖ ًَبِمَاؿََِّوْزُْْ﴿-ٕٖٕ

 ﴾الرَؼٌََُِْٕٔ ًَؤَْٗزُْْ َّؼَُِْْ ًَؤَؿْيَوًَُاَُِّوُ ٌَُُْْ ىًََْؤَ آفِوِمٌَُُِْْ ًَاٌَُِّْْْ ثِبَُِّوِ ُّآُِْٖ ِٓنٌُْْْ
 تَػْعُضُلوُىنَّ( )َفبلنقضت عدهتن ا: كإذا طلقتم النساء ك املعىن  .: ٙببسوىن أك ٛبنعوىن تَػْعُضُلوُىنَّ 

ن كُب ىذا من ٱبَبف من األزكاج فبل تقفوا ُب سبيله َأْزَواَجُهنَّ( يَنِكْحنَ  )َأفْ فبل ٛبنعوىن ظلمان 
ا٢بكم إعطاء للمرأة حقها اإلنسا٘ب ُب إختيار شريك حياهتا ٕبرية كأيضان ال ٯبوز تزكٯبهن ابإلكراه 

نَػُهمْ  تَػَراَضْوا )ِإَذا .كال ابإلجبار ، ألف شرط صحة العقد رضا ا٣بطيبة ٖبطيبها كرضا الطرفْب  بَػيػْ
األكلياء من العودة ألزكاجهن إذا صلحت كنعم القرين الرضا ، فبل ٛبنعوىن اي معاشر  ِِبْلَمْعُروِؼ(

األحواؿ بْب الزكجْب ، كظهرت عبلمات الندـ كرضي كل منهما العودة لصاحبو كالسّب ٗبا يرضي 
ىذا ا٢بكم الشرعي للجميع  اآلِخِر( َواْليَػْوـِ  ِِبّلِلَِّ  يُػْؤِمنُ  ِمْنُكمْ  َكافَ  َمنْ  ِبوِ  يُوَعظُ  )َذِلكَ للا 

 َوَأْطَهُر( َلُكمْ  )َأزَْكىبعدـ ا٤بنع عن رجوعهن إٔب أزكاجهن  )َذِلُكْم(مر. كا٣بطاب عاـ ٤بن يهمو األ
الزكاة ىي النمو الطيب كالطاىر لنفوسكم كأحوالكم، كأنظف للسمعة كأبعد للشبهة كأحفظي 
لؤلسرة، كال داللة ُب النص القرآ٘ب على أف العقد ال يصح إاٌل بوٕب كإ٭ٌبا حضور الوٕب لئلطمئناف 

ستقامة سلوكها كأعرؼ اة العقد كالعبلقة الزكجية ، كالسيما إذا كانت ا٤برأة كلٌية لنفسها ك من سبلم
كللا يعلمكم ما ٓب تكونوا تعلموف، كىذا حث على  تَػْعَلُموَف( ال َوأَنْػُتمْ  يَػْعَلمُ  )َواّلِلَُّ  .ٗبصلحتها

 فائدة : )َفبل .تداءن العلم كالتعلم كالعمل أبحكاـ للا تعأب كإف جهلنا ا٢بكمة كا٤بصلحة إب
فكم كاف عضل النساء كالتضييق عليهن مدعاة للفسوؽ كسببان لتفكيك البيوت  تَػْعُضُلوُىنَّ(

كتشتيت الذرية لذلك ال ٯبوز تزكيج ا٤برأة ٤بن تكره ، فمن فعل ذلك فقد إٚبذ آايت للا ىزكان 
، فإف ىذه الزٯبة من زٗب ، كاألكالد ذرية  ُِّالبقرة/ ﴾ُىُزواً  اّلِلَِّ  آََيتِ  تَػتَِّخُذوا َوال﴿كالقرآف يقوؿ 

 .من حراـ كعواقبها سيئة
 ًًٌَََِْرُيَُّٖ هِىْهُيَُّٖ َُوُ أٌٌَُُُْْكِ ًَػَََِ اُوَّػَبػَخَ ُّزَِّْ ؤَْٕ ؤَهَاكَ َُِْٖٔ ًَبَِِِْْٖٓ ؽٌََُِْْْٖ ؤًَْالكَىَُّٖ ُّوْػِؼَْٖ ًَاٌَُْاُِلَادُ﴿ -ٖٖٕ

 رَوَاعٍ ػَْٖ كِظَبالً ؤَهَاكَا كَةِْٕ مَُِيَ ِٓضَُْ اٌَُْاهِسِ ًَػَََِ ثٌََُِلِهِ َُوُ ٌٌَُُْٓكٌ ًَال ثٌََُِلِىَب ًَاُِلَحٌ رُؼَبهَّ ال ًٍُْؼَيَب بِالَّ َٗلٌٌْ قُرٌََُِّ ال ثِبَُْٔؼْوًُفِ
 ًَارَّوٌُا ثِبَُْٔؼْوًُفِ آرَْْزُْْ َٓب ٍََِّْٔزُْْ بِمَا ػٌََُِْْْْ عُنَبػَ كَال ًُْْؤًَْالكَ رََْزَوْػِؼٌُا ؤَْٕ ؤَهَكْرُْْ ًَبِْٕ ػََِْْئَِب عُنَبػَ كَال ًَرَشَبًُهٍ ِٓنْئَُب

 ﴾ثَظِريٌ رَؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب اَُِّوَ ؤََّٕ ًَاػٌَُِْٔا اَُِّوَ
 َأفْ  رَادَ أَ  ِلَمنْ  َكاِمَلْيِ  َحْوَلْيِ  َأْوالَدُىنَّ  )يُػْرِضْعنَ : األمهات ا٤بطلقات كغّب ا٤بطلقات  )َواْلَواِلَداُت(

ذكرت بعض أحكاـ الرضاع ، إف إرضاع الطفل حق للوالدات ال ٛبنع منو ، كإف   الرََّضاَعَة( يُِتمَّ 
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 )َوَعَلىكانت مطلقة ، كمٌدتو سنتاف كاملتاف إف أرادت كماؿ الرضاعة كليس على سبيل اإللزاـ 
اآلية إٔب ٢بوؽ كلده بو ُب تربيتو كحياتو ألنو من   تشّب ِِبْلَمْعُروِؼ( وَِكْسَوتُػُهنَّ  ِرْزقُػُهنَّ  َلوُ  اْلَمْوُلودِ 

ال ٰبق للزكجة أف  ُوْسَعَها( ِإالَّ  نَػْفسٌ  ُتَكلَّفُ  )الكسبو ، كتشّب إٔب كجوب النفقة على الزكجة 
 َعَلى﴿تكلف الزكج ما ال يطيق ، كعليو أف ينفق على ا٤برضعة اب٤بقدار ا٤بتعارؼ الذم يتيسر لو 

 ِبَوَلِدِه( َلوُ  َمْوُلودٌ  َوال ِبَوَلِدَىا َواِلَدةٌ  ُتَضارَّ  )ال،  ِّٔالبقرة/ ﴾َقَدرُهُ  اْلُمْقرِتِ  َعَلىوَ  َقَدرُهُ  اْلُموِسعِ 
الضرر منفي ُب اإلسبلـ بشٌب أشكالو ، فبل ٰبق ألحد األبوين أف يتخذ من الولد كرضاعو كسيلة 

نفقة ُب حق ا٢بضانة كاإلرضاع لئلضرار ابآلخر ، كأف ٲبنع من رؤية إبنو ، أك ٲبنع عن الزكجة ال
إذا مات كالد الرضيع كترؾ ماالن ، فأجرة الرضاع ٚبرج من سهم ىذا  َذِلَك( ِمْثلُ  اْلَواِرثِ  )َوَعَلى

 )َعنْ فطاـ الطفل  )ِفَصااًل(األبواف  َأرَاَدا( )فَِإفْ الطفل الرضيع سواء أكانت ا٤برضعة أمو أـ غّبىا 
ُهَما تَػَراضٍ  ستيفاء ا: ال إٍب عليهما ، للوالدين أف يفطما الطفل قبل َعَلْيِهَما( ُجَناحَ  بلفَ  َوَتَشاُورٍ  ِمنػْ

ا٢بولْب أك بعدٮبا إذا ًب ىذا اإلتفاؽ عن شورل بينهما ، ككاف ذلك غّب مضر ابلطفل ، كىذا 
حَّت لو يوضع بينهما نظاـ داخلي ُب كل شؤكف ا٢بياة الزكجية ،  )الشورى(حث على قاعدة 
: )مىٍن ًإٍستػىٍقبىلى كيجيويهى اآلرىٍاًء ، عىرىؼى  عن اإلماـ علي )ع(،  مفّصل ِبتفاؽ الطرفيلؤلسرة معتمد و 

ا٣بطاب لآلابء ُب إختيار مرضعة غّب  َأْوالدَُكْم( َتْستَػْرِضُعوا َأفْ  َأَرْدمتُْ  )َوِإفْ مىوىاًٍقعى األىٍخطىٍاًء( ، 
رضعة الصا٢بة ا٤بؤمنة األصيلة كال ٚبتاركا إختاركا ا٤ب .األمهات أبجور، مع حفظ كرامة األـ الوالدة

 َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  )َفبل ّٓٔ/ُركح البيافالطًٌبىاٍعى( يػيغىّبًٌي  : )الرَّضىاعي  ف الديثما سواىا فإف اللب يعدم ، 
ُتمْ  َما َسلَّْمُتمْ  ِإَذا  : ال أبس عليكم، ضماف ألف تكوف ا٤برضع انصحة ُجَناحَ  ِِبْلَمْعُروِؼ( ال آتَػيػْ

 َأفَّ  َواْعَلُموا اّلِلََّ  )َواتػَُّقواللطفل راعية لو، كأف يعطي ا٤برضعة أجرىا كأف ٰبسن معاملتها اب٤بعركؼ 
كل العبلقات العامة كالسيما العبلقة الزكجية تتطلب تقول للا إلصبلح   َبِصرٌي( تَػْعَمُلوفَ  مبَا اّلِلََّ 

لوالدين لئلىتماـ الشديد ابلطفل لتحقيق ا١بو األعماؿ ، ألهنا إحساس ابلرقابة اإل٥بية الٍب تدفع ا
تشّب على كجوب نفقة األقارب ا٤بعسرين  َذِلَك( ِمْثلُ  اْلَواِرثِ  )َوَعَلى -ٔفائدة : الصاّب لَببيتو. 

تشّب إذا رضي أحدٮبا دكف اآلخر ُب فطامو كٓب يكن  )َوَتَشاُوٍر( -ٕعلى القريب الوارث ا٤بوسر. 
،  ُٗٓآؿ عمراف/ ﴾اأَلْمرِ  ِف  َوَشاِوْرُىمْ ﴿و، كالشورل حكم قرآ٘ب مصلحة للطفل فبل ٯبوز فطام

ستنارة اآلراء ُب حـز اكا٤بشورة عْب ا٥بداية على عمومها كىي لقاح العقوؿ كرائد الصواب ، ك 
 األمور كمن عبلمات التدبّب كحسن التقدير.

 ػٌََُِْْْْ عُنَبػَ كَال ؤَعََِيَُّٖ ثََِـَْٖ كَةِمَا ًَػَشْواً ؤَشْيُوٍ ؤَهْثَؼَخَ ثِإَٗلَُِيَِّٖ زَوَثَّظََّْٖ ؤَىًَْاعبً ًََّنَهًَُٕ ِٓنٌُْْْ ُّزٌََكٌََّْٕ ًَاَُّنَِّٖ﴿ -ٖٕٗ

 ﴾فَجِريٌ رَؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب ًَاَُِّوُ ثِبَُْٔؼْوًُفِ ؤَٗلَُِيَِّٖ كِِ كَؼََِْٖ كَِْٔب
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ث ىنا عن عدة ا٤بتوَب عنها زكجها كىي : كا٢بدي املعىن .: ينتظرف يَػتَػَربَّْصنَ : يَبكوف ، َيَذُروَف 
أربعة أشهر كعشرة أايـ ، كىذا ا٢بكم يعم كٌل زكجة إاٌل ا٢بامل ، فإف عدهتا أبعد األجلْب من 

فبل إٍب عليكم أيها  َعَلْيُكْم( ُجَناحَ  )َفبلإنتهت عدة الوفاة  َأَجَلُهنَّ( بَػَلْغنَ  )فَِإَذاكضع ا٢بمل 
 ِف  فَػَعْلنَ  )ِفيَما، كال سبيل ألحد عليها من أىل الزكج كالزكجة األكلياء ُب اإلذف ٥بن ابلزكاج

ختيار من يردف من األزكاج كفق ضوابط الشريعة كفيو إشارة إٔب إابحة امن  ِِبْلَمْعُروِؼ( أَنُفِسِهنَّ 
ّب ُب أبعمالكم كلها كخبعليم  َخِبرٌي( تَػْعَمُلوفَ  مبَا )َواّلِلَُّ  .الزينة كغّبىا ما كانت ٩بنوعة عنها

كهبذا ا٢بكم القرآ٘ب قضى اإلسبلـ على  .، كىذا يدؿ على عدـ منع ا٤برأة عن حبلؿ للا٦بازاتكم
:  فائدة .٦بموعة من األعراؼ كا٣برافات الٍب تكٌبل ا٤برأة من ٩بارسة حريتها الشخصية اللة

، كمن يفعل ذلك فتكوف تزكيج ا٤برأة ابإلكراه كاإلجبار : ُب اآلية داللة أنو ال ٯبوز)ِِبْلَمْعُروؼ(
 .ىذه العبلقة الزكجية مبنية على ا٢براـ فهي زٗب كالذرية غّب شرعية كعواقبها سيئة ُب الدنيا كاآلخرة

 ؤٌََُّْْٗ اَُِّوُ ػََِِْ ؤَٗلٌَُُِْْ كِِ ؤًَْنَنزُْْ ؤًَْ اُنََِّبءِ فِـْجَخِ ِْٖٓ ثِوِ ػَوَّػْزُْْ كَِْٔب ػٌََُِْْْْ عُنَبػَ ًَال﴿ -ٖٕ٘
 ؤََّٕ ًَاػٌَُِْٔا ؤَعََِوُ اٌُِْزَبةُ َّجُِْؾَ ؽَزََّ اُنٌَِّبػِ ػُوْلَحَ رَؼْيٌُِٓا ًَال َٓؼْوًُكبً هٌَْالً رَوٌٌُُُا ؤَْٕ بِالَّ ٍِوّاً رٌَُاػِلًُىَُّٖ ال ًٌََُِْٖ زَنًُْوًَُٗيٍََُّٖ

 ﴾ؽٌَِِْْ ؿَلٌُهٌ وَاَُِّ ؤََّٕ ًَاػٌَُِْٔا كَبؽْنَهًُهُ ؤَٗلٌَُُِْْ كِِ َٓب َّؼَُِْْ اَُِّوَ
: التلميح ابلكبلـ غّب ا٤بباشر ُب فَبة العدة ليفهم ا٤بخاطب بو أمران مقصودان  : التعريض َعرَّْضُتمْ 

: أابح للا تعأب  املعىن .: أخفيتم َأْكَننُتمْ : طلب الرجل ا٤برأة للزكاج ،  اِْلْطَبةدكف تصريح ، 
عدة الوفاة أك عدة الطبلؽ البائن ، حٌب ٙبجز للرجل التلويح اب٣بطبة دكف التصريح للمعتدة 

كل ما ٱبطر ابلباؿ كيعـز عليو القلب فبل أبس بو   أَنُفِسُكْم( ِف  َأْكَننُتمْ  )َأوْ نفسها لو إف رغبت فيو 
 َسَتْذُكُرونَػُهنَّ( َأنَُّكمْ  اّلِلَُّ  )َعِلمَ إذا فكرًب ُب خطبة فبلنة ا٤بتوَب عنها زكجها ما داـ ُب طي الكتماف 

 ِسّرًا( تُػَواِعُدوُىنَّ  ال َوَلِكنْ  )َسَتْذُكُرونَػُهنَّ  أنفسكم كلذا أابح لكم ىذا التلويح كىذا أمر فطرم ُب
على الزكاج قبل إنقضاء العدة إاٌل بطريق التعريض كالتلويح كاب٤بعركؼ الذم أقره لكم الشرع كلعٌل 

 قَػْوالً  تَػُقوُلوا َأفْ  )ِإالَّ ارمات ىذه ا٤بواعدة سران قد تؤدم إٔب ا٢براـ لذلك منعها ٤بنع كسائل 
 ُعْقَدةَ  تَػْعزُِموا )َوال .ما تعارؼ عليو اجملتمع من شأنو أف يقاؿ عبلنية ألنو ال غيش فيو َمْعُروفاً(
 )َحَّتَّ : ال تعملوا عقد الزكاج  املعىن .: الشدة والعقدةالعـز عقد القلب على الفعل ،  النَِّكاِح(

ُلغَ  فخافوا  فَاْحَذُروُه( أَنُفِسُكمْ  ِف  َما يَػْعَلمُ  اّلِلََّ  َأفَّ  )َواْعَلُمواحٌب تنقضي العدة  َجَلُو(أَ  اْلِكَتابُ  يَػبػْ
حسابو كعقابو كال ٚبالفوا أمره ُب خطبة ا٤بعتدات كالتعريض كالتلميح ٥بن ، كال تواعدكىن سران ، 

ٲبحو ذنب من أانب كال يعاجل  َحِليٌم( َغُفورٌ  اّلِلََّ  َأفَّ  )َواْعَلُموافهذه األمور ضارة كغّب انفعة 
 : فائدة .العقوبة ٤بن عصاه
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 فإف الباكرات النساء كأما ، البائن للمعتدات للوفاة أك عدة الطبلؽ النَِّساِء( )ِخْطَبةِ ىذا حكم  -ٔ
 خطبتها البنت أىل من ا٣بطيب طلب : الباكر خطوبة .كابلتلميح ابلتصريح جائزة خطبتهن
 لقاء ، خلوة كال عقد ببل خطبة أكالن  ، كأىلها البنت رضا مع ، ا٤بعركفة شرعيةال ا٣بطوبة كبوسائل

 كل على كالرضا كالتفاىم الوفاؽ حصل كإذا ، لآلخر أحدٮبا نظيف علمي ختباراك  شريف تعارؼ
 الزكجية العبلقة أف ا٣بطيبْب معرفة : اْلطبة من اَلدؼ .القانو٘ب العقد ٍب الشرعي العقد ٰبصل شيء
 ىو ىل ا٣باطب الرجل كمعرفة ستوَب !ا ، كَبٌ  فمن ، كٚبضع ٤بيزاف كتنظيم، كفهم علم على مبنية
ٍلىفي  ك)اٍلميٍؤًمني  اٍلميٍؤًمنىًة( كيٍفؤي  )اٍلميٍؤًمني  : الشريف ا٢بديث عتباراب البنت ٥بذه مناسب كفؤ  اٍلميٍؤًمنىةي  أيى

 تزكيج الكبّب ا٣بطأ فمن ، ِٔالنور/ ﴾ِللطَّيَِّباتِ  الطَّيُِّبوفَ وَ  ِللطَّيِِّبيَ  الطَّيَِّباتُ ﴿ تعأب كقولو كىًعٍد٥بيىٍا(
 التآلف : التكافؤ ومعىن،  التآلف كمقدار التكافؤ تعرؼ حٌب التعارؼ من فبلبد الكفؤ بغّب الكفؤ

 ، ُب كا٤بضموف الشكل ، ُب كا٤بعنوية ا٤بادية األشياء ، ُب أغلب بينهما ا٤بتبادؿ كالتوافق ا٤بتعادؿ
 كُب ، كالتقاليد كا٤بصاّب الطبائع ، كُب ا٢باؿ كحسن كا٤باؿ كا١بماؿ األشكاؿ ُب ، كالغاايت لالوسائ

 كا١بذب كا٢بب القرب كحدة ُب كالتوافق ، العمر ُب العرُب التقارب مع كالغرائز كالعقائد كالنفس الدـ
 كاحدة نفس ُب جسمْب يكوانف ٕبيث كا٤بتحدة ا٤بوحدة الواحدة النفس كحدة كُب الرضا كحدة كُب
 تعأب كقولو كالرٞبة ا٤بودة تكوف ٍب بينهما ستقراركاال السكن يتوحد فسوؼ النفس توحدت فإذا !!
َها لَِتْسُكُنوا َأْزَواجاً  أَنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَ ﴿ َنُكمْ  َوَجَعلَ  ِإَليػْ /﴾َوَرْْحَةً  َمَودَّةً  بَػيػْ  السكن )راجع .ُِالرـك

 .البغدادي( قاسم مكي للمؤلف ة/للتوسع املتكافئ/ الزوجي
 ًَػَََِ هَلَهُهُ أٌٍُُِْغِ ػَََِ ًََٓزِّؼٌُىَُّٖ كَوِّؼَخً َُيَُّٖ رَلْوِػٌُا ؤًَْ رٌَََُّٔىَُّٖ َُْْ َٓب اُنََِّبءَ ؿََِّوْزُْْ بِْٕ ػٌََُِْْْْ عُنَبػَ ال﴿ -ٖٕٙ

 ﴾ؾَِْنِنيَأُُْ ػَََِ ؽَوّبً ثِبَُْٔؼْوًُفِ َٓزَبػبً هَلَهُهُ أُُْوْزِوِ
ختيار أحسن ا: كٌُب تعأب اب٤بس عن ا١بماع أتديبان للعباد ُب  َتََس وُىنَّ  لَْ  َما: ال إٍب ،  ُجَناحَ  ال

قبل أف  َتََس وُىنَّ( لَْ  َما النَِّساءَ  طَلَّْقُتمْ  )ِإفْ : ال إٍب عليكم  املعىن .األلفاظ ُب ما يتخاطبوف بو
دكف أف يسمٌي ٥با مهران ُب مًب العقد ، فالطبلؽ ُب ىذه  َفرِيَضًة( نَّ َلَُ  تَػْفِرُضوا )َأوْ تواقعوىن كقبل 

أم أعطوىن ىدية مناسبة من ا٤باؿ أك  )َوَمتُِّعوُىنَّ(ا٢بالة ال مانع منو إذا كاف ٤بصلحة أك ضركرة 
أم متاع تتمتع بو ، كالعرؼ ىو الذم ٰبدد ما يناسبو من العطاء، ىدية ببل منًٌ كال أذل تطييبان 
٣باطرىن كجربان لوحشة الفراؽ كالتخفيف عنها ابإلحساف إليها هبدية مناسبة على قدر ا٢بالة 

 اْلُمْقرِتِ  )َوَعَلىينفق الغِب بقدر غناه  َقَدرُُه( اْلُموِسعِ  )َعَلى .اإلقتصادية للرجل ُب الغُب كالفقر
كىذه ا٥بدية  اْلُمْحِسِنَي( َعَلى اً َحقّ  ِِبْلَمْعُروؼِ  )َمَتاعاً كعلى الفقّب بقدره كحسب قدرتو  َقَدرُُه(

الطوعية حق فرضو للا على اسنْب ، الذين ٰبسنوف إٔب أنفسهم ُب أتدية ا٢بق ألىلو عن طيبة 
ٍاديكيٍا ٙبىىاٍبػُّوياٍ( من عقد على إمرأة كٓب يسًم ٥با مهران ُب صيغة العقد ٍب طلقها  -ٔفائدة  .نفس )تػىهى
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ا تستحق عليو من ا٤بتعة ا٥بدية ا٤بالية ا٤بناسبة فما أحسن ىذا ا٢بكم قبل الدخوؿ ، فبل مهر ٥با كإ٭ب
إ٭با كٌرر السياؽ القرآ٘ب كلمة  -ٕ .َٓا٤بائدة/ ﴾يُوِقُنوفَ  ِلَقْوـٍ  ُحْكماً  اّلِلَِّ  ِمنْ  َأْحَسنُ  َوَمنْ ﴿اإل٥بي 
قل من مقداره، ُب الغُب كالفقر لبياف أف الغِب ينفق بقدر كسعو كال يكوف ٖبيبلن فينفق أ )َقَدره(

يبلحظ حالو كيعطي ضمن إمكانيتو ا٤بادية فبل يستدين فيعطي ، كلو ٓب  )اْلُمْقرِتِ(كأيضان حاؿ 
 .تكن مكررة ٤با أفاد ىذه الفائدة

 ػُوْلَحُ ثَِْلِهِ اَُّنُِ َّؼْلٌَُ ؤًَْ َّؼْلٌَُٕ ؤَْٕ بِالَّ كَوَػْزُْْ َٓب كَنِظْقُ كَوِّؼَخً َُيَُّٖ كَوَػْزُْْ ًَهَلْ رٌَََُّٔىَُّٖ ؤَْٕ هَجَِْ ِْٖٓ ؿََِّوْزٌُُٔىَُّٖ ًَبِْٕ﴿ -ٖٕٚ

 ﴾ثَظِريٌ رَؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب اَُِّوَ بَِّٕ ثَْْنٌَُْْ اُْلَؼََْ رَنٌََْا ًَال ُِِزَّوٌٍَْ ؤَهْوَةُ رَؼْلٌُا ًَؤَْٕ اُنٌَِّبػِ
لدخوؿ فلها ا٤بهر من طلق زكجتو ك٠ٌبى ٥با مهران ُب مًب العقد ، فينظر إف كاف الطبلؽ بعد ا

أم تسمح ا٤بطلقة عن  يَػْعُفوَف( َأفْ  )ِإالَّ ا٤بسمى ابلكامل ، كإف كاف ٓب يدخل هبا فلها نصف ا٤بهر 
كىو الوٕب على البنت الباكر ، كالشرط األساس  النَِّكاِح( ُعْقَدةُ  بَِيِدهِ  الَِّذي يَػْعُفوَ  )َأوْ طيب نفس 

هبا )أك( يعفو الزكج الذم بيده عقد الزكاج الشرعي  لتصرفو إف كاف فيو مصلحة ٥با كعدـ اإلضرار
حث على التساىل  ِللتػَّْقَوى( َأقْػَربُ  تَػْعُفوا )َوَأفْ كالقانو٘ب فيعطيها ا٤بهر كامبلن ٔبود ككـر منو ، 

َنُكْم( اْلَفْضلَ  تَنَسْوا )َوالكالتسامح للرجاؿ كالنساء فهو من عبلمات التقول  إذ ال ينبغي أف  بَػيػْ
ؽ إٔب نسياف الفضل بْب ا٤بؤمنْب ، كيؤدم إٔب النفور كالشحناء كالبغضاء كاإلساءة بْب يؤدم الطبل

أىل الزكجْب، كتقطع العبلئق اإلجتماعية كالعاطفية ، فإهنا من عمل الشيطاف ، ٍب يذٌكر للا 
 مبَا اّلِلََّ  )ِإفَّ ابلفضل الذم بينكم، بعدـ نسياف ا٤بودة كالرٞبة كاإلحساف ا١بميل بْب الزكجْب 

إف للا أحاط بصره ٗبا يعامل بو األزكاج بعضهم بعضان ترغيبان ُب اإلحساف كترىيبان  َبِصرٌي( تَػْعَمُلوفَ 
لىًة( ،  ٍسمى ا ٍستىحقَّ اً  ،نػىٍفًسوً  عىلىى : )مىٍن آثػىرى ف غرر الكمألىل ا٤بخاشنة كالقسوة ،  عن النيب الفىًضيػٍ

يػٍريكيمٍ )ص( يػٍريكيمٍ  : )خى يػٍريكيمٍ  أىانى كى  ألىٍىًلًو، خى  .ألىٍىًلي( خى
 ﴾هَبِٗزِنيَ َُِِّوِ ًَهٌٌُُٓا اٌٍُُْْـََ ًَاُظَّالحِ اُظٌَََِّادِ ػَََِ ؽَبكِظٌُا﴿ -ٖٕٛ

كذكرت اآلايت السابقة كالبلحقة الشؤكف الزكجية ، فقد كقف القرآف الكرٙب ىنا عند الصبلة 
عأب ، كتصوغ اإلنساف ا٤بستقيم ، كىي ليذٌكر ا٤بسلمْب أبٮبيتها البالغة حيث تقٌوم الصلة اب ت

!(ا كىٌَب، فىمىنٍ  (دىًقٍيقه ))ًميزىافه  عن اإلماـ علي )ع( ،عمود الدين كقرابف كل تقي  ٍستػىٍوَبى
حفظ الشيء ضبطو كا٤بواظبة عليو كحسن أداؤه ،  الصََّلَواِت( َعَلى )َحاِفُظوا ِْٔ/ْٖالبحار

أكؿ كقتها ، كاإلتياف هبا بشرطها كشركطها اب٣بشوع أقيموا الصلوات ا٣بمس ُب أكقات فضيلتها ُب 
ًر اٍلًعٍلًم( ٕبيث ٙبقق أىدافها الَببوية عالية ا٤بضامْب كتطهر الركح  كا٣بضوع القليب )كاٍلعىبىٍادىةي عىلىى قىدى

ذكرىا للا تعأب اب٣بصوص  اْلُوْسَطى( )َوالصَّبلةِ كتطمئن القلب ، كتنهى عن الفحشاء كا٤بنكر 
ـ ألٮبيتها كتفخيم شأهنا ، ككسط الشيء خّبه كأعدلو ، كأف اافظة على الوسطى بعد العمو 
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تستلـز اافظة على طرفيها ، كالصبلة مدرسة تربوية أخبلقية عبادية تعمل ٚبلية ٍب ٙبلية ، ٚبلية 
 ًمنى  ذىًعران  الشٍَّيطىافي  يػىزىٍاؿي  : )الى  عن النيب )ص( .عن العادات السيئة ، كالتحلية ابلفضائل كااسن

لىوي  عىلىٍيوً  ٘بىىرَّأى  ضىيػَّعىهينَّ  فىًإذىا ،ا٣بٍىٍمسً  الصَّلىوىاتً  عىلىى حىافىظى  مىاٍ  اٍلميٍؤًمنً  اٍلعىظىائًًم )من  ُب  فىأىٍدخى
اٍ ) :عن اإلماـ علي )ع( :اْلُوْسَطى الصَّبلةِ  ف فَ لِ ختُ أُ  .ِٗٔ/ّالكاُبالذنوب((  اٍ ألىنػَّهى  اٍلعىٍصرً  صىبلىةي  ًإنػَّهى

ٍارً  صىبلىٌبىٍ  بػىٍْبى  تػىقىعي  اٍ  اًبلذًٌٍكرً  خيصَّتٍ  كىًإ٭بَّىاٍ  ، اللٍَّيلً  كىصىبلىٌبى  النػَّهى  ُبٍ  النٍَّاسً  ًإٍشًتغىٍاؿً  كىٍقتً  ُبٍ  تػىقىعي  ألىنػَّهى
ٍا٥بًًٍم(  كأخفاىا للا يعينها ٓب ا٣بمس الصلوات إحدل إهنا : األقواؿ وأفضل .ُْٔ/٦ِبمع البياف أىٍعمى

 رمضاف شهر ليإب ُب القدر ليلة أخفى كما ، ٝبيعان  عليها ليحافظوا ا٤بكتوبة الصلوات ٝبلة ُب
 ّلِِلَِّ  )َوُقوُموا ا١بمعة ساعات ُب اإلجابة ساعة كأخفى ، األ٠باء ٝبيع ُب األعظم إ٠بو كأخفى
ٍاؿى  الصَّبلىةً  ُب  ىو الدعاء اٍلقينػيويتً  ًإٔبى  )تيًشيػٍري  :)ع( الصادؽ اإلماـ عن .طائعْب داعْب قَانِِتَي( ( حى  اٍلًقيىاٍـً

 كا٣بشوع اإلخبلص مع ستقامةكاال الطاعة دكاـ : القنوت كإ٭با للقنوت كمصداؽ ،ُٓٔ/٦ِبمع البياف

/ ﴾قَانُِتوفَ  َلوُ  ُكل  ﴿ الوجود عن يقوؿ كالقرآف .كجل عز  كالتقرب كا٣بضوع  إٔب اآلية كتشّب ، ِٔالرـك

 عليها. رصكا٢ب ٝباعة الصبلة إقامة أٮبية
ٌَُْْ ًََٔب اَُِّوَ كَبمًُْوًُا ؤَِٓنزُْْ كَةِمَا هًُْجَبٗبً ؤًَْ كَوِعَبالً فِلْزُْْ كَةِْٕ﴿ -ٜٖٕ  ﴾رَؼٌََُِْٕٔ رٌٌٌَُُٗا َُْْ َٓب ػََِّٔ
: ٝبع راكب على ظهور الدكاب أك ُب  الرُْكَباف، على رجلو: ٝبع راجل كىو ا٤باشي  رَِجاالً 

 رُْكَبانً( َأوْ  )َفرَِجاالً عدكان أك غّبه سّبان على األقداـ  ِخْفُتْم( )فَِإفْ  ملعىن :ا السيارة أك ُب الطائرة.
أم صلوا  َعلََّمُكْم( َكَما اّلِلََّ  )فَاذُْكُروامن ا٣بوؼ  َأِمنُتْم( )فَِإَذافصلوا مَبجلْب )ماشْب( أك راكبْب 

 -ٔفائدة : . تَػْعَلُموَف( َتُكونُوا لَْ  )َماصبلة اآلمن ا٤بطمئن ا٣باشع على النحو الذم علمكم عليو 
الصبلة فريضة مهمة ابلغة األٮبية ٯبب أف تصلى ُب ٝبيع الظركؼ كال تسقط عن ا٤بكلف ٕباؿ 
من األحواؿ كلو ُب أصعب الظركؼ، فإف عجز ا٤بكلف عن اإلتياف ببعض أفعا٥با صلى ٗبا 

ستحضر صورة اارة( فإف تعذر يستطيع ، فإف تعذرت ٝبيع األفعاؿ صلى ابلنطق كاإلٲباء )ابإلش
 ِبُكمْ  يُرِيدُ  َوال اْلُيْسرَ  ِبُكمْ  اّلِلَُّ  يُرِيدُ ﴿الصبلة بقلبو ، كصلى كيفما تيسر لو إٔب القبلة أك غّبىا 

 :)ص( عن النيب روي ، أدائها كحسن إقامتها ُب الشركط عادت األمن عاد فإذا ، ُٖٓالبقرة/ ﴾اْلُعْسرَ 
 َجَعلَ  َوَما﴿ .ا٣بوؼ( صبلة )كتسمى ُُّ/ِتفسّب األمثلابإلشارة،  إٲباءن  األحزاب يـو صٌلى أنٌو

ينِ  ِف  َعَلْيُكمْ   السٍَّهلىةً  اًبلشَّرًيٍػعىةً  بيعٍثتي ) :النيب )ص( عن ،ٖٕا٢بج/ ﴾ِإبْػَراِىيمَ  أَبِيُكمْ  ِملَّةَ  َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّ
 .ِّٔ/ِِٕبار األنوار (اءً السٍَّمحى 
 عُنَبػَ كَال فَوَعَْٖ كَةِْٕ بِفْوَاطٍ ؿَْْوَ اُْؾٌٍَِْ بََُِ َٓزَبػبً ألَىًَْاعِيِْْ ًَطَِّْخً ؤَىًَْاعبً ًََّنَهًَُٕ ِٓنٌُْْْ ُّزٌََكٌََّْٕ ًَاَُّنَِّٖ﴿ -ٕٓٗ

 ﴾ؽٌٌَِْْ ػَيِّيٌ ًَاَُِّوُ َٓؼْوًُفٍ ِْٖٓ ؤَٗلَُِيَِّٖ كِِ كَؼََِْٖ َٓب كِِ ػٌََُِْْْْ
رَ  اْلَْوؿِ  ِإىَل  )َمَتاعاً جاهتم بعد موهتم ُب بيوهتم تطلب اآلية من األزكاج أف يوصوا إببقاء زك   َغيػْ

حوالن )سنة( مع اإلنفاؽ عليهن كالكسوة كالسكن كعدـ إخراجهن من بيوت األزكاج ،  ِإْخَراٍج(
فإذا خرجت ا٤برأة أثناء ا٢بوؿ أك بعده فبل إٍب على الوصي أك على أكلياء ا٤بيت فيما فعلتو بنفسها 
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يعِب إذا َمْعُروٍؼ(  ِمنْ  أَنُفِسِهنَّ  ِف  فَػَعْلنَ  َما َعَلْيُكْم ِف  ُجَناحَ  َفبل َرْجنَ خَ  )فَِإفْ من معركؼ 
خرجت ا٤برأة من دار زكجها ا٤بيت فلها أف تَبؾ ا٢بداد كتتزين كتعٌد نفسها ٤بن ٱبطبها ضمن 

اٍ : عن اإلماـ الباقر )ع(  .ا٢بدكد الشرعية تػٍهى  َأْشُهرٍ  َأْربَػَعةَ  ِِبَنُفِسِهنَّ  ْصنَ يَػتَػَربَّ ﴿ )ًىيى مىٍنسيويخىةه نىسىخى
ٍا آيىةي اٍلًميػٍرىٍاًث(، كىنى ِّْالبقرة/ ﴾َوَعْشراً  تػٍهى : إٌف ىذا ا٢بكم غّب منسوخ وقيل ،ُٗٔ/٦ِبمع البياف سىخى

 .ألف عدـ خركج ا٤برأة ٤بدة سنة حق ال فريضة
 ﴾زَّوِنيَأُُْ ػَََِ ؽَوّبً ثِبَُْٔؼْوًُفِ َٓزَبعٌ ًَُُِِْٔـََِّوَبدِ﴿ -ٕٔٗ

ستطاعتهم بتقدٙب ىدية ا( يستحب على األزكاج أف ٲبتعن ا٤بطلقات بقدر ِّٔىذه أتكيد لآلية )
ستحباب يعتربه ا٤بتقوف حقان كاجبان عليهم ، الئقة جربان لوحشة الفراؽ كإحساسهن ابلوحدة كىذا اال

ٍاديكياٍ ٙبىىاٍبػُّوياٍ( .كىذه ا٥بدية تساعد على التقليل من مشاعر الكره كا٢بقد كالغضب بْب الطرفْب  .)تػىهى
 ﴾رَؼْوٌَُِِٕ َُؼٌََُِّْْ آَّبرِوِ ٌَُُْْ اَُِّوُ ُّجَُِّْٖ ًَنَُِيَ﴿ -ٕٕٗ

: تتدبركف ، ذلك البياف الشاُب الذم يوجو النفوس ٫بو ا٤بودة كالرٞبة ، كيبْب للا تعأب  تَػْعِقُلوفَ 
ملوا ٗبوجبها ، كيسٌمي القرآف إدراؾ لكم آايتو كأحكامو لتعقلوا ما فيها من حكمة كمصلحة كتع

اإلنساف اآلايت كاألحكاـ كالقوانْب عقبلن ، كما كتستدؿ على كثرة الصواب ُب القوؿ كالعمل على  
بػيرى اٍلعىٍقلي نػىقىصىٍت الشٍَّهوىةي( كإذا كربت الشهوة نقص العقل!! إذا  )ُب غرر ا٢بكم  .كرب العقل ك)ًإذىٍا كى

ستفادة : تقرف األحكاـ الشرعية ابلعلل ا٤بفيدة حٌب يتحركا اال فائدة( وىةي الشَّهٍ  نقصتاٍلعىٍقلي كمل 
ينُ  َذِلكَ ﴿من كلًٌ عمل أنو مبِب على ا٢بكمة كا٤بصلحة ألف دين للا ىو دين العقل السليم   الدِّ

/ ﴾اْلَقيِّمُ   .، ألنو دين اإلنساف السليم ، كالعقل السليم ُب ا١بسم السليم َّالرـك
 كَؼٍَْ َُنًُ اَُِّوَ بَِّٕ ؤَؽَْْبىُْْ صَُّْ ٌُٓرٌُا اَُِّوُ َُيُْْ كَوَبٍَ أٌَُْْدِ ؽَنَهَ ؤٌُُُفٌ ًَىُْْ كَِّبهِىِْْ ِْٖٓ فَوَعٌُا اَُّنَِّٖ بََُِ وَرَ ؤََُْْ﴿ -ٖٕٗ

 ﴾َّشٌُْوًَُٕ ال اُنَّبًِ ؤًَْضَوَ ًٌَََُِّٖ اُنَّبًِ ػَََِ
من  .عتبارستفهاـ للتعجب كاالم الصحيح ٗبنزلة الرؤية ، كاالكعدَّ القرآف العل .: أٓب تعلم تَػَر( )َألَْ 

عتبار كا٤بوعظة كليست إشارة إٔب قصة كاقعة : إهنا ٛبثيل لبل وخبلصة القوؿاآلايت ا٤بتشاهبة، 
حقيقية، كإف ا٥بدؼ بياف سنة للا ُب األمم كيف ٙبيا ككيف ٛبوت ؟ نبلحظ اآلية تطلق مفهـو 

على حاؿ عمـو األمة الٍب طابعها العزة كالقوة كا٥بيبة كالعلم ، كتطلق مفهـو ( َأْحَياُىمْ  )ثَّ  )الياة(
ستعباد ، كىذا على حاؿ عمـو األمة الٍب طابعها الذلة كالتخلف كا١بهل كاال)ُموُتوا(  )املوت(

 ِْاألنفاؿ/ ﴾ِييُكمْ َيُْ  ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َوِللرَُّسوؿِ  ّلِِلَِّ  إْسَتِجيُبوا﴿معهود ُب السياؽ القرآ٘ب كقولو : 
َناهُ  َمْيتاً  َكافَ  َأَوَمنْ ﴿ك ، ىذا مفهـو ا٢بياة  ُِِاألنعاـ/ ﴾النَّاسِ  ِف  ِبوِ  ََيِْشي نُوراً  َلوُ  َوَجَعْلَنا فََأْحيَػيػْ

  .كا٤بوت لؤلمم ٗبعناىا ا٤بعنوم
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أتىب الظلم  : أف األمة الٍب)قاعدة عامة(: جرت سنن للا التأرٱبية ُب القرآف الكرٙب تبْب املعىن
ستقبل٥با كأخذ حقوقها كتدافع عن اكتتعلم كتتسابق ُب الفضائل ك٘باىد عن ببلدىا كٙبرص على 

( ، ٙبيا حياة حضارية مهابة طيبة قوية ، بعد أف  حقها ا٤بهظـو ك)مىٍا ضىاٍعى حىقٌّ كىرىٍاءىهي ميطىاًٍلبه
الٍب ٙبب أف تعيش أبية حياة ،  )كابلعكس( إف األمة .كٌحدكا كلمتهم كتعاكنوا على الرب كالتقول

كلو كانت حياة ذليلة جبانة مستسلمة خانعة للظلم ، ٙبيا حياة متخلفة كمهانة مهدكرة حقوقها 
٩بلوءة بعيوهبا سيءه مستقبلها ، كالناس خوفهم من الذؿ أكقعهم ُب ذؿ أكرب ! ، كساعة ذؿ ال 

حتماؿ الظلم اضطهاد ك ستعباد كااليشوا ابالإعتباراين أم ع )ُموُتوا(تعادؿ العمر كلو ! فقولو تعأب 
 )ثَّ بسبب جبنكم ، ألف مثل ىذا العيش موته بطيء معنوم ال أمل فيو كال حياة ، كقولو 

فخرجوا من ذؿ العبودية كعاشوا عيش ا٢برية العزيزة كاإلرادة القوية ، ككانوا أابة الضيم  َأْحَياُىْم(
 َمْوِتُكمْ  بَػْعدِ  ِمنْ  بَػَعثْػَناُكمْ  ثَّ ﴿حقهم كقولو تعأب: ٔبهادىم كمقاكمتهم لؤلعداء كدفاعهم عن 

موسوعة : )أيٍطليبػيويٍا اٍلمىٍوتى تػيويىىبي لىكيمي ا٢بٍىيىٍاةي !(  عن اإلماـ علي )ع( .، ٔٓالبقرة/ ﴾َتْشُكُروفَ  َلَعلَُّكمْ 
يىاًٍتكيٍم مىٍقهيويرً ٔ٘ف هنج الببلغة خطبة ِٕٖ/ُالشهادة ٍينى ، كىا٢بٍىيىٍاةي ُبٍ مىٍوًتكيٍم : )اٍلمىٍوتي ُبٍ حى

(وعن السي بن علي )ع(قىٍاًىرًٍينى(،  يىٍاةو ُب ذيؿٌو يػٍره ًمٍن حى ف غرر  ،ُِٗ/ْْالبحار : )مىٍوته ُبٍ ًعزٌو خى
ٍغليويبي  :الكم ، اًب٢بٍىقًٌ  )اٍلمى ٗبا  النَّاِس( َلىعَ  َفْضلٍ  َلُذو اّلِلََّ  )ِإفَّ مىٍغليويبه !(  شرٌ اًبل كىاٍلغىاًٍلبي  غىاًٍلبه

ٍارًًه  ،جعل ُب موهتم حياة انىضة ، كجعل ا٤بصائب ٧بيية إلرادهتم ُبٍ اٍلًمحىًن ًمنىحه ًمنى للاً  كىُبٍ اٍلمىكى
ًٍة ًىبىٍاةه  ،ًمًكٍاًرـه  كىُبٍ اٍلبىبلىايىٍ اٍلكىرىٍامىٍاتي ، كما جعل ا١بب كا٥بلع من ضعف األمم ،  ،كىُبٍ اٍلميعىٍاانى

عتداء منبهان ٥با إٔب اليقظة كالنهضة عتداء عليها ، كجعل ىذا االا مغراين للقول ابالكجعل ضعفه
أغلب الناس ٯبهلوف ىذه السنن فبل  َيْشُكُروَف( ال النَّاسِ  َأْكثَػرَ  )َوَلِكنَّ بعد طوؿ السبات ! 

كم: ف غرر اليقيموف ٕبقوقها كشكرىا بل ىم ُب غفلة منها ، كىذه السنن ال ٙبمي ا٤بغفلْب 
ٍاًد ا٢بًٍٍس( )الى فإهنا اٍلغىٍفلىةى احذركا ) ( )كىمىٍن الى  فػىلىٍيسى ٗبىٍغفيوؿو  تػىٍغفيلٍ  ًمٍن فىسى ٍاًضٍْبى  يػىتًَّعظي  عىٍنكى  اًبٍلمى

ٍافى   )إماتة(: إف فائدة .ٗٗ/َُالبحار (ظى ًبغىٍّبًهً عً كي السًَّعٍيدي مىٍن عن اإلماـ علي )ع( )لًٍلبىٍاًقٍْبى(  ًعبػٍرىةن  كى
يكوف إبحياء أبنائها  )وإحياءىا(ة ىو إذال٥با كفقرىا كجهلها كتسليط الطغاة القساة عليها األم

كإزالة الظلم عنها كا١بهل كالفقر كإرجاع كرامتها كالعضو الفاسد الذم ٯبب أف يبَبه الطبيب 
 لن تكن أمة فاسدة كقائدىا صاّب ، كما ال تكوف أمة صا٢بة كقائدىا فاسده، .ليسلم ا١بسم كلو

 ، اٍ عن النيب )ص( )فا٢باكم من جنس اكـو ،  ُْٕٗٗكنز العماؿ خرب (عىلىٍيكيمٍ  يػيوىٌٔب  تىكيوينػيوياٍ  كىمى
ُ  ال اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿كقولو  ُوا َحَّتَّ  ِبَقْوـٍ  َما يُػَغريِّ  .ُُالرعد/ ﴾ِِبَنُفِسِهمْ  َما يُػَغريِّ
 ﴾ػٌَِِْْ ٍَِْٔغٌ وَاَُِّ ؤََّٕ ًَاػٌَُِْٔا اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ ًَهَبرٌُِِا﴿ -ٕٗٗ

فرضه للجهاد ُب سبيل للا كعدـ التخاذؿ ُب الدفاع عن ا٢بق كالعزة كالكرامة كأف نتحٌلى 
كىكذا القرآف الكرٙب ٯبعل ا١بهاد  .ابلشجاعة كالقوة ليخشى العدك جانبنا كنكوف أعزاء

أك عصبية أك  ستشهاد ُب سبيل للا حصران ، ال ُب سبيل سلطة دنيوية كال ٙبت راية قوميةكاال
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. إْب ، بل قاتلوا ُب سبيل للا كحده لتكوف كلمة للا ىي العليا ككلمة أعدائو ىي السفلى .عشائرية
َا َجاَىدَ  َوَمنْ ﴿كُب ذلك صبلح الناس ُب دنياىم كآخرهتم   َعنْ  َلَغِِن   اّلِلََّ  ِإفَّ  ِلنَػْفِسوِ  َُيَاِىدُ  فَِإمنَّ

يعٌ  اّلِلََّ  َأفَّ  ُموا)َواْعلَ ،  ٔالعنكبوت/ ﴾اْلَعاَلِميَ  يسمع قو٥بم كيعلم ما ُب قلوهبم ، كفيو  َعِليٌم( مسَِ
: عن اإلماـ الصادؽ)ع(ٙبذير للمؤمنْب أف ال ٱبالفوا لساهنم عن قلوهبم ، كال قو٥بم عن فعلهم. 

ٍادي أىٍفضىلي األىٍشيىٍاًء بػىٍعدى اٍلفىرىاًٍئًض(  .ٕصُُكسائل الشيعة)ا١بًٍهى
 ﴾رُوْعَؼٌَُٕ ًَبَُِْْوِ ًََّجَُْؾُ َّوْجِغُ ًَاَُِّوُ ًَضِريَحً ؤَػْؼَبكبً َُوُ كَُْؼَبػِلَوُ ؽَََنبً هَوْػبً اَُِّوَ ُّوْوِعُ ُاَُّنِ مَا َْٖٓ﴿ -ٕ٘ٗ

خطاب اآلية ُب منتهى الفصاحة كأعلى مراتب الببلغة ، ٰبث على اإلنفاؽ ٗبعناه العاـ أبسلوب 
 َذا )َمنْ ستئذاف ايدخل إٔب ا٤بشاعر كٰبرؾ الضمائر ببل رفيع مشٌوؽ ٯبد الفرد لذة ُب تنفيذه ألنو 

كٓب يقل )يقرض الناس( لكي يشعر الفقراء أبف للا معهم ، اآلية بواقعها أمر  اّلِلََّ( يُػْقِرضُ  الَِّذي
ستفهاـ ، ألف ذلك أبلغ ُب ٙبريك أحاسيس ا٤بؤمنْب ، ٓب يستقرض للا سبحانو كأتى بو بصيغة اال

ىو الغِب ا٢بميد ، كٓب يستدين ك٫بن كلنا فقراء إليو سبحانو ، بل أراد أف على ا٢بقيقة كيف ك 
ىو ما يستحسنو  َحَسناً( )قَػْرضاً يرٌغب عباده على اإلنفاؽ ُب سبيلو ليبلوىم أيهم أحسن عمبلن 

اتاج ككاف اإلنفاؽ ُب موضعو ا٤بناسب ضمن حدكد ا٢بكمة كا٤بصلحة كليس فيو رايء كال ٠بعة، 
ا٢ببلؿ كيبذؿ عن رضا كطيب نفس بقصد رضا للا كال تظنوا أف اإلنفاؽ يقلل من ما كاف من 

كىنا أطلق القرض  .)جيويديكيٍا ٗبىٍا يػىٍفُبى تػىٍعتىٍاضيويٍا عىٍنوي ٗبىٍا يػىبػٍقىى( ف غرر الكم، أموالكم بل يضاعفها
قرض معنوم مرف  ليكوف كل إنساف بقدره ، حٌب التضحية كا١بود ابلنفس أقصى غاية ا١بود ، ىو

 يُنِفُقوفَ  الَِّذينَ  َمَثلُ ﴿كما قاؿ تعأب   َكِثريًَة( َأْضَعافاً  َلوُ  )فَػُيَضاِعَفوُ كحسن ما داـ ُب سبيل للا 
بُػَلةٍ  ُكلِّ  ِف  َسَناِبلَ  َسْبعَ  أَنْػبَػَتتْ  َحبَّةٍ  َكَمَثلِ  اّلِلَِّ  َسِبيلِ  ِف  َأْمَواََلُمْ   ِلَمنْ  ِعفُ ُيَضا َواّلِلَُّ  َحبَّةٍ  ِماَئةُ  ُسنػْ
ع  تُػْرَجُعوَف( َوِإلَْيوِ  َويَػْبُسطُ  يَػْقِبضُ  )َواّلِلَُّ ،  ُِٔالبقرة/ ﴾َيَشاءُ  كللا يضيق الرزؽ عن قـو ، كيوسًٌ

( ، قاؿ تعأب :  ف غرر الكم، على آخرين ضمن نظاـ األسباب كا٤بسببات )ًلكيلًٌ شىٍيءو سىبىبه
َناهُ ﴿ كعلة القبض كالبسط أك  َويَػْبُسُط( يَػْقِبضُ  ، )َواّلِلَُّ  ْٖهف/الك ﴾َسَبباً  َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوآتَػيػْ

 عن ، ِٕالشورل/ ﴾اأَلْرضِ  ِف  لَبَػَغْوا ِلِعَباِدهِ  الرِّْزؽَ  اّلِلَُّ  َبَسطَ  َوَلوْ ﴿السبب ُب السعة كالفقر كقولو 
( عىمىلو  عىنٍ  مىٍضميوفه  رًٍزؽه  يىٍشغىٍلكى  )الى  : )ع( العسكري اإلماـ  األغنياء أيها أنفقوا ّْٖ/ٖٕالبحار مىٍفريكضو

ف هنج الببلغة  ، ّٗسبأ/ ﴾َُيِْلُفوُ  فَػُهوَ  َشْيءٍ  ِمنْ  أَنَفْقُتمْ  َوَما﴿ ، للا يرضي ما على للا ٗباؿ كال تبخلوا
ٍادى  اًب٣بٍىلىفً  أىيٍػقىنى  )مىنٍ  :ٖٛٔحكم  ُب  ًلمي اٍلميسٍ  أىخيويهي  إلىٍيوً  ًإٍحتىاٍجى  )مىنٍ  : )ص( النيب عن ، اًبٍلعىًطيىًة( جى

 : ()ع الصادؽ اإلماـ عن ،ُّٖصَُّارحالب ا١بٍىنًَّة( رًيحٍ  عىلىٍيوً  للاي  حىرَّـى  يػىٍفعىلٍ  فػىلىمٍ  عىلىٍيوً  يػىٍقًدري  كىىيوى  قػىٍرضو 
  .ِٓصٔكسائل الشيعة ابىًٍطلو ًمثٍػلىٍيًو( ُبٍ  أىنٍػفىقى  كىجىلَّ  عىزَّ  ً  حىقَّان  مىنىعى  )مىنٍ 
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 ػَََْْزُْْ ىََْ هَبٍَ اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ ُٗوَبرَِْ ٌَِِٓبً َُنَب اثْؼَشْ َُيُْْ ُِنَجٍِِّ هَبٌُُا بِمْ ٌٍََُٓ ثَؼْلِ ِْٖٓ بٍِْوَائََِْ ثَنِِ ِْٖٓ َُْٔإلٍا بََُِ رَوَ ؤََُْْ﴿ -ٕٙٗ
 اُْوِزَبٍُ ػََِْْيِْْ ًُزِتَ كَََِّٔب ًَؤَثْنَبئِنَب كَِّبهَِٗب ِْٖٓ ؤُفْوِعْنَب ًَهَلْ اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ ُٗوَبرََِ ؤَالَّ َُنَب ًََٓب هَبٌُُا رُوَبرٌُِِا ؤَالَّ اُْوِزَبٍُ ػٌََُِْْْْ ًُزِتَ بِْٕ

 ﴾ثِبُظَّبُِِٔنيَ ػٌَِِْْ ًَاَُِّوُ ِٓنْيُْْ هَِِْالً بِالَّ رٌٌَََُّْا
ُتمْ  َىلْ : الرؤساء كالقادة الذين ٲبلؤكف العيوف عظمة كهباء ،  اْلَمبلِ  نكم أف : ىل يتوقع م َعَسيػْ

: تشّب اآلية إٔب أف أكضاع  اْلبلصة. ٘ببنوا، ىذه قصة من قصص القرآف للعربة كا٤بوعظة البليغة
اٍ عن النيب )ص( بِب إسرائيل ساءت بعد موسى )ع( كتعرضوا من جديد ٢بكم الطغاة   تىكيوينػيوياٍ  )كىمى

اء من األنبياء يقيموف أمر للا كاف ٤بوسى )ع( بعد موتو خلف  ،ُْٕٗٗكنز العماؿ خربعىلىٍيكيٍم!( يػيوىٔبَّ 
 )ابْػَعثْ ُب بِب إسرائيل كمن ىؤالء ا٣بلفاء نيب ذكره للا كٓب يسمو ، ُب يـو أاته ٝباعة كقالوا لو : 

ُتمْ  َىلْ  اّلِلَِّ قَاؿَ  َسِبيلِ  ِف  نُػَقاِتلْ  َمِلكاً  لََنا  فقاؿ ٥بم تُػَقاتُِلوا( َأالَّ  اْلِقَتاؿُ  َعَلْيُكمْ  ُكِتبَ  ِإفْ  َعَسيػْ
 َسِبيلِ  ِف  نُػَقاِتلَ  َأالَّ  لََنا َوَما )قَاُلواختربىم ، إ٘ب أتوقع ٚباذلكم إذا كتب عليكم القتاؿ نبيهم كقد ا

نسائنا ابلقهر ، فأكحى للا إٔب نبيو  ىبى ستؤب على أرضنا كسي اك َوأَبْػَنائَِنا(  ِدََيِرنَ  ِمنْ  ُأْخرِْجَنا َوَقدْ  اّلِلَِّ 
، قالوا كيف يكوف لو ا٤بلك علينا كىو ليس عريق النسب كفارغ اليد  أ٘ب إخَبت لكم طالوت ملكان 

 ﴾َواجلِْْسمِ  اْلِعْلمِ  ِف  َبْسَطةً ﴿من ا٤باؿ ، فقاؿ النيب إف زعامة ا١بيش ال ٙبتاج نسب كإ٭با ٙبتاج إٔب 
، كأعطاه مؤىبلت الزعامة ، كاف طالوت رجبلن ذكيان عا٤بان مدبران متْب األعصاب ضخم  ِْٕالبقرة/

ُهْم( َقِليبلً  ِإالَّ  تَػَولَّْوا اْلِقَتاؿُ  َعَلْيِهمْ  ُكِتبَ  )فَػَلمَّاالقامة رجل ا٢برب كالقتاؿ  ٚباذلوا كىذا ما كاف  ِمنػْ
إهنم كانوا ُب ا٢بقيقة فاسدين  -ٔ: فائدة متوقعان منهم إاٌل القليل صٌمموا على ا١بهاد ٨بلصْب 

ألهنم عند ا٢باجة يتخاذلوف كيتعللوف اب٤بعاذير ذليلْب ، كرجوعهم إٔب دينهم كنبيهم كاف مزيفان 
لو مؤىبلت علمية كعملية ، كلو  (َواجلِْْسمِ  اْلِعْلمِ  ِف  َبْسَطةً ) -ٕ .ِِبلظَّاِلِمَي( َعِليمٌ  )َواّلِلَُّ الواىية 

ركح قيادية كقدرة ببلغية ٕبيث تتعادؿ مؤىبلتو القيادية مع مؤىبلتو ا٣بطابية كالتبليغيةفبل تتغٌلب 
تو ا٣بطابية كالببلغية على قدرتو القيادية )أك ابلعكس( كال تربز عنده القدرة القيادية كالسيادية قدر 

كتضعف عنده القدرة العلمية كا٣بطابية ، كىذا التوازف ا٤بتعادؿ كا٤بتبادؿ بْب ا٤بوىبتْب ضركرة لنجاح 
الكرٲبة بدعاء اإلفتتاح  ا٤بسؤكلية ، كىكذا مطالب اإلماـ ا٤بهدم )عج( ُب هنضتو العا٤بية كدكلتو

اٍ  بقولو )كى٘بىٍعىلينىاٍ  ، ًإٔبى  الدُّعىٍاةً  ًمنى  ًفيػٍهى ٍبيًلكى  ًإٔبى  كىاٍلقىٍادىةً  طىٍاعىًتكى نٍػيىاٍ  كىرىٍامىةى  هًبىاٍ  كىتػىٍرزيقػينىاٍ  سى  .كىااٍلًخرىًة( الدُّ
 بَِّٕ هَبٍَ أَُْبٍِ ِْٖٓ ٍَؼَخً ُّاْدَ ًََُْْ ِٓنْوُ ثِبُُِْْٔيِ ؤَؽَنُّ ػََِْْنَبًََٗؾُْٖ أُُِْْيُ َُوُ ٌٌَُُّٕ ٌبًهَبٌُُاؤََََِِّٗٓ ؿَبٌُُدَ ٌَُُْْ هَلْثَؼَشَ اَُِّوَ بَِّٕ َٗجُِّْيُْْ َُيُْْ ًَهَبٍَ﴿-ٕٚٗ

 ﴾ػٌَِِْْ ًَاٍِغٌ َّشَبءًَُاَُِّوُ َْٖٓ ٌَُِْٓوُ ُّاْرِِ ًَاَُِّوُ ًَاُْغَِِْْ اُْؼِِِْْ ثََْـَخًكِِ ًَىَاكَهُ ػٌََُِْْْْ اطْـَلَبهُ اَُِّوَ
ختار ٥بم طالوت ملكان كقائدان عسكراين ٣ببلصهم من طاغيتهم كشدهتم اأخربىم نبيهم أبف للا قد 

عَبض اليهود أبف طالوت ليس من سبللة ملوؾ إسرائيل كال ٲبلك اكذلتهم ، فهو رجل ا٤برحلة ، ف
ز ابلقدرات العقلية كالقوة ثركهتم بينما إختيار للا الصفات األىم ٥بم ، فطالوت رجل كفؤ كيتمي
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َنا( اْلُمْلكُ  َلوُ  َيُكوفُ  َأنَّ  )قَاُلوا كالسلطة ا٤بلك لتسٌلم تؤىبلنو الٍب ا١بسمية  بيت يعتربكف كىم َعَليػْ
 ِمْنوُ  ِِبْلُمْلكِ  َأَحق   )َوََنْنُ  البيتْب ىذين من ليس كطالوت إسرائيل بِب ُب ٧بصوران  ا٤بلك كبيت النبوة

ستعبلئية ألف فينا من ىو من أكالد ا٤بلوؾ ، كطالوت فقّب كالنظرة اال اْلَماِؿ( ِمنْ  ةً َسعَ  يُػْؤتَ  َولَْ 
رٌ  َأنَ ﴿ الشيطاف قوؿ غرار على مدانة  َوزَاَدهُ  َعَلْيُكمْ  اْصَطَفاهُ  اّلِلََّ  ِإفَّ  )قَاؿَ  ، ُِاألعراؼ/ ﴾ِمْنوُ  َخيػْ
 الشجاعة إٔب بل ، اب٤باؿ كالتفاخر النسب إٔب تاجٙب ال ا١بيوش زعامة ألف َواجلِْْسِم( اْلِعْلمِ  ِف  َبْسَطةً 

 ُمْلَكوُ  يُػْؤِت  )َواّلِلَُّ  آنذاؾ كأشجعهم إسرائيل بِب أعلم طالوت ككاف ا٤برحلة، مع تتناسب الٍب كالكفاءة
 ، ابلتوفيق كدعمو النصر أسباب لو سٌخر كقد ، منكم اب٤بصاّب أعلم كىو  فا٤بلك َيَشاُء( َمنْ 

 األمور بو تستقيم الذم ا٤بشركع ا٢بق ا٤بلك ىنا اب٤بلك ا٤براد أبف يشعر تعأب للا ٔبإ ا٤بلك كإضافة
 كاسع َعِليٌم( َواِسعٌ  )َواّلِلَُّ  .كغصبان  ظلمان  ا٤بأخوذ ا٤بلك مقابل ُب كالعباد الببلد كتنهض ا٢بضارية

 ٩با أبدع إلمكافاب كليس ، ا٤بناسب ا٤بكاف ُب ا٤بناسب الرجل فهو ابلرائسة يليق ٗبن عليم الفضل
 مواىب كتشاؼا عن نغفل ال أف درسان  يعطينا كىذا َلُكْم( بَػَعثَ  َقدْ  اّلِلََّ  )ِإفَّ  -ٔ :فائدة  .كاف

)آلىةي  : )ع( علي اإلماـ عن -ٕ .حضاراين  الناىض اجملتمع ٣بدمة بعلم ستثمارىااك  ا٤بغمورين األشخاص
سىةى  طىلىبى  )مىنٍ  : )ع( الصادؽ اإلماـ عن -ٖ .َْٕ/ُٖشرح النهج الصٍَّدًر( سىعىةي  الٌرايىٍسىةً   ،حىقٌو  ًبغىٍّبً  الٌرائٍى

( لىوي  الطٍَّاعىةى  حيًرـى   السليم العقل َواجلِْْسِم( اْلِعْلمِ  ِف  )َبْسَطةً  السابقة اآلية راجع ،ِّٕٙبف العقوؿ ص ًٕبىقٌو
 .السليم ا١بسم ُب

 ىَبهًَُٕ ًَآٍُ ٌٍََُٓ آٍُ رَوَىَ َِّٓٔب ًَثَوَِّْخٌ هَثٌُِّْْ ِْٖٓ ٌٍَِْنَخٌ كِْوِ اُزَّبثٌُدُ َّإْرٌَُِْْْ ؤَْٕ ٌُِِْٓوِ آَّخَ بَِّٕ َٗجُِّْيُْْ َُيُْْ ًَهَبٍَ﴿ -ٕٛٗ

 ﴾ُٓآِْنِنيَ ًُنزُْْ بِْٕ ٌَُُْْ َّٓخً مَُِيَ كِِ بَِّٕ أَُْالئٌَِخُ رَؾُِِْٔوُ
رقة تطمئنهم على أف تنصيب عَباض على طالوت ببياف كفاءتو ، تطٌلب ا٤بوقف معجزة خابعد اال

ككانت ا٤بعجزة ٦بيء ا٤ببلئكة بطريقة  التَّابُوُت( أيَْتَِيُكمْ  )َأفْ طالوت ملكان عليهم إ٭با ىو من للا 
غّب مألوفة حاملة التابوت : كىو صندكؽ صغّب الذم كاف موسى يضع التوراة فيو ، كقد رفعو للا 

تسكن  رَبُِّكْم( ِمنْ  َسِكيَنةٌ  )ِفيوِ ائيل كمعاصيهم إٔب السماء بعد كفاة موسى سخطان على بِب إسر 
إليو نفوسكم كتطمئن قلوبكم كيثبتوف كال يفركف من القتاؿ ككاف للتابوت شأف ديِب مبارؾ عظيم 

كُب التابوت بقية من آاثر آؿ موسى كآؿ  اْلَمبلِئَكُة( ََتِْمُلوُ  َىاُروفَ  َوآؿُ  ُموَسى آؿُ  تَػَرؾَ  ممَّا )َوبَِقيَّةٌ 
اركف كىي عصا موسى كثيابو كعمامة أخيو ىاركف كبعض األلواح الٍب كتبت فيها التوراة ٙبملو ى

 ِف  )ِإفَّ ا٤ببلئكة كىي تنزؿ من السماء إٔب األرض حٌب كضعتو بْب يدم طالوت كالناس ينظركف 
ار للا لطالوت ملكان إف ُب نزكؿ التابوت لعبلمة كاضحة إلختي ُمْؤِمِنَي( ُكنُتمْ  ِإفْ  َلُكمْ  آليَةً  َذِلكَ 

: كاف بنو إسرائيل أعزة كرماء أقوايء ملتزمْب ما داـ  فائدة .ميٍؤًمًنْبى  كينتيمٍ  عليكم كعنايتو بكم ًإفٍ 
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ذلك الصندكؽ معهم، كلكن بعد ىبوط إلتزامهم الديِب كغلبة األعداء عليهم رفعو للا منهم ، 
 .كأصابتهم الذلة ٗبا كسبت أيديهم

 اؿْزَوَفَ َْٖٓ بِالَّ ِٓنِِّ كَةَِّٗوُ َّـْؼَْٔوُ َُْْ ًََْٖٓ ِٓنِِّ كٌَََِْْ ِٓنْوُ شَوِةَ كََْٖٔ ثِنَيَوٍ ُٓجْزٌَُِِْْْ اَُِّوَ بَِّٕ هَبٍَ ثِبُْغُنٌُكِ ؿَبٌُُدُ ظَََكَ كَََِّٔب﴿ -ٜٕٗ
 ُٓالهٌُ ؤََّٗيُْْ َّظُنٌَُّٕ اَُّنَِّٖ هَبٍَ ًَعُنٌُكِهِ ثِغَبٌُُدَ اٌََُّْْْ َُنَب ؿَبهَخَ ال هَبٌُُا َٓؼَوُ آَٓنٌُا اَُّنًََِّٖ ىٌَُ عَبًَىَهُ كَََِّٔب ِٓنْيُْْ هَِِْالً بِالَّ ِٓنْوُ كَشَوِثٌُا ثَِْلِهِ ؿُوْكَخً

 ﴾اُظَّبثِوَِّٖ َٓغَ ًَاَُِّوُ اَُِّوِ ثِةِمِْٕ ًَضِريَحً كِئَخً ؿََِجَذْ هََِِِْخٍ كِئَخٍ ِْٖٓ ًَْْ اَُِّوِ
بتعدكا عنها ،  ا: إنفصل هبم عن البلد ك َفَصَل كسار هبم إٔب قتاؿ عدكىم ، فلما قاد طالوت قومو 

ختبارىم حٌب ٲبيز الصابر من الضاجر اكاف قد رأل منهم من ضعف العزائم كا٥بمم ما ٰبتاج إٔب 
َتِليُكمْ  اّلِلََّ  ِإفَّ  )قَاؿَ  طشهم فأخربىم أهنم سيبلقوف هنران كعليهم أاٌل يشربوا منو رغم ع بِنَػَهٍر( ُمبػْ

( فَػَلْيسَ  ِمْنوُ  َشِربَ  )َفَمنْ كتعبهم  رتول منو فليس مؤىبلن للسّب مع جنود للا ُب مهمتهم افمن  ِمِنِّ
( فَِإنَّوُ  َيْطَعْموُ  لَْ  )َوَمنْ الكربل  كمن ٓب يشرب منو فإنو ا٤بؤىل للسّب معي، فهو إمتحاف عسّب  ِمِنِّ

فأذف ٥بم بغرفة كاحدة بيده من ا٤باء  بَِيِدِه( ُغْرَفةً  َرؼَ اْغتػَ  َمنْ  )ِإالَّ ختبارىم أماـ الفتح الكبّب ال
ُهْم( َقِليبلً  ِإالَّ  ِمْنوُ  )َفَشرِبُواتذىب ابلعطش ببل إرتواء  أطاعت األمر فلم تشرب أك شربت قليبلن  ِمنػْ

نطلق هبا ٤بقابلة جيش العدك الضخم ، كىنا كاف اإلمتحاف اففازت بكرامة السّب مع طالوت الذم 
جتاز النهر مع الذين صربكا على العطش ا٤با  َمَعُو( آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُىوَ  َجاَوزَهُ  )فَػَلمَّااآلخر  العسّب

 جبَاُلوتَ  اْليَػْوـَ  لََنا طَاَقةَ  ال )قَاُلواكالتعب كرأكا كثرة عدكىم إعَباىم ا٣بوؼ فقاؿ فريق منهم 
جالوت ملك العمالقة ، فنحن قلة كىم   ال قدرة لنا على قتاؿ األعداء مع قائد جيشهم َوُجُنوِدِه(

( ُمبلُقو َأنػَُّهمْ  َيظُن وفَ  الَِّذينَ  )قَاؿَ كثرة  قاؿ ا٤بؤمنوف من إتباع طالوت الصابركف بعـز كثبات  اّلِلَِّ
 ِفَئةٍ  ِمنْ  )َكمْ كىم على يقْب أهنم مبلقو للا إبحدل ا٢بسنيْب إما النصر كإما الشهادة ُب سبيل للا 

( ِبِِْذفِ  َكِثريَةً  ِفَئةً  تْ َغَلبَ  َقِليَلةٍ  كم من فئة قليلة تسلحت ابلعقيدة كالصرب ك٥با العدة ا٢بربية   اّلِلَِّ
البسيطة ، فنصرىا للا على فئة كثّبة العدد كالعٌدة خاكية اإلٲباف كضعيفة اإلرادة ، كللا ال ييذؿي من 

فهو  الصَّاِبرِيَن( َمعَ  َواّلِلَُّ ) مكعددى م، كال ييعٌز من خذلو كإف كثرت عدهتمينصره كإف قل عددى
ينصرىم على عدكىم كفيو حث على الصرب ا١بميل ا٤بؤدم إٔب النصر ا١بليل ، كالثقة اب عند 

: إمتحاف ا١بيش كحيسن تدريبو كاإللتزاـ اب٣بطة ا٤برسومة  فائدة : من عوامل النصر .الشدائد
ية أكثر من الكمية كإعداد القوة الٍب ترىب عتماد على النوعكطاعة القائد الكفؤ كعدـ ٨بالفتو كاال

 .عدٌك للا كعدكٌكم
 ﴾اٌَُْبكِوَِّٖ اُْوٌَِّْ ػَََِ ًَاْٗظُوَْٗب ؤَهْلَآَنَب ًَصَجِّذْ طَجْواً ػََِْْنَب ؤَكْوِؽْ هَثَّنَب هَبٌُُا ًَعُنٌُكِهِ ُِغَبٌُُدَ ثَوَىًُا ًَََُّٔب﴿ -ٕٓ٘
َنا َأْفرِغْ  )رَبػََّنا  .: أفرغ اإلانء إخبلؤه َصْبًا( َعَليػْ
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َنا َأْفرِغْ  : صٌب علينا الصرب صٌبان كإخبلؤه من الفشل كالضجر كا٤بلل كالكسل كا١بهل كخيبة َعَليػْ
جاء نكرة إشارة إٔب طلب كثرة الصرب الذم يكفي للنصر ، كىو  )َصْبًا(األمل ككل السلبيات ك

كزيل عنا ا١بهل ، كصيبَّ علينا الصرب  إستعارة تشبيهية ببلغية ، أخلو منا الضجر كأفرغ منا الكسل
فيمؤل كياننا كلو ظاىره كابطنو فيلقي ُب القلب قوةن كقدرةن كبردان كسبلمان ، كىذه تربية قرآنية ٭بوذجية 
عامة أف تبدأابلتخلية من الضجر ككل السلبيات ٍب التحلية ابلصرب ككل اإلٯبابيات ا٤بمكنة ، 

ألعداء ا٤بدربْب على ا٢بركب ، كظهركا أمامهم كجهان لوجو أماـ : ٤با برزكا ١بالوت كجنوده ااملعىن
َنا َأْفرِغْ  رَبػََّنا )قَاُلواذلك ا١بيش ا١برار ٓب يصبهم ا٣بوؼ كإ٭با  دعوا للا متضرعْب إليو َصْبًا(  َعَليػْ

ربنا تصب علينا صربان ٲبؤل كياننا كيشمل ٝبعنا كيوحد صفوفنا لنقول  -ٔبثبلث حاجات مهمة 
إرزقنا عوامل الثبات من قوة القلب كإلقاء الرعب ُب  -ٕ .َأْقَداَمَنا( )َوثَػبِّتْ اؿ أعدائنا على قت

قلوب األعداء ، كثبات القدـ داللة على كماؿ القوة كالقدرة كالرسوخ كعدـ التزلزؿ كقت ا٤بقاكمة 
، أنصران  ُِٔآؿ عمراف/ ﴾اّلِلَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ِإالَّ  النَّْصرُ  َوَما﴿ -ٖ .اْلَكاِفرِيَن( اْلَقْوـِ  َعَلى )َواْنُصْرنَ 

نتصر بنا كأنصران نصران عزيزان كإفتح لنا فتحان يسران كإجعل لنا من لدنك سلطاانن نصّبان كأرزقنا كرامة اك 
كىذه ا٢باجات الثبلث دليل  .الدنيا كاآلخرة ، عندما ينهـز أعداءان كنكسب حبلكة الظفر ابلنصر

( ر الكم ف غر  ،على تقدٙب أسباب النصر ٨باطب ابنو دمحم بن  عن اإلماـ علي )ع()ًلكيلًٌ شىٍيءو سىبىبه
ًجًذؾى )أسنانك( عىلىى عىضَّ  ،تػىزيؿٍ  كىالى  اى١ٍبًبىٍاؿي  : )تػىزيكؿي ا٢بنفية  )ثبًٌت( ُب  ًتدٍ  ،ٝبيٍجيمىتىكى  اىى  أىًعرً  ،انٍى
انىوي( اىً  ًعٍندً  ًمنٍ  اىلنٍَّصرى  أىفَّ  ًإٍعلىمٍ  كى  ،بىصىرىؾى  غيضَّ  كى  ،اىٍلقىٍوـً  أىٍقصىى بًبىصىرًؾى  ًإٍرـً  ،قىدىمىكى  اىألىٍرضً   .سيٍبحى
الدعاء مع العمل ضركرم ، كلكن الدعاء ليس بديبلن عن العمل ، كاألدعية  َأْفرِْغ( )رَبػََّنا:  فائدة

  ا٣بالصة مستجابة.

َوُ ًَاُْؾٌَِْٔخَ أُُِْْيَ اَُِّوُ بهًَُآرَ عَبٌُُدَ كَاًًُكُ ًَهَزَََ اَُِّوِ ثِةِمِْٕ كَيَيٌَُٓىُْْ﴿ -ٕٔ٘  ثِجَؼْغٍ ثَؼْؼَيُْْ اُنَّبًَ اَُِّوِ كَكْغُ ًٌََُْال َّشَبءُ َِّٓٔب ًَػََِّٔ

 ﴾اُْؼَبَُِٔنيَ ػَََِ كَؼٍَْ مًُ اَُِّوَ ًٌَََُِّٖ األَهْعُ َُلَََلَدْ
، مع الفوارؽ الكبّبة  ستجاب للا دعاء قـو طالوت ، كحقق للا ٥بم النصر على أعدائهم األقوايءا

 ُىمْ  َوالَِّذينَ  اتػََّقْوا الَِّذينَ  َمعَ  اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿بينهما ُب العدة كالعدد كالقدرة كالقوة ، ٩با يدؿ على 
كاف داكد شاابن من بِب إسرائيل كأحد قادة جيش   َجاُلوَت( َداُوودُ  )َوقَػَتلَ ،  ُِٖالنحل/ ﴾ُمِْسُنوفَ 

اين كقائدان عسكراين ٨بيفان من العمالقة ، كأراد للا لّبم البشر أف ملكان قو  )جالوت(طالوت ككاف 
الشاب الصغّب ا٤بؤمن الشجاع ، يغلب ا٤بلك القائد القوم ا١ببار العمبلؽ إبذف للا، عندما يهيء 

نتصار ، كإذا أراد للا شيئان ىيء أسبابو ، كصار لداكد بقتل عدكه جالوت من للا لو أسباب اال
معة ما كرث بو ملك بِب إسرائيل كىذا يدؿ على أنو سبق القـو ٗببادرة ٩بيزة جعلتو الشهرة كالس

يسبق طالوت القائد العاـ كيقود القـو بدالن عنو فلما ظهر لطالوت شجاعة داكد زكجو إبنتو! 
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ٯبتمع ُب بِب إسرائيل كا٢بكمة ىي النبوة ، كٓب  َيَشاُء( ممَّا َوَعلََّموُ  َوالِْْكَمةَ  اْلُمْلكَ  اّلِلَُّ  )َوآاَتهُ 
 .ا٤بلك كالنبوة قبلو إالٌ لو كأنزؿ عليو الزبور

٩با يشاء للا تعليمو إاٌيه من صنعو الدركع إبالنة ا٢بديد ككاف ال أيكل إاٌل من  َيَشاُء( ممَّا )َوَعلََّموُ 
الوحوش عمل يده ، كعٌلمو منطق الطّب كتسبيح ا١بباؿ ككاف صوتو حسنان ككاف إذا قرأ الزبور تدنو 

 َلَفَسَدتْ  بِبَػْعضٍ  بَػْعَضُهمْ  النَّاسَ  اّلِلَِّ  َدْفعُ  )َوَلْوالحٌب يؤخذ أبعناقها ، كتطلبو الطّب خاضعة لو 
تكشف ىذه اآلية عن سنة من سنن للا التأرٱبية كحكمان من األحكاـ اإلجتماعية ا٤بهمة  اأَلْرُض(

: الرد بقوة ، كىو قانوف الصراع الدفع، ، كتبْب ا٢بكمة من مشركعية ا١بهاد كالقتاؿ ضد أعداء للا
التأرٱبي العاـ بْب ا٣بّب كالشر كاسع الداللة ، إنو ليس صراع من أجل ا٤بغاٖب ككسب األ٦باد 
الفردية، إ٭با ىو دفع الفساد كل فساد من أجل الصبلح كل الصبلح ُب األرض كل األرض ، 

كٰبرؾ كل ذم شعور كإحساس ، من  كدفع بعض الناس ببعض ، قانوف إنسا٘ب يسرم مع الفطرة
مصاديق قانوف الدفع اإلجتماعي غلبة ا٤بؤمن الصاّب على الكافر الفاسد كقد يتحقق بدفع للا 

  .العذاب عن األشرار بسب األبرار
هي  اٍلميٍسًلمً  الرَّجيلً  ًبصىبلحً  ييٍصًلحي  للاى  : )ًإفَّ عن النيب )ص(  كىالى  )جّبانو( تًوً ًديٍػرى  كىأىٍىلى  كىلىًدهً  كىكىلىدى  كىلىدى

ـى ًفٍيًهٍم !( ًحٍفظً  ُب  يػىزىاليوفى  ، كقد يتحقق قانوف الدفع بتسليط الظآب على ُّٗ/٦ِبمع البياف للًا مىٍا دىٍا
الظآب كتضعيف شوكتو ليستعد ا٤بصلح كيتمكن من قهره ، كيتعمم قانوف الدفع بْب الناس ٗبطلق 

آية الدفع  .ذكّب أك األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكراإلرشاد إٔب ا٢بق عن طريق النصيحة أك الت
، كلواله ٤با  فضيلة امللك وإستبلـ السلطة للمؤمنيستنباطية على ااإل٥بي بْب الناس فيو داللة 

، ففي قوة أحدٮبا قوة لآلخر ، ألف الدين  )الدين وامللك توأماف(إنتظم أمر العآب ، ك٥بذا قيل 
 : )مىنٍ ف غرر الكم .أساس لو فمهدـك كما ال حارس لو فضائع أساس كا٤بلك حارس ، كما ال

ٍاًدمىان  ميٍلكىوي  جىعىلى  ٍاًدمان  ًديٍػنىوي  جىعىلى  كىمىنٍ  ، سيٍلطىٍافو  كيلُّ  لىوي  ًإنٍػقىٍادى  ًلًديًٍنوً  خى  كيلُّ  ًفٍيوً  طىًمعى  ًلميٍلًكوً  خى
 ) تػينىٍا ًعبىٍادىةه  : قيلًإٍنسىٍافو كىكذا يكوف قانوف الدفع عامان  .ًعبىٍادىتػينىٍا ًسيىٍاسىةه(كى  ،)٫بىٍني قػىٍوـه سيىٍاسى

كمستمران ، كلو دفع ظاىر كدفع خفي ، كدفع مباشر كغّب مباشر كدفع ابلقوة كدفع ابلعلم كدفع 
،اٍلعىدي  بًوً  : )الى تىٍستىًقٍيمي ا٢بٍىيىٍاةي ًإالَّ ًبقىًومٌو يػيقىاتىلي عن اإلماـ علي )ع(للفرد كدفع للمجتمع كىكذا   كُّ

أتىٍمىني  ( ًمنى  لًلضًَّعيفً  ًبوً  كىيػيٍؤخىذي  السُّبيلي، ًبوً  كى ، كقد يكوف قانوف الدفع مع ِٓص التفسّب ا٤ببْب اٍلقىًومًٌ
األنبياء )ع( فبل ينقادي الناسي ٥بم ابلدليل كالربىاف ليؤمنوا كيستقيموا ، فإحتاجوا إٔب اجملاىدة ابلقتاؿ 

 يكوف ٥بم نقباء كنقباء موسى كحواريو عيسى كخلفاء دمحم، ٍب أف ٥بم آجاالن معينة فوجب أف 
)ص( كأئمة ا٥بدل ٲبتدكف ُب اجملتمعات إلعداد أجياؿ مؤمنة صا٢بة مؤىلة ٘بعل كلمة للا ىي 

  .العليا ككلمة أعدائو ىي السفلى ، كىذا من معا٘ب
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اٍئًم ريضَّعي  كىأىٍطفىٍاؿه  ريكَّعه  ًعبىٍاده  : )لىٍوالى  وعن النيب )ص( .بِبَػْعٍض( بَػْعَضُهمْ  النَّاسَ  اّلِلَِّ  )َدْفعُ   ،ريتَّعه  كىبػىهى
ٍابي  عىلىٍيكيمٍ  لىصيبَّ  عظيم  َفْضٍل( ُذو اّلِلََّ  )َوَلِكنَّ  .، كفيو معُب الدفعُّٗص٦ِبمع البيافصىبَّان(  اٍلعىذى

 )َعَلى ، ْٗالقمر/ ﴾رٍ ِبَقدَ  َخَلْقَناهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ِإنَّ ﴿عندما قٌدر األشياء كجعل ٥با مقاديرىا البلزمة 
 بعضهم ببعض يدفع فساد كلكنو ، األرضية الكرة على كل الناسكللا ذك فضل على  اْلَعاَلِمَي(

 كغّب العاقلة كلها العوآب يعم ، ففضلو تعأب فيخفف الفساد ُب األرض سواء يعلموف أك ال يعلموف
 اّلِلَِّ  ِلُسنَّةِ  جتَِدَ  فَػَلنْ ﴿ خلقو ُب تةالثاب للا سنن عن تكشف القرآف قصص من القصة ىذه .العاقلة
  .ّْفاطر/ ﴾ََتِْويبلً  اّلِلَِّ  ِلُسنَّةِ  جتَِدَ  َوَلنْ  تَػْبِديبلً 

 اّلِلَِّ  )َدْفعُ تتجسد إرادة للا كفضلو عرب األسباب الطبيعية ضمن الواقع العملي كقولو-ٔفائدة: 
 اإِلثِْ  َعَلى تَػَعاَونُوا َوال َوالتػَّْقَوى اْلِبِّ  َعَلى واَوتَػَعاَونُ ﴿ككقولو تعأب  بِبَػْعٍض( بَػْعَضُهمْ  النَّاسَ 

 إٔب نفسو ، ألنو سٌنةه من )الَدْفُع(كنسب للا تعأب ..(.اّلِلَِّ  َدْفعُ  )َوَلْوال-ٕ .ِا٤بائدة/ ﴾َواْلُعْدَوافِ 
ليها! كىو سينن للا ُب نظاـ اجملتمع البشرم، كعليو بُب نظاـ ىذا العآب حٌب يرث للا األرض كمن ع
ا٢بق   لنصرةا٤بعرب عنو ُب العصر ا٢بديث )بنظرية تنازع البقاء( كصراع ا٢بضارات ا٢بق مع الباطل 

ُهمْ  النَتَصرَ  اّلِلَُّ  َيَشاءُ  َوَلوْ ﴿: كقولو تعأب ُلوَ  َوَلِكنْ  ِمنػْ  الزََّبدُ  فََأمَّا﴿ ،ْدمحم/ ﴾بِبَػْعضٍ  بَػْعَضُكمْ  لِيَػبػْ
 اّلِلَِّ  َدْفعُ  َوَلْوال﴿، كمثلو قولو ُٕالرعد/ ﴾اأَلْرضِ  ِف  فَػَيْمُكثُ  النَّاسَ  يَنَفعُ  َما َوَأمَّا ُجَفاءً  فَػَيْذَىبُ 

 ﴾َكِثرياً  اّلِلَِّ  اْسمُ  ِفيَها يُْذَكرُ  َوَمَساِجدُ  َوَصَلَواتٌ  َوبَِيعٌ  َصَواِمعُ  ََلُدَِّمتْ  بِبَػْعضٍ  بَػْعَضُهمْ  النَّاسَ 
 .ْا٢بج/

 ﴾أُُْوٍَِِْنيَ َُِْٖٔ ًَبَِّٗيَ ثِبُْؾَنِّ ػََِْْيَ ىَبَٗزٌُِْ اَُِّوِ آَّبدُ رِِْيَ﴿ -ٕٕ٘
ُلوَىاتلك القصص العالية ا٤بقاـ  ( َعَلْيكَ  )نَػتػْ كمعها ا٢بق كفيها دركس كعرب كدستور حياة  ِِبْلَقِّ

 نزكدؾ بتجارب البشرية كلها كنورثك اي دمحم مّباث ا٤برسلْب اْلُمْرَسِلَي( َلِمنْ  )َوِإنَّكَ للعباد اب٢بق 
: علينا أف نتدبٌر هبذه اآلايت كالقوانْب كنتفهمها بدقة كنعمل هبا بشكل متوازو كال فائدة  .أٝبعْب

 ..نتعارض مع قوانينها كال نصطدـ مع نظامها ، لنحيا حياة كرٲبة طيبة يريدىا للا تعأب لنا
 

 انجزء انثانث مه انقزآن انكزيم
 

 اُْجَِّْنَبدِ َٓوََّْْ اثَْٖ ػَََِْ ًَآرَْْنَب كَهَعَبدٍ ثَؼْؼَيُْْ ًَهَكَغَ اَُِّوُ ًَََِّْ َْٖٓ ِٓنْيُْْ ثَؼْغٍ ػَََِ ْْثَؼْؼَيُ كَؼَِّْنَب اُوٍَُُُّ رِِْيَ﴿ -ٖٕ٘
 َْٖٓ ًَِٓنْيُْْ آََٖٓ َْٖٓ كَِٔنْيُْْ افْزََِلٌُا ًٌََُِْٖ دُاُْجَِّْنَب عَبءَرْيُْْ َٓب ثَؼْلِ ِْٖٓ ثَؼْلِىِْْ ِْٖٓ اَُّنَِّٖ اهْزَزَََ َٓب اَُِّوُ شَبءَ ًٌََُْ اُْوُلًُِ ثِوًُػِ ًَؤََّّلَْٗبهُ

 ﴾ُّوِّلُ َٓب َّلْؼََُ اَُِّوَ ًٌَََُِّٖ اهْزَزٌَُِا َٓب اَُِّوُ شَبءَ ًٌََُْ ًَلَوَ
ذكر الرسل كٓب يذكر رسالتهم لكوهنما فضيلة مشَبكة مفخمة كاحدة فالرسوؿ )ص(  الر ُسُل( )تِْلكَ 

ٍافى خيليقيوي الٍ  مع كوهنم ُب سلم الكماؿ كا١بماؿ كا١ببلؿ ُب  بَػْعٍض( َعَلى بَػْعَضُهمْ  )َفضَّْلَناقيٍرآفي( )كى
ذاهتم كمكتسباهتم ، كقد ٠بى للا ما لؤلنبياء من نعم كميزات تفضيبلن كنسبو إٔب نفسو عز كجل 

 )َوَماعتبار ، اب كنسبو إٔب أنفسهم اْختَػَلُفوا( )َوَلِكنْ ك٠ٌبى ما عند الناس من إجتهادات إختبلفان 
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( َفِمنْ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِبُكمْ  ال ينا٥با ذىٍركىةي اٍلغىٍاايىًٍت ) ف غرر الكمكما بكم من نقائص فمن أنفسكم ،  اّلِلَِّ
ٍاًت( كىكذا ٚبتلف الدرجات ٕبسب القدرات كا٤بهمات ك)ا٥بًٍمَّةي عىلىى إاٌل ذكك  ٍاىىدى التػٍَّهًذٍيًب كىاٍلميجى

ًر اٍلميًهمَّةً  ُهمْ ( قىدى ُ( َكلَّمَ  َمنْ  )ِمنػْ رفعة الدرجات على  َدرََجاٍت( بَػْعَضُهمْ  )َورََفعَ  كىو موسى )ع( اّلِلَّ
قدر رفعة النفوس كالكفاءات ، فمن الكفاءات ما ىو فاضل بذاتو كاآلايت البينات كالتأييد بركح 

 عن النيب )ص(تْب القدس، كمنو ما ىو فاضل بغّبه كتكليم موسى )ع( ، كقد ٝبع نبينا كلتا الفضيل
ًلمً  جىوىاًمعى  أيٍكتًٍيتي  : ًبًستٌو  األىٍنًبيىٍاءً  عىلىى : )فيضًٌٍلتي   ، اٍلغىنىائًمي  ٕبى  كىأيًحلَّتٍ  ، اًبلرٍُّعبً  كىنيًصٍرتي  ، اٍلكى

ا األىٍرضي  ٕبى  كىجيًعلىتٍ  افَّةن كىخيًتمى  ا٣بٍىٍلقً  ًإٔبى  كىأيٍرًسٍلتي  كىطىهيورنا ، مىٍسًجدن  ،ّْٗ/ُركح البيافًبيُّوفى( النَّ  يبى  كى
َنا اآلايت ا٤بعجزات الباىرات الظاىرات من إحياء ا٤بوتى إبذف للا  اْلبَػيَِّناِت( َمْرميََ  اْبنَ  ِعيَسى )َوآتَػيػْ

قويناه ٔبربيل للتشريف كابلركح اْلُقُدِس(  ِبُروحِ  )َوأَيَّْدَنهُ كشفاء ا٤برضى كأنزؿ معو اإل٪بيل كغّبىا 
بتعد أتباع األنبياء كأ٩بهم احيث  بَػْعِدِىْم( ِمنْ  الَِّذينَ  اقْػتَػَتلَ  َما اّلِلَُّ  َشاءَ  َوَلوْ )الطاىرة ا٤بقدسة 

يبْب للا  اْلبَػيَِّناُت( َجاَءتْػُهمْ  َما بَػْعدِ  )ِمنْ كأقوامهم عن رسالة نبيهم لتحقق مكاسب لنفسهم 
للطاعة كا٤بعصية لئلنساف ختيار منهجو الرسإب كيلقي ا٢بجة الواضحة على الناس، كيَبؾ حرية اال

ختلفت قلوهبم ابغيان بينهم ف اْختَػَلُفوا( )َوَلِكنْ ختياره حيث ال إنسانية ببل حرية اكىو مسؤكؿ عن 
عن اإلماـ كسيطر شيطاهنم كعاشوا النفاؽ كالتلوف ُب الدين ، بسبب خبث السرائر كسوء الضمائر 

ئى الصادؽ )ع(  ًطيػٍ نٍػيىٍا رىٍأسي كيلًٌ خى  بػىٍعدى  أيمَّةه  ٍختػىلىفىتٍ اً  : )مىاٍ  عن النيب )ص( ،ٕصّٕلبحار( ةو )حيبُّ الدُّ
ا اٍ  أىٍىلي  ظىهىرى  ًإالَّ  نىًبيًٌهى اٍ  أىٍىلً  عىلىىٍ  ابىًٍطًلهى ُهمْ ، ُُٖ/ٓشرح النهج (إاٌل ما شاء للا حىقًٌهى  آَمَن( َمنْ  )َفِمنػْ

ُهمْ كعمل ٗبنهج األنبياء  ختيار اليل داللة على حرية بعد كضوح ا٢بجة كالد َكَفَر( َمنْ  )َوِمنػْ
مشيئة ا١برب كالقهر أف يلجئهم إٔب  اقْػتَػتَػُلوا( َما اّلِلَُّ  َشاءَ  )َوَلوْ ختياره ااإلنساف ، كىو مسؤكؿ عن 

 َما يَػْفَعلُ  اّلِلََّ  )َوَلِكنَّ اإلتفاؽ فبل يتنازعوف كال يقتتلوف كلكن للا حكيم يفعل ما فيو ا٤بصلحة 
 كقدره فهو الفٌعاؿ ٤با يريد ككل ما يريده سبحانو ىو ا٢بكمة ككل ذلك عن قضاء للا يُرِيُد(

ٍافى  ٍا شىٍاءى للاي كى كىمىا تىشىاءيكفى ًإالَّ أىٍف يىشىاءى اَللَّي رىبُّ كقولو )  كىمىٍا ٓبٍى يىشىٍأ ٓبٍى يىكيٍن( ،كا٤بصلحة )فىمى
كإرادتو  دكد مشيئة للاقضى للا سبحانو أف تكوف حرية اإلنساف ضمن ح ِٗالتكوير/( اٍلعىالىًمْبى 

 .كمسؤكليتو عن أفعالو ُب حدكد قدرتو عز كجل كحكمتو
 ىُْْ ًَاٌَُْبكِوًَُٕ شَلَبػَخٌ ًَال فَُِّخٌ ًَال كِْوِ ثَْْغٌ ال ٌٌَّّْ َّإْرَِِ ؤَْٕ هَجَِْ ِْٖٓ هَىَهْنَبًُْْ َِّٓٔب ؤَٗلِوٌُا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ -ٕٗ٘

 ﴾اُظَّبٌَُُِٕٔ
 َعَلى﴿طاب للمؤمنْب ٰبثهم ٫بو اإلنفاؽ ٗبعناه العاـ ، كل إنساف ينفق بقدره كإمكانيتو ا٣ب

، ككل إنساف ينفق من موقعو بقدره ٩با عنده ، ىذا  ِّٔالبقرة/ ﴾َقَدرُهُ  اْلُمْقرِتِ  َوَعَلى َقَدرُهُ  اْلُموِسعِ 
 أكدعو عندكم ليختربكم ، ينفق من علمو ، كالعلم يزكو ابإلنفاؽ، كىذا ينفق من مالو ىو رزؽ للا
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 ﴾َفؤلَنُفِسُكمْ  َخرْيٍ  ِمنْ  تُنِفُقوا َوَما﴿. ك٫بوىا .كىذا ينفق ُب جاىو كىذا ينفق من شجاعتو
: ٖٛٔف هنج الببلغة حكم: )لىٍيسى ألىحىدو ًمٍن دينٍػيىٍاهي ًإالَّ مىٍا أىنٍػفىقىوي عىلىى أيٍخرىاٍهي(، ف غرر الكم .ِِٕالبقرة/

ٍادى اًبٍلعىًطيىًة( )مىٍن أىيٍػقىنى ابً  إف ىذه النفقات ا٤بتنوعة  ِفيِو( بَػْيعٌ  ال يَػْوـٌ  أيَِْتَ  َأفْ  قَػْبلِ  )ِمنْ ٣بٍىلىًف جى
َتِِن  َيَ ﴿ذخّبة لكم عند للا ، ُب يـو ال بيع فيو كال بضاعة كال ماؿ ، كالكل تقوؿ :   َقدَّْمتُ  لَيػْ

القريب ٤بداخلتو إايؾ ُب شؤكف حياتك فكأهنا  كا٣بليل الصديق ُخلٌَّة( )َوال، ِْالفجر/ ﴾ِلََياِت 
تتخلخل ا٤بودة كابة ، كتنقطع العبلقات يـو القيامة بْب األخبلء )األصدقاء( إاٌل بْب ا٤بتقْب 

حٌب ال تتكلوا  َشَفاَعٌة( )َوال ،ٕٔالزخرؼ/ ﴾اْلُمتَِّقيَ  ِإالَّ  َعُدو   لِبَػْعضٍ  بَػْعُضُهمْ  يَػْوَمِئذٍ  اأَلِخبلَّءُ ﴿
 ِإالَّ  َيْشَفُعوفَ  َوال﴿شفعاء تتوسط إلنقاذكم ، فبل شفاعة يـو القيامة من دكف إذف من للا على 
ٍدًؽ( : ف غرر الكم،  ِٖاألنبياء/ ﴾اْرَتَضى ِلَمنْ  ٍاًفٍع ا٣ٍبيليقى اٍلعىمىلى اًب٢بٍىقًٌ كىليزيكيـً الصًٌ  )َواْلَكاِفُروفَ )شى
ان كىىيوى يػىٍعلىمي أىنَّوي ظىٍآبه  عن النيب )ص(افركف كأيضان الظا٤بوف ىم الك الظَّاِلُموَف( ُىمْ  : )مىٍن أىعىٍافى ظىاًٍلمى

 )!  خىٍصمىوي  للاي  كىافى  للاً  ًعبىٍادى  : )مىٍن ظىلىمى ف غرر الكم، ُْٓٓٗكنز العماؿ خربفػىقىٍد بىرًئى ًمنى اإًلٍسبلىـً
ان )وعن النيب )ص( ، ًعبىٍاًدًه( ديكفى  تعبّب شديد ، ّٕٗٓكنز العماؿ خرب( سىلَّطىوي للاي عىلىٍيوً مىٍن أىعىٍافى ظىاًٍلمى

ستعانوا بنعمو االلهجة ، عرٌب عن التاركْب لئلنفاؽ كللزكاة كافرين ألهنم يستعلوف على أمر للا ، ك 
عن النيب على الكفر كالفسوؽ كالعصياف فلم يبقوا للعدؿ موضعان ، فلهذا حصر الظلم ا٤بطلق هبم! 

ف  ،ُُّصٔٗالبحارًإٍضًطرىٍارىان( األىٍشرىٍارً  ًإٔبى  مىاٍلىوي  للاي  صىرىؼى  ًإٍخًتيىٍاران  األىخيىٍارً  ًمنى  ماٍلىوي  مىنىعى  : )مىنٍ )ص(
(ف غرر الكم : )ظيٍلمي الضًَّعٍيًف أىٍفحىًش الظٍُّلًم(، ٖٔهنج الببلغة كتاب   .)ًمٍن أىٍفحىًش الظٍُّلًم ظيٍلمي اٍلًكرىاٍـً

 ثِةِمِْٗوِ بِالَّ ػِنْلَهُ َّشْلَغُ اَُّنُِ مَا َْٖٓ األَهْعِ كِِ ًََٓب أٌََََُّادِ كِِ َٓب َُوُ ٌٌَّْٗ ًَال ٍِنَخٌ رَإْفُنُهُ ال اُْوٌَُُّّْ اُْؾَُِّ ىٌَُ بِالَّ وَبَُِ ال اَُِّوُ﴿ -ٕ٘٘
 ًَىٌَُ ؽِلْظُئَُب َّئٌُكُهُ ًَال ًَاألَهْعَ أٌََََُّادِ ًُوٍُِّْْوُ ًٍَِغَ شَبءَ ثَِٔب الَّبِ ػِِِْٔوِ ِْٖٓ ثِشَِْءٍ ُّؾِْـٌَُٕ ًَال فَِْلَيُْْ ًََٓب ؤَّْلِّيِْْ ثََْْٖ َٓب َّؼَُِْْ

 ﴾اُْؼَظُِْْ اُْؼَُِِِّ
ر اإلسبلمي إذ ٙبوم أسس التصوٌ  ،٥با فضل كبّب لسمو معانيها كسعة دالالهتا )آية الكرسي(

اؿ كا١بماؿ كا١ببلؿ ، كذات للا تعأب كتنفي التوٮبات حوؿ ا٢بقيقة اإل٥بية ، ا١بامعة لصفات الكم
: مبالغة قياـ ابألمر على ٛبامو كدكامو كتقاؿ للقائم بذاتو  اْلَقي وـُ  .ستحقاؽ دكف غّبىاا٤بعبودة اب

 َعَلى قَاِئمٌ  ُىوَ  َأَفَمنْ ﴿كا٤بقيم لغّبه كبو تقـو كافة ا٤بخلوقات كٰبفظها كيدبر أمرىا كيقدر عليها 
ُ(:  املعىن العاـ .: نعاس ِسَنةٌ ،  ّّالرعد/ ﴾َبتْ َكسَ  مبَا نَػْفسٍ  ُكلِّ  ىذا اإلسم أعظم األ٠باء  )اّلِلَّ

التسعة كالتسعْب ألنو داؿ على الذات كالصفات ، كا١بامع ٤بعا٘ب سائر اإل٠باء ، فهو ٯبمع معا٘ب 
لذم األلوىية، كال يستحق الطاعة كالعبودية إاٌل ىو سبحانو ، كعبادة غّبه ابطلة ، كىو اإللو ا

نفي كلًٌ إلو كتثبيت ألوىية للا  ُىَو( ِإالَّ  ِإَلوَ  )اليستحق اإل٥بية كليس ألحد سواه أف يدعيها ، 
: ىو التوحيد النظريكحده ، كحدانية ا٣بالق الٍب ىي أساس اإلسبلـ كأصل الدين ، فهناؾ 

ىو توحيد ، توحيد السلوؾ كاألفكار كاألخبلؽ: وتوحيد عمليتوحيد ذات للا كصفاتو كأفعالو، 
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ستعانة كتوحيد ا٣بوؼ كالرجاء ، كتوحيد ا٢بب كالكراىية ، كتوحيد التوكل ، توحيد للا العبادة كاال
 . ِٔالشعراء/ ﴾َسيَػْهِدينِ  َربِّ  َمِعي ِإفَّ ﴿ستئناس اب( النفسي )اال

 َمنْ  َأرَأَْيتَ ﴿: ىو نفي أتثّب كل إلو مع تعدد اآل٥بة فا٥بول إلو ييعبد من دكف للا التوحيد اْلالص
)التوحيد حياة ف غرر الكم ،  ّيونس/ ﴾فَاْعُبُدوهُ  رَب ُكمْ  اّلِلَُّ  َذِلُكمْ ﴿، ّْالفرقاف/ ﴾َىَواهُ  ِإََلَوُ  اَّتََّذَ 

(كتثبيت ألوىية للا كحده على النفس كا٢بياة كاألحياء النفس(  ا٢بياة لو حصران سبحانو إالٌ  )اْلَي 
كىتػىوىكٍَّل عىلىى ا٢بٍىيًٌ كقولو )معا٘ب ا٢بياة الكاملة الٍب ال ٚبضع للموت  ما أفاضو لغّبه ، كلو ٝبيع 

قياـ الصفة مبالغة من  )اْلَقي وـُ(( حيُّ  وً كمثلً   الذم ليسى  يُّ ح)اي ،ٖٓالفرقاف/ (الًَّذم الى ٲبىيوتي 
دير ستغُب خلقو بو، فهو يقـو ٕبفظهم كتدبّب كتقاستغُب عن خلقو ك اابألمر، الذم قاـ بنفسو ك 

ٍاًضعه  شىٍيءو  : )كيلُّ ٛٓٔهنج الببلغة خطبة كحفظو ٥بم، أمورىم ، كقيامهم ٧بصور بقيموميتو عليهم،  خى
ألف النعاس كالنـو من صفات ا٤بخلوؽ  نَػْوـٌ( َوال ِسَنةٌ  ََتُْخُذهُ  )الًبًو( ،  قىاٍئًمه  شىٍيءو  كىكيلُّ  لىوي ،

لو ا٤بلك  اأَلْرِض( ِف  َوَما السََّمَواتِ  ِف  امَ  )َلوُ الضعيف كليس من صفات لذم العظمة كالكربايء 
كالسلطاف ا٤بطلق على الوجود كلو ، كال أحد ٲبلك مع للا شيئان إاٌل ملكو عز كجل كىذا من 

ستفهاـ كمعناه النفي الاذكر بصيغة  ِبِِْذنِِو( ِإالَّ  ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّذي َذا )َمنْ مصاديق قيموميتو 
 ِإالَّ  يَػَتَكلَُّموفَ  ال﴿أحد عنده إاٌل أبمره ، حٌب الكبلـ ال أحد ينطق بو غدان  كاإلنكار أم ال يشفع

كىو ٧بيط هبم ،  َخْلَفُهْم( َوَما أَْيِديِهمْ  بَػْيَ  َما ، )يَػْعَلمُ  ّٖالنبأ/ ﴾َصَواِبً  َوقَاؿَ  الرَّْْحَنُ  َلوُ  َأِذفَ  َمنْ 
الوريد ، كال ٱبفى عليو شيء  حاضر معهم موجود عندىم قريب منهم بل أقرب إليهم من حبل

 الشََّفاَعةُ  ّلِِلَِّ  ُقلْ ﴿كىو أدرل ٗبن يستحق الثواب كمن يستحق العقاب فبل ٦باؿ إذف للشفاعة 
يعاً  كاإلحاطة ابلشيء علمان أف يعلمو   َشاَء( مبَا ِإالَّ  ِعْلِموِ  ِمنْ  ِبَشْيءٍ  َيُِيُطوفَ  )َوال ْْالزمر/ ﴾مجَِ

ذم يعلم كحده كل شيء علمان شامبلن كامبلن كىو سبحانو يتأٌذف كما ىو على ا٢بقيقة ، كىو ال
  َواأَلْرَض( السََّمَواتِ  ُكْرِسي وُ  )َوِسعَ فيكشف للعباد )بقدر( عن شيء من علمو كيطلعهم عليو 

: كناية تشبيهية بتعبّب ببلغي ظاىره أنيق كابطنو عميق ، للداللة على ملك للا كعلمو الكرسي
مو ، كإف ىذه القدرة القاىرة مهيمنة على السماكات كاألرض كما بينهما كقدرتو كعظمتو كحك

 يَػُئوُدهُ  )َوال،  ُِيوسف/ ﴾َأْمرِهِ  َعَلى َغاِلبٌ  َواّلِلَُّ ﴿،  ُْالرعد/ ﴾ِلُْكِموِ  ُمَعقِّبَ  ال ََيُْكمُ  َواّلِلَُّ ﴿
كسعة حكمتو ُب  قتدارهاكال يتعبو كال يثقل عليو حفظ ىذه العوآب لكماؿ عظمتو ك  ِحْفظُُهَما(
( )َوُىوَ أحكامو  بعظمة صفاتو كىو العلي ُب قهر  بذاتو على ٝبيع ٨بلوقاتو كىو العليُّ  اْلَعِلي 

ا١بامع ١بميع صفات العظمة كالكربايء  )اْلَعِظيُم(٨بلوقاتو، كخضعت لو الصعاب كذلت لو الرقاب 
يوصف كأكرب من أف يقاس كاجملد كالبهاء، ٕبيث ال ٯبهده أمر ا٣بلق فهو سبحانو أعظم ٩با 

آية الكرسي إحتوت معا٘ب فائدة :  .ُُالشورل/ ﴾َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ ﴿كالتدركو العقوؿ كا٢بواس 
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، كٰبق ٤بن قرأىا متدبران  (ص) النيب روي عنضخمة ٰبق أف تكوف من أعظم آايت القرآف الكرٙب كما 
ٍي  عن النيب )ص(اف ، أف ٲبتلئ قلبو من اليقْب ، كأف يكوف ٧بفوظان من الشيط : )مىٍن قػىرىأى آيىةى اٍلكيٍرسًٌ

ٍافى كىمىٍن قى  ، كىكى ٍافى اٍلًذٍم يػىتػىوىٔبَّ قػىٍبضى نػىٍفًسًو ذىٍا ا١بٍىبلىًؿ كىاإًلٍكرىاٍـً اٍتىلى مىعى أىٍنًبيىٍاًء ديبػيرى كيلَّ صىبلىةو مىٍكتػيويبىةو كى
(اً للًا حىٌبَّ    .ُٗٗ/٦ِبمع البيافٍستىٍشهىدى

 ال اٌُُْصْوََ ثِبُْؼُوًَْحِ اٍْزَََْٔيَ كَوَلْ ثِبَُِّوِ ًَُّآِْْٖ ثِبُـَّبؿٌُدِ ٌَّْلُوْ كََْٖٔ اُـَِِّ ِْٖٓ اُوُّشْلُ رَجَََّْٖ هَلْ اُلِِّّٖ كِِ بًِْوَاهَ ال﴿ -ٕٙ٘

 ﴾ػٌَِِْْ ٍَِْٔغٌ ًَاَُِّوُ َُيَب اٗلِظَبَّ
تكماؿ ا٢بجة ، ألف الدين ىو إٲباف ُب ليس ُب دين للا القيم إكراه ، كالعبد ٨بٌّب فيو بعد إس

ستقامة ُب الفكر كالقوؿ كالعمل ، كإف الذم يكره عليو ُب الشهادتْب ليس بدين حقيقة، االقلب ك 
ستسلم ، كما أف من أكره على كلمة الكفر ليس بكافر ، اآلية تبْب كماؿ افهو ٓب ييسلم كإ٭با 

فطرة كا٢بكمة فلكمالو كقبوؿ الفطرة لو ال ٰبتاج الدين اإلسبلمي، فهو دين العقل كالعلم ، كدين ال
إٔب إكراه عليو ، ألف اإلكراه إ٭با يقع على ما تنفر منو القلوب ، لذلك فمن جاءه ىذا الدين 

َ  )َقدْ ا٤بنسجم مع الفطرة كرده كٓب يقبلو فإنو جاىل معاند  ( ِمنْ  الر ْشدُ  تَػبَػيَّ : من  الر ْشدُ  الَغيِّ
: مقابل الرشد مثل الضبلؿ ، الَغيِّ ّب مثل اإلسبلـ ، كاإلٲباف كا٢بق ، الرشاد كا٥بدل ككل خ

الدين القيم عقيدة ىادية للٍب ىي أقـو ، كالعقيدة ٚبضع لئلقناع كال ٚبضع  .كالباطل ، كالفساد
ختيار ُب حالة بياف الرشد من الغي بوضوح )كلكن إذا لئلكراه كاإلجبار ، فهو دين ا٢برية كاال

إذا ٓب يتبْب الرشد من الغي ، كىناؾ شكوؾ كشبهات حوؿ الدين ، عندئذو يصّب حصل العكس( 
موجبان للبياف كضركرة الَببية كالتعليم كطرح ا٢بجة كالربىاف ، حٌب لو حصل إلقاء ا٢بجة مع اإلكراه 

مىةو( ميٍسًلمو كىميٍسلً  كيلًٌ  عىلىى فىرًيضىةه  اٍلًعٍلمً  )طىلىبي عن النيب )ص(  ، كمع الفرض كالوجوب،
كأصبح ا١بهاد قائمان إٔب يـو القيامة ، سواء كاف جهاد النفس أك جهاد العدك  ،ُٕٕ/ُالبحار

ككذلك فريضة األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر قائمة ، كالغاية إلقاء ا٢بجة اإل٥بية على الناس 
رِينَ  ُرُسبلً ﴿ستمرار ، قاؿ تعأب بوضوح كاب  بَػْعدَ  ُحجَّةٌ  اّلِلَِّ  َعَلى ِللنَّاسِ  وفَ َيكُ  لَِئبلْ  َوُمنِذرِينَ  ُمَبشِّ

 . )َفَمنْ ّٓالنحل/ ﴾اْلُمِبيُ  اْلَببلغُ  ِإالَّ  الر ُسلِ  َعَلى فَػَهلْ ﴿، كقاؿ تعأب  ُٓٔالنساء/ ﴾الر ُسلِ 
الطاغوت معُب عاـ لكل طغياف ك٘باكز ا٢بدكد ا٤بعقولة ، كىو كل ما عبد من  ِِبلطَّاُغوِت( َيْكُفرْ 

. إْب، .و مذمـو ُب نفسو مثل زعامة أك ماؿ أك منصب أك إمرأة أك كربايء أك إعتداءدكف للا ٩با ى
 .كالكفر بو ىو اإلعراض عنو كعدـ عبادتو كمقاكمتو عما كاف سببان للطغياف

( )َويُػْؤِمنْ  إٲباانن علميان يقينيان ال يعَبيو الشك كالشبهات ، كاإلٲباف اب يستلـز التمسك ٗبنهجو  ِِبّلِلَِّ
ليعتمد القرآف ُب تربيتو ا٤بميزة لئلنساف على  وقدـ الكفر ِبلطاغوت على اإلَياف ِبدؽ ، بص

)قاعدة التخلية ٍب التحلية( ٗبعُب التخلية من السلبيات ٍب التحلية ابإلٯبابيات ، فبل ٲبكن أف تؤثر 
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 الطريق فبل اإلٯبابيات ُب نفس اإلنساف كىناؾ كم كبّب من السلبيات كا٤بنغصات تعيق السّب ُب
بد من التخٌلص من السلبيات ابلتدريج لتنطلق اإلٯبابيات فتستقر كتؤثر ُب داخل النفس ببل 

، نفي كلًٌ إلو كتثبيت إلوىية للا  ُٗدمحم/ ﴾اّلِلَُّ  ِإالَّ  ِإَلوَ  ال﴿منغصات فمنهج القرآف الَببوم كقولو 
رَُكمْ  تِ اْلبَػيْ  َأْىلَ  الّرِْجسَ  َعْنُكمْ  لُِيْذِىبَ ﴿كحده كقولو  ، قاـ إبذىاب  ّّاألحزاب/ ﴾َتْطِهرياً  َويَُطهِّ

 .. كىكذا.الرجس عن أىل البيت )ع( أكالن ٍب يطهركم تطهّبان كامبلن فقاـ ابلتخلية ٍب التحلية
ٍاًت( ف غرر الكم ٍاىىدى  ِِبْلُعْرَوةِ  ْسَتْمَسكَ ا )فَػَقدْ : )ذىٍركىةي اٍلغىٍاايىًٍت الى يػىنىٍا٥بيىٍا ًإالَّ ذىكيكي التػٍَّهًذٍيًب كىاٍلميجى

ستعارة لطيفة ، كىو تشبيو ا٤بعقوؿ ابسوس ، شٌبو من يسلك منهج للا اتشبيو بليغ ك  اْلُوثْػَقى(
الصحيح ٗبن أخذ ٕببل كثيق مأموف ال ينقطع، كىذه ىي مدرسة القرآف الكرٙب لبياف أف اإلٲباف 

ستقامة فكره كسلوكو ان كإطمئناف قلبو ك اب بعد الكفر ابلطاغوت ، يؤدم إٔب إستقرار نفس ا٤بؤم
كعقد لنفسو  اْلُوثْػَقى( )ِِبْلُعْرَوةِ عتصاـ ، كعدـ أتثّب األكىاـ كالشبهات فيها ، كىو التمسك كاال

ـَ  )المن الدين عقدان قواين ٧بكمان كثيقان ال ٙبلو شبهة  نقطاع ٥با ٗبعُب كما ال ينقطع اال  ََلَا( انِفَصا
ذلك ال ينقطع أمر من ٛبسك ابإلٲباف، كالذم ٛبسك بعركة الدين القٌيم أمر من ٛبسك ابلعركة ك

الصحيح فإنو ٲبضي على ىدل من ربو فبل ينحرؼ كال يضل كال تتفرؽ بو السبل فمثلو مثل 
يعٌ  )َواّلِلَُّ نقطاع لدل ٞبل جسم كبّب ثقيل الوزف ا٤بمسك بعركة ا٢ببل اكم ا٤بأموف اال  َعِليٌم( مسَِ

 .ل شيء ألنو قريب من كل شيء ، كعليم بكل شيء ألنو ٧بيط بوكللا ٠بيع لك
 بََُِ اُنٌُّهِ ِْٖٓ ُّقْوِعٌَُٗيُْْ اُـَّبؿٌُدُ ؤًََُِْْبئُىُْْ ًَلَوًُا ًَاَُّنَِّٖ اُنٌُّهِ بََُِ اُظَُُِّٔبدِ ِْٖٓ ُّقْوِعُيُْْ آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ًَُُِِّ اَُِّوُ﴿ -ٕٚ٘

 ﴾فَبُِلًَُٕ كِْيَب ىُْْ اُنَّبهِ بةُؤَطْؾَ ؤًَُُْئِيَ اُظَُُِّٔبدِ
إف ا٤بؤمنْب ال  ...: معناه كاسع الداللة منو : الناصر كا٤بعْب كا٤برشد كا٥بادم كا٤بؤيد كاب الَوِل  

يتخذكف كليان غّب للا ، كال ٯبعلوف سلطاانن عليهم غّب للا ، منو سبحانو يستمدكف العوف ، ألنو 
م كال يفارقهم كال يفارقونو ، فهو سبحانو معهم ٗبقدار ما ىم معو كقولو ٧ببهم كمعزىم كمتوٕب أمورى

ُتمْ  َما أَْينَ  َمَعُكمْ  َوُىوَ ﴿ ، فهو تعأب كٕب ا٤بؤمنْب عندما ثبت ُب علم للا أهنم  ْا٢بديد/ ﴾ُكنػْ
مؤمنوف صادقوف يستعينوف اب كيعتمدكف عليو كإٲباهنم بو كعلمهم منو كعملهم إليو كُب سبيلو 

خدمة عباده كىو الذم أخرجهم من ظلمات ا١باىلية إٔب نور ا٥بدل كالرشاد بفضلو سبحانو ك 
جاء اب٤بفرد ،  )والنور(جاءت اب١بمع  )الظلمات( الن وِر( ِإىَل  الظ ُلَماتِ  ِمنْ  )َُيْرُِجُهمْ  .كتعأب

سبيل كاحد كىذا تسهيل للمؤمنْب كتدبّب ُب منهجهم اإل٥بي إنو حق كاحد كنور كاحد يهدم إٔب 
ىو سبيل للا ، كأما الظلمات فأنواعه شٌب ال حصر ٥با ، ظلمات مادية كمعنوية ، ظلمات نفسية 

. كما أف يَبؾ اإلنساف نور للا الواحد .كعقائدية كأنواع الشبهات كا٣برافات كالغلو كا٣ببلفات
األصناؼ ، ككل  األحد ا٤بوٌحد ا٤بٌتحد الذم ال يتعدد ، فَباه يدخل بسرعة ُب ظلمات متعددة
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لتباس ٫براؼ عن اإلسبلـ ظلمات ألهنا ضبلالت متنوعة الصنف ىو ظلمات بذاتو، كيسمى اال
طريقها ، كيسمى اإلسبلـ نوران ٥بدايتو ٣بّب كسبلمة الدنيا كاآلخرة ، كللا سبحانو أنقذ أىل اإلٲباف 

إٔب نور اإلٲباف كاإليقاف ، من أنواع الظلمات الٍب ٙبيط هبم الٍب تنٌغص معيشتهم كىداىم برغبتهم 
 .نور يرل حقيقة الدين أنو ىو ا٢بياة ألنو ال حياة مطمئنة إالٌ بدين للا القوٙب

كالذين كفركا تركوا كالية للا فتلقفتهم كالية الشياطْب من  الطَّاُغوُت( َأْولَِياُؤُىمْ  َكَفُروا )َوالَِّذينَ 
الذم ال يليق بو ا٢بق يليق بو الباطل، كالذم  ا١بن كاإلنس كسائر ا٤بضلْب كقادة الشر ، كىكذا

 )ِمنْ ابلوسواس كاإلغواء  )َُيْرُِجونَػُهْم(يرفض حبلكة ا٥بداية فتستقبلو سبل الضبلؿ كأنواع الغواية 
ا١بهل كا١بهل ا٤بركب كاإلعجاب ابلنفس  الظ ُلَماِت( )ِإىَل اإلٲباف الفطرم النقي الشفاؼ  الن وِر(

 ُىمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  )ُأْوَلِئكَ ت ، تواجهو فنوف الظلمات كأنواع البدع كظلمات الشكوؾ كالشهوا
ال يليق أبىل الظلمات الذين ٓب يبق لنور ا٢بق مكاف ُب نفوسهم إاٌل تلك النار الٍب  َخاِلُدوَف( ِفيَها

اٍ  أىفٍ  )أىٍقسىٍمتى ف دعاء كميل :  .كقودىا الناس كا٢بجارة اًفرًينى  ًمنى  ٛبىٍؤلىىى  كىالنٍَّاسً  ا١ٍبًنَّةً  ًمنى  اٍلكى
 ، كا١بنة غاية الصا٢بْب.اٍلميعىاًٍنًدٍينى( ألف جهنم غاية ا٤بفرطْب ًفيػٍهىا ٚبيىلًٌدى  كىأىفٍ  أىٍٝبىًعٍْبى 
َٗبؤُؽِِْْ هَبٍَ ًَُِّْٔذُ ُّؾِِْْ نُِاَُّ هَثِِّ بِثْوَاىُِْْ بِمْهَبٍَ أُُِْْيَ اَُِّوُ آرَبهُ ؤَْٕ هَثِّوِ كِِ بِثْوَاىَِْْ ؽَبطَّ اَُّنُِ رَوَبََُِ ؤََُْْ﴿-ٕٛ٘  بِثْوَاىُِْْ هَبٍَ ًَؤُِْٓذُ َؤ

 ﴾اُظَّبُِِٔنيَ اُْوٌََّْ الَّيْلُِ ًَلَوًََاَُِّوُ اَُّنُِ كَجُيِذَ أَُْـْوِةِ ِْٖٓ ثِيَب كَإْدِ أَُْشْوِمِ ِْٖٓ ثِبُشٌَِّْٔ َّإْرِِ اَُِّوَ كَةَِّٕ
ف بْب سبحانو أف ا٤بؤمن يتخذ للا كليان كانصران كمعينان لو ، ستفهاـ للتعجب كاإلنكار ، بعد أاال

كالكافر يتخذ الطغياف كلياي كانصران كمعينان لو ، قٌص على نبيو )ص( قصة إبراىيم )ع( ك٧باججتو 
كنز العماؿ   عن النيب )ص( للطاغية النمركد كىو من )أفضل ا١بهاد كلمة حق عند سلطاف جائر(

: دىش  فَػُبِهتَ لة ا٢بجة اب٢بجة ، فهو جداؿ بعلم ابلٍب ىي أحسن ، : مقاب َحاجَّ  ّْٖٖٓخرب
تذرع النمركد أف للا قد آاته  اْلُمْلَك( اّلِلَُّ  آاَتهُ  )َأفْ كأخرس متحّبان مبهواتن ذيىل عن رد ا١بواب 

 قَاؿَ  )ِإذْ ا٤بلك، فبٌدؿ نعمة للا كفران ، ٓب يذكر إ٠بو داللة على إنكار شخصو كخسة نفسو كأمره 
سأؿ الطاغية إبراىيم من ربك ؟ قاؿ إبراىيم )ع( ريب الذم ٰبي  َوَُيِيُت( َُيِْيي الَِّذي َربِّ  ِإبْػَراِىيمُ 
قاؿ الطاغية كأان كذلك أحيي كأميت ، ٍب أمر إبحضار رجلْب من  َوأُِميُت( ُأْحِيي َأنَ  )قَاؿَ كٲبيت 

ستطاع أف ٰبيي ، إنو حفظ لو اأنو  ستطاع اف ٲبيت كأطلق اآلخر يعِباالسجن فقتل أحدٮبا يعِب 
لتبس األمر على ا٢بضور ، ككجد إبراىيم أنو لو احياتو الٍب كىبها للا لو كلكنو ٓب يهبو ا٢بياة ! ، ف

بْب كجو ا٤بغالطة كتلبيس األمر ليدخل ُب جداؿ عقيم ، فسلك طريقان آخر ال يستطيع أف يغالطو 
كىكذا الربىاف  اْلَمْغِرِب( ِمنْ  ِبَا فَْأتِ  اْلَمْشِرؽِ  ِمنْ  ِِبلشَّْمسِ  أيَِْت  اّلِلََّ  فَِإفَّ  ِإبْػَراِىيمُ  )قَاؿَ فيو 

 .يقطع اللساف كينهي ا١بداؿ كينتصر الدليل
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إف للا ال يهدم من أعرض عن ا٥بداية كإتبع  الظَّاِلِمَي( اْلَقْوـَ  يَػْهِدي ال َواّلِلَُّ  َكَفرَ  الَِّذي )فَػُبِهتَ 
: ىذه اآلية ُب آداب ا٢بوار كالنقاش كا١بداؿ فائدة كظلم نفسو ، ؿ كأصٌر على الضبلالغواية 

: ىو ا١بداؿ العقيم الذم يدكر ُب دائرة مفرغة ال يصل  واجلداؿ املذمـوكا١بداؿ مذمـو ك٩بدكح ، 
إٔب نتيجة ٧بمودة ، كنتيجتو النزاعات كالبغض كالكراىية فهو يضر كال ينفع ، ألنو جداؿ ببل علم 

  . ٓغافر/ ﴾اْلَقَّ  ِبوِ  لُِيْدِحُضوا ِِبْلَباِطلِ  َوَجاَدُلوا﴿
، كىو جداؿ علمي مبِب على ُِٓالنحل/﴾َأْحَسنُ  ِىيَ  ِِبلَِّت  َوَجاِدَْلُمْ ﴿:وجداؿ حسن ممدوح

، فهو ُُُالبقرة/ ﴾َصاِدِقيَ  ُكنُتمْ  ِإفْ  بُػْرَىاَنُكمْ  َىاُتوا ُقلْ ﴿الدليل كالربىاف، كالدليل سيد ا٤بوقف 
ـي أسلوب البحث على مادة ، فهو ييق، كيعٌلم كال ٯبٌهلكال ينفر، كيقرًٌبي كال يبٌعد جداؿه ٰببب ٌد

و مبِب على ا٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة، ألن،يبدأ من حيث ٰبب،ٍب ينتهي من حيث ٙبب البحث
كإ٭با بياف الفكرة الصحيحة ٤بن سبق معرفتها ببل ،١بداؿ صراع كمغالبة كٙبٌدم لآلخركليس ا

 .شتباها
 هَبٍَ ثَؼَضَوُ صَُّْ ػَبٍّ ِٓبئَخَ اَُِّوُ كَإََٓبرَوُ ٌَْٓرِيَب ثَؼْلَ اَُِّوُ ىَنِهِ ُّؾِِْْ ؤَََّٗ هَبٍَ ػُوًُشِيَب ػَََِ فَبًَِّخٌ ًَىَِِ هَوَّْخٍ ػَََِ َٓوَّ ًَبَُّنُِ ؤًَْ﴿ -ٜٕ٘
 آَّخً ًَُِنَغْؼََِيَ ؽَِٔبهِىَ بََُِ ًَاٗظُوْ َّزَََنَّوْ َُْْ ًَشَوَاثِيَ ؿَؼَبِٓيَ بََُِ كَبٗظُوْ ػَبٍّ ِٓبئَخَ َُجِضْذَ ثََْ هَبٍَ ٌٍَّّْ ثَؼْغَ ؤًَْ ٌَّْٓبً َُجِضْذُ هَبٍَ َُجِضْذَ ًَْْ

 ﴾هَلِّوٌ شَِْءٍ ًَُِّ ػَََِ اَُِّوَ ؤََّٕ ؤَػَُِْْ هَبٍَ َُوُ رَجَََّْٖ كَََِّٔب َُؾْٔبً ٌٌََُْٗىَب صَُّْ ُٗنشِيُىَب ًَْْقَ اُْؼِظَبِّ بََُِ ًَاٗظُوْ ُِِنَّبًِ
إف شئت فأنظر إٔب قصة الذم مٌر على قرية كىو  .ىذه مرتبة متقدمة ُب ا٥بداية عرب ا٤بشاىدة

متهدمة سقطت سقوفها كجدراهنا ،  )َخاِويٌَة()عزير( ذلك الرجل الصاّب فوجدىا خالية من الناس 
كيف يعٌمر للا ىذه القرية بعد خراهبا   َمْوهِتَا( دَ بَػعْ  اّلِلَُّ  َىِذهِ  َُيِْيي َأنَّ  )قَاؿَ فيقف معتربان متسائبلن 

كموت أىلها ؟ ككيف ينهض أىلها حضاراين إلعادة التقدـ فيها ؟ فيأٌب ا١بواب عمليان كسريعان 
ـٍ  ِماَئةَ  اّلِلَُّ  )فََأَماَتوُ  بقبض ركحو كإبقائو على ىذه ا٢باؿ ميتان مائة عاـ ٍب ردَّ ركحو إليو  بَػَعَثُو( ثَّ  َعا

( بَػْعضَ  َأوْ  يَػْوماً  لَِبْثتُ  )قَاؿَ كم مكثت ميتان اي عزير ؟   لَِبْثَت( َكمْ  اؿَ )قَ  إنو ٓب يشعر بطوؿ  يَػْوـٍ
ا٤بدة ككأنو انـ كأفاؽ، ألف للا أماتو ُب أكؿ النهار كأحياه بعد مائة سنة ُب آخر النهار كلكن للا 

ـٍ  ِماَئةَ  لَِبْثتَ  َبلْ  )قَاؿَ ٱبربه   )َوانُظرْ ٓب يتعفن كٓب يتغٌّب  يَػَتَسنَّْو( لَْ  َوَشَراِبكَ  َطَعاِمكَ  ِإىَل  فَانظُرْ  َعا
كقد صار عظامان رميمة تدؿ على طوؿ مدة ا٤بكث ، بينما حاؿ الطعاـ كالشراب  ِْحَاِرَؾ( ِإىَل 

سا٤بْب ، ٩با يدؿ على إمكاف حفظ الطعاـ كالشراب بوسائل حديثة حيث تبقى طواؿ ىذه ا٤بدة 
  .كليجعلو آية كعبلمة على كجود البعث كالنشور ِللنَّاِس( آيَةً  َولَِنْجَعَلكَ )على حالة كاحدة 

ـِ  ِإىَل  )َوانظُرْ  ننميها ك٫بييها كنردىا إٔب أماكنها من  نُنِشُزَىا لَْماً( َنْكُسوَىا ثَّ  نُنِشُزَىا َكْيفَ  اْلِعظَا
ٔب يـو القيامة ىو معاد ا١بسد كنركب بعضها على بعض ٍب نكسوىا ٢بمان حٌب يدؿ أف ا٤بعاد إ

َ  )فَػَلمَّاجسما٘ب   َبَدَأُكمْ  َكَما﴿فلما رأل اآلايت الباىرات ُب إحياء ا٤بيت بعينو كقولو  َلُو( تَػبَػيَّ
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كأف إرادتو تعأب ىي عْب قدرتو  َقِديٌر( َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى اّلِلََّ  َأفَّ  َأْعَلمُ  )قَاؿَ ،  ِٗاألعراؼ/ ﴾تَػُعوُدوفَ 
د ، أما إرادتنا ٫بن البشر ٧بدكدة مقيدة فبل بد ٥با من قدرة معها كأدكات على الفعل كاإلٯبا

  .تدعمها

أنظيٍر كيف صارت عظاـ ا٢بمار الصلبة رميمان مع بقاء طعامك  ِْحَاِرَؾ( ِإىَل  )َوانُظرْ  فائدة:
فلو  كىذا أبلغ ُب ا٤بعجزة ، ألف ا١بو كاحد ،  .كشرابك سا٤بْب من ا٣براب ؟ إهنا قدرة للا تعأب

كاف ىو ا٤بؤثر ألسرع التلف إٔب الطعاـ كالشراب قبل أف يسرع إٔب ا٢بمار ، إنو من أصدؽ 
 ﴾نُِعيُدهُ  َخْلقٍ  َأوَّؿَ  َبَدْأنَ  َكَما﴿الدالئل على كجود البعث كالنشور كأف للا على كل شيء قدير 

 عقلو عن إدراكو، ، نستفيد من ىذه القصة ينبغي على اإلنساف أف ال ينكر ما يعجز َُْاألنبياء/
 .كال ينفي بسرعة إذا خالفت قناعاتو

ْوِكَظُوْىَُّٖ ؤَهْثَؼَخًِْٖٓ كَقُنْ هَبٍَ هَِْجِِ َُِْـَْٔئَِّٖ ًٌََُِْٖ ثَََِ هَبٍَ رُآِْْٖ ؤًَََُْْ هَبٍَ أٌَُْْرََ رُؾِِْ ًَْْقَ ؤَهِِِٗ هَةِّ بِثْوَاىُِْْ ًَبِمْهَبٍَ﴿-ٕٓٙ  اُـَّْ

 ﴾ػَيِّيٌؽٌٌَِْْ اَُِّوَ ؤََّٕ ٍَؼْْبًًَاػَِْْْ َّإْرِْنَيَ اكْػُيَُّٖ عُيْءاًصَُّْ ِٓنْيَُّٖ عَجٍََ ًَُِّ ػَََِ َْاعْؼَ صَُّْ بَُِْْيَ
سأؿ إبراىيم )ع( عن   .ىذه القصة الثالثة على الدليل ا٢بسي على ظاىرة إعادة ا٢بياة بعد ا٤بوت

ستدالؿ ، كالسؤاؿ ُب شاىدة ال ابالكيفية اإلحياء ال عن أصل اإلحياء ، كسأؿ عن البياف اب٤ب
آمن  .اآلية ليس عن كيفية قبوؿ األجزاء ا٤بادية ا٢بياة بل عن كيفية إفاضة للا ا٢بياة على األموات

إبراىيم )ع( أبف للا ٰبي ا٤بوتى إٲباانن يقينيان ال ريب فيو ، كلكنو أحٌب أف يشاىد ذلك بعينو ، لقد 
 َأَولَْ  )قَاؿَ اىيم كمنحو ىذه التجربة الفريدة ا٤بباشرة ببل كساطة ستجاب للا ٥بذا ا٢بب ُب قلب إبر ا

قاؿ  قَػْليب( لَِيْطَمِئنَّ  َوَلِكنْ  بَػَلى )قَاؿَ أكٓب تصدؽ بقدرٌب على اإلحياء ؟ كىو العلم بيقينو  تُػْؤِمْن(
ان على نعم أؤمن كلكن اإلنساف يتأثر ٗبحسوساتو أكثر من أتثره ٗبعقوالتو ، كقد عمل اإلسبلـ كثّب 

: )أىٍسلىمي  عن اإلماـ السن )ع(تقريب ا٤بفاىيم الغيبية ا٤بعقولة إٔب مستول حس اإلنساف مباشرة 
ٍاًت( اليصدر من القلب السليم إاٌل ا٤بعُب )ف غرر الكم  َُٗ/ٖٕالبحاراٍلقيليويًب مىٍا طىهيرى ًمنى الشُّبػيهى

 .(ا٤بستقيم
رتفع بدرجات اإلٲباف من مستول )علم ان اب٤بعاينة عندئذو ليستقر قليب كيسك قَػْليب( )لَِيْطَمِئنَّ 

)علم  املرتبة األوىلاليقْب( إٔب مستول )عْب اليقْب( ألصل إٔب درجة قصول )حق اليقْب( 
كرؤية الوادم ابلعْب   )املرتبة الثانية( )عي اليقي(كعلمك أبف ُب ىذا الوادم ماء ،   اليقي(

 لَتَػَرْوفَ  ، اْلَيِقيِ  ِعْلمَ  تَػْعَلُموفَ  َلوْ  َكبلَّ ﴿كالشرب منو مباشرة ،  يقي(املرتبة الثالثة )حق الاجملردة، 
ف غرر ،  ٓٗالواقعة/ ﴾اْلَيِقيِ  َحق   ََلُوَ  َىَذا ِإفَّ ﴿،  ٕ-ٓالتكاثر/ ﴾اْلَيِقيِ  َعْيَ  لَتَػَرْونَػَها ثَّ  اجلَِْحيَم،

ننا !( كمن يؤمن اب يزدد ىدل كيقينان كغاية اإلٲباف  ًإٍزدىٍدتي  مىاٍ  ٕبى اٍلًغطىاءي  كيًشفى  : )لىوٍ الكم يىًقيػٍ
 لِيَػْزَداُدوا اْلُمْؤِمِنيَ  قُػُلوبِ  ِف  السَِّكيَنةَ  أَنْػَزؿَ  الَِّذي ُىوَ ﴿اليقْب كما اف غاية الدين اإلٲباف كقولو 
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 َجَبلٍ  ُكلِّ  َعَلى اْجَعلْ  ثَّ  ِإلَْيكَ  ُصْرُىنَّ فَ  الطَّرْيِ  ِمنْ  َأْربَػَعةً  َفُخذْ  )قَاؿَ ،  ْالفتح/ ﴾ِإَيَاهِنِمْ  َمعَ  ِإَيَانً 
ُهنَّ  قرهبن كميلهن إليك كأف يذٕبن كتقطع  أم )َفُصْرُىنَّ(ختار أربعة من الطّب ببل تعيْب ا ُجْزءًا( ِمنػْ

اندىن ككأهنن أحياء  َسْعياً( أيَْتِيَنكَ  اْدُعُهنَّ  )ثَّ أجسادىن كتفرؽ أجزاءىن على ا١بباؿ ايطة 
مسرعات ، فتجتمع أجزاؤىن مرة أخرل كتعود الركح لؤلجساد كترجع إليهن ا٢بياة  ات أيتينكفاٮب

 َعزِيزٌ  اّلِلََّ  َأفَّ  )َواْعَلمْ  جسما٘ب ا٤بعاد إٔب يـو القيامة ىو معاد بطريقة إعجازية ، كىذا يدؿ أف
 كحكمتو بقدرتو للا أف اليقْب عْب كيعلم ، أمامو ا١بسما٘ب ا٤بعاد عملية إبراىيم يشاىد َحِكيٌم(
  .القيامة يـو ُب ٰبصل كىكذا ، ذلك كل حصل
 ُب كالرغبة العلم مزيد ُب يطمح اإلنساف ألف ، ابلشك يشعر ما )ع( إبراىيم سؤاؿي  -ٔ فائدة:

 على الوقوؼ طلب ُب رغبة أشدىم كعلمان  عقبلن  الناس كأكمل ، ا٤بخلوقات أسرار على الوقوؼ
 أف ك٫بب أسرارىا نعرؼ كال كا٣بلوم األلكَبكنية ا٤بتنوعة األجهزة نستعمل ٫بن كىكذا ، اجملهوالت

 كاف  -ٕ اجملهولة. أنظمتو كإكتشاؼ الكوف أسرار عن البحث كالعلماء العلم كظيفة كىذه نعرفها.
 أمامو لؤلسرار ا٢بجب نكشاؼاك  ا٤بوتى إحياء ُب تعمل للاقدرة  رؤية إٔب قلبو طمئنافا ينشد إبراىيم

 .ٕٓاألنعاـ/ ﴾اْلُموِقِنيَ  ِمنْ  َولَِيُكوفَ  َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ  َمَلُكوتَ  ِإبْػَراِىيمَ  نُِري وََكَذِلكَ ﴿
 َّشَبءُ َُِْٖٔ ُّؼَبػِقُ ًَاَُِّوُ ؽَجَّخٍ ِٓبئَخُ ٍُنْجَُِخٍ ًَُِّ كِِ ٍَنَبثََِ ٍَجْغَ ؤَْٗجَزَذْ ؽَجَّخٍ ًََٔضََِ اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ ؤٌََْٓاَُيُْْ ُّنلِوٌَُٕ اَُّنَِّٖ َٓضََُ﴿ -ٕٔٙ

 ﴾ػٌَِِْْ ًَاٍِغٌ ًَاَُِّوُ
حث القرآف الكرٙب على معافو ثبلثة : الدعوة إٔب للا كا١بهاد كاإلنفاؽ ُب سبيل للا ، كآايت 
أإلنفاؽ متعددة منها ما تعد الذين ينفقوف ُب سبيل للا ابلتعويض سبعمائة ضعف أك تزيد ، كمنها 

كُب ىذه اآلية  .٤بن كاألذل، كمنها أف يكوف البذؿ خالصان لوجو للاالنهي عن إتباع الصدقة اب
 َسَناِبلَ  َسْبعَ  أَنْػبَػَتتْ  َحبَّةٍ  )َكَمَثلِ ٍعًتبىٍاًر( ُب حبة كاحدة الكرٲبة ضرب للا مثبلن )كاألىٍمثىٍاؿي تيٍضرىبي ًلبلً 

بُػَلةٍ  ُكلِّ  ِف   َيَشاُء( ِلَمنْ  ُيَضاِعفُ  )َواّلِلَُّ ايدة أيضان فتكوف سبعمائة حبة كىي قابلة للز  َحبٍَّة( ِماَئةُ  ُسنػْ
مضاعفة عددية غّب ٧بدكدة إٔب ما شاء للا ، من فضلو على ا٤بنفق كحسب نيتو من إخبلصو 

ستدانو من أجل اكصدقو كمقدار بذلو ىل يتناسب مع مقدار غناه ، فمن قضى دين مؤمن معوز 
:  وف اآلية داللةؤمن غّب ٧بتاج كإ٭با للَبفيو ، قوت عيالو ا٤بؤمنْب خّب ألف مرة ٩بن يوٌسع على م

إٔب أف ا٤باؿ إذا أنفق ُب ٧بلو ٣بدمة الفرد أك اجملتمع عاد نفعو كأجره على ا٤بنفق من حيث ٰبتسب 
ٗبن  )َعِليٌم(الرٞبة كا٤بقدرة  َواِسٌع( )َواّلِلَُّ كمن حيث ال ٰبتسب ٗبقدار ما قدَّـ من خدمة صا٢بة 

( َسِبيلِ  فائدة : )ِف اعفة. يضاعف لو أضعافان مض ُب الوجوه الٍب تنفع الناس كتقدـ اجملتمع  اّلِلَِّ
كترضي للا ، نبلحظ األمم ا٤بتقدمة الٍب ينفق أفرادىا أك حكومتها ُب إعبلء شأهنا حضاراين بنشر 

رة ستثمار الطاقات الٍب تقـو هبا ا٤بصاّب العامة نبلحظها صاحبة القوة كالقداكسائل التقدـ فيها ك 
كا٥بيبة ، بعكس األمم الٍب ضعفت كذلت إبٮباؿ اإلنفاؽ عليها نبلحظها أمة متخلفة تطمع هبا 
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كيهدؼ القرآف الكرٙب أف يصوغ اإلنساف الذم ال يعيش لذاتو  .الدكؿ ا٤بستكربة كينفر منها أىلها
 فيكوف ، كإىتمامو ٮبومو ىي فتكوف إليها ينتسب ىو الٍب األمة ٮبـو يعيش كلٌذاتو فحسب كإ٭با

ٍاؿى  يىٍسبيكي  : )اإًلٍسبلىـي  )ص( النيب عنالنافعة  النتائج حجم ٗبقدار الثواب حجم اٍ  الٌرًجى  النٍَّاري  تىٍسبيكي  كىمى
، كُب اآلية ترغيب ُب اإلنفاؽ على سعة معناه فبل ٖٕ/ُكنز العماؿكىالذَّىىبى كىاٍلًفضَّةى( ا٢بٍىًدٍيدً  خىبىثى 

ٍادى اًبٍلعىًطيىًة( ٖٛٔف هنج الببلغة حكم، ٱبسر ا٤بنفق لصاّب اجملتمع شيئان   َوَما﴿)مىٍن أىيٍػقىنى اًب٣بٍىلىًف جى
تيٍم أىٍحوىجى ًمٍنكيٍم ف غرر الكم،  ّٗسبأ/ ﴾َُيِْلُفوُ  فَػُهوَ  َشْيءٍ  ِمنْ  أَنَفْقُتمْ  بػٍ : )ًإنَّكيٍم ًإٔبى ًإنٍػفىٍاًؽ مىٍا ًإٍكتىسى

 ًإٔبى ًإٍكًتسىٍاًب مىٍا ٘بىٍمىعيويفى( 
 ػََِْْيِْْ فٌَْفٌ ًَال هَثِّيِْْ ػِنْلَ ؤَعْوُىُْْ َُيُْْ ؤَمًٍ ًَال َٓنّبً ؤَٗلَوٌُا َٓب ُّزْجِؼٌَُٕ ال صَُّْ اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ ؤٌََْٓاَُيُْْ ُّنلِوٌَُٕ اَُّنَِّٖ﴿ -ٕٕٙ

 ﴾َّؾْيٌََُٕٗ ىُْْ ًَال
( َسِبيلِ  )ِف   أَنَفُقوا َما يُػْتِبُعوفَ  ال )ثَّ  للا يرضي اٗب حضاراين  اجملتمع كتقدـ الناس منافع سبيل ُب اّلِلَِّ
 للا لرضا يتجو الذم ىو مضاعفة أضعافان  كيضاعفو للا ٰببو الذم كالبذؿ اإلنفاؽ َأًذى( َوال َمّناً 

 ا١باه كحب كالرايء الشهرة أجل من ال ، كا٤بساكْب الفقراء حوائج كسد كاجملتمع األفراد كتقدـ
 ، تعأب للا رضا مع يتعارضاف كاألذل ا٤بنَّ  ألف كأذل ٗبٌنة ا٤بنفق يتبع أف أيضان  ٯبوز كال ..كالسمعة

 ُب ، ابلفعل أك ابلقوؿ ا٤بؤذم الضرر : واألذى ، النفوس كييعكًٌر ا٤بعركؼ ينقص ما ذكر : واملنَّة
 فإف ، التوبيخ من شيء كفيو أساعدؾ أٓب ، أعطك أٓب : أعطاه ٤بن يقوؿ أبف ، اآلجل أك العاجل

 ِعْندَ  َأْجُرُىمْ  )ََلُمْ  كتلويثها الركح تدنيس على ا٤بنَّة تعمل بينما البخل من الركح تطهّب اإلنفاؽ ةغاي
 إذا ، دالالتو لو رحيم كرٙب رب عند العندية ىذه ، رهبم عند ، معناه إطبلؽ على أجرىم ٥بم َربِِّْم(
 حياهتم مستقبل ُب يكوف ٩با الضرر يتوقعوف ال َعَلْيِهْم( َخْوؼٌ  )َوال فٌتش أخذ كإذا أدىش أعطى
 ُب ، حاضرىم عليهم كينغًٌص النفوس على يغلظ الذم كا٥بم الغم يصيبهم ال ََيَْزنُوَف( ُىمْ  )َوال

نَّافً  ًإٔبى  يػىٍنظيري  الى  للاى  )ًإفَّ  : )ص( النيب عن .كآخرهتم دنياىم ( نىظىرىةى  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  اٍلمى تفسّب  ليٍطفو
  .َّْ/ُالنور

 ﴾ؽٌَِِْْ ؿَنٌِِّ ًَاَُِّوُ ؤَمًٍ َّزْجَؼُيَب طَلَهَخٍ ِْٖٓ فَْْوٌ ًََٓـْلِوَحٌ َٓؼْوًُفٌ هٌٌٍَْ﴿ -ٖٕٙ
: الكبلـ ا٢بسن كالرد ا١بميل الذم ٙببو القلوب كال تنكره النفوس كالعادات  املَْعُروٌؼ  الَقْوؿٌ 

لو كإ٢باحو كالصرب على حاجتو : مسا٧بة مع السائل كٙبمُّل سؤا )َوَمْغِفَرٌة(كقولك رزقك للا، 
: اف يتسامح ا٤بسؤكؿ مع السائل إذا أّب ابلسؤاؿ )كلو صدؽ السائل  واملعىنسواء قضيتها أـ ال. 

رٌ ٥بلك ا٤بسؤكؿ(  بَػُعَها َصَدَقةٍ  ِمنْ  )َخيػْ كا٤بقصود من اآلية الكرٲبة ىو إٌف مقابلة السائل  َأًذى( يَػتػْ
ليو أفضل عند للا من العطاء مع اإليذاء بسوء التعامل بكلمة طيبة كالدعاء لو اب٣بّب كالصرب ع

كللا مستغنو عن ا٣بلق بينما كل ا٣بلق يستغنوف اب سبحانو كال يستغنوف عنو  َحِليٌم( َغِِن   )َواّلِلَُّ 
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بػَّهيويٍا أبًىٍخبلىًؽ للًا( َحِليمٌ ،   : ال يغضب عند كل جهالة ، كال يعاجل العقوبة ٤بن خالف أمره )فػىتىشى
ٍا ٍبيَّ ريدُّكياٍ عىلىٍيًو ًبوىقى عن النيب )ص(،  ٍارو كىًلٍْبو : )ًإذىٍا سىأىؿى السَّاًٍئلي فىبلى تػىٍقطىعيويٍا عىلىٍيًو مىٍسأىلىتىوي حىٌبَّ يػىٍفريغى ًمنػٍهى

ٍتًٍيكيٍم مىٍن لىٍيسى إبًًٍنسو كىالى جى  ، فىًإنَّوي قىٍد أيى ٍيلو ٍا ًإمٍَّا ًبذيؿو يىًسٍّبو أىٍك رىدٌو ٝبًى ٍافو يػىٍنظيريكيفى كىٍيفى صىًنٍيًعكيٍم ًفٍيمى
)إىنَّكيٍم لىٍن تىسىعيويٍا النٍَّاًس أبًىٍموىاًٍلكيٍم فىسىعيويىيٍم وعنو )ص( ، ِّٖ/ُنور الثقلْب (للا تعأب خىوَّلىكيمٍ 

 .ِِٕ/ُالكاشف أبًىٍخبلىًقكيٍم(
 كََٔضَُِوُ آفِوِ ًَاٌَُِّْْْ ثِبَُِّوِ ُّآُِْٖ ًَال اُنَّبًِ هِئَبءَ َٓبَُوُ ُّنلِنُ ًَبَُّنُِ ًَاألَمٍَ ثِبَُِّْٖٔ ٌُْْطَلَهَبرِ رُجْـٌُِِا ال آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ -ٕٗٙ

 ﴾اٌَُْبكِوَِّٖ اُْوٌََّْ َّيْلُِ ال ًَاَُِّوُ ًَََجٌُا َِّٓٔب شَِْءٍ ػَََِ َّوْلِهًَُٕ ال طَِْلاً كَزَوًََوُ ًَاثٌَِ كَإَطَبثَوُ رُوَاةٌ ػََِْْوِ طَلٌَْإٍ ًََٔضََِ
ال يطلق إسم الصدقات على بذؿ ا٤باؿ إاٌل مع  (َصَدقَاِتُكمْ  تُػْبِطُلوا ال)ا٣بطاب للذين آمنوا أف 

النية ا٣بالصة لوجو للا تعأب إذا كانت الصدقة ُب مصلحة اجملتمع كتقدمو كانت أحسن ، ككل 
ال ٯبتمعاف مع اإلخبلص  )املن واألذى(، أما  عمل ال يؤدم الغاية الصا٢بة منو فقد حبط كبطل

ُب النية ، لذلك تكوف الصدقات مع ا٤بن كاألذل يسبباف حبط الطاعات كليس فيها قرابت  
الرائء كالرايء كا٤براءاة معُب كاحد أف يعمل لّباؾ الناس ، كا٤برائي  النَّاِس( ِرََئءَ  َماَلوُ  يُنِفقُ  )َكالَِّذي

ال  اآلِخِر( َواْليَػْوـِ  ِِبّلِلَِّ  يُػْؤِمنُ  )َوالكىو كا٤بنافق الذم يبطن خبلؼ ما ييظهر  يبطل إنفاقو ابلرايء
 )َفَمثَػُلوُ يصدؽ بلقاء للا لّبجو ثواابن أك ٱبشى عقاابن ، فيكوف عمل ا٤برائي كعمل الكافر سواء ! 

: مطره  َواِبلٌ : ا٢بجر األملس ، َصْفَواف  َصْلدا( فَػتَػرََكوُ  َواِبلٌ  فََأَصابَوُ  تُػَرابٌ  َعَلْيوِ  َصْفَوافٍ  َكَمَثلِ 
يعود إٔب ا٤برائي فقد شبو سبحانو ا٤باف ا٤بؤذم  )َمثَػُلُو(الضمّب ُب  .: الصلب الَصْلدشديد ، 

( حجر أملس عليو تراب بصفوافاب٤بنافق ا٤برائي ألهنما ٓب يطلبا معان كجو للا ، ٍب شبو ىؤالء )
ة صا٢بة للزراعة ، فإٌذا أصاب ىذا ا٢بجر األملس مطر خفيف يغطيو ، يظنو الناظر أرضان طيب

شديد أذىب عنو الَباب كظهرت حقيقتو أنو يبقى حجران صلدان غّب صاّب للزراعة ُب كلًٌ األحواؿ 
كا٤بؤذم يظن أف لو أعماالن صا٢بة فإذا كاف يـو القيامة  ؿ، كذلك ىذا ا٤بنافق ا٤برائي أك ا٤با

ال يقدر أحد على رد ذلك الَباب الذم  َكَسُبوا( ممَّا َشْيءٍ  َعَلى يَػْقِدُروفَ  )الإضمحلت كذىبت 
إجتاحتو السيوؿ كذلك ال يقدر ا٤براؤكف كا٤بؤذكف على رد صدقاهتم ألهنم ال ٯبدكف ألعما٥بم ثواابن 

ر كيف يهدم للا من كف  اْلَكاِفرِيَن( اْلَقْوـَ  يَػْهِدي ال )َواّلِلَُّ فبل ينتفعوف بشيءو منها ُب اآلخرة 
  .ستقباؿ ُب نفسوالنعمة كرآءل كآذل الناس إبنفاقو ؟ فأفقد نفسو قابلية ا٥بداية كأغلق أجهزة اال

ُثوراً  َىَباءً  َفَجَعْلَناهُ  َعَملٍ  ِمنْ  َعِمُلوا َما ِإىَل  َوَقِدْمَنا﴿كما قاؿ تعأب :  عن النيب ،  ِّالفرقاف/ ﴾َمنػْ
ءو( : )ًإفَّ للاى تػىعىٍأبى الى يػىٍقبىلي عىمىبلن  )ص( وعن اإلماـ علي ، ُّٓتنبيو ا٣بواطر ص ًفٍيًو ًمثٍػقىٍاؿي ذىرَّةو ًمٍن رائٍى
بُّ أىٍف ٰبيٍ  )ع( هي ، كىٰبًي ٍافى كىٍحدى مىدى : )ثىبلىثي عىبلىمىٍاتو لًٍلميرىاًٍئي : يػىٍنشىطي ًإذىاٍ رىأىل النٍَّاسى ، كىيىٍكسىلي ًإذىاٍ كى
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ٍيًع أيميويرًًه( جتناب ا: ٯبب على ا٤بؤمنْب فائدة .ىذه عبلمات ا٤بنافق أيضان ك  ِٖٖ/ِٕالبحار ُبٍ ٝبًى
 الرايء كا٤بن كاألذل فإهنا من صفات الكافرين كا٤بنافقْب.

 ػِؼْلَِْْٖ ؤًَُُِيَب كَأرَذْ ًَاثٌَِ يَبؤَطَبثَ ثِوَثٌَْحٍ عَنَّخٍ ًََٔضََِ ؤَْٗلَُِيِْْ ِْٖٓ ًَرَضْجِْزبً اَُِّوِ َٓوْػَبحِ اثْزِـَبءَ ؤٌََْٓاَُيُْْ ُّنلِوٌَُٕ اَُّنَِّٖ ًََٓضََُ﴿ -ٕ٘ٙ

 ﴾ثَظِريٌ رَؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب ًَاَُِّوُ كَـٌََّ ًَاثٌَِ ُّظِجْيَب َُْْ كَةِْٕ
بعد أف ضرب للا مثبلن لصدقة ا٤برائْب كا٤بؤذين السيئة ، ضرب مثبلن ُب ىذه اآلية لصدقة ا٤بخلصْب 

ف كىو ا٢بجر األملس ال ينفع للزراعة ، بينما ا٤بقبولة ، إف صدقة أكلئك ا٤برائْب كاف على صفوا
 )َوتَػْثِبيتاً صدقة ا٤بؤمنْب ُب سبيل منافع الناس الٍب ترضي للا ، صدقة انفعة ٥بم ُب الدنيا كاآلخرة 

طمئناهنا عند إنفاقها حٌب ٛبكْب كعزٲبة من أنفسهم ُب مراتب اإلٲباف كاإلحساف اب أَنْػُفِسِهْم( ِمنْ 
فبل ٚبشى من البخل كال ٚباؼ من الفقر كال يستوٕب عليهم حب ا٤باؿ يكوف ذلك سجية ٥با ، 

فإف صدقة ىؤالء ا٤بؤمنْب كجنة ُب  .: تل رَبْػَوةٍ : بستاف ،  َجنَّة ِبَربْػَوٍة( َجنَّةٍ  )َكَمَثلِ ستثماره اك 
مرتفع من األرض عميقة الَببة ال ٱبشى عليها من السيوؿ ، فتكوف أطيب ٜبران كأزكى طعمان كأكثر 

( ُأُكَلَها )َفآَتتْ ا٤بطر الغزير  َواِبٌل( )َأَصابَػَهانتاجان ألهنا إف إ بسبب خصوبة تربتها كيكفيها  ِضْعَفْيِ
َها لَْ  )فَِإفْ القليل من الرم  ا٤بطر ا٣بفيف ، فإف ٓب ينزؿ عليها ا٤بطر الغزير فيكفيها  َفَطل ( َواِبلٌ  ُيِصبػْ

 .ىواىا فهي مورقة خضراء ٝبيلة يستفيد منها الناس ا٤بطر ا٣بفيف )الندل( ١بودة منبتها كلطافة
كىكذا نفقات ا٤بؤمنْب زاكية انمية عند للا كعند الناس ٗبقدار إخبلصها ، كييشبًٌو نفقتهم الكثّبة 

 )َواّلِلَُّ كالقليلة اب٤بطر الغزير كا٣بفيف، فيكوف كل كاحد منهما سبب لتنامي ا٣بّب كل كاحد بقدره 
من عمل اإلخبلص أك الرايء ال ٱبفى عليو شيء ، كىو ترغيب ُب اإلخبلص  ِصرٌي(بَ  تَػْعَمُلوفَ  مبَا

 )ِمْن(بعض أنفسهم كٓب يقل ألنفسهم ،  أَنْػُفِسِهْم( ِمنْ  فائدة: )َوتَػْثِبيتاً مع ٙبذير عن الرايء. 
تبعيضية ، أم جعل بعض أنفسهم اثبتان على اإلٲباف كالطمأنينة ألهنا ٦ببولة على حب ا٤باؿ حٌب 

طمئناهنا ببذؿ ا٤باؿ كالنفس اهتذب نفسها كتتسامى ابلتدريج لتصل إٔب تثبيت النفس ابلكامل ك 
 ِِبّلِلَِّ  آَمُنوا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنوفَ  ِإمنََّا﴿معان ُب سبيل للا ُب ظركؼ مناسبة فقد ثبتها كلها كقولو 

 ﴾الصَّاِدُقوفَ  ُىمْ  ُأْولَِئكَ  اّلِلَِّ  َسِبيلِ  ِف  َوأَنُفِسِهمْ  ِبَِْمَواَلِِمْ  َوَجاَىُدوا يَػْراَتبُوا لَْ  ثَّ  َوَرُسوِلوِ 
 .ُٓا٢بجرات/
 ًَؤَطَبثَوُ اُضََّٔوَادِ ًَُِّ ِْٖٓ كِْيَب َُوُ األَْٗيَبهُ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْوُِ ًَؤَػْنَبةٍ َٗقٍَِْ ِْٖٓ عَنَّخٌ َُوُ رٌٌََُٕ ؤَْٕ ؤَؽَلًُُْْ ؤٌَََّكُّ﴿ -ٕٙٙ
 ﴾رَزَلٌََّوًَُٕ َُؼٌََُِّْْ آَّبدِ ٌَُُْْ اَُِّوُ ُّجَُِّْٖ ًَنَُِيَ كَبؽْزَوَهَذْ َٗبهٌ كِْوِ بِػْظَبهٌ كَإَطَبثَيَب ػُؼَلَبءُ هَِّّّخٌمُ ًََُوُ اٌُِْجَوُ

  .كاألذل مثاؿ تشبيهي إلبطاؿ الصدقات اب٤بنًٌ 
ؿ كتسَبىا بلظ: أٰبب أحدكم أف تكوف لو جنة غٌناء ك٠بيت بذلك ألنو ٘بن األرض ابلاملعىن

 ََتِْتَها ِمنْ  جَتِْري َوَأْعَنابٍ  َنَِيلٍ  )ِمنْ أبنواع األشجار الكثيفة كتقيها من حر الشمس كىذه ا١بنة 
إهنا ظليلة كأشجارىا كثّبة كجرايف األهنار من ٙبتها ليحصل  الثََّمَراِت( ُكلِّ  ِمنْ  ِفيَها َلوُ  األَنْػَهارُ 
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آمالو عند كربه ، لتكوف سنده ا٤بادم ُب حالة ضعفو صاحبها على ٜبارىا ا٤بتنوعة ، كٰبقق هبا 
ككثرة عيالو ، فهو بذؿ ٥با جهود كثّبة كأمواؿ طائلة لتعمّبىا هبذه الصورة، كىكذا تكوف 

 )َوَأَصابَوُ الصدقات الطيبات خّبات تتكاثر لصاحبها من حيث ٰبتسب كمن حيث ال ٰبتسب 
قق هبا آمالو عند الكرب عندما يعجز عن العمل كلتكوف سنده فهو ٰب ُضَعَفاُء( ُذرِّيَّةٌ  َوَلوُ  اْلِكبَػرُ 

ا٤بادم كا٤بعنوم ُب حالة ضعفو ككثرة ذريتو ، فمن الذم يود أف تكوف لو ىذه ا١بنة ٍب ال ٰبميها 
أصاب تلك ا٢بديقة الغٌناء  فَاْحتَػَرَقْت( َنرٌ  ِفيوِ  ِإْعَصارٌ  )فََأَصابَػَهاكال يتقيها ٕبسن التصرؼ ؟! 

شديدة معها انر كإنتقاـ فإحَبقت كقضت عليها كعلى آمالو العريضة ، فبل ىو  ريح عاصفة
يستطيع أف يسَبجع قوتو كال لذريتو الكثّبة قدرة على إعادهتا إٔب نضارهتا األكٔب ، كىكذا حاؿ 
من يفعل ا٣بّب كيبذؿ ا٤باؿ كلكن ٰببط عملو ابلرايء أك اب٤بن كاألذل ، فيأٌب يـو القيامة فّبل 

كصارت ىباء منثوران بسبب  فَاْحتَػَرَقْت( َنرٌ  ِفيوِ  ِإْعَصارٌ  )َأَصابَػَهاة بعينو فإف كل نفقاتو ا٢بقيق
 َعَلى فَػُتْصِبُحوا﴿إعصار فيو انر الرايء كا٤بن كاألذل أحرؽ كل أفعالو فيندـ ُب كقت ال ينفع الندـ 

ُ  )َكَذِلكَ ،  ٔا٢بجرات/ ﴾َنِدِميَ  فَػَعْلُتمْ  َما كذلك يبْب للا   تَػتَػَفكَُّروَف( َلَعلَُّكمْ  اآلََيتِ  َلُكمْ  اّلِلَُّ  يُػبَػيِّ
إٔب أف عمل اآلابء ينعكس على  ولرمبا أشارت اآليةلكم دالئل شريعتو كأسرارىا لعلكم تعتربكف ، 

أبنائهم ُب ا٤بستقبل ُب ا٣بّب أك ُب الشر ، نبلحظ البناء ٰبصل ابلتدريج بينما ا٥بدـ كحبط 
ًإقٍػبػىليويٍا  عن اإلماـ علي )ع(كاحدة.  األعماؿ ٰبدث ُب ٢بظة : )ًإنٍػتىًفعيويٍا بًبػىيىٍاًف للًا كىًإتًَّعظيويٍا ٗبىوىٍاًعًظ للًا كى

يػٍره  سىاعىةو  : )تػىفىكُّرى  وعن اإلماـ الصادؽ )ع(نىًصٍيحىةى للًا(،   اٍ ًإ٭بَّىا يػىتىذىكَّري أيكليو )سىنىةو(  ًعبىادىةً  ًمنٍ  خى
اٍلعىمىًل(  ًمنى  اٍلقىًليلي  يىٍكًفكى  قػىٍلبىكى ً  : )أىٍخًلصٍ وعن النيب )ص( ِّٕ/ُٕالبحار ،ُٗالرعد/( اأٍلىٍلبىابً 

ى كىًإٍنًقضىٍاًء ومن دعاء النيب )ص(، ُٕٓ/ّٕالبحار : )اللُّهيمَّ ًإٍجعىٍل أىٍكسىعى رًٍزًقكى عىلىيَّ ًعٍندى ًكربىً ًسِبًٌ
ًإٌ٘بً أىعيويذي ًبكى ًمٍن زىكىٍاًؿ نًٍعمىًتكى كىٙبىىوًُّؿ عىٍاًفيىًتكى كىفىٍجآءىةى  أيضان : )اللُّهيمَّ  ومن دعاء النيب )ص(عيميرًمى(، 

) ٍيًع سىخىًطكى  .نًٍقمىًتكى كىٝبًى
 رُنلِوٌَُٕ ِٓنْوُ ُْقَجِْشَا رٌَََُّْٔٔا ًَال األَهْعِ ِْٖٓ ٌَُُْْ ؤَفْوَعْنَب ًََِّٓٔب ًَََجْزُْْ َٓب ؿَِّْجَبدِ ِْٖٓ ؤَٗلِوٌُا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ -ٕٚٙ

 ﴾ؽَِْٔلٌ ؿَنٌِِّ اَُِّوَ ؤََّٕ ًَاػٌَُِْٔا كِْوِ رُـِْٔؼٌُا ؤَْٕ بِالَّ ثِأفِنِّوِ ًَََُْزُْْ
: األفضل عندكم، الطيب،  على اإلنفاؽ من طيبات ما كسبتمٰبث كيرٌغب القرآف الكرٙب ا٤بؤمنْب

، كمعُب الكسب ىنا عامان  ِٗآؿ عمراف/ ﴾َتُِب وفَ  ممَّا ْنِفُقواتػُ  َحَّتَّ  اْلِبَّ  تَػَناُلوا َلنْ ﴿ا٤بستطاب كقولو 
يشمل الكسب الذم فيو ماؿ كأرابح، سواء كاف مصدره الصناعة أك الزراعة أك التجارة أك اإلرث 

ستثمارم آخر ، فإف ما كسبتم يشمل ٝبيع ا٤بكاسب ا٤بادية اأك الغوص أك ا٤بعدف أك أم شيء 
فكل النعم مصدرىا األكؿ من األرض كالبَبكؿ كأنواع  اأَلْرِض( ِمنْ  َلُكمْ  ْخَرْجَناأَ  )َومِمَّاكا٤بعنوية 
كال تقصدكا الردمء من أموالكم أك بضاعتكم أك تُنِفُقوَف(  ِمْنوُ  اْْلَِبيثَ  تَػَيمَُّموا )َوالا٤بعادف 
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لو أيىدمى إليكم ما قبلتموه  يِو(فِ  تُػْغِمُضوا َأفْ  ِإالَّ  ِِبِخِذيوِ  )َوَلْسُتمْ ٧باصيلكم فتنفقوا ُب سبيل للا 
كال رضيتموه ألنفسكم إاٌل إذا تساىلتم كأغمضتم البصر مع الكراىة كا٢بياء كا٤بسا٧بة ، فكيف إذف 

يٌد( َغِِن   اّلِلََّ  َأفَّ  )َواْعَلُمواتقدمونو  ما ال تقبلونو ألنفسكم ؟!  كإف للا عندما طلب اإلنفاؽ  ْحَِ
يٌد(عن اإلنفاؽ كالطاعة ك  )َغِِن (حضاراين كأخبلقيان كإاٌل فهو  فقد أراد بو تقدـ اجملتمع ٯبازم  )ْحَِ

كلما أعطى ا٤بنفق  تعأب أحب ما عنده فإف للا   -ٔفائدة :  .ا٤بنفق للطيبات أبفضل ا١بزاء
آلية إٔب ، كأشارت ا َٔالرٞبن/ ﴾اإِلْحَسافُ  ِإالَّ  اإِلْحَسافِ  َجَزاءُ  َىلْ ﴿ٯبازيو بكرمو أبعز ما عنده 

ٍارىًة  عن النيب )ص(أحسن أنواع التكسب ىو التجارة كالزراعة كالصناعة ،  ٍارًًة كىاٍلمىهى : )عىلىٍيكيٍم اًبٍلًتجى
ٍاًر الٌرًٍزًؽ( ٍا ًتٍسعىةى أىٍعشى ٍارىًة فىًإفَّ ًفيػٍهى اإلنفاؽ من ا٤باؿ ا٢براـ القيمة لو ، بل القيمة  -ٕ .كىا١بٍىسى

ُتْم( )َمابلؿ من كدًٌه كتعبو كالفضل ُب إنفاؽ ا٤باؿ ا٢ب ألف ا٤باؿ ا٢براـ أكلو يغرُّ كيسرُّ كأخريهي  َكَسبػْ
 .يضرُّ 

 ﴾ػٌَِِْْ ًَاٍِغٌ ًَاَُِّوُ ًَكَؼْالً ِٓنْوُ َٓـْلِوَحً َّؼِلًُُْْ ًَاَُِّوُ ثِبُْلَؾْشَبءِ ًََّإُْٓوًُُْْ اُْلَوْوَ َّؼِلًُُْْ اُشَّْْـَبُٕ﴿ -ٕٛٙ
: ٘باكز ا٢بدكد ُب األعماؿ السيئة ، كىي معُب عاـ لكل معصية   َفْحَشاءِ الْ : ٱبوفكم ،  يَِعدُُكمْ 

يعد الشيطاف الناس عامة  .: خطاب اآلية عاـاملعىن .كبّبة فاحشة قبيحة كالٍب منها البخل
كا٤بنفقْب خاصة ابلفقر ، يعدىم اترة ابلوسوسة كٰبرضهم على ا٢برص كالبخل كالتكالب على 

األرابح، كٱبوفهم من اإلنفاؽ كعدـ إعطاء ا٢بقوؽ الشرعية كالزكاة  الدنيا كالسعي ُب زايدة
كالصدقات فإنو يؤدم إٔب الفقر كسوء ا٢باؿ كقلة ا٤باؿ كال يكتفي بتخويفكم الفقر كإ٭با يستخدـ 

يدفعكم إبغراءاتو ، كٰبرضكم بوساكسو بصيغة األمر  ِِبْلَفْحَشاِء( )َوأيَُْمرُُكمْ خطواتو ا٤بضلة ا٤بمكنة 
رتكاب ا٤بعاصي الكبّبة كمنها البخل كترؾ ااسن كاألخبلؽ ادة التحريض على ا٢برص ك لزاي

فارؽ كبّب بْب ما يعدكم الشيطاف كما يعدكم الرٞبن ،  َوَفْضبًل( ِمْنوُ  َمْغِفَرةً  يَِعدُُكمْ  )َواّلِلَُّ كالطاعات 
، كللا يعدكم من ينفق ٩با كقٌدـ السياؽ القرآ٘ب ا٤بغفرة على الفضل ، كالفضل زايدة فوؽ ا٤بغفرة 

 َأْمَواَلِِمْ  ِمنْ  ُخذْ ﴿يستطاب من كسبو إبتغاء مرضاة للا تعأب يعدكم أف يكٌفر عنكم من سيئاتكم 
ُرُىمْ  َصَدَقةً   .َُّالتوبة/ ﴾ِبَا َوتُػزَكِّيِهمْ  ُتَطهِّ

رُ  َوُىوَ  َُيِْلُفوُ  فَػُهوَ  ءٍ َشيْ  ِمنْ  أَنَفْقُتمْ  َوَما﴿كيعدكم أف ٱبلف كيعٌوض ا٤بنفق خّبان ٩با أنفق كقولو   َخيػْ
عن إبن  .يعطي عن سعة كيعلم ما توسوس بو نفسو َعِليٌم( َواِسعٌ  )َواّلِلَُّ ،  ّٗسبأ/ ﴾الرَّازِِقيَ 
ٍغًفرىةي عىلىى اٍلمىعىٍاًصٍي كىالٍ عباس ٍاًف ًمنى للًا اٍلمى ًإثٍػنىٍاًف ًمنى الشٍَّيطىٍاًف ، فىاللَّذى فىٍضلي ُب : )ًإثٍػنىٍاًف ًمنى للًا كى

ٍاًء( ٍاًف ًمنى الشٍَّيطىٍاًف اٍلوىٍعدي اًبٍلفىٍقًر كىاألىٍمري اًبٍلفىٍحشى : ٖبل فائدة .ِِْ/ِف٦بمع البياالٌرًٍزًؽ، كىاللَّذى
 .ِِبْلَفْحَشاِء( َوأيَُْمرُُكمْ  اْلَفْقرَ  )يَِعدُُكمْ األغنياء يسوؽ الفقراء ٫بو الفساد كالرذيلة 

 ﴾األَُْجَبةِ ؤًٌُُُْا بِالَّ َّنًََّّوُ ًََٓب ًَضِرياً فَْْواً ؤًُرَِِ كَوَلْ اُْؾٌَِْٔخَ ُّاْدَ ًََْٖٓ َّشَبءُ َْٖٓ اُْؾٌَِْٔخَ ُّاْرِِ﴿ -ٜٕٙ
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: ىداية إ٥بية كملكة إنسانية  و الِْْكَمة: من اإلحكاـ كاإلتقاف فبل بطبلف كال نقصاف ،  الِْْكَمةَ 
ا٢بكماء أصحاب العقوؿ ا٤بسددة الرزينة ، كإصابة كمؤىبلت ٩بيزة شخصية تعتمد العلـو النافعة ك 

ستقامة كالسبلمة كالكرامة ، كٛبكن ا٢بكيم من ٛبييز الصواب ُب األقواؿ كاألفعاؿ كأصحاب اال
عتداؿ ُب ا٤بعيشة ، كنفي كساكس سبل ا٣بّب ا٤بتداخلة مع سبل الشر ، كالتوازف ُب اإلنفاؽ ، كاال

كمائدة ا٢بكمة مفتوحة  َكِثريًا( َخرْياً  ُأوِتَ  فَػَقدْ  الِْْكَمةَ  يُػْؤتَ  )َوَمنْ الشيطاف، كتقبل ىداية الرٞبن 
للجميع ٤بن ٲبتلك مؤىبلهتا فيناؿ منها ٗبقدار ما يعطيها كيتفاعل معها ، كٝبيع األمور ال تصلح 
إاٌل اب٢بكمة كىي كضع األشياء ُب مواضعها الصحيحة ، كينزؿ األمور مناز٥با ا٤بناسبة ، فمن أكٌب 

عتداؿ فبل يتعدَّ ا٢بدكد، كمن أكٌب إدراؾ الغاايت من خبلؿ التهذيب ك اجملاىدات فبل يضل ُب اال
تقدير األمور ، كمن أكٌب البصّبة ا٤بستنّبة هتًدًه إٔب الصراط ا٤بستقيم ، كا٢بكمة معقودة ٗبشيئة للا 

: العقل الذم يتبع األحسن  اللبنّبة ، أصحاب العقوؿ ال األَْلَباِب( ُأْوُلوا ِإالَّ  َيذَّكَّرُ  )َوَماتعأب 
نتقاؿ من النتيجة إٔب مقدماهتا ، كإلتقاط : االوالتذكرُب كل شيء ألنو ٗبنزلة اللب من القشر، 

ٍا(عن النيب )ص( ا٢بكمة يدؿ على التذكر  ىى ٍا أىخىذى ٍا كىجىدىىى  ،ٗٗ/ِالبحار )ا٢بًٍٍكمىةي ضىاٍلَّةي اٍلميٍؤًمًن أىيٍػنىمى
ا تدرؾ ابلعقوؿ كإ٭با ىي نور ا٤بواىب الرابنية الداعية لكشف أسرار ا٢بياة كا٢بكمة ليست ٩ب

 ٨بىىافىةي  ا٢بًٍٍكمىةً  : )رىٍأسي  عن النيب )ص(،  َْالنور/ ﴾نُورٍ  ِمنْ  َلوُ  َفَما نُوراً  َلوُ  اّلِلَُّ  ََيَْعلْ  لَْ  َوَمنْ ﴿
)ًإٍغًلٍب  :أيضاً و فيو ًب تىٍظهىري ا٢بًٍٍكمىةي(، : )ًمٍن خىزىاًٍئًن اٍلغىيٍ ف غرر الكم ،ّٕٖٓكنز العماؿ خربللًا(

: )ا٢بًٍٍكمىةي: التػَّفىقُّوي  وعن إبن عباس: )الى ًحٍكمىةى ًإالَّ ًبًعٍصمىةو(، أيضاً و فيو ، وىةى تىٍكميلي لىكى ا٢بًٍٍكمىةي(الشَّهٍ 
ستعماؿ اٙبث على كاآلية  ُّْ/ُركح البياف)القرآف غُب ال غُب بعده( عن النيب )ص( ُبٍ اٍلقيٍرآًف(، 

: أكلو العقوؿ كالتطلق على كلًٌ الناس كإ٭ٌبا ٚبصُّ األَْلَباِب( )ُأْوُلواالعقل فبل ٯبوز تعطيل العقل، 
 .الذين ٰبركوف عقو٥بم كيفكركف كٱبتاركف األحسن بعلم

 ﴾ؤَٗظَبهٍ ِْٖٓ ُِِظَّبُِِٔنيَ ًََٓب وَُّؼَُِْٔ اَُِّوَ كَةَِّٕ َٗنْهٍ ِْٖٓ َٗنَهْرُْْ ؤًَْ َٗلَوَخٍ ِْٖٓ ؤَٗلَوْزُْْ ًََٓب﴿ -ٕٓٚ
اٍلعىمىًل( كٯبازم عليها ٕبسب  أىسىٍاسي  )النًٌيىةي  ف غرر الكم ،ألفإف للا يعلم النفقة أبم دافع تكوف 

: العـز على فعل شيء أك تركو ، فما كاف النذر  النذر َنْذٍر( ِمنْ  َنَذْرمتُْ  )َأوْ دافعو إخبلصان أك رايء 
أنت أكجبتو على نفسك فيجب الوفاء بو ، كما كاف النذر ُب معصية فبل كفاء فيو ُب طاعة للا ف

كما للذين ظلموا أنفسهم كظلموا غّبىم  أَنَصاٍر( ِمنْ  ِللظَّاِلِميَ  )َوَماٯبازم عليو  يَػْعَلُمُو( اّلِلََّ  )فَِإفَّ 
ن ظلم الفقراء فلم ينفق كٓب يعطوىم النفقات الواجبة من أنصار ، كفيو إشارة ُب التهديد كالوعيد ٤ب

عليهم ، فهذا ظلم فاحش ال يقبل التكفّب كالتوبة كال الشفاعة ، ألف عدـ اإلنفاؽ الواجب من 
 : )الى تػيويًجٍب عىلىى نػىٍفًسكى ا٢ٍبيقيويٍؽ )كالنذكر( كىًإٍصربٍ عىلىى النػَّوىاًٍئًب( عن الصادقي )ع( .الكبائر

ـي  الى  لنٍَّذري : )اوعن النيب )ص(، ُٖٗ/ُٔكسائل الشيعة ئنا يػيقىدًٌ يػٍ ريهي  كىال شى  ًبًو ًمنٍ  ييٍستىٍخرىجي  كىًإ٭بَّىاٍ  يػيؤىخًٌ
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ٍمتىوي آلًخرىًتكى كىمى  عن اإلماـ علي )ع(، ُُِٔصّصحيح مسلماٍلبىًخٍيًل(  ٍا : )ًإ٭بَّىٍا لىكى ًمٍن مىاًٍلكى مىٍا قىدَّ
) ( )ظيٍلمي : )ظيٍلمي الضَّعً ف غرر الكم! أىخٍَّرتىوي فىًلٍلوىٍاًرثى  ٍيًف أىٍفحىًش الظٍُّلًم( )ظيٍلمي اٍلميٍستىٍسًلًم أىٍعظىمي ا١بٍُّرـً

 .الظٍُّلًم( اٍلًكرىاٍـً أىٍفحىشي 
 برٌٍَُِِّْْْئَ ِْٖٓ ػَنٌُْْْ ًٌََُّلِّوُ ٌَُُْْ فَْْوٌ كَيٌَُ اُْلُوَوَاءَ ًَرُاْرٌُىَب رُقْلٌُىَب ًَبِْٕ ىَِِ كَنِؼَِّٔب اُظَّلَهَبدِ رُجْلًُا بِْٕ﴿ -ٕٔٚ

 ﴾فَجِريٌ رَؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب ًَاَُِّوُ
: إف تظهركا الصدقات كتشتمل أنواع املعىن  .: مطلق اإلنفاؽ الصََّدقَاتِ : تظهركا ،  تُػْبُدوا

النفقات فًنعم شيء إظهارىا ما داـ القصد كجو للا كرضاه كٓب يكن رايء ك٠بعة ألف فيها مساعدة 
رٌ  فَػُهوَ  اْلُفَقَراءَ  َوتُػْؤُتوَىا ُفوَىاَّتُْ  )َوِإفْ الفقراء كٛباسك اجملتمع  كال شك ُب أف إخفاء  َلُكْم( َخيػْ

الصدقة أفضل من إظهارىا لبعدىا عن الرايء كإظهار حاجة الفقّب أماـ الناس لتعرفو حٌب تساعده 
قتداء كعندىا يكوف إظهارىا فيو مصلحة ، كذلك لو كانت إظهار الصدقات مدعاة لؤلسوة كاال

 .ف الصدقات من شعائر للا كمن تقول القلوب الٍب لو أخفيت لتوىم تعطيل حكمهاأفضل ، كأل
ٍافى تىطىوُّعىان فىًإٍسرىٍاريهي عن اإلماـ الصادؽ )ع( : )كيلُّ مىٍا فػىرىضى للاي عىلىٍيكى فىًإعبلىنيوي أىٍفضىلي ًمٍن ًإٍسرىٍارًًه كىمىٍا كى

رًٌ تيٍطًفئي غىضىبى الرَّبًٌ ، وعن النيب )ص( .ُْٕ/ْمواىب الرٞبن أىٍفضىلي ًمٍن ًإٍعبلىنًًو( قىةي السًٌ : )صىدى
ٍبًعٍْبى ابىٍابىن ًمنى اٍلبىبلىًء( ٍاءي النٍَّارى ، كىتىٍدفىعي سى ٍا ييٍطًفئي اٍلمى ئىةى ، كىمى ، ِْٗ/٦ِبمع البياف كىتيٍطًفئي ا٣بٍىًطيػٍ

قة ال ٛبحو ٝبيع الذنوب كتدفع كثّب بعض سيئاتكم ألف الصد َسيَِّئاِتُكْم( ِمنْ  َعْنُكمْ  )َوُيَكفِّرُ 
يعلم نفقاتكم ابإلسرار  َخِبرٌي( تَػْعَمُلوفَ  مبَا )َواّلِلَُّ  .الببلاي كىذا ما ظهر على أرض الواقع ابلتجربة

عليكم أف تذىبوا إٔب الفقراء  اْلُفَقَراَء( )َوتُػْؤُتوَىا -ٔفائدة :  .كاإلعبلف كللا خبّب ٖبفااي النفوس
 ﴾الصََّدقَاتِ  َوأيَُْخذُ  ِعَباِدهِ  َعنْ  التػَّْوبَةَ  يَػْقَبلُ  ُىوَ  اّلِلََّ  َأفَّ ﴿ -ٕأيتوا إليكم.  ٤بساعدهتم ال أف

تىةى السُّوًًء( وعن النيب )ص(،  َُْالتوبة/ قىةي تىٍدفىعي ًميػٍ : )دىٍاكيكياٍ  عنو )ص(، ِصْفركع الكاُب ج: )الصَّدى
قىةى تى  قىًة فىًإفَّ الصَّدى ٍارًكيٍم كىحىسىنىاًٍتكيٍم(مىٍرضىاٍكيٍم اًبلصَّدى  ٍدفىعي عىٍن األىٍعرىٍاًض كىاألىٍمرىٍاًض كىىيوى زايىٍدىةه ُبٍ أىٍعمى

 .ُِّ/ٔٗالبحار
 ًََٓب اَُِّوِ ًَعْوِ بءَاثْزِـَ بِالَّ رُنلِوٌَُٕ ًََٓب كَألَٗلٌَُُِْْ فَْْوٍ ِْٖٓ رُنلِوٌُا ًََٓب َّشَبءُ َْٖٓ َّيْلُِ اَُِّوَ ًٌَََُِّٖ ىُلَاىُْْ ػََِْْيَ ٌََُْْ﴿ -ٕٕٚ

 ﴾رُظٌََُِْٕٔ ال ًَؤَْٗزُْْ بٌَُُِْْْْ ٌَُّفَّ فَْْوٍ ِْٖٓ رُنلِوٌُا
: ليس من كاجبك اي دمحم )ص( أف  املعىن .خطاب اآلية خاص للنيب كلكن أريد بو عمـو ا٤بعُب

خاطب : إف ا٤بسلمْب كانوا ال يتصدقوف إاٌل على أىل دينهم ، ف سبب النزوؿيكونوا مهتدين. 
للا نبيو هبذه اآلية كا٤براد هبا أف الكافر ال يعاقب على كفره ُب ىذه ا٢بياة ٗبنع الرزؽ عنو كالتضييق 

: على أف الصدقة جائزة على غّب ا٤بسلم ُب الواجب كا٤بستحب ، كأما  وف اآلية داللةعليو، 
 اّلِلََّ  )َوَلِكنَّ يسعى إليها ا٥بداية فهي بيد للا يهدم هبا من يشاء كيريد ا٥بداية كىو مؤٌىل ٥با ك 
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فهدل التوفيق على للا ، كىدل البياف على النيب )ص( فإذا كاف للا ىو الذم  َيَشاُء( َمنْ  يَػْهِدي
يهدم من يشاء كالئق للهداية كيقبل النصح كاإلرشاد ، كللا ال ٯبرب ا٥بداية على من ال يريد ، 

لٌعل بذلك تفتح قناة ا٥بداية بينك كبينو فيستذكؽ إذف فبل ٲبنعك كفر الكافر من اإلنفاؽ عليو ، 
الذم تنفقونو  َفؤلَنُفِسُكْم( َخرْيٍ  ِمنْ  تُنِفُقوا )َوَما،  ِٕالرعد/ ﴾َأَنبَ  َمنْ  ِإلَْيوِ  يَػْهِدي﴿طعم ا٥بداية

من خّب على إطبلؽ معناه سواء كاف ا٣بّب ا٤بادم أك ا٤بعنوم كنفقة العلم كا١باه كالشجاعة 
، كل ينفق من موقعو فثوابو كمنافعو تعود إليكم ُب دنياكم كآخرتكم كالغرض منو  . إْب.كالقدرة

 )َوَماالَبغيب على اإلنفاؽ ليكوف ا٤بنفق أطيب نفسان ُب البذؿ كأ٠بح كفان كُب موقعو ا٤بناسب 
( َوْجوِ  اْبِتَغاءَ  ِإالَّ  تُنِفُقوفَ  اء كجو للا كرضاه ليست نفقتكم لشيء من األشياء الدنيوية إاٌل إلبتغ اّلِلَِّ

 يُػَوؼَّ  َخرْيٍ  ِمنْ  تُنِفُقوا )َوَما، فما ابلكم ٛبنوف هبا أك تنفقوف الردمء الذم ال يوجو مثلو إٔب للا 
يعود خّبه لكم فبل تتوٮبوا أف ىذا اإلنفاؽ ال مصداؽ لو على أرض  ُتْظَلُموَف( ال َوأَنْػُتمْ  ِإلَْيُكمْ 

اإلنفاؽ الطيب كأنتم ال تنقصوف شيئان من الثواب  الواقع ، فبل عذر لكم ُب أف تعرضوا عن
ٍن أىنٍػفىقى اٍلفىٍضلى ًمٍن مىاٍلًًو كىأىٍمسىكى اٍلفىٍضلى ًمٍن كىبلىًمًو( عن اإلماـ علي )ع( .ا٤بضاعف  : )طيويىبى ًلمى

 .ُُٕ/ٔٗالبحار
 رَؼْوِكُيُْْ اُزَّؼَلُّقِ ِْٖٓ ؤَؿْنَِْبءَ اُْغَبىَُِ َّؾََْجُيُْْ األَهْعِ كِِ وْثبًػَ ََّْزَـِْؼٌَُٕ ال اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ ؤُؽْظِوًُا اَُّنَِّٖ ُِِلُوَوَاءِ﴿ -ٖٕٚ

 ﴾ػٌَِِْْ ثِوِ اَُِّوَ كَةَِّٕ فَْْوٍ ِْٖٓ رُنلِوٌُا ًََٓب بُِْؾَبكبً اُنَّبًَ ََّْإٌََُُٕ ال ثََِِْٔبىُْْ
ُب سبيل للا ، كمنو : حصركا كحبسوا ككجهوا أنفسهم كتفرغوا للجهاد كلكل عمل  ُأْحِصُروا

اإلحصار كاإلختصاص ُب تعلم الفنوف العسكرية ، كإحصار النفس كطلب اإلختصاص ُب كلًٌ 
العلـو إلعداد كفاءات متقدمة ُب اجملتمع ، ككل األعماؿ ا٢بضارية الٍب تنفع الصاّب العاـ ىؤالء 

لصا٢بهم ا٣باص  ٘بب النفقة عليهم من بيت ا٤باؿ ، كالسبب ألهنم لو إشتغلوا لطلب الرزؽ
ال يستطيعوف طلب  اأَلْرِض( ِف  َضْرِبً  َيْسَتِطيُعوفَ  )اللتعطلت ا٤بصلحة العامة كلتأخر اجملتمع 

التػََّعف ِف(  ِمنْ  َأْغِنَياءَ  اجْلَاِىلُ  )ََيَْسبُػُهمْ  الرزؽ بسبب عوائق تعيقهم مشركعة كا٤برض كالعجز
التنزٌه كىو منع النفس من ىواىا كهتذيب الطبع عما : من العفة كالنجابة ، ا٤ببالغة ُب  التػََّعف ف

تعففوا : ترفعوا عن ا٢باجة إٔب الناس، كال يظهركف فقرىم كإذا رآىم ا١باىل ٕبا٥بم كالذم ال  .يريد
كيلًٌ خىٍّبو(، كزينة الفقر كأفضل العبادة كأحسن  : )اٍلًعفَّةي : رىٍأسي ف غرر الكم يعرفهم ظنهم أغنياء

عبلماهتم العامة كظاىرىم يدؿ عليهم لعدـ ظهور النعمة كالرفاىية  ِبِسيَماُىْم( فُػُهمْ )تَػْعرِ عادة ، 
  .عليهم

 ِإْلَافاً(  النَّاسَ  َيْسأَُلوفَ  )ال
: إ٢باحان، ال يسألوف كال يلحوف ُب السؤاؿ ىؤالء أكٔب ابإلنفاؽ من غّبىم ، كقد هنى ِإْلَافا

يقتضي معرفة أبناء اجملتمع بدقة ، كال ٰبل للغِب أف  اإلسبلـ عن إعطاء الصدقات للميسورين كىذا
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أيخذ الصدقات كا٢بقوؽ الشرعية من ييعلىٍم أنو يسأؿ الناس زايدة ُب غناه كالشحاذين الذين جعلوا 
السؤاؿ حرفة كىم قادركف على العمل ىؤالء ينبغي أف ال يعطوا شيئان ، كإعطاؤىم ضرره ٥بم 

اٍئىةو ًمنى  عن اإلماـ الباقر )ع( .كللمجتمع اٍنػيويٍا ٫بىٍوىان ًمٍن أىٍربػىٍعمى فىًة ، كى ٍاًب الصًٌ ٍا نػىزىلىٍت ُبٍ أىٍصحى : )إىنػَّهى
ٍاًجرًٍينى يىٍسكينػيويفى ًصفىةى اٍلمىٍسًجًد )مكاف الظل فيو( يىٍستػىٍغرًقػيويفى أىٍكقىاٍتػىهيٍم اًبلتػَّعىلُّ  ًم كىاٍلًعبىٍادىًة اٍلفيقىرىٍاًء كىاٍلميهى

اٍنػيوياٍ  ٍا رىسيويؿي للًا )ص((  ، كىكى عىثػيهى : )ًإفَّ للاى  عن النيب )ص(، ِّٓ/٦ِبمع البيافٱبىٍريجيويفى ُبٍ كيلًٌ سىرًيىةو يػىبػٍ
بُّ ا٢بٍىًلٍيمى اٍلميتػىعىفًٌفى  ًتًو عىلىى عىٍبًدًه ، كىيىٍكرىهي اٍلبػيٍؤسى كىاٍلتػىبػىؤيسى كىٰبًي بُّ أىٍف يػىرىل أىثػىرى نًٍعمى ًمٍن ًعبىٍاًدًه  ٰبًي

: وعنو )ص(، ِْٓ/٦ِبمع البياف يػىبػٍغىضي اٍلفىٍاًحشى اٍلبىًذٍمءى كىالسَّاًٍئلى اٍلميٍلًحفى )ا٤بلح ُب السؤاؿ((كى 
ا٤بصدر كىيىدي السَّاًٍئًل السٍُّفلىى يػىٍوـً اٍلًقيىٍامىًة(  ا: فػىيىدي للًا اٍلعيٍليىٍا كىيىدي اٍلميٍعًطٍي الًٍَّبٍ تىًلٍيهً ةاألىٍيًدٍم ثىبلىثه )

نَّمى!(وعنو )ص(، قالساب هي مىٍا يػيٍغًنٍيًو فىًإ٭بَّىٍا ًإٍستىٍكثػىرى ًمٍن ٝبيىًر جىهى كنز العماؿ : )مىٍن سىأىؿى كىًعٍندى
( َسِبيلِ  ِف  )ُأْحِصُرواالتفرغ للجهاد  -ُ:  : ٟبس صفات ألىل الصفةفائدة .ُّٗٔٔخرب ،  اّلِلَِّ
 )ََيَْسبُػُهمْ التعفف  -ّ، اأَلْرِض( ِف  َضْرِبً  َيْسَتِطيُعوفَ  )الالعجز عن الكسب ليس من كسل  -ِ

ظهور عبلمات الفقر من حا٥بم كظاىرىم ال من إ٢باحهم ُب  -ْ، التػََّعف ِف( ِمنْ  َأْغِنَياءَ  اجْلَاِىلُ 
 النَّاسَ  َيْسأَُلوفَ  )العدـ السؤاؿ إب٢باح ٩بٌا ُب أيدم الناس  -ٓ،  ِبِسيَماُىْم( )تَػْعرِفُػُهمْ السؤاؿ 
 ليل يكفي خّب من كثّب يلهي.، قِإْلَافاً(
 ﴾َّؾْيٌََُٕٗ ىُْْ ًَال ػََِْْيِْْ فٌَْفٌ ًَال هَثِّيِْْ ػِنْلَ ؤَعْوُىُْْ كََِيُْْ ًَػَالَِْٗخً ٍِوّاً ًَاُنَّيَبهِ ثِبََُِِّْْ ؤٌََْٓاَُيُْْ ُّنلِوٌَُٕ اَُّنَِّٖ﴿ -ٕٗٚ
 ٠بت قد نفوسهم إف ، األحواؿ سائر كُب األزمنة ٝبيع كُب ا٤بناسب مكاهنا ُب أموا٥بم ينفقوف الذين

 الشاغل، شغلهم اجملتمع كتقدـ الناس منافع كأصبحت ، ا٤باؿ ٲبلكهم كٓب ا٤باؿ ملكوا فهم كتكاملت
 فقراءىا، كأغنياؤىا ضعفاءىا أقوايؤىا يكفل الٍب ا٢بضارية ا٤بتعاكنة األمة من ا٤بستول ىو ىذا

 ُب قوية مهابة األمة ٘بعل ، كأخبلقيان  حضاراين  تمعاجمل لتقدـ الكفاءات كيدعموف الطاقات كيستثمركف
 تفضيل على للداللة العبلنية، على كالسر النهار على الليل كقٌدـ .األخرل األمم أعْب كُب ذاهتا

 )فَػَلُهمْ  .تقصد لذاهتا ال كاألحواؿ األكقات إذ مصلحة فيو منهما لكل أف مع ، كالليل السر صدقة
 ذلك كٚبصيص قيود كال حدكد ببل أجرىم فلهم ََيَْزنُوَف( ُىمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  َوال َربِِّمْ  ِعْندَ  َأْجُرُىمْ 

 فتنا٥بم ا٢بياٌب كاقعهم ُب كتنعكس فوائدىا ، الكرٲبة الصفة ىذه شرؼ على يدؿ َربِِّْم( )ِعْندَ  أبنو
 كثّب كإبن ا٤بنثور رالد ، ُب كا٢بزف ا٣بوؼ عن بعيدة ىانئة مطمئنة حياة كىي ، شفافة إ٥بية ىدية
 كبواحد هناران  كبواحد ليبلن  بواحدة فتصدؽ دراىم أربعة معو كانت )كمصداؽ( )ع( علي ُب نزلت

 .ِٓٓ/٦ِبمع البياف )ع( الصادؽ اإلماـ عن مركم كأيضان  .عبلنية كبواحد سران 
 ًَؤَؽَََّ اُوِّثَب ِٓضَُْ اُْجَْْغُ بََِّٗٔب هَبٌُُا ثِإََّٗيُْْ مَُِيَ أٌَُِّْ ِْٖٓ اُشَّْْـَبُٕ َّزَقَجَّـُوُ اَُّنُِ َّوٌُُّ ًََٔب بِالَّ َّوٌٌَُُٕٓ ال اُوِّثَب َّإًٌَُُِْٕ اَُّنَِّٖ﴿ -ٕ٘ٚ

 ﴾فَبُِلًَُٕ كِْيَب ىُْْ اُنَّبهِ ؤَطْؾَبةُ كَإًَُُْئِيَ ػَبكَ ًََْٖٓ اَُِّوِ بََُِ ًَؤَْٓوُهُ ٍََِقَ َٓب كََِوُ كَبٗزَيََ هَثِّوِ ِْٖٓ ٌَْٓػِظَخٌ عَبءَهُ كََْٖٔ اُوِّثَب ًَؽَوََّّ اُْجَْْغَ اَُِّوُ
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: التصرؼ  الََتَخبَّطُ : الزايدة على أصل ا٤باؿ أيخذىا الدائن من ا٤بدين مقابل مدة معينة ،  الرِِّبَ 
: الوجو  املعىن .: مضى َسَلفَ : ا١بنوف ،  اْلَمسِّ على غّب ىدل كمن غّب بصّبة كال نظاـ ، 

إف حاؿ الذين يتعاملوف ابلراب كحاؿ اجملنوف  .سود مقابل الصدقات ىو الراباآلخر ا٤بذمـو األ
( ِمنْ  الشَّْيطَافُ  يَػَتَخبَّطُوُ  الَِّذي يَػُقوـُ  َكَما ِإالَّ  يَػُقوُموفَ  )الالذم يتخبط ُب تصرفاتو  الذين  اْلَمسِّ

ال ٲبيزكف بْب ا٣بّب يتعاملوف ابلراب كأخذ األرابح ببل أتعاب كٲبتصوف دماء الناس اتاجْب فهم 
عتداؿ ُب حياهتم ، ىؤالء ، ال كالشر كا٢ببلؿ كا٢براـ كالنافع كالضار كال يستطيعوف التوازف كاال

يقوموف من قبورىم يـو القيامة إاٌل كما يقـو ا٤بصركع من جنونو ، يتعثر كيقع كال يستطيع أف ٲبشي 
 ِِبَنػَُّهمْ  )َذِلكَ شر ىتكان ٥بم كفضيحة سواين يقوموف كا٤بصركعْب تلك سيماىم يعرفوف هبا عند ا

َا قَاُلوا ستحبل٥بم ما حٌرمو للا ، كقد تقولوا فيو اذلك التخبط كالتعثر بسبب  الرَِِّب( ِمْثلُ  اْلبَػْيعُ  ِإمنَّ
 .سفاىة أبف البيع يشابو الراب فكيف يكوف البيع حبلالن كالراب حرامان ؟ فرد للا عليهم

ـَ  ْيعَ اْلبػَ  اّلِلَُّ  )َوَأَحلَّ  فهم يتساءلوف عن الفرؽ بْب البيع كالراب ، قد يتشابو البيع كالراب ُب  الرَِِّب( َوَحرَّ
ظاىر األمر كشكلو ا٣بارجي، كلكن حقيقة األمر كعمقو الداخلي ٱبتلف عن الظاىر ، فإف البيع 

عابو كليس أكبلن عملية ٘بارية انفعة ، كالبائع يكوف كسيطان بْب ا٤بنتج كا٤بستهلك فرٕبو عوضه عن أت
ستغبلؿ ٧بض كأخذ الزايدة عن رأس ا٤باؿ من غّب مقابل كال افهو  )الرَِِّب(للماؿ الباطل ، أما 

 .ستغبلؿ ٢باجة اتاجْب فيكوف أكبلن للماؿ ابلباطلاتعب كال عمل كال عوض ، ٦برد 
( ِإىَل  ُرهُ َوَأمْ  َسَلفَ  َما فَػَلوُ  فَانتَػَهى رَبِّوِ  ِمنْ  َمْوِعَظةٌ  َجاَءهُ  )َفَمنْ  من بلغو هني للا عن الراب  اّلِلَِّ

نتهى عن التعامل بو ، فلو ما مضى قبل التحرٙب ، كأمره موكوؿه إٔب للا إف شاء عفا عنو كإف شاء اف
أما الذين ال أيٛبركف أبمر للا كأصركا  َخاِلُدوَف( ِفيَها ُىمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  فَُأْولَِئكَ  َعادَ  )َوَمنْ عاقبو 

ستخفافان فهؤالء تليق بعقاهبم انر جهنم خالدين فيها استمركا ُب ذلك عنادان ك اى التعامل ابلراب ك عل
ٲبنع الناس من العمل كأنواع ا٢برؼ  -ُ: فائدة: من أسباب َترمي الرِب ف اإلسبلـأبدان ، 

ـ معناه يؤدم إٔب الغُب بواسطة الكسل فبل يساىم ُب تقدُّ  ،كالصناعات كا٤بكاسب الصحيحة
 -ِاجملتمع، كا٤باؿ أيخذه من حراـ ٍب ينفقو ُب ا٢براـ كليس لو عاقبة حسنة )كاألمور اب٣بواتيم( ، 

الراب نوع من الظلم ألف للماؿ حقان كحرمة فبل ٯبوز  -ّيؤدم إٔب العداكة كالبغضاء كا٣بصومات ، 
ٍاًف كىحيٍرمىًة دىًمًو( : )حيٍرمىةي  عن النيب )ص(لغّب مالكو السيطرة عليو قهران بطريق غّب مشركع   مىٍاًؿ اإًلٍنسى

عاقبة ا٤برابْب ا٣بسراف كلو بعد حْب ألنو أيخذ ا٤باؿ )الفوائد( اب٢براـ ٍب  -ْ، ٕٖ/ٕتفسّب الرازم
 ًطنىاٍعً صٍ اً  ًمنى  النٍَّاسي  ٲبٍتىًنعى  لًئىبلَّ  الٌرابىٍ  للاي  حىرَّـى  )ًإ٭بَّىاٍ  : )ع( الصادؽ اإلماـ عن -ٓ ، أيضان  ا٢براـ ُب يصرفو

ٍعريكيًؼ( ًبيػٍرىةي  )ًىيى  : )ع( الرضا اإلماـ عن -ٔ ،ْٓٔ/ْمواىب الرٞبن اٍلمى  ٍسًتٍخفىٍاؼي كىاالً  اٍلبػىيىٍافً  بػىٍعدى  اٍلكى
ًلكى   الٌرابىٍ  ُب  )ص( للاً  رىسيويؿي  )لىعىنى  : )ع( علي اإلماـ عن -ٕ، ِّٗ/ُنور الثقلْب اٍلكيٍفًر( ُبٍ  ديخيويؿه  ًبذى
ٍيوً  كىميوًٍكليوي  ليوي آكً  : ٟبىٍسىةه  اٍتًبيوي( كىشىٍاًىدى  فػىقىدٍ  ًفٍقوو  ًبغىٍّبً  ًإ٘بَّىرى  )مىنٍ  : الديث ف -ٖ ،ِٗٓ/٦ِبمع البياف كىكى
ٍ( ًإٍرتىطىمى   يعمل كا٤برايب ، اإلجتماعي كالتعاكف كالتعادؿ التوازف يضاد الراب -ٗ ،ّٗصَُّالبحار اًبلٌرابى
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 قلقان  كيعمل الفطرة سبلمة كيفسد ، ْٗالقمر/ ﴾ِبَقَدرٍ  َخَلْقَناهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ِإنَّ ﴿ ا٤بقٌدرة ا٤بقادير ُب خلل
 .اجملتمع الطبقي أتسيس بسبب الٌناس بْب ككراىية كاجملتمع الفرد نفس ُب

 ﴾ؤَصٍِْْ ًَلَّبهٍ ًََُّ ُّؾِتُّ ال ًَاَُِّوُ اُظَّلَهَبدِ ًَُّوْثِِ اُوِّثَب اَُِّوُ َّْٔؾَنُ﴿ -ٕٙٚ
فعل مضارع  )ََيَْحُق(اق : النقصاف حاالن بعد حاؿ ، كيذىب بربكة ا٤باؿ ابلتدريج ،  : ََيَْحقُ 

 َويُػْرِب يدؿُّ على اإلستمرار حٌب يكشف عن سنة إ٥بية ٛبحق كتنقص ا٤باؿ الربوم ابلتدريج ، 
ستدراج ابال : يذىب للا ريع الراب كرٕبو كبركتو كٲبحو فيو خّبه املعىن .: يزيدىا كينميهاالصََّدقَاتِ 

كإف كاف زايدة ُب الظاىر ، كييكٌثر بركات الصدقات كيٌنميها كلو بعد حْب كإف كانت نقصاانن ُب 
نظر الشاىد، الراب كآاثره السلبية ُب اإلقتصاد كاألخبلؽ كٱبلف ا١برٲبة كالتفكك اإلجتماعي 

ر ابة كاألخوة كيوقف التقدـ ا٢بضارم كاألخبلقي ُب األمة ، ُب حْب اب٤بقابل الصدقات تنش
 َكفَّارٍ  ُكلَّ  َيُِب   ال )َواّلِلَُّ كالتوازف كالتعاطف كتعمل على التقدـ ا٢بضارم كاألخبلقي ُب األمة 

، فهو كثّب  كلكن ابطنو يضرُّ  كيسرً  فأكل الراب كإف كاف ظاىره يغرً  .: مبالغة الكفر َكفَّارٍ  أَثِيٍم(
ى سبلمة الفطرة كتلويثها ُب ا٢بياة اإلنسانية ، كىو  الضرر ككثّب الكفر لكفره بنعم للا كسَبه عل

  .كثّب اإلٍب عندما يستقر اإلٍب ُب نفسو ، كللا ال ٰبب من كانت ىذه صفاتو
)ع( : ٲبىٍحىقي للاي ًديٍػنيوي كىًإٍف   اؿى قى فػى  وي مالي  رى ثػي يب فيكى رٍ يػى  رل للرجلً يي  دٍ : )قى  قيل لئلماـ الصادؽ )ع(: فائدة 

ثػيرى مىاٍليوي( فليس ُب مالو بركة كال خّب كال يصرفو ُب ا٣بّب! كللا ال يقبل إاٌل ، َِٔ/٦ِبمع البياف كى
ُتمْ  َوَما﴿كقولو   .الطٌيب ا٢ببلؿ / ﴾اّلِلَِّ  ِعْندَ  يَػْربُوا َفبل النَّاسِ  َأْمَواؿِ  ِف  لِيَػْربُػَوا ِرِبً  ِمنْ  آتَػيػْ ،  ّٗالرـك

ٍاًسًب كى عن اإلماـ الباقر )ع( ٍ(:)أىٍخبىثي اٍلمىكى )مىٍا :وعن النيب )ص(، ِّْ/ُِكسائل الشيعة ٍسبي الٌرابى
قىةو( : النفقة العامة ُب سبيل للا ك٣بدمة عباد للا معىن الصدقة .ُُّ/ٔٗالبحار نػىقىصى مىٍاؿه ًمٍن صىدى

، كقد أتٌب ٗبعُب الزكاة ا٤بفركضة إذا ٙبرل صاحبها الصدؽ ء كانت الصدقة كاجبان أك مستحبان سوا
 .ُب فعلو
 ﴾َّؾْيٌََُٕٗ ىُْْ ًَال ػََِْْيِْْ فٌَْفٌ ًَال هَثِّيِْْ ػِنْلَ ؤَعْوُىُْْ َُيُْْ اُيًََّبحَ ًَآرٌَْا اُظَّالحَ ًَؤَهَبٌُٓا اُظَّبُِؾَبدِ ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ -ٕٚٚ

مها ستذكاؽ طعم اإلٲباف ا٤بقَبف بعمل الصا٢بات على عمو اجتناب الراب ، من أىم األسباب ال
خصوصان إقامة الصبلة فإهنا تنهى عن الفحشاء كا٤بنكر ، كإيتاء الزكاة إحساف إٔب ا٣بلق يناُب 

 .تعاطي الراب الذم ىو ظلم ٥بم كإساءة عليهم كيولًٌد حقد كحسد فيهم كٲبنع سبيل ا٤بعركؼ بينهم
يعد للا سبحانو الذين يقيموف حياهتم  نُوَف(ََيْزَ  ُىمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  َوال َربِِّمْ  ِعْندَ  َأْجُرُىمْ  )ََلُمْ 

على منهج للا تعأب ، ٰبتفظ ٥بم أبجرىم عنده ، كيعدىم ابألمن فبل ٱبافوف ٩با يكوف ُب مستقبل 
أمرىم، كابلسعادة فبل ٰبزنوف على إطبلقو فبل يهتموف على شيء ينغًٌص عليهم حاضرىم ، ُب 

خص ابلذكر  فائدة :ق كسوء العاقبة كلو بعد حْب ، الوقت الذم يتوعد أكلة الراب ابق كالسح
الصبلة كالزكاة ، ألهنما أعظم أركاف العبادات النفسية كا٤بالية ، فمن اتى هبما فإنو دليل على إيتاء 
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 )َأقَاُمواعلى الصَّاِلَاِت(  )َعِمُلواستقامتو ُب معامبلتو مع الناس ، لذلك قدَّـ ابقية العبادات ك 
: عن النيب )ص(، كاألخبلؽ كعاء الدين، للداللة على أف الدين ا٤بعاملةالزََّكاَة(  ْواَوآتػَ  الصَّبلةَ 

 .ُِٓٓكنز العماؿ خرب  ٍق()اإًلٍسبلىـي حيٍسني ا٣بيلي 
 ﴾ُٓآِْنِنيَ ًُنزُْْ بِْٕ اُوِّثَب ِْٖٓ ثَوَِِ َٓب ًَمَهًُا اَُِّوَ ارَّوٌُا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ -ٕٛٚ

: سياؽ اآلية شديد اللهجة ، اي أيها ا٤بؤمنوف  املعىن .: قوا أنفسكم عقابو اّلِلََّ  اتػَُّقوا .تركوا: إ َذُروا
نتهاء عن نواىيو ، كإتركوا ما بقي لكم من ا٤بصدقوف برسالة للا قوا أنفسكم عقابو إبتباع أكامره كاال

فمن ٓب يَبؾ ما بقي من  .قتصركا على رؤكس أموالكماالراب عند الناس إف كنتم صادقْب إبٲبانكم ك 
الراب فبل يعدُّ من أىل اإلٲباف ، ألنو يؤمن ببعض الكتاب كيكفر ببعض فبل يعمل بو ! ىذا ال يعدُّ 
إٲباانن حقان كإف أعلن أنو مؤمن بلسانو ، ألنو ال إٲباف بغّب طاعة ، كالنص القرآ٘ب البليغ ال يدع 

 كالذم ، ل أحكاـ للا كال ينفذىا ُب حياتو كمعامبلتوإنساانن ليتسَب كراء كلمة اإلٲباف بينما ىو يعطٌ 
 .ٗبؤمن ليس كا٤بعامبلت العبادات بْب الدين ُب يفٌرؽ

 ﴾رُظٌََُِْٕٔ ًَال رَظٌَُِِْٕٔ ال ؤٌََْٓاٌُُِْْ هُءًًُُ كٌََُِْْ رُجْزُْْ ًَبِْٕ ًَهٌٍَُُِوِ اَُِّوِ ِْٖٓ ثِؾَوْةٍ كَإْمٌَُٗا رَلْؼٌَُِا َُْْ كَةِْٕ﴿ -ٜٕٚ
: بنوع من ا٢برب  الَْرب: فأعلموا من أذف ابألمر إذا علم بو ،  فَْأَذنُوا .إنو ترىيب يزلزؿ القلوب

ك معنوية ال يقادر قدرىا كائن سواء كانت حرأبن تكوينية أك تشريعية أك نفسية أك إقتصادية أ
ارب  كرسولو كيرتكب :أم بغضبو منو ألف ا٤برايب ٧ب اّلِلَِّ  ِمنْ  ْبَْربٍ  .ستدراج( ضمن سنن للاا)

:ال  َتْظِلُموفَ  ال. صاةأكابر الذنوب، كحرب من رسولو ٗبعاملتكم معاملة البغاة العتاة الطغاة الع
وف  .: بنقص شيء من رأس ا٤باؿ ُتْظَلُموفَ  َوال تفعلوف الظلم بغرمائكم ا٤بدانْب أبخذ الزايدة ،

كحرب للا غضبو  .ستهانة أبحكامهااك  : أف عدـ ا٣بضوع ألكامر الشريعة خركج منهاىذا داللة
 ﴾َلَشِديدٌ  رَبِّكَ  َبْطشَ  ِإفَّ ﴿، ْآؿ عمراف/ ﴾اْنِتَقاـ ُذو َعزِيزٌ  َواّلِلَُّ ﴿نتقامو أبية صورة من الصور اك 

عتبارىم خارجْب من اإلسبلـ ، ٰبل مقاكمتهم كقتا٥بم كعداكتو ٥بم ، كحرب رسولو ابُِالربكج/
ُتمْ  )َوِإفْ ،  ِِٗالبقرة/ ﴾الظَّاِلُموفَ  ُىمْ  فَُأْولَِئكَ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿  َأْمَواِلُكمْ  رُُءوسُ  فَػَلُكمْ  تُػبػْ
كإف رجعتم عن الراب كتبتم توبة نصوحة فلكم رؤكس أموالكم ال أتخذكف  ُتْظَلُموَف( َوال َتْظِلُموفَ  ال

يئان ، بل أتخذكهنا كاملة فاإلسبلـ عليها شيئان من الغرماء ا٤بديونْب ، كال تنقصوف من أصل ا٤باؿ ش
اإليذاف اب٢برب من للا كرسولو أعم من  -ٔفائدة : ٰبَـب ا٤بلكية ا٣باصة من ا٤باؿ ا٢ببلؿ ، 

القتاؿ ابلسيف ، كىي حرب معنوية على األعصاب كالقلوب ، حرب على الربكة كالرخاء ، حرب 
كا٣بوؼ ، حرب خراب النفوس  على السعادة كالطمأنينة ، حرب إبشعاؿ فتيل القلق كاألرؽ

: )آًكلي  عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٕ .هنيار األخبلؽ كسوء العاقبة كتنغيص العيش ككدارة ا٢بياةاك 
كقيل ، ِّٔ/٦ِبمع البيافالٌرابىٍ يػيؤىدَّبي بػىٍعدى اٍلبػىيًٌنىًة )بعد النهي( فىًإٍف عىٍادى أيدًٌبى )اثنية( فىًإٍف عىٍادى قيًتلى( 
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من كظائف ا٢بكومة اإلسبلمية إرساء العدالة اإلقتصادية ُب اجملتمع  -ٖ .يل ُب الرابعةُب الثالثة كق
 .ُتْظَلُموَف( َوال َتْظِلُموفَ  )الكرفع الظلم بينهم 

 ﴾رَؼٌََُِْٕٔ ًُنزُْْ بِْٕ ٌَُُْْ فَْْوٌ رَظَلَّهٌُا ًَؤَْٕ َََْْٓوَحٍ بََُِ كَنَظِوَحٌ ػَُْوَحٍ مًُ ًَبَٕ ًَبِْٕ﴿ -ٕٓٛ
كاف ا٤بقَبض )ا٤بدين( فقّبان ال ٲبكنو إرجاع رأس ا٤باؿ ، فاإلسبلـ ٗبقتضى أخبلقيتو السمحة فلو  

أما  .يوجب إمهالو حٌب يقدر على ذلك ، كما ال ٯبوز لصاحب الدين ا٤بوسر أف ٲباطل ابلوفاء
حد ا٤بعسر الذم ال ٯبوز مضايقتو ، فهو الذم ال ٲبلك إاٌل الضركرايت كاألساسيات من حياتو 

رٌ  َتَصدَُّقوا )َوَأفْ  كإف تعفوا عن الدَّين فضيلة بل من أحسن الطاعات  تَػْعَلُموَف( ُكنُتمْ  ِإفْ  َلُكمْ  َخيػْ
، ألف فيو تنفيسان عن كربتو كقضاء ٢باجتو كرضا للا ، ما دمتم تعلموف أف التسامح مع ا٤بعسر 

عن النيب  .لكم النظيفالفقّب خّب، فعليكم أف تعملوا بو ، حٌب يطابق علمكم الشريف مع عم
٦بمع : )مىٍن نىظىرى )أمهل( ميٍعًسرىان أىٍك كىضىعى عىٍنوي أىضىلَّوي للاي ًظلَّ عىٍرًشًو يػىٍوـى الى ًظلَّ ًإالَّ ًظلُّوي( )ص( ف اآلية

( : )مىٍن ًإدٍَّافى دىيٍػنىان كىىيوى يػىٍنًوٍم أىٍف الى يػيؤىدًٌيىوي ًإٔبى صىٍاًحًبوً  ف الديث، ِٓٔ/ِالبياف تفسّب  فػىهيوى سىٍارًؽه
 .ِْٖ/ُالنور

 ﴾ُّظٌََُِْٕٔ ال ًَىُْْ ًَََجَذْ َٓب َٗلٌٍْ ًَُُّ رٌَُكََّ صَُّْ اَُِّوِ بََُِ كِْوِ رُوْعَؼٌَُٕ ٌَّْٓبً ًَارَّوٌُا﴿ -ٕٔٛ
: إحذركا يومان حا٠بان جازمان سَبجعوف فيو إٔب ربكم يومان ضركراين البد  آخر آية نزلت من القرآف

ٍب تعطى كل نفسو حساهبا كامبلن غّب  يُْظَلُموَف( ال َوُىمْ  َكَسَبتْ  َما نَػْفسٍ  ُكل   تُػَوّفَّ  )ثَّ منو 
، كيكوف ا١بزاء من نفس  ْٗالكهف/ ﴾َأَحداً  رَب كَ  َيْظِلمُ  َوال﴿منقوص كأنتم ال تظلموف شيئان 

نقطع الوحي كقد عاش اإهنا آية جامعة مانعة ، كآخر ما نزؿ من القرآف الكرٙب كبنزك٥با  .العمل
: اآلية الشريفة ٗبعناىا الرفيع ، فائدة  .نتقل إٔب الرفيق األعلىاالنيب )ص( بعد نزك٥با تسع لياؿو ٍب 

كٗبغزاىا ا١بذاب تدعو إٔب ٧باسبة النفس على أعما٥با فهي أساس اإلٲباف كالتقول ، كتدعو اآلية 
 .لب ، كىذا سّب ٫بو الكماؿ اإلنسا٘بطمئناف القاإٔب العبودية  فإهنا حرية ُب األرض ك 

 ؤَْٕ ًَبرِتٌ َّإْةَ ًَال ثِبُْؼَلٍِْ ًَبرِتٌ ثَْْنٌَُْْ ًٌََُْْْزُتْ كَبًْزُجٌُهُ ًَََُّٓٔ ؤَعٍََ بََُِ ثِلٍَّْٖ رَلَاَّنزُْْ بِمَا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿-ٕٕٛ
َوُ ًََٔب ٌَّْزُتَ  ؤًَْ ٍَلِْيبً اُْؾَنُّ ػََِْْوِ اَُّنُِ ًَبَٕ كَةِْٕ شَْْئبً ِٓنْوُ َّجْقٌَْ ًَال هَثَّوُ اَُِّوَ ًََُْْزَّنِ اُْؾَنُّ ػََِْْوِ اَُّنُِ ًََُُِِْْْْٔ كٌََِْْْزُتْ اَُِّوُ ػََِّٔ

 َِّْٖٓٔ ًَآْوَؤَرَبِٕ كَوَعٌَُ هَعَُِِْْٖ ٌٌََُّٗب َُْْ كَةِْٕ هِعَبٌُُِْْ ِْٖٓ شَيِْلَِّْٖ ًَاٍْزَشْيِلًُا ثِبُْؼَلٍِْ ًَُُِّْوُ كََُِِِْْْْٔ ىٌَُ ََُِّّٔ ؤَْٕ ََّْزَـِْغُ ال ؤًَْ ػَؼِْلبً
 ؤًَْ طَـِرياً رٌَْزُجٌُهُ ؤَْٕ رََْإٌَُٓا ًَال كُػٌُا َٓب بِمَا اُشُّيَلَاءُ َّإْةَ ًَال األُفْوٍَ بِؽْلَاىَُٔب كَزُنًَِّوَ بِؽْلَاىَُٔب رَؼََِّ ؤَْٕ اُشُّيَلَاءِ ِْٖٓ رَوْػٌََْٕ
 كٌَََِْْ ثَْْنٌَُْْ رُلِّوًَُٗيَب ؽَبػِوَحً رِغَبهَحً رٌٌََُٕ ؤَْٕ بِالَّ رَوْرَبثٌُا ؤَالَّ ًَؤَكََْٗ ُِِشَّيَبكَحِ ًَؤَهٌَُّْ اَُِّوِ ػِنْلَ ؤَهََْؾُ مٌَُُِْْ ؤَعَِِوِ بََُِ ًَجِرياً

 اَُِّوَ ًَارَّوٌُا ثٌُِْْ كٌَُُمٌ كَةَِّٗوُ رَلْؼٌَُِا ًَبِْٕ شَيِْلٌ ًَال ًَبرِتٌ ُّؼَبهَّ ًَال رَجَبَّؼْزُْْ بِمَا ًَؤَشْيِلًُا رٌَْزُجٌُىَب ؤَالَّ عُنَبػٌ ػٌََُِْْْْ
 ﴾ػٌَِِْْ شَِْءٍ ثٌَُِِّ ًَاَُِّوُ اَُِّوُ ًَُّؼٌَُُِِّْْٔ

ينظم القرآف ا٤بعامبلت العامة ُب اجملتمع كٯبعلها ُب  .آية الدَّين( ،)أطوؿ آية ف القرآف الكرمي
طمئناف بْب تعامبلت الناس كقضاء الصحيحة ُب سد اإلحتياجات كتثبيت الثقة كاال مسّبهتا



 114                           الثالث/ اجلزء  ٕٙٛ/ مدنية / عدد آَيهتا  ٕ/ سورة البقرة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر

 

 واْلَعْدؿُ فاجملتمع اإلسبلمي مبِب على العدؿ ) .حوائجهم بعيدان عن سوء التفاىم كاإلختبلفات
ـي اجملتمع ، كيدفع العدؿ على التعاكف كإحقاؽ ا٢بق كإ أىسىٍاسي  عطاء اٍلميٍلًك( كيثبًٌتي ا٢بكم ، كيقدًٌ

األحكاـ  .ا٢بقوؽ للناس كافة كليس كما ٪بده اليـو من فقداف الثقة كالنزاع بْب أفراده كٝباعاتو
 فَاْكتُػُبوُه( ُمَسماى َأَجلٍ  )ِإىَل : ا٣بطاب موجو إٔب الذين آمنوا إذا أراد أحدكم أف يستدين الواردة 

ب حفظان للحق كا٢بقوؽ موثقان كعينتم الوقت ادد للدفع فيجب عليكم أف تكتبوا الدَّين ُب كتا
َنُكمْ  )َوْلَيْكُتبْ ابلصك كالشهود  كتوجو إٔب الذم عليو ا٢بق أف يكوف ُب ذلك  ِِبْلَعْدِؿ( َكاِتبٌ  بَػيػْ

شهود كالذم يكتب كتاب ا٤بداينة أك البيع بْب ا٤بتعاقدين كاتب مؤٛبن على العدؿ ال يزيد فيو كال 
 .لطرفْبينقص ، كال يستبدؿ كاليكتب شيئان يضر اب

كال ٲبتنع ، كىذا النهي للكراىة :  أيَْبَ  َوال فَػْلَيْكُتْب( اّلِلَُّ  َعلََّموُ  َكَما َيْكُتبَ  َأفْ  َكاِتبٌ  أيَْبَ  )َوال
ال للتحرٙب ، كال ٲبتنع أحد من الكتابة ابلعدؿ كما عٌلمو للا إاٌل إذا أيقن ا٤بدعو أبف إمتناعو عن 

اإلمبلؿ اْلَق (  َعَلْيوِ  الَِّذي )َوْلُيْمِللْ ، َِٓالبقرة/ ﴾اْلَفَسادَ  َيُِب   ال َواّلِلَُّ ﴿الكتابة سبب للفساد، 
ٲبلي الرجل للكاتب ما يكتبو كالذم ٲبلل ىو الذم عليو ا٢بق كىو ا٤بديوف  ، كاإلمبلء ٗبعُب كاحد

قول تذكرة ابلتقول ألهنا كقد قرف الذم ٲبلي الكتابة ابلت رَبَُّو( اّلِلََّ  )َوْليَػتَّقِ ألف الشهادة على إعَبافو 
 .ستقامةتقي من الذنوب كتدفع ٫بو اال

ٍب بٌْب سبحانو  .كال ينقص من ا٢بق الذم عليو شيئان  َشْيئاً( ِمْنوُ  يَػْبَخسْ  )َوالكأف يعَبؼ ٗبا عليو 
ف ا٤بدين إف كا َضِعيفاً( َأوْ  َسِفيهاً  اْلَق   َعَلْيوِ  الَِّذي َكافَ  )فَِإفْ من ال يصح منو اإلمبلء فقاؿ : 

 ِِبْلَعْدِؿ( َولِي وُ  فَػْلُيْمِللْ  ُىوَ  َيُِلَّ  َأفْ  َيْسَتِطيعُ  ال )َأوْ انقص العقل مبذران أك كاف صبيان أك شيخان ىرمان 
ال يستطيع اإلمبلء بنفسو بسبب خرس أك عائق مرضي فليملل الذم يلي أمره من أب أك كصي 

 )َواْسَتْشِهُدواقص أك زايدة أك ٙبريف أك ككيل أك ترٝباف أمْب على أساس العدؿ من غّب ن
أطلبوا مع الكتابة على الدين أف يشهد لكم شاىداف من ا٤بسلمْب زايدة ُب  رَِجاِلُكْم( ِمنْ  َشِهيَدْينِ 

فإف ٓب  (الش َهَداءِ  ِمنْ  تَػْرَضْوفَ  ممَّنْ  َواْمَرَأاَتفِ  )فَػَرُجلٌ الشهيداف رَُجَلْيِ(  َيُكونَ  لَْ  )فَِإفْ التوثقة الر٠بية 
يكن الشاىداف رجلْب ،فليشهد رجله كإمرأاتف ٩بن يوثق بعدالتهم ألف العدالة شرطه ُب الشهادة ، 

ستقامة ، فهو حياة األحكاـ كزينة اإلٲباف كفضيلة اإلنساف عتداؿ كاالاإلنصاؼ اال ومعىن )اْلَعْدِؿ(
.. .تضاعف الربكاتيعمر النفوس كالبلداف كبو تصلح األمة كت )والعدؿ(كإ٭باء لئلحساف ، 

 .الش َهَداِء( ِمنْ  تَػْرَضْوفَ  ممَّنْ  َواْمَرَأاَتفِ  )فَػَرُجلٌ 
: إنو كبلـ للا ُب   واجلواب: ما ىو السر ُب أف شهادة إمرأتْب تساكم الرجل الواحد ؟  سؤاؿ

 ك٫بن نتحدث ٗبقدار ما يفتح للا .كتابو الكرٙب كعلينا أف نتعبد ابلنص حٌب لو جهلنا ا٢بكمة منو
: طبيعة عمل ا٤برأة فنقوؿ،  ِّالبقرة/ ﴾َعلَّْمتَػَنا َما ِإالَّ  لََنا ِعْلمَ  ال ُسْبَحاَنكَ ﴿علينا من علم 

األساس ُب ٦باؿ تربية األجياؿ ُب البيوت ، فيكوف طلبها للشهادة غّب ضركرم ، كقد جرت 
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واؽ ، ككل إنساف ال يعمل العادة أف ا٤برأة ال تشتغل ُب ا٤بعامبلت التجارية كال تنزؿ لتعمل ُب األس
ٍرءً  ُب إختصاصو تقل خربتو فيو )كىًقيمىةي  رً  عىلىى اٍلمى ٍارً  ،٘بىٍرًبىًتوً  قىدى  ِإْحَداَُهَا َتِضلَّ  )َأفْ ًخبػٍرىتًًو(  كىًمٍقدى

إف تنسى أك ٚبطأ أك تشتبو إحداٮبا فتذكر كل منهما األخرل ٗبا كاف ،  اأُلْخَرى( ِإْحَداَُهَا فَػُتذَكِّرَ 
شهادة أحدٮبا ٦بتمعة كمتممة لشهادة األخرل ، أما الرجبلف فيفٌرؽ بينهما ، فإف قصر فتكوف 

أحدٮبا أك نسي أك أخطأ شيئان ُب بياف ا٢بق ال يعتد بشهادتو ، كتكوف شهادة اآلخر كحده غّب  
كعلى القاضي أف يسأؿ إحداٮبا ٕبضور األخرل، كتكوف شهادة الرجلْب كبلن على حدة ،  .كافية

 ّب من القضاة ال يعملوف هبذا جهبلن أك تسا٧بان منهم. كلكن كث
: ليس ضعف عقلها أك قلة  معىن ضبلَلا اأُلْخَرى( ِإْحَداَُهَا فَػُتذَكِّرَ  ِإْحَداَُهَا َتِضلَّ  )َأفْ كىنا معُب 

ذاكرهتا كإ٭با قلة علمها كمعرفتها كخربهتا ُب ٦باؿ الشهادة كا٢بضور ُب ا٤بعامبلت التجارية فتكوف 
رهتا ضعيفة يعِب إ٤بامها ابألمر قليل أك معرفتها اب٢بدث بسيطة ، كٖببلؼ األمور ا٤بنزلية فإف ذاك

ذاكرهتا فيها أقول من ذاكرة الرجل ، فقد جيبل اإلنساف على أف تقول ذاكرتو ٤با يهتم بو كييعُب 
كم ىذا النص شتغاؿ بعض النساء ُب ىذا العصر ابلتجارة كالتداكالت ا٤بالية ال يغٌّب حابشأنو، ك 

ستثناء منها معان كإف كاف قليل ألف ا٤برأة القرآ٘ب ، ألف األحكاـ إ٭با تكوف للقاعدة العامة كاال
عاطفية كتتأثر ٗبؤثرات خارجية ككجود ا٤برأة األخرل معها ٲبنع عاطفتها كا٤بؤثرات الٍب عليها ، أما  

هذا غّب صحيح ألنو ٱبالف فوالعقوؿ كيف ٪بيب القوؿ أبف النساء انقصات اإلٲباف كا٢بظوظ 
 أَتْػَقنَ  الَِّذي اّلِلَِّ  ُصْنعَ ﴿أتقن كلَّ شيء  القرآف الكرٙب ، كال ٲبيكن أف ٱبلق للا ا٤برأة انقصة كىو

، أما نقصاف عقو٥بن  ْالتْب/ ﴾تَػْقِوميٍ  َأْحَسنِ  ِف  اإِلنَسافَ  َخَلْقَنا َلَقدْ ﴿،  ٖٖالنمل/ ﴾َشْيءٍ  ُكلَّ 
عَباؼ على حضور ا٢بدث كمشاىدتو ، ارجل الواحد ، فإف الشهادة فشهادة إمرأتْب كشهادة ال

كا٤بشاىدة عبلقتها ط اب٤بشاىدة كالصدؽ ُب ا٤بعاينة، كىذا ا٢بضور ال يرتبط بنقص العقل كإ٭با يرتب
)فنتوقف ىنا عن اإلجابة اب٢بس فيما يراه كيسمعو كينقلو بصدؽ كليس عبلقتها بنقص العقل 

 ٍب قاؿ تعأب : .ن الزوجي املتكافئ، للمؤلف مكي قاسم البغدادي للتوسعةراجع كتاب السكلئلختصار( 
: ال ٲبتنع الشهداء عن أداء الشهادة أك ٙبملها إذا أيََْب  َوال ُدُعوا( َما ِإَذا الش َهَداءُ  أيَْبَ  )َوال

 َأوْ  َصِغرياً  تُػُبوهُ َتكْ  َأفْ )َتْسَأُموا( وال َتلوا  )َوالطلب منهم ذلك ، فمن يكتم الشهادة فإنو آٍب قلبو 
 ِعْندَ  َأْقَسطُ  )َذِلُكمْ  كال ٛبٌلوا أف تكتبوا الٌدين قليبلن أك كثّبان إٔب كقت حلوؿ ميعاده َأَجِلِو( ِإىَل  َكِبرياً 

كأثبت للشهادة  (ِللشََّهاَدةِ  َوَأقْػَوـُ ) ما أمرانكم بو من كتابة الدين أعدؿ ُب حكم للا تعأب (اّلِلَِّ 
 كأقرب أف ال تشٌكوا ُب قدر الدَّين كاألجل كبذلك تطيب نفوسكم (تَػْراَتبُوا َأالَّ  ْدنَ َوأَ ) لئبل تنسى

َنُكمْ  ُتِديُرونَػَها َحاِضَرةً  جِتَارَةً  َتُكوفَ  َأفْ  )ِإالَّ  ال أبس بَبؾ  َتْكتُػُبوَىا( َأالَّ  ُجَناحٌ  َعَلْيُكمْ  فَػَلْيسَ  بَػيػْ
بثمن معٌجل حيث ال يتوىم فيها ما يتوىم ُب التداين  الكتابة ُب ا٤بعامبلت التجارية الٍب تقع بينكم

أشهدكا على حقكم مطلقان سواء كاف البيع عاجبلن أك آجبلن )ابلدَّين( ألنو  تَػَبايَػْعُتْم( ِإَذا )َوَأْشِهُدوا
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ام ال يضر صاحب ا٢بق الكٌتاب  َشِهيٌد( َوال َكاِتبٌ  ُيَضارَّ  َوالأبعد عن النزاع كاإلختبلؼ )
 ُفُسوؽٌ  )فَِإنَّوُ ما يوجب الضرر  تَػْفَعُلوا( )َوِإفْ ا هني عن اإلضرار هبما قوالن أك فعبلن كالشهود، ىذ

 ِبُكلِّ  َواّلِلَُّ  اّلِلَُّ  َويُػَعلُِّمُكمْ  اّلِلََّ  )َواتػَُّقواىذا الفعل الضار ٱبرج بكم عن طريق ا٢بق كالصبلح  ِبُكْم(
اتكم سواء كانت التقول ُب العبادات أـ ُب ا٤بعامبلت ُب ٝبيع شؤكف حي اّلِلََّ  َواتػَُّقوا َعِليٌم( َشْيءٍ 

ُ( )َويُػَعلُِّمُكمْ ، ُب األقواؿ أـ ابألفعاؿ  ما فيو صبلح حالكم كحفظ أموالكم كلوال ىديو لكم ٓب  اّلِلَّ
ُ( )َويُػَعلُِّمُكمْ على  اّلِلََّ( )اتػَُّقواتعلموا شيئان ، كقٌدـ  ن العلم من  اّلِلَّ ألف التقول ىي الٍب ٙبصًٌ

٫براؼ ، فهي صماـ أماف لكل علم كعمل ، كالعلم ببل تقول شيطنة كدىاء، كالتقول ببل علم الا
: )اًبلتػٍَّقوىل ف غرر الكمدركشة كسذاجة ، كا١بمع بينهما عصمة من ا٣بطأ كحكمة ُب التصرؼ 

  .)قيرًنىٍت ا٢بًٍٍكمىةي اًبٍلًعٍصمىةي(كقيرًنىٍت ا٢بًٍٍكمىةي( 
ُب التوصية ٕبفظ ا٤باؿ كصونو من الضياع ، حٌب يتمكن ا٤برء من اإلنفاؽ ُب اآلية مبالغة فائدة: 

 .ا٤بناسب ُب سبيل للا لتقدـ الفرد كاجملتمع حضاراين 
 ًََُْْزَّنِ ؤََٓبَٗزَوُ َِٖٔائْرُ اَُّنُِ كَُِْْاَكِّ ثَؼْؼبً ثَؼْؼٌُُْْ ؤََِٖٓ كَةِْٕ َٓوْجٌُػَخٌ كَوِىَبٌٕ ًَبرِجبً جتِلًُا ًََُْْ ٍَلَوٍ ػَََِ ًُنزُْْ ًَبِْٕ﴿ -ٖٕٛ

 ﴾ػٌَِِْْ رَؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب ًَاَُِّوُ هَِْجُوُ آصٌِْ كَةَِّٗوُ ٌَّْزُْٔيَب ًََْٖٓ اُشَّيَبكَحَ رٌَْزٌُُٔا ًَال هَثَّوُ اَُِّوَ
بعد أف أمر للا بكتابة الٌدين حفظان لو جعل الرىن كثيقة لو بدالن عن الكتابة حيث تتعٌذر الكتابة 

ـي ا٤بًدين ليد الدائن  َمْقُبوَضٌة( )َفرَِىافٌ للصك كال شهودان تشهدكهنم  َكاتِباً( جِتُدوا )َولَْ ر ُب السف يقدًٌ
رىنان ٜبينان يضمن دينو ، ُب حالة عدـ كجود ثقة اتمة بْب ا١بانبْب ، كالقبض شرط ُب صحة الرىن 

إف الدائن إذا أحسن الظن  رَبَُّو( اّلِلََّ  َوْليَػتَّقِ  َأَمانَػَتوُ  اْؤَتُِنَ  الَِّذي فَػْليُػَؤدِّ  بَػْعضاً  بَػْعُضُكمْ  َأِمنَ  )فَِإفْ 
اب٤بديوف كأعطاه ببل صك كال رىن كال إشهاد ثقة بصدقو ، فعلى ا٤بديوف حينئذو أف يكوف عند 

 )َوال ،َٔالرٞبن/ ﴾اإِلْحَسافُ  ِإالَّ  اإِلْحَسافِ  َجَزاءُ  َىلْ ﴿حسن ظن الدائن كيرد ا٢بق لو كامبلن 
 كصاحبو آٜبان  القلب ٯبعل كبّب إٍب الشهادة كتماف قَػْلُبُو( آِثٌ  فَِإنَّوُ  َيْكُتْمَها َوَمنْ  الشََّهاَدةَ  واَتْكُتمُ 
 يدرؾ الذم كىو كرئيسها األعضاء سلطاف ألنو ابلذكر القلب كخص ، أدائها من ٛبكنو مع فاجران 

 القلب فسد كإذا ، كلو ١بسدا صلح القلب صلح إذا ، كالعقل الشعور آلة فهو هبا كيشهد الوقائع
 بعمل يكوف كذلك األعضاء ٕبركات يكوف كما كاإلٍب اآلاثـ أكرب من القلب كإٍب كلو ا١بسد فسد

 ، ّٔاإلسراء/ ﴾َمْسُئوالً  َعْنوُ  َكافَ  ُأْولَِئكَ  ُكل   َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّْمعَ  ِإفَّ ﴿ كقولو كالعقل القلب
 (َِ) حوإب يوجب الدَّين آايت ُب -ٔ فائدة: .شيء عليو ٱبفى ال َعِليٌم( تَػْعَمُلوفَ  مبَا )َواّلِلَُّ 

ٍر( ٓبىٍ  بػىيًٌنىةو  غىٍّبً  عىلىى حىقُّوى  ذىىىبى  )مىنٍ  :)ع( الصادؽ اإلماـ عن -ٕ .ا٤بعامبلت أحكاـ من حكمان   يػيٍؤجى
 فعل ىعل يعاقب كما ا٤بعركؼ ترؾ على اإلنساف يعاقب اآلية داللة -ٖ .ّٗ/ُّكسائل الشيعة

 .ا٤بنكر
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 ًَُّؼَنِّةُ َّشَبءُ َُِْٖٔ كََْـْلِوُ اَُِّوُ ثِوِ ُّؾَبٍِجٌُْْْ رُقْلٌُهُ ؤًَْ ؤَٗلٌَُُِْْ كِِ َٓب رُجْلًُا ًَبِْٕ األَهْعِ كِِ ًََٓب أٌََََُّادِ كِِ َٓب َُِِّوِ﴿ -ٕٗٛ
 ﴾هَلِّوٌ شَِْءٍ ًَُِّ ػَََِ ًَاَُِّوُ َّشَبءُ َْٖٓ

كلو التصرؼ ا٢بكيم ُب السماكات كاألرض كما فيهما كما بينهما ككل  ا٤بلك  كحده خالصان 
، كعلى ا٤بسلم أف يتذكر ىذه  ِٔالكهف/ ﴾َأَحداً  ُحْكِموِ  ِف  ُيْشِرؾُ  َوال﴿شيء خاضع لو 

ُ( ِبوِ  َُيَاِسْبُكمْ  َُّتُْفوهُ  َأوْ  أَنُفِسُكمْ  ِف  َما تُػْبُدوا )َوِإفْ ا٢بقيقة دائمان  على اإلنساف  .لفظ اآلية عاـ اّلِلَّ
أف يدرؾ أف للا يعلم منو كل شيء ما يكمن ُب النفوس سواء أظهره أـ أخفاه اإلنساف من نيةو 

ُ( ِبوِ  )َُيَاِسْبُكمْ  .سيئة أك صا٢بة كغّب ذلك لقربو سبحانو منو كٯبازيكم عليو ، كا١بزاء من نفس  اّلِلَّ
يغفر ٤بن يستحق ا٤بغفرة  َقِديٌر( َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َواّلِلَُّ  ءُ َيَشا َمنْ  َويُػَعذِّبُ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  )فَػيَػْغِفرُ العمل 

ًر ا١ٍبًنىاٍيىًة(   َوَلُكمْ ﴿كأنو عادؿ كرحيم كمن عدلو يعذب من يستحق العذاب ألف )اٍلقىصىٍاصي عىلىى قىدى
 .َقِديٌر( َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى )َواّلِلَُّ ،  ُٕٗالبقرة/ ﴾تَػتػَُّقوفَ  َلَعلَُّكمْ  األَْلَبابِ  ُأْوِل  َيَ  َحَياةٌ  اْلِقَصاصِ  ِف 

ستدامة ا٤براقبة كمصاحبة ااسبة يوميان ، لئبل يغفلوا تشّب اآلية أف للا يطالب العباد اب -ٔ :فائدة
عن حفظ حركات الظاىر كضبط حركات الباطن فيقعوا ُب آفة ترؾ أدب من آداب العبودية 

 )َما -ٕ .ِِٗالبقرة/ ﴾الظَّاِلُموفَ  ُىمْ  فَُأْولَِئكَ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿فيهلكوا بسطوات اإللوىية 
اإلانء ينضح ٗبا فيو ، فأعماؿ اإلنساف مرآة ألفكاره كالٍب ٥با قرار ُب النفس كعنها  أَنُفِسُكْم( ِف 

طر ، أما ا٣بوا ِِٓالبقرة/ ﴾قُػُلوُبُكمْ  َكَسَبتْ  مبَا يُػَؤاِخذُُكمْ ﴿تصدر األعماؿ مؤاخذ عليها كقولو 
اسب عليها إاٌل إذا  كا٥بواجس الٍب قد أتٌب بغّب إرادة اإلنساف كال يكوف ٥با أثر ُب نفسو فبل ٰبي

ازل عليو ألنٌو أيٌدىا ابا  ختياره.سَبسل معها حيسبت عليو عمبلن ٯبي
 هٍُُِِوِ ِْٖٓ ؤَؽَلٍ ثََْْٖ ُٗلَوِّمُ ال ًَهٍُُِِوِ ًًَُزُجِوِ ًَٓاَلئٌَِزِوِ ثِبَُِّوِ آََٖٓ ًٌَُّ ًَأُُْآِْنٌَُٕ هَثِّوِ ِْٖٓ بَُِْْوِ ؤُٗيٍَِ ثَِٔب اُوٌٍٍَُُّ آََٖٓ﴿ -ٕ٘ٛ

 ﴾أَُْظِريُ ًَبَُِْْيَ هَثَّنَب ؿُلْوَاَٗيَ ًَؤَؿَؼْنَب ٍَِٔؼْنَب ًَهَبٌُُا
 آمن الرسوؿ إٲباانن مىٍن يثق ٗبا عند للا أكثر ٩با يثق ٗبا ُب يده ! كىذا القرآف العظيم كحي للا إليو ،

آمن بو الرسوؿ بعد أف مٌر ٗبرحلة تربوية خاصة من التفكر كالتدبر كالتأمل كالتذكر كالتهيؤ ، كىي 
 ِِبّلِلَِّ  آَمنَ  ُكل   )َواْلُمْؤِمُنوفَ مرحلة قبل النبوة كبعد ذلك تكشفت لو ا٢بقيقة اليقينية اب٢بس كالعياف 

من الرسوؿ كا٤بؤمنْب آمن اب ، ككاف  كلُّ   ُرُسِلِو( ِمنْ  َأَحدٍ  بَػْيَ  نُػَفرِّؽُ  ال َوُرُسِلوِ  وَُكتُِبوِ  َوَمبلِئَكِتوِ 
إٲبانو )ص( مبنيان على ا٤بشاىدة كالعياف كإٲباف ا٤بؤمنْب انشئ عن ا٢بجة كالربىاف ، ككاف أثر ىذا 

ختصركا ااإلٲباف الصحيح أف زكت نفوس ا٤بؤمنْب الصادقْب كقويت إرادهتم فأتوا ابلعجب، حيث 
ا٢بضارم كاألخبلقي ، كعٌرفوا الناس فلسفة ا٢بياة على أهنا لغزه مبهم لوال أف ٰبلو  الزمن ُب الرقي

اإلٲباف ، ككاف إٲباهنم عمليان ُب العبادات كا٤بعامبلت كُب األقواؿ كاألفعاؿ ، إٲباانن اب٤برسل كٔبميع 
ها  ما أنزؿ للا من الرسل كالرساالت دكف تفريق ألهنم مدرسة إسبلمية كاحدة أسلمت كجه

ستسلمت ٤بنهج للا تعأب ، كبينهم تعدد أدكار كإختبلؼ أساليب مع كحدة ىدؼ نبيلة كغاية اك 
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ال نؤمن ابلبعض كنكفر ابلبعض كما فعل اليهود  ُرُسِلِو( ِمنْ  َأَحدٍ  بَػْيَ  نُػَفرِّؽُ  )ال .مشَبكة سامية
ْعَنا )َوقَاُلواكالنصارل  كقالوا ٠بعنا كأطعنا ُب كل شيء ،  اْلَمِصرُي( ِإلَْيكَ وَ  رَبػََّنا ُغْفَراَنكَ  َوَأَطْعَنا مسَِ

ال ُب شيءو دكف شيءو ، حٌب لو خالف ما هنول ك٫بب ، نسألك ا٤بغفرة إبصبلح نفوسنا كعيوبنا 
ستعداد للقائك اي رب ، فإف فلسفة ا٤بعاد تعمل مع ا٤بؤمن على ٚبليص كأفكاران كأعمالنا كاال

ٯبذبو تراب األرض كحٌب الدنيا بل أتخذه جاذبية السماء  نفسو من قيود جسمو ا٤بادم حٌب ال
: جاذبية األرض فيأخذه  فيكوف اإلنساف بي جاذبيتيكعآب الغيب كقيم الرسل كالرساالت. 

خدمة ا١بسد كشهوات البطن كالفرج ، كبْب جاذبية السماء فتأخذه جاذبية الركح كالعقل كالفكر 
 اآلِخَرةُ  الدَّارُ  تِْلكَ ﴿، فيأٌب اإلٲباف ليوازف بْب ا١باذبيتْب  كالقيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ اإلنسانية

: )ًإٍعمىٍل  عن اإلماـ علي )ع(،  ّٖالقصص/ ﴾َفَساداً  َوال اأَلْرضِ  ِف  ُعُلّواً  يُرِيُدوفَ  ال ِللَِّذينَ  َْنَْعُلَها
ان  نٍػيىٍاؾى كىأىنَّكى تىًعٍيشي أىبىدى ان(كىًإٍعمىٍل آلًخرىًتكى كىأىنَّكى ٛبىي  ،ًلدي  .ُْٔتنبيو ا٣بواطر ص ويتي غىدى

 ًَال هَثَّنَب ؤَفْـَإَْٗب ؤًَْ ََِْٗنَب بِْٕ رُاَافِنَْٗب ال هَثَّنَب اًْزَََجَذْ َٓب ًَػََِْْيَب ًَََجَذْ َٓب َُيَب ًٍُْؼَيَب بِالَّ َٗلَْبً اَُِّوُ ٌَُِِّّقُ ال﴿-ٕٙٛ
 ٌَْٓالَٗب ؤَْٗذَ ًَاهْؽَْٔنَب َُنَب ًَاؿْلِوْ ػَنَّب ًَاػْقُ ثِوِ َُنَب ؿَبهَخَ ال َٓب رُؾَِِّْٔنَب ًَال هَثَّنَب هَجِِْنَب ِْٖٓ نَِّٖاَُّ ػَََِ ؽََِْٔزَوُ ًََٔب بِطْواً ػََِْْنَب رَؾَِْْٔ

 ﴾اٌَُْبكِوَِّٖ اُْوٌَِّْ ػَََِ كَبٗظُوَْٗب
النفس الواحدة كيكرمها كأ٭با ( جاءت )نػىٍفسان( اب٤بفرد للداللة أف للا يراعي نَػْفساً  اّلِلَُّ  ُيَكلِّفُ  )ال

يراعي كل النفوس، فبل يكلفها أبم تكليف إاٌل ما يتسع فيو قدرهتا كدكف مدل الطاقة كال يضيق 
: )ريًفعى  عن النيب )ص( ، ُٖٓالبقرة/ ﴾اْلُعْسرَ  ِبُكمْ  يُرِيدُ  َوال اْلُيْسرَ  ِبُكمْ  اّلِلَُّ  يُرِيدُ ﴿هبا  وً عليها بلطف

ًإلىٍيًو ،  : ا٣بٍىطىأي كىالنًٌٍسيىٍاًف كىمىٍا أيٍكرًىيوياٍ عىلىٍيوى كىمىٍا الى يػىٍعلىميويفى كىمىٍا الى ييًطيػٍقيويفى كىمىٍا أيٍضطيرُّكياٍ  عىٍن أيمًٍَّبى ًتٍسعىةه 
( كىاٍلتػىفىكُّري ُبٍ اٍلوىٍسوىسىًة ُبٍ ا٣بٍىٍلًق مىٍا ٓبٍى يػيٍنطىقي ًبشىفىةو(  )ََلَا، ّّٓحيد صالتو  كىا٢بٍىسىدي كيالطَّيػٍرىةي )التشاـؤ

َها من ا٣بّبَكَسَبْت(  َما  ُكنُتمْ  َما ِإالَّ  جُتَْزْوفَ  َىلْ ﴿من الشر كالسيئات  اْكَتَسَبْت( َما )َوَعَليػْ
  .أم قولوا ذلك ُب دعائكم َأْخطَْأَن( َأوْ  َنِسيَنا ِإفْ  تُػَؤاِخْذنَ  ال )رَبػََّنا،  َٗالنمل/ ﴾تَػْعَمُلوفَ 
ٙباسبنا ٗبا يصدر منا رٞبة بنا كتفضبلن منك ، كال تؤاخذان بسبب : ربنا سا٧بنا كال  واملعىن

َنا ََتِْملْ  )َوالستكبار االنسياف كا٣بطأ هتاكانن منا كتقصّبان ال عن إصرار ك  ربنا ال تكلفنا  ِإْصرًا( َعَليػْ
كما كلفت   َنا(قَػْبلِ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعَلى َْحَْلَتوُ  )َكَماتكليفان ثقيبلن شاقان أيصر صاحبو كٰببسو مكانو 

األمم من قبلنا كبِب إسرائيل فرض للا عليهم ٟبسْب صبلة ُب اليـو كالليلة ، كعدـ جواز صبلهتم 
ُب غّب ا٤بسجد ، كٯبب عليهم قطع موضع النجاسة ُب الثوب إذا تنجس ككوف الزكاة ربع ما٥بم 

ْلَنا َوال )رَبػََّناكغّبىا  عقوابت كالببلاي كان ، كال تكلفنا ما يشق علينا من ال لََنا ِبِو( طَاَقةَ  ال َما َُتَمِّ
إجعلنا َعنَّا(  )َواْعفُ  .الدكاـ عليو ، كال تسلط علينا الطغاة كا١ببابرة الذين ال ٱبافونك كال يرٞبوننا

كأدخلنا برٞبتك  )َواْرَْحَْنا(أذقنا حبلكة مغفرتك  لََنا( )َواْغِفرْ طلقاء عفوؾ كال تعاقبنا على ذنوبنا 
سيدان كمتوٕب أموران كأنت منحتنا ا٥بداية كالدراية ك٫بن عبيدؾ  َمْوالَن( )أَْنتَ ادؾ الصا٢بْب ُب عب
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مكٌنا منهم كأرزقنا القدرة عليهم لنجعل كلمة للا ىي العليا ككلمة  اْلَكاِفرِيَن( اْلَقْوـِ  َعَلى )فَانُصْرنَ 
ًذًه األيمَّةى الى تػيٍغلىبي ًمٍن ًقلَّةو( : رويأعدائو ىي السفلى ، كىذه دعوة إٔب التمكْب ُب األرض،  )ًإٌف ىى

ا األى ) ٗٗٔف هنج الببلغة خطبة ختبلؼ كتنازع، اكإ٭با تغلب من فرقة ك   -يريد اإلسبلـ  –ٍمرى ًإفَّ ىذى
ثٍػرىة كىالى ًبًقلَّة، كىىيوى ًديني للًا الًَّذم أىٍظهىرىهي، كىجينٍ  دَّهي، ديهي الًَّذم أىعىدَّهي كىأىمى ٓبٍى يىكيٍن نىٍصريهي كىالى ًخٍذالىنيوي ًبكى

ًإنػَّهينَّ يػيٍرًضٍْبى الرٍَّٞبىنى( عن النيب )ص((! حىٌبَّ بػىلىغى مىا بػىلىغى  : )ُبٍ آًخًر سيويرىًة اٍلبػىقىرىًة آايىٍته ًإنػَّهينَّ ديعىٍاءه كى
  .، ٥بذا يستحب اإلكثار من ىذا الدعاءِٕٖ /٦ِبمع البياف

كتسبت تستعمل ُب ا كسبت تستعمل ُب ا٣بّب ، ك   ْكَتَسَبْت(ا و  َبتْ )َكسَ الفرؽ بْب  -ٔ:  فائدة
٥با خّب ما كسبتو لنفسها من قوؿو أك فعل ، كعليها يقعي ضيرُّ ما جٌدت فيو من شر،  مبعىنالشر ، 

كتساب إٔب الشر لبياف أف النفس تولد على الفطرة السليمة فهي ٦ببولة على فعل كأضيف اال 
هل كالتأٌسي اب١بهبلء ، فا٤بيل إٔب ا٣بّب مغركس ُب طبع اإلنساف كعبادة للا ا٣بّب، كتفعل الشرَّ اب١ب

مغركسة ُب طبعو ، كأما الشر فإنو يعرض للنفس ألسباب خارجية ليست من فطرهتا ، كُب ىذا 
عليو ال  تعود مضرتو ألف الشر فعل من ترغيب ُب عمل ا٣بّب ألف نفعو يعود لصاحبو ، كٙبذير

ف هنج  ا٣بٍىٍّبً( كىفىٍاًعلً  الشَّرًٌ  : )ميتًَّقيٍ ف غرر الكمجتنابو ، اوف دافعان ذاتيان ُب يك حٌب غّبه، على
 أما ، ّْفاطر/ ﴾ِبَِْىِلوِ  ِإالَّ  السَّيِّئُ  اْلَمْكرُ  َيَِيقُ  ال﴿ كقولو ًمٍنوي(، شىرٌّ  الشَّرًٌ  )فىٍاًعلي : ٕٖالببلغة حكم

)النفس بركات ليناؿ ا٤بؤمن  )النفس اللّوامة( عفهي ُب صراع مِبلسوء(  األمارة )النفس موضوع
نتصرت النفس اللٌوامة ُب صراعها مع النفس اكيناؿ غّب ا٤بؤمن النفس القلقة ، فإذا  املطمئنة(

األٌمارة كصلت النفس ا٤بنتصرة إٔب النفس ا٤بطمئنة ، كإذا إنتصرت النفس األٌمارة ابلسوء على 
 س القلقة ا٤بتقلبة. النفس اللٌوامة كصل ا٤بنتصر إٔب النف

 
َأِف وآخر دعوان )،  َِا١باثية/ ﴾يُوِقُنوفَ  ِلَقْوـٍ  َوَرْْحَةٌ  َوُىًدى ِللنَّاسِ  َبَصاِئرُ  َىَذا﴿ وف اْلتاـ نقوؿ

 . ٓٔيونس/(اْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ 
ٍد متواصل ، فلّلو بقدرىا ، جبهلسورة البقرة ، بقدري ال  (َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّرمّت بعوف هللا تعاىل )

/ربيع ٓٔ، وِبلمد تتم  الّصالات وتزداد البكات وتدفع النقمات بتأريخ المد واملّنة
الكاظمية ، -مع تصحيحها عّدة مّرات وتدقيقها ف بغداد ٕٗٔٓ/ٖ/٘ٔىػ املوافق ٖٙٗٔالثان/

 الكرَية ، إّف رّب مسيٌع جميب الد عاء.داعي هللا تعاىل أف يُعيننا على تكملة بقية الس ور القرآنية 
 

 بقلم الباحث: مكي قاسم البغدادي
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 :من مقاصد السورة 
مدنية كلها إاٌل آية كاحدة ، إشتملت السورة على العقيدة ككحدانية للا كا١بهاد ُب سبيل للا كالردًٌ 

ة كصدؽ القرآف كعن على الشبهات كٙبذير ا٤بسلمْب من دسائس أىل الكتاب كٙبٌدثت عن النبو 
فريضة ا٢بج كحٌذرت من الراب كحكم مانع الزكاة ، كٙبٌدثت عن غزكة بدر كأحد كعن النفاؽ 
كا٤بنافقْب كختمت أبٮبية التفٌكر كالتدبٌر ، ك٠بٌيت آبؿ عمراف لذكر قصة تلك األسرة الفاضلة )آؿ 

/ عدد آايهتا  ّرقمها  .اإل٥بيةعمراف( كالد مرٙب أـ عيسى كما ٘بٌلى فيها من الورع كمظاىر الرعاية 
ٍا  عن النيب )ص(: فضلها .ََِ ًإنػَّهيمى ٍا الزٍَّىرىٍاكىٍاًف كى : )تػىعىلَّميويٍا سيويرىةى اٍلبػىقىرىًة كىسيويرىةى آًؿ ًعٍمرىٍافى فىًإنػَّهيمى

ٍامىتىٍاًف( ٍا غيمى أىنػَّهيمى : )يػيٍؤتىى يػىٍوـي اٍلًقيىٍامىًة  وعنو )ص( ،ِٖٗ/٦ِبمع البياف تيًظبلًَّف صىٍاًحبػىهيًمٍا يػىٍوـى اٍلًقيىٍاًمًة كى
اٍنػيويٍا يػىٍعمىليويفى ًبًو ، تػيقىدَّميهيٍم سيويرىةي اٍلبػىقىرىًة كىآًؿ ًعٍمرًٍافى( : كل  ظة عامةو حمل .اًبٍلقيٍرآًف كىأىٍىًلًو اٍلًذٍينى كى

الرضا  فضل من فضائل سور القرآف كلها يعتمد على مقدار الصدؽ كالعمل من اإلنساف كمقدار
كاألما٘ب ك)كل فضل بشرطو كشركطو كاإللتزاـ ٗبنهج  ِبملىنمن للا عز كجل ٘باه اإلنساف كليس 

 .للا من شركطو(

 
  .كران أتكيلها إبختصار ُب أكؿ سورة ا٢بمدذ 

كىناؾ إرتباط بْب ىذه  .: ا٢بركؼ ا٤بقطعة ذكران أتكيلها ُب أكؿ سورة البقرة ﴾ُـْؤ﴿ - ٔ
وجودة ُب السورة ، القرآف مؤلف من جنس ىذه األحرؼ العربية الٍب يستخدمها ا٢بركؼ كا٤بعا٘ب ا٤ب

 .البشر كمع ذلك ىم عاجزكف عن اإلتياف ٗبثلو أك بعضو ُب الفصاحة كالببلغة كالعلـو ا٤بتنوعة
  ﴾اُْوٌَُُّّْ اُْؾَُِّ ىٌَُ بِالَّ بَُِوَ ال اَُِّوُ﴿ - ٕ

سائر أىل العقائد األرضية ، فالعقيدة ٙبدد منهج ىذا ىو مفَبؽ الطرؽ بْب حياة ا٤بؤمن كحياة 
الواًحدي  اَللَّي  .ىذا ىو التوحيد ا٣بالص ُىَو( ِإالَّ  ِإَلوَ  ال )اّلِلَُّ ا٢بياة كنظامها ُب الفكر كالقوؿ كالعمل. 

سواه  ُب اإللوىية كال ربَّ  ، ال شريك لو أىحىده  كيفيوان  لىوي  يىكينٍ  كىٓبىٍ  ييولىدٍ  كىٓبىٍ  يىًلدٍ  ٓبىٍ  اٍلًذم الصَّمىدي  األىحىده 
كال معبود ٕبق غّبه ال ا٥بول كال األان كال ا٤باؿ كال ا١بماؿ كال حسن ا٢باؿ ، تعأب للا عٌما 

طمئناف اخّب العبادة فهو حياة النفس ك )التوحيد( يصفوف، كال نقوؿ اثلث ثبلثة ، لذلك أصبح 
(نشراح الصدر. االقلب ك  القائم على الدكاـ بتدبّب خلقو كحفظهم دائم ا٢بياة ببل زكاؿ  )اْلَي 
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مبالغة  اْلَقي وـُ(كرعايتهم. يتصف ٕبقيقة ا٢بياة الذاتية ا٤بطلقة من كل قيد فبل شبيو لو ُب صفتو )
القياـ ُب تدبّب الكوف كالكائنات، كتقاؿ القيـو القائم بذاتو كا٤بقيم لغّبه ألنو يتقوَّـ بو كلُّ شيء ، 

حياة كبو يقـو كل موجود ، فبل قياـ ٢بياة ُب ىذا الكوف ، كال كجود إالٌ  كالقيـو الذم بو تقـو كل
عن ،  ٓالسجدة/ ﴾اأَلْرضِ  ِإىَل  السََّماءِ  ِمنْ  اأَلْمرَ  يَُدبِّرُ ﴿ جٌل ُب عبله، فهو ا٢بي الذم ال ٲبوت 

 الَْي   ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  ال )اّلِلَُّ  ًِٓٓة/ٍسمي للًا األىٍعظىمي ُبٍ ثىبلىًث سيوىرو : ُبٍ سيويرىًة اٍلبػىقىرى اً : )النيب )ص(
 اْلُوُجوهُ  )َوَعَنتْ  ُُُكىُبٍ سيويرىًة طو/ اْلَقي وـُ( اْلَي   ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  ال )اّلِلَُّ كىُبٍ سيويرىًة آًؿ ًعٍمرًٍافى  اْلَقي وـُ(
( ِلْلَحيِّ  ظىمي ىيوى اٍلًذٍم دىعىٍا ًبًو آًصفي ًبٍن بػىٍرًخيىٍا ٍسمي للًا األىعٍ اً  ا٢بي القيـو)عن ابن عباس ،  اْلَقي وـِ

ٍافى ُبٍ ًفلىٍسًطٍْبى   أىفٍ  قػىٍبلى  صىٍاًحبي سيلىٍيمىٍافى )ع( ُبٍ ٞبىًٍل عىٍرًش بػىٍلًقٍيسى ًمٍن سىبىٍأ ُبٍ اٍليىمىًن ًإٔبى سيلىٍيمى
يَّان  ا١بوشن الكبّبدعاء  ُبجاء ، ِّٗ/٦ِبمع البياف(!فيوي طىرٍ  ًإلىٍيوً  يػىٍرتىدَّ  يَّان قػىٍبلى كيلًٌ حىيٌو ، كىايىٍ حى )ايىٍ حى

)  .ْْٓ/ُتفسّب النور بػىٍعدى كيلًٌ حىيٌو
  ﴾ًَاإلِْٗغََِْ اُزٌَّْهَاحَ ًَؤَْٗيٍََ َّلَّْوِ ثََْْٖ َُِٔب ُٓظَلِّهبً ثِبُْؾَنِّ اٌُِْزَبةَ ػََِْْيَ َٗيٍََّ﴿ - ٖ

 على يدؿ كالتنزيل ، الباطل عليو يطرأ كال فيو هةشب ال الذم اب٢بق متصفان  ابلتدريج القرآف عليك نٌزؿ
قاً ،  َُٓاإلسراء/ ﴾نَػَزؿَ  َوِِبْلَقِّ  أَنَزْلَناهُ  َوِِبْلَقِّ ﴿كاحدة  دفعة على يدؿ كاإلنزاؿ ، التدريج  ِلَما )ُمَصدِّ

 للا يدتوح إٔب الداعية السابقْب األنبياء على ا٤بنزلة الكتب من تقدمو ما صدؽ مبينان  َيَدْيِو( بَػْيَ 
 ، القرآف قبل من البشارة ٗبعُب يواننية كلمة )َواإِلْْنِيَل( الشريعة ٗبعُب عربانية كلمة التػَّْورَاَة( )َوأَنْػَزؿَ 

 .التحريف إلثبات أربعة كىي ا٤بوجودة األانجيل تعدد مع صدقو ليقابل )ا٤بفرد( بصيغة اإل٪بيل كجاء
  ﴾اْٗزِوَبٍّ مًُ ػَيِّيٌ ًَاَُِّوُ شَلِّلٌ ػَنَاةٌ َُيُْْ اَُِّوِ ثِأَّبدِ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ بَِّٕ اُْلُوْهَبَٕ ًَؤَْٗيٍََ ُِِنَّبًِ ىُلًٍ هَجَُْ ِْٖٓ﴿ - ٗ

 )َوأَنْػَزؿَ أنزؿ التوراة كاإل٪بيل ٝبلة كاحدة من قبل إنزاؿ القرآف ٥بداية قـو موسى كعيسى )ع( 
 َكَفُروا الَِّذينَ  )ِإفَّ كالباطل ككرر ذكره تعظيمان لشأنو ٠بي القرآف فرقاانن ألنو يفرؽ بْب ا٢بق  اْلُفْرقَاَف(

ٍاري كىا١ٍبيحيويدي فػىهيوى  عن اإلماـ الباقر )ع(،  َشِديٌد( َعَذابٌ  ََلُمْ  اّلِلَِّ  ِِبََيتِ  : )كيلُّ شىٍيءو ٯبىيرُّهي اإًلٍنكى
 ) ٫برافات قو٥بم من االالذين كذبوا ابلقرآف كابلرساالت ٗبا يلقي الكفر ُب ع، ّٕٖ/ِالكاُباٍلكيٍفري

كا٣برافات الٍب تدنس نفوسهم كتلوث أفكارىم كٙبرؼ سلوكهم ، فما ينفعهم لو يرٕبوف كل شيء 
 ﴾يُػْؤِمُنوفَ  ال فَػُهمْ  َأنُفَسُهمْ  َخِسُروا الَِّذينَ ﴿ُب ا٢بياة كلكنهم ٱبسركف أىم شيء كىي أنفسهم؟! 

عُب عمـو العذاب النفسي كا٤بعنوم قبل عذاب جاء نكرة ٗب َشِديٌد( َعَذابٌ  )ََلُمْ  ،ُِ/األنعاـ
 فَِإفَّ  ِذْكِري َعنْ  َأْعَرضَ  َوَمنْ ﴿العذاب ا٤بادم، عذاب ا١بهل كا٣بلل كالفشل كخيبة األمل كقولو 

 ُِّالشعراء /  ﴾اْلُمَعذَِّبيَ  ِمنْ  فَػَتُكوفَ  آَخرَ  ِإََلاً  اّلِلَِّ  َمعَ  َتْدعُ  َفبل﴿،  ُِْطو /  ﴾َضنكاً  َمِعيَشةً  َلوُ 
( ُذو َعزِيزٌ  )َواّلِلَُّ ،  ُٕا١بن /  ﴾َصَعداً  َعَذاِبً  َيْسُلْكوُ  رَبِّوِ  ِذْكرِ  َعنْ  يُػْعِرضْ  َوَمنْ ﴿قولو : ، ك   اْنِتَقاـٍ

نتقامو عزة كعدالن كليس تشفيان ، اإف للا بعزتو كقهره ينفذ سنتو كينتقم ٩بن خالفها بسلطانو ، ف
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: كل ما  فائدة .مكرىان  عٍ صى مغلوابن كٓب ييطى و ٓب يػيعٍ كللا عزيز منيع ال يرضى أف تنتهك ٧بارمو ، فه
. ٯبب أف تتطابق مع القرآف الكرٙب كال .يكوف أمامنا من أحاديث كركاايت كعقائد كقناعات

 الذم يفٌرًؽي بْب الصحيح كا٣بطأ. )اْلُفْرقَاْف(ٚبتلف عنو ألنو 
  ﴾أَََُّبءِ كِِ ًَال األَهْعِ كِِ شَِْءٌ ػََِْْوِ َّقْلََ ال اَُِّوَ بَِّٕ﴿ - ٘

، فإذا  توكيد العلم ا٤بطلق الذم ال ٱبفى عليو شيء هبذا الشموؿ، كلن ٲبكن إذف سَب النوااي عليو
شيء يدؿ على قربو من   كاف علمو عز كجل هبذه السعة فبل يقاس بعلـو ا٤بخلوقْب، فعلمو بكلًٌ 

كىقػىريبى فىشىًهدى النٍَّجوىل تػىبىٍارىؾى  ،بلى يػيرىلشيء كإحاطتو ٗبا خلق رٞبة كعلمان، فهو )اٍلًذٍم بػىعيدى فى  كلًٌ 
( كىذا فيو حسه تربوم بعيد الداللة إشارة إٔب قرب للا تعأب من اإلنساف فهو أقرب إليو  كىتػىعىٍأبى

 ﴾اْلَورِيدِ  َحْبلِ  نْ مِ  ِإلَْيوِ  َأقْػَربُ  َوََنْنُ  نَػْفُسوُ  ِبوِ  تُػَوْسِوسُ  َما َونَػْعَلمُ  اإِلْنَسافَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ ﴿من نفسو 
 .ُٔؽ/
  ﴾اُْؾٌَُِْْ اُْؼَيِّيُ ىٌَُ بِالَّ بَُِوَ ال َّشَبءُ ًَْْقَ األَهْؽَبِّ كِِ ُّظٌَِّهًُُْْ اَُّنُِ ىٌَُ﴿ - ٙ

للا الذم ٯبعلكم على صور ٨بتلفة متغايرة كأنتم ُب األرحاـ فيختلف الذكر كاألنثى كاألسود 
األقل ٝباالن ، ٕبيث يكوف كل إنساف لو صورة ٨بتلفة عن غّبه كاألبيض كالطويل كالقصّب كا١بميل ك 

ُب زمنو كُب جيلو كُب كل جيل إٔب يـو القيامة ، كٛبنح خصائص ٩بيزة خاصة بكلًٌ شخصية ٕبيث 
تكوف مستقلة عن غّبىا ُب كل شيء ، حٌب ٚبتلف األعضاء ُب كل إنساف عن بقية الناس، 

لنفوس كالطبائع كاألصوات كشبكيات العْب كخريطة فتختلف األشكاؿ كاأللواف كالسيماء كا
، ككل صورة تصاغ على أًب مايكوف  ْالقيامة/ ﴾بَػَنانَوُ  ُنَسوِّيَ  َأفْ  َعَلى قَاِدرِينَ  بَػَلى﴿. إْب .اإلهباـ

، كمستحيل أف يكوف ىذا  ٖٖالنمل/ ﴾َشْيءٍ  ُكلَّ  أَتْػَقنَ  الَِّذي اّلِلَِّ  ُصْنعَ ﴿دقة كنظامان كإتقاانن 
، فبل  ُِيوسف/ ﴾َأْمرِهِ  َعَلى َغاِلبٌ  َواّلِلَُّ ﴿من دكف منظم ، كمستحيل أف أيٌب صدفة ، النظاـ 

فهو ا٤بتفرد اب٣بلق  اْلَِكيُم( اْلَعزِيزُ  ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  )الٯبوز التبلعب ابلعوامل الوراثية كتشويو خلق للا 
يعمل شيئان إاٌل على قاعدة ا٢بكمة  كاإلبداع ا١بميل، العزيز الذم ال ييغلبي ُب صنعو، ا٢بكيم فبل

ٍافى(  ٍاًف أىٍبدىعي ٩بٍَّا كى ، ُْا٤بؤمنوف/ ﴾اْْلَاِلِقيَ  َأْحَسنُ  اّلِلَُّ  فَػتَػَباَرؾَ ﴿كا٤بصلحة ، حٌب قيل: )لىٍيسى اًبإًلٍمكى
ٍلقىان ٝبىىعى كيلَّ عن اإلماـ الصادؽ )ع( لىقىوي  : )ًإفَّ للاى تػىعىٍأبى ًإذىٍا أىرىٍادى أىٍف ٱبىٍليقى خى ـى ٍبيَّ خى نىوي كىبػىٍْبى آدى صيويرىةو بػىيػٍ

ٍا الى  ٍاىينَّ )شبيهة إبحداىن ضمن العوامل الوراثية( ، فىبلى يػىقيويلىنَّ أىحىده ًلوىلىًدًه ىىذى عىلىى صيويرىًة إوٍحدى
 ) ًٍئيى ئىان ًمٍن آابى يػٍ بق بل يعِب التقارب ، كالتشابو ال يعِب التطاُْصِكنز الدقائقييٍشًبهيًِبى كىالى ييٍشًبوي شى

: )الشَّقىيُّ  عن النيب )ص(ُب الشبو ككلُّها تدكر ُب تدبّبه كحكمتو كمن مظاىر قيمومتو سبحانو ، 
ًو(  ًو ، كىالسًَّعٍيدي مىٍن سىعيدى ُبٍ بىٍطًن أيمًٌ ، كال يعِب الشقاء َْٗكنز العماؿ خربمىٍن شىقىى ُبٍ بىٍطًن أيمًٌ

ك ، كإ٭با يعِب أف للا تعأب كشف حا٥بم ضمن األسباب الٍب كالسعادة اف للا كتب عليهم ذل
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صنعوىا ألنفسهم أبنفسهم فتكوف النتائج على قدر ا٤بقدمات ، كللا يعلم ٗبا كاف قبل أف يكوف ، 
 .كالعلم ابلشيء ال يعِب ىو ا٤بسبب لو

 كََْزَّجِؼٌَُٕ ىَّْؾٌ هٌُُِثِيِْْ كِِ اَُّنَِّٖ كَإََّٓب ُٓزَشَبثِيَبدٌ ًَؤُفَوُ اٌُِْزَبةِ ؤُُّّ َّٖىُ ُٓؾٌََْٔبدٌ آَّبدٌ ِٓنْوُ اٌُِْزَبةَ ػََِْْيَ ؤَْٗيٍََ اَُّنُِ ىٌَُ﴿ - ٚ
 بِالَّ َّنًََّّوُ ًََٓب هَثِّنَب ػِنْلِ ِْٖٓ ًٌَُّ ثِوِ نَّبآَٓ َّوٌٌَُُُٕ اُْؼِِِْْ كِِ ًَاُوَّاٍِقٌَُٕ اَُِّوُ بِالَّ رَإًَِِّْوُ َّؼَُِْْ ًََٓب رَإًِِِّْوِ ًَاثْزِـَبءَ اُْلِزْنَخِ اثْزِـَبءَ ِٓنْوُ رَشَبثَوَ َٓب

  ﴾األَُْجَبةِ ؤًٌُُُْا
ـ  : من أحكم الشيء ٗبعُب أتقنو ، املُْحَكمَ  : ما يشتبو من األمور كيلتبس  ُمَتَشاِبو:األصل ،  اأُل

ا٤بتمكنوف ُب العلم ، : الثابتوف الرَّاِسُخوفَ : التفسّب ، الَتْأِويل ٫براؼ ، : االالَزْيغمعناىا، 
: تنقسم آايت القرآف الكرٙب ابلنظر املعىن .ا٤بتعمقوف ُب الدين عن علمو كعمل كىداية كدراية ككعي

:  واملُْحَكمَ إٔب الوضوح كعدـ الوضوح إٔب نوعْب : ٧بكم كمتشابو ، كٮبا مصطلحاف قرآنياف ، 
لكتاب كا٤برجع لآلايت األخرل ، اآلايت الواضحة ا٤بعُب ال يشتبو ُب ا٤بقصود منها كىي أصل ا

: اآلايت الٍب تتضمن ألفاظان ٥با دالالت دقيقة على عدًة معاف معينة عميقة ، ك٥با واملَُتَشاِبو
لتزامها كتسليمها ٤بنهج امتحاف للنفوس كمقدار امصاديق متعددة ، كفيها ٙبريك للعقل اإلنسا٘ب ك 

فيكوف  ألف املتشابو يكشف عنو اكم()ختبلؼ عميق اللا، كال يؤدم كجود ا٤بتشابو إٔب 
تفسّب القرآف ابلقرآف فيعود كلو ٧بكمان ، ٍب يكشف عن ا٤بتشابو أيضان كىذا الكشف ٕباجة إٔب 

كىم النيب كعَبتو الطاىرة )ع( كمصاديق حقيقية  اْلِعْلمِ  ِف  الرَّاِسُخوفَ إختصاص كقدرات ٩بيزة ، 
سنتو فيكوف القرآف كالعَبة ٮبا الثقبلف ما إف كحركية ، كىم خزائن علم النيب )ص( كحفظة 

ٛبسكت هبما األمة لن تضل أبدان كلن ٚبتلف ، كما ُب ا٢بديث الصحيح ا٤بشهور. كإف اآلايت 
ا٤بتشاهبة كنوز القرآف كإعجازه تتكشف دالالهتا مع الزمن لتقيم ا٢بجة على الناس ُب كل زماف 

ات كا٤بعامبلت ٧بكمة كاضحة الداللة ، كأما : كافة آايت العقيدة كالعباد اْلبلصةكمكاف، 
  .اآلايت الغيبية فهي متشاهبة أتت للتصديق هبا دكف إدراؾ أعماؽ معانيها

كمنها ما يعرؼ بداللة تدؿ  : منها ما يعرؼ معناه على سبيل اإلٝباؿ ال التفصيل،واملتشابو أنواع
 زَْيغٌ  قُػُلوِبِمْ  ِف  الَِّذينَ  )فََأمَّام ، كىو إختصاص أىل العلم كاإلٲباف أك الراسخْب ُب العلعليها

َنةِ  اْبِتَغاءَ  ِمْنوُ  َتَشابَوَ  َما فَػيَػتَِّبُعوفَ  َنةِ  واْبِتَغاءَ ٫براؼ عن ا٢بق ، : اال ََتِْويِلِو( اْلَزْيغٌ  َواْبِتَغاءَ  اْلِفتػْ :  اْلِفتػْ
التفسّب ابلرأم( إشارة إٔب أصحاب ا٤بقاصد الفاسدة يطلبوف التشابو كيؤكلونو حسب أىواءىم )

، كمعناه التبلعب ُب معُب النص القرآ٘ب، كسحب معُب النص إٔب ما يريد كيستذكؽ، ا٤بنهي عنو
م القرآف لٌ عً كال يكوف ىو ُب خدمة النص، كال يكوف مقصوده التعليم من القرآف الكرٙب، كإ٭با ىو يي 

( أىتػيعىلًٌميوفى اَللَّى ًبًديًنكيمٍ كقولو ) ،َُْالبقرة /( َللَّي أىأىنٍػتيٍم أىٍعلىمي أىـً ام منو!! كقولو )كيتعأب عليو كال يتعلٌ 
لَّمى ُبٍ اٍلقيٍرآًف النيب )ص( عن( رىًحمى للاي ًإٍمرًئن عىرىؼى قىٍدرى نػىٍفًسوً ) ف غرر الكم، ُٔا٢بجرات/ : )مىٍن تىكى
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)من فسر القرآف برأيو فأصاب  (عن اإلماـ الصادؽ )ع، ُُُ/ِٗالبحار ًبرىأًٍيًو كىأىصىٍابى فػىقىٍد أىٍخطىٍأ !(
أبسلوب التبلعب ُب ا٤بعُب كا٤بنحرؼ عن  َُُ/ِٗالبحار ٓب يؤجر، كإف أخطأ كاف إٜبو عليو(

 َوالرَّاِسُخوفَ  اّلِلَُّ  ِإالَّ  ََتِْويَلوُ  يَػْعَلمُ  )َوَماا٤بقصود ليفسدكا القلوب ا٤بؤمنة كيفتنوا الناس عن دين للا 
َنا ِإفَّ  ثَّ ﴿ا٤بتشاهبة ٨بتص اب تعأب أكالن أتكيل اآلايت  اْلِعْلِم( ِف  ، كأما  ُٗالقيامة/ ﴾بَػَيانَوُ  َعَليػْ

طمئناهنا كما فتح للا عليهم من أبواب العلم ال االراسخوف ُب العلم فقد دفعهم ثبات قلوهبم ك 
وف يقولوف إاٌل عن علم كحجة كبرىاف ، كيعَبفوف ابلعجز عن فهم ماحجب للا عنهم ، كال يتعمق

سم الذات اإل٥بية اسم الراسخْب ُب العلم مع اُب ما ٓب يكلفهم للا ابلبحث عن كنهو ، لذلك كرد 
 َوُأْوُلوا َواْلَمبلِئَكةُ  ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  ال أَنَّوُ  اّلِلَُّ  َشِهدَ ﴿ا٤بقدسة، كما ذلك إاٌل ٤بقامهم السامي كقولو 

كىأىانٍى اٍلقيٍرآفي  ،: )ذىٍاؾى اٍلقيٍرآفي الصٍَّاًمتي  ن اإلماـ علي )ع(ع،  ُٖآؿ عمراف/ ﴾ِِبْلِقْسطِ  قَاِئماً  اْلِعْلمِ 
يقولوف آمنا ٔبميع آايت القرآف  رَبَِّنا( ِعْندِ  ِمنْ  ُكل   ِبوِ  آَمنَّا )يَػُقوُلوفَ ، ُْ/ِالكاشفالنٍَّاًطقي( 

: ىو التدبر  والتذكر األَْلَباِب( اُأْوُلو  ِإالَّ  َيذَّكَّرُ  )َوَمااكمة كا٤بتشاهبة إذ كلها من عند للا تعأب 
كاللب ىو العقل الذكي ا٣بالص من الشوائب ، فأىل التذكر كاإلٲباف  .ستنتاجوا٫بو الدليل ٕبسن 

كاإلانبة كاإلتباع األحسن ُب األقواؿ كاألفعاؿ ىم أكلوا العقوؿ ا٤بفكرة ألهنم ييًلمُّوف أبنواع ا٤بعارؼ 
 الرضا اإلماـ عن ، كالتذكر كالتدبر كالتفكر التأمل ٕبسن ابلعلم للراسخْب مدحه  كىذا ا٢بقة الصحيحة

اًٍبوى  رىدَّ  )مىنٍ  : )ع( ًموً  ًإٔبى  اٍلقيٍرآفً  ميتىشى (يميٍستىقً  ًصرىٍاطو  ًإٔبى  ىيًدمى  ٧بيٍكى  علي اإلماـ وعن ،ّٕٕ/ِٗالبحار مو

اٍ  ثىبلىثىةى  كىبلىمىوي  قىسَّمى  ...ًذٍكريهي  جىلَّ  للاى  )ًإفَّ  :)ع( ان  فىجىعىلى  : ـو أىٍقسى  كىًقٍسمىان  كىا١بٍىٍاًىلي، يػىٍعرًفيوي اٍلعىٍآبي  ًمٍنوي  ًقٍسمى
ان  لوئًلٍسبلىـً  صيٍدرىهي  للاي  شىرىحى  ٩بَّنٍ  ٛبىىيػُّزيهي  كىصىحَّ  ًحسُّوي  كىلىطيفى  ًذٍىنيوي  صىفىاٍ  مىنٍ  ًإالَّ  يػىٍعرًفيوي  الى   يػىٍعرًفيوي  الى  ، كىًقٍسمى
 ًمنٍ  اٍلًعٍلمً  ُبٍ  الرٍَّاًسًخٍْبى  )ًإفَّ  )ع( الباقر اإلماـ وعن ،ُّّ/ُنور الثقلْب اٍلًعٍلًم( ُبٍ  كىالرٍَّاًسخيويفى  هي كىأىنًٍبيىٍاؤي  للاي  ًإالَّ 
 كبياف الكلمة لفظ تفسّب يعِب : التفسري معىن : فائدة .َٔ/ٓمواىب الرٞبن ًعٍلًمًو( ُبٍ  ٱبيٍتػىلىفي  الً 

 كمغزاىا مبناىا كمعرفة اللفظ تفسّب ال الكلمة معُب تفسّب : التأويل أما ، لآلية الظاىرية األبعاد
 كل كليس تفسّبان  أتكيل كل فيكوف ، التفسّب من ا٤بعمقة ا٤برحلة كالتأكيل ، الواسعة ا٢بركية كدالالهتا

 .أتكيبلن  تفسّب
  ﴾اٌَُْىَّبةُ ؤَْٗذَ بَِّٗيَ هَؽَْٔخً َُلُْٗيَ ِْٖٓ َُنَب ًَىَتْ ىَلَّْزَنَب بِمْ ثَؼْلَ هٌُُِثَنَب رُيِؽْ ال هَثَّنَب﴿ - ٛ

ستقامة على فهم بتبلء ُب ا٤بتشابو ، دعوا للا أف يهبهم عوامل الثبات كاالاك٤با كاف ا٤بقاـ مقاـ 
٫براؼ اك ا٤بيل عن الصواب كالوقوع : الضبلؿ كاال الَزْيغ .اآلايت ا٤بتشاهبة الٍب ٥با أكثر من داللة

 ودُ مُ وعَ  )الدُّعىٍاءى ًسبلىحي اٍلميٍؤًمنً  عن النيب )ص(، ْب ا٤بؤمن ابلدعاء : يستعاملعىن  .ُب الزلل كا١بهل
بل يدعو كل مؤمن أف ال يبتليو للا ٗبحن تزيغ  ْٖٔ/ِالكاُب (واألرضي ، ونور السماواتِ ينِ الدّ 

، ٫برافات كا٣برافات كالغلو ال يقع ُب األخطاء كالشبهات كاال كتًضلُّ األبصار ، كأف فيها القلوبي 
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إهنم يطلبوف إٔب للا أف ٰبفظهم من شبهات  َىَديْػتَػَنا( ِإذْ  )بَػْعدَ  .كييقٌصر ُب البحث عن ا٢بقيقة
ستذكاؽ طعم ا٥بداية كمعرفة ا٢بق بتوفيقك كعنايتك الزيغ كالضبلؿ بعد أف جعلهم مؤىلْب ال

ٖبشوع أف يدخلهم ُب رٞبتو ، الٍب  ينادكف للا اْلَوىَّاُب( أَْنتَ  ِإنَّكَ  َرْْحَةً  َلُدْنكَ  ِمنْ  لََنا )َوَىبْ 
أدركتهم اب٥بدل بعد الضبلؿ كابلعلم بعد ا١بهل ، ككىبتهم ىذا العطاء الذم ال يعدلو عطاء ، 

ستقامة كالسّب ُب سلَّم الكماؿ اإلنسا٘ب ، كتعصمهم من الزلل كهتبهم أيضان الثبات على اال
نْػَيا اْلََياةِ  ِف  الثَّاِبتِ  ِِبْلَقْوؿِ  آَمُنوا الَِّذينَ  اّلِلَُّ  يُػثَػبِّتُ ﴿كتسددىم ُب القوؿ كالعمل   َوِف  الد 

(  ف دعاء النيب )ص(، ِٕإبراىيم/ ﴾اآلِخَرةِ  ركح : )ايىٍ ميقىلًٌبى اٍلقيليويًب كىاألىٍبصىٍاًر ثػىبًٌٍت قػىٍليبى عىلىى ًديًٍنكى
، كإطبلؽ معناىا ليتناكؿ كل  مبالغة ا٥ببات كالفضل كاإلحساف اْلَوىَّاُب( أَْنتَ  )ِإنَّكَ ، ٔصِالبياف

 ِإالَّ  نُػنَػّزِلُوُ  َوَما َخَزائُِنوُ  ِعْنَدنَ  ِإالَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َوِإفْ ﴿عطاءه ببل عوض  .موىوب فهو من فضل للا
: ا٣بطاب من الراسخْب ُب العلم يطلبوف من للا تعأب أف ٰبفظهم  فائدة .ُِا٢بجر/ ﴾َمْعُلوـٍ  ِبَقَدرٍ 

 عد ا٥بداية كالعلم ، فكيف يكوف حاؿ غّب الراسخْب ُب العلم ؟!من الزيغ كاإل٫براؼ ب
  ﴾أُِْْؼَبكَ ُّقِِْقُ ال اَُِّوَ بَِّٕ كِْوِ هَّْتَ ال ٌٍَُِّْْ اُنَّبًِ عَبِٓغُ بَِّٗيَ هَثَّنَب﴿ - ٜ

ستعانة ا٤بؤمنْب ابلدعاء فهو سبلحهم ، كىذا تتمة الكبلـ للراسخْب ُب العلم ، كٯبعلهم ايستمر 
ركف حقيقة يـو اشر ، كٯبٌسدىا أمامهم بصورة حية يقينية ، فيجمع للا الناس ليـو مدبَّر يتصو 

اًٍئنه ببل ريب كال شبهة ُب ٙبقيقو ،  مقٌدر موعود آتو  اًٍئنو آتو  ،ككيلُّ ميقىدَّرو كى كىكيلُّ آتو  ،كىكيلُّ كى
ٍادى أىٍف يىكيويفى  ،قىرًٍيبه  : عن النيب )ص(،  ٕ-ٔا٤بعارج/ ْونَُو بَِعيدًا ، َونَػَراُه َقرِيبًا﴾﴿ِإنػَُّهْم يَػرَ  كىكيلُّ قىرًٍيبو كى

، كاإلٲباف اب٤بعاد يصلح النفوس ِْْٖٕكنز العماؿ خربقىٍامىٍت ًقيىامىتيوي( فػىقىٍد  أحدكممىٍاتى  إذا)
كىذا ىو الدافع ٫بو سٌلم  .كيطمئن القلوب كيهذًٌبي السلوؾ كيدفع إٔب ا٣بّب كينهى عن الشر

كىو يصف  عن اإلماـ علي )ع(، )ِإفَّ اّلِلََّ ال َُيِْلُف اْلِميَعاَد(كتقدـ الفرد كاجملتمع حضاراين التكامل 
ٍلًقًو( ، إهنم جاءكا  سبحانوللا  عىٍاًدًه كىًإٍرتػىفىعى عىٍن ظيٍلًم ًعبىٍاًدًه كىقىاٍـً اًبٍلًقٍسًط ُبٍ خى : )اٍلًذٍم صىديؽى ُبٍ ًميػٍ

ايت ا٤بتشاهبة ليكونوا على حذر من تسرُّب الزيغ ُب نفوسهم ليكونوا هبذا الدعاء بعد اإلٲباف ابآل
 .على حذر منو، ألف الزيغ يسلبهم الرٞبة ُب يـو القيامة ، كيسلبهم اإلطمئناف ُب ا٢بياة الدنيا

  ﴾اُنَّبهِ ًَهٌُكُ ىُْْ ًَؤًَُُْئِيَ ْْئبًشَ اَُِّوِ ِْٖٓ ؤًَْالكُىُْْ ًَال ؤٌََْٓاُُيُْْ ػَنْيُْْ رُـْنَِِ َُْٖ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ - ٓٔ
٤با ذكر حقيقة يـو القيامة، أكد أف ٝبيع من كفر اب ككذب الرسل كالرساالت ، فإهنم يٌشقوف 
طريقهم إٔب النار من حيث ال يعلموف ، ألف الذم ال يعرؼ كيف ينتهي ال يعرؼ كيف يبدأ ؟ 

، كأف اإلنساف ا٤بناسب ُب ا٤بكاف ا٤بناسب ، كا٤برء حيث يضع نفسو ، كا١بزاء من نفس العمل 
كإف أموا٥بم كأكالدىم لن تغِب كتدفع عنهم شيئان من عذاب للا كلن تنجيهم من أىواؿ يـو القيامة ، 
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 َأْمَواُلُكمْ  َوَما﴿بل إف أموا٥بم كأكالدىم ٘بعل صاحبها غدان كقودان للنار فهم حطب جهنم ، كقولو 
 .ّٕسبأ/ ﴾َصاِلاً  َوَعِملَ  آَمنَ  َمنْ  ِإالَّ  زُْلَفى ِعْنَدنَ  تُػَقّرُِبُكمْ  ِِبلَِّت  َأْوالدُُكمْ  َوال

 ﴾اُْؼِوَبةِ شَلِّلُ ًَاَُِّوُ ثِنٌُُٗثِيِْْ اَُِّوُ كَإَفَنَىُْْ ثِأَّبرِنَب ًَنَّثٌُا هَجِِْيِْْ ِْٖٓ ًَاَُّنَِّٖ كِوْػٌََْٕ آٍِ ًَلَؤْةِ﴿ - ٔٔ
د العادة ُب العمل ا١باد كا٤بتعب كلكن يغفل عما ييراد منو ، : العمل ا٤بستمر الذم يول الَدْأب

فيكوف العمل للشكل دكف ا٤بضموف ، كللدنيا دكف اآلخرة ، كللجسد دكف الركح ، ىذه اآلية سنة 
اثبتة من السنن التأرٱبية ، كالقوانْب الرابنية ألف فيها لفتة لطيفة كعميقة كدقيقة الداللة كىي أف ُب 

: لقد كاف لفرعوف كأتباعو كا١ببابرة من قبلو  املعىن .ك٘بارهبم أبلغ ا٤بواعظ كالدركسأتريخ ا٤باضْب 
بُواا١باه الواسع كا٤باؿ الوفّب كالعٌدة كالعدد الكثّب ، ٩با دعاىم إٔب الًكرب كالعناد   ِِبََيتَِنا )َكذَّ

)الظٌٍآبي طىاٍغو  ف غرر الكم، طبائعهم كأصاهبم الطغياف كأصبح عادة اثبتة ُب  ِبُذنُوِبِْم( اّلِلَُّ  فََأَخَذُىمْ 
تػىٍْبً( ٥بذا يهددىم للا بعذاب شديد كأيخذىم بذنوهبم الكثّبة ، فما داـ اإلٍب  تىًظري ًإٍحدىل النًٌٍقمى يػىنػٍ
يصبح ٩بارسة طاغية مؤقتة ُب ا٢بياة ، فإف الرجوع عنو ميسور كعقابو خفيف ، كلكنو إذا نفذ 

ل إٔب أعماؽ اإلنساف كأصبح سلوكان ٲبارس كعادةن كهنجان ييعتمدي ، الطغياف إٔب داخل النفس كص
فالرجوع عنو متعٌذر كالعقاب عليو شديد، كا١بزاء من نفس العمل ، كالعقوبة على قدر ا١بناية 

 آََيتِ  تَػتَِّخُذوا َوال﴿فبل تستهينوا بعقاب للا فيهوف عليكم الكفر كالطغياف  اْلِعَقاِب( َشِديدُ  )َواّلِلَُّ 
إنو سنة للا ُب ا٤بكذبْب، فإذا كذبوا ظلموا كفسدكا كتعدكا حدكد للا، فبل  .ُِّالبقرة/ ﴾ُىُزواً  اّلِلَِّ 

، كال ضماف  ُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ  فَػَقدْ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿ اَللًَّ  حيديكدى  أماف ٤بن يػىتػىعىدَّ 
 كال رىٍٞبىةو  عىنٍ  غىضىبه  يىٍشغىليوي  ف للا سبحانو: )الى كىو يص عن اإلماـ علي )ع(٤بكذب آبايت للا. 

ٍاًضٍْبى  يػىتًَّعظي  ، كىكذا مىٍن الى ُٓٗهنج الببلغة خطبةًعقىابو !(  عىنٍ  رىٍٞبىةه  تيو٥ًبيوي  ٍافى  اًبٍلمى لًٍلبىٍاًقٍْبى!،  ًعبػٍرىةن  كى
 .ًبغىٍّبًًه( كيًعظى  مىنٍ  )السًَّعٍيدي ٖٔهنج الببلغة خطبة

 ﴾أُِْيَبكُ ًَثِئٌَْ عَيَنََّْ بََُِ ًَرُؾْشَوًَُٕ ٍَزُـَِْجٌَُٕ ًَلَوًُا نََُِِِّّٖ هَُْ﴿ - ٕٔ
إنو تنبؤ قرآ٘ب صادؽ عن أسرار ا٤بستقبل ، كٲبيط اللثاـ عن عآب الغيب ُب الوقت الذم ال تشّب 

زٲبة : إف كعد للا هب املعىن .فيو الظواىر على ىذا التنبؤ ، فإنو من آايت إعجاز القرآف الكرٙب
الذين يكفركف كينحرفوف عن منهج للا قائم ُب كل ٢بظة ، كليس على ا٤بؤمنْب إاٌل اإلطمئناف إٔب 
ىذه ا٢بقيقة كيصربكف حٌب أيذف للا ، كعليهم أف يعٌدكا لؤلمر عدتو ا٤بناسبة ، كمن أراد شيئان ىيأ 

 اْلعاِقَبةَ  ِإفَّ  فَاْصِبْ ﴿، كقولو َُٓنبياء/األ ﴾الصَّاِلُوفَ  ِعَباِدي َيرِثُػَها اأَلْرضَ  َأفَّ ﴿أسبابو. كقولو 
 .ْٗىود/ ﴾ِلْلُمتَِّقيَ 

 ُّاَِّّلُ ًَاَُِّوُ اُْؼَِْْٖ هَؤَُْ ِٓضَِْْْيِْْ َّوًََْٗيُْْ ًَبكِوَحٌ ًَؤُفْوٍَ اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ رُوَبرَُِ كِئَخٌ اُْزَوَزَب كِئَزَِْْٖ كِِ آَّخٌ ٌَُُْْ ًَبَٕ هَلْ﴿ - ٖٔ

 ﴾األَثْظَبهِ ألًُُِِْ َُؼِجْوَحً مَُِيَ كِِ بَِّٕ َّشَبءُ َْٖٓ ثِنَظْوِهِ
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ىنا يتجلى التثبيت اإل٥بي ٢بملة رسالتو ا٤بؤمنْب ُب معركتهم مع الكافرين ، كإف كانت نزلت ُب 
قد كاف لكم أيها ا٤بغَبكف أبموا٥بم كأكال دىم  .خصوص السبب كلكن أيريد هبا عمـو ا٤بعُب

حيث إلتقى  )ِف ِفئَػتَػْيِ(عظيمة بصدؽ على ما أقوؿ لكم إنكم ستغلبوف  كجاىهم آية )كمعجزة(
)ِفَئٌة تُػَقاِتُل حزب الرٞبن كىم دمحم )ص( كأصحابو بوقعة بدر كحزب الشيطاف كىم أبوسفياف كقومو 

نوا كمكاف العظمة كالعربة ُب ىذه الواقعة أف حزب أيب سفياف كا ِف َسِبيِل اّلِلَِّ َوُأْخَرى َكاِفَرٌة(
( ثلث العدد ، ال ُّّأكثر من الف مقاتل مدججْب ابلسبلح ، ككانت فئة دمحم )ص( ٗبقدار )

ٲبلكوف ُب العٌدة إاٌل فرسْب كسبعة أدرع كٜبانية سيوؼ كمع ذلك كتب للا ٥بم النصر ، كغلبت 
ٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة ِبِِْذِف ﴿َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليلَ الفئة القليلة الضعيفة الفئة الكثّبة القوية إبذف للا كقولو 

﴾ إف ا٤بشركْب رأكا ا٤بسلمْب ضعف عدد ا٤بشركْب  )يَػَرْونَػُهْم ِمثْػَلْيِهْم رَْأَي اْلَعْيِ(،  ِْٗالبقرة/ اّلِلَِّ
قريبان من ألفْب مقاتل، ليهابوىم كينهاركا أمامهم ، كييراد رؤية ا٤بسلمْب للمشركْب ضعفي عدد 

كللا  )َواّلِلَُّ يُػَؤيُِّد بَِنْصرِِه َمْن َيَشاُء(معنوايهتم كتقول إرادهتم للمقاكمة العنيفة  ا٤بسلمْب حٌب ترتفع
َرًة أُلْوِل األَْبَصاِر(يقوم ٗبعونتو من يستحق النصر ُب كل زماف كمكاف  إف ُب  )ِإفَّ ِف َذِلَك َلِعبػْ

ظة ٤بن تفكر كتدبر كىم أصحاب ىذا النصر ا٤بؤيد من للا مع قلة عددىم ككثرة عدكىم لعربة كموع
 : ف غرر الكمالعقوؿ كالبصائر ، 

( مىاٍ  ٢بىىًفٍظتى  )لىٍو ًإٍعتػىبػىٍرتى ٗبىٍا أىضىٍعتى ًمٍن مىٍاًضٍي عيميرًؾى   كالبصائر األبصار أكٕب إف -ٔفائدة: .بىًقيى

 يىكيويفي  ً  ٍخبلىصً اًبإلً ) أف يدركوف إهنم ، الواقع أرض على تقع ككأهنا الغامضة ا٢بقائق يركف ا٤بكشوفة

 اّلِلََّ قَػتَػَلُهمْ  َوَلِكنَّ  تَػْقتُػُلوُىمْ  ﴿فَػَلمْ  كقولو كالباطل ا٢بق بْب ا٤بعركة يدير الذم ىو للا كأف (ا٣بٍىبلىصي 

يعٌ  اّلِلََّ  ِإفَّ  َحَسناً  َببلءً  ِمْنوُ  اْلُمْؤِمِنيَ  َولِيُػْبِليَ  َرَمى اّلِلََّ  َوَلِكنَّ  رََمْيتَ  ِإذْ  َرَمْيتَ  َوَما  َوَأفَّ  َذِلُكمْ  ، َعِليمٌ  مسَِ
 جند يركف كانوا الكٌفار أفَّ  : تبيِّ  إعجازية ىنا حالة -ٕ .ُٖ-ُٕاألنفاؿ/ اْلَكاِفرِيَن﴾ َكْيدِ  ُموِىنُ  اّلِلََّ 

 ا٤بشركْب أف إٔب /األنفاؿِْ اآلية تشّب ٗبا ِمثْػَلْيِهْم( )يَػَرْونَػُهمْ  مقاتل (ِٔٔ) عددىم ضعف ا٤بسلمْب

 بداية ُب : اجلواب ؟ ذلك تفسّب ٲبكن فكيف َأْعُيِنِهْم﴾ ِف  ﴿َويُػَقلُِّلُكمْ  قلة ا٤بسلمْب فيرك  كانوا

 كطيس ٞبي عندما كلكن ، مهاٝبتهم على يتجرأكا حٌب الكفار أعْب ُب قلة ا٤بسلموف ظهر ا٤بعركة

 َأْمراً  اّلِلَُّ  ِضيَ ﴿لِيَػقْ  ىزٲبتهم سبب ذلك فكاف مضاعفة أبعداد الكٌفار أعْب ُب ا٤بسلموف ظهر ا٤بعركة

 كالنصرة كا٤بساندة للدعم الغييب اإلمداد أيٌب كىكذا ، ْْاألنفاؿ/ األُُموُر﴾ تُػْرَجعُ  اّلِلَِّ  َوِإىَل  َمْفُعوالً  َكافَ 

  ٕدمحم/ َأْقَداَمُكْم﴾ َويُػثَػبِّتْ  يَنُصرُْكمْ  اّلِلََّ  تَنُصُروا ﴿ِإفْ  للا دين لنصرة الناس ينهض ما ٗبقدار
 ًَاُْؾَوْسِ ًَاألَْٗؼَبِّ أٌََََُُّْٓخِ ًَاُْقََِْْ ًَاُْلِؼَّخِ اُنَّىَتِ ِْٖٓ أُُْوَنْـَوَحِ ًَاُْوَنَبؿِريِ ًَاُْجَنِنيَ اُنََِّبءِ ِْٖٓ اُشَّيٌََادِ ؽُتُّ ُِِنَّبًِ ىَُِّّٖ﴿ - ٗٔ

 ﴾أَُْأةِ ؽَُُْٖ ػِنْلَهُ ًَاَُِّوُ اُلَُّْْٗب اُْؾََْبحِ َٓزَبعُ مَُِيَ
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ر الناس على حٌب ىذه الشهوات ، كللناس رغبات كمطامح إٔب أشياء كثّبة كتفكر إف للا فط
يستعمل القرآف لفظ الناس ُب ا٤بوارد الٍب  لنَّاس :ا .دائمان ُب األحسن ، أشار للا تعأب إٔب أٮبها

ستعماؿ لفظ افيها الذـ، فليس ٥بم القدرة على التمييز ك٥بم دانءة الفكر كقسوة الطبع ، بعكس 
: األشياء ابوبة على إطبلقها لدل نفس اإلنساف  الشََّهَوات ُب ا٤بوارد الٍب فيها ا٤بدح ، البشر()

 زِيَنةً  اأَلْرضِ  َعَلى َما َجَعْلَنا ِإنَّ ﴿كالٍب تشتهيها كتشعر ابلغبطة كالسعادة إذا حصل عليها كما يريد 
ُلَوُىمْ  ََلَا ٍب فٌضل ىذه ا٤بشتهيات الستة كالباب مفتوح لغّبىا  ، ٕالكهف/ ﴾َعَمبلً  َأْحَسنُ  أَيػ ُهمْ  لِنَػبػْ

كقٌدـ حٌب النساء ألهنن أكرب الشهوات كأىم ا٢باجات كأكثر الضركرايت ،  النَِّساِء( )ِمنْ فقاؿ 
فإذا كربت الشهوة ٥بن صغر العقل )كابلعكس( ، لذلك الزكجة الصا٢بة من أكرب النعم ألهنا سكن 

ستقرار للزكجة ، جعل للا النقص ُب الزكج حٌب يكمل بزكجتو اك ستقرار للزكج ، كالزكج سكن اك 
٢باجتو ٥با )ككذلك الزكجة( على أف تكوف شهوة النساء ال تستغرؽ مشاعر الرجاؿ ، إلف 

متداد اإلنساف ُب ا٢بياة ، ااألكالد مطلقان فتنة ، فهم ٲبثلوف  )َواْلَبِنَي(ستحقاؽ ستغراؽ ييضٌيع االاال
البنات ألف البنْب نعم كالبنات حسنات كاإلنساف ٕباجة إليهما معان ، كالبنْب كقٌدـ البنْب على 

 الذََّىبِ  )ِمنْ األمواؿ الكثّبة  اْلُمَقْنَطَرِة( )َواْلَقَناِطريِ . .يتصل هبم النسب كالقدرة كالقٌوامة كاألمل
 كىافى  )لىوٍ  ن النيب )ص(ع .فتتاف اإلنساف فتشغل قلبو اب٤بهم فيضيع األىماالٍب تعمل على  َواْلِفضَِّة(

ـى  إًلٍبنً  ـى ًإالَّ التػُّرىٍاب كىيػىتػيويبي  ذىىىبو  ًمنٍ  كىاًداٍيفً  آدى ًٍلثه ، كىالى ٲبىٍؤلي جىٍوؼى ًإٍبًن آدى ٍا اثى لىتىمىٌُب ٌأٍف يىكيويفى ٥بىيمى
ب( ( ا٤بعلمة األصيلة ا٢بساف اْلُمَسوََّمِة( )َواْْلَْيلِ  ُُُ/ّا٤براغي للاي عىلىى مىٍن اتٍى اإلبل  )َواألَنْػَعاـِ

الزرع ٔبميع أنواعو ، كحب الثبلثة )البنْب كالنساء كاألمواؿ( إهنا شهوة  )َواْلَْرِث(كالبقر كالغنم 
النفوس ُب كل العصور كترغبها كل األجياؿ، أما حب ا٣بيل كاألنعاـ كا٢برث فتأٌب اب٤برتبة الثانية 

نْػَيا( اْلََياةِ  َمَتاعُ  )َذِلكَ   : اعُ املَتَ  الد 
ما يتمتع بو اإلنساف كيستلذ بو قليبلن ، كمتاع الدنيا قليل مهما كثر ككرب ألنو ال يبقى ، فبل تكن 
لذاتكم ُب ا٢بياة الدنيا كثّبة كتبعاهتا طويلة كمنغصاهتا كبّبة ، فليس من ا٢براـ أف تستلذ بكل متاع 

ن حب للا كطلب رضاه ٧بلل ، كلكن ا٢براـ أف ٲبلكك ىذا ا٤بتاع كال ٛبلكو ، فيشغلك ع
: ا٤برجع اْلَمآب  اْلَمآِب( ُحْسنُ  ِعْنَدهُ  )َواّلِلَُّ  .ستعداد لآلخرة )كالى عىٍيشى ًإالَّ عىٍيشي اآلًخرىًة(كاال

: فائدة  .ا١بنة ا٣بالدة، ككل متاع الدنيا كسيلة شريفة ٥بدؼ ساـ كىو اآلخرة كحسن ا٤برجع ٥با
ختار لنفسو دنيا ا٢بياة كفاتتو ا٢بياة اهائي للحياة ، فقد فمن عشق متاع الدنيا على أنو ا٥بدؼ الن

 ِفيَما َوابْػَتغِ ﴿ ختار متاع ا١بسد كغفل عن متاع الركح ، كقولواختار ا٤بهم كترؾ األىم ، ك االعليا ، ف
نْػَيا ِمنْ  َنِصيَبكَ  تَنسَ  َوال اآلِخَرةَ  الدَّارَ  اّلِلَُّ  آاَتؾَ  أىحىبَّ  : )مىنٍ  عن النيب )ص(، ٕٕالقصص/ ﴾الد 
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: كاف للا تعأب قد زٌين للناس ىذه الشهوات فهي  فائدة .ُٖصّٕالبحار دينٍػيىٍاهي أىضىرَّ آًبًخرىتًًو(
ُـّ التوٌلع هبا كاإلفراط ُب حبها  .ٝبيلة ُب طبيعتهم كلكنو يًذ

 كِْيَب فَبُِلَِّٖ كِْيَب فَبُِلَِّٖ األَْٗيَبهُ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْوُِ نَّبدٌعَ هَثِّيِْْ ػِنْلَ ارَّوٌَْا َُِِّنَِّٖ مٌَُُِْْ ِْٖٓ ثِقَْْوٍ ؤَئَُٗجِّئٌُُْْ هَُْ﴿ - ٘ٔ

 ﴾ثِبُْؼِجَبكِ ثَظِريٌ ًَاَُِّوُ اَُِّوِ ِْٖٓ ًَهِػٌَْإٌ ُٓـَيَّوَحٌ ًَؤَىًَْاطٌ
: أأخربكم ٖبّب من ٝبيع زينة املعىن .يرد ُب القرآف الكرٙب ٤با لو من شأف عظيم النبأ واإلنباء :

ستفهاـ بتوجيو النفوس إٔب ا١بواب زائل ؟ كجيء ابلكبلـ على صورة االيا كمتاعها ادكد الالدن
 َوَأْزَواجٌ  ِفيَها َخاِلِدينَ  األَنْػَهارُ  ََتِْتَها ِمنْ  جَتِْري َجنَّاتٌ  َربِِّمْ  ِعْندَ  اتػََّقْوا )ِللَِّذينَ كتشويقها إليو 

( ِمنْ  َوِرْضَوافٌ  ُمَطهََّرةٌ  ستفهاـ للذين إتقوا ككاف للا معهم ُب كل حاؿ ، ن ىذا االأجاب ع اّلِلَِّ
ٍا مىاٍ  َربِِّْم( )ِعْندَ إهنم عند رهبم كىذه ا٣بصوصية   الى  تدؿ على ا٤بفاجأة كزايدة ا٤بكافأة ، أف ٥بم ًفيػٍهى

عىتٍ  أيذيفه  كىالى  رىأىتٍ  عىٍْبه   َأْعُيٍ  قُػرَّةِ  ِمنْ  ََلُمْ  ُأْخِفيَ  َما نَػْفسٌ  تَػْعَلمُ  َفبل﴿ بىشىرو  قػىٍلبً  عىلىى خىطىرى  كىالى  ٠بًى
، كذكر من ىذه ا٤بفاجأة نوعْب أحدٮبا حسي جسما٘ب  ٚٔالسجدة/ ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا مبَا َجَزاءً 

كىو ا١بنات كالنعيم كا٣بّبات كاألزكاج ا٤بطهرة ا٤بربءة من العيوب كالنقائص ، كاثنيهما : ركحا٘ب 
ا٣ببّب أبفعا٥بم  ِِبْلِعَباِد( َبِصريٌ  )َواّلِلَُّ ىو أكرب من كل نعيم  عقلي كىو رضواف للا ا٤بطلق ، الذم

كأحوا٥بم ، كىذا يدفع اإلنساف ليحاسب نفسو قبل أف ٰباسبو أحد ، فليس كل من تظاىر 
: إذا كاف  فائدةكىقىٍاهي(.  للاى  ًإتػَّقىى ابلتقول كاف متقيان ، كإ٭با ا٤بتقي من يعلم ربو منو التقول )كمىنٍ 

.. أما ُب اآلخرة ٥بم ما يشاؤكف فيها ك٥بم ا٤بزيد ، كىناؾ ما ىو أكرب .عهم ُب الدنيا نساء كبنْبمتا
( ِمنْ  )ِرْضَوافٌ من كٌل متاعو حسي ىناؾ   )ِرْضَوافٌ أكرب من ا٢بياة الدنيا كاآلخرة ألنو ٗبقدار  اّلِلَِّ

 )  اّلِلَِّ  ِمنْ  َوِرْضَوافٌ ﴿ ما يريد تناؿ درجات ا١بنة كنعيمها ، فمن أعطى  رضوانو فيعطيو للااّلِلَِّ
اٍنىوي لىوي ف غرر الكم ، ِٕالتوبة/ ﴾َأْكبَػرُ  اٍنىوي عىٍن اٍلعىٍبًد، ًرضىٍاهي ٗبىٍا قىضىى ًبًو سيٍبحى : )عىبلىمىةي ًرضىٍا للًا سيٍبحى

يػٍرىان جىعىلى لىوي كى  )ص( النيب عنأىٍك عىلىٍيًو( ،  ٍاهي( )ًإذىٍا أىرىٍادى للا ًبعىٍبدو خى كنز العماؿ ٍاعوظه ًمٍن نػىٍفًسًو أيىٍميريهي كىيػىنػٍهى
، كُب ذلك داللة إٔب أف أىل ا١بنة مراتب كدرجات كما نرل ذلك ُب الدنيا ، ألف َِّٕٔخرب 

 .أىل اإلٲباف درجات كأىل العلم كالعمل درجات
 ﴾اُنَّبهِ ػَنَاةَ ًَهِنَب ٌثَنَبمُُٗ َُنَب كَبؿْلِوْ آَٓنَّب بَِّٗنَب هَثَّنَب َّوٌٌَُُُٕ اَُّنَِّٖ﴿ - ٙٔ

( )ًرٍضوىافُّ  بو ستحقواا الذم النموذجي ا٢باؿ ، السابقة اآلية ُب ا٤بتقْب حاؿ يصٌور  ، وتٔبن كالتنعم اَللًَّ
 بقدر عليها ستقمنااك  كالرسالة كالرسوؿ اب صدقنا ربنا معان  كألسنتهم بقلوهبم قالوا الذين أكلئك

 تعاملنا كال بلطفك عاملنا ، بنا برٞبتك النار عذاب عنا دفعاك  نستطع ٓب ٩با ناذنوب لنا غفراف ا٤بستطاع،
 بعدلك

 ﴾ثِبألٍَْؾَبهِ ًَأَُُْْزَـْلِوَِّٖ ًَأُُْنْلِوِنيَ ًَاُْوَبِٗزِنيَ ًَاُظَّبكِهِنيَ اُظَّبثِوَِّٖ﴿ - ٚٔ
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لصرب ترفع على األٓب : ا )الصَّاِبرِيَن(ٍب كصف ا٤بتقْب بصفات ٩بيزة كمدحهم كأثُب عليهم فقاؿ 
كصرب على ما أمرىم للا بو كترؾ ما هناىم عنو ،  ، ستعبلء على الشكول ، كثبات على منهج للااك 

 َواْصِبْ ﴿كابلصرب تدرؾ الرغائب كتناؿ ا٤بعإب كٚبفف من ا٤بعاانة كتصلح النقائص كهتذب النفوس 
 مع الطاعات على الدائمْب )َواْلَقانِِتَي( ، ُٕلقماف/ ﴾األُُمورِ  َعْزـِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِإفَّ  َأَصاَبكَ  َما َعَلى

 النفس ٙبرر : اإلنفاؽ )َواْلُمْنِفِقَي( القلب طمئنافاك  النفس كأنس العبادة لب كىو كا٣بشوع ا٣بضوع
 الواجب للا سبيل ُب كاإلنفاؽ ، الناس بْب كالتكافل ، البخل من كالتخلص ا٤باؿ ستغبلؿا من

 كاإلنفاؽ كالرقي، ا٢بضارة ٫بو اجملتمع كتقدـ الفقر على كتقضي الناس تنفع ٍبال السبل ُب كا٤بستحب
 ﴾ِفيوِ  ُمْسَتْخَلِفيَ  َجَعَلُكمْ  ممَّا َوأَْنِفُقوا﴿ اآلخرين على كبل   يعيشوف ال فإهنم الكدح على داللة

تيمٍ ا مىاٍ  ًإنٍػفىٍاؽً  ًإٔبى  )ًإنَّكيمٍ  :ف غرر الكم،  ٕا٢بديد/ بػٍ  ٘بىٍمىعيويفى( مىاٍ  ٍكًتسىٍابً ا  ًإٔبى  ًمٍنكيمٍ  جى أىٍحوى  ٍكتىسى
 حيث ِِبأَلْسَحاِر() كالسيما كقت كل ُب ا٤بغفرة للا من يطلبوف فهم ِِبأَلْسَحاِر( )َواْلُمْستَػْغِفرِينَ 

 ، شفافة كتكوف أنقى كالركح أصفى كالنفس أشق حينئذو  العبادة إذ اإلجابة إٔب فيو أقرب الدعاء
 النظاـ مع سلوؾ اإلنساف فينتظم لبارئ الكوف لتتوجو كالكائنات الكوف ركح ركحهم مع فتتبلقى
عن  كيستقر! كيستقيم اإلنساف قلب فيطمئن مٌتحدة موحدة كاحدة كحدة ُب فيكونوف العاـ الكو٘ب

ٍبعً  للاى  ٍستػىٍغفىرى ا مىنٍ  )ًإفَّ  : )ع( اإلماـ الصادؽ رً  كىٍقتً  مىرَّةن ُب  ْبى سى ًذهً  أىٍىلً  ًمنٍ  فػىهيوى  السَّحى ٦بمع  اآليىًة( ىى
 أك مسؤكؿ موقع أك جاه أك ماؿ من قدرتو حسب ينفق كل العاـ ٗبعناه )واإلنفاؽ( ،ُّٔ/ِالبياف

 .)كالشهادة ُب سبيل للا( ابلنفس التضحية
 ﴾اُْؾٌَُِْْ اُْؼَيِّيُ ىٌَُ بِالَّ بَُِوَ ال وَِْؾِثِبُْ هَبئِٔبً اُْؼِِِْْ ًَؤًٌُُُْا ًَأَُْالئٌَِخُ ىٌَُ بِالَّ بَُِوَ ال ؤََّٗوُ اَُِّوُ شَيِلَ﴿ - ٛٔ

شهد للا بذاتو لذاتو مع كثرة الدالئل التكوينية ُب اآلفاؽ كاألنفس على كجوده ، كإنزاؿ اآلايت 
التشريعية الناطقة بذلك ، تدفع الفطرة إٔب التصديق الكامل بشهادة للا على نفسو ابلوحدانية 

الرسل ٕبقيقة الوحدانية كىي عند األنبياء من اقول اليقينيات كإنزاؿ الوحي أخربكا  )َواْلَمبلِئَكُة(
يؤمنوف كيدعوف إٔب اإلٲباف اب٢بجة  اْلِعْلِم( )َوُأْوُلواالذم ٰبمل الشريعة العادلة ا٤بنقذة للبشرية 

أنفاس البشر طمئناانن ، الطرؽ إٔب للا بعدد االكافية كالبينات الوافية الٍب ٛبؤل ا٤بشاعر ثقة كالقلوب 
قائمان  ِِبْلِقْسِط( )قَاِئماً ستقامة على منهج للا ، كأقصر الطرؽ إٔب للا عن طريق اإلٲباف كالعلم كاال

عتقاد كاألحكاـ كالشريعة كسنن ا٢بياة كالطبيعة ، كالعدؿ ُب العبادات كا٤بعامبلت ، ابلعدؿ ُب اال
العدؿ بْب القول الركحية كالبدنية ، كما كالعدؿ ُب الظاىر كالباطن ، كُب األقواؿ كاألفعاؿ ، ك 

كجعل سنن ا٣بليقة قائمة على أساس العدؿ كاإلنصاؼ ، فإف كحدة النظاـ العا٤بي تدؿ على 
العزة إشارة إٔب كماؿ القدرة ، كا٢بكمة إٔب كماؿ  اْلَِكيُم( اْلَعزِيزُ  ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  )الكحدة منظمو 

ستقبلؿ ، كالعدالة ال تكمل إاٌل ابإلطبلع على ا٤بصاّب فٌرد كاالالعلم ، كالقدرة ال تتم إاٌل ابلت
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)شهادة  فائدة :كاألحواؿ كمن كاف كذلك فبل يغلبو أحد ُب عدلو كال ٱبرج شيء عن حكمتو ، 
فقد ساكل شهادة أكلو العلم بشهادة للا كمبلئكتو لبياف فضيلة العلم  هللا ومبلئكتو وأولو العلم(

هنم خلفاء الرسل ككرثة األنبياء كأمناء للا على خلقو ، كىذه الشهادة تنفتح كالعلماء العاملْب فإ
على آفاؽ الشهداء العامة لكل عظيم كلكل مبدأ كلكل طريقة كلكل إنساف يشهد لنفسو بنفسو 

 : )اٍلعىٍدؿي  عن اإلماـ علي )ع( .ٗبا ترؾ للناس من ٜبار كآاثر انفعة ، كىكذا ا٤برء حيث يضع نفسو
( أىسىٍاسه  ـي اٍلعىٍآبًى  .ّٖص ٖٕالبحار ًبًو قػىوىٍا

 ثِأَّبدِ ٌَّْلُوْ ًََْٖٓ ثَْْنَيُْْ ثَـْْبً اُْؼُِِْْ عَبءَىُْْ َٓب ثَؼْلِ ِْٖٓ بِالَّ اٌُِْزَبةَ ؤًُرٌُا اَُّنَِّٖ افْزََِقَ ًََٓب اإلٍِْالُّ اَُِّوِ ػِنْلَ اُلَِّّٖ بَِّٕ﴿ - ٜٔ

 ﴾ؾََِبةِاُْ ٍَوِّغُ اَُِّوَ كَةَِّٕ اَُِّوِ
 ممَّنْ  ِديناً  َأْحَسنُ  َوَمنْ ﴿ستسبلـ ألمر للا كتصديق أنبيائو : ٗبعُب الطاعة كا٣بضوع كاال الدِّين
، معُب اإًلٍسبلـي هبذه السعة ابلداللة ، فهو يشمل ٝبيع  ُِٓالنساء/ ﴾ُمِْسنٌ  َوُىوَ  ّلِِلَِّ  َوْجَهوُ  َأْسَلمَ 

كإف إختلفت ُب بعض التكاليف كلكنها تتفق مع التوحيد  ا٤بلل كالشرائع الٍب جاء هبا األنبياء )ع(
ا٣بإب من شوائب الشرؾ ، كتتفق مع اإلٲباف كالعمل الصاّب من أم ملة كاف كمعُب ىذا أف دين 

َتغِ  َوَمنْ ﴿دمحم ينطوم على كلًٌ األدايف السماكية كزايدة  رَ  يَػبػْ                 ﴾ِمْنوُ  يُػْقَبلَ  فَػَلنْ  ِديناً  اإِلْسبلـِ  َغيػْ
: )اإًلٍسبلىـي ىيوى التٍَّسًلٍيمي ، كىالتٍَّسًلٍيمي ىيوى اٍليىًقٍْبي ، كىاٍليىًقٍْبي ىيوى  عن اإلماـ علي )ع(، ٖٓآؿ عمراف/

 َما)وَ ، َُّ/ٖٔالبحارالتٍَّصًدٍيقي، كىالتٍَّصًدٍيقي ىيوى اإًلقٍػرىٍاري ، كىاإًلقٍػرىٍاري ىيوى األىدىٍاءي ، كىاألىدىٍاءي ىيوى اٍلعىمىلي( 
نَػُهْم( بَػْغياً  اْلِعْلمُ  َجاَءُىمْ  َما بَػْعدِ  ِمنْ  ِإالَّ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  اْختَػَلفَ  كدين للا كاحد كىو  بَػيػْ

عتداء كٙبريف نصوص اإلسبلـ ال٦باؿ فيو لئلختبلؼ إاٌل بسبب البغي كالعناد كا١بهل كا٢بقد كاال
لرأم ا٤بنهي عنو : كصار الناس مذاىب الدين حسب ا٥بول كفهم القرآف حسب التفسّب اب

/ ﴾َفرُِحوفَ  َلَدْيِهمْ  مبَا ِحْزبٍ  وُكل  ﴿كأحزاب بسبب ٘باكزىم ٢بدكد ا٢بق   َيْكُفرْ  )َوَمنْ ،  ِّالرـك
( ِِبََيتِ   َسرِيعُ  اّلِلََّ  )فَِإفَّ جعل اإلختبلؼ ُب الدين الواحد الذم يعتمد على التوحيد كفر  اّلِلَِّ

 ﴾اْلَكاِفُروفَ  يُػْفِلحُ  ال ِإنَّوُ ﴿فرين بسرعة ا٢بساب لكي ال يتسا٧بوا ُب كفرىم ىدد الكا الَِْساِب(
: ٰباسبهم كسرعاف ما يلقوف جزاءىم ابلدنيا  الَِْساِب( )َسرِيعُ  -ٔفائدة :  .ُُٕا٤بؤمنوف/

سبب تشريع  -ٕ .كابآلخرة بطريقة فوؽ تصٌور البشر كىكذا قدرة للا ال تقاس بقدرة البشر
للناس ألنو يصٌفي األركاح كٱبلًٌص العقوؿ من حّبة الضبللة كمن ظلمات ا١بهالة ، حٌب اإلسبلـ 

 .تصلح القلوب كتطمئن بذكر للا ُب الٌدنيا كتكوف مؤىلة لدخوؿ ا١بٌنة ُب اآلخرة
 ًَبِْٕ اىْزَلًَا كَوَلْ ؤٌٍََُِْٔا كَةِْٕ ؤَؤٍََِْْٔزُْْ ًَاألُِِّّْٓنيَ اٌُِْزَبةَ اؤًُرٌُ َُِِّنَِّٖ ًَهَُْ ارَّجَؼَنِِ ًََْٖٓ َُِِّوِ ًَعْيِِ ؤٍََِْْٔذُ كَوَُْ ؽَبعٌُّىَ كَةِْٕ﴿ - ٕٓ

 ﴾ثِبُْؼِجَبكِ ثَظِريٌ ًَاَُِّوُ اُْجَالؽُ ػََِْْيَ كَةََِّٗٔب رٌٌَََُّْا
فإذا إستمر أىل الكتاب ُب جدا٥بم كعنادىم ُب التوحيد كدين للا فإف ا١بدؿ العقيم ييقٌسي القلب 

فقل ٥بم إف النيب كأتباعو ا٤بسلمْب قد أسلموا كجوىهم   اتػَّبَػَعِِن( َوَمنْ  ّلِِلَِّ  َوْجِهي َأْسَلْمتُ  )فَػُقلْ 



 112                         / اجلزء الثالث ٕٓٓة / عدد آَيهتا / مدني ٖ/ سورة آؿ عمراف  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر  
 

 ِللَِّذينَ  )َوُقلْ تعأب كحده , أخذكا ٗبنهجو كأعرضوا عمن سواه كتساموا عن ا١بدؿ العقيم ا٤بضر 
يِّيَ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا ستسلموا ألمر للا فقد ذاقوا طعم افإف  اْىَتَدوا( فَػَقدْ  َلُمواَأسْ  فَِإفْ  أََأْسَلْمُتمْ  َواألُمِّ

كأعرضوا فهناؾ هني عن ا٤براء )ا١بدؿ العقيم( فإنو ييفسد  تَػَولَّْوا( )َوِإفْ ا٥بداية كفازكا ُب النهاية 
َاالنفس كيورث الشك كينغًٌص العيش ، ألف النقاش ُب البديهيات من أشكل ا٤بشكبلت   )فَِإمنَّ

كظيفة الرسوؿ )ص( الببلغ ا٤ببْب الذم يلقي ا٢بجة عليهم كىو ليس عليهم بوكيل  اْلَببلُغ( َعَلْيكَ 
َا َفذَكِّرْ ﴿كقولو   ِِبْلِعَباِد( َبِصريٌ  )َواّلِلَُّ ،  ِِ-ُِالغاشية/ ﴾مبَُصْيِطرٍ  َعَلْيِهمْ  َلْستَ  ، ُمذَكِّرٌ  أَْنتَ  ِإمنَّ

 ف غرر الكم:، كمتو كٰباسب كبلن ٕبسب عملوفهو يعلم متقلبهم كمثواىم ليقرر ُب حقهم كفق ح
ٍرءي   نىفسىوي(  يىضىعي  حىٍيثي  )اٍلمى
 ﴾ؤٍَُِْْ ثِؼَنَاةٍ كَجَشِّوْىُْْ اُنَّبًِ ِْٖٓ ثِبُْوَِْؾِ َّإُْٓوًَُٕ اَُّنَِّٖ ًََّوْزٌَُُِٕ ؽَنٍّ ثِـَْْوِ اُنَّجِِّْنيَ ًََّوْزٌَُُِٕ اَُِّوِ ثِأَّبدِ ٌَّْلُوًَُٕ اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ - ٕٔ

كما ٲبكن أف ييقتل نيب ٍب يكوف ىناؾ حق ،  .ذكر الكفر آبايت للا مصحوابن بقتل النبيْب بغّب حق
ُهمْ  نَػَقُموا َوَما﴿أم قتلوىم بغّب سبب ، إاٌل عندما دعوىم إٔب للا   اْلَعزِيزِ  ِِبّلِلَِّ  يُػْؤِمُنوا َأفْ  ِإالَّ  ِمنػْ

 ِمنْ  ِِبْلِقْسطِ  أيَُْمُروفَ  الَِّذينَ  )َويَػْقتُػُلوفَ بنو ٰبٓب كغّبىم ازكراي ك  ، كىم اليهود قتلوا ٖالربكج/ ﴾اْلَِميدِ 
الذين أيمركف ابلعدؿ كاإلحساف كيرشدكف الناس فينتهكوف حرمتهم كيسفكوف دماءىم  النَّاِس(

ْرُىمْ  ٢بركة فاإلقداـ على قتل ىؤالء جناية كربل على حقوؽ اإلنساف، كإعاقة  أَلِيٍم( ِبَعَذابٍ  )فَػَبشِّ
 فَػَقدْ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿التقدـ ا٢بضارم كٙبجيم العقل كبغض للعدؿ ك٘باكز للحدكد ا٢بمراء 

، ككفى هبذه ا١بٌرأة جرمان ، كىو ذنب الكامل عند السافل ، كاق عند  ُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ 
ًر ا١ٍبًنى  ْرُىمْ ٍايىًة( ا٤ببطل، كالبد أف يكوف )اٍلقىصىٍاصي عىلىى قىدى األسلوب  أَلِيٍم( ِبَعَذابٍ  )فَػَبشِّ

ستخفاؼ هبم ، إذ ما ٙبملو البشرل إليهم ىو العذاب األليم على إطبلؽ معناه فكيف ٗبا لبل
فائدة : يساؽ إليهم بْب يدم النيذر ال ٲبكن تصوره من األىواؿ الٍب أخٌفها العذاب األليم !! 

 ُمْؤِمناً  يَػْقُتلْ  َوَمنْ ﴿ا٤بؤمن كحده لو ٟبس عقوابت كربل القرآف يكشف أف القتل ا٤بتعمد للفرد 
داً   َلوُ  َوَأَعدَّ  -ٓ َوَلَعَنوُ  -ْ َعَلْيوِ  اّلِلَُّ  َوَغِضبَ  -ّ ِفيَها َخاِلداً  -ِ َجَهنَّمُ  َفَجَزاُؤهُ  -ُ ُمتَػَعمِّ

 قُِتلَ ﴿س ؟! ، فكيف بقتل أنبياء للا كرسلو ؟ أك قتل أمة من الٌنا ّٗالنساء/ ﴾َعِظيماً  َعَذاِبً 
 .ُٕعبس/ ﴾َأْكَفَرهُ  َما اإِلْنَسافُ 

 ﴾َٗبطِوَِّٖ ِْٖٓ َُيُْْ ًََٓب ًَآفِوَحِ اُلَُّْْٗب كِِ ؤَػَْٔبُُيُْْ ؽَجِـَذْ اَُّنَِّٖ ؤًَُُْئِيَ﴿ - ٕٕ
نتفاخ الدابة الٍب ترعى نبتان مسمومان ٛبهيدان ٥ببلكها ، كىكذا اا٢ببوط ىو  .: بطل كىدر َحِبطَ 

نتفاخ ككـر مهلك كمذؿ كمهْب ليكونوا عربة ٤بن يعترب ألف  اإلجرامية البشعة ٥بؤالء ىي األعماؿ ا
كلَّ أعما٥بم الصا٢بة ُب الدنيا كاآلخرة أصبحت كأف ٓب تكن ، كأخسر الناس من كاف عربة للناس 

 ِمنْ  َعِمُلوا َما ِإىَل  َوَقِدْمَنا﴿أك شافعْب ٰبموهنم من سوء مصّبىم كقولو  َنِصرِيَن( ِمنْ  ََلُمْ  )َوَما
ُثوراً  َىَباءً  َفَجَعْلَناهُ  َعَملٍ  فقاؿ أم الناس أشدُّ عذاابن يـو القيامة ؟  سئل النيب )ص( .ِّالفرقاف/ ﴾َمنػْ



 / اجلزء الثالث ٕٓٓ/ مدنية / عدد آَيهتا  ٖ/ سورة آؿ عمراف  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    113
 

، ٍُِب قرأ اآلية آؿ عمراف/ : )رىجيله قػىتىلى نىًبيىان أىٍك قػىتىلى رىجيبلن أىمىرى ٗبىٍعريكيؼو كىنػىهىى عىٍن ميٍنكىرو( )ص(
 .ُٖٗ/ٓنمواىب الرٞب

 ًَىُْْ ِٓنْيُْْ كَوِّنٌ َّزٌََََُّ صَُّْ ثَْْنَيُْْ َُِْؾٌَُْْ اَُِّوِ ًِزَبةِ بََُِ ُّلْػٌََْٕ اٌُِْزَبةِ ِْٖٓ َٗظِْجبً ؤًُرٌُا اَُّنَِّٖ بََُِ رَوَ ؤََُْْ﴿ - ٖٕ

 ﴾ُٓؼْوِػٌَُٕ
ود ُب أمرٮبا إٔب : يهودمه زٗب بيهودية ٧بصنة كٮبا من أشراؼ القـو ، كإختلف اليهسبب النزوؿ 

فريقْب ، فريق أراد الرجم كفريق أراد التخفيف ك٤با إشتد بينهم النزاع ٙباكموا إٔب النيب )ص( فحكم 
ابلرجم ، فرفض الفريق الذم ال يتفق مع الرجم فدعاىم النيب إٔب حكم التوراة الٍب نصت على 

ران من التوراة ، كعند إختبلفهم : حصل أحبار اليهود علمان كاف املعىن .الرجم فتولوا كىم معرضوف
نَػُهمْ  لَِيْحُكمَ  اّلِلَِّ  ِكَتابِ  ِإىَل  )يُْدَعْوفَ يدعوف إٔب التوراة فيأبوف حكمها  ُهمْ  َفرِيقٌ  يَػتَػَوىلَّ  ثَّ  بَػيػْ  ِمنػْ

يليق هبم الباطل ، كالذم ال ينفعو اليقْب بل دكف ال يليق هبم ا٢بق انىم قوـه مع ُمْعِرُضوَف( َوُىمْ 
: اآلية ٙبذر ا٤بسلمْب من أفعاؿ اليهود ، كأف ال يضعوا القرآف كأحكامو كراء  فائدةك. يضره الش

 .ظهورىم، كٲبيزكا بْب الناس ُب العقوابت البلزمة
 ﴾لْزَوًََُّٕ ًَبٌُٗا َٓب كِّنِيِْْ كِِ ًَؿَوَّىُْْ َٓؼْلًُكَادٍ ؤََّّبٓبً بِالَّ اُنَّبهُ رََََّٔنَب َُْٖ هَبٌُُا ثِإََّٗيُْْ مَُِيَ﴿ - ٕٗ

ستعبلئية على الدين ، بسبب إفَبائهم على للا اإلعراض عن حكم التوراة ىي نظرة اذلك التوٕب ك 
مدة عبادهتم  -أربعْب يومان -كزعمهم أهنم أبناء األنبياء ، كأف النار لن تصيبهم إاٌل مدة يسّبة 

 اّلِلَِّ  أَبْػَناءُ  ََنْنُ ﴿ذهبم على للا ُب قو٥بم : خدعهم ك يَػْفتَػُروَف( َكانُوا َما ِديِنِهمْ  ِف  )َوَغرَُّىمْ للعجل 
طمأنوا افَبكه على للا تعأب كيلقنونو أنفسهم حٌب ا: إهنم يكرركف ما فائدة  .ُٖا٤بائدة/ ﴾َوَأِحبَّاُؤهُ 

فصار الكذب  )كما بينو علماء النفس(ٖبدعة أنفسهم كركنوا إليها ابلتلقْب الذم يؤثًٌر أثر العلم 
كمنعهم عن التسليم  كا٣بضوع  ِديِنِهْم( ِف  )َوَغرَُّىمْ ير كالتلقْب كأنو ىو الصدؽ الباطل ابلتكر 

: إكذب إكذب حٌب يصدقك الناس ! لذلك هنى للا تعأب  )كقولنا(للحق الذم أنزلو ُب كتابو 
رًٌبي اإلٲباف ،كجعلو من الكبائر كمفتاح كلًٌ شر)الكذب( عن  ، كييفقدي الثقة بْب اجملتمع ،كٱبي

كيفكك العبلقات بْب الناس، كيكوف ىذا اجملتمع الكٌذاب ، فريسة للطامعْب كضحٌية 
 النَّارِ  َأْصَحابُ  فَُأْولَِئكَ  َخِطيئَػُتوُ  ِبوِ  َوَأَحاَطتْ  َسيَِّئةً  َكَسبَ  َمنْ  بَػَلى﴿كقولو تعأب:   .للمستكربين

 .َٖالبقرة/ ﴾َخاِلُدوفَ  ِفيَها ُىمْ 
 ﴾ُّظٌََُِْٕٔ ال ًَىُْْ ًَََجَذْ َٓب َٗلٌٍْ ًَُُّ ًًَُكَِّْذْ كِْوِ هَّْتَ ال ٌٍَُِّْْ بىُْْعََٔؼْنَ بِمَا كٌََْْقَ﴿ - ٕ٘

 يداٮبهم ٤با ستعظاـاك  لتهويل ستفهاـكاال ، للحساب للا ٯبمعهم حْب القيامة يـو حا٥بم يكوف كيف
 ظلم ببل العادؿ جزاءىا نفسو  لك انلت َكَسَبْت( َما نَػْفسٍ  ُكل   )َوُوفَِّيتْ  كاألىواؿ الشدائد أنواع من
 للا دين ىو ىذا يُْظَلُموَف( ال )َوُىمْ  نفسو كسبت ٩با صاحبو يرجع على أثر لو عمل كل أف يدؿ ٩با
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 ًمنٍ  )ا١بٍىزىٍاءي  كإ٭با ، للا أبناء كال ، ٨بتار شعب ال النفس، هتذيب ُب أتثّبه لو الذم العدؿ اب٤بيزاف ا٢بق
 ، ْٕاألنبياء/ ﴾َشْيئاً  نَػْفسٌ  ُتْظَلمُ  َفبل اْلِقَياَمةِ  لِيَػْوـِ  اْلِقْسطَ  اْلَمَوازِينَ  َنَضعُ وَ ﴿ كقولو اٍلعىمىٍل( نػىٍفسً 

 ﴾اْلَعَذابَ  رََأْوا َلمَّا النََّداَمةَ  َوَأَسر وا﴿ ا٢بسرة كيتجرعوف الندـ ينفعهم ال كقتو  ُب يندموف عندئذو 
 .ْٓيونس/
 ػَََِ بَِّٗيَ اُْقَْْوُ ثَِْلِىَ رَشَبءُ َْٖٓ ًَرُنٍُِّ رَشَبءُ َْٖٓ ًَرُؼِيُّ رَشَبءُ َِّْٖٓٔ أُُِْْيَ ًَرَنْيِعُ رَشَبءُ َْٖٓ أُُِْْيَ اْرِِرُ أُُِْْيِ َٓبُِيَ اَُِّيَُّْ هَُْ﴿ - ٕٙ

 ﴾هَلِّوٌ شَِْءٍ ًَُِّ
 ممَّنْ  اْلُمْلكَ  ْنزِعُ َوتػَ  َتَشاءُ  َمنْ  اْلُمْلكَ  تُػْؤِت  اْلُمْلكِ  )َماِلكَ إنو إلو كاحد فهو ا٤بالك الواحد كىو 

ببل شريك ، كىو يعطي ملكو من يشاء ٗبا يشاء كيف يشاء مٌب يشاء من ملكو ، ٲبلًٌكو َتَشاُء( 
إايه ملكان إعتباراين مؤقتان يسَبده صاحبو ٩بن يشاء عندما يشاء ، فليس ىي ملكية أصلية اثبتة 

ا٤بستعّب فيها تصرفان ٨بالفان لشرط  دائمة، كإ٭با ىي ملكية معارة خاضعة لئلمتحاف ، فإذا تصٌرؼ
٫برافو اا٤بالك ا٢بقيقي ٙبتم نزعو كرده ُب الدنيا كلو بعد حْب ، أما ُب اآلخرة فهو ٧باسب على 

 َتَشاُء( َمنْ  )َوُتِذؿ  ابلتوفيق كالعناية  َتَشاُء( َمنْ  )َوتُِعز  كبطبلنو ك٨بالفتو لصاحب ا٤بلك األصيل 
٢بكمو كىو ابلغ على أمره كال راد لقضائو ، فهو صاحب األمر   اب٣بذالف كالتخلي ، فبل معقب

رُ  )بَِيِدؾَ كلو  إٌف قوامية للا على ملكو الواسع ا٣بّب كل ا٣بّب ،  َقِديٌر( َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى ِإنَّكَ  اْْلَيػْ
فهو يتواله ابلقسط كالعدؿ ، يؤٌب ا٤بلك من يشاء كينزعو ٩بن يشاء ابلعدؿ ، كيعز من يشاء كيذؿ 

رُ  )بَِيِدؾَ ن يشاء ابلعدؿ ، فهي ا٤بشيئة ا٤بطلقة على ٙبقيق ىذا ا٣بّب م  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى ِإنَّكَ  اْْلَيػْ
 .إٌف قوامية للا على ا٤بلك تعِب قواميتو الكربل على الكوف كا٢بياة كاألحياء على اإلطبلؽ َقِديٌر(

 فائدة: 
بدأ اإلسبلـ غريبان ٓب يكن آنذاؾ شيء من اآلية الكرٲبة تكشف عن سنن للا التأرٱبية ، حْب  -ٔ

نقلبت اا٤بلك كالعزة كالسلطاف ككاف موزعان بْب الفرس كالرـك ، كبعد أف جاء نصر للا كالفتح ك 
ا٤بعادلة كأصبح الذليل عزيزان كالعزيز ذليبلن ، كصار الفرس كالرـك ٧بكومْب للمسلمْب بعد أف كانوا 

 َيَشاءُ  َمنْ  يُورِثُػَها ّلِِلَِّ  اأَلْرضَ  ِإفَّ ﴿أف كانوا مستضعفْب حاكمْب ، كصار ا٤بسلموف حكامان بعد 
، أما اآلف نرل الشعوب اإلسبلمية مستضعفة يهيمن ُِٖاألعراؼ/ ﴾ِلْلُمتَِّقيَ  َواْلَعاِقَبةُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ 

 َوال﴿ أهنم إنشغلوا ُب نزاعات أٌخرهتم إٔب الوراء قركانن  )والسبب ف ذلك(ستكبار العا٤بي عليها اال
، كصران أشداء فيما بيننا رٞباء على الكفار ، كىكذا من ينحرؼ  ْٔاألنفاؿ/ ﴾فَػتَػْفَشُلوا تَػَناَزُعوا

ا بػىٍعدى قط  أيمَّةه  ًإٍختػىلىفىتٍ  بقولو : )مىاٍ  النيب )ص(عن سبيل للا يصفو  اٍ  أىٍىلي  ظىهىرى  ًإالَّ  نىًبيًٌهى  عىلىىٍ  ابىًٍطًلهى
ٍا  أىٍىلً  ستغرقنا ُب ا٣ببلؼ فضيعنا اختلفنا ك اكىكذا  ُُٖصٓشرح النهج!(ء للاإاٌل ما شاحىقًٌهى
سؤاؿ : كيف نفهم ملك الظال  -ٕأايمنا ،  ختلفت قلوبنا كساء حالنا ككرىتستحقاؽ ، فااال
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 تكوف ال كما ، كقائدىا صاّب كللا مالك ا٤بلك ؟ )إبختصار( : لن تكوف أمة فاسدةوحكمو ؟ 
ُ  ال اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿ اكـو جنس من فا٢باكم ، فاسد كقائدىا صا٢بة أمة ُوا َحَّتَّ  ِبَقْوـٍ  َما يُػَغريِّ  َما يُػَغريِّ

اٍ  : )ص( النيب عن ، ُُالرعد/ ﴾ِِبَنُفِسِهمْ   )ص( وعنو ،ُْٕٗٗكنز العماؿ خرب عىلىٍيكيٍم( يػيوىٌٔبى  تىكيوينػيوياٍ  )كىمى
تيمٍ  )ًإفٍ  : ٍعريكيؼً  أتىٍميريكيفى  الى  كينػٍ رً  عىنٍ  تػىنػٍهىٍوفى  كىالى  اًبٍلمى  فىبلى  ًخيىٍاريكيمٍ  فػىيىٍدعيويفى  ًشرىٍاريكيمٍ  عىلىٍيكيمٍ  ييسىلَّطي  ،اٍلميٍنكى

 فإنو ظا٤بان  اجملتمع كاف فإذا ، كأسباهبا ٥با مقدماهتا نتيجة الظآب حكم ِٕصََُالبحار ٥بىيٍم( ييٍستىجىٍابي 
، ِّّ/ٕٓالبحار يىٍظًلميوي( مىنٍ  عىلىٍيوً  للاي  سىلَّطى  ظيٍلًموً بً  ظىاًٍلمىان  عىذىرى  )مىنٍ  : الديث فالظآب،  ا٢باكم ينتج

ٍوفػيهيمٍ  كىالنٍَّاسً   تعادؿ ال ذؿ كساعة ، نفسو يذؿ أف للمؤمن ينبغي كال ، ُب الذُّؿً  أىٍكقػىعىهيمٍ  الذُّؿً  ًمنى  خى
 ُِْ/ٕٕالبحار (حيرٌان  للاي  خىلىقىكى  كىقىدٍ  غىٍّبًؾى  عىٍبدى  تىكينٍ  كىالى ) (ععن اإلماـ علي ) ، كلو الدىر
 ثِـَْْوِ رَشَبءُ َْٖٓ ًَرَوْىُمُ اُْؾَِِّ ِْٖٓ أَُِّْْذَ ًَرُقْوِطُ أَُِّْْذِ ِْٖٓ اُْؾََِّ ًَرُقْوِطُ اََُِِّْْ كِِ اُنَّيَبهَ ًَرٌُُِظُ اُنَّيَبهِ كِِ اَََُِّْْ رٌُُِظُ﴿ - ٕٚ

 ﴾ؽََِبةٍ
تو ُب األمور التكوينية كظاىرة تداخل الليل كيستمر الدعاء القرآ٘ب مستعرضان قدرة للا كحكم

كالنهار كتفاكهتما ابلقصر كالطوؿ ، يلفت القرآف النظر إٔب كيفية حدكث ىذه الظاىرة الواضحة 
الدقيقة ُب شكلها كالفلسفية ُب أعماقها أم ينشأ من تداخل الليل كالنهار ، بطوؿ الليل ُب 

يطوؿ النهار كيقصر الليل ، كينشأ من ذلك الشتاء كقصر النهار، كُب الصيف ٰبصل العكس ف
كأيضان يدخل ظبلـ  .التداخل ا٤بنظم بْب الليل كالنهار الفصوؿ األربعة للسنة كما فيها من فوائد

الليل ابلتدريج ُب ضياء النهار عند مغيب الشمس ، كيدخل ضياء النهار ابلتدريج ُب ظبلـ الليل 
)َوَُّتْرُِج اْلَيَّ ِمْن اْلَميِِّت َوَُّتْرُِج  .رة األرضعند الشركؽ بشكل عجيب ، كتعتدؿ بسببو حرا

) يدب أحدٮبا ُب اآلخر ُب بطء كتدرج ، كل ٢بظة ٛبر على ا٢بي يدب فيو  اْلَميَِّت ِمْن الَْيِّ
ا٤بوت إٔب جانب ا٢بياة ، خبلاي حية منو ٛبوت كتذىب كخبلاي جديدة فيو تنشأ كتعمل ، إهنا 

ُب كياف كل حي كذلك ، ٍب أف يتخذ الناس بعضهم بعضان أرابابن كرزؽ حركة ُب كياف الكوف كلو ك 
ا١بميع بيد للا فالتعاقب بْب الظلمة كالنور كا٤بوت كا٢بياة من سنن ا٣بالق ، فبل عجب أف يبدؿ 

)َوتَػْرُزُؽ ضعف ا٤بسلمْب قوة كذ٥بم عزان أك يبدؿ قوة أىل الكتاب كا٤بشركْب ضعفان كعزىم ذالن ! 
من إيتاء ا٤بلك كالعز كا٢بياة كا٤بوت ليست كحدىا بيد للا بل بيده كل  ِبَغرْيِ ِحَساٍب( َمْن َتَشاءُ 

 ف غرر الكم، أنواع الرزؽ على إطبلؽ معناه كلكن ىذا الرزؽ ٱبضع لقاعدة األسباب كا٤بسببات 
  .(ًلكيلًٌ شىٍيءو سىبىبه )

 : فائدة
ا سٌنة عميقة ٥با دالالت كاسعة، إف اآلية تتحدث عن ظاىرة أنيقة كلكن تكشف من خبل٥ب -ٔ

ىذا التداخل بْب الليل كالنهار كا٢بياة كا٤بوت ، أهنا ظاىرة كاضحة تكشف من خبل٥با عن قانوف 
عاـ إف كل شيء ُب ا٢بياة ٱبضع إٔب سنة التداخل ، كما يتداخل األمل مع العمل، كا٣بّب مع 
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﴿فَِإفَّ َمَع ع القوة كالعسر مع اليسر الشر، كالصحة مع ا٤برض ، كالعلم مع ا١بهل، كالضعف م
، كذلك تتداخل ا٢بياة الدنيا مع اآلخرة ، كالنـو  ٔ-ٓالشرح/ اْلُعْسِر ُيْسرًا، ِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا﴾

)َُّتْرُِج : ُب قولو  عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٕ .. كىكذا ا٢بياة الدنيا..مع اليقظة ، كالعزة مع الذلة
(اْلَيَّ ِمْن الْ    (نً مً ؤٍ مي الٍ  نى مً  رى فً اٍ كى الٍ  ٚبيٍرًجي ك  ،رً فً اٍ كى الٍ  نى مً  نى مً ؤٍ مي الٍ  ٚبيٍرًجي : ) َميِِّت َوَُّتْرُِج اْلَميَِّت ِمْن اْلَيِّ
 . ُٓ/ِكنز الدقائق

 رُوَبحً ِٓنْيُْْ رَزَّوٌُا ؤَْٕ بِالَّ شَِْءٍ كِِ اَُِّوِ ِْٖٓ ٌََِْْكَ مَُِيَ َّلْؼََْ ًََْٖٓ أُُْآِْنِنيَ كًُِٕ ِْٖٓ ؤًََُِْْبءَ اٌَُْبكِوَِّٖ أُُْآِْنٌَُٕ َّزَّقِنْ ال﴿ - ٕٛ

 ﴾أَُْظرِيُ اَُِّوِ ًَبََُِ َٗلََْوُ اَُِّوُ ًَُّؾَنِّهًُُْْ
: ينهى املعىن  .: من الوقاية كا٢بذر كا٣بوؼ كٯبمعها معُب التقية تُػَقاةً : أنصار كأعواف ،  َأْولَِياءَ 

ودة الكافرين كالركوف إليهم ٩با يفسح اجملاؿ للتأثر هبم ، كيؤكد أف القرآف الكرٙب كثّبان عن م
كإذا كأب ا٤بسلم   َشْيٍء( ِف  اّلِلَِّ  ِمنْ  فَػَلْيسَ  َذِلكَ  يَػْفَعلْ  )َوَمنْ العواطف ٯبب أف تبُب على العقيدة 

 شيء كافران فقد قطع عبلقتو بربو كٓب يعد من حزبو ا٤بفلحْب ، كليس من للا كال من حزب للا ُب
: )صىًدٍيقي عىديكًٌؾى ٜٕ٘ف هنج الببلغة حكمكأنو سبحانو برمء منو ألنو ال ٯبتمع اإلٲباف مع الكفر 

 ، ) ُهمْ  تَػتػَُّقوا َأفْ  )ِإالَّ عىديكُّؾى ستثُب سبحانو من ىذه القاعدة الذين ٱبافوف على أنفسهم ا تُػَقاًة( ِمنػْ
كىذه رخصة عند ا٣بوؼ ، أف يبدم كالءه للكافر كأعراضهم، فعندئذو ال مانع من اجملاملة كا٤بداراة 

قوالن كحٌب عمبلن عند الضركرة كلكن )قلبو مطمئن ابإلٲباف( تقية منو كدفعان عن نفسو مع إخفاء 
 ِإالَّ  ِإَيَانِوِ  بَػْعدِ  ِمنْ  ِِبّلِلَِّ  َكَفرَ  َمنْ ﴿عداكتو ٥بم ، كىذا ما حصل للصحايب عمار بن ايسر كقولو 

رُُكمْ ،  َُٔالنحل/ ﴾ِِبإِلَيَافِ  ُمْطَمِئن   ُبوُ َوقَػلْ  ُأْكرِهَ  َمنْ  هتديد كٙبذير للمؤمنْب من  نَػْفَسُو( اّلِلَُّ  )َوَُيَذِّ
نقمة للا كغضبو كعذابو ُب تعبّب مثّب كعجيب ، كجاء ىذا التحذير بعد رخصة التقية لئبل يتجاكز 

 اّلِلَِّ  )َوِإىَل ة الظا٤بْب اإلنساف حدكده ُب ىذه الرخصة ، فخافوا للا كقدموا خشيتو على خشي
: أف مسيلمة الكذاب أخذ رجلْب  روي .إٔب للا ترجعوف كيكوف ا١بزاء من جنس العمل اْلَمِصرُي(

من أصحاب رسوؿ للا )ص( فقاؿ ألحدٮبا: أتشهد أبف دمحمان رسوؿ للا قاؿ نعم ، قاؿ أفتشهد 
دمحمان رسوؿ للا فقاؿ نعم ، ٍب قاؿ  أ٘ب رسوؿ للا فقاؿ نعم ، ٍب دعا ابآلخر فقاؿ : أتشهد أبف

أفتشهد أ٘ب رسوؿ للا فقاؿ إ٘ب أصم قا٥با ثبلاثن كل ذلك ٯبيبو ٗبثل األكؿ ، فضرب عنقو ، كأطلق 
ٍقتػيويؿي فىمىضىى عىلىى ًصٍدًقًو كىيىًقٍيًنًو  .سراح األكؿ فبلغ ذلك رسوؿ للا فقاؿ )ص( : أىمٍَّا ذىًلكى اٍلمى

ئىان لىوي ، كىأىمٍَّا اآلخىري فػىقىًبلى ريٍخصىةى للًا فىبلى تىًبعىةى عىلىٍيًو ! فعلى ىذا تكوف التقية كىأىخىذى ًبفىٍضًلًو فػى  ًنيػٍ هى
: )التًَّقيَّةي ُبٍ كيلًٌ شىٍيءو ييٍضطىرُّ وعن اإلماـ الباقر )ع(، ّّٕ/٦ِبمع البيافرخصة كاإلفصاح اب٢بق فضيلة 

ـى فػىقىٍد أىحىلَّوي للاي  ( كالضركرات تقدر َِِ/ِالكاُب لىوي( ًإٍلًيو ًإٍبني آدى ك)ًعٍندى الضَّريٍكرىٍاًت تػيبىاٍحي اٍلمىٍحضيويرىٍاتي
غو كىالى عىادو فىبلى ًإٍٍبى عىلىٍيوً كقولو )  بقدرىا  .ُّٕالبقرة/( فىمىًن اٍضطيرَّ غىيػٍرى ابى
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 شَِْءٍ ًَُِّ ػَََِ ًَاَُِّوُ األَهْعِ كِِ ًََٓب أٌََََُّادِ كِِ َٓب ًََّؼَُِْْ اَُِّوُ َّؼَِْْٔوُ رُجْلًُهُ ؤًَْ طُلًُهًُِْْ كِِ َٓب رُقْلٌُا بِْٕ هَُْ﴿ - ٜٕ

 ﴾هَلِّوٌ
بعد أف رٌخص للا سبحانو ابلتقية للمضطر ، جاء ُب ىذه اآلية ٙبذير من قرب للا لنا كعلمو ُب 

ال ٚبفى عليو خافية ، الة الكفار أك ما أظهرٛبوه فإف للا مطٌلع عليو اأسراران كما ٚبفي قلوبنا من مو 
كيعلم ما ٰبدث  اأَلْرِض( ِف  َوَما السََّمَواتِ  ِف  َما )َويَػْعَلمُ كإٌف ا٤بعٌوؿ عند للا على ما ُب القلوب 

كللا قادر  َقِديٌر( َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى )َواّلِلَُّ كما ىو حادث ُب كل صغّبة ككبّبة ُب السماكات كاألرض 
كخالف حكمو ك٘برٌأ عليو كىو هتديد كٙبذير ، كىذا بياف لقولو على اإلنتقاـ ٩بن تعٌدل حدكده 

رُُكمْ تعأب  ُب اآلية السابقة ، اللهم إان نعوذ بك أف نغَب بسَبؾ علينا كأف ٪بهل  نَػْفَسُو( اّلِلَُّ  )َوَُيَذِّ
 .بعلمك بنا كأف ال نتحسس بقربك مٌنا

 اَُِّوُ ًَُّؾَنِّهًُُْْ ثَؼِْلاً ؤََٓلاً ًَثَْْنَوُ ثَْْنَيَب ؤََّٕ ٌَُْ رٌََكُّ ٌٍُءٍ ِْٖٓ ػََِِٔذْ ًََٓب ُٓؾْؼَواً فَْْوٍ ِْٖٓ ػََِِٔذْ َٓب َٗلٌٍْ ًَُُّ رَغِلُ ٌََّّْ﴿ - ٖٓ

 ﴾ثِبُْؼِجَبكِ هَءًُفٌ ًَاَُِّوُ َٗلََْوُ
إحذركا يـو القيامة يـو ٘بد كل نفس عملها من ا٣بّب حاضران أمامها فيكوف ذلك غبطة كسركران ٥با 

نَػَها َأفَّ  َلوْ  تَػَود   )َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوءٍ هم للا أبحسن ما عملوا كٯبازي َنوُ  بَػيػْ  كتنكّب بَِعيدًا( َأَمداً  َوبَػيػْ
 بعد اليـو ذلك كبْب بينو يكوف أف تتمُب النفس يسوء ما كىو سوء من عملتو كما ، للتعميم سوء

حتماؿ اف ، من طلب البعد ا٤بكا٘ب  التعبّبأبلغ ُب البعد الزما٘ب طلب ٔبريرتو ال تؤاخذ حٌب ا٤بشرقْب
: ف غرر الكم الزما٘ب الفاصل ُب كلية حتماؿاال ىذا ينتفي ُب الفاصل ا٤بكا٘ب بينما موجود ا٢بضور

رُُكمْ  (عىاًمليوي  ًإالَّ  اىلشَّرًٌ  جىزىٍاءى  ٯبيٍزىل كىالى  فىاًعليوي  ًإالَّ  ا٣بٍىٍّبً  جىزىٍاءى  ٯبيٍزىل لىنٍ )  التحذير تكرير نَػْفَسُو( اّلِلَُّ  )َوَُيَذِّ
 ، عنكم ٗبغفوؿ فليس عنو يغفلوا ال كأف ا٤بطلب أٮبية لزايدة ، ِٖاآلية/ ُب كما ، بو عتناءكاال

 ِِبْلِعَباِد( رَُءوؼٌ  )َواّلِلَُّ  ، ُٔالزمر/ فَاتػَُّقوِف﴾ ِعَبادِ  ِعَباَدُه َيَ  ِبوِ  اّلِلَُّ  َُيَوِّؼُ  ﴿َذِلكَ  الضرر يقيك كا٢بذر
 ُبٍ  اٍلميعىٍاًقًبٍْبى  كىأىشىدُّ  ، كىالرٍَّٞبىةً  اٍلعىٍفوً  مىٍوًضعً  ُبٍ  الرٍَّاًٞبًٍْبى  )أىٍرحىمي  سبحانو فإنو نفسو حذرىم فأ رأفتو من

ٍاؿً  مىٍوًضعً  ًة، النَّكى ًٍينى  كىأىٍعظىمي  كىالنًَّقمى ًة( اٍلًكرٍبًايىٍءً  مىٍوًضعً  ُبٍ  اٍلميتىجىربًٌ  ﴿نَػبِّئْ  وكقول من دعاء االفتتاح كىاٍلعىظىمى
  َٓ-ْٗا٢بجر/ األَلِيُم﴾ اْلَعَذابُ  ُىوَ  َعَذاِب  َوَأفَّ  ، الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  َأنَ  َأّنِ  ِعَباِدي

 ﴾هَؽٌِْْ ؿَلٌُهٌ ًَاَُِّوُ مٌُُٗثٌَُْْ ٌَُُْْ ًََّـْلِوْ اَُِّوُ ُّؾْجِجٌُْْْ كَبرَّجِؼٌُِِٗ اَُِّوَ رُؾِجٌَُّٕ ًُنْزُْْ بِْٕ هَُْ﴿ - ٖٔ
ستوَب ، هبذا ا٤بيزاف اآلية الكرٲبة تكشف أف حب للا جٌل ُب عبله ميزاف دقيق فمن كٌَب ، ىذه ا

بتداع ، مع الوفاء اييعرؼ من أحٌب للا حقيقة كمن إٌدعى ذلك ببل دليل فعبلمة ا٢بب اإلتباع دكف 
)ص(  كحسن العطاء كحسن اإلنتماء ، فبل تناؿ ٧ببة للا إاٌل ابلتصديق ما جاء بو رسوؿ للا

جتناب هنيو ، إتبعوا الشريعة اإلسبلمية الصحيحة، كعلى قدر اإلتباع تكوف البشارة امتثاؿ أمره ك اك 
 أحىبَّ  للاي  يىكيويفى  حىٌٌب  اًبً  اإًلٲٍبىٍافى  رىجيله  ٲبىٍحىضي  : )الى  عن اإلماـ الصادؽ )ع( .للمحب ٕبب حبيبو لو
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وً  كىأىبًٍيوً  نػىٍفًسوً  ًمنٍ  إلىيوً  عن اإلماـ الصادؽ ، ِْصَٕالبحاركيلًًٌهمي(  النَّاسً  كىًمنى  كىمىاٍلًوً  كىأىٍىًلوً  ٍلًدهً كىكي  كىأيمًٌ
عىصىٍاهي( كهبذا اإلتباع ا٣بالص تشٌكل عبلقات ا٢بب بْب ا٣بالق كا٤بخلوؽ ،  : )مىٍا أىحىبَّ للاى مىنٍ )ع(

( للاً  ُب  كىاٍلبػيٍغضي  للاً  ُب  ا٢ٍبيبُّ  األىٍعمىاؿً  : )أىٍفضىلي وعن النيب )ص(كبْب الناس أنفسهم،   العماؿ كنز تػىعىٍأبى
(؟ إالَّ  الدًٌيني  )كىىىلً عن اإلماـ الصادؽ )ع(:  ِّْٖٔخرب  كىذه  ِّٕ/ٗٔالبحارٍب ذكر اآلية، ا٢ٍبيبُّ

 ا١بهل مع حب ٯبتمع كيف ، إذ إدعاءه تكذب كأعمالو زماف كل ُب للا ٧ببة يٌدعي من على حجة
 قلوبكم عن الذنوب حيجب يكشف رَِحيٌم( َغُفورٌ  َواّلِلَُّ  ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  ْغِفرْ )َويػَ  ؟ كعصيانو اببوب
 كٗبقدار ، ا٢بب يكوف القرب فإف ٗبقدار ربكم من للتقرب اجملاؿ كيفسح سيئاتكم عن كيتجاكز

 الٍب فيها ستقامةاال ٍب تكوف فيها كالتعارؼ التآلف يكوف ا١بذب كٗبقدار ا١بذب، يكوف ا٢بب
 كالقهر ابلسيف قاـ أبف اإلسبلـ ا٤بغرضْب إلهتامات ٦باؿ يبقى ال ا٢بقيقة ىذه كبعد .السبلمة
ينِ  ِف  ِإْكَراهَ  ال﴿ يقوؿ كالقرآف َ  َقدْ  الدِّ ، صحيح اإلسبلـ رفع ِٔٓالبقرة/ ﴾الَغيِّ  ِمنْ  الر ْشدُ  تَػبَػيَّ
 .للدفاع عن ا٤بسلمْب/ كإلقاء حجة للا على الناس كلكن السيف

 ﴾اٌَُْبكِوَِّٖ ُّؾِتُّ ال اَُِّوَ كَةَِّٕ رٌٌَََُّْا كَةِْٕ ًَاُوٌٍٍََُّ اَُِّوَ ؤَؿِْؼٌُا هَُْ﴿ - ٕٖ
ترشد اآلية إٔب حكم العقل كالفطرة إٔب أف حقيقة الدين ىي ا٢بب ، كا٢بب ىو طاعة للا كرسولو 

ال ٰبب من كفر آبايتو كعصى  رِيَن(اْلَكافِ  َيُِب   ال اّلِلََّ  )فَِإفَّ  فإف أعرضوا عن الطاعة تَػَولَّْوا( )فَِإفْ 
ٓب يقل )إفَّ فائدة :رسلو ألف حقيقة الدين ىي طاعة للا كرسولو كإف ترؾ ىذه الطاعة ىو الكفر ، 

عترب للا اإلعراض عن الطاعة عصياف افقد  اْلَكاِفرِيَن( َيُِب   )الللا يبغض العاصْب( كإ٭با قاؿ 
كقد يشمل ىذا التوٕب كاإلعراض  .ؽ كىذا ىو الكفر بعينوستهتار ابلقيم كا٤ببادئ كاألخبلاجرمء ك 

عن الطاعة إ٭با ىو ُب الفركع إذا سلمت األصوؿ ، ككفر مانع الزكاة كاترؾ الصبلة كا٢بج 
ا٤بستطيع، كتوٕب أعداء للا ، كمنكر ضركرايت الدين ، كإف إٌدعى ُب نفسو اإلٲباف ، فكيف تصح 

: )أىٍكًرـٍ نػىٍفسىكى مىٍا أىعىاٍنػىٍتكى عىلىى طىٍاعىًة للًا( ، الكمف غرر دعواه كآخرىا ينقض أك٥با ؟ 
:  عن اإلماـ الباقر )ع(ا٤بوف ىم الكافركف ، ككذلك الظ ِْٓالبقرة/ ﴾الظَّاِلُموفَ  ُىمْ  َواْلَكاِفُروفَ ﴿

( )كيلُّ شىٍيءو ٯبىيرُّهي اإًلقٍػرىٍاري كىالتٍَّسًلٍيمي فػىهيوى اإًلٲٍبىٍافي ، كىكيلَّ شىٍيءو  ٍاري كىا١ٍبيحيويدي فػىهيوى اٍلكيٍفري  ٯبىيرُّهي اإًلٍنكى
 .ّٕٖ/ِالكاُب

 ﴾مُهَِّّّخً ثَؼْؼُيَب ِْٖٓ ثَؼْغٍ ًَاَُِّوُ ٍَِْٔغٌ ػٌَِِْْ،  اُْؼَبَُِٔنيَ ػَََِ ػِْٔوَإَ ًَآٍَ بِثْوَاىَِْْ ًَآٍَ ًٌَُٗؽبً آكََّ اطْـَلََ اَُِّوَ بَِّٕ﴿ ٖٗ- ٖٖ 
ختيار لصفوة الشيء كٚبليصو من النواقص الٍب ال تليق بو ، كتقدٙب ٥بم النتقاء كا: اال اإلصطفاء

  .خصائص ٩بيزة خاصة هبم
ختار للا تعأب صفوة ٨بتارة من البشرية ٗبقتضى علمو بكفاءهتا كإخبلصها فجعلها ٭بوذج ا:  املعىن

ـَ( )اْصَطَفى نومكا٤بع ٰبتذل بو ، فهي ا٤بسّبة التصاعدية ٫بو الكماؿ اإلنسا٘ب ٔبانبيو ا٤بادم  آَد
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 أكؿ كىو الثا٘ب البشر أبو )َونُوحاً( الدين لو شرع من كأكؿ ، ا٤ببلئكة لو سجدت كقد األكؿ البشر أبو
 ، ٕٗالصافات/ ﴾اْلَعاَلِميَ  ِف  نُوحٍ  َعَلى َسبلـٌ ﴿ فيو للا كقاؿ ، كشريعة كتاب كصاحب العـز أكٕب
 ٥بم صطفاءكاال الشيء خاصة ىم كاآلؿ ِإبْػَراِىيَم( )َوآؿَ  ، ٕٕالصافات/ ﴾اْلَباِقيَ  ُىمْ  ُذرِّيػََّتوُ  َوَجَعْلَنا﴿

 كآؿ ِعْمَراَف( )َوآؿَ  )ع( دمحم كآؿ )ص( دمحم سيدىم ذريتو كمن كمنهم إ٠باعيل الطيبْب ، كلذريتهم
 وزمان عآب على منهم كاحد كل إصطفى اْلَعاَلِمَي( )َعَلى عيسى جدُّ  مرٙب أبو ىو كقيل كىاركف موسى
 مُهَِّّّخً﴿ - ٖٗ.ٝبيعان  اإلنسانية هبا تقتدم ٭بوذجية خصائص ٥بم كجعل ، ٩بيزة بصفات عليهم كميزه

ىؤالء ا٤بصطفوف ىم كآابؤىم من معدف كاحد ، كل كاحد منهم فٌضل ﴾ػٌَِِْْ ٍَِْٔغٌ ًَاَُِّوُ ثَؼْغٍ ِْٖٓ ثَؼْؼُيَب
قلو على شهوتو )كإذا كرب العقل ىداه على ىواه ، كآخرتو على دنياه ، كركحو على جسده ، كع

فجاء الفرع مشاهبان لؤلصل طيبان ( الشٍَّهوىةي  نقصتاٍلعىٍقلي إذا كمل )ف غرر الكم: .صغرت الشهوة(
: )ما ا٢بجة ُب كتاب للا  اإلماـ الصادؽ )ع(، سئل ٖالشورل/ ﴾َرْْحَِتوِ  ِف  َيَشاءُ  َمنْ  يُْدِخلُ ﴿ككامبلن 

يعٌ  )َواّلِلَُّ ؟ ٍب ذكر اآليتْب( أف آؿ دمحم ىم أىل بيتو )ع(  كللا يسمع ألقوا٥بم عليم ٗبا ُب  َعِليٌم( مسَِ
 .ٔٔصِكنز الدقائق  ،قلوهبم
 ﴾اُْؼَُِِْْ أََُِّْغُ ؤَْٗذَ بَِّٗيَ ِٓنِِّ كَزَوَجََّْ ُٓؾَوَّهاً ثَـْنِِ كِِ َٓب َُيَ َٗنَهْدُ بِِِّٗ هَةِّ ػِْٔوَإَ آْوَؤَحُ هَبَُذْ بِمْ﴿ - ٖ٘

: معتقان من كل قيد كعبودية بشرية كال أشغلو بشيء من ا٤بسؤكليات ، ليوقف حياتو خالصان  رَّراً مَُ 
: يوجب اإلنساف على الَنَذرْ  . كلعبادتو ، ال يعمل عمل الدنيا كيكوف ُب خدمة بيت ا٤بقدس
الكرٙب  : يعرض القرآفاملعىن .نفسو ما ليس بواجب ، كال يقدـ شيئان كال يؤخره من قضاء للا

إحدل قصص النبوة العامرة ابإلٲباف كالتسليم  تعأب كىي قصة عيسى بن مرٙب )ع( ليؤكد بشريتو 
فقد نذرت إمرأة عمراف )أـ مرٙب( إبنقطاع إٔب للا أف  .كعناية للا بو كإخبلص أسرتو كإسبلمهم 

كدعت للا أف يتقبل منها ٘بعل ما ُب بطنها من ٞبل ٧برران من قيود الدنيا كيكوف خالصان  ، 
ـي  الى  : )النٍَّذري  عن النيب )ص( .السميع بدعائها العليم ٕبا٥با اْلَعِليُم( السَِّميعُ  أَْنتَ  )ِإنَّكَ نذرىا   يػيقىدًٌ

ئنا يػٍ ريهي  كىال شى  : )الى  وعن الصادقي )ع(، ّخربُُِٔ/ّصحيح مسلماٍلبىًخٍيًل(  ًبًو ًمنٍ  ييٍستىٍخرىجي  كىًإ٭بَّىاٍ  يػيؤىخًٌ
 .ُٖٗ/ُٔكسائل الشيعة تػيويًجٍب عىلىى نػىٍفًسكى ا٢ٍبيقيويٍؽ كىًإٍصربٍ عىلىى النػَّوىاًٍئًب(

 ًَِِّٗبِ َٓوََّْْ ٍََّْْٔزُيَب ًَبِِِّٗ ًَبألُْٗضََ اُنًََّوُ ًٌَََُْْ ًَػَؼَذْ ثَِٔب ؤَػَُِْْ ًَاَُِّوُ ؤُْٗضََ ًَػَؼْزُيَب بِِِّٗ هَةِّ هَبَُذْ ًَػَؼَزْيَب كَََِّٔب﴿ - ٖٙ

 ﴾اُوَّعِِْْ اُشَّْْـَبِٕ ِْٖٓ ًَمُهَِّّّزَيَب ثِيَ ؤُػِْنُىَب
عندما كضعت ٞبلها كتبْب أهنا أنثى صارت ُب حّبة من أمرىا ، إذ ال تصلح األنثى للخدمة 
الدائمة ُب ا٤بعبد عادة، فلجأت إمرأة عمراف إٔب رهبا مرة أخرل ٚبربه عن حا٥با ، كللا أعلم ٕبا٥با 

فإذا إختلف الَبكيب بْب  َكاألُنْػَثى( الذََّكرُ  )َولَْيسَ ىذه ا٤بولودة من مستقبل عظيم  كٗبا سينتظر
تُػَها )َوِإّنِ الذكر كاألنثى إختلفت الوظائف كا٤بسؤكليات ، كتعددت األدكار كتوحدت األىداؼ   مَسَّيػْ
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أجّبىا كأعصمها  الرَِّجيِم( الشَّْيطَافِ  ِمنْ  َوُذرِّيػَّتَػَها ِبكَ  ُأِعيُذَىا )َوِإّنِ ا٤برأة العابدة ُب لغتهم  َمْرمَيَ(
٠بها إبفظك ٥با كألكالدىا من الشيطاف الرجيم لتستقيم ٥با العبادة كتليق هبا الطهارة كيطابق 

 .مسٌماىا
 ػِنْلَىَب ًَعَلَ أُِْؾْوَاةَ ىًََوَِّّب ػََِْْيَب ََكَفَ ًََُِّٔب ىًََوَِّّب ًًََلََِّيَب ؽَََنبً َٗجَبربً ًَؤَْٗجَزَيَب ؽٍَََٖ ثِوَجٌٍٍُ هَثُّيَب كَزَوَجََِّيَب﴿-ٖٚ

 ﴾ؽََِبةٍ ثِـَْْوِ َّشَبءُ َْٖٓ َّوْىُمُ اَُِّوَ بَِّٕ اَُِّوِ ػِنْلِ ِْٖٓ ىٌَُ هَبَُذْ ىَنَا َُيِ ؤَََّٗ َٓوَُّْْ َّب هَبٍَ هِىْهبً
فإنو ٠بيع ٦بيب الدعاء ستجاب دعاءىا كتقبَّل نذرىا مع األجر افتقبلها رهبا الذم رابىا كرعاىا ك 

، كتقبل للا مرٙب بقبوؿ حسن أبف تكوف ٧بررة من مسؤكليات الدنيا ، خالصة لعبادتو سبحانو ُب 
أم رابىا تربية حسنة صا٢بة ، فكانت طاىرة عابدة ٨بلصة  َحَسناً( نَػَبااتً  )َوأَنْػبَػتَػَهابيت ا٤بقدس 

( )وََكفََّلَها قد رأل فيها زكراي مثاالن للمرأة الصا٢بة ا٤بميزة ا٤بؤيدة من متعهدانللقياـ ٗبصا٢بها ك  زََكِرَيَّ
َها َدَخلَ  )ُكلََّماللا  كجاء الرزؽ ىنا نكرة إلطبلؽ معناه  ِرْزقاً( ِعْنَدَىا َوَجدَ  اْلِمْحَرابَ  زََكِرَيَّ  َعَليػْ

عليك الرزؽ ستغراب كتعجب من أين يفيض يسأؿ اب َىَذا( َلكِ  َأنَّ  َمْرميَُ  َيَ  )قَاؿَ كسعة مغزاه 
( ِعْندِ  ِمنْ  ُىوَ  )قَاَلتْ ككيف كمٌب ، كاألبواب مغلقة عليك ؟  فبل تعجب فإف للا ًإذىٍا أىٍعطىى  اّلِلَِّ

كالرزؽ مائدة مفتوحة شهية غّب ٧بددة بنوع من  ِحَساٍب( ِبَغرْيِ  َيَشاءُ  َمنْ  يَػْرُزؽُ  اّلِلََّ  )ِإفَّ أىٍدىىشى 
و مؤىبلت خاصة حٌب تنفتح عليو ىذه ا٤بائدة بغّب حساب الرزؽ كالعطاء ، كلكن للا يعطيو من ل

ُب اآلية دليل على جواز الكرامة لؤلكلياء ، فائدة :  .ُْالقصص/ ﴾اْلُمْحِسِنيَ  َْنِْزي وََكَذِلكَ ﴿
 َىَذا( َلكِ  )َأنَّ كمن أفضل الكرامات كالعبادات ، تبديل العادات ا٤بذمومة من أخبلقك كُب 

أف ترتقي ٗبنزلتها على الرجاؿ كتثّب إعجاب حٌب األنبياء )ع( ! كلو كانت إبمكاف ا٤برأة الصا٢بة 
الٌنساء كمرٙب كآسية كفاطمة كخدٯبة كغّبىٌن لفٌضلت الٌنساء على الرجاؿ ! كىذا يثبت خطأ 

 .مقولة الٌنساء انقصات حظو كعقلو كدين ألنٌو ٱبالف القرآف
 ﴾اُلُّػَبءِ ٍَِْٔغُ بَِّٗيَ ؿَِّْجَخً مُهَِّّّخً َُلُْٗيَ ِْٖٓ ُِِ ىَتْ هَةِّ هَبٍَ هَثَّوُ ىًََوَِّّب كَػَب ىُنَبُِيَ﴿ - ٖٛ

 ُب ٙبركت سنها صغر على مرٙب ُب اليقينيات الكرامات ذات الباىرات ربو آايت من رأل ما رأل ٤با
 ختوشيخو  على زكراي )َقاَؿ( تعأب للا عند الكرامة ُب مثلها لو يكوف أف كرجا األبوة، عاطفة نفسو
 عليٌ  الفضل صاحب رب طَيَِّبًة( ُذرِّيَّةً  َلُدْنكَ  ِمنْ  ِل  َىبْ  )َربِّ  للا رٞبة من ييأس ٓب إمرأتو كعقم

 بصبلحها الذرية كأخبلقها كقيمة أفعا٥با تستطاب الٍب طَيَِّبًة( )ُذرِّيَّةً  شيء كل على بقدرتك أعطِب
يعُ  )ِإنَّكَ   .تعأب للا على الثناء ءالدعا آداب من .لو ٦بيب الد َعاِء( مسَِ
 ِْٖٓ ًََٗجِّْبً ًَؽَظٌُهاً ًٍََِّْلاً اَُِّوِ ِْٖٓ ثٌََِِِٔخٍ ُٓظَلِّهبً ثَِْؾََْْ ُّجَشِّوُىَ اَُِّوَ ؤََّٕ أُِْؾْوَاةِ كِِ ُّظَِِِّ هَبئٌِْ ًَىٌَُ أَُْالئٌَِخُ كَنَبكَرْوُ﴿ - ٜٖ

 ﴾اُظَّبُِؾِنيَ
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،  ُْطو/ ﴾ِلذِْكِري الصَّبلةَ  َوَأِقمْ ﴿ه ُب ٧براب الصبلة ٓب ٲبض كقت طويل حٌب أجاب للا دعاء
 اْلِمْحَرابِ  ِف  ُيَصلِّي قَاِئمٌ  َوُىوَ  اْلَمبلِئَكةُ  )فَػَناَدْتوُ للداللة على أف كلَّ األدايف دعت إٔب الصبلة 

ُرؾَ  اّلِلََّ  َأفَّ  إشعاران أبف للا ٰبيي  ختاره لواسم ٠بٌاه للا بو قبل أف يولد ، ا: ََيَْي  بَِيْحَي( يُػَبشِّ
قاً األرحاـ العقيمة كما ٰبيي العظاـ الرميمة ، كصفاتو كصفات عيسى )ع(   ِمنْ  ِبَكِلَمةٍ  )ُمَصدِّ

) يسود قومو علمان كخلقان  )َوَسيِّدًا(مصدقان بعيسى الذم كلد بكلمة للا )كن فيكوف(  اّلِلَِّ
٢بصر كىو ا٢ببس كالتهذيب أم يزٌكي ا٢بصور من ا)َوَحُصوراً( كبصفات ٩بيزة عالية ا٤بضامْب 

نفسو كٲبنعها ما يناُب فضلها ككما٥با ، مبالغان ُب حصر نفسو عن الشهوات ! مع القدرة عليها 
مثلو كعيسى )ع( عاش حياة العزكبة! ال أيٌب النساء ، كإهنا لرٞبة خاصة لئلنساف ا٣باص ، كىو 

عًرضي عن الشهوات كرغبات النفس مع ميولو ٥با زى
ي
دان فيها كهتذيبان ٥با كعدـ التعٌلق هبا ألنو ا٤ب

: )ًعفَّةي ٰبىٍٓبى )ع( مىنػىعىٍتوي ًمنى الزَّكىاًٍج كىجىعىلىٍتوي يػىٍعتىزًؿي  عن اإلماـ الباقر )ع(منشغل عنها ٗبا ىو أىم منها 
ًٍلكى شى :  وعن اإلماـ علي )ع(، ْٖٖ/ُتفسّب النورالنًٌسىٍاءى(  ئىان كىلىًكنَّ الزٍُّىدى أىٍف الى )لىٍيسى الزٍُّىدي أىٍف الى ٛبى يػٍ

ًٍلكىكى شىٍيءه( كىي بشارة عظيمة  الصَّالَِِي( ِمنْ  )َونَِبّياً إاٌل للا مالك ا٤بلك  ِِٗ/ٗميزاف ا٢بكمة ٲبى
: أف ٰبٓب مٌر ُب صباه بصبياف فدعوه إٔب اللعب فقاؿ: ما للعب روي-ٔفائدة:  .أخرل لزكراي

 َربِّ ﴿ ساجد كأنت :سألو رجل يطلب الولد فقاؿ أدعي للاع(عن اإلماـ الصادؽ )كركم  .خلقت
يعُ  ِإنَّكَ  طَيَِّبةً  ُذرِّيَّةً  َلُدْنكَ  ِمنْ  ِل  َىبْ  َعاءِ  مسَِ رُ  َوَأْنتَ  فَػْرداً  َتَذْرِن  ال َربِّ ﴿، ّٖآؿ عمراف/ ﴾الد   َخيػْ

  .ٖٗاألنبياء/ ﴾اْلَوارِِثيَ 
 كلمة ال تدؿ :اجلواب ؟ إٯبابية أـ اجملتمع ُب سلبية حالة )العزكبة( ا٢بصور ىل :سؤاؿ -ٕ

 لذلك ، خطّبة سلبية آاثر ك٥با اجملتمع ُب ضارة صفة سلبية ألهنا ، الزكاج عن العزكؼ )ا٢بصور(
 عامان  قانوانن  )ا٢بصور( صفة تكوف أف ٲبكن كال ، العزكبة عن كهنت الزكاج ُب رٌغبت األدايف ٝبيع

 ﴾َتذَكَُّروفَ  َلَعلَُّكمْ  َزْوَجْيِ  َخَلْقَنا َشْيءٍ  ُكلِّ  َوِمنْ ﴿ الطبيعي اـالع الزكجية قانوف ييعطل ألنو ،للناس
 الشهوات هتذيب على القدرة ٛبتلك الٍب العالية الركحية القوة )ا٢بصور( من كا٤بقصود ْٗالذارايت/

 نفسو ُب الشهوة دكافع يطفئ فهو عليو، تسيطر كال عليها كيسيطر ، ٙبكمو كال ٰبكمها ىو ٕبيث
 )ًإذىاٍ : ف غرر الكم يهذهبا كلكن شهوة ىناؾ إذف ، الشهوة متطلبات عن كالَبفع التعفف ُب كيبالغ

 ضمن ا٣باص النموذجي لئلنساف خاصة ٭بوذجية فردية حالة كىذه الشٍَّهوىةي(، صىتٍ نق اٍلعىٍقلي  ملى كى 
 َما ابْػَتَدُعوَىا َبانِيَّةً َوَرىْ ﴿ الزكاج إٔب تدفع كالسنة القرآف ألف ، تعميمها ٲبكن كال خاصة، ظركؼ

َناَىا  ًمِبَّى( فػىلىٍيسى  سينًٍَّبى  عىنٍ  رىًغبى  مىنٍ النكاح سٌنٍب فى ) :)ص( النيب وعن ، ِٕا٢بديد/ ﴾َعَلْيِهمْ  َكتَػبػْ
َها لَِتْسُكُنوا َأْزَواجاً  أَنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَ  َأفْ  آََيتِوِ  َوِمنْ ﴿ ،َِِ/َُّالبحار َنُكمْ بػَ  َوَجَعلَ  ِإلَيػْ  َمَودَّةً  يػْ
/ ﴾َوَرْْحَةً  نٍػيىاٍ  : )ص( النيب وعن ، ُِالرـك يػٍري  مىتىاٍعه  )الدُّ اٍ  كىخى عن ، ِِِ/َُّالبحار  الصًَّا٢بىىةي( الزٍَّكجىةي  مىتىٍاًعهى

 . ُِْ/ُْكسائل الشيعةمرأة الصا٢بة خّب من ألف رجل غّب صاّب( إلا)اإلماـ الصادؽ )ع( 
 ﴾َّشَبءُ َٓب َّلْؼََُ اَُِّوُ ًَنَُِيَ هَبٍَ ػَبهِوٌ ًَآْوَؤَرِِ اٌُِْجَوُ ثََِـَنِِ ًَهَلْ ؿُالٌّ ُِِ ٌٌَُُّٕ ؤَََّٗ هَةِّ هَبٍَ﴿ -ٓٗ
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ٙبركت عند زكراي طبيعتو البشرية فيتساءؿ : كيف يولد لو كلد كىو شيخ طاعن ُب السن كيقاؿ 
أنو أمل بعد أيس إنو حالة ( سنة ، معناه ٖٗ( سنة ، كإمرأتو عاقر عقيم كيقاؿ عمرىا )ٗٗعمره )

كجاءت ىنا ا٤بشيئة اإل٥بية ا٤بطلقة الٍب ال  َيَشاُء( َما يَػْفَعلُ  اّلِلَُّ  َكَذِلكَ  )قَاؿَ إعجازية خارقة ؟ 
ٍافى  كىمىٍا ٓبٍى يىشىٍأ ٓبٍى يىكيٍن( ، كاآلية ٥با عمـو ا٤بعُب كإف نزلت  ،ٙبدىا حدكد كال قيود )مىٍا شىٍاءى للاي كى

 ٖبصوص السبب.
 ثِبُْؼَشِِِّ ًٍََجِّؼْ ًَضِرياً هَثَّيَ ًَامًُْوْ هَْٓياً بِالَّ ؤََّّبٍّ صاَلصَخَ اُنَّبًَ رٌََُِِّْ ؤَالَّ آَّزُيَ هَبٍَ آَّخً ُِِ اعْؼََْ هَةِّ هَبٍَ﴿ - ٔٗ

 ﴾ًَاإلِثٌَْبهِ
( َثبلثَةَ  لنَّاسَ ا ُتَكلِّمَ  َأالَّ  آيَػُتكَ  )قَاؿَ سأؿ زكراي ربو أف ٯبعل لو عبلمة يعرؼ هبا كقت ا٢بمل  ـٍ  َأَيَّ

إف عبلمة ٞبل إمرأتك أف ٰبتبس لسانك كيعجز عن النطق مع الناس ثبلثة أايـ فإذا حاكلت أف 
كإ٭با تتفاىم مع الناس ابإلشارة َرْمزًا(  )ِإالَّ تتكلم ال يتحرؾ لسانك كليس فيك حالة مرضٌية 

كلكن لسانك ينطق ابلكبلـ كما تريد حْب تتجو  ْبَكاِر(َواإلِ  ِِبْلَعِشيِّ  َوَسبِّحْ  َكِثرياً  رَبَّكَ  )َواذُْكرْ 
إٔب ذكر للا ُب عبادتك كمناجاتك فإذكره كثّبان ُب كل زماف كمكاف كالسيما ذكر للا ُب آخر 

 .(وبً ابى  ةي ٦بالسى  كري )الذٌ : )الذًٌٍكري لىذَّةي اٍلميًحٌبًْبى( ، ف غرر الكم .النهار كأكلو
 ﴾اُْؼَبَُِٔنيَ ََِٗبءِ ػَََِ ًَاطْـَلَبىِ ًَؿَيَّوَىِ اطْـَلَبىِ اَُِّوَ بَِّٕ َٓوَُّْْ َّب َُْٔالئٌَِخُا هَبَُذْ ًَبِمْ﴿ - ٕٗ

 اْصَطَفاؾِ  اّلِلََّ  ِإفَّ  َمْرميَُ  )َيَ ٓب يكن كحيان إليها كإ٭با ىو إ٥باـ ٗبا ٥با من ا٤بكانة الرفيعة عند للا 
ختياراف( ٤برٙب األكؿ : قبو٥با ٧بررة من  اصطفاءاف )اىناؾ  َعاَلِمَي(الْ  ِنَساءِ  َعَلى َواْصطََفاؾِ  َوَطهََّرؾِ 

 صطفاء : التطهريواالكلًٌ قيد كمهيئة ٣بدمة بيت للا )بيت ا٤بقدس( ككاف ذلك خاصان ابلرجاؿ ، 
، كالتطهّب ا٢بسي كعدـ ا٢بيض كالنفاس كمن األفعاؿ الذميمة كمن مسيس الرجاؿ ، كالتطهّب 

: كالدهتا نبيان من  صطفاء الثانواالكالركحي كالتسامي عن ذميم الصفات ،  ا٤بعنوم كاألخبلقي
نتقاىا اصطفاىا ك اغّب أف ٲبسها بشر ، كالتطهّب شهادة بنزاىة مرٙب كبراءهتا من كل شبهة كقد 

 َعَلى )اْصَطَفاؾِ ُب قولو  عن اإلماـ الباقر )ع( ختارىا للا سبحانو على نساء العا٤بْب ُب زماهنا ،اك 
ٍاًء عىاٍلىمىٍي زىمىاٍ : اختارؾاْلَعاَلِمَي(  ِنَساءِ  . .، ألىفَّ فىٍاًطمىةى )ع( بًٍنًت رىسيويًؿ للًا )ص(ًنكً )عىلىى ًنسى

ٍاًء اٍلعىاٍلىًمٍْبى( ةى ًنسى صطفاءاف ٨بتلفْب ُب عطائهما ، كُب ىذا ، فيكوف االّٔٓ/٦ِبمع البياف سىيًٌدى
قَببت خدٯبة كفاطمة اتقي أبرقى درجات القرب اإل٥بي كما داللة على إمكاف ا٤برأة الصا٢بة أف تر 

 .كآسية كمرٙب
 ﴾اُوَّاًِؼِنيَ َٓغَ ًَاهًَْؼِِ ًَاٍْغُلُِ ُِوَثِّيِ اهْنُزِِ َٓوَُّْْ َّب﴿ - ٖٗ

لتزاـ الطاعة كالشكر  كا٣بشوع كا٣بضوع ُب العبادة ُب ٧براب العظمة اأمرىا للا ابلقنوت كىو 
لركوع مع قوافل الراكعْب العابدين  تعأب ، إلعدادىا كهتيئتها لتلقي النفخة اإل٥بية، كالسجود كا
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حث على صبلة ا١بماعة مع حضور النساء ُب  الرَّاِكِعَي( )َمعَ النموذجية لوالدة عيسى )ع( ، 
حتفاالت مع كامل عفتهن ، كأف يشَبؾ ا٤بسؤكلوف مع ا١بماىّب كال يعتزلوف ا١بماعة كا٤براسم كاال

: ألف اإلىتماـ بثقافة الٌنساء ىو إىتماـ بثقافة الٌرجاؿ كاألجياؿ ، كليس من العدؿ  فائدة .سالنا
 .اإلىتماـ ابلرجاؿ دكف الٌنساء كعندئذو ال يكوف )اٍلميٍؤًمني كيٍفؤي اٍلميٍؤًمنىًة(

 بِمْ َُلَّْيِْْ ًُنْذَ ًََٓب َٓوََّْْ ٌَّْلَُُ ؤَُّّيُْْ ؤَهْالَٓيُْْ وٌَُُِّْٕ بِمْ َُلَّْيِْْ ًُنْذَ ًََٓب بَُِْْيَ ٌُٗؽِْوِ اُْـَْْتِ ؤْٗجَبءِ ِْٖٓ مَُِيَ﴿-ٗٗ

 ﴾َّقْزَظٌَُِٕٔ
كل ذلك من قصة مرٙب كأمها كزكراي كٰبٓب ٓب تقرأه ُب كتاب كإ٭با ىو علم الغيب ككحي من للا 

ما كنت  َمْرمَيَ( َيْكُفلُ  أَيػ ُهمْ  َأْقبلَمُهمْ  يُػْلُقوفَ  ِإذْ  َلَدْيِهمْ  ُكْنتَ  )َوَماعلى صدؽ دعوتك اي دمحم )ص( 
عندىم إذ ٱبتصموف كيتنافسوف على كفالة مرٙب حيث ينتهي إٔب اإلقَباع إذ يلقوف أقبلمهم ُب 
النهر فإيهم ٓب ٯبرؼ التيار قلمو فهو الكافل ، كقد كاف ذلك زكراي النيب كالقريب ٤برٙب لتقتبس منو 

يتنازعوف من يكفلها منهم ، كىكذا يتنافس  ََيَْتِصُموَف( ذْ إِ  َلَدْيِهمْ  ُكْنتَ  )َوَماصفات التكامل 
 .القادة على ا٤بسؤكليات ا٤بهمة

 ًَِْٖٓ ًَآفِوَحِ اُلَُّْْٗب كِِ ًَعِْيبً َٓوََّْْ اثُْٖ ػَََِْ أََُِْْؼُ أٍُْوُ ِٓنْوُ ثٌََِِِٔخٍ ُّجَشِّوُىِ اَُِّوَ بَِّٕ َٓوَُّْْ َّب أَُْالئٌَِخُ هَبَُذْ بِمْ﴿ - ٘ٗ

 ﴾أُُْوَوَّثِنيَ
يبشرؾ ٗبولود مبارؾ ٰبصل بكلمة للا اإلعجازية ، كٰبمل رسالة للا للناس ، ككبلـ للا ا٤ببشر بو 

٠بو عيسى كلقبو ا َمْرمَيَ( اْبنُ  ِعيَسى اْلَمِسيحُ  )امْسُوُ مطابق ُب الكتب السماكية السابقة عليو 
نْػَيا ِف  )َوِجيهاً ا٤بسيح ٗبعُب ا٤ببارؾ  سيدان كمعظمان فيها ُب الدنيا ابلنبوة ، ككجيهان ُب  َواآلِخَرِة( الد 

 عند للا تعأب. اْلُمَقرَِّبَي( )َوِمنْ اآلخرة ابلشفاعة كسيكوف 
 ﴾اُظَّبُِؾِنيَ ًَِْٖٓ ًًََيْالً أَُْيْلِ كِِ اُنَّبًَ ًٌََُُِِّّْ﴿ - ٙٗ

كت ُب اإلعجاز كالكبلـ البليغ ، كيكلم الناس كىو طفل ُب ا٤بهد كيكلمهم كىو كهل من غّب تفا
كأنٌو سيعيش حٌب يبلغ سن الكهولة كينزؿ عليو الوحي ، لكونو مدعومان ابلوحي كىو من أعظم 

: إذا خلوت أان كعيسى حدثِب كحدثتو ، فإذا  قالت مرميقاؿ ٦باىد  -ٔفائدة : ا٤بعجزات ، 
وف سنة إٔب ا٣بمسْب كما قبلها كالكهل قيل أربع -ٕ .شغلِب عنو إنساف يسبح ُب بطِب كأان أ٠بع

كذكر من الصا٢بْب بعد ذكر األكصاؼ ا٤بتقدمة ،  الصَّالَِِي( )َوِمنْ شباب كما بعدىا شيخوخة 
دليل على أنو كوف اإلنساف صا٢بان من أعظم ا٤بنازؿ ، ألنو البد أف أيٌب بسبل التكامل ، كىي من 

ألخبلؽ ُب األقواؿ كاألفعاؿ كُب السٌر أفعاؿ سبلمة القلوب كا١بوارح كأتلق الركح كتسامي ا
 كالعبلنية.
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 ًُْٖ َُوُ َّوٌٍُُ كَةََِّٗٔب ؤَْٓواً هَؼََ بِمَا َّشَبءُ َٓب َّقُِْنُ اَُِّوُ ًَنَُِيِ هَبٍَ ثَشَوٌ ََََّْْٔنِِ ًََُْْ ًََُلٌ ُِِ ٌٌَُُّٕ ؤَََّٗ هَةِّ هَبَُذْ﴿ - ٚٗ

 ﴾كٌٌََُُْٕ
كلد كٓب ٲبسسها إنساف ، فتتساءؿ عن ىذه ا٢بالة اإلعجازية  تذىل مرٙب ٣برب الوحي أف يكوف ٥با

 َأْمراً  َقَضى ِإَذا َيَشاءُ  َما ََيُْلقُ  اّلِلَُّ  َكَذِلكِ  )قَاؿَ ا٣بارجة عن ا٤بألوؼ كا٤بعركؼ ، فأجاهبا الوحي 
َا نو مالك كل ىكذا أمر للا ال ٙبده حدكد كال قيود كال يعجزه شيء أل فَػَيُكوُف( ُكنْ  َلوُ  يَػُقوؿُ  فَِإمنَّ

شيء، إذا أراد شيئان حصل بسرعة من غّب أتخّب كال حاجة إٔب سبب ، كما لئلنساف ٕباجة إٔب 
سبب ، فإنو يقوؿ لو كن فيكوف ، إهنا تصوير لكماؿ قدرتو كسرعة حدكثها كسهولة إ٪بازىا ببل 

 .فاصلة زمنية كال تدرج
 ﴾ًَاإلِجنََِْ هَاحًََاُزٌَّْ ًَاُْؾٌَِْٔخَ اٌُِْزَبةَ ًَُّؼَُِِّٔوُ﴿ - ٛٗ

كل كتاب منزؿ على إطبلؽ معناه، يعِب يعلمو كتاب منزؿ كيعلمو الكتابة اْلِكَتاَب( )َويُػَعلُِّموُ 
ة خاصة تدؿ كى لى مى  )َوالِْْكَمَة(كا٣بط ابلقلم ابإل٥باـ كالوحي ، ككاف أحسن الناس خطان ُب زمانو 

وؿ كالعمل ، فتضع األمور ُب مواضعها ستقامتها ُب الفكر كالقاعلى تسامي النفس كتزكيتها ك 
كتاب موسى )ع(   )َوالتػَّْورَاَة(الصحيحة كمعرفة الصواب كإتباعو كفيها خّب كثّب أكرب من الوصف 

كتاب عيسى   )َواإِلِْنيَل(ككاف ا٤بسيح عليمان ابلتوراة كيبْب أسرارىا لقومو كٰبتج عليهم بنصوصها 
 .)ع(
 كِْوِ كَإَٗلُـُ اُـَّْْوِ ًَيَْْئَخِ اُـِّنيِ ِْٖٓ ٌَُُْْ ؤَفُِْنُ ؤَِِّٗ هَثٌُِّْْ ِْٖٓ ثِأَّخٍ عِئْزٌُُْْ هَلْ ؤَِِّٗ وَائََِْبٍِْ ثَنِِ بََُِ ًَهٌٍَُالً﴿ - ٜٗ

 بَِّٕ ثٌُُْرٌُِْْ كِِ رَلَّفِوًَُٕ ًََٓب رَإًٌَُُِْٕ بثَِٔ ًَؤَُٗجِّئٌُُْْ اَُِّوِ ثِةِمِْٕ أٌَُْْرََ ًَؤُؽِِْ ًَاألَثْوَصَ األًََْٔوَ ًَؤُثْوِتُ اَُِّوِ ثِةِمِْٕ ؿَْْواً كٌٌََُُْٕ

 ﴾ُٓآِْننيَ ًُنْزُْْ بِْٕ ٌَُُْْ َّٓخً مَُِيَ كِِ
كيٌعده للا تعأب للقدكة كالقيادة فيبعثو رسوالن إٔب بِب إسرائيل اب٣بصوص  ِإْسَرائِيَل( َبِِن  ِإىَل  )َوَرُسوالً 

ُتُكمْ  َقدْ  )َأّنِ دكف غّبىم  مكنِب للا تعأب ٗبعجزات خارقة غّب مألوفة كغّب  رَبُِّكْم( ِمنْ  ِِبيَةٍ  ِجئػْ
َئةِ  الطِّيِ  ِمنْ  َلُكمْ  َأْخُلقُ  )َأّنِ معركفة سابقان تثبت صدقي  أصنع لكم طّبان من الطْب  الطَّرْيِ( َكَهيػْ

( ِبِِْذفِ  َطرْياً  فَػَيُكوفُ  ِفيوِ  )فَأَنُفخُ   اأَلْكَموَ  )َوأُْبِرئُ جزة األكٔب طّبان حيان إبذف للا كىذه ا٤بع اّلِلَِّ
: أشفي الذم كلد أعمى كما أشفي ا٤بصاب ابلربص كىو مرض جلدم فيو  اأَلْكَموَ  َواألَبْػَرَص(

( ِبِِْذفِ  اْلَمْوَتى )َوُأْحيِ بياض منٌفر كىذه ا٤بعجزة الثانية ، كىي عبلج األمراض ا٤بستعصية   اّلِلَِّ
( )ِبِِْذفِ كقدرتو ككرر اللفظ  ستقبلليتو ُب ذلك دفعان لتوىم األلوىية كىذه اأتكيدان على عدـ  اّلِلَِّ

كأخربكم اب٤بغيبات من أحوالكم  بُػُيوِتُكْم( ِف  َتدَِّخُروفَ  َوَما ََتُْكُلوفَ  مبَا )َوأُنَػبُِّئُكمْ ا٤بعجزة الثالثة 
 آليَةً  َذِلكَ  ِف  )ِإفَّ ا٣باصة ، فكاف ٱبرب الشخص ٗبا أكل كما إدخَّر ُب بيتو كىذه ا٤بعجزة الرابعة 
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ُتمْ  ِإفْ  َلُكمْ  كل ىذه ا٤بعجزات ا٣بارقات عن العادة عبلمة كاضحة على صدؽ نبوٌب   ُمْؤِمنَي( ُكنػْ
  .إف كنتم مصدقْب آبايت للا

جرت سنَّةي للا أف تكوف معجزة كل نيب من جنس ما إشتهر بو زمنو ، ففي زمن  -ٔ: فائدة
ىل :  سؤاؿ -ٕ .ن موسى )ع( كاف السحر منتشران عيسى )ع( كاف الطب متقدمان ، كُب زم

: كل ا٤بعاجز ٙبصل إبذف للا ، ككل  ختصار(اجلواب )ِب؟  معاجز األنبياء تعِن الوالية التكوينية
كما ٓب يشأ ٓب يكن(  ،شيء ٩بكن إبذف للا، كٰبصل ابلكيفية الٍب يريدىا للا تعأب )كما شاء كاف

إنو مفهـو معاصر عليو  أما الوالية التكوينية،  ِٗالتكوير/ ﴾اّلِلَُّ  َشاءَ يَ  َأفْ  ِإالَّ  َتَشاُءوفَ  َوَما﴿
خبلؼ بْب العلماء ، كىو ٗبعُب أف للا فوض لؤلنبياء )ع( أمر التصرؼ ُب الكوف بقدرة ذاتية ، 
كأصبحوا ككبلء عن للا ، كىذا خبلؼ القرآف ، كالذين قالوا هبذه الوالية ، ٯبب أف تكوف الوالية 

 لَْيسَ ﴿، كالقرآف يصرح :  ْٔالنمل/ ﴾َصاِدِقيَ  ُكنُتمْ  ِإفْ  بُػْرَىاَنُكمْ  َىاُتوا ُقلْ ﴿للا( قلنا ٥بم  )إبذف
 اأَلْمرُ  ّلِِلَِّ  َبلْ ﴿،  ُْٓآؿ عمراف/ ﴾ّلِِلَِّ  ُكلَّوُ  اأَلْمرَ  ِإفَّ  ُقلْ ﴿ ،ُِٖآؿ عمراف/ ﴾َشْيءٌ  اأَلْمرِ  ِمنْ  َلكَ 

يعاً   ََنْتَِيُكمْ  َأفْ  لََنا َكافَ  َوَما﴿ .ٓالسجدة/ ﴾اأَلْرضِ  ِإىَل  السََّماءِ  ِمنْ  رَ اأَلمْ  يَُدبِّرُ ﴿، ُّالرعد/ ﴾مجَِ
ـْ  َلُكمْ  َأِذفَ  ءاّلِلَُّ  ُقلْ ﴿،  ُُإبراىيم/ ﴾اّلِلَِّ  ِبِِْذفِ  ِإالَّ  ِبُسْلطَافٍ  ،  ٗٓيونس/ ﴾تَػْفتَػُروفَ  اّلِلَِّ  َعَلى َأ
ٍ أىبػٍ  عن اإلماـ الرضا )ع(كغّبىا  ٍ : )اللَّهيمَّ ًإٌ٘بً رىأي ًإلىٍيكى ًمٍن اٍلًذٍينى ًإدَّعيويٍا لىنىٍا مىٍا لىٍيسى لىنىٍا ًٕبىقٌو ، اللَّهيمَّ ًإٌ٘بً

نىٍا مىٍا ٓبٍى نػىقيٍلوي ُبٍ أىنٍػفيًسنىاٍ  ًٍلكي ألىنٍػفيًسنىٍا نػىٍفعىان كى .أىبٍػرىأي ًإلىٍيكى ًمٍن اٍلًذٍينى قىاٍليويٍا ًفيػٍ الى . اللَّهيمَّ ًإانٍَّ عىًبٍيديؾى الى ٭بى
يىٍاةن كىالى نيشيويرىان ، اللَّهيمَّ مىٍن زىعىمى أىانٍَّ  نىٍا أىٍرابىٍبه فػىنىٍحني ًمٍنوي بػى  ضىرَّان كىالى مىٍواتىن كىالى حى ٍراءه ، كىمىٍن زىعىمى أىفَّ ًإلىيػٍ

نىٍا الٌرًٍزؽي فػىنىٍحني ًمٍنوي بػىٍراءه  :  رسالة اإلعتقادوقاؿ الشيخ الصدوؽ ف ، ِّٕ/ِٓالبحار.( .ا٣بٍىٍلقي كىعىلىيػٍ
:  واملفوِّضةنتماء كاإلتٌباع( دَّ ُب الوالء كا٤بتطرفوف ُب اال)كىم ا٤بتجاكزكف ا٢ب الغبلة)إعتقادان ُب 

)كىم يعتقدكف أٌف للا فٌوض ا٣بلق كالرزؽ كالكوف كالكائنات بيد أانس معينْب( يقوؿ الصدكؽ 
جىبلىليوي، كىأىنػَّهيٍم شىرٌّ ًمنى اٍليػىهيويًد كىالنَّصىٍارًل كىاٍلمىجيويًس كىًمٍن  : أىنػَّهيٍم كيفٍَّاره اًبً جىلَّ الغبلة واملفوِّضة)

ٍيًع أىٍىًل اٍلًبدىًع كىاألىٍىوىٍاًء اٍلميًضلَّة(  ، ألهنم صٌغركا للا عٌز كجٌل ا٣بالق كعٌظموا ِّٕصِٓالبحارٝبًى
قعو عند للا فهو ٩بن تؤ٤بو ا٤بخلوؽ ا٤برزكؽ ، كأعطوا صفات ا٣بالق ا٣باصة للمخلوؽ مهما كاف مو 

 َعَلى تَػُقوُلوا َوال ِديِنُكمْ  ِف  تَػْغُلوا ال اْلِكَتابِ  َأْىلَ  َيَ ﴿البقة كتنتنو العرقة كٚبنقو الشهقة ، كقولو : 
ثىًل ًعٍيسىى وعن النيب )ص(،  ُُٕالنساء/ ﴾اْلَقَّ  ِإالَّ  اّلِلَِّ  ًذًه األيمًَّة كىمى ًبٍن مىٍرٙبىى  : )ايىٍ عىًليُّ مىثػىليكى ُبٍ ىى

بَّوي قػىٍوـه فىأىفٍػرىطيويٍا ًفٍيًو ، كىأىبٍػغىضىوي قػىٍوـه فىأىفٍػرىطيويٍا ًفٍيًو( فنزؿ قولو :   ِإَذا َمَثبلً  َمْرميََ  اْبنُ  ُضِربَ  َوَلمَّا﴿أىحى
اٍلميٍؤًمًنٍْبى  مىٍن ٘بىىٍاكىزى أبًىًمٍّبً )عن اإلماـ الرضا )ع(  ،ِْٖ/ِٓالبحار ٕٓالزخرؼ/ ﴾َيِصد وفَ  ِمْنوُ  قَػْوُمكَ 

 .ِْٕ/ِٓالبحار( الضَّالًٌْبى  كىًمنى  عىلىٍيًهمٍ  )ع( اٍلعيبػيويًديىةى فػىهيوى ًمنى اٍلمىٍغضيوبً 
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 اَُِّوَ برَّوٌُاكَ هَثٌُِّْْ ِْٖٓ ثِأَّخٍ ًَعِئْزٌُُْْ ػٌََُِْْْْ ؽُوَِّّ اَُّنُِ ثَؼْغَ ٌَُُْْ ًَألُؽََِّ اُزٌَّْهَاحِ ِْٖٓ َّلََُّ ثََْْٖ َُِٔب ًَُٓظَلِّهبً﴿ - ٓ٘

  ﴾ًَؤَؿِْؼٌُِٕ
بعث للا تعأب عيسى )ع( إٔب بِب إسرائيل ليكمل رسالة موسى )ع( فهو مؤيد لرسالة موسى)ع( 

ألرفع عنكم بعض التضييقات الٍب فرضت عليكم  َعَلْيُكْم( ُحرِّـَ  الَِّذي بَػْعضَ  َلُكمْ  )َوأُلِحلَّ عا٤بان هبا
ـو اإلبل كبعض الطيور كا٢بيتاف كبعض أنواع السمك عقوبة على عنادكم كبشكل مؤقت، مثل ٢ب

ُتُكمْ  كجئتكم ابلدالئل القاطعة من للا ربكم ، كذلك لعبلج النفسية اليهودية  رَبُِّكْم( ِمنْ  ِِبيَةٍ  )َوِجئػْ
ا٤بعقدة الٍب طاؿ عليها األمد على التمرد كالعصياف فقست قلوهبم كغرقت نفوسهم ُب ا٤بادة فأراد 

خافوا للا كأطيعوا أمرم )فكيلُّ مىٍن  َوَأِطيُعوِف( اّلِلََّ  )فَاتػَُّقوان مستنقع ا٤بادة فقاؿ أف يستنقذىا م
كرغبة خىٍاؼى ًمٍن أىحىدو ىىرىبى ًمٍنوي ، كىمىٍن خىٍاؼى ًمنى للًا ىىرىبى ًإلىٍيًو كىتػىقىرَّبى ًمٍنوي( ألنٌو خوؼ ىيبة 

ًإذىا ًخٍفتى اٍلمىٍخليوؽى  ،ًخٍفتى ا٣بٍىاًلقى فػىرىٍرتى ًإلىٍيوً ًإذىا )ف غرر الكم: كرعب  كليس خوؼ رىبةك٧ببة، 
 .(!فػىرىٍرتى ًمٍنوي 

 ﴾َُْٓزَوٌِْْ طِوَاؽٌ ىَنَا كَبػْجُلًُهُ ًَهَثٌُُّْْ هَثِِّ اَُِّوَ بَِّٕ﴿ - ٔ٘
 ُمْسَتِقيٌم( ِصَراطٌ  ا)َىذَ أان كأنتم سواء ُب العبودية  جل ُب عبله  فَاْعُبُدوُه( َورَب ُكمْ  َربِّ  اّلِلََّ  )ِإفَّ 

)فمن إتقى للا كقاه ، كمن توكل على للا كفاه ،  -ٔفائدة :  .فإف تقول للا ىي الطريق ا٤بستقيم
ستقامة طريق اال ُمْسَتِقيٌم( ِصَراطٌ  )َىَذا -ٕ .كمن شكر للا جزاه كمن نسي للا نساه( من رٞبتو

ستقامة أقصر الطرؽ إٔب رضواف للا تعأب السبلمة كالكرامة ببل أية ندامة كالمبلمة ، ألف اال
ـى ًبشىرىاًٍئًط اٍلعيبػيويًديًَّة أيىًٌلى لًٍلًعٍتقً ف غرر الكم -ٖكأسهلها.  كىمىٍن قىصَّرى عىٍن أيصيويًؿ اٍلعيبػيٍوًديًَّة  (: )مىٍن قىٍا

 .الصراط ا٤بستقيم أيًعٍيدى ًإٔبى الٌرًًؽ! كٗبقدار العبودية تكوف العبادة ، كٗبقدار العبادة هنتدم إٔب
 ﴾ٌََُُِِْٕٓٔ ثِإََّٗب ًَاشْيَلْ ثِبَُِّوِ آَٓنَّب اَُِّوِ ؤَْٗظَبهُ َٗؾُْٖ اُْؾٌََاهٌَُِّّٕ هَبٍَ اَُِّوِ بََُِ ؤَْٗظَبهُِ َْٖٓ هَبٍَ اٌُُْلْوَ ِٓنْيُْْ ػَََِْ ؤَؽٌََّ كَََِّٔب﴿ - ٕ٘

لبينات كا٤بعجزات إختلفوا فيو فآمن كاف اليهود قبل ميبلد عيسى يؤمنوف اب٤بسيح ، فلما جاءىم اب
ُهمْ  ِعيَسى َأَحسَّ  )فَػَلمَّامتيازاهتم ابو ا٤بستضعفوف ككفر بو ا٤بستكربكف األغنياء خوفان على   ِمنػْ

( ِإىَل  أَْنَصاِري َمنْ  )قَاؿَ كالعناد كالقى منهم الشدائد كاألذل فأرادكا قتلو  اْلُكْفَر( أين ا٤بؤمنوف  اّلِلَِّ
 ن للا كٰباموف عنو؟ الذين ينصركف دي

كىم صفوة رجاؿ عيسى )ع( كخاصتو لصفاء قلوهبم كنقاء سرائرىم كىم إثنا  اْلََوارِي وَف( )قَاؿَ 
( َأْنَصارُ  )ََنْنُ عشر   ٕدمحم/ ﴾َأْقَداَمُكمْ  َويُػثَػبِّتْ  يَنُصرُْكمْ  اّلِلََّ  تَنُصُروا ِإفْ ﴿أنصار دينو كرسولو  اّلِلَِّ
مستسلموف ألمر للا منقادكف من التسليم كا٣بضوع، أم  ُمْسِلُموَف( ِبَِنَّ  دْ َواْشهَ  ِِبّلِلَِّ  )آَمنَّا

 التسليمعلى لساف كل نيب ، ألهنم يدعوف الناس إٔب  للا دين ٤بنهجو، كىذا دليل على أف اإلسبلـ
 ينَ الدِّ  ِإفَّ ﴿ختلف األنبياء ُب بعض صوره كأشكالو كأحكامو كأعمالو ا ٤بنهج للا كتوحيد للا كإف
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 ٖٕا٢بج/ ﴾قَػْبلُ  ِمنْ  اْلُمْسِلميَ  مَسَّاُكمْ  ُىوَ  ِإبْػَراِىيمَ  َأبِيُكمْ  ِملَّةَ ﴿،  ُٗآؿ عمراف/ ﴾اإِلْسبلـُ  اّلِلَِّ  ِعْندَ 

( ، ٖٔٚف هنج الببلغة حكم،  : )ظىٍاًىري اإًلٍسبلىـً ميٍشرًؽه ف غرر الكم: )الى شىرىؼى أىٍعلىى ًمنى اإًلٍسبلىـً
كىناؾ إسبلـ  كىذا دليل على أف إسبلـ القرآف ىو دين للا األصيل الثابتفائدة :  .قه(كىابىًٍطنيوي ميٍونً 

إسبلـ القرآف و : ىناؾ  إذفا٢بديث كالركاية كالسّبة ، كىذا اإلسبلـ دخل فيو ما ليس فيو ، 
 ( فبلبد أف يرجع ا٤بتغّبًٌ إٔب الثابت، القرآف ىوإسبلـ آية وإسبلـ رواية)أك( ) إسبلـ الديث

الثابت افوظ ، كا٢بديث ىو ا٤بتغّبًٌ ، فبلبد أف يرجع كلُّ حديث إٔب القرآف فما كافقو فخذكه 
ئىان ٱبيىاًٍلفي  يػٍ كما خالفو فإضربوا بو عرض ا٢بائط ، فالنيب كآلو )ع( يصرحوف : ًإنػَّنىٍا الى نػىقيويؿي شى

كا٤بصفاة الذم ينٌقي كل ما فيها من   : البد أف تكوف ثقافتنا تعتمد القرآف الكرٙب فهو إذف .اٍلقيٍرآفى 
 يُِطعْ  َمنْ ﴿عتماد السنة كالعَبة ا٫برافات كخرافات كغلو ، كالقرآف ىو الذم ٰبثك على اشوائب ك 
 ﴾اْلُقْرَب  ِف  اْلَمَودَّةَ  ِإالَّ  َأْجراً  َعَلْيوِ  َأْسأَُلُكمْ  ال ُقلْ ﴿،  َٖالنساء/ ﴾اّلِلََّ  َأطَاعَ  فَػَقدْ  الرَُّسوؿَ 
 .ِّالشورل/

 ﴾اُشَّبىِلَِّٖ َٓغَ كَبًْزُجْنَب اُوٌٍٍََُّ ًَارَّجَؼْنَب ؤَْٗيَُْذَ ثَِٔب آَٓنَّب هَثَّنَب﴿ - ٖ٘
 )َواتػَّبَػْعَناىذا تضرع إٔب للا كعرض ٢با٥بم عليو بعد عرضها على الرسوؿ مبالغة ُب إظهار صدقهم 

قَبف أبعما٥بم ، ألف اإلٲباف كالعلم كُب ذكرىم اإلتباع بعد اإلٲباف دليل على أف إٲباهنم مالرَُّسوَؿ( 
َنايستلزماف العمل  ُب ٝبلة ا٤بؤىلْب للشهادة مع األنبياء كاألكلياء الذين  الشَّاِىِديَن( َمعَ  )فَاْكتُػبػْ

 .يشهدكف يـو القيامة على أعماؿ أ٩بهم ا٢بسنة كالسيئة لنفوز كما فازكا
 ﴾َُْٔبًِوَِّٖا فَْْوُ ًَاَُِّوُ اَُِّوُ ًٌَََٓوَ ًٌَََٓوًُا﴿ - ٗ٘

 كاف كإف السيء التدبّب ُب ستعمالوا أغلب ، ٕبيلة يقصده عما الغّب كصرؼ خفي تدبّب : املََكرَ 
 إذا كحبلؿ ابلغّب اإلضرار بو قصدت إذا حرامان  ا٤بكر فيكوف معان ، كالسيء ا٢بسن ُب يستعمل
 لئيم بتدبّب ، ذىممنق )ع( عيسى قتل أرادكا : املعىن غّبؾ. أك نفسك عن الضرر دفع بو قصدت

للاي يػىٍفعىلي مىٍا ييرًٍيدي( عبدم ، نقي ٝبيل بتدبّب ٪باتو للا كأراد خفي رُ  )َواّلِلَُّ  )أىٍنتى تيرًٍيدي كىأىانٍى أيرًٍيدي كى  َخيػْ
 إٔب كرفعو شرىم من للا فنجاه ، عقوبة من يستحق ٗبا الغادر ا٤باكر يعاقب من خّب أم اْلَماِكرِيَن(

 ِإالَّ  السَّيِّئُ  اْلَمْكرُ  َيَِيقُ  َوال﴿ كىكذا قتلو على حرض الذم يهوذا ا٣بائن على شبهو كألقى ، السماء
 سىلَّ  )مىنٍ عن اإلماـ علي )ع(  الشًَّر(، ٙبىًٍسٍْبي  اٍلمىٍكرً  أىٍعظىمً  )ًمنٍ  :ف غرر الكم ،ّْفاطر/ ﴾ِبَِْىِلوِ 
 .ٗٗاألعراؼ/ ﴾اْْلَاِسُروفَ  اْلَقْوـُ  ِإالَّ  اّلِلَِّ  َمْكرَ  نُ أيَْمَ  َفبل﴿ ،ُُِصٕٕالبحار  ًبًو( قيًتلى  اٍلبػىٍغيً  سىٍيفى 
 بََُِ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ كٌَْمَ ارَّجَؼٌُىَ اَُّنَِّٖ ًَعَبػَُِ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ ِْٖٓ ًَُٓـَيِّوُىَ بََُِِّ ًَهَاكِؼُيَ ُٓزٌََكِّْيَ بِِِّٗ ػَََِْ َّب اَُِّوُ هَبٍَ بِمْ﴿ - ٘٘

 ﴾رَقْزَِِلٌَُٕ كِْوِ ًُنْزُْْ كَِْٔب ثَْْنٌَُْْ كَإَؽٌُُْْ َٓوْعِؼٌُُْْ بََُِِّ صَُّْ َٓخِاُْوَِْب ٌَِّّْ
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بعد أف عـز اليهود )الٍب صفتهم الكفر كالشر كالغدر( على قتل عيسى كدبركا األمر لقتلو ظلمان 
 )ُمتَػَوفِّيكَ ة طبيعية ، كعدكاانن، بشره للا بنجاتو منهم كلن يقتلوه بل يتوفاه للا حْب إنتهاء أجلو كفا

ُرؾَ كإنو سبحانو يرفعو ركحان كجسدان كينقلو إٔب عآب النجاة كاألماف كالنعيم  ِإَلَّ( َورَاِفُعكَ   ِمنْ  )َوُمَطهِّ
إببعاده عنهم كخبلصو منهم ، كىكذا من ال يليق بو ا٢بق يليق بو الباطل ، كالذم  َكَفُروا( الَِّذينَ 

 فَػْوؽَ  اتػَّبَػُعوؾَ  الَِّذينَ  )َوَجاِعلُ لة ، كالذم ال ينفعو اليقْب يضره الشك ال ينفعو ا٥بدل تضره الضبل
ستقاموا على منهجك ، فوؽ اكجاعل الذين إتبعوؾ قوالن كعمبلن ك  اْلِقَياَمِة( يَػْوـِ  ِإىَل  َكَفُروا الَِّذينَ 

ؽ كالقرب من الذين مكركا بك ككذبوؾ كقد يراد فوقهم اب٢بجة كالربىاف كالطاعة  كحسن األخبل
كقد يراد أف النصارل الذين إتبعوه ىم فوؽ اليهود ابلعزة كالنصر كالعدد  .ا٢بق كالبعد عن الباطل

كالسلطاف كالسيطرة إٔب يـو القيامة ، فاليهود أذالء إذا قيسوا ابلنصارل ، كإف ما ىم عليو اآلف 
ارة كأينما ٰبٌلوا يضٌركا ، إ٭با كانت مايسمى بدكيلة إسرائيل ا٤بستقلة ا٤بغتصبة )الغدة السرطانية( الض

بفضل النصارل ا٤بتصهينْب كلوالىم لبقوا أذالء مشردين ٧بتقرين ُب كل بلد ، كىذه آية كاحدة من 
لَّةُ  َعَلْيِهمْ  ُضرَِبتْ ﴿آايت اإلعجاز كمن تنبؤات القرآف الغيبية ، كىذا معُب قولو تعأب    َما أَْينَ  الذِّ

 ِإَلَّ  )ثَّ ،  ُُِآؿ عمراف/ ﴾اّلِلَِّ  ِمنْ  ِبَغَضبٍ  َوَِبُءوا النَّاسِ  ِمنْ  َوَحْبلٍ  اّلِلَِّ  ِمنْ  ْبَْبلٍ  ِإالَّ  ثُِقُفوا
َنُكمْ  فََأْحُكمُ  َمْرِجُعُكمْ  ُتمْ  ِفيَما بَػيػْ ، تعودكف  ِٗاألعراؼ/ ﴾تَػُعوُدوفَ  َبَدَأُكمْ  َكَما﴿ََّتَْتِلُفوَف(  ِفيوِ  ُكنػْ

  .ُْالرعد/ ﴾ِلُْكِموِ  ُمَعقِّبَ  ال ََيُْكمُ  َواّلِلَُّ ﴿ل إٔب للا ليحكم بينكم كحكمو عدؿ كفص
ا٤براد ٩بن إتبعو الطائفة الٍب آمنت بعيسى )ع( كنصرىم للا على  اتػَّبَػُعوَؾ( الَِّذينَ  فائدة : )َوَجاِعلُ 

٫برؼ عن دينو من ا٤بسيحيْب ، ككذلك نصر للا ا٤بسلمْب فكانوا مؤيدم عيسى كأتباعو حقان امن 
ٗبعُب سوؼ يكوف للمسلمْب  اْلِقَياَمِة( يَػْوـِ  )ِإىَل هر للا اإلسبلـ على الدين كلو ، حٌب أظ

كالنصارل كاليهود )ا٤بؤمنْب منهم( أتباع كأنصار إٔب يـو القيامة كيكونوف فوؽ الذين كفركا كقولو 
ينِ ال َعَلى لُِيْظِهَرهُ  اْلَقِّ  َوِدينِ  ِِبَْلَُدى َرُسوَلوُ  َأْرَسلَ  الَِّذي ُىوَ ﴿  ﴾اْلُمْشرُِكوفَ  َكرِهَ  َوَلوْ  ُكلِّوِ  دِّ

، كعندما ينزؿ عيسى من السماء كيصلي خلف اإلماـ ا٤بهدم )ع( ليتعاكف ا٤بسيحيوف  ّّالتوبة/
 اْلُكْفرِ  َأِئمَّةَ  فَػَقاتُِلوا﴿مع ا٤بسلمْب لقتاؿ الصهاينة اجملرمْب مصدر الفًب كان ُب كل ببلد العآب

 .ُِالتوبة/ ﴾ََلُمْ  َأَْيَافَ  ال ِإنػَُّهمْ 
 ﴾َٗبطِوَِّٖ ِْٖٓ َُيُْْ ًََٓب ًَآفِوَحِ اُلَُّْْٗب كِِ شَلِّلاً ػَنَاثبً كَإُػَنِّثُيُْْ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ كَإََّٓب﴿ - ٙ٘

ابلذؿ  )ف الدنيا(أما الكافركف بنبوتك ا٤بخالفوف ٤بنهجك ا٤بستقيم فإ٘ب أعذهبم عذاابن شديدان 
اىية الناس ٥بم كفشلهم ُب سياساهتم التوسعية ، بعد إمهاؿ للا ٥بم كثّبان نكسار ككر كا٥بواف كاال

 اْلُكفَّارِ  َعَلى َأِشدَّاءُ ﴿ستكبارية ، كلكٌن للا يسخر ٥بم عبادان مقاكمْب كدعمهم من قبل الدكؿ اال
نَػُهمْ  ُرَْحَاءُ   َعَلْيُكمْ  َعثْػَنابػَ ﴿، كٯبعلهم فوقهم كيكسركف كربايءىم كما ُب قولو تعأب :  ِٗالفتح/ ﴾بَػيػْ
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 ِمنْ  ََلُمْ  )َوَمابعذاب النار كبئس ا٤بصّب  )َواآلِخَرِة(،  ٓاإلسراء/ ﴾َشِديدٍ  ِبَْسٍ  ُأوِل  لََنا ِعَباداً 
كما ٥بم من شفيع كال معْب عند حلوؿ العذاب بساحتهم كىو قضاء حاسم كجاـز  َنِصرِيَن(

 .كقاصم
 ﴾اُظَّبُِِٔنيَ ُّؾِتُّ ال ًَاَُِّوُ ؤُعٌُهَىُْْ كٌََُْكِّْيِْْ اُظَّبُِؾَبدِ ٌاًَػَُِِٔ آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ًَؤََّٓب﴿ - ٚ٘

كأما ا٤بؤمنوف الذين صدقوا ُب ظركؼ الشدة كٓب يقٌصركا ُب عمل الصا٢بات فيعطيهم جزاءىم الذم 
يستحقونو كامبلن غّب منقوص ، كيكوف ا١بزاء من جنس العمل ، كىكذا )الًَّذٍم يػىٍعًرؼي كىٍيفى 

ٍرءي  أي( كاٍلمى تىًهٍي يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى  يُػْفِلحُ  ال ِإنَّوُ ﴿ الظَّاِلِمَي( َيُِب   ال )َواّلِلَُّ نىفسىوي  يىضىعي  حىٍيثي  يػىنػٍ
ميوياٍ ٔ٘ٔف هنج الببلغة خطبة،  ِّيوسف/ ﴾الظَّاِلُموفَ  ميوياٍ  كىالى  مىٍظليويًمٍْبى  للاً  عىلىى : )أٍقدى  عىلىٍيوً  تػىٍقدى

 ،كىقىسىى قػىٍلبيوي  ،عىٍيشيوي  كىتػىنػىغَّصى  ،أىايٍَّموي  كيرًىىتٍ  ظىلىمى  ( ، كإف للا ال يرضى لعباده الظلم ، كمىنٍ ظىاًٍلًمٍْبى 
ـً  يىزًؿُّ  ،: )الظٍُّلمي أيُـّ الرَّذىاًٍئلً ف غرر الكمكىسىٍاءىٍت عىٍاًقبػىتيوي !   .األيمىمى( كىيػيٍهًلكي  ،النًٌعىمٍ  كىيىٍسًلبي  ،اٍلقىدى

 ﴾اُْؾٌَِِْْ ًَاُنًِّْوِ آَّبدِ ِْٖٓ ػَِْْيَ َٗزٌُِْهُ يَمَُِ﴿ - ٛ٘
 اآلََيتِ  )ِمنْ ىذه األنباء الٍب نقصها عليك اي دمحم لتعرؼ هبا سنن ا٤باضْب لتكوف عربة للباقْب 

من آايت القرآف الكرٙب اكم الذم ال أيتيو الباطل من بْب يديو كال من خلفو ،  اْلَِكيِم( َوالذِّْكرِ 
ف هنج  من كًل ىزؿو أك ابطلو أك خرافة ، كالقيادة الناجحة قاعدهتا العلم كالعمل كا٢بكمة ، كخاؿو 

لىكيمٍ  مىاٍ  : )ُبٍ اٍلقيٍرآًف نػىبىأي ٖٖٔالببلغة حكم بػىري  ،قػىبػٍ نىكيٍم( مىا كىحيٍكمي  ،بػىٍعدىكيمٍ  مىاٍ  كىخى  .بػىيػٍ
 ﴾كٌٌََُُْٕ ًُْٖ َُوُ هَبٍَ صَُّْ رُوَاةٍ ِْٖٓ وَوُفََِ آكََّ ًََٔضََِ اَُِّوِ ػِنْلَ ػَََِْ َٓضَََ بَِّٕ﴿ - ٜ٘

عتقد النصارل أبلوىية عيسى أك كونو إبنان  ألنو كلد من غّب أب ، فإحتج القرآف عليهم آبدـ ا
)ع( كىم ال يٌدعوف لو ما يدعونو لعيسى )ع( كقد خلقو للا من تراب كأراد لو أف يكوف فكاف 

ن أمر عيسى )ع( فإذا كانت كالدة عيسى ببل أب دليبلن على بشران سواين ، كأمر آدـ أعجب م
 .ألوىيتو ، فآدـ أكٔب منو بذلك ألنو خلق ببل أب كال أـ

 ﴾أُُْْٔزَوَِّٖ ِْٖٓ رٌَُْٖ كَال هَثِّيَ ِْٖٓ اُْؾَنُّ﴿ - ٓٙ
يو إف ما أنزلناه عليك بشأف عيسى ا٤بسيح ا٤ببارؾ أمر اب٢بق كمن ا٢بق كيهدؼ إصابة ا٢بق كال يعَب 

: دـ على  مبعىنا٣بطاب للنيب )ص( كمعناه لؤلمة ،  .الشك ، فبل تَبدد فيو كتنزه عن الشك
طمئنانك اب٢بق كترٌفعك عن الشك فيو ، كىذا يدعوان أال يؤثر على حقنا  ايقينك اي دمحم )ص( ك 

الشاكْب ،  يَن(اْلُمْمرتَِ  ِمنْ  َتُكنْ  فائدة: )َفبلكثرة ا٤بنكرين كدعاايت ا٤بغرضْب كأمواؿ ا٤بشككْب. 
ال يشك النيب )ص( بوحي ربو ، ألف الشك يناُب اإلٲباف كالعصمة ، كإ٭با جاء ىذا النهي عن 

ٍعًتبىٍاري ييًفٍيدي )االً ف غرر الكم: الشك للنيب مع كونو معصـو من ابب التذكّب كالتوجيو كالعربة للٌناس 
ستحيل عليهم ا٤بعصية ٕبسب الطبيعة اٍلًعٍصمىةى( كالعصمة ليست غريزة ُب األنبياء )ع( ٕبيث ي
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البشرية ك٥بم القدرة على ا٤بعصية ، كإاٌل ٓب يكن ٥بم فضل كٓب يكونوا قدكة كألصبحوا ٦ببورين على 
ستقامة كا٤ببلئكة ، كإ٭با يستحيل صدكر ا٤بعصية منهم ، ألهنم أصبحت العصمة عندىم ملكة اال

ما يكره اإلنساف القذارة ، فيصح كا٢باؿ ىذه أف كقدرة ذاتية فتساموا عن ا٤بعصية ككرىوا ا٤بنكر ك
عتبار ، كىكذا نفهم النواىي الكثّبة ُب القرآف للحبيب يوجو للا تعأب لنبيو النهي هبذا اال

 .ُاألحزاب/ ﴾َواْلُمَناِفِقيَ  اْلَكاِفرِينَ  ُتِطعْ  َوال﴿ا٤بصطفى دمحم )ص( كقولو 
 ًَؤَْٗلََُنَب ًَََِٗبءًَُْْ ًَََِٗبءََٗب ًَؤَثْنَبءًَُْْ ؤَثْنَبءََٗب َٗلْعُ رَؼَبٌَُْا كَوَُْ اُْؼِِِْْ ِْٖٓ عَبءَىَ َٓب ثَؼْلِ ِْٖٓ كِْوِ ؽَبعَّيَ كََْٖٔ﴿ - ٔٙ

 ﴾اٌَُْبمِثِنيَ ػَََِ اَُِّوِ َُؼْنَخَ كَنَغْؼََْ َٗجْزَيَِْ صَُّْ ًَؤَْٗلٌََُُْْ
َتِهلْ : جادلك ،  َحاجَّكَ ،  تسمى آية املباىلة إلبتهاؿ كىو نتضرع ُب الدعاء كطلب : من ا نَػبػْ

: فمن جادلك ُب أمر عيسى بعد أف  املعىن .من للا أف يلعن الكاذب ، كاللعن يؤدم إٔب ا٥ببلؾ
 َوأَنْػُفَسَنا َوِنَساءَُكمْ  َوِنَساَءنَ  َوأَبْػَناءَُكمْ  أَبْػَناَءنَ  َنْدعُ  تَػَعاَلْوا )فَػُقلْ ستباف اكضح لك ا٢بق ك 

رج جاءت الركاايت الصحيحة من مصادر ا٤بسلمْب عامة لتؤكد أنو )ص( ٓب ٱبي  كىنا َوأَنْػُفَسُكْم(
 أَبْػَناَءنَ  )َنْدعُ للمباىلة سول أىل بيتو )ع( الذين أذىب للا عنهم الرجس كطهرىم تطهّبان كىم 

عا٤بْب فاطمة الزىراء )ع( سيدة نساء الَوِنَساءَُكْم(  )َوِنَساَءنَ ا٢بسن كا٢بسْب )ع(  َوأَبْػَناءَُكْم(
عن نفس النيب الشريفة مع علي )ع( كٮبا من نفس كاحدة موحدة متحدة ،  َوأَنْػُفَسُكْم( )َوأَنْػُفَسَنا
ةو  النيب )ص( (  ،: )أىانٍى كىعىًليٌّ ًمٍن شىجىرىةو كىٍاًحدى ًٍقٍي النٍَّاًس ًمٍن شىجىرو شىٌبَّ  )ثَّ ، َّٖ/٦ِبمع البيافكىابى

َتِهلْ  نتضرع إٔب للا كنقوؿ : اللهم إلعن الكاذب منا ُب شأف  اْلَكاِذِبَي( َعَلى ّلِلَِّ ا َلْعَنةَ  فَػَنْجَعلْ  نَػبػْ
متنعوا كأعطوا ا١بزية بعد أف رأكا أنو أحضر أىلو دكف اعيسى ، فلما دعاىم إٔب ا٤بباىلة ا٢با٠بة 

انو قومو فقاؿ أسقف ٪براف اي معشر النصارل إ٘ب ألرل كجوىان لو سألت للا أف يزيل جببلن من مك
: ال شيء أقول  وفيو دليلألزالو فبل تباىلوا فتهلكوا ، كىنا قبلوا ا١بزية ! يقوؿ الز٨بشرم كغّبه : 

ليوياٍ  منو على فضل أىل الكساء )أىل البيت( )ع( فقاؿ النيب )ص(: )كىاٍلًذٍم نػىٍفًسيى بػىيىًدًه لىٍو تػىبىٍاىى
نىٍازًيٍػرى كىالً  رًان(ٍضطىرىـى عى لىميًسخيويٍا ًقرىدىةن كىخى : أف وف صحيح مسلم .ّٖٕ/٦ِبمع البياف لىٍيًهمي اٍلوىٍاًدٍم انٍى

رسوؿ للا )ص( خرج كعليو كساء فجاء ا٢بسن فأدخلو ٍب جاء ا٢بسْب فأدخلو ٍب فاطمة ٍب علي 
رَُكمْ  اْلبَػْيتِ  َأْىلَ  الّرِْجسَ  َعْنُكمْ  لُِيْذِىبَ  اّلِلَُّ  يُرِيدُ  ِإمنََّا﴿ٍب قاؿ:  ، كبعد ّّاألحزاب/ ﴾اً َتْطِهري  َويَُطهِّ

  .ىذه ا٤بباىلة أعلن كثّب من الناس إسبلمهم كظهر إٲباهنم كسٌلموا تسليمان 
بصيغة ا١بمع كا٤بقصود  )َوِنَساَءَن(بصيغة ا١بمع كا٤بقصود ا٢بسن كا٢بسْب )ع(  : )أَبْػَناَءَن(فائدة

تكرٙب كاإلحَباـ زايدة ال بصيغة ا١بمع كا٤بقصود علي )ع( كىذا يدؿ على )َوأَنْػُفَسَنا(فاطمة )ع( 
ُب  عن النيب )ص( .متداد الرسوؿ )ص( كٞبلة الرسالة من بعده كأمناء على تبليغهاكالفضل ، كأهنم ا

ٍ تػىرىٍكتي ًفٍيكيمي الثػَّقىلىٍْبً ًكتىٍابي للًا كىًعتػٍرىٌبٍ أىٍىلى بػىٍيًٍبٍ مىٍا ًإٍف ٛبىىسٍَّكتيٍم هبًً  ٍا لىٍن تىضً حديث متواتر : )ًإٌ٘بً لُّويٍا مى
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 ) ًقىٍا حىٌبَّ يىرًدىٍا عىلىيَّ ا٢بٍىٍوضى ٍا لىٍن يػىٍفَبى ًإنػَّهيمى : )ًإ٭بَّىٍا مىثىلي أىٍىلي وعنو )ص(، َٕٖكنز العماؿ خرببػىٍعًدمى كى
) ٍا ىىلىكى ٍا ٪بىىٍا كىمىٍن ٚبىىلَّفى عىنػٍهى نىًة نػيٍوحو مىٍن رىًكبػىهى ًفيػٍ ثىًل سى  .ُّْٗٔكنز العماؿ خرب  بػىٍيًٍبً ًفٍيكيٍم كىمى

 ﴾اُْؾٌَُِْْ اُْؼَيِّيُ َُيٌَُ اَُِّوَ ًَبَِّٕ اَُِّوُ بِالَّ بَُِوٍ ِْٖٓ ًََٓب اُْؾَنُّ اُْوَظَضُ َُيٌَُ ىَنَا بَِّٕ﴿ - ٕٙ
: الذم قصصتو عليك  املعىن،  ُٕٔاألعراؼ/ ﴾يَػتَػَفكَُّروفَ  َلَعلَُّهمْ  اْلَقَصصَ  فَاْقُصصْ ﴿كقاؿ تعأب 

 )َوَماكا٢بق يعلو كال ييعلى عليو ، ال ما يدعيو النصارل كاليهود ُب شأف عيسى كمرٙب ىو ا٢بق ، 
ُ( ِإالَّ  ِإَلوٍ  ِمنْ  التوحيد ا٣بالص ُب الفكر كالقوؿ كالعمل ، كىذا رد على النصارل الذين يقولوف  اّلِلَّ

أحد ، كذك حكمة ال ذك العزة الذم ال يغالبو  اْلَِكيُم( اْلَعزِيزُ  ََلُوَ  اّلِلََّ  )َوِإفَّ إفَّ للا اثلث ثبلثة 
 .يساكيو أحد

 ﴾ثِبُُْٔلَِْلَِّٖ ػٌَِِْْ اَُِّوَ كَةَِّٕ رٌٌَََُّْا كَةِْٕ﴿ - ٖٙ
ستمركا على عنادىم فبل يليق هبم ا٢بق ، فإقطع  افإف أعرضوا عن التوحيد مع الرباىْب الساطعة ك 

قوٙب كللا عليم هبم كبلمك عنهم كفٌوض أمرىم إٔب للا فإهنم ينشدكف اإلفساد كىدـ قواعد الدين ال
 َوَمنْ ﴿،  ُٕ-ُٓالطارؽ/ ﴾ُرَوْيداً  َأْمِهْلُهمْ  اْلَكاِفرِينَ  َفَمهِّلْ  ، َكْيداً  َوَأِكيدُ  ، َكْيداً  َيِكيُدوفَ  ِإنػَُّهمْ ﴿

َتغِ  رَ  يَػبػْ  .ٖٓآؿ عمراف/ ﴾اْْلَاِسرِينَ  ِمنْ  اآلِخَرةِ  ِف  َوُىوَ  ِمْنوُ  يُػْقَبلَ  فَػَلنْ  ِديناً  اإِلْسبلـِ  َغيػْ
 ثَؼْؼبً ثَؼْؼُنَب َّزَّقِنَ ًَال شَْْئبً ثِوِ ُٗشْوِىَ ًَال اَُِّوَ بِالَّ َٗؼْجُلَ ؤَالَّ ًَثَْْنٌَُْْ ثَْْنَنَب ٌٍََاءٍ ًََِِٔخٍ بََُِ رَؼَبٌَُْا اٌُِْزَبةِ ؤَىََْ َّب هَُْ﴿ - ٗٙ

: كلمة متساكية مشَبكة بْب الطرفْب ال  َسَواء َكِلَمةٍ ﴾ٌََُُِِْٕٓٔ ثِإََّٗب اشْيَلًُا كَوٌٌُُُا رٌٌَََُّْا كَةِْٕ اَُِّوِ كًُِٕ ِْٖٓ ؤَهْثَبثبً
إختبلؼ فيها ، كلمة عادلة فيها إنصاؼ من بعضنا لبعض ، كال ميل فيها كال تطرُّؼ ألحد على 

أي مىعىوي ًمٍن حىٍيثي  .صاحبو كىي )كلمة اإلتفاؽ( كىي دعوة كقاعدة عامة لكل حوار علمي أف )تػىٍبدى
بُّ ، حىٌبَّ  بُّ !(ٰبًي تىًهٍي ًمٍن حىٍيثي ٙبًي   . تػىنػٍ

: قل اي أيها اليهود كالنصارل تعالوا إٔب كلمة سواء كلمة كفاؽ كمسائل نتساكل ُب فهمها املعىن
كاإلىتماـ هبا ، كلمة متفقْب عليها )مواضيع ال خبلؼ عليها( ٫بن كأنتم كال نشك فيها إطبلقان ، 

 )َأالَّ  .آف كىي كلمة التوحيد ا٣بالص ، كنؤجل الٍب فيها خبلؼألهنا أنزلت ُب التوراة كاإل٪بيل كالقر 
لدين ، كال ٪بعل غّبه شريكان ُب نوحده ابلعبادة ك٬بلص لو ا َشْيئاً( ِبوِ  ُنْشِرؾَ  َوال اّلِلََّ  ِإالَّ  نَػْعُبدَ 

( ُدوفِ  ِمنْ  َأْرَِبِبً  بَػْعضاً  بَػْعُضَنا يَػتَِّخذَ  )َوالستحقاؽ العبادة ا الناس بعضكم بعضان كال  كال يعبد اّلِلَِّ
يعلو بعضكم على بعض ، كالتذلل لو ككأ٭با يعبده كيطيعو طاعة عمياء فهو ٗبثابة إٚباذه رابٌن ييعبد 

)مىٍن أىٍصغىى ًإٔبى عن اإلماـ الصادؽ )ع(: ستعبلء عن التساكم اإلنسا٘ب امن دكف للا ، كرفع لو ك 
هي  ًطقو فػىقىٍد عىبىدى فقد عبد للا، كإف كاف الناطق عن إبليس فقد عبد  ، فإف كاف الناطق عن للاانٍى

كيكوف على حساب حرية اآلخرين كبطبلف لفطرتكم ككرامتكم ، ِْٔ/ِٕنوارٕبار األ( إبليس
هنداـ لبشريتكم ، كىذا ا٣بضوع الذليل خبلؼ كرامة اإلنساف كىو منهي عنو ، فبل ينبغي اك 



 132                         / اجلزء الثالث ٕٓٓة / عدد آَيهتا / مدني ٖ/ سورة آؿ عمراف  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر  
 

حيرٌان( بينما العبودية   للاي  لىكى جع قىدٍ فػى  غىٍّبًؾى  عىٍبدى  نونٌ تىكي  )الى  ف غرر الكم:للمؤمن أف يذؿ نفسو 
ـى ًبشىرىاًٍئًط ا٢ٍبيرًٌيًَّة أيىًٌلى ف غرر الكمستقامة ُب السلوؾ احرية ُب األرض كتزكية للنفس ك  : )مىٍن قىٍا

اٍـً ا٢ٍبيرًٌيًَّة أيًعٍيدى ًإٔبى الٌرًًؽ(،  : )ا٢ٍبيرُّ حيرٌّ كىلىٍو مىسَّوي الضُّري ، كىاٍلعىٍبدي أيضاً و يفو لًٍلًعٍتًق ، كىمىٍن قىصَّرى عىٍن أىٍحكى
( لذلك أصبحت من أفضل العبادات هتذيب العادات كٙبسْب ا٣بيليق ري هي اٍلقىدى   .عىٍبده كىًإٍف سىٍاعىدى

: قاؿ عدم بن حاًب الطائي ما كنا نعبدىم اي رسوؿ للا فقاؿ النيب )ص( :  سبب نزوؿ اآلية
اٍنػي  لُّويفى لىكيٍم كىٰبيىٌرًميويفى فػىتىأىخيذيكيفى ًبقىٍو٥بًًٍم ؟( فقاؿ نعم فقاؿ النيب )ص( ىيوى ذىٍاؾى )أىمىٍا كى تفسّب  ويٍا ٰبًي

عتبار ابلقلة ا: على أف ا٢بق ٯبب إتباعو من أمًٌ كعاءو خرج ، من غّب ف اآلية داللة  .ُُٓ/ُالنور
 فَػُقوُلوا تَػَولَّْوا )فَِإفْ أىٍىًلًو(  ًلًقلَّةً  ا٥بيدل طىرًٍيقى  وياٍ تىٍستػىٍوًحشي  )الى  :ٕٔٓف هنج الببلغة خطبة، كالكثرة

من التسليم  ُمْسِلُموَف( )ِبَِنَّ فإف أعرضوا عن اإلسبلـ كعاندكا فقولوا ٥بم  ُمْسِلُموَف( ِبَِنَّ  اْشَهُدوا
مستسلموف ألمر للا، موحدكف من دكنكم )أيها الضالوف( ٨بلصوف  كحده كا٣بضوع/ أم 

 اْلََياةُ  َوَغرَّتْػُهمْ  َوََلْواً  َلِعباً  ِدينَػُهمْ  اَّتََُّذوا الَِّذينَ  َوَذرِ ﴿كقولو   تَػَولَّْوا( فائدة: )فَِإفْ  .عبادتنا كديننا
نْػَيا ٍيئان  النَّاسي  يػىتػٍريؾي  الى ) :ف غرر الكم، َٕاألنعاـ/ ﴾الد   للاي  فػىتىحى  ًإالٌ  دينٍػيىاىيمٍ  إًلٍصبلحً  ًديًنًهمٍ  ًمنٍ  شى
 تىٍسلىٍم فىًإفٍ  !( كىكذا خاطب رسوؿ للا )ص( ىرقل ملك الرـك : )أىٍسًلمٍ ًمٍنوي  أىضىرُّ  ىيوى  مىا عىلىٍيًهمٍ 
، كىكذا خاطب الرسوؿ )ص( ملوؾ العآب هبذه َْٕ/ِاألمثلاألىرًيًسيًٌْبى(  ًإٍٍبى  عىلىٍيكى  فىًإفَّ  تػىوىلٍَّيتى 

ُكمْ  َأوْ  َوِإنَّ ﴿ية كقولو القوة كإلقاء ا٢بجة البالغة كالدعوة ال تزاؿ فت  َضبلؿٍ  ِف  َأوْ  ُىًدى َلَعَلى ِإَيَّ
، ىذا األسلوب ا٤برف ُب ا٢بوار كالنقاش ا٤بوضوعي فهو من خصائص العآب الواثق  ِْسبأ/ ﴾ُمِبيٍ 

بعلمو ، ككأنو يقوؿ ٣بصمو إٕبث كدقق لتعلم أم الفريقْب أىدل سبيبلن ، كيدع ٙبديد ا٤بهتدم 
َبؾ ا٤بسألة للتفكّب السليم كالتدبّب ا٢بكيم كهبدكء كحجة كبرىاف كحسن بياف منهما كالضاؿ كي

 ﴾...َأْحَسنُ  ِىيَ  ِِبلَِّت  َوَجاِدَْلُمْ  الََْسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  ِِبلِْْكَمةِ  رَبِّكَ  َسِبيلِ  ِإىَل  ادْعُ ﴿ككقولو : 
بلثة شركط مهمة ، الذم يناظر ابألسلوب األحسن كىو األحسن الذم يعتمد ث ُِٓالنحل/

ىي ا٤بوعظة ا٤بؤثرة الناجحة كالصادقة النوااي الََْسَنِة(  )َواْلَمْوِعَظةِ ا٢بجة اكمة  )ِبلكمة(
 ﴾ََيَْشى َأوْ  يَػَتذَكَّرُ  َلَعلَّوُ  لَيِّناً  قَػْوالً  َلوُ  فَػُقوال﴿أم ابلرفق كاللْب كقولو  َأْحَسُن( ِىيَ  ِِبلَِّت  )َوَجاِدَْلُمْ 

 .ْْطو/
  ﴾رَؼْوٌَُِِٕ ؤَكَال ثَؼْلِهِ ِْٖٓ بِالَّ ًَاإلِجنَُِْ اُزٌَّْهَاحُ ؤُْٗيَُِذْ ًََٓب بِثْوَاىَِْْ كِِ رُؾَبعٌَُّٕ َُِْ اٌُِْزَبةِ ؤَىََْ َّب﴿ - ٘ٙ

اي معشر اليهود كالنصارل ٓبى ٘بادلوف ُب إبراىيم كتزعموف أنو على دينكم ككل طائفة تضمو لنفسها 
 تَػْعِقُلوَف( َأَفبل بَػْعِدهِ  ِمنْ  ِإالَّ  َواإِلِْنيلُ  التػَّْورَاةُ  أُْنزَِلتْ  )َوَماكالبديهة قاؿ  فكذهبم للا ٗبنطق العقل

نزلت التوراة بعد إبراىيم أبلف سنة كنزؿ اإل٪بيل بعد إبراىيم أبلفي سنة ، فكيف يكوف إبراىيم 
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يػٍره ًمٍن ًعبىٍادىًة سىنىةو تػىفىكُّ : ) عن الصادؽ )ع(يهوداين أك نصرانيان ، فأين العقل الذم يفكر ؟   (ًر سىٍاعىةو خى
 .ُٗالرعد/ ﴾األَْلَبابِ  ُأْوُلوا يَػَتذَكَّرُ  ِإمنََّا﴿، ِّٔ/ُٕالبحار
 ال ًَْْؤَْٗزُ َّؼَُِْْ ًَاَُِّوُ ػٌِِْْ ثِوِ ٌَُُْْ ٌََُْْ كَِْٔب رُؾَبعٌَُّٕ كََِِْ ػٌِِْْ ثِوِ ٌَُُْْ كَِْٔب ؽَبعَغْزُْْ ىَاُالءِ ىَبؤَْٗزُْْ﴿ - ٙٙ

 ﴾رَؼٌََُِْٕٔ
اأىنٍػتيٍم جادلتم ٘بادؿ اليهود ُب  فالنصارل ، عتقادكماك  علمكم ُب ىي كما كاليهودية ا٤بسيحية ُب ىى

بعثة موسى كنبوتو، كاليهود ٘بادؿ النصارل كتبطل ألوىية عيسى )ع( كأنو إبن للا كىو اثلث ثبلثة 
كىو دين إبراىيم ، كما لكم  ِعْلٌم( ِبوِ  َلُكمْ  لَْيسَ  ِفيَما َُتَاج وفَ  )َفِلمَ )للا كاإلبن كركح القدس( 

ف هنج عتقادكم كتثبتوا من صحتو اكدين إبراىيم كأنتم ال تسّبكف على دينو ، تكلموا عن أنفسكم ك 
ان عىٍن كىالسَّاٍئًًر عىلىى غىٍّبً الطَّرًًيًق الى تىزًٍيديهي سيٍرعىةي السٍَّّبً إً   علمغىٍّبً العامل بػى ): ٗ٘ٔالببلغة خطبة اٌل بػيٍعدى

ينهى القرآف الكرٙب عن ا١بدؿ ا٤بذمـو ، ألنو عقيم كيدكر ُب حلقة مفرغة فائدة :  .الصَّوىٍاًب!(
(  أىٍكثػىقيوياٍ  ًإالَّ  قػىٍوـه  ضىلَّ  : )مىاٍ عن النيب )ص(،  ْغافر/ ﴾اْلَقَّ  ِبوِ  لُِيْدِحُضوا ِِبْلَباِطلِ  َوَجاَدُلوا﴿ ا١بٍىدىؿى

 .حقيقة إبراىيم )ع( تَػْعَلُموَف( ال َوأَنْػُتمْ  يَػْعَلمُ  )َواّلِلَُّ ، ُّٖ/ِالبحار
 ﴾أُُْشْوًِِنيَ ِْٖٓ ًَبَٕ ًََٓب َُِِْٓٔبً ؽَنِْلبً ًَبَٕ ًٌََُِْٖ َٗظْوَاِّْٗبً ًَال َّيٌُكِّّبً بِثْوَاىُِْْ ًَبَٕ َٓب﴿ - ٚٙ

: الذم الَِنيف  ُمْسِلماً( فاً َحِني َكافَ  )َوَلِكنْ ألنو كاف نبيان قبل ملة اليهود كالنصارل أبمد طويل 
 )َوَما: ا٤بوٌحد الذم أسلم كجهو  كأخلص لو  واملسلمترؾ العقائد الزائفة كثبت على اإلسبلـ 

عند   )اإلسبلـ(: فدين للا الواحد ىو  فائدة .ٓب يشرؾ اب طرفة عْب أبدان  اْلُمْشرِِكَي( ِمنْ  َكافَ 
ستسبلـ ألمره كا٣بضوع عاـ كالشامل ىو تسليم الوجو  كاالكلًٌ األنبياء )ع( فاإلسبلـ ٗبعناه ال

ينَ  ِإفَّ ﴿كا٣بالص ىو إسبلـ دمحم )ص(  )اإلسبلـ اْلاص(٤بنهجو كالطاعة لشريعتو ، أما   ِعْندَ  الدِّ
كىيىًدًه(،  ًلسىانًوً  ًمنٍ  النَّاسي  سىًلمى  مىنٍ  )اٍلميٍسًلمي : ٚٙٔف هنج الببلغة خطبة، ُٗآؿ عمراف/ ﴾اإِلْسبلـُ  اّلِلَِّ 

كىالى ٱبىيوينيوي كىالى  ،: )اٍلميٍسًلمي أىخيوي اٍلميٍسًلًم الى يىٍظًلميوي كىالى يىٍشًتميوي  عن النيب )ص( .كىو إسبلـ الشهادتْب
 .ْٕٕ، ْٕٓكنز العماؿ خرب  يىٍكًذبيوي كىالى ٱبىٍذيليوي(

 ﴾أُُْآِْنِنيَ ًَُُِِّ ًَاَُِّوُ آَٓنٌُا ًَاَُّنَِّٖ اُنَّجُِِّ ىَنَاًَ ارَّجَؼٌُهُ ََُِّنَِّٖ ثِةِثْوَاىَِْْ اُنَّبًِ ؤًَََُْ بَِّٕ﴿ - ٛٙ
ستجابوا دعوتو ُب زمانو كُب كل زماف انتساب إٔب دين إبراىيم ا٢بنيف الذين أحق الناس ابال

القيم إهنم ٞبلوا اإلسبلـ ا٣بالص كالتسليم الصحيح لدين للا  آَمُنوا( َوالَِّذينَ  النَّيب   )َوَىَذاكمكاف 
ككاف للا  اْلُمْؤِمِنَي( َوِل   )َواّلِلَُّ نطلقوا ُب سلَّم التقدـ ا٢بضارم ُب مسّبة تكاملية تصاعدية كاعية اف

ف هنج ،  ُُْالنساء/ ﴾َسِبيبلً  اْلُمْؤِمِنيَ  َعَلى ِلْلَكاِفرِينَ  اّلِلَُّ  ََيَْعلَ  َوَلنْ ﴿انصران كل مؤمن عرب التأريخ 
تيوي )نسبو(، كىًإفَّ عىديكَّ ٧بيىمَّدو : )ًإفَّ كى ٜٙالببلغة حكم مى ٕبَّ ٧بيىمَّدو )ص( مىٍن أىطىاٍعى للاى كىًإٍف بػىعيدىٍت ٢بٍي

 .)ص( مىٍن عىصىى للاى كىًإٍف قػىريبىٍت قػىرىاٍبػىتيوي(
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 ﴾َّشْؼُوًَُٕ ًََٓب ؤَْٗلََُيُْْ بِالَّ ُّؼٌَُِِّٕ ًََٓب ُّؼٌٌَُُِِّْْٗ ٌَُْ اٌُِْزَبةِ ؤَىَِْ ِْٖٓ ؿَبئِلَخٌ ًَكَّدْ﴿ - ٜٙ
رغبت ٝباعة من أىل الكتاب أف تعمل دعاايت مغرضة مشككة ُب معتقدات ا٤بسلمْب إلضبل٥بم 
عن سبيل للا ، كما تعمل األحزاب كا١بماعات ا٤بختلفة ا٤بنحرفة عن اإلسبلـ ُب ىذا العصر على 

 َأنْػُفَسُهْم( ِإالَّ  ُيِضل وفَ  َما)وَ نفس الغرض أبساليب متنوعة ، كىذا ىو الغزك الثقاُب ا١بديد كا٣بطّب 
ٝبلة حالية جيء هبا للداللة على رسوخ إٲباف ا٤بخاطبْب ، كتعود ىذه ا٢بملة التشكيكية ا٤بغرضة 
كاب٥با عليهم ، حيث أهنم يقتلوف بذرة اإلصبلح ُب نفوس ىؤالء ضحااي التشكيك كيلوثوف فطرهتم 

أهنم ال يضٌلوف إاٌل أنفسهم كٰبملوف أثقاالن  َيْشُعُروَف( ا)َومَ كنتائجها سلبية عليهم ُب مستقبل األايـ 
اٍ  فعىلىٍيوً  سىيًٌئىةن  سينَّة سىنَّ  )مىنٍ  عن النيب )ص(:مع أثقا٥بم،   يػىٍوـً  ًإٔبى  هًبىاٍ  عىًملى  مىنٍ  )إٜبها( كىًكٍزري  ًكٍزرىى

ٍا الى يىزًٍيغي  : )تػىرىٍكتيكيٍم عىلىى اٍلمىحىجَّةً عن النيب )ص(، ِٖٓ/ُٕالبحاراٍلًقيىٍامىًة(  ٍارًىى نػىهى ٍا كى ليهى اٍلبػىٍيضىٍاءى لىيػٍ
 ) ٍا ًإالَّ ىىاًٍلكه ٍا ًإٔبى غىٍّبًىى ىى  الرَّْْحَنُ  َلوُ  فَػْلَيْمُددْ  الضَّبلَلةِ  ِف  َكافَ  َمنْ  ُقلْ ﴿، كقولو ْٖ/ِركح البيافبػىٍعدى

 .ٕٓمرٙب/ ﴾َمّدا
 ﴾رَشْيَلًَُٕ ًَؤَْٗزُْْ َُِّوِا ثِأَّبدِ رٌَْلُوًَُٕ َُِْ اٌُِْزَبةِ ؤَىََْ َّب﴿ - ٓٚ

تنديد بتعصب أىل الكتاب ، إهنم يكفركف ابإلسبلـ كنبوة دمحم )ص( كصدؽ القرآف كىم يعلموف 
ٍاؿي  حقيقة أبف دمحمان نيب بشرت بو األدايف السابقة كلكن تكتموف ا٢بق ك٘بادلوف ابلباطل ، ك)ا١بًٍدى

ًل اٍلميٍشكً  بلىًت( )كالكفر اب( أَشل كأشد من الكفر آبايت للا ، حيث ُبٍ اٍلبىًدٍيًهيٍَّاًت ًمٍن أىٍشكى
 الكفر اب شامل كالكفر آبايت للا كفر جزئي.

 ﴾رَؼٌََُِْٕٔ ًَؤَْٗزُْْ اُْؾَنَّ ًَرٌَْزٌَُُٕٔ ثِبُْجَبؿَِِ اُْؾَنَّ رَِْجٌََُِٕ َُِْ اٌُِْزَبةِ ؤَىََْ َّب﴿ - ٔٚ
ابطبلن ؟ كالباطل حقان لتشوشوا ا٢بقيقة كتشككوا ُب الدين  ٓبى ٘بعلوف ا٢بق .: ٚبلطوف تَػْلِبُسوفَ 

بغيان  اْلَقَّ( )َوَتْكُتُموفَ القوٙب كتضلوف الناس عن سبيل للا ، أما يكفيكم ضبلؿ أنفسكم ؟ 
آؿ  ﴾اّلِلَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ُىوَ  َوَما اّلِلَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ُىوَ  َويَػُقوُلوفَ ﴿أبنكم كاذبوف  تَػْعَلُموَف( )َوأَنْػُتمْ كعدكاانن 

 ُب ا٢بديث، كىو عتاب للجميع لرضا بعضهم بفعاؿ البعض اآلخر من ا٤بنحرفْب ،  ٖٕعمراف/
كىكذا الدس كاللبس حصل فائدة :  .ِّ/ٓتفسّب الكاشف )السَّاًٍكتي عىٍن ا٢بٍىقًٌ شىٍيطىٍافه أىٍخرىٍس(

ُب ا٢بديث الشريف ُب كل األدايف ، إهنم دسوا كلبسوا ُب التأريخ اإلسبلمي، كدسوا كلبسوا 
فتفرقت الناس إٔب مذاىب ، كدسوا كلبسوا ُب تفسّب القرآف كلكن للا تعأب حفظ القرآف كنص 

كدسوا كلبسوا ُب رجاؿ ا٢بديث كُب العقائد  ٗا٢بجر/ ﴾َلَاِفُظوفَ  َلوُ  َوِإنَّ  الذِّْكرَ  نَػزَّْلَنا ََنْنُ  ِإنَّ ﴿
لواف ٨بتلفة كأبساليب فنية تنطلي على البسطاء فإهنم .. كما يزاؿ ىذا الكيد قائمان كلكن أب.كىكذا

ـ  ٱبلطوف السيمَّ ابلعسل كيشوىوف ا٢بقائق كيشيعوف الفساد كيعرضونو إٔب الناس على أنو تقدُّ
 كتطوُّر كالسيما بوسائل اإلعبلـ ا٤بتنوعة ا٤برئية كا٤بسموعة كا٤بقركءة.
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 ﴾َّوْعِؼٌَُٕ َُؼََِّيُْْ آفِوَهُ ًَاًْلُوًُا اُنَّيَبهِ ًَعْوَ آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ػَََِ ؤُْٗيٍَِ ثِبَُّنُِ ِٓنٌُاآ اٌُِْزَبةِ ؤَىَِْ ِْٖٓ ؿَبئِلَخٌ ًَهَبَُذْ﴿ - ٕٚ
تشّب اآلية بظاىرىا إٔب خدعة ماكرة أخرل إتفق عليها ٝباعة من أىل الكتاب ، كذلك بدسهم 

كيرتدكا عنو  آِخَرُه( َواْكُفُروا النػََّهارِ  )َوْجوَ بعض أتباعهم ليدخلوا ُب عداد ا٤بؤمنْب ُب مطلع النهار 
ُب آخره، عسى أف يقع بعض ضعاؼ العقوؿ من ا٤بسلمْب ُب التشكيك كٱبلقوف البلبلة 

لعلهم بزرع الشكوؾ يَباجعوف عن دينهم كٓب ينتشر اإلسبلـ ،  يَػْرِجُعوَف( )َلَعلَُّهمْ كاإلضطراب بينهم 
، فبل تغفلوا عنهم فليس ٗبغفوؿ عنكمكال تزاؿ ىذه ا٣بدع ا٤بضللة تبتكر كتتطوٌ   .ر حٌب ىذا اليـو

ٍاًد ا٢بًٍٍس( فإحذركا من اإلخَباقات ُب صفوؼ ا٤بسلمْب  .)اٍلغىٍفلىةي ًمٍن فىسى
 هَُْ هَثٌُِّْْ ػِنْلَ ُّؾَبعًٌُُّْْ ؤًَْ ؤًُرِْزُْْ َٓب ِٓضََْ ؤَؽَلٌ ُّاْرََ ؤَْٕ اَُِّوِ ىُلٍَ اُْيُلٍَ بَِّٕ هَُْ كِّنٌَُْْ رَجِغَ َُِْٖٔ بِالَّ رُآِْنٌُا ًَال﴿ - ٖٚ

 ﴾ػٌَِِْْ ًَاٍِغٌ ًَاَُِّوُ َّشَبءُ َْٖٓ ُّاْرِْوِ اَُِّوِ ثَِْلِ اُْلَؼََْ بَِّٕ
قاؿ بعض أىل الكتاب لبعضهم : كال تثقوا ٗبن ال يتبع دينكم ،  ال تفشوا أسراركم إاٌل ألمثالكم ، 

عتقادات الباطنية ا٤برفوضة ُب القرآف كقولو ذا شأف االكال تثقوا أبحد إاٌل إذا كاف على دينكم ، كى
، القرآف يدعو إٔب نشر الرسالة كفتح  ٕٔا٤بائدة/ ﴾رَبِّكَ  ِمنْ  ِإلَْيكَ  أُنِزؿَ  َما بَػلِّغْ  الرَُّسوؿُ  أَيػ َها َيَ ﴿

( ُىَدى اَْلَُدى ِإفَّ  )ُقلْ مدارس لتعليمها كىكذا كل رساالت السماء  ُب  ا٥بداية ىدؼ أساس اّلِلَِّ
 من ا٥بداية كيريد يشاء من يهدم كللا للا من رساالت السماء ، كغاية سعي كل مؤمن ؛ كأىم نعمة

 شؤكف كل كتشمل ا٤بقصود الشيء على داللة : واَلداية ىداية كتاب كلو كالقرآف ، كاف دين أم
 كإٲباهنم مكعقو٥ب مستوايهتم كتنوع الناس مقادير ختبلؼا ٕبسب ا٥بداية مقادير كتتنوع ا٢بياة،

هي( للاً  هًبيدىل ٍىتىدىلا )مىنٍ  :غرر الكم ف ، ّاألعلى/ ﴾فَػَهَدى َقدَّرَ  َوالَِّذي﴿  إٔب إالٌ  ىدل فبل ، أىٍرشىدى
 ٥با مؤىل ىو من لكل مفتوحة مائدة كا٥بداية اإلٲباف، اثبت ألنو لىوي  ميًضلَّ  فىبل اَللَّي  يػىٍهدً  كىمىنٍ  ، للا ىدل

 َما ِمْثلَ  َأَحدٌ  يُػْؤَتى )َأفْ  فقاؿ اليهود كبلـ بقية عَباضاال ذلك بعد تعأب ذكر ٍب ، عَباضيةا كا١بملة ،
 ، ًدينىكيمٍ  تىًبعى  ًلمىنٍ  ًإالَّ  تصدقوا ال  لبعض بعضهم اليهود يقوؿ أم رَبُِّكْم( ِعْندَ  َُيَاج وُكمْ  َأوْ  ُأوتِيُتمْ 

 ابلنبوة إالٌ  ألحد تعَبفوا كال ، فكذبوه كإالٌ  فصدقوه لدينكم متبعان  كاف فإف النبوة إدعى فيمن كأنظركا
 فإذا ، ربكم عند بو ٰباجوكم أف كخشية ، أكتيتم ما مثل أحد يؤتى أف خشية ، دينكم على كاف إذا

 عن النبوة نفي كغرضهم ، القيامة يـو عليكم ا٢بجة لو تكوف دينو ُب تدخلوا كٓب )ص( دمحم بنبوة أقررًب
 النبوة فضل كالسيما للا بيد كلو الفضل إف قل َيَشاُء( َمنْ  يُػْؤتِيوِ  اّلِلَِّ  بَِيدِ  َفْضلَ الْ  ِإفَّ  )ُقلْ ،  )ص( دمحم

 ﴾ِرَسالََتوُ  ََيَْعلُ  َحْيثُ  َأْعَلمُ  اّلِلَُّ ﴿ عربيان  أـ إسرائيليان  أكاف سواء ٥با كفؤ ىو من لرسالتو ٱبتار فا ،
 .٥با أىل ىو من كيعلم النعم كاسع كللا َعِليٌم( َواِسعٌ  )َواّلِلَُّ  ، ُِْاألنعاـ/

 ﴾اُْؼَظِِْْ اُْلَؼَِْ مًُ ًَاَُِّوُ َّشَبءُ َْٖٓ ثِوَؽَْٔزِوِ َّقْزَضُّ﴿ - ٗٚ
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فهو سبحانو حكيم كيتصرؼ ٕبكمة ابلغة ، فهو ٱبتص ابلنبوة من  َيَشاُء( َمنْ  ِبَرْْحَِتوِ  )ََيَْتص  
كٱبتص من عباده من يراه جديران  يشاء ٩بن لو مؤىبلت خاصة تتناسب مع ىذه ا٤بسؤكلية الكبّبة

كفضل للا  اْلَعِظيِم( اْلَفْضلِ  ُذو )َواّلِلَُّ ،  ُّاإلنساف/ ﴾َرْْحَِتوِ  ِف  َيَشاءُ  َمنْ  يُْدِخلُ ﴿برٞبتو كقولو 
 .: )رىًحمى للاي ًإٍمرًئن عىرىؼى قىٍدرىهي كىٓبٍى يػىتػىعىدَّ طىٍورىهي(ف غرر الكممطلق ببل حدكد ، 

 مَُِيَ هَبئِٔبً ػََِْْوِ كُْٓذَ َٓب بِالَّ بَُِْْيَ ُّاَكِّهِ ال ثِلِّنَبهٍ رَإَْٓنْوُ بِْٕ َْٖٓ ًَِٓنْيُْْ بَُِْْيَ ُّاَكِّهِ ثِوِنـَبهٍ رَإَْٓنْوُ بِْٕ َْٖٓ اٌُِْزَبةِ َِؤَىْ ًَِْٖٓ﴿ - ٘ٚ

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ ًَىُْْ اٌَُْنِةَ اَُِّوِ ػَََِ ًََّوٌٌَُُُٕ ٍَجٌَِْ األُِِّّْٓنيَ كِِ ػََِْْنَب ٌََُْْ هَبٌُُا ثِإََّٗيُْْ
: كصف قرآ٘ب كاقعي ٢بالة أىل الكتاب من املعىن  .ا٤بقصود ًبًقنطىار ىنا الكثرة كمن الدينار القلة

ُهمْ ئتمنتو على ا٤باؿ مهما يكن كثّبان يؤده كامبلن غّب منقوص اىو غاية ُب األمانة ، إنك لو   )َوِمنػْ
هِ  ال رٍ ِبِديَنا ََتَْمْنوُ  ِإفْ  َمنْ   َما )ِإالَّ كمنهم من ىو عكس ذلك ال يؤٛبن على دينار كاحد  ِإلَْيَك( يُػَؤدِّ

 )َذِلكَ كإذا أداه فإ٭با ابألتعاب كا٤بشقات كتلح عليو كتقاضيو كلو ابلقوة يؤديو  قَاِئماً( َعَلْيوِ  ُدْمتَ 
َنا لَْيسَ  قَاُلوا ِِبَنػَُّهمْ  يِّيَ  ِف  َعَليػْ الَسِبيل  .: العرب ككل الذين ليسوا على دينهم يِّيَ األُمِّ  َسِبيٌل( األُمِّ

أىل الكتاب أمواؿ األميْب ، ألهنم زعموا أبف للا ال ٰباسبهم على  ستحلَّ اا٤بؤاخذة كالذنب ، : 
ستصغاران لآلخرين استكباران من أنفسهم ك اىذا اإلغتصاب كأخذ الراب منهم كىضم حقوقهم 

 يَػْعَلُموَف( َوُىمْ  اْلَكِذبَ  اّلِلَِّ  َعَلى )َويَػُقوُلوفَ موف أنٌو كذب كينسبوف ذلك الكذب إٔب للا كىم يعل
عتداء على حقوؽ الناس كىو من كىم يكذبوف عن عمد كتصميم كيعلموف أف للا ال يرضى اال

ثٍػرىًة صىبلىهًتًٍم كىصىوٍ  عن الرسوؿ )ص(فائدة :  .فَباءاتأعظم ا١برائم كأقبح اال ًمًهٍم ، : )الى تػىٍنظيريكيٍا ًإٔبى كى
ٍعريكيًؼ كىطىٍنطىنىًتًهٍم اًبللٍَّيًل ، كىلىًكٍن أيٍنظيريكيٍا ًإٔبى ًصٍدًؽ ا٢بٍىًدٍيًث كىأىدىٍاًء  ثٍػرىًة ا٢بٌٍجًٌ كىاٍلمى  األىمىاٍنىًة(كىكى

: )التػَّبىجُّحي اًبٍلمىعىٍاًصٍي ف غرر الكمكلو كانوا فساقان ، أنظركا إٔب معامبلهتم مع الناس،  ٗصُٕالبحار
: )مىٍن عىظَّمى ًدٍينى للًا عىظَّمى حىقَّ ًإٍخوىاٍنًًو ،  األخواف حقوؽ ف )ع( عن اإلماـ الصادؽ قٍػبىحي ًمٍن ريكيويهًبىا( ،أى 

 .َِّ/ْٕالبحار ٍستىخىفَّ إبًًٍخوىاٍنًًو(اً ٍستىخىفَّ ًبًديًٍنًو اً مىٍن 
 ﴾أُُْزَّوِنيَ ؾِتُُّّ اَُِّوَ كَةَِّٕ ًَارَّوََ ثِؼَيْلِهِ ؤًَْكََ َْٖٓ ثَََِ﴿ - ٙٚ

ستهانة عليكم ُب األميْب سبيل ، ىم مسؤكلوف كمعاقبوف على اال )بَػَلى(عبلقة اآلية ٗبا قبلها 
إف للا ٰبب الوفاء ابلعهد كالوعد كالعقد  املعىن .ستخفاؼ ٕبقوقهمأبماانت الناس غّب اليهود كاال

دلت اآلية على تعظيم أمر  فائدة : .مع كل الناس ألهنا من عبلمات ا٤بتقْب كللا ٰبب ا٤بتقْب
عن النيب الوفاء ابلعهد لتعظيم أمر للا كالشفقة على عباد للا، كالوفاء ابلعهد مشتمل عليهما معان ، 

 ًدٍينى  الى ال إٲباف ًلمىٍن ال أماف لو، : )وعنو )ص(، ُُٓ/ٕٕالبحار: )حيٍسني اٍلعنٍهًد ًمنى اإلٲٍبىٍاًف(  )ص(
ستقامة ُب الفكر اك : فإهنا كقاية من الذنوب كالعيوب  أما التقوى، ُِٗ/ّا٤براغي( لىوي  عىٍهدى  الى  ًلمىنٍ 
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، كفيها رضا للا كحيسني ا٣بيليق ككرع ذاٌب عن ااـر كإف فيها مفتاح الصبلح كالقوؿ كالعمل
التػٍَّقوىل(.ف غرر الكمكمصباح النجاة،   : )مىٍا أىٍصلىحى الدًٌٍيني كى

 ٌََّّْ بَُِْْيِْْ َّنْظُوُ ًَال اَُِّوُ ٌَُُِِّّٔيُْْ ًَال آفِوَحِ كِِ َُيُْْ فَالمَ ال ؤًَُُْئِيَ هَِِْالً صََٔنبً ًَؤََّْٔبِٗيِْْ اَُِّوِ ثِؼَيْلِ َّشْزَوًَُٕ اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ - ٚٚ

 ﴾ؤٌَُِْْ ػَنَاةٌ ًََُيُْْ ُّيًَِّْيِْْ ًَال اُْوَِْبَٓخِ
معُب عاـ يشمل كل ما أمر للا  وعهد هللاالذم عقدكه ،  الذين يستبدلوف ابلعهد كالوعد كالعقد

مقابل متاع ا٢بياة الدنيا  َقِليبًل( )ََثَناً القسم اب الكاذب  )َوَأَْيَاهِنِْم(بو، كفرضو اإلنساف على نفسو 
م ليس ٥ب اآلِخَرِة( ِف  ََلُمْ  َخبلؽَ  ال )ُأْوَلِئكَ من جاه أك ماؿ أك منصب ككل متاع الدنيا قليل ، 

 ُيَكلُِّمُهمْ  )َوالحظ كال نصيب من رٞبة للا تعأب ُب اآلخرة كىناؾ )الى يػيٍنًجٍي عىمىله ًمٍن ديكيًف رىٍٞبىةو( 
يهملهم كيعرض عنهم ، كال ينظر إليهم بعناية كرٞبة يـو يقـو  اْلِقَياَمِة( يَػْوـَ  ِإلَْيِهمْ  يَػْنظُرُ  َوال اّلِلَُّ 

كال يطهرىم من الذنوب  يُػزَكِّيِهْم( )َوالإٔب مبلئكة العذاب كل أمرىم و الناس لرب العا٤بْب بل ي
: )مىٍن حىلىفى عىلىى  عن النيب )ص( .موجع أَلِيٌم( َعَذابٌ  )َوََلُمْ كالعيوب كناية عن غضبو كسخطو 

ٍْبو يػىٍقتىًطعي هًبىٍا مىٍاؿى أىًخٍيًو لىًقيى للاى عىزَّ كىجىلَّ كىىيوى عىلىٍيًو غىٍضًبٍافه( ، فأ ٦بمع  نزؿ للا ىذه اآليةٲبًى
( )ِبَعْهدِ كل ىذا التهديد كالوعيد ُب اآلية تتجلى أٮبية الوفاء   فائدة : .ّٖٗ/ِالبياف كاإلٲباف  اّلِلَِّ

بتشريعاتو كجعلها ٭بوذجان ٢بياة حضارية متقدمة ، ككذلك أٮبية الوفاء ابلعهد بْب الناس ، كالعمل 
ك إلشاعة ركح الثقة لكل ٦بتمع انىض ٮبتو على قدر ٗبقتضى القسم الشرعي كاألٲباف ا٤بغلظة كذل

: )ًإفَّ للاى ٓبٍى يػىبػٍعىٍث نىًبيىان قىطُّ ًإالَّ ًبًصٍدًؽ ا٢بٍىًدٍيًث كىأىدىٍاًء األىمىاٍنىًة ًإٔبى اٍلبػىرًٌ عن اإلماـ الصادؽ )ع( .مهمتو
عن النيب ، بلؽ مباشرة: أف اإلسبلـ يرتبط ابألخ تدلنا اآلية والديث .ِصُٕالبحار كىاٍلفىٍاًجًر(

كيرتبط ابلعبادات الٍب تقَبف اب٤بعامبلت ، ُِٓٓكنز العماؿ خرب)اإلسبلـ حيسني ا٣بيليق(  )ص(
 .كيرتبط الوفاء ابلعهد مع الناس ٗبثابة كفاء العهد مع للا ، ككلها من أجل حفظ مصاّب الناس

 ىٌَُ ًََٓب اَُِّوِ ػِنْلِ ِْٖٓ ىٌَُ ًََّوٌٌَُُُٕ اٌُِْزَبةِ ِْٖٓ ىٌَُ ًََٓب اٌُِْزَبةِ ِْٖٓ ُِزَؾََْجٌُهُ بٌُِْزَبةِثِ ؤََُِْنَزَيُْْ ًٌََُِّْٕ َُلَوِّوبً ِٓنْيُْْ ًَبَِّٕ﴿ - ٛٚ

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ ًَىُْْ اٌَُْنِةَ اَُِّوِ ػَََِ ًََّوٌٌَُُُٕ اَُِّوِ ػِنْلِ ِْٖٓ
نتهم لينطقوا اآلايت بشكل ٧برؼ : من اللي كىو اللف كالفتل ، كا٤براد أهنم يفتلوف ألس يَػْلُووفَ 

: كإف من اليهود طائفة ٨بادعة مراكغة يفتلوف ألسنتهم  املعىن .ليوٮبوا الٌناس أف الكتاب جاء هبذا
 ِمنْ  ُىوَ  َوَما اْلِكَتابِ  ِمنْ  )لَِتْحَسُبوهُ لتحريف معا٘ب الكتاب كتبديل كبلـ للا بعيدان عن ا٤براد منو 

 ِمنْ  ُىوَ  )وَ يَػُقوُلوفَ ٌرؼ من كبلـ للا كما ىو إالٌ تضليل كخداع كإبتداع لتظنوا اف ىذا ا اْلِكَتاِب(
( ِعْندِ  ِمنْ  ُىوَ  َوَما اّلِلَِّ  ِعْندِ  كينسبوف ما يبتدعونو إٔب للا كىو كذب على للا ، كما قالوه ليس  اّلِلَِّ

ذلك الكذب  يَػْعَلُموَف( مْ )َوىُ الصريح  اْلَكِذَب( اّلِلَِّ  َعَلى )َويَػُقوُلوفَ فيو شيء من عند للا 
كرد أهنم كانوا يبدلوف صفة النيب )ص( ا٤بوجودة ُب التوراة بكلمات ٨بادعة  -ٔفائدة :  .فَباءكاال
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آفة رجاؿ  -ٕ .فَباءن متعمدان كقحان على للا سبحانواال تنطبق عليو ، ٍب ينسبوهنا إٔب التوراة كذابن ك 
:  عن اإلماـ الصادؽ )ع(على الدين كعلى ا٤بتدينْب ،  الدين حْب يكونوف رجاؿ دنيا فيكونوف خطران 

ا ُب  دىخىلى  )مىنٍ  ينً  ىىذى ا الرًٌجىاؿي  ًمٍنوي  أىٍخرىجىوي  اًبلرًٌجىاؿً  الدًٌ  اًبٍلًكتىابً  ًفيوً  دىخىلى  كىمىنٍ  ًفيًو ، أىٍدخىليوهي  كىمى
!( أىفٍ  قػىٍبلى  ا١ٍبًبىاؿي  زىالىتً  كىالسُّنَّةً    .َُٓ/ِالبحار يػىزيكؿى

 ًٌٌُُٗا ًٌََُِْٖ اَُِّوِ كًُِٕ ِْٖٓ ُِِ ػِجَبكاً ًٌٌُُٗا ُِِنَّبًِ َّوٌٍَُ صَُّْ ًَاُنُّجٌَُّحَ ًَاُْؾٌَُْْ اٌُِْزَبةَ اَُِّوُ ُّاْرَِْوُ ؤَْٕ ُِجَشَوٍ ًَبَٕ َٓب﴿ - ٜٚ

ٌَُٕ ًُنْزُْْ ثَِٔب هَثَّبِِّْٗنيَ  ﴾رَلْهٌٍَُُٕ ًُنزُْْ ًَثَِٔب اٌُِْزَبةَ رُؼَِِّٔ
آف الكرٙب ىنا إٔب النصارل كيكشف ٙبريفاهتم العقائدية ، مؤكدان أف اإلنساف الذم يؤتيو يتجو القر 

للا الكتاب ا٥بادم كا٢بكمة كالنبوة فيصل إٔب كماؿ العلم كاإلٲباف ، مثل ىذا اإلنساف ال ٲبكن أف 
ٍب يدعو الناس إٔب عبادة  (اّلِلَِّ  ُدوفِ  ِمنْ  ِل  ِعَباداً  ُكونُوا ِللنَّاسِ  يَػُقوؿَ  )ثَّ ينحرؼ عن رسالتو 

 ََيَْعلُ  َحْيثُ  َأْعَلمُ  اّلِلَُّ ﴿نفسو دكف عبادة للا ، إف الذم ٱبتاره للا سبحانو لرسالتو عن علم 
، كىذا ردٌّ على من  ِّالدخاف/ ﴾اْلَعاَلِميَ  َعَلى ِعْلمٍ  َعَلى اْختَػْرَنُىمْ  َوَلَقدْ ﴿، ُِْاألنعاـ/ ﴾ِرَسالََتوُ 

عن اإلماـ الصادؽ )ع( كاف رسوؿ ، الغلو فيهم كلياء صفة من صفات الربوبية أك يلصق ابألنبياء كاأل
ان قػىٍبلى أىٍف يػىتًَّخذى٘ب نىًبيىان(هللا )ص( يقوؿ ٍب تبل ىذه  : )الى تػىٍرفػىعيوي٘بٍ فػىٍوؽى حىقًٌٍي فىًإفَّ للاى تػىعىٍأبى ًإٚبَّىذى٘بٍ عىٍبدى

بُّ : ٕبى  ذىٍنبى  كىالى  ًإثٍػنىٍافً  ُبَّ  : )يػىٍهلىكي )ع(وعن اإلماـ علي  ّٕٓ/ُنور الثقلْباآلية،   كىميٍبًغضه  ميٍفًرطه ، ٧بًي
ان، كرباءة عيسى بن مرٙب )ع( من دًٌ ، كإان لنربأ إٔب للا تعأب ٩بن يغلو فينا فرفعنا فوؽ حى ميٍفًرطه 

 ِف  تَػْغُلوا ال بِ اْلِكَتا َأْىلَ  َيَ  ُقلْ ﴿منهي عنو ُب القرآف  والغلو ّٖٓ/ُنور الثقلْب (النصارل
ريكاوعن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ٕٕا٤بائدة/ ﴾ِديِنُكمْ   اٍلغيبلىةى  فىًإفَّ  يػيٍفًسديكىيمٍ  الى  اٍلغيبلىةى  شىبىاًبكيمي  عىلىى : )إٍحذى

للاً  للًا ، ًلًعبىٍادً  الرُّبػيويبًيَّةى  كىيىدَّعيويفى  للاً  عىظىمىةى  كىييصىغًٌريكفى  خىٍلقو للاً  شىرُّ   اٍليػىهيودً  ًمنى  لىشىرٌّ  اٍلغيبلىةى  ًإفَّ  كى
( ا٣بطّبة كالكثّبة ُب الغلوراجعوا أحاديث ) ِٔٔ/ِٓالبحار كىالًَّذينى أىٍشرىكيوياٍ(! كىاٍلمىجيوسً  كىالنَّصىٍارىل

: حالة من الضبلؿ ا٣بطّب كىو ٘باكز ا٢بد ا٤بعقوؿ ُب القناعات والغلومصادر ا٢بديث للتوسعة، 
التطرؼ كالتعصب ُب ا٢بب كالبغض كا٤بغإب ال يعرؼ كيف ٰبب كال  ا٤بفرطة ُب دين للا، كىو

 ُكونُوا )َوَلِكنْ ،  ٖٕآؿ عمراف/ ﴾اْلِكَتابِ  ِمنْ  ُىوَ  َوَما اْلِكَتابِ  ِمنْ  لَِتْحَسُبوهُ ﴿يعرؼ كيف يبغض 
نِيَِّي( لصادؽ معها الراب٘ب ا٤بنسوب إٔب طاعة الرب كالعآب برسالتو كاافظ عليها كالعامل هبا كا َرِبَّ

كا٤بضحي من أجلها كالداعية ٥با ، كالراب٘ب يدعو الناس إٔب عبادة للا كحده ، كٯبعلوهنم رابنيْب 
نقطاع ُب طاعتو مستقيمْب ُب سلوكهم ، كما يقاؿ رجل إ٥بي إذا كاف مقببلن على معرفة اإللو كاال

ُتمْ  )مبَا م الكتاب كدراستو كتعليمو كالعمل بو فبعلًٌ  وَف(َتْدُرسُ  ُكنُتمْ  َومبَا اْلِكَتابَ  تُػَعلُِّموفَ  ُكنػْ
اٍبىوي كىًإالَّ ًإٍرٙبىىلى عىٍنوي(  ّّصِالبحار كالصدؽ معو يكوف اإلنساف رابنيان ك)اٍلًعٍلمي مىٍقريكيفه اًبٍلعىمىًل فىًإٍف أىجى



 / اجلزء الثالث ٕٓٓ/ مدنية / عدد آَيهتا  ٖ/ سورة آؿ عمراف  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    141
 

و )الى كتقدٙب التعليم على الدراسة لزايدة شرؼ التعليم كالعمل بو على دراسة العلم دكف تعليمو ألن
 يػٍرى ُبٍ ًعٍلمو الى يػىنػٍفىعي(خى 

(ف غرر الكم  .: )اٍلًعٍلمي ًبغىٍّبً اٍلعىمىًل كىابىٍؿه ، كىاٍلعىمىلي ًبغىٍّبً اٍلًعٍلًم ضىبلىؿه
 ﴾ٌََُُِِْٕٓٔ ؤَْٗزُْْ بِمْ ثَؼْلَ ثِبٌُُْلْوِ ؤََّإُْٓوًُُْْ ؤَهْثَبثبً ًَاُنَّجِِّْنيَ أَُْالئٌَِخَ رَزَّقِنًُا ؤَْٕ َّإُْٓوًَُْْ ًَال﴿ - ٓٛ

النيب على إطبلؽ معناه ىو النموذج لئلنساف الراب٘ب الذم يقتدل بو ، كال ٲبكن أف يدعو الناس 
  ُمْسِلُموَف( أَنْػُتمْ  ِإذْ  بَػْعدَ  ِِبْلُكْفرِ  )َأأيَُْمرُُكمْ إٔب إٚباذ ا٤ببلئكة كاألنبياء أرابابن ييعبدكف من دكف للا 

فإهنا كفر، بعد أف كاف الناس مسلمْب ابلفطرة ، كركز األنبياء ركح  كيف أيمركم بعبادة غّب للا
كهبذا يرفض القرآف الكرٙب اإلتباع األعمى من فائدة :  .التوحيد كالتسليم ٤بنهج للا ُب البشرية

إنساف إلنساف، فاإلسبلـ خٌلص البشرية من عبادة األصناـ ا٢بجرية كما خٌلصهم من عبادة 
ا خلصهم من أية عبادة لغّب للا عز كجل ، فإف العبودية  حرية ُب األرض األصناـ البشرية ، كم

ف ككرامة لئلنساف كتقدـ ُب ا٢بياة كسعادة ُب الدارين ، كالعبودية لغّب للا خسارة بكل ا٤بقاييس ، 
ـى ًبشىرىاًٍئًط اٍلعيبػيويًديًَّة أيىًٌلى لًٍلًعٍتقً غرر الكم  ٍن أيصيويًؿ اٍلعيبػيٍوًديًَّة أيًعٍيدى ًإٔبى الٌرًًؽ!كىمىٍن قىصَّرى عى  (: )مىٍن قىٍا

 .على قدر العبودية تكوف الرٞبة كيكوف رضا للا
 وِثِ َُزُآِْنَُّٖ َٓؼٌَُْْ َُِٔب ُٓظَلِّمٌ هٌٌٍٍَُ عَبءًَُْْ صَُّْ ًَؽٌَِْٔخٍ ًِزَبةٍ ِْٖٓ آرَْْزٌُُْْ ََُٔب اُنَّجِِّْنيَ ِْٓضَبمَ اَُِّوُ ؤَفَنَ ًَبِمْ﴿ - ٔٛ

 ﴾اُشَّبىِلَِّٖ ِْٖٓ َٓؼٌَُْْ ًَؤََٗب كَبشْيَلًُا هَبٍَ ؤَهْوَهَْٗب هَبٌُُا بِطْوُِ مٌَُُِْْ ػَََِ ًَؤَفَنْرُْْ ؤَؤَهْوَهْرُْْ هَبٍَ ًََُزَنْظُوَُّٗوُ
: كاإلصر ىو العهد الثقيل ألنو ثقل على صاحبو فبل يتهاكف ِإْصِري .: العهد ا٤بوثَّق ا٤بؤكدامِليثَاؽ
: ُب إطار تنزيو األنبياء من دعاكل أىل الكتاب بنسبة اإللوىية املعىن .لتزمو كعاىد عليوفيما إ

كالتفرد ٥بم ، يرسم القرآف الكرٙب ىذا ا٤بشهد العظيم حيث أخذ للا ا٤بيثاؽ كالعهد ا٤بؤكد من النبيْب 
ُتُكمْ  )َلَما  ِبوِ  َلتُػْؤِمُننَّ  َمَعُكمْ  ِلَما ُمَصدِّؽٌ  َرُسوؿٌ  َجاءَُكمْ  )ثَّ ٥بداية البشرية  َوِحْكَمٍة( ِكَتابٍ  ِمنْ  آتَػيػْ

ٍب جاء بعد النبيْب رسوؿ من للا ، كىنا عمم األنبياء كخصص رسوؿ من للا لعظمتو  َولَتَػْنُصُرنَُّو(
كألٮبيتو كالتمهيد لظهوره كىو سيد ا٤برسلْب كخاًب النبيْب دمحم )ص( حيث عيسى بشر بو 

راً ﴿ ُب آية البشارة : )مىٍا  عن اإلماـ علي )ع(،  ٔالصف/ ﴾َأْْحَدُ  امْسُوُ  بَػْعِدي ِمنْ  ِت أيَْ  ِبَرُسوؿٍ  َوُمَبشِّ
ٍيًو أبًىٍف يػيٍؤًمنػيوياٍ ًبًو بػىعىثى للاي نىًبيىان ًإالَّ أىخىذى عىلىٍيًو اٍلعىٍهدى ُب ٧بيىمَّدو )ص( كىأىمىرىهي أىٍف أيىٍخيذى اٍلعىٍهدى عىلىى قػىٍوًمًو فً 

 َوَأَخْذمتُْ  َأَأقْػَرْرمتُْ  )قَاؿَ ، كتكوف النصرة عبلمة اإلٲباف ٕٔالتفسّب ا٤ببْب صهي ًإذىٍا أىٍدرىكيويٍا زىمىاٍنىوي( كىيػينىٍاًصريكي 
َرْرَن( قَاُلوا ِإْصِري َذِلُكمْ  َعَلى أأعَبفتم هبذا ا٤بيثاؽ كأخذًب عليو اإلصر )العهد( الثقيل ا٤بؤكد  َأقػْ

على أ٩بكم كللا  )فَاْشَهُدوا(قاؿ للا  الشَّاِىِديَن( ِمنْ  َمَعُكمْ  َوَأنَ  فَاْشَهُدوا )قَاؿَ قالوا إعَبفنا 
كمبلئكتو كأنبياؤه يشهدكف على أخذ ىذا ا٤بيثاؽ الغليظ على رؤكساء األدايف ، كمع ذلك حٌرؼ 

 .كخالف أحبار اليهود كالنصارل
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 ﴾َٕاُْلَبٍِوٌُ ىُْْ كَإًَُُْئِيَ مَُِيَ ثَؼْلَ رٌََََُّ كََْٖٔ﴿ - ٕٛ
ىم  اْلَفاِسُقوَف( ُىمْ  )فَُأْولَِئكَ كأعرض كنكث عهده كخالف ميثاقو  َذِلَك( بَػْعدَ  تَػَوىلَّ  )َفَمنْ 

تتجلى نظرة اإلسبلـ إٔب األنبياء ُب كحدة كاحدة موحدة  -ٔفائدة : ا٣بارجوف عن طاعة للا. 
عملية رسالية رابنية متحدة ، بينهم تعدد أدكار ككحدة ىدؼ ، كال تعصب بينهم كال أاننية ، بل 

ستقامتها ُب الفكر كالقوؿ كالعمل كالسعي على هنضتها امتواصلة تقود البشرية إٔب ىداية رهبا ك 
حضاراين ، كل األنبياء يهدفوف بناء اإلنساف الرسإب أكالن ٍب بناء اآللة كالصناعة كالتطور ا٢بديث 

 تشّب -ٕ اإلنساف كما ىو عليو اآلف !ستقامة ااثنيان، )كليس العكس( بناء اآللة كالصناعات قبل 
د للا دين أف إٔب اآلية بًٌبػيوياٍ ):  عن النيب )ص(يفٌرًؽ ،  كال يوحًٌ ريكياٍ ، حى ريكياٍ كىالى تػيعىسًٌ ريكياٍ كىالى تػينػىفًٌريكياٍ ، يىسًٌ بىشًٌ

ٌرًىيوياٍ(  التفرؽ جتنابال التوإب على كأ٩بهم األنبياء من ا٤بيثاؽ أخذ على اآلية إصرار -ٖ .كىالى تيكى
 بْب األمم. كالتعصب كالتنازع

 ﴾ُّوْعَؼٌَُٕ ًَبَُِْْوِ ًًََوْىبً ؿٌَْػبً ًَاألَهْعِ أٌََََُّادِ كِِ َْٖٓ ؤٍَََِْْ ًََُوُ َّجْـٌَُٕ اَُِّوِ كِِّٖ ؤَكَـَْْوَ﴿ - ٖٛ
لكائنات اإلستفهاـ لئلنكار ، دين للا كاحد موحد مٌتحد مع ٝبيع األنبياء )ع( ، كىو دين كل ا

 ِذْكرٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإفْ ﴿ُب العآب لذلك دين للا دين اإلنساف ُب العآب ، كدستور ا٢بياة للبشرية ٝبعاء 
، إهنا صورة عميقة لئلسبلـ كدقيقة ُب ا٤بعُب كرقيقة ُب ا٤بغزل كالداللة ، إهنا َُْيوسف/ ﴾ِلْلَعاَلِميَ 

مائر كصورة نظامية أتخذ ابلقلوب إٔب إرتباط صورة كونية أتخذ اب٤بشاعر كصورة تشريعية ٙبرؾ الض
نظاـ الفرد بنظاـ الكوف بوحدة ىدؼ مع إختبلؼ األدكار ، كصورة متحركة ترد األشياء كاألحياء 

 َطْوعاً  َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ  ِف  َمنْ  َأْسَلمَ  )َوَلوُ إٔب سنن كاحدة كشريعة للا كاحدة كمصّب كاحد 
ستسلم  تعأب كل ا٤بخلوقات العاقلة كغّب انقاد كخضع ك االذم أخلص ك  ُعوَف(يُػْرجَ  َوِإلَْيوِ  وََكْرىاً 

 فَػْوؽَ  اْلَقاِىرُ  َوُىوَ ﴿العاقلة كُب كل زماف كمكاف طوعان ككرىان كلهم أسلموا  إسبلمان تكوينيان 
دحان فتبلقيو ، سٌلم اإلنسانية أمرىا  خالقها كإهنا كادحة إليو ك، إذف فػىٍلتي  ُٖاألنعاـ/ ﴾ِعَباِدهِ 

فعليها أف تنقاد  كتسلم كجهها لو سبحانو ُب القوانْب التشريعية كعليها أف تستعد ٥بذا اللقاء 
ا٢باسم ا١باـز كلَبجع إليو سبحانو ُب تنظيم حياهتا ُب عمرىا ادكد ، كما عليها تنظيم حياهتا ُب 

اإلنساف بنظاـ من صنع نفسو ، فإنو ال عمرىا ا٤بمدكد البل٧بدكد ا٣بالد يـو القيامة ، فبل ينفرد 
يتناسق مع ذلك النظاـ الكو٘ب الضخم كال ينسجم مع فطرتو السليمة الٍب فطر للا الناس عليها ، 

 َفبل﴿،  ُٕا١بن/ ﴾َصَعداً  َعَذاِبً  َيْسُلْكوُ  رَبِّوِ  ِذْكرِ  َعنْ  يُػْعِرضْ  َوَمنْ ﴿فيحتار كيقلق كأيرؽ كيشقى 
 .ُِّالشعراء/ ﴾اْلُمَعذَِّبيَ  ِمنْ  فَػَتُكوفَ  آَخرَ  اً ِإَلَ  اّلِلَِّ  َمعَ  َتْدعُ 
 ًَػَََِْ ٌٍََُٓ ؤًُرَِِ ًََٓب ًَاألٍَْجَبؽِ ًََّؼْوٌُةَ ًَبٍِْؾَنَ ًَبٍَِْٔبػََِْ بِثْوَاىَِْْ ػَََِ ؤُْٗيٍَِ ًََٓب ػََِْْنَب ؤُْٗيٍَِ ًََٓب ثِبَُِّوِ آَٓنَّب هَُْ﴿ - ٗٛ

 ﴾ٌََُُِِْٕٓٔ َُوُ ًََٗؾُْٖ ِٓنْيُْْ ؤَؽَلٍ ثََْْٖ ُٗلَوِّمُ ال هَثِّيِْْ ِْٖٓ ًَاُنَّجٌَُِّْٕ
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َنا( أُْنِزؿَ  )َوَما٩با يلفت النظر ُب التعبّب القرآ٘ب الببلغي أنو قدـ كخصص   َعَلى أُْنِزؿَ  )َماعلى  َعَليػْ
يع ما جاء بو سائر ٗبعُب قدـ القرآف الكرٙب كفضلو على ٝب َويَػْعُقوَب( َوِإْسَحقَ  َوِإمْسَاِعيلَ  ِإبْػَراِىيمَ 

 بَػْيَ  نُػَفرِّؽُ  ال َربِِّمْ  ِمنْ  َوالنَِّبي وفَ  َوِعيَسى ُموَسى ُأوِتَ  )َوَما )اأَلْسَباِط(الرسل كأحفاد األنبياء كىم 
ُهْم( َأَحدٍ  ختلفت األدكار كاألساليب كاألسباب األهنم ُب كحدة ىدؼ كغاية سامية ، كإف  ِمنػْ

خاضعوف  بقولنا كفعلنا مستسلموف بقلوبنا كجوارحنا  ُمْسِلُموَف( َلوُ  نُ )َوَنَْ بينهم، كليعلن ا١بميع 
٤بنهج للا ، ُب رخائنا كشدتنا ، ُب ضعفنا كقوتنا ، ُب صغران ككربان ، فهذا اإلقرار ابإلسبلـ لو 
مغزاه البعيد ا٤بتحرؾ الدائم ، حٌب ال يشتبو بعض الناس أف اإلسبلـ ٦برد كلمة تقاؿ ابللساف 

إفتتحت اآلية ابإلٲباف العملي  فائدة : .ستقر ُب القلب كال تصدقها ا١بوارح كاألعماؿ كاألقواؿكالت
ستسبلـ ألمر للا كا٣بضوع ٤بنهج للا ، كىكذا تقَبف النظرية ، كإختتمت ابإلسبلـ ا٣بالص كىو اال

 .اإلسبلمية بقواعدىا العملية ، كىي الثمرة كالغاية من كل دين أرسل بو نيب
 ﴾اُْقَبٍِوَِّٖ ِْٖٓ آفِوَحِ كِِ ًَىٌَُ ِٓنْوُ ُّوْجَََ كََِْٖ كِّنبً اإلٍِْالِّ ؿَْْوَ َّجْزَؾِ ًََْٖٓ﴿ - ٘ٛ
َتغِ  َوَمنْ  ينُ  َذِلكَ ﴿: يطلب شريعة غّب اإلسبلـ  يَػبػْ / ﴾اْلَقيِّمُ  الدِّ ، ليدين بو فلن يقبلو للا  َّالرـك

سائر على غّب ىدل كالسائر على غّب الطريق  ناه فهومنو ألنٌو ذىب إٔب ربًٌو كدينو ىواه كمي 
ٍا اإًلٍسبلىـى ٜٛٔف هنج الببلغة خطبةالصحيح اليزيده سرعة السّب إاٌل بيعدان عن الصواب ،   : )إفَّ ىىذى

ٍلًقوً  ًخيػىرىةى  كأىٍصفىاهي  عىٍيًنوً  عىلىى ٍصطىنػىعىوي اً ك  لًنػىٍفًسوً  ٍصطىفىٍاهي اً  الًَّذم للاً  ًديني  ـى  خى  أىذىؿَّ  ٧بىىبًَّتوً  عىلىى ًئمىوي دىعىا كأىقىا
فى  ـى أركاف الضبللة بركنوًبرىٍفًعوً  اٍلًملىلى  ككىضىعى  ًبًعزَّتًوً  األٍدايى )الى شىرىؼى  ٖٔٚف هنج الببلغة حكم( ، ، كىىىدى

( فهو يعلو كال ييعلى عليو ، ظاىره أنيق دقيق جذاب ، ابطنو عميق رقيق  أىٍعلىى ًمنى اإًلٍسبلىـً
 َوِدينِ  ِِبَْلَُدى َرُسوَلوُ  َأْرَسلَ  الَِّذي ُىوَ ﴿للا عز كجل ليكوف دين البشرية ٝبعاء  منساب ، أعٌده

ينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ  اْلَقِّ  الذم يدين بو دين للا ، اإلسبلـ ّّالتوبة/ ﴾اْلُمْشرُِكوفَ  َكرِهَ  َوَلوْ  ُكلِّوِ  الدِّ
ـ ألمر للا كخضوع للنظاـ الذم قرره للا ستسبلالكوف كالكائنات كا٢بياة كاألحياء كلها إسبلـ اال

ستقاـ الكوف على ضوئو ، إذف ليس ىو إسبلـ ا٤بظاىر كإ٭با إسبلـ ا١بواىر الو كدبره بو ك 
كا٤بضامْب ، كليس ىو إسبلـ القوؿ كاإلٌدعاء كإ٭با ىو إسبلـ العمل كالقوؿ من خبلؿ العمل ٕبيث 

وؿ حٌب تتحقق بذلك منازؿ اإلٲباف ، كليس ىو ال يسبق القوؿ العمل ، كال ٱبتلف العمل عن الق
إسبلـ التنازع كالتباغض ، كإ٭با ىو إسبلـ كحدة الطاعة  سبحانو كالورع عن ٧بارمو ، كليس ىو 
إسبلـ التخلُّف كالتأخر ، كإ٭با ىو إسبلـ التطور كالتقدـ ا٢بضارم ٕبيث يسبق كل تطٌور معاصر 

 : )..أىٍرسىلىوي ٔٙٔخطبة ف هنج الببلغة .كدستور الناس أٝبعْبحٌب يعٌده للا ليكوف )ذكر للعا٤بْب( 
اًفيىةو  ًٕبيجَّةو  اًفيىةو  كىمىٍوًعظىةو  كى  اٍلمىٍدخيولىةى  اٍلًبدىعى  ًبوً  كىقىمىعى  اٍلمىٍجهيولىةى  الشَّرىاًئعى  ًبوً  أىٍظهىرى  ميتىبلىًقيىةو  كىدىٍعوىةو  شى
ى  ـى  ًبوً  كىبػىْبَّ ا تىغً  فىمىنٍ  اٍلمىٍفصيولىةى  األىٍحكى رى  يػىبػٍ  كىتػىٍعظيمٍ  عيٍركىتيوي  كىتػىنػٍفىًصمٍ  ًشٍقوىتيوي  تػىتىحىقَّقٍ  دىيٍنان  اإًلٍسبلـً  غىيػٍ
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بػٍوىتيوي )عثرتو(( فأما الذين يعرضوف عن ىذا اإلسبلـ العا٤بي ا٤بؤثر ُب الضمائر ك٧بييي ا٤بشاعر  .كى
ا٣بٍىٍاًسري مىٍن غىًفلى عىٍن ًإٍصبلىًح ) عن النيب )ص( اْْلَاِسرِيَن( ِمنْ  اآلِخَرةِ  )ِف كمنقذ البشرية فهم 

  .ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص اٍلمىعىٍاًد(
 ُمْسِلَمْيِ  َواْجَعْلَنا رَبػََّنا﴿: فإبراىيم )ع( يسأؿ للا أف يوفقو كأىلو كذريتو إٔب دين اإلسبلـ فائدة
إلسبلـ( ىو إسبلـ النيب دمحم )ص( ، فليس ا٤براد )اب ُِٖالبقرة/ ﴾َلكَ  ُمْسِلَمةً  أُمَّةً  ُذرِّيَِّتَنا َوِمنْ  َلكَ 

خاصة ، إذ ليس إسبلـ دمحم )ص( غريبان عن الشرائع السماكية الٍب سبقتو بل ىو دين للا ا٣بالص 
 رَب وُ  َلوُ  قَاؿَ  ِإذْ ﴿ككٌلها تعِب إسبلـ القلب  كإخبلص الوجو لو كُب إبراىيم )ع( يقوؿ للا تعأب 

، كا٣ببلؼ الذم بْب اإلسبلـ كبْب اليهودية  ُُّالبقرة/ ﴾اْلَعاَلِميَ  ِلَربِّ  َأْسَلْمتُ  قَاؿَ  َأْسِلمْ 
كالنصرانية ىو نتيجة التحريف الذم حصل ُب التوراة كاإل٪بيل كإاٌل جاءت ٝبيع الرسل ابإلسبلـ 

 .م ألمر للايالعاـ ٗبعُب التسل
 .(وي مطلبى  أضاعى  قدٍ فى  يوي نجً ما يٍ  ُب غّبً  هي مرى فُب عي )من اٍ ف غرر الكم: 

 ﴾اُظَّبُِِٔنيَ اُْوٌََّْ َّيْلُِ ال ًَاَُِّوُ اُْجَِّْنَبدُ ًَعَبءَىُْْ ؽَنٌّ اُوٌٍٍََُّ ؤََّٕ ًَشَيِلًُا بِميَبِٗيِْْ ثَؼْلَ ًَلَوًُا هٌَْٓبً اَُِّوُ َّيْلُِ ًَْْقَ﴿ - ٙٛ
: إٌف  املعىن .نزلت ُب أىل الكتاب كلكن أيريد ٥با عمـو ا٤بعُب .اإلستفهاـ يفيد اإلستبعاد كاإلنكار

لعوا عليو أىل الكتاب علموا من كتبهم بصدؽ الرسوؿ )ص( كأحقٌية رسالتو ، كعرفوا اإلٲباف كإطٌ 
 َحق   الرَُّسوؿَ  َأفَّ  )َوَشِهُدواكضٌيعوا فرص ا٥بداية الثمينة الٍب أتيحت ٥بم ، فعاشوا الضبلؿ كالعناد 

توفُّر الدالئل كالرباىْب ، ىؤالء ال تليق هبم ا٥بداية ، ٫برفوا عن ا٢بق مع اإهنم  اْلبَػيَِّناُت( َوَجاَءُىمْ 
ألف ا٥بداية إٔب اإلٲباف ٙبتاج إٔب قلب سليم ٙبل مكانو كىؤالء قست قلوهبم من كثرة ذنوهبم 

ستقباؿ عندىم ، إهنم تعاملوا مع القضااي الكربل ا٤بصّبية أبساليب خبيثة ظا٤بة فتعطلت أجهزة اال
الذين ظلموا أنفسهم كظلموا غّبىم ، كالظلم يتناَب مع ا٥بداية ،  الظَّاِلِمَي( َقْوـَ الْ  يَػْهِدي ال )َواّلِلَُّ 

كا بعد إٲباهنم ، فكيف ينصف غّبه من ظلم رتدٌ استكبارىم ألهنم استعبلئهم ك اعلى وف اآلية داللة 
 : )ظىلىمى نػىٍفسىوي مىٍن عىصىى للاى كىأىطىاٍعى الشٍَّيطىٍافى(.ف غرر الكمنفسو ؟ 

 ﴾ؤَعَْٔؼِنيَ ًَاُنَّبًِ ًَأَُْالئٌَِخِ اَُِّوِ َُؼْنَخَ ػََِْْيِْْ ؤََّٕ عَيَائُىُْْ ؤًَُُْئِيَ﴿ - ٚٛ
( َلْعَنةَ  َعَلْيِهمْ  َأفَّ  َجَزاُؤُىمْ  )ُأْولَِئكَ  كلعنة  َأمْجَِعَي( َوالنَّاسِ  )َواْلَمبلِئَكةِ الطرد من رٞبتو كمغفرتو  اّلِلَِّ

ن الدعاء عليهم أبف يعذهبم للا كيبعدىم عن عطفو كيطردىم من رٞبتو ا٤ببلئكة كالناس عبارة ع
: جاء اللعن  فلسفة اللعن ف اإلسبلـ -ٔفائدة :  .ْْاألعراؼ/ ﴾الظَّاِلِميَ  َعَلى اّلِلَِّ  َلْعَنةُ  َأفْ ﴿

ُب القرآف الكرٙب للصفات العامة ببل ٙبديد ، كليس لؤلشخاص ا٤بعينْب ، ليكوف اللعن للعمل 
اللعن ُب حالة الصفات ا٣ببيثة الٍب ٥با طابع عدكا٘ب لئيم ال  -ٕ .يستحق اللعن لعاملوالذم 

القاعدة العامة يكره اإلسبلـ أف  -ٖ .ٱبص الفرد كإ٭با ا١بماعة الٍب ٥با أتثّب ضار على اجملتمع
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ٍ عن النيب )ص( ستثناء على القاعدة ، اينشغل الناس ابللعن كجاء اللعن   كىًإ٭بَّىاٍ  لىعٍَّاانى  عىثٍ أيبػٍ  ٓبىٍ  : )ًإٌ٘بً
( وعنو )ص(، ُٕٖٔكنز العماؿ خربرىٍٞبىةن(  بيًعٍثتي   .ُٖٕٖكنز العماؿ خرب  : )الى يىكيويفي اٍلميٍؤًمني لىعٍَّاانى
 ﴾ُّنْظَوًَُٕ ىُْْ ًَال اُْؼَنَاةُ ػَنْيُْْ ُّقَلَّقُ ال كِْيَب فَبُِلَِّٖ﴿ - ٛٛ

ال ٲبهلوف بل ييعٌجل ٥بم ما يستحقوف  يُػْنَظُروَف( ُىمْ  )َوالخالدين ُب جهنم ال يفٌَب عنهم العذاب 
 .من العذاب ا٤بقيم، عذاب انتج من غضب للا عليهم ألهنم كانوا مصدر ضرر على الناس

 ﴾هَؽٌِْْ ؿَلٌُهٌ اَُِّوَ كَةَِّٕ ًَؤَطَِْؾٌُا مَُِيَ ثَؼْلِ ِْٖٓ رَبثٌُا اَُّنَِّٖ بِالَّ﴿ - ٜٛ
ؤالء الضالْب ا٤برتدين كي يعودكا إٔب صراط للا ا٤بستقيم كيندموا على ابب التوبة النصوحة مفتوح ٥ب

أنفسهم كسلوكهم ، فالتوبة الصادقة تطهر ابطنهم ابإلٲباف كتغسل ذنوهبم  )َوَأْصَلُحوا(ما بدر منهم 
ُب اآلية داللة أف التوبة  -ٔفائدة :  .كتفتح ٥بم آفاؽ ا٤بستقبل السليم لتشملهم رٞبة للا كمغفرتو

حدىا ال تكفي حٌب يضاؼ ٥با العمل الصاّب الناتج من إصبلح ابطنهم مع أنفسهم كإصبلح ك 
ـى  بىًِب  : )كيلُّ  عن النيب )ص( -ٕ .معامبلهتم مع الناس يػٍري  خىطَّاءه  آدى الدر التػَّوَّابيوفى(  ا٣بٍىطَّاًئْبى  كىخى

ٍاًىله ! ًحٍْبى ذىٍنبو عىًملىوي اٍلعىبٍ  : )كيلُّ  عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ُِٔ/ُا٤بنثور ان فػىهيوى جى ٍافى عىاًٍلمى دي كىًإٍف كى
اٍنىوي قػىٍوؿى يػيويسيفى أًلٍخوىتًًو  ٍاطىرى بًنػىٍفًسًو ُبٍ مىٍعًصيىًة رىبًًٌو، فػىقىٍد حىكىى للاي سيٍبحى  فَػَعْلُتمْ  َما َعِلْمُتمْ  َىلْ ﴿خى

ٍم ًإٔبى ا١بٍىٍهًل ًلميخىٍاطىرىهًتًٍم أبًىنٍػفيًسًهٍم ُب مىٍعًصيىًة ، فػىنىسىبػىهي  ٖٗيوسف/ ﴾َجاِىُلوفَ  أَنْػُتمْ  ِإذْ  َوَأِخيوِ  بُِيوُسفَ 
)  .ّّصٓكنز الدقائق  للًا تػىعىٍأبى

 ﴾اُؼَّبٌَُُّٕ ىُْْ ًَؤًَُُْئِيَ رٌَْثَزُيُْْ رُوْجَََ َُْٖ ًُلْواً اىْكَاكًُا صَُّْ بِميَبِٗيِْْ ثَؼْلَ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ - ٜٓ
زدايد الكفر يكوف ا ُكْفرًا( اْزَداُدوا )ثَّ ظهور ا٢بق كقياـ ا٢بجة الواضحة عليهم  إف الذين كفركا بعد

نتشاره ك٧باربة اإلٲباف كا٤بؤمنْب ، كال سبيل إلصبلحهم ابكثرة الذنوب كالعمل على بث الكفر ك 
س كال يتوبوف إٔب للا ألهنم يتوبوف توبة مزيفة ، يتظاىركف ابلتوبة إٔب النا تَػْوبَػتُػُهْم( تُػْقَبلَ  )َلنْ أكلئك 

 الضَّال وَف( ُىمْ  )َوُأْولَِئكَ ، إهنم تغلغل الشر ُب نفوسهم كأحتل كياهنم فبل مكاف للتوبة النصوح فيها 
ا٤بنحرفوف عن ا٢بق ا٤بصركف على الفساد ُب أعما٥بم كيتظاىركف ابإلٲباف ُب أقوا٥بم ، فبل تليق هبم 

كما أف اإلٲباف قابل للزايدة كالنقصاف كذلك الكفر ة : فائد .ا٥بداية فتليق هبم الغواية كالضبلؿ
 .ُٖٕآؿ عمراف/ ﴾ِإَْثاً  لِيَػْزَداُدوا﴿،  ْالفتح/ ﴾ِإَيَانً  لِيَػْزَداُدوا﴿ قابل للزايدة كالنقصاف كقولو :

 ؤٌَُِْْ ػَنَاةٌ َُيُْْ ؤًَُُْئِيَ ثِوِ اكْزَلٍَ ًٌََُْ مَىَجبً هْعِاألَ َِْٓءُ ؤَؽَلِىِْْ ِْٖٓ ُّوْجَََ كََِْٖ ًُلَّبهٌ ًَىُْْ ًََٓبرٌُا ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ - ٜٔ
 ﴾َٗبطِوَِّٖ ِْٖٓ َُيُْْ ًََٓب

 كٓب بصدؽ الكفر عن اتب قسم -ُ : ثبلثة الكافرين أقساـ ذكرت السابقتْب اآليتْب مع اآلية ىذه
 تُػْقَبلَ  َلنْ  ُكْفراً  اُدوااْزدَ  ثَّ ﴿ الكفر إٔب كرجع كاذبة توبة الكفر من اتب كقسم -ِ ، يعد إليو
 على كماتوا كفركا الذين الثالث القسم عن تتحدث الكرٲبة اآلية كىذه -ّ ، َٗعمراف/ آؿ ﴾تَػْوبَػتُػُهمْ 

 ِمنْ  يُػْقَبلَ  )فَػَلنْ  الصبلح هبم يليق كال عليهم التوبة كفاتت عنو يرجعوا كٓب عليو مصرين الكفر
 ٛبثيلية إبستعارة للا شبو ِبِو( افْػَتَدى َوَلوْ  َذَىباً  أَلْرضِ ا )ِمْلءُ  كانت كلو ضخمة فدية َأَحِدِىْم(
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 كيستطيع ا٣بالص ابلذىب ٩بلوءة كلها األرض كانت لو ، الواقع من حية صورة ككأنو ا٤بعُب لتقريب
 )ص( النيب عن ! بو ألفتدل األسود ا٤بصّب سوء من نفسو لتخليص يـو أىواؿ القيامة يفديو أف الكافر

اًفرً  )ٯبيىٍاءي  : بنا األىٍرضً  ًمٍلءي  لىكى  كىافى  لىوٍ  أىرىأىٍيتى  لىوي  فػىيػيقىاؿي  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  اًبٍلكى  ؟ ًبوً  تػىٍفتىًدم أىكيٍنتى  ذىىى
 ََلُمْ  اَومَ  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ََلُمْ  )ُأْولَِئكَ  ، تػىٍفعىٍل( فػىلىمٍ  ذىًلكى  ًمنٍ  أىٍيسىري  سيًئٍلتى  لىقىدٍ  : لىوي  فػىيػيقىاؿي  ، نػىعىمٍ  فػىيػىقيوؿي 

 مىا )أىٍخوىؼي  : )ص( النيب عن فائدة: .ا٤بؤٓب العذاب من انصر فبل ُّْ/٦ِبمع البياف َنِصرِيَن( ِمنْ 
 األىمىلً  طيوؿي  كىأىمَّاٍ  ا٢بٍىقًٌ  عىنً  فػىيىصيدُّ  ا٥ٍبىوىل ًإتًٌبىاٍعي  فىأىمَّاٍ  األىمىلً  كىطيوؿي  ا٥ٍبىوىل ًإتًٌبىاٍعي  اثٍػنىٍافً  أيمًٍَّب  عىلىى أىخىاؼي 
 .ّْْٕٔكنز العماؿ خرب   اآلًخرىةى( فػىيػيٍنًسي

 ﴾ػٌَِِْْ ثِوِ اَُِّوَ كَةَِّٕ شَِْءٍ ِْٖٓ رُنْلِوٌُا ًََٓب رُؾِجٌَُّٕ َِّٓٔب رُنْلِوٌُا ؽَزََّ اُْجِوَّ رَنَبٌُُا َُْٖ﴿ - ٕٜ 
: كلمة جامعة لكل صفات ا٣بّب على إطبلقو ، لن تبلغوا حقيقة الرب الذم يتنافس فيو  اْلِب 

ُب  تُػْنِفُقوا( )َحَّتَّ ا٤بتنافسوف، كلن تنالوا ثواب للا كرٞبتو كعطاه ، كلن ترافقوا غدان األبرار كاألطهار 
ابلبذؿ كالعطاء من كل ما ٰببو لنفسو ٰببو لغّبه ، فتكوف  َتُِب وَف( )ممَّاسبيل للا رغبة ُب رضاه 

لنفسو ، كيكره للناس ما يكرىو لنفسو ، نفسو ميزاانن ُب ما بينو كبْب الناس فيحب للناس ما ٰببو 
 ﴾َقَدرُهُ  اْلُمْقرِتِ  َوَعَلى َقَدرُهُ  اْلُموِسعِ  َعَلى﴿ككل إنساف ينفق ما ٰبب من موقعو كبقدره ، 

. .، أنفقوا من أنفسكم كراحتكم كجاىكم كعلمكم كإختصاصكم كمواىبكم كأموالكم ِّٔالبقرة/
 اآلية الكرَية :الفرد كتطور اجملتمع حضاراين ،  إْب لكل إنساف حسب كضعو ، أنفقوىا ُب خدمة

النفقة ا٤بمكنة  ربطت بْب نيل ا٤بنفق ٩با ٰبب كبْب الدرجات العليا عند للا تعأب، فإنو ٗبقدار
كىذا ىو الذم ٲبيز بْب اإلٲباف الصحيح كاإلٲباف ا٤بٌدعى ، كىذه تربية قرآنية   ،تكوف علو الدرجة

لذنوب من الطمع كالتعٌلق ٕبب الدنيا ، كفيها حب اإليثار ك٧ببة كرٲبة لتزكية النفس كتطهّب ا
ٍاجىةى ً ًفٍيمىٍن لىٍيسى ً ُبٍ  : عن اإلماـ علي )ع( -ٔفائدة:  .اآلخرين  (مىاٍلًًو كىنػىٍفًسًو نىًصٍيبه  )الى حى
كما تنفقوا من شيء طيب أك ( َعِليٌم( ِبوِ  اّلِلََّ  فَِإفَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  تُػْنِفُقوا )َوَماٍب قاؿ :  َُٕ/ِالكاشف

ركم أف عليان )ع( إشَبل  -ٕ .يعلمو ك٧بفوظ عنده كل شيء ، ألنو عليو كل بقدره سٌيء ٯبازكم
 آثَػَرُه هللُا يَػْوـَ  َمْن آثَػَر َعَلى نَػْفِسوِ ) رسوؿ للا )ص( يقوؿ ثوابن فأعجبو فتصدؽ بو ! كقاؿ ٠بعت

يريد القرآف الكرٙب ُب اإلنساف أف ال يتعٌلق ابألشياء كثّبان  -ٖ .ُْْ/٦ِبمع البياف( اْلِقَيْاَمِة ِِبجْلَنَّةِ 
 ﴾آاَتُكمْ  مبَا تَػْفَرُحوا َوال فَاَتُكمْ  َما َعَلى ََتَْسْوا ِلَكْيبل﴿ تعأب كقولو فيزداد على تعلقو اب

رًٌ  )اٍلربُّ  : عن اإلماـ الباقر )ع(، ِِا٢بديد/ قىةي السًٌ افً  كى  اٍلفىٍقرى  يػىٍنًفيىافً  كىصىدى  عىنٍ  يىٍدفػىعىافً  كى  اٍلعيميرً  ُب  يىزًيدى
اٍ  ُب ا٢بديث حوؿ اآلية )طىرًٍيقي بػيليويًغ اٍلربًٌ ىيوى ميسىٍاعىدىةي  .ُٖصْٕالبحار سىٍوءو( ًميتىةى  سىٍبًعْبى  صىٍاًحًبًهمى

ٍاانٍى غىيػٍرى ٧بيٍتىٍاًجٍْبى  ٍيًن قػىٍبلى أىٍف يىٍطليبىٍا ذىًلكى حىٌبَّ لىٍو كى  ٰبـر الدنيا حب -ٗ .ّّٔ/ُنور الثقلْب (اٍلوىاًٍلدى
 ٲبلكها ا٢باؿ كحسن كا١بماؿ ا٤باؿ ٘بعل الرب درجة -٘ .اْلِبَّ( تَػَناُلوا )َلنْ  الرب مقاـ بلوغ من ا٤برء

 .للا حبًٌ  ٫بو البشرية لَببية مدرسة الرب درجة ألف ٛبلكو كال اإلنساف
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 انجزء انزابع مه انقزآن انكزيم
 بِْٕ كَبرٌُِْىَب ثِبُزٌَّْهَاحِ كَإْرٌُا هَُْ اُزٌَّْهَاحُ رُنَيٍََّ ؤَْٕ هَجَِْ ِْٖٓ َٗلَِْوِ ػَََِ بٍِْوَائَُِْ ؽَوََّّ َٓب بِالَّ بٍِْوَائََِْ ُِجَنِِ ؽِالًّ ًَبَٕ ؼَبِّاُـَّ ًَُُّ﴿ - ٖٜ

 ﴾طَبكِهِنيَ ًُنْزُْْ
ها : كاف اليهود يعتقدكف جهبلن ٥بذه اآلية الكرٲبة قصة خبلصت .: ىو يعقوب بن إسحاؽ ِإْسَرائِيلْ 

أبف ٢بـو اإلبل كألباهنا كانت ٧برمة ُب دين إبراىيم كمن جاء بعده من أنبياء بِب إسرائيل ، ك٤با رأكا 
ـِ  )ُكل  دمحمان )ص( ٰبللها أذاعوا كأشاعوا أبف دمحمان ٰبلل ما حرمو األنبياء ، فرد للا عليهم بقولو   الطََّعا

ـَ  َما )ِإالَّ كمنو ٢بـو اإلبل كألباهنا كاف حبلن لبِب إسرائيل  ْسَرائِيَل(إِ  لَِبِِن  ِحبلا  َكافَ   َعَلى ِإْسَرائِيلُ  َحرَّ
كاف يعقوب قد إمتنع عن بعض األطعمة من تلقاء نفسو ال   التػَّْورَاُة( تُػنَػزَّؿَ  َأفْ  قَػْبلِ  ِمنْ  نَػْفِسوِ 

 فَاتْػُلوَىا ِِبلتػَّْورَاةِ  فَْأُتوا )ُقلْ ،  ٖٔيوسف/ ﴾اَقَضاىَ  يَػْعُقوبَ  نَػْفسِ  ِف  َحاَجةً ﴿بتحرٙب من للا ، بل 
ُتمْ  ِإفْ  كىذا ٙبدو صارخ لليهود الذين زعموا أف ٢بم اإلبل ٧بـر بنص التوراة فبهت  َصاِدِقَي( ُكنػْ

 .نسحبوا خاسئْبااليهود ك 
 ﴾اُظَّبٌَُُِٕٔ ىُْْ كَإًَُُْئِيَ مَُِيَ ثَؼْلِ ِْٖٓ اٌَُنِةَ اَُِّوِ ػَََِ اكْزَوٍَ كََْٖٔ﴿ - ٜٗ

بتدع على للا الكذب أبساليب فنية اخَبع ك افمن  َذِلَك( بَػْعدِ  ِمنْ  الَكِذبَ  اّلِلَِّ  َعَلى افْػتَػَرى )َفَمنْ 
ألنفسهم كلغّبىم إبصرارىم على الباطل  الظَّاِلُموَف( ُىمْ  )فَُأْولَِئكَ متنوعة ، أم بعد ظهور ا٢بجة 

بتليت األمة اإلسبلمية ُب كل زماف كمكاف بوضاعْب كىكذا أفائدة :  .ك٨بالفتهم للحق الصريح
٫برفت الناس عن اابعوا دينهم بدنيا غّبىم ، ككانوا كعاظ السبلطْب، الذين شوىوا ٝبالية دين للا ك 

 .سبيل للا بغّب علم
 ﴾نيَأُُْشْوًِِ ِْٖٓ ًَبَٕ ًََٓب ؽَنِْلبً بِثْوَاىَِْْ َِِّٓخَ كَبرَّجِؼٌُا اَُِّوُ طَلَمَ هَُْ﴿ - ٜ٘

: ا٤بستقيم على دين ا٢بق كاترؾ كلًٌ أنواع الضبلؿ ، كهبذه ا٢بنيفية ترسخت شريعة إبراىيم،  الَِنيف
ُ( َصَدؽَ  )ُقلْ :  املعىن .كهبا يثبت دين ا٤بؤمن فيما أكحي إٌٕب ككٌذبتم أنتم كصدؽ للا ُب أف كل  اّلِلَّ

ُب إابحة ٢بـو اإلبل كألباهنا ، كىو يؤكد  َحِنيفاً( َراِىيمَ ِإبػْ  ِملَّةَ  )فَاتَِّبُعواالطعاـ كاف حبلن لبِب إسرائيل 
متداد ٤بلة إبراىيم حنيفان اأف القرآف كبلـ للا ، كللا أصدؽ القائلْب ، كقد أخرب أبف اإلسبلـ ىو 

٫برافات بلالت كاالخالصان من شوائب الشرؾ كالضبلالت ، ينبغي إتباع اإلسبلـ كترؾ الض
 برٌأ للا إبراىيم )ع( أنو على دين اليهود كالنصارل. اْلُمْشرِِكَي( ِمنْ  َكافَ  )َوَماكا٣برافات 

 ﴾ُِِْؼَبَُِٔنيَ ًَىُلًٍ ُٓجَبهًَبً ثِجٌََّخَ ََُِّنُِ ُِِنَّبًِ ًُػِغَ ثَْْذٍ ؤًٍَََّ بَِّٕ﴿ - ٜٙ
ذم إف أكؿ مسجد بِب ُب األرض يقصده الناس كيسّبكف إليو لعبادة للا عز كجل ا٤بسجد ا٢براـ ال

، : من ا٠باء مكةَبكَّةَ  بَِبكََّة( )َللَِّذيىو ٗبكة، كبيت ا٤بقدس بناه سليماف )ع( بعد إبراىيم بقركف 
 )ُمَبارَكاً : الدفع كالناس ُب مكة لكثرهتم يدفع بعضهم بعضان ُب الطواؼ كالصبلة كغّبٮبا والبك
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٤بعنوية كاألخبلقية كالعقائدية كاألخركية كيًضعى مباركان ، كثّب الربكات كا٣بّبات ا ِلْلَعاَلِمَي( َوُىًدى
ةن  عتمره ، كىو أيضان مصدر ىداية كنور ألىل األرض )جىعىلٍ اكالدنيوية ٤بن حجو ك   النَّاسً  ًمنٍ  أىٍفًئدى

ةن ًمنى النَّاًس تػىٍهًوم ًإلىٍيًهمٍ ، كقولو )ًإلىٍيًو( ُب كل ا٫باء العآب تػىٍهًوم بلتهم ألنو ق ،ّٕإبراىيم/ (فىاٍجعىٍل أىٍفًئدى
ًة( ك  ًلمى ًلمىةي التػٍَّوًحٍيًد كىتػىٍوًحٍيدي اٍلكى لعريب على  ضلئتبلؼ األمة فهم كأسناف ا٤بشط ال فاكيعلنوف فيو )كى

ور الذىِب ضإاٌل ابلتقول ، كىدل للعا٤بْب بكافة مراتب ا٥بداية من ا٢بعلى أسود أعجمي كال أبيض 
كقد حٌج  .ُب بيتو ا٢براـ ككأهنم ُب يـو اشر نقطاع الركحي كالتلذذ العبادم كىو ُب ضيافة للاكاال

 .آدـ كنوح كسليماف قبل أف يبعث النيب دمحم )ص(
 اَُِّوَ كَةَِّٕ وًََلَ ًََْٖٓ ٍَجِْالً بَُِْْوِ اٍْزَـَبعَ َْٖٓ اُْجَْْذِ ؽِظُّ اُنَّبًِ ػَََِ ًََُِِّوِ آِٓنبً ًَبَٕ كَفََِوُ ًََْٖٓ بِثْوَاىَِْْ َٓوَبُّ ثَِّْنَبدٌ آَّبدٌ كِْوِ﴿ - ٜٚ

 ﴾اُْؼَبَُِٔنيَ ػَْٖ ؿَنٌِِّ
فيو  -ُ: فيو عدة آايت كعبلمات تدؿ على أٮبيتو إلتصالو ٗبلة إبراىيم،  بياف ملزاَي بيت هللا الراـ

األمن ٤بن دخلو  -ِمقاـ إبراىيم كىو ا٢بجر الذم كاف يقف عليو عند بناء البيت كحْب العبادة، 
كىو حكم تشريعي أصبح سنة أترٱبية متصلة إببراىيم )ع( كأقٌرىا اإلسبلـ  ناً(آمِ  َكافَ  َدَخَلوُ  )َوَمنْ 

تشريع فريضة ا٢بج كىي من أركاف اإلسبلـ ، كىذه ا٤بناسك ا٤بهمة كالضركرية لكل  -ّكدعا إليها ، 
مسلم ، الٍب بدأت أبذاف إبراىيم كدعوتو الناس ليأتوا إليو من كل فج عميق ، كإستمرت ا٤بناسك 

 ِحج   النَّاسِ  َعَلى )َوّلِِلَِّ لعرب حٌب ظهور اإلسبلـ فهٌذهبا من ا٣برافات الٍب علقت هبا ٍب أقٌرىا عند ا
كا٢بج ىو القصد كىو كاجب شرعي كمن أركاف اإلسبلـ على  َسِبيبًل( ِإلَْيوِ  اْسَتطَاعَ  َمنْ  اْلبَػْيتِ 

: تقوية العبلقة مع للا،  منها وف الج أىداؼ جليلةا٤بستطيع من حيث القدرة ا٤بالية كا١بسدية ، 
تركيز توحيده ابلطواؼ حيث ا٢باج ال يطوؼ حوؿ حجر كإ٭با يطوؼ حوؿ أمر للا ُب ىذا 
الطواؼ، كطلب ا٤بغفرة كالتوبة ، كالتضرع ابلدعاء، كتتجلى عظمة اإلسبلـ بَبكيز مشاعر الوحدة 

 َعنْ  َغِِن   اّلِلََّ  فَِإفَّ  َكَفرَ  )َوَمنْ نهم كاألخوة كا٤بساكاة كالتعرؼ على أكضاع ا٤بسلمْب كنشر التآلف بي
قابل عدـ ا٢بج ابلكفر أتكيدان لوجوبو كتشديدان لتاركو ، فهو كفر ابلفركع نظّب الكفر  اْلَعاَلِمَي(

بَبؾ الصبلة كالزكاة ، كمن ترؾ ا٢بج مستخفان بو كجاحدان بوجوبو فهو كافر ألنو ترؾ ركن من أركاف 
 اّلِلََّ  )فَِإفَّ ستغُب عن ضركرة من ضركرايت الدين اتهاكانن فهو فاسق ، كمن اإلسبلـ ، كمن تركو م

كلن يضر للا شيئان فبل تنفعو طاعة من أطاعو كال تضره معصية من عصاه ،  اْلَعاَلِمَي( َعنْ  َغِِن  
مىٍن  : )ًإفَّ  عن اإلماـ الباقر )ع( -ٔفائدة :  .فا٣بلق يستغنوف بو كال يستغنوف عنو جٌل ُب عبله

اٍئًًم( ٍاًب الدَّ ٍافى آًمنىان ُبٍ اآلًخرىًة ًمنى اٍلعىذى بىوي للاي عىلىٍيًو كى لىوي عىٍارًفىان ًٔبىًمٍيًع مىٍا أىٍكجى  .ِِْ/٦ِبمع البياف دىخى
ا٢بج مؤٛبر ا٤بسلمْب السنوم العاـ دعيتم فيو إٔب ضيافة للا ، فهو ٘بمع ظاىره أنيق كابطنو  -ٕ

 .عميق كمغزاه بعيد
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: )رىًحمى للاي ًإٍمرًئن ف غرر الكم: كيف يرتبط اإلنساف ٖبالقو حٌب يعرؼ قدره كال يتعدَّ طوره، صتوخبل
عىرىؼى قىٍدرى نػىٍفًسًو( ، فينظم حياتو مع منهج للا فّبتبط ابلنظاـ العا٤بي التكويِب للكوف كا٢بياة 

 َذِلكَ  َوِف ﴿،  ُٔالصافات/ ﴾اْلَعاِمُلوفَ  فَػْليَػْعَملْ  َىَذا ِلِمْثلِ ﴿كاألحياء بوحدة كاحدة موحدة متحدة 
حجة : )مىٍن مىٍاتى كىٓبٍى ٰبىيجَّ (ع)اإلماـ الصادؽ عن  -ٖ .ِٔا٤بطففْب/ ﴾اْلُمتَػَناِفُسوفَ  فَػْليَػتَػَناَفسِ 

اإلسبلـ، كٓب ٲبنعو من ذلك حاجة ٘بحف بو أك مرض ال يطيق ا٢بج من أجلو أك سلطاف ٲبنعو، 
ٍاءى يػى   النَّاسِ  َعَلى ّلِِلَِّ وَ قاؿ ) -ٗ .إذا كاف مستطيعان  َِصٗٗالبحار هيويًدايىن أىٍك نىٍصرىاٍنًيىان(فػىٍليىميٍت ًإٍف شى

نكر فريضة كاجبة، كترؾ أ( قابلت اآلية تسويف ا٢بج ابلكفر! ألنو َكَفرَ  َوَمنْ ( ٍب قاؿ )اْلبَػْيتِ  ِحج  
: معىن االستطاعة( َسِبيبلً  ِإلَْيوِ  اْسَتطَاعَ  َمنْ ركن من أىم أركاف اإلسبلـ، كهتاكف هبا كاستخف. )

 القدرة ا٤بالية، كاإلرادة ا١بسدية، كالتهيئة اإلمكانية البلزمة على السفر.
 ﴾رَؼٌََُِْٕٔ َٓب ػَََِ شَيِْلٌ ًَاَُِّوُ اَُِّوِ ثِأَّبدِ رٌَْلُوًَُٕ َُِْ اٌُِْزَبةِ ؤَىََْ َّب هَُْ﴿ - ٜٛ

تحريفها ككتماهنا كإنكار العبلمات الٍب جاء هبا النيب توبيخ ألىل الكتاب على كفرىم آبايت للا ب
كللا شاىد على ما تنكركف كتفسدكف  تَػْعَمُلوَف( َما َعَلى َشِهيدٌ  )َواّلِلَُّ دمحم )ص( كا٤بعركفة عندكم 

 .كىو لكم اب٤برصاد كسيجازيكم عليو على قدر ما تستحقوف
 ﴾رَؼٌََُِْٕٔ ػََّٔب ثِـَبكٍَِ اَُِّوُ ًََٓب شُيَلَاءُ ًَؤَْٗزُْْ ػٌَِعبً رَجْـٌَُٗيَب آََٖٓ َْٖٓ اَُِّوِ ٍَجَِِْ ػَْٖ رَظُلًَُّٕ َُِْ اٌُِْزَبةِ ؤَىََْ َّب هَُْ﴿ - ٜٜ

م ٰبرفوف الناس هنَّ أ .: إهنا إشارة ذات داللة كبّبة املعىن .على إطبلؽ معناه : ٙبرفوف َتُصد وفَ 
دٙب صورة مشوىة عن اإلسبلـ كعن سبيل للا كٲبنعوهنم أبساليب ٨بتلفة مباشرة كغّب مباشرة كتق

ُغونَػَهاا٤بستقيم ، كما عداه طرؽ معوٌجة بكافة معا٘ب اإلعوجاج  ، كحْب يصدكف الناس  ِعَوجًا( )تَػبػْ
ستقامتها كسبلمتها ، كٚبتل عندىم موازينها الصحيحة اعن منهج للا ، فإف األعماؿ كلها تفقد 

ركفان كا٤بعركؼ منكران ، بل يدعوف إٔب ا٤بنكر كينهوف عن كمعايّبىا الدقيقة ، فّبكف ا٤بنكر مع
ا٤بعركؼ، فبل ٘بد ُب مسّبة ا٢بياة إاٌل اإلعوجاج الذم ال يستقيم ، عندئذو تقلق النفوس كتضطرب 
القلوب كٙبتبس الصدكر كإف عاشوا الغُب كالثركة ، فبل يشفع عآب ا٤بادة )ا١بسد( إذا فسد عآب 

ةي أىٍف أىٍربىحى كيلَّ شىٍيءو  الركح! فتنساؽ الناس إٔب ٍا اٍلفىاًٍئدى كىأىٍخسىرى أىىىمَّ  ،عاقبة ا٣بسراف كلو بعد حْب، فىمى
 .كللا شاىد عليهم بفسادىم تَػْعَمُلوَف( َعمَّا ِبَغاِفلٍ  اّلِلَُّ  َوَما ُشَهَداءُ  )َوأَنْػُتمْ كىًىيى نػىٍفًسٍي؟!  ،شىٍيءو 

أساس الفًب كان ، ألهنم يعرفوف الدين كٰبرفونو عن مواضعو العلماء الضالوف ىم  ُشَهَداُء( )َوأَنْػُتمْ 
فهم عا٤بوف هبذه البشائر كىم ٩بن يستشهد هبم قومهم ُب أمورىم الدينية ، فكيف تستغلوف ثقتهم 
بكم لتحرفوىم عن اإلسبلـ الصحيح؟! فإف كاف بعض الٌناس ينخدعوف بوساكسكم كمؤامراتكم 

 .كخفااي أعمالكم كىو لكم اب٤برصاد لغفلتهم، فإف للا يعلم أسراركم
 ﴾ًَبكِوَِّٖ بِميَبٌُِْْٗ ثَؼْلَ َّوُكًًُُّْْ اٌُِْزَبةَ ؤًُرٌُا اَُّنَِّٖ ِْٖٓ كَوِّوبً رُـِْؼٌُا بِْٕ آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٓٓٔ
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يزرعوف ُب نفوسكم  َن(َكاِفرِي ِإَيَاِنُكمْ  بَػْعدَ  )يَػُرد وُكمْ ٙبذير للمؤمنْب من إتباع بعض أىل الكتاب 
الشكوؾ كٰبببوف لكم الفساد كيغركنكم ٕبب الدنيا كيكرىوف لكم الدين ا٤بستقيم ، الٍب تؤدم إٔب 

٫براؼ األمة عن رتداد كالكفر بعد اإلٲباف ، إهنم يبذلوف كل ما ُب كسعهم من مكر كحيلة الاال
أمامنا عدكٌّ إاٌل اإلسبلـ( ! ستقامتها ، كىكذا ُب عصران ا٢باضر قاؿ ا٤بستكربكف : )ٓب يبق ا

 .ِّالتوبة/ ﴾اْلَكاِفُروفَ  َكرِهَ  َوَلوْ  نُورَهُ  يُِتمَّ  َأفْ  ِإالَّ  اّلِلَُّ  َوأيََْب  ِبَِفْػَواِىِهمْ  اّلِلَِّ  نُورَ  ُيْطِفُئوا َأفْ  يُرِيُدوفَ ﴿
 طِوَاؽٍ بََُِ ىُلَُِ كَوَلْ ثِبَُِّوِ َّؼْزَظِْْ ًََْٖٓ هٌٍَُُُوُ ًَكٌُِْْْ اَُِّوِ آَّبدُ ػٌََُِْْْْ رُزََِْ ًَؤَْٗزُْْ رٌَْلُوًَُٕ ًًََْْقَ﴿ - ٔٓٔ

ال ينبغي للمؤمن الواعي أف يتأثر ٗبثل تلك ا٤بؤامرات كالدسائس كيتبع  .إنكار كتعجب﴾َُْٓزَوٍِْْ
 سبيل الكافرين ُب أقوا٥بم كأفعا٥بم الضالة ا٤بضلة ، كعندان ا٤بناعة كا٢بصانة كٮبا )الثقبلف( ، )ًكتىٍابي 

ًقىاٍ  ٍا لىٍن يػىٍفَبى ًإنػَّهيمى ٍا لىٍن تىًضلُّويٍا بػىٍعًدمى كى ( للًا كىًعتػٍرىٌبٍ أىٍىلى بػىٍيًٍبٍ مىٍا ًإٍف ٛبىىسٍَّكتيٍم هًبًمى   حىٌبَّ يىرًدىٍا عىلىيَّ ا٢بٍىٍوضى
 .كىذا حديث صحيح متواتر َٕٖكنز العماؿ خرب

: يتمسك بقوة ، فإذا سار ا٤بسلموف  يَػْعَتِصمْ  ُمْسَتِقيٍم( اطٍ ِصرَ  ِإىَل  ُىِديَ  فَػَقدْ  ِِبّلِلَِّ  يَػْعَتِصمْ  )َوَمنْ 
ُب السبيل الصحيح الذم ٰبصنهم كٰبميهم من ٝبيع الضبلالت كٮبا الثقبلف ، فقد إعتصموا اب 
كىدكا إٔب صراط مستقيم ، كىو منهج للا القيم الذم يعطيهم عوامل الثبات فلن ينحرفوا عن 

أما حاؿ ا٤بسلمْب اليـو ُب ٚباذؿ كىواف  .هما تكن ااكالت كاإلغراءاتاإلسبلـ ُب كل األحواؿ م
ألهنم تركوا مصدر ا٢بصانة كا٤بناعة كإلتجؤا إٔب أعدائهم ا٤بلحدين ، كىو ما هناىم عنو القرآف الكرٙب 

ٍافى ًعبػٍرىةن لًلنٍَّاًس   تُػْؤِمُنوا َوال﴿! كقولو : فزادكىم رىقان ، ككانوا عربة ٤بن يعترب ، كأىٍخسىري النٍَّاًس مىٍن كى
 ﴾ِملَّتَػُهمْ  تَػتَِّبعَ  َحَّتَّ  النََّصاَرى َوال اْليَػُهودُ  َعْنكَ  تَػْرَضى َوَلنْ ﴿، ّٕآؿ عمراف/ ﴾ِديَنُكمْ  تَِبعَ  ِلَمنْ  ِإالَّ 

٫براؼ كمنهم علماء السوء الذين يبحثوف عن ا٤بناصب اآلية ٙبذر من عوامل االفائدة :  .َُِالبقرة/
( ، ف غرر الكم .يعوف الدين ابلدنياكاألمواؿ كيب : )اٍلًعٍلمي ًبغىٍّبً اٍلعىمىًل كىابىٍؿه ، كىاٍلعىمىلي ًبغىٍّبً اٍلًعٍلًم ضىبلىؿه

ٍيًع ٧بىىٍارًـً للًا ٍبيَّ ذىكىرى قػىٍولىوي تػىعىٍأبى  وعن اإلماـ الصادؽ )ع( ـي : ىيوى اٍلميٍمتىًنعي اًبً عىٍن ٝبًى  )َوَمنْ : )اٍلمىٍعصيوي
: يتوكل على للا  ِِبّلِلَِّ  يَػْعَتِصمْ  .ّٕٔ/ُنور الثقلْب (ُمْسَتِقيٍم( ِصَراطٍ  ِإىَل  ُىِديَ  فَػَقدْ  ِِبّلِلَِّ  يَػْعَتِصمْ 

:  عتصاـ ِبلشيءواال٫براؼ ، اكيستقيم على منهجو ُب ٝبيع األحواؿ ىو سرُّ ا٢بصانة ضد كلًٌ 
 .لتزاـ بو كالثبات عليوالتمسك كاال

 ﴾ٌََُُِِْٕٓٔ ًَؤَْٗزُْْ بِالَّ رٌَُٔرَُّٖ ًَال رُوَبرِوِ ؽَنَّ اَُِّوَ ارَّوٌُا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ بؤَُّّيَ َّب﴿ - ٕٓٔ
طاعة للا تعأب ا٤بنعم الوحيد على على ع النفس ويإرشاد قرآ٘ب ابلغ األٮبية خاضع ٢بكم العقل كتط

ا٤ببلئكة ا٤بقربْب ، عليو  الكوف كالكائنات ليكوف اإلنساف سيد الكوف كالكائنات كيكوف أفضل من
تػنهنى ًرضىٍا  التػَّْقَوى: )ف غرر الكمكىقىٍاهي(  للاى  ًإتػَّقىى أف يتقي للا كىو ىدؼ ا٣بالق من خلقو )فىمىنٍ  : مينػٍ

ٍلًقًو( تىوي ًمٍن خى ٍاجى كل ٕبسب قدرتو كطاقتو ، كلكن ا٤بطلوب كا٤برغوب   اّلِلََّ( ، )اتػَُّقوا للا ًمٍن ًعبىٍاًدًه كىحى
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أعلى درجات التقول ألف التقول على قدر اإلٲباف كالعلم ، كالتقول ٘بعل  تُػَقاتِِو( َحقَّ  اّلِلََّ  )اتػَُّقواف أ
اإلنساف يتطلع إٔب أفق أبعد ، فيجهد نفسو للتعرؼ عليو ، ككلما سعى ليكتشفو تكشفت لو 

تقيان فبل يضل، فبالغوا أشواؽ كآفاؽ أرفع ٩با بلغ كأٝبل ٩با قصد فيكوف قلبو متيقضان فبل يغفيل ، م
عن  .، حٌب ال تَبكوا من ا٤بستطاع منها شيئان  ُٔالتغابن/ ﴾اْسَتَطْعُتمْ  َما اّلِلََّ  فَاتػَُّقوا﴿ُب تقول للا 

 : تُػَقاتِِو( ف معىن )َحقَّ  اإلماـ الصادؽ )ع(
)  َوأَنْػُتمْ  ِإالَّ  ََتُوُتنَّ  )َوال، ّٕٔ/ُر الثقلْبنو )أىٍف ييطىاٍعى فىبلى يػيٍعصىى كىييٍذكىرى فىبلى يػيٍنسى كىييٍشكىرى فىبلى ييٍكفىري

ىذه اآلية الكرٲبة نظرية عمل ٭بوذجية اسبة النفس، فمن أراد أال ٲبوت إاٌل مسلمان  ُمْسِلُموَف(
فسبيلو أف يكوف منذ اللحظة مسلمان كُب كل حاؿ مسلمان كٲبتحن إسبلمو دائمان كيراقب سلوكو 

أحد لئبل ٲبوت كىو غّب مسلم أك ىناؾ خلل ُب إسبلمو كضعف ُب كٰباسب نفسو قبل أف ٰباسبو 
ٍا جىٍهله ًإالَّ مىوىٍاًضعي اٍلًعٍلًم ، كىاٍلًعٍلمي كيلُّوي حيجَّةه ًإالَّ مىٍا عيًملى ًبًو ،  عن اإلماـ علي )ع(إٲبانو ،  نٍػيىٍا كيلُّهى : )الدُّ

ٍافى ٨بيًٍلصى  نور  ان ، كىاإًلٍخبلىصي عىلىى خىطىرو حىٌبَّ يػىٍنظيرى اٍلعىٍبدي ٗبىٍا ٱبيٍتىمي لىوي(كىاٍلعىمىلي كيلُّوي رايىٍءه ًإالَّ مىٍا كى
ال تضلوا عن إسبلمكم ابلتفرؽ كالتشتت كخلق الفًب ا٤بتنوعة بينكم  -ٔفائدة: ، ّٕٕ/ُالثقلْب

نا اإلسبلـ كيف ٫بيا يعلم ُمْسِلُموَف( َوأَنْػُتمْ  ِإالَّ  ََتُوُتنَّ  )َوال .كاإلنسياؽ كراء العصبيات ا١باىلية
أي ؟!  تىًهٍي يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى ف سعداء كما كيعلمنا كيف ٭بوت شهداء كىاإلىٍنسنٍافي اٍلًذٍم يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ

ٍرءي غرر الكم:  كل من فعل الواجبات بتمامها ك٘بنب ارمات   -ٕ .نىفسىوي( يىضىعي  حىٍيثي  )اٍلمى
 .حق تقاتو ، كهنى للا عن ترؾ اإلسبلـ كابلثبات عليو حٌب ا٤بوت بصغائرىا ككبائرىا فقد إتقى للا

 هٌُُِثٌُِْْ ثََْْٖ كَإََُّقَ ؤَػْلَاءً ًُنْزُْْ بِمْ ػٌََُِْْْْ اَُِّوِ ِٗؼَْٔخَ ًَامًُْوًُا رَلَوَّهٌُا ًَال عَِْٔؼبً اَُِّوِ ثِؾَجَِْ ًَاػْزَظٌُِٔا﴿- ٖٓٔ

 ﴾رَيْزَلًَُٕ َُؼٌََُِّْْ آَّبرِوِ ٌَُُْْ اَُِّوُ ُّجَُِّْٖ ًَنَُِيَ ِٓنْيَب كَإَْٗوَنًَُْْ اُنَّبهِ ِْٖٓ ؽُلْوَحٍ شَلَب ػَََِ ًًَُنْزُْْ بِفٌَْاٗبً ثِنِؼَْٔزِوِ كَإَطْجَؾْزُْْ
: عتصاـواالعتصاـ ٕببل للا، بعد كصية القرآف بتقول للا حق تقانو ، أتٌب الوصية األخرل اال

عتصاـ بعد التقول للداللة أف التقول ىي الٍب ترفع اإلنساف إٔب الكجاء ا .التمسك ٗبنهج للا بوعي
عتصاـ ٕببل للا : بدين اإلسبلـ ا٤بتمثل )الثػَّقىلىٍْبً ًكتىٍابي للًا كىًعتػٍرىٌبٍ أىٍىلى بػىٍيًٍبٍ مىٍا ًإٍف مستول اال

اى( ٍا لىٍن تىًضلُّويٍا بػىٍعًدمى أىبىدى ا٢بديث ا٤بتواتر الصحيح ٩با ٰبقق الوحدة  ،َٕٖكنز العماؿ خرب  ٛبىىسٍَّكتيٍم هًبًمى
اإلسبلمية مع كحدة حقوقها ككحدة عقيدهتا ، كإف تعددت أدكارىا كلكن تتحد أىدافها الشريفة ، 
كىي حقوؽ الوحدة اإلسبلمية الٍب تسع ا١بميع ، الٍب ىي أقول من الرابطة النسبية كأف يعملوا 

 فَػتَػْفَشُلوا تَػَناَزُعوا َوال﴿كقوهتم كيكونوف ملل كأحزاب  ٗبوجبها كال يتفرقوا فيتنازعوا كتذىب ىيبتهم
ا بػىٍعدى قط  أيمَّةه  ًإٍختػىلىفىتٍ  : )مىاٍ عن النيب )ص(، ْٔاألنفاؿ/ ﴾َواْصِبُوا ِرَُيُكمْ  َوَتْذَىبَ   أىٍىلي  ظىهىرى  ًإالَّ  نىًبيًٌهى

اٍ  ٍا  أىٍىلً  عىلىىٍ  ابىًٍطًلهى ُتمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اّلِلَِّ  نِْعَمةَ  )َواذُْكُروا ُُٖ/ٓشرح النهج !(إاٌل ما شاء للاحىقًٌهى  ُكنػْ
يذكًٌر للا ا٤بسلمْب ٕبا٥بم كحاؿ آابئهم قبل اإلسبلـ كما كانوا عليو من جاىلية عمياء صٌماء  َأْعَداًء(
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 َُِخرساء تنتشر بينهم العداكة كالبغضاء كا٢بركب ا٤بدمرة كحرب األكس كا٣بزرج الٍب إمتدت 
 َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنوفَ ﴿إلسبلـ أٌلف بْب قلوهبم فأصبحوا ابإلسبلـ إخواانن متحابْب سنة ك٤با جاء ا

ليوي الى ٱبىيوينيوي عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ُٕالتوبة/ ﴾بَػْعضٍ  َأْولَِياءُ  بَػْعُضُهمْ  نيوي كىدىلًيػٍ : )اٍلميٍؤًمني أىخيوي اٍلميٍؤًمًن عىيػٍ
ةن فػىييٍخًلفيوي( كىالى يىٍظًلميوي كىالى يػىغيشُّوي  كا٤بؤمن كثّب أبخيو ، كا٢بب بينهم على  ِٖٔ/ْٕالبحار كىالى يىًعديهي ًعدى

كٓب يقل )فأٌلف بينكم( كركز على القلوب ألنو إذا  قُػُلوِبُكْم( بَػْيَ  )فَأَلَّفَ قدر تقواىم ، لذلك قاؿ 
  .صلح القلب صلح ا١بسد

ًذهً  : )ًإفَّ ٚٗٔف هنج الببلغة حكم ا أىٍكًعيىةه  اٍلقيليوبي  ىى يػٍريىى ُتمْ أىٍكعىٍاىىا( ،  فىخى  ِمنْ  ُحْفَرةٍ  َشَفا َعَلى )وَُكنػْ
َها( فَأَنْػَقذَُكمْ  النَّارِ  كم على طرؼ حفرة يوشك أف تنهار بكم ُب النار ، نٌ أكنتم بشرككم اب ك  ِمنػْ

عد ا٣بطر مشهد فليس بْب الشرؾ كا٥ببلؾ ابلنار إاٌل ا٤بوت ، فأنقذكم اإلسبلـ منها، كصورة النجاة ب
اآلف ُب أعماؽ ىذه  -ا٤بسلمْب–ٰبرؾ القلوب كاألبصار حوؿ سبل النجاة من كل خطر ، ك٫بن 

ا : )ًإفَّ عن النيب )ص(ا٢بفرة ك٫بن نٌدعي اإلسبلـ كاإلسبلـ ٪باة من ا٥بلكة !   طىرىفيوي  سىبىبه  اٍلقيٍرآفى  ىىذى
هي  تىًضلُّوا لىٍن تىزًلُّويٍا كىلىنٍ  فىًإنَّكيمٍ  وً بً  فػىتىمىسَّكيوا أبًىٍيًديكيٍم، كىطىرىفيوي  للاً  بًيىدً  ا(  بػىٍعدى ، ِِٖ/ٔمواىب الرٞبنأىبىدن

ُ  )َكَذِلكَ  آايت للا كثّبة كفضلو علينا كاسع لو نلتفت إٔب دقة  تَػْهَتُدوَف( َلَعلَُّكمْ  آََيتِوِ  َلُكمْ  اّلِلَُّ  يُػبَػيِّ
طت ا٥بداية ُب نفوسنا كثبتنا مستقيمْب على ىذه اآلايت كاأللطاؼ اإل٥بية لنارت أبصار قلوبنا كنش

 .منهج للا أقوايء أعزاء ُب ٝبيع األحواؿ
 ﴾أُُْلِِْؾٌَُٕ ىُْْ ًَؤًَُُْئِيَ أُُْنٌَْوِ ػَْٖ ًََّنْيٌََْٕ ثِبَُْٔؼْوًُفِ ًََّإُْٓوًَُٕ اُْقَْْوِ بََُِ َّلْػٌَُٕ ؤَُّٓخٌ ِٓنٌُْْْ ًَُْزٌَُْٖ﴿ - ٗٓٔ 

إهنا فريضة كفائية كاجبة على الكل ، فإف  .من بعضكم )ِمْنُكْم(على الوجوب ،  أمر يدؿ )َوْلَتُكْن(
أقامها البعض ككفت سقطت عن الباقْب ، كلو تركها الكل أٜبوا ألهنم خذلوا ا٤بؤمنْب كأعانوا 
الظا٤بْب. ا٤بخاطب هبذا ىم ا٤بؤمنوف كافة فهم مكلفوف أبف ينتخبوا منهم ٬ببة مؤىلة ٥بذه ا٤بسؤكلية 

كبّبة ، كذلك أبف يكوف لكل فرد منهم قدرة ُب إ٪باحها كمراقبة سّبىا كإ٪بازاهتا كمقدار أتثّبىا ، ال
َهْوَف( اًبٍلمىٍعريكؼً  )َوأيَُْمُروَف(كجاء  ًر ، ٗبعناىا العاـ بصيغة ا٤بضارع للداللة على  عىنٍ  )َويَػنػْ اٍلميٍنكى

نيات كاإلختصاصات ا٤بتنوعة ُب ا٢بجة ستمرار ، كاألمر كالنهي للداللة على القدرات كاإلمكااال
العلمية ، كاألسلوب األخبلقي ، كالقدرة على التأثّب كاإلقناع ، كمن مهماهتا الرئيسة مراقبة مسّبة 

٫براؼ كالقدرة على تقوٲبو كالسيطرة عليو ليصونوا اجملتمع من كل فساد الذم ينخره ااألمة من أم 
: معرفة عدة مؤىبلت إلْنازىا نذكر منهإباجة إٔب  من الداخل ، كىذه خصائص عالية ا٤بضامْب

شركط األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ، كالقدرة على تنفيذ ىذه الفريضة الضركرية الٍب تشٌجع 
على الفضيلة كٙبارب الرذيلة إبٚباذ أفضل األساليب ا٢بضارية ُب األمر كالنهي ، ُب الَبغيب 

ركنة ُب التعامل كالثبات على القيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ ، مع العلم كالَبىيب ، مع ا٤بوعظة ا٢بسنة كا٤ب
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ٗبعا٘ب ا٤بعركؼ كا٤بنكر بدقة، كىناؾ مقدمات قبل األمر كالنهي ىي النصائح كا٤بواعظ كأساليب 
 ِرَساالتِ  ُكمْ أُبَػلِّغُ ﴿: ، كقاؿ تعأب ٓٓالذارايت/ ﴾اْلُمْؤِمِنيَ  تَنَفعُ  الذِّْكَرى فَِإفَّ  َوذَكِّرْ ﴿التذكّب ا٤بؤثرة 

، كا٤بؤمن غريزتو النيصح ألنو من أخبلؽ الكراـ ، أما ا٤بوعظة ا٢بسنة ِٔاألعراؼ/ ﴾َلُكمْ  َوأَنَصحُ  َربِّ 
 .فإهنا ٙبيي القلوب كتزيل الغفلة كتقٌوم ا٤بوٌدة

نو أساس : )الى كىٍاًعظى أىبٍػلىغي ًمنى النٍَّصًح( ، أما األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر فإف غرر الكم
عن اإلماـ الباقر اإلسبلـ كيقٌوم إرادة ا٤بؤمنْب كيضعف فساد ا٤بفسدين فهو من أفضل األعماؿ، 

ٍعريكيؼً  : )األىٍمري )ع( ٍلًق للًا عىزَّ كىجىلَّ فىمىٍن نىصىرىٮبيىٍا أىعىزَّهي للاي كىمىٍن  عىنٍ  كىالنػٍَّهيي  اًبٍلمى ٍلقىٍاًف ًمٍن خى ًر خى اٍلميٍنكى
ٍا خى  لىوي للاي( خىذى٥بىيمى عن ، لفريضة األساسية فاضرارٮبا خطّبة، كإذا تعطلت ىذه إٓصََُالبحارذى
ًر أىٍك لييسىلَّطىنَّ عىلىٍيكيٍم ًشرىٍاريكيٍم ٍبيَّ تىٍدعيويفى فى النيب )ص( ٍعريكيًؼ كىلىتػىنػٍهىنَّ عىٍن اٍلميٍنكى بلى : )لىتىٍأميريفَّ اًبٍلمى

فمن بدأ ابلصبلح كالنجاح فسوؼ يؤدم  اْلُمْفِلُحوَف( ُىمْ  ُأْولَِئكَ )وَ ، ِْ/ْا٤براغيييٍستىجىٍابي لىكيٍم( 
ٍأ ؟( فمن  تىًهٍي يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى بو إٔب الفبلح كىذه نتيجة حتمية ، كىكذا )اٍلًذٍم يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ

لى منهج رهبم بدأ بتأسيس ىذه النخبة الكفوءة ا٤بؤىلة ٥بذه ا٤بهمة الكبّبة ، صوانن ألمتهم كحفاظان ع
  .فإف للا يسلك هبم سبل الفبلح

 اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىالنٍَّاًىْبى  لىوي  التٍَّارًًكْبى  اًبٍلمىٍعريكؼً  اآلًمرًينى  للاي  : )لىعىنى ٜٕٔف هنج الببلغة خطبة -ٔ :فائدة
ٍواٍ  اًبٍلمىٍعريكؼً  أىمىريكياٍ  مىاٍ  ًٖبىٍّبو  النٍَّاسي  يػىزىٍاؿي  : )العن النيب )ص(و، ًبًو( اٍلعىٍاًمًلٍْبى   كتػىعىاكىنيوا اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىنػىهى

 ٥بىيمٍ  يىكينٍ  كىٓبىٍ  بػىٍعضو  عىلىى بػىٍعضيهيمٍ  كىسيلًٌطى  اٍلبػىرىكىٍاتي  ًمنػٍهيمي  نيزًعىتٍ  ذىًلكى  يػىٍفعىليوياٍ  ٓبىٍ  فىًإذىا كالتػٍَّقوىل اٍلربًٌ  عىلىى
ًصره  اًء( ُب  كىالى  األٍرضً  ُب  انٍى ىنا  ِبْلريا٤براد اْْلَرْيِ(  ِإىَل  )َيْدُعوفَ  -ٕ .ّٖٗ/ُُعةكسائل الشي السَّمى

: البد من كجود ٝباعة تدعو غّب املعىن، : معصيتووِبملنكر: طاعة للا ، وِبملعروؼاإلسبلـ ، 
ا٤بسلمْب إٔب اإلسبلـ ، كتدعو ا٤بسلمْب إٔب فهم اإلسبلـ كاإللتزاـ بو ، كىذه ٝباعة مؤىلة صا٢بة 

 ُىمْ  اّلِلَِّ  ِحْزبَ  ِإفَّ  َأال﴿واؿ ، كفيها داللة على كجود حزب منٌظم عإب الكفاءة كفا٢بة ُب كٌل األح
 ٔٓا٤بائدة/ ﴾اْلَغالُِبوفَ  ُىمْ  اّلِلَِّ  ِحْزبَ  فَِإفَّ ﴿،  ِِاجملادلة/ ﴾اْلُمْفِلُحوفَ 

 ﴾ػَظٌِْْ ػَنَاةٌ َُيُْْ ًَؤًَُُْئِيَ جَِّْنَبدُاُْ عَبءَىُْْ َٓب ثَؼْلِ ِْٖٓ ًَافْزََِلٌُا رَلَوَّهٌُا ًَبَُّنَِّٖ رٌٌٌَُُٗا ًَال﴿ - ٘ٓٔ
ختبلؼ ا٤بؤدم إٔب التنازع كالتباغض كالتكاره ، فإهنا آفة خطّبة ٙبذير للمسلمْب من آفة التفرؽ كاال

كعواقبها مريرة، لذلك أٌكد القرآف الكرٙب الدعوة إٔب الوحدة كرصًٌ الصفوؼ كابلغ ُب النهي عن 
ختبلؼ أفكارىم كقلوهبم كقناعاهتم كٓب يكونوا بعضهم أكلياء قد تفرقوا اب ختلفوااختبلؼ ، فالذين اال

ختبلؼ يقٌطع نسيج التآلف كيقطع ركابط التحابب ، فتختلف القلوب كتتفرؽ بعض ، كآفة اال
وا الًَّذينى فػىرَّقي كقولو )،  ّٓا٤بؤمنوف/ ﴾َفرُِحوفَ  َلَدْيِهمْ  مبَا ِحْزبٍ  ُكل  ﴿األفراد إٔب ٝباعات متناحرة 

انيوا ًشيػىعنا لىٍستى ًمنػٍهيٍم ُب شىٍيءو  يكٌفر كيلعن كيطعن بعضهم بعضان ، فمن ال  ُٗٓاألنعاـ/( ًدينػىهيٍم كىكى
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يليق بو التآلف يليق بو التفرؽ ، إهنم أبدلوا سعادة ا٢بق بشقاء الضبلؿ كأبدلوا ٝباؿ األخوة بقبح 
 ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َما الشَّْيطَافُ  ََلُمْ  يَّنَ َوزَ ﴿العداكة كالبغضاء ، يصفهم القرآف بببلغتو ا٤بميزة 

 اْلبَػيَِّناُت( َجاَءُىمْ  َما بَػْعدِ  )ِمنْ ،  ِٓدمحم/ ﴾ََلُمْ  َوَأْمَلى ََلُمْ  َسوَّؿَ  الشَّْيطَافُ ﴿، كقاؿ تعأب  ّْاألنعاـ/
ألف ختبلؼ من دكف بينة ، كلكن يؤاخذ عليو بعد قياـ ا٢بجة، ككأف اإلنساف ال يؤاخذ على اال

التفٌرؽ كالشقاؽ دافعة ٫بو الفساد بواسع معانيو ، فبل تصلح أف تدعو إٔب ا٣بّب كا٢بياة ألهنا ال تليق 
كىذه نتيجة تصلح لتلك  َعِظيٌم( َعَذابٌ  ََلُمْ  )َوُأْولَِئكَ هبا ا٢بياة ا٥بادية كإ٭با تليق هبا ا٢بياة الغاكية 

ٍافى  مىاٍ  : )كيلُّ  عن النيب )ص(ا٤بقدمة ،  ٍذكى  األيمَّةً  ىًذهً  ُب  يىكيويفي  فىًإنَّوي  السَّاًٍلفىةً  األيمىمً  ُبٍ  كى  النػٍَّعلً  ًمثٍػليوي، حى
ةً  ٍعًل كىاٍلقيذَّةى نابلَّ  : وعنو )ص( ِِّ/ٔتفسّب مواىب الرٞبنعيٍركىةن(  عيٍركىةن  اإًلٍسبلـً  عيرىل نَّ . لىتػينػٍقىض.ابٍلقيذَّ

ثػيوياٍ  ٗبىا لىكى  ًعٍلمى  الى  فػىيػىقيوؿي  أىٍصحىايب  رىبًٌ  ايى  فىأىقيوؿي  أىٍصحىٍايب  نٍ مً  رىٍىطه  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  عىلىيَّ  )يىرًدي   بػىٍعدىؾى  أىٍحدى
رًًىمٍ  عىلىى ًإٍرتىدُّكا طريقة القرآف إذا أٌكد على شيء أك  نً سٍ كمن حي  فائدة: .ا٤بصدر السابق اٍلقىٍهقىرىل( أىٍدابى

 .كاف ذلك دليل كقوعو ُب ا٤بستقبلقَبافو  اابلغ ُب التحذير من شيء أك النهي عن 
 ًُنْزُْْ ثَِٔب اُْؼَنَاةَ كَنًُهٌُا بِميَبٌُِْْٗ ثَؼْلَ ؤًََلَوْرُْْ ًُعٌُىُيُْْ اٌٍَْكَّدْ اَُّنَِّٖ كَإََّٓب ًُعٌُهٌ ًَرٌَََْكُّ ًُعٌُهٌ رَجَْْغُّ ٌََّّْ﴿ - ٙٓٔ

 ﴾رٌَْلُوًَُٕ
: كناية حزف الكافر  وسواد الوجوالقيامة ، ستبشاره يـو ا: كناية عن سركر ا٤بؤمن ك  بياض الوجو

ٍل تىضيرُّهي  :عن اإلماـ علي )ع(، كالفاسق كخوفو من غضب للا عليهما )مىٍن الى يىٍستىًقٍيمي ًبًو ا٥ٍبيدى
 كلُّ   ثي عى بػٍ يػي ): عن النيب )ص(، يرد اإلنساف يـو القيامة على ما قدمت يداه .ِّٗ/ٕٕالبحار بلىلىةي(الضَّ 

ٍرءي ف غرر الكم:  ،ِِِْٕكنز العماؿ خرب  مىٍاتى عىلىٍيًو(عبد عىلىى مىٍا  نىفسىوي( كىكذا  يىضىعي  حىٍيثي  )اٍلمى
ستبشر ابلفوز ، كمن خٌفت ا، فمن ثقلت موازينو اب٢بسنات  ِٗاألعراؼ/ ﴾تَػُعوُدوفَ  َبَدَأُكمْ  َكَما﴿

كىم الذين  ُوُجوُىُهْم( دَّتْ اْسوَ  الَِّذينَ  )فََأمَّا .موازينو ابلسيئات إشتد حزنو كغمو بسوء العقاب
ا٥بمزة للتوبيخ كالتعٌجب من  ِإَيَاِنُكْم( بَػْعدَ  )َأَكَفْرمتُْ فرقهم خبث السرائر كسوء الضمائر فيقاؿ ٥بم 

حاؿ بعض ا٤بسلمْب ٓب يستفد من التحذير من خطورة التفرؽ كإتباع ا٥بول كالضبلؿ كسلك سلوؾ 
تُ  مبَا اْلَعَذابَ  )َفُذوُقواالكفار  كإطبلؽ الكفر ىنا يشمل كفر ا١بحود ككفر ا٤بعصية  َتْكُفُروَف( مْ ُكنػْ

: يـو تبيض كجوه  فائدة .مع اإلٲباف ابلتكليف كىكذا يفعل ا١باىل بنفسو كما يفعل العدك بعدكه
عتصموا ابلقرآف كالسنة الصحيحة ، كتسود كجوه الذين تركوٮبا كأكلوٮبا حسب ا٥بول كأيضان االذين 
َيض   )يَػْوـَ  ٫برفواكتعاكنوا االذين  ُوُجوٌه( )َوَتْسَود   ستقاموا كتعاكنوا على الرب كالتقول االذين  ُوُجوٌه( تَػبػْ

 .على اإلٍب كالعدكاف
 ﴾فَبُِلًَُٕ كِْيَب ىُْْ اَُِّوِ هَؽَْٔخِ كَلِِ ًُعٌُىُيُْْ اثَْْؼَّذْ اَُّنَِّٖ ًَؤََّٓب﴿ - ٚٓٔ
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ستقامة السبلمة م )مع ٙبٌمل ٝبيع ا٤بعاانة( فإف ُب االستقامة على منهج رهبكأما الذين ثبتوا على اال
عرٌب عن نعيم ا١بنة ابلرٞبة تنبيهان  َخاِلُدوَف( ِفيَها ُىمْ  اّلِلَِّ  َرْْحَةِ  )َفِفيكالكرامة ببل أية ندامة كال مبلمة 

ٔب ، حيث ستغرؽ عمره ُب طاعة للا تعأب فإنو ال يدخل ا١بنة إاٌل برٞبة للا تعااعلى أف ا٤بؤمن كإف 
 : )بًبىٍذًؿ الرٍَّٞبىًة تيٍستػىنػٍزىؿي الرٍَّٞبىةي(.ف غرر الكمال ينجي عمل من دكف رٞبة ، رٞبة فيها نعيم مقيم، 

 ﴾ُِِْؼبَُِٔنيَ ظُِْٔبً ُّوِّلُ اَُِّوُ ًََٓب ثِبُْؾَنِّ ػََِْْيَ َٗزٌُِْىَب اَُِّوِ آَّبدُ رِِْيَ﴿ - ٛٓٔ
أهنا ا٢بق كتعمل اب٢بق كتدعو إٔب ا٢بق كتذكًٌر ابلثواب كالعقاب  يتحدث القرآف الكرٙب عن آايت للا

ُب اآلخرة اب٢بق، فإنو ال يستقيم على ا٢بق إاٌل من يعرؼ فضلو كا٢بق أحق أف ييتبع ، كا٢بق أقول 
: كضع الشيء ُب غّبموضعو ، الظلم  والظلم ِلْلعاَلِمَي( ظُْلماً  يُرِيدُ  اّلِلَُّ  )َوَماظهّب , كأفضل نصّب 

ا ( كالظلم الذم ينفيو للا  الظٍُّلمً  إٔب ٰبىٍتىاجي  يناُب ا٢بكمة كالكماؿ ُب النظاـ كُب التشريع )كىًإ٭بَّ الضَّعيفي
عن نفسو ىو ما يناُب مصلحة العباد كىدايتهم إذان ال حاجة  ٤بمارسة الظلم كىو غِب عنو كىو 

كللا ينهى عباده عن الظلم كجعل  .ٕٓآؿ عمراف/ ﴾الظَّاِلِميَ  َيُِب   ال َواّلِلَُّ ﴿ٱبالف النظاـ كاألحكاـ 
الظلم كا١بهل توأماف ، كىو ٱبرًٌبي القلوب كينغًٌصي العيش كيكرًٌهي األايـ ، فليس من ا٤بعقوؿ أف ينهى 

 عباده عن الظلم كىو ٲبارسو !
 ﴾األٌُُٓهُ رُوْعَغُ اَُِّوِ ًَبََُِ األَهْعِ كِِ ًََٓب أٌََََُّادِ كِِ َٓب ًََُِِّوِ﴿ - ٜٓٔ

كللا مالك كل شيء ، كلو التصرؼ فيو كيف يشاء ، كليس ُب ملكو شيء انقص حٌب ٰبتاج إٔب 
إٛباـ فيتممو بظلم غّبه ألف الظلم يناُب ا٢بكمة كالكماؿ كا١بماؿ كا١ببلؿ ، فالظآب يعتدم على 

، ألنو غِب بذاتو كغِب عتداء ، كللا غِب عن الظلم حقوؽ الغّب ليناؿ حاجة ال ٲبكنو نيلها إاٌل ابال
 ِف  ُيْشِرؾُ  َوال﴿فهو سبحانو ا٢باكم بْب عباده  األُُموُر( تُػْرَجعُ  اّلِلَِّ  )َوِإىَل ٗبلكو كغِب عن غّبه 

، كمن سواه من ا٤بخلوقات ٧بكـو عليها ٕبكمو ليس ٥با من األمر  ِٔالكهف/ ﴾َأَحداً  ُحْكِموِ 
 .ِِِْٕكنز العماؿ خرب  عىلىٍيًو( مىاتى  مىا لىىعى  عىٍبدو  كيلُّ  : )يػيبػٍعىثي  عن النيب )ص(شيء، 
 اٌُِْزَبةِ ؤَىَُْ آََٖٓ ًٌََُْ ثِبَُِّوِ ًَرُآِْنٌَُٕ أُُْنٌَوِ ػَْٖ ًَرَنْيٌََْٕ ثِبَُْٔؼْوًُفِ رَإُْٓوًَُٕ ُِِنَّبًِ ؤُفْوِعَذْ ؤَُّٓخٍ فَْْوَ ًُنْزُْْ﴿ - ٓٔٔ

 ﴾اُْلَبٍِوٌَُٕ ؤًَْضَوُىًَُْْ أُُْآِْنٌَُٕ ِٓنْيُْْ َُيُْْ فَْْواً ٌََُبَٕ
تكرٙب لؤلمة ا٤بسلمة ٔبعلها خّب أمم األرض )األمة الوسطى( بشرط ٞبلهم للرسالة ا٣باٛبة كالدعوة 
ا٤بؤثرة إليها ، كمعرفة الناس منهج للا فيحببونو ألنفسهم عندما يقيموف حياهتم على اإلٲباف ، 

َهْوفَ  ِِبْلَمْعُروؼِ  )ََتُْمُروفَ كيدعوف اآلخرين إليو  ( َوتُػْؤِمُنوفَ  اْلُمنَكرِ  َعنْ  َوتَػنػْ كالسبب ُب كوهنم  ِِبّلِلَِّ
خّب األمم ألهنم يتصفوف هبذه الصفات التكاملية الثبلثة )أتمركف كتنهوف كتؤمنوف( كبذلك تتأىلوف 

سلبوا  ٣بدمة اجملتمع اإلنسا٘ب كقيادتو ، فبل ٙبتجز ا٣بّب لنفسها كإ٭ٌبا تدعو الٌناس إليو ، فإذا تركوىا
من أنفسهم صفات عزهتم كتكاملهم كقوهتم ، كقٌدـ األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر على اإلٲباف 
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اب ُب الذكر ، مع اف اإلٲباف مقٌدـ على كل الطاعات كأساسها ، ألف األمر كالنهي حصن اإلٲباف 
ُهمْ  ََلُمْ  َخرْياً  َلَكافَ  اْلِكَتابِ  َأْىلُ  آَمنَ  )َوَلوْ كسياجو ا٢بافظ  لو  اْلَفاِسُقوَف( َوَأْكثَػُرُىمْ  اْلُمْؤِمُنوفَ  ِمنػْ

آمنوا ابإلسبلـ فإف بو السبلـ كاألماف ، كقد آمن منهم القليل كفسق الكثّب كخرجوا عن ا٤بنطق 
  .السليم

ُب اآلية ٥با دالالت : ككأف قوة مدبرة لطيفة أخرجت ىذه األمة من  )ُأْخرَِجْت(تعبّب  -ٔفائدة: 
فها إخراجان لتنقلها من الظلمات إٔب النور كتدفعها إٔب الظهور لتحمل صفات ٩بيزة قمقمها كٚبل

٭بوذجية ، لتعرؼ ىذه األمة أهنا أخرجت لتكوف الطليعة ك٥با القيادة كالقدكة ا٤بؤثرة ٢بمل الرسالة 
كالدعوة إٔب الناس أٝبعْب ، كإذا ٓب ينهض ا٤بسلموف بعبئ ىذه القيادة ا٤بشرفة ، زالت عنهم 

ُب قولو  -ٕمؤىبلهتا كأصبحوا ُب حاجة إٔب قائد أيمرىم كينهاىم فيقودىم إٔب ما ىو عليو! 
، عرضت اآلية ٝباعة خاصة كخالصة  َُْاؿ عمراف/ ﴾اْْلَرْيِ  ِإىَل  َيْدُعوفَ  أُمَّةٌ  ِمْنُكمْ  َوْلَتُكنْ ﴿

 ىذه اآلية عرضت ك٨بلصة ك٬ببة أتمر اب٤بعركؼ كتنهى عن ا٤بنكر بطريقة منظمة ككفوءة كمؤثرة كُب
رَ األمر كالنهي ُب أحكامها العامة عندما تكوف كظيفة ٝباعية كفريضة إسبلمية ، كتتحقق   أُمَّة( )َخيػْ

ٗبقدار أمرىا كهنيها ، ككلما أحسن نظاـ األمر كالنهي ٙبقق حسن اإلٲباف كبرزت )األمة ا٢بضارية 
ريكياٍ الفضلى( كأسلوب الطرح ا٤بؤثر قبل حجٌية الطرح ٕبيث بىشًٌ  ٌرًىيوياٍ ، يىسًٌ بًٌبػيوياٍ كىالى تيكى ريكياٍ كىالى تػينػىفًٌريكياٍ ، حى

ريكياٍ  ٍعريكيؼً  : )إٌف األىٍمرى عن النيب )ص(. .كىالى تػيعىسًٌ ًر  عىنٍ  كىالنػٍَّهيى  اًبٍلمى  أىجىبلن( يػيقىٌراب رًٍزقىان كىٓبٓب يباعدا اٍلميٍنكى
مىٍاؿي ميًضلَّةه كىالطَّرًيٍ : )اٍليىًمٍْبي  عن اإلماـ علي )ع(، ّٕصََُالبحار  قي اٍلويٍسطىى ًىيى ا١بٍىٍادَّةي  كىالشًٌ

 َعَلى ُشَهَداءَ  َوَتُكونُوا َعَلْيُكمْ  َشِهيداً  الرَُّسوؿُ  لَِيُكوفَ  َىَذا َوِف ﴿، كقولو ِّٓ/ٖٕالبحار( ةي مى يً قى ستػى مي ػال
رَ  -ٖ .ٖٕا٢بج/ ﴾النَّاسِ  خّب أمة ظهرت لكونكم )أتمركف كنتم ُب أكؿ ما ظهرًب للناس   أُمَّة( )َخيػْ

كتنهوف كتعتصموف ٕببل للا( متفقْب متعاكنْب على نصرة اإلسبلـ كنفس كاحدة ، كا٤بؤمن كثّب 
رَ أبخيو كقوم بوحدة كلمتو عزيز بعلمو ، كلو كاف أىل الكتاب هبذه الصفة لكاف خّبان ٥بم   )َخيػْ

على ىذه األصوؿ الثبلثة بتمامها، فإذاتركتها ٓب  ىذه ا٣بّبية ال تثبت ٥بذه األمة إالٌ إذا حافظت أُمَّة(
 .تكن ٥با ىذه ا٤بزية

 ﴾ُّنْظَوًَُٕ ال صَُّْ األَكْثَبهَ ًٌٌَُُُُّّْْ ُّوَبرًٌُُِِْْ ًَبِْٕ ؤَمًٍ بِالَّ َّؼُوًًُُّْْ َُْٖ﴿ - ٔٔٔ
كالسب بٌشر للا تعأب ا٤بسلمْب ، أف أعداءىم ال يستطيعوف اإلضرار هبم إاٌل ابلكبلـ ا٤بؤذم  

أما ُب القتاؿ فهم  يُػْنَصُروَف( ال ثَّ  اأَلْدَِبرَ  يُػَول وُكمْ  يُػَقاتُِلوُكمْ  )َوِإفْ كالدسائس كعرقلة ا١بهود 
 .مهزكموف نفسيان كأنتم ا٤بنتصركف بنصر للا كاألقول معنواين كإراداين 

 ثِإََّٗيُْْ مَُِيَ أٌَََُْْنَخُ ػََِْْيِْْ ًَػُوِثَذْ اَُِّوِ ِْٖٓ ثِـَؼَتٍ ًَثَبءًُا اُنَّبًِ ِْٖٓ ًَؽَجٍَْ اَُِّوِ ِْٖٓ ثِؾَجٍَْ بِالَّ صُوِلٌُا َٓب ؤََّْٖ اُنَُِّّخُ ػََِْْيِْْ ػُوِثَذْ﴿- ٕٔٔ

 ﴾َّؼْزَلًَُٕ ًًََبٌُٗا ػَظٌَْا ثَِٔب مَُِيَ ؽَنٍّ ثِـَْْوِ األَٗجَِْبءَ ًََّوْزٌَُُِٕ اَُِّوِ ثِأَّبدِ ٌَّْلُوًَُٕ ًَبٌُٗا
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نكسار كا٤بطاكعة كاإلحساس اب٢بقارة كا٥بزٲبة النفسية مهما حاكلوا كاال الذًٌلَّةي  : كتبت عىلىٍيًهمٍ  ُضرَِبتْ 
إخفاء ذلك كلن ٲبكنهم العيش مستقلْب ، أدرؾ اإلسبلـ اليهود كىم يؤدكف ا١بزية إٔب اجملوس ، 

كغّب متبوعْب ككانوا مشتتْب ُب شرؽ األرض كغرهبا فهم دائمان ٧بكوموف كغّب حاكمْب كاتبعوف 
( ِمنْ  ْبَْبلٍ  )ِإالَّ ستثناء أم أين ما كجدكا فبل ٪باة ٥بم من صفات الذلة كال مفر اب ثُِقُفوا( َما )أَْينَ   اّلِلَِّ
: بعهد كعقد كسبب من للا أبف يعودكا إٔب صراطو ا٤بستقيم كيتوبوا من ضبل٥بم كفسادىم ْبَْبٍل  ِإالَّ 

كسبب من الناس حْب  النَّاِس( ِمنْ  )َوَحْبلٍ كذمة ا٤بسلمْب  أك يدخلوا مع ا٤بسلمْب ُب عهد للا
يعقدكف ٙبالفان مع األقوايء يوفركف ألنفسهم ا٢بماية من الذلة كاألمن من ا٤بسكنة ، كحبل الوالايت 
ا٤بتحدة الٍب ٛبد إسرائيل اليـو اب٤باؿ كالسبلح كيربطوف مصّبىم ٗبصّب حلفائهم ، كيبقوف يعيشوف 

 اْلَمْسَكَنُة( َعَلْيِهمْ  َوُضرَِبتْ  اّلِلَِّ  ِمنْ  ِبَغَضبٍ  )َوَِبُءوا٥بم ليتخلصوا من ىذا الذؿ !  ذيوالن كأتباعان 
أم رجعوا مستوجبْب للغضب الشديد من للا ، كألزمتهم ا٤بسكنة من السكوف كا٣بزم كالفاقة  َوَِبُءوا

()مىٍا ظىفىرى مىٍن ظىفى  :ٕٖٚف هنج الببلغة حكم، كالفقر ، على منطق  بي الغالً : )ف غرر الكم، رى اًبإًلٍبًٍ
( ِِبََيتِ  َيْكُفُروفَ  َكانُوا ِِبَنػَُّهمْ  )َذِلكَ  (به الً غى  اب٢بقًٌ  بي ، كا٤بغلوي وبه لي غٍ مى  رً ابلشًٌ  ذلك الذؿ كالصغار  اّلِلَِّ

كالفساد كالوىن كالشعور النفسي ٕبقارة الذات بسبب جحودىم آبايت للا ، كما زالوا يتمادكف ُب 
( ِبَغرْيِ  األَنِبَياءَ  )َويَػْقتُػُلوفَ ياف كالعدكاف لطبيعتهم العدكانية الطغ أنو كصف قتل األنبياء بغّب حق  َحقٍّ

عتداء ستهجاانن ٥بذه ا١برٲبة الشنعاء النكراء لبياف أف قتل كل نيب إ٭با يكوف ابالاتشديدان كتنكّبان ك 
رأ على قتل األنبياء ىم اليهود! ٘بن عليو بغّب حق كال ٲبكن أف يقتل نيب كيكوف ىناؾ حق كأكؿ م

اٍنىٍت ف هنج الببلغة شرح الشيخ دمحم عبدةكالذم ٯبرأ على قتل خّب الناس ىم شر الٌناس!  : )ًإذىٍا كى
لىةي ًلظىفىرًؾى ًٖبىٍصًمكى ريكيويبي ًإٍبٍو كىًإٍقَبىٍاؼي مىٍعًصيىةو فىًإنَّكى ٓبٍى تىٍظفىٍر حىٍيثي ظىفىرىٍت ًبكى الٍ  ٍعًصيىةي( ، اٍلوىًسيػٍ مى

عتداؤىم على حقوؽ الناس اإنو ما جرأىم على تلك الكبائر إاٌل  يَػْعَتُدوَف( وََكانُوا َعَصْوا مبَا )َذِلكَ 
كمن  -ٔ فائدة :. ِِٗالبقرة/ ﴾الظَّاِلُموفَ  ُىمْ  فَُأْولَِئكَ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿كتعديهم ٢بدكد للا 

للًا مىٍا قػىتػىليويىيٍم أبًىٍيًدٍيًهٍم كىالى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(دالالت معناه  مصاديق قتل األنبياء كتنوع : )كى
ٍا ، فىأيًخذيكيٍا عىلى  ٍاًديٍػثػىهيٍم )ا٣باصة السريٌة( فىأىذىٍاعيويىى عيويٍا أىحى ٍا فػىقيًتليويٍا فىصىٍارى ضىرىبػيويىيٍم أبًىٍسيىاًٍفًهٍم كىلىًكنػَّهيٍم ٠بًى يػٍهى

 يَػْعَتُدوَف( )وََكانُواكإف دٌؿ ىذا التكرار كالتوكيد بقولو  -ٕ .َِّ/ِكنز الدقائقٍاءن كىمىٍعًصيىةن(قػىٍتبلن كإىٍعًتدى 
كمرادفاهتا ، فإنٌو يدؿ على طبيعتهم ا٣ببيثة الشرسة كيصدر منهم أنواع ا١برائم كا٤بآٍب كيشعلوف 

ٍؽ تىسيٍد( أما إسرائيل فإهنا دكلة ا٢بركب كينشركف الفًب كاألحقاد كالكراىية بْب الٌناس على قاعدة )فػىرًٌ 
ستكبارية اتبعة للدكؿ الكربل كقواعده العسكرية كثكناتو العدكانية اسم فقط كحقيقتها قاعدة ُب اال

ا٤بوجودة ىنا كىناؾ ، كالبد أف تزكؿ ىذه الغدة السرطانية من جسم األمة اإلسبلمية ، فإف كاف ٥بم 
 َيْكُفُروفَ  َكانُوا ِِبَنػَُّهمْ  )َذِلكَ بْب سبحانو، السبب لذ٥بم  جولة كمهلة كلكن ليس ٥بم دكلة مستقرة ٍب
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فكاف ىذا الذؿ مّبااثن خبيثان يتوارثونو من جيل إٔب جيل  ..(.َحقٍّ  ِبَغرْيِ  األَنِبَياءَ  اّلِلَِّ َويَػْقتُػُلوفَ  ِِبََيتِ 
،  ِْاألنفاؿ/ ﴾بَػيَِّنةٍ  َعنْ  َحيَّ  َمنْ  َوََيَْيا يَِّنةٍ بػَ  َعنْ  َىَلكَ  َمنْ  لِيَػْهِلكَ  َمْفُعوالً  َكافَ  َأْمراً  اّلِلَُّ  لِيَػْقِضيَ ﴿

 .كىكذا يكوف )اٍلبىبلىءي عىلىى ٌقٌدًر الطًٌبىاًٍع(
 ﴾ََّْغُلًَُٕ ًَىُْْ اََُِِّْْ آَٗبءَ اَُِّوِ آَّبدِ َّزٌَُِْٕ هَبئَِٔخٌ ؤَُّٓخٌ اٌُِْزَبةِ ؤَىَِْ ِْٖٓ ٌٍََاءً ٌََُُْْا﴿ - ٖٔٔ

 ُأمَّةٌ  اْلِكَتابِ  َأْىلِ  )ِمنْ وصف ليس كل أىل الكتاب ُب الفساد كالضبلؿ ليسوا متساكيْب ُب ال
ُلوفَ مستقيمة عادلة قائمة على أمر للا كاثبتة عليو  قَاِئَمٌة(  َوُىمْ  اللَّْيلِ  آَنءَ  اّلِلَِّ  آََيتِ  )يَػتػْ

 -ٔفائدة : .يتهجدكف ُب الليل بتبلكة آايت للا حاؿ الصبلة كالسجود خضوعان  َيْسُجُدوَف(
ٍا سينَّةي نىًبيًٌكيٍم كىدىٍأبي الصٍَّا٢بًًٍْبى قػىبػٍلىكيٍم  عن اإلماـ الصادؽ )ع(:  اللَّْيلِ  آَنءَ  : )عىلٍيكيٍم ًبصىبلىًة اللٍَّيًل فىًإنػَّهى

ٍاًء عىٍن أىٍجسىٍادًكيٍم( كىميٍطرًدىةي  لىٍو كىذا يدؿ أٌف أية أمة إاٌل كفيها صا٢بوف )كى  -ٕ. ِّٔعلل الشرائع صالدَّ
 ﴾َنِذيرٌ  ِفيَها خبل ِإالَّ  ُأمَّةٍ  ِمنْ  َوِإفْ ﴿، كقولو  ٕالرعد/ ﴾َىادٍ  قَػْوـٍ  َوِلُكلِّ ﴿خيًليىٍت قيًلبىٍت( كقولو 

 .ِْفاطر/
 ﴾اُظَّبُِؾِنيَ َِٖٓ ًَؤًَُُْئِيَ اُْقَْْوَادِ كِِ ًَََُّبهِػٌَُٕ أُُْنٌَْوِ ػَْٖ ًََّنْيٌََْٕ ثِبَُْٔؼْوًُفِ ًََّإُْٓوًَُٕ آفِوِ ًَاٌَُِّْْْ ثِبَُِّوِ ُّآِْنٌَُٕ﴿ - ٗٔٔ

كمن أىل الكتاب مؤمنوف صا٢بوف طيبوف أيمركف اب٤بعركؼ كبو أيٛبركف كينهوف عن ا٤بنكر كعنو 
َراِت( ِف  )َوُيَساِرُعوفَ ينتهوف   ِمنَ  )َوُأْولَِئكَ لزايدة الرغبة فيها ألف من رغب ُب أمر سارع إليو  اْْلَيػْ

يتقدـ األمر  -ٔ فائدة: .صلحت أحوا٥بم كحسنت أعما٥بم كرضي عنهم رهبممن  الصَّالَِِي(
اب٤بعركؼ على النهي عن ا٤بنكر دائمان ُب السياؽ القرآ٘ب ، كذلك أف أبواب ا٤بعركؼ إذا فتحت 

 َوَألِْْقِِن ﴿حيث أمنية كل فرد أف يلحق هبم  الصَّالَِِي( ِمنَ  )َوُأْولَِئكَ  -ٕ .أيكصدت أبواب ا٤بنكر
، الصا٢بوف يشملهم سبلمنا ُب صلواتنا اليومية الواجبة على األقل ٟبس  َُُيوسف/ ﴾لصَّالِِيَ ِبِ 

َراِت( ِف  )َوُيَسارُِعوفَ  -ٖ .مرات )السبلـ علينا كعلى عباد للا الصا٢بْب( يسارعوف جاءت  اْْلَيػْ
 :ف غرر الكمرحليان مؤقتان ستمرارية ا٤بسارعة على الدكاـ كليس ماابلفعل ا٤بضارع ا٤بستمر للداللة على 

ٍاًؿ ا٣بٍى  اٍ )عىلىٍيكيٍم أبًىٍعمى  كىالى يىكيٍن غىيػٍريكيٍم أىحىقُّ هًبىٍا ًمٍنكيٍم( ، كمن فعل ا٣بّب ٚبٌلى عن الشر  ،ٍّبً فػىتػىبىٍادىريكيىى
 ﴾ثِبُُْٔزَّوِنيَ ػٌَِِْْ ًَاَُِّوُ ٌُّْلَوًُهُ كََِْٖ فَْْوٍ ِْٖٓ َّلْؼٌَُِا ًََٓب﴿ - ٘ٔٔ

 اإِلْحَسافِ  َجَزاءُ  َىلْ ﴿ك كيف للا عند أجره يضيع كلن جزاءه ٰبرموا لن ، ٯبحدكه لن : ُيْكَفُروهُ  نْ فَػلَ 
 ِإفْ ﴿ التقول أىل ىم للا عند الفائز أبف إشعار ىذا ِِبْلُمتَِّقَي( َعِليمٌ  )َواّلِلَُّ  ، َٔالرٞبن/ ﴾اإِلْحَسافُ  ِإالَّ 

يػٍرى  ريزًؽى  التػُّقىىٍ  ريزًؽى  )مىنٍ  : )ص( النيب عن ،ّْنفاؿ/األ ﴾اْلُمتػَُّقوفَ  ِإالَّ  َأْولَِياُؤهُ  نٍػيىاٍ  خى كنز العماؿ   كىاآلًخرىًة( الدُّ
 .ُْٔٓخرب

 ﴾فَبُِلًَُٕ بكِْيَ ىُْْ اُنَّبهِ ؤَطْؾَبةُ ًَؤًَُُْئِيَ شَْْئبً اَُِّوِ ِْٖٓ ؤًَْالكُىُْْ ًَال ؤٌََْٓاُُيُْْ ػَنْيُْْ رُـْنَِِ َُْٖ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ - ٙٔٔ
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ك أكل من خالف منهج للا كعصى أحكاـ للا كتعٌدل حدكده ، ال ينفعو ماؿ كالبنوف كافران كاف 
مسلمان، كعليو فا٤براد ابلكفر ىنا عاـ يشمل ا١بحود كاإلنكار كالعصياف بعد اإلٲباف ككل تغطية 

ٍرءي  وَف(َخاِلدُ  ِفيَها ُىمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  )َوُأْولَِئكَ للنعم كا٤بنعم  نىفسىوي ، كيكوف  يىضىعي  حىٍيثي  كىكذا اٍلمى
 ِِبلَِّت  َأْوالدُُكمْ  َوال َأْمَواُلُكمْ  َوَما﴿عن األمواؿ كاألكالد قاؿ تعأب فائدة :  .جزاءه من جنس عملو

عىٍبدي ًإٔبى اٍلكيٍفًر أىٍف : )ًإفَّ أىقٍػرىبى مىٍا يىكيويفي الٍ  عن اإلماـ الباقر )ع(،  ّٕسبأ/ ﴾زُْلَفى ِعْنَدنَ  تُػَقّرُِبُكمْ 
 .ُِٓ/ٕٓالبحار يػيؤىٍاًخيى الرَّجيلى عىلىى الدًٌٍيًن فػىييٍحًصيى عىلىٍيًو عىثػىرىاٍتًًو كىزىالٌتًًو لًيػيعىنًٌفىوي هًبىٍا يػىٍومىان مىٍا(

 ظَََِٔيُْْ ًََٓب كَإَىٌََِْزْوُ ؤَْٗلََُيُْْ ظٌََُِٔا هٌٍَّْ ؽَوْسَ ثَذْؤَطَب طِوٌّ كِْيَب هِّؼٍ ًََٔضََِ اُلَُّْْٗب اُْؾََْبحِ ىَنِهِ كِِ ُّنْلِوٌَُٕ َٓب َٓضََُ﴿ - ٚٔٔ

 ﴾َّظٌَُِِْٕٔ ؤَْٗلََُيُْْ ًٌََُِْٖ اَُِّوُ
: مثل عاـ لكل  املعىن .: الزرع الرث: الربد الشديد أك ا١بليد ،  الصرٍعًتبىٍاًر ، األىٍمثىٍاؿي تيٍضرىبي ًلبل

ألمواؿ من ىنا كىناؾ اب٢ببلؿ كا٢براـ ٍب ينفقوهنا على شهواهتم غِب ظآب لنفسو. إف الذين ٯبمعوف ا
كأكالدىم ُب ا٢ببلؿ كا٢براـ أك ينفقوف من دافع السمعة كالرايء كالشهرة ، كال ٰبسبوف  حساابن كال 
ينفقوف ُب سبيل ا٣بّب الذم يرضاه للا كال يعاِب الفقر كيقدـ اجملتمع ، فإف نفقاهتم ليست ذات 

ية ُب موازين للا ، إف مثل ىؤالء كمثل ريح عاصفة شديدة الربكدة كالثلج عصفت قيمة أخبلق
 ِصر   ِفيَها رِيحٍ  )َكَمَثلِ فأىلكت الزرع كالضرع ُب بستاف خصب كثّب ا٣بّبات فدمرتو عن آخره 

يدان عن رضا للا ، تشبيو حا٥بم ُب كل ما ينفقوف بع فََأْىَلَكْتُو( أَنْػُفَسُهمْ  ظََلُموا قَػْوـٍ  َحْرثَ  َأَصاَبتْ 
كإف كاف فيو منافع للناس ٧بدكدة كحاؿ الريح الشديدة الربد الٍب تدمر البستاف كامبلن ، فهؤالء ال 

: إف  وف ذلك داللةشيئان  ايستفيدكف من نفقاهتم شيئان كما أف أصحاب البستاف ال يستفيدكف منه
 َعَملٍ  ِمنْ  َعِمُلوا َما ِإىَل  َوَقِدْمَنا﴿كقولو   خطااي البشر الكثّبة كا٤بستمرة من أسباب الكوارث الطبيعية

ُثورا َىَباءً  َفَجَعْلَناهُ  فائدة : يعترب اإلسبلـ نية ا٤برء خّب من عملو ، بل ىي أساس  .ِّالفرقاف/ ﴾َمنػْ
عن لكل عمل كقبل كل عمل ، كال عمل من دكف نية ، لذلك ترفع الربكات عند فساد النيات ، 

ٍاءى ف غرر الكم، ِْٕٓكنز العماؿ خربعىلىى نًيٍَّاهًتًٍم(  النٍَّاسي  : )ٰبيٍشىري  النيب )ص( : )مىٍن سىٍاءى مىٍقصىديهي سى
تدؿ ، ْٗالكهف/ ﴾َأَحداً  رَب كَ  َيْظِلمُ  َوال﴿ َيْظِلُموَف( َأنْػُفَسُهمْ  َوَلِكنْ  اّلِلَُّ  ظََلَمُهمْ  )َوَمامىٍورًديهي(، 

تيار لئلنساف كأف أكلئك الضالْب جنوا على أنفسهم : على نفي الظلم عن للا كثبوت اإلخاالية
ًر األىفٍػعىاٍ  ٌكًًه! كيكوف ا١بٍىزىٍاءي عىلىى قىدى ٍا يػىٍعمىلي اٍلعىديكُّ ًبعىدي هنج ، ؿً أبنفسهم ، كىا١بٍىٍاًىلي يػىٍعمىلي بًنػىٍفًسًو كىمى

ان عىٍن كىالسَّاٍئًًر عىلىى غىٍّبً الطَّرًيً   علمغىٍّبً ب ملي اٍ عى )ال :ٗ٘ٔالببلغة خطبة ًق الى تىزًٍيديهي سيٍرعىةي السٍَّّبً ًإاٌل بػيٍعدى
ٍافى ًلغىٍّبًًه أىٍظلىمي(: )مىٍن ظىلىمى نػىٍفسى ف غرر الكمالصَّوىٍاًب( ،  )كىٍيفى يػىٍعًدؿي ُبٍ غىٍّبًًه مىٍن : وفيو أيضاً  ،وي كى

 يىٍظًلمي نػىٍفسىوي؟!(.
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 ًََٓب ؤَكٌَْاىِيِْْ ِْٖٓ اُْجَـْؼَبءُ ثَلَدْ هَلْ ػَنِزُّْْ َٓب ًَكًُّا فَجَبالً َّإٌٌَُُُْْْٗ ال كًٌُُِْْٗ ِْٖٓ ثِـَبَٗخً ًارَزَّقِنُ ال آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٛٔٔ

 ﴾رَؼْوٌَُِِٕ ًُنْزُْْ بِْٕ آَّبدِ ٌَُُْْ ثََّْنَّب هَلْ ؤًَْجَوُ طُلًُهُىُْْ رُقْلِِ
كتسمى أيضان الوليجة ىوالذم يعٌرفو اإلنساف أسراره  : خاصتو كحاشيتو كا٤بؤثرين عليو بطانة الرجل

: ال يقصركف ُب مضرتكم  َخَباالً  أيَُْلوَنُكمْ  ال .لتصاقو بصاحبو ببطانة الثوباثقةن بو ، كشبًٌو ُب 
:  املعىن .: ا٤بشقة والعنت: يتمنوف أف تقعوا ُب أشد ا٤بصاعب ، َعِنت ْم  َما َود واكإفساد أموركم ، 

ة ا٤بؤمنْب كافة من أعدائهم كافة ، فبل يتخذكهنم بطانة كمستشارين كموضع ثقة كخواص ٙبٌذر االي
لكم من دكف ا٤بؤمنْب ، ألف ىؤالء ٱبالفوهنم ُب العقيدة كُب النوااي كُب األىداؼ كُب الوسائل 

مضرتكم ،  ال يقصركف ُب َخَبااًل( أيَُْلوَنُكمْ  )الكينصبوف ٥بم ا٤بكائد كينتهزكف الفرص للقضاء عليهم 
: الضرر  العنت َعِنت ْم( َما )َود واٯبٌدكف كٯبتهدكف ُب إ٢باؽ الشر كالضر كإفساد كل أمر عليكم 

ُب  َأفْػَواِىِهْم( ِمنْ  اْلبَػْغَضاءُ  َبَدتْ  )َقدْ يتمنوف أف يقع ا٤بسلموف ُب ا٤بشقة ٖبلق األزمات عليهم 
 ُصُدورُُىمْ  َُّتِْفي )َوَماكفلتات لساهنم  الطعن ُب دينكم كنبيكم كقرآنكم فقد ظهرت من ٢بن قو٥بم

فإف قلوهبم ٙبمل حقدان أكرب ، فما فاض من البغضاء )رغم كل كسائل اإلخفاء( فلت بعضو  َأْكبَػُر(
نطلت عليهم حيل األعداء كحقدىم اكلكن بعض ا٤بسلمْب ُب ا٥بوية )البسطاء(  .على ألسنتهم

بعض العواطف الساذجة فمنحوىم حبان كثقة ،  عندما أعطوىم من طرؼ اللساف حبلكة ، كدفعتهم
  .ال يباد٥بم أعداؤىم ا٤بنافقوف مثلها

من أجل  .: أف نعرؼ عدكان أكالن كنشٌخصو ك٫بذره ، فبل نتوقع من العدك غّب الضررتعلمنا اآلية
: من بطانة السوء كصديق السوء كمستشار السوء كحاشية السوء.. كأمثا٥با سواء ذلك حّذر هللا

ُتمْ  ِإفْ  اآلََيتِ  َلُكمْ  بَػيػَّنَّا )َقدْ مسلمان أـ غّب مسلم أكاف  فقد آاتكم للا البياف الكاُب  تَػْعِقُلوَف( ُكنػْ
فائدة:  .كالدكاء الشاُب الذم هتتدكف بنوره فيميز لكم العدك من الصديق إف كنتم تتفكركف كتتدبركف

 ؾ ، كعدك صديقك عدكؾ ،ُب ا٢بذر من صديق السوء كإعرؼ أكالن عدٌكؾ ، كصديق عدكؾ عدك 
: )ًإ٭بَّىٍا ٠بيًٌيى اٍلعىديكي عىديكَّان ألىنَّوي يػىٍعديكي عىلىٍيكى )أم يتجاكز( فىمىٍن دىٍاىىنىكى ُب مىعىاٍيًًبكى فػىهيوى ف غرر الكم

 ، ) بىةي أىٍىًل اٍلفيسيويًؽ فىًإفَّ الرٍَّاًضيى ًبًفٍعلً ف غرر الكماٍلعىديكي ٍاًخًل مىعىهيٍم( ،  : )ًإايٍَّؾى كىميصىٍاحى الدَّ وعنو قػىٍوـو كى
 : )ًإتػَّقيوياٍ مىٍن تػىٍبغضيوي قػيليويبيكيٍم(. )ع(

 ػٌََُِْْْْ ػَؼٌُّا فٌََِْا ًَبِمَا آَٓنَّب هَبٌُُا َُوًٌُُْْ ًَبِمَا ًُِِّوِ ثِبٌُِْزَبةِ ًَرُآِْنٌَُٕ ُّؾِجٌٌَُُّْْٗ ًاَل رُؾِجٌَُّٗيُْْ ؤًُْالءِ ىَبؤَْٗزُْْ﴿ - ٜٔٔ

 ﴾اُظُّلًُهِ ثِنَادِ ػٌَِِْْ اَُِّوَ بَِّٕ ثِـَْْظٌُِْْ ٌُٓرٌُا هَُْ اُـَْْظِ ِْٖٓ ألََٗبََِٓا
تبدأ اآلية بتشخيص نفسية األعداء كٙبليل نواايىم ا١بهنمية كىو أمر مهم للغاية ، يدؿ على تصدير 

ا٣بطٌائْب ُب مواالة الكٌفار ( كما يزاؿ القرآف يوٌجو كٰبذًٌر ا٤بؤمنْب َىاأَنْػُتمْ اآلية ٕبرؼ التنبيو )
كإ٬بداعهم بقوهتم إٔب أف يلتفتوا إٔب الفارؽ العقائدم الكبّب بينهم كبْب عدكىم فبل يصح التعاشر 
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 َوال )َتُِب ونَػُهمْ معهم فكيف لو صار حبان ؟!! إنو حب من طرؼ كاحد ، كىم ال ٰببونكم أبدان 
أ كالضبلؿ كيظهر خطره كضرره كلو بعد حْب ، إنو حب ساذج ٨بلخل مبِب على ا٣بطَيُِب وَنُكْم( 

إنكم تريدكف ٥بم النفع كىم يريدكف لكم الضر كيضمركف لكم العداكة ٖبفاء كدىاء ، ككيف توادكهنم 
 َواْليَػْوـِ  ِِبّلِلَِّ  يُػْؤِمُنوفَ  قَػْوماً  جتَِدُ  ال﴿كىم أعداء للا كرسولو كا٤بؤمنوف كللا ٰبذر من التودد إليهم 

 ﴾َعِشريَتَػُهمْ  َأوْ  ِإْخَوانَػُهمْ  َأوْ  أَبْػَناَءُىمْ  َأوْ  آَِبَءُىمْ  َكانُوا َوَلوْ  َوَرُسوَلوُ  اّلِلََّ  َحادَّ  َمنْ  د وفَ يُػَوا اآلِخرِ 
، كىم يريدكف أف تتاثركا بعاداهتم كتنبهركا بتقدمهم الصناعي ليحرفوكم عن عقيدتكم  ِِاجملادلة/

 .ا٤بستقيمة القيمة
إنكم تؤمنوف ٔبميع الكتب السماكية النازلة من عند للا كتاهبم ككتابكم  ُكلِِّو( بِ ِِبْلِكَتا )َوتُػْؤِمُنوفَ 

 َعَلْيُكمْ  َعض وا َخَلْوا )َوِإَذاكذابن كنفاقان   آَمنَّا( قَاُلوا َلُقوُكمْ  )َوِإَذابينما ىم ال يؤمنوف بكتابكم 
عضوا أطراؼ األصابع من شدة  كإذا خلت ٦بالسهم منكم كخلوا ببعضهم ، الَغْيِظ( ِمنْ  اأَلَنِملَ 

ئتبلفكم كقوتكم ككحدة كلمتكم كنصرة للا إايكم كعدـ االغضب كالتأسف كالتحسر ٤با يركف من 
: قل اي دمحم )ص( أداـ للا  مبعىنكىو دعاء عليهم  ِبَغْيِظُكْم( ُموُتوا )ُقلْ التمكن من إيذاء ا٤بؤمنْب 

وة اإلسبلـ كعٌز أىلو كىم كارىوف )كالغيظ ىو أشد غيظكم حٌب ٛبوتوا عليو كا٤براد بذلك إزدايد ق
إف للا يعلم ٗبا تنطوم عليو صدكركم من  الص ُدوِر( ِبَذاتِ  َعِليمٌ  اّلِلََّ  )ِإفَّ الغضب كا٢بنق كا٢بقد( 

  .البغضاء كالشحناء كا٢بقد كا٢بسد للمؤمنْب
، لعٌلو ٯبذبوكم إٔب كاقعهم جتذاهبما: أف ال نوإب الكفار كنطلب منهم النصرة ٕبجة وف ذلك داللة

 تَِبعَ  ِلَمنْ  ِإالَّ  تُػْؤِمُنوا َوال﴿ستقامة ، كللا يعلم أسرار القلوب كقولو ابلتدريج كال ٘بذبوهنم إٔب اال
،  َُِالبقرة/ ﴾ِملَّتَػُهمْ  تَػتَِّبعَ  َحَّتَّ  النََّصاَرى َوال اْليَػُهودُ  َعْنكَ  تَػْرَضى َوَلنْ ﴿، ّٕآؿ عمراف/ ﴾ِديَنُكمْ 

ىؤالء الذين يثقوف ابألعداء كإف تظاىركا ابإلٲباف كالصداقة  َيُِب وَنُكْم( َوال َتُِب ونَػُهمْ  ُأْوالءِ  نْػُتمْ )َىاأَ 
كلكنهم ُب موضع ا٣بيانة كالنفاؽ كرفع الثقة عنهم كا٣بيانة للوطن كالٌدين كالنفاؽ مع الٌناس أهٌنم 

رتزقة كاإلنتهازيْب ألهٌنم يبيعوف دينهم ككطنهم ٗبثابة عمبلء األعداء ا٤بعركفْب ابلطابور ا٣بامس كاب٤ب
 .كأٌمتهم لكل من يدفع الثمن !! فبل قيم عندىم كال أخبلؽ كال مبادئ

 ًَْْلُىُْْ َّؼُوًُُّْْ ال ًَرَزَّوٌُا رَظْجِوًُا ًَبِْٕ ثِيَب َّلْوَؽٌُا ٍَِّْئَخٌ رُظِجٌُْْْ ًَبِْٕ رََُاْىُْْ ؽَََنَخٌ رٌََََُْْْْٔ بِْٕ﴿ - ٕٓٔ

 ﴾ُٓؾِْؾٌ َّؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب اَُِّوَ بَِّٕ شَْْئبً
: اَلَسَنٌة كأيضان ٙبذًٌر ىذه اآلية ا٤بؤمنْب من بطانة السوء كصديق السوء كىذا شأف كٌل عدك ، 

: معُب عاـ  والَسيَِّئةٌ معُب عاـ تشمل كل ا٤بنافع ا٢بسية كا٤بعنوية الٍب يستحسنها اإلنساف السوم ، 
: إف انلكم خّب أك أم نفع يرفع شأنكم أحزهنم ،  املعىن . تسوء اإلنسافيشمل كل ا٤بساكئ الٍب

كىذا شأف كل عدك،  ِبَا( يَػْفَرُحوا َسيَِّئةٌ  ُتِصْبُكمْ  )َوِإفْ كإف انلكم أم شيء ييسيء لكم فرحوا بذلك 
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موف يسيء ُب ا٢بسنة لئلشعار أبف كل خّب ينالو ا٤بسل َ)َْيَسْسُكْم(، إنو ذكر وف اآلية تعبري ببلغي
ُب السيئة لئلشعار ابنو كلما ٛبكنت الببلاي كا٤بصائب كالسوء  )ُتِصْبُكْم(، كذكر عدكىم كيزداد حقدان 

على طاعة  َتْصِبُوا( )َوِإفْ من ا٤بسلمْب إزداد عدكىم فرحان ، كىذا أبلغ تعبّب لغوم عن شدة العداكة 
كىقىٍاهي  للاى  ًإتػَّقىى ر من موالة بطانة السوء فإف )مىنٍ ارمات كا٤بعاصي كا٢بذ )َوتَػتػَُّقوا(للا كأذل أعدائو 

ٍاهي  ،كىمىٍن تػىوىكَّلى عىلىى للًا كىفىٍاهي  فاألمن من كيد  َشْيئاً( َكْيُدُىمْ  َيُضر ُكمْ  )الًمٍن رىٍٞبىًتًو  (كىمىٍن نىًسيى للاى نىسى
ح النصر على كلًٌ األعداء بطانة السوء مشركط )ابلصرب كالتقول( كٮبا الدكاء لكل داء كٮبا مفتا 

 يَػْعَمُلوفَ  مبَا اّلِلََّ  )ِإفَّ ، ِالطبلؽ/ ﴾ََمَْرجاً  َلوُ  ََيَْعلْ  اّلِلََّ  يَػتَّقِ  َوَمنْ ﴿فمن كاف مع للا كاف للا معو 
٠باحة  -ٔ: فائدة .فهو يعلم علم إحاطة اتمة ما يكيدكف بو لكم ككيف يصرفو عنكم مُِيٌط(

أيمر ا٢بذر من إٚباذ بطانة السوء كخرباء السوء كأصدقاء السوء  اإلسبلـ ُب كجو أعدائو ، فهو
 .كلكنو ال ٰبرضهم على مقابلة حقدىم ٕبقد مثلو ، إ٭با ىي ٦برد كقاية كحذر فإنو يقيك الضرر

ستعانة اب٤بستشارين األجانب كبطانة السوء من إختصاصات ٨بتلفة تعمل سران ا٢بد اآلف ىناؾ  -ٕ
 ال﴿مية اليـو لدليل على بعدان عن إرشادات القرآف كٙبذيراتو كقولو: كعلنان ُب ببلدان اإلسبل

ُمْ  َوَمنْ  بَػْعضٍ  َأْولَِياءُ  بَػْعُضُهمْ  َأْولَِياءَ  َوالنََّصاَرى اْليَػُهودَ  تَػتَِّخُذوا ُهمْ  فَِإنَّوُ  ِمْنُكمْ  يَػتَػَوَلَّ ،  ُٓا٤بائدة/ ﴾ِمنػْ
 .َُِالبقرة/ ﴾ِملَّتَػُهمْ  تَػتَِّبعَ  َحَّتَّ  ىالنََّصارَ  َوال اْليَػُهودُ  َعْنكَ  تَػْرَضى َوَلنْ ﴿

 ﴾ػٌَِِْْ ٍَِْٔغٌ ًَاَُِّوُ ُِِْوِزَبٍِ َٓوَبػِلَ أُُْآِْنِنيَ رُجٌَِّتُ ؤَىِِْيَ ِْٖٓ ؿَلًَْدَ ًَبِمْ﴿ - ٕٔٔ
: َأْىِلَك( ِمنْ  )َغَدْوتَ كمصداؽ ٤با تقدـ من آتمر أعداء اإلسبلـ ، تذٌكر اآلية بواقعة )أيحد( 

يتك ، خرج الرسوؿ األكـر دمحم )ص( غدكة )الصباح الباكر( من بيتك تودع أىلك ُب خرجت من ب
: هتيء كتدبر جيش ا٤بسلمْب كتنزؿ ا٤بؤمنْب أماكنهم تُػبَػوِّئُ  ِلْلِقَتاِؿ( َمَقاِعدَ  اْلُمْؤِمِنيَ  )تُػبَػوِّئُ ا٤بدينة 

يعٌ  )َواّلِلَُّ . لقتاؿ عدكىم .ا٤بناسبة منهم للرماية كمنهم للهجـو كىو ٠بيع ألقوالكم عليم  َعِليٌم( مسَِ
 أبحوالكم.

 ﴾أُُْآِْنٌَُٕ كََِْْزًٌََََّْ اَُِّوِ ًَػَََِ ًَُُِّْئَُب ًَاَُِّوُ رَلْشَال ؤَْٕ ِٓنٌُْْْ ؿَبئِلَزَبِٕ ىََّٔذْ بِمْ﴿ - ٕٕٔ
( نتيجة : عزمت طائفتاف من جيش ا٤بسلمْب أف ٘ببنا كتضعفا كٮبتا ابلرجوع )كٓب يفعبله ََهَّتْ معُب 

ا٢برب النفسية كفتنة عبد للا بن أييب سيد ا٤بنافقْب ، تػىٍفشىبل كالفشل ىو ضعف نفسي مع جب 
فبل ينبغي للمؤمن أف يفشل كىو يؤمن أبف للا كليو كانصره ، فتداركتهما عناية للا  َولِيػ ُهَما( )َواّلِلَُّ 

عتمدكا على للا ا اْلُمْؤِمُنوَف( فَػْليَػتَػوَكَّلْ  ّلِلَِّ ا )َوَعَلىتعأب كىو أعلم ابلنتائج كأدرل أين يوجو عنايتو 
 يَػتَػوَكَّلْ  َوَمنْ ﴿مع إٚباذ األسباب البلزمة ال على ا٤بنافقْب كأعداء الدين كإف ملكوا األمواؿ كالسبلح 

:  عن النيب )ص(،  ّالطبلؽ/ ﴾راً َقدْ  َشْيءٍ  ِلُكلِّ  اّلِلَُّ  َجَعلَ  َقدْ  َأْمرِهِ  َِبِلغُ  اّلِلََّ  ِإفَّ  َحْسُبوُ  فَػُهوَ  اّلِلَِّ  َعَلى
: )أىٍصلي قػيوَّةي اٍلقىٍلًب ف غرر الكم، ُُٓ/ُٕالبحار للًا( عىلىى أىحىبَّ أىٍف يىكيويفى أىقٍػوىل النٍَّاًس فػىٍليػىتػىوىكَّلٍ  )مىنٍ 

 َوَما﴿ طلكالبا ا٢بق بْب ا٤بعركة يدير الذم ىو : إٌف للا سبحانو ف اآلية داللةالتٌػوىكُّلي عىلىى للًا( ، 
 .، كىو الذم قلب أكضاع ا٤بعركة كبٌدؿ موازينها ُٕاألنفاؿ/ ﴾َرَمى اّلِلََّ  َوَلِكنَّ  رََمْيتَ  ِإذْ  َرَمْيتَ 
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 ﴾رَشٌُْوًَُٕ َُؼٌََُِّْْ اَُِّوَ كَبرَّوٌُا ؤَمَُِّخٌ ًَؤَْٗزُْْ ثِجَلْهٍ اَُِّوُ َٗظَوًَُْْ ًََُوَلْ﴿ - ٖٕٔ
لى الرغم من قلة العدد كضعف العٌدة كالسبلح كالزاد لتدرؾ منو اآلية تذكًٌر ا٤بسلمْب بنصر للا ع

ا٤بعجزة ا٣بارقة كاإلمداد الغييب الواضح كىذا الذم يقرر مصّب ا٢برب ال العوامل الطبيعية لوحدىا ! 
كأنتم ضعاؼ قليلوف لتعلموا أف النصر عند للا ال بكثرة العدد كالعٌدة ، ال ضّب من  َأِذلٌَّة( )َوأَنْػُتمْ 

كال ينبغي للمؤمن أف يذؿ  ،ستسبلـ كا٣بضوع للطغاة كالبغاةؿ الطاعة كا٤بمانعة خّب من ذؿ االذ
 َعَلى َأِذلَّةٍ ﴿فإف ساعة ذؿ ال تعادؿ العمر كلو ، فإف ذؿ الطاعة خّب من ذؿ ا٤بعصية  ،نفسو

 كصلت إٔب درجة التواضع ، ذلة الطاعة بْب ا٤بؤمنْب ْٓا٤بائدة/ ﴾اْلَكاِفرِينَ  َعَلى َأِعزَّةٍ  اْلُمْؤِمِنيَ 
نَػُهمْ  ُرَْحَاءُ  اْلُكفَّارِ  َعَلى َأِشدَّاءُ ﴿كالَباحم كالتحابب  ضعفاء الشكل  )َأِذلَّة(، كإ٭با قاؿ ِٗالفتح/ ﴾بَػيػْ

 )أذاّلء(كٓب يقل عف ا٢باؿ كقلة ا٤باؿ كالعىدد كالعيٌدة، ضى لذلة ظاىرية،  ةأقوايء ا٤بضموف، ٝبع قل
هنيار اإلرادة ، ليدؿ على أهنم أقوايء اإلرادة مستعدين للقتاؿ كالتضحية ٔبمع الكثرة ذلة جوىرية كإ

فتقول للا تدفعكم  َتْشُكُروَف( َلَعلَُّكمْ  اّلِلََّ  )فَاتػَُّقواكما كاف هبم من ضعف كفيهم رسوؿ للا )ص( 
فة على إٔب الشكر ، كالشكر يرفعكم إٔب التقول ، كالتقول ترفعكم إٔب القوة كالقدرة كالتمهيد للخبل

عن ، َُِآؿ عمراف/ ﴾َشْيئاً  َكْيُدُىمْ  َيُضر ُكمْ  ال َوتَػتػَُّقوا َتْصِبُوا َوِإفْ ﴿األرض كالنصر على أعدائكم 
ٍافى مً  اإلماـ علي )ع( ٍن : )لىقىٍد رىأٍيٍػتػىنىٍا يػىٍوـى بىٍدرو كى٫بىٍني نػىليويذي ًبرىسيويًؿ للًا )ص( كىىيوى أىقٍػرىبػينىٍا ًإٔبى اٍلعىديكًٌ ، كىكى

: )مىٍن أىقػىرَّ اًبلذًُّؿ طىاٍئًعىان فػىلىٍيسى ًمنٍَّا عن النيب )ص(، كِّْٗٗكنز العماؿ خرب  (النٍَّاًس يػىٍومىًئذو أبىٍسىان  أىٌشدًٌ 
  .ُِٔ/ٕٕالبحار أىٍىلى اٍلبػىٍيًت(

 ماؿ لةكق حاجة ذلٌة ىي كإ٭ٌبا قلبيان  ضعفان  كال ذلة نفسية ليست ابلذلة ىنا ا٤بؤمنْب القرآف : كصففائدة
 كأصلب ا١ببل من أقول فهم كقدرة عزة ُب جعلهم للا على كتوكلهم ا٤بؤمنة أنفسهم حقيقة ، أٌما كرجاؿ

 الى  كىاٍلميٍؤًمني  اًبٍلمىعىٍاًكؿً  ييٍستػىقىلُّ  ا١بٍىبىلي  ، ا١بٍىبىلً  ًمنى  أىعىزُّ  اٍلميٍؤًمنى  )ًإفٌ  : )ع( عن اإلماـ الكاظم،  ا٢بديد من
 ألىفَّ  ا٢بٍىًدٍيدً  زيبرً  ًمنٍ  أىشىدُّ  )اٍلميٍؤًمني  :)ع( عن اإلماـ الصادؽ ،ّْٔتنبيو ا٣بواطر ص ًبشىٍيءو( ًنوً ًديٍ  ًمنٍ  ييٍستػىقىلُّ 

ًٍبته  كىاٍلميٍؤًمني  كىتػىغىيػَّرى  آلفى  النٍَّارى  دىخىلى  ًإذىاٍ  ا٢بٍىًدٍيدً  زيبرى  ( قيًتلى  كىلىوٍ  قػىٍلبيوي  اثى عن النيب  ،َّْ/ٕٔالبحار  كىنيًشرى
ٍاالن اإًلٲٍبىٍافي أىثٍػبىتي ُب قػيليويهًبًٍم ًمنى ا١ٍبًبىٍاًؿ الرَّكىٍاًسيٍ  ًإفَّ ))ص(   ُْْ/٦ّبمع البياف (ًمٍن أيمًٍَّب لىرًجى
 ﴾ُٓنْيَُِنيَ أَُْالئٌَِخِ ِْٖٓ آالفٍ ثِضَالصَخِ هَثٌُُّْْ ُِّٔلًَُّْْ ؤَْٕ ٌَّْلٌَُِْْْ ؤََُْٖ ُُِِْٔآِْنِنيَ رَوٌٍُُ بِمْ﴿ - ٕٗٔ

قلة بنصر إ٥بي غييب كحٌسي كتشعركف بو كلكن ال تركنو ،  كىم بدر ُب ا٤بؤمنْب )ص( النيب كعد
 من أقول البصّبة كقوة ، ببصائران بو نتحسس كىكذا اإلٲباف ابلغيب نؤمن بو كال نراه أببصاران كلكن

 ، كذلك بدعمكم ُب ثبلثة آالؼ من ا٤ببلئكة منزلْب من السماء لنصرتكم تشارككم ُب البصر قوة
 بدر ليلة )ص( النيب قاؿ كما ، ْٕالنساء/ ﴾َمْفُعوالً  اّلِلَِّ  َأْمرُ  وََكافَ ﴿ مصّبية معركة ُب أعدائكم قتاؿ

ًذهً  تػىٍهلىكٍ  ًإفٍ  )الٌلهيمَّ   .تػيٍعبىدي( الى  )ا١بماعة( اٍلًعصىاٍبىةى  ىى
 ﴾ٌََُِِّٓٓنيَ أَُْالئٌَِخِ ِْٖٓ آالفٍ ثِقَََْٔخِ هَثٌُُّْْ لِكًُُّْْْْٔ ىَنَا كٌَْهِىِْْ ِْٖٓ ًََّإْرًٌُُْْ ًَرَزَّوٌُا رَظْجِوًُا بِْٕ ثَََِ﴿ - ٕ٘ٔ



 172 الرابع/ اجلزء ٕٓٓ/ عدد آَيهتا / مدنية ٖراف  / سورة آؿ عمَوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر  
 

: نعم تصديق للوعد بنصر للا، أم بلى ٲبدكم للا اب٤ببلئكة تساعدكم بشرط أف تصربكا ُب بَػَلى
، من ساعتهم ىذه َىَذا( فَػْورِِىمْ  ِمنْ  )َوأيَْتُوُكمْ ا٤بعركة كتطيعوا أكامر الرسوؿ )ص( ٗبقتضى التقول 

 ِبَْمَسةِ  رَب ُكمْ  )َُيِْددُْكمْ فإف للا يضمن لكم إذا أاتكم العدك من فورىم ، إتياف بغتة سريعة كىاٝبكم 
معلمْب على السبلح كمدربْب على القتاؿ الذم ال ىزٲبة فيو ، كإف  ُمَسوِِّمَي( اْلَمبلِئَكةِ  ِمنْ  آالؼٍ 

 َوَما﴿ة ليذيقوف األعداء الطغاة الذلة كا٥بواف ا٤ببلئكة ٥بم عبلمات ٩بيزة ك٥بم قدرات ٭بوذجية مؤىل
 مرد أف ، فاآلف يعٌلم للا ا٤بؤمنْب ُّا٤بدثر/ ﴾ِلْلَبَشرِ  ِذْكَرى ِإالَّ  ِىيَ  َوَما ُىوَ  ِإالَّ  رَبِّكَ  ُجُنودَ  يَػْعَلمُ 

/ ﴾بَػْعدُ  َوِمنْ  قَػْبلُ  ِمنْ  اأَلْمرُ  ّلِِلَِّ ﴿األمر كلو  تعأب يتخذ  عركة بشرط أففهو الذم يدير ا٤ب ، ْالرـك
 َتْصِبُوا )ِإفْ  : فائدة .كالزمة مناسبة قوة أية ، قوة من ستطاعواا كيعٌدكا ما األسباب ا٤بمكنة ا٤بؤمنوف
 األحواؿ ٝبيع كُب كمكاف زماف كل ُب عاـ قانوف كىو الغييب كاإلمداد ا٤ببلئكة نزكؿ عامبل ٮبا َوتَػتػَُّقوا(
 ا٤بعركة إدارة يتؤب تعأب كللا .األعداء قلوب ُب الرعب خلكيد ا٤بؤمنْب قلوب ُب السكينة فيجعل

َنا َحّقاً  وََكافَ ﴿ / ﴾اْلُمْؤِمِنيَ  َنْصرُ  َعَليػْ  .ْٕالرـك
 ﴾اُْؾٌَِِْْ اُْؼَيِّيِ اَُِّوِ ػِنْلِ ِْٖٓ بِالَّ اُنَّظْوُ ًََٓب ثِوِ هٌُُِثٌُُْْ ًَُِزَـَْٔئَِّٖ ٌَُُْْ ثُشْوٍَ بِالَّ اَُِّوُ عَؼََِوُ ًََٓب﴿ - ٕٙٔ

٠بو كىو معلـو بداللتو كمذكور ٗبعناه ا٥باء ىنا ىاء الغيب يعود على غّب مذكور بلفظو كاب )َجَعَلُو(
: كما جعل للا اإلمداد الغييب كالوعد بو إاٌل بشرل املعىن  .)َيُِدَُّكْم(كىو اإلمداد الغييب ا٤بفهـو من 

كتسكن كتستقر بدعم للا لكم ، فبل تتخاذلوا عن  ِو(بِ  قُػُلوُبُكمْ  )َولَِتْطَمِئنَّ تنشرح بو صدكركم 
كاجبكم ُب قتاؿ أعدائكم كالبقية على للا تعأب حٌب ٯبعل األمور ٘برم أبسباهبا كتكوف ا٤بعجزة 

( ِعْندِ  ِمنْ  ِإالَّ  النَّْصرُ  )َوَما .ستثناء كأتٌب عند الضركرةاال قاعدة رد األمر كلو إٔب للا كقدرتو  اّلِلَِّ
( كىمىا تىشىاءيكفى ًإالَّ أىٍف يىشىاءى اَللَّي رىبُّ اٍلعىالىًمْبى ، كقولو )كقدره ا٤بباشر من عبلمات ا٤بوقنْبالفاعلة 
ٍافى  ِٗالتكوير/ ٍا شىٍاءى للاي كى كىمىٍا ٓبٍى يىشىٍأ ٓبٍى يىكيٍن( كتكوف األسباب كاإلمداد اب٤ببلئكة لتحقيق  ،)فىمى

حانو ، لتحصل صلة مباشرة متوازنة حركية شعورية بْب العبد النصر أدكات بيد للا ٙبركها مشيئتو سب
كربو كبْب قلب ا٤بؤمن كقدر للا ، كبْب ثقة ا٤بؤمن بنفسو كإٲبانو ابإلمداد الغييب كتوكلو على للا 

م الذ اْلَِكيِم(: القوم ذك السلطاف الفٌعاؿ ٤با يريد من تعجيل النصر كىو ) اْلَعزِيزِ  اْلَِكيِم( )اْلَعزِيزِ 
(  ِعْندِ  ِمنْ  ِإالَّ  النَّْصرُ  فائدة : )َوَما .ٯبرم قدره كقضاؤه كفق حكمتو جعل النصر بيد للا حصران اّلِلَِّ

حٌب ال يتكل اإلنساف على غّبه سبحانو ، فهو الذم يهيء أسباب النصر ، كأف ال يتكل اإلنساف 
 وََكَفى َولِّياً  ِِبّلِلَِّ  وََكَفى﴿على األسباب فقط ، بل يتوكل على مسبب األسباب فهو ال يعجزه شيء 

ًر اٍليىًقٍْبي يىكيويفي التػَّوىكُّلي( ،  عىلىى ك)مىٍن يػىتػىوىكَّلى  ، ْٓالنساء/ ﴾َنِصرياً  ِِبّلِلَِّ  ف غرر للًا كىفىٍاهي( ك)عىلىى قىدى
نيوي(،  الكم: ، كىسيلَّمه ًإٔبى   : )الثًٌقىةي اًبً وعن اإلماـ اجلواد )ع()مىٍن كىًثقى اًبً صىٍافى يىًقيػٍ تػىعىٍأبى ٜبىىنه ًلكيلًٌ غىٍاؿو

) ًر ثًقىًتًو ًبوً ) ف غرر الكم:، ّْٔ/ٖٕالبحار كيلًٌ عىٍاؿو  .(حيٍسني تػىوىكًُّل اٍلعىٍبًد عىلىى للًا عىلىى قىدى
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 ﴾فَبئِجِنيَ كََْنْوَِِجٌُا ٌَّْجِزَيُْْ ؤًَْ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ ِْٖٓ ؿَوَكبً َُِْوْـَغَ﴿ - ٕٚٔ
لينقص ، ليهلك طائفة منهم  َطَرفاً( )لِيَػْقَطعَ :  املعىن .ذلك التدبّب اإل٥بي الذم أعانكم على النصر

 )َأوْ ابلقتل كاألسر، كينقص عددىم كيقهر سلطاهنم كيغنم أموا٥بم ، كيهدـ ركنان من أركاف الشرؾ 
َقِلبُ يغيظهم كٱبزيهم اب٥بزٲبة النفسية كالعسكرية  َيْكِبتَػُهْم( فينصرفوف مهزكمْب خاسرين  َخائِِبَي( وا)فَػيَػنػْ

كىذا ما حصل ُب بدر حيث قتل ا٤بسلموف من صناديدىم سبعْب كأسركا سبعْب كأعٌز للا  .أذالء
ألف ا٣بيبة تكوف بعد أمل كقع  )َيئسي(كٓب يقل )َخائِِبَي( قاؿ  .ا٤بؤمنْب كأذؿ الشرؾ كا٤بشركْب

ٯبب أف تكوف  .كف إحتماؿ النصر أك ضعف إحتمالوالنصر كسرعة إنتظاره ، أما اليأس يكوف بد
َقِلُبواكحدة ا٤بسلمْب كسلطتهم كسياستهم كقيادهتم على ٫بو ال ييبقي للعدك أم أمل   .َخائِِبَي( )فَػيَػنػْ

 ﴾ظَبٌَُُِٕٔ كَةَِّٗيُْْ ُّؼَنِّثَيُْْ ؤًَْ ػََِْْيِْْ َّزٌُةَ ؤًَْ شَِْءٌ األَْٓوِ ِْٖٓ َُيَ ٌََُْْ﴿ - ٕٛٔ
ا٤بسلموف أف للنيب يدان كسببان فيما حدث للمشركْب من خذالف ببدر ، فدفع للا سبحانو  قد يظن

 ِعْندِ  ِمنْ  ِإالَّ  النَّْصرُ  َوَما﴿ كحده  ُْٓآؿ عمراف/ ﴾ّلِِلَِّ  ُكلَّوُ  اأَلْمرَ  ِإفَّ  ُقلْ ﴿كتعأب ىذا الوىم 
ر للا تعأب كأداة فاعلة لقدرتو، ، كليس لك من األمر شيء سول أنك منٌفذ أم ُِٔآؿ عمراف/ ﴾اّلِلَِّ 

، ْٖالطور/( كىاٍصربٍ ٢ًبيٍكًم رىبًٌكى فىًإنَّكى أبًىٍعييًننىاكقولو )ك٨بلوؽ مؤثٌر صنعو للا على عينو لتحقيق إرادتو  
كإستنادان على ىذه القاعدة القرآنية األساسية نتعٌرؼ أف النيب )ص( إذا أصابو مكركه كإذا دارت 

نتصركا ال يستوجب ا٤بدح لو ألنو ليس لو اْب ، فإهنزموا ال يبلـ على ذلك كإف الدائرة على ا٤بسلم
من أمر الناس شيء إاٌل أف ينفذ فيهم أمر للا كٙبقق طاعتو كإ٭با أمرىم إٔب للا تعأب حٌب شفاعة 

 ﴾األُُمورُ  تُػْرَجعُ  اّلِلَِّ  ِإىَل وَ ﴿،  ّيونس/ ﴾ِإْذنِوِ  بَػْعدِ  ِمنْ  ِإالَّ  َشِفيعٍ  ِمنْ  َما﴿األكلياء ال تتم إالٌ إبذف للا 
،  ِٔالكهف/ ﴾َأَحداً  ُحْكِموِ  ِف  ُيْشِرؾُ  َوال﴿،  ُٕاألنعاـ/ ﴾اْلَعاَلِميَ  ِلَربِّ  لُِنْسِلمَ  َوُأِمْرنَ ﴿،  ٓا٢بديد/

نقطاعهم إٔب للا تعأب كتوكلهم اك٥بذه القاعدة القرآنية أثر كبّب ُب هتذيب نفوس ا٤بسلمْب كتزيد ُب 
كالقصد من ىذا كأمثالو أف ال يغإب ا٤بسلموف ٗبحمد )ص( كأىل بيتو )ع( كما غأب عليو ، 

: )الى تػىٍرفػىعيوي٘بٍ فػىٍوؽى حىقًٌٍي ( ص) هللا رسوؿ قاؿ:  عن اإلماـ الصادؽ )ع( .ا٤بسيحيوف ابلسيد ا٤بسيح )ع(
ان قػىٍبلى أىٍف يػىتًَّخذى٘ب نى   َأوْ  َعَلْيِهمْ  يَػُتوبَ  )َأوْ ٍب قاؿ :  ِٓٔ/ِٓالبحارًبيىان( فىًإفَّ للاى تػىعىٍأبى ًإٚبَّىذى٘بٍ عىٍبدى

بَػُهمْ  للا تعأب مالك أمرىم فإما أف يهلكهم أك يهزمهم أك يتوب عليهم إف ظَاِلُموَف(،  فَِإنػَُّهمْ  يُػَعذِّ
 راً َقدَ  اّلِلَِّ  َأْمرُ  وََكافَ ﴿أسلموا أك يعذهبم إف أصركا على الكفر فإهنم ظا٤بوف يستحقوف العذاب 

ٍ أىبٍػرىأي ًإلىٍيكى ًمٍن اٍلًذٍينى ًإدَّعيويٍا لىنىٍا مىٍا لىٍيسى لىنىٍا  عن اإلماـ الرضا )ع(. ّٖاألحزاب/ ﴾َمْقُدوراً  : )اللَّهيمَّ ًإٌ٘بً
نىٍا مىٍا ٓبٍى نػىقيٍلوي ُبٍ أىنٍػفيًسنى  ٍ أىبٍػرىأي ًإلىٍيكى ًمٍن اٍلًذٍينى قىاٍليويٍا ًفيػٍ أىٍرابىٍبه فػىنىٍحني  انَّ . اللَّهيمَّ مىٍن زىعىمى إى .اٍ ًٕبىقٌو ، اللَّهيمَّ ًإٌ٘بً

نىٍا ًمٍنوي بػى  نىٍا ا٣بٍىٍلقي كىعىلىيػٍ وقاؿ الشيخ الصدوؽ ، ا٤بصدر السابق ٍراءه(الٌرًٍزؽي فػىنىٍحني ًمٍنوي بػى ٍراءه ، كىمىٍن زىعىمى أىفَّ ًإلىيػٍ
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 جٌل جبللو، كأهنم شر من اليهود عتقادان ُب الغبلة كا٤بفوضة أهنم كفار ابا:  عتقادف رسالة اال
 ِّٕ/ِٓالبحار...كالنصارل كاجملوس كمن ٝبيع أىل البدع كاألىواء ا٤بضلة

 ﴾هَؽٌِْْ ؿَلٌُهٌ ًَاَُِّوُ َّشَبءُ َْٖٓ ًَُّؼَنِّةُ َّشَبءُ َُِْٖٔ َّـْلِوُ األَهْعِ كِِ ًََٓب أٌََََُّادِ كِِ َٓب ًََُِِّوِ﴿ - ٜٕٔ
األرض كاف حقيقان أبف يكوف لو األمر كلو كليس ألحد من األمر من من كاف لو ملك السموات ك 

 ِمنْ  اأَلْمرُ  ّلِِلَِّ ﴿ليس العقاب ٧بتومان على ا٤بسيء بل  َيَشاُء( َمنْ  َويُػَعذِّبُ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  )يَػْغِفرُ شيء 
/ ﴾بَػْعدُ  َوِمنْ  قَػْبلُ   .رَِحيٌم( َغُفورٌ  )َواّلِلَُّ ، فإف شاء غفر فربٞبتو ، كإف شاء عاقب فبعدلو  ْالرـك

إ٭با أهبم للا األمر ابلتعذيب كا٤بغفرة ، فلم يبْب من يغفر لو كمن يشاء تعذيبو حٌب ال فائدة : 
 َويَػْرُجو اآلِخَرةَ  ََيَْذرُ ﴿يصاب أحد ابليأس أك الغركر ، ليقف ا٤بكلف بْب قاعدة ا٣بوؼ كالرجاء 

ٍوفيوي إًلٍعتىدىالى( :  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ٗالزمر/ ﴾رَبِّوِ  َرْْحَةَ  ٍاءي اٍلميٍؤًمًن كىخى ٦بمع )لىٍو كيزًفى رىجى
، كإ٭با علق األمر على مشيئة للا ألهنا مبنية على ا٢بكمة ، كرٞبتو الواسعة ال تغلب ْٔٔ/ِالبياف

للداللة على أٌف رٞبتو سبقت غضبو كيقـو قضاؤه )يُػَعذُِّب( على  )يَػْغِفُر(حكمتو جٌل كعبل كقدَّـ 
 .كمة كا٤بصلحةعلى ا٢ب
 ﴾رُلِِْؾٌَُٕ َُؼٌََُِّْْ اَُِّوَ ًَارَّوٌُا ُٓؼَبػَلَخً ؤَػْؼَبكبً اُوِّثَب رَإًٌُُِْا ال آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٖٓٔ

الراب كأخذه كالثراء منو  تعاطي عن ا٤بؤمنْب لعباده للا من هني : املعىن .كثّبان  أـ كاف قليبلن  ٧بـر الرِِّبَ 
 عليو كاف ما إٔب إشارة بل ، للنهي شرطان  كال ليس قيدان  ُمَضاَعَفًة( )َأْضَعافاً يخ ، كقولو : مع التوب
أجل الدين يقوؿ الدائن : إما أف تقضي كإما أف تػيٍريب ! فإف قضاه كإاٌل  حلٌ  إذا ، ا١باىلية ُب ا٤برابوف

كاف الراب ُب بعض  حٌب ، ةمضاعف أضعافان  يصّب حٌب عاـ كل كىكذا ، القدر ُب كزاده ا٤بدة ُب زاده
 نفسية على سيئة كآاثر للمجتمع مدمرة آاثر للراب ىذا كإف .ا٢باالت يستغرؽ أمواؿ ا٤بديوف ابلكامل

 للاى  ًإتػَّقىى كدائمان القرآف يعاِب أمراض اجملتمع بدكاء التقول )فىمىنٍ  تُػْفِلُحوَف( َلَعلَُّكمْ  اّلِلََّ  )َواتػَُّقوا الفرد
 نُػُهوا َوَقدْ  الرِِّبَ  َوَأْخِذِىمْ ﴿ -ٔ ابلتدريج: نزلت الراب ٙبرٙب مراحل :فائدة .الفائزين من ككاف كىقىٍاهي(
 ﴾َوَرُسوِلوِ  اّلِلَِّ  ِمنْ  ْبَْربٍ  فَْأَذنُوا﴿ -ٖ اآلية ىذه ُمَضاَعَفًة( )َأْضَعافاً  -ٕ .ُُٔالنساء/ ﴾َعْنوُ 

ٍ( : )شىرُّ اٍلكىٍسًب كىٍسبي الرًٌ  )ص( النيب عن ، ِٕٗالبقرة/ : )اآلًخذي وعنو )ص(، ُُٓصَُّالبحارابى
ٍ( كىاٍلميٍعًطٍي سىوىٍاءه ُبٍ   .َٕٔٗكنز العماؿ خربالٌرابى

بتعدكا عن ا٤برابْب فإنو سبيل إٔب اقرف أكل الراب ابلكفر ، ف﴾ٌَُِِْبكِوَِّٖ ؤُػِلَّدْ اَُّزِِ اُنَّبهَ ًَارَّوٌُا﴿ - ٖٔٔ
: )ًإفَّ أىٍكلى الٌرابىٍ ًمنى اٍلمىعىٍاًصي الًٍَّب ٚبيٍرًجي  الصادؽ )ع(عن اإلماـ  .انر جهنم كىذا تشديد ُب النهي

ٍا ًمنى اإًلٲٍبىٍاًف(  .ُٖٓ/ُتفسّب النورصىٍاًحبػىهى
 ﴾رُوْؽٌََُٕٔ َُؼٌََُِّْْ ًَاُوٌٍٍََُّ اَُِّوَ ًَؤَؿِْؼٌُا﴿ - ٕٖٔ
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 النهي عن الراب فإف إنو ترغيب ابلوعد ابلطاعة بعد الَبىيب ابلوعيد ُب .الراٞبوف يرٞبهم الرٞبن
: )أىٍكًرـٍ نػىٍفسىكى مىٍا ف غرر الكم بطاعة للا ٙبظى برٞبتو كىي مفتاح السداد كصبلح الفساد ،

عن  فائدة: .أىعىاٍنػىٍتكى عىلىى طىٍاعىًة للًا( ، فأكل الراب معصية كبّبة  كرسولو ٛبنع الرٞبة كتقرب النقمة
ٌلٍل( : )لىعىنى للاي آًكلى الرًٌ  النيب )ص( اٍتًبيوي كاٍلميحى ٍاًىًدًه كىكى ، كمن َّّصٕٔكنز العماؿ جابىٍ كىميوًٍكليوي كىشى

حتياج فيجعلوه ٯبوز ُب الفتول الٍب فيها البلول كا٢بيل الشرعية، كلكن أخذ الراب بوجو شرعي مع اال
)حيبُّ كم: ف غرر ال: إٔب ا٢برص على طلب الدنيا وإعلم أف الرِب يؤديالتقول فوؽ أمر الفتول ، 

ي القلوب كينشر الظلم كتذىب الربكات كٙبتبس  ئىةو( ٲبنع سبيل ا٤بعركؼ ، كييقسًٌ ًطيػٍ نٍػيىٍا رىٍأسي كيلًٌ خى الدُّ
النفوس ، كآخذ الراب ال يقبل للا منو صدقة كال صبلة كال جهادان كال حجان ، فهو مبطل للصا٢بات، 

باد ، فإف الظلم ُب الدنيا ظلمات ُب اآلخرة ، كإٌف أكثر ما ينتزع إٲباف ا٤بؤمن كأسرعو ظلم الع
 .كتنغيص للعيش ككراىة لؤلايـ

 ﴾ُُِِْٔزَّوِنيَ ؤُػِلَّدْ ًَاألَهْعُ أٌََََُّادُ ػَوْػُيَب ًَعَنَّخٍ هَثٌُِّْْ ِْٖٓ َٓـْلِوَحٍ بََُِ ًٍََبهِػٌُا﴿ - ٖٖٔ
للا كرسولو ، أمر اب٤بسارعة إٔب  بعد أف هنى للا تعأب عن أكل الراب كحٌذر من النار كدعا إٔب طاعة

ا٤بغفرة كذلك اب٤ببادرة ا١بادة إٔب األسباب ا٤بوصلة إليها من األعماؿ الصا٢بة كأداء الفرائض 
ستغفار من كلًٌ ذنب كىي دعوة للتنافس ُب فعل ا٣بّبات كا٤ببادرة ا١بميلة إٔب خدمة اإلنساف كاال

 ﴾اْلُمتَػَناِفُسوفَ  فَػْليَػتَػَناَفسِ  َذِلكَ  َوِف ﴿مي كا٢بضارم كاإلنسانية كجعل اجملتمع يسّب ٫بو التقدـ العل
ٛبحو األاننيات كالسلبيات  )فاملغفرة(،  ُٔالصافات/ ﴾اْلَعاِمُلوفَ  فَػْليَػْعَملِ  َىَذا ِلِمْثلِ ﴿،  ِٔا٤بطففْب/

 ُأِعدَّتْ  اأَلْرضُ وَ  السََّمَواتُ  َعْرُضَها )َوَجنَّةٍ كتشيع الصبلح كاإلٯبابيات ، مع ا٤بسارعة لطلب ا٤بغفرة 
 )َعْرُضَها(تشّب اآلية إٔب سرعة فوائد عمل ا٣بّب حيث ينعم اإلنساف ٖبّب الٌدنيا كٔبنة  ِلْلُمتَِّقَي(

كذكر العرض للمبالغة ُب سعتها على طريقة التمثيل كالتقريب ألذىاف الناس ، بينما حقيقة سعة 
هبا كأىلها كفيو دليل أف ا١بٌنة ٨بلوقة ا١بنة ليس ٥با حدكد كطوؿ كعرض ىيئت للمتقْب كىم أحق 

نٍػيىا ٩بَّا ُب اآلًخرىًة ًإالَّ عن إبن عباساآلف كأهٌنا خارجة عن ىذا العآب الدنيوم،  تشابو : )لىٍيسى ُب الدُّ
يػٍري اٍلًعبىٍادىًة االً عن النيب )ص(، ُّٓ/َّا٤براغي األى٠ٍبىٍاءي( (: )خى الكم: ف غرر  ،ّٖ/ٓنور الثقلْب ٍسًتٍغفىٍاري
(غٍستً االً  ا٤بذنب)ًسبلىحي  ثػيرىٍت ٮبييويميوي فػىعىلىٍيًو اًبالً  :وعن النيب )ص(، فىٍاري  .ّٗ/ٖفركع الكاُب ٍسًتٍغفىٍاًر()مىٍن كى

الدعوة إٔب اإلسراع يوحي أبف العمر فرصة سا٫بة قد ال ٛبتد طويبلن  َمْغِفَرٍة( ِإىَل  )َوَسارُِعوا: فائدة
ٍارى يػىٍعمىبلىًف ًفٍيكى فىًإٍعمىٍل ف غرر الكمبية ال تعٌوض غتنامو كفرصة ذىافبلبد من  : )ًإفَّ اللٍَّيلى كىالنػَّهى

ٍا( فبادر كسارع اب ٍاًف ًمٍنكى فىخيٍذ ًمنػٍهيمى أيىٍخيذى ٍا كى ستثمار شبابك قبل ىرمك كصحتك قبل ًفٍيًهمى
 َسارُِعوا()وَ سقمك كغناؾ قبل فقرؾ كفراغك قبل شغلك كقوتك قبل ضعفك كحياتك قبل موتك 

ككأف ا٢بياة حلبة مسابقة بْب الٌناس فالذم يسرع ٔبهد كجد كقصد كىدؼ نبيل فإنو يسبق غّبه 
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لتحصيل ا١بائزة كنيل الغنيمة ، كا٤بفتاح ٥بذه ا١بائزة الثمينة ىي طاعة للا الدائمة كا٤بغفرة كالرٞبة 
 .كىي الوسيلة األمينة لدخوؿ ا١بٌنة مكاف التكرٙب اإل٥بي كالتعظيم

 ﴾أُُْؾَِْنِنيَ ُّؾِتُّ ًَاَُِّوُ اُنَّبًِ ػَْٖ ًَاُْؼَبكِنيَ اُْـَْْظَ ًَاٌَُْبظِِٔنيَ ًَاُؼَّوَّاءِ اََُّوَّاءِ كِِ ُّنْلِوٌَُٕ اَُّنَِّٖ﴿ - ٖٗٔ
يعرض القرآف الكرٙب بعض صفات ا٤بتقْب كىي مناقب كفضائل أخبلقية ٩بيزة ، فقدـ اإلنفاؽ ُب 

 .سبيل للا ألٮبيتو
اء ُب الرخاء ك الشٌدة ، ُب السراء كىو ما يسرٌه ُب حالة الييسر كالسعة كالضر  َوالضَّرَّاِء( السَّرَّاءِ  )ِف 

 نى مً  به ريً ، قى ةً نً ا١بً  نى مً  به ريً ، قى للاً  نى مً  به ريً قى  :خي  السَّ )النيب )ص(  عن، ما يضره ُب حالة العسر كالضيق
ركح  (ارً النَّ  نى مً  به ريً ، قى اسً النَّ  نى مً  ده عيً بى بىعًيده ًمنى ا١بًًنًة، ، للاً  نى مً  ده عيً : بى لُ يِ خِ والبَ ، ارً النَّ  نً عى  ده عيً ، بى اسً النَّ 

ٍادى اًبٍلعىًطيىًة(: )مىٍن أىيٍػقىنى ابً ٖٛٔف هنج الببلغة حكم ٓٗ/ِالبياف : )مىٍا نػىقىصى عن النيب )ص( و، ٣بٍىلىًف جى
قىةو قىطُّ فىأىٍعطيوياٍ كىالى ٘بىٍ  فالسراء كالرخاء ال تبطرىم فتلهيهم ، كالضرٌاء  ،ُُّ/ٔٗالبحار بػينػيوياٍ(مىٍاؿه ًمٍن صىدى

كالشدائد ال تضجرىم فتثنيهم ، فهم ينفقوف إحساسان ابلواجب ُب كل حاؿ ككل إنساف بقدره كمن 
 َقَدرُهُ  اْلُموِسعِ  َعَلى﴿موقعو نفقة مادية كمعنوية صغّبة ككبّبة ، كالنفقة تدؿُّ على حسن ا٢باؿ 

، مع التخٌلص من البخل كا٢برص كاإلنفاؽ ٕباجة إٔب السخاء  ِّٔالبقرة/ ﴾َقَدرُهُ  اْلُمْقرِتِ  َلىَوعَ 
ف  ،ا٤بسيطّبين على غضبهم بصربىم ا١بميل اْلَغْيَظ( )َواْلَكاِظِميَ  .كالركح الكرٲبة ال إٔب الغُب كالثركة

لٍَّم( )ًإٍف ٓبىٍ غرر الكم:  ان فػىتىحى ًلٍيمى : )مىٍن كىظىمى غىٍيظىان كىىيوى يػىٍقًدري عىلىى ًإنٍػفىٍاًذًه مىؤلى  نيب )ص(عن ال، تىكيٍن حى
ًإٲٍبىٍاانىن(  ٍرعىةن أىٍحلىى عن اإلماـ علي )ع( و، ِْٕ/٦ِبمع البيافللاي قػىٍلبىوي أىٍمنان كى : )٘بىىرَّع اٍلغىٍيظى فىًإٌ٘بً ٓبٍى أىرى جى

ٍا عىٍاًقبىةن كالى أىلىذَّ مىغىبَّةن )عائدة ستحق االتاركْب عقوبة من  النَّاِس( َعنْ  )َواْلَعاِفيَ ُٖٓ/ِالكاشف(( ًمنػٍهى
: )مىٍا عن النيب )ص(مؤاخذتو ، كالعفو عمن أساء إليك ، ىناؾ تبلـز بْب اإلحساف كسعة الصدر ، 

: على ٝبيع جهات  دالةواآلية ، ِْٕ/٦ِبمع البيافعىفىٍا رىجيله عىٍن مىٍظلىمىةو قىطُّ ًإالَّ زىٍادىهي للاي هًبىٍا ًعزَّان( 
ٰبب ا٤بتصفْب بتلك اْلُمْحِسِنَي(  َيُِب   )َواّلِلَُّ اإلحساف إٔب الغّب فإٌف ثواهبا كبّب لذلك قاؿ 

األكصاؼ ا١بليلة كغّبىا ، كيدعو القرآف لئلحساف بكل معانيو الواسعة ا٤بادية كا٤بعنوية كجعلو إطاران 
تتقن األعماؿ الصا٢بة على عمومها ُب السر : أف ومعىن اإلحساف .عامان للسلوؾ اإلجتماعي

كالعبلنية كتكوف ُب موضعها ا٤بناسب كٚبلص النيات لوجو للا تعأب كُب خدمة عباد للا على 
: )أف جارية جعلت تسكب عليو روي عن علي بن السي )ع(فائدة:  .مستول الفرد كا١بماعة كاجملتمع

على كجهو فشجو ، فرفع رأسو إليها فقالت : إٌف للا ا٤باء ليتهيأ للصبلة فسقط اإلبريق من يدىا 
)ع( :  قاؿ النَّاِس( َعنْ  )َواْلَعاِفيَ قاؿ )ع( : قىٍد كىظىٍمتي غىٍيًظٍي، قالت  اْلَغْيَظ( )َواْلَكاِظِميَ يقوؿ 

تفسّب ( لوجو للا حيرَّةه  قاؿ )ع( : ًإٍذىىيب فىأىٍنتً  اْلُمْحِسِنَي( َيُِب   )َواّلِلَُّ ، قالت  قىٍد عىفىٍا للاي عىٍنكً 
ًٍلكي نػىٍفسىوي ًعٍندى اٍلغىضىٍب(  ،: )لىٍيسى الشًَّدٍيدي اًبلصٍَّرعىةً عن النيب )ص( ، ْٖٓ/ُالنور ًإ٭بَّىٍا الشًَّدٍيدي الًَّذٍم ٲبى
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نًٍيٍا  : )مىٍا ًمٍن عىٍبدو كىظىمى غىٍيظىان ًإالَّ زىٍادىهي للاى عىزَّ عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ٗٗتنبيو ا٣بواطر ص كىجىلَّ ًعزَّان ُبٍ الدَّ
رفع  قصة اإلماـ السن بن علي )ع( مع خادمو )َمتصر(، َُُ/ِالكاُب كىاآلًخرىًة ٍب ذكر اآلية(

اًظًمْبى ا٣بادـ قصعة طعاـ فا٫برفت القصعة من يده فسقط منها شيء على ا٢بسن فقاؿ ) كىاٍلكى
بُّ اٍلميٍحًسًنْبى عنك، فقاؿ )قاؿ )ع( قد عفوت  ،ُّْآؿ عمراف/ (اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفْبى عىًن النَّاسً  ( كىاَللَّي ٰبًي

 ٓٗ/ِقاؿ )ع( أنت حٌر لوجو للا، كقد زكجتك فبلنة فتأٌب كعلٌي ما يصلحكما. ركح البياف
 ػَََِ ُّظِوًُّا ًََُْْ اَُِّوُ بِالَّ اُنٌُُّٗةَ َّـْلِوُ ًََْٖٓ ٌُٗثِيُِِْْنُ كَبٍْزَـْلَوًُا اَُِّوَ مًََوًُا ؤَْٗلََُيُْْ ظٌََُِٔا ؤًَْ كَبؽِشَخً كَؼٌَُِا بِمَا ًَاَُّنَِّٖ﴿ - ٖ٘ٔ

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ ًَىُْْ كَؼٌَُِا َٓب
ال يزاؿ يعرض القرآف من صفات ا٤بتقْب ، ايلسماحة ىذا الدين ا٤برف قبل أف يتسامح الناس ُب ما 

ماحة كا٤بركنة كالغفراف كالصفح ، بينهم ، يفتح للا انفذة السماحة مع ا٤بتقْب ليتذكقوا طعم الس
فيذكر القرآف أهنم يسيئوف ألنفسهم بفعل فاحشة كجاءت على إطبلؽ معناىا ، كىي من أبشع 

 )َأوْ عتداء على حقوؽ الناس كحياهتم كأموا٥بم كأعراضهم الذنوب كأكربىا ُب القباحة كالزان كاال
ٍافى ًلغىٍّبًًه ف غرر الكم: االخرين  أساؤكا إليها دكف أف يسيئوا إٔب أَنْػُفَسُهْم( ظََلُموا )مىٍن ظىلىمى نػىٍفسىوي كى

أىٍظلىمي( ، بفعل ا٤بعاصي الصغّبة ألف الفاحشة من الذنوب الكبّبة ، كىذه الذنوب تعيقهم من 
سّبىم ا٤بستقيم ٫بو التكامل اإلنسا٘ب فبل ينالوا كساـ ا٤بتقْب ، فالذنوب حالة طارئة ُب حياهتم ، قد 

يها سحبان لضعفهم ك١بهلهم كغفلتهم ، كلكن سرعاف ما يندموف كيرجعوف إٔب للا ينسحبوف إل
ابلسنتهم كجوارحهم  اّلِلََّ( )ذََكُرواستغفار كالتوبة كعدـ العودة إٔب تلك ا٢بالة السيئة ابإلانبة كاال

ّبة ك١بأكا إليو تعأب إبخبلص كتذكركا حقو ككرمو العظيم كفضلو الكبّب عليهم حيث أنقذىم من ح
كيندموف على فعلهم مع العـز كالتصميم على عدـ  ِلُذنُوِبِْم( )فَاْستَػْغَفُرواالضبللة كظلمات ا١بهالة 

 الذ نُوبَ  يَػْغِفرُ  )َوَمنْ ستغفار ابللساف فبل أثر لو إاٌل إذا كاف مدعومان بتاييد ا١بوارح العودة ، أما اال
ُ( ِإالَّ   ُيِصر وا )َولَْ فرة عندما علموا أف ال ملجأ من للا إاٌل إليو بشارة ٥بم بسعة الرٞبة كقرب ا٤بغ اّلِلَّ

ستهانة يورث ُب النفس اال ستغفار بعدـ اإلصرار على الذنوب ، فاإلصرارقٌيد اال فَػَعُلوا( َما َعَلى
ستكبار عليو سبحانو كال تبقى معو عبودية كال ينفع معو أبمر للا ، كعدـ ا٤بباالة هبتك حرماتو كاال

: إٌف من يرتكب ا٢براـ من ا٤بؤمنْب )ا٤بتقْب( عن غفلة أك جهل مع عجز عن  ومعىن ىذا ذكر ،
ًبيػٍرىةى مىعى االً  عن اإلماـ الصادؽ )ع(التعلم فهو معذكر ،   كىالى صىًغيػٍرىةى مىعى اإًلٍصرىٍاًر( ،ٍسًتٍغفىٍارً : )الى كى

روي :  .بقبحو كالنهي عنو كالعقاب عليو يَػْعَلُموَف( )َوُىمْ كاإلصرار على الصغائر كبائر  ِٖٖ/ِالكاُب
) ًلكى اإًلٍصرىٍاري  .ِٕٖ/ِالكاُب )مىٍن ييٍذًنبي الذٍَّنبى فىبلى يىٍستػىٍغًفٍر للاى كىالى ٰبيىدًٌثي نػىٍفسىوي التػٍَّوبىةى فىذى

 ﴾اُْؼَبِِِٓنيَ ؤَعْوُ ًَِٗؼَْْ كِْيَب فَبُِلَِّٖ يَبهُاألَْٗ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْوُِ ًَعَنَّبدٌ هَثِّيِْْ ِْٖٓ َٓـْلِوَحٌ عَيَائُىُْْ ؤًَُُْئِيَ﴿ - ٖٙٔ
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أكلئك ا٤بتقوف الذين كصفوا بتلك الصفات ا٢بميدة جزاؤىم العفو عما سلف من الذنوب ، ألف 
 األَنْػَهارُ  ََتِْتَها ِمنْ  جَتِْري )َجنَّاتٌ م ىي عدُّ ا٤بغفرة تسَب نقائصهم كهتٌذب نفوسهم كٙبسن عاقبتهم كتى 

 َأْجرُ  )َونِْعمَ  ٛبضي ال كلٌذات تنقضي ال كجنات،  يونكس ال كأجر يبخس ال ذخر ٥بم يَها(فِ  َخاِلِدينَ 
 كإف العمل مقابل تستحقاف أبهنما ا٤بشعر ابألجر عنهما كالتعبّب كا١بنات ا٤بغفرة من ذكر ما اْلَعاِمِلَي(

 ضعف اإلسبلـ يدرؾ : فائدة .ا٤بعاصي عن كالتناىي الطاعات ُب الَبغيب ٤بزيد التفضل بطريق كاف
 َرْْحَةَ  ِإفَّ ﴿ للا رٞبة فتصيبو ا٤بعصية كيكرىو ا٤بغفرة حبلكة فيذكقو ، بتبلءاتاال من كثّب أماـ اإلنساف

 .ٔٓاألعراؼ/ ﴾اْلُمْحِسِنيَ  ِمنْ  َقرِيبٌ  اّلِلَِّ 
 ﴾أٌَُُْنِّثِنيَ ػَبهِجَخُ بًََٕ ًَْْقَ كَبْٗظُوًا األَهْعِ كِِ كََِريًُا ٍُنٌَٖ هَجٌُِِْْْ ِْٖٓ فََِذْ هَلْ﴿ - ٖٚٔ
: طرؽ معتربة كًسّبى كعادات كقوانْب متبعة ، شبهت هبا السٌنة لتوإب أجزائها  ُسَنن: مضت ،  َخَلتْ 

عتبار السنن : معامبلت للا ُب األمم ا٤بكذبة كغّب ا٤بكذبة اب وُسَنُن هللِا َتعاىْل على هنج كاحد، 
 َشْيءٍ  وَُكل  ﴿كا٢بياة كاألحياء كىي مدبرة كمقدرة ٗبقادير اثبتة  قوانْب للا العامة كأنظمتو ُب الكوف

، كىي اثبتة ال تتحوؿ كال تتبدؿ كال تتغّب ، فتعٌرفوا على ىذه السنن كسّبكا  ٖالرعد/ ﴾مبِْقَدارٍ  ِعْنَدهُ 
ابلتنسيق معها بشكل متوازو كا٢برص على عدـ التعارض معها، كالذم يكشف عنها ىو القرآف 

 ﴾ََتِْويبلً  اّلِلَِّ  ِلُسنَّةِ  جتَِدَ  َوَلنْ  تَػْبِديبلً  اّلِلَِّ  ِلُسنَّةِ  جتَِدَ  فَػَلنْ  اأَلوَِّليَ  ُسنَّةَ  ِإالَّ  يَػْنظُُروفَ  فَػَهلْ ﴿الكرٙب 
، ىذه السنن ٙبكم ا٢بياة كلها ، فما كقع منها ُب غّب زمانكم فسيقع ما يشاهبو ُب  ّْفاطر/

 َخَلْوا الَِّذينَ  ِف  اّلِلَِّ  ُسنَّةَ ﴿اضْب سينطبق على أحواؿ الباقْب زمانكم، كما إنطبق منها على أحواؿ ا٤ب
ٍاًضٍْبى كىٍافى ًعبػٍرىةن لًٍلبىٍاًقٍْبى  ّٖاألحزاب/ ﴾َمْقُدوراً  َقَدراً  اّلِلَِّ  َأْمرُ  وََكافَ  قَػْبلُ  ِمنْ  ، كالًَّذٍم الى يػىتًَّعظي اًبٍلمى
ـُ  َوتِْلكَ ﴿ أتملوا أينما كنتم ُب  اأَلْرِض( ِف  )َفِسريُوا،  َُْآؿ عمراف/ ﴾النَّاسِ  بَػْيَ  نَُداِوَُلَا اأَلَيَّ

السفر كا٢بضر ُب ما حٌل ابألمم قبلكم من صراع بْب ا٢بق كالباطل كجرل ذلك على سنن أترٱبية 
 )فَاْنظُروا: السياحة ا٥بادفة أحسن مدرسة لَببية األجياؿ إذف كقوانْب اثبتة كأسباب كمسببات 

ِبَي( َبةُ َعاقِ  َكافَ  َكْيفَ  ٍاًد  اْلُمَكذِّ أتمل كتفكر كتدبر كال تكن من الغافلْب ألف )اٍلغىٍفلىةى ًمٍن فىسى
ا٢بًٍٍس( تعٌرؼ على أخبار الطغاة كالفراعنة كا٤بستكربين ٓب تنفعهم جواىر كنوزىم كال شواىق قصورىم 

 مىنٍ  )السًَّعٍيدي ٙٛة خطبةف هنج الببلغكال أ٦باد عركشهم كٝبوعهم كقد صاركا أحاديث كعربة ٤بن يعترب 
َرةً  َذِلكَ  ِف  ِإفَّ ﴿ًبغىٍّبًًه( ،  كيًعظى  : )مىٍا أىٍكثػىرى اٍلًعبػىٍر  عن اإلماـ علي )ع(،  ِٔالنازعات/ ﴾ََيَْشى ِلَمنْ  َلِعبػْ

 .ٗٔصٖٕالبحار كىأىقىلَّ اٍلميٍعتىربًٍينى(
 ﴾نئَُُِِْزَّوِ ًٌََْٓػِظَخٌ ًَىُلًٍ ُِِنَّبًِ ثََْبٌٕ ىَنَا﴿ - ٖٛٔ

كتشف أنت ا بياف إٔب أالية السابقة ككشف لبعض قوانْب السنن التأرٱبية لكافة الناس ، ك  َىَذا
القوانْب األخرل بنفسك ، إف ما جرل للمنحرفْب عن منهج للا اب٤باضي سيجرم مشاهبو ُب 
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ن معرفة أسرار ىذه السن )َوُىًدى(ا٢باضر أبشكاؿ ٨بتلفة كأساليب متعددة كلكن مع كحدة ىدؼ 
تعمل على زايدة ىدل كموعظة كقوة بصّبة ابلداللة كاإلرشاد إٔب طريق الدين القوٙب ليتدين بو 

خاصة،  )ِلْلُمتَِّقَي(انفعة كحكمة ابلغة األٮبية كعالية ا٤بضامْب  )َوَمْوِعَظٌة(كيتمسك كيستقيم 
 .خاصة ، كمعرفة أسرار السنن ىدل كموعظة للمتقْبارت ظواىر السنن بياف للناس عامةفص

، نساف ا٤بستقيم فالعاقبة للمتقْبىذه السنن التأرٱبية كالقوانْب التكوينية لصاّب اإل -ٔفائدة: 
، فإف كاف للباطل جولة فإف  َُٓاألنبياء/ ﴾الصَّاِلُوفَ  ِعَباِدي َيرِثُػَها اأَلْرضَ  َأفَّ ﴿كالنصر للمؤمنْب 

ٍا  ُِاألنعاـ/ ﴾يُػْؤِمُنوفَ  ال فَػُهمْ  نُفَسُهمْ أَ  َخِسُروا الَِّذينَ ﴿للحق دكلةن ، كا٣بسارة للمكذبْب  ، فىمى
ةي أىٍف أىٍربىحى كيلَّ شىٍيءو  يدفع القرآف اإلنساف لتخٌطي  -ٕكىًىيى نػىٍفًسٍي؟!  ،كىأىٍخسىرى أىىىمَّ شىٍيءو  ،اٍلفىاًٍئدى

، كا٤بعرفةؽ األرض الواسعة ابلعلم السّب ُب آفاُب ٧بيطو الركتيِب كيتجاكز عاداتو ا٤بغلقة ، كلينطلق 
، ّْاألعراؼ/ ﴾َأَجلٌ  أُمَّةٍ  َوِلُكلِّ ﴿كدراسة كيف ترقى ا٢بضارات ككيف تنحط ككيف هتول كتسقط؟ 

: )يىًعٍيشي الٍَّناسي عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٖ .عرفنا أجل األفراد فعلينا أف نعرؼ أجل األمم كالشعوب
ٍارً  ٍاهًنًٍم أىٍكثػىري ٩بٍَّا يىًعٍيشيويفى أبًىٍعمى ٍا٥بًًٍم( إبًًٍحسى نػيويهًبًٍم أىٍكثػىري ٩بَّا ٲبىيويتػيويفى آًبجى ، َُْ/ٓالبحارًىٍم، كىٲبىيويتػيويفى ًبذي

ٍىرى طىًويٍػليوي قىًصيػٍره  عن اإلماـ الكاظم )ع(و ٍىًر كىأىٍىًلًو، فىًإفَّ الدَّ  كى ل كأنَّ مى ، فاعٍ : )خيٍذ مىٍوًعظىتىكى ًمنى الدَّ
 . َّٔ/ٖٕالبحار(كى لى ذى  ُبً  عى مى طٍ أى  نٍ كي تى لً  كى لى مً عى  وابى ثى  رلى تى 

 ﴾ُٓآِْنِنيَ ًُنْزُْْ بِْٕ األَػٌََِْْٕ ًَؤَْٗزُْْ رَؾْيٌَُٗا ًَال رَيِنٌُا ًَال﴿ - ٜٖٔ
: يكشف القرآف عن سنة إ٥بية تؤكد إٌف ا٤بؤمن ا٤بلتـز الواعي ىو  املعىن .: ال تضعفوا هَتُِنوا ال

يػٍره  اٍلقىًومُّ  ا٢بياة ك)اٍلميٍؤًمني األعلى كىو الذم يكسب ا١بولة كالدكلة ُب مستقبل   ًمنٍ  للاً  ًإٔبى  كىأىحىبُّ  خى
الضًَّعيًف(، كأف ال معُب للضعف كا٥بواف كفقداف اإلرادة بعد معرفة سبب ا٥بزٲبة، كىو فقداف  اٍلميٍؤًمنً 

يس ركح اإلٲباف الواعي كعدـ األخذ أبسباب النصر ك٨بالفة القيادة الشرعية كعدـ اإللتزاـ اب٣بطة، فل
ال تضعفوا عن  هَتُِنوا( )َوال .العظيم الذم ال يسقط ، كلكن العظيم الذم يسقط كينهض من جديد

 ِإنػَُّهمْ ﴿ُب عاقبة أموركم  اأَلْعَلْوَف( )َوأَنْػُتمْ ٗبا أصابكم أبموالكم كأنفسكم  ََتَْزنُوا( )َوالقتاؿ أعدائكم 
، أنتم قادة البشرية كلها حٌب  ُّٕ-ُِٕالصافات/ ﴾لُِبوفَ اْلَغا ََلُم ُجنَدنَ  َوِإفَّ  ، اْلَمنُصوُروفَ  ََلُمْ 

ُتمْ  )ِإفْ هتتدم هبدل للا ، إذا إعتمدًب على الصرب كالتقول  اإلٲباف الواعي يوجب قوة  ُمْؤِمِنَي( ُكنػْ
ستعداد للجهاد كالتضحية كالثقة بنصر للا كالصرب على أعدائو ، مع مراعاة السنن القلب كاال

أبسباب الظفر ، فلكم كراثة األرض الٍب كعدكم للا هبا ، فإف كنتم حقانكصدقان الطبيعية كاألخذ 
: )أىٍصلي ف غرر الكم .نتم األعلوف كمن توكل على للا ال يهن كال يضعفأمؤمنْب عاملْب كاعْب إذان ف

)ُبى اإلماـ علي )ع(  عن، قػيوَّةي اٍلقىٍلًب التػَّوىكُّلي عىلىى للًا( كعلى قدر الثقة اب يكوف مقدار التوكل
 .ُٓٓ/ِاألمثل( الٌرًجىاؿً  جىوىاًىرً  ًعٍلمي  األىٍحوىاؿً  تػىقىلُّبً 
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 ِٓنٌُْْْ ًََّزَّقِنَ آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ اَُِّوُ ًََُِْؼََِْْ اُنَّبًِ ثََْْٖ ُٗلَاًُُِيَب األََّّبُّ ًَرِِْيَ ِٓضُِْوُ هَوْػٌ اُْوٌََّْ ٌََّٓ كَوَلْ هَوْػٌ ٌََََُّْْْْٔ بِْٕ﴿ - ٓٗٔ

 ﴾اُظَّبُِِٔنيَ ُّؾِتُّ ال ًَاَُِّوُ شُيَلَاءَ
: إف انلوا منكم يـو أحد فقد املعىن .: جرح ا١بسم مع آب النفس كفيو عذاب حٌسي كمعنوم الَقْرح

نلتم منهم قبلو يـو بدر ، ٍب ٓب يضعف ذلك قلوهبم فعادكا لقتالكم ، فأنتم أكٔب أف ال تضعفوا، 
ـُ  )َوتِْلكَ ال يرجوف  فإنكم ترجوف من للا ما أحداث األايـ كمتغّباهتا يداك٥با  النَّاِس( بَػْيَ  نَُداِوَُلَا اأَلَيَّ

للا كينقلها كيصرفها بْب ٝبيع الناس ، حسب نظاـ األسباب كا٤بسببات، لذلك أصبح نظاـ مداكلة 
ُب حركة ا٤بسّبة التأرٱبية ،  ، سنة من سنن للا ِٗالرٞبن/ ﴾َشْأفٍ  ِف  ُىوَ  يَػْوـٍ  ُكلَّ ﴿األايـ كتقلباهتا 

كمن مداكلة األايـ أف تكوف الشدة بعد الرخاء ، كالرخاء بعد الشدة ، كالعسر مع اليسر، كالضعف 
مع القوة ، كاألمل مع العمل ، كىكذا تنكشف معادف الناس كتظهر عن مؤمنْب كمنافقْب ، 

 يظلم ، كالرخاء ُب ىذا كالشدة صادقْب كمتذبذبْب ، كسنة مداكلة األايـ ٧بك ال ٱبطئ كميزاف ال
ُب ذاؾ ، ككم من نفوس تصرب للشدة كتتماسك كلكنها تَباخى ابلرخاء ، كتوقن النفس ا٤بؤمنة أف 

 .ما أصاهبا من شدة كرخاء فبإذف للا
: ليس ا٤براد من ا٤بداكلة أف للا تعأب اترة ينصر ا٤بؤمنْب كاترة ينصر الكافرين كذلك فلسفة املداولة

رة للا تعأب منصب شريف كنظيف فبل يليق ابلكافر ، بل ا٤براد أنو تعأب اترة يشدد انة ألف نص
على الكفار بسبب نقاط ضعفهم كأخرل على ا٤بؤمنْب بنفس السبب ، لتكوف )القوة( مرة ٥بؤالء 

ا ُب كمرة تكوف ٥بؤالء ، فالبلد ا١باىل ضعيف ابلفعل كإف كاف غنيان )ابلقوة( ابلبَبكؿ كالذىب كم
الببلد العربية ، كالبلد الطموح قوم كإف خلت أرضو من ٝبيع ا٤بعادف كما ُب الياابف كىكذا 

تعبّب ٦بازم ، علم للا ابألشياء اثبت ُب األزؿ كىو مطابق للواقع ، إنو  آَمُنوا( الَِّذينَ  اّلِلَُّ  )َولِيَػْعَلمَ 
ابألمر كالنهي كتغٌّب األحواؿ كمداكلة تعأب أعلم اب٤بؤمنْب كالكافرين من أنفسهم ، كلكن يبتليهم 

األايـ فإهنا تكشف ما ىو مغٌطى ك٨ببوء ك٘بعلو كاقعان ُب حياة الناس لتظهر أفعا٥بم لكل العيوف 
كٯبزم كبلن ٗبا كسب ،  ّٕاألنفاؿ/ ﴾الطَّيِّبِ  ِمنْ  اْْلَِبيثَ  اّلِلَُّ  لَِيِميزَ ﴿كٲبيزكه بوضوح ، فهو كقولو: 

لناس على ما يعلمو من أمرىم ، كلكن ٰباسبهم على ما يعملوه أبنفسهم كللا سبحانو ال ٰباسب ا
ٍادىةي( قتل  اٍلمىٍوتً  )أىٍفضىلي عن النيب )ص(:  ُشَهَداَء( ِمْنُكمْ  )َويَػتَِّخذَ  تعبّب  ٖصََُالبحارالشَّهى

ارىم للا )الشهداء( ظاىره أنيق كابطنو عميق كداللتو كاسعة ، إف الشهداء لىمختاركف كلىميصطىفىٍوفى ٱبت
،  ُٗٔآؿ عمراف/ ﴾يُػْرزَُقوفَ  َربِِّمْ  ِعْندَ  َأْحَياءٌ ﴿من بْب اجملاىدين كيتخذىم أحياء عنده كقولو : 

كيكرموف ، إف ىؤالء الشهداء ٱبصهم للا بقربو ، ألهنم أعطوا  أعز ما ٲبلكوف فأكرمهم للا أكثر 
ا١ٍبيويًد( ٍب ىم شهداء يستشهدىم للا تعأب على  ٩با يستحقوف ك)ا١ٍبيويدي اًبلنػٍَّفًس أىٍقصىى غىاٍيىةي 

حضورىم الواقع ، فيكونوا شهداء على أعماؿ الناس، كشهداء على ىذا ا٢بق الذم صار حجة 
: )فػىٍوؽى كيلًٌ ًذٍم ًبرٌو ًبرٌّ حىٌبَّ يػيٍقتىلى عن النيب )ص(ابلغة على الناس ، ٤با ٥بم ُب ذلك من علو مرتبة ، 



 الرابع/اجلزء  ٕٓٓ/ عدد آَيهتا / مدنية ٖ/ سورة آؿ عمراف  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    181
 

بً  (الرَّجيلي ُبٍ سى  ال ٘بٌ إ: )قاؿ الشهيد اإلماـ السي )ع(، ُٔصْٕالبحار ٍيًل للًا عىزَّ كىجىلَّ فػىلىٍيسى فػىٍوقىوي ًبرٌّ
كالشهداء أخلصوا  ُٕٔٙبف العقوؿ ص (()شقاءن  إاٌل برمان  الظا٤بْبى  عى مى  ، كا٢بياةى إاٌل سعادةن  رل ا٤بوتى أى 

كيبغضهم فبل  الظَّاِلِمَي( َيُِب   ال )َواّلِلَُّ في ا٣بٍىبلىصي ُب إٲباهنم كأعما٥بم  تعأب كُبٍ اإًلٍخبلىًص يىكيوي 
ستدراجان ٥بم ليزدادكا إٜبان ، ايتخذ منهم شهداء ، كال يطلعهم على ا٢بقيقة البعيدة كإ٭با يغلبهم 

عأب تعديل كامل ٤بفهـو ا٤بوت مٌب كاف ُب سبيل للا ت فائدة : )الشهادة( .تربىمٱبكليبتلي ا٤بؤمنْب ك 
ختاركا مواتن حركيان حضاراين كاعيان مليئان اب٢بياة ا٤بؤثرة ، فهو خرج من شهداء أتقنوا فن ا٤بوت كاكال

ا٢بياة ليعود إليها ٕبياة ا٣بلود فلئن كاف الناس يعربكف إٔب ا٤بوت عن طريق ا٢بياة ، إٌف الشهيد يعرب 
ستشهادية للمؤلف مكي قاسم )للتوسعة راجع موسوعة الثقافة االإٔب ا٢بياة عن طريق ا٤بوت ا٤بقدس! 

 .ستئصاؿ((البغدادي بعنواف )الشهادة َتصيل اال
 ﴾اٌَُْبكِوَِّٖ ًََّْٔؾَنَ آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ اَُِّوُ ًََُُِْٔؾِّضَ﴿ - ٔٗٔ

صَ   كيطهر عيوهبم من ا٤بؤمنْب ليخٌلص ، الشوائب من فيو ٩با الشيء تنقية : التمحيص : لُِيَمحِّ
 من ، الواقع ُب الناس بْب التمييز بعد درجة كالتمحيص ، النفس داخل ُب تطهّب عملية فهي نفوسهم،

 ىذه الواقع ، حركة خبلؿ من أنفسهم حقيقة ا٤بؤمنْب ليعلم األحداث كتقلبات األايـ تداكؿ خبلؿ
 ٛبهيدان  كقدرهتم لقوهتم التدرٯبي النقصاف : املَْحق اْلَكاِفرِيَن( )ََيَْحقَ  كاب٤بقابل تصفيتهم مرحلة ىي

 من ا٤بؤمنوف كٚبٌلص قوتو ا٢بق ستكملا مٌب ا٢بق بقوة دفع الباطل ٙبقيقان لسنة للا ُب دكرىم، لنهاية
 التأريخ، على مدل حركة بْب ا٢بق كالباطل ا٤بعركة يدير ىو الذم سبحانو للا أف كنبلحظ ، نقائصهم

 أداة لقدرتو فصاركا كتقديره ّبهتدب ُب للا مع نسقوا كا٤بؤمنوف ، األرض إٔب السماء من األمر مدبر كىو
 : فائدة .ُّا٤بدثر/ ﴾ِلْلَبَشرِ  ِذْكَرى ِإالَّ  ِىيَ  َوَما ُىوَ  ِإالَّ  رَبِّكَ  ُجُنودَ  يَػْعَلمُ  َوَما﴿لتحقيق إرادتو  كعناصر

 .ْٗىود/ ﴾ِلْلُمتَِّقيَ  اْلعاِقَبةَ  ِإفَّ  فَاْصِبْ ﴿ يندحر أف كللباطل أبىلو ينتصر أف للحق البد
 ﴾اُظَّبثِوَِّٖ ًََّؼََِْْ ِٓنٌُْْْ عَبىَلًُا اَُّنَِّٖ اَُِّوُ َّؼَِْْْ ًَََُّٔب اُْغَنَّخَ رَلْفٌُُِا ؤَْٕ ؽََِجْزُْْ ّْؤَ﴿ - ٕٗٔ

ستنكارية لبياف خطأ ىذا التصٌور ، أتظنوف أيها ا٤بؤمنوف أنكم تدخلوف ا١بنة بدكف صيغة السؤاؿ اال
اإلنتماء ٤بعسكر ا٤بؤمنْب ُب القوؿ دكف الفعل كالتجربة ك  ،م للا كٲبيز ا٤بستحق للجنة منكمأف ٲبتحنك

 اّلِلَُّ  يَػْعَلمْ  )َوَلمَّاال يكفي لداللة الصدؽ كال ىو كسيلة معٌوؿ عليها ٢بصوؿ النصر كدخوؿ ا١بنة 
 كإ٭با جرت سنة للا كقوانينو الثابتة ُب اإلمتحاانت الصَّاِبرِيَن( َويَػْعَلمَ  ِمْنُكمْ  َجاَىُدوا الَِّذينَ 

، كٲبيز ا٤بؤمن اجملاىد  ُٕٗآؿ عمراف/ ﴾الطَّيِّبِ  ِمنْ  اْْلَِبيثَ  ََيِيزَ  َحَّتَّ ﴿كاإلبتبلءات كا٤بصاعب 
َتِليَ ﴿ا٤بضٌحي عن اآلخر ا٤بٌدعي ا٤بتخاذؿ ا٤بتسَب ابإلٲباف كغّب الثابت على ا٢بق   ِف  َما اّلِلَُّ  َولِيَػبػْ

صَ  ُصُدورُِكمْ  للا يعلم كل شيء ما كاف  يَػْعَلْم( )َلمَّا:  فائدة .ُْٓعمراف/آؿ  ﴾قُػُلوِبُكمْ  ِف  َما َولُِيَمحِّ
فا١بنة ال تكوف  .كما سيكوف حٌب يتطابق علم للا ابلغيب مع علمو ابلشهادة كعلى أرض الواقع
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ابلعبادات دكف ا٤بعامبلت ، كالتكوف ابلصبلة كالصياـ فقط من دكف األعماؿ الصا٢بة النافعة للناس 
 .درتوككلُّ إنساف ٕبسب ق

 ﴾رَنْظُوًَُٕ ًَؤَْٗزُْْ هَؤَّْزٌُُٔهُ كَوَلْ رَِْوٌَْهُ ؤَْٕ هَجَِْ ِْٖٓ أٌَُْْدَ رَزََٔنٌَّْٕ ًُنْزُْْ ًََُوَلْ﴿ - ٖٗٔ
تعاتب اآلية أصحاب األمنيات الكاذبة فإف التمِب رأس ماؿ ا٤بفلسْب ، كمن إٌدعى ٗبا ليس فيو  

ًلوً  ًمنٍ  كىبلىمىوي  أىفَّ  : )مىٍن عىًلمى ٜٖٗف هنج الببلغة حكمكذبتو شواىد اإلمتحاف ،   ًإالَّ  كىبلىميوي  قىلَّ  عىمى
ا : تذكّب للمسلمْب  املعىن،  ُٖؽ/ ﴾َعِتيدٌ  رَِقيبٌ  َلَدْيوِ  ِإالَّ  قَػْوؿٍ  ِمنْ  يَػْلِفظُ  َما﴿يػىٍعًنيًو(،  ًفٍيمى

أفعا٥بم أقوا٥بم  إلظهار حقيقتهم ألنفسهم، أهنم ٛبنوا ا٤بوت ُب سبيل للا ُب الكبلـ ، كلكن خالفت
ختيار، ليوازنوا ُب حسهم بْب كزف الكلمة يقو٥با اللساف ككزف ا٢بقيقة يواجهها ُب العياف ، ُب اال

ذبة ُب ضوء ساحات ا١بهاد كبذلك يقدركف قيمة الكبلـ الفارغ ، كاألمنيات ا١بوفاء ، كالوعود الكا
الوعد كتقوية اإلرادة لتحقيق النصر  ، ا٤بطلوب ُب الَببية القرآنية ٘بسيم األمنية كتصديقا٢با٠بة

ٛبُب البعض  تَػْنظُُروَف( َوَأنْػُتمْ  رَأَيْػُتُموهُ  )فَػَقدْ لتتسلم الطليعة ا٤بؤمنة قيادة البشرية كتوجهها ٥بدل رهبا 
ستشهاد ُب سبيل للا ، ك٤با شهدكا غزكة أحد كجٌد ا١بد كلوا أف يشهدكا غزكة ليفوزكا اب١بهاد كاال

 ، فعلى ا٤بؤمن أف ال ينخدع أبمنيات النفس الكاذبة ، كعليو أف يقوؿ كلمة األدابر فعاتبهم للا
يػٍرىان أىٍك ًإٍصًمٍت( ،   َكافَ  ُأْولَِئكَ  ُكل   َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّْمعَ  ِإفَّ ﴿يستطيع أف ينفذىا كإاٌل )قيٍل خى

 .ّٔاإلسراء/ ﴾َمْسُئوالً  َعْنوُ 
 كََِْٖ ػَوِجَْْوِ ػَََِ َّنْوَِِتْ ًََْٖٓ ؤَػْوَبثٌُِْْ ػَََِ اْٗوََِجْزُْْ هُزََِ ؤًَْ َٓبدَ ؤَكَةِّْٖ اُوٍَُُُّ هَجِِْوِ ِْٖٓ فََِذْ هَلْ ٌٌٍٍُهَ بِالَّ ُٓؾََّٔلٌ ًََٓب﴿ - ٗٗٔ

 ﴾اُشَّبًِوَِّٖ اَُِّوُ ًٍَََْغْيُِ شَْْئبً اَُِّوَ َّؼُوَّ
، كمنهج للا للحياة ، مستقل ُب ذاتو عن  إف البشر إٔب فناء ، كالعقيدة إٔب بقاء .: مضت َخَلتْ 

أف صائحان صرخ ٗبلء  وسبب ىذه اآلية :الذين ٰبملونو كيبلغونو إٔب الناس ، من الرسل كالدعاة 
فيو يـو أيحيد : قتل دمحم )ص(، فإنقلبوا على أعقاهبم إاٌل قليبلن منهم ، كتركوا النيب )ص( ُب قلب 

لقد عاِب القرآف نقاط ضعف ا٤بؤمنْب  .بن أيب طالب )ع( ا٤بعركة مع نفر يسّب كعلى رأسهم علي
حْب علقوا ثباهتم كإٲباهنم ٕبياة النيب )ص( كما أف أشاع قتلو )ص( فركا ايئسْب ، قد صححت اآلية 
ىذا التصٌور كعليهم أف ٰبملوا اإلسبلـ كيبلغوه حٌب بعد كفاة الرسوؿ )ص(، إذ الرسوؿ أٌدل رسالتو  

ُتمْ  قُِتلَ  َأوْ  َماتَ  )َأفَِإْينو رسالتهم كما اٌدل الرسل من قبل عدًب إٔب الكفر بعد  َأْعَقاِبُكْم( َعَلى انْػَقَلبػْ
 )َوَمنْ رتداد عن الدين كترؾ العمل بو اإلٲباف، إهنا عملية تقهقر نفسية بعد ثبات ، كتشمل اال

َقِلبْ  ، كا٣باسر من ظلم نفسو كضل عن سبيل  إ٭با ىو ا٣باسر َشْيئاً( اّلِلََّ  َيُضرَّ  فَػَلنْ  َعِقبَػْيوِ  َعَلى يَػنػْ
ٍعيىان ٖٓٗف هنج الببلغة حكمربو ،  نىوي ُب  ،: )ًإفَّ أىٍخسىرى النٍَّاًس صىٍفقىةن كىأىٍخيػىبػىهيٍم سى رىجيله أىٍخلىقى )أرىق( بىدى

نٍػيى  ،طىلىًب آمىاٍلًوً  ـى عىلىى اآلًخرىًة بًتىًبعىًتًو( كىٓبٍى تيٍسًعٍدهي اٍلمىقىٍاًديٍػري عىلىى ًإرىٍادىتًًو ، فىخىرىجى ًمنى الدُّ ٍا ًٕبىٍسرىتًًو كىقىًد
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كإنقبلبو لن يضر للا شيئان ، فا غِب عن ا٣بلق ، كا٣بلق أغنياء اب ، كالذم ال يغنيو للا ال يغنيو 
الذم يعرفوف أٮبية الثبات على اإلٲباف كيعتربكهنا نعمة كبّبة  الشَّاِكرِيَن( اّلِلَُّ  )َوَسَيْجِزيشيء 

ستقامة على ، فيشكركهنا ابال ُّسبأ/ ﴾ُشْكرا َداُوودَ  آؿَ  اْعَمُلوا﴿ستحق الشكر اللفظي كالعملي ت
ٯبب أف يقف ا٤بؤمن  قُِتَل( َأوْ  )َماتَ  -ٔ:  فائدة .منهج للا ، كمن ال يشكر الناس ال يشكر للا

 فَػَعْلُتمْ  َما َعَلى فَػُتْصِبُحوا َهاَلةٍ جبَ  قَػْوماً  ُتِصيُبوا َأفْ  فَػتَػبَػيػَُّنوا﴿أماـ الشائعات ابلتثبت كالبياف 
ُب اآلية إرشاد مهم إٔب أنٌو البد من الوصوؿ إٔب ا٥بدؼ ا٤بنشود كالغاية  -ٕ .ٔا٢بجرات/ ﴾َنِدِميَ 

وا، لٍ تً الرؤساء أك قي  دى قً ستمرت ا٢برب أك توقفت ، كٯبب مراعاةا٤بصلحة العامة سواء في اا٤بطلوبة، سواء 
األمة لكٌل أمرو عٌدتوي ، فتوجد لكٌل عمل رجاالن بدائل أكٌفاء حٌب إذا فقدت  فمن الضركرم أف تيعدٌ 

 ﴾اْلَعاِمُلوفَ  فَػْليَػْعَملِ  َىَذا ِلِمْثلِ ﴿قائدان، فهناؾ رصيد من القادة ٩بن يقـو مقامو كيسٌد الفراغ 
 .ُٔالصافات/

 ِٓنْيَب ُٗاْرِوِ آفِوَحِ صٌََاةَ ُّوِكْ ًََْٖٓ ِٓنْيَب ُٗاْرِوِ اُلَُّْْٗب صٌََاةَ ُّوِكْ ًََْٖٓ ُٓاَعَّالً بثبًًِزَ اَُِّوِ ثِةِمِْٕ بِالَّ رٌَُٔدَ ؤَْٕ ُِنَلٌٍْ ًَبَٕ ًََٓب﴿ - ٘ٗٔ

 ﴾اُشَّبًِوَِّٖ ًٍََنَغْيُِ
كتب لكل نفس عمر معْب ك٥با أجل مكتوب   ُمَؤجَّبًل( )ِكَتاِبً ا٢بياة كا٤بوت بيد للا عز كجل ، 

نتهي اب٤بوت كلذلك صار ا٤بوت حق ألنٌو يتناسق مع األجل ، كأجل ا٤بوت كمؤٌقت ك٥با مٌدة معينة ت
مكتوب بعلمو سبحانو لكل نفس بوقت معلـو كٗبكاف مرسـو كقضاء مكتـو ، كىذا ا٤بوت 
ا٤بكتوب ا٤بؤٌجل ال يتقٌدـ كال يتأخر ، سواء كاف سببو السيف أك ا٤برض أك القتاؿ ، كإف ا٣بوؼ 

 ، عمران  تقٌصر ال كالثبات تاؿ ال تطيل أجبلن ، كما أف الشجاعة كاإلقداـعلى ا٢بياة كالفرار من الق
 َيْسَتْأِخُروفَ  ال َأَجُلُهمْ  َجاءَ  فَِإَذا﴿ يزيد كال يـو منو ينقص ال كمدبٌر كمقٌدر كمكتوب حتمي كاألجل
نْػَيا ثَػَوابَ  يُِردْ  )َوَمنْ ،  ّْاألعراؼ/ ﴾َيْستَػْقِدُموفَ  َوال َساَعةً  َها نُػْؤتِوِ  الد   اآلِخَرةِ  ثَػَوابَ  يُِردْ  َوَمنْ  ِمنػْ
َها( نُػْؤتِوِ   دنيا ، ا٢بياة دنيا يعيش فإنو للدنيا يعيش كالذم ، اآلخرة كا٢بياة الدنيا ا٢بياة بْب شتاف ِمنػْ

 رقي ا٢بياة عليا يعيش فإنو لآلخرة يعيش كالذم ، ا١بسد كالشهوات الٍب لذاهتا قصّبة كتبعاهتا طويلة
 الٍبالعليا  آبفاقها ا٤بعنوية السماء ٔباذبية كيلتحق األرض جاذبية من فينفلت، لنفسا كتطلعات الركح

 ، بدنياه آخرتو تضر كال ، آخرتو دنياه تضر فبل ، كآخرتو دنياه أبمر يعتِب كا٤بؤمن،  ٥با حدكد ال
 َسَنْجِزي)وَ  اآلخرة خّب ٲبنعك ما دنياؾ من أتخذ كال ، اآلخرة منازؿ أعلى يبلغك ما دنياؾ من فخذ

َا َشَكرَ  َوَمنْ ﴿الذين يقٌدركف أنواع النعم كيشكركف ا٤بنعم كيريدكف رضاه  الشَّاِكرِيَن(  َيْشُكرُ  فَِإمنَّ
نىًة( عن اإلماـ علي )ع(،  َْالنمل/ ﴾لِنَػْفِسوِ   .ّٓصُٕالبحار : )الشٍُّكري ًعٍصمىةه ًمنى اٍلًفتػٍ
 ُّؾِتُّ ًَاَُِّوُ اٍْزٌََبٌُٗا ًََٓب ػَؼُلٌُا ًََٓب اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ ؤَطَبثَيُْْ َُِٔب ًَىَنٌُا كََٔب ًَضِريٌ ثٌَُِّّْٕهِ َٓؼَوُ هَبرَََ َٗجٍِِّ ِْٖٓ ًًََإَِّّْٖ﴿ - ٙٗٔ

 ﴾اُظَّبثِوَِّٖ
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الراب٘ب ا٤بنسوب إٔب الرب فلم يشغلو غّب للا والرب : : كلمة دالة على تكثّب العدد ،  وََكأَيِّنْ 
من األنبياء قاتل معهم علماء عاملوف رابنيوف لتكوف كلمة للا ىي العليا ،  : كثّب  املعىنسبحانو. 

 ِف  َأَصابَػُهمْ  ِلَما َوَىُنوا )َفَماكاف األليق بكم أيها الفاركف ُب يـو أحد أف تقتدكا هبؤالء الرابنيْب 
( َسِبيلِ  أمامهم إحدل ا٢بسنيْب فما فَبكا ُب أثناء القتاؿ كما فركا من ا٤بوت كما فررًب بل ثبتوا ك  اّلِلَِّ

ما جبنوا عن القتاؿ كما خضعوا  اْسَتَكانُوا( َوَما َضُعُفوا )َوَماإما النصر كإما الشهادة ُب سبيل للا 
على مقاساة الشدائد كٙبمل معاانة ا٤بكاره ُب سبيل نصرة ما ىو  الصَّاِبرِيَن( َيُِب   )َواّلِلَُّ لقوة العدك 

 َأْجرَ  ُنِضيعُ  َوال َنَشاءُ  َمنْ  ِبَرْْحَِتَنا ُنِصيبُ ﴿من رٞبتو أىم فصارت موضع حب للا كالقرب 
، إهنا تربية ٭بوذجية للمؤمنْب ُب مواقف الشدة ، كىناؾ تربية أخرل ُب  ٔٓيوسف/ ﴾اْلُمْحِسِنيَ 

 .مواقف الرخاء
 ﴾اٌَُْبكِوَِّٖ اُْوٌَِّْ ػَََِ ًَاْٗظُوَْٗب ؤَهْلَآَنَب ًَصَجِّذْ ؤَْٓوَِٗب كِِ بٍِْوَاكَنَبًَ مٌُُٗثَنَب َُنَب اؿْلِوْ هَثَّنَب هَبٌُُا ؤَْٕ بِالَّ هٌََُْيُْْ ًَبَٕ ًََٓب﴿ - ٚٗٔ

بعد أف بٌْب الصورة الظاىرة للمؤمنْب ُب مواقفهم الثابتة ُب الشدة ، اآلف يرسم القرآف الصورة الباطنة 
ىم ُب قلب ا٤بعركة ٤بشاعرىم من داخل نفوسهم ، بصورة أدب ُب الدعاء مع للا عز كجل ، ك 

كا٣بطر ٰبيط هبم من كل جانب ، إهنم ال يطلبوف النصر أكالن ، كلكن طلبوا العفو كا٤بغفرة كتثبيت 
اإلقداـ كا٤بواقف كالنصر على الكفار ، فالنصر ال يطلبونو ألنفسهم كإ٭با ٥بزٲبة الكافرين كالتخٌلص 

ها ، إهنم كقفوا مواقف مٌشرفة كلكنهم من فسادىم، إهنم توجهوا لوجو كاحد أحد فكفاىم الوجوه كل
 .ٓب يطلبوا ألنفسهم شيئان ، ألهنم ال يعملوا لذكاهتم ، فأعطاىم للا من عنده كل شيء

 ﴾أُُْؾَِْنِنيَ ُّؾِتُّ ًَاَُِّوُ آفِوَحِ صٌََاةِ ًَؽََُْٖ اُلَُّْْٗب صٌََاةَ اَُِّوُ كَأرَبىُْْ﴿ - ٛٗٔ
طبلب الدنيا كزايدة ، فإنو إذا أعطى أدىش ، كأعطاىم كل ما أعطاىم للا من عنده كل ما يتمناه 

يتمناه طبلب اآلخرة ، فكانوا ُب نعيم مقيم ما ال عْب رأت كال أذف ٠بعت كال خطر على قلب 
بشر، إهنم أحسنوا مع للا فأعلن للا حبو ٥بم ، كحبو أكرب من كل نعمة ، كٗبقدار حبهم لو كاف 

تشّب اآلية إٔب أف الذنوب فائدة : قدر القرب كمقدار ا١بذب ! حبو سبحانو ٥بم ، كا٢بب على 
كاإلسراؼ ُب األمر كىو : تقصّبان ُب طاعة للا سبحانو ، من عوامل ا٣بذالف كا٥بزٲبة ، كما أف 

ثواب اآلخرة  من أسباب النصر كالفبلح ، كخصَّ  الطاعة كالثبات ُب أداء الواجبات ُب كل األحواؿ
)مىٍن تػىوىكَّلى  عن النيب )ص(:، اء ثواب الدنيا إشعاران بفضل للا ككرمو عليهم اب٢بسن ا٤بميز مع إعط

 ًإلىٍيوً  للاي  أىٍحسىنى  مىنٍ  اًبإًلٍحسىٍافً  النٍَّاسً  : )أىحىقُّ ف غرر الكم. ّٗٔٓكنز العماؿ خربعىلىى للًا كىفىٍاهي(
ٍيًو( اًبٍلقيٍدرىةً  كىبىسىطى   .يىدى
 ﴾فَبٍِوَِّٖ كَزَنْوَِِجٌُا ؤَػْوَبثٌُِْْ ػَََِ َّوُكًًُُّْْ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ رُـِْؼٌُا بِْٕ آَٓنٌُا َٖاَُّنِّ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٜٗٔ
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ا٣بطاب تربوم للذين آمنوا إذ تطيعوف الذين كفركا يضلونكم عن منهج للا بكافة الوسائل ا٤بمكنة 
َبىيب فّبدكنكم على أعقابكم أم كيثبطونكم عن القتاؿ كيلقوف التنازع كالتفرقة فيكم ابلَبغيب كال

َقِلُبوايرجعوكم من اإلٲباف إٔب الكفر كمن ا٥بدل إٔب ا٥بول  فوالية الكافرين كاإلعتماد  َخاِسرِيَن( )فَػتَػنػْ
عليهم هتدم إٔب ا٣بسراف ، كإف كاف ظاىرىا يغر كيسر كلكن ابطنها يضر كعواقبها سيئة ك)األيميويري 

نساف بطبعو سواء كاف ٧بقان أك مبطبلن يعجبو أف يكوف الناس على دينو : اإل فائدة .اًب٣بٍىوىاٍتًٍيًم(
من أجل ىذا حٌذر للا ا٤بؤمنْب من طاعة  ،كمبدئو، كالفرؽ أٌف طاعة ا٤ببطل خسارة كطاعة اق ربح

ف غرر الكم:  الكافرين فإهٌنم يردكنكم إٔب الكفر ابلتدريج فتبلقوف ا٣بسراف كا٢برماف كلو بعد حْب!
 ((وي اٛبتى )خى  وي بٌػتى غى مى  ـي ذى تي  به بوي ٧بىٍ  نٍ مً  ّبه خ وي قبتي اً عى  دي مى ٙبيٍ  كهه ري كٍ )مى 

 ﴾اُنَّبطِوَِّٖ فَْْوُ ًَىٌَُ ٌَْٓالًُْْ اَُِّوُ ثََْ﴿ - ٓ٘ٔ
 )َبلْ فإذا كاف ا٤بيل إٔب طاعة الذين كفركا ىو رجاء ا٢بماية كالرعاية كالعزة كالنصرة عندىم فهو رهبم 

، كمن كاف للا مواله فما حاجتو بوالية أحد  ٖٕا٢بج/ ﴾النَِّصريُ  َونِْعمَ  اْلَمْوىَل  فَِنْعمَ ﴿ َمْوالُكْم( اّلِلَُّ 
تَػُغوفَ ﴿من خلقو كال ٰبتاج معو إٔب معْب مثل ىؤالء  يعاً  ّلِِلَِّ  اْلِعزَّةَ  فَِإفَّ  اْلِعزَّةَ  ِعْنَدُىمْ  أَيَػبػْ  ﴾مجَِ

ةَ  َأفَّ ﴿،  ُّٗالنساء/ يعاً  ّلِِلَِّ  اْلُقوَّ ، فا تعأب موالكم كانصركم كىو خّب الناصرين ُب  ُٓٔلبقرة/ا ﴾مجَِ
 .الٌدنيا كاآلخرة فهو أكٔب أف تطيعوه

 َٓضٌٍَْ ًَثِئٌَْ اُنَّبهُ ًََٓإًَْاىُْْ ٍُِْـَبٗبً ثِوِ ُّنَيٍِّْ َُْْ َٓب ثِبَُِّوِ ؤَشْوًٌَُا ثَِٔب اُوُّػْتَ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ هٌُُِةِ كِِ ٍَنُِْوِِ﴿ - ٔ٘ٔ

 ﴾ُظَّبُِِٔنيَا
ٲبضي السياؽ القرآ٘ب ُب تثبيت قلوب ا٤بسلمْب ، كيبشرىم إبلقاء الرعب ُب قلوب الذين أشركوا ، 

( سبلح نفسي فٌتاؾ كىو خوؼ ٦بٌسم ٲبؤل القلب كيعمل على إضعاؼ اإلرادة كا٥بمة ، والرعب)
 َواّلِلَُّ ﴿لكفر كاإلٲباف كىذا كفيل ٥بزٲبة أعدائو كنصرة أكليائو  كىو كعد مفتوح ُب كل معركة بْب ا

 ﴾اْلَغالُِبوفَ  ََلُم ُجنَدنَ  َوِإفَّ ﴿، ُِيوسف/ ﴾يَػْعَلُموفَ  ال النَّاسِ  َأْكثَػرَ  َوَلِكنَّ  َأْمرِهِ  َعَلى َغاِلبٌ 
 أهنم أشركوا مع للا آ٥بة ُسْلطَاًن( ِبوِ  يُػنَػزِّؿْ  لَْ  َما ِِبّلِلَِّ  َأْشرَُكوا )مبَا، كالسبب ُب ذلك  ُّٕالصافات/

متعددة أخرل ال سلطاف ٥با ، ألف للا ٓب ٲبنحها سلطاانن أم حجة كبرىاانن كٓب ٯبعل ٥با قوة كقدرة 
كالسبب ألف أية عقيدة أك منظمة إ٭با تؤثر ٗبقدار ما فيها من سلطاف كحجة كبياف كقوة كما تستند 

لطاف يتفق مع سنن للا عليو من )ا٢بق( ا٤بتفق مع النظاـ العا٤بي للكوف كا٢بياة كاإلحياء ، ىذا الس
 َوبِْئسَ  النَّارُ  )َوَمْأَواُىمْ  .الثابتة كإاٌل فهي قوة زائفة كسلطاف كٮبي كاهو مؤقت مهما ظهر فيو من قوة

: أف  روي:  فائدة .تلك ُب سنن الدنيا كأما ُب مصّب اآلخرة النار كبئس ا٤بصّب الظَّاِلِمَي( َمثْػَوى
:  فائدة .ائر األنبياء ابلنصر بسبلح الرعب ا٣بطّب كا٤بريرللا تعأب خٌص النيب )ص( من بْب س

)الشرؾ ا٣بفي أكالشرؾ ا١بلي( فإنٌو يقتل ُب صاحبو كٌل معا٘ب اإلنسانية كٯبعلو يعيش قلقان مضطرابن 
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 آَخرَ  ِإََلاً  ّلِلَِّ ا َمعَ  َتْدعُ  َفبل﴿،  ِِاإلسراء/ ﴾ََمُْذوالً  َمْذُموماً  فَػتَػْقُعدَ  آَخرَ  ِإََلاً  اّلِلَِّ  َمعَ  جَتَْعلْ  ال﴿
 ُِّالشعراء/ ﴾اْلُمَعذَِّبيَ  ِمنْ  فَػَتُكوفَ 
 َٓب ثَؼْلِ ِْٖٓ ًَػَظَْْزُْْ األَْٓوِ كِِ ًَرَنَبىَػْزُْْ كَشِِْزُْْ بِمَا ؽَزََّ ثِةِمِْٗوِ رَؾٌََُُّٗيُْْ بِمْ ًَػْلَهُ اَُِّوُ طَلَهٌَُْْ ًََُوَلْ﴿ - ٕ٘ٔ

 ػَنٌُْْْ ػَلَب ًََُوَلْ َُِْجْزٌََُِِْْْ ػَنْيُْْ طَوَكٌَُْْ صَُّْ آفِوَحَ ُّوِّلُ َْٖٓ ًَِٓنٌُْْْ اُلَُّْْٗب ُّوِّلُ َْٖٓ ِٓنٌُْْْ رُؾِجٌَُّٕ َٓب ؤَهَاًُْْ

 ﴾أُُْآِْنِنيَ ػَََِ كَؼٍَْ مًُ ًَاَُِّوُ
هم بقتلهم ، كا٢بس : ٚبفوف حسَّ  ََتُس ونَػُهمْ  ِبِِْذنِِو( ََتُس ونَػُهمْ  )ِإذْ كلقد صدقكم للا كعده ابلنصر 

ستئصاؿ كقد ظهرت عبلمات النصر من ا٤بؤمنْب على الكفار ُب أحد ، ىو القتل على كجو اال
عندما ثبتوا كصربكا كأطاعوا ، فراحوا يهزموف ا٤بشركْب كٱبمدكف حٌسهم ، كيستأصلوهنم من الوجود 

كلكن ا٤بسلمْب  َفِشْلُتْم( ِإَذا )َحَّتَّ إبذف للا، إبلقاء الرعب ُب قلوهبم كسلب اإلرادة من نفوسهم ، 
آؿ  ﴾َشْيئاً  َكْيُدُىمْ  َيُضر ُكمْ  ال َوتَػتػَُّقوا َتْصِبُوا ِإفْ ﴿فقدكا شركط النصر كالعوف اإل٥بي كىو 

فمنهم من فضل طاعة  اأَلْمِر( ِف  )َوتَػَناَزْعُتمْ ، ضعف فريق من الرماة أماـ إغراء الغنيمة  َُِعمراف/
ات ُب ا٤بواقع ا٤برسومة ، كمنهم من أغرتو ا٤بغاٖب فَبكوا أماكنهم كخالفوا الرسوؿ ا٤بطلقة كىي الثب

ُتْم(األكامر  كتركتم بعض الرماة كىم قبلئل حٌب ٞبل عليهم خالد بن الوليد ٔبيشو فقتلوىم  )َوَعَصيػْ
اع القيادة فتح عليكم بشائر النصر ، كالنصر اإل٥بي مشركط إبتب َتُِب وَف( َما َأرَاُكمْ  َما بَػْعدِ  )ِمنْ 

نْػَيا( يُرِيدُ  َمنْ  )ِمْنُكمْ الشرعية   )َوِمْنُكمْ أم الغنائم كىم الرماة الذين تركوا كصية رسوؿ للا )ص(  الد 
زىم متبعْب كصية الرسوؿ )ص( حٌب أم ثواب للا كىم العشرة الذين ثبتوا ُب مرك اآلِخَرَة( يُرِيدُ  َمنْ 

هُ  َصَرَفُكمْ  )ثَّ ستشهدكا ٝبيعان ا َتِلَيُكْم( مْ َعنػْ ردكم اب٥بزٲبة عن ا٤بشركْب بعد أف نصركم عليهم  لِيَػبػْ
َتِلَيُكْم(بسبب تنازعكم كعصيانكم أكامر القيادة الشرعية  يعاملكم معاملة من ٲبتحنكم ليظهر  )لِيَػبػْ

قد  (َعْنُكمْ  َعَفا )َوَلَقدْ ثباتكم على اإلٲباف ، كصربكم على الشدائد ، كٲبيز بْب ا٤بخلصْب كا٤بنافقْب 
 ُذو )َواّلِلَُّ ٱبطئ اإلنساف عن جهل كطيش ٍب يرجع إٔب رشده كيستغفر كينيب فيعفو للا عما سلف 

َتِلَيُكمْ )فائدة :  .ُب ٝبيع األحواؿ كاألشكاؿ اْلُمْؤِمِنَي( َعَلى َفْضلٍ   : )ُب  عن اإلماـ علي )ع( (لِيَػبػْ
اًؿ، كى  جىوىاًىرً  ًعٍلمي  األىٍحوىاؿً  تػىقىلُّبً  ـي  الٌرًجى ٍاًمنىةى( السَّرىائًرى  لىكى  تيوًضحي  األىايَّ  .ِٖٔ/ٕٕالبحار اٍلكى
 ػَََِ رَؾْيٌَُٗا ٌَُِْْال ثِـٍَّْ ؿَّٔبً كَإَصَبثٌَُْْ ؤُفْوَاًُْْ كِِ َّلْػًٌُُْْ ًَاُوٌٍٍَُُّ ؤَؽَلٍ ػَََِ رًٌََُِْٕ ًَال رُظْؼِلًَُٕ بِمْ﴿ - ٖ٘ٔ

 ﴾رَؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب فَجِريٌ وًَُاَُِّ ؤَطَبثٌَُْْ َٓب ًَال كَبرٌَُْْ َٓب
ا حالة حية متحركة فيذكًٌر ا٤بسلمْب ٕبا٥بم من هنَّ أستحضار صورة ا٥بزٲبة ُب أحد ككايستمر القرآف ُب 

 )ِإذْ أجل أف ٙبرؾ مشاعرىم ، كيكونوا عربة من بعدىم كىي تبْب حركتهم النفسية ُب ببلغة عالية 
: تذىبوف ، أٓب تكونوا تصعدكف ُب ا١ببل ىرابن كتبتعدكف  ُتْصِعُدوفَ  َأَحٍد( َعَلى تَػْلُووفَ  َوال ُتْصِعُدوفَ 

 ِف  َيْدُعوُكمْ  )َوالرَُّسوؿُ كال يلتفت أحد منهم إٔب أحد  تَػْلُووَف( )َوالعن ا٤بعركة إمعاانن ُب الفرار 
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، بعدما صاح  هم على حياتونى ئً مٍ طى يناديكم من كرائكم : إرجعوا إٌٕب عباد للا ، يدعوىم ليي  ُأْخَراُكْم(
( َغّماً  )فََأََثَبُكمْ صائح : إف دمحمان قد قتل ، فزلزؿ ذلك قلوهبم  جازاكم للا اب٤بثل حيث أذقتم  ِبَغمٍّ

 ََتَْزنُوا )ِلَكْيبلالرسوؿ غٌمان ٗبعصيتكم ، فأذاقكم للا غٌمان اب٥بزٲبة ، كىكذا كاحدة بواحدة جزاءن كفاقان 
 َما )َوالتصغركا ُب نفوسكم كل ما يفوتكم من غنائم فإهنا متاع قليل من منافع لتس فَاَتُكْم( َما َعَلى

كللا  تَػْعَمُلوَف( مبَا َخِبريٌ  )َواّلِلَُّ من ا٤بشقة كاألضرار ، ليعلمكم للا أف ال تعودكا ٤بثلو أبدان  َأَصاَبُكْم(
 ََتَْزنُوا : )ِلَكْيبلفائدة  .مطلع على خفااي أعمالكم كيعلم دكافع حركاتكم ، كٲبيز بْب ا٤بخلص كغّبه

ٍسًتٍعداًد فػىيىٍشغىلىكى عىًن االً  ،ال تيٍشًعٍر قػىٍلبىكى ا٥ٍبىمَّ عىلى مىا فاتى : ) عن اإلماـ علي )ع( فَاَتُكْم( َما َعَلى
ٍا وعن النيب )ص(،  (ًلما ىيوى آتو  ٍافى لىكى ًمنػٍهى ٍا كى نٍػيىٍا ديكىؿه )تتداكؿ تتغّب من حاؿ إٔب حاؿ( فىمى : )الدُّ

ٍاهي ٩بٍَّا فىٍاتى  ،ؾى عىلىى ضىٍعًفكى أىاتىٍ  ٍافى عىلىٍيكى ٓبٍى تىٍدفػىٍعوي ًبقىوًَّتكى ، كىمىٍن ًإنٍػقىطىعى رىجى نيوي ، كىمىٍن اً كىمىٍا كى ٍستػىرىاٍحى بىدى
نيوي(  .ُّٗ/ُٕالبحار رىًضيى ٗبىٍا رىزىقىوي للاي قػيرٍَّت عىيػٍ

 ظََّٖ اُْؾَنِّ ؿَْْوَ ثِبَُِّوِ َّظُنٌَُّٕ ؤَْٗلَُُيُْْ ؤَىََّٔزْيُْْ هَلْ ًَؿَبئِلَخٌ ِٓنٌُْْْ ؿَبئِلَخً َّـْشََ ُٗؼَبٍبً ؤََٓنَخً ـَِّْاُْ ثَؼْلِ ِْٖٓ ػٌََُِْْْْ ؤَْٗيٍََ صَُّْ﴿ - ٗ٘ٔ
 هُزِِْنَب َٓب شَِْءٌ األَْٓوِ ِْٖٓ َُنَب ًَبَٕ ٌَُْ َّوٌٌَُُُٕ َُيَ ُّجْلًَُٕ ال َٓب لَُِيِْْؤَْٗ كِِ ُّقْلٌَُٕ َُِِّوِ ًَُِّوُ األَْٓوَ بَِّٕ هَُْ شَِْءٍ ِْٖٓ األَْٓوِ ِْٖٓ َُنَب ىََْ َّوٌٌَُُُٕ اُْغَبىَِِِّْخِ

 كِِ َٓب ؾِّضًَََُُِْٔ طُلًُهًُِْْ كِِ َٓب اَُِّوُ ًََُِْجْزََِِِ َٓؼَبعِؼِيِْْ بََُِ اُْوَزَُْ ػََِْْيِْْ ًُزِتَ اَُّنَِّٖ َُجَوَىَ ثٌُُْرٌُِْْ كِِ ًُنْزُْْ ٌَُْ هَُْ ىَبىُنَب

 ﴾اُظُّلًُه ثِنَادِ ػٌَِِْْ ًَاَُِّوُ هٌُُِثٌُِْْ
أعقب للا ىوؿ ا٥بزٲبة ُب أحد كشدائدىا كنتائجها ا٤بؤ٤بة حالة سكوف عجيب كغريب ، سكوف ُب 
نفوس ا٤بؤمنْب الذين نصركا للا كرسولو )ص( ُب الشدة ، َشل للا ىذه الطائفة الصادقة ، فألقى 

ل ابلنعاس ٩با أذىب الكثّب من تعبهم ، كطمأف قلوهبم كقويت إرادهتم فرٌدكا الكرة عليهم أمنان يتمث
على العدك ، إهنا ظاىرة عجيبة ، ييشعر من خبل٥با أبف للا تعأب ىو الذم يدير ا٤بعركة ٕبكمتو ، 

ُهمْ  َقدْ  )َوطَائَِفةٌ كىو الذم يرعى دينو كٰبمي رسولو كٰبفظ جنده  كطائفة من ا٤بؤمنْب  أَنْػُفُسُهْم( َأََهَّتػْ
شيء دكهنا ، فلم يكرمهم للا ابلعفو  متذبذبْب ضعاؼ اإلٲباف شغلهم اإلىتماـ أبنفسهم فنسوا كلَّ 

كال ابألماف كال ابلنعاس كالسكن بل ككلهم إٔب أنفسهم فهم ُب قلق كحرج كعندىم ضبابية ُب الرؤية 
رَ  ِِبّلِلَِّ  )َيظُن وفَ مة العليا ُب ا٢بياة كتوتر ُب األعصاب ، كال يعرفوف حقيقة الدين على أنو القي  َغيػْ

كا٤بعُب أهنم تصوركا ابف للا سبحانو  َشْيء( ِمنْ  اأَلْمرِ  ِمنْ  لََنا َىلْ  اجْلَاِىِليَِّة يَػُقوُلوفَ  َظنَّ  اْلَقِّ 
غم مضيعهم ُب ىذه ا٤بعركة الٍب ليس ٥بم من أمرىا شيء كإ٭با دفعوا إليها دفعان كللا ال ينصرىم ابلر 

من كعود القرآف ابلنصر ، كاف سوء ظنهم بوعد للا ابلنصر متجاكزين أصوؿ ا٢بق كقواعد اإلٲباف 
( ُكلَّوُ  اأَلْمرَ  ِإفَّ  )ُقلْ كأقرب إٔب ظن ا١باىلية  مر ىذا الدين كنصره كا١بهاد إلقامتو كتقرير نظامو أف ّلِِلَِّ

 َلكَ  لَْيسَ ﴿ٌب النيب )ص( كقولو حاكم ُب األرض كلها من أمر للا كليس للبشر فيها من شيء ح
( قيٍل الى أىٍمًلكي لًنػىٍفًسي ضىر ا كىالى نػىٍفعنا ًإالَّ مىا شىاءى اَللَّي كقولو )، ُِٖآؿ عمراف/ ﴾َشْيءٌ  اأَلْمرِ  ِمنْ 
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ركا ُب مسؤكليتهم كللا قادر على أف ينزؿ عليهم النصر مٌب كجدىم  ،ْٗيونس/ كاجبهم اف ال يقصًٌ
نفوسهم ٩بلوءة ابلدسائس كالشكوؾ ما ال يظهركنو  َلَك( يُػْبُدوفَ  ال َما أَنْػُفِسِهمْ  ِف  فَ )َُيُْفو أىبلن لو 

 .لك ، كيقولوف بينهم كبْب أنفسهم
النفوس الٍب ٓب ٚبلص لعقيدهتا تبدأ ابلشك  َىاُىَنا( قُِتْلَنا َما َشْيءٌ  اأَلْمرِ  ِمنْ  لََنا َكافَ  َلوْ  )يَػُقوُلوفَ 

ثمن أفدح ٩با كانت عليو تظن فتتساءؿ عن النصر ، كعن صحة ٚبطيط بوعد للا ، حْب ترل ال
النيب )ص( كصدؽ كعوده كإاٌل فلماذا قيتل رجا٥با ُب ا٤بعركة كىذا تشكيك ابلنصر اإل٥بي للمؤمنْب 

ُتمْ  َلوْ  )ُقلْ كىي حالة نفسية منهارة كصلت كحالة أىل ا١باىلية   بَ ُكتِ  الَِّذينَ  لَبَػَرزَ  بُػُيوِتُكمْ  ِف  ُكنػْ
إف ىناؾ نظامان لآلجاؿ كا٤بوت حق ال ينجو منو ىارب ، فمن ىرب  َمَضاِجِعِهْم( ِإىَل  اْلَقْتلُ  َعَلْيِهمْ 

منو فإنو يهرب إليو ، كال يستطيع أم إنساف أف يتجاكزه، حٌب لو إختاركا البقاء ُب بيوهتم ٣برج من 
لقدر كإف التدبّب ال يتجاكز كتب عليهم القتل إٔب مضاجعهم )مصارعهم( ، كإف ا٢بذر ال ٲبنع ا

التقدير ، كإف للا ٯبرم األمور ٗبا يقتضيو ا٢بق ال ٗبا يرتضيو الناس، إنو قدر للا كراء حكمتو ، 
فالذين قيدًٌر عليهم القتل ال بد أف يقتلوا أبم حاؿ من األحواؿ، كإ٭با جاء القتل إلنتهاء آجا٥بم 

َتِليَ  صَ  ُصُدورُِكمْ  ِف  َما اّلِلَُّ  )َولِيَػبػْ ليخترب للا ما ُب صدكر ا٤بؤمنْب من  قُػُلوِبُكْم( ِف  َما َولُِيَمحِّ
 )َواّلِلَُّ حقائق مكتومة ، كييطٌهر ما ُب قلوبكم من العيوب حٌب تصل إٔب سلم التكامل اإلنسا٘ب 

  .عآب ابلسرائر مطلع على الضمائر الص ُدور( ِبَذاتِ  َعِليمٌ 
ٍْبً  ًإٍنسىٍافو  كيلًٌ  مىعى  فَّ : )إً  عن اإلماـ علي )ع( -ٔفائدة :  ٍاءى  فىًإذىاٍ  ٰبىٍفىظىاٍنًوً  مىلىكى لَّيىا اٍلقىدىري  جى نىوي  خى  بػىيػٍ

نىوي  بتبلء كان إهنا اك ا٢بكمة من اال -ٕ .َُْ/ٓالبحار )كقاية( حىًصينىةه( جينَّةه  األىجىلى  كىًإفَّ  كىبػىيػٍ
كا٣ببيث ، كبْب الواضح كا٤بستور  الذم يكشف معادف الناس كتظهر حقائقهم فيميز بْب الطيب 

ُهمْ  النَتَصرَ  اّلِلَُّ  َيَشاءُ  َوَلوْ ﴿كقولو :  ُلوَ  َوَلِكنْ  ِمنػْ ، كىذا ىو درس  ْدمحم/ ﴾بِبَػْعضٍ  بَػْعَضُكمْ  لِيَػبػْ
 تربوم مهم ُب حياة اإلنساف ُب ٝبيع أحوالو.

 ﴾ؽٌَِِْْ ؿَلٌُهٌ اَُِّوَ بَِّٕ ػَنْيُْْ اَُِّوُ ػَلَب ًََُوَلْ ًَََجٌُا َٓب ثِجَؼْغِ اُشَّْْـَبُٕ اٍْزَيََُّيُْْ بََِّٗٔب اُْغَْٔؼَبِٕ اُْزَوََ ٌََّّْ ِٓنٌُْْْ رٌٌَََُّْا اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ - ٘٘ٔ
نسحبوا منكم من ا٤بعركة يـو إلتقى ٝبع ا٤بسلمْب كٝبع اهنزموا ك اٱبرب للا تعأب عن حاؿ الذين 

َاا٤بشركْب  ُمْ  )ِإمنَّ يكشف القرآف عن أسباب الفرار أنو ضعف  َكَسُبوا( َما بِبَػْعضِ  افُ الشَّْيطَ  اْستَػَزَلَّ
أرتباط نفوسهم اب ٯبعلها معرضة لوساكس الشيطاف ، كأنو تسلط عليهم ببعض ذنوهبم ليوقعهم ُب 

لتزموا أكامر القيادة ا٤بسددة من للا ٤با كاف للشيطاف عليهم من اعتصموا اب ك االزلل كا٣بطأ ، فلو 
، إنو أغراىم ٕبب الغنيمة كا٢برص على  ِْا٢بجر/ ﴾ُسْلطَافٌ  َعَلْيِهمْ  َلكَ  لَْيسَ  ِعَباِدي ِإفَّ ﴿سلطاف 

ُهْم(  اّلِلَُّ  َعَفا )َوَلَقدْ ا٢بياة فحرموا التأييد كقوة القلب  ال  َحِليٌم( َغُفورٌ  اّلِلََّ  )ِإفَّ عتذارىم التوبتهم ك َعنػْ
 .يعاجل العقوبة على من عصاه
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 َٓب ػِنْلََٗب ًَبٌُٗا ٌَُْ ؿُيًٍّ ًَبٌُٗا ؤًَْ األَهْعِ كِِ ػَوَثٌُا بِمَا إلِفٌَْاِٗيِْْ ًَهَبٌُُا ًَلَوًُا ًَبَُّنَِّٖ رٌٌٌَُُٗا ال آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ يَبؤَُّّ َّب﴿-ٙ٘ٔ

 ﴾ثَظِريٌ رَؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب ًَاَُِّوُ ًَُِّْٔذُ ُّؾِِْ ًَاَُِّوُ هٌُُِثِيِْْ كِِ ؽََْوَحً مَُِيَ اَُِّوُ َُِْغْؼَََ هُزٌُِِا ًََٓب َٓبرٌُا
 ِف  َضَربُوا ِإَذا إِلْخَواهِنِمْ  )َوقَاُلواتستمر الَببية القرآنية ا٣باصة للمؤمنْب ال تكونوا كالذين كفركا 

خرجوا غازين فقاتلوا ُغزاى(  َكانُوا )َأوْ كقالوا إلخواهنم ا٤بنافقْب إذا خرجوا ُب السفر فماتوا  اأَلْرِض(
ا قتلوا ، رٌد للا ملو أقاموا عندان كٓب ٱبرجوا ٤با ماتوا ك  قُِتُلوا( َوَما َماُتوا َما ِعْنَدنَ  َكانُوا )َلوْ كقتلوا 
عتقاد ا٣باطئ حسرة ُب نفوسهم ككآبة ليصّب ذلك اال قُػُلوِبِْم( ِف  َحْسَرةً  َذِلكَ  اّلِلَُّ  )لَِيْجَعلَ عليهم 
 أمات القاعد كا٤بقيم ، كقد يسلم ا٤بسافر كاارب كال أتثّب للحرب فإف شاء للا َوَُيِيُت( َُيْيِ  )َواّلِلَُّ 

ال ٱبفى عليو شيء من  َبِصرٌي( تَػْعَمُلوفَ  مبَا )َواّلِلَُّ كال للسفر ُب ٙبديد اآلجاؿ ألهنا بيد للا كحده 
ٍامىةن  ٍاسً النَّ  أىشىدَّ  )إفَّ  : عن النيب )ص( : فائدة .ابلكافرين التشبو عن تنهى إشارة كفيو .أعمالكم  يػىٍوـى  نىدى

نٍػيىاٍ  آًخرىتىوي  ابىٍعى  رىجيله  اٍلًقيىٍامىةً   .غىٍّبًًه( ًبدي
 ﴾َّغَْٔؼٌَُٕ َِّٓٔب فَْْوٌ ًَهَؽَْٔخٌ اَُِّوِ ِْٖٓ ََُٔـْلِوَحٌ ُٓزُّْْ ؤًَْ اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ هُزِِْزُْْ ًََُئِْٖ﴿ - ٚ٘ٔ
 ٩با كخّب ، ا٢بياة من خّب السامي عتباراال كهبذا ، الشهادة جناح على للا سبيل ُب القتل أك فا٤بوت
ٌر( ا٤بتاع أنواع من ا٢بياة ُب الناس ٯبمعو  ِمنْ  )َلَمْغِفَرةٌ  للا من كالرٞبة كالكرامة كالعزة ا٤بغفرة فيو ألنو )َخيػْ

رٌ  َوَرْْحَةٌ  اّلِلَِّ   نعمة كالرٞبة كا٤بغفرة ، ا٤بغفرة إٔب أقرب ألنو ا٤بوت على القتل فعل كقٌدـ ََيَْمُعوَف( ممَّا َخيػْ
 من ٯبمعوف ٩با خّب ا٢بقيقة ميزاف ُب كىي كٝباؿ، حاؿ كحسن ماؿ من فيها كما الدنيا من خّب ، دائمة

 قليل متاع النتيجة ُب فهي ا٤بؤقتة الدنيا زخارؼ
 ﴾رُؾْشَوًَُٕ اَُِّوِ إلٍََُ هُزِِْزُْْ ؤًَْ ُٓزُّْْ ًََُئِْٖ﴿ - ٛ٘ٔ

ى كل حاؿ كىذه حقيقة كربل فوؽ كل ا٢بقائق ، ماتوا على فراشهم أك كلهم ٧بشوركف إٔب للا عل
ككل من يقتل مدافعان عن ا٢بق  .قتلوا كىم ٯباىدكف كيستشهدكف ُب سبيل للا فمصّبىم إٔب للا

كا٢بقوؽ أك ٲبوت مكافحان من أجل العيش كالعياؿ ، ك٣بدمة أخيو اإلنساف ُب السبل الٍب ترضي للا 
 عن اإلماـ ، ا٤بوت بعد ا٤بنازؿ كأعلى ، كم الشهيد ، كالشهادة أرقى أنواع ا٤بوتفهو شهيد أك ُب ح

 أىٍىوىفي  اًبلسٍَّيفً  ضىٍربىةو  ألىٍلفي  بًيىًدهً  طىاًلبو  أىيب  ًإٍبنً  نػىٍفسي  اىلًَّذم كى  اىٍلقىٍتلي  اىٍلمىٍوتً  أىٍكرىـى  )ًإفَّ  : علي )ع(
ال يعِب الفناء  ا٤بوت -ٔ:  فائدة .ََّ/ٕشرح النهج اىً( طىاعىةً  ٍّبً غى  ُب  اىٍلًفرىاشً  عىلىى ًميتىةو  ًمنٍ  عىلىيَّ 

 ٘بازكف كعنده ٙبشركف للا كإٔب ، خالدة حياة أخرل كالعدـ كإ٭ٌبا ىو نقلة ٩بيزة من حياة قصّبة إٔب
 (هادةالش) للا سبيل ُب ُب اآلية السابقة قٌدـ القتل .كٙبقق لكم رضاه تعأب إٔب للا يقربكم ما فآثركا
كىنا قٌدـ ا٤بوت على القتل  ، إليو كللَبغيب الدرجة كرفع كالرٞبة ا٤بغفرة إٔب أقرب القتل ألف ا٤بوت على

 اآلية ُب -ٕ .األمة مستوايت ٤بختلف الطبيعي الَبتيب فناسب كأكثر القتل ألف ا٤بوت أعم من
 أىل ألنٌو ، للا يعبد من للا إٔب ا٢بشر كاف ُٖٓ اآلية كُب كرٞبتو، للا مغفرة إٔب ا٢بشر كاف ٚ٘ٔ
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ٍافي  تىكينٍ  فىًإفٍ  : )ع( السي اإلماـ عن .ا٤بقامات أعلى كىذا للعبادة  ًإٍمٍرئو  فػىقىٍتلي  - أيٍنًشئىتٍ  لًٍلمىٍوتً  األىٍبدى
 .ّْٕ/ْْالبحار ،اًبلسٍَّيًف أىٍفضىلي  للاً  ُبٍ 

 َُيُْْ ًَاٍْزَـْلِوْ ػَنْيُْْ كَبػْقُ ؽٌَُِْيَ ِْٖٓ الْٗلَؼٌُّا اُْوَِْتِ ؿَِِْظَ كَظّبً نْذًَُ ًٌََُْ َُيُْْ ُِنْذَ اَُِّوِ ِْٖٓ هَؽَْٔخٍ كَجَِٔب﴿ - ٜ٘ٔ

 ﴾أُُْزًٌََِِِّنيَ ُّؾِتُّ اَُِّوَ بَِّٕ اَُِّوِ ػَََِ كَزًٌََََّْ ػَيَْٓذَ كَةِمَا األَْٓوِ كِِ ًَشَبًِهْىُْْ
جافيا سيء ا٣بيلق خشن الكبلـ )َفظّاً( آلخر ستيعاب اا: لنت اللْب الرفق كسهولة ا٤بعاملة ك لِْنَت 

لتفرقوا، فهي رٞبة للا الٍب انلتو كانلتهم فجعلت النيب )ص( رحيمان هبم لٌينان معهم كلوكاف )النْػَفض وا( 
فظان خشنان شرسان غليظ القلب القاسي ال يعرؼ الرٞبة ما آتلفت حولو القلوب كال ٘بمعت حولو 

 مىٍن يتحمل جهلهم كٰبمل ٮبومهم كٯبدكف عنده العناية كاألدب ا٤بشاعر، فالناس ُب حاجة إٔب
: )اإًلٍسبلىـي حيٍسني عن النيب )ص(، ْالقلم/ ﴾َعِظيمٍ  ُخُلقٍ  َلَعلى َوِإنَّكَ ﴿الرفيع ، كىكذا كصفو ربو 

، ما غضب لنفسو قط ، كال جاىد ألجل شيء من متاع الدنيا ، ُِٓٓكنز العماؿ خربا٣بيليٍق( 
ناس منو )ص( إزدادكا حبان لو ككلما إبتعدكا عنو )ص( إزدادكا شوقان إليو ، ألف قلبو ككلما تقرب ال

كتفرقوا عنك كطمع  َحْوِلَك( ِمنْ  النْػَفض وا اْلَقْلبِ  َغِليظَ  َفظّاً  ُكْنتَ  )َوَلوْ ستوعب ا١بميع االودكد 
ُهمْ  )فَاْعفُ فيك األعداء كٓب يتم أمرؾ ابلنصر كرسالتك ابلظفر السريع  كسا٧بهم عما صدر  (َعنػْ

ستغفار حٌب ُب ما ٱبتص ٕبقوؽ للا ، فهو الذم فتح ٥بم ابب اال ََلُْم( )َواْستَػْغِفرْ منهم من مساكئ 
٩بآب ينزؿ عليك كحي فيو حيث ال إجتهاد ُب قباؿ النص ، كُب  اأَلْمِر( ِف  )َوَشاِوْرُىمْ يعفو عنهم 

 .سع آفاقهمتنشرح صدكر ا٤بسلمْب كتراتح نفوسهم كتتو  ا٤بشورة
نَػُهمْ  ُشوَرى َوَأْمُرُىمْ ﴿ ، )ُب ا٢بوار تتضح كتنضج األفكار(، كيقرر اإلسبلـ الشورل ّٖالشورل/ ﴾بَػيػْ

مبدأ أساس ُب نظاـ ا٢بكم، كُب كلًٌ أمرو ٕباجة إٔب شورل كملء مناطق الفراغ الٍب تركتها الشريعة لو 
ستبداد إٔب للا ، ابلشورل ييرفع اال ٲبلؤىا ٗبشاكرة أصحاب العقوؿ ، كىي من العبادات كالقرىب

كالتسٌلط ، كتقدـ ا٤بصلحة العامة على ا٣باصة لذلك بذؿ الصحابة كل جهدىم ُب طاعة النيب 
)ص( ، لعلمهم بسعيو ُب مصاّب العمـو ، فإذا إنتهت ا٤بشورة فالذم يقرر الرأم ا٢باسم ، ىي 

ينوب عنو كعليو أف ٲبضي ُب تنفيذ القرار القيادة العليا ا٤بخلصة كالكفوءة كىي النيب )ص( أك من 
حيث إفَّ ُب الشورل  ويبلحظ أف الشورى غري الدَيقراطية الغربية .النهائي متوكبلن على للا تعأب

تكوف القيادة ٥با الرأم ا٢باسم دكف إلزاـ إبتباع األكثرية ، كإ٭با يتبع )ص( الرأم األصوب ُب نظره 
ُب تنفيذه كيبتعد عن الَبدد ، ألف الَبدد ٯبهض الرأم الصائب البعيد كا٤بصيب كيتوكل على للا 

عن اإلماـ علي )ع(  (ىىلىكى  ًبرىأًٍيوً  ٍستػىبىدَّ اً  )مىنً  :ٔٙٔف هنج الببلغة حكم .كيؤخر تنفيذ العمل الصاّب
ٍاؿى  شىٍاكىرى  مىنٍ ) اٍ ف غرر الكم، َٖٔ/ُتفسّب النورعيقيو٥ًبىٍم(  ُب  شىٍارىكىهىمٍ  الرًٌجى رؾى الًَّذٍينى وي ًكٍر ُبٍ أىمٍ : )شى

(، كاف النيب )ص( يستشّب السواد األعظم من ا٤بسلمْب كٱبص هبا أىل الرأم ترشد ٱبىٍشىٍوفى للاى 
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( َعَلى فَػتَػوَكَّلْ  َعَزْمتَ  )فَِإَذاكا٤بكانة ُب األمور الٍب يضر إفشاؤىا  فإذا صار القرار النهائي فإعـز  اّلِلَِّ
كنز   )مىٍن تػىوىكَّلى عىلىى للًا كىفىٍاهي(عن النيب )ص(: ستعداد متوكبلن على للا االعلى تنفيذه كأخذ األىبة ك 

عتماد على : تفويض األمر إٔب للا كاالألف التوكل اْلُمتَػوَكِِّلَي( َيُِب   اّلِلََّ  )ِإفَّ  ّٗٔٓالعماؿ خرب
ي اإلنساف األخذ : أف يراعوالتوكلستعدادات البلزمة كا٤بمكنة، ىدايتو، مع األخذ بكافة اال

 .عتماد على مسبب األسبابابألسباب الضركرية مع اال
ًقيقىةي ف غرر الكم الرفق  -ٔ: فائدة  .اإًلٲبىاًف( ، كعلى قدر اإلٲباف يكوف التوكل : )ُب التػَّوىكًُّل حى

 كينٍ كاللْب من أجل ٞباية ا٢بق كا٢بقوؽ ، أما إذا كاف هبما ضياع ا٢بق كا٢بقوؽ ٓب ٯبز ، ألنو )ال تى 
ٍافى الٌرًٍفقي ف غرر الكم ،فػىتيٍكسىٍر( صىًلبىان  تىكين فػىتػيٍعصىٍر كالى  لىيًٌنىان  ًإٍرًفٍق مىٍا كى ، كى دَّةى اًبلٌرًٍفقو : )أيٍخليًط الشًٌ

 ِقيَ َواْلُمَنافِ  اْلُكفَّارَ  َجاِىدْ  النَّيب   أَيػ َها َيَ ﴿، ٖٖا٢بجر/ ﴾ِلْلُمْؤِمِنيَ  َجَناَحكَ  َواْخِفضْ ﴿أىٍكفىٍق(، 
: إذف، ِالنور/ ﴾اّلِلَِّ  ِدينِ  ِف  رَْأَفةٌ  ِبَِما ََتُْخْذُكمْ  َوال﴿كُب حد الزٗب  ّٕالتوبة/ ﴾َعَلْيِهمْ  َواْغُلظْ 

القاعدة ال ترغيب كال ترىيب كال إفراط كال تفريط، كيبقى الوسط ىو الصراط ا٤بستقيم كىي األمة 
عتماد على األكثرية يذـ القرآف الكرٙب اال -ٕ .ُّْالبقرة/ ﴾اً َوَسط أُمَّةً  َجَعْلَناُكمْ  وََكَذِلكَ ﴿الوسطى 

 النَّاسِ  َأْكثَػرَ  َوَلِكنَّ ﴿، ُُٔاألنعاـ/ ﴾اّلِلَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  ُيِضل وؾَ  اأَلْرضِ  ِف  َمنْ  َأْكثَػرَ  ُتِطعْ  َوِإفْ ﴿بقولو 
: ٤باذا ال ٲبكن سؤاؿ، ُٔ/غافر ﴾َيْشُكُروفَ  ال النَّاسِ  َأْكثَػرَ  َوَلِكنَّ ﴿، ٕٓغافر/ ﴾يَػْعَلُموفَ  ال
كال  ،عتماد على نظاـ األكثرية؟ ألهنم تيشَبل أصواهتم ، كىم يتبعوف الظن كما هتول األنفساال

 .كيعتمدكف على التخمْب كىم مع العقل ا١بمعي كالنفعي غّب ا٤ببدئي ،يتبعوف التفكّب السليم
 كََِْْزًٌََََّْ اَُِّوِ ًَػَََِ ثَؼْلِهِ ِْٖٓ َّنْظُوًُُْْ اَُّنُِ مَا كََْٖٔ َّقْنٌُُُْْْ ًَبِْٕ ٌَُُْْ ؿَبُِتَ كَال اَُِّوُ َّنْظُوًُْْْ بِْٕ﴿ - ٓٙٔ

 ﴾أُُْآِْنٌَُٕ
كقدرة بكافة  أشكا٥با بكافة قوة من ماتستطاع كإعداد التهيؤ منو ، أسبابو بتوفر مشركط للا من النصر

 مقدار على تعأب على للا توكلو كحسن ، تو٘برب أنواعها ، ألف قيمة كل إمرئ على قدر خربتو كمقدار

 تتحقق النتائج ، كإذا أراد للا نصركم فبل يتمكن أحد أف يغلبكم ا٤بقدمات ٙبققت فإذا ، اب ثقتو

َنا َحّقاً  وََكافَ ﴿ / ﴾اْلُمْؤِمِنيَ  َنْصرُ  َعَليػْ إف للا  ِدِه(بَػعْ  ِمنْ  يَػْنُصرُُكمْ  الَِّذي َذا َفَمنْ  ََيُْذْلُكمْ  )َوِإفْ  ، ْٕالرـك
 ٱبذلو كمن أنفسكم إٔب فيكلكم النصر مقومات ٲبتلكوف ال ٱبذؿ ا٤بتخاذلْب ا٤بتفرقْب ا٤بتنازعْب الذين

 كاإلذالؿ معْب كلو أعانكم ٝبيع ا٣بلق ، فاألمر كلو  ، كبيده العزة كالنصرة كال لو انصر ال للا

 اّلِلَِّ  )َوَعَلىكل زماف كمكاف  ُب ينطبق عاـ فقانو  كىذا كا٤بسببات األسباب بنظاـ األخذ مع كا٣بذالف
 انصر كال منجى كال ملجأ ال أف ، إلٲباهنم حاؿ كل ُب ا٤بؤمنوف يعتمد كعلى للا اْلُمْؤِمُنوَف( فَػْليَػتَػوَكَّلْ 

رً  كعىلىى( يوً لى عى  لى كى وي تػى  ابً  قى ثً كى  نٍ )مى ف غرر الكم: ، عز كجل إاٌل للا ٥بم ٍاري  يىكيويفي  ٍرءً ًإٲٍبىٍاًف اٍلمى  قىدى ًمٍقدى
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ًلًو ، كىذا ترغيبتػىوى  ،  قوة من تطاعوااس ما كاألخذ الصادقة كالعزٲبة ا٤بشورة بعد للا على التوكل ُب كُّ
ةٍ  ِمنْ  اْسَتَطْعُتمْ  َما ََلُمْ  َوَأِعد وا﴿كالقوة على سعة معناىا كقولو    .َٔاألنفاؿ/ ﴾قُػوَّ

 ﴾ُّظٌََُِْٕٔ ال ًَىُْْ ًَََجَذْ َٓب َٗلٌٍْ ًَُُّ رٌَُكََّ صَُّْ اُْوَِْبَٓخِ ٌََّّْ ؿَََّ ثَِٔب َّإْدِ َّـَُِْْ ًََْٖٓ ـَََُّّ ؤَْٕ ُِنَجٍِِّ ًَبَٕ ًََٓب﴿ - ٔٙٔ
األنبياء أمناء للا على كحيو كرسالتو كمنزَّىوف عن النقائص كمعصوموف عن ا٣بطأ ،  .: ا٣بيانة ل  الغُ 

ستقاـ عقبلن لنيب من األنبياء أف ٱبوف ُب غنيمة ٌح شرعان كال اية خيانة ، أم ما صكشأهنم أكرب من أ
ى كال يصح أف الفعل ، ألف ا٤براد أنو ال يتأت ا٢برب ، كالنفي ىنا نفي للشأف كىو أبلغ من نفي

 كمن خاف كسرؽ شيئان أيتً  اْلِقَياَمِة( يَػْوـَ  َغلَّ  مبَا أيَْتِ  يَػْغُللْ  )َوَمنْ يتصور فضبلن عن أف ٰبصل كيقع 
 تُػَوّفَّ  )ثَّ غدان إبٍب الشيء الذم سرقو كينٍل نتيجة ما كسب مستوفيان كيفتضح أماـ ا٣ببلئق ٝبيعهم 

ٍنًب(  يُْظَلُموَف( ال َوُىمْ  َكَسَبتْ  َما نَػْفسٍ  ُكل   ًر الذَّ فبل يزداد ُب عقاب العاصي ك)اٍلًعقىٍابي عىلىى قىدى
بلقها ٗبا عملت اب٢بق كببل أم ظلم ، كال ينقص من ثواب ا٤بطيع ، ك٘بازل كل نفس على إط

( عن النيب )ص(كيكوف ا١بزاء على ضوء العمل ،  ٍاايىٍ الويالىًة غيليويؿه ركح  ألنو ُب معُب الرشوة : )ىىدى
كىو : ا٢براـ الس ْحت ِْا٤بائدة/ ﴾ِللس ْحتِ  َأكَّاُلوفَ ﴿: ُب قولو :  عن اإلماـ علي )ع( .ُُٖ/ِالبياف

يقضي ألخيو ا٢باجة ٍب يقبل ىديتو( فتكوف الرشوة سحت كحراـ ككل حراـ  )ىو الرجلأنواع كثّبة 
اٍنىوي  للاي  نػىهىى : )مىاٍ ف غرر الكمال خّب فيو كال بركة كال يهنأ بو صاحبو ،   كىأىٍغُبى  ًإالَّ  شىٍيءو  عىنٍ  سيٍبحى

  .عىٍنوي(
 ﴾أَُْظِريُ ًَثِئٌَْ عَيَنَُّْ ًََٓإًَْاهُ اَُِّوِ ِْٖٓ ثََِقَؾٍ ثَبءَ ًََْٖٔ اَُِّوِ هِػٌَْإَ ارَّجَغَ ؤَكََْٖٔ﴿ - ٕٙٔ 

موازنة بْب حالتْب ، بْب القيم ا٢بقيقية الٍب يقصدىا ا٤بؤمن كأكرب طموح عنده ىو إتباع السبل الٍب 
، كرضواف للا مقركف بطاعتو  ِٕالتوبة/ ﴾َأْكبَػرُ  اّلِلَِّ  ِمنْ  َوِرْضَوافٌ ﴿توصلو إٔب رضواف للا تعأب 

قدر الطاعة يكوف الرضا ، كبْب ا٢بالة ا٤بقابلة الٍب يتبع السبل ا٤بنحرفة الٍب هبا سخط للا  ،كعلى 
ة برضى للا بل تسوقو إٔب سخطو . دكف مباال.عتداء على حقوؽ الناسكالفرار من ا١بهاد كاال

كإف مصّب من غضب للا عليهم  (اْلَمِصريُ  َوبِْئسَ  َجَهنَّمُ  َوَمْأَواهُ  اّلِلَِّ  ِمنْ  ِبَسَخطٍ  َِبءَ  )َكَمنْ نتقامو كا
جهنم كبئس ا٤بصّب ، كأعظم ما يشتد ىذا الغضب حْب يطلب العبد رضا ا٤بخلوؽ بسخط ا٣بالق! 

ٍرءي ف غرر الكم: كىكذا يبِب اإلنساف مستقبلو األبدم بنفسو،  نىفسىوي( ، كما يزرع  يىضىعي  حىٍيثي  )اٍلمى
 .ُب الدنيا ٯبنيو ُب اآلخرة

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب ثَظِريٌ ًَاَُِّوُ اَُِّوِ ػِنْلَ عَبدٌكَهَ ىُْْ﴿ - ٖٙٔ
تتفاكت الدرجات كا٤بنازؿ حسب  .يعود على من إتبع رضواف للا كمن ابء بسخطو معان  )ُىْم(

ستحقاقو ابلعدؿ ، فمن إتبع رضواف للا أعما٥بم كنياهتم ككل كاحد يناؿ ا تفاكت الناس كإختبلؼ
 يَػْعَمُلوَف( مبَا َبِصريٌ  )َواّلِلَُّ ك٤بن ابء بسخط من للا ا٤بهانة كالعقاب األليم  فلو الكرامة كالثواب ا١بزيل
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(  ًعٍندى  دىرىجىاته  : ))ىيمٍ  عن اإلماـ الرضا )ع(كللا ٧بصي أعماؿ العباد أكثر ٩با ٰبصوىا ألنفسهم ،  اَللًَّ
ٍاًء كىاألىٍرًض(  تكوف درجات ا١بنة بقدر عدد آايت القرآف ، ك ِّٕ/ِنور الثقلْبالدَّرىجىةي مىٍا بػىٍْبى السَّمى

بلفان  تً خٍ ا اتً جى رى الدى  بلؼي تً خٍ )ا، درجة( ُب ا١بنة ِّٔٔآية( كمعناىا ىناؾ ) ِّٔٔالكرٙب كىي )
 .ْٖ/ٕمواىب الرٞبن (!اهو نى تػى مي  ّبي غى  اكتي فى التػى  في كوي يى  ثى يٍ ّبان، ٕبى ثً كى 

 اٌُِْزَبةَ ًَُّؼَُِِّٔيُْْ ًَُّيًَِّْيِْْ آَّبرِوِ ػََِْْيِْْ َّزٌُِْا ؤَْٗلَُِيِْْ ِْٖٓ هٌٍَُالً كِْيِْْ ثَؼَشَ بِمْ أُُْآِْنِنيَ ػَََِ اَُِّوُ ََّٖٓ َُوَلْ﴿ - ٗٙٔ

 ﴾ُٓجِنيٍ ػَالٍٍ َُلِِ هَجَُْ ِْٖٓ ًَبٌُٗا ًَبِْٕ ًَاُْؾٌَِْٔخَ
خاصة كعلى الناس عامة  ْبى اٍلميٍؤًمنً  أنعم للا نعمة عظيمة ٜبينة عىلىى ، لىقىدٍ  ٜٕٔسورة البقرة / مثلها ُب 

عربيان من جنسهم من أقرب الناس إليهم كأحب الناس كأرٞبهم عليهم عرفوا  حْب أرسل إليهم رىسيوالن 
ٍافى خيليقيوي )ص( اٍلقيٍرآفي( ، كخص تعأب  أصلو كخربكا شأنو كيتمتع بصفات تكاملية ٭بوذجية ٩بيزة )كى

ُلوانتفاعهم ببعثتو ا لزايدة ا٤بؤمنْب ابلذكر كإف كاف الرسوؿ رٞبة للعا٤بْب كعبلمات  آََيتِِو( َعَلْيِهمْ  )يَػتػْ
يطهرىم من طبائع ا١باىلية كمن  )َويُػزَكِّيِهْم(كجوده ككحدانيتو الدالة على قدرتو كعلمو سبحانو 

ا٤بعتقدات الفاسدة كمن مساكئ األقواؿ كاألفعاؿ كاألفكار كيصوغهم صياغة تكاملية جديدة 
القرآف كالسنة ، كأخرجهم من ظلمات األمية كا١بهل إٔب نور العلم  َوالِْْكَمَة( ْلِكَتابَ ا )َويُػَعلُِّمُهمْ 

كالعرفاف ، كا٢بكمة تقوية البصّبة بفهم حقائق األشياء كمعرفة أسرار ا٢بياة كفلسفة الوجود كفقو 
لنفس كطهارهتا ترقى العلـو ألف بتزكية ا )َويُػَعلُِّمُهْم(على  )َويُػزَكِّيِهْم(األحكاـ كمعإب اآلدب كقدَّـ 
ستثمار ، لذلك كاف ٝبيع األنبياء )ع( ىدفهم األكؿ تزكية نفوس اكاجملتمعات كتستثمر أحسن 

. إْب كليس العكس ،  .اجملتمع كبعد ذلك يعلموهنم الصناعات التكنولوجية كاأللكَبكنية كالعسكرية
ل صياغة اإلنساف كتزكيتو ، فأصبحت كما ىو عليو الواقع اآلف إبتدأ الغرب ابلصناعات ا٢بديدية قب

كإف كانوا قبل ىذه  ُمِبٍي( َضبلؿٍ  َلِفي قَػْبلُ  ِمنْ  َكانُوا )َوِإفْ اآللة مدللة كاإلنساف معذَّبه كضاؿ !! 
البعثة ُب ضبلؿ كاضح كضياع مستمر كجهل مستحكم ، كصارت البعثة منو رٞبة لكوهنا كردت بعد 

ئلشاعات ا٤بغرضة الفاسدة أم قدرة على النفوذ ُب صفوؼ ٧بنة فكاف موقعها أعظم ، فبل تعود ل
اجملتمع ا٤بسلم، كإف دمحمان )ص( منح العرب ىيبتهم العا٤بية كا٢بضارية كلواله ٓب يكن ٥بم ام أثر يشكر 

 : )كينَّاٍ  قاؿ جعفر الطّيار )ع( للنجاشي ملك البشة .كخلصهم من ظلمات ا١بهالة كمن حّبة الضبللة
ٍاًىًليَّةو، أىٍىلى  قػىٍومىان  ـى  نػىٍعبيدي  جى أنىٍكيلي  ، األىٍصنىا تىةى  كى يػٍ أنىٌٍب  ، اٍلمى ـى  كىنػىٍقطىعي  ، اٍلفىوىٍاًحشى  كى ٍا  ا١بًٍوىارى  كىنيًسيءي  األىٍرحى

أيىٍكيلي  ، نىا تػىعىأبى  اَللَّي  بػىعىثى  حىٌبَّ  ذىًلكى  عىلىى كىكينَّا ، الضًَّعيفى  ًمنَّاٍ  اٍلقىًومُّ  كى الكامل ُب  .(.اًمنَّ  رىسيوال ًإلىيػٍ
  َٖصِالتاريخ

 شَِْءٍ ًَُِّ ػَََِ اَُِّوَ بَِّٕ ؤَْٗلٌَُُِْْ ػِنْلِ ِْٖٓ ىٌَُ هَُْ ىَنَا ؤَََّٗ هُِْزُْْ ِٓضَِْْْيَب ؤَطَجْزُْْ هَلْ ُٓظِْجَخٌ ؤَطَبثَزٌُْْْ ؤًََََُّٔب﴿ - ٘ٙٔ

 ﴾هَلِّوٌ
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ُتمْ  )َقدْ ٗبقتل سبعْب منكم ُب أحد أيها ا٤بسلموف  َها(ِمثػْ  َأَصبػْ ُب بدر حيث قتل سبعوف كأسر  َليػْ
 ِمنْ  ُىوَ  )ُقلْ يستنكركف أف تقع هبم ا٥بزٲبة كفيهم رسوؿ للا  َىَذا( َأنَّ  )قُػْلُتمْ سبعوف من كفار قريش 

إف سبب النكسة كا٥بزٲبة كا٤بصيبة من عند أنفسكم ككاف تدمّبكم من سوء تدبّبكم  أَنْػُفِسُكْم( ِعْندِ 
لفتم كصية الرسوؿ ، كىذا ما جنيتموه على أنفسكم كتعمم الضرر على كجهالة تقديركم ألنكم خا

غّبىم ، كليست ا٤بسألة فقط كجود النيب كدعوات ا٤بسلمْب ، كإ٭با ا٤بسألة ابإلضافة إٔب ذلك 
إحكاـ خطة كتنفيذ صحيح ، كإف للا ال ٯبرم األمور إاٌل على قاعدة األسباب كا٤بسببات 

َناهُ ﴿ ، كٯبرم األمور على ما يقتضيو ا٢بق كليس على ما  ْٖالكهف/ ﴾َسَبباً  ْيءٍ شَ  ُكلِّ  ِمنْ  َوآتَػيػْ
فهو القادر على  َقِديٌر( َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى اّلِلََّ  )ِإفَّ يرتضيو الناس أبعتبار للنصر أسبابو كللهزٲبة أسباهبا 

 .ولو )ص(نصركم لو ثبتم كصربًب، كىو القادر على التخلي عنكم إذا ٚبليتم عنو كخالفتم أمر رس
 ﴾أُُْآِْنِنيَ ًََُِْؼََِْْ اَُِّوِ كَجِةِمِْٕ اُْغَْٔؼَبِٕ اُْزَوََ ٌََّّْ ؤَطَبثٌَُْْ ًََٓب﴿ - ٙٙٔ

ىو عزاء كمواساة للمسلمْب على ما أصابكم يـو أحد يـو إلتقى ا٤بسلموف كٝبع ا٤بشركْب ، فبقضاء 
َتِليَ ﴿بتبلء ٥بم امتحاف ك انافقْب فهو للا كقدره كإبرادتو كتقديره ا٢بكيم ليتميز ا٤بؤمنوف عن ا٤ب  َولِيَػبػْ

صَ  ُصُدورُِكمْ  ِف  َما اّلِلَُّ  الذين صربكا  اْلُمْؤِمِنَي( )َولِيَػْعَلمَ ،  ُْٓآؿ عمراف/ ﴾قُػُلوِبُكمْ  ِف  َما َولُِيَمحِّ
 الَِّذينَ  ْوَلِئكَ أُ ﴿كثبتوا كٓب يتزلزلوا أم أف للا يظهر علمو للناس إبٲباف ا٤بؤمنْب الثابتْب ، ليكونوا قدكة 

  .َٗاألنعاـ/ ﴾اقْػَتِدهِ  فَِبُهَداُىمْ  اّلِلَُّ  َىَدى
 ٌََّْٓئِنٍ ٌُُِِْلْوِ ىُْْ الرَّجَؼْنَبًُْْ هِزَبالً َٗؼَُِْْ ٌَُْ هَبٌُُا اكْكَؼٌُا ؤًَْ اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ هَبرٌُِِا رَؼَبٌَُْا َُيُْْ ًَهََِْ َٗبكَوٌُا اَُّنَِّٖ ًََُِْؼََِْْ﴿ - ٚٙٔ

 ﴾ٌَّْزٌَُُٕٔ ثَِٔب ؤَػَُِْْ ًَاَُِّوُ هٌُُِثِيِْْ كِِ ٌََُْْ َٓب ثِإَكٌْاىِيِْْ َّوٌٌَُُُٕ ُِإلِميَبِٕ ِٓنْيُْْ ؤَهْوَةُ
ا٤بنافقوف قبل أيحد ٓب يكونوا مكشوفْب عند الناس كغّب متميزين عن ا٤بؤمنْب ، ُب أيحد ظهركا على 

 )َوِقيلَ كتوأـ الكاذب كىو نتيجة ذٌؿ ٯبدهي ُب نفسو حقيقتهم كا٤بنافق أخو ا٤بشرؾ كصديق الكافر 
( َسِبيلِ  ِف  قَاتُِلوا )تَػَعاَلْواللمنافقْب  ََلُْم( عن أنفسكم  اْدفَػُعوا( )َأوْ كدافعوا عن دينكم ككرامتكم  اّلِلَِّ

افقوف للمؤمنْب لو  قاؿ ا٤بن التػَّبَػْعَناُكْم( ِقَتاالً  نَػْعَلمُ  َلوْ  )قَاُلواكأىلكم كأموالكم إف ٓب يكن لكم دين 
كنا على علم اليقْب ابف ا٢برب كاقعة بينكم كبْب ا٤بشركْب لقاتلنا معكم ، كلكن األمر سينتهي ُب 

ُهمْ  َأقْػَربُ  يَػْوَمِئذٍ  ِلْلُكْفرِ  )ُىمْ حدكد ا٤بباحثات كا٤بناكرات ككفى كمن طبيعة ا٤بنافق يربر كلَّ خطأ   ِمنػْ
بشٌب أنواعها ىي ٤بصلحة الكافرين ، كال شيء منها ٤بصلحة  إف تصرفات كإٌدعاءات ىؤالء ِلئِلَيَاِف(

اإلسبلـ كا٤بؤمنْب على الرغم من إدعائهم اإلٲباف كالتظاىر ابإلسبلـ ، إذف )كل دعول إذا ٓب يكن 
يظهركف خبلؼ ما  قُػُلوِبِْم( ِف  لَْيسَ  َما ِبَِْفواِىِهمْ  )يَػُقوُلوفَ عليها بينات ، فأصحاهبا أدعياء( 

 : )أىٍربىعه مىٍن كينَّ ًفٍيًو فػىهيوى مينىٍاًفقه : ًإذىا عن النيب )ص(كىذه من أىم صفات ا٤بنافقْب ، يضمركف ، 
رى كىًإذىاٍ  عىٍاىىدى  كىذَّبى كىًإذىٍا كىعىدى أىٍخلىٍف كًإذىاٍ  حىدَّثى  (  خىٍاصىمى  غىدى : ف هنج الببلغة، ْٗصٕٓالبحارفىجىرى



 الرابع/اجلزء  ٕٓٓ/ عدد آَيهتا / مدنية ٖ/ سورة آؿ عمراف  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    195
 

 مبَا َأْعَلمُ  )َواّلِلَُّ ، َٗالتفسّب ا٤ببْب صٍاءي اٍلعىيىٍاٍء( أم أعٓب األطباء )حٌّبىم( )قػىٍو٥بييٍم ًشفىٍاءه كىًفٍعليهيٍم الدَّ 
)إهنم   كٓب يقلَأقْػَرُب(  يَػْوَمِئذٍ  ِلْلُكْفرِ  )ُىمْ قاؿ  -ٔ:فائدة  .من الكفر كالكيد للمسلمْب َيْكُتُموَف(
ف يكوف تصريح ابلكفر ، ٍب منعان لتداكؿ الكفر كتعميمو عليهم عن طريق العبلمات دكف أكفار( 

أف النيب )ص( كاف يعاملهم معاملة ا٤بؤمنْب على حذر ، أتديبان ٥بم عسى أف يتوب منهم اتئب ، 
ال َيوز تكفري  -ٕ .كمنعان للناس من ا٥بجـو عليهم ابلتكفّب عن طريق الظنوف ك الشكوؾ كالكراىية

هي سياسة بعيدة عن اإلسبلـ أما ما حصل من سياسة التكفّب ُب عصران ا٢باضر ف املسلمي
كالقرآف كالدين الصحيح ، فهي سياسة ال تريد لئلسبلـ كا٤بسلمْب خّبان كال ٙبب كحدة ا٤بسلمْب 
ر كتكرًٌه كال ٙبٌبب كتباعد كال تقرًٌب ، كىذا خبلؼ  كقوهتم فكونوا منها على حذرو ألهنا تنفًٌر كال تبشًٌ

كفّب ا٤بسلمْب الظبلمية من غّب ا٤بسلمْب كمن كصدرت سياسة ت .ما أكصاان بو نيب الرٞبة )ص(
 نفس ا٤بنبع ا٤بشبوه الذم قاؿ )فػىٌرًٍؽ تىسيٍد( 

 ﴾طَبكِهِنيَ ًُنْزُْْ بِْٕ أٌَُْْدَ ؤَْٗلٌَُُِْْ ػَْٖ كَبكْهَءًُا هَُْ هُزٌُِِا َٓب ؤَؿَبػٌَُٗب ٌَُْ ًَهَؼَلًُا إلِفٌَْاِٗيِْْ هَبٌُُا اَُّنَِّٖ﴿ - ٛٙٔ
فقْب الذين قعدكا عن القتاؿ ُب قو٥بم إلخواهنم كمن يعيشوف معهم ُب اجملتمع ا٤بسلم بدت َشاتة ا٤بنا

لو كاف قتبلكم أطاعوان ُب عدـ ا٣بركج إٔب قتاؿ ا٤بشركْب ما قيًتلوا كلتمتعوا  قُِتُلوا( َما َأطَاُعونَ  )َلوْ 
ُتمْ  ِإفْ  اْلَمْوتَ  أَنْػُفِسُكمْ  َعنْ  فَاْدرَُءوا )ُقلْ هبذه ا٢بياة  ُب أٌنكم قادركف على دفع ا٤بوت  َصاِدِقَي( ُكنػْ

كأسبابو عمن كتب عليو فواجههم القرآف أبف أمر ا٤بوت كا٢بياة بيد للا ، فهل ٲبكن ٥بؤالء أف يدرؤكا 
)يدفعوا( عن أنفسهم ا٤بوت إف حٌل هبم كىم قاعدكف ؟ كمىٍن ٓب ٲبت ابلقتل مات بغّبه ، تعددت 

ف عدـ قتلكم كاف بسبب أنو ٓب يكن مكتوابن ال بسبب أنكم األسباب كا٤بوت كاحد ، ٗبعُب : إ
 ﴾ُمَشيََّدةٍ  بُػُروجٍ  ِف  ُكنُتمْ  َوَلوْ  اْلَمْوتُ  يُْدرِك مْ  َتُكونُوا أَيْػَنَما﴿دفعتموه ابلقعود مع كتابتو عليكم 

رَ  َوَلنْ ﴿،  ٖٕالنساء/  : )ًإفَّ ٖٕٔةبخط ج الببلغةف هن، ُُا٤بنافقوف/ ﴾َأَجُلَها َجاءَ  ِإَذا نَػْفساً  اّلِلَُّ  يُػَؤخِّ
ًثيثه  طىاًٍلبه  اىٍلمىٍوتى  ( يػيٍعًجزيهي  كىالى  اىٍلميًقيمي  يػىفيويتيوي  الى  حى  .اى٥ٍبىٍاًربي
 ﴾ُّوْىَهٌَُٕ هَثِّيِْْ ػِنْلَ ؤَؽَْْبءٌ ثََْ ؤٌََْٓاربً اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ هُزٌُِِا اَُّنَِّٖ رَؾََْجََّٖ ًَال﴿ - ٜٙٔ

كتنفي موارد ا٢بسرة كتصحح مفهـو ا٤بوت على أنو نقلة  ،مل للمجاىدينآية مباركة ٙبمل معا٘ب األ
حياة الدنيا إٔب حياة اآلخرة ، كتكشف عن حقيقة ضخمة ُب ذاهتا كُب آاثرىا ، حقيقة  مننوعية 

الشهداء أهنم ٓب ينقطعوا عن حياة األحياء، فالشهداء متأثركف هبم ، كمؤثركف فيهم ، كالتأثر كالتأثّب 
ص ا٢بياة ، اآلية تتحدث عن مصّب الشهداء الذين قتلوا ُب سبيل للا ، كليس ىناؾ أىم خصائ

شهداء إاٌل ُب ىذا السبيل ا٤ببارؾ! كسبيل للا معناه ُب سبيل خدمة الناس كنصرة ا٢بق كا٢بقوؽ 
ص األحياء ، كتنهى إهنم أحياء ك٥بم خصائ يُػْرزَُقوَف( َربِِّمْ  ِعْندَ  َأْحَياءٌ  )َبلْ ابألساليب الٍب ترضي للا 

 ِعْندَ  َأْحَياءٌ  )َبلْ اآلية عن حسباف الشهداء ُب سبيل للا كفارقوا ا٢بياة كبعدكا عن أعْب الناس أموات 
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كىذه )العندية( ٥با دالالت كاسعة ٤بعُب ا٢بياة ، فهم يرزقوف ، كالرزؽ دليل ا٢بياة ، كالرزؽ  َربِِّْم(
ستقباؿ األحياء كأىٍحسىني اٍلعىٍيًش عىٍيشي اآلًخرىًة ، اؽ الكرٙب على إطبلؽ معناه ، كيستقبلوف أنواع الرز 

ٍاًء.  اٍلمىٍوتً  كىأىٍفضىلي  : إهنم شفعاء كأكؿ من يدخل ا١بنة كتغفر  من فضائل الشهداءمىٍوتي الشَّهىدى
ٝبيع ذنوهبم إاٌل الدَّين ، ترتفع ابلشهادة ُب سبيل للا ُب أعلى درجات ا١بنة ، تصبح للموت قيمة 

( إٌف بقاءؾ إٔب فناء، كفناءؾ إٔب البقاء الصحيح: )فائدة .ربل حينما يكوف ُب سبيل رضا للاك
 (اءً نى فى ال للً  اءً بقى للً  مٍ تي قٍ لً خي )عن النيب )ص( بقاء، فخذ من فنائك الذم ال يبقى، لبقائك الذم ال يفُب! 

 /ُيةداهستشموسوعة الثقافة اال (لىكيمي ا٢بٍىيىٍاةي  أيٍطليبػيوياٍ اٍلمىٍوتى تػيويىىبي ) :عن اإلماـ علي )ع(، ٓٓ/ِحق اليقْب
 (كىاى٢بٍىيىاةي ُب مىٍوًتكيٍم قىاًىرًينى  ،فىاٍلمىٍوتي ُب حىيىاًتكيٍم مىٍقهيورًينى ) ٔ٘ف هنج الببلغة خطبة .ِٕٖ

 ﴾َّؾْيٌََُٕٗ ىُْْ ًَال ػََِْْيِْْ فٌَْفٌ ؤَالَّ فَِْلِيِْْ ِْٖٓ ثِيِْْ وٌُاَِّْؾَ َُْْ ثِبَُّنَِّٖ ًَََّْزَجْشِوًَُٕ كَؼِِْوِ ِْٖٓ اَُِّوُ آرَبىُْْ ثَِٔب كَوِؽِنيَ﴿ - ٓٚٔ
ىم أحياء حقان كيعيشوف مبالغة ا٢بياة كأرقى أنواع ا٢بياة حياة تتفجر منها ا٢بياة ، ألهنا ٩بلوءة 

ح ابألفراح كبعيدة عن ا٤بنغصات ، فرزقهم أبنواعو يدر عليهم ببل تعب من رب رحيم كرٙب ، كالفر 
يغمرىم بفضل للا ، فهو دليل رضاه كىم قتلوا ُب سبيل رضاه ، فهم أعطوا للا أعز ما ٲبلكوف كىي 

 َخْوؼٌ  َأالَّ  َخْلِفِهمْ  ِمنْ  ِبِمْ  يَػْلَحُقوا لَْ  ِِبلَِّذينَ  )َوَيْستَػْبِشُروفَ أنفسهم، فأعطاىم للا فوؽ ما يريدكف 
ركف أبنفسهم كذكاهتم فقط كإ٭با مشغولوف ٗبن كراءىم من كىم ال يفك ََيَْزنُوَف( ُىمْ  َوال َعَلْيِهمْ 

إخواهنم ا٤بؤمنْب الذين ٓب يلحقوا هبم كبقوا ُب الدنيا فيستبشركف ٗبستقبلهم الذم يسر ، ٤با علموه من 
 َىلْ  ُقلْ ﴿رضى للا عنهم ألهنم الزالوا ٯباىدكف لتحقيق النصر كىم ٰبملوف مشركع الشهادة 

فهم شهداء أحياء بْب الناس يكرموف ، كىؤالء شهداء  ِٓالتوبة/ ﴾اْلُْسنَػيَػْيِ  ِإْحَدى ِإالَّ  بَِنا َتربَُّصوفَ 
أحياء عند رهبم يرزقوف، كىكذا فبل خوؼ عليهم من فقداف نعمة كال حزف على ما فاهتم ، إذ ٓب 

ُهمْ  اّلِلَُّ  َرِضيَ ﴿يفتهم إاٌل متاع الدنيا الذم بدلو للا ابلثواب األعلى   ِلَمنْ  َذِلكَ  َعْنوُ  واَوَرضُ  َعنػْ
 .ٖالبينة/ ﴾رَبَّوُ  َخِشيَ 
 ﴾أُُْآِْنِنيَ ؤَعْوَ ُّؼِْغُ ال اَُِّوَ ًَؤََّٕ ًَكَؼٍَْ اَُِّوِ ِْٖٓ ثِنِؼَْٔخٍ ََّْزَجْشِوًَُٕ﴿ - ٔٚٔ

بصيغة  للنعمة والفضل(ستبشار من عآب الربزخ ، بعد ا٤بوت مباشرة ، جاء السياؽ القرآ٘ب )يبدأ اال
لتعظيم كللداللة على اإلطبلؽ كالرزؽ ا٤بدىش غّب ادكد ، كالنعمة أجر على العمل النكرة ل

 ال اّلِلََّ  )َوَأفَّ ستحقاؽ، كمن يقينهم أبف ىذا شأف للا مع ا٤بؤمنْب كالفضل خّب زائد على أجر اال
 َحبَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  َكافَ  َوِإفْ ﴿،  َُِوبة/الت ﴾اْلُمْحِسِنيَ  َأْجرَ  ُيِضيعُ  ال اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿ اْلُمْؤِمِنَي( َأْجرَ  ُيِضيعُ 

َنا َخْرَدؿٍ  ِمنْ  فما الذم يبقى من خصائص ا٢بياة  -ٔفائدة  .ْٕاألنبياء/ ﴾َحاِسِبيَ  بَِنا وََكَفى ِبَا أَتَػيػْ
كالشهادة تصحيح كامل ٤بفهـو ا٤بوت مٌب كاف ُب سبيل للا ، كالشهادة  .غّب متحقق للشهداء

ياة كا٤بوت ، ٘بعل نفوس ا٤بؤمنْب ٙبلًٌق فوؽ عآب ا٤بادة كا١بسد إٔب عآب منظور جديد متطوًٌر للح
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ا٤بعُب كالركح ، عآب الغيب الرحب ، عآب القيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ حياة الشهداء ُب عآب آخر غييب 
ال ندرؾ حقيقتو كلكن نؤمن بو ، كعرٌب عن كصف الشهداء اب٤بؤمنْب لئلشارة إٔب ٠بو مكانة 

يػٍره  للاً  ًعٍندى  ٥بىىاٍ  ٛبىيويتي  نػىٍفسو  ًمنٍ  : )مىا عن النيب )ص( -ٕ .ا٤بؤمنْب ٍا )ال ٙبب( خى  ًإٔبى  تػىٍرًجعى  أىفٍ  يىسيرُّىى
نٍػيىاٍ  ا الشًَّهيدي  ًإالَّ  ًفيهىا كىمىا الدُّ ادىًة، فىٍضلً  ًمنٍ  يػىرىل ًلمى نٍػيىاٍ  ًإٔبى  يػىٍرًجعى  أىفٍ  يىسيرُّهي  فىًإنَّوي  الشَّهى  مىرَّةن  لى فػىيػيٍقتى  ، الدُّ

صحيح  تيًصٍبوي( ٓبىٍ  كىلىوٍ  أيٍعًطيػىهىا صىٍاًدقنا الشَّهىادىةى  طىلىبى  : )مىنٍ  وعنو )ص(، َُِْٓكنز العماؿ خربأيٍخرىل( 
دي  الى  : )الشًَّهٍيدي  النيب )ص(ببل حدكد نذكر منو قوؿ  ف فضل الشهداء .ُُٕٓ/ّمسلم  اٍلقىٍتلً  أىٓبىى  ٯبًى

اٍ  ًإالَّ  دي  كىمى  كىيػىرىل ، قىٍطرىًة قىطىرىٍت ًمٍن دىًموً  أىكَّؿً  ُب  لىوي  يػيٍغفىري :  ِخَصاؿٍ  َسْبعُ  َوَلوُ اٍلقىٍرصىًة ،  أىٓبىى  كيمٍ أىحىدي  ٯبًى
هي  ٍابً  ًمنٍ  ، كىٯبيىٍاري  ا١بٍىنَّةً  ًمنٍ  مىٍقعىدى أيىٍمىني  ، اٍلقىرٍبً  عىذى جي  رىٍأًسوً  عىلىى كىييوضىعي  األىٍكربىً، اٍلفىزىعً  ًمنٍ  كى  وىقىارً الٍ  اتٍى
ا اٍليىاقيوتىةي  يػٍره  ًمنػٍهى نٍػيىا ًمنٍ  خى  ُب  كىييشىفَّعي  ، اٍلًعْبً  ا٢ٍبيورً  ًمنٍ  زىٍكجىةن  كىسىٍبًعْبى  ثىبلىاثن  كىيػيزىكَّجي  ، ًفيهىا كىمىا الدُّ
ٍادىًة( وعنو )ص(، ُِٓ/ِركح البيافأىقىارًًبًو(  ًمنٍ  سىٍبًعْبى  وعنو ، ٖصََُالبحار: )أىٍشرىؼي اٍلمىٍوًت قػىٍتلي الشَّهى

ٍادىةي تيكىفًٌري كيلَّ شىٍيءو ًإالَّ الدٍَّينى( )ص(  َُُٖٗكنز العماؿ خرب: )الشَّهى
 ﴾ػَظٌِْْ ؤَعْوٌ ًَارَّوٌَْا ِٓنْيُْْ ؤَؽََْنٌُا َُِِّنَِّٖ اُْوَوْػُ ؤَطَبثَيُْْ َٓب ثَؼْلِ ِْٖٓ ًَاُوٌٍٍَُِّ َُِِّوِ اٍْزَغَبثٌُا اَُّنَِّٖ﴿ - ٕٚٔ
لقتاؿ ا٤بشركْب من بعد ما أصابتهم ا١براح ، فيكوف أجرىم مضاعفان  كىالرَّسيوؿً  َللًَّ  ابيوااٍستىجى  الًَّذينى 

أم بعد معركة ايحد إ٘بو ا٤بشركوف إٔب مكة كىم يتبلكموف كيقولوف ٓب نستأصل من  .على قدر ا٤بشٌقة
ك٤با بلغ ذلك بقي من ا٤بسلمْب فيعيدكف الكرة علينا ، كٮبوا ابلرجوع إٔب حرب النيب كأصحابو ، 

رسوؿ للا )ص( أعاد تنظيم رجاؿ ا١بيش بسرعة ، فإجتمع إليو ٝباعة من ا٤بسلمْب ا٤بقاتلْب على 
ما هبم من جراح كاآلالـ كساركا إٔب منطقة إبنتظار جيش ا٤بشركْب ، ك٤با علم ا٤بشركوف ٘بمع 

ُهمْ  َأْحَسُنوا )ِللَِّذينَ  ا٤بسلمْب خافوا كأسرعوا إٔب مكة ، كعاد ا٤بسلموف إٔب ا٤بدينة كىم أعزٌاء  ِمنػْ
ككفى للا ا٤بؤمنْب القتاؿ ، كمدح للا تعأب من إنطلق منهم إبخبلص للجهاد ،  َعِظيٌم( َأْجرٌ  َواتػََّقْوا

مع ٙبمل ا٤بعاانة مع اإلحتفاظ ابلتقول، كعدىم ابألجر العظيم من رب كرٙب إلنساف كرٙب ، كىكذا 
 .عطاه للا أكثر ٩با يريدمن أعطى  تعأب أعٌز ما عنده أ

 ﴾اًٌََُُِْْ ًَِٗؼَْْ اَُِّوُ ؽََْجُنَب ًَهَبٌُُا بِميَبٗبً كَيَاكَىُْْ كَبفْشٌَْىُْْ ٌَُُْْ عََٔؼٌُا هَلْ اُنَّبًَ بَِّٕ اُنَّبًُ َُيُْْ هَبٍَ اَُّنَِّٖ﴿ - ٖٚٔ
 َقدْ  النَّاسَ  )ِإفَّ ن ا١بهاد قاؿ بعض ا٣بونة ا٤برتزقة ا٤بثبطوف التافهوف للمؤمنْب اجملاىدين يثبطوهنم ع

عمل بعض الناس ا٤بنافقْب على ٚبويف ا٤بسلمْب اجملاىدين من ٘بمع ا٤بشركْب الكبّب  َلُكْم( مَجَُعوا
 )فَػَزاَدُىمْ ُب ىذا القتاؿ  )فَاْخَشْوُىْم(ستئصالكم االقوم الذم صمم على قتالكم كإرىابكم حٌب 

فما كاف من اجملاىدين إالٌ أف ثقتنا اب ال يزعزعها شيء، أم  اْلوَِكيُل( نِْعمَ وَ  اّلِلَُّ  َحْسبُػَنا َوقَاُلوا ِإَيَانً 
أف أعلنوا ثباهتم على ا٢بق كإزدايد إٲباهنم بعدالة قضيتهم كإنتصارىم على كل حاؿ ، بعد أف كفركا 

الية ستندكا بعد ذلك على للا كتوكلوا عليو كىو نعم الوكيل كىذه ثقة عاأسباب النصر كشركطو ، ك 
( )ع( اجلوادعن اإلماـ  ،اب و ، ّْٔ/ٖٕالبحار: )الثًٌقىةي اًبً تػىعىٍأبى ٜبىىنه ًلكيلًٌ غىٍاؿو ، كىسيلَّمه ًإٔبى كيلًٌ عىٍاؿو
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( كىنًٍعمى  للاي  : )حىٍسيبى عن النيب )ص(  ِإَيَانً( )فَػَزاَدُىمْ : فائدة  .ُّٔ/ْا٤براغي اٍلوىًكيلي أىمىٍافي كيلًٌ خىاًٍئفو
ف اإلنساف إذا هناه من ال ٰبسن الظن بو ، كاف ذلك إغراء يزيد من عزٲبتو فيعمل على ٨بالفتو أل

عن  .عليو ابلشكوؾ الطارئة العارضة عليو وكترؾ شكوكو كتثبيطاتو ، ألنو ال يقابل اليقْب الذم ى
ٍن فػىزىعى ًمٍن أىٍربىعو كىٍيفى الى يػىٍفزىعي إً  اإلماـ الصادؽ )ع( ٍا )عىًجٍبتي ًلمىٍن خىٍاؼى  : )عىًجٍبتي ًلمى ٔبى أىٍربىعو ًمنػٍهى

: ا٢بذر فائدة .ِّٗ/ْمن ال ٰبضره الفقيو (اْلوَِكيُل( َونِْعمَ  اّلِلَُّ  )َحْسبُػَناكىٍيفى الى يػىٍفزىعي ًإٔبى قػىٍولًًو تػىعىٍأبى 
بينهم  من إعبلـ العدك كحربو النفسية كمن ا٤بخَبقْب بْب صفوؼ ا٤بسلمْب ليبٌثوا اإلشاعات ا٤بغرضة

ٍرءً  : )كىفىىعن اإلماـ اجلواد )ع( .لتفكيك صفوفهم  .ّْٔ/ٖٕالبحار لًٍلخىوىنىًة( أىًمينىان  يىكيوفى  أىفٍ  ًخيىاٍنىةن  اًبٍلمى
 ﴾ظٍِْْػَ كَؼٍَْ مًُ ًَاَُِّوُ اَُِّوِ هِػٌَْإَ ًَارَّجَؼٌُا ٌٍُءٌ ََََّْْٔيُْْ َُْْ ًَكَؼٍَْ اَُِّوِ ِْٖٓ ثِنِؼَْٔخٍ كَبْٗوََِجٌُا﴿ - ٗٚٔ

خرج ا٤بؤمنوف مع النيب )ص( اربة ا٤بشركْب كما أمرىم النيب )ص( ، كٓب يلقوا العدك كٓب ينالوا أذل 
كٓب ٲبسسهم سوء، ألف للا ألقى ُب قلوب األعداء الرعب ، فهربوا كإ٘بهوا إٔب مكة ، كرجع 

للداللة على إطبلؽ  نكراتف )بنعمة وفضل(ا٤بسلموف ٗبعنوايت عالية مع نعم كثّبة كفضل، كجاءت 
معناٮبا ا٤بادم كا٤بعنوم للتعظيم ، ألف العدك ٤با رأل ا١بد كالعـز كالثبات من ا٤بسلمْب على حربو 

  َعِظيٍم( َفْضلٍ  ُذو َواّلِلَُّ  اّلِلَِّ  ِرْضَوافَ  )َواتػَّبَػُعوا، كٔب مدبران ٖبيبتو  ْٓا٤بائدة/ ﴾الِئمٍ  َلْوَمةَ  ََيَاُفوفَ  َوال﴿
 ، الذم ىو أكرب من كل نعيم ، كللا أعطى فضلو العظيم بقدر من إتبعوا كاف ىدفهم رضواف للا

  .رضوانو، فصارت منازؿ ا١بنة على قدر رضواف للا
تركت ىزٲبة أيحد إعادة صياغة نفوس ا٤بؤمنْب من جديد نتيجة النقد الذاٌب لسلوكهم ،  -ٔ فائدة:

ة كالسديدة للنيب )ص( حقان إهنا دركس مهمة كالقرآف يهديهم للٍب ىي أقـو ، كحكمة القيادة الرشيد
كيكوف رضا للا تعأب ىو ا٥بدؼ الكبّب كالشهادة كسيلة عارضة  -ٕ .تنفع ا٤بسلمْب ُب كل حاؿ

ُب طريق ا١بهاد ُب سبيل للا ألف الشهادة كسيلة شريفة كليست ىدفان كال غاية ، كا٥بدؼ ٙبقيق 
رضة ُب الطريق كخوؼ للا خوؼ ىيبة ال خوؼ النصر كنصرة ا٢بق كأىلو ، كتكوف الشهادة عا

 رىبة.
 ﴾ُٓآِْنِنيَ ًُنْزُْْ بِْٕ ًَفَبكٌُِٕ رَقَبكٌُىُْْ كَال ؤًََُِْْبءَهُ ُّقٌَِّفُ اُشَّْْـَبُٕ مٌَُُِْْ بََِّٗٔب﴿ - ٘ٚٔ

ٚبويفات الشيطاف كشائعاتو كتثبيطاتو للمؤمنْب كبث أساليب الرعب ُب كسطهم ٓب تنفع ألهنم ليسوا 
 ِلئِلنَسافِ  الشَّْيطَافُ  وََكافَ ﴿لياءه كأتباعو، كللا كٕب ا٤بؤمنْب كانصرىم ، كالشيطاف كٕب ٤بن إتبعو أك 

، لذلك يتأثر بتخويفات الشيطاف كيغَب هبا ضعاؼ النفوس كالعقوؿ كأصحاب  ِٗالفرقاف/ ﴾َخُذوالً 
ُتمْ  ِإفْ  َخاُفوفِ وَ  ََّتَاُفوُىمْ  )َفبلا٤بصاّب الضيقة الذين ال يستمدكف عوهنم من للا  من  ُمْؤِمِنَي( ُكنػْ

ـَ  َخاؼَ  َوِلَمنْ ﴿عبلمات الثقة اب من شغلو خوؼ للا عن خوؼ الناس   ﴾َجنػََّتافِ  رَبِّوِ  َمَقا
ـى لىٍو خىٍاؼى للاى عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ْٔالرٞبن/  شىٍيءو  كيلَّ  ًمٍنوي  عىزَّ كىجىلَّ أىخىٍاؼى للاي  : )ًمٍسًكٍْبه ًإٍبني آدى
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افىوي  ، كىمىٍن ٓبٍى ٱبىىٍف للاى  : )خىٍف أتىٍمىٍن كىالى ف غرر الكم، ٖٔ/ِالكاُبشىٍيءو(  كيلًٌ  ًمنٍ  للاي  عىزَّ كىجىلَّ أىخى
: الشيطاف ماكر  فائدة .ٗٗاألعراؼ/ ﴾اْْلَاِسُروفَ  اْلَقْوـُ  ِإالَّ  اّلِلَِّ  َمْكرَ  أيََْمنُ  َفبل﴿أتىٍمىٍن فػىتىخىٍف!(، 

كراء أكليائو كأنصاره كىم جنده من اإلنس ينفذكف أكامره ، كينشركف اإلرىاب خادع غادر ٱبتفي 
، كمن ىنا يكشفو للا  ِٓدمحم/ ﴾ََلُمْ  َوَأْمَلى ََلُمْ  َسوَّؿَ  الشَّْيطَافُ ﴿كا٣بوؼ كالقلق ُب صدكر ا٤بؤمنْب 

 ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َما ْيطَافُ الشَّ  ََلُمْ  َوزَيَّنَ ﴿للمؤمنْب ليعرفوا كسوستو ا٣ببيثة ليكونوا منها على حذر ، 
، إف القوة الوحيدة  ٕٔالنساء/ ﴾َضِعيفاً  َكافَ  الشَّْيطَافِ  َكْيدَ  ِإفَّ  الشَّْيطَافِ  َأْولَِياءَ  فَػَقاتُِلوا﴿،  ّْسبأ/

اؼ ىي الٍب ٛبلك النفع كالضر كىي قوة للا عز كجٌل  شى كٚبي  اْلَقِوي   ُىوَ  رَبَّكَ  ِإفَّ ﴿الٍب ٯبب أف ٚبي
 ِلَمنْ  َذِلكَ ﴿. كل من خاؼ من ٨بلوؽ فٌر منو ، ككل من خاؼ ا٣بالق فٌر إليو ٔٔىود/ ﴾َعزِيزُ الْ 

 .ُّّ/ٕٕالبحار للًا( ٨بىىافىةي  ا٢بًٍٍكمىةً  : )رىٍأسي  عن النيب )ص(، ِْإبراىيم/ ﴾َوِعيدِ  َوَخاؼَ  َمَقاِمي َخاؼَ 
 ًََُيُْْ آفِوَحِ كِِ ؽَظّبً َُيُْْ َّغْؼَََ ؤَالَّ اَُِّوُ ُّوِّلُ شَْْئبً اَُِّوَ َّؼُوًُّا َُْٖ بَِّٗيُْْ اٌُُْلْوِ كِِ ََُّبهِػٌَُٕ اَُّنَِّٖ َّؾْيُْٗيَ ًَال﴿ - ٙٚٔ

 ﴾ػَظٌِْْ ػَنَاةٌ
إنو للا سبحانو يواسي النيب )ص( كيدفع عنو ا٢بزف ، كىو يرل ا٤بغالْب ُب الكفر يسارعوف فيو 

نصوب ٥بم يسارعوف إٔب بلوغو ! كىذه حالة مصٌورة كٲبضوف إبندفاع كسرعة ككأ٭با ىنالك ىدؼ م
للتشدد ُب الكفر كالباطل كالشر كالفساد ، ككأنو ٯبهد نفسو ليحظى السبق فيو ، ككاف قلب النيب 
)ص( ٰبزف حسرة على ىؤالء القساة األجبلؼ الذين يسوقوف أنفسهم مسارعْب إٔب جهنم ، كىو 

فالذين  َشْيئاً( اّلِلََّ  َيُضر وا َلنْ  )ِإنػَُّهمْ حّبة الضبللة  ٰبرص عليهم لينقذىم من ظلمات ا١بهالة كمن
 َلنْ ﴿يسارعوف ُب الكفر ليحاربوا للا ، كىم أضعف من أف يضركا للا شيئان كلن يضركا دعوتو 

 َعَذابٌ  َوََلُمْ  ةِ اآلِخرَ  ِف  َحظّاً  ََلُمْ  ََيَْعلَ  َأالَّ  اّلِلَُّ  )يُرِيدُ ، مؤقت  ُُُآؿ عمراف/ ﴾َأًذى ِإالَّ  َيُضر وُكمْ 
 ، نتائج من يدبر ا٤بدبركف كالقضاء يضحك ، إهنم يدبركف ٖببث كللا يدبر ٥بم ما يستحقوف َعِظيٌم(
 أم من كامل حرماف إٔب ٫برافهما يقودىم فسوؼ الكفر إٔب يسارعوف إهنم اب٣بواتيم، متعلقة كاألمور

 شَبكاا ألهنم النهاية ىذه ستحقواا إهنم ، أليم عذاب ٥بم ذلك كفوؽ اآلخرة نعيم ُب كموقع حظ
 .ُّٕ/ُٖشرح النهجاًب٢ٍبيٍزًف كا٥ٍبىمًٌ !( أيبٍػتيًليى  اًبٍلعىمىلً  قىصَّرى  )مىنٍ  : عن اإلماـ علي )ع( .ابإلٲباف الكفر
ُ( )يُرِيدُ :  فائدة فيو داللة على بلوغهم الغاية ُب الكفر كالفساد حٌب أراد للا كىو أرحم الراٞبْب  اّلِلَّ
ٍرءي ف غرر الكم: يرٞبهم ألهنم ال يستحقوف الرٞبة ، كالذم ال تنفعو الرٞبة فتليق بو النقمة  أف ال  )اٍلمى
 .نىفسىوي( يىضىعي  حىٍيثي 
 ﴾ؤٌَُِْْ ػَنَاةٌ ًََُيُْْ شَْْئبً اَُِّوَ َّؼُوًُّا َُْٖ ثِبإلِميَبِٕ اٌُُْلْوَ اشْزَوًَْا اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ - ٚٚٔ

 أف ا٣باسرة التجارة إهنا ، الكفر على أجربكا إهنم ال اب كفركا ختيارىماب أهنم على يدؿ )اْشتَػَرْوا( لفظ
 أَلِيٌم( َعَذابٌ  َوََلُمْ  َشْيئاً  اّلِلََّ  َيُضر وا )َلنْ  كالعصياف الكفر بظبلـ كاإلٲباف الفطرة نور اإلنساف يستبدؿ
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 عنو يستغنوف كال بو يستغنوف ا٣بلق عن غِب ألنو ، شيئان  للا يضركا كلن ختياراال هبذا أنفسهم ضركا قد
لىقىهيمٍ  ًحْبى  ا٣بٍىٍلقى  )خىلىقى  :ٖٜٔف هنج الببلغة خطبة  تىضيرُّهي  ال ألىنَّوي  ،مىٍعًصيىًتًهمٍ  ًمنٍ  آًمنىان  طىاعىًتًهمٍ  عىنٍ  غىًنيَّان  خى

 .أىطىاعىوي( مىنٍ  طىاعىةي  تػىنػٍفىعيوي  كىال ،عىصىاهي  مىنٍ  مىٍعًصيىةي 
 ﴾ُٓيِنيٌ ػَنَاةٌ ًََُيُْْ بِصْٔبً َُِْيْكَاكًُا َُيُْْ ُِِِْٗٔ بََِّٗٔب ألَْٗلَُِيِْْ فَْْوٌ َُيُْْ ُِِِْٗٔ ؤَََّٗٔب ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ ََجَََّّٖؾْ ًَال﴿ - ٛٚٔ

: ٭بهل كال هنمل ، كىو إطالة ا٤بدة ُب الغُب مع الفساد ، اآلية تبْب  مُنِْلي: ال يظنن ،  ََيَْسَبَّ  ال
 موازين للا كموازين الناس ، أغلب الناس تعتقد أف الغُب كالسعة كالثركة حالة انفعة ُب  ختبلؼ بْباال

: غُب النفس ،  )خري الغىن، كاإلسبلـ يقوؿ  َِالفجر/ ﴾مَجّاً  ُحّباً  اْلَماؿَ  َوَتُِب وفَ ﴿كل ا٢باالت 
لغُب كاألفضل ا١بمع ستقامة ، الغُب اب أعظم اغُب العقل ، غُب الوعي ، غُب القناعة ، غُب اال

: إف للا تعأب ٲبهل اإلنساف كي ٱبتار لنفسو طريق ا٣بّب أك طريق الشر ،  واملعىن (معها غُب ا٤باؿ
كطوؿ ا٤بدة ُب الغُب كا٣بّب ألىل ا٣بّب فهو إٔب خّب ، كطوؿ ا٤بدة ُب الغُب كا٣بّب ألىل الشر فهو 

كيكوف ا١بزاء من خبلؿ العمل فيزداد إٔب شر فكما يزرع ٰبصد ، كتكوف النتائج كا٤بقدمات ، 
ـَ  َمنْ  ُقلْ ﴿اسن إحساانن، كيزداد ا٤بسيء طغياانن ، كاإلسبلـ ال ٰبٌرـ الغُب كالثركة كالرفاىية   زِيَنةَ  َحرَّ

لوكان ٥با ، ، كإ٭با ٰبٌرًـ أف يكوف اإلنساف ٩ب ِّاألعراؼ/ ﴾الرِّْزؽِ  ِمنْ  َوالطَّيَِّباتِ  ِلِعَباِدهِ  َأْخَرجَ  الَِّت  اّلِلَِّ 
فيكوف ا٤باؿ ٲبلكو أكثر ٩با ىو ٲبلك ا٤باؿ ، كٛبلكو الرفاىية أكثر ٩با ٲبلكو للا كال يستقيم على 

. .هنجو كال ينفق ُب سبيلو ، كىذه حالة الذين كفركا كمن سار ُب طريقهم من العتاة كالطغاة
 َعَذابٌ  َوََلُمْ  ِإَْثاً  لِيَػْزَداُدوا ََلُمْ  مُنِْلي ا)ِإمنََّ يستدرجهم اإلمبلء كالعصياف كاإلمهاؿ اإل٥بي ليزدادكا إٜبان 

، فمقابل ما انلوا من  ْٗالقمر/ ﴾ِبَقَدرٍ  َخَلْقَناهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ِإنَّ ﴿ىناؾ سنة تقدير األشياء  ُمِهٌي(
الوف ستخدموىا ُب الطرؽ الٍب يزدادكف هبا إٜبان سينلثركة كا٤بكانة اإلجتماعية الٍب امقاـ الغُب كمقدار ا

  .للعاقبة )لِيَػْزَداُدوا(ٗبقدارىا عذاب مهْب كالبلـ ُب 
: إفَّ اجلواب٤باذا ترل أعداء للا متمتعْب ابلقوة كالسلطاف كا٤باؿ كا١باه ؟  سؤاؿ : -ٔ فائدة:

اإلمهاؿ من للا سبحانو لعبده ،  ستدراج()االبتبلء ُب الفقر !، إ٭با ىو بتبلء ابلنعمة أشد من االاال
وللا )ف ف هنج الببلغة، ال يقٌدر النعمة كال يشكر ا٤بنعمللا يتابع نعمو عليو كىو يعصيو ، ك  : أفمبعىن

أىنَّوي غىفىرى  ،لىقىٍد سىتػىرى  أىنَّوي ُٗٔالتفسّب ا٤ببْب ص (حىٌبَّ كى أىنَّوي أىٮٍبىلى ، كىأىنَّوي أىٍنذىرى حىٌبَّ كى ، كىأىنٌوي أىٍمهىلى حىٌبَّ كى
 ، مٍ ٙٔٔحكمهنج الببلغة أىٍعٌذرى  ًٕبيٍسنً  كىمىٍفتيوفو  ،عىلىٍيوً  اًبلسٍََّبً  كىمىٍغريكرو  ،ًإلىٍيوً  اًبإًلٍحسىٍافً  ميٍستىٍدرىجو  ًمنٍ  : )كى

اٍنىوي  للاي  ابٍػتػىلىى ًكمىاٍ  ،ًفيوً  اٍلقىٍوؿً   يوقضو ، كللا الذم ٰببواإلمبلء لو: اإلمهاؿ لىوي( اإًلٍمبلىءً  ٗبًٍثلً  أىحىدان  سيٍبحى
كالذم ال يرتدع فيَبكو ُب طغيانو يغرؽ ُب الفساد ليزداد إٜبان حٌب يواجو مصّبه  ، ابلببلء لّبتدع

 ﴾َمِتيٌ  َكْيِدي ِإفَّ  ََلُمْ  َوُأْمِلي ، يَػْعَلُموفَ  ال َحْيثُ  ِمنْ  َسَنْسَتْدرُِجُهمْ ﴿ ا٤بأساكم بنفسو ، كقولو
ـُ  ََتُْكلُ  َكَما وفَ َوأيَُْكلُ  يَػَتَمتػَُّعوفَ  َكَفُروا َوالَِّذينَ ﴿،  ُّٖ-ُِٖاألعراؼ/  ﴾ََلُمْ  َمثْػًوى َوالنَّارُ  األَنْػَعا
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َا َأََيَْسُبوفَ ﴿ ، ُِدمحم/ ُىمْ  َأمنَّ َراتِ  ِف  ََلُمْ  ُنَسارِعُ  ، َوبَِنيَ  َماؿٍ  ِمنْ  ِبوِ  منُِد   ﴾َيْشُعُروفَ  ال َبل اْْلَيػْ
 اٍلوىٍجهىٍْبً( ذيكي  يػىٍوـي اٍلًقيىٍامىةً  جىلَّ عزى كى  للاً  ًعٍندى  النَّاسً  شىرًٌ  )ًمنٍ  : النيب )ص( عن .ٔٓ-ٓٓا٤بؤمنوف/

يػٍري  :ف الديث ،َِْصٕٓالبحار !( ، األىٍشرىٍارً  أىصىٍابى  مىاٍ  الشَّرٌ  )خى  -ٕ .كىشىرُّ ا٣بٍىٍّبً مىٍا أىصىاٍبىوي األىٍشرىٍاري
 ىي بل ٖبّب ليس الٌدنيا زخارؼ من مراداتو إٔب كإيصالو كالفاسق الكافر عمر على أفَّ إطالة دلت اآلية

 عن النيب سيئة ! عاقبتو ألف يضر كيسر كابطنو يغر ظاىره نعيم إنٌو ا٢بقيقة ُب كنقمة الصورة ُب نعمة

نٍػيىاٍ  : )ص( فً  كىاآلًخرىةي  )الدُّ اٍ  ا١بٍىٍمعى  يىٍطليبي  فىمىنٍ  ،ضىرَّاتٍى نػىهيمى اٍ  ا١بٍىٍمعى  يىدًَّعي كىمىنٍ  ، ٩بىٍكيويره  فػىهيوى  بػىيػٍ نػىهيمى  فػىهيوى  بػىيػٍ
(مى  نْػَيا ثَػَوابَ  يُرِيدُ  َكافَ  َمنْ ﴿ ،َُّ/ِركح البياف ٍغريكيره نْػَيا ثَػَوابُ  اّلِلَِّ  َفِعْندَ  الد   ﴾َواآلِخَرةِ  الد 

 ، اآلخرة خّب ٲبنعك ما الدنيا من أتخذ كال ، اآلخرة منازؿ أعلى يبلغك ما الدنيا من خذ ،ُّْالنساء/
ارَ  اّلِلَُّ  آاَتؾَ  ِفيَما َتغِ َوابػْ ﴿ كقولو كآخرتو بدنياه يهتم الصادؽ كا٤بؤمن  ِمنْ  َنِصيَبكَ  تَنسَ  َوال اآلِخَرةَ  الدَّ
نْػَيا يػٍري )عن النيب )ص(  .ٕٕالقصص/ ﴾الد  ليوي  الناس خى مىٍن طىٍاؿى  ، كشر الناسمىٍن طىٍاؿى عيميريهي كىحىسينى عىمى

 َُّ/ِركح البيافتفسّب ( عىمىليوي  ساءعيميريهي كى 
 ًٌَََُِّٖ اُْـَْْتِ ػَََِ ُُِْـِِْؼٌَُْْ اَُِّوُ ًَبَٕ ًََٓب اُـَِّّْتِ ِْٖٓ اُْقَجِْشَ َِّْٔيَ ؽَزََّ ػََِْْوِ ؤَْٗزُْْ َٓب ػَََِ أُُْآِْنِنيَ َْنَهَُِ اَُِّوُ ًَبَٕ َٓب﴿-ٜٚٔ

 ﴾ػَظٌِْْ ؤَعْوٌ كٌََُِْْ ٌاًَرَزَّوُ رُآِْنٌُا ًَبِْٕ ًَهٍُُِِوِ ثِبَُِّوِ كَأِٓنٌُا َّشَبءُ َْٖٓ هٍُُِِوِ ِْٖٓ َّغْزَجِِ اَُِّوَ
ىذا كعد من للا لرسولو أبنو سيميز لو ا٤بؤمن ا٤بختلط اب٤بنافق ، كحٌب ال تبقى  .: ليَبؾ َيَذرَ ل

األشكاؿ كا٤بٌدعيات الظاىرة ىي الٍب ٙبكم ا٤بوقف فبلبد أف تيعرؼ الناس على حقائقها ، فبلبد أف 
ؤمن الصابر من ا٤بنافق الفاجر ، كىكذا عند الربىاف يبتليهم ابن كالفًب كاإلختبارات فييعرؼ ا٤ب

ييكـر ا٤برء أك ييهاف ، كقد فرض سبحانو على النيب )ص( كا٤بسلمْب أف يعاملوا كل من نطق بكلمة 
اإلسبلـ معاملة ا٤بسلمْب ، كىنا أصبح ا٢برج ، كيف يرفضهم كىم يشهدكف الشهادتْب ؟ ككيف 

 ِمنْ  اْْلَِبيثَ  ََيِيزَ  )َحَّتَّ بتبلء لتبْب معادف الناس كة االيقبلهم كىم يفسدكف كيضركف ؟ فجاءت سن
كليس من ا٢بكمة أف يعطيكم معلومات مستقبلية  .حالة التميز ضركرة حياتية كسنة أترٱبية الطَّيِِّب(

للا يؤٌب  كما كاف اْلَغْيِب( َعَلى لُِيْطِلَعُكمْ  اّلِلَُّ  َكافَ  )َوَماقبل أكاهنا بل أنتم تكتشفوف ذلك مع األايـ 
أحدكم علم الغيب فيطلع على أسراره فّبل حقائق الناس من مؤمنْب كغّبىم فعليكم أف تعرفوا 

كُب ا٤بشقات كُب ا٤بكاره مكاـر من للا، كان فإف فيها منح  ،حقائق الناس ابلتجربة عند الببلء
مىا العسكرم )ع( )ات، كُب ا٤بعاانة ىباة، كُب العقوابت يقضات الضمّب، عن اإلماـ ا٢بسن ّب خ

ٍيطي هًبىا ا نًٍعمىةه ٙبًي  ُرُسِلوِ  ِمنْ  ََيَْتيب )يصطفي وَيتار( اّلِلََّ  )َوَلِكنَّ  ّْٕ/ٖٕالبحار (ًمٍن بىًليَّةو ًإالَّ كىً ًفيػٍهى
فيوحي إليو كٱبربه ببعض ا٤بغيبات ٤بصلحة ك٢بالة معينة ، ألف األنبياء كسائط بْب عا٤بي  َيَشاُء( َمنْ 

ستقامة فهما أساس الدين ، فمنهج للا ىو الطريق الوحيد لبل َوُرُسِلِو( ِِبّلِلَِّ  )َفآِمُنواشهادة الغيب كال
قرف  َعِظيٌم( َأْجرٌ  فَػَلُكمْ  َوتَػتػَُّقوا تُػْؤِمُنوا )َوِإفْ الٍب فيها الكرامة كالسبلمة ببل أية ندامة كال مبلمة 
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عمل الصاّب ، كمن أكٌب ىذه النعم فقد أكٌب اإلٲباف ابلتقول ، كقرنت التقول اب٢بكمة كالعصمة كال
علم الغيب كمفاٙبو ٨بتصٌّ اب كحده ، كال يطلًٌع عليو  فائدة : )لُِيْطِلَعُكْم( .خّبان كثّبان كأجران عظيمان 

إاٌل بعض أنبيائو ، يطلع على بعض الغيب ُب بعض حاالتو ُب بعض أكقاتو ٤بصلحة معينة ففي 
ة بنا كإحساف إلينا ، كلو كاف الغيب مكشوفان للناس ٤باكاف ىناؾ حجب ا٤بستقبل رٞبة عنا رٞب

داعية إٔب األكامر كالنواىي، فكل يعرؼ مصّبه الذم ىو صائر إليو ببل تغيّب كال تبديل ، كلو عرؼ 
الٌناس مصائرىم مقٌدمان ابلتفصيل ٤با إحتملت البشرية ىذه ا٢بقيقة كلكانت فتنة ُب األرض كعذاب 

 يُْظِهرُ  َفبل اْلَغْيبِ  َعالُِ ﴿ .ؤلمل كالعمل كإلختٌلت ا٤بقادير ا٤بقٌدرة كالتدابّب ا٤بدبٌرةللنفس كفقداف ل
 ِٕ-ِٔا١بن/ ﴾َرُسوؿٍ  ِمنْ  اْرَتَضى َمنْ  ِإالَّ  ، َأَحداً  َغْيِبوِ  َعَلى

 ًََُِِّوِ اُْوَِْبَٓخِ ٌََّّْ ثِوِ ثَقٌُِِا َٓب ٍَُْـٌََّهٌَُٕ َُيُْْ شَوٌّ ىٌَُ ثََْ َُيُْْ اًفَْْو ىٌَُ كَؼِِْوِ ِْٖٓ اَُِّوُ آرَبىُْْ ثَِٔب َّجْقٌََُِٕ اَُّنَِّٖ َّؾََْجََّٖ ًَال﴿ - ٓٛٔ

ٌََادِ ِٓريَاسُ  ﴾فَجِريٌ رَؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب ًَاَُِّوُ ًَاألَهْعِ أََُّ
ان ، لقد : كال يظنن ، يكوف حاؿ البخبلء مثل حاؿ إمبلء الكافرين كإمها٥بم ليزدادكا إٜب ََيَْسَبَّ  َوال

حث للا تعأب ا٤بؤمنْب كرغٌبهم ُب ا١بهاد كالتضحية كالشهادة ُب سبيل للا ، شرع ىنا الَبغيب على 
: ال يظن البخيل أف ٝبعو ا٤باؿ كٖبلو إبنفاقو ينفعو كىو خّب لو ،  مبعىنبذؿ ا٤باؿ ُب سبيل للا ، 

ليس كما يظنوف أنو خّب ٥بم ،  ََلُْم( َشر   ُىوَ  َبلْ  ََلُمْ  َخرْياً  )ُىوَ بل ىو مضرة عليو ُب دنياه كآخرتو 
بل البخل شره ٥بم ، كىكذا حبُّ الدنيا يقلب ا٤بوازين فيظن الشر خّبان ، كاآلية ُب خصوص 

 ِبوِ  ِبَُِلوا َما )َسُيَطوَُّقوفَ ،  ِٓ-ِْا٤بعارج/ ﴾َواْلَمْحُروـِ  ِللسَّاِئلِ  ، َمْعُلوـٌ  َحق   َأْمَواَلِِمْ  ِف  َوالَِّذينَ ﴿
سيجعل للا ما ٖبلوا بو أطواقان من النار يـو القيامة تلتحم ُب أعناؽ الذين ٲبنعوف  اْلِقَياَمِة( يَػْوـَ 

ا٢بقوؽ الشرعية ا٤بفركضة عن الفقراء ، سواء ُب ذلك أصحاب األمواؿ كالذين يقبضوف ىذه ا٢بقوؽ 
 السََّمَواتِ  ِمريَاثُ  )َوّلِِلَِّ  اإل٥بية ألنفسهم كيبخلوف هبا عن ا٤بستحقْب ٩با يدؿ أف ا٤بعاد جسما٘ب

ٝبيع ما ُب الكوف ملك لو كيعود إليو بعد فناء ا٣بلق ، فهو غِب عنهم كعن نفقاهتم ك  َواأَلْرِض(
 تَػْعَمُلوفَ  مبَا )َواّلِلَُّ تعأب كل األرزاؽ فهي لكل ا٣بلق على السواء فلماذا ٙبتكرىا فئة دكف فئة ؟! 

نزلت اآلية ُب  -ٔ: فائدةإحسانو ككرمو كا٤بسيء على إساءتو كٖبلو. سيجازم اسن على  َخِبرٌي(
قًًٌو ًإالَّ أىنٍػفىقى  ًمنٍ  : )مىاٍ  عن اإلماـ الصادؽ )ع(مانعي الزكاة ،  ٍنىعي ًدٍرٮبىىان ُبٍ حى  ًإثٍػنػىٍْبً ُبٍ غىٍّبً حىقًًٌو(عىٍبدو ٲبى

ألهنما ٙبيطاف ابلقلب كتطبعاف  عرٌب عن آفة حب الدنيا كا٤باؿ ابلطوؽ -ٕ. ِٓصٔكسائل الشيعة
كالفضل زايدة  َفْضِلِو( ِمنْ  اّلِلَُّ  )آاَتُىمْ -ٖالنفس بطبيعة البخل، كتنشأ منهما الصفات الذميمة. 

ستحقاؽ كيشمل كل معا٘ب الفضل على سعة معناه ، من ىذا الفضل العلم كالتعلم على اال
ي كاإلقتصادم، فكل ينفق من سعتو كمن كاإلختصاص، كا٣بيليق كا١باه كا٤بوقع اإلجتماعي كالسياس
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موقعو كبقدره، من ٖبل ُب ما آاته للا من فضلو، فقد خاف للا كظلم نفسو، لذلك ٰبرمو للا من 
رً  عىلىى دخوؿ ا١بنة كيبلقيو ما يستحق ك)اٍلعيقيويبىةي  ٍنًب( قىدى   .الذَّ

 ﴾اُْؾَوِّنِ ػَنَاةَ مًُهٌُا ًََٗوٌٍُُ ؽَنٍّ ثِـَْْوِ األَْٗجَِْبءَ ًَهَزَِْيُْْ هَبٌُُا َٓب ٍَنٌَْزُتُ ؤَؿْنَِْبءُ ًََٗؾُْٖ كَوِريٌ َِّوَاُ بَِّٕ هَبٌُُا اَُّنَِّٖ هٌٍََْ اَُِّوُ ٍَِٔغَ َُوَلْ﴿ - ٔٛٔ
الذين يسيئوف األدب مع للا تعأب ىم اليهود ، قالوا ىذه ا٤بقالة الشنيعة الوقحة زعموا أف للا فقّب ، 

، قالوا : إف للا  ِْٓالبقرة/ ﴾َحَسناً  قَػْرضاً  اّلِلََّ  يُػْقِرضُ  الَِّذي َذا َمنْ ﴿عأب كذلك حْب نزؿ قولو ت
، كغرضهم تشكيك ا٤بؤمنْب  ْٔا٤بائدة/ ﴾َمْغُلوَلةٌ  اّلِلَِّ  َيدُ ﴿فقّب يقَبض منا ، ككما قالوا سابقان 

كف إٲباف فهو مقدمة للتمرد على الشعور ابلغُب كاإلعجاب ابلثراء كالرفاه من د َأْغِنَياُء( )َوََنْنُ بدينهم 
َلُهمْ  قَاُلوا َما )َسَنْكُتبُ  .ستهزاء بو كالعمل على ٧باربتو بكافة الوسائل ا٤بمكنةمنهج للا كاال  َوقَػتػْ

( ِبَغرْيِ  األَْنِبَياءَ  قتل األنبياء سنحفظو كنثبتو ُب صحائف أعما٥بم مع ا١برٲبة الشنيعة األخرل ب َحقٍّ
عُب إهنم يقتلوف ا٢بق بقتلهم دعاة ا٢بق ، كمن قتل ا٢بق فقد أحيا الباطل ، ، ٗب)اب١بمع( بغّب ا٢بق

 نُورَهُ  يُِتمَّ  َأفْ  ِإالَّ  اّلِلَُّ  َوأيََْب  ِبَِفْػَواِىِهمْ  اّلِلَِّ  نُورَ  يُْطِفُئوا َأفْ  يُرِيُدوفَ ﴿كمن نصر الباطل ٗبعُب أنو ٩بن 
َلُهمْ )بقَ ، كا٤براد  ِّالتوبة/ ﴾اْلَكاِفُروفَ  َكرِهَ  َوَلوْ  رضاىم بفعل القتلة ، اٍلعىٍاًملي اًبلظٍُّلًم  األَْنِبَياَء( تػْ

ٍاءي ُبٍ الظٍُّلًم ،  الرٍَّاًضي ًبًفٍعًل ) ٗ٘ٔف هنج الببلغة حكمكىالرٍَّاًضٍي ًبًو كىالسَّاًٍكتي عىٍنوي كىا٢بٍىٍاًضني لىوي شيرىكى
عن النيب )ص(  (وً ا بً ضى الرً  كإٍٍبي  وً بً  العملً  : إٍٍبي افه إٍٜبى  طلو  ابُب  اخلً دى  لى كلًٌ ، كعى مٍ هي عى مى  يوً فً  لً اخً كالدى قػىٍوـو  
ا  هى يً رضٌ ا فى هى نػٍ عى  ابى غى  نٍ مى ها، كى نٍ عى  ابً غى  نٍ مى ا كى ىى رى أنكى ا فى ىى دى هً شى  نٍ مى  افى ض، كى  األرٍ ُب  ةى طيئى ا٣بى  تى لٍ مى ا عى )إذى 
حىضىرى ًفٍعلى قػىٍوـو  )مىنٍ ا كالسخط ىكذا القاعدة ُب الرض، ك ّٕٓٓكنز العماؿ خرب ا(ىى دى هً شى  نٍ مى كى   افى كى 

ٍافى كىمىٍن غىٍابى  ٍاًف كىمىٍن حىضىرى  غىٍابى  كىمىنٍ  ،عىنػٍهيمٍ  كىسىًخطى عىمىلىهيٍم كى عىٍن ًفٍعلى قػىٍوـو كىرىًضيى ًبًفٍعًلًهٍم كى
ًلًهٍم !( ،  ابل عذاب ا٢بريق العمل القبيح الشنيع مق اْلَرِيِق( َعَذابَ  ُذوُقوا )َونَػُقوؿُ كىأيٍشرًؾى ُبٍ عىمى

  .الفظيع
: كقد قرف للا قو٥بم الوقح ىذا بقتلهم األنبياء لكونو قوالن خبيثان صلفان ، فهم يقولوف أخبث فائدة

ـٍ  ُذو َعزِيزٌ  َواّلِلَُّ ﴿األقواؿ كيعملوف كبائر الذنوب كسينتقم للا تعأب منهم أشٌد إنتقاـ  آؿ  ﴾اْنِتَقا
ٍا جىهٍ )عن اإلماـ علي )ع(:  .اًب٣بٍىوىاٍتًٍيمً  ، كلو بعد حْب كاأليميويري  ْعمراف/ نٍػيىٍا كيلُّهى ، له ًإالَّ مىوىٍاًضعي اٍلًعٍلمً الدُّ

، كىاإًلٍخبلىصي عىلىى خىطىرو حىٌبَّ ًإالَّ مىٍا كىٍافى ٨بيًٍلصىان  كىاٍلًعٍلمي كيلُّوي حيجَّةه ًإالَّ مىٍا عيًملى ًبًو، كىاٍلعىمىلي كيلُّوي رايىٍءه 
  ُّٕالتوحيد ص (عىٍبدي ٗبىٍا ٱبيٍتىمي لىوي يػىٍنظيرى الٍ 
 ﴾ُِِْؼَجِْلِ ثِظَالٍَّّ ٌََُْْ اَُِّوَ ًَؤََّٕ ؤَّْلٌُِّْْ هَلََّٓذْ ثَِٔب مَُِيَ﴿ - ٕٛٔ

٩با كسبت أيديكم كأنتم جنيتم على أنفسكم أبنفسكم ، كأنٌو اْلَرِيِق(  َعَذابَ  )ُذوُقواذلك العقاب 
كخص األيدم ابلذكر كإف كانت الذنوب ،  ب الذنوب ك٘باكز ا٢بدكدإالٌ بسب تعأب عادؿ ال يعاقب

تتم ٔبميع ا١بوارح ، ألهنم مارسوا القبائح أبيديهم كفيو داللة أف اإلنساف ٨بٌّب ُب أفعالو ك٧باسب 
اًٍئجي  عليها ألنو مسؤكؿ عنها ُب أقوا٥با كأعما٥با كيكوف ا١بٍىزىٍاءي ًمٍن ًخبلىًؿ اٍلعىمىٍل ، كىتىكيويفي النػَّتى 
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ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نػىٍفسىوي  اٍلميقَّدًٌمىٍاًت، كىاٍلمى كإ٭با رحيم هبم كمن رٞبتو أف  ِلْلَعِبيِد( ِبَظبلَّـٍ  لَْيسَ  اّلِلََّ  )َوَأفَّ كى
ال ٯبعل ا٤بصلح منهم مظهر صفة قهره ، كال ا٤بفسد منهم مظهر صفة لطفو كمن العدؿ أف يعاقب 

( غة ا٤بسيء كيثيب اسن كصيغة ا٤ببال عن اإلماـ الصادؽ لنفي كٌل أنواع الظلم عنو سبحانو ، )َظبلَّـٍ
للًا مىٍا قػىتػىليويىيٍم أبًىٍسيىٍاًفًهٍم كىلىًكٍن أىذىٍاعيويٍا أىٍمرىىيٍم كىأىٍفشىويٍا عىلىٍيًهٍم فػىقيًتليويٍا !( )ع( / ابب ُّٕ/ِالكاُب : )كى

 ًبذينيوبو  ًإالَّ  عىنػٍهيمٍ  فػىزىٍاؿى  عىٍيشو  ًمنٍ  نًٍعمىةو  غىضًٌ  ُب  قىطُّ  قػىٍوـه  كىافى  : )مىا عن اإلماـ علي )ع(، اإلذاعة
ا   ﴾ِبوِ  َُيْزَ  ُسوءاً  يَػْعَملْ  َمنْ ﴿ََّ/ِكنز الدقائق ِلْلَعِبيِد( ِبَظبلَّـٍ  اّلِلََّ لَْيسَ  )َوَأفَّ ًاٍجتػىرىحيوىى

 .اٍلقىٍوًؿ( ًٕبيٍسنً  ال اٍلًعٍلمً  ٜبىىرىةي  ٘بيٍُب اٍلعىمىلً  : )ًٕبيٍسنً ف غرر الكم(، ُِّالنساء/
 ثِبُْجَِّْنَبدِ هَجِِِْ ِْٖٓ هٌٍَُُ عَبءًَُْْ هَلْ هَُْ اُنَّبهُ رَإًُُِْوُ ثِوُوْثَبٍٕ َّإْرَِْنَب ؽَزََّ ُِوٌٍٍٍَُ ُٗآَِْٖ ؤَالَّ بَُِْْنَب ػَيِلَ اَُِّوَ بَِّٕ هَبٌُُا اَُّنَِّٖ﴿ - ٖٛٔ

 ﴾طَبكِهِنيَ ًُنْزُْْ بِْٕ هَزَِْزٌُُٔىُْْ كََِِْ هُِْزُْْ ًَثِبَُّنُِ
َنا َعِهدَ  : أكصاان ، عناد ككذب من اليهود األعداء األلداء حيث إٌدعوا أف للا أمرىم بل أكصاىم  ِإلَيػْ

أف ال يؤمنوا لرسوؿ إاٌل أف أيتيهم بٌبينة ٩بيزة كآايت كاضحة كىي القرابف )كىو الشيء الذم يتقرب 
ككاف  النَّاُر( ََتُْكُلوُ  ِبُقْرَِبفٍ  أيَْتِيَػَنا َحَّتَّ  ِلَرُسوؿٍ  نُػْؤِمنَ  )َأالَّ ه( بو العبد إٔب ربو من حيواف يذٕبو أك غّب 

عبلمة قبوؿ قرابهنم أف تنزؿ النار من السماء فتأكلو أم ٙبرقو ، بينما ٓب أيت النيب دمحم )ص( هبذا 
ُتمْ  ِإفْ  قَػتَػْلُتُموُىمْ  َفِلمَ  قُػْلُتمْ  يَوِِبلَّذِ  ِِبْلبَػيَِّناتِ  قَػْبِلي ِمنْ  ُرُسلٌ  َجاءَُكمْ  َقدْ  )ُقلْ القرابف   َصاِدِقَي( ُكنػْ

يفضح القرآف ىذا التزكير بتذكّبىم برسلهم ا٤باضْب كزكراي كٰبٓب الذين جاءكا ابلبينات كالدالئل 
كا٤بعجزات كمنها بيٌنة القرابف كلكن ٓب ٲبنعهم كل ذلك من تكذيبهم كقتلهم ٩بٌا يوضح عنادىم ، 

م قساة القلوب غبلظ طغاة عتاة جفاة ، ال يفقهوف ا٢بق كال يذعنوف لو كال كىذا دليل على أهن
: كا٤بؤمن دليل كاضح يكفيو ، كغّب ا٤بؤمن لو جئتو أبلف  فائدة .تنفعهم معجزة كال دليل كال برىاف

ٍافى بػىٍْبى اٍلقىاٍتًًلٍْبى كىالقىاٍتًًلٍْبى ٟبىٍ  وعن اإلماـ الصادؽ )ع(دليل كدليل ال يكفيو  ًماٍئىًة عىاٍـو فىأىٍلزىمىهيمي للاي : )كى سى
ًلًهٍم(، َْٗ/ِالكاُباٍلقىٍتلى ًبًرضىٍاىيٍم مىٍا فػىعىليوياٍ(  عن النيب )ص(: ، ك)مىٍن أىحىبَّ عىمىلى قػىٍوـو أيٍشرًؾى ُبٍ عىمى

ٍرءي مىعى مىٍن  (أ)اٍلمى ريكان ستحسن قبيحان كاف شا)من عن اإلماـ علي )ع(:  .ِْْٖٔكنز العماؿ خرب  ًحبُّ
 ِٖصٖٕالبحارفيو( 

 ﴾أُُْنِريِ ًَاٌُِْزَبةِ ًَاُيُّثُوِ ثِبُْجَِّْنَبدِ عَبءًُا هَجِِْيَ ِْٖٓ هٌٍَُُ ًُنِّةَ كَوَلْ ًَنَّثٌُىَ كَةِْٕ﴿ - ٗٛٔ
إنو تسلية للنيب )ص( حٌب يتأسى ابألنبياء )ع( ا٤باضيْب فقد عانوا التكذيب كاإلفَباءات من بِب 

بعد قياـ ا٢بجج كالبينات كا٤بعجزات الدالة على  اْلُمِنرِي( َواْلِكَتابِ  َوالز بُرِ  بَػيَِّناتِ ِِبلْ  )َجاُءواإسرائيل 
ٝبع زبور كىو كتاب حكم كمواعظ كزبور داكد ، كالتوراة كىو الكتاب  ِبلز بُِر(صدقهم ، جاءكا )

 -ٔ:  فائدة .ا٤بنّب الذم فيو تشريعات موسى القٌيمة ، كىكذا يقيم للا ا٢بجة على كل جيل
فتكوف مسّبة األنبياء عرب التأريخ مسّبة علمية عقائدية تربط الناس اب كتلقي ا٢بجة الشرعية 

رِينَ  ُرُسبلً ﴿الواضحة على األمة كإف تعٌددت األساليب كلكنها تتوحد ابألىداؼ السامية   ُمَبشِّ
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تنوعت معجزات  -ٕ .ُٓٔاالنساء/ ﴾الر ُسلِ  دَ بَػعْ  ُحجَّةٌ  اّلِلَِّ  َعَلى ِللنَّاسِ  َيُكوفَ  لَِئبلّ  َوُمنِذرِينَ 
جاءت ُب صيغة ا١بمع بينما  )اْلبَػيَِّناِت(األنبياء بينما توٌحدت أصوؿ ٝبيع األدايف لذلك نبلحظ 

 .جاء اب٤بفرد ألف أصوؿ كل األدايف كاحدة )اْلِكَتاِب(
 اُْؾََْبحُ ًََٓب كَبىَ كَوَلْ اُْغَنَّخَ ًَؤُكْفََِ اُنَّبهِ ػَْٖ ىُؽْيِػَ كََْٖٔ اُْوَِْبَٓخِ ٌََّّْ ًُْْؤُعٌُهَ رٌَُكٌََّْٕ ًَبََِّٗٔب أٌَُْْدِ مَائِوَخُ َٗلٌٍْ ًَُُّ﴿ - ٘ٛٔ

 ﴾اُْـُوًُهِ َٓزَبعُ بِالَّ اُلَُّْْٗب
عبلقة الركح اب١بسد مؤقتة كال بد من الفراؽ بينهما ، كإف عبلقة ا٢بياة اب٤بوت حقيقة مؤكدة ، 

تذكؽ ا٤بوت كٙبس بو كتستشعره اب٢بق ، فتفارؽ النفس البدف ، كىذا دليل ا٤بعُب: البد لكل نفس 
تسمى ذائقة  أف النفس ال ٛبوت ٗبوت البدف ، كفصل العبلقة بْب الركح كا١بسد )كالنفس كالبدف(

ا٤بوت ، كل نفس ٛبوت كتذكؽ ىذه ا١برعة ، من ىذه الكأس ا٤بعنوية الدائرة اب٢بق على ا١بميع ، 
عن الذم يذكؽ ا٤بوت اب٢بق ، كإف تعددت أسباب ا٤بوت كلكن النتيجة كاحدة، ألف ا٤بوت حق ك 

 لُّ كي  )يػيبػٍعىثي  وعنو )ص(، ِْْٖٕكنز العماؿ خرب (ًقيىامىتيوي  قىٍامىتٍ  فػىقىدٍ أحدكم  مىٍاتى  إذا)النيب )ص(: 
رو  ُب  كيٍنتى  : )ًإذىاٜٕف هنج الببلغة حكم، ِِِْٕكنز العماؿ خربعىلىٍيًو(  مىاتى  مىا عىلىى دً بٍ عى   ًإٍدابى

اٍ  ًإقٍػبىاؿو  ُب  كىاٍلمىٍوتي  َااٍلميٍلتػىقىى؟!( ، إ٭با الفارؽ بْب الناس ُب النتيجة بعد ا٤بوت  أٍسرىعى  فىمى  تُػَوفػَّْوفَ  )َوِإمنَّ
كإ٭با تعطوف جزاء أعمالكم صغّبىا ككبّبىا كامبلن كافيان غّب منقوص يـو  اْلِقَياَمِة( يَػْوـَ  ُأُجورَُكمْ 
)اٍلمىٍوتي أىكَّؿي عىٍدًؿ اآلًخرىًة( فالدنيا دار عمل كال حساب كاآلخرة دار حساب : ف غرر الكمالقيامة 

 ،ِٕٔ/ٔالبحارالنًٌيػٍرىٍاًف(  حيفىرً  ًمنٍ  حيٍفرةه  أىكٍ  ا١بٍىنَّةً  راًًيٍضً  ًمنٍ  رىٍكضىةه  : )اٍلقىبػٍري  عن النيب )ص(كال عمل ، 
ي ، صورة دقيقة حية فيها شد  زُْحزِحَ  فَاَز( فَػَقدْ  اجْلَنَّةَ  َوُأْدِخلَ  النَّارِ  َعنْ  زُْحزِحَ  )َفَمنْ  : أيبعد ك٫بي

كجذب ، ككأف للنار جاذبية تشد إليها من يقَبب منها ككأف الشخص مشرفان على السقوط فيها 
ألف أعما٥بم تسوقهم إٔب النار ، كالنار تشدىم إليها ، فالزحزحة عن ٥بيب النار فوز عظيم ، كذلك 

 .ف الصادؽ كالعمل الصاّبابإلٲبا
نْػَيا اْلََياةُ  )َوَما،  ِِالشورل/ ﴾اجْلَنَّاتِ  َرْوَضاتِ  ِف  الصَّاِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا َوالَِّذينَ ﴿  َمَتاعُ  ِإالَّ  الد 

ليس متاع ا٢بقيقة كال متاع النعمة الدائمة كال متاع اليقضة كالوعي الكاملْب ، إهنا متاع  اْلُغُروِر(
كا٣بداع ، ألف صاحبها ٨بدكع هبذا ا٤بتاع مهما كاف كثّبان فهو قليل، ألف لٌذاتو قصّبة كتبعاتو  الغركر

طويلة كمنغصاتو كثّبة ، فيشغلو ا٤بهم عن األىم ، كيشغلو ا١بسد عن الركح ، كالشهوة عن العقل ، 
كذا الدنيا متاع . كى.كا٥بول عن ا٥بدل، كالدنيا عن اآلخرة ، كا٢بياة عن ا٤بوت، كاألمل عن العمل

 لَْ  يَػَرْونَػَها يَػْوـَ  َكأَنػَُّهمْ ﴿الغركر ألف الذم يعرؼ حقيقة الدنيا ٯبدىا فراغان ُب فراغ كخواءن ُب خواء 
ٍا  كىو يصف الدنيا : )مىنٍ  عن اإلماـ علي )ع(،  ْٔالنازعات/ ﴾ُضَحاَىا َأوْ  َعِشيَّةً  ِإالَّ  يَػْلبَػُثوا أىٍبصىرى ًفيػٍهى
اٍ  أىٍبصىرى  نٍ كىمى  ، بىصَّرىٍتوي  ٍتوي!( ًإلىيػٍهى نٍػيىاٍ  : )ًافَّ ف غرر الكم ِّٖ/ٔشرح النهج أىٍعمى ةً  الدُّ  عىلى تػىٍلتىفُّ  كىالشَّبىكى
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ٍا( ،  رىغىبى  مىنٍ  ٗبىاٍ  النَّاسى  . أيىٍتً .ا١بٍىنَّةى  كىيىٍدخيلى  النَّارً  عىنً  يػيزىٍحزىحى  أىفٍ  أىحىبَّ  : )مىنٍ  و عن النيب )ص(ًفيػٍهى
  .ُّٖ/ِركح البياف ًإلىٍيًو( يػيٍؤتىى ًبوً  فٍ أىحىبَّ أى 
 ؤَمًٍ ؤَشْوًٌَُا اَُّنَِّٖ ًَِْٖٓ هَجٌُِِْْْ ِْٖٓ اٌُِْزَبةَ ؤًُرٌُا اَُّنَِّٖ ِْٖٓ ًََُزَََْٔؼَُّٖ ًَؤَْٗلٌَُُِْْ ؤٌََْٓاٌُُِْْ كِِ َُزُجٌََُِّْٕ﴿ - ٙٛٔ

 ﴾األٌُُٓهِ ػَيِّْ ِْٖٓ مَُِيَ كَةَِّٕ ًَرَزَّوٌُا رَظْجِوًُا ًَبِْٕ ًَضِرياً
ٍيطي هًبىٍا !( عن اإلماـ العسكري )ع( ٍا نًٍعمىةه ٙبًي  ًمنىحه  اٍلًمحىنً  ُبٍ  ،ّْٕ/ٖٕالبحار: )مىٍا ًمٍن بىًليىةو ًإالَّ كىً ًفيػٍهى

ٍارًهً  كىُبٍ  ،للاً  ًمنى  ٍةً  كىُبٍ  ،ًخبػٍرىٍاته  اٍلمىشىقٍَّاتً  كىُبٍ  ،ًمًكٍاًرـه  اٍلمىكى ٍاايىٍته  اٍلبىبلىايىٍ  كىُبٍ  ،ةه ًىبىاٍ  اٍلميعىٍاانى اٍ  ًبدى ٍتػيهى  هًنىٍاايى
: يسعى اإلنساف ٫بو التكامل ُب ذاتو كآفاقو ، كتكاملو اإلجتماعي كالعلمي  املعىن .اٍلكىرىٍامىٍاتي 
 ِف  اإِلنَسافَ  َخَلْقَنا َلَقدْ ﴿. كالتكامل اإلنسا٘ب يتم من خبلؿ ا٤بكابدة كا٤بعاانة ا٤بستمرة .كا٢بضارم

، كالتحدم اإلرادم ا٤بعقوؿ لكل العقبات الٍب تزرع ُب طريقو ، كهبذه النظرة ا٤بتفائلة ْالبلد/ ﴾َكَبدٍ 
 الَِّذينَ  َوِمنْ  قَػْبِلُكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  ِمنْ  )َولََتْسَمُعنَّ يواجو ا٤بسلم الببلء ُب ا٤باؿ كالنفس 

، كأمر ٥بم ّب ا٤بتنوع ، كىذا إخبار من للاكم األذل الكثكلينالكم من أعدائ َكِثريًا( َأًذى َأْشرَُكوا
ارًهً  ا١بٍىنَّةي حيفَّتٍ إٌف )عن النيب )ص(: ابلصرب   )َوِإفْ ُٔصَُشرح النهجاًبلشَّهىوىاًت(  كىالنَّاري حيفَّتٍ  ،اًبٍلمىكى
ى جهاد ا٤ببطلْب كما ٰبل بكم من عل َتْصِبُوا( األُُموِر( )َوِإفْ  َعْزـِ  ِمنْ  َذِلكَ  فَِإفَّ  َوتَػتػَُّقوا َتْصِبُوا
: صواب التدبّب كحسن التقدير ،  األُُموِر( ِمْن َعْزـِ  َذِلكَ  )فَِإفَّ للا فيما ٯبب إتقاؤه  )َوتَػتػَُّقوا(الببلء 

كىو ما ينبغي للعاقل أف يعـز عليو كيثبت كيصمم على تنفيذه ، كيهٌذب نفسو كيدرهبا للوصوؿ 
  .إليو

 األُُموِر( َعْزـِ  ِمنْ  َذِلكَ  )فَِإفَّ الشدائد كتثبتوا على التقول ُب كل األحواؿ : إف تصربكا على املعىن
فإهنا تعطيك ا٤بناعة كالعـز كالقوة كالقدرة كاإلرادة فتمنعك من الوقوع فيما كقعت فيو كتعطيك العـز 

وؿ فصل كالرؤية البعيدة على حسن التخطيط للمستقبل ، كىذه تربية قرآنية عالية ا٤بضامْب كىي ق
 فَػْليَػْعَملِ  َىَذا ِلِمْثلِ ﴿ك ، ِٔا٤بطففْب/ ﴾اْلُمتَػَناِفُسوفَ  فَػْليَػتَػَناَفسْ ﴿األيميوًر  كليس اب٥بزؿ ، كُب عىٍزـً 

متبلزماف  )الصب والتقوى(جاء اب٤بفرد لبياف أف  َذِلَك( )فَِإفَّ :  فائدة .ُٔالصافات/ ﴾اْلَعاِمُلوفَ 
كٮبا معان سرُّ النجاح كقانوف الفبلح ُب ٝبيع شؤكف ا٢بياة،  كمتوازانف ، يتحقق أحدٮبا ٕبضور اآلخر

 ٕبيث ال يزداد الصرب على التقول ، كال تقل التقول على الصرب كإ٭ٌبا التوازف كالتبلـز بينهما !
 هَِِْالً صََٔنبً ثِوِ ًَاشْزَوًَْا ظُيٌُهِىِْْ ًَهَاءَ كَنَجَنًُهُ ٌَٗوُرٌَْزُُٔ ًَال ُِِنَّبًِ َُزُجَِّْنُنَّوُ اٌُِْزَبةَ ؤًُرٌُا اَُّنَِّٖ ِْٓضَبمَ اَُِّوُ ؤَفَنَ ًَبِمْ﴿ - ٚٛٔ

 ﴾َّشْزَوًَُٕ َٓب كَجِئٌَْ
يتابع القرآف بْب ا٢بْب كاآلخر بنقده الذين أكتوا الكتاب ، كقدمت ا٤بيثاؽ كالعهد ا٤بؤكد ٕبمل 

 َتْكُتُمونَُو( َوال ِللنَّاسِ  يِّنُػنَّوُ )لَتُػبػَ  .الكتاب كتاب للا كيبلغونو للناس ليهدكىم إٔب منهج للا تعأب
يوضحوا معانيو للناس كال ٰبرفونو عن مواضعو كغّب كاٛبْب لو ، كىذه اآلية كإف كانت لليهود 

تركوه كٓب يهتموا بشأنو ككتموا  ظُُهورِِىْم( َورَاءَ  )فَػنَػَبُذوهُ كالنصارل كلكنها تنطبق على ا٤بسلمْب أيضان 
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ة اإلسبلـ الذم يعلو كال يعلى عليو ، كٓب يهتموا ابلقرآف كدستور ا٢بق الذم يعلمونو ُب صح
، فهم إتبعوا سنن من قبلهم ِّ/ٓالكاشف)كالسَّاًٍكتي عىٍن ا٢بٍىقًٌ شىٍيطىٍافه أىٍخرىٍس(  ف الديث، للحياة

اٍيىةي تىًلٍيقي ًبًو اٍلًغوىاٍيىةي كىال فٌسركا  َقِليبًل( ََثَناً  ِبوِ  َ)اْشتَػَرْوا ضَّبلىؿي من الضبلؿ كاإل٫ببلؿ كالًَّذٍم الى تػىنػٍفىعيوي ا٥بًٍدى
 َما )فَِبْئسَ كابعوا دينهم للشيطاف كالسلطاف كقبضوا أٖبس األٜباف هبم الكتاب حسب مصاّب خاصة 

 .إهنم أخذكا ماالن قليبلن مؤقتان كعطٌلوا كتاب للا الذم ٱبرج الناس من الظلمات إٔب النور َيْشتَػُروَف(
الوجوب على العلماء أف يبينوا كتاب للا للناس كيظهركا ا٢بق كيكشفوا  ة داللةف اآلي: فائدة

عن اإلماـ ا٢بقائق ٥بم كال أتخذىم ُب للا لومة الئم ، كمن ٓب يبيننو للناس دخل ٙبت كعيد اآلية ، 
كنز يػيعىلًٌميوا(  أىفٍ  اٍلًعٍلمً  أىٍىلً  عىلىى أىخىذى  حىٌبَّ  يػىتػىعىلَّميوا أىفٍ  ا١بٍىٍهلً  أىٍىلً  عىلىى للاي  أىخىذى  : )مىاعلي )ع(

 َما ُأْولَِئكَ  َقِليبلً  ََثَناً  ِبوِ  َوَيْشتَػُروفَ  اْلِكَتابِ  ِمنْ  اّلِلَُّ  أَنَزؿَ  َما َيْكُتُموفَ  الَِّذينَ  ِإفَّ ﴿، ُِّ/ِالدقائق
اًًبي  عن النيب )ص(،  ُْٕالبقرة/ ﴾النَّارَ  ِإالَّ  ُبُطوهِنِمْ  ِف  أيَُْكُلوفَ   ا٢ٍبيوتً  حىٌبَّ  شىٍيءو  كيلُّ  يػىٍلعىنيوي  ٍلمً اٍلعً  : )كى

اًء( ُب  كىالطٍَّّبً  اٍلبىٍحرً  ُب   .ِٕٖٗٗكنز العماؿ خربالسَّمى
 ﴾ؤٌَُِْْ ػَنَاةٌ ًََُيُْْ نَاةِاُْؼَ ِْٖٓ ثَِٔلَبىَحٍ رَؾََْجَنَّيُْْ كَال َّلْؼٌَُِا َُْْ ثَِٔب ُّؾَْٔلًُا ؤَْٕ ًَُّؾِجٌَُّٕ ؤَرٌَا ثَِٔب َّلْوَؽٌَُٕ اَُّنَِّٖ رَؾََْجََّٖ ال﴿-ٛٛٔ

ببل مربر كال يوجد إعجاب ابلنفس ٗبربر،  )املعجبوف ِبنفسهم(: ال تظنن ، تذـ اآلية ََتَْسَبَّ  ال
كيفرحوف ٗبا أكتوا من ماؿ كٝباؿ كحسن حاؿ ، كىم ضعفاء النفوس فّبكف ٥با شرفان كفضبلن كٰببوف 

موف أعما٥بم بعيدان عن الواقع ، كيربركف أخطاءىم كفسادىم  أف ٲبدحهم الناس ببل سبب كيفخًٌ
كيظهركف ٥بم ا٢بب كالقرب كيضمركف العداكة كالبغضاء ُب قلوهبم، كإ٭با فعلوا نقيضو فحولوا ا٤بدح 
٥بم كالتملق الفارغ إٔب حالة كربايء كخيبلء ، كقد إشتبو أمرىم على بعض الناس لكوف ظاىرىم يغر 

ة مؤقتة فارغة كلكن عواقبها ضل إهنا كلمات معسولة خادعكيسر كلكن ابطنهم يضر كأعما٥بم ت
، بل يعيش فحسب : نوع يفعل القبيح ٍب يندـ كنوع ال يشعر ابلندـىؤالء على نوعي، سيئة

 حً جي بى التػى  نٍ مً  مي ظى عى أى  رى زى كى )ال ف غرر الكم: ، ، فيفرح ٗبا فعل من قبيح كيتفاخراإلعجاب ابلنفس
ف ٲبدحو الناس على عيوبو كمساكئو كعلى ما ال يستحق ا٤بدح بل كفوؽ ذلك ٰبب أ( ورً جي ابلفي 

 أىفٍ  : )ًإايٍَّؾى ف غرر الكم .أَلِيٌم( َعَذابٌ  َوََلُمْ  اْلَعَذابِ  ِمنْ  مبََفازَةٍ  ََتَْسبَػنػَُّهمْ  )َفبليستحق الذـ كالعقوبة 
( ،  كىٍصًفوً  عىنٍ  يىٍصديؽي  ًفٍعلىوي  فىًإفَّ  ًفيوً  لىٍيسى  ٗبىاٍ  أىحىدو  عىلىى تػيٍثًِبى   ييقٍاؿي  ًلمىنٍ  : )عىًجٍبتي أيضاً و فيو كىييكىذًٌبيكى
 لىٍيسى  أىنَّوي  يػىٍعلىمي  الًَّذمٍ  اًب٣بٍىٍّبً  يػيٍوصىفي  ًلمىنٍ  كىعىًجٍبتي ! ؟ يىٍسخىطي  كىٍيفى  ًفٍيوً  أىنَّوي  يػيٍعلىمي  الًَّذمٍ  الشَّرَّ  ًفٍيوً  ًإفَّ 
 َأفْ  فائدة: )َوَيُِب وفَ  .الرَّجيًل ٗبىٍا لىٍيسى ًفٍيًو ميٍستػىٍهزًئه ًبًو( : )مىٍاًدحً أيضاً و فيو يػىٍرضىى؟(،  كىٍيفى  ًفٍيوً 

ستحقاؽ فحـر اإلسبلـ التملق كالتزٌلف كاإلطراء لذلك امنعان ألم ٞبد بغّب عمل كبدكف  َُيَْمُدوا(
: الكم ف غرر٘بوز الغيبة على من يٌدعي موقعان أك إختصاصان أك مسؤكلية لكنو ال يصلح ألمٌو منها 

 أيضاً و فيو ، ٍمرًئن عىرىؼى قىٍدرى نػىٍفًسًو()رىًحمى للاي إً  أيضاً و فيو )رىًحمى للاي ًإٍمرًئن عىرىؼى قىٍدرىهي كىٓبٍى يػىتػىعىدَّ طىٍورىهي(، 
مد ال أف يشكر كيثُب عليو ،  هي( ، ا٣بطر الكبّب ىو ٰبب ٰبي )رىًحمى للاي ًإٍمرًئن عىرىؼى حىدَّهي فػىوىقىفى ًعٍندى

ف ا٢بمد صفة جامعة لكل أنواع الثناء ا٤بمتزج ابلعبادة ، كا٢بمد صفة خاصة اب كىذا ا٤بغركر أل
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 ََتَْسبَػنػَُّهمْ  )َفبليريدىا لنفسو إعجاابن هبا لذلك ىذا الصنف ا٤بنتفخ ابلغركر كاإلعجاب لو عقوبتاف 
 لتوكيد ا٢بكم كإلصاقو هبم فىبل َسَبَّ()َتَْ كإعادة الفعل  أَلِيٌم( َعَذابٌ  َوََلُمْ  اْلَعَذابِ  ِمنْ  مبََفازَةٍ 

بػىنػَّهيٍم ٗبنجاة من العذاب  كُب كلًٌ حاالت العذاب ىو أليم سواء كاف نفسيان  أَلِيٌم( َعَذابٌ  )َوََلُمْ ٙبىٍسى
 .، كىذه سوء العاقبة ِٔاألنعاـ/ ﴾َيْشُعُروفَ  َوَما أَنُفَسُهمْ  ِإالَّ  يُػْهِلُكوفَ  َوِإفْ ﴿أك جسداين كقولو 

ال داعي ألف يسلك ا٤بؤمنوف سببلن منحرفة ﴾هَلِّوٌ شَِْءٍ ًَُِّ ػَََِ ًَاَُِّوُ ًَاألَهْعِ أٌََََُّادِ ُِْٓيُ ًََُِِّوِ﴿ - ٜٛٔ
ستعانة لتحقيق مقاصدىم الشريفة ، كال أف ٰبمدكا ٗبا ٓب يفعلوا ، كذلك إبٚباذ السبل ا٤بشركعة ابال

فمن توجو لوجو كاحد أحد يكفيو الوجوه   .َقِديٌر( َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى )َواّلِلَُّ بقدرة للا مالك ا٤بلك 
 .كلها، كمن ٙبٌمل ٮبان كاحدان تكفيو ا٥بمـو كلها

 ﴾األَُْجَبةِ ألًُُِِ َّٓبدٍ ًَاُنَّيَبهِ اََُِِّْْ ًَافْزِالفِ ًَاألَهْعِ أٌََََُّادِ فَِْنِ كِِ بَِّٕ﴿ - ٜٓٔ
بو للا عز كجٌل على كجوده ، أبف ينظر  ستدؿَّ الذم أفضل الطرؽ ٤بعرفة للا سبحانو ىو الطريق ا

العاقل الواعي إٔب عجائب الكوف كيفكر بعلم كإمعاف ُب كل شيء فّبل فيو إبداع كإتقاف ُب 
الصنع، فّبل أف كل ما فيو ينبئ عن قصد كغاية جليلة ، ُب تنظيم الكوف كسّب ا٢بياة ، فيستدؿ 

 َسْبعَ  َخَلقَ  الَِّذي﴿ا٥بائلة على عظمة ا٤بقٌدر كقولو :  من نظاـ الكوف على ا٤بنظم ، كمن القدرة
،  ّا٤بلك/ ﴾ُفُطورٍ  ِمنْ  تَػَرى َىلْ  اْلَبَصرَ  فَاْرِجعْ  تَػَفاُوتٍ  ِمنْ  الرَّْْحَنِ  َخْلقِ  ِف  تَػَرى َما ِطَباقاً  مَسَاَواتٍ 

ج من دكرة األرض حوؿ ختبلفهما ُب الطوؿ كالقصر كتعاقبهما انتا َوالنػََّهاِر( اللَّْيلِ  )َواْخِتبلؼِ 
نفسها أماـ الشمس كمن تعاقب الليل كالنهار الذم يعدؿ من حرارة األرض كيؤدم إٔب نشوء األايـ 

ختبلفان منظمان كمتعادالن كمتبادالن كمتوازانن اختبلؼ الليل كالنهار اكاألسابيع كالشهور كالسنْب ، كُب 
ختلفة ، كتداخل الليل ابلنهار يكشف فتحصل على الفصوؿ األربعة للسنة ٕبسب بقاع األرض ا٤ب

عن سنة التداخل اإل٥بية كاسعة الداللة إٌف ىناؾ عبلقة بْب السنن الكونية كالسنن اإلنسانية ، 
كتكشف أنو كما يتداخل الليل كالنهار كذلك تتداخل األشياء ا٤بادية كا٤بعنوية فيتداخل الضعف 

٤بوت ، كالركح كا١بسد، كالدنيا كاآلخرة، كاألمل كالعمل، كالقوة كا٣بّب كالشر كالذكر كاألنثى كا٢بياة كا
 ﴾ُيْسراً  اْلُعْسرِ  َمعَ  ِإفَّ  ، ُيْسراً  اْلُعْسرِ  َمعَ  فَِإفَّ ﴿كالعزة كالذلة ، كالشدة كالرخاء ، كالعسر كاليسر 

 ْنعَ صُ ﴿دالئل كاضحة على صنع الصانع  األَْلَباِب( أُلوِل  )آلََيتٍ ، كىكذا سنة ا٢بياة  ٔ-ٓاإلنشراح/
، كال يطلع إٔب أسرار الكوف كالكائنات إاٌل لذكم العقوؿ  ٖٖالنمل/ ﴾َشْيءٍ  ُكلَّ  أَتْػَقنَ  الَِّذي اّلِلَِّ 

ا٤بتفكرة كا٤بتدبرة كا٤بتذكرة كاألكثر كعيان كإدراكان لعجائب خلق للا كالتفكر جبلء القلوب فنحصل 
كالذم ال يتفكر  ،تو كقاد نفسوعلى ينبوع ا٢بكمة كتنمية ا٢بياة، لذلك من تفكر حسنت بصّب 

كيكوف على ما ىم عليو! كىناؾ حث كترغيب على قراءة ىذه اآلايت  ،يقوده الذين يفكركف
 .الكرٲبات
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 ثَبؿاِلً ىَنَا فََِوْذَ َٓب هَثَّنَب ًَاألَهْعِ أٌََََُّادِ فَِْنِ كِِ ًََّزَلٌََّوًَُٕ عُنٌُثِيِْْ ًَػَََِ ًَهُؼٌُكاً هَِْبٓبً اَُِّوَ َّنًُْوًَُٕ اَُّنَِّٖ﴿ - ٜٔٔ
 ﴾اُنَّبهِ ػَنَاةَ كَوِنَب ٍُجْؾَبَٗيَ

، كىذا يشمل ذكر للا ُب ٝبيع  ُِٓالبقرة/ ﴾َأذُْكرُْكمْ  فَاذُْكُروِن ﴿من ذكر للا دائمان ذكره فأحيا قلبو 
ي األحواؿ ابللساف كالقلب كا١بوارح ، كُب القياـ كالقعود كاإلضطجاع ، كالتذكر اللفظي كالعمل

نقياد )التطبيقي( فبل يقتصر الذكر على التسبيح كالتحميد كالتمجيد كالتهليل ، بل يرتقي إٔب اال
للحق ال للباطل ، كال يقتصر الذكر أيضان ابلقياـ كالقعود ٦برد الركوع كالسجود كإ٭با ابلقوؿ الفاّب 

اسبوا ، ٰباسبوف أنفسهم حْب يستلقوف على  ُجُنوِبِْم( )َوَعَلىكالعمل الصاّب ،  فراشهم قبل أف ٰبي
كيزنوىا قبل أف يوزنوا ، كيفكركا ُب فعل ما ىو األفضل عند للا كعند الناس ، كالذم يفكر ُب 

: علم كىداية كدراية كرعاية  التفكر َواأَلْرِض( السََّمَواتِ  َخْلقِ  ِف  )َويَػتَػَفكَُّروفَ األفضل ىو األفضل 
يػٍره ًمٍن عن اإلماـ الصادؽ )ع(ح النفس ، نشرا اكعبادة كىو يعطي سعة آلفاؽ العقل ك  : )تػىفىكًُّر سىٍاعىةو خى

 صىفىاٍ  أىٍكليوي  قىلَّ  : )مىنٍ ف غرر الكم، ِّٕ/ُٕالبحار، ُٗالرعد/ (اأٍلىٍلبىابً  اٍ ًإ٭بَّىا يػىتىذىكَّري أيكليو ) (ًعبىٍادىًة سىنىةو 
كف إٔب ا٢بياة بشكلها ، كإ٭با ًفٍكريهي(، كيتفكركف كما فيهما من صنع منظم كتدبّب ٧بكم فبل ينظر 

كالباطل ما  َِبِطبًل( َىَذا َخَلْقتَ  َما )رَبػََّنايغوصوف إٔب مضموهنا كمعرفة فلسفتها كحقيقتها كيقولوف : 
ليس لو غاية يتعلق هبا الصنع ، كليس لو ىدؼ ساـو يستحق السّب إليو ، فوراء الدنيا حياة عيليا 

لصاّب ترتقي إليها ، كىي غاية عظمى لتحشر كل الناس أخرل أ٠بى منها، كابإلٲباف كالعمل ا
ننزىك من كل خلق ال حكمة فيو  النَّاِر( َعَذابَ  َفِقَنا )ُسْبَحاَنكَ  .للحساب كا١بزاء يـو القيامة

:  فائدة .سواء عرفناه أـ جهلناه لعلمنا أنك ا٢بكيم الذم يضع األمور مواضعها ا٤بناسبة النافعة
الذكر لو قيمة كبّبة حينما يقَبف ابلتفكر ، فهناؾ من يذكر للا كال يتفكر  كَُّروَف(َويَػتَػفَ  ..)َيْذُكُروفَ 

ستمرار لذلك نبلحظ جاءات ُب الفعل ا٤بضارع ب كبلٮبا كابكىناؾ من يتفكر كال يذكر للا ، كا٤بطلو 
 .ستمرار ألف أحدٮبا يكمل اآلخر كيعطيو ٝبالو كجبللوا٤بستمر للداللة على الدكاـ كاال

 ﴾ؤَْٗظَبهٍ ِْٖٓ ُِِظَّبُِِٔنيَ ًََٓب ؤَفْيَّْزَوُ كَوَلْ اُنَّبهَ رُلْفَِْ َْٖٓ بَِّٗيَ هَثَّنَب﴿ - ٕٜٔ
( ىؤالء النزيهْب ال ٯبعلوف أنفسهم ُب موقف ًىرىةً ًس اٍلطَّاٍ ىىةي ًمٍن ًشيىًم اٍلنػُّفيوي اٍلنٌػزىاٍ )ف غرر الكم: 

ركف من ا٣بزم كالفضيحة قبل أف ٰبذركا من ضعيف يعٌرضوف أنفسهم لئلىانة كا٣بزم ، فهم ٰبذ
جهنم ، ألف حياءىم من للا أشد عليهم من جهنم ، كأهنم يؤمنوف أنو ال منجا كال مأكل كال ملجأ 

ف غرر  يدفعوف عنهم أك شفعاء يعينوهنم على شيءأَْنَصاٍر(  ِمنْ  ِللظَّاِلِميَ  )َوَما٥بم من للا إاٌل إليو 
 .(ٌمرينى دٍ ا٤ب أحدي  ري ا١بوى ) الكم:
 َٓغَ ًَرٌََكَّنَب ٍَِّْئَبرِنَب ػَنَّب ًًََلِّوْ مٌُُٗثَنَب َُنَب كَبؿْلِوْ هَثَّنَب كَأَٓنَّب ثِوَثٌُِّْْ آِٓنٌُا ؤَْٕ ُِإلِميَبِٕ ُّنَبكُِ ُٓنَبكِّبً ٍَِٔؼْنَب بَِّٗنَب هَثَّنَب﴿ - ٖٜٔ
 ﴾األَثْوَاهِ
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كىذا ىو شأف من طلب ا٢بق لوجو ا٢بق يفتح قلبو ، ستجابة ألىل اإلٲبافا٤بؤمنْب االىذه ىي صفة 
٤بناديو كيستجيب إليو ٗبجرد ٠باع ا٤بنادم ينادم أايٌن كاف ا٤بنادم ا٤بهم أف ينادم لئلٲباف ا٣بالص، 

نا بلسانو كلكنو ينادينا بسنتو كسّبتو يفكيف إذا كاف ا٤بنادم سيد الرسل دمحم )ص( فإف ٓب يناد
كصدقنا ا٤بنادم فيما دعا إليو ، ككل ما دعا إليو )ص( منهج حياة  َفآَمنَّا( ُكمْ ِبَربِّ  آِمُنوا )َأفْ كخيليقو 

، لذلك أجبناه  َُٕالنبياء/ ﴾ِلْلَعاَلِميَ  َرْْحَةً  ِإالَّ  َأْرَسْلَناؾَ  َوَما﴿نسانية ٝبعاء كنظاـ حياة للفرد كاال
٧بيها عنا كسا٧ٍبنا فيها ، ا َسيَِّئاتَِنا( َعنَّا )وََكفِّرْ  سَبىا علينا كال تفضحنا هباا ُذنُوبَػَنا( َلَنا فَاْغِفرْ  )رَبػََّنا

َهْوفَ  َما َكَباِئرَ  جَتَْتِنُبوا ِإفْ ﴿كالذنوب ىي الكبائر ، كالسيئات ىي الصغائر كقولو   ُنَكفِّرْ  َعْنوُ  تُػنػْ
ألبرار ُب الزماف كا٤بكاف، كإ٭با ليس ا٤براد ٗبعية ا األَبْػَراِر( َمعَ  )َوتَػَوفػََّنا،  ُّالنساء/ ﴾َسيَِّئاِتُكمْ  َعْنُكمْ 

 .معية الصفات ُب الرب كاإلحساف حٌب الوفاة ، كالرب للصبلح كاإلحساف للفبلح
 ﴾أُِْْؼَبكَ رُقِِْقُ ال بَِّٗيَ اُْوَِْبَٓخِ ٌََّّْ رُقْيَِٗب ًَال هٍُُِِيَ ػَََِ ًَػَلْرَنَب َٓب ًَآرِنَب هَثَّنَب﴿ - ٜٗٔ

م يقولوف ربنا آتنا ما كعدتنا على رسلك ، كعد للا تعأب ا٤بؤمنْب كىذا كبلـ عمن تقدـ كصفهم أبهن
 َُّتِْلفُ  ال ِإنَّكَ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  َُّتِْزنَ  )َوالعلى لساف رسلو ابلنصر كالغلبة ُب الدنيا كالغفراف ُب اآلخرة 

ضيحة كا٢بساب كىا ىم يسألونو أف يؤتيهم ما كعدىم ، كال يبتليهم بعذاب ا٣بزم كالف اْلِميَعاَد(
 اّلِلَِّ  ِمنْ  َأْصَدؽُ  َوَمنْ ﴿ا٤بكشوؼ العلِب أماـ الناس أٝبعْب يـو ا٢بشر األكرب كللا ال ٱبلف ا٤بيعاد 

 .ٕٖالنساء/ ﴾َحِديثاً 
 ىَبعَوًُا كَبَُّنَِّٖ ثَؼْغٍ ِْٖٓ ثَؼْؼٌُُْْ ؤُْٗضََ ؤًَْ مًََوٍ ِْٖٓ ِٓنٌُْْْ ػَبٍَِٓ ػََََٔ ؤُػِْغُ ال ؤَِِّٗ هَثُّيُْْ َُيُْْ كَبٍْزَغَبةَ﴿ - ٜ٘ٔ

 صٌََاثبً األَْٗيَبهُ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْوُِ عَنَّبدٍ ًَألكْفَِِنَّيُْْ ٍَِّْئَبرِيِْْ ػَنْيُْْ ألًَلِّوََّٕ ًَهُزٌُِِا ًَهَبرٌَُِا ٍَجِِِِْ كِِ ًَؤًُمًُا كَِّبهِىِْْ ِْٖٓ ًَؤُفْوِعٌُا
 ﴾اُضٌََّاةِ ُٖؽَُْ ػِنْلَهُ ًَاَُِّوُ اَُِّوِ ػِنْلِ ِْٖٓ

كانت ُّٔٓكنز العماؿ خرب)ًإذىٍا أىرىٍادى للاي أىٍف يىٍستىًجٍيبى ًلعىٍبدو أىًذفى لىوي ُب الدُّعىٍاًء( عن النيب )ص(:
 َأوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َعاِملٍ  َعَملَ  ُأِضيعُ  ال )َأّنِ ستجابة الدعاء مفتوحة كمصحوبة ابلتوجو الركحي ا

ٰبث ٫بو العمل الذم فيو سعادة الدنيا كاآلخرة، فليس الدعاء ٦برد تلفظ  بَػْعٍض( نْ مِ  أُنْػَثى بَػْعُضُكمْ 
نفتاح طريق السعي ٫بو التكامل كركزت اآلية على حقيقة مهمة ىي ا ابللساف بعيدان عن العمل ،

أماـ الذكور كاإلانث فكلهم أبناء آدـ كيرجعوف إٔب أصل كاحد ، كٲبتلكوف إمكاانت التكامل كىم 
ُب اإلنسانية كإف إختلفت الوظائف كا٤بسؤكليات ألحدٮبا عن اآلخر كلكن ٯبمعهما كحدة  سواء

ىدؼ ىو بناء أسرة صا٢بة انفعة ، فبل تفاضل إاٌل ابلتقول ، كهبذا يقضي اإلسبلـ على كل 
كر ، الذكر من األنثى ، كاألنثى من الذ  بَػْعٍض( ِمنْ  )بَػْعُضُكمْ التصورات الناقصة كا٤بتطرفة ضد ا٤برأة 

فإذا كنتم مشَبكْب ُب األصل فكذلك مشَبكوف ُب األجر كالتكاليف كا٤بعاانة بعد أف ربط سبحانو 
ا١بزاء ابلعمل الصاّب ال ابلنسب كالعنصركالقومية كاللوف ، ٌٍب بٌْب األعماؿ الٍب يضاعف هبا الثواب 

،  يفقد األمن كالرزؽ فيوخركج ا٤بؤمن من كطنو ُب ظركؼ موضوعية الذم  َىاَجُروا( )فَالَِّذينَ  -ٔ
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 َسِبيِلي( ِف  )َوُأوُذوا -ٖكىو التهجّب القسرم اإلرىايب اجملـر الظآب ، ِدََيرِِىْم(  ِمنْ  )َوُأْخرُِجوا -ٕ
 )َوقَاتَػُلوا -ٗكٙبمل أنواع ا٤بعاانة من أجل للا كُب سبيل نصرة دين للا كُب هنضة اجملتمع ا٤بسلم ، 

ُهمْ  )ألَكفَِّرفَّ ستشهدكا ُب سبيل نصرة ا٢بق كا٢بقوؽ اجاىدكا كضحوا ك  َوقُِتُلوا(  َسيَِّئاهِتِْم( َعنػْ
فٌ  ألَكفَِّرفَّ   ِمنْ  جَتِْري َجنَّاتٍ  )َوألْدِخَلنػَُّهمْ ىؤالء ٲبحو للا سيئاهتم كيغفرىا ٥بم  كلُّ   ،: أل٧بيوٌف كألسَبي

( ِعْندِ  ِمنْ  ثَػَواِبً  األَنْػَهارُ  ََتِْتَها م ثواابن ليس كمثلو ثواب كما انو سبحانو ليس  كفوؽ ذلك يثيبه اّلِلَِّ
ىذا الثواب مقركف اب٤بفاجأة كالبشارات كالكرامات كقولو  .الثػََّواِب( ُحْسنُ  ِعْنَدهُ  )َواّلِلَُّ كمثلو شيء 

ـَ  َخاؼَ  َمنْ  َوَأمَّا﴿ ف ، ُْ-َْازعات/الن ﴾اْلَمْأَوى ِىيَ  اجْلَنَّةَ  فَِإفَّ  ، اَْلََوى َعنْ  النػَّْفسَ  َونَػَهى رَبِّوِ  َمَقا
ٍارًًه ًمًكٍاًرـه غرر الكم ٍارًًه تػينىٍاؿي ا١بٍىنَّةي( كىاًبٍلمىكى  نٍ ، لى اى ٥بى  يى إاٌل الٌساعً  ةً اب١بنى  فوزى يى  نٍ )لى  وفيو أيضاً  .: )اًبٍلمىكى

 (.وي سي فى نػى  دى اىى جى  نٍ إالٌ مى  ةى نى ا١بى  وزى ٰبىي 
 ﴾اُْجِالكِ كِِ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ رَوَُِّتُ َّـُوََّّٗيَ ال﴿ - ٜٙٔ
: كاف اليهود كا٤بشركوف يتجركف كيتنعموف أبرابح كثّبة ، فقاؿ بعض  سبب النزوؿ .معُّ نػى : تػى  تَػَقل ب

ا٤بسلمْب إف أعداء للا ُب رفاىية من العيش ك٫بن ا٤بؤمنْب قد ىلكنا من ا١بوع فنزلت ، كإف نزلت 
ك أيها السامع تنقل : ال ٱبدعنَّ  نَّكَ يَػُغرَّ  ال:  املعىن .ٖبصوص السبب كلكن أريد ٥با عمـو ا٤بعُب

الذين كفركا كتنعمهم ُب الببلد كٙبكمهم ابلعباد ٗبا٥بم من جاه كسلطاف كهنبوا األقوات كاألرزاؽ فا 
تػىرى )فف هنج الببلغة: سبحانو ٲبهلهم كال يهملهم  لىقىٍد سى أىنَّوي غىفىرى  ،وللا ى ، ُٗٔالتفسّب ا٤ببْب ص (حىٌبَّ كى

أىنَّوي أىٍعٌذرى ! كقولو كىأىنَّوي أى  أىنَّوي أىٮٍبىلى ، كىأىنَّوي أىٍنذىرى حىٌبَّ كى  فَػَتْحَنا ِبوِ  ذُكُِّروا َما َنُسوا فَػَلمَّا﴿ٍمهىلى حىٌبَّ كى
 .ْْنعاـ/األ ﴾ُمْبِلُسوفَ  ُىمْ  فَِإَذا بَػْغَتةً  َأَخْذَنُىمْ  ُأوُتوا مبَا َفرُِحوا ِإَذا َحَّتَّ  َشْيءٍ  ُكلِّ  أَبْػَوابَ  َعَلْيِهمْ 
 ﴾أُِْيَبكُ ًَثِئٌَْ عَيَنَُّْ َٓإًَْاىُْْ صَُّْ هٌََِِْ َٓزَبعٌ﴿ - ٜٚٔ
فهو ٦برد متاع يستذكقو  ،كتبعات كثّبة ،كلٌذات يسّبة عابرة ،: ككل نعيم الدنيا قليل َقِليلٌ  َمَتاعٌ 

اآلخرة ك)الى فهو متاع ظاىره يغر كيسر كابطنو يضر ، كىو قليل أيضان مقابل نعيم  ،الطغاة قليبلن 
ثىًل مىٍا ٯبىٍعىلي أىحىدىكيٍم ًإٍصبػىعىوي ُب  عن النيب )ص(عىٍيشى ًإالَّ عىٍيشي اآلًخرىًة(  نٍػيىٍا ُب اآلًخرىًة ًإالَّ كىمى : )مىٍا الدُّ

ٍا اٍليىًم )البحر( فػىٍليػىٍنظيٍر ًِبى يػىٍرًجٍع( مصّبىم الذم  اُد(اْلِمهَ  َوبِْئسَ  َجَهنَّمُ  َمْأَواُىمْ  )ثَّ  ُُٗ/ّٕالبحار ىىذى
ٍرءي  نىفسىوي( ىي جهنم تضمهم إليها كاي  يىضىعي  حىٍيثي  أيككف إليو كمٌهدكه ألنفسهم كالفراش، ك)اٍلمى

تىًهٍي الى  للخيبة كا٣بذالف من كاف فراشو كموضع راحتو جهنم ! كىكذا الًَّذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ
أي، كىالًَّذٍم ال ريكياٍ عن اإلماـ علي )ع(اٍلبىٍاًطلي!  يىضيرُّهي  ا٢بٍىقُّ  عيوي يػىنػٍفى  يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى رىان  : )ًإٍحذى اٍ  انٍى  بىًعيده، قػىٍعريىى

ابػيهىا شىًدٍيده، كىحىرُّىىا ًدٍيده  كىعىذى شرح  (فيها كربةه  رجي فى ،ػ كال تػي وةه عى فيها دى  عي مى سى ، كال تي ةه ٞبىى ليس فيها رى  اره ، دى جى
 .ُٓٔ/ُٓالنهج 
 ﴾ُِألَثْوَاه فَْْوٌ اَُِّوِ ػِنْلَ ًََٓب اَُِّوِ ػِنْلِ ِْٖٓ ُٗيُالً كِْيَب فَبُِلَِّٖ األَْٗيَبهُ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْوُِ عَنَّبدٌ َُيُْْ هَثَّيُْْ ارَّوٌَْا َّٖاَُّنِ ٌَُِْٖ﴿-ٜٛٔ
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ٍنًب( يثٍب ا٤بتقْب كيستضفهم ُب جنتو بنعي ًر الذَّ م دائم أكثر كمن يعاقب اجملرمْب ك)اٍلعيقيويبىةي عىلىى قىدى
يػٍره  : )مىا عن اإلماـ علي )ع(،  ِفيَها( َخاِلِدينَ  األَنْػَهارُ  ََتِْتَها ِمنْ  جَتِْري َجنَّاتٌ  )ََلُمْ ستحقاؽ من اال  خى

هي  ًٖبىٍّبو  هي  ًبشىروٌ  شىرٌّ  كىالى  اىلنَّاري ، بػىٍعدى  اىلنَّارً  ديكفى  بىبلىءو  كيلُّ كى  ٧بىٍقيوره ، فػىهيوى  اى١بٍىنَّةً  ديكفى  نىًعيمو  اى١بٍىنَّةي، كىكيلُّ  بػىٍعدى
( ِعْندِ  ِمنْ  )نُػُزالً ، تشّب اآلية إٔب أف النازلْب ََِ/ٖالبحار عىاًفيىةه( جعل ا١بنات نزالن ٥بم ، ُب ا١بنة  اّلِلَِّ

 عن النيب )ص(: كا٤بعنوية ُب ا١بنة  ىم ُب ضيافة للا ٰبفهم بلطفو كٱبصهم ٔبوده أبنواع النعم ا٤بادية
عىتٍ  أيذيفه  كىالى  رىأىتٍ  عىٍْبه  الى  مىاٍ  ًْبى ا٢بً الصى  مى ادً بى عً لً  تي دٍ دى عى أى )قاؿ للا تعأب  بىشىرو(  قػىٍلبً  عىلىى خىطىرى  كىالى  ٠بًى
رٌ  اّلِلَِّ  ِعْندَ  )َوَما، َّْٗٔكنز العماؿ خرب  َفبل﴿مقاـ األبرار أ٠بى من مقاـ ا٤بتقْب كقولو  ِلؤلَبْػَرار( َخيػْ

، كما عنده من الكرامة ُٕالسجدة/ ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا مبَا َجَزاءً  َأْعُيٍ  قُػرَّةِ  ِمنْ  مْ َلَُ  ُأْخِفيَ  َما نَػْفسٌ  تَػْعَلمُ 
كأيضان ما  .الدائمة أفضل ٩با يتقلب فيو الذين كفركا من متاع قليل مؤقت لٌذاتو قصّبة كتبعاتو كثّبة

( ِعْندِ  نْ مِ  )نُػُزالً :  فائدة .عند للا بعد ذلك النعيم لؤلبرار خّبه من ذلك كلو ُب ىذا النزؿ ا٤بميز  اّلِلَِّ
 )ِعْندِ النموذجي الكرامة العظمى للمتقْب ألهنا من عند للا تعأب كىم ُب ضيافة للا كىذه العندية 

) فيها الشرؼ الكرٙب كا٤بنزلة العظيمة ٥بم ، كفيو إشارة إٔب عدـ تناىي ذلك النٌػزيؿ كميةككيفية  اّلِلَِّ
رٌ  اّلِلَِّ  ِعْندَ  )َوَماتناىى نعمو كال يقل كرمو ٥بم من كل جهة كمدة فإنو من عند من ال ت ِلؤلَبْػَراِر(  َخيػْ

نعم أخرل ال هناية ٥با ، كالتفنن ُب النعم لبياف أف األكٔب من النعم ا١بسمانية كىذه النعم ا٤بعنوية 
 ﴾َأْكبَػرُ  اّلِلَِّ  نْ مِ  َوِرْضَوافٌ ﴿كاللذة الركحية كالقرب إٔب للا تعأب كا٣بطوة لديو كلقائو عز كجل 

 .، فهذه كرامة أخرل لؤلبرار زائدة عما كانت للمتقْب ِٕالتوبة/
 هَِِْالً صََٔنبً اَُِّوِ ثِأَّبدِ َّشْزَوًَُٕ ال َُِِّوِ فَبشِؼِنيَ بَُِْْيِْْ ؤُْٗيٍَِ ًََٓب بٌَُُِْْْْ ؤُْٗيٍَِ ًََٓب ثِبَُِّوِ ُّآُِْٖ ََُْٖٔ اٌُِْزَبةِ ؤَىَِْ ِْٖٓ ًَبَِّٕ﴿ - ٜٜٔ

 ﴾اُْؾََِبةِ ٍَوِّغُ اَُِّوَ بَِّٕ هَثِّيِْْ ػِنْلَ ؤَعْوُىُْْ َُيُْْ ؤًَُُْئِيَ
ليس كل أىل الكتاب ملة ضالة ، كإ٭با منهم من نبذ العناد ككره التعصب ككانوا مع ا٢بق 

رآف كما ستقاموا على هنجو ، كآمنوا ابلكتب السماكية ا٤بنزلة إليكم من القاكاإلنصاؼ كآمنوا اب ك 
أنزؿ إليهم من التوراة كاإل٪بيل ، كٓب تساـك على آايت للا كأحكامو كٓب ٙبٌرؼ فيها شيء ، ىؤالء 

 )َخاِشِعيَ أصحاب النفوس الطيبة كالقلوب السليمة ، ككاف إٲباف ىذه الطائفة عميقان فخشعت  
) كاحد أحد فكفاىم الوجوه  خاضعْب  ، كمتبعْب ىداه كيريدكف رضاه ، فتوجهوا إٔب كجو  ّلِِلَِّ
هم أبقوا٥بم كأفعا٥بم كٓب ها ، كىكذا خضعوا  بكلًٌ ها، كٙبٌملوا ٮبٌان كاحدان فكفاىم ا٥بمـو كلُّ كلُّ 

ٚبتلف أفعا٥بم عن أقوا٥بم كٓب ٚبتلف حقائقهم عن مٌدعياهتم ، فخشعت قلوهبم كما خشعت 
نو تفيض على الشخصية ٗبشاعر طيبة جوارحهم كا٣بشوع ٜبرة اإلٲباف الصحيح كخشية القلب  كم

عندىم منهج للا ىو قيمة القيم كدكنو القيم األخرل  َقِليبًل( ََثَناً  اّلِلَِّ  ِِبََيتِ  َيْشتَػُروفَ  )الصادقة ، 
يػٍره  ىيوى  اًبلًَّذم أىٍدٗبى  ىيوى  لذلك ال يستبدلوف الًَّذم ىم كجاء أجر  َربِِّْم( ِعْندَ  َأْجُرُىمْ  ََلُمْ  )ُأْوَلِئكَ خى

مطلق ببل ٙبديد ألف فيو ا٤بفاجأة، فا٤بكافأة األخركية غّب ٧بدكدة ٔبنس أك بقـو أك أب٠باء كإ٭با 
تتعلق ابلصفات ، ككل من تشملو الصفات اإلٲبانية يدخل ليأخذ مقامو ا٤بناسب ، كىذا يدؿ أف 
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 َأْجَرُىمْ  يُػْؤتَػْوفَ  ِئكَ ُأْولَ ﴿من كل ملة ، كقولو النافعة ىي الفرقة ا٤بؤمنة الصا٢بة  الفرقة الناجية()
 َمنْ  َوالنََّصاَرى َوالصَّابُِئوفَ  َىاُدوا َوالَِّذينَ  آَمُنوا الَِّذينَ  ِإفَّ ﴿، كقولو  ْٓالقصص/َصبَػُروا﴾  مبَا َمرَّتَػْيِ 
 اّلِلََّ  )ِإفَّ ،  ٗٔئدة/ا٤با ﴾ََيَْزنُوفَ  ُىمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  َفبل َصاِلاً  َوَعِملَ  اآلِخرِ  َواْليَػْوـِ  ِِبّلِلَِّ  آَمنَ 

  الَِْساِب( َسرِيعُ 
لنفوذ علمو ٔبميع الكائنات كيعلم لكل عبد ما يستحق من الثواب كالعقاب كال ٚبفى عليو خافية 
كقد ييسرًٌع للا تعأب ُب حساب عبده فيعطيو ما يستحق ُب دنياه ، كللا سريع ا٢بساب ُب اآلخرة 

، فبل يقع  ٔا٢بشر/ ﴾َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َواّلِلَُّ ﴿البصر ! فيحاسب ا٣ببلئق كلهم ُب مقدار ٤بح 
إبطاء بسبب اإلحصاء ا٤بكتوب ُب صحف أعما٥بم فهناؾ الصورة كالصوت كالنية ككأهنا )فلم( 

 َوال َصِغريَةً  يُػَغاِدرُ  ال اْلِكَتابِ  َىَذا َماؿِ ﴿متحرؾ كاقعي حي يصوًٌر سٌرىم كعبلنيتهم ككل حاالهتم 
اإلماـ علي  ُسئل .ْٗالكهف/ ﴾َأَحداً  رَب كَ  َيْظِلمُ  َوال َحاِضراً  َعِمُلوا َما َوَوَجُدوا َأْحَصاَىا ِإالَّ  ةً َكِبريَ 
ثٍػرىهًتًمٍ  عىلىى ا٣بٍىٍلقى  للاي  ٰبيىٍاًسبي  )كىٍيفى  :)ع( ثٍػرىهًتًٍم( عىلىى يػىٍرزيقػيهيمٍ  كىمىا(: ع) فػىقىاؿى  ؟كى ، ُِٕ/ٕالبحار كى

: فائدةعن ٧باسبة غّبه ، كٰباسب ا١بميع ُب كقت كاحد! كبقدرة قادر،  فبل يشغلو ٧باسبة أحد
ن م( ٰباسب كل عمل ٗبجرد كقوعو ببلمهلة، فيو داللة إٔب أف ا١بزاء كاقع ًإفَّ اَللَّى سىرًيعي ا٢بًٍسىابً )

كختم للا سبحانو كتعأب ىذه  غّب فصل كال مهل، إاٌل أف ظرؼ ظهوره ىو ذلك اليـو ا٢باسم!
 بوصية مهمة فقاؿ : السورة
 ﴾رُلِِْؾٌَُٕ َُؼٌََُِّْْ اَُِّوَ ًَارَّوٌُا ًَهَاثِـٌُا ًَطَبثِوًُا اطْجِوًُا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٕٓٓ

يرشد القرآف الكرٙب ا٤بؤمنْب كيهديهم للٍب ىي أقـو فيجمعهم على اإلٲباف كالوحدة اإلجتماعية 
لعناصر البلـز توفرىا ُب اجملتمع ا٤بسلم الذم يسّب ٫بو التقدـ كا٤بصاّب ا٤بشَبكة كيبْب ٥بم أىم ا

العقيدة اإلٲبانية السليمة كالٍب يقـو عليها  -ٔا٢بضارم فذكر األىم حٌب تصل إٔب ا٤بهم كىي : 
كىذا ما حققو )نظاـ متكامل يصلح للحياة اإلنسانية السعيدة ، كاإلٲباف التاـ بتلك العقيدة 

ستمرار على الطاعة ُب إثبتوا على ٘بنب ا٤بعاصي كاال )اْصِبُوا( -ٕ، آَمُنوا( لَِّذينَ ا َأيػ َها َيَ ا٣بطاب 
إقامة النظاـ اإل٥بي متجاكزين ٝبيع العقبات ُب الطريق كالصرب شجاعة كصرب ساعة فيو خّب كثّب 

لعاـ كىو الصرب درجة أعلى من الصرب ا )َوَصاِبُروا( -ٖ،  ْٔاألنفاؿ/ ﴾الصَّاِبرِينَ  َمعَ  اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿
ا٣باص كبو تدرؾ الرغائب ، أٍف يصرب بعضكم على بعض حٌب تتوحد كلمتكم كتقول صفوفكم 

متدادات العدكانية ُب اجملتمع اإلسبلمي ، نعم ا٣بلق كيهابكم عدككم ، ٖبلق جبهة قوية تقارع اال
 )َورَاِبُطوا( -ٗزلل.كركه فإنو يعصم القلب من الالتصرٌب ُب سبيل للا ، عٌودنفسك التصرٌب على ا٤ب

ا٤برابطة أعم كأىم من ا٤بصابرة ، كىي إٯباد ا١بماعة ا٤برتبطة ُب قواىا كا٤بتعاكنة ُب أدائها كا٤بنظمة ُب 
ٚبطيطاهتا ُب الشدة كالرخاء من أجل حفظ ا٢بدكد كالثغور اإلسبلمية ا٤بادية كا٤بعنوية كالفكرية ، 

ية دينكم كأنفسكم ك٦بتمعكم حٌب ال تفاجئكم كمراقبة العدك كإضعافو كالتخٌلص من شره ٢بما
َنا َأْفرِغْ  رَبػََّنا﴿ا٥بجمات ا٤بباغتة ألعدائكم كتنزؿ ا٤بعونة على قدر الببلء   َأْقَداَمَنا َوثَػبِّتْ  َصْباً  َعَليػْ
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 للاى  ًإتػَّقىى )فىمىنٍ مراقبة للا ُب كل حاؿ  اّلِلََّ( )َواتػَُّقوا،  َِٓالبقرة/ ﴾اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْوـِ  َعَلى َواْنُصْرنَ 
بنيل ٝبيع مقامات الشرؼ كالكرامة ُب  تُػْفِلُحوَف( )َلَعلَُّكمْ تقوا النقائص كعا١بوا األخطاء اك  كىقىٍاهي(

تزكية الدنيا كاآلخرة ، كالسيما ا٤براتب الثبلثة كىي الصرب على كماؿ الطاعات )كمصابرة( النفس ُب 
 ستقامة سلوكها.اعاداهتا ك 

عتداء ا)كا٤برابطة( ٢بماية اجملتمع ا٤بسلم من كل السيئة اٍلعىٍادىًة(  بىةي لى غى اٍلًعبىٍادىًة  فضلي )أى  ف غرر الكم:
ةٍ  ِمنْ  اْسَتَطْعُتمْ  َما ََلُمْ  َوَأِعد وا﴿ ، فإذا حصلت ىذه ا٤بقومات األىم مع توفر ما ىو َٔاألنفاؿ/ ﴾قُػوَّ

تدفع إٔب ٙبقيق النصر اإل٥بي كأخذ الدكر  مهم مع األخذ أبسباب التقدـ كالنهضة ا٢بضارية، فإهنا
 ﴾اْلَكاِفرِينَ  َكْيدِ  ُموِىنُ  اّلِلََّ  َوَأفَّ  َذِلُكمْ ﴿القيادم كالرايدم رغم كل القول العسكرية ا٥بائلة لؤلعداء 

ً  عىلىى اٍلمىصىاًٍئبً  : )إٍصربيكياٍ عن اإلماـ الصادؽ )ع( ، ُٖاألنفاؿ/ ًبطيويٍا عىلىى مىٍن ، كىرىاٍ كىصىاًٍبريكيٍا عىلىى اٍلًفًبى
لىةو  : )حىرىسي )ص( لنيبا وعن ،ِّٗ/ِكنز الدقائقتػىٍقتىديكيفى ًبًو(  لىةو  أىٍلفً  ًمنٍ  أىٍفضىلي  تػىعىأبى  للاً  سىًبيلً  ُب  لىيػٍ  لىيػٍ

ـي  اٍ  يػيقىا ليهى ـي  لىيػٍ ، ةه دى احً كى  دى عٍ بػى  ةه دى احً كى  ىاركي ظً تى : )رىاًٍبطيويٍا الصَّلىوىٍاًت أم إنػٍ  )ع( علي اإلماـ وعن نػىهىاريىىا( ، كىييصىٍا
  .ِٔٓ/٦ِبمع البياف (ذً نئً يى حى  نٍ كي تى  ٓبىٍ  ةي طى ابى ا٤بري  ألفَّ 

ـى ٥بىىا عن اإلماـ علي )ع( :فائدة ٍا فػىيىًجبي عىلىى اٍلعىٍاًقًل أىٍف يػىنىٍا تىًهيى ًإلىيػٍهى : )ًإفَّ لًٍلًمحىًن غىٍاايىٍته الىبيدَّ أىٍف تػىنػٍ
ٍا أم )يصرب ٍا( ًإٔبى ًإٍدابىٍرًىى لىًة عىٍن ًإقٍػبىٍا٥ًبىٍا زايىٍدىةه ًفيػٍهى هًتىٍا اًب٢ٍبًيػٍ اٍبىدى أم  ،ٕٗصٖٕالبحار حٌب ٘بوز( فىًإفَّ ميكى
: صرب على ما تكره ، كصرب على ما ٙبب، كصرب على ا٤بعصية أقساـ الصبزايدة ُب مكركىها ! 

ىو صرب ُب  )صب مجيل( جتناهبا ، كصرب على الطاعة إللتزامها ، كصرب على ا٤بصيبة لتجاكزىاال
ىو الصرب ُب غّب  )وصب ذليل(، ٓا٤بعارج/ ﴾مجَِيبلً  َصْباً  فَاْصِبْ ﴿موضعو ا٤بناسب ببل شكول 

 فَاْصِبُوا اْصَلْوَىا﴿موضعو صرب فيو شكول عندئذو ال يسمى صرب كإ٭ٌبا خنوع كخضوع ذليل كقولو 
َا َعَلْيُكمْ  َسَواءٌ  َتْصِبُوا ال َأوْ  : التوازف ٖ٘ف هنج الببلغة كتاب، ُٔالطور/﴾تَػْعَمُلوفَ  ُكنُتمْ  َما ْوفَ جُتْزَ  ِإمنَّ

ؾى  لىةى  ُب مطالب اإلنساف )ًإايَّ اهًنىا ًعٍندى  ( ًفيهىارى أخي )التَّ  اىلتػَّقىسُّطى  أىكً  ،أىكىاهًنىا قػىٍبلى  اًبأليميورً  كىاىٍلعىجى  أىكً  ًإٍمكى
ٍاجىةى  اٍ  اىللَّجى   .ًاٍستػىٍوضىحىٍت!( ًإذىا ( عىنػٍهىافى عٍ )الضى  ٍلوىٍىنى أىًك اى  ،تػىنىكَّرىتٍ  ًإذىا ًفيهى

 ِرْضَوانَوُ  اتػََّبعَ  َمنْ  اّلِلَُّ  ِبوِ  يَػْهِدي ، ُمِبيٌ  وَِكَتابٌ  نُورٌ  اّلِلَِّ  ِمنْ  َجاءَُكمْ  َقدْ ﴿: قولو تعاىلوف اْلتاـ نقوؿ 
  .ٓٔيونس/(اْلَعاَلِميَ  َأِف اْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِّ )وآخر دعوان ، ُٔ-ُٓا٤بائدة/ ﴾السَّبلـِ  ُسُبلَ 

لسورة آؿ عمراف ، بقدري ال بقدرىا ، جبهٍد متواصل، فلّلو ( َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر)مّت بعوف هللا تعاىل 
/مجادى ٘ٔالمد واملّنة، وِبلمد تتم  الّصالات وتزداد البكات وتدفع النقمات بتأريخ 

الكاظمية، -يحها عّدة مّرات وتدقيقها ف بغدادـ مع تصح ٕٗٔٓ/٘/ٖٕىػ املوافق  ٖٙٗٔاألوىل/
 .داعي هللا تعاىل أف يُعيننا على تكملة بقية الس ور القرآنية الكرَية ، إّف رّب مسيٌع جميب الد عاء

بقلم الباحث : مكي قاسم البغدادي
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 : من مقاصد السورة
 ُٕٔ، عدد آايهتا  ٖٓاآلية/ ﴾َأْىِلَها ِإىَل  اأَلَماَنتِ  واتُػَؤد   َأفْ  أيَُْمرُُكمْ  اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿كلها مدنية إالٌ قولو   

آية ، ا١بزء الرابع، سورة مليئة ابألحكاـ الشرعية الٍب تتعلق اب٤برأة كاألسرة كالدكلة كاجملتمع ، 
كاأليتاـ كا٤بّباث كالكسب كالزكاج كحسن ا٤بعاشرة بْب الزكجْب كإنصاؼ ا٤برأة إبعطائها حقوقها  

كا٤بهر ليس ٜبنان للمرأة كإ٭ٌبا ىدية توثًٌق  ﴾النَِّساءِ  َعَلى قَػوَّاُموفَ  الّرَِجاؿُ ﴿اث كمعُب كا٤بهر كا٤بّب 
ٍاديكيٍا ٙبىىاٍبػُّوياٍ( كتدٙب العشرة كتربط القلوب ، كأمرت ابإلحساف ُب كٌل شيء، كاال ستعداد اٌبة )تػىهى

سلمْب كالدكؿ األخرل ، كذكرت لؤلمن الداخلي كا٣بارجي، ككضع قواعد العبلقات الدكلية بْب ا٤ب
ك٠بيت  .ا١بهاد كأٮبيتو ضد األعداء كالسيما ا٤بنافقْب كنبهت السورة من ٨باطر اليهود كالنصارل

كصارت سورة  )سورة النساء الكبى(سورة النساء لكثرة ما فيها من أحكاـ النساء فقيل عنها 
ٍاًء ُب كيلًٌ ٝبييعىةو ):  (ع) علي اإلماـ عن: فضلها  .)سورة النساء الصغرى(الطبلؽ  مىٍن قػىرىأى سيويرىةى النًٌسى

: راجع فضل سورة البقرة )كل فضل  مبلحظة عامة .ّص٦ّبمع البياف (أىًمنى ًمٍن ضىٍغطىًة اٍلقىرٍبً 
 .ستقامة على منهج للا من شركطو(بشرطو كشركطو كاال

 
 ًَارَّوٌُا ًَََِٗبءً ًَضِرياً هِعَبالً ِٓنْئَُب ًَثَشَّ ىًَْعَيَب ِٓنْيَب ًَفََِنَ ًَاؽِلَحٍ َٗلٌٍْ ِْٖٓ ْْفََِوٌَُ اَُّنُِ هَثٌَُّْْ ارَّوٌُا اُنَّبًُ ؤَُّّيَب َّب﴿ -ٔ

 ﴾هَهِْجبً ػٌََُِْْْْ ًَبَٕ اَُِّوَ بَِّٕ ًَاألَهْؽَبَّ ثِوِ رََََبءٌََُُٕ اَُّنُِ اَُِّوَ
ابلتمسك على  رَبَُّكْم( )اتػَُّقوآب أف اآلية ظاىرىا أنيق كابطنها عميق ، ا٣بطاب لكل الناس ُب العا

طاعتو كالتورع عن معصيتو ، عن طريق التقول تستطيع أف تعلم نظاـ كأحكاـ كفلسفة النفس 
الواحدة ُب القرآف ألف ابلتقول تنفتح عليك آفاؽ ا٢بقيقة لتعرؼ إٰباءات النص القرآ٘ب كفلسفتو 

 ، كقٌدـ التقول على العلم ِِٖالبقرة/ ﴾اّلِلَُّ  َويُػَعلُِّمُكمْ  اّلِلََّ  َواتػَُّقوا﴿العميقة كالدقيقة كالرقيقة كقولو 
يعِب العبلقة الزكجية تبُب على كحدة النفس ، كىو مصطلح  َواِحَدٍة( نَػْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  )الَِّذي

جديد على العقل البشرم ال يستوعب فلسفتو من أكؿ نظرة كإ٭با ٕباجة إٔب معرفة إٰباءاتو البعيدة 
التو الواسعة، فهذه النفس الواحدة كيف تتحوؿ إٔب حياة الزكجْب ؟ ككأ٭با ىناؾ إنشطار كدال

لوحدة النفس إٔب شطرين متساكيْب بقدرة للا منذ ا٣بلق كالتكوين فيكوف الشطر األكؿ ٤بن ىو 
أكرب من الزكجْب كيكوف الشطر الثا٘ب ٤بن ىو أصغر ، كأراد إبلتقاء شطرم النفس الواحدة ُب 

ة زكجية شرعية دائمة كمتكافئة ٙبقق سكن النفس الواحدة ا٤بوحدة ا٤بٌتحدة ، لتكوف سَبان عبلق
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متدادان للحياة كرقيها ا٤بستمر ، كىكذا القرآف يطرح ىذه الفلسفة إبسلوب اكحصانة كصيانة ك 
َها َتْسُكُنوالِ  َأْزَواجاً  أَنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَ  َأفْ  آََيتِوِ  َوِمنْ ﴿علمي ببلغي ٩بيز آخر :   َوَجَعلَ  ِإَليػْ

َنُكمْ  / ﴾َوَرْْحَةً  َمَودَّةً  بَػيػْ ، كجعل ا٥بدؼ كالعلة من إلتقاء النفس الواحدة ىو السكن  ُِالرـك
الزكجي كا٤بساكنة كحسن ا٤بعاشرة ألهنا حاجة منظمة كمتوازنة كمتبادلة كمتعادلة بْب الزكجْب 

الواحدة يؤدم إٔب ا٣بلل ُب السكن الزكجي الكفوءين ، كأم خلل ُب تطبيق نظاـ كحدة النفس 
راجع كتابنا للمؤلف مكي قاسم البغدادي )السكن كتقلق النفس كأترؽ ، كىذا النظاـ ٕباجة إٔب تفصيل ]

 [.الزوجي املتكافئ ف املنظور القرآن الفريد( دراسة قرآنية َتليلية معاصرة
َها َوَخَلقَ ) َها( (َزْوَجَها ِمنػْ  : خلق للا أحد الزكجْب من بعض النفس الواحدة ، للتبعيض ٗبعُب )ِمنػْ

كخلق البعض اآلخر ٥بذه النفس للزكج اآلخر ، فيكوف الزكجاف جسمْب ُب نفس كاحدة كىذا 
 ِللطَّيِِّبيَ  َوالطَّيَِّباتُ ﴿( اْلُمْؤِمُن ُكْفُؤ اْلُمْؤِمَنةِ ) ا٢بديث الشريف عتبارٰبصل ُب حالة التكافؤ اب

، كىذا يدؿ على أف كيبل  من الزكجْب من نفس كاحدة ، ٮبا من  ِٔالنور/ ﴾لطَّيَِّباتِ لِ  َوالطَّيُِّبوفَ 
: ٮبا ُب نظاـ مقدَّر كمدبَّر كيستند على ا٤بساكاة ، كا٤بساكاة  إذف .أصل كاحد منذ ا٣بلق كالتكوين

لك منذ النشأة حٌب ٙبصل حالة التعاطف كالَباحم بشكل متبادؿ كمتعادؿ كمتوازف بينهما ، بذ
 كا٣برافات. ( كغّبىا من األخطاء إّف هللا خلق حّواء من ضلع آدـيتبْب خطأ مقولة )

ُهَما )َوَبثَّ  كنشر من نظاـ الزكجْب ا٤بتكافئْب من نفس كاحدة بطريق  َوِنَساًء( َكِثرياً  رَِجاالً  ِمنػْ
الآلئق ٢باؿ الرجاؿ  كصف الرجاؿ ابلكثّب دكف النساء لبياف أف (َوِنَساءً  َكِثرياً  رَِجاالً )التوالد 

( ف غرر الكم: شتهار كالآلئق ٕباؿ النساء التسَب كالتعفف الكثرة كاال ٍاًؿ اٍلعىفىٍاؼي ٍاةي ا١بٍىمى )زىكى
ـَ( ِبوِ  َساَءُلوفَ تَ  الَِّذي اّلِلََّ  )َواتػَُّقوا ـَ )ألف كاك  )تقوى األرحاـ(ىناؾ تقول للا ك  َواأَلْرَحا  (َواأَلْرَحا

: إتقوا كخافوا كإحذركا حق األرحاـ فبل تضيعوىا  ومعىن تقوى األرحاـللا ، معطوفة على كإتقوا 
كالتقطعوىا ، كيعطي القرآف الرحم كصلة القرىب أٮبية كبّبة إٔب درجة أنو يذكر )تقول للا( كيذكر 

تعبّب غريب  )وتقوى األرحاـ()تقول األرحاـ( بعد ذكر للا كتقواه إللفات النظر ألٮبيتو ، 
ستئذاف ، كٰبرؾ األحاسيس ؼ كنٌفاذ كيدخل إٔب ا٤بشاعر ببل اغّب متداكؿ كلكنو شفاكعجيب ك 

كالوجداف فعليكم تقويتها كإزالة ا٣بلل ُب كشائجها ، كإصبلح ما فسد منها ، كإعادة صلة ما 
 ِقيباً(رَ  َعَلْيُكمْ  َكافَ  اّلِلََّ  )ِإفَّ نقطع منها ، كتوقوا أف تؤذكىا كتظلموىا كالتقطعوىا كال تغضبوىا ا

فا ىو الرقيب كا٤بشرؼ على تفصيبلت أعمالكم كدكافعها ُب نفوسكم فبل يشرٌع لكم إاٌل ما 
نٍػيىاٍ عن النيب )ص(ينفعكم،  ٍامىكيٍم فىًإنَّوي أىبٍػقىى لىكيٍم ُب ا٢بٍىيىٍاًة الدُّ يػٍره  ،: )يػىقيويؿي للاي تػىعىٍأبى : ًصليويٍا أىٍرحى كىخى

 ،تًٌقىٍاًء للًا كىًصلىًة الرًَّحمً : ).. كىأىمىرى ابً وعن اإلماـ الرضا )ع(، ِّٓ/ٕمواىب الرٞبنلىكيٍم ُبٍى آًخرىًتكيٍم( 
كيف تناسل اْللق من ذرية آدـ  ،ّْٕ/ُنور الثقلْبفىمىٍن ٓبٍى يىًصٍل رىًٞبىوي ٓبٍى يػىتًَّق للاى عىزَّ كىجىلَّ!(
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ـى كىلىدى أىٍربػىعى وعن اإلماـ الباقر )ع( ؟)ع( ةى ذيكيويرو فىأىٍىبىطى للاي ًإلىٍيًهٍم أىٍربػىعىةن ًمنى ا٢ٍبيويًر اٍلًعٍْبً ، فػىزىكَّجى  : )ًإفَّ آدى
ةن ، فػىتػىوىاٍلىديكيٍا ٍبيَّ ًإفَّ للاى رىفػىعىهينَّ(  َواِحَدٍة( نَػْفسٍ  ِمنْ ) فائدة: .ّّْ/ُنور الثقلْب كيلَّ كىٍاًحدو ًمنػٍهيٍم كىٍاًحدى

. إْب كال .ينهم على أساس العرؽ أك اللغة أك الببلد أك اللوفٝبيع البشر من جنس كاحدفبل ٛبييز ب
 ُكلَّ  َأْحَسنَ  الَِّذي﴿بل كلكم من خالق كاحد  ،أحد من الناس إبن السماء كاآلخر إبن األرض

، كلكم من آدـ كآدـ من تراب ٯبمعهما نفس كاحدة موحدة متحدة ٩با  ٕالسجدة/ ﴾َخَلَقوُ  َشْيءٍ 
فإهنا كائن نورا٘ب علوم خفيف شفاؼ  )الروح(نسانية ، أما النفس أك يدؿ أهنما متساكايف ُب اإل

حي متحرؾ ينفذ ُب جوىر أعضاء اإلنساف فتجعل من ىذا ا١بسم الَبايب قيمة كبّبة ، كتسرم 
 فَِإَذا﴿ىذه النفس ُب ا١بسم سرايف ا٤باء ُب الورد كالنار ُب الفحم كالدىن ُب السمسم كقولو 

ستحق ا، فإذا صارت فيو الركح ِٕص/ ﴾َساِجِدينَ  َلوُ  فَػَقُعوا ُروِحي ِمنْ  ِفيوِ  َونَػَفْختُ  َسوَّيْػُتوُ 
 .السجود كالتكرٙب

َها َوَخَلقَ )، ُّا٢بجرات/ ﴾أَتْػَقاُكمْ  اّلِلَِّ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإفَّ ﴿ بْب الزكجْب كحدة ا٣بلقة  (َزْوَجَها ِمنػْ
ت العبلقة الزكجية ا٤بتكافئة على ا٤بساكاة اإلنسانية فبل فضل ١بنس أحدٮبا على اآلخر ٗبعُب خلق

ـَ( ِبوِ  )َتَساَءُلوفَ ، مع تعدد األدكار ككحدة ا٥بدؼ ،   َأَمرَ  َما َيِصُلوفَ  َوالَِّذينَ ﴿كقولو :   َواأَلْرَحا
ـي النٍَّاًس ًإفَّ للاى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ُِالرعد/ ﴾يُوَصلَ  َأفْ  ِبوِ  اّلِلَُّ  ٍا عىزَّ كىجىلَّ  : ُب اآلية )ًىيى أىٍرحى

ٍا ًمٍنوي(،  ٍا أىالى تػىرىل أىنَّوي جىعىلهى ٍا كىعىظَّمىهى : )أىٍعجىلي ا٣بٍىٍّبً ثػىوىٍاابىن ًصلىةي وعن النيب )ص(أىمىرى ًبًصلىًتهى
وعنو ، ٖٖصْٕالبحاركتينفي الفقر(  ،: )ًصلىةي الرًَّحًم تىزًٍيدي ُب العمروعنو )ص( ُُِ/ْٕالبحارالرًَّحًم(

تىةى الرًَّحًم تػيهىوًٌفي ا٢بًٍ  ةي : )ًصلى )ص(  عن اإلماـ الصادؽ )ع( .ْٗصْٕالبحار السُّوًًء( ٍسابى كىتىًقٍي ًميػٍ
 . ْٗصْٕالبحار)الذنوب الٍب تعٌجل الفناء قطيعة الٌرحم( 

 ﴾ًَجِرياً ؽٌُثبً ًَبَٕ بَِّٗوُ ؤٌََْٓاٌُُِْْ بََُِ يُْْؤٌََْٓاَُ رَإًٌُُِْا ًَال ثِبُـَِّّْتِ اُْقَجِْشَ رَزَجَلٌَُُّا ًَال ؤٌََْٓاَُيُْْ اَُْْزَبََٓ ًَآرٌُا﴿ - ٕ
البد أف يكوف الذم يرعى اليتيم كيدير شؤكنو أمينان كفيان  .ا٣بطاب للقائمْب على رعاية األيتاـ

ُلوا )َوالصادقان يعمل ُب مصلحة اليتيم حٌب يبلغ مرتبة الرجاؿ الراشدين   ِِبلطَّيِِّب( اْْلَِبيثَ  تَػتَػَبدَّ
للا الوصي عن التمتع أبمواؿ اليتيم ، ال تعزلوا ألنفسكم طيب ما٥بم كتردكا ٥بم ردمء مالكم كهنى 

 كال ٚبلطوا أموا٥بم مع أموالكمَأْمَواِلُكْم( ِإىَل  َأْمَواََلُمْ  ََتُْكُلوا )َوالأك ضم شيء منها إٔب أمواؿ الوٕب 
، فإف اليتيم ٕباجة إٔب رعاية كٞباية ألنو طفل جرٲبة كربل )َكِبريًا(إٜبان كذنبان  ُحوِبً( َكافَ  )ِإنَّوُ 

أىٍكلي  ،كىلً آ:)شُّري اٍلمى عن النيب )ص(ضعيف، كظلم الضعيف الغافل ا٤بستسلم أشد الظلم عند للا، 
)فىمىٍن ظىلىمى كيرًىىٍت أىايٍَّموي(،كتنٌغص عيشو، حق ا٤بلكية  :ف غرر الكم ،ِٕٔ/ٕٗالبحار مىٍاًؿ اٍليىًتٍيًم(
 فولة لليتامى كالقاصرين.الفردية مك
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 كٌََاؽِلَحً رَؼْلٌُُِا ؤَالَّ فِلْزُْْ كَةِْٕ ًَهُثَبعَ ًَصُالسَ َٓضْنََ اُنََِّبءِ َِٖٓ ٌَُُْْ ؿَبةَ َٓب كَبٌِٗؾٌُا اَُْْزَبََٓ كِِ رُوَِْـٌُا ؤَالَّ فِلْزُْْ ًَبِْٕ﴿ - ٖ

 ﴾ٌارَؼٌُُُ ؤَالَّ ؤَكََْٗ مَُِيَ ؤََّْٔبٌُُْْٗ ٌَََِٓذْ َٓب ؤًَْ
ُب اآلية السابقة خاطب األكصياء ٕبفظ أمواؿ اليتامى ، كُب ىذه اآلية فقد خاطبهم بشأف الزكاج 
من اليتيمات ، حيث كاف األكصياء كغّبىم يتقوف كٰبذركف من الزكاج منهن خوفان من التقصّب 

يطيب ٥بم  ٕبقوقهن كعدـ العدؿ ُب التعامل معهن لو تزكجوا هبن ، كتزكجوا من غّب اليتيمات ٗبا
منهن كحصلت الرغبة هبن على أساس التكافؤ ، على أف ال يتجاكز عددىن األربع ُب الزكاج 
الدائم، كحثت اآلية على العدالة بينهن ُب ا٤بعاملة كالنفقة كحسن ا٤بعاشرة كا٤بباشرة كىذا معُب 

م فتزكجوا ما مالت إليهن نفوسكم أ َوُرَِبَع( َوُثبلثَ  َمثْػىَن  النَِّساءِ  ِمنَ  َلُكمْ  طَابَ  َما )فَانِكُحوا
كقيده ابلعدؿ إٔب أربعة،  أابح التعدد مبعىنمن غّب اليتيمات كاحدة أك إثنتْب أك ثبلاثن أك أربعان ، 

فإف خاؼ الزكج ٗبعُب يتوقع عدـ القدرة على ٙبقيق أدٗب  فَػَواِحَدًة( تَػْعِدُلوا َأالَّ  ِخْفُتمْ  )فَِإفْ 
( العدؿ أساس امللكألف ) ،كجة كاحدة كأيضان على أساس العدؿدرجات العدؿ فعليو اإلكتفاء بز 

اب١بوارم كا٤بملوكات ألف شركطهن أخف ، كال ٯبوز  َأَْيَاُنُكْم( َمَلَكتْ  َما )َأوْ كصبلح كلًٌ أمر 
قتصار على الواحدة ذلك اال تَػُعوُلوا( َأالَّ  َأْدنَ  )َذِلكَ ظلمهن ألف للا ال يرضى لعباده الظلم 

 ظََلمَ  فَػَقدْ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿ب أال ٛبيلوا عن ا٢بق ك٘بوركا كتتجاكزكا ا٢بدكد ابلعدؿ أقر 
  .، كىذا ترغيب على الواحدة كٚبويف من التعدد ُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ 
: اإلنصاؼ كبو تصلح األسرة كتقول ركابطها ، كالعدؿ جينة كاقية ، )ِبلعدؿ(ا٤براد  -ٔ: فائدة

عاشرة كصدؽ : التسوية ُب حسن ا٤ب العدؿكىو زينة اإلٲباف كحياة األحكاـ، كمن  كجنة ابقية ،
 َوَمتُِّعوُىنَّ ﴿عتداؿ النفقة ُب ا٤بلبس كا٤بأكل كا٤بسكن ككل زكج بقدره ا، ك ا٤بعاملة بْب الزكجات

ا٢بب كا١بذب النفسي  ُب، أما ا٤بيل القليب  ِّٔالبقرة/ ﴾َقَدرُهُ  اْلُمْقرِتِ  َوَعَلى َقَدرُهُ  اْلُموِسعِ  َعَلى
  .ُِٗالنساء/ ﴾َحَرْصُتمْ  َوَلوْ  النَِّساءِ  بَػْيَ  تَػْعِدُلوا َأفْ  َتْسَتِطيُعوا َوَلنْ ﴿فبل حرج فيو بقولو تعأب : 

: )عن علة تزكيج الرجل أربع نسوة كٙبرٙب أف تتزكج ا٤برأة أكثر من كاحد  سئل اإلماـ الرضا )ع( -ٕ
ٍاًف أىٍك أىٍكثػىري مً ، ألىفَّ الرَّجيلى ًإذىٍا تػىزى  ٍرأىةي لىٍو كىٍافى ٥بىىٍا زىٍكجى ٍافى اٍلوىلىدي مىٍنسيويابىن ًإلىٍيًو ، كىاٍلمى ٍن كَّجى أىٍربىعى ًنٍسوىةو كى

اٍ  ٍاًحهى ٍلمىوٍارًٍيًث كىُبٍ ذىًلكى فىسىٍادي األىٍنسىٍاًب كىا ،ذىٍلكى ٓبٍى يػيٍعرىٍؼ اٍلوىلىدي ًلمىٍن ىيوى ؟ ًإٍذ ىيٍم ميٍشَبىًكيويفى ُبٍ ًنكى
  .ّٓٓ/ِكنز الدقائق  كىاٍلمىعىٍاًرًؼ(

األصل ُب نظاـ كحدة النفس الٍب تعطيك كحدة سكن ، للزكجة الواحدة الكفؤ أما تعدد  -ٖ
الزكجات ال يوجد فيو نظاـ كحدة النفس كإ٭با تقارب النفوس كالطبائع كا٤بصاّب ، ككلما إزداد 

أف ىناؾ سكنان مشَبكان كعدالة  مبعىنكالتكافؤ ، التقارب إزداد التحابب كالتجاذب كالتآلف 
فهو اآلف ُب زماننا ا٤بعاصر حكمو معٌطل  (َأَْيَاُنُكمْ  َمَلَكتْ  َما َأوْ )أٌما ملك اليمْب  -ٗ .متوقعة

 لعدـ كجود جوارم ك٩بلوكات كا٢بمد . 
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جديدان  تعدد الزكجات ضركرة ُب ظركؼ معينة كىي ليست تشريعان :  )حوؿ تعدد الزوجات( -٘
كإ٭با جاء اإلسبلـ فوجده ببل قيود كال حدكد كبصورة غّب إنسانية كظا٤بة ، فنظمو كىذبو كجعلو 
عبلجان كدكاءن لبعض ا٢باالت الضركرية، فهو رخصة شرعية كليس حكمان كاجب التطبيق ، كىو 

الزكجات فبل حتملتم عدـ حصوؿ العدالة مع اًخٍفتيٍم( كتوقعتم ك  رخصة قائمة على العدؿ ، )فىًإفٍ 
فصار العدؿ أساس التعدد ،  )ِبلعدؿ(تقربوا إٔب حكم التعدد فاإلسبلـ رخٌص ابلتعدد كقٌيده 

يؤيده اإلسبلـ كما حصل بعد  أما التعدد عند توفر شروطوفيكوف التعدد حرامان ببل عدالة ، 
ث فتيات ، ا٢برب العا٤بية الثانية ُب أ٤بانيا حيث زاد عدد النساء فأصبح مقابل كل شاب ثبل

كقفت ا٤بسيحية حائرة حيث ال تبيح ا٤بسيحية التعدد فأخذ الشباب يبيح لنفسو مصاحبة ا٤بئات 
نع  من الفتيات ابلرذيلة ككافقت الكنيسة التعدد كلكن بدكف تسجيل بعقد ر٠بي كمن العجيب ٲبي

ة كحاربوا القيم تعدد الزكجات اب٢ببلؿ كإابحتو اب٢براـ ! حٌب اتجركا اب٤برأة ٘بارة حيوانية مقزز 
: كاف ألسباب  حكمة تعدد زوجات النيب )ص( -ٙكالعفاؼ كالذم ال ينفعو العفاؼ يضره الفساد ! 

سياسية فجذب إليو كبار القبائل ٗبصاىرهتم كعٌلم أتباعو إحَباـ النساء كجعلهن يعلمن النساء 
وؾ كاألمراء كالزانة من اإلسبلـ كاألحكاـ ا٣باصة ابلنساء ما أراد بتعدد الزكجات ما يريده ا٤بل

التمتع ابلنساء، كلو كاف يريد التمتع ابلنساء إلختارىن من حساف األبكار ال من الكهبلت 
ستثناءن من القاعدة االثيبات األرامل ! لذلك صار حكم التعدد أكثرمن أربعة خاصان ابلنيب )ص( 

 .٥بذا السبب
 ﴾َٓوِّئبً ىَنِْئبً كٌٌَُُِهُ َٗلَْبً ِٓنْوُ شَِْءٍ ػَْٖ ٌَُُْْ ؿِجَْٖ ةِْٕكَ ِٗؾَِْخً طَلُهَبرِيَِّٖ اُنََِّبءَ ًَآرٌُا﴿ - ٗ

ٍاديكياٍ أم مهورىن كاملة )ا٤بقدَّـ( )٫ًبٍلىةن( ىدية كعطية للَبغيب كابة ) )َصُدقَاهِتِنَّ(أعطوا النساء  تػىهى
نتظار ادكف مقابل كببل  ( كىذه العطية مبنية على الصدؽ كطيب النفس كتكرٙب للزكجة ، منٙبىىاٍبػُّوياٍ 

عوض منها ، كىذه العطية مفركضة على الزكج ، كٓب يقل )آتوا صدقات النساء( لولٌيها أاي كاف ، 
كأطلق ا٤بهور كٓب ٰبددىا حٌب يكوف كل زكج بقدره ، كال يراد هبا التكثّب كإ٭با التقدير ، كا٤بهر ليس 

عاكسة ٤بعدف الزكجْب ، فإذا كاف الزكج غنيان  ٜبنان للمرأة فهي ال تقٌدر بثمن ، كإ٭با ا٤بهر مرآة
كأعطى مهران قليبلن معناه أنو ٖبيل ، كإذا كاف فقّبان كأعطى كثّبان معناه من أين لك ىذا كىو مدعاة 
للريب ؟! كإذا قبلت الزكجة ا٤بهر من دكف مبلحظة ىذا النظاـ فمعناه أهنا غفلت عن دكرىا ُب 

( كطلب أف يعطي الزكج ا٤بهر لزكجتو فتمتلكو ٫بلة ىدية كىبة  ٍاًد ا٢بًٍسٍ اٍلغىٍفلىةي ًمٍن فىسى التقييم ك)
فإذا ٠بحت بطيب  َمرِيئاً( َىِنيئاً  َفُكُلوهُ  نَػْفساً  ِمْنوُ  َشْيءٍ  َعنْ  َلُكمْ  ِطْبَ  )فَِإفْ كرٲبة خالصة ٥با 

فلو أف  نفسها كبرضاىا من دكف إكراه أف تعطي شيئان من ا٤بهر كليس كلُّ ا٤بهر ، ىبة لزكجها
ٍا )مهرىا(  عن اإلماـ الصادؽ )ع(أيخذه حبلالن طيبان ،  اٍقػىهى ٍا صىدى : )مىٍن تػىزىكَّجى ًإٍمرىأىةن كىٓبٍى يػىٍنًو أىٍف يػيويًفيػٍهى

( ، فيكوف ا٤بهر كا٥ببة من أسباب ا٤بلكية الفردية كدعمان للزكجة ( َِنَْلةً : ) فائدة .فػىهيوى ًعٍندى للًا زىٍافو
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ء ا٤بهور ابلًنٍحلىةن مع كوهنا كاجبة على األزكاج إلفادة اإليتاء عن كماؿ الرضى كالتعبّب عن إيتا
عتبارىا كطيب ا٣باطر ببل مٌن كال أذل كبياف إلحَباـ ا٤برأة كتكرٲبها كدعمها ُب مكانتها ابجملتمع اب

ٝبع  )َصُدقَاهِتِنَّ(ا١بانب األضعف مقابل الرجل ، كا٤بهر حفظ ٢بق ا٤برأة كصيانة لكرامتها ، 
طمئناف اصدقة كىو ا٤بهر الذم ينطلق من مادة الصدؽ االذم يلـز الرجل بو نفسو كينطق بو عن 

عتبار عرُب كٓب ينو الشرع اكرضىن لزكجتو كفيها مرضاة للا ، سواء أكاف ا٤بهر اب٤باؿ أك أم شيء لو 
عند بعض ا٤بلل كالنحل ، إاٌل الناس كقررهتا الشرائع السماكية ستمرت بْباعنو ، كا٤بهر عادة عرفية 

 ، كا٤بهر أخص من ا٥ببة إذ كٌل ىبةو ٫بلة كليست كلُّ ٫بلةو ىبة.
 ﴾َٓؼْوًُكبً هٌَْالً َُيُْْ ًَهٌٌُُُا ًَاًٌَُْىُْْ كِْيَب ًَاهْىُهٌُىُْْ هَِْبٓبً ٌَُُْْ اَُِّوُ عَؼَََ اَُّزِِ ؤٌََْٓاٌَُُْْ اَُُّلَيَبءَ رُاْرٌُا ًَال﴿ - ٘

ستقامتو، ؼ العقوؿ أك ا٤ببذرين الذين ال ٰبسنوف اإلنفاؽ ُب ما ينبغي كال تثق اب: خفا الس َفَهاء
: ا٣بطاب لؤلكلياء الصا٢بْب ال تسلطوا السفهاء الذين ٙبت كاليتكم على أموالكم الٍب املعىن

جعلها للا قيامان ، أم هبا تقـو حاجاهتم كتثبت منافعهم ، ال تزاؿ مصا٢بهم العامة قائمة اثبتة 
رية ا٤بفعوؿ ما دامت أموا٥بم ُب أيدم األكلياء يقوموف بتنميتها ابلتجارة ، كىذا حث على كسا

 ِفيَها )َواْرزُُقوُىمْ قتصد افتقر من ااإلقتصاد كحسن التدبّب كالتقدير ببل ٖبل كال تبذير ، كما 
ىا ك٭بائها أنفقوا عليهم كل ا٢باجات الضركرية كغّبىا بكل أمانة كإخبلص من فوائد َواْكُسوُىْم(

كإف كانوا سفهاء لكنهم ٥بم حقوؽ  َمْعُروفاً( قَػْوالً  ََلُمْ  )َوُقوُلوادكف أصلها حٌب ال تنفذ ابلتدريج 
ٓب يوضع على  الرًٌٍفقى إٌف )عن النيب )ص(: البشر ٯبب أف يعاملوا ابإلحساف كيكلموا ابلرفق كاللْب 

ف غرر كٝباؿ ا٤بعركؼ تكملتو ،  ،51ص74البحار اٍنىوي(ًإالَّ شى  من شيء نػىزىعى كىمىٍا  ،زىانىوي  ًإالَّ  شىٍيءو 
اٍئًًو(الكم ٍعريكيًؼ أىٍحسىني ًمنى ًإبًٍتدى : ٯبب أف ال يستلم السفهاء مواقع مهمة ُب  فائدة .: )ًإٍكًمٍاؿي اٍلمى

كٓب تقل  )َأْمَواَلُكْم(مناصب الدكلة كىم غّب أمناء عليها كعلى أموا٥بم لذلك قالت اآلية الكرٲبة 
)أموا٥بم( كىذا يدفعنا كيف ٙبصل التنمية اإلقتصادية ا٢بضارية للمجتمع كالنضوج الفكرم ألفراده 

 .بدالن من )كأرزقوىم منها( ِفيَها( )َواْرزُُقوُىمْ كزايدة األرابح مع بقاء رأس ا٤باؿ ، لذلك قالت اآلية 
 ؤَْٕ ًَثِلَاهاً بٍِْوَاكبً رَإًٌُُِْىَب ًَال ؤٌََْٓاَُيُْْ بَُِْْيِْْ كَبكْكَؼٌُا هُشْلاً ِٓنْيُْْ آََْٗزُْْ ْٕكَةِ اُنٌَِّبػَ ثََِـٌُا بِمَا ؽَزََّ اَُْْزَبََٓ ًَاثْزٌَُِا﴿ - ٙ

 ًًََلََ ػََِْْيِْْ كَإَشْيِلًُا ؤٌََْٓاَُيُْْ بَُِْْيِْْ كَكَؼْزُْْ كَةِمَا ثِبَُْٔؼْوًُفِ كََِْْإًَُْْ كَوِرياً ًَبَٕ ًََْٖٓ كَََِْْْزَؼْلِقْ ؿَنِّْبً ًَبَٕ ًََْٖٓ ٌَّْجَوًُا

 ﴾ؽََِْجبً ثِبَُِّوِ
 )فَِإفْ بلغوا سن الرشد كيصلحوف للزكاج  النَِّكاَح( بَػَلُغوا ِإَذا )َحَّتَّ ختربكا عقوؿ اليتامى كتصرفاهتم ا

ُهمْ  آَنْسُتمْ  فإف كجدًب منهم ريشدان كصبلحان كحسن تقدير كتدبّب ٩با جعلكم تستأنسوف  ُرْشدًا( ِمنػْ
فهي أمانة عندكم فَبجع األماانت إٔب أىلها بدكف  َأْمَواََلُْم( ِإلَْيِهمْ  )فَاْدفَػُعواتطمئنوف عليهم بو ك 

كتفى اإلسبلـ ابلنظر إٔب أمر البلوغ ُب العبادات كا٢بدكد كالدايت ، أما ُب ا أتخّب كتقصّب ، كقد 
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النضوج للوصوؿ إٔب ما ىو ا٤بعامبلت العامة ، ذات ا٤بوارد ا٤بالية فقد أكجب مع البلوغ الرشد ك 
عتداء على حقوقهم كتبذيران من دافع اال ِإْسَرافًا( ََتُْكُلوَىا )َوالأىم، مع ٘بنب ا٤بفاسد كا٣بسائر 

 )َوَمنْ  .كتنعزؿ كاليتكم على أموا٥بم َيْكبَػُروا( )َأفْ مبادرة كمسارعة إٔب أكلها خوفان من  )َوِبَدارًا(
م كال أيخذ أجران على كصايتو ، فليعف كيتنزه كيَبٌفع عن ماؿ اليتي فَػْلَيْستَػْعِفْف( َغِنّياً  َكافَ 

فليأخذ  ِِبْلَمْعُروِؼ( فَػْلَيْأُكلْ  َفِقرياً  َكافَ  )َوَمنْ ستعفف أبلغ من عفَّ كأنو يطلب زايدة العفة كا
ابلقدر الذم يتعارؼ عليو الناس إنو ضركرم كحاجات أساسية أك بقدر أجرة عملو ا٤بعقولة من 

فإذا سلمتم إٔب اليتامى الراشدين أموا٥بم ،  َعَلْيِهْم( فََأْشِهُدوا َأْمَواََلُمْ  ِإلَْيِهمْ  َدفَػْعُتمْ  )فَِإَذادة دكف زاي
 )وََكَفىفأشهدكا على ذلك شهودان لئبل ٯبحدكا تسلمها كرفعان للخبلؼ كإثبااتن لتأدية ا٢بقوؽ اب٢بق 

ًفيػٍهىةه  عن اإلماـ الباقر )ع(: دة فائ٧باسبان كرقيبان دقيقان.  َحِسيباً( ِِبّلِلَِّ  : )ًإذىٍا عىًلمى الرَّجيلي أىفَّ ًإٍمرىأىتيوي سى
ٍا عىلىى مىاٍ  بىًغ لىوي أىٍف ييسىلًٌطيهيمى ٍاؿى ٓبٍى يػىنػٍ ًفٍيوه يػيٍفًسدي اٍلمى هي سى ٍاًؿ ، كىعىًلمى أىفَّ كىلىدى ةه لًٍلمى كنز لًًو( ميٍفًسدى

: ىو الطفل  واليتيمشرعية إذا كانت الورثة سفهاء ، ، كيدؿ على كجوب الوصية الّْٔ/ِالدقائق
 .إٔب دكف سن الرشد كمبلغ النضوج

 َٗظِْجبً ًَضُوَ ؤًَْ ِٓنْوُ هَََّ َِّٓٔب ًَاألَهْوَثٌَُٕ اٌَُْاُِلَإِ رَوَىَ َِّٓٔب َٗظِْتٌ ًَُِِنََِّبءِ ًَاألَهْوَثٌَُٕ اٌَُْاُِلَإِ رَوَىَ َِّٓٔب َٗظِْتٌ ُِِوِّعَبٍِ﴿ - ٚ

 ﴾َٓلْوًُػبً
لؤلكالد كاألقرابء حظ كسهم من تركة ا٤بيت )اإلرث( كما للبنات كالنساء حظ كسهم أيضان ا١بميع 

سبب  .فيو سواء كىو من عوامل ا٤بلكية الفردية يستوكف ُب أصل ا٤بوركث كإف تفاكتوا ُب قدره
ٰبارب كيذب عن : بعض العرب كانوا ال يورٌثوف النساء كاألطفاؿ كيقولوف إ٭با يرث من النزوؿ

 )َنِصيباً سواء كانت الَبكة قليلة أك كثّبة  َكثُػَر( َأوْ  ِمْنوُ  َقلَّ  )ممَّااألىل فأبطل للا ىذا ا٢بكم 
 لو الوارث أف دليل فيو : فائدة .أسهمان معينة فرضها للا ُب كتابو ا٢بكيم إٔب مستحقيو َمْفُروضاً(

ن ا٤بّباث أبطلو اإلسبلـ أربع آايت متتالية حرماف النساء م كإف حقو يسقط ٓب نصيبو عن أعرض
كيَبؾ األمر للشريعة الٍب  ا٤بوت عند ٗبالو ا٤بالك صلة تنقطع فصلتو كالسنة اإلرث نظاـ لبياف قواعد

 .٠بحت لو أبف يوصي بثلث مالو لينفقها ا٤بوصى إليو ُب ا٣بّب
 ﴾َٓؼْوًُكبً هٌَْالً َُيُْْ ًَهٌٌُُُا ِٓنْوُ كَبهْىُهٌُىُْْ ًَأَََُْبًِنيُ ًََاَُْْزَبَٓ اُْوُوْثََ ؤًٌُُُْا اُْؤََِْخَ ؽَؼَوَ ًَبِمَا﴿ - ٛ

 ِمْنُو( )فَاْرزُُقوُىمْ كإذا حضر الَبكة الفقراء من قرابة ا٤بيت كاليتامى كا٤بساكْب من غّب الوارثْب 
و للتكرٙب ستحباابن كتطييبان ٣باطرىم قبل تقسيمها بْب الورثة كىافأعطوىم شيئان من ىذه الَبكة 

كهبذا تكونوف  .قوالن ٝبيبلن شفافان يرفق هبم كيؤملهم خّبان  َمْعُروفاً( قَػْوالً  ََلُمْ  )َوُقوُلواكتعويد اإلنفاؽ 
 .قد حيلتم دكف ٙبرؾ شعور ا٢بسد كالبغضاء لدل من يثور فيهم ذلك الشعور ٢برماهنم من اإلرث

 ﴾ٍَلِّلاً هٌَْالً ًََُْْوٌٌُُُا اَُِّوَ كََِْْزَّوٌُا ػََِْْيِْْ فَبكٌُا ػِؼَبكبً مُهَِّّّخً يِْْفَِْلِ ِْٖٓ رَوًٌَُا ٌَُْ اَُّنَِّٖ ًََُْْقْشَ﴿ - ٜ
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تذكر أيها الوصي ذريتك الضعاؼ من بعدؾ ، كيف يكوف حا٥بم ، كعامل اليتامى ا٤بسؤكؿ أنت 
 )فَػْليَػتػَُّقواوؾ بو عنهم ٗبثل ما تريد اف يعامل بو أبناؤؾ بعد فقدؾ ، فعامل الناس ٗبا ٙبب أف يعامل

فليخافوا للا ُب أمر اليتامى كليقولوا ٥بم عبارات العطف كا٢بناف كما  َسِديدًا( قَػْوالً  َوْليَػُقوُلوا اّلِلََّ 
: الكبلـ ا٤بفيد ا٤بؤثر الذم يتطابق القوؿ مع العمل ، كىو  القوؿ السديديقولونو ألكالدىم ، ك

 .و النفوس كالبعيد عن ا٣بلل كالكذب كالكبلـ الفارغالقوؿ العادؿ القوٙب ا٤بصيب للحق كتطيب ب
: ىو الكبلـ ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب ُب كقتو ا٤بناسب كأسلوبو ا٤بناسب كُب  والقوؿ السديد

: )اٍلعىٍاًقلي الى يػىتىكىلَّمي ف غرر الكمظركفو ا٤بناسبة لئلنساف ا٤بناسب ، الذم يكوف كالدكاء ا٤بناسب ، 
تً  لُّ ًإالَّ ًٕبىٍاجى يػٍري اٍلكىبلىـً مىٍا قىلَّ كىدىؿَّ كىالى ٲبي ًتًو( كخى  .ًو أىٍك حيجَّ

 ﴾ٍَؼِرياً ًٍَََْظٌََِْْٕ َٗبهاً ثُـٌُِٗيِْْ كِِ َّإًٌَُُِْٕ بََِّٗٔب ظُِْٔبً اَُْْزَبََٓ ؤٌََْٓاٍَ َّإًٌَُُِْٕ اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ - ٓٔ
كعدكاانن كٌلها أك بعضها ، فيكوف حكمهم كحكم  ظُْلمًا(اْليَػَتاَمى  َأْمَواؿَ  أيَُْكُلوفَ  الَِّذينَ  ِإفَّ )

َاالنساء األرامل كا٤بساكْب، أيكلوف أموا٥بم بدكف حق  فما أكلوه من  َنرًا( بُُطوهِنِمْ  ِف  أيَُْكُلوفَ  )ِإمنَّ
ماؿ ظلمان سيأكلونو ُب جهنم كتتحوؿ أموا٥بم ا٢براـ انران ُب بطوهنم ، صورة مفزعة النار ُب البطوف 

وم البطوف ىي النار ٦بسمة على مقياس ٘بسم أعما٥بم الظا٤بة، فهناؾ أيكلوف أمواؿ اليتامى تش
ظلمان ، كىنا أيكلوف ُب بطوهنم انران اب٢بق لتحرؽ كياهنم من داخلهم ! كىذه ا٤بقابلة بْب الذنب 

 ًا(َسِعري  )َوَسَيْصَلْوفَ كالعقاب ، كيكوف القصاص على قدر ا١بناية كا٤برء حيث يضع نفسو 
ابإلضافة ُب بطوهنم انران سيصلوف انران ىائلة مستعرة تشوم الوجوه كٙبرؽ ا١بلود من ا٣بارج ! 

: )مىٍن أىكىلى مىٍاؿى  عن اإلماـ علي )ع(فأحاطت النار هبم من كل جانب من داخلهم كمن خارجهم ، 
ان   .ّٕٓ/ِكنز الدقائق  كىكىابىٍؿي ذىؾى ُبٍ اآلًخرىًة( ،ًدهً سىييٍدرًكيوي كىابىٍؿي ذىًلكى ُبٍ عىًقًبًو ًمٍن بػىعٍ  ،اٍليىًتٍيًم ظيٍلمى

 ًَبَٗذْ ًَبِْٕ رَوَىَ َٓب صُُِضَب كََِيَُّٖ اصْنَزَِْْٖ كٌَْمَ ََِٗبءً ًَُّٖ كَةِْٕ األُٗضََِْْْٖ ؽَظِّ ِٓضَُْ ُِِنًََّوِ ؤًَْالكًُِْْ كِِ اَُِّوُ ٌُّطٌُِْْْ﴿ - ٔٔ
 كَةِْٕ اُضُُِّشُ كَألُِّٓوِ ؤَثٌََاهُ ًًََهِصَوُ ًََُلٌ َُوُ ٌَُّْٖ َُْْ كَةِْٕ ًََُلٌ َُوُ ًَبَٕ بِْٕ رَوَىَ َِّٓٔب اَُُّلًُُ ِٓنْئَُب ًَاؽِلٍ ٌَُُِِّ ٌَّْوًَِألَثَ اُنِّظْقُ كََِيَب ًَاؽِلَحً
 ِْٖٓ كَوِّؼَخً َٗلْؼبً ٌَُُْْ ؤَهْوَةُ ؤَُّّيُْْ رَلْهًَُٕ ال ًَؤَثْنَبئًُُْْ ْْآثَبئًُُ كٍَّْٖ ؤًَْ ثِيَب ٌُّطِِ ًَطَِّْخٍ ثَؼْلِ ِْٖٓ اَُُّلًُُ كَألُِّٓوِ بِفٌَْحٌ َُوُ ًَبَٕ

 ﴾ؽٌَِْٔبً ػَِِْٔبً ًَبَٕ اَُِّوَ بَِّٕ اَُِّوِ
جعل للا نصيب اإلبن من  األُنثَػيَػْيِ( َحظِّ  ِمْثلُ  )ِللذََّكرِ يوجب كيفرض للا ُب شأف مّباث أكالدكم 

إجتماع الذكور كاإلانث ، إف ما يرثو الرجل ضعف ما ترثو ا٤برأة ،  ا٤بّباث مثل نصيب البنتْب عند
ال لفضلو عليها بل ألف مسؤكليتو ا٤بالية عليو أشق كأكسع فيجب عليو النفقة للزكجة كاألكالد ُب  
كل متطلبات ا٢بياة ، ُب حْب أعفيت ا٤برأة من اإلنفاؽ حٌب على نفسها ، فيبقى سهم ا٤برأة من 

حالو ، فالرجل أيخذ ضعف ا٤بّباث كيصرفو بينما ا٤برأة أتخذ النصف كٙبفظو ،  اإلرث ابقيان على
كإف كانت الذرية  اثْػنَػتَػْيِ( فَػْوؽَ  ِنَساءً  ُكنَّ  )فَِإفْ كُب النتيجة يكوف الربح ٥با كا٤بسؤكلية عليو ! 
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 َكاَنتْ  )َوِإفْ لفرض اب تَػَرَؾ( َما ثُػُلثَا )فَػَلُهنَّ نساءن ابلكامل ال ذكر معهن ، ككنَّ أكثر من إثنتْب 
ُهَما َواِحدٍ  )ِلُكلِّ األب كاألـ  )َوألَبَػَوْيِو( تػىرىؾى  ٩بَّا النِّْصُف( فَػَلَها َواِحَدةً   ِإفْ  تَػَرؾَ  ممَّا الس ُدسُ  ِمنػْ

ذكران أك أنثى كاحدان أك أكثر ، كىذا دليل على أف األبوين يشاركاف األكالد ُب  َوَلٌد( َلوُ  َكافَ 
وِ كٓب يكن لو أخوة كإ٫بصر مّباثو أبمو كأبيو  أَبَػَواُه( َوَورِثَوُ  َوَلدٌ  َلوُ  َيُكنْ  لَْ  )فَِإفْ طبقتهم   )َفؤلُمِّ
للميت  َلُو( َكافَ  )فَِإفْ ًإٍف ٓب يكن للميت أخوة ٰبجبوهنا عما زاد عن السدس  تػىرىؾى  ٩بَّا الثػ ُلُث(
لطبقة األبناء كالبنات ال ترث مع كىذا دليل على كوف اإلخوة ُب طبقة اثنية الحقة  )ِإْخَوٌة(

وِ كجودىم ، كلكن إذا كجدكا   َدْيٍن( َأوْ  ِبَا يُوِصي َوِصيَّةٍ  بَػْعدِ  )ِمنْ بدؿ الثلث  الس ُدُس( )َفؤلُمِّ
فالدين يقدـ على الوصية ُب الشريعة حيث أكجبت اإلبتداء بتجهيز ا٤بيت أكالن من تركتو كاثنيان كفاء 

 نَػْفعاً  َلُكمْ  َأقْػَربُ  أَيػ ُهمْ  َتْدُروفَ  ال َوأَبْػَناؤُُكمْ  )آَِبؤُُكمْ نفيذ الوصية من الثلث الديوف ا٤بالية كاثلثان ت
( ِمنْ  َفرِيَضةً  فإلزموىا ، كىذا ا٤بقطع تربوم ٗبعُب أف للا تعأب تؤب قسمة ا٤بواريث بنفسو على  اّلِلَِّ

 .ما علمو من ا٢بكمة
 َلُكمْ  َأقْػَربُ  )أَيػ ُهمْ كلو ترؾ األمر إٔب البشر ٓب يعلموا  فقٌسم حيث توجد ا٤بصلحة كتتوفر ا٤بنفعة ،

 اّلِلََّ  )ِإفَّ فيضعوف األمواؿ على غّب حكمة ك٥بذا أتبعو بقولو  بعد ٩باتكم أك ُب حياتكم ، نَػْفعاً(
 إنو تعأب عليم ٗبا يصلح ٣بلقو لذلك قسَّم اإلرث تقسيمان عمليان حكيمان فيما َحِكيماً( َعِليماً  َكافَ 

 شرع كفرض. 
اآلية تنهى عن اإلفراط كالتفريط ُب األقواؿ كاألفعاؿ كتدعو إٔب العدالة فهي ا٤بيزاف  -ٔفائدة 

نظاـ التوريث يزيد من إجتهاد ا٤بورثْب ُب ٙبصيل  -ٕ .السوم كىي إنصاؼ الناس من نفسك
النشاطات الرزؽ، مثاؿ فرنسا عندما ألغت ا٢بكومة قانوف اإلرث ، شهدت الببلد تراجعان ُب 

األبناء يرثوف من اآلابء صفاهتم ا٣بىلقية كا٣بيلقية كما يرثوف أموا٥بم.  -ٖ .اإلقتصادية غّب مسبوؽ
إٔب أف تقدير ا٤بواريث كقسمتها كأسرارىا ال  نَػْفعاً( َلُكمْ  َأقْػَربُ  أَيػ ُهمْ  َتْدُروفَ  )ال تشّب اآلية -ٗ

إلمكاف كا١بواز ، كإ٭ٌبا يدرؾ ىذه القسمة تصاب ابلعقوؿ كلكن ال تتأابىا كال ترفضها من حيث ا
ية شّرعت واآلية تدّؿ أّف األحكاـ اإلَلخالق اإلنساف كىو يعلم ما يضر اإلنساف كما ينفعو ، 

كعلى فساده  ،، كمن ىنا نستدؿ على إٲباف اإلنساف بصاّب أعمالوملصلحة اإلنساف وسعادتو
سواء أكاف  ،على ا٤بدل القريب أك البعيدكضبللو بقدر ضرره كخطره على نفسو كعلى اآلخرين ، ك 

مىٍن عىًملى كقولو )  .الضر ماداين حٌسيان أك معنواين فكراين أك عقائداين أك نفسيان أم ضرر غّب حسي
 ُٓا١باثية/ (صىا٢ًبنا فىًلنػىٍفًسًو كىمىٍن أىسىاءى فػىعىلىيػٍهىا

 ثَؼْلِ ِْٖٓ رَوًََْٖ َِّٓٔب اُوُّثُغُ كٌََُِْْ ًََُلٌ َُيَُّٖ ًَبَٕ كَةِْٕ ًََُلٌ يََُُّٖ ٌَُّْٖ َُْْ بِْٕ ؤَىًَْاعٌُُْْ رَوَىَ َٓب ِٗظْقُ ًٌََُُْْ﴿-ٕٔ
 ِْٖٓ ْْرَوًَْزُ َِّٓٔب اُضُُُّٖٔ كََِيَُّٖ ًََُلٌ ٌَُُْْ ًَبَٕ كَةِْٕ ًََُلٌ ٌَُُْْ ٌَُّْٖ َُْْ بِْٕ رَوًَْزُْْ َِّٓٔب اُوُّثُغُ ًََُيَُّٖ كٍَّْٖ ؤًَْ ثِيَب ٌُّطِنيَ ًَطَِّْخٍ
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 ًَبٌُٗا كَةِْٕ اَُُّلًُُ ِٓنْئَُب ًَاؽِلٍ كٌََُِِِّ ؤُفْذٌ ؤًَْ ؤَؿٌ ًََُوُ آْوَؤَحٌ ؤًَْ ًَالَُخً ٌُّهَسُ هَعٌَُ ًَبَٕ ًَبِْٕ كٍَّْٖ ؤًَْ ثِيَب رٌُطٌَُٕ ًَطَِّْخٍ ثَؼْلِ

 ﴾ؽٌَِِْْ ػٌَِِْْ ًَاَُِّوُ اَُِّوِ ِْٖٓ ًَطَِّْخً ُٓؼَبهٍّ ؿَْْوَ كٍَّْٖ ؤًَْ ثِيَب ٌُّطََ ًَطَِّْخٍ ثَؼْلِ ِْٖٓ اُضُُِّشِ كِِ شُوًََبءُ كَيُْْ مَُِيَ ِْٖٓ ؤًَْضَوَ
تناكلت اآلية السابقة إرث األبناء كالوالدين ، أما ىذه اآلية فتشرح إرث  اآلية ُب نظاـ ا٤بواريث

كاجكم من ا٤باؿ : كلكم أيها الرجاؿ نصف ما ترؾ أز  املعىن،  الزكجة كالزكج كاألخ كاألخت لؤلـ
من  تَػرَْكَن( ممَّا الر بُعُ  فَػَلُكمْ  َوَلدٌ  ََلُنَّ  َكافَ  )فَِإفْ إف ٓب يكن لزكجاتكم أكالد منكم أك من غّبكم 

من  َدْيٍن( َأوْ  ِبَا يُوِصيَ  َوِصيَّةٍ  بَػْعدِ  )ِمنْ مّباثهن كأ٢بق ابلولد ُب ذلك كلد اإلبن ذكران كاف أـ أنثى 
كلزكجاتكم كاحدة  َوَلٌد( َلُكمْ  َيُكنْ  لَْ  ِإفْ  تَػرَْكُتمْ  ممَّا الر بُعُ  )َوََلُنَّ ء الدين بعد إخراج الوصية كقضا

 َوَلدٌ  َلُكمْ  َكافَ  )فَِإفْ فأكثر الربع ٩با تركتم من ا٤بّباث إف ٓب يكن لكم كلد منهن أك من غّبىن 
غّبىن فلزكجاتكم الثمن ٩با تركتم من ا٤باؿ  فإف كاف لكم كلد منهن أك من تَػرَْكُتْم( ممَّا الث ُمنُ  فَػَلُهنَّ 
 )َوِإفْ عتناء بشأهنما كُب تكرار ذكر الوصية كالدين لزايدة اال َدْيٍن( َأوْ  ِبَا ُتوُصوفَ  َوِصيَّةٍ  بَػْعدِ  )ِمنْ 
وىٍاتي ًمنى األيٌـً ىينىٍا اإًلٍخوىةي كىاألىخى  (َكبلَلةِ )ِبل: )اٍلميرىٍادي  عن أىل البيت )ع( َكبلَلًة( يُوَرثُ  رَُجلٌ  َكافَ 

ُب اآلية األخّبة من سورة النساء إخوة كأخوات ا٤بتوَب ألبيو أك ألبويو كرد  )ِبلكبللة(فػىقىٍط( كا٤براد 
عطف على رجل ٗبعُب أك إمرأة  (اْمَرَأةٌ  َأوْ )ُب القرآف ُب ىذين ا٤بوضعْب فقط  َكبلَلًة()اللفظ 

ُهَما َواِحدٍ  َفِلُكلِّ )ث أخ أك أخت من أـ أم للمور  (ُأْختٌ  َأوْ  َأخٌ  َوَلوُ )تورث كبللة   (الس ُدسُ  ِمنػْ
 ُشرََكاءُ  فَػُهمْ  َذِلكَ  ِمنْ  َأْكثَػرَ  َكانُوا فَِإفْ )فلؤلخ من األـ السدس كلؤلخت من األـ السدس أيضان 

فإف كاف اإلخوة كاألخوات من األـ أكثر من كاحد فإهنم يقتسموف الثلث ابلسوية  (الثػ ُلثِ  ِف 
رَ  َدْينٍ  َأوْ  ِبَا يُوَصى َوِصيَّةٍ  بَػْعدِ  ِمنْ )انثهم ُب ا٤بّباث سواء ذكورىم كإ ال مّباث إالٌ بعد  (ُمَضارٍّ  َغيػْ

كفاء الدين كتنفيذ الوصية كقد هنى للا عن اإلضرار ُب الوصية ، كاإلضرار ُب الدين بقصد أف 
لثلث ، كما قاؿ النيب تكوف الوصية للمصلحة ال بقصد اإلضرار ابلورثة أم ُب حدكد الوصية اب

( ِمنْ  )َوِصيَّةً )ص(   َواّلِلَُّ )إٌف ىذه األحكاـ ُب توزيع اإلرث توصية من للا ٯبب العمل ٗبوجبها  اّلِلَِّ
 أساس من مصاّب الناس يعلمها للا.كصية قائمة على  (َحِليمٌ  َعِليمٌ 

يػٍره ًمنٍ  ف الديث رى )تَبؾ( كىرىثػىتيكى أىٍغًنيىٍاءه خى رىىيٍم عىاٍلىةن يػىتىكىفَّفيويفى النٍَّاسى  : )أىٍف تىذى كاإلضرار ُب  ،أىٍف تىذى
  .ِِ/ِالتفسّب النور(الوصية من الكبائر، كال يلـز العمل هبا

: أف يقر أك يوصي  اإلضرار ف الدَّينمعُب اإلضرار ُب الدَّين كالوصية ا٤بنهي عنهما  -ٔفائدة: 
: من الكبائر كال يلـز العمل هبا ، كىو  رار ِبلوصيةواإلضبدىين ليس عليو بقصد اإلضرار ابلورثة، 

ُب )الكبللة(  -ٕأف يتجاكز حد الثلث ٩با ٲبلك ، كإذا فعل يقف تنفيذ الزائد على إجازة الورثة. 
اللغة اإلحاطة من تكللو النسب كأحاط بو أبناؤه كعشّبتو ، كمنو اإلكليل كىو التاج إلحاطتو 

 على ا٤بتوَب من قبيل ا٢بج كالزكاة كالصبلة كالكفارة فضبلن عن الديوف تشمل ديوف للا -ٖ .ابلرأس



 الرابع/ اجلزء  ٙٚٔ/ مدنية / عدد آَيهتا  ٗ/ سورة النساء  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    215
 

ف ، َدْيٍن( َأوْ  ِبَا يُوِصيَ  َوِصيَّةٍ  بَػْعدِ  )ِمنْ ديوف الناس ألٮبيتها ذيكرت أربع مرات ُب ىذه اآلية 
 .َُُُُكنز العماؿ خرب : )يػىٍغًفري للاي لًلشًَّهٍيًد يػىٍوـى اٍلًقيىٍامىًة كيلَّ ذىٍنبو ًإالَّ الدٍَّينى( الديث

 ﴾اُْؼَظُِْْ اُْلٌَْىُ ًَمَُِيَ كِْيَب فَبُِلَِّٖ األَْٗيَبهُ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْوُِ عَنَّبدٍ ُّلْفِِْوُ ًَهٌٍََُُوُ اَُِّوَ ُّـِغْ ًََْٖٓ اَُِّوِ ؽُلًُكُ رِِْيَ﴿ - ٖٔ
ليعملوا هبا كال يتعدكىا  تلك األحكاـ ا٤بذكورة ُب ا٤بواريث كغّبىا شرائع للا الٍب حٌدىا لعباده

ال يدرؾ ما عند للا إاٌل بطاعتو  األَنْػَهاُر( ََتِْتَها ِمنْ  جَتِْري َجنَّاتٍ  يُْدِخْلوُ  َوَرُسوَلوُ  اّلِلََّ  يُِطعْ  )َوَمنْ 
تىًهٍي يػىٍعًرؼي كىٍيفى كىكذا ) اْلَعِظيُم( اْلَفْوزُ  َوَذِلكَ  ِفيَها )َخاِلِدينَ  أي اٍلًذٍم يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ  اٍلمىٍرءي ( ك)يػىٍبدى

: ٤بٌا فرض للا  فائدة .( كاإلنساف ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب كالنتائج كا٤بقدماتنىفسىوي  يىضىعي  حىٍيثي 
 .سبحانو ا٤بواريث عقبها بذكر الَبغيب ُب تنفيذىا كالَبىيب على تعدم ٢بدكدىا ألٮبيتها

 ﴾ُٓيِنيٌ ػَنَاةٌ ًََُوُ كِْيَب فَبُِلاً َٗبهاً ُّلْفِِْوُ لًُكَهُؽُ ًََّزَؼَلَّ ًَهٌٍََُُوُ اَُِّوَ َّؼْضِ ًََْٖٓ﴿ - ٗٔ
عن طغياف كٛبرد كإنكار ألحكاـ للا فلو عذاب جهنم كلو عذاب مهْب أم  اَللًَّ  حيديكدى  يػىتػىعىدَّ  كىمىنٍ 

 ﴾وُ نَػْفسَ  ظََلمَ  فَػَقدْ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿ستكباره كعناده اعذاب جسدم كنفسي مقابل 
نيىا )ارمة( فػىقىدً  شىهىوىاتً  يىَبيؾٍ  ٓبىٍ  كى  النَّارً  ًمنى  اًبً  تػىعىوَّذى  : )مىنعن الرضا )ع(، ُالطبلؽ/  ٍستػىٍهزىأى ا الدُّ
:  سؤاؿ : فائدة: )أىٍكًرـٍ نػىٍفسىكى مىٍا أىعىاٍنػىٍتكى عىلىى طىٍاعىًة للًا( ، ف غرر الكم ّٔٓ/ٖٕالبحار بًنػىٍفًسًو(
 اجلوابب كل ىذه النتائج الضخمة على الطاعة أك ا٤بعصية ُب تشريع جزئي كا٤بّباث ؟ ٤باذا تَبت

: اآلاثر تبدك أضخم من الفعل ، كاألضرار ُب الباطن أكثر من األرابح ُب الظاىر لذلك قاؿ تعأب 
 .ِِٗالبقرة/ ﴾الظَّاِلُموفَ  ُىمْ  فَُأْولَِئكَ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿

 أٌَُْْدُ َّزٌََكَّبىَُّٖ ؽَزََّ اُْجٌُُْدِ كِِ كَإٌٌََُِْٓىَُّٖ شَيِلًُا كَةِْٕ ِٓنٌُْْْ ؤَهْثَؼَخً ػََِْْيَِّٖ كَبٍْزَشْيِلًُا ََِٗبئٌُِْْ ِْٖٓ اُْلَبؽِشَخَ َّإْرِنيَ ُالَّرًَِِا﴿ - ٘ٔ

 ﴾ٍَجِْالً َُيَُّٖ اَُِّوُ َّغْؼَََ ؤًَْ
نظيف ، أيمر بعزؿ الفاحشات من النسوة كإبعادىن  سعى اإلسبلـ ُب تطهّب اجملتمع كتوفّب جو

عن اجملتمع مٌب ثبتت عليهن الفاحشة ألهنن ٰبملن مرض خبيث كمعدو كفٌتاؾ ىو نشر الرذيلة 
: الفعل القبيح الشنيع عقبلن كشرعاي ُب القوؿ  والفاحشةك٧باربة العفة كالفضيلة كزايدة أكالد الزان ، 

كبائر كىو مصطلح عاـ يشمل   ،ختارىا إبرادتوابنفسو ك  كالفعل كىو أف الفاعل ذىب إليها
كل قبيح كالزان كاللواط كالسحاؽ أك الكبلـ الفاحش ؛ الذم يضر بنفسية الفرد الذنوب كىو  

من ا٤بسلمْب الثقاة ، كال يثبت الزان إاٌل إبقرار  ِمْنُكْم( َأْربَػَعةً  َعَلْيِهنَّ  )فَاْسَتْشِهُدواستقامة اجملتمع كاب
لى نفسو أربع مرات سواء أكاف رجبلن أـ إمرأة أك بشهادة أربعة عدكؿ يركف الفعل رأم فاعلو ع

العْب ، كىذا شرط ثقيل إلثبات الفعل كذلك من أجل اافظة على شرؼ اآلخرين كعدـ شيوع 
الفحشاء ، كابب التوبة مفتوح كيبقى التماسك اإلجتماعي كال ٱبتص الزان إبقامة أربعة شهود بل 

 اْلَمْوُت( يَػتَػَوفَّاُىنَّ  َحَّتَّ  اْلبُػُيوتِ  ِف  فََأْمِسُكوُىنَّ  َشِهُدوا )فَِإفْ عو اللواط كالسحاؽ أيضان ، يشَبؾ م
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 اْْلَِبيثَاتُ ﴿كىذا يكشف أف الفاحشات خبيثات يستقطب الرجاؿ ليكونوا خبثاء مثلهن ألف 
كل إمرء ٲبيل إٔب جنسو ، كىذه عملية تلويث ، كىكذا   ِٔالنور/ ﴾ِلْلَخِبيثَاتِ  َواْْلَِبيُثوفَ  ِلْلَخِبيِثيَ 

ستخفاؼ . ، كىذا يكشف عن اال.لفطرة اجملتمع التلويث األخبلقي كالنفسي كاألسرم كالعقائدم
ستهانة بعفاؼ اجملتمع كتدينو ، كىذا ما يرفضو اإلسبلـ بشدة ، كيتم العزؿ ٕببس ٕبكم للا ، كاال

 البيوت حٌب ا٤بوت ، كا٢بكمة من حبسهن ليكن الفاحشات ذات العىلم )ا٤بشهورات ابلزان( ُب
ستقامة كإذا ٙبققت ٙبت ا٤براقبة كا٤بواظبة على هتذيبهن كتربيتهن تربية صا٢بة ليتأىلن للتوبة كاال

ا٤براقبة كا٤بواظبة على الَببية ، كعلى ىذا ال يناَب خركجهن من البيوت ، كيستفاد ذلك لفظ 
 ََلُنَّ  اّلِلَُّ  ََيَْعلَ  َأوْ )يعرٌب القرآف اب٢ببس أك السجن ك٫بوٮبا )اإلمساؾ( )فأمسكوىن( أيضان حيث ٓب 

ٓب ٯبعل ىذه العقوبة حٌب ا٤بوت حكمان دائمان ، فحكمت السنة برٝبهن إذا كٌن متزكجات  (َسِبيبلً 
، ككذلك الرجم للزا٘ب الرجل ا٤بتزكج، كعقوبة مئة جلدة من األعزب أك العازبة ، أك ٯبعل ٥بم التوبة 

الزان من  -ٔ فائدة:وحة ، كالزكاج الشريف ُب النكاح النظيف بعيدان عن السفاح ا٣ببيث. النص
الذنوب الكبّبة كا٣بطّبة كا٤بريرة كعمل ٲبقتو كيبغضو للا كأسوأ سبيل ُب ا٤بنكر، لذلك من زٗب زي٘بَّ 

ٍا تىدً  ٍافي ، يبو ، كىمى : وعنو )ع(، ِٕصٕٗالبحار ( ًنسىٍاؤيكيمٍ : )الى تػىٍزنػيويٍا فػىتػىٍز٘بى عن اإلماـ الصادؽ )ع(ني تيدى
ٍاًء النٍَّاًس تػىعيفُّ ًنسىٍاؤيكيٍم()  َوال﴿قولو الزن بي قتلي ف القرآف  -ٕ .ُٗصّٕالبحار عيفُّويٍا عىٍن ًنسى

 ُب ٦بتمع ، ما فشى الزانّّ-ُّاإلسراء/ ﴾النػَّْفسَ  تَػْقتُػُلوا َوال ..الزِّنَ  تَػْقَربُوا َوال ..َأْوالدَُكمْ  تَػْقتُػُلوا
٫ببلؿ كيسقط نظاـ األسرة كاألبوةكاألمومة ، فبل يؤمن ابلعفة إاٌل كاف مصّبه إٔب الضياع كاال

كالشرؼ كتسقط عنده الغّبة كيبتلى ابلكآبة عقوبة ككراىة العيش ك٫بوسة األايـ كضيق النفس كقلق 
ثػيرى الزًٌ  عن اإلماـ الباقر )ع(القلب كاألرؽ كعدـ النـو ،  ثػيرى مىٍوتي اٍلفىٍجأىًة(: )ًإذىٍا كى  ٗبى كى

 (.ٍا زىٗبى غىيػيويره قىطُّ )مى ٖ٘ٓف هنج الببلغة حكم ،ِٕصٕٗالبحار
 ﴾هَؽِْٔبً رٌََّاثبً ًَبَٕ اَُِّوَ بَِّٕ ػَنْئَُب كَإَػْوِػٌُا ًَؤَطَِْؾَب رَبثَب كَةِْٕ كَأمًُىَُٔب ِٓنٌُْْْ َّإْرَِْبِٗيَب ًَاَُِّنَإِ﴿ - ٙٔ

آلية السابقة الٍب ٓب تتعرض إاٌل للنساء ، كىذه اآلية تبْب ا٢بكم فيها للزا٘ب ىذه اآلية متممة ل
أبية كسيلة  )َفآُذوَُهَا(كالزانية معان غّب ا٤بتزكجْب، فإهنما إذا أتيا الفاحشة ابلزان أك اللواط أكالسحاؽ 

٤بنع كالتضييق للردع العنيف كالشتم كالتعيّب كالتوبيخ كالضرب ا٤بخيف كا٣بفيف للتأديب كللردع كا
نتقاـ حٌب ٰبقق اإليذاء أىدافو ا٤بشركعة الَببوية كالنفسية كا١بسدية كاألخبلقية كالتأنيب كليس لبل

ستبصار ، كابال ِا٢بشر/ ﴾األَْبَصارِ  ُأوِل  َيَ  فَاْعَتِبُوا﴿كي يكوف الردع ابإليذاء عربة ٤بن يعترب 
م إٔب التوبة النصوحة فإهنا تطٌهر القلوب عتبار ، فتنصلح النفس األمارة ابلسوء كهتتدٰبصل اال

 اَتِبَ  فَِإفْ )،  ِِِالبقرة/ ﴾التػَّوَّاِبيَ  َيُِب   اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿كتغسل الذنوب كتكشف الكركب كتستنزؿ الرٞبة 
ُهَما فََأْعِرُضوا َوَأْصَلَحا  : ابلقوؿ الصادؽ ، كليس ٗبجرد القوؿ كإ٭بااَتِبَ : َوَأْصَلَحا اَتِبَ  (َعنػْ
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 َوَأْصَلَحا( )اَتِبَ : األعماؿ كالنوااي ، كعطف اإلصبلح على التوبة لبياف ٙبقق حقيقة التوبة َلَحاَوَأصْ 
قرينة على أف ا٢بكم ُب اإليذاء كاف مبنيان على السماحة كالتسهيل ُب ٙبقيق ىدؼ الردع من 

ُهَما( )فََأْعِرُضوانتقاـ الفاحشة كٓب يكن مبنيان على القسوة كاال  )ِإفَّ ككٌفوا عن إيذائهما  فإصفحوا َعنػْ
فإذا كاف ىذا  -ٔ:  فائدة .مبالغان ُب قبوؿ التوبة ككاسع الرٞبة كا٤بغفرة رَِحيماً( تَػوَّاِبً  َكافَ  اّلِلََّ 

خيليق للا فعلينا أف نتشبو ٖبيليق للا، فنكوف فيما بيننا ريٞباء متعاطفْب متسا٧بْب كلكن أشداء على 
كىذه اآلية موضحة  -ٕ .كنة ُب التعامل ، كثبات على ا٤ببادئ(الكفار كا٤بفسدين كىكذا : )مر 

ُهَما َواِحدٍ  ُكلَّ  فَاْجِلُدوا َوالزَّاِن  الزَّانَِيةُ ﴿كغّب انسخة ٥بما  /النورٖ-ٕ لآلية  ﴾..َجْلَدةٍ  ِماَئةَ  ِمنػْ
 َذِلكَ  َوُحرِّـَ  ُمْشِرؾٌ  َأوْ  زَافٍ  ِإالَّ  ِكُحَهايَن ال َوالزَّانَِيةُ  ُمْشرَِكةً  َأوْ  زَانَِيةً  إالَّ  يَنِكحُ  ال الزَّاِن ﴿،  ِالنور/
 .ّالنور/ ﴾اْلُمْؤِمِنيَ  َعَلى
 ِِْٔبًػَ اَُِّوُ ًًََبَٕ ػََِْْيِْْ اَُِّوُ َّزٌُةُ كَإًَُُْئِيَ هَوِّتٍ ِْٖٓ َّزٌُثٌَُٕ صَُّْ ثِغَيَبَُخٍ اٌَُُّءَ َّؼٌََُِْٕٔ َُِِّنَِّٖ اَُِّوِ ػَََِ اُزٌَّْثَخُ بََِّٗٔب﴿ - ٚٔ

 ﴾ؽٌَِْٔبً
 ﴾الرَّْْحَةَ  نَػْفِسوِ  َعَلى َكَتبَ ﴿أكجب للا تعأب قبوؿ التوبة على نفسو ٗبقتضى فضلو ككعده ألنو 

: ىي الرجوع إٔب للا ابإللتزاـ الصادؽ ٗبنهجو ا٤بستقيم كالندامة على معصيتو  والتوبة،  ُِاألنعاـ/
 جبََهاَلٍة( الس وءَ  يَػْعَمُلوفَ  )ِللَِّذينَ الذنب ستغفار من الذنب كالتصميم على عدـ الرجوع إٔب كاال

: ىو كل عمل قبيح الذم يسوء فاعلو إذا كاف سليم الفطرة كيشمل الذنوب الصغّبة الس وءَ 
الشهوة  : ٔبهل ك٘باىل كسفاىة كبدافع من النفس األمارة ابلسوء بضعف أماـ اجلََهاَلةٍ كالكبّبة، 

على للا، ككل من عصى للا فهو جاىل حٌب يعود إٔب رشده، ستكبار أك الغضب كبدكف عناد أك ا
العاقبة كفعل من ٯبهلو كال كليست ا١بهالة عدـ العلم لكنها التغافل كالتجاىل كترؾ التفكر ُب 

 ﴾اجْلَاِىِليَ  ِمنْ  َوَأُكنْ  ِإلَْيِهنَّ  َأْصبُ  َكْيَدُىنَّ  َعِنِّ  َتْصِرؼْ  َوِإالَّ ﴿ كما قاؿ يوسف )ع(، يعلمو
ٍاطىرى  : )كيلُّ وعن الصادؽ )ع(،  ّّ/يوسف ٍاًىله ! ًحٍْبى خى ان فػىهيوى جى ٍافى عىاًٍلمى ذىٍنبو عىًملىوي اٍلعىٍبدي كىًإٍف كى

اٍنىوي قػىٍوؿى يػيويسيفى أًلٍخوىتًًو   فَػَعْلُتمْ  َما َعِلْمُتمْ  َىلْ ﴿بًنػىٍفًسًو ُبٍ مىٍعًصيىًة رىبًًٌو ، فػىقىٍد حىكىى للاي سيٍبحى
ٍاطىرىهًتًٍم أبًىنٍػفيًسًهمٍ  ٖٗيوسف/ ﴾َجاِىُلوفَ  أَنْػُتمْ  ِإذْ  ِخيوِ َوأَ  بُِيوُسفَ  بػىهيٍم ًإٔبى ا١بٍىٍهًل ًلميخى  مىٍعًصيىةً  ُب  ، فػىنىسى

( للاً   الزمن ييسوًٌفوف كال الذنب على يندموف (َقرِيبٍ  ِمنْ  يَػُتوبُوفَ  ثَّ )، ِِصْ-٦ّبمع البياف ج تػىعىٍأبى
 أقرب كُب مباشرة الذنب زمن بعد توبة نصوحة إليو كيتوبوف رهبم ٔبإ كينيبوف الفرصة يفٌوتوف كال

عن اإلماـ الصادؽ ،  خطيئتهم هبم ٙبيط أف كقبل ا٤بعصية على يصركف كال للا كيستغفركف ، كقت
ًبيػٍرىةى  )الى   )ع(:  التػَّبىجُّحي ) :ف غرر الكم ،ِٖٖ/ِالكاُب اإًلٍصرىٍاًر( مىعى  صىًغيػٍرىةى  كىالى  ٍسًتٍغفىٍارً اال مىعى  كى

 .ريكيويهًبىا( ًمنٍ  أىٍكبػىري  اًبٍلمىعىٍاًصيٍ 
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٩بن  التوبة قبوؿ لبياف )اب١بمع( الّسيئات( يَػْعَمُلوفَ ) يقل كٓب )اب٤بفرد( الس وَء( )يَػْعَمُلوفَ  قاؿ: ٍب
 عليو يصركف كال كالضعف الغفلة دافع من كيقع ، لو متابعتهم عدـ ٗبعُب )اب٤بفرد( السوء منهم يقع

 جاءت إذا بينما ، ا٤بعصية أضرار أنفسهم من تتمكن فبل منو كيتوبوف كيستغفركف وفكيندم
 قست كما ، ابلذنوب ستهتارىماك  الٌسيئات ٤بتابعتهم توبتهم تقبل ال ٗبعُب اب١بمع )الّسيئات(

 هبا تسويفال كعدـ كسرعتها توبتهم لصدؽ َعَلْيِهْم( اّلِلَُّ  يَػُتوبُ  )فَُأْولَِئكَ  الذنوب لكثرة إال القلوب
 كالقلق الضبلؿ من لو منقذة التوبة فتكوف .شرعو ُب حكيما ٖبلقو عليمان  َحِكيماً( َعِليماً  اّلِلَُّ  )وََكافَ 
 مع الرٞبن الركابط الشيطاف كتقول خطوات تتبع كال ا٥بول أبواب كتغلق ا٥بدل ابب كتفتح كاألرؽ

ـى  بىًِب  )ًإفَّ كيلُّ  : عن النيب )ص( ، ٧بَبؼ ٦بـر إٔب ا٤بذنب ٙبويل من اجملتمع ٙبمي كالتوبة ،  خىطَّاءه  آدى
يػٍري   .ُِٔ/ُالدر ا٤بنثور التػَّوَّابيوفى( ا٣بٍىطَّاًئْبى  كىخى
 ًُلَّبهٌ ًَىُْْ ٌَُّٔرٌَُٕ اَُّنَِّٖ ًَال إَٓ رُجْذُ بِِِّٗ هَبٍَ أٌَُْْدُ ؤَؽَلَىُْْ ؽَؼَوَ بِمَا ؽَزََّ اََُِّّْئَبدِ َّؼٌََُِْٕٔ َُِِّنَِّٖ اُزٌَّْثَخُ ًََََُْْذْ﴿ - ٛٔ

 ﴾ؤَُِْٔبً ػَنَاثبً َُيُْْ ؤَػْزَلَْٗب ؤًَُُْئِيَ
ال تكوف التوبة مفتوحة للذين يستغرقوف ُب الذنوب كيستهزئوف ابلٌسيئات كال ٰبسبوف للحبلؿ 

ًمٍن اٍلغىٍفلىةي كا٢براـ حساابن كيغيب للا ُب نفوسهم فيقودىم الشيطاف إٔب سوء العاقبة كىم غافلوف ، ك 
ٍاًد ا٢بًٍٍس  ( ، حٌب إذا فاجأه ا٤بوت كبدأ يقَبب من عآب اآلخرة عىٍنكى  ٗبىٍغفيوؿو  فػىلىٍستى  تػىٍغفيلٍ  فىبلى )فىسى

اتب كأانب فهذه توبة ا٤بضطر فلم يعد لديو كقت ٤بواصلة الذنوب ، ىذه توبة ُب غّب موضعها كٓب 
لقلب كال ُب السلوؾ كال تدؿ على تغّب ٙبقق شركطها فبل يقبلها للا ألهنا ال تنشئ صبلحان ُب ا

كليست التوبة  ُكفَّاٌر( َوُىمْ  ََيُوُتوفَ  الَِّذينَ  )َوالستقامة ُب الدين اُب الطبع كال تزكية للنفس كال 
َفُعُهمْ  َيكُ  فَػَلمْ ﴿للذين يصركف على الكفر حٌب ا٤بوت أك عند معاينة العذاب ُب اآلخرة   ِإَيَانُػُهمْ  يَػنػْ

آؿ  ﴾تَػْوبَػتُػُهمْ  تُػْقَبلَ  َلنْ  ُكْفراً  اْزَداُدوا ثَّ  ِإَيَاهِنِمْ  بَػْعدَ  َكَفُروا الَِّذينَ  ِإفَّ ﴿، ٖٓغافر/ ﴾ِبََْسَنا رََأْوا َلمَّا
، ِْْٖٕكنز العماؿ خرب   ًقيىامىتيوي( قىٍامىتٍ  فػىقىدٍ أحدكم  مىٍاتى  إذا)عن النيب )ص(: ، ألف  َٗعمراف/

 َعَذاِبً  ََلُمْ  َأْعَتْدنَ  ُأْولَِئكَ ) ِِِْٕكنز العماؿ خرب  عىلىٍيًو( مىاتى  امى  عىلىىكيٌل عبد  )يػىبػٍعىثي عنو )ص( ك
بتعاده عن الرٞبة اإل٥بية ، عندئذو اقَبب من نقمتو بنفس مقدار ابتعد عن رٞبة للا اككل من  (أَلِيماً 

تىًهٍي  أي( يندـ كشرُّ الٌندامة ُب يـو القيامة كىكذا )اٍلًذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ ف غرر الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى
ٍرءي الكم:  كىالسَّاٍئًًر عىلىى غىٍّبً   علمغىٍّبً ب ملي اٍ عَّ )ال: ٗ٘ٔف هنج الببلغة خطبةنىفسىوي(  يىضىعي  حىٍيثي  )اٍلمى

ان عىٍن الصَّوىٍاًب(  .الطَّرًًيًق الص ًحٍيًح الى تىزًٍيديهي سيٍرعىةي السٍَّّبً ًإالٌ بػيٍعدى
 ُٓجَِّْنَخٍ ثِلَبؽِشَخٍ َّإْرِنيَ ؤَْٕ بِالَّ آرَْْزٌُُٔىَُّٖ َٓب ثِجَؼْغِ ُِزَنْىَجٌُا رَؼْؼٌُُِىَُّٖ ًَال ًَوْىبً اُنََِّبءَ رَوِصٌُا ؤَْٕ ٌَُُْْ َّؾَُِّ ال آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ يَبؤَُّّ َّب﴿-ٜٔ

 ﴾ًَضِرياً فَْْواً كِْوِ اَُِّوُ ًََّغْؼَََ شَْْئبً ىٌُارٌَْوَ ؤَْٕ كَؼََََ ًَوِىْزٌُُٔىَُّٖ كَةِْٕ ثِبَُْٔؼْوًُفِ ًَػَبشِوًُىَُّٖ
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ال ٰبل لكم أيها ا٤بؤمنوف أف ٘بعلوا النساء كا٤بتاع كا٢بيواف كاألشياء ينتقل ابإلرث من إنساف إٔب 
آخر، ال ترثوا النساء كاألشياء بعد موت أزكاجهن كرىان عنهن ! )ال ٰبل الزكاج إال بعقد 

ىلية إذا مات الرجل كاف أكلياؤه أحق إبمرأتو إف شاء تزكجها أحدىم كإف كبرضاىن( كانوا ُب ا١با
كال ٛبنعوىن كتضٌيقوا عليهن كتسيؤا  تَػْعُضُلوُىنَّ( )َوالشاء زكجوىا غّبىم، كإف شاءكا منعوىا الزكاج 

ُتُموُىنَّ( َما بِبَػْعضِ  )لَِتْذَىُبوامعاملتهن  ينٌغصها ال ٰبق للزكج اف يعتدم على حقوؽ زكجتو ك  آتَػيػْ
عيشها كيكرىها حياهتا فتظطر ا٤برأة أف تبذؿ شيء من مهرىا لفك عقد الزكاج ، كالتخٌلص من 

: العمل  املُبَػيَِّنةُ  الَفاِحَشةُ  ُمبَػيَِّنٍة( ِبَفاِحَشةٍ  أيَِْتيَ  َأفْ  )ِإالَّ ىذه العبلقة ا٤بشؤكمة ا٤بملوءة اب٤بعاانة 
ُب على القطع ال على الظن كالزان كالنشوز القبيح بواسع معناه كالواضح من دكف شبهة كيب

كالعصياف، عندئذو ساءت عشرهتن كٓب ينفع معهن لغة األخبلؽ كاإلصبلح ، ُب ىذه ا٢بالة ٯبوز 
فيغار عليها ببل سبب كالريبة كىذه  )الغرية عليها(ٙبديد حريتهن، كقد يظلم الزكج زكجتو بكثرة 

ًر ًعفًَّتًو ، غّبة ال ٰببها للا ، كالغّبة الٍب ٰببها للا عن  سبب لدفع الشك ، كغىيػٍرىةي الزٍَّكًج عىلىى قىدى
 اْلَمْعُروؼ (ِِبْلَمْعُروؼِ  َوَعاِشُروُىنَّ )، ُٕٔ/ُْكسائل الشيعة: )الى غىيػٍرىةى ُبٍ ا٢بٍىبلىًؿ( اإلماـ الصادؽ )ع(

اإلسبلمي ، ٕبيث  : ما أتلفو الطباع البشرية كيدعمو العقل كالفطرة كال يستنكره الشرع كال العرؼ
ال يكوف ا٤بعركؼ ما ىو مألوؼ عند الزكج كأىلو ، بل عند العقبلء ا٤بنصفْب ٕبيث يركنو ٧بسنان ال 
مسيئان إليها ُب شيء ببل سبب ، كا٣بطاب ُب مقاـ األمر الواجب فإبتدأ ابألزكاج ليوصيهم 

ر ، معاشرة القرب كا٢بب بزكجاهتم ، عاشركىن لتألفوىن كأيلفوكم ، معاشرة اتاج أحدٮبا لآلخ
كا١بذب كالتآلف كالتكافؤ حٌب ٙبصل معاشرة كحدة النفس للوصوؿ إٔب كحدة السكن النفسي 
بْب الزكجْب، معاشرة على مستول ا٤بباشرة كإشباع حاجة أحدٮبا من اآلخر ، كالعيش معهن ٗبا 

سلم ا٤بستقيم من جهة ىو معركؼ كمألوؼ بْب األزكاج الصا٢بْب من جهة ، كبْب أفراد اجملتمع ا٤ب
أخرل ، كأطلق ا٤بعركؼ كٓب ٰبدده، حٌب يتعامل معو كل إنساف بقدره كقدرتو ككفاءتو ليكوف 

 .العرؼ اإلسبلمي الشائع ُب كل عصر ىو ا٤بعتمد
ٍعريكيًؼ ُبٍ اآلًخرىًة( عن اإلماـ الباقر )ع( نٍػيىٍا ىيٍم أىٍىلي اٍلمى ٍعريكيًؼ ُبٍ الدُّ  ،ِّٓ/ُُالشيعةكسائل : )أىٍىلي اٍلمى

ستمرار تبْب اآلية حكم اال َكِثريًا( َخرْياً  ِفيوِ  اّلِلَُّ  َوََيَْعلَ  َشْيئاً  َتْكَرُىوا َأفْ  فَػَعَسى َكرِْىُتُموُىنَّ  )فَِإفْ 
ُب ا٢بياة الزكجية كلو كانت مع الكراىية النسبية كيصلح حا٥با ابلصرب أحدٮبا على اآلخر ، 

ائع كاألمزجة لتعود حياهتما إٔب السكن الزكجي ا٤بشَبؾ، كي كحسن ا٤بعاشرة ابلتعوًٌد على الطب
ٰبفظ العبلقة الزكجية أٮبيتها اإلنسانية فبل ٯبعلها عرضة لنزكة عاطفة كال لنزؽ نفسي معْب 

فما قد يكوف مكركىان ُب ا٢باضر ٲبكن أف  َكِثريًا( َخرْياً  ِفيوِ  اّلِلَُّ  َوََيَْعلَ  َشْيئاً  َتْكَرُىوا َأفْ  )فَػَعَسى
يكوف ٧ببوابن ُب ا٤بستقبل كٯبعل للا فيو ا٣بّب الكثّب ، فعسى أف يرزقكم للا منهن كلدان صا٢بان 
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اٍ  كىرًهى  ًإفٍ  ميٍؤًمنىةن  ( ميٍؤًمنه هٍ كرى ، ال يى ضٍ بغى )ال يى  يػىٍفرىؾٍ  : )ال ف الديث .٧ببوابن تقرُّ بو أعينكم  خيليقىان  ًمنػٍهى
(، كقد يتسرع الرجل ًمنػٍهىا رىًضيى  فيطلق زكجتو لبعض صفاهتا كيتزكج أبخرل فإذا ىي أسوأ  آخىرى

حاالن كأقبح أعماالن ، فيندـ حيث ال ينفع الندـ ، كىكذا ال ٘بتمع كل ااسن ُب إنساف بعيد عن 
ا٤بساكئ )كابلعكس( ، كىكذا ٚبتلط ااسن كا٤بساكئ ُب كل إنساف ، كا٤بعصـو ىو ا٣بإب من 

سبية ٲبكن الصرب عليها كٙبملها كهتذيب النفس عليها السيما إذا  الكراىية النفائدة :  .النقائص
 اّلِلَُّ  َوََيَْعلَ  َشْيئاً  َتْكَرُىوا َأفْ  فَػَعَسى َكرِْىُتُموُىنَّ  )فَِإفْ كانت من طرؼ كاحد كليس من الطرفْب 

رٌ  َوُىوَ  َشْيئاً  َتْكَرُىوا َأفْ  َوَعسى﴿، َكِثريًا(  َخرْياً  ِفيوِ  ، كلكن الكراىية الكلية  ُِٔالبقرة/ ﴾َلُكمْ  َخيػْ
 جينيوده  : )األىٍركىاٍحي  عن النيب )ص(كالٍب تعِب تنافر األركاح ىذه ا٢بالة ال حل ٥با إاٌل الطبلؽ كالفراؽ ، 

ةه  اٍ  ٦بيىنَّدى اٍ  تػىعىٍارىؼى  فىمى اٍ  تػىنىاٍكىرى )تنافر( كىمىاٍ  ًإئٍػتػىلىفى  ًمنػٍهى ( ًمنػٍهى  .َِْٔٔكنز العماؿ خربًإٍختػىلىفى
 ﴾ُٓجِْنبً ًَبِصْٔبً ثُيْزَبٗبً ؤَرَإْفُنًَُٗوُ شَْْئبً ِٓنْوُ رَإْفُنًُا كَال هِنـَبهاً بِؽْلَاىَُّٖ ًَآرَْْزُْْ ىًَْطٍ ٌََٓبَٕ ىًَْطٍ اٍْزِجْلَاٍَ ؤَهَكْرُْْ بًَِْٕ﴿ - ٕٓ

 ُتمْ )َوآتَػيػْ كإف كاف البد من الطبلؽ كالفراؽ فإنو أبغض ا٢ببلؿ عند للا ، كأردًب أف تتزكجوا أبخرل 
 َوَسّرُِحوُىنَّ ﴿فيجب أتدية ٝبيع حقوؽ الزكجة قبل طبلقها  َشْيئاً( ِمْنوُ  ََتُْخُذوا َفبل ِقنطَاراً  ِإْحَداُىنَّ 

يبلً  َسَراحاً  كناية عن كثرة ا٤باؿ كالنفقات ، ٗبعُب لو أعطيتم ا٤برأة   (ِقنطَار)ال، أما  ْٗاألحزاب/ ﴾مجَِ
كال تطمعوا فيو، كإف للا يستنكر ىذا العمل كيسميو هبتاانن  قنطاران فبل ٯبوز أف أتخذكا منو شيئان ،

: من هبت أم ٙبّب ، ىو الكذب القبيح الذم يبهت كيَبؾ  والبهتاف .كيرتب عليو آاثر اإلٍب
انن بػيٍهتىا ستفهاـ إنكارم ، أىأتىٍخيذيكنىوي ا (ُمِبيناً  َوِإَْثاً  بُػْهَتانً  َأََتُْخُذونَوُ )ا٤بفَبل عليو ُب حّبة كدىشة 

( ف غرر الكمكابطبلن كظلمان مستقبحان ؟ غّب قابل للتربير كاإلحتياؿ  : )ًمٍن أىٍفحىًش الظٍُّلًم ظيٍلمي اٍلًكرىاٍـً
( ظيٍلمي الضًَّعٍيفً   اٍلميٍستىٍسًلًم( ك)ًمٍن أىقٍػبىًح الظٍُّلًم )كا١بـر

 ﴾ؿَِِْظبً ِْٓضَبهبً ِٓنٌُْْْ ؤَفَنًََْٕ ثَؼْغٍ بََُِ ثَؼْؼٌُُْْ ؤَكْؼََ ًَهَلْ رَإْفُنًَُٗوُ ًًََْْقَ﴿ - ٕٔ
إهنا تربية قرآنية عالية ا٤بضامْب تقوؿ : كيف تستحلوف أخذ مهور  واملعىنستفهاـ للتعجب ، اال

ستمتع اكقد  بَػْعٍض( ِإىَل  بَػْعُضُكمْ  َأْفَضى )َوَقدْ النساء عند طبلقهن دكف توفية حقوقهن كاملة 
، بعد أف أتكدت الرابطة  فلسفة اإلفضاء( ف القرآفوتسمى )بعضكم ببعض اب٤بعاشرة الزكجية 

الزكجية أبقول الركابط ا٤بادية كا٤بعنوية كفاقت ٝبيع الركابط األخرل ، كالبس كل منهما اآلخر 
كخالطو كعاشره كإندمج فيو ، حٌب صار أحدٮبا ٗبنزلة ا١بزء ا٤بتمم لوجود اآلخر ككأهنما شيء 

اءن نفسيان جذاابن كللزكج فضاءن نفسيان منساابن ، فعندما : كأف للزكجة فض وبعبارة أخرىكاحد 
يقَبابف يتداخل الفضاءاف النفسياف فيما بينهما فيصبح فضاءن كاحدان لشدة التداخل بينهما ركحيان 
كجسداين ، كقوة الَبابط ُب حبهما كقرهبما كجذهبما ككأهنما جسماف ُب ركح كاحدة كنفس متحدة 

تداد للحياة ، يستفهم القرآف كيف يقطع الزكج تلك الصلة القوية فيطمع ، كيتكوف منها الولد اإلم
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 َغِليظاً( ِميثَاقاً  ِمْنُكمْ  )َوَأَخْذفَ ُب ما٥با كىي العنصر األضعف ُب األسرة كىو العامل األقول؟!! 
: كأخذت الزكجات منكم عهدان كعقدان ٜبينان مؤكدان ىو عقد الزكاج الشرعي كالقانو٘ب كالذم فيو فقرة

تتم العبلقة الزكجية فيكوف الكتاب كالسنة ٮبا األساساف ٥بذه )على كتاب هللا وسنة رسولو(
لذلك أصبح ىذا العقد الشريف ميثاقًا العبلقة كليس للهول كالعادات كالتقاليد دخله فيها 

ح ، فهو عقد مكٌرـ ال يشبو بقية العقود إنو عقد رك غليظًا ألنو يبىن على كتاب هللا وسنة رسولو
متدادىا، كال تبُب ىذه العبلقة على أساس ا٤بادة بل ىي ا، كحياة مع حياة لتنمية ا٢بياة ك مع ركح

أكرب من ا٤بادة إهنا تنطلق من العآب ا٤بعنوم الرحب، عآب القيم كاألخبلؽ كتبادؿ ا٢باجات كتعدد 
 ،للاً  أبًىمىانىةً  أىخىٍذٛبييوىينَّ  فىًإنَّكيمٍ  ،النًٌسىٍاءً  ُب  للاى  :)ًإتػَّقيوياٍ ف الديثاألدكار ككحدة ا٥بدؼ النبيل، 

ًلمىةً  فػيريكجىهينَّ  ٍستىٍحلىٍلتيمٍ اكى  كالورع عن ٧باـر للا، ىو ا٤بيثاؽ الغليظ ٢بماية ،َُْ/ٕمواىب الرٞبنللًا( ًبكى
 .طمئناف ا٤بتبادؿ بينهماكعزهتا ككرامتها،كحفظ نعمة السكن ا٤بشَبؾ كاال .ا٤برأة كحفظ حقوقها

 ﴾ٍَجِْالً ًٍََبءَ ًََٓوْزبً كَبؽِشَخً ًَبَٕ بَِّٗوُ ٍََِقَ هَلْ َٓب بِالَّ اُنََِّبءِ ِْٖٓ آثَبئًُُْْ ٌََٗؼَ َٓب رَنٌِؾٌُا ًَال﴿ - ٕٕ
: ال تتزكجوا من النساء ما تزكجهٌن آابؤكم كاف  املعىن: البغض الشديد ،  املَْقت: مضى ،  َسَلف

يو إذا ٓب تكن أمان لو ، فنهى للا سبحانو عن ذلك كعفا ما بعض العرب ُب ا١باىلية يتزكج إمرأة أب
فإف نكاحهن أمر قبيح قد تناىى ُب القبح كالشناعة ،  َوَمْقتاً( َفاِحَشةً  َكافَ  )ِإنَّوُ قد سلف كمضى 

مكركىان عند العقبلء  )َوَمْقتًا(ذنبان كبّبان  )فَاِحَشًة(كبلغ الذركة العليا ُب الفضاعة كالبشاعة ، 
بئس ذلك النكاح القبيح ا٣ببيث طريقان ، فإنو ال  َسِبيبًل( )َوَساءَ ضان عند للا أشد البغض كمبغو 

يقدـ عليو إالٌ األرذاؿ كاألنذاؿ كىو ٩بقوت كمنبوذ ُب الطبع اإلنسا٘ب السليم ألف زكجة األب ٗبثابة 
 .أـ اثنية ، كلو عواقب كخيمة على نفس الفرد كعلى اجملتمع

 األُفْذِ ًَثَنَبدُ األَؿِ ًَثَنَبدُ ًَفَبالرٌُُْْ ًَػََّٔبرٌُُْْ ًَؤَفٌََارٌُُْْ ًَثَنَبرٌُُْْ ؤَُّٓيَبرٌُُْْ ٌُْْْْػََِ ؽُوَِّٓذْ﴿-ٖٕ

 ِْٖٓ ْْؽُغٌُهًُِ كِِ اُالَّرِِ ًَهَثَبئِجٌُُْْ ََِٗبئٌُِْْ ًَؤَُّٓيَبدُ اُوَّػَبػَخِ ِْٖٓ ًَؤَفٌََارٌُُْْ ؤَهْػَؼْنٌَُْْ اُالَّرِِ ًَؤَُّٓيَبرٌُُْْ
 رَغَْٔؼٌُا ًَؤَْٕ ؤَطْالثٌُِْْ ِْٖٓ اَُّنَِّٖ ؤَثْنَبئٌُِْْ ًَؽاَلئَُِ ػٌََُِْْْْ عُنَبػَ كَال ثِيَِّٖ كَفَِْزُْْ رٌٌٌَُُٗا َُْْ كَةِْٕ ثِيَِّٖ كَفَِْزُْْ اُالَّرِِ ََِٗبئٌُِْْ

 ﴾هَؽِْٔبً ؿَلٌُهاً ًَبَٕ اَُِّوَ بَِّٕ ٍََِقَ هَلْ َٓب بِالَّ األُفْزَِْْٖ ثََْْٖ
إختصاص ا٣بطاب للرجاؿ كيشمل ا٢بكم النساء أيضان ، كقد حٌرـ عليكم سبعة أصناؼ من الزكاج 

حٌرـ عليكم نكاح أمهاتكم  َسَلَف( َقدْ  َما ِإالَّ  )ُأمََّهاُتُكمْ اباـر ، إلعداد العائلة الشريفة النظيفة 
سواء أكيٌن لؤلبوين أـ ألحدٮبا  َخَواُتُكْم()َوأَ كإف نزلن  )َوبَػَناُتُكْم(كمنهن ا١بدات لؤلب كاألـ 

أخت أمك  )َوَخاالُتُكْم(أخت أبيك كتشمل عمات اآلابء كاألمهات كإف علوف  )َوَعمَّاُتُكْم(
ككل من تناسل  اأُلْخِت( َوبَػَناتُ  اأَلخِ  )َوبَػَناتُ كتشمل خاالت اآلابء كاألمهات كإف علوف 

رمات لسبب غّب النسب ست منها بسبب منهما، كىؤالء ٧برمات بسبب النسب كىناؾ ٧ب
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 البلَِّت  )َوأُمََّهاُتُكمْ  ِٔ/٦ّبمع البياف)ٰبىٍريـي ًمنى الرَّضىٍاعىًة مىٍا ٰبىٍريـي ًمنى النَّسىًب(  ف الديثالرضاع جاء 
اع أيمان  كعليو فكل إمرأة حرمت من النسب ٙبـر مثلها من الرض الرََّضاَعِة( ِمنْ  َوَأَخَواُتُكمْ  َأْرَضْعَنُكمْ 

كانت أك أيختان أك بنتان أك عمة أك خالة أك بنت أخ أك بنت أخت كاألخ أك األخت من الرضاعة 
 ِنَساِئُكْم( )َوأُمََّهاتُ بينهما رضعة من إمرأة أخرل  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكوف ٟبس عشرة رضعة كاملة ال يفص

 ِف  البلَِّت  )َوَرَِبئُِبُكمْ  الدخوؿ ٙبـر أـ الزكجة كإف علت ٗبجرد العقد على البنت، كإف ٓب ٰبصل
: من الَببية كالربيبة بنت إمرأة الرجل من ِبِنَّ( )َرَِبئُِبُكْم( َدَخْلُتمْ  البلَِّت  ِنَساِئُكمْ  ِمنْ  ُحُجورُِكمْ 

٦برد العقد ال يوجب حرمة  :املعىنغّبه، ك٠بيت بذلك ألهنا تَبىب ُب حجر الزكج كبيتو كرعايتو. 
على زكجها على زكجها الثا٘ب بل يشَبط أف يدخل هبا أيضان مضافان  زكج آخر ن نكاح بناهتا م

إذا ٓب تدخلوا أبـ الربيبة جاز لكم  َعَلْيُكْم( ُجَناحَ  َفبل ِبِنَّ  َدَخْلُتمْ  َتُكونُوا لَْ  )فَِإفْ على العقد عليها 
من ا٢ببلؿ، أم ا٤برأة الٍب ٰبل  َحبلِئلُ َأْصبلِبُكْم(  ِمنْ  الَِّذينَ  َأبْػَناِئُكمْ  )َوَحبلِئلُ نكاح بناهتن 

: كحيٌرـ عليكم نكاح زكجات أبنائكم الذين من أصبلبكم ،  املعىن العاـ .لئلنساف الزكاج منها
( بَػْيَ  جَتَْمُعوا )َوَأفْ ٖببلؼ من تبنيتموىم فلكم نكاح حبلئلهم  ٰبرـي ا١بمع بْب األختْب  اأُلْختَػْيِ

ٯبوز الزكاج ابألختْب ُب كقتْب ٨بتلفْب ، كبعد اإلنفصاؿ عن  معان ُب عقد الزكاج ، كعلى ىذا
 رَِحيمًا( َغُفوراً  َكافَ  اّلِلََّ  )ِإفَّ األخت السابقة ، إاٌل ما كاف منكم ُب ا١باىلية فقد عفا للا عنو 

ليس قيدان للحكم بل تنزيبلن على  )ِف ُحُجورُِكْم( -ٔ:  فائدة .غفوران ٤با سلف رحيمان ابلعباد
ٙبـر كإف ٓب تكن ب ألف الغالب أهنا تكوف مع أمها كيتؤب الزكج تربيتها ، كألف بنت الزكجة الغال

ُب تنظيم كل األحكاـ القرآنية ٥با علل كمصاّب كاقعية تكوينية كالسيما   -ٕ. ُب حجر زكج األـ
.. .ةحَباـ ا٤بتبادؿ بْب الرجل كا٤برأستقامة األخبلؽ ، كبعث ركح االاألسرة كهتذيب السلوؾ كا

( بَػْيَ  جَتَْمُعوا )َوَأفْ السبب ُب ٙبرٙب  -ٖ .كغّبىا ُب كقت كاحد ُب اإلسبلـ لعلو أف بْب  اأُلْختَػْيِ
األختْب عبلقة مودة كرٞبة كرابطة نسبية ، فإذا أصبحتا ُب ظل زكج كاحد ٓب ٲبكنهما ا٢بفاظ على 

بينهما، كٰبصل بينهما تلك ا٤بودة كالرٞبة ، كٰبصل بينهما صراع عاطفي يزيل رابطة ا٢بب 
: )ًإذىٍا تػىزىكَّجى الرَّجيلي ًإٍمرىأىةن  عن اإلماـ علي )ع( -ٗ .التحاسد كالتباغض كتكوف عاقبتهما غّب سليمة

ٍا ًإذىٍا دىخىلى اًبأليٌـً ، فىًإذىٍا ٓبٍى يىٍدخيٍل اًبأليٌـً فىبلى أبىٍسى أىٍف يػىتػىزىكَّجى اإًلبػٍ  ، كىإذىٍا تػىزىكَّجى  نىةى حىريمىٍت عىلىٍيًو ًإبٍػنػىتػيهى
ـه   وعنو )ع( ِّْ/ٓالتهذيب اإًلبٍػنىةى فىدىخىلى هًبىٍا أىٍك ٓبٍى يىٍدخيٍل هًبىٍا فػىقىٍد حىريمىٍت عىلىٍيًو األيُـّ( ًٍئبي حىرىٍا : )الرَّابى

 .ِِٔ/ّمن ال ٰبضره الفقيو كينَّ ُبٍ ا٢بًٍٍجًر أىٍك ٓبٍى يىكينَّ(
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 انجزء انخامش مه انقزآن انكزيم
 رَجْزَـٌُا ؤَْٕ مٌَُُِْْ ًَهَاءَ َٓب ٌَُُْْ ًَؤُؽََِّ ػٌََُِْْْْ اَُِّوِ ًِزَبةَ ؤََّْٔبٌُُْْٗ ٌَََِٓذْ َٓب بِالَّ اُنََِّبءِ ِْٖٓ ًَأُُْؾْظَنَبدُ﴿ - ٕٗ

 ثَؼْلِ ِْٖٓ ثِوِ رَوَاػَْْزُْْ كَِْٔب ػٌََُِْْْْ عُنَبػَ ًَال كَوِّؼَخً َّٖؤُعٌُهَىُ كَأرٌُىَُّٖ ِٓنْيَُّٖ ثِوِ اٍْزَْٔزَؼْزُْْ كََٔب ََُٓبكِؾِنيَ ؿَْْوَ ُٓؾْظِنِنيَ ثِإٌََْٓاٌُُِْْ

 ﴾ؽٌَِْٔبً ػَِِْٔبً ًَبَٕ اَُِّوَ بَِّٕ اُْلَوِّؼَخِ
كحيٌرـ عليكم نكاح اصنات ا٤بتزكجات من النساء اللواٌب ُب عصمة أزكاجهن ، فبل ٯبوز إقامة    

 َما )ِإالَّ ة العائلية كالتماسك اإلجتماعي الصحيح أية عبلقة جنسية معهن حفاظان على الوحد
ستثناء ما ملكتموىن ابلسيب ، فإهنن ال يعدف ُب عصمة أزكاجهن بعد السيب اب َأَْيَاُنُكْم( َمَلَكتْ 

( يومان أك ْٓألف ُب دار ا٢برب كالسيب تنقطع عصمة الكافر بزكجتو كٲبكن الزكاج منها بعد عدة )
 َتُِْسُكوا َوال﴿ُب عصران ا٢باضر ال يوجد إماء كال ملك ٲبْب ك ا٢بمد أٌما  .أف ٙبيض مرة كاحدة

، إعترب اإلسبلـ أسر النساء الكافرات ٗبثابة الطبلؽ من أزكاجهن  َُا٤بمتحنة/ ﴾اْلَكَواِفرِ  ِبِعَصمِ 
 ِكَتابَ ) .عتناؽ الزكجة لئلسبلـ فتنقطع عبلقتها بزكجها إف بقي ىو على كفرهاككذلك ا٢باؿ مع 

ىذا فرض للا عليكم ُب الشريعة اإلسبلمية على أساس ا٤بصاّب العامة دكف التأثر  (َعَلْيُكمْ  اّلِلَِّ 
ىذه ىي ارمات من النساء  (َذِلُكمْ  َورَاءَ  َما َلُكمْ  َوُأِحلَّ )ابلعادات كالتقاليد كالنظرات الضيقة 

تَػُغوا َأفْ )عند للا تعأب، كأحل لكم نكاح ما سواىن ُب الزكاج الشرعي  رَ  ُمِْصِنيَ  ِبَِْمَواِلُكمْ  تَػبػْ  َغيػْ
ُب حصن  )ُمِْصِنَي(أف تطلبوا من ٚبتاركف من النساء بطريق شرعي فتدفعوا ٥بن ا٤بهور  (ُمَساِفِحيَ 

رَ من الدين كا٣بيليق كالعفة عن ا٢براـ  غّب زانة كال بغاة ، كفيها داللة على أنو ال  ُمَساِفِحَي( )َغيػْ
ُهنَّ  ِبوِ  اْسَتْمتَػْعُتمْ  َفَما)ف النظيف كالذم يطلب الزكاج من أجل التعفف يزكج غّب العفي  ِمنػْ

ستمتاع هبا ، فمن ٯبعل القرآف صداؽ ا٤برأة )مهرىا( فريضة ٥با مقابل اال (َفرِيَضةً  ُأُجورَُىنَّ  َفآُتوُىنَّ 
ت ا٤بذكورة سابقان كىن ٩با أحل لكم ما كراء ذلكم من ارما –أراد أف يستمتع إبمرأة من ا٢ببلؿ 

مع عقد ُب زكاج شرعي فعليو أف يؤدم ٥با ا٤بهر ا٤بفركض ا٤بتفق عليو بينهما ، مهران كاجبان ال  –
 برضا منهما بتعيْب ا٤بهر كا٤بدة.إحساانن كال تفضيبلن كال تطوعان ، كيكوف عقد الزكاج بينهما 

ستمتاع من دكف عقد اكال  اج املؤقت()الزو أك  )زواج املتعة الشرعي(يعِب  )اْسَتْمتَػْعُتْم(كلفظة 
عىةي نػىزىؿى هًبىٍا اٍلقيٍرآفي كىجىرىٍت هًبىٍا السُّنَّةي ًمٍن الصادؽ )ع(اإلماـ عن إاٌل إذا كاف زان،  (زكاج شرعي) : )اٍلميتػٍ

تػَّفىقيوياٍ عىلىى اً كى  ،: )اٍلميرىٍادي اًبآليىًة حيٍكمي اٍلميتػٍعىةً ٜٗصٓٔف تفسريه ج قاؿ الفخر الرازيرىسيويًؿ للًا )ص(( ، 
ٍاًء اإًلٍسبلىـً  اٍنىٍت ميبىٍاحىةن ُبٍ ًإبًٍتدى ٍا كى ٍا( ، كذكر الطربم  ،أىنػَّهى ٍا آيىةه تػىٍنسىخيهى ىى ٍزٍؿ بػىٍعدى عن اإلماـ علي كىٓبٍى يػىنػٍ

ٍر نػىهىى النٍَّاسى عىٍن اٍلميتػٍعىًة مىٍا زىٗبى ًإالَّ شىًقيٌّ(  )ع(  ُجَناحَ  )َوال، َٓ/َُابقا٤بصدر الس: )لىٍوالى أىفَّ عيمى
ُتمْ  ِفيَما َعَلْيُكمْ  إذا ًب الزكاج ا٤بؤقت بْب الزكجْب كإنقضى الوقت ،  اْلَفرِيَضِة( بَػْعدِ  ِمنْ  ِبوِ  تَػَراَضيػْ

فبل أبس من ٘بديد الوقت كا٤بهر برضاٮبا معان ، كٲبكن أف تَبؾ الزكجة ا٤بؤقتة ا٤بهر لزكجها ا٤بؤقت 
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 )ِإفَّ كل ا٤بهر أك بعضو ، كٲبكن أف تزيد ا٤بهر كا٤بدة أك تنقصهما   كتسا٧بو بو برضاىا سواء أكاف
 .ٗبا يصلح حاجة عباده َحِكيماً( َعِليماً  َكافَ  اّلِلََّ 

ٍا كىتىزًٍيديؾى عن اإلماـ الباقر )ع(: فائدة .ُب تشريعو ٥بذا الزكاج الشرعي )َحِكيماً( ىى : )الى أبىٍسى أبًىٍف تىزًٍيدى
لُّ ًلغىٍّبًؾى حىٌبَّ ًإذىٍا ًإنٍػقىطىعى األى  ٍا ، كىالى ٙبًى ٍر ًبًرضىٍا ًمنػٍهى ٍا ًبقىٍوًؿ : ًإٍستىٍحلىٍلتيًك أبًىجىلو آخى ٍا بػىيػٍنىكيمى جىلي فػىٍيمى

ٍا حىٍيضىتىٍاًف(،  تػيهى ٍا ، كىًعدَّ تػيهى  وىناؾ دليل على وجود حكم املتعة ف عصر النيب )ص(تػىنػٍقىًضيى ًعدَّ
اٍ : )ميتػٍعى  روي عن عمر بن اْلطابما  ٍا كىميعىٍاًقبه عىلىٍيًهمى اٍنػىتىٍا عىلىى عىًهد رىسيويًؿ للًا كىأىانٍى ٧بيىٌرًميهيمى ( تىٍاًف كى

( ) َٓ/َُتفسّب الرازم ٍاًء كىميتػٍعىةي ا٢بٍىجًٌ : آية نبلحظ، كمن ا١بدير ذكره: ّٓ/َُتفسّب الرازمميتػٍعىةي النًٌسى
 ىذا الزكاج أف يدؿ ٩با الزكجي، لسكنا اإلستمتاع ذكرت الزكاج ا٤بؤقت لغرض التمتع ببل ذكر

!، بينما ذكرت آية  عنصر يفتقد َها لَِتْسُكُنوا﴿اإلطمئناف القليب كالنفسي بشكل كاؼو  ﴾ِإلَيػْ
/ : أف مبعىنستمتاع ، ، الزكاج الدائم لغرض السكن كا٤بساكنة كحسن ا٤بعاشرة كٓب يذكر اال ُِالرـك

ستمتاع ا٤بنظم ، بينما زكاج ا٤بتعة ا٤بؤقت رجات االالسكن الزكجي ٰبقق السعادة الٍب فيها أعلى د
ا ىدفو اال ستمتاع ، ال ٰبقق السعادة الزكجية ا٤بتبادلة ، ألنو ال يعتمد السكن الزكجي كهدؼ كإ٭بَّ

٩با يدؿ أف السكن الزكجي نعمة دائمة يفقدىا زكاج ا٤بتعة ا٤بؤقت بنسبة كافية ، بينما الزكاج الدائم 
السكن الزوجي )ىناؾ ْبث مهم ف كتاب طلوب الزكاج الدائم كليس الزكاج ا٤بؤقت ! يعتمدىا ، إذف : ا٤ب

  للمؤلف مكي قاسم البغدادي ، ْبث نذكر أىم مافيو بعنواف (ف املنظور القرآن الفريد ،املتكافئ
زكاج ا٤بتعة رخصة شرعية مقيدة بشركط  )زواج املتعة : بي اْللل ف الفهم ، واجلهل ف التطبيق(

كشركطها أكرب من رخصتها ، كالزكاج ا٤بؤقت ليس حبلن للمشكلة ا١بنسية كلو إٯبابيات كسلبيات  
كثّبة ، كسلبياتو تفوؽ إٯبابياتو كقد يكوف إٜبو كضرره أكرب من نفعو )ُب بعض ا٢باالت( كالسيما 

ن الشرؼ إذا ٘باىل الناس أصولو النظيفة كقواعده الشريفة الشرعية كالٍب من أٮبها اإلطمئناف م
كالعفة كمن طهارة رحم الزكجة كبراءتو من كل عبلقة مع رجل آخر ، كمن أىم شركطو أف تكوف 
ا٤برأة ملتزمة بزكج كاحد ، كابلعدة الشرعية الواجبة عند هناية أم عقد شرعي ، كال تتمتع ا٤برأة 

يلحق الولد ابلزكج ،  ا٤بسلمة إالٌ ٗبسلم كال نفقة ٥با إالٌ أف تشَبط الزكجة ذلك ابلعقد ، كلو ٞبلت
كلو حقوقو كاملة كالولد ابلزكجة الدائمة ، كالزكجة ا٤بتمتع هبا ىي زكجة حقيقية شرعان ، كمن أىم 
الشركط أف ال تكوف زانية ، فبل ٯبوز نكاح الزانية إاٌل بعد إعبلف توبتها بصدؽ ، كال ٯبوز زكاج 

 ال الزَّانَِيةُ ﴿و كالطيور على أشكا٥با تقع ألف ا٤بؤمن غّب الزا٘ب بزانية ، ألنو شبيو الشيء منجذب إلي
 ِلْلَخِبيِثيَ  اْْلَِبيثَاتُ ﴿، قاؿ تعأب  ّالنور/ ﴾اْلُمْؤِمِنيَ  َعَلى َذِلكَ  َوُحرِّـَ  ُمْشِرؾٌ  َأوْ  زَافٍ  ِإالَّ  يَنِكُحَها

  .ِٔالنور/ ﴾ِلْلَخِبيثَاتِ  َواْْلَِبيُثوفَ 
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كالذم يرضى أبف يقَبف اب٣ببيثة ىو خبيث مثلها كإف  ةفيكوف التمتع ِبلزانية ىو التمتع ِبْلبيث
، كال يبقى ا٤بؤمن  ُٕٓاألعراؼ/ ﴾اْْلََباِئثَ  َعَلْيِهمْ  َوَُيَرِّـُ  الطَّيَِّباتِ  ََلُمْ  َوَيُِل  ﴿تظاىر ابإلٲباف 

الناكح للزانية مؤمنان ، ألف ا٤بؤمن طاىرة نفسو فبل يرتبط ُب أم نكاح مشبوه مع نفس زانية خبيثة 
كنز العماؿ  (ميٍؤًمنه  كىىيوى حْب يز٘ب  الزَّا٘ب  يػىٍز٘ب  الى ) عن النيب )ص(:بعيدة عن طهارة اإلٲباف، 

كال يبقى ا٤بؤمن الناكح للزانية مؤمنان ، كطبيعة ا٤بؤمن شفافة طاىرة تنفر من أية عبلقة غّب ُّّٕخرب
 ِإىَل  يُرِيْػُبكَ  َماْ  دَعْ )لنيب )ص(: عن اطاىرة كغّب شريفة ، كمن عبلمات اإلٲباف التورع عن ٧باـر للا 

إٌف خطبة ا٤بتزكجة ابلعقد الدائم حراـ على اآلخرين ، كذلك  .ٖٗتنبيو اْلواطر ص (يُرِيْػُبكَ  الَ  َماْ 
طلب يد ا٤بتزكجة ابلعقد ا٤بؤقت حراـ على اآلخرين ألهنا ٧بصنة ، كما ٯبب على الزكجة الدائمة 

لزكجة ا٤بؤقتة أف تعتد بعد إٛباـ ا٤بدة ، كإف عدة الزكجة أف تعتد بعد الطبلؽ، كذلك ٯبب على ا
كالذم ييسيئ كيتجاكز  .( يومان ْٓالدائمة ثبلث حيضات ، كعدة الزكجة ا٤بؤقتة حيضتاف أك )

ستخدامو كالتسامح ُب شركطو ، االشركط ُب الزكاج ا٤بؤقت ليس عيبان ابلزكاج ، كإ٭با ا٣بطورة بسوء 
ى )ا٤بخاطر كارمات( يوشك أف يقع فيها عندئذو ال يلومن اإلنساف كمن خاطر ُب السّب ٫بو ا٢بم

: إٌف اإلىتماـ الزائد ابلزكاج ا٤بنقطع من الرجاؿ كالنساء مع األخذ ابلشركط ئدةفا .إاٌل نفسو
بػي  بػيرىٍت الشٍَّهوىةي صىغيرى اٍلعىٍقلي ، كىًإذىٍا كى اٍلعىٍقلي رى الشرعية فإهنا حالة ٘بعل اإلنساف ٮبو شهوتو ك)ًإذىٍا كى

 (الشٍَّهوىةي  تٍ صى قى نػى اٍلعىٍقلي  لى مي ا كى إذى ) ف غرر الكم: !صىغيرىٍت الشٍَّهوىةي(
 أُُْآِْنَبدِ كَزََْبرٌُِْْ ِْٖٓ ؤََّْٔبٌُُْْٗ ٌَََِٓذْ َٓب كَِْٖٔ أُُْآِْنَبدِ أُُْؾْظَنَبدِ َّنٌِؼَ ؤَْٕ ؿٌَْالً ِٓنٌُْْْ ََّْزَـِغْ َُْْ ًََْٖٓ﴿-ٕ٘

 ًَال ََُٓبكِؾَبدٍ ؿَْْوَ ُٓؾْظَنَبدٍ ثِبَُْٔؼْوًُفِ ؤُعٌُهَىَُّٖ ًَآرٌُىَُّٖ ؤىِِْيَِّٖ ثِةِمِْٕ كَبٌِٗؾٌُىَُّٖ ثَؼْغٍ ِْٖٓ ثَؼْؼٌُُْْ ثِةِميَبٌُِْْٗ ؤَػَُِْْ وًَُاَُِّ
 ًَؤَْٕ ِٓنٌُْْْ اُْؼَنَذَ فَشَِِ َُِْٖٔ مَُِيَ اُْؼَنَاةِ ِْٖٓ أُُْؾْظَنَبدِ ػَََِ َٓب ِٗظْقُ كَؼََِْْيَِّٖ ثِلَبؽِشَخٍ ؤَرََْْٖ كَةِْٕ ؤُؽْظَِّٖ كَةِمَا ؤَفْلَإٍ ُٓزَّقِنَادِ

 ﴾هَؽٌِْْ ؿَلٌُهٌ ًَاَُِّوُ ٌَُُْْ فَْْوٌ رَظْجِوًُا
،  َأَْيَاُنُكْم( َمَلَكتْ  )وَما: ا٢برائر ٤بقابلتهن ابإلماء ا٤بشار إليها  اْلُمْحَصَنات: الغُب، الَطْوؿ
 اْلَعَنتزانيات علنان ، )ُمَساِفَحاٍت( غّب شرعيْب )زانيات سران( كجاءت مقابل  : أصدقاءَأْخَداف

 )َفِمنْ : من ٓب يكن منكم ذا سعة من ا٤باؿ كقدرة أف يتزكج ا٢برائر ا٤بؤمنات املعىن .:ا١بهد كا٤بشقة
ا٤بسبيات ا٤بؤمنات فإف  فلو أف يتزكج من اإلماء اْلُمْؤِمَناِت( فَػتَػَياِتُكمْ  ِمنْ  َأَْيَاُنُكمْ  َمَلَكتْ  َما

إنو يكفي ُب اإلٲباف معرفة الظاىر  ِبَِِيَاِنُكْم( َأْعَلمُ  )َواّلِلَُّ مهورىن أقل كمؤنتهن أخف ُب األغلب 
إنكم ٝبيعان بنو آدـ  بَػْعٍض( ِمنْ  )بَػْعُضُكمْ  .ا٤بشهور كللا أعلم ابلسرائر كالضمائر كما ٚبفي الصدكر

م كأعضاء ا١بسد الواحد فبل تستنكفوا من نكاحهن كمن نفس كاحدة كبشر من جنسكم ككلك
يػٍره ًمٍن حيرَّةو( فالعربة بفضل اإلٲباف ال بفضل األحساب كاألنساب   ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإفَّ ﴿)فريٌب أىمىةو خى

ن يكوف التزكيج ابإلماء بعد إذف أىله أْىِلِهنَّ( ِبِِْذفِ  )فَانِكُحوُىنَّ ، ُّا٢بجرات/ ﴾أَتْػَقاُكمْ  اّلِلَِّ 
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دفعوا ٥بن مهمورىن عن طيب نفس كال ا ِِبْلَمْعُروِؼ( ُأُجوَرُىنَّ  )َوآُتوُىنَّ كموافقة أسيادىن 
  .ستهانة هبن لكوهنن إماء ٩بلوكاتاتبخسوىن منو شيئان 

كيستفاد من اآلية أف ا٤بهر الذم يعطى ٥بن ٯبب  )كال إماء كال عبيد ُب عصران ا٢باضر ك ا٢بمد(
تعارؼ عليو الناس ، كمتناسبان مع شأهنن كمكانتهن ، كإف أريد ابآلية  أف يكوف اب٤بعركؼ ما

خصوص اإلماء كلكن ا٤بعُب عاـ ١بميع النساء أف يكوف ا٤بهر يتناسب مع مكانة الزكج اإلقتصادية 
رَ عفيفات طاىرات يكرىن البغاء  )ُمَْصَناٍت(كمكانة الزكجة اإلجتماعية  غّب  ُمَساِفَحاٍت( )َغيػْ

 هبا سران ، فنهى للا تعأب : صديق ا٤برأة يز٘ب اْلدف َأْخَداٍف( ُمتَِّخَذاتِ  )َوالان كال سران زانيات علن
 َما ِنْصفُ  فَػَعَلْيِهنَّ  ِبَفاِحَشةٍ  َأتَػْيَ  فَِإفْ  ُأْحِصنَّ  )فَِإَذاقَباب من الفواحش ما ظهر منها كما بطن اال

ماء ابلزكاج ٍب زنْب فعليهن نصف ما على ا٢برائر فإذا أحصن اإل اْلَعَذاِب( ِمنْ  اْلُمْحَصَناتِ  َعَلى
إ٭با يباح زكاج اإلماء ٤بن خاؼ على نفسو  ِمْنُكْم( اْلَعَنتَ  َخِشيَ  ِلَمنْ  )َذِلكَ من عقوبة الزٗب 

رٌ  َتْصِبُوا )َوَأفْ ا٤بشقة أم ٙبملو شدة الشهوة على الزٗب  )اْلَعَنَت(الوقوع ُب الزٗب،  )اْلَعَنَت(  َخيػْ
ُب شٌب األحواؿ من األفضل لئلنساف كاألكمل أف يكبح شهوتو الشيطانية كيتعفف عن  ك  َلُكْم(

، كالعفاؼ خّب من بعض ٕٗ/ِالكاُب (اٍلعىفىٍاؼٍ  اٍلًعبىٍادىةً  أىٍفضىلي ) عن اإلماـ علي )ع(:كل حراـ ، 
 يُػْغِنيَػُهمْ  َحَّتَّ  حاً ِنَكا َيَُِدوفَ  ال الَِّذينَ  َوْلَيْستَػْعِففْ ﴿الزكجات ا٤بسَبجبلت ا٤بذمومات الفاشبلت 

: )عىلىٍيكى ف غرر الكمكاسع ا٤بغفرة عظيم الرٞبة ،  رَِحيٌم( َغُفورٌ  )َواّلِلَُّ ،  ّّالنور/ ﴾َفْضِلوِ  ِمنْ  اّلِلَُّ 
 ني طٍ : البى افً فى وي جى  الٌ إ ارى  النَّ ٍبى مى أي  وً بً  جي لً ا تى مى  ري ثػى كى أى )عن النيب )ص(:  .اًبٍلعىفىٍاًؼ فىًإنَّوي أىٍفضىلي ًشيىًم األىٍشرىٍاًؼ(

 ٕٗ/ِالكاُب( رجي فٍ كالى 
 ﴾ؽٌٌَِْْ ػٌَِِْْ ًَاَُِّوُ ػٌََُِْْْْ ًََّزٌُةَ هَجٌُِِْْْ ِْٖٓ اَُّنَِّٖ ٍُنََٖ ًََّيْلٌَُِّْْ ٌَُُْْ ُُِْجََِّْٖ اَُِّوُ ُّوِّلُ﴿ - ٕٙ

ا٢براـ  يريد للا أف يفٌصل لكم شرائع دينكم كمصاّب دنياكم كآخرتكم لكي تستغنوا اب٢ببلؿ عن
يرشدكم إٔب )سينىنى( كطرؽ كسبل  قَػْبِلُكْم( ِمنْ  الَِّذينَ  ُسَننَ  )َويَػْهِدَيُكمْ كابلطاعات عن ا٤بعاصي 

ستقاموا على منهج للا ُب ٝبيع األحواؿ ُب الشدة كالرخاء كما بياء كاألكلياء كالصا٢بْب الذين ااألن
،  َٗاألنعاـ/ ﴾اقْػَتِدهِ  فَِبُهَداُىمْ  اّلِلَُّ  َىَدى ينَ الَّذِ  ُأْولَِئكَ ﴿انلوه من حسن العاقبة لتقتدكا هبم ، 

 إليو كرجعوا للا إٔب أانبوا أخطأكا كإف يطيعوا كي لعباده الشرعية األحكاـ يبْب للا َعَلْيُكْم( )َويَػُتوبَ 
 هم.مصا٢ب كيراعي ٥بم تشريعو ُب حكيم العباد أبحواؿ عليم َحِكيٌم( َعِليمٌ  )َواّلِلَُّ  ابلتوبة النصوحة

 ﴾ػَظِْٔبً َْْٓالً رٌَُِِْٔا ؤَْٕ اُشَّيٌََادِ َّزَّجِؼٌَُٕ اَُّنَِّٖ ًَُّوِّلُ ػٌََُِْْْْ َّزٌُةَ ؤَْٕ ُّوِّلُ ًَاَُِّوُ﴿ - ٕٚ
ككرر التوبة ليؤكد سعة رٞبتو تعأب على عباده بفتح ابب التوبة ألهنا تطهر القلوب كتغسل الذنوب 

 َعِظيمًا( َمْيبلً  ََتِيُلوا َأفْ  الشََّهَواتِ  يَػتَِّبُعوفَ  الَِّذينَ  )َويُرِيدُ النعمة كتستنزؿ الرٞبة كتدفع النقمة كتزيد 
كيقابل صورة التوبة ، ىذا خطاب إٔب كل من يتبع الشهوات اٌرمة على إطبلؽ معناىا من الفجرة 
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ت كاللذات نغمسوا ُب الشهوااكالفسقة كالعصاة كالطغاة الذين نسوا كل القيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ ك 
ك٘بسيد الذات كحب األان كحب الدنيا ، كأخسر الناس من عاش لذاتو كلٌذاتو ، ألنو ٯبهل عما 

 .ييراد منو كال يعرؼ إٔب أين سينتهي
نُػُوِب ِعْنَد هللاِ : )ف غرر الكم ( ىؤالء وُ لُ امِ عَ  وِ ليِ ر عَ صَّ أَ ، و َذْنٌب َصُغَر ِعْنَد َصْاِحِبوِ  :َأْعَظُم الذ 
متثلوا أمرىا فظلموا أنفسهم إبتباع اكف مع شهوات أنفسهم فكأ٭با أمرهتم إبتباعها فالذين يدكر 

أىوائهم ك٠بي ا٥بول ألنو يهوم بصاحبو إٔب العمى كالغفلة كالضبلؿ ، كيريد الفجرة أتباع الشيطاف 
نوا أف تعدلوا عن ا٢بق كٛبيلوا إٔب الباطل كتتحرركا من الدين كاإلٲباف كاألخبلؽ اإلنسانية كتكو 

 َعنْ  لََيُصد ونَػُهمْ  َوِإنػَُّهمْ ﴿ ّْاألنعاـ/ ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َما الشَّْيطَافُ  ََلُمْ  َوزَيَّنَ ﴿فسقة فجرة مثلهم 
مرتْب ٗبعُب )إرادتْب(  )يُرِيُد(جاءت  -ٔ: فائدة .ّٕالزخرؼ/ ﴾ُمْهَتُدوفَ  أَنػَُّهمْ  َوََيَْسُبوفَ  السَِّبيلِ 

لثانية إرادة أصحاب الشهوات اللئيمة فلنعرؼ أم اإلرادتْب ٬بتار كقولو األكٔب إرادة للا الرحيمة كا
، كىب للا اإلنساف القدرة كالعقل كاإلرادة كبٌْب لو ا٣بّب كأمره بو  َُالبلد/ ﴾النَّْجَدْينِ  َوَىَديْػَناهُ ﴿

كأاثبو عليو كهناه عن الشر كحذره منو كعاقبو عليو فمن أطاع أصاب سبيل السبلمة كمن عصى 
نْػَيا اْلََياةُ  تَػُغرَّنَُّكمْ  َفبل﴿لك طريقان تسوء عاقبتو كتتحقق ندامتو كلو بعد حْب س  يَػُغرَّنَُّكمْ  َوال الد 

ما يريده للا من عباده إرادة التيسّب كإرادة التطهّب كإرادة التنظيم  -ٕ .ُّفاطر/ ﴾اْلَغُرورُ  ِِبّلِلَِّ 
 .كإرادة ا٣بّب كا٥بداية ُب كل األحواؿ

 ﴾ػَؼِْلبً اإلََِٗبُٕ ًَفُِِنَ ػَنٌُْْْ ُّقَلِّقَ ؤَْٕ اَُِّوُ وِّلُُّ﴿ - ٕٛ
،  ٕالطبلؽ/ ﴾آاَتَىا َما ِإالَّ  نَػْفساً  اّلِلَُّ  ُيَكلِّفُ  ال﴿ما شرٌع للا حكمان كاحدان فيو إرىاؽ كضرر ، ك 

ينِ  ِف  َعَلْيُكمْ  َجَعلَ  َماوَ ﴿ ، ُٖٓالبقرة/ ﴾اْلُعْسرَ  ِبُكمْ  يُرِيدُ  َوال اْلُيْسرَ  ِبُكمْ  اّلِلَُّ  يُرِيدُ ﴿ك  ِمنْ  الدِّ
يريد للا أف  ِّٔ/ِِالبحار (اءاًبلشَّرًيٍػعىًة السٍَّهلىًة السٍَّمحى بعثت : ) عن النيب )ص(،  ٖٕا٢بج/ ﴾َحَرجٍ 

: )األيميويري ثىبلىثىةه :  عن اإلماـ علي )ع(يسلك بكم الطريقة ا٤بثلى ا٤بيسرة لتصلوا إٔب كمالكم اإلنسا٘ب 
ٙبف ٔبى عىاًٍلًمًو( ابىٍفى لىكى ريٍشديهي فىًإتًَّبٍعوي ، كىأىٍمره ابىٍفى لىكى غىيُّوي فىًإٍجتىًنٍبوي ، كىأىٍمره أيٍشًكلى عىلىٍيكى فػىرىدٍَّدتىوي إً  أىٍمره 

طبيعة اإلنساف يبلزمو الضعف العاـ من ٝبيع الوجوه ،  َضِعيفاً( اإِلنَسافُ  )َوُخِلقَ ، ُّٓالعقوؿ ص
رادة كالعزٲبة كاإلٲباف كضعف الصرب كالقدرة أماـ الشهوات كا٤بغرايت كضبط ضعف البنية كاإل

. مناسب ذلك أف ٱبفف للا عنو بقدر ما يضعف عنو لذلك جاءت .النفس األٌمارة ابلسوء
ًر ، كصار اٍلبىبلىءي عىلىى قى  ِٖٔالبقرة/ ﴾ُوْسَعَها ِإالَّ  نَػْفساً  اّلِلَُّ  ُيَكلِّفُ  ال﴿التكاليف على قدر الوسع  دى

ًر اٍلميًهمًَّة  ٍا قىًويىٍت عىلىٍيًو  عن اإلماـ الصادؽ )ع(:الطٌبىاًٍع ، كصارت ا٥بًٍمَّةي عىلىى قىدى )مىٍا ضىعيفى بىدىفه عىمَّ
 .ِٖٔ/ْمن ال ٰبضره الفقيو النًٌيَّةي(
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كتتفق شريعة للا ُب سهولتها ك٠باحتها مع فطرة اإلنساف فهي الٍب تنقذه من ظلمات ا١بهالة كمن 
 َذِلكَ ﴿ّبة الضبللة ، لذلك أصبح الدين ضركرة حياتية ككسيلة إنقاذ من كل ضعف كضبلؿ ح

ينُ  / ﴾اْلَقيِّمُ  الدِّ أشار للا إٔب ضعف اإلنساف كي ال َضِعيفاً(  اإِلنَسافُ  )َوُخِلقَ : فائدة  .َّالرـك
إٔب كرامة اإلنساف كقوتو   ، كأشار ٔالعلق/ ﴾لََيْطَغى اإِلنَسافَ  ِإفَّ ﴿يركن إٔب قوتو كيغَب هبا فيطغى 

كخليفة للا على أرضو كي ال يستسلم للضعف إف أصابو فهو قوم يتخللو الضعف ، كضعيف 
تتخللو القوة، فبل ضعف دائم كال قوة دائمة ، فهو يعيش بينهما ، ككلما كانت قوتو أكثر برزت 

وامل قوة ٘بعل : فهناؾ ع إذاً شخصيتو قوية ككلما كاف ضعفو أكثر برزت شخصيتو ضعيفة ، 
ةٍ  فََأِعيُنوِن ﴿اإلنساف قواين كىناؾ عوامل ضعف ٘بعل اإلنساف ضعيفان  ، فعلى  ٗٓالكهف/ ﴾ِبُقوَّ

اإلنساف أف يعاِب نقاط ضعفو كيدعم نقاط قوتو ، كمن ىنا صارت ٧باسبة النفس ضركرة لتزكية 
و اإلنساف إٔب األخذ ستمرار ، كالقرآف كجالنفس لتكوف مع نقاط القوة كمعا١بة نقاط الضعف اب

َناُكمْ  َما ُخُذوا﴿أبسباب القوة  ةٍ  ِمنْ  اْسَتَطْعُتمْ  َما ََلُمْ  َوَأِعد وا﴿،  ّٔالبقرة/ ﴾ِبُقوَّةٍ  آتَػيػْ  ﴾قُػوَّ
، كأعطاه الثقة ابلنفس ليجاىد نفسو األٌمارة ابلسوء ليتغلب على كل نقاط ضعف نفسو َٔاألنفاؿ/

: ف غرر الكم،  ٗٔالعنكبوت/ ﴾ُسبُػَلَنا لَنَػْهِديَػنػَُّهمْ  ِفيَنا اَىُدواجَ  َوالَِّذينَ ﴿ليواجو ٙبدايت ا٢بياة 
ٍادي النػٍَّفًس مىٍهري ا١بٍىنَّةً   .!(ةً نَّ ا١بى  ني ٜبىى  ولى ا٥بى  ادي هى ، جً )ًجهى

 رَوْزٌُُِا ًَال ِٓنٌُْْْ رَوَاعٍ ػَْٖ رِغَبهَحً رٌٌََُٕ ؤَْٕ بِالَّ ثِبُْجَبؿَِِ ثَْْنٌَُْْ ؤٌََْٓاٌَُُْْ رَإًٌُُِْا ال آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٜٕ

 ﴾هَؽِْٔبً ثٌُِْْ ًَبَٕ اَُِّوَ بَِّٕ ؤَٗلٌََُُْْ
ٰبٌذر للا الذين آمنوا تشريفان ٥بم أف ال أيكل بعضكم أمواؿ بعض ابلباطل على إطبلؽ معناه ، 

غش كالرشوة كأمثا٥با من كىو كل طريق ٓب تبحو الشريعة كالسرقة كا٣بيانة كالغصب كالراب كالقمار كال
 )َأْمَواَلُكْم(ا٤بكاسب الرديئة ، كيدخل ُب ذلك أكل ماؿ نفسك على كجو البطر كاإلسراؼ كقاؿ 

كأضاؼ األمواؿ إٔب ا١بميع كٓب يقل )ال أيكل بعضكم ماؿ بعض( تنبيهان إٔب تكافل األمة ُب 
ستباح أحدىم أف أيكل اذا ا٢بقوؽ كا٤بصاّب كأف ماؿ كل كاحد منها ىو ماؿ األمة ٝبيعها ، فإ

ماؿ اآلخر ابلباطل صار كأنو أابح لغّبه أف أيكل مالو ، إرشادان إٔب أف صاحب ا٤باؿ ٯبب عليو 
بذؿ شيء منو للمحتاج كعدـ البخل بو عليو ، إذ ىو كأ٭با أعطاه شيئان من مالو ، كقد ذكر أكل 

ستثناء منقطع ، ا ِمْنُكْم( تَػَراضٍ  َعنْ  جِتَارَةً  َتُكوفَ  َأفْ  )ِإالَّ األمواؿ كأراد بو ٝبيع التصرفات السيئة 
كالذم ٯبوز لكم أكلو ىو الذم يكوف بسبب التجارة ا٤ببنية على البيع كالشراء برضا من الطرفْب 

ٍا ًتٍسعىةى أى كىناؾ حث على التجارة الصادقة ) ٍارىًة كىا١بٍىسىٍارىًة فىًإفَّ ًفيػٍهى ٍارًًة كىاٍلمىهى ٍعشىٍاًر عىلىٍيكيٍم اًبٍلًتجى
 : عن اإلماـ الصادؽ )ع( .(الٌرًٍزؽً 

ٍارىًة يػيٍنًقصي اٍلعىٍقلى(  ٍارىةي تىزًٍيدي ُبٍ اٍلعىٍقًل ، تػىٍرؾي التًٌجى  تَػْقتُػُلوا َوال)، ٓ-ْصُِكسائل الشيعة)التًٌجى
حياة يوحي ابآلاثر ا٤بدمرة الٍب ينشئها أكل األمواؿ ابلباطل أهنا عملية )قتل( ا٤بدمرة لل (أَنُفَسُكمْ 
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كالنسيج اإلنسا٘ب ا٤بتماسك، فبل يقتل بعضكم بعضان ، ألف قتل اإلنساف لغّبه يفضي إٔب قتلو 
، ُٕصٓا٤براغي( اْلُمْؤِمنُػُوَف كالنػَّْفِس اْلَوْاِحَدةِ : ) ف الديثقصاصان أك أثران ، فكأنو قتل نفسو، 

اف على غّبه جناية على كىي نفس إنسانية ٧بَبمة كمصانة كهبذا علمنا القرآف أف جناية اإلنس
نتحار فإنو أخس نفسو، فعلينا إحَباـ نفوس الناس ألهنا كنفوسنا ، كأف ال نعٌرض نفوسنا إٔب اال

شتدت ا٤بصايب اب٤بؤمن فعليو الصرب كأف ال يلقي بيده إٔب التهلكة كأف ال اأنواع ا٤بوت ، فمهما 
كمن  (رَِحيماً  ِبُكمْ  َكافَ  اّلِلََّ  ِإفَّ )مذلة  يشكو إٔب الناس كإ٭با يشكو إٔب للا ألف الشكول لغّب للا

رٞبتو بكم أنو هناكم عن أكل األمواؿ ابلباطل ، كعن قتلكم أنفسكم كعن قتلكم لغّبكم ، إذ 
حفظ دماءكم كما حفظ أموالكم كعلمكم أف تَباٞبوا كٰبفظ بعضكم بعضان كيدافع عنو كعن مالو 

ًلكى الرَّجيلى ًمنى اٍلميٍسًلًمٍْبى يىشيدُّ  (أَنُفَسُكمْ  ْقتُػُلواتػَ  َوال): ُب قولو  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  )عىُبى ًبذى
هي  ( ،عىلىى اٍلميٍشرًًكٍْبى كىٍحدى عىٍن ذىًلكى ٍاىيمي للا ي ٍيءي ُبٍ مىنىٍاز٥بًًٍم فػىيػيٍقتىلي ! فػىنػىهى  فائدة .ُِٓ/ٖمواىب الرٞبن ٯبًى

َا اأَلْرضِ  ِف  َفَسادٍ  وْ أَ  نَػْفسٍ  ِبَغرْيِ  نَػْفساً  قَػَتلَ  َمنْ ﴿: كقولو  يعاً  النَّاسَ  قَػَتلَ  َفَكَأمنَّ ،  ِّا٤بائدة/ ﴾مجَِ
تػىلىى اٍلميٍؤًمنى  : )ًإفَّ  وعن اإلماـ الباقر )ع( فركع  نػىٍفسىوي( يػىٍقتيلي  ال أىنَّوي  ًإال ،ًميتىةو  ًبكيلًٌ  كىٲبىيوتي  ،بىًليَّةو  ًبكيلًٌ  يػيبػٍ

ال  نٍ ا مى لوي اتً قى ، فتػٍ اؿً تى  القً ُب  مٍ كي ا بنفوسً ركي اطً ال ٚبيى  اهي نى عٍ )إٌف مى عن اإلماـ الصادؽ )ع(:  .ُُِ/ّالكاُب
  .ٕٗ/٦ّبمع البياف( وي ونى يقي طً تي 

 ﴾ََِّرياً اَُِّوِ ػَََِ مَُِيَ ًًََبَٕ َٗبهاً ُٗظِِْْوِ كٌَََْفَ ًَظُِْٔبً ػُلًَْاٗبً مَُِيَ َّلْؼََْ ًََْٖٓ﴿ - ٖٓ
ككل من يتعٌد ا٢بدكد الٍب حٌدىا للا فقد ظلم نفسو كظلم  إشارة إٔب قتل النفس كأكل ا٤باؿ ابلباطل

٫برقو  ُنْصِليِو( )َفَسْوؼَ ، جزاؤه  ُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ  فَػَقدْ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿اآلخرين 
ا يكوف ا١بزاء كىكذ َيِسريًا( اّلِلَِّ  َعَلى َذِلكَ  )وََكافَ عظيمة ال توصف كما يفيده تنكّب )انران(  )َنرًا(

كٓب يقل )كمن يفعل ذلك منكم( ألف ىذه األفعاؿ  َذِلَك( يَػْفَعلْ  )َوَمنْ من جنس العمل ، كقاؿ : 
 )ظُْلماً(ك  )ُعْدَواًن(الفرؽ بْب  -ٔ:  فائدة .من الذنوب الكبّبة فمن يفعلها ليس من ا٤بؤمنْب

مىٍن ظىلىمى نػىٍفسىوي  )ف غرر الكم:  ،عتداء على اآلخرين فيما يشمل الثا٘ب ظلم النفساألكؿ يعِب اال
ٍافى ًلغىٍّبًًه أىٍظلىمي  دان  عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٕ .(كى رً  : )كىمىٍن قػىتىلى نػىٍفسىوي ميتػىعىمًٌ نَّمي  فػىهيوى ُب انٍى ان  جىهى اًٍلدى  خى

ٍا ٍب تبل اآلية(  .ّْٔ/ّمن ال ٰبضره الفقيو ًفيػٍهى
 ﴾ًَوِميبً ُٓلْفَالً ًَُٗلْفٌُِِْْْ ٍَِّْئَبرٌُِْْ ػَنٌُْْْ ٌَُٗلِّوْ ػَنْوُ نْيٌََْٕرُ َٓب ًَجَبئِوَ رَغْزَنِجٌُا بِْٕ﴿ - ٖٔ

ا٤بعاصي كلها تعدُّ كبائر لكوهنا ٨بالفة ألكامر للا ، كإذا قيست إٔب بعضها صارت كبائر كصغائر ، 
 ابإلنساف أف كٛبٌيزت الكبائر بشدة النهي عنها ككثرة ضررىا كالوعيد عليها ابلنار ، كمن رٞبة للا

جتنبوا كتركوا الكبائر عفوان عن الصغائر الٍب يقَبفها اإلنساف ُب حالة الضعف اٛبنَّ على من 
 ُمْدَخبلً  )َونُْدِخْلُكمْ كالغفلة من دكف إصرار كعناد كإاٌل فإف اإلصرار على الصغائر تكوف كبائر 

 ٍجتىًنبيواا: ) عن النيب )ص( .ىي ا١بنةندخلكم مكاانن فيو كرامتكم كعزتكم كقرابن من ربكم ك  َكِرَياً(
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ٍرؾي : اٍلميوًبقاًت  السٍَّبعى  ٍحري  ،اًب٢بٍىقًٌ  ًإالَّ  للاي  حىرَّـى  الٍَّب النػٍَّفسً  كىقػىٍتلي  ،اًبً  الشًٌ  ،اٍليىتيمً  مىاؿً  كىأىٍكلي  ،كىالسًٌ
 ُِ/ٓا٤براغي اٍلغاًفبلًت( اٍلميٍؤًمنىٍاتً  ميٍحصىنىٍاتً الٍ  كىقىٍذؼي  ،الزٍَّحفً  يػىٍوـى  (بي ركي كىالتػَّوىٕبًٌ )ا٥بي  ،الٌرابىٍ  كىأىٍكلي 

ٍينً  عيقوؽي  :وقيل ِمَن اْلَكَبْاِئرِ   ،كىقىٍطعي الرًَّحمً  ،كالٌزانىٍ  ،الٌزكرً  كشىهادىةي  ،ستحبلؿ ا٢براـاك  :اٍلواًٍلدى
ٍادي كاالً  ٍاءي عىلىى النٍَّاًس أبًىٍموىٍا٥بًًٍم كىأىنٍػفيًسًهمٍ كاالً  ،ٍرًتدى  ،بىاٍعي ا٥ٍبىوىل فػىهيوى ًإلىوه يػيٍعبىدي ًمٍن ديكيًف للاً كًإتًٌ  ،ٍعًتدى

بىائًًر األىٍمني ًمٍن مىٍكًر للاً  : )أىٍكبػىري عن اإلماـ علي )ع(. إْب ، .(ظي يً لً كاليىًمٍْبي اٍلغىميويسي )الغى  ،كاٍلكىًذبي   ،اٍلكى
: )مىٍا  عن النيب )ص(، ِّْٓكنز العماؿ خربا( ىى ري يػٍ كغى  ،كىاٍلقينػيويطي ًمٍن رىٍٞبىًة للاً  ،كىاٍليىٍأسي ًمٍن رىٍكًح للاً 

ًبيػٍرىةى مىعى االً )عن النيب )ص(: ، ُٕٗ/ِركح البياف عيًبدى ًإلىوه أىبٍػغىضي عىلىى للًا ًمنى ا٥ٍبىوىل( كىالى  ،ٍسًتٍغفىٍارً الى كى
 َُِٕٗكنز العماؿ خرب ( صىًغيػٍرىةى مىعى اإًلٍصرىٍارً 

 ًَاٍْإٌَُُا اًْزَََجَْٖ َِّٓٔب َٗظِْتٌ ًَُِِنََِّبءِ اًْزَََجٌُا َِّٓٔب َٗظِْتٌ ُِِوِّعَبٍِ ثَؼْغٍ ػَََِ ثَؼْؼٌَُْْ ثِوِ اَُِّوُ ؼَََّكَ َٓب رَزََٔنٌَّْا ًَال﴿ - ٕٖ

 ﴾ػَِِْٔبً شَِْءٍ ثٌَُِِّ ًَبَٕ اَُِّوَ بَِّٕ كَؼِِْوِ ِْٖٓ اَُِّوَ
الدنيا كالدين ، كما فضل للا بو بعض كال تتمنوا أيها ا٤بؤمنوف ما خص للا بو غّبكم من أمور 

الناس على بعض من القوة كالقدرة كا٢بياة كا٤باؿ كا١بماؿ كحسن ا٢باؿ كما خص للا بو كبلن من 
ا١بنسْب )الرجل كا٤برأة( من ٩بيزات ، سواء كاف تفضيبلن تكوينيان أك تشريعيان ألف ذلك سبب 

شيطاف، كىذا التفضيل لكل نوع من للحسد كا٢بقد كالتباغض كتنغيص العيش فهو مدخل لل
 ﴾مبِْقَدارٍ  ِعْنَدهُ  َشْيءٍ  وَُكل  ﴿أنواعو صادر عن حكمة كتدبّب كتقدير أبحواؿ الرجاؿ كالنساء 

ركح وا( فىًإذىٍا تىسىٍاكىكيٍا ىىلىكيوياٍ( تي اكى فى : )الى يػىزىٍاؿي النٍَّاسي ًٖبىٍّبو مىٍا تػىبىاٍيػىنػيويٍا )تػى  وف الديث ، ٖالرعد/
 َوِللنَِّساءِ  اْكَتَسُبوا ممَّا َنِصيبٌ  )ِللّرَِجاؿِ كىذه مقدمة لنجاح القٌوامة التالية الذكر  ،ُٖٗ/ِيافالب

 ِمنْ  ِمْنُكمْ  َعاِملٍ  َعَملَ ﴿كىذا حق ا٤برأة ُب ا٤بلكية الفردية ، كأف للا ال يضيع  اْكَتَسْبَ( ممَّا َنِصيبٌ 
واملراد ، ألف التشريع يوافق ا٤بوقع اإلجتماعي ،  ُٓٗآؿ عمراف/ ﴾بَػْعضٍ  ِمنْ  بَػْعُضُكمْ  أُنْػَثى َأوْ  ذََكرٍ 
ذك معُب عاـ يسع ٝبيع أنواع التحصيل ا٤بإب كا٤بعنوم كالعلمي ، كأعم من أف يكوف  كتسابِبال 

كتساب جامع ألنواع بعمل مهنة أك صنعة معينة يكوف صاحبها ذا مزية فيها ، كمصطلح اال 
  .ا٤بواىب ُب ٨بتلف ا٤بوارد

 : املعىن
إف للا كٌلف كبلن من الرجاؿ كالنساء أعماالن فما كاف خاصان ابلرجاؿ ٥بم نصيب من أجره ، من 
األفضل أف ال يشاركهم فيو النساء ، كما كاف خاصان ابلنساء ٥بن نصيب من أجره ، من األفضل 

كل منهما أف أف ال يشاركهن فيو الرجاؿ ، كليس ألحدٮبا أف يتمُب ما ىو ٨بتص ابآلخر ، كعلى  
يسأؿ ربو اإلعانة كالقوة على ما نيط بو من عمل كمسؤكلية ، كال ٯبوز أف يتمُب ما خصص 

)رىًحمى للاي  ف غرر الكم:ابآلخر ليتقن كل منهما عملو ليناؿ أملو كال يتجاكز حدكده مع اآلخر 
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هي(  سبب  .ٍمرًئن عىرىؼى قىٍدرىهي كىٓبٍى يػىتػىعىدَّ طىٍورىهي()رىًحمى للاي إً : وفيو أيضاً ًإٍمرًئن عىرىؼى حىدَّهي فػىوىقىفى ًعٍندى
 اّلِلََّ  )َواْسأَُلوا: سألت النساء ا١بهاد كالغزك فنصيب من األجر ما يصيب الرجاؿ فنزلت  النزوؿ

 ِبَقَدرٍ  الَّ إِ  نُػنَػّزِلُوُ  َوَما َخَزائُِنوُ  ِعْنَدنَ  ِإالَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َوِإفْ ﴿فإف خزائنو ٩بلوءة ال تنفد  َفْضِلِو( ِمنْ 
، فبل تتمنوا نصيب غّبكم كال ٙبسدكا من فضَّل عليكم كإسألوا للا من نعمو  ُِا٢بجر/ ﴾َمْعُلوـٍ 

بُّ أف ييسأؿ كييدعى كٯبيب ، بدالن من حسرات النفس ُب التطٌلع إٔب التفاكت ،  ككرمو فإنو ٰبي
 َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َكافَ  اّلِلََّ  )ِإفَّ ع فيو كبدؿ ا٢بسد كا٢بقد كالتباغض الذم أضراره كثّبة كإٜبو كبّب كال نف

فسبحانو عليم ابلتفاكت بينكم ليكوف بينكم تعدد أدكار ككحدة ىدؼ ، كعليم ُب  َعِليماً(
: لنرض بقسمة للا كتقديره كال يدفعنا ا٢بسد  فائدة .مصلحتكم كما ينفعكم كال ٱبطئ ُب حكمو

جتهاد كنسأؿ للا من ف نعيش الطموح كا١بد كاالكعلينا أإٔب ٛبِب مواىب اآلخرين اب٢بقد عليهم ، 
 .فضلو كلطفو

 ًَُِّ ػَََِ ًَبَٕ اَُِّوَ بَِّٕ َٗظِْجَيُْْ كَأرٌُىُْْ ؤََّْٔبٌُُْْٗ ػَوَلَدْ ًَاَُّنَِّٖ ًَاألَهْوَثٌَُٕ اٌَُْاُِلَإِ رَوَىَ َِّٓٔب ٌََٓاَُِِ عَؼَِْنَب ًٌٍََُُِّ﴿ - ٖٖ

 ﴾شَيِْلاً شَِْءٍ
جعلنا لكل من الذكر كاألنثى أكلياء ُب الوراثة يرثوف ما تركتم من ماؿ كىم  .كرثة ا٤بيت : املََواِلَ 

كىم األكالد كاإلخوة كاألخوات كالعمات كاألخواؿ  )َواأَلقْػَربُوَف(كاألجداد كا١بدات  )اْلَواِلَداِف(
ألٲباف ىو عقد الزكاج ذكرت اآلية كعقد ا َنِصيبَػُهْم( َفآُتوُىمْ  َأَْيَاُنُكمْ  َعَقَدتْ  )َوالَِّذينَ كا٣باالت 

أسباب ثبلثة لئلرث كىي األكالد كالقرابة كاألزكاج ، فأعطوىم نصيبهم من اإلرث ا٤بقٌدر ٥بم بصورة 
إف للا شاىد على تصرفاتكم ُب الَبكة كغّبىا ، فبل  َشِهيدًا( َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َكافَ  اّلِلََّ  )ِإفَّ اتمة 

( اآلية انظرة إٔب َأَْيَاُنُكمْ  َعَقَدتْ )فائدة :  .د الورثة شيئان يطمعن أحد أف أيكل من نصيب أح
عقد ضماف ، كىو أف يتعاقد شخصاف فيما بينهما على أف يتعاكان فيما بينهما عند ا٤بشكبلت ، 

 لى أفْ عَ  كَ تُ دْ اقَ عَ كإذا مات أحدٮبا قبل اآلخر كرثو ا٢بي إف ٓب يكن للميت كرثة ، كصورة العقد )
( ككاف ىذا تُ لْ بِ قَ  رُ اآلخِ  وؿُ قُ يػَ ك ، فػَ ثُ رِ  وأَ ِِن ثُ رِ ، وتَ  كَ نْ عَ  لُ قِ عْ وأَ  ِْنِ عَ  لُ قِ عْ ، وتػَ  ؾَ رُ صُ أنْ  و ِن رُ صُ نْ تػَ 

العقد قبل اإلسبلـ كقد عٌدلو اإلسبلـ كأقره ، كجاءت ىذه اآلية ٤بنع طمع بعض الوارثْب ُب بعض 
 .، سواء أكاف ذكران أـ أنثى ، كبّبان أـ صغّبان 

 ثَِٔب ُِِْـَْْتِ ؽَبكِظَبدٌ هَبِٗزَبدٌ كَبُظَّبُِؾَبدُ ؤٌََْٓاُِيِْْ ِْٖٓ ؤَٗلَوٌُا ًَثَِٔب ثَؼْغٍ ػَََِ ثَؼْؼَيُْْ اَُِّوُ كَؼَََّ ثَِٔب اُنََِّبءِ ػَََِ هٌََّإٌَُٓ ٍُاُوِّعَب﴿ - ٖٗ
 اَُِّوَ بَِّٕ ٍَجِْالً ػََِْْيَِّٖ رَجْـٌُا كَال ؤَؿَؼْنٌَُْْ كَةِْٕ ًَاػْوِثٌُىَُّٖ َٔؼَبعِغِاُْ كِِ ًَاىْغُوًُىَُّٖ كَؼِظٌُىَُّٖ ُٗشٌُىَىَُّٖ رَقَبكٌَُٕ ًَاُالَّرِِ اَُِّوُ ؽَلِظَ

 ﴾ًَجِرياً ػَِِّْبً ًَبَٕ
 ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  ال اّلِلَُّ ﴿: مبالغة قياـ ُب أداء ا٤بسؤكلية كزايدة الرعاية كالعناية ابلواجبات كقولو  قَػوَّاُموفَ 

ستمرار ببل قصور كال تقصّب ، يقـو الزكج بواجبو ٘باه زكجتو كأكالده اب ِٓٓالبقرة/ ﴾اْلَقي وـُ  اْلَي  
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ستطاعة ، قياـ الراعي على الرعية ، كإلزاـ الزكجة ٕبقوؽ للا تعأب ، ضمن حدكد القدرة كاال
ُب ا٢بياة الزكجية كليست عامة ، من أجل تنظيم األسرة كٙبديد ا٢بقوؽ  والقّوامة خاصة

كالقٌوامة )القيادة(  .، كحفظها من ا٣ببلفات كصيانتها من التفكيك بقدر ا٤بستطاعكالواجبات
. إْب ال بد أف يكلف هبا األصلح ، كليست ىي .ضركرة حياتية ُب عآب األسرة كُب القضاء كا٢برب

قضية منافسة بْب الرجل كا٤برأة، كتبْب اآلية أف األصلح للقوامة )كالرائسة( ىو الرجل كىو ينسجم 
:  سؤاؿع الفطرة اإلنسانية ، كا٤برأة توافق على ذلك بشرط أف يكوف الرجل كفوءان ُب قوامتو ، م

ىل يستطيع الزكج أف يؤدم قوامتو بنفسو دكف مساعدة زكجتو ؟ ا١بواب : كبل ألنو أكثر أكقاتو 
ىي ا٤بعاكنة ُب العمل خارج ا٤بنزؿ فبلبد أف تعينو على قوامة كاملة ببل تقصّب ، فيكوف ىو القٌواـ ك 

لو ، كالبد من التعاكف ا٤بشَبؾ على ٪باح تكامل القوامة ، حٌب تعطي مفعو٥با كٝبا٥با كتكوف 
األسرة متماسكة كأم توافو كضعف عن ا٤بسؤكلية فسوؼ تفقد القوامة من أىدافها ، كال تعِب 

ق الصبلحية ُب كل القٌوامة ا٥بيمنة كالسيطرة كالتحكم كإظهار القوة على زكجتو كال ٘بعل الزكج مطل
شيء ُب األسرة ، كال تلغي القوامة دكر الزكجة بل تدعمو كتنظمو ُب حصوؿ السكن الزكجي 
ا٤بشَبؾ ، كأريدت )القٌوامة( للرجاؿ للرعاية كا٢بماية كا٥بداية كحسن اإلدارة كاإلشراؼ العاـ ، 

يْب ا٢بدكد كالتوقف عندىا ، كيكوف القٌواـ أمينان عامان على أسرتو ٢بفظ ا٢بقوؽ ال لتجاكزىا ، كلتع
)رىًحمى للاي ًإٍمرًئن عىرىؼى قىٍدرىهي كىٓبٍى ف غرر الكم: ، ُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ  فَػَقدْ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿

يػىتػىعىدَّ طىٍورىهي( ، كلتوحيد القرار بْب الزكجْب ، كليس القٌوامة مطلقة ُب كل شيء ، ألف الزكجة 
كان لزكجها ، كال يشَبم الزكج زكجتو اب٤بهر كالنفقة ، كليست القوامة بعنواف ا٤بفاضلة بْب ليست مل

الزكج كزكجتو ، كليست للتشريف كإ٭با للتكليف كٙبٌمل ا٤بسؤكلية ، كلتنظيم العبلقة الزكجية اب٢بب 
أكثر من قيادة ختبلؼ ، ألف البيت الزكجي ال ٰبتمل ا٤بشَبؾ كالتفاىم ا٤بتبادؿ، كعدـ التنازع كاال

كاحدة ، كنظاـ القٌوامة يعتمد على قاعدة الشورل بْب أبناء األسرة الواحدة ا٤بتماسكة، كُب ا٤بشورة 
 َوَأْمُرُىمْ ﴿ستثمار الطاقات انشراح النفوس كالقاح العقوؿ كالتجارب كسبيل النجاح كتقوية العبلقة ك 

نَػُهمْ  ُشوَرى بيد الزكجة إبتداءن إاٌل إذا عجز الزكج عنها ، كال ٯبوز جعل القٌوامة  ّٖالشورل/ ﴾بَػيػْ
كفشل أك توَبَّ ، فتنتقل القٌوامة إٔب الزكجة بشكل تلقائي كيكوف الزكج معاكانن ٥با ، حٌب تستمر 

  .فعالية القٌوامة كأتثّبىا الصحيح
كال  : جعل الطبلؽ بيد الزكج ، كأف تطيعو ُب الفراش كال ٚبرج من بيتو إاٌل إبذنو امةوَ حدود القِ 

تدخل فيو من ال ٰبب ، كٙبفظ فرجها كشرفها كأف ال ٚبوف زكجها كال تشحن عليو األجواء 
كتؤلب عليو القلوب ابلكراىية ، كٙبفظ بيتو كمالو ككلده ُب كل حاؿ ، كٮبا ُب ما عدا ذلك سواء 

كٓب يقل )ٗبا فضلهم  بَػْعٍض( َعَلى بَػْعَضُهمْ  اّلِلَُّ  َفضَّلَ  )مبَا -ٔ:  وإف هللا ذكر سببي للقّوامة، 
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عليهن( كلو قاؿ ذلك لفيًهم منو تفضيل ٝبيع أفراد الرجاؿ على ٝبيع أفراد النساء كىذا غّب 
مقصود ، فكم من إمرأة أفضل من ألف رجل ، ككم من زكج فاسق كزكجتو مؤمنة صا٢بة ىي 

عدة أفضل منو ، لذلك جاء التفضيل ١بنس الرجاؿ عامة على جنس النساء كقاعدة كلكل قا
ستثناء ، كقٌوامة الزكج على قدر ٘بربتو كمقدار خربتو ككفاءتو كنزاىتو ، كىي مسألة نسبية تتفاكت ا

، ككلما قٌلت كفاءتو قلت قٌوامتو ، ما إزدادت كفاءتو إزدادت قّوامتوفكلبْب مقادير الرجاؿ ، 
ع ا٣بلل كالضعف عنها فبلبد أف تشاركو زكجو الكفؤ ُب رفع درجة القوامة إٔب ا٤ببالغة كالكماؿ كرف

أف ال تتجاكز ا٤برأة حدكدىا فتصبح مسَبجلة  بشرطأبم شكل من أشكاؿ ا٤بشاركة الفٌعالة، 
كقحة صلفة سليطة اللساف ليس فيها جاذبية ا٤برأة كأنثى كتفقد مصدر السكن لزكجها كتكوف 

 يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿ذمومة الناشز منافسة لو ُب رجولتو كدكره كعملو كا٤برأة ا٤بسَبجلة ىي ا٤برأة ا٤بلعونة ا٤ب
  .، كلرفع ىذه اإلشكاالت اتملة ينبغي ِِٗالبقرة/ ﴾الظَّاِلُموفَ  ُىمْ  فَُأْولَِئكَ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ 

( منذ فَبة ا٣بطوبة كالعقد الشرعي كالقانو٘ب ، يرجعوف وضع نظاـ داخلي تفصيلي بي الزوجي)
( على ا٤بوقع الرجاؿ قّواموف على النساءاجع التفصيل ُب ٕبث ))ر إليو عند ا٢باجة فيكوف دستور حياة ٥بما 

)السكن الزوجي املتكافئ ف  راجعأيضان  األلكَبك٘ب ٤بؤسسة الشهداء منتدل ا٣بالدكف ُب شبكة )اإلنَبنت( / بغداد(
ا٢بالة الوحيدة الٍب  َأْمَواَلِِْم( ِمنْ  أَنَفُقوا )َومبَا -ٕ .املنظور القرآن الفريد( للمؤلف مكي قاسم البغدادي

ٯبب فيها إنفاؽ الرجل على ا٤برأة كىي ُب ا٢بياة الزكجية الشرعية الدائمة فقط ، فالزكج يقـو ٕبفظ 
 َقَدرُهُ  اْلُموِسعِ  َعَلى َوَمتُِّعوُىنَّ ﴿زكجتو كأكالده كىدايتهم كرعايتهم كاإلنفاؽ عليهم اب٤بقدار الكاُب 

، فالزكج يعطي بتكليف ال بتشريف ببل من  كال أذل ، كيعطي  ِّٔالبقرة/ ﴾َقَدرُهُ  اْلُمْقرِتِ  َوَعَلى
بتدبّب كتقدير ال إبسراؼ كتبذير كال ببخل كتقتّب ، كإذا عجز الزكج كٓب ينفق الواجب عليو ضمن 
مقدار كسعو كمقدرتو ، ٓب يكن قٌوامان على زكجتو ، ك٥با األمر أف تطلب تسوية العبلقة كا٢بوار معو 

  .نفصاؿ عنوأك الطبلؽ كاإل
ستجب لقٌوامة االبلٌب  قَانَِتاٌت( وىناؾ ردود أفعاؿ النساء عامة جتاه نظاـ القّوامة : )فَالصَّاِلَاتُ 

األزكاج كتوافقن معهم ، من صفاهتن أهنن صا٢بات ُب الشكل كا٤بضموف ُب السفر كا٢بضر ، ُب 
طيعات  تعأب كألزكاجهن بعلم م )قَانَِتاٌت(القوؿ كالعمل، ألف الصبلح جاء على إطبلؽ معناه 

ألف قانتات أكسع داللة من مطيعات ، كقائمات  )مطيعات(ك٧ببة كأخبلؽ كسبلمة قلب كٓب يقل 
بواجباهتن خاضعات لؤلزكاج ك تعأب مستقيمات متعاليات على ا٤بشاكل كا٣ببلفات كىذا الذم 

ٙبفظ شطرم النفس الواحدة حفظان  يليق ابلسكن الزكجي كيرفع إٔب درجة ا٤بودة كالرٞبة ، كبذلك
ُ( َحِفظَ  مبَا ِلْلَغْيبِ  )َحاِفظَاتٌ يبْب أف الزكجْب جسماف ُب ركح كاحدة  إهنا من أبلغ العبارات  اّلِلَّ

ُب القرآف الكرٙب ، الٍب ٘بمع بْب العفة كاألمانة كاألخبلؽ ، إهنن حافظات لكل ما ىو خاص ، 
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سيما حديث الرفث كالكلمات ا٣باصة بينهما قبل كىو حفظ أسرار العبلقة بْب الزكجْب كال
ا٤بباشرة، كحفظ الًعرض كالشرؼ كالسكن الزكجي ُب السفر كا٢بضر ، كٙبفظ الغيب ُب اجملالس 

ُ( َحِفظَ  )مبَاا٣باصة كللمقربْب   .اّلِلَّ
نتقاؿ السريع من الغيب ا٣بفي إٔب حفظ للا ا١بلي يدؿ على كجوب ترٌفع النفس كعدـ كاال

عىٍورىٍاًت  تتبع)مىٍن ف غرر الكم: تدخلها ُب ما يكوف كراء األستار من تلك ا٣بفااي كاألسرار ا٣باصة 
والبلِت وب الناس( )أفضل الناس من شغلو معايبو عن عيف غرر الكم: النٍَّاٍس كىشىفى للاي عىٍورىتىوي( 

 ََّتَاُفوفَ  )َوالبلَِّت  وخالفن امليثاؽ الغليظ ف العقد ىن رفضن وَتردف على نظاـ القّوامة
كا٣بوؼ من النشوز ، كىذا ا٢بذر لو منافع كثّبة للرجاؿ فعليهم اإلنتباه كاإلىتماـ  ُنُشوَزُىنَّ(

داء قبل اف يستفحل النشوز ، ألف بتابألعراض األكلية قبل حلوؿ األمراض ، ليكوف العبلج منذ اال
بتداءن من القوؿ ا٤بخل كالفعل ا٤بذؿ كسوء األخبلؽ االنشوز ال يظهر دفعة كاحدة بل ابلتدرج 

ستكبار على قوامية الزكج ، فهن نساء مسَبجبلت مستكربات مَبفعات ٛبهيدان للعصياف كاال
 .بتبلء كٓب يكٌن مصدر سكن كإخاءاك ملعوانت كأصبحن مصدر قلق 

: تعبّب ٦بازم كناية عن  النشوز قد يكوف من الزوجة أو من الزوج أو منهما معًا ، والنشوزو 
التمرد على القوامة كالَبفع على الزكج دائمان كليس مؤقتان ، فبل تعِب ا٤بشاجرة كعدـ اإلمتثاؿ ا٤بؤقت 

٤برتب كا٤بهٌذب ، نشوزان ، كىذا قلما ٱبلو منو حاؿ الزكجْب ، كمعا١بة النشوز يعتمد على التدرج ا
بتداءن من األسلوب الناعم إٔب األسلوب ا٣بشن ، كعدـ تدخل ا٥بول اكبشكل علمي مقٌدر كمدبٌر 

كاألان كا١بهل كالطبائع الشخصية كاألعراؼ الية ُب العبلج ، كيكوف عبلج النشوز ابلتدريج 
ب ٗبجرد توقع النشوز قبل ال ٯبوز ا٥بجر كالضر  )َفِعُظوُىنَّ( -ٔا٤بدركس خطوة ٖبطوة ابلَبتيب: 

حصولو ، كجاء الوعظ مطلقان كغّب ٧بدد بوقت كغّب مقيد أبسلوب فخوفوىن للا كال تتجاكزكا 
صقل النفوس كتزيد وب ك حدكده تعأب بطريق النصح كاإلرشاد البليغْب ، فإف ا٤بواعظ حياة القل

فإعتزلوىن ُب  اْلَمَضاِجِع( ِف  وُىنَّ ) َواْىُجرُ  -ٕنتباه كتعاِب الغفلة ، كترفع ا٢بواجز النفسية ، اال
فراش النـو فبل تكلموىن كالتقربوىن كيوليها ظهره كيقٌطب كجهو أمامها كىي ا٢برب النفسية 
الباردة حٌب تستوُب غرضها ككقتها، كأف ال يكوف ىجران أماـ األطفاؿ كال أماـ الغرابء ليذؿ الزكجة 

 )َواْضرِبُوُىنَّ( -ٖال إفساد األكالد كٚبريب األسرة ، ، كا٤بقصود عبلج النشوز ال إذالؿ الزكجة ك 
عتداء ، كأف ال يكوف الضرب قاسيان ظا٤بان منتقمان كال االضرب ا٤بخيف كا٣بفيف الذم فيو دكاء ال 

 ٱبرج عن قولو تعأب 
ـ أقول من ، كقد يكوف ضرب الكبلُِّالبقرة/ ﴾مبَْعُروؼٍ  َسّرُِحوُىنَّ  َأوْ  مبَْعُروؼٍ  فََأْمِسُكوُىنَّ ﴿

ضرب ا٢بساـ ، ضرابن تذكّباين جملرد الردع كالتخويف من سوء العاقبة، كال ٰبق للزكج أف يتجاكز 
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حدكده كيتعدل طوره كيضرب زكجتو على كجهها أك ٰبرؽ جسمها أك يَبؾ أثر عليو أك ٯبز 
شى الظٍُّلًم فحأى  )ظيٍلمي الضًَّعٍيفً  :ٖٔف هنج الببلغة كتاب، ستضعافهاشعرىا أك ٯبعل فيها عاىة ال

( كىذا عليو قصاص بقدر ا١بنايةكىأىٍعظىمي ا١ٍبيرٍ  وىٍاًؾ كى٫بىٍوًهً عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ـً  : )الضٍَّربي اًبلسًٌ
، ما يسمى ابلضرب، الضرب الذم ظاىره عنيف ُِٓ/ّمن الٰبضره الفقيو( كشبهو ضرابن رفيقان 

ُغوا َفبل َأَطْعَنُكمْ  )فَِإفْ أديب ستنكار كالتكابطنو لطيف ، ضرب شكلي داللة على اال  َعَلْيِهنَّ  تَػبػْ
رشدىا كعدـ ٛبردىا التائب من الذنب كمن ال ذنب لو، كالغرض من ذلك إرجاع ا٤برأة إٔب  َسِبيبًل(

 َكافَ  اّلِلََّ  )ِإفَّ ستقامتها فليس للزكج عليها سبيل إليذائها حٌب كلو كانت تكرىو فإف عادت إٔب ا
ف قدرة للا فوؽ قدرة الزكج عليها ، كللا أعلى منكم كأكرب من قوتكم ، كال يرضى إ َكِبريًا( َعِلّياً 

ر ف لعباده الظلم كىو كليهن كيدافع عنهن كينتقم ٩بن يظلمهن ،  واآلية وعيد وهتديد ملن يقصِّ
ٍرأىًة ُبٍ اٍلًفرىٍاًش ىي  عن اإلماـ الصادؽ )ع(:  فائدة .حقوؽ املرأة عمداً   الرَّجيلي  وى ًإذىٍا دىعىاٍ : )نيشيويزي اٍلمى

 .كىذا أحد ا٤بصاديق على النشوز )ببل عذر(ا٤بصدر السابقًفرىاًشًو فىأىبىٍت عىلىٍيًو(  ًإٔبى  اٍمرىأىتىوي 
 ًَبَٕ اَُِّوَ بَِّٕ ثَْْنَئَُب اَُِّوُ كِّنٌَُّْ بِطْالؽبً ُّوِّلَا بِْٕ ؤَىِِْيَب ِْٖٓ ًَؽٌََٔبً ؤَىِِْوِ ِْٖٓ ؽٌََٔبً كَبثْؼَضٌُا ثَْْنِئَِب شِوَبمَ فِلْزُْْ ًَبِْٕ﴿ - ٖ٘

 ﴾فَجِرياً ػَِِْٔبً
ذكر سبحانو نشوز الزكجة كىذه اآلية ُب نشوز الزكجْب معان كذكر نشوز الزكج ُب موضع آخر 

نَػُهَمابػَ  ُيْصِلَحا َأفْ  َعَلْيِهَما ُجَناحَ  َفبل ِإْعَراضاً  َأوْ  ُنُشوزاً  بَػْعِلَها ِمنْ  َخاَفتْ  اْمَرَأةٌ  َوِإفْ ﴿  ُصْلحاً  يػْ
رٌ  َوالص ْلحُ  : ا٣ببلؼ ، يفيد أف الشق الواحد ال ٰبصل إاٌل ُب جسم  الِشَقاؽ،  ُِٖالنساء/ ﴾َخيػْ

َا تَػَولَّْوا َوِإفْ ﴿كاحد ٍب ينشق قسمْب  ، اآلية ٘بعل  ُّٕالبقرة/ )كراىية( ﴾ِشَقاؽٍ  ِف  ُىمْ  فَِإمنَّ
كإف خفتم من  بَػْيِنِهَما( ِشَقاؽَ  ِخْفُتمْ  )َوِإفْ عان الشقاؽ كا٣ببلؼ انتج منهما معان بسوء تصرفهما م

ستمرار الشقاؽ بظهور أسبابو من النزاعات ا٤بستمرة )كالوقاية خّب اتفاقم األمور كسوء األحواؿ ك 
من العبلج( ، كا٣بطاب ٤بن يهمهم األمر كاألىل أك كالة األمور أك ا٢باكم الشرعي أك األزكاج 

شٌكلوا ٧بكمة عائلية لئلصبلح الفورم  َأْىِلَها( ِمنْ  َوَحَكماً  َأْىِلوِ  ِمنْ  اً َحَكم )فَابْػَعُثواأنفسهم 
أىٍفضىلي ًمٍن عىٍامًَّة  ًت اٍلبػىٍْبً حي ذىاٍ ًإٍصبلى الفاء تدؿ على اإلسراع ُب األمر بْب الطرفْب ك) )فَابْػَعُثوا(

 (اتػَّقيوا اَللَّى كىأىٍصًلحيوا ذىاتى بػىٍيًنكيمٍ فى كقولو ) .( ا٤بستحباف كما ُب ا٢بديث ا٤بشهورـً اٍ يى كىالصًٌ ًة بلى الصَّ 
كيشَبط ُب ا٢بىكىم أف  (ورً هي مٍ ا١بي  حً بلى  صى ُب  يي عٍ السى  ةً ادى عى السى  اؿً مى كى   نٍ مً )ف غرر الكم: ، ُاالنفاؿ/

يكوف خبّبان ُب اإلصبلح كمطٌلع على أسرار العائلة جيدان كيكوف نزيهان ككفوءان كحريصان على ا٣بّب 
طرفْب كىذا يدؿ أف األفضل ٢بل ا٣ببلفات تكوين ٧بكمة عائلية مصغرة بدالن عن من كبل ال

 يُرِيَدا )ِإفْ ااكم كالقاضي ، فأرسلوا حكمْب عادلْب صا٢بْب للحكم من أىلو كأىلها برضاٮبا 
نَػُهَما( اّلِلَُّ  يُػَوفِّقْ  ِإْصبلحاً  نَػُهَماكضمّب  )يُرِيَدا(كىذه نقطة أساسية، كضمّب  بَػيػْ يعود إٔب  ()بَػيػْ
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الزكجْب ألهنما أصحاب العبلقة ا٤بباشرة أك يعود إٔب ا٢بكمْب إف خلصت نيتهما ُب اإلصبلح كفق 
للا الزكجْب بسببهما ، فإف تعادلت اإلرادة بينهما لطلب الصلح ٕبيث تكوف إرادة متوافقة كمتوازنة 

 )ِإفَّ ستقامت األفعاؿ ا٢باؿ ك مٌب صلحت النية صلح ا .كمتعادلة كمتبادلة عندئذو يوٌفق للا بينهما
  .عليمان أبحواؿ العباد حكيمان ُب تشريعو ٥بم َخِبريًا( َعِليماً  َكافَ  اّلِلََّ 

: اآلية ٓب تتحدث عن إرادة التفريق للتأكيد على التوافق كالتآلف كعدـ الوقوع ُب قبضة فائدة
يق إاٌل ُب حاالت الفشل اليأس أماـ بعض حاالت الفشل كالعناد بْب الزكجْب ، فبل يكوف التفر 

التاـ كالكامل بينهما ، كإطفاء كل كسائل األمل كاليأس من عودهتما كال ٯبوز إجبارٮبا على الصلح 
 .لضرره عليهما ألف األركاح ا٤بتناكرة ا٤بختلفة تكوف متنافرة ، فبل ٲبكن العبلقة بْب الضدين

 اُْغُنُتِ ًَاُْغَبهِ اُْوُوْثََ مُِ ًَاُْغَبهِ ًَأَََُْبًِنيِ ًَاَُْْزَبََٓ اُْوُوْثََ ًَثِنُِ بِؽََْبٗبً ثِبٌَُْاُِلًََِّْٖ شَْْئبً ثِوِ رُشْوًٌُِا ًاَل اَُِّوَ ًَاػْجُلًُا﴿-ٖٙ

 ﴾كَقٌُهاً ُٓقْزَبالً ًَبَٕ َْٖٓ ُّؾِتُّ ال اَُِّوَ بَِّٕ ؤََّْٔبٌُُْْٗ ٌَََِٓذْ ًََٓب اََُّجَِِْ ًَاثِْٖ ثِبُْغَنْتِ ًَاُظَّبؽِتِ
بادة للا أفضل القرىب إٔب للا عز كجٌل كطلب مرضاتو ، كهتذيب العادة السيئة أفضل العبادة ، ع

ف  كالعبادة كاسعة ا٤بعُب كخبلصتها حسن النية ابلطاعة من الوجوه ا٤بتعددة الٍب يطاع للا منها ،
ـى ًبشىرىاًٍئًط اٍلعيبػيويًديًَّة أيىًٌلى لًٍلًعٍتقً غرر الكم كىمىٍن قىصَّرى عىٍن أيصيويًؿ اٍلعيبػيٍوًديًَّة أيًعٍيدى ًإٔبى الٌرًًؽ!  (: )مىٍن قىٍا

عتقاد، كىو إتياف ٝبيع األعماؿ ا٢بسنة الٍب كعبادة للا ىو التوحيد العملي الناتج من توحيد اال
فيها خدمة العباد كرضا للا تعأب ، فإف من أفضل العبادة كف األذل عن الناس كقضاء حوائجهم 

أم ال تشرؾ ُب  َشْيئاً( ِبوِ  ُتْشرُِكوا )َوالو التقدـ ا٢بضارم ا٤بتنوع ٕبيث يهاهبم أعداؤىم كدفعهم ٫ب
: فبل تتبعوا ا٥بول فإنو إلو ييعبد من دكف للا كيضلك عن سبيل للا ، كعبادة مبعىن عبادة للا أحدان 

تقبل التعصب القبلي األصناـ الفكرية كالبشرية ، كال تطٍع من ٰبكم بغّب ما أنزؿ للا ، كال 
كا١باىلي كالوطِب كالعشائرم كالقومي فأمر للا فوؽ ذلك ، فمن تعصب كتيعصب لو فقد خرج من 
نظاـ اإلسبلـ أم ال تفعلوا شيئان إاٌل لوجو للا كىو كجو ا٣بّب كالصبلح كنصرة ا٢بق كا٢بقوؽ 

ستوصوا ادتو بوجوب الرب ابلوالدين ، فقرف للا سبحانو كجوب التقيد بعبا ِإْحَسانً( )َوِِبْلَواِلَدْينِ 
هبما معان بران كإنعامان كإحساانن كإكرامان ابلقوؿ الكرٙب إليهما أبم شكل من األشكاؿ ، بل ا٢برص 

جتناب هنيهما كا٢برص على اعلى رعايتهما كالفعل ا١بميل كالتعامل ا٤بؤدب كطاعة أمرٮبا ك 
 )َوِبِذيالٍب ال رحم كال كجود لك إاٌل هبما  خدمتهما ، كإكراـ من لو تعلق هبما ، كصلة الرحم

ٍعريكيًؼ( كأكٔب ابلصلة  َواْلَمَساِكِي( َواْليَػَتاَمى اْلُقْرَب  كأحسنوا إٔب األقرابء عامة ك)األىقٍػرىبػيويفى أىٍكٔبى اًبٍلمى
٥بم كالتعاكف ، كأحسنوا إٔب اليتامى كا٤بساكْب فبل ينتظم حاؿ اجملتمع إاٌل ابلعناية هبم كصبلح حا

كأحسنوا إٔب ا١بار  اجْلُُنِب( َواجْلَارِ  اْلُقْرَب  ِذي )َواجْلَارِ كإاٌل كانوا مصدر ٚبلف فيو ككابالن عليو 
 .األجنيب البعيد عنك داران  اجْلُُنِب( )َواجْلَارِ القريب منك ، 
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كحث  ُُٓ/ْٕالبحار يػيوىرًٌثيوي(سى  أىنَّوي  ظىنػىٍنتي  حىٌبَّ  اًب١بٍىٍارً  ييوًصٍيًِب  ًجرٍبًيلي  زىاؿى  : )مىاعن النيب )ص(
اإلسبلـ على إكراـ ا١بار كحسن معاشرتو إبرساؿ ا٥بدااي إليو كدعوتو إٔب الطعاـ كاجملالس ا٣باصة 

كأحسنوا إٔب رفيق السفر كا٢بضر كالذم صحبك ُب تعلم  ِِبجْلَْنِب( )َوالصَّاِحبِ . .كالعامة كزايرتو
ُب ٦بلس كمن لو أدٗب صحبة كمعاشرة بينك كبينو العلم كعمل معك ُب عمل أك قاعدان إٔب جنبك 

كأحسنوا إٔب ا٤بسافر  السَِّبيِل( )َواْبنِ ، فعليك أف ترعى ذلك ا٢بق كال تنسىو كلو ))بنداء ىاتفي(( 
نقطع عن بلده كأىلو ، كيشمل السائح ُب غرض غّب ٧بـر كفيو ترغيب ُب السياحة االغريب الذم 

 َوِف ﴿قو ثبلثة أايـ ، كقد جعل للا ُب أموالنا حقان معلومان ، كيشمل الضيف الذم ينزؿ عليك كح
 كجود ال كىذا كاإلماء العبيد َأَْيَاُنُكْم( َمَلَكتْ  )َوَما،  ُٗالذارايت/ ﴾َواْلَمْحُروـِ  ِللسَّاِئلِ  َحق   َأْمَواَلِِمْ 

 ُب ا٤بتكرب : املُْخَتاؿ َفُخورًا( َُمَْتاالً  َكافَ  َمنْ  َيُِب   ال اّلِلََّ  )ِإفَّ  ا٢باضر كا٢بمد  عصران ُب لو
 ك٧بتقران  بنفسو زىوان  الناس عن ٩بيزا نفسو فّبل ، أقوالو ُب ا٤بتكرب : الَفُخور ك كأعمالو حركاتو كنفسو

، كىكذا )الًَّذٍم الىيػىٍعًرؼي قىٍدرىهي  واآلية تبي بعض مكاـر األخبلؽ كجّبانو، أقاربو عن أينف لغّبه
 .فيتعلق صاحبو اب٤باؿ كا١باه كا٤بنصب أكثر ٩با يتعلق ابلقيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ يػىتػىعىدَّل طىٍورىهي(

 ﴾ُٓيِْنبً ػَنَاثبً ٌَُِِْبكِوَِّٖ ًَؤَػْزَلَْٗب كَؼِِْوِ ِْٖٓ اَُِّوُ آرَبىُْْ َٓب ًٌََّْزٌَُُٕٔ ثِبُْجُقَِْ اُنَّبًَ ًََّإُْٓوًَُٕ َّجْقٌََُِٕ اَُّنَِّٖ﴿ - ٖٚ
ىم الذين يبخلوف كٲبنعوف ما أكجب للا عليهم من النفقات العامة ا٤بادية  كا٤بختالوف الفخوركف

( ّٔكا٤بعنوية، فيمنعوف ا٢بقوؽ الشرعية كٲبنعوف اإلحساف الذم أمر للا بو ُب اآلية السابقة )
فيشمل البخل بلْب الكبلـ كإلقاء السبلـ كالنصح ُب العلم كالعمل كال يعمل بو ، كالبخل ُب قضاء 

: ف غرر الكملناس ككتماف ما آاتىم للا من فضلو كىو يرجع إٔب لـؤ النفس كقسوة القلب حوائج ا
ارًهً  فػىٍوؽى  بػىلىغى  إذىا )اللًَّئيمي  ككل ٖبيل أيمر الناس  ِِبْلُبْخِل( النَّاسَ  )َوأيَُْمُروفَ  أىٍحوىاليوي( ، تػىنىكَّرىتٍ  ًمٍقدى

٤بنكر كينهى عن ا٤بعركؼ ، فيقولوف ال تنفقوا ابلبخل حٌب ٯبد لو أصدقاء مثلو كالشيطاف أيمر اب
 الشَّْيطَافُ ﴿أموالكم فإان ٬بشى عليكم الفقر كال تسارعوا ُب النفقة فإنكم ال تدركف ما ٰبدث 

 ٱبفوف ما َفْضِلِو( ِمنْ  اّلِلَُّ  آاَتُىمْ  َما )َوَيْكُتُموفَ ،  ِٖٔالبقرة/ ﴾ِِبْلَفْحَشاءِ  َوأيَُْمرُُكمْ  اْلَفْقرَ  يَِعدُُكمْ 
،  ّٓالنحل/ ﴾اّلِلَِّ  َفِمنْ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِبُكمْ  َوَما﴿أنعم للا عليهم من أنواع النعم ا٤بادية كا٤بعنوية 

كيتظاىركف ابلفقر كيبل يسأ٥بم السائلوف ، كيبخلوف ابلعلم كزكاة العلم إنفاقو حٌب يهتدم بو 
رة أنفسهم كخسارة الضالوف ، كىكذا يبخلوف بكل خّب أنعمو للا عليهم ، فجمعوا بْب خسا

غّبىم كىذا ىو ا٣بسراف ا٤ببْب ، فما الفائدة أف أربح كٌل شيء كأخسر أىم شيء كىي نفسي ؟! 
ك٠باىم للا كفاران لبياف أف أعما٥بم ال تصدر إاٌل من كفور كال من  ُمِهيناً( َعَذاِبً  ِلْلَكاِفرِينَ  )َوَأْعَتْدنَ 

ٗبنعهم حقوؽ للا كذلك للا يهينهم ابلعذاب األليم ،  مؤمن شكور ، فكما أىانوا عباد للا اب٢باجة
 :  فائدة .كيكوف ا١بزاء من جنس العمل
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ًتوً  أىثػىرى  يػىرىل أىفٍ  أىحىبَّ  نًٍعمىةن  عىٍبدو  عىلىى للاي  أىنٍػعىمى  : )ًإذىاف الديث وعن النيب ، ٕٗ/٦ّبمع البيافعىلىٍيًو(  نًٍعمى
ف هنج الببلغة ، ّّٕ/ٔشرح النهجا٣ٍبيليًق(  كىسيوءي  اٍلبيٍخلي  اٍلميٍسًلمً  ُب  ٘بىٍتىًمعىافً  ال : )خىٍصلىتىٍافً )ص(
 ﴾َفَحدِّثْ  رَبِّكَ  بِِنْعَمةِ  َوَأمَّا﴿مىعىٍاًصٍيًو( ،  عىلىى بًًنعىًموً  تىٍستىعًينػيوياٍ  أىالَّ  للا يػىٍلزىميكيمٍ  مىا : )أىقىلُّ ٖٖٓحكم

 .ٖالتكاثر/ ﴾النَِّعيمِ  َعنْ  يَػْوَمِئذٍ  لَُتْسأَُلنَّ  ثَّ ﴿،  ُُالضحى/
 ﴾هَوِّنبً كَََبءَ هَوِّنبً َُوُ اُشَّْْـَبُٕ ٌَُِّٖ ًََْٖٓ آفِوِ ثِبٌَُِّْْْ ًَال ثِبَُِّوِ ُّآِْنٌَُٕ ًَال اُنَّبًِ هِئَبءَ ؤٌََْٓاَُيُْْ ُّنلِوٌَُٕ ًَاَُّنَِّٖ﴿ - ٖٛ

كالبخل شرؾ جلي ألف البخيل  الذم ينفق مالو رايءن أسوأ حاالن من البخيل ، ألف الرايء شرؾ خفي
يعيش حياة الفقراء كٰباسب حساب األغنياء ، كا٤برائي ينفق مالو للشهرة كالسمعة كا١باه كالفخر 

ا٤برائْب ُب  اآلِخِر( ِِبْليَػْوـِ  َوال ِِبّلِلَِّ  يُػْؤِمُنوفَ  )َوالكتقوية نفوذه ، ليس ىدفو خدمة الناس كرضا للا 
ن التعظيم كال يثقوف ٗبا عند للا من جنات النعيم ، كيفضلوف إنفاقهم يثقوف ٗبا عند الناس م

التقرُّب إٔب الناس على التقرب إٔب للا ، فيكوف للا ُب نظرىم أىوف من الناس ، ىؤالء ليسوا 
:  َقرِينْ َقرِيناً( ال َفَساءَ  َقرِيناً  َلوُ  الشَّْيطَافُ  َيُكنْ  )َوَمنْ ٗبؤمنْب إٲباانن حقيقيان اب كال ابليـو اآلخر 

الرفيق الصاحب كا٣بليل ، إف البخل كالرايء كٝبيع العيوب كالنقائص ال تكوف إاٌل بتحريض 
ككسوسة من الشيطاف ، كىو بئس الصاحب كاٌرض كالرفيق يتبع أمره ، كمن يصاحب الشيطاف 

السوء : إٔب أتثّب قرانء  وف ذلك داللةيكوف بئس اإلنساف كىو بئس القرين كلو بئس ا٤بصّب ، 
ا٣بطّب ُب حياة اإلنساف ، كا٢بذر من صحبة األشرار فإف الشر معدم كالريح إذا مرت ابلنًب 

 ﴾َقرِينٌ  َلوُ  فَػُهوَ  َشْيطَانً  َلوُ  نُػَقيِّضْ  الرَّْْحَنِ  ِذْكرِ  َعنْ  يَػْعشُ  َوَمنْ ﴿ٞبلت رٰبها الكريهة كقولو : 
، كالقلب  ِٓفصلت/ ﴾َخْلَفُهمْ  َوَما أَْيِديِهمْ  بَػْيَ  َما ََلُمْ  افَػَزيػَُّنو  قُػَرَنءَ  ََلُمْ  َوقَػيَّْضَنا﴿،  ّٔالزخرؼ/

، ككم أفسد قرين السوء صا٢بان ، ككم أصلح القرين ا٣بإب من للا يتحوؿ مقران دائمان للشيطاف 
ٍرءي  عن النيب )ص(الصاّب فاسدان،  ًليًلو )صديقو( فػىٍليػىٍنظيرٍ  ًدينً  عىلى : )اٍلمى اًللي( ٱبي  مىنٍ  أىحىديكيمٍ  خى

َتِِن  َويْػَلِت  َيَ ﴿، ككقولو ُِٗ/ْٕالبحار ذْ  لَْ  لَيػْ  ِٖالفرقاف/ ﴾َخِليبلً  ُفبلنً  َأَّتَِّ
 ﴾ػَِِْٔبً ثِيِْْ اَُِّوُ ًًََبَٕ اَُِّوُ هَىَهَيُْْ َِّٓٔب ًَؤَٗلَوٌُا آفِوِ ًَاٌَُِّْْْ ثِبَُِّوِ آَٓنٌُا ٌَُْ ػََِْْيِْْ ًََٓبمَا﴿ - ٜٖ

ما الذم كاف يصيبهم من الضرر لو آمنوا اب كاليـو اآلخر إٲباانن  .كالتعجبستفهاـ لئلنكار اال
صادقان يظهر أثره ُب القوؿ كالعمل ؟ كُب ىذا األسلوب إاثرة تعجيب الناس من حا٥بم إذ ىم لو 

ستقامة ُب اطمئناف ُب القلب ك فازكا بسعادة اآلخرة ، فاإلٲباف اأخلصوا ٤با فاتتهم منفعة الدنيا كل
ٍا!( ، إذف اإلٲباف ىو فلسفة ا٢بياة الس كيفتح رموزىا، لوؾ ك )ا٢بٍىيىٍاةي لىٍوالى اإًلٲٍبىٍافي ليٍغزه الى يػيٍفهىمي مىٍعنىٍاىى

نتحار من فاقدم ، كفقده عرضة لليأس من كل خّب ، لذلك يكثر االكيغوص ُب عا٤بها اآلخر
كة اإلٲباف على مرارة الببلء ، فهو اإلٲباف ، كقد يبتلى ا٤بؤمن فيثبت ابلصرب ا١بميل، كيتغلب حبل

ٍارًًه ًمًكٍاًرـه يعتقد أف  ٍارًًه ًمًكٍاًرـه من للا، ُبٍ اٍلًمحىًن ًمنىحه  ،ُبٍ اٍلمىكى  ،كىُبٍ اٍلمىشىقٍَّاًت ًخبػٍرىٍاته  ،كىُبٍ اٍلمىكى
ٍةً  كىُبٍ  ٍا اٍلكىرىٍامىٍاتي كىُبٍ ا، ّبً مً الضى  اتي ضى قى يػى  تً وابى قي العي  كىُبٍ ، ًىبىٍاةه  اٍلميعىٍاانى ٍتػيهى ٍاايىٍته هًنىٍاايى عن ، ٍلبىبلىايىٍ ًبدى

ٍيطي هًبىاٍ مىٍا ًمٍن بىًليىةو ًإالَّ كىً ًفيػٍ )اإلماـ العسكري )ع(:  ٍا نًٍعمىةه ٙبًي ومن دعاء اإلماـ  ،ّْٕ/ٖٕالبحار (هى
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 رىًضيى  مىنٍ  خىٍابى  لىقىدٍ  ؟ كىجىدىؾى  مىنٍ  فػىقىدى  الًَّذم كىمىاٍ  فػىقىدىؾى  مىنٍ  كىجىدى  مىٍاذىاٍ : ) يـو عرفةُب السي )ع(
ُ( َرزَقَػُهمْ  ممَّا )َوأَنَفُقوا( ٍب قرف اإلٲباف الصادؽ ابإلنفاؽ بىدىالن  ديكنىكى  كاإلنفاؽ ٗبعناه العاـ ا٤بادم  اّلِلَّ

ف ،  ِِٕرة/البق ﴾َفؤلَنُفِسُكمْ  َخرْيٍ  ِمنْ  تُنِفُقوا َوَما﴿.. إْب .ا٤بعنوم ، إنفاؽ العلم كا٤بكانة كالسمعة
يكتفي ا٤بؤمن  َعِليماً( ِبِمْ  اّلِلَُّ  )وََكافَ : )لىٍيسى ألىحىدو ًمٍن دينٍػيىٍاهي ًإالَّ مىٍا أىنٍػفىقىوي عىلىى أيٍخرىاٍهي( غرر الكم

 .بعلم للا ُب إنفاقو ُب السر كال يبإب بعلم الناس
عن النيب ادئ كا٤بركنة ُب التعامل ، : ُب ىذه اآلية ا٥بداية إٔب فن التعامل مع الناس بتثبيت ا٤ببفائدة
ٍلىفيوفى  : )ًخيىٍاريكيٍم أىٍحسىنيكيمي أىٍخبلىقىان الًَّذينى )ص( يػٍرى  كىالى )، ُْٗ/ٕٕالبحاركىيػيٍؤلىفيوفى( أيى ٍلىفي  الى  ًفٍيمىنٍ  خى  أيى

 .ٕٗٔكنز العماؿ خرب( يػيٍؤلىفي  كىال
 ﴾ػَظِْٔبً ؤَعْواً َُلُْٗوُ ِْٖٓ ًَُّاْدِ ُّؼَبػِلْيَب ؽَََنَخً رَيُ ًَبِْٕ مَهَّحٍ ِٓضْوَبٍَ َّظُِِْْ ال اَُِّوَ بَِّٕ﴿ - ٓٗ

إٌف للا ال يظلم أحدان كزف ىباءة صغّبة منتهى الصغر ، ٱبرب للا عن كماؿ عدلو كرٞبتو كتنزىو عن 
،  ْٗالكهف/ ﴾َأَحداً  رَب كَ  َيْظِلمُ  َوال﴿الظلم فهو ال يرضى لعباده الظلم فكيف يرضاه لنفسو ؟ 

الظلم الكثّب كالقليل ، كمن الظلم للنفس أك للغّب ، أم إف للا ال ينقص من األجر كال يزيد ُب  من
العقاب شيئان كلو ٗبقدار ذرة كىي منتهى الصغر كا٥بباءة ُب ا٥بواء الٍب ال تراىا العيوف إاٌل من 

ره األايـ كلو تبعات موبقات فهو ينغًٌص العيش كيك فالظلم أصل الرذائلخبلؿ ضوء الشمس ، 
آؿ  ﴾الظَّاِلِميَ  َيُِب   ال َواّلِلَُّ ﴿كيقلق النفس يزؿ القدـ كيسلب النعم كيقرب النقم كيهلك األمم 

كإف كانت تلك الذرة الصغّبة حسنة ينٌمها كٯبعلها أضعافان   ُيَضاِعْفَها( َحَسَنةً  َتكُ  )َوِإفْ ، ٕٓعمراف/
يزيد الثواب ٤بن  َعِظيماً( َأْجراً  َلُدْنوُ  ِمنْ  ْؤتِ )َويػُ كثّبة كىكذا يضاعف ثواب اسنْب تفضبلن منو 

ك٠بى عطاء اسنْب أجران كليس لو مقابل من  .أحسن كال يعاقب ا٤بسيء أبكثر ٩با يستحق
األعماؿ ، ألنو ٤با كاف عمل اسنْب صدقة جارية مستمرة لذلك يتبعها األجر على العمل النافع 

ـى  ًإٍبني  مىٍاتى  : )ًإذىاٍ ف الديثتو لو ، سم العمل جملاكر لذلك ٠بي األجر اب ليوي  ًإنٍػقىطىعى  آدى  ًمنٍ  ًإالَّ  عىمى
قىةه :  ثىبلىثو  ٍارًيىةه  صىدى تػىفىعي  ًعٍلمه  أىكٍ  جى ، كقولو ّْٓٓٔكنز العماؿ خربلىوي(  يىٍدعيوي  صىاًلحو  كىلىده  أىكٍ  ًبوً  يػينػٍ

 ﴾يُْظَلُموفَ  ال َوُىمْ  ِمثْػَلَها ِإالَّ  َُيَْزى َفبل ِِبلسَّيَِّئةِ  َجاءَ  نْ َومَ  َأْمثَاَِلَا َعْشرُ  فَػَلوُ  ِِبلََْسَنةِ  َجاءَ  َمنْ ﴿
  .َُٔاألنعاـ/

 ﴾شَيِْلاً ىَاُالءِ ػَََِ ثِيَ ًَعِئْنَب ثِشَيِْلٍ ؤَُّٓخٍ ًَُِّ ِْٖٓ عِئْنَب بِمَا كٌََْْقَ﴿ - ٔٗ
: ىو الشاىد ا٢بق  شهيدال.ستفهاـ للتوبيخ حيث ٓب تعٌدكا لليـو اآلخر ا٢باسم عدتو ا٤بناسبةاال

: فكيف يكوف حاؿ الناس عامة كحاؿ  املعىنالذم تيطلب شهادتو ألمر مهم ىو عليم بو ، 
الفجار خاصة إذا ٝبعهم للا يـو القيامة للحساب كا١بزاء كىو ٰباسبهم على مثقاؿ الذرة ، كأنٌب 

يها كعلى عقائدىم ا٢بقة من كل أمة بنبيها يشهد عليها ، فما من أمة إاٌل ك٥با شهود يشهدكف عل
كالباطلة كعلى أعما٥بم الصا٢بة كالطا٢بة ، كىذه الشهادة عبارة عن عرض أعماؿ األمم على 

َناأنبيائهم فيكوف منهم الشقي كالسعيد  كجئنا بك اي دمحم )ص(  َشِهيدًا( َىُؤالءِ  َعَلى ِبكَ  )َوِجئػْ
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رتضى للا اة ربو كأكمل دينهم الذم حبيب للا شهيدان على ىؤالء أم على أمتو أبنو بلغهم رسال
بتدع ا٥بم ، فيكوف الرسوؿ )ص( حجة كشهيدان على من ترؾ رسالتو أك تساىل ُب إتباعها أك 

يركل أف رسوؿ للا )ص( حْب نزلت ىذه اآلية تذكر أىواؿ يـو اشر ففاضت عيناه  .فيها
ا٤بشهود عليو الغافل عما يراد ابلدموع ، كإذا كانت ىذه حاؿ الشاىد ا١بليل ا٤بعصـو فكيف حاؿ 

: للا تعأب ُب غُب عن الشهود يـو القيامة كىو خّب الشاىدين ككل شيء يشهد  فائدةمنو ؟! 
 .ِْالنور/ ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا مبَا َوَأْرُجُلُهمْ  َوأَْيِديِهمْ  أَْلِسنَػتُػُهمْ  َعَلْيِهمْ  َتْشَهدُ  يَػْوـَ ﴿على اإلنساف 

 ﴾ؽَلِّضبًً اَُِّوَ ٌَّْزٌَُُٕٔ ًَال األَهْعُ ثِيِْْ رٌٍَََُّ ٌَُْ اُوٌٍٍََُّ ًَػَظٌَْا ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ كٌََُّّ ٌََّْٓئِنٍ﴿ - ٕٗ
يومئذو إشارة إٔب ذلك اليـو ا٢باسم كا١باـز ، ُب يـو القيامة يتمُب كل من ضٌل عن سبيل للا كٓب 

 ذلك أف الذم يرفض الرٞبن يتلقفو يعمل ٗبنهج للا تعأب ككفر اب كالرسوؿ كالرسالة كمعُب
:  يَػْعشُ ،  ّٔالزخرؼ/ ﴾َقرِينٌ  َلوُ  فَػُهوَ  َشْيطَانً  َلوُ  نُػَقيِّضْ  الرَّْْحَنِ  ِذْكرِ  َعنْ  يَػْعشُ  َوَمنْ ﴿الشيطاف 

لو يدفنوف فتبلعهم األرض فيكونوف ىم كاألرض سواء ٍب  اأَلْرُض( ِبِمْ  ُتَسوَّى )َلوْ يعمى كييعرض 
 َويَػُقوؿُ  َيَداهُ  َقدََّمتْ  َما اْلَمْرءُ  يَنظُرُ  يَػْوـَ ﴿تٌسول اب٤بوتى كيكونوف تراابن كقولو  تيٌسول هبم كما

َتِِن  َيَ  اْلَكاِفرُ  َتِِن  َيَ ﴿،  َْالنبأ/ ﴾تُػَراِبً  ُكنتُ  لَيػْ ، ٤با يركف من أىواؿ  ِْالفجر/ ﴾ِلََياِت  َقدَّْمتُ  لَيػْ
ألهنم ابرزكف  ال ٚبفى منهم خافية لظهور حا٥بم بكامل  (اً َحِديث اّلِلََّ  َيْكُتُموفَ  )َواليـو القيامة 

 َويَػْوـَ ﴿أعما٥بم مع الصورة كالصوت كالنية، كشهادة أعضائهم كشهادة ا٤ببلئكة الرقباء عليهم 
َعثُ   .ٖٗالنحل/ ﴾أَنُفِسِهمْ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  َشِهيداً  أُمَّةٍ  ُكلِّ  ِف  نَػبػْ

 ًَبِْٕ رَـْزٌََُِِا ؽَزََّ ٍَجٍَِْ ػَبثِوُِ بِالَّ عُنُجبً ًَال رَوٌٌَُُُٕ َٓب رَؼٌَُِْٔا ؽَزََّ ٌٍَُبهٍَ ًَؤَْٗزُْْ اُظَّالحَ رَوْوَثٌُا ال اآَٓنٌُ اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٖٗ
 كَبََْٓؾٌُا ؿَِّْجبً طَؼِْلاً كَزٌَََُّْٔٔا َٓبءً غِلًُارَ كََِْْ اُنََِّبءَ الََْٓزُْْ ؤًَْ اُْـَبئِؾِ ِْٖٓ ِٓنٌُْْْ ؤَؽَلٌ عَبءَ ؤًَْ ٍَلَوٍ ػَََِ ؤًَْ َٓوْػََ ًُنزُْْ

 ﴾ؿَلٌُهاً ػَلٌُّاً ًَبَٕ اَُِّوَ بَِّٕ ًَؤَّْلٌُِّْْ ثٌُِعٌُىٌُِْْ
السيكر قليلو ككثّبه ٧بٌرـ ُب شٌب ا٢باالت ، كاآلية ليست ُب صدد بياف حكم ا٣بمر ُب ٙبرٲبو أك 

ينهى للا تعأب عباده ا٤بؤمنْب أف يقربوا  املعىن .ٙبليلو، كإ٭با اآلية تبحث عن مبطبلت الصبلة
الصبلة كىم سكارل أك نعاسى أك كسأب أك كل ما ٲبنع حضور القلب ، حٌب يعلموا ما يقولوف ، 
كقد كاف ىذا قبل ٙبرٙب ا٣بمر ، كاآلية تعرب عن مرحلة أكٔب من مراحل التحرٙب التدرٯبي للخمر 

النهي أيضان أف ال يقربوا مواضع الصبلة كا٤بساجد، فإنو ال  نتهى ابلتحرٙب الكامل ، كيشملاالذم 
تقبل للسكراف صبلة كال عبادة سواء أثٌر السكر على عقلو أك ٓب يؤثر ، كإف النهي عن الصبلة 

 َيْسأَُلوَنكَ ﴿حاؿ السكر ال يدؿ على أنو حبلؿ ُب غّب الصبلة ، ٍب جاء ٙبرٲبو ابلتدريج بقولو : 
،  ُِٗالبقرة/ ﴾نَػْفِعِهَما ِمنْ  َأْكبَػرُ  َوِإَْثُُهَما ِللنَّاسِ  َوَمَناِفعُ  َكِبريٌ  ِإثٌْ  ِفيِهَما ُقلْ  ْيِسرِ َواْلمَ  اْْلَْمرِ  َعنْ 

ٍب هناىم عن ا٣بمر عند حضور الصبلة ، كما ُب ىذه اآلية ، ٍب أنو تعأب حرمو على اإلطبلؽ ُب 
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َا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػ َها َيَ ﴿ ٝبيع ا٢باالت ُب قولو :  ِمنْ  رِْجسٌ  َواأَلْزالـُ  َواألَنَصابُ  َواْلَمْيِسرُ  اْْلَْمرُ  ِإمنَّ
َا ، تُػْفِلُحوفَ  َلَعلَُّكمْ  فَاْجَتِنُبوهُ  الشَّْيطَافِ  َعَملِ  َنُكمْ  يُوِقعَ  َأفْ  الشَّْيطَافُ  يُرِيدُ  ِإمنَّ  اْلَعَداَوةَ  بَػيػْ

 ﴾ُمنتَػُهوفَ  أَنْػُتمْ  فَػَهلْ  الصَّبلةِ  َوَعنْ  اّلِلَِّ  ِذْكرِ  َعنْ  َوَيُصدَُّكمْ  َواْلَمْيِسرِ  اْْلَْمرِ  ِف  َواْلبَػْغَضاءَ 
: عدـ الدخوؿ ُب الصبلة ُب حاؿ النعاس ا٤بفرط ، كتشّب اآلية ٤بن  وفيو داللة،  ُٗ-َٗا٤بائدة/

 أف يقطع عنو كل شاغل يشغل فكره. أراد الصبلة عليو
فً  : )رىٍكعىتىٍافً عن النيب )ص( يػٍره  رو تػىفىكُّ  ُب  ميٍقتىًصدىاتٍى لىةو  ًقيىاـً  ًمنٍ  خى  )َوال ِْٗ/ْٖالبحار الىهو( كىاٍلقىٍلبي  لىيػٍ

: الطريق ، كال تدخلوا ا٤بساجد كأنتم جنب ، كال الَسِبيل  تَػْغَتِسُلوا( َحَّتَّ  َسِبيلٍ  َعاِبِري ِإالَّ  ُجُنباً 
غّب ماكثْب فيو  تقربوا الصبلة جنبان إٔب أف تغتسلوا ، كرخص لكم فيو ٦برد العبور ُب طريق ا٤بسجد

حَباـ أماكن العبادة كىيبتها ، كغسل ا، كُب ىذا ا٢بكم تركيز على قدسية ا٤بسجد كطهارتو ك 
 َعَلى )َأوْ ستعماؿ ا٤باء اكخفتم الضرر من  َمْرَضى( ُكنُتمْ  )َوِإفْ ا١بنابة يطهر الركح كما يطهر البدف 

كناية عن قضاء ا٢باجة ُب ا٤بكاف ا٤بنخفض كىو   ِط(اْلَغائِ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  َجاءَ  )َأوْ مسافرين  َسَفٍر(
كناية عن   النَِّساَء( الَمْسُتمْ  )َأوْ ا٢بدث األصغر ٖبركج شيء من أحد السبيلْب )القيبل أك الدبر( 

 )فَاْمَسُحواالصعيد تراب األرض الطيب الطاىر  طَيِّباً( َصِعيداً  فَػتَػَيمَُّموا َماءً  جتَُِدوا )فَػَلمْ ا١بماع 
الباء للتبعيض أم إمسحوا بعض كجوىكم من قصاص الشعر إٔب طرؼ األنف  وِىُكْم(ِبُوجُ 

من الزندين إٔب رؤكس األصابع من الكفْب ، كحكم التيمم تسهيل من للا للعبد ال  )َوأَْيِديُكْم(
ينِ  ِف  َعَلْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما﴿لتعطيل ا٢بكم   : حكم ا٤بريض اْلبلصة .ٖٕا٢بج/ ﴾َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّ

كا٤بسافر كحكم ادث حداثن أصغر أك حداثن أكرب ُب مقاربة النساء ، كل ىؤالء إذا أرادكا الصبلة 
  َغُفورًا( َعُفّواً  َكافَ  اّلِلََّ  )ِإفَّ كٓب ٯبدكا ا٤باء فحكمهم التيمم بدالن من الوضوء أك الغسل من ا١بنابة 

:  عن اإلماـ الباقر )ع( -ٔ : فائدة .سهيلكثّب العفو كا٤بغفرة لعباده ا٤بؤمنْب بتسهيل أمرىم غاية الت
ا ًمٍن ًخلىلً  ٍاًسبلن كىالى ميتػىنىٍاًعسىان كىالى ميتػىثىٍاًقبلن فىًإنػَّهى  -ٕ .النًٌفىٍاًؽ(( صفات) )الى تػىقيٍم ًإٔبى الصَّبلىًة ميتىكى

ٍعرىاٍجي اٍلميٍؤًمٍن ، كىًحٍصنه ًمنى اآلية تدؿ على كماؿ العناية ابلصَّبلىًة ألهنا ًصلىةه بػىٍْبى اٍلعىٍبًد كىرىبًًٌو ، كىمً 
اٍجي األىنًٍبيىٍاًء ، كىقػيٍرابىٍفي كيلًٌ تىًقيٌو ، كىعىميويدي الدًٌٍيًن ، كى   عىنٍ  تػىنػٍهىىالشٍَّيطىٍاًف، كىمىٍرضىٍاةي الرٍَّٞبىًن، كىًمنػٍهى

ًر،  اٍلفىٍحشىاءً  (ا كىٌَب ، نٍ فىمى  (دىًقٍيقه )ًميزىافه  : )الصَّبلةي عن اإلماـ علي )ع(كىاٍلميٍنكى  ِْٔ/ْٖالبحار ٍستػىٍوَبى
 .الى صىبلىةى ًإالَّ ًبطىهيويرو 

 ﴾اََُّجََِْ رَؼٌُِِّا ؤَْٕ ًَُّوِّلًَُٕ اُؼَّالَُخَ َّشْزَوًَُٕ اٌُِْزَبةِ ِْٖٓ َٗظِْجبً ؤًُرٌُا اَُّنَِّٖ بََُِ رَوَ ؤََُْْ﴿ - ٗٗ
تنظر اي دمحم إٔب الذين أعطوا حظان ستفهاـ للتعجب من سوء حا٥بم كالتحذير من مواالهتم ، أٓب اال

من علم التوراة كىم أحبار اليهود ، إهنم تركوا كثّبان من أحكامها ٓب يعملوا هبا كزادكا عليهاكثّبان من 
 )َيْشتَػُروفَ األحكاـ كالرسـو الدينية حسب مزاجهم فتمسكوا هبا كىي ليست من التوراة ! 
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 السَِّبيَل( َتِضل وا َأفْ  )َويُرِيُدوفَ ؤثركف الكفر على اإلٲباف ٱبتاركف الضبللة على ا٥بدل كي الضَّبلَلَة(
 : فائدةلتكونوا مثلهم. 

عجيب أمر ىؤالء الذين عرفوا شيئان من الدين كغابت عنهم أشياء أىم ، إهنم بدؿ أف يقوموا 
نفسهم هبداية أنفسهم كإرشاد اآلخرين ُب ضوء ما أتوا من نور ا٥بداية ، فإهنم يشَبكف الضبللة أل

 ِإفْ  ِديِنُكمْ  َعنْ  يَػُرد وُكمْ  َحَّتَّ ﴿، فهم يكيدكف لكم دائمان كذلكأنتم   تىًضلُّوا كىييرًيديكفى أىفٍ 
 ﴾اَْلَُدى َعَلى اْلَعَمى فَاْسَتَحب وا فَػَهَديْػَناُىمْ  ََثُودُ  َوَأمَّا﴿كقولو ، ك  ُِٕالبقرة/ ﴾اْسَتطَاُعوا

بقصد كعمد ُب مبادلة الضبللة اب٥بدل كىم فرحْب ٗبا  (الضَّبلَلةَ  )َيْشتَػُروفَ ، كتعبّب ُٕفصلت/
ٍل تىضيرُّهي الضَّبلىلىةي ،  ًبوً  ا٢بٍىقُّ يىًلٍيقي  ًبوً  يىًلٍيقي  الى  عملوا كىكذا الًَّذمٍ  اٍلبىٍاًطلي كىالًَّذٍم الى يىٍستىًقٍيمي ًبًو ا٥ٍبيدى

اٍعي ، كىكذا الذم تنقلب عنده ا٤بقاييس يرل األمور الًَّذٍم الى يػىنػٍفىعيوي اإًلٲٍبىٍافي يىضيرُّهي الش كي كىالضَّيى 
 ِف  َسْعيُػُهمْ  َضلَّ  الَِّذينَ  ، َأْعَماالً  ِِبأَلْخَسرِينَ  نُػنَػبُِّئُكمْ  َىلْ  ُقلْ ﴿خبلؼ حقيقتها يصفو للا تعأب 

نْػَيا اْلََياةِ  : العلماء ا٤بنحرفوف دة فائ .َُْ – َُّالكهف/ ﴾ُصْنعاً  َُيِْسُنوفَ  أَنػَُّهمْ  ََيَْسُبوفَ  َوُىمْ  الد 
 ﴾َيْكِسُبوفَ  ممَّا ََلُمْ  َوَوْيلٌ  أَْيِديِهمْ  َكتَػَبتْ  ممَّا ََلُمْ  فَػَوْيلٌ ﴿يضلوف الناس عن دين للا بسوء تصرفهم 

ان كىٓبٍى يػىٍزدىٍد ىيدىلن اً : )مىٍن  عن النيب )ص(،  ٕٗالبقرة/ ان  ،ٍزدىٍادى ًعٍلمى تنبيو ا٣بواطر  (ٓبٍى يػىٍزدىٍد ًمنى للًا ًإالى بػيٍعدى
 .ِٕٓص

 ﴾َٗظِرياً ثِبَُِّوِ ًًََلََ ًَُِّْبً ثِبَُِّوِ ًًََلََ ثِإَػْلَائٌُِْْ ؤَػَُِْْ ًَاَُِّوُ﴿ - ٘ٗ
ىؤالء اليهود كمن شاهبهم من ا٤بنافقْب ، كإف تظاىركا ٗبظهر األصدقاء لكم إاٌل أهنم ىم أعداؤكم 

 ِِبّلِلَِّ  وََكَفى َولِّياً  ِِبّلِلَِّ  )وََكَفىواف النصيحة حقان يكيدكف لكم ُب السر كالعبلنية كٱبدعونكم بعن
فهو الذم يرشدكم كىو الذم ينصركم فبل تطلبوا الوالية كا٢بماية من غّبه كال النصرة من  َنِصريًا(

َناهُ ﴿سواه سبحانو، كعليكم إبتباع سنن النصر   ﴾َسَبباً  فَأَتْػَبعَ  َسَبباً، َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوآتَػيػْ
معرفة من ىو العدك أكالن كتشخيصو بدقة متناىية ، كمن ىو األكثر  -ٔ: فائدة .ٖٓ-ْٖالكهف/

عداكة كمن ىو األقل عداكة ىذه ا٤بعرفة من عبلمات الوعي ، كحٌب ال ٱبتلط العدك ابلصديق 
مرات ُب ظل الوعد اإل٥بي لنصرة ا٤بؤمنْب علينا أف ال ٬بشى ا٤بؤا -ٕ .ِبَِْعَداِئُكْم( َأْعَلمُ  )َواّلِلَُّ 

بشرط أف يؤدم اإلنساف  َنِصريًا( ِِبّلِلَِّ  وََكَفى َولِّياً  ِِبّلِلَِّ  )وََكَفىكالعداكات ما داـ للا كٕب ا٤بؤمنْب 
 .الواجب عليو فعلو كالنتائج على للا تعأب

 ًَؿَؼْنبً ثِإََُِْنَزِيِْْ َُّْبً ًَهَاػِنَب ََُْٓٔغٍ ؿَْْوَ ًَأٍَْغْ ْْنَبًَػَظَ ٍَِٔؼْنَب ًََّوٌٌَُُُٕ ٌََٓاػِؼِوِ ػَْٖ اٌََُِِْْ ُّؾَوِّكٌَُٕ ىَبكًُا اَُّنَِّٖ ِْٖٓ﴿ - ٙٗ

 ﴾هَِِْالً بِالَّ ُّآِْنٌَُٕ كَال ثٌُِلْوِىِْْ اَُِّوُ َُؼَنَيُْْ ًٌََُِْٖ ًَؤَهٌََّْ َُيُْْ فَْْواً ٌََُبَٕ ًَاٗظُوَْٗب ًَأٍَْغْ ًَؤَؿَؼْنَب ٍَِٔؼْنَب هَبٌُُا ؤََّٗيُْْ ًٌََُْ اُلِِّّٖ كِِ
من ىؤالء اليهود فريق خبيث يبدلوف كبلـ للا كيفسركنو بغّب مراد للا بقصد كعمد تبعان ٤بيو٥بم 

تارة يغّبكف اللفظ كاترة ا٤بعُب كاترة ٰبرفوف اللفظ كا٤بعُب كالداللة ، كىذا فكأىوائهم كمصا٢بهم ، 
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ؤالء رجاؿ دين ُب الظاىر من سوء أدهبم مع للا عز كجل كسوء تعاملهم مع الناس ، كمن ى
كلكنهم أعواف إبليس ُب الباطن ، إهنم إٚبذكا الدين حرفة فيكوف عندىم الدين سٌلمان للدنيا 

ْعَنا )َويَػُقوُلوفَ كا٤بناصب ككسب األمواؿ ٙبت أم عنواف من العناكين  َنا( مسَِ فكاف حا٥بم ُب  َوَعَصيػْ
كالعناد ، أم ٠بعنا قولك كعصينا أمرؾ العلم شر حاؿ كأما حا٥بم ُب العمل فهو غاية الكفر 

رَ  )َوامْسَعْ ككذلك ٱباطبوف الرسوؿ )ص( أبقبح خطاب  ٠بع ما نقوؿ ال ٠بعتى ، ا ُمْسَمٍع( َغيػْ
كالكبلـ ذك كجهْب ٰبتمل ا٣بّب ُب ظاىره كالشر ُب ابطنو ، كأصلو للخّب أم ال ٠بعت مكركىان ، 

الدعاء على الرسوؿ )ص( أم ال أ٠بعك للا كىو كلكن اليهود ا٣ببثاء اللؤماء كانوا يقصدكف بو 
كانوا يهزئوف برسوؿ للا )ص( كيكلمونو بكبلـ   )َورَاِعَنا(دعاء ابلصمم أك اب٤بوت على النيب )ص( 

: سب من الرعونة كا٢بمق ُب لغة اليهود ، كتقدمت  َورَاِعَناظاىره فيو الرٞبة كابطنو فيو العذاب ، 
فتبلن ُب كبلمهم كٙبريفان ُب مقاصدىم عن ا٢بق إٔب  ِِبَْلِسَنِتِهْم( ّياً )لَ ( من سورة البقرة َُُْب )

يِن( ِف  )َوَطْعناً الباطل كقدحان ُب اإلسبلـ  ُب زرع الشبهات ضده كالسخرية فيو ، كما يزاؿ  الدِّ
 ُمِتم   َواّلِلَُّ  َواِىِهمْ ِبَِفػْ  اّلِلَِّ  نُورَ  لُِيْطِفُئوا يُرِيُدوفَ ﴿اليهود مفَبين ك٧باربْب لدين للا كما قاؿ تعأب 

، ككانوا يسلموف على النيب )ص( بقو٥بم : )الساـ عليكم(  ٖالصف/ ﴾اْلَكاِفُروفَ  َكرِهَ  َوَلوْ  نُورِهِ 
 قَاُلوا َأنػَُّهمْ  )َوَلوْ ٗبعُب ا٤بوت عليكم ككأهنم يقولوف )السبلـ عليكم( ككاف ٰبييهم بقولو )كعليكم( 

ْعَنا  ميٍسمىعو كىرىاًعنىا. بدالن من قو٥بم غىيػٍرى  َوانظُْرَن( )َوامْسَعْ قو٥بم ٠بعنا كعصينا  بدالن من َوَأَطْعَنا( مسَِ
 ََلُمْ  َخرْياً  )َلَكافَ : لو أف ىؤالء اليهود قالوا للرسوؿ )ص( القوؿ اللطيف بدؿ القوؿ الشنيع مبعىن

كلكن  ِبُكْفرِِىْم( اّلِلَُّ  نَػُهمْ َلعَ  )َوَلِكنْ فكاف ذلك القوؿ خّبان ٥بم عند للا كأعدؿ كأصوب  َوَأقْػَوـَ(
خذ٥بم للا كأبعدىم عن نور ا٥بداية فلم تشملهم رٞبتو الواسعة بسبب إصرارىم على الكفر ، ألف 

 ﴾الظَّاِلُموفَ  ُىمْ  َواْلَكاِفُروفَ ﴿الكفر ٲبنع صاحبو من التفكر السليم كٯبعلو بعيدان من ا٣بّب كالرٞبة 
 ِإالَّ  يُػْؤِمُنوفَ  )َفبل،  ُْا٤بطففْب/ ﴾َيْكِسُبوفَ  َكانُوا َما قُػُلوِبِمْ  َعَلى رَافَ  َبلْ  َكبلَّ ﴿،  ِْٓالبقرة/

نفوسهم، فهو ال ييصلح عمبلن كال قوالن كال يرقى  ُبىذا اإلٲباف الظاىرم القليل ال اثر لو  َقِليبًل(
ٍافى  : )مىنٍ  عن النيب )ص(بعقو٥بم كتفكّبىم ،  اإًلٲٍبىٍاًف(  حىبلكىةي  قػىٍلًبوً  ًمنٍ  نيزًعى  ٍاتً الشَّهىو  نػىٍيلي  ٮبىًٌوً  أٍكثػىري  كى

ٍاىىرىةي  : )ًااٌيؾى ف غرر الكم، ّٕٓتنبيو ا٣بواطر ص اٍ  اًبٍلفيجيوًرً  كىاٍلميجى ( كعواقبها سيئة أىشىدًٌ  ًمنٍ  فىًإنػَّهى آٍبًً
ى
، ا٤ب

نػيويًب ًعٍندى للًا ذىٍنبه صىغيرى ًعٍندى صىٍاًحًبوً ) وفيو أيضاً   .(صَّر عىليًو عىاًمليوي ، كأأىٍعظىمي الذُّ
 َِْٗؼَنَيُْْ ؤًَْ ؤَكْثَبهِىَب ػَََِ كَنَوُكَّىَب ًُعٌُىبً َٗـٌَِْٔ ؤَْٕ هَجَِْ ِْٖٓ َٓؼٌَُْْ َُِٔب ُٓظَلِّهبً َٗيَُّْنَب ثَِٔب آِٓنٌُا اٌُِْزَبةَ ؤًُرٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٚٗ

 ﴾َٓلْؼٌُالً اَُِّوِ ؤَْٓوُ ًًََبَٕ اََُّجْذِ ؤَطْؾَبةَ َُؼَنَّب ًََٔب
دعا النيب دمحم )ص( أتباع موسى كعيسى )ع( إٔب اإلٲباف برسالتو ألهنا رسالة ٝبيع األنبياء فرفضوا، 
ألهنا ليست مع أىوائهم ، كىناؾ العديد من ا٤بسلمْب كقادهتم كعلمائهم يقودىم ىواىم كال 
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ٍيئان  النَّاسي  ريؾي يػىتػٍ  : )الى ف غرر الكميقودىم دينهم فكونوا منهم على حذر،   إًلٍصبلحً  ًديًنًهمٍ  ًمنٍ  شى
قاً ًمٍنوي( ،  أىضىرُّ  ىيوى  مىا عىلىٍيًهمٍ  للاي  فػىتىحى  ًإالٌ  دينٍػيىاىيمٍ   )ِمنْ مصدقان للتوراة كاإل٪بيل  َمَعُكْم( ِلَما )ُمَصدِّ

الٍب ٥با أكثر من معُب ، أٮبها  من اآلايت ا٤بتشاهبة َأْدَِبرَِىا( َعَلى فَػنَػُردََّىا ُوُجوىاً  َنْطِمسَ  َأفْ  قَػْبلِ 
كتنكّب كجوه يدؿ على ا١بمع : الوجهاء  ُوُجوىاً : التغيّب ك٧بو األثر كإخفائو ،  اْلْطِمسَ : 

: مبعىن : جعل ىؤالء الوجهاء مهانْب ، كالرؤكس أذانابن ،  َأْدَِبرَِىا َعَلى فَػنَػُردََّىاكالرؤساء كالقادة ، 
 َوال﴿ؤساء أصل الضبلؿ كاإلضبلؿ كىم سبب الفًب كان أف دائرة السوء سوؼ تدكر على الر 

ٍا عىلىى عن اإلماـ الباقر )ع(،  ّْفاطر/ ﴾ِبَِْىِلوِ  ِإالَّ  السَّيِّئُ  اْلَمْكرُ  َيَِيقُ  ٍا عىٍن ا٥ٍبيدىل فػىنػىريدَّىى : )نىٍطًمسيهى
ان( ٍا ُب الضَّبلىًؿ ًٕبىٍيثي الى تػيٍفًلحي أىبىدى وقد ،  ىذا الطمس مبعناه املعنوي، َْٕ/ِكنز الدقائق  أىٍدابىٍرًىى

 كىالسَّاٍئًرًٍينى  ىيدىل غىٍّبً  عىلىى الذم يفقدىم كرامتهم اإلنسانية فيجعلهم يىًسيػٍريكيفى  يكوف مبعناه املادي
ان  ًإالٌ  السٍَّّبً  سيٍرعىةي  تىزًٍيديىيمٍ  الى  الطَّرًًيقً  غىٍّبً  عىلىى ديد يكشف : كعيد ش واْلْطِمسَ الصَّوىٍاًب ،  عىنٍ  بػيٍعدى

ـٍ  ُذو َعزِيزٌ  َواّلِلَُّ  َشِديدٌ  َعَذابٌ  ََلُمْ ﴿نتقاـ منهم عن سخط للا عليهم كشدة اال  ْآؿ عمراف/ ﴾اْنِتَقا
كىذا كعيد شديد آخر ، فبلبد أف يتحقق أحد  السَّْبِت( َأْصَحابَ  َلَعنَّا َكَما نَػْلَعنَػُهمْ  )َأوْ  ،

 .ساعةالوعيدين من طمس أك مسخ ُب اليهود قبل قياـ ال
: أك ٬بزيهم اب٤بسخ كنطردىم عن رٞبة للا ، كما لعنا كمسخنا كطردان من رٞبتنا أصحاب املعىن

عتدكا ُب السبت ك٘باكزكا حدكد للا بقباحة ككقاحة فمسخهم للا قردة االسبت: كىم الذين 
ية الكرٲبة ، كصفوا ابلبهيمية كمسخوا عن صفات اإلنسان/ األعراؼ ٖٙٔ/ البقرة ، ٘ٙراجع كخنازير، 

ـِ  ِإالَّ  ُىمْ  ِإفْ ﴿ كقولو تعأب :  َمْفُعواًل( اّلِلَِّ  َأْمرُ  )وََكافَ ،  ْْالفرقاف/ ﴾َسِبيبلً  َأَضل   ُىمْ  َبلْ  َكاألَنْػَعا
فاألمر انفذ كاقع ال ٧بالة كال راد ٢بكمو كال انقض ألمره، كللا ٲبكر هبم كما مكركا ابإلنسانية 

 ِإالَّ  اّلِلَِّ  َمْكرَ  أيََْمنُ  َفبل﴿، َٓالنمل/ ﴾َيْشُعُروفَ  ال َوُىمْ  َمْكراً  َمَكْرنَ وَ  َمْكراً  َوَمَكُروا﴿ا٤بظلومة 
بًٌريكيفى ف غرر الكم، ٗٗاألعراؼ/ ﴾اْْلَاِسُروفَ  اْلَقْوـُ  بًٌري اٍلميدى (، )ييدى : )مىٍن أىًمنى اٍلمىٍكرى لىًقيى الشَّرَّ

)  ﴾َأْمَواَلِِمْ  َعَلى اْطِمسْ  رَبػََّنا﴿و طمس على األمواؿ : منأنواع الطمس: فائدة .كىاٍلقىضىٍاءي يىٍضحىكي
 .ٔٔيس/ ﴾َأْعُيِنِهمْ  َعَلى َلَطَمْسَنا َنَشاءُ  َوَلوْ ﴿، كالطمس على األعْب ٖٖيونس/
 ﴾ػَظِْٔبً بِصْٔبً اكْزَوٍَ كَوَلْ وِثِبَُِّ ُّشْوِىْ ًََْٖٓ َّشَبءُ َُِْٖٔ مَُِيَ كًَُٕ َٓب ًََّـْلِوُ ثِوِ ُّشْوَىَ ؤَْٕ َّـْلِوُ ال اَُِّوَ بَِّٕ﴿ - ٛٗ

ْرؾَ  ِإفَّ ﴿ نقطاع ما بْب للا كالعبد كىو أقبح ا٤بعاصي اكالشرؾ كفر ك  ، ُّلقماف/ ﴾َعِظيمٌ  َلظُْلمٌ  الشِّ
ألف الشرؾ عدكاف على للا كعلى توحيد رسلو كرساالتو ، كتقليل من قدر للا حْب ييسول بينو 

ٍرؾي أىٍكبػىري كبْب أم معبود ييعبد من دكف للا  بىائًرً  ، لذلك الشًٌ ، ألنو اعتداء على العقل، كتدنيس اٍلكى
 َوُىمْ  ِإالَّ  ِِبّلِلَِّ  َأْكثَػُرُىمْ  يُػْؤِمنُ  َوَما﴿كالشرؾ أشد من الكفر ألف الشرؾ كفره مبٌطن ابإلٲباف  للنفس،

، ظاىر الشرؾ  َُّيوسف/ ﴾مبُْؤِمِنيَ  َحَرْصتَ  َوَلوْ  النَّاسِ  َأْكثَػرُ  َوَما﴿،  َُٔيوسف/ ﴾ُمْشرُِكوفَ 
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سم للا ٰبارب للا كيتبع ا٥بول ، كالشرؾ طاعة ظاىرية ال قيمة ٥با ألف توحيد كابطنو كفر ، كىو اب
 .قاعدهتا الكفر كالفسوؽ كالعصياف

: من عبادة األصناـ ا٢بجرية كالبشرية كالفكرية كالعيرفية كالقبلية كالعشائرية ، نواع وأشكاؿوالشرؾ أ
. كطاعتهم كتلقي األكامر الضالة منهم ، كمن الشرؾ ٙبرٙب .طغاة كالبغاة كالزانة كا٤بفسدينكعبادة ال

ا٢ببلؿ كٙبليل ا٢براـ ، كعبادة الذات كاألان كا٥بول ، كمن الشرؾ الرايء كحب السمعة كعبادة ا٤باؿ 
،  ٔٓالزمر/ ﴾اْْلَاِسرِينَ  ِمنْ  نَّ َولََتُكونَ  َعَمُلكَ  لََيْحَبَطنَّ  َأْشرَْكتَ  لَِئنْ ﴿كا١بماؿ كالشهوات كالنساء 

كىناؾ شرؾ جلي كاضح ، كشرؾ خفي كىو شرؾ طاعة كليس شرؾ عبادة ، كىناؾ شرؾ عقائدم 
كشرؾ عملي ، كشرؾ ُب األلوىية أف ٘بعل مع للا إ٥با آخر ، كشرؾ ُب الربوبية عبادة أشخاص 

 َورََأْوا اتػَّبَػُعوا الَِّذينَ  ِمنْ  ات ِبُعوا ينَ الَّذِ  تَػبَػرَّأَ  ِإذْ ﴿كطاعتهم طاعة عمياء من دكف ىدل من للا 
 .ُٔٔالبقرة/ ﴾اأَلْسَبابُ  ِبِمْ  َوتَػَقطََّعتْ  اْلَعَذابَ 

السلوؾ كترقية العقوؿ  استقامة: أف الدين إ٭با شرع لتزكية النفوس ك  والكمة ف عدـ مغفرة الشرؾ
كيغفر ما  َيَشاُء( ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدوفَ  َما ْغِفرُ )َويػَ كالشرؾ يناُب ذلك كلو  ، فيكوف الدين القيم ىو ا٢بياة

كإحساانن لكن ال  دكف الشرؾ ُب القبح من ا٤بعاصي صغّبة كانت أك كبّبة تفضبلن من لدنو سبحانو
كىم ا٤بؤمنوف الذين إتقوا من اإلشراؾ اب تعأب فيغفر ٥بم الصغائر إذا  َيَشاُء( )ِلَمنْ لكل أحد بل 

 ُيْشِرؾْ  )َوَمنْ ستغفار امنها ألنو ال صغّبة مع إصرار كال كبّبة مع  ستغفركااك  ٓب يصرٌكا على الكبائر
 كجاء الشرؾ أنواع كمن يشرؾ اب على إطبلؽ معناه أبم نوع من َعِظيمًا( ِإَْثاً  افْػتَػَرى فَػَقدْ  ِِبّلِلَِّ 
 ابلشرؾ تدنس كمن ، ؾالشر  على كالبقاء كالعناد اإلصرار على للداللة ا٤بستمر اب٤بضارع (ؾْ رِ شْ يُ ) فعل
 .اظورة ا٢بمراء للحدكد ٘باكز ألنو فيو مغفرة فبل اآلاثـ ٝبيع دكنو يستحقر كبّبان  إٜبان  بتدعا فقد

 فىأىحىبَّ  رىٍأاين  ابٍػتىدىعى  )مىنً  : )ع( قاؿ مشركان  اإلنساف ما يكوف أدٗب عن : )ع( الصادؽ اإلماـ سئل :فائدة
( أىكٍ  عىلىٍيوً   دكف ما إدخاؿ فيها ألف القرآف ُب آية أرجى اآلية ىذه اققوف: قاؿ، ّٕٗ/ِالكاُب أىبٍػغىضى

 ََيَْذرُ ﴿ كالرجاء ا٣بوؼ بْب اآلية هبذه ا٤بؤمنْب للا أكقف ، الغفراف مشيئة ُب ا٤بعاصي ٝبيع من الشرؾ
ٍوفيوي  اٍلميٍؤًمنً  ٍاءي رىجى  كيزًفى  )لىوٍ  : )ع( اإلماـ الصادؽ وعن ، ٗالزمر/ ﴾رَبِّوِ  َرْْحَةَ  َويَػْرُجو اآلِخَرةَ   ، إًلٍعتىدىالى( كىخى

ئىان  ًمٍنوي  للاي  يػىتػٍريؾي  ال كىظيٍلمه  ، للاي  يػىٍغًفريهي  كىظيٍلمه  ، للاي  يػىٍغًفريهي  ال فىظيٍلمه  ، ثىبلثىةه  )الظٍُّلمي  : )ص( النيب عن  فىأىمَّا ، شىيػٍ
ٍرؾي  للاي  يػىٍغًفريهي  ال الًَّذم الظٍُّلمي  اٍ  ألىنٍػفيًسًهمٍ  اٍلًعبىادً  فىظيٍلمي  للاي  يػىٍغًفريهي  الًَّذم الظٍُّلمي  كىأىمَّا ، فىالشًٌ نػىهيمٍ  ًفٍيمى كىبػىٍْبى  بػىيػٍ
( ًمنٍ  لًبػىٍعًضًهمٍ  يىًدينى  حىٌبَّ  ، بػىٍعضنا بػىٍعًضًهمٍ  اٍلًعبىادً  فىظيٍلمي  للاي  يػىتػٍريكيوي  ال الًَّذم الظٍُّلمي  كىأىمَّا ، رىهبًًٌمٍ  كنز   بػىٍعضو

 .ُٕٔكُب هنج الببلغة حكم ،ٖٖٕٓالعماؿ خرب
َٕ اَُّنَِّٖ بََُِ رَوَ ؤََُْْ﴿ - ٜٗ   ﴾كَزِْالً ُّظٌََُِْٕٔ ًَال َّشَبءُ َْٖٓ ُّيًَِِّ اَُِّوُ ثََِ ؤَٗلََُيُْْ ُّيًٌَُّ

: أٓب يبلغك خرب ىؤالء الذين املعىن : يثنوف عليها ،  (أَنُفَسُهمْ  يُػزَك وفَ ) .ستفهاـ للتعجباال
كأنظر كأعجب من الذين يٌدعوف أهنم أزكياء صا٢بوف بررة عند للا مع ما ىم  ٲبدحوف أنفسهم ،
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عليو من الكفر كعظيم الذنوب كقبائح العيوب، زعمان أف للا يغفر ذنوهبم بل للا ٰباسبهم على ىذا 
كىي ٧بمودة ، أف  اترة تكوف تزكية عمليةالتجرٌأ كيعاقبهم على ىذا التجاكز ، كتزكية النفس 

نفس كتطهرىا من العيوب كالنقائص فتكوف أحسن عبادة هتذيب العادة ، كأيضان تزكية هتذب ال
النفس ك٘بعلها طاىرة كثّبة ا٣بّب كاإلٯبابيات كحسن الصفات األخبلقية بتنمية فضائلها كجعلها 
تسّب ُب سلم التكامل اإلنسا٘ب ، كإبتعادىا عن كل السلبيات كقبائح العادات كالَبفع عن السيئات  

)ابلقوؿ دكف  واترة تكوف تزكية النفس نظرية،  ٗالشمس/ ﴾زَكَّاَىا َمنْ  َأفْػَلحَ  َقدْ ﴿ولو تعأب : كق
ٌدعاء كليس اب٢بقيقة كىي تزكية مذمومة ، كمن العيوب تزكية اإلنساف نفسو كمدحها العمل( ابال

كالنصارل ابلقوؿ ، كلو حقان كصدقان ألنو حالة تفاخر كعيجب كغركر كطغياف كما قاؿ اليهود 
 َأفْ  َوَيُِب وفَ  َأَتوا مبَا يَػْفَرُحوفَ  الَِّذينَ  ََتَْسَبَّ  ال﴿، ككقولو  ُٖا٤بائدة/ ﴾َوَأِحبَّاُؤهُ  اّلِلَِّ  َأبْػَناءُ  ََنْنُ ﴿

 َمنْ  كِّييُػزَ  اّلِلَُّ  )َبلِ ،  ُٖٖآؿ عمراف/ ﴾اْلَعَذابِ  ِمنْ  مبََفازَةٍ  ََتَْسبَػنػَُّهمْ  َفبل يَػْفَعُلوا لَْ  مبَا َُيَْمُدوا
من  .كتزكية للا ٤بن ىو مؤىل ٥با من ا٤بؤمنْب الصادقْب كىو سبحانو أعلم هبم من أنفسهم َيَشاُء(

زٌكى نفسو أماـ الناس فقد مدحها ، كمن مدح نفسو فقد ذٌمها ، كمن النقائص مدح اإلنساف ٗبا 
يو كىو ليس فيو ، ليس فيو كأنو مستهزئه بو ، كليس من كماؿ العقل من ينزعج من قوؿ الزكر ف

ف ،  ِّالنجم/ ﴾اتػََّقى مبَنْ  َأْعَلمُ  ُىوَ  أَنُفَسُكمْ  تُػزَك وا َفبل﴿كال ٕبكيم من رضي ٗبدح ا١باىل عليو 
 األىٍشرٍاًر(. تػىزًٍكيىةي  األىٍكزٍارً  : )أىكبػىري غرر الكم

 ِبُكمْ  َماوَ ﴿كتسب اإلنساف بعض الفضائل كالكفاءات فهي بفضل للا كنعمو عليو ا : إذا  املعىن
ستقبلالن عن للا فقد ٘باكز حٌده استغناء ك ، أما إذا أعطى لنفسو ا ّٓالنحل/ ﴾اّلِلَِّ  َفِمنْ  نِْعَمةٍ  ِمنْ 

كإنقلب إٔب ضده ، كأيضان ٓبٍى يػىٍعًرؼي قىٍدرىهي فػىتػىعىدَّل طىٍورىهي ، كالذم يزكيو للا فهو الذم يستخلصو 
، أك ِّالنجم/ ﴾اتػََّقى مبَنْ  َأْعَلمُ  ُىوَ ﴿ؿ كا١ببلؿ كيستأىلو كٯبعلو ٰبمل صفات الكماؿ كا١بما

ال ينقصوف من أعما٥بم بقدر الفتيل  فَِتيبًل( يُْظَلُموفَ  )َوالٯبعلو من ا٤برضيْب كمن عباده الصا٢بْب 
 ﴾َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  َيْظِلمُ  ال اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿، كىو ا٣بيط ا٣بفيف ُب شق النواة كىو مثل للقلة كقولو 

ف هنج الببلغة خطبة ، كإف للا ٰباسب ابلعدؿ من يدعي ٗبا ليس فيو كيفخر بنفسو،  َْ/النساء
)إمتدح( : من صفات ا٤بتقْب )ًإذىااملتقي  بًنػىٍفًسي أىٍعلىمي  أىانى  فػىيػىقيوؿي  لىوي  يػيقىاؿي  ٩بَّا خىاؼى  ًمنػٍهيمٍ  أىحىده  زيكًٌيى

 ،يىظينُّوفى  ٩بَّا أىٍفضىلى  كىاٍجعىٍلًِب  ،يػىقيوليوفى  ٗبىاٍ  تػيؤىاًخٍذ٘ب  الى  اللَّهيمَّ  ،يبًنػىٍفسً  ًمِبًٌ  يب  أىٍعلىمي  كىرىيبًٌ  ،غىٍّبًم ًمنٍ 
  يػىٍعلىميوفى(. الى  مىاٍ  ٕب  كىًإٍغًفرٍ 

 ﴾ُٓجِْنبً بِصْٔبً ثِوِ ًًََلََ اٌَُْنِةَ اَُِّوِ ػَََِ َّلْزَوًَُٕ ًَْْقَ اٗظُوْ﴿ - ٓ٘
٤بؤدب ، أنظر كيف يكذبوف على للا بتزكية أنفسهم ، فَبائهم ككذهبم الوقح غّب ااىذا تعجب من 

فَباء كزران قبيحان ككفى هبذا اال ُمِبيناً( ِإَْثاً  ِبوِ  )وََكَفىكزعموا أف للا ٰببهم فيعاملهم معاملة اب 
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دي  : )الى عن اإلماـ علي )ع(كجرمان عظيمان ،   كىًجدَّهي( ٍزلىوي ىى  اٍلكىًذبى  يػىتػٍريؾى  حىٌبَّ  ،اإلٲٍبىافً  طىٍعمى  عىٍبده  ٯبًى
  ِْٗ/ِٕالبحار
 ﴾ٍَجِْالً آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ِْٖٓ ؤَىْلٍَ ىَاُالءِ ًَلَوًُا َُِِّنَِّٖ ًََّوٌٌَُُُٕ ًَاُـَّبؿٌُدِ ثِبُْغِجْذِ ُّآِْنٌَُٕ اٌُِْزَبةِ ِْٖٓ َٗظِْجبً ؤًُرٌُا اَُّنَِّٖ بََُِ رَوَ ؤََُْْ﴿-ٔ٘

كمن إتصف بصفاهتم( أعطوا حظان من التوراة كعرفوا قسمان ستفهاـ للتعجب كا٤براد هبم اليهود )اال
وعبادة منها كٓب ٰبيطوا هبا علمان ، الٍب فيها ىدل كنور كىم مع ذلك يؤمنوف بسبل الضبلؿ 

)كىو كل ما ضرره أكثر من نفعو كال خّب فيو كأنواع األصناـ ا٢بجرية كالبشرية كالفكرية  اجلبت
)كىو كل من ٛبرد  وعبادة الطاغوت٫برافات كالدجل( ا٣برافات كاالكالقبلية ، كا٤براد بو األكىاـ ك 

كبغى على الناس ، سواء كاف شيطاانن أك حاكمان طاغيان من الطغياف  ،كتشرد كطغى على أمر للا
قاؿ  (َسِبيبلً  آَمُنوا الَِّذينَ  ِمنْ  َأْىَدى َىُؤالءِ  َكَفُروا ِللَِّذينَ  )َويَػُقوُلوفَ ( ، كاالعتداءكالتجرب كالتكرب

اليهود : ا٤بشركوف ُب عبادهتم لؤلصناـ إهنم أفضل من ا٤بسلمْب ُب إٲباهنم اب كٗبحمد )ص( ، 
ففضلوا الكفر على اإلٲباف، كىذا طعن صريح ُب ٨بالفة التوراة الٍب أكدت عليهم ترؾ األصناـ 

كىكذا التجرأ  ْلِكَتاِب(ا ِمنْ  )َنِصيباً ٫براؼ : العلم الناقص ابلدين يؤدم إٔب االفائدة .بكل أنواعها
آؿ  ﴾اْلِكَتابِ  ِمنْ  ُىوَ  َوَما اْلِكَتابِ  ِمنْ  لَِتْحَسُبوهُ ﴿على الفتول ببل علم، كنشر البدع كالضبلالت 

:  وعنو )ص(، ُِّ/ِالبحار: )أىٍجرىؤيكيٍم عىلىى اٍلفىتػٍوىل أىٍجرىؤيكيٍم عىلىى النٍَّاًر(  عن النيب )ص(،  ٖٕعمراف/
 .ِّّٗٗكنز العماؿ خرب  كى كىًإٍف أىفٍػتىٍاؾى اٍلميٍفتػيويفى()ًإٍستػىٍفًت نػىٍفسى 

 ﴾َٗظِرياً َُوُ رَغِلَ كََِْٖ اَُِّوُ َِّْؼَِٖ ًََْٖٓ اَُِّوُ َُؼَنَيُْْ اَُّنَِّٖ ؤًَُُْئِيَ﴿ - ٕ٘
 طغياهنم ُب كتركهم ، جنتو من كطرده الشيطاف لعن كما رٞبتو عن أبعدىم ، للا طردىم الذين أكلئك

 من للا يطرده من َنِصريًا( َلوُ  جتَِدَ  فَػَلنْ  اّلِلَُّ  يَػْلَعنِ  )َوَمنْ  عليهم يضحك كالقضاء تخبطوفكي يعمهوف
 ُب اللعن نبلحظ : فائدة .إٔب النهاية تبلحقو كا٥بزٲبة للا من عذاب كال يعينو أحد ينصره فبل رٞبتو

 لىعىنى ك  كاألشخاص ؤلفرادل كليس كللمجموع لؤل٠باء، كليس السيئة كللحاالت للصفات يكوف القرآف
ٍاءً  ًمنى  للًا الرًَّجلىةى  رىسيويؿي   فهي اللساف سليطة ا٤بؤدبة غّب الصلفة الوقحة (املسرتجلة املرأة) ٗبعُب النًٌسى
 القبيح الشتم : السب : والشتم السب الفرؽ بي .ألسرهتا ستقراراال تصنع كٓب اإلزعاجات تصنع

 الطرد : اللعن،  َُٖاألنعاـ/ ﴾ِعْلمٍ  ِبَغرْيِ  َعْدواً  اّلِلََّ  فَػَيُسب وا اّلِلَِّ  ُدوفِ  ِمنْ  فَ َيْدُعو  الَِّذينَ  َتُسب وا َوال﴿
( أىٍىلً  عىلىى لىٍعنىةن  تىكينٍ  )الى  اب٥ببلؾ عليو كالدعاء كاإلبعاد  .بػىٍيًتكى

 ﴾َٗوِرياً اُنَّبًَ ُّاْرٌَُٕ ال كَةِماً أُُِْْيِ ِْٖٓ َٗظِْتٌ َُيُْْ ؤَّْ﴿ - ٖ٘
ـْ  تعأب اليهود ُب ىذه اآلية ابلبخل كصف للا كالسلطة على األمور اْلُمْلِك(  ِمنْ  َنِصيبٌ  ََلُمْ  )َأ

ا٤بادية كا٤بعنوية يؤىلهم للقضاء بْب الناس كا٢بكم ُب أمورىم ؟ إهٌنم ال ٲبتلكوف أية قابلية كأىلية 
اهنم ! إهنم ليس ٥بم ملك ستئثار قدٙبكمت ُب كيللحكومة ا٤بادية كا٤بعنوية على الناس ألف ركح اال
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حتكركا ٝبيع ا٣بّبات كٓب يَبكوا ألحد شيئان كال دكلة ، كلو كاف ٥بم ما للناس من ا٤بلك كالسلطاف ال
حٌب لو كاف ذلك الشيء ٗبقدار النقّب الصغّب مقدار نقطة ُب ظهر النواة ، ككيف يعطوف كديدهنم 

  ةي )قيمى  ٔٛف هنج الببلغة حكم، ٰبيًٍسنيوي  ًلكيوي ، كىلىٍيسى مىاٲبىٍ  مىا ًاٍمرًئو  كيلًٌ  السلب كالنهب كعندىم ًقيمىةي 
 .(وي ني سً ما ٰبيٍ  ئو رً مٍ اً  كلًٌ 
 ٌُِْٓبً ًَآرَْْنَبىُْْ ًَاُْؾٌَِْٔخَ اٌُِْزَبةَ بِثْوَاىَِْْ آٍَ آرَْْنَب كَوَلْ كَؼِِْوِ ِْٖٓ اَُِّوُ آرَبىُْْ َٓب ػَََِ اُنَّبًَ َّؾَُْلًَُٕ ؤَّْ﴿ - ٗ٘

 ﴾ػَظِْٔبً
ا٢بسد مرض خطّب مؤذم كمعدم يبدد طاقات الفرد كاألمة كيسّب هبما ٫بو اإل٫ببلؿ كالضبلؿ 

: )آفىةي  عن الصادؽ )ع( .، كيَبكهما فريسة القلق كاألرؽ كاألكىاـ ستقامةكيبعدٮبا عن ا٢بق كاال
 )  أيىٍكيلي  ا٢بٍىسىدى  فىًإفَّ  كىا٢بٍىسىدى  كيمٍ : )ًإايَّ  وعن النيب )ص(، ِْٖ/ّٕالبحارالدًٌٍيًن ا٢بٍىسىدي كىاٍلعيجيبي كىاٍلفىٍخري

(  النَّاري  أتىٍكيلي  كىمىا ا٢بٍىسىنىاتً  : ٛبِب زكاؿ النعمة عن صاحبها والسد، ِٓٓ/ّٕالبحارا٢بٍىطىبى
 وىو خبلؼ الغبطةكالسعي ُب إزالتها نتيجة حقد ُب النفس كلـؤ ُب الطبع كسوء الظن اب ، 

 مع بقاء النعمة لو ، ك٥بذا جاء ا٢بسد مذمومان كالغبطة ٧بمودة ، ألف الغبطة ٛبِب مثل نعمة الغّب
 َلوْ  اْلِكَتابِ  َأْىلِ  ِمنْ  َكِثريٌ  َودَّ ﴿ كقد يتحوؿ ا٢بسد من عقد نفسية إٔب عداكة كحقد ككراىية كآتمر

: )أىالى الى  عن النيب )ص(، َُٗالبقرة/ ﴾أَنُفِسِهمْ  ِعْندِ  ِمنْ  َحَسداً  ُكفَّاراً  ِإَيَاِنُكمْ  بَػْعدِ  ِمنْ  يَػُرد وَنُكمْ 
 .ُّٓ/ُالبحار ؟ قىٍاؿى )ص( الًَّذٍينى ٰبىٍسيديكيفى( للاً  مى عى م نً ادً عى يػي  نٍ كمى  للاً  وؿي سي رى  اي لى يً تػيعىٍاديكيٍا نًعىمى للًا ! قً 

 يكوف أف ٰببوف كال غّبىم دكف للا هبم فضل حصر يريدكف كحسدىم ٢بقدىم : اليهود ىؤالءاملعىن
حسد اليهود دمحم )ص( كأىل  فقد ، الغركر عليهم ستحوذا ٤با ، مثلو أك ٥بم ٩با أكثر فضل ألية أمة

َنا )فَػَقدْ  األرض ُب كالتمكْب ا٢بق دين من عليهم للا أنعم ما على ا٤بؤمنْب من معو كمن )ع( بيتو  آتَػيػْ
َناُىمْ  َوالِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  ِإبْػَراِىيمَ  آؿَ   النبوة إبراىيم ذرية من أسبلفكم أعطينا فقد َعِظيماً( ُمْلكاً  َوآتَػيػْ

 شيء فؤلم )ع( كسليماف كداكد النبوة مع العظيم ا٤بلك كأعطيناىم الزبور كتاب عليهم كأنزلنا
 ًإبٍػرىاًىيمى( آؿي  )٫بىٍني  :)ع( علي عن اإلماـ عليهم؟ للا أنعم ٩بن غّبىم دكف اب٢بسد كآلو دمحمان  ٚبصوف

 كٰبظى كركحية علمية منزلة لو كانت اإل٥بي ٗبن يناط ا٢بكم ٯبب أف :فائدة .ِٕٓ/ِٖالبحار
ف غرر  .َعِظيماً( )ُمْلكاً مقٌدـ على  َوالِْْكَمَة( )اْلِكَتابَ  جاء ٥بذا كالسلطة قبل ا٢بكم اب٢بكمة

يىٍاسىةى( أىٍدرىؾى  نػىٍفسىوي  سىٍاسى  )مىنٍ  :الكم  .السًٌ
 ﴾ٍَؼِرياً ثِغَيَنََّْ ًًََلََ ػَنْوُ طَلَّ َْٖٓ ًَِٓنْيُْْ ثِوِ آََٖٓ َْٖٓ كَِٔنْيُْْ﴿ - ٘٘

عَبض امن اليهود من آمن ٗبحمد )ص( كىم قلة قليلة عقبلنية موضوعية ، كمنهم من أعرض ك 
ُهمْ ﴿عليو فلم يؤمنوا كىم الكثرة كقولو  ُهمْ  وََكِثريٌ  ُمْهَتدٍ  َفِمنػْ  )وََكَفى،  ِٔا٢بديد/ ﴾فَاِسُقوفَ  ِمنػْ
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ابلنار ا٤بسعرة عقوبة ٥بم على كفرىم كعنادىم كفسادىم ا٣ببيث ُب الببلد  كفى  َسِعريًا( جبََهنَّمَ 
 .كالعباد

 اَُِّوَ بَِّٕ اُْؼَنَاةَ َُِْنًُهٌُا ؿَْْوَىَب عٌُُِكاً ثَلَُّْنَبىُْْ عٌُُِكُىُْْ َٗؼِغَذْ ًََُِّٔب َٗبهاً ُٗظِِْْيِْْ ٌٍَْفَ ثِأَّبرِنَب ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ - ٙ٘

 ﴾ؽٌَِْٔبً يِّياًػَ ًَبَٕ
ىؤالء الذين أصركا على الكفر ٗبنهج للا ٗبعُب أهنم أصركا على الفساد كاإلفساد سوؼ ندخلهم 

ْلَناُىمْ  ُجُلوُدُىمْ  َنِضَجتْ  )ُكلََّماانران عظيمة تشوم الوجوه كا١بلود  َرَىا ُجُلوداً  َبدَّ  لَِيُذوُقوا َغيػْ
حَبقت جلودىم ا: كلما  مبعىنده كطوؿ مدتو ، كناية عن عظيم العذاب كشدتو كخلو   اْلَعَذاَب(

بدلناىم جلودان غّبىا ، ليدـك العذاب ، ألف اإلحساس ابألٓب يصل إٔب النفس بواسطة ا٢بياة 
 اْلَعَذاَب( )لَِيُذوُقواكاألعصاب ا٤بنتشرة ا٤بوجودة ُب ا١بلد كىذا يدؿ على ا٤بعاد ا١بسما٘ب ، كتعبّب 

لذم يذكؽ ا٤بذاؽ كيتطعمو ، ككأنو يذكؽ ا٤بوت كيتحسسو ليدـك إحساسهم ابلعذاب كإحساس ا
كيتجرعو غصة بعد غصة كىذا النوع من العذاب ٨بتص اب١باحد كا٤بشرؾ كمن ٱباؼ الناس من 

عزيز ال ٲبتنع عليو شيء حكيم ال يعٌذب إاٌل ابلعدؿ مع  َحِكيماً( َعزِيزاً  َكافَ  اّلِلََّ  )ِإفَّ شره 
 .ستحقاؽاال

 ُٓـَيَّوَحٌ ؤَىًَْاطٌ كِْيَب َُيُْْ ؤَثَلاً كِْيَب فَبُِلَِّٖ األَْٗيَبهُ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْوُِ عَنَّبدٍ ٍَنُلْفُِِيُْْ اُظَّبُِؾَبدِ ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا ًَاَُّنَِّٖ﴿ - ٚ٘

 ﴾ظَِِْالً ظِالًّ ًَُٗلْفُِِيُْْ
ل الصاّب كٮبا ( كجعل اإلٲباف كالعمٔٓجعل الكفر كا٤بعاصي سببان لتذكؽ العذاب ُب اآلية )

عنصرا التقدـ ا٢بضارم كسببان لتذكؽ النعيم ا٤بقيم ، فيكوف العمل الصاّب مصداقان لئلٲباف ، 
كاإلٲباف ترٝباف العمل الصاّب ، لذلك ال يقبل إٲباف ببل عمل كال عمل ببل إٲباف ، كما اف 

كنز العماؿ   (ا٣بيليقٍ اإًلٍسبلىـي حيٍسني ) عن النيب )ص(:العبادات متصلة اب٤بعامبلت )كابلعكس( 
، ِّصٗٔالبحار: )اإًلٲٍبًٍافي عىمىله كيلُّوي كىاٍلقىٍوؿي بػىٍعضي ذىًلكى اٍلعىمىًل( عن اإلماـ الصادؽ )ع( ،ُِٓٓخرب
ك٪بعلهم ُب مكاف يتناسب مع كرامتهم كالتمتع  ظَِليبًل( ِظبلا  َونُْدِخُلُهمْ  ُمَطهََّرةٌ  َأْزَواجٌ  ِفيَها )ََلُمْ 

ميطىهَّرىةه من العيوب ا٣بىلقية كا٣بيلقية ، كمطهرة عن  أىٍزكىاجه  ًفيهىا ٥بىيمٍ  اؿ الرفاىية كبرغد العيش ككم
األقذار ا٤بادية كالبوؿ كالفضبلت كا٢بيض كا٤بعنوية كالغّبة كا٢بسد ، يسَبٰبوف إليهن كٯبدكف 

تع برغد معهن لذة الركح كا١بسد مع نعيم مقيم متكامل كمن صفاتو ال حٌر فيو كال برد ككالتم
 .العيش ك )الى عىٍيشى ًإالَّ عىٍيشي اآلًخرىًة(

 ثِوِ َّؼِظٌُُْْ ِٗؼَِّٔب اَُِّوَ بَِّٕ ثِبُْؼَلٍِْ رَؾٌٌُُْٔا ؤَْٕ اُنَّبًِ ثََْْٖ ؽٌََْٔزُْْ ًَبِمَا ؤَىِِْيَب بََُِ األََٓبَٗبدِ رُاَكًُّا ؤَْٕ َّإُْٓوًُُْْ اَُِّوَ بَِّٕ﴿ - ٛ٘

 ﴾ثَظِرياً ْؼبًٍَِٔ ًَبَٕ اَُِّوَ بَِّٕ
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: كل حق ٰبفظ ليؤٌدل إٔب صاحبو كجب الوفاء بو كائنان من كاف بغض النظر عن دينو !  اأَلَمانَة
: )الى تػىٍنظيريكيٍا ًإٔبى   عن النيب )ص( .كمن عصى كٓب يؤدًٌ األماانت ا٤بادية كا٤بعنوية إٔب أىلها صار خائنان 

ثٍػرىةً  ثٍػرىًة صىبلىهًتًٍم كىصىٍوًمًهٍم ، كىكى ٍعريكيًؼ كىطىٍنطىنىًتًهٍم اًبللٍَّيًل ، كىلىًكٍن أيٍنظيريكيٍا ًإٔبى ًصٍدًؽ  كى ا٢بٌٍجًٌ كىاٍلمى
، فصارت األمانة من عبلمات اإلٲباف كمن ال أمانة لو ال إٲباف ٗصُٕالبحارا٢بٍىًدٍيًث كىأىدىٍاًء األىمىاٍنىًة( 

ٍرءً  : )كىفىىوعن اإلماـ اجلواد )ع(لو كال دين لو،   ،ّْٔ/ٖٕالبحار لًٍلخىوىنىًة( أىًمينىان  يىكيوفى  أىفٍ  ،ًخيىاٍنىةن  اًبٍلمى
كىناؾ أمانة العبد مع ربو ، كأمانة العبد مع الناس ، كأمانة اإلنساف مع نفسو ، كأيمركم أيضان 

  ِِبْلَعْدِؿ( ََتُْكُموا َأفْ  النَّاسِ  بَػْيَ  َحَكْمُتمْ  )َوِإَذا
ٱبص كلَّ إنساف من موقعو كىو إيصاؿ ا٢بق إٔب صاحبو ،  : الٱبص القاضي كالوإب كإ٭باواْلَعْدؿ

كإصبلح الناس كتقدـ األمم كتضاعف  ،كإنصاؼ الناس من نفسك ، كالعدؿ أساس ا٤بلك
الربكات، كالعدؿ حياة ٢بفظ ا٢بياة كٝباليتها كتنميتها ، كخص العدؿ ُب ا٢بكم ُب اآلية كأيريد لو 

ستمراريتو ، اياة من غّب عدؿ كركح العدؿ كدكاـ العدؿ ك العمـو ُب ٝبيع التعامبلت، فبل تستقيم ح
ألنو ٰبمي ا٢بق كمظهر التوازف كا٤بساكاة ، فكل من نصر ا٢بق كا٢بقوؽ فهو عادؿ ، ككل من 

 نِِعمَّا اّلِلََّ  )ِإفَّ ،  ٖا٤بائدة/ ﴾ِللتػَّْقَوى َأقْػَربُ  ُىوَ  اْعِدُلوا﴿عانده فهو ابغ كمن تعداه فهو طاغو 
نتفعوا ببيانو ، فإف ا٤بواعظ حياة انعم الشيء الذم يعظكم بو ، فإتعظوا ٗبواعظ للا ك  (ِبوِ  يَِعُظُكمْ 

يعاً  َكافَ  اّلِلََّ  )ِإفَّ القلوب كتزيل الغفلة كتزيد اإلنتباه  فيو كعد ككعيد أم ٠بيع ألقوالكم  َبِصريًا( مسَِ
  .بصّب أبفعالكم

مادية )مالية( كمعنوية كالعلـو كالتعليم األماانت مقابل ا٣بياانت ، األماانت عامة  -ٔ: فائدة
ستخبلؼ كإقامة نظاـ للا ، كأمانة القضاء كا٢بكم على ٧باربة الفساد ، كإببلغ الرسالة، كأمانة اال

كالقضاء على مظاىر العبودية لغّب للا من نظم كقيم كشعارات جاىلية كقومية كقبلية ما أنزؿ للا هبا 
مفتاح السعادة أف ٰبكم الناس كافة ابلعدؿ كيستلم السلطة  -ٕمن سلطاف من أفضل األماانت. 

ستبلـ ا٤بناصب كا٤بسؤكليات ا٤بهمة اأكٌفاء نزىاء ، ألف سبب التخٌلف كالتأخر ُب اجملتمع ىو 
ـى عىلىى قػىٍوـو ًمنى عن اإلماـ علي )ع(أيانس منحرفوف فاسدكف ٰبكموف اب١بور كالفساد،  : )مىٍن تػىقىدَّ

ٍافى للاى بلةو  صى أك ُب  مو كٍ  حي ُب  أكى  بو صً نٍ  مى ُب اٍلميٍسًلًمٍْبى ) ( كىىيوى يػىرىل ًفٍيًهٍم مىٍن ىيوى أىٍفضىلي فػىقىٍد خى
ٗبعُب نًعمى ييشعر أبف للا سبحانو ال أيمر إالٌ  )نِِعمَّا( -ٖ .ُِٗ/ٖموسوعة الغدير كىرىسيويلىوي كىاٍلميٍؤًمًنٍْبى(

٥با معُب كاسع ففي   َأْىِلَها( ِإىَل  اأَلَماَنتِ  )تُػَؤد وا -ٗ .رةبنعم فيها ا٣بّب كالصبلح ُب الدنيا كاآلخ
كلًٌ شيء أمانة ُب ا٤باؿ أمانة كُب العلم أمانة كُب الطب أمانة كىكذا ، كُب كلًٌ مرفق من مرافق 
ا٢بياة أمانة ، كاألمْب ىو الذم يؤدم ما عليو كامبلن غّب منقوص، سواء أكاف الذم فرض ىذا 

ين أك العلم أك العقل أك الوطن أك اجملتمع أك القانوف أك ا٢بكم أم شيء آخر الواجب ىو الد
، )أىٍتًقٍن  ُّٓالنساء/ ﴾ِِبْلِقْسطِ  قَػوَّاِميَ  ُكونُوا﴿كا٤بهم أف تؤدل ا٤بسؤكليات كاملة غّب منقوصة 

)  .عىمىلىكى تػىنىٍل أىمىلىكى
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 بِْٕ ًَاُوٌٍٍَُِّ اَُِّوِ بََُِ كَوُكًُّهُ شَِْءٍ كِِ رَنَبىَػْزُْْ كَةِْٕ ِٓنٌُْْْ األَْٓوِ ًَؤًُُِِْ اُوٌٍٍََُّ ؤَؿِْؼٌُاًَ اَُِّوَ ؤَؿِْؼٌُا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٜ٘

 ﴾رَإًِّْالً ًَؤَؽََُْٖ فَْْوٌ مَُِيَ آفِوِ ًَاٌَُِّْْْ ثِبَُِّوِ رُآِْنٌَُٕ ًُنزُْْ
 مىنٍ  ًبطىاعىةً  : ))عىلىٍيكيمٍ )ع(اإلماـ علي عن ، ٍتكى عىلىى طىٍاعىًة للًا(اٍنػى : )أىٍكًرـٍ نػىٍفسىكى مىٍا أىعى ف غرر الكم

الىًتًو( تػيٍعذىريكفى  الى  كسائل : )ًإنَّوي الى ييٍدرىؾي مىٍا ًعٍندى للًا ًإالَّ ًبطىٍاعىًتًو( وعن النيب )ص(، ٓٗصَٕالبحار ًٔبىهى
 َأطَاعَ  فَػَقدْ  الرَُّسوؿَ  يُِطعْ  َمنْ ﴿الرسوؿ  ، كالطاعة األكٔب  كحده كينبثق عنها طاعةُْٖ/ُُالشيعة

فلم يقل )كأطيعوا أكٕب األمر منكم( كإ٭با جعل طاعتهم  ِمْنُكْم( اأَلْمرِ  )َوُأْوِل ،  َٖالنساء/ ﴾اّلِلََّ 
: ٗبقدار طاعة أكٕب األمر  كالرسوؿ تتحقق طاعتهم ، ألف طاعتهم مستمدة مبعىنبواك العاطفة 

، مع أنو ال نصيب ٥بم من الوحي كإ٭با شأهنم الرأم ا٤بصيب الكفؤ ا٤بطابق  من طاعة للا كرسولو
 )ُأْوِل للقرآف كالسنة كعدـ ٨بالفتهم ٥بما ، فا٢بق أحق أف يتبع إذ ال مداىنة ُب الدين، فبل طاعة 

: و )ص(لقولكال طاعة ألم حاكم إذا ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ للا مع ٨بالفتو للكتاب كالسنة  ِمْنُكْم( اأَلْمرِ 
 . ّّٗ/ّٕالبحارا٣بٍىاًلًق(  مىٍعًصيىةً  ُب  )الى طىٍاعىةى ًلمىٍخليوؽو 

من ا٤بؤمنْب ا٢بريصْب على دينكم ، كونكم  )ِمْنُكْم( وقد قيد الطاعة أيضًا ألول األمر بقولو
بل يساكموف على ، ف ُٕالتوبة/ ﴾بَػْعضٍ  َأْولَِياءُ  بَػْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنوفَ ﴿بعضكم من بعض 

دينكم كال يتاجركف فيو ، كإ٭با ٰبملونو كىم أمناء عليو كيبلغونو بوعي اب٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة 
كبكفاءة عالية ، فإف للا تعأب ال أيمر بطاعة من ٓب يكن من أىل اإلٲباف، كال تىسٌلطى )أكلوا األمر( 

٥با مزية خاصة أٌىلتهم ٥بذا ا٤بوقع ك٥بم  ِمْنُكْم()أما ا٤بقصود  .)ِمْنُكْم(عليهم قهران كجربان حٌب يكوف 
مؤىبلت علمية ٭بوذجية يطمئن ا٤بؤمنوف إليها كيرتضوف هبا حاكمان عليهم فأطيعوا من ٥بم مؤىبلت 

على منهج للا تعأب ، كىو عنواف عاـ ٲبتد مع  ستقامة( كاالإمّنا الطاعة ف املعروؼالطاعة )
بنتو فاطمة الزىراء )ع( ائمة أىل بيت النيب )ص( كىم ذريتو من أ )ومن مصاديقو(متداد األجياؿ ا

كال يعطف على طاعة للا إاٌل من يتقونو ُب كل شيء كىم أبمره يعملوف ، كال يعطف على طاعة 
متدادان صحيحان لو قوالن كفعبلن. كما ثبتت العصمة عن ا٣بطأ كا٣بطيئة ألحد االرسوؿ إاٌل من كاف 

للا )ص( إاٌل لعَبتو أىل بيتو الذم ساكل النيب )ص( بينهم كبْب القرآف من ا٤بسلمْب بعد رسوؿ 
 ال َأمَّنْ  يُػتػََّبعَ  َأفْ  َأَحق   اْلَقِّ  ِإىَل  يَػْهِدي َأَفَمنْ ﴿العظيم كجعلهم ًعدالن لو ُب حديث الثقلْب ا٤بتواتر 

 .ّٓيونس/ ﴾ََتُْكُموفَ  َكْيفَ  َلُكمْ  َفَما يُػْهَدى َأفْ  ِإالَّ  َيِهدِّي
 َوالرَُّسوِؿ( اّلِلَِّ  ِإىَل  )فَػُرد وهُ فإف إختلفتم ُب أمر من أمور الدين كالدنيا  َشْيٍء( ِف  تَػَناَزْعُتمْ  فَِإفْ )
حتكموا فيو إٔب القرآف كالسنة الصحيحة ، أما أكلو األمر فليس ٥بم أف يضعوا أك ينسخوا حكمان اف

يفتهم تطبيق الشريعة كحفظها كٞبايتها كعدـ اثبتان هبما أك يغّبكا شيئان من شريعة للا ، كإ٭با كظ
، لذلك ٓب تذكر اآلية  ٕا٢بشر/ ﴾فَانْػتَػُهوا َعْنوُ  نَػَهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسوؿُ  آاَتُكمُ  َوَما﴿٨بالفتها 
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مؤمنْب  إف كنتم حقان كصدقان  اآلِخِر( َواْليَػْوـِ  ِِبّلِلَِّ  تُػْؤِمُنوفَ  ُكنُتمْ  )ِإفْ )فردكه إٔب أكٕب األمر منكم( 
فرٌدكا كٌل خبلؼ إٔب للا كالرسوؿ كأبعدكا عنهما كل ىول كأان كمصاّب شخصية كالتفسّب ابلرأم ، 

رٌ  )َذِلكَ كالغرض العلم ابلقرآف كالسنة كالتمسك هبما  ذلك الرجوع إٔب كتاب  ََتِْويبًل( َوَأْحَسنُ  َخيػْ
ختبلؼ ابلقناعات ، لرأم كاالللا كسنة رسولو خّب لكم كأصلح كأحسن عاقبة كمآالن من القوؿ اب

اإلسبلـ دين  -ٔ: فائدةلتزاـ هبما كالصدؽ معهما. كتوقفت سعادة البشرية على مقدار العلم كاال
من مسؤكليات الدكلة اإلسبلمية حل منازعات األمة كالدين  -ٕ .عبادتو سياسة ، كسياستو عبادة

ـي اٍلميٍسًلًمٍْبى : )ًإفَّ اإلً عن اإلماـ الرضا )ع( -ٖ .اإلسبلمي كفيل ٕبلها ـي الدًٌٍيًن كىًنظىٍا  ،مىٍامىةى زًمىٍا
نٍػيىاٍ  : )الى يػيٍؤًمني أىحىديكيٍم حىٌبَّ يىكيويفى ىىوىاٍهي وعن النيب )ص(، ََِ/ُالكاُبكىًعزُّ اٍلميٍؤًمًنٍْبى(  ،كىصىبلىحي الدُّ

ٍا ًجٍئتي ًبًو( ًٍبعىان ًلمى  .اتى
 ؤَْٕ ؤُِٓوًُا ًَهَلْ اُـَّبؿٌُدِ بََُِ َّزَؾَبًٌَُٔا ؤَْٕ ُّوِّلًَُٕ هَجِِْيَ ِْٖٓ ؤُٗيٍَِ ًََٓب بَُِْْيَ ؤُٗيٍَِ ثَِٔب آَٓنٌُا ؤََّٗيُْْ ٌََُّٕٔيْػُ اَُّنَِّٖ بََُِ رَوَ ؤََُْْ﴿ - ٓٙ

 ﴾ثَؼِْلاً ػَالالً ُّؼَِِّيُْْ ؤَْٕ اُشَّْْـَبُٕ ًَُّوِّلُ ثِوِ ٌَّْلُوًُا
حاؿ من يٌدعي اإلٲباف ٍب ال يرضى ٕبكم للا كال ستفهاـ للتعجب من حاؿ ا٤بنافقْب كمن اال

كىو  ِإلَْيَك( أُنِزؿَ  )مبَايتصرؼ تصٌرؼ ا٤بؤمنْب، أال تعجب من فعل ا٤بنافقْب الذين يزعموف اإلٲباف 
 ِإىَل  يَػَتَحاَكُموا َأفْ  )يُرِيُدوفَ كىي التوراة كاإل٪بيل كلكن  قَػْبِلَك( ِمنْ  أُنِزؿَ  )َوَماالقرآف الكرٙب 

النزكؿ : كاف بْب رجل من ا٤بنافقْب يدَّعي اإلٲباف سبب  ِبِو( َيْكُفُروا َأفْ  أُِمُروا َوَقدْ  اُغوتِ الطَّ 
كآخر من اليهود خصومة ، فقاؿ اليهودم لو : أحاكمك إٔب دمحم ألنو الصادؽ األمْب كٰبكم 

د ، الذين يظهركف اب٢بق كال يقبل الرشوة ، فأىب ا٤بنافق أال يتحاكم إاٌل عند رئيس من رؤساء اليهو 
العداكة كالبغضاء لنيب الرٞبة كأيخذ الرشوة ، كىو من الطغاة البغاة ، فسجلت اآلية ىذا ا٤بوقف 
ا٤بخزم ٤بن يتظاىر ابلصبلح كتكشفو تداكؿ األايـ على أنو من الفاسدين لنكوف من ىؤالء على 

أما اإلسبلـ أيمرىم  بَِعيدًا( َضبلالً  ُهمْ ُيِضلَّ  َأفْ  الشَّْيطَافُ  )َويُرِيدُ حذر ، كىم ُب كلًٌ زماف كمكاف. 
كعدـ إتباع ا٤بفسدين ككجو التعجب أهنم كذبوا على أنفسهم أبنفسهم حيث رفضوا  ستقامةابال

نصرفوا إٔب اليهود أىل الباطل ، كيريد الشيطاف أف يزٌين ٥بم ضبل٥بم اااكمة عند النيب )ص( ك 
ُب هنج الببلغة يدان عن الصواب يصعب اإلنتباه منو، كٰبرفهم عن ا٢بق كا٥بدل كيضلهم ضبلالن بع

ان عىٍن   علمغىٍّبً ب ملاٍ عى ال) ُْٓخطبة كىالسَّاٍئًًر عىلىى غىٍّبً الطَّرًًيًق الصًَّحٍيًح الى تىزًٍيديهي سيٍرعىةي السٍَّّبً ًإالٌ بػيٍعدى
ا مكيدة شيطانية للفصل (، فهم يعيشوف التناقض بْب إٌدعاء اإلٲباف كسلوكهم الطاغوٌب إهنالصَّوىٍابً 

بْب اإلٲباف كالطغياف كبْب الدين كالسياسة ، كبْب القوؿ كالعمل ، كبْب ا٢بقيقة كاإلٌدعاء ، كىذا 
يفقد الدين دكره ُب قيادة الناس ٫بو ا٥بداية للٍب ىي أقـو ، كىذه أحد العوامل ا٤بؤثرة ُب إ٫بطاط 

( : عن اإلماـ الباقر )ع(اجملتمع اإلسبلمي كأتخره ،  ٍا طىٍاغيويته كنز   )مىٍن رىفىعى رىاٍيىةى ضىبلىلىةو فىصىٍاًحبػيهى



 اْلامس/ اجلزء ٙٚٔ/ مدنية/ عدد آَيهتا  ٗ/ سورة النساء َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    253
 

: من الطغياف الكثّب كالكبّب ك٘باكز ا٢بدكد ا٤بعقولة كا٤بنقولة ، كىو من والطاغوت ،َٖٓ/ِالدقائق
 نٍ ٩بى  إليوً  مٍ اكى ييتحى  نٍ مى  لُّ : كي الطاغوت: )عن اإلماـ الصادؽ )ع( .الذين ٰبكموف بغّب ما أنزؿ للا

 ِٓٔ/ّاألمثل( قً  ا٢بى ّب غى بػى  مي كي ٰبى 
 ﴾طُلًُكاً ػَنْيَ َّظُلًَُّٕ أُُْنَبكِوِنيَ هَؤَّْذَ اُوٌٍٍَُِّ ًَبََُِ اَُِّوُ ؤَٗيٍََ َٓب بََُِ رَؼَبٌَُْا َُيُْْ هََِْ ًَبِمَا﴿ - ٔٙ
 رسولو كسنة للا كتاب إٔب فتحاكموا تعالوا ابإلٲباف يتظاىركف الذين ا٤بنافقْب ألكلئك قيل كإذا

 ا٤بكشوؼ لنفاقهم رأيتهم ُصُدودًا( َعْنكَ  َيُصد وفَ  اْلُمَناِفِقيَ  )رَأَْيتَ  فيو تنازعتم فيما بينكم ليفصل
 على غّبىم كٰبملوف بسرعة الرخيصة لشهواهتم يستجيبوف ألهنم شديدان  إعراضان  عنك يعرضوف
 ، فيو ٗبا ينضح اإلانء كىكذا ، ا٤بستمر اب٤بضارع جاءت ألهنا يعرضوف )َيُصد وَف( أيضان  اإلعراض

 كا٣ببيث  الطٌيب بْب الفاصل ا٣بط يكوف كىكذا ، عنده ٩با ينفق ككل
 ﴾ًَرٌَْكِْوبً بِؽََْبٗبً بِالَّ ؤَهَكَْٗب بِْٕ ثِبَُِّوِ َّؾِِْلٌَُٕ عَبءًُىَ صَُّْ ؤَّْلِّيِْْ هَلََّٓذْ ثَِٔب ُٓظِْجَخٌ ؤَطَبثَزْيُْْ بِمَا كٌََْْقَ﴿ - ٕٙ

 ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  َأَصاَبُكمْ  َوَما﴿ة الطبيعية لعدـ تطبيق منهج للا ىو الضياع كالببلء كا٤بصائب النتيج
، كحْب ٰبدث ذلك يلجأ ا٤بنافقوف إٔب  َّالشورل/ ﴾َكِثريٍ  َعنْ  َويَػْعُفو أَْيِديُكمْ  َكَسَبتْ  فَِبَما

إهنم إب٘باىهم إٔب  –و . كما أعظم جرأهتم عليو سبحان.الرسوؿ كىم يقسموف اب كذابن كزكران 
الطاغوت كٙبكيمو إ٭با أرادكا التخفيف عنك كاإلحساف كالتوفيق كحل األزمة بْب ا٢بق كالباطل ، 

 ِإالَّ  َأَرْدنَ  ِإفْ  ِِبّلِلَِّ  ََيِْلُفوفَ  َجاُءوؾَ  )ثَّ كإيقاع التصاّب بْب ا٣بصـو ما يريده للا كما يريده الناس!! 
: )كىٍيفى يىٍسلىمي ًمٍن ف غرر الكم،  َُالقلم/ ﴾َمِهيٍ  َحبلَّؼٍ  ُكلَّ  ُتِطعْ  الوَ ﴿ َوتَػْوِفيقاً( ِإْحَسانً 

ٍاًب للًا اٍلميتىسىرًٌعي ًإٔبى اٍليىًمٍْبً اٍلفىٍاًجرىًة( ،  : كىذه حالة منافقة خطّبة نشهدىا ُب كل عصر  فائدةعىذى
قط ُب ىذه ا٤بكيدة كثّب من ، كىو التصاّب بْب ا٥بدل كا٥بول كيعتربكف ذلك من التقدمية كقد يس

السٌذج ، حيث يسعوف جاىدين إٔب إضفاء الصيغة الشرعية على مناىج غربية تعتمد الدٲبقراطية  
كشعار كتعتمد القومية كسلوؾ كىكذا ، ما أنزؿ للا هبا من سلطاف ، فتجعل اجملتمع يعيش 

 .الشك كالقلق كتكوف شخصيتو غّب مستقرة فتعيقها عن التقدـ ا٢بضارم
 ﴾ثَِِْـبً هٌَْالً ؤَٗلَُِيِْْ كِِ َُيُْْ ًَهَُْ ًَػِظْيُْْ ػَنْيُْْ كَإَػْوِعْ هٌُُِثِيِْْ كِِ َٓب اَُِّوُ َّؼَُِْْ اَُّنَِّٖ ؤًَُُْئِيَ﴿ - ٖٙ

ُهمْ  )فََأْعِرضْ كللا سبحانو يعلم ما ُب قلوب ا٤بنافقْب كال ٱبفى عليو شيء منهم   َوُقلْ  َوِعْظُهمْ  َعنػْ
كٗبا اف سياسة الرفق كحيسني ا٣بيليق كفسح اجملاؿ للتوبة ىي سينَّة  بَِليغًا( قَػْوالً  نُفِسِهمْ أَ  ِف  ََلُمْ 

اإلسبلـ ، أمر سبحانو ابلرفق كا٤بوعظة البليغة لعلهم يشعركف ٖبطئهم كيتوبوف إٔب رهبم كٰباكلوف 
و الذؿ كا٥بواف تطهّب نفوسهم، تفهمهم حقيقة ما ىم عليو من الشر كا٣بيانة كىذا السبيل عاقبت

يي قلوهبم ،   عن النيب )ص(كا٣بسراف ، ٍب إنصحهم بكبلـ بليغ مؤثر ابلغ األٮبية ٰبرؾ ضمائرىم كٰبي
، كُب اآلية َٔصٕٓالبحارشىاٍنىوي(  ًإالٌ  شىٍيءو  ًمنٍ  نيزًعي  كىالى  زىانىوي، ًإالَّ  شىٍيءو  عىلىى ٓبٍى يػيويضىعٍ  الرًٌٍفقى  : )ًإفَّ 
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على بليغ الكبلـ كقد أكٌب جوامع الكلم كخص ببدائع ا٢بكم كعىًلمى  شهادة للنيب )ص( ابلقدرة
ألسنة العرب كٱباطب كل أمة بلساهنا ، كيعامل كل نفس ٗبا ٙبب فينتهي معها إٔب ما ٰبب )ص( 

َتِهَي ِمْن َحْيُث َتُِب  !كىذا أبلغ قاعدة ُب ا٢بوار: )  .(ِإْبَدْأ َمَعُو ِمْن َحْيُث َيُِب  ، َحَّتَّ تَػنػْ
 اُوٌٍٍَُُّ َُيُْْ ًَاٍْزَـْلَوَ اَُِّوَ كَبٍْزَـْلَوًُا عَبءًُىَ ؤَٗلََُيُْْ ظٌََُِٔا بِمْ ؤََّٗيُْْ ًٌََُْ اَُِّوِ ثِةِمِْٕ ُُِْـَبعَ بِالَّ هٌٍٍٍَُ ِْٖٓ ؤَهٍَِْْنَب ًََٓب﴿ - ٗٙ

 ﴾هَؽِْٔبً رٌََّاثبً اَُِّوَ ٌََُعَلًُا
كبّبة ظاىرىا أنيق جٌذاب كابطنها عميق منساب ، إف   طاعة الرسوؿ غنيمة ا٤بؤمنْب ، ىذه حقيقة

الرسوؿ ليس ٦برد كاعظ يلقي كلمتو بوضوح كٲبضي كيركح ، كإ٭با الرسوؿ صلة بْب للا تعأب 
كعباده، فهو )ص( يبلغ عن للا رسالتو كيطبق شريعتو ُب األرض حاكمان كقائدان ، فتجب طاعتو 

طىٍع فأية جدكل كإذا ٓب يي  ، َٖالنساء/ ﴾اّلِلََّ  َأطَاعَ  فَػَقدْ  ُسوؿَ الرَّ  يُِطعْ  َمنْ ﴿من دكف قيد أك شرط ك 
من إرسالو ؟ لذلك ٘بب طاعتو لكل ما أيمر كينهى ُب قولو كفعلو كتقريره فهو مسدد كمؤيد من 

 ِإَذا َوِللرَُّسوؿِ  ّلِِلَِّ  اْسَتِجيُبوا﴿للا تعأب ، كىو يقودكم إٔب ا٢بياة كتنمية ا٢بياة كتقدـ ا٢بياة لقولو 
كسائل : )ًإنَّوي الى ييٍدرىؾي مىٍا ًعٍندى للًا ًإالَّ ًبطىٍاعىًتًو(  عن النيب )ص( ، ِْاألنفاؿ/ ﴾َُيِْييُكمْ  ِلَما َدَعاُكمْ 
حْب  لو أف ىؤالء ا٤بنافقْب اّلِلََّ( فَاْستَػْغَفُروا َجاُءوؾَ  أَنُفَسُهمْ  ظََلُموا ِإذْ  أَنػَُّهمْ  )َوَلوْ ، ُْٖ/ُُالشيعة

نفسهم بعدـ قبوؿ حكمك كفظٌلوا حكم الطاغوت عليك لو جاؤكؾ اتئبْب من النفاؽ ظلموا أ
 رذيلة( عليو كاإلصرار ،فضيلة اب٣بطأ عَباؼ)كاال ٖبطئهم مستغفرين للا اندمْب على ذنوهبم معَبفْب

 اّلِلََّ  )َلَوَجُدوا م٥ب شفيعان  فصرت ذنوهبم ٥بم يغفر أف للا رسوؿ اي للا كسألت الرَُّسوُؿ( ََلُمْ  )َواْستَػْغَفرَ 
 ﴾التػَّوَّاِبيَ  َيُِب   اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿ هبم الرٞبة ككاسع عباده على التوبة كثّب للا أف لعلموا رَِحيماً( تَػوَّاِبً 
  .ِِِالبقرة/

 االستغفار ىذا افكلك )فَاْستَػْغَفُروا( :فائدة .التػَّوَّاًٍبٍْبى( ًعبىٍادىةي  للاً  مىعىٍاًصيٍ  ٌعنٍ  )التػَّنػىزُّهي  :ف غرر الكم
 النيب )ص( ترضي ال كاىية أعذاران  كيلٌفقوا ، كذابن  اب ٰبلفوا أف من ٥بم خّبان 
 ًٌَََُُِِّّٔا هَؼَْْذَ َِّٓٔب ؽَوَعبً ؤَٗلَُِيِْْ كِِ َّغِلًُا ال صَُّْ ثَْْنَيُْْ شَغَوَ كَِْٔب ُّؾٌٌَُِّٔىَ ؽَزََّ ُّآِْنٌَُٕ ال ًَهَثِّيَ كَال﴿ - ٘ٙ

 ﴾بًرََِِْْٔ
أقسم سبحانو بربوبيتو أف ا٤بنافقْب واملعىن األصل كربك )فبل( للتوكيد على موقف يراد منو النفي ، 

لتبس عليهم أمر من أحكاـ اختصموا فيما بينهم أك اال يدخلوف ُب اإلٲباف حٌب ٯبعلوؾ حكمان إذا 
إف حكمو إذا كاف الشريعة ، كٓب يتحاكموا إٔب غّبه، كعليهم أيضان أف يرضوا ٗبا ٰبكمو )ص( ف

لصا٢بهم أك فيو ضرر فإف فيو ا٢بكمة كالصبلح ُب كل األحواؿ كال يشعركا أبم حرج ُب نفوسهم 
 َوُيَسلُِّموا َقَضْيتَ  ممَّا َحَرجاً  أَنُفِسِهمْ  ِف  َيَُِدوا ال )ثَّ ألف حكمو )ص( سديد كىو حكم للا 

ان كال شبهة كال ضيقان فيما حكمت مع تسليم كعليهم أيضان أف ال يعَبضوا كال ٯبدكا شك َتْسِليماً(
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اتـ ظاىرم كابطِب كرضا قليب ، كأم إعَباض على أم حكم من أحكاـ للا فهو يؤدم إٔب 
 َيُكوفَ  َأفْ  َأْمراً  َوَرُسولُوُ  اّلِلَُّ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َوال ِلُمْؤِمنٍ  َكافَ  َوَما﴿الضبلؿ البعيد. كقولو تعأب : 

، كليس  ٔاألحزاب/ ﴾َأنْػُفِسِهمْ  ِمنْ  ِِبْلُمْؤِمِنيَ  َأْوىَل  النَّيب  ﴿،  ّٔاألحزاب/ ﴾َأْمرِِىمْ  ِمنْ  ةُ اْْلِيَػرَ  ََلُمْ 
عَباض على للا ُب حكمو بل ٯبب التسليم ا٤بطلق  عز كجل ككذلك للرسوؿ من اإلٲباف اال

كىاآلرىٍاًء اٍلبىٍاًطلىًة  ،ييصىٍابي اًبٍلعيقيويًؿ النٍَّاًقصىةً  : )ًإفَّ ًدٍينى للًا عىزَّ كىجىلَّ الى  عن اإلماـ السّجاد )ع( .)ص(
ًة كىالى ييصىٍابي ًإالَّ اًبلتٍَّسًلٍيًم( اآلية تبطل كل  -ٔفائدة:  .ُٔٓ/ِكنز الدقائق  كىاٍلمىقىاٍيًًيًس اٍلفىٍاًسدى

تثبت اآلية عصمة النيب )ص(  -ٕ .جتهاد ُب مقابل النص من الكتاب أك السنة الصحيحةا
ُتمْ  ِإفْ  ُقلْ ﴿ .للتسليم الكامل إليو أك لسنتو الصحيحة آؿ  ﴾اّلِلَُّ  َُيِْبْبُكمْ  فَاتَِّبُعوِن  اّلِلََّ  َتُِب وفَ  ُكنػْ

 نػىٍفًسوً  ًمنٍ  إلىيوً  أحىبَّ  للاي  يىكيويفى  حىٌٌب  اًبً  اإًلٲٍبىٍافى  رىجيله  ٲبىٍحىضي  : )الى )ع( الصادؽعن اإلماـ ، ُّعمراف/
 .ِْصَٕالبحار كيلًًٌهمي( النَّاسً  كىًمنى  كىمىاٍلًوً  كىأىٍىًلوً  كىكيٍلًدهً  وً كىأيمًٌ  كىأىبًٍيوً 

 َٓب كَؼٌَُِا ؤََّٗيُْْ ًٌََُْ ِٓنْيُْْ هٌََِِْ بِالَّ كَؼٌَُِهُ َٓب كَِّبهًُِْْ ِْٖٓ افْوُعٌُا ؤًَْ ؤَٗلٌََُُْْ اهْزٌُُِا ؤَْٕ ػََِْْيِْْ ًَزَجْنَب ؤََّٗب ًٌََُْ﴿ - ٙٙ 

 ﴾رَضْجِْزبً ًَؤَشَلَّ َُيُْْ فَْْواً ٌََُبَٕ ثِوِ ٌُّػَظٌَُٕ
ٞبل الرسالة اإلسبلمية كإببلغها كبياف أٮبيتها كضركرهتا إٔب أكرب عدد من الناس ، عمل كبّب 

 أَنُفَسُكمْ  اقْػتُػُلوا )َأفْ يتطلب عدة مؤىبلت كقدمت اآلية من أىم ىذه ا٤بؤىبلت التضحية ابلنفس 
كالتضحية ابلنفيس كا٥بجرة عن الوطن كتنغيص النفس كسلب راحتها ،  رُِكْم(ِدَيَ  ِمنْ  اْخُرُجوا َأوْ 

كىو ما ال يتحملو ا٤بنافقوف ، كإ٭با يتحملو ا٤بؤمنوف إٲباانن عميقان كإلتزامان أكيدان بطاعة للا كالرسوؿ ، 
 .صطفاةمتحن للا قلبو ابإلٲباف كىم القلة ا٤بختارة ا٤باإنو أمر صعب مستصعب ال يتحملو إاٌل من 

ُهْم( َقِليلٌ  ِإالَّ  فَػَعُلوهُ  )َما ختباران( أبف يقتلوا أنفسهم كذكاهتم أك )ٗبعُب يقتل الو أننا أمرانىم ) ِمنػْ
بعضهم بعضان( أك ٱبرجوا من كطنهم كيهجركا مناز٥بم ، مثبلف للتكاليف الشاقة ، الٍب لو كتبت 

ختبار ، كما أبتلي اليهود يبتلوا هبذا اال عليهم ما فعلها إاٌل قليل من ا٤بؤمنْب، كىي ٓب تكتب كٓب
رتكبوا من عبادة العجل، إهنم ٓب يتحملوا حكمان بسيطان فكيف اي ترل ٙبٌمل ابذلك كفارة ٤با 

التكاليف الشاقة ؟ كلو أف أكلئك ٠بعوا ا٤بوعظة البليغة كفعلوا ما أمركا بو لكاف ذلك أدعى إٔب 
األفراد كعزة للمجتمع كأشدَّ تثبيتان للقلوب كاإلرادات الثبات كأبعد عن الشبهات ، كتقوية لنفوس 

لكاف خّبان  تَػْثِبيتاً( َوَأَشدَّ  ََلُمْ  َخرْياً  َلَكافَ  ِبوِ  يُوَعُظوفَ  َما فَػَعُلوا أَنػَُّهمْ  )َوَلوْ فبل تزعزعها الشبهات 
جتهد اإلنساف اكلما   فيو داللة٥بم ُب عاجلهم كآجلهم كأشدُّ تثبيتان إلٲباهنم كأبعد ٥بم عن النفاؽ 

زداد إٲبانو كثباتو ، ٗبعُب أف طاعة األكامر استقامتو ك ازدادت اُب السّب ُب طاعة للا كتنفيذ أكامره 
اإل٥بية بوعي ، نوع من الرايضة الركحية الشفافة عالية ا٤بضامْب ، الٍب ٙبصل لئلنساف من تكريرىا 

: )مىٍن أىطىاٍعى ا٣بٍىاًٍلقى ٓبٍى يػيبىٍاًؿ ًبسىخىًط ع(عن اإلماـ اَلادي )كحسن أدائها فتعطيك قوة كثبات أكرب، 
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َنا َأنَّ  فائدة: )َوَلوْ  .ّٔٔ/ٖٕالبحار اٍلمىٍخليويًؽ( ينبغي للمؤمنْب أف ٱبتربكا أنفسهم   َعَلْيِهْم( َكتَػبػْ
 .كيف يتصرفوف إذا ما كاجهوا التكاليف الشاقة كالببلاي الصعبة ، رٞباؾ ايرب

 ﴾ػَظِْٔبً ؤَعْواً َُلَُّٗب ِْٖٓ ْْٓرَْْنَبىُ ًَبِماً﴿ - ٚٙ
 ُب اإلٲباف ُب اآلية السابقة ، لو حصل ثبات ََلُْم( َخرْياً  )َلَكافَ ىذا بياف للخّب ُب قولو تعأب : 

 ، كاآلجل العاجل ُب ا١بسيم كالنفع العظيم األجر لتحصيل سببان  كاف ، الصاّب كالعمل نفوسهم
 يم.ا٤بق النعيم كمن كللقلب كا١بسد كللركح

 ﴾َُْٓزَؤِْبً طِوَاؿبً ًََُيَلَّْنَبىُْْ﴿ - ٛٙ
كذكر العمـو بعد ا٣بصوص لشرؼ ا٥بداية إٔب صراط مستقيم ، من كوهنا متضمنة للعلم اب٢بق 
ك٧ببتو كإيثاره كالعمل بو كىي من عوامل السعادة كالفبلح ُب حياة اإلنساف ، أم لو فعلوا ما أمركا 

ف هنج الببلغة  .ندفع عنهم كل شر كضّباٌفقوا لكل خّب ك بو ٥بديناىم إٔب صراط مستقيم كك 
ًٍقٍي اٍلكً ٙٔخطبة ٍا ابى مىٍاؿي ميًضلَّةه كىالطَّرًٍيقي اٍلويٍسطىى ًىيى ا١بٍىٍادَّةي اٍلميٍستىًقٍيمىةي عىلىيػٍهى تىٍابي : )اٍليىًمٍْبي كىالشًٌ

اٍ  ًإلىيػٍهى ٍا مىنػٍفىذي السُّنَّةي كى نػٍهى ري النػُّبػيوًَّة كىمو ٍستػىٍبصىرى اً : )مىٍن نىظىرى ًبعىٍقًلًو كى ٚٛوف النهج خطبةمىًصيػٍري اٍلعىٍاًقبىة(  كىآاثٍى
( ،ًبقىٍلًبوً  ، قاؿ رجل ٔٔالنساء/﴾َأنُفَسُكمْ  اقْػتُػُلوا َأفْ ﴿روي ف قولو  .ريًشدى كىىيًدمى ًإٔبى ًصرىٍاطو ميٍستىًقٍيمو

 ،ًإفَّ ًمٍن أيمًٍَّب لىرًجىٍاالن ) :قاؿ النيب )ص(، اانى افى م عى الذً  َللً  دي مٍ ا٢بى لنا فى عى فى  لى انى رٍ مً أي  وً لى  للاً من ا٤بسلمْب: كى 
 .ِْٖ/ُِب ظبلؿ القرآف (اإًلٲٍبىٍافي أىثٍػبىتي ُب قػيليويهًبًٍم ًمنى ا١ٍبًبىٍاًؿ الرَّكىٍاًسيٍ 

 ؤًَُُْئِيَ ًَؽَََُٖ ًَاُظَّبُِؾِنيَ ًَاُشُّيَلَاءِ ًَاُظِّلِّّوِنيَ اُنَّجِِّْنيَ ِْٖٓ يِْْػََِْْ اَُِّوُ ؤَْٗؼََْ اَُّنَِّٖ َٓغَ كَإًَُُْئِيَ ًَاُوٌٍٍََُّ اَُِّوَ ُّـِغْ ًََْٖٓ﴿ - ٜٙ

 ﴾هَكِْوبً
ستقاـ على القرآف كالسٌنة الصحيحة ٕبسب حالو كقدرتو كحرصو على اكل من أطاع للا كرسولو ك 

 حشره للا تعأب يـو ستطاعتو من ذكر كأنثى كصغّب ككبّبض كالواجبات كترؾ ارمات بقدر االفرائ
يِقيَ  النَِّبيِّيَ  )ِمنْ القيامة مع الذين تفضل للا عليهم  دِّ إهنا مسّبة  َوالصَّالَِِي( َوالش َهَداءِ  َوالصِّ

مؤمنة كاحدة يتصل آخرىا أبك٥با ، ٚبتلف كسائلها كتتعدد سبلها كتتوٌحد أىدافها كغايتها النبيلة ، 
الذين  )النَِّبيَِّي(ؿ )ص( ، مسّبة الذين ٛبتعوا بنعم للا كُب طليعتهم إهنا مسّبة الطاعة  كالرسو 

يِقَي(فضلهم للا بوحيو كابلكماؿ اإلنسا٘ب كإرسا٥بم مبلغْب إٔب ا٣بلق  دِّ من مبالغة الصدؽ  )َوالصِّ
ُب القوؿ كالعمل كالفكر كالعلم كاألخبلؽ ، كصدقوا برسالة اإلسبلـ كأصبحوا ٨بازف علم كعمل ُب 
تبليغو كىذه مرتبة بعد األنبياء ا٤بعصومْب )ع( كىي منزلة ٭بوذجية مصداقها العملي ٤بن قاؿ للا 

، كىم قرابة الرسوؿ كأىل بيتو  ِّالشورل/ ﴾اْلُقْرَب  ِف  اْلَمَودَّةَ  ِإالَّ  َأْجراً  َعَلْيوِ  َأْسأَُلُكمْ  ال ُقلْ ﴿فيهم 
الذين جاىدكا ُب  )َوالش َهَداِء(عركفوف )ع( الذين كجبت علينا مودهتم كىم ٟبسة أىل الكساء ا٤ب

 )َوالصَّالَِِي(سبيل للا كقاتلوا إلعبلء كلمة للا كقتلوا ُب ىذا السبيل الشريف شهداء سعداء كرماء 
 ، كصاركا أىل اللياقة بنعمة للا،م كسرىم كعبلنيتهم فصلحت أعما٥بمالذين صلح ظاىرىم كابطنه
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: ىو الذم ال  والصدِّيق: شهداء ا٢بقائق كاألعماؿ، والصديقوفالقادة : السادة ك فالنبيوف: فائدة
يكذًٌب أصبلن بل يستحقر الكذب، كالذم يتبع ا٥بدل كٱبالف ا٥بول ، كال يقوؿ إاٌل ما يراه حقان 
كال يرل شيئان إاٌل ما ىو ٧بلل كمبِب على ا٢بق كىو يشاىد حقائق األشياء كيقوؿ ا٢بق كال ٱبالف 

: شهداء األقواؿ الذين ٰبضركف للشهادة يـو القيامة والشهداء قولو فعلو ، فعلو قولو كال
: ىم ا٤بتهيئوف للكرامة كالعزة اإل٥بية والصالوفكيشهدكف على أعماؿ أ٩بهم ُب ا٣بّب كالشر ، 

اإلماـ  عن .كمن كاف ىؤالء لو رفقاء كنعم الرفقاء فقد فاز كللا فوزان عظيمان  (رَِفيقاً  ُأْولَِئكَ  َوَحُسنَ )
ٍافى لىوي ًعٍندى للًا فػىرى الباقر )ع( نػيويانٍى اًبٍلوىرىًع فىًإنَّوي مىٍن لىًقيى للاى اًبٍلوىرىًع كى ان ٍب تبل اآلية( جى : )أىًعيػٍ

ُتمْ  ِإفْ  ُقلْ ﴿، َُٓ/ِالكاُب ٍرءي مىعى  ُّآؿ عمراف/ ﴾اّلِلَُّ  َُيِْبْبُكمْ  فَاتَِّبُعوِن  اّلِلََّ  َتُِب وفَ  ُكنػْ مىٍن ، ك)اٍلمى
 ، ) : )مىٍن أىرىٍادى أىٍف يػىٍعًرؼى كىٍيفى مىٍنزًلىتىوي ًعٍندى للًا فػىٍليػىٍعًرٍؼ كىٍيفى مىٍنزًلىةي للًا عن اإلماـ الصادؽ )ع(أىحىبَّ

هي ، فىًإفَّ للاى يػيٍنزًؿي اٍلعىٍبدى ًمٍثلى مىٍا يػيٍنزًؿي اٍلعىٍبدي للاى ًمٍن نػىٍفًسًو(  .ُٔٓ/ُٕالبحار ًعٍندى
 ﴾ػَِِْٔبً ثِبَُِّوِ ًًََلََ اَُِّوِ ِْٖٓ اُْلَؼَُْ يَمَُِ﴿ - ٓٚ

ما أركع ىؤالء من رفاؽ ُب ىذه ا٤بسّبة التكاملية ا٤بمتدة الواحدة ا٤بوحدة ا٤بٌتحدة ، الٍب ٚبتلف 
( )ِمنْ تفخيم للفضل الذم انلوه  اْلَفْضُل( )َذِلكَ أدكارىا كتتوحد أىدافها  فهو الذم كفقهم  اّلِلَِّ

 َوَما﴿من الثواب ما ال تبلغو أعما٥بم، كبو يتفاضل الناس فيفضل بعضهم بعضان لذلك كأعطاىم 
يعلم من يستحق منهم الثواب ا١بزيل  َعِليمًا( ِِبّلِلَِّ  )وََكَفى ، ّٓالنحل/ ﴾اّلِلَِّ  َفِمنْ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِبُكمْ 

. كىي السعادة ا٣بالدة .كا٤بنازؿ الرفيعة ، الٍب تؤىلهم لرفقة النبيْب كالصديقْب كالشهداء كالصا٢بْب
كالعيش الرغيد مع ٬ببة البشرية كصفوة اإلنسانية كالفوز ا٣بالد ُب صحبتهم ا٤بميزة النموذجية 

 .النادرة
 ﴾عَِْٔؼبً اٗلِوًُا ؤًَْ صُجَبدٍ كَبٗلِوًُا ؽِنْهًَُْْ فُنًُا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٔٚ

يقظة كعدـ الغفلة ، كا٢بذر الدائم من العدك كخاصة من توجيهات القرآف العسكرية ، يوصيهم ال
ري يىًقٍيكى الضَّرىٍر( ) ْب بْب صفوفكم )كا٢بٍىذى ستخدموا أساليب ا( عىٍنكى  فػىلىٍيسى ٗبىٍغفيوؿو  تػىٍغفيلٍ  فىبلى ا٤بندسًٌ

 )فَانِفُروا َٔ/األنفاؿ ﴾َوَعُدوَُّكمْ  اّلِلَِّ  َعُدوَّ  ِبوِ  تُػْرِىُبوفَ ﴿متنوعة كمفاجأة ُب ا٢برب ترىب األعداء 
 )َأوْ ٦بموعات منفردة اثبتة صلبة غّب مهزكزة تعمل على إرىاب العدك كتسلبو األمن ،  ثُػَباٍت(
يعاً( انِفُروا : ا٣بركج إٔب ا٢برب كا١بهاد كالتهيؤ للقتاؿ كخركج قطاعات ا١بيش ٚبتلف  والنفري مجَِ

وات خاصة ٦بموعات منفردة ق ثُػَباٍت( ا)فَانِفُرو ختبلؼ عدة العدك كقوتو ، فإذا كاف العدك قليبلن اب
يعاً( انِفُروا )َأوْ عالية الكفاءة القتالية إشارة إٔب النفّب العاـ، كتعبئة الشعب بشٌب أفراده مع كامل مجَِ

عديد ، تبعان ٤با تستدعيو ا٤بصلحة كحجم ا٣بطورة إذا كاف ستعداد ماداين كمعنواين اليقظة كا٢بذر كاال
درابن تدريبان عنيفان، فعلى ا١بيش كا٤بقاكمة اإلسبلمية ا١بهوزية القتالية ُب كل العدك كثّبان كخطّبان كم

 .٢بظة
 ﴾شَيِْلاً َٓؼَيُْْ ؤًَُْٖ َُْْ بِمْ ػَََِِّ اَُِّوُ ؤَْٗؼََْ هَلْ هَبٍَ ُٓظِْجَخٌ ؤَطَبثَزٌُْْْ كَةِْٕ َُُْجَـِّئََّٖ ََُْٖٔ ِٓنٌُْْْ ًَبَِّٕ﴿ - ٕٚ
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داء ا٣بارج ، كىذه اآلية تبْب ا٣بطر من أعداء الداخل كىم ا٤بنافقوف طرحت اآلية السابقة خطر أع
كالطابور ا٣بامس. يذٌكر القرآف ا٤بسلمْب بوجود أانس من بينهم يتثاقلوف ىم عن القتاؿ كيثبطوف 

إٲباهنم كتركيزىم على مصا٢بهم ا٤بادية ادكدة ، ككأهنم ٯبعلوف  عزائم اآلخرين ، فيهم ضعيفه 
 اّلِلَِّ  َسِبيلِ  ِف  انِفُروا َلُكمْ  ِقيلَ  ِإَذا َلُكمْ  َما آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػ َها َيَ ﴿عن ا٣بطر كقولو أنفسهم ٗبنأل 

قَػْلُتمْ  ُب ميداف القتاؿ كجهاد األعداء من قتل  ُمِصيَبٌة( َأَصابَػْتُكمْ  )فَِإفْ  ، ّٖالتوبة/ ﴾اأَلْرضِ  ِإىَل  اَثَّ
 َشِهيدًا( َمَعُهمْ  َأُكنْ  لَْ  ِإذْ  َعَليَّ  اّلِلَُّ  َأنْػَعمَ  َقدْ  )قَاؿَ ة إ٥بية عترب عدـ إصابتو هبا نعماكجرح كىزٲبة ، 

قاؿ بلـؤ كَشاتة كبفرح كسركر ابلسبلمة ، قد تفضل للا علٌي إذ ٓب أشهد ا٢برب معهم فاقتل ضمن 
ما من قتلوا، كىذا جاىل بنظاـ األقدار إنو عرؼ شيئان ظاىران كغابت عنو أشياء خفية أىم ، فهو 

باده الصا٢بْب ألهنا يدرم أف الشهادة نعمة ككرامة ٱبص للا سبحانو هبا كٱبتار ٥با من يشاء من ع
ٍادىةً  شرؼي أى )عن النيب )ص(: ، منزلة سامية : عن اإلماـ علي )ع(، ٖصََُالبحار( اٍلمىٍوًت قػىٍتلي الشَّهى

 ًميتىةو  ًمنٍ  عىلىيَّ  أىٍىوىفي  اًبلسٍَّيفً  ضىٍربىةو  ألىٍلفي  يىًدهً بً  طىاًلبو  أىيب  ًإٍبنً  نػىٍفسي  كىاىلًَّذمإٌف أكـر ا٤بوت القتل، )
ليس كل  لَيُػَبطَِّئنَّ( َلَمنْ  : )ِمْنُكمْ فائدة .ََّ/ٕشرح هنج الببلغة اىً( طىٍاعىةً  غىٍّبً  ُب  اىٍلًفرىاشً  عىلىى

ة كقولو صحابة الرسوؿ )ص( عدكالن منهم أداة تثبيط كعناصر نقمة كفرقة فيجب تشخيصهم بدق
  َُُالتوبة/ ﴾نَػْعَلُمُهمْ  ََنْنُ  تَػْعَلُمُهمْ  ال النَِّفاؽِ  َعَلى َمَرُدوا اْلَمِديَنةِ  َأْىلِ  َوِمنْ ﴿

 كٌَْىاً ٌىَكَإَكُ َٓؼَيُْْ ًُنذُ َُْْزَنِِ َّب ٌََٓكَّحٌ ًَثَْْنَوُ ثَْْنٌَُْْ رٌَُْٖ َُْْ ًَإَْٕ ََُْوٌََُُّٖ اَُِّوِ َِٖٓ كَؼٌَْ ؤَطَبثٌَُْْ ًََُئِْٖ﴿ - ٖٚ

 ﴾ػَظِْٔبً
األان٘ب  )لَيَػُقوَلنَّ(كلئن أصابكم أيها ا٤بؤمنوف نصر كظفر كغنيمة ُب ا١بهاد كالقتاؿ ُب سبيل للا 

َنُكمْ  َتُكنْ  لَْ  )َكَأفْ نتهازم كىو اندـ متحسر كاال َنوُ  بَػيػْ ككأف ٓب يكن بينكم كبينو عبلقة  َمَودٌَّة( َوبَػيػْ
َتِِن  )َيَ كصداقة  اي ليتِب كنت معهم ُب الغزك ألانؿ حظان كأفوز  َعِظيماً( فَػْوزاً  فََأُفوزَ  َمَعُهمْ  ُكنتُ  لَيػْ

ُب الغنيمة ، كىكذا طبيعة ا٢بقود ا٢بسود يفرح إذا نزلت ابآلخرين مصائب ، كيتحسر أ٤بان إذا رأل 
ا٘ب مع نسجامهم اإلنساستنكارم ُب عدـ اعليهم نعمة أك غنموا غنيمة ساقها للا ٥بم ، كىذا تعبّب 

٦بتمعهم البشرم ، حيث تنقلب عندىم ا٤بقاييس فّبكف الشهادة نقمة كالغنائم رٞبة كلو كانت من 
: عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  َُا٢بجرات/ ﴾ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنوفَ  ِإمنََّا﴿ستحقاؽ ، بينما يعترب القرآف ادكف 

ًهمٍ  تػىوىٍادًًٌىمٍ  ُب  )كىاٍلميٍؤًمًنويفى  اعىى عيٍضوه  ًمٍنوي  ٍشتىكىىا ًإذىا ا١بٍىسىدً  مىثىلي  ٍاطيًفًهمٍ كىتػىعى  كىتػىرىٍاٞبًي  سىائًري  لىوي  تىدى
 ، كالذم ٱبتلف عن ىذه األخوة فهو ليس من ا٤بؤمنْب.ِْٕ/ْٕالبحار كىا٢ٍبيمَّى( اًبلسَّهىرً  ا١بٍىسىدً 

 ؤَعْواً ُٗاْرِْوِ كٌَََْفَ َّـِِْتْ ؤًَْ كَُْوْزََْ اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ ُّوَبرَِْ ًََْٖٓ ثِبٓفِوَحِ باُلَُّْْٗ اُْؾََْبحَ َّشْوًَُٕ اَُّنَِّٖ اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ كَُِْْوَبرَِْ﴿ - ٗٚ

 ﴾ػَظِْٔبً
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: يبيعوف ، ىذا أمر اب١بهاد ُب سبيل للا ُب إعبلء كلمة للا ، فليقاتل ا٤بخلصوف الباذلوف  َيْشُروف
 ِف  يُػَقاِتلْ  )َوَمنْ ة الدنيا الفانية اب٢بياة اآلخرة الباقية أنفسهم كأموا٥بم ُب سبيل للا الذين يبيعوف ا٢بيا

 َسِبيلِ  )ِف بعد ٙبديد ا٥بدؼ السامي  َعِظيمًا( َأْجراً  نُػْؤتِيوِ  َفَسْوؼَ  يَػْغِلبْ  َأوْ  فَػيُػْقَتلْ  اّلِلَِّ  َسِبيلِ 
) القتل  فإحتماالكمعناه ُب سبيل منافع الناس ابألساليب الٍب ترضي للا، عندئذو ىناؾ  اّلِلَِّ

كالتضحية كالشهادة ، كقدـ القتل على النصر ألف ثوابو أفضل كعاقبتو أحسن كأسرع ، كأما 
النصر كالغلبة ىو األمل ا٤بقصود كا٥بدؼ ا٤بنشود ، كٮبا إحدل ا٢بسنيْب ، كٓب  اإلحتماؿ الثان

ربو ال ٘بعلو  يذكر اإلحتماؿ الثالث كىو األسر كا٥بزٲبة ، ألف قوة ا٤بؤمن ُب جهاده كتوكلو على
: اآلية تعطي للجهاد  فائدة .ينهـز كال يغفل فيكوف ُب فخ األسر عند العدك الذم ال يرحم

ستشهاد شرفان كبّبان مٌب كاان ُب سبيل نصرة ا٢بق كأخذ ا٢بقوؽ ال ُب سبيل الطمع كا١بشع كاال
كالشهادة معَبضة ُب أف يوٌطن اجملاىد نفسو على إحدل ا٢بسنيْب النصر أكالن  وفيو داللةكا٥بول ، 

طريق النصر ، ألف الشهادة كسيلة للنصر كليست ىدفان كال غاية بذاهتا ، ألنو ال ٯبوز أف ييعرًٌض 
 ِبُكمْ  َكافَ  اّلِلََّ  ِإفَّ  أَنُفَسُكمْ  تَػْقتُػُلوا َوال﴿اإلنساف نفسو للقتل دكف أف يسعى للنصر كٙبقيق الظفر 

ًبٍيًل للًا عىزَّ كىجىلَّ : )فػى  عن النيب )ص(،  ِٗالنساء/ ﴾رَِحيماً  ٍوؽى كيلًٌ ًذٍم ًبرٌو ًبرٌّ حىٌبَّ يػيٍقتىلى الرَّجيلي ُبٍ سى
، فيكوف ا١بهاد األكرب )جهاد النفس( قبل ا١بهاد األصغر )جهاد َُصََُالبحار فػىلىٍيسى فػىٍوقىوي ًبرٌّ(

اتل ا٤بنتصر ُب سبيل األعداء( ُب سبيل للا كليس ُب سبيل الدنيا كيكوف أجر اجملاىد الشهيد كا٤بق
 .َعِظيمًا( َأْجراً  ...يَػْغِلبْ  َأوْ  )فَػيُػْقَتلْ للا ُب درجة كاحدة 

 اُْوَوَّْخِ نِهِىَ ِْٖٓ ؤَفْوِعْنَب هَثَّنَب َّوٌٌَُُُٕ اَُّنَِّٖ ًَاٌُُِْْلَإِ ًَاُنََِّبءِ اُوِّعَبٍِ ِْٖٓ ًَأَُُْْزَؼْؼَلِنيَ اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ رُوَبرٌَُِِٕ ال ٌَُُْْ ًََٓب﴿ - ٘ٚ

 ﴾َٗظِرياً َُلُْٗيَ ِْٖٓ َُنَب ًَاعْؼََ ًَُِّْبً َُلُْٗيَ ِْٖٓ َُنَب ًَاعْؼََ ؤَىُِْيَب اُظَّبُِِْ
ستنهاض ا٥بمم كالَبغيب ُب ا١بهاد لنصرة القيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ ، ك٧بركان كاالنكار الستفهاـ اال

م أيها ا٤بؤمنوف ال تقاتلوف ُب سبيل للا من أجل : أم ما لكاملعىنا٢بس العاطفي كاألخوة اإلٲبانية. 
خبلص ا٤بستضعفْب من إخوانكم الذين ٓب يستطيعوا ا٥بجرة كبقوا مع ا٤بشركْب يلقوف أنواع األذل 

 اْلَقْريَةِ  هِ َىذِ  ِمنْ  َأْخرِْجَنا رَبػََّنا يَػُقوُلوفَ  الَِّذينَ  َواْلِوْلَدافِ  َوالنَِّساءِ  الّرَِجاؿِ  ِمنْ  )َواْلُمْسَتْضَعِفيَ كىم 
الذين يدعوف رهبم ليخلصهم من مكر األعداء الطغاة ككشف الضٌر عنهم من الظلم  َأْىُلَها( الظَّالِِ 

كالتعذيب كالوحشية كاإلىانة كإلخراجهم من ذلك ايط اإلرىايب ا٤بشحوف أبنواع البطش كالرعب 
جعل لنا اي ربنا من ىذا اك  َنِصريًا( َلُدْنكَ  ِمنْ  الَنَ  َواْجَعل َولِّياً  َلُدْنكَ  ِمنْ  لََنا )َواْجَعلالفاحش 

 -ٔ: فائدة .الضيق فرجان ك٨برجان ، كسخر لنا من عندؾ كليان كانصران فأنت نعم ا٤بؤب كنعم النصّب
توضح اآلية أف ا٥بدؼ األساس من ا١بهاد كالقتاؿ أف يكوف ُب سبيل للا كنصرة ا٢بق كا٢بقوؽ 

لم الطغاة ، كإقامة العدؿ حيث ال عدالة من دكف قوة كما إفَّ كالتضامن إلنقاذ الضعفاء من ظ
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داللة أٮبية الدعاء ُب حياة اإلنساف فهو سبلح ا٤بؤمن كمفتاح  -ٕ .ستبداداالقوة ببل عدالة ظلم ك 
شيرًٌع القتاؿ لفسح  -ٖ .الرٞبة كمصباح النجاة كمخ العبادة ، كالدعاء يرد القضاء كلو أيبـر إبرامان 

الدين كإقامة العدؿ كرفع الظلم كإعادة كرامة اإلنساف ا٤بظلـو ، ألف القتاؿ قبيح يكرىو  اجملاؿ ٢برية
 )اْلُمْسَتْضَعِفَي( -ٗ .العقل السليم إاٌل إلزالة قبيح أشدَّ منو ضرران كاألمور ٗبقاصدىا كغاايهتا

 ﴾َعُفوِن اْسَتضْ  اْلَقْوـَ  ِإفَّ ﴿: ىو من أصابو الضعف بسبب ظلم الظا٤بْب اْلُمْسَتْضَعف
. ك٫بوىا ، .ستضعاؼ ثقافيان أك بدنيان أك إقتصاداين أك إرىابيان ، سواء أكاف االَُٓاألعراؼ/

ستضعاؼ ىو غّب الفقّب كا٤بسكْب، فهو الذم جعلتو الظركؼ السياسية العامة مستضعفان كاال
: ستضعاؼ على نوعيواال، بَّ مستضعف غِب ا٤باؿ كغِب النفسمسلوب اإلرادة ، كر 

ستضعاؼ ٰبمل صفات اضعاؼ ٰبمل صفات ا٤بستضعفْب ُب نفسو ابلفعل كالقوة ، كىناؾ ستا
 تَػَوىلَّ  َوِإَذا﴿ا٤بستكربين ُب نفسو ابلفعل كليس ابلقوة فظاىره مستضعف كابطنو طاغية مستكرب 

 ال َلُكمْ  )َوَمالو ، ٍب إف قو  َِٓالبقرة/ ﴾َوالنَّْسلَ  اْلَْرثَ  َويُػْهِلكَ  ِفيَها لِيُػْفِسدَ  اأَلْرضِ  ِف  َسَعى
ستغاثة كالنجدة ألخواهنم ااصرين كا٤بستضعفْب كاألسرل ستجابة لصرخات االٯبب اال تُػَقاتُِلوَف(

 .كا٤بضطهدين ، ككذلك يكوف ا١بيش اإلسبلمي منقذان للمحركمْب ُب العآب
 اُشَّْْـَبِٕ ًَْْلَ بَِّٕ اُشَّْْـَبِٕ ؤًََُِْْبءَ كَوَبرٌُِِا اُـَّبؿٌُدِ ٍَجَِِْ كِِ ُّوَبرٌَُِِٕ ًَلَوًُا ًَاَُّنَِّٖ اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ ُّوَبرٌَُِِٕ آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ﴿ - ٙٚ

 ﴾ػَؼِْلبً ًَبَٕ
ىذه مقارنة بْب أىداؼ ا٤بخلصْب كأىداؼ ا٣بائنْب من القتاؿ ، فا٤بؤمنوف ٯباىدكف ُب سبيل رضا 

، كأما  الطَّاُغوِت( َسِبيلِ  ِف  يُػَقاتُِلوفَ  َكَفُروا نَ )َوالَِّذيللا كنفع عباده إلحقاؽ ا٢بق كإقامة العدؿ 
ا٣بائنوف أصدقاء الشيطاف فيقاتلوف من أجل السيطرة كا٢بكم ك٘بسيد الذات كالثراء إلحياء الباطل 
كتدعيم الظلم كإشاعة الفساد ُب األرض ، ىؤالء طواغيت األرض كمستكربيها أكلياء الشيطاف 

عبودو غّب للا صنمان كاف أك زعيمان أك ماالن أك منصبان أك إمرأة أك أم : كل م والطَّاُغوتكأنصاره 
 الشَّْيطَاِف( َأْولَِياءَ  )فَػَقاتُِلوا .: من الطغياف ك٘باكز ا٢بدوالطَّاُغوت .شيء من زخرؼ ا٢بياة الدنيا

ؤب ٥بم إالٌ قاتلوا اي أكلياء للا كأنصاره أعواف الشيطاف كأنصاره ، فهم خارجوف عن كالية للا فبل م
الشيطاف كىو ضعيف الكيد ، فسبيلهم سبيل نصرة الطاغوت الذم يقابل اجملاىدكف ُب سبيل للا 

ةَ  َأفَّ ﴿ك يعاً  ّلِِلَِّ  اْلُقوَّ ، فإنكم تغلبوهنم ،فشتاف بْب من يقاتل إلعبلء كلمة للا كبْب  ُٓٔالبقرة/ ﴾مجَِ
قتا٥بم كا٣ببلص منهم صبلح كخّب من يقاتل ُب سبيل الطاغوت الذين يفسدكف ُب األرض فإف 

( مىٍغليويبه  شراًبلٍ  اٍلغىاًٍلبي )ى  ف غرر الكم:، للبشرية ٝبعاء ، كالتعاكف معهم نصرة للشر كالفساد
( ٥بذا قاؿ  ٍغليويبي اًب٢بٍىقًٌ غىاًٍلبه كيد الشيطاف للمؤمنْب إٔب   َضِعيفاً( َكافَ  الشَّْيطَافِ  َكْيدَ  )ِإفَّ )كاٍلمى

: السعي ُب الفساد ابلطرؽ ا٣بفية ا٤بستندة  والكيدكافرين أضعف شيء كأكىنو جنب كيد للا لل
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ستيضًعفى كيد الشيطاف ألنو يقابل سبيل الرٞبن ، لذلك حٌرض اعلى ا٢بيلة كا٣بديعة، كإ٭با 
ا٤بؤمنْب كشجعهم على قتاؿ أكلياء الشيطاف مهما بلغت عدهتم كعددىم كيكونوف أجدر ابلثبات 

، كُب ذلك من القوة  َُاألنفاؿ/ ﴾اّلِلَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ِإالَّ  النَّْصرُ  َوَما﴿ر للا كإمداده كالصرب كاألمل بنص
ولكن َّتّلف أىل الق عن حقهم وإعراضهم عن دينهم جعلهم ما ليس ُب كثرة العدد كالعدة ، 

، فإذا رجعوا إٔب رهبم كنصرة حقهم فإف )ا٢بق أقول ظهّب  أضعف من كيد الشيطاف الضعيف
، كىذا قرنت اآلية الطاغوت ِبلشيطاف ل نصّب( فإف للا على نصرىم لقدير ، كنبلحظ كأفض

يدؿ على اف القول الطاغوتية ا٤بتجربة إ٭با تستمد قوهتا من منبع ضعيف دافعو كيد الشيطاف كقوة 
كىم السبلح ككثرة العدد كتنوع العٌدة الٍب تغر الضعفاء ابهنم أقوايء ، كلكن ىم ُب ا٢بقيقة يعيشوف 

القوة كخيبلء الكربايء كيعانوف من جنوف العظمة ، كالسيما إذا كقفوا أماـ قوة أكلياء للا الذين ىم 
نَػُهمْ  ُرَْحَاءُ  اْلُكفَّارِ  َعَلى َأِشدَّاءُ ﴿ ، فإذا كاف للباطل جولة فإف للحق دكلة كأيٌة دكلة  ِٗالفتح/ ﴾بَػيػْ
 ِجِببلا  ِمْنُكمْ  َأَضلَّ  َوَلَقدْ ﴿ّبان من الناس ؟ : فإذا كاف كيد الشيطاف ضعيفان فكيف يضل كث سؤاؿ، 

  .ِٔيس/ ﴾تَػْعِقُلوفَ  َتُكونُوا َأفَػَلمْ  َكِثرياً 
: عمل الشيطاف مهما بلغ فهو ال يتعدل الوسوسة كتزيْب الفساد كال ٯبرب أحدان على اجلواب

ىو أضعف كسوستو ، كىو يدخل لئلنساف من نقاط ضعفو كغفلتو فالذم يستجيب لو فهو مثلو ك 
منو كمطية لو كيكوف جسران يعرب عليو ، كضحيةن من ضحاايه !، كيكوف ىو أيضان شيطاانن من 

من مواعظ ،  ِٗالفرقاف/ ﴾َخُذوالً  ِلئِلنَسافِ  الشَّْيطَافُ  وََكافَ ﴿اإلنس ٲبشي بْب الناس بقدر طاعتو لو 
ٍاكىتيكى  اإلماـ الكاظم )ع( كىالى يىكيوينىنَّ أىٍصبػىرى عىلىى ٦بيىٍاىىدىًتكى ٥ًبىلىكىًتكى ًمٍنكى : )فػىلىوي )إلبليس( فػىٍلتىٍشتىدَّ عىدى

ثٍػرىةً  تًًو ، فىًإنَّوي أىٍضعىفي ًمٍنكى ريٍكنىان ُبٍ قػيوَّتًًو ، كىأىقىلُّ ًمٍنكى ضىرىرىان ُبٍ كى ٍاىىدى شىرًًٌه ، ًإذىاٍ  عىلىى صىرٍبًؾى ًلميجى
( ًإٍعتىصىٍمتى اًبً فػىقىٍد ىيًدٍيتى ًإٔبى صً   َقرِيناً  َلوُ  الشَّْيطَافُ  َيُكنْ  َوَمنْ ﴿، ُّٓ/ٖٕالبحاررىٍاطو ميٍستىًقٍيمو

، كلكن  ّٕاألنفاؿ/ ﴾بَػْعضٍ  َأْولَِياءُ  بَػْعُضُهمْ  َكَفُروا َوالَِّذينَ ﴿الحظ  .ّٖالنساء/ ﴾َقرِيناً  َفَساءَ 
، فبل تكوف كالية الكفار متحققة  ُٕالتوبة/ ﴾بَػْعضٍ  َأْولَِياءُ  بَػْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنوفَ ﴿

 .ُُّىود/ ﴾تُنَصُروفَ  ال ثَّ  َأْولَِياءَ  ِمنْ  اّلِلَِّ  ُدوفِ  ِمنْ  َلُكمْ  َوَما﴿ككالية ا٤بؤمنْب متفرقة 
 ِٓنْيُْْ كَوِّنٌ بِمَا اُْوِزَبٍُ ػََِْْيِْْ زِتًَُ كَََِّٔب اُيًََّبحَ ًَآرٌُا اُظَّالحَ ًَؤَهٌُِْٔا ؤَّْلٌَُِّْْ ًُلٌُّا َُيُْْ هََِْ اَُّنَِّٖ بََُِ رَوَ ؤََُْْ﴿ - ٚٚ

 هٌََِِْ اُلَُّْْٗب َٓزَبعُ هَُْ هَوِّتٍ ؤَعٍََ بََُِ ؤَفَّوْرَنَب ٌَُْال اُْوِزَبٍَ ػََِْْنَب ًَزَجْذَ َُِْ هَثَّنَب ًَهَبٌُُا فَشَْْخً ؤَشَلَّ ؤًَْ اَُِّوِ ًَقَشَْْخِ اُنَّبًَ َّقْشٌََْٕ

 ﴾كَزِْالً رُظٌََُِْٕٔ ًَال ارَّوََ َُِْٖٔ فَْْوٌ ًَآفِوَحُ
أال تعجب اي دمحم من قـو طلبوا القتاؿ كىم ٗبكة قبل ا٥بجرة ، فقيل ٥بم كٌفوا أيديكم كألسنتكم 
كأمسكوا عن قتاؿ الكفار فلم ٰبن كقتو ، ألف القتاؿ آنذاؾ عملية إنتحارية فاشلة ، كقاؿ الرسوؿ 

م ُب سبيلو كأعٌدكا نفوسكم كأعينوىا إبقامة الصبلة )ص( : إصمدكا على دينكم مهما قاسيت
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تصوير  اْلِقَتاُؿ( َعَلْيِهمْ  ُكِتبَ  )فَػَلمَّاٖبشوع كإيتاء الزكاة ٤بستحقيها فإهنا نعم العوف على ا١بهاد 
ستعداد للقتاؿ ، أمركا اب١بهاد بعد ا٥بجرة وسهم كإضهارىا أبهنا ٓب تكن على ا٢با٥بم من داخل نف

ُهمْ  َفرِيقٌ  )ِإَذاث أصبح لئلسبلـ كا٤بسلمْب قوة رادعة إٔب ا٤بدينة حي  اّلِلَِّ  َكَخْشَيةِ  النَّاسَ  ََيَْشْوفَ  ِمنػْ
: خوؼ مع تعظيم كخضوع ، إاٌل ٝباعة منهم ٱبافوف القتاؿ كيفزعوف من  اْلشية َخْشَيًة( َأَشدَّ  َأوْ 

الناس على خوفهم  ا٤بوت كالقتل كخشيتهم من عذاب للا أك أشدَّ من ذلك ، رجح خوفهم من
من للا ألف ا١بب قد ٛبكن ُب قلوهبم ، كىكذا بعض الناس ٙبركهم عواطفهم كال يعرفوف أين 
مصا٢بهم ، فهم ٙبمسوا للقتاؿ حْب هنوا عنو ، كتقاعسوا عنو حْب أمركا بو ، كلكن خوفان من 

َنا َكتَػْبتَ  لَِ  رَبػََّنا )َوقَاُلواا٤بوت ال شكان ُب دينهم  عَباضان بل رجاءن كإف كاف اليس ىذا  ِقَتاَؿ(الْ  َعَليػْ
ْرتَػَنا )َلْوالا١بب كا٣بوؼ من ا٤بوت ىو الدافع  طلبوا ا٤بزيد ُب آجا٥بم كالتخلص  َقرِيٍب( َأَجلٍ  ِإىَل  َأخَّ

من القتل كالعيش زمنان أطوؿ رغبة ُب ا٢بياة الدنيا ، كللا تعأب يريد أف يربيهم فبل يرضى ٥بم أف 
نْػَيا َمَتاعُ  )ُقلْ ُب ا٢بياة الدنيا يعيشوا جهبلء  ىو تعبّب قرآ٘ب دقيق كعميق كل نعيم الدنيا  َقِليٌل( الد 

متاع الدنيا مهما كثر فهو قليل كعيشو قصّب فهو إٔب زكاؿ مع هناية ففهو متاع فيو متعة كلذة ، 
كل متاع الدنيا فالعمر ، فهو متاع لذاتو قصّبة كتبعاتو طويلة كٮبومو كثّبة كمصحوبة اب٤بكاره ، 

أيريد لغّبه كليس لذاتو، فهو كسيلة ٥بدؼ ، ألف الدنيا ايريدت لغّبىا كليست لذاهتا أيريدت لآلخرة 
رٌ  )َواآلِخَرةُ  كنعيم اآلخرة ابؽو فهو خّب من ذلك ا٤بتاع الفا٘ب ٤بن إتقى للا ُب السر  اتػََّقى( ِلَمنْ  َخيػْ

كال تنقصوف  فَِتيبًل( ُتْظَلُموفَ  )َوالاألخّب الدائم األبدم  كالعبلنية ، كاآلخرة ىي هناية الرحلة كا٤بقر
من أجور أعمالكم أدٗب شيء كلو كاف فتيبلن كىو ا٣بيط ا٣بفيف ُب شق النواة كناية عن الشيء 

نْػَيا ثَػَوابَ  يُرِيدُ  َكافَ  َمنْ ﴿: فائدةالقليل الصغّب،  نْػَيا ثَػَوابُ  اّلِلَِّ  َفِعْندَ  الد   ﴾َواآلِخَرةِ  الد 
نٍػيىٍاهي خىًسٍرٮبيىٍا(ف غرر الكم،  ُّْالنساء/ ٍا ، كىمىٍن ابىٍعى آًخرىتىوي ًبدي رًٕبٍهيمى نٍػيىٍاهي ى   .: )مىٍن ًإبٍػتىاٍعى آًخرىتىوي ًبدي
 رُظِجْيُْْ ًَبِْٕ اَُِّوِ ػِنْلِ ِْٖٓ ىَنِهِ اَّوٌٌُُُ ؽَََنَخٌ رُظِجْيُْْ ًَبِْٕ ُٓشََّْلَحٍ ثُوًُطٍ كِِ ًُنزُْْ ًٌََُْ أٌَُْْدُ ُّلْهًٌُِّْْ رٌٌٌَُُٗا ؤَّْنََٔب﴿-ٛٚ

 ﴾ؽَلِّضبً َّلْوَيٌَُٕ ٌََّبكًَُٕ ال اُْوٌَِّْ ىَاُالءِ كََٔبٍِ اَُِّوِ ػِنْلِ ِْٖٓ ًٌَُّ هَُْ ػِنْلِىَ ِْٖٓ ىَنِهِ َّوٌٌُُُا ٍَِّْئَخٌ
اٖٛف هنج الببلغة خطبة افىوي  مىنٍ  اٍلمىٍوتً  ًمنى  يػىٍنجيو : )فىمى بَّوي( مىنٍ  اٍلبػىقىٍاءى  ٍعطىىيػي  كىال ،خى : ال املعىن، أىحى

ٲبكنكم الفرار من ا٤بوت فإنو يبلحقكم اب٢بق ُب أم مكاف كجدًب فبلبد أف يدرككم ا٤بوت عند 
عة، فبل ٚبشوا القتاؿ إنتهاء األجل، كيفاجئكم كلو ٙبصنتم منو اب٢بصوف ا٤بشيدة ا٤برتفعة ا٤بني

  خوؼ ا٤بوت.
( عن النيب )ص(أىكَّؿي عىٍدًؿ اآلًخرىًة(  )اٍلمىٍوتي  ف غرر الكم: ، ُُٕ/ِٖالبحار: )ٙبيٍفىةي اٍلميٍؤًمًن اٍلمىٍوتي

ُهمْ  )َوِإفْ  ( ِعْندِ  ِمنْ  َىِذهِ  يَػُقوُلوا َحَسَنةٌ  ُتِصبػْ إف تصب ىؤالء ا٤بنافقْب حسنة أم نعمة كنسبوىا  اّلِلَِّ
كصحة كنصر كغنيمة كمطر  إٔب للا كىي كل ما يستحسنو اإلنساف من خّب الطبيعة ، من رزؽ
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ُهمْ  )َوِإفْ كزرع كخّب ، يقولوا ىذه من بركات للا كمن تقديره ٤با علم فينا من ا٣بّب   َسيَِّئةٌ  ُتِصبػْ
كإف تنلهم سيئة أم بلية كأضافوىا إٔب دمحم متشائمْب منو ، كما قالت  ِعْنِدَؾ( ِمنْ  َىِذهِ  يَػُقوُلوا

ىا كغلت أسعارىا ! كالسيئة ىي كل ما يسوء اإلنساف من اليهود منذ دخل دمحم ا٤بدينة نقصت ٜبار 
جاءت مرتْب )يَػُقوُلوا( . .مساكئ الطبيعة من زالزؿ كقحط كمرض كنقمة كشدة كىزٲبة كجوع

بصيغة ا١بمع معناه تواجههم سنن عامة، ىذه السيئة بسبب إتباعنا مد كدخولنا ُب دينو ، فمن 
 الََْسَنةُ  َجاَءتْػُهمْ  فَِإَذا﴿ا٤بشينة على اآلخرين! كقولو  عبلمات التخٌلف أف نلقي تبعات أفعالنا

ُهمْ  َوِإفْ  َىِذهِ  لََنا قَاُلوا : يتشاءموا  َيطَّيػَُّروا،  ُُّاألعراؼ/ ﴾َمَعوُ  َوَمنْ  مبُوَسى َيطَّيػَُّروا َسيَِّئةٌ  ُتِصبػْ
( ِعْندِ  ِمنْ  ُكل   )ُقلْ  ، ُُٖالبقرة/ ﴾قُػُلوبُػُهمْ  َتَشابَػَهتْ ﴿ قل كل من ا٢بسنة كالسيئة كحوادث  اّلِلَِّ

(  ِعْندِ  )ِمنْ ا٣بّب كالشر كعوامل الرخاء كالشدة  أم بنظامو كسننو كقضائو كقدره ُب الكوف اّلِلَِّ
كالكائنات ، ٯبريو طبقان لنظاـ السنن كالقوانْب الطبيعية العامة من منطلق ا٢بكمة كا٤بصلحة كمن 

( ف غرر الكم:  ،ضمن نظاـ األسباب كا٤بسببات الٍب أكجدىا  َعَلْيُكمْ  َوَأْسَبغَ ﴿)ًلكيلًٌ شىٍيءو سىبىبه
، فا ىو الذم يهب األمم كاجملتمعات سنن ا١بماعة كيعطيها ما َِلقماف/ ﴾َوَِبِطَنةً  ظَاِىَرةً  نَِعَموُ 

تستحقو ٕبسب قدرىا كقدرهتا كٮبتها كعلمها كعملها كقيمتها الوجودية يقدًٌر ٥با ما تستحق من 
 .قدر
كال ٯبربىا ابلفعل كالعمل كالكسب ، كٰبٌملها مسؤكلية ما  ، ٖالرعد/ ﴾مبِْقَدارٍ  ِعْنَدهُ  َشْيءٍ  ُكل  وَ ﴿

َتِليَ ﴿ٚبتار كٰباسبها عليو  صَ  ُصُدورُِكمْ  ِف  َما اّلِلَُّ  َولِيَػبػْ ، ُْٓآؿ عمراف/ ﴾قُػُلوِبُكمْ  ِف  َما َولُِيَمحِّ
، كلكن ّْٓالتوحيد صبًٍتبلىءي(  بىٍسطو ًإالَّ كىً ًفٍيًو اٍلمىنُّ كىاالً : )مىٍا ًمٍن قػىٍبضو كىالى وعن اإلماـ الصادؽ )ع(

 َما ِإالَّ  ِلئِلنَسافِ  لَْيسَ  َوَأفْ ﴿ىذه ا٢بقيقة ال ٛبنع بل تدفع اإلنساف من إٚباذه األسباب البلزمة 
، كلكل أمة قدرىا الٍب  ُْ-ّٗنجم/ال ﴾اأَلْوَّف  اجْلََزاءَ  َُيَْزاهُ  ثَّ  ، يُػَرى َسْوؼَ  َسْعَيوُ  َوَأفَّ  ، َسَعى

( ِعْندِ  ِمنْ  ُكل   )ُقلْ كضعت نفسها بو ، فيكوف  أم من سنن الطبيعة العامة الٍب خلقها للا  اّلِلَِّ
تعأب للجميع كىي تشمل الطٌيب كا٣ببيث كالقوم كالضعيف على السواء ٛبامان كالصحة كا٤برض 

رض كالفقر ككلَّ جهل كٚبلُّف ، كيدعم الصحة كالفقر كالغُب من الضركرم أف يكافح اإلنساف ا٤ب
( ِعْندِ  ِمنْ  )ُكل  ستثمارىا، فيكوف اكالثركة كالقوة بتشجيع كسائل توفرىا ك  بعلمو ال بسببو،  اّلِلَِّ

من القحط  )اْلَسيَِّئُة(من الرزؽ كا٤بطر ك  )اْلَسَنُة(بسننو كتقديره كتدبّبه ال ٔبربه كقهره ، فتكوف 
من لواـز الطبيعة كآاثرىا كللا سبحانو ىو خالق الطبيعة ، فتكوف ا٢بكمة ُب . كلها .كالزالزؿ

الزالزؿ فتحصل ، كقد تكوف ا٢بكمة ُب األمطار فتحصل كقد تكوف ا٢بكمة اب٣بوؼ فيحصل 
ُلَونَُّكمْ ﴿ رْ  تِ َوالثََّمَرا َواألَنُفسِ  اأَلْمَواؿِ  ِمنْ  َونَػْقصٍ  َواجْلُوعِ  اْْلَْوؼِ  ِمنْ  ِبَشْيءٍ  َولَنَػبػْ  َوَبشِّ

ستفهاـ كتعجب كتوبيخ ا َحِديثاً( يَػْفَقُهوفَ  َيَكاُدوفَ  ال اْلَقْوـِ  َىُؤالءِ  )َفَماؿِ ، ُٓٓالبقرة/ ﴾الصَّاِبرِينَ 
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٥بم على قلة الفهم كٝبود الفطنة فهم ال يفقهوف القرآف كعلومو كالتصورات الصحيحة كلو كانوا 
ت ٘برم على ضوء األسباب ، كاألسباب بيد يفقهونو ٤با كقعوا ُب ىذا ا٣بلط،، ألف ا٤بسببا

 َكَسَبتْ  فَِبَما ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  َأَصاَبُكمْ  َوَما﴿اإلنساف، فتكوف النتائج على ضوء ا٤بقدمات كقولو 
: إٌف للا ٲبدح من يفهم سنن للا كنظامو  وف ذلك داللة. َّالشورل/ ﴾َكِثريٍ  َعنْ  َويَػْعُفو أَْيِديُكمْ 

( ِعْندِ  ِمنْ  ُكل   )ُقلْ : فائدة . ّٓاألنعاـ/ ﴾اجْلَاِىِليَ  ِمنْ  َتُكوَننَّ  َفبل﴿كتدبّبه كيذـ ا١بهل   اّلِلَِّ
عن النيب )ص( ا٢بسنة كالسيئة من عند للا غّب أف ا٢بسنة إحساف كإمتناف كالسيئة ٦بازاة كعقوبة ، 

يٍػتيوي  مىنٍ  ًإالَّ  ضىاؿٌّ  كيلُّكيمٍ  : )ًعبىاًدمتعاىل عن هللا تيوي  مىنٍ  ًإالَّ  فىًقّبه  مٍ كىكيلُّكي  ،ىىدى  مىنٍ  ًإالَّ  ميٍذًنبه  كىكيلُّكيمٍ  ،أىٍغنػىيػٍ
 ُٖٗ/ٓالبحار عىصىٍمتيوي(

 ﴾شَيِْلاً ثِبَُِّوِ ًًََلََ هٌٍَُالً ُِِنَّبًِ ًَؤَهٍَِْْنَبىَ َٗلَِْيَ كَِْٖٔ ٍَِّْئَخٍ ِْٖٓ ؤَطَبثَيَ ًََٓب اَُِّوِ كَِْٖٔ ؽَََنَخٍ ِْٖٓ ؤَطَبثَيَ َٓب﴿ - ٜٚ
يشمل السنن العامة ُب الطبيعة كسنن األمم كا١بماعات ، أما  ٖٕا٣بطاب السابق ُب اآلية  كاف

:  املعىنجاءت اب٤بفرد ، نَػْفِسَك(  )َفِمنْ خطاب ىذه اآلية تشمل السنن ا٣باصة كسنن األفراد 
فما أصابك من حسنة كىي النعم ا٣باصة الٍب ٙبسن عند صاحبها كالنجاح كالقوة كالتوفيق 

ستحقاؽ امتحاانن دك٭با اة كاألمن كالقدرة )الكفاءة( الٍب تشمل الفرد ، فمن للا تفضبلن منو ك كالصح
)يقولوا ىذه من عند ، كاب٢بسنة العامة  ّٓالنحل/ ﴾اّلِلَِّ  َفِمنْ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِبُكمْ  َوَما﴿من اإلنساف 

 َفِمنْ  َسيَِّئةٍ  ِمنْ  َأَصاَبكَ  َوَما)جاءت اب١بمع الٍب تشمل نعمها ٝبيع اجملتمع فهي من للا أيضان  هللا(
كما أصابك من سيئة كىي كل شيء تسوء صاحبها مثل بلية كمشكلة كمصيبة كا٤برض  نَػْفِسَك(

ألنك السبب كمن تقصّبؾ كجهلك أنت ال  جاءت اب٤بفرد ،نَػْفِسَك(  )َفِمنْ كالضعف كالضبلؿ.. 
ل كاإلرادة كحثك على الكفاح كا١بد من للا سبحانو الذم زكدؾ بوسائل النهوض كالقدرة كالعق

فعلى  َشِهيدًا( ِِبّلِلَِّ  وََكَفى َرُسوالً  ِللنَّاسِ  )َوَأْرَسْلَناؾَ ( دى صى حى  عى رى زى  نٍ كمى  دى جى ٌد كى جى  نٍ مى جتهاد )فى كاال
 ﴾اسِ ِللنَّ  َكافَّةً  ِإالَّ  َأْرَسْلَناؾَ  َوَما﴿الرسوؿ إذف أف يواصل تبليغ الرسالة للناس كافة فرسالتو عا٤بية 

، كما عليو إذا ٓب  ُِٖآؿ عمراف/ ﴾َشْيءٌ  اأَلْمرِ  ِمنْ  َلكَ  لَْيسَ ﴿فما عليك إالٌ الببلغ ا٤ببْب ك ِٖسبأ/
يؤمن الناس أك يضعفوا عن ٞبل الرسالة من شيء ، إذ إف للا تعأب ىو الذم سيحاسب ىؤالء 

علم النفس كتكشف ىذه اآلية أصل من أصوؿ اإلجتماع ك  -ٔ: فائدة .ككفى بو شهيدان كحسيبان 
عن قواعد السنن اإل٥بية كفيها تكرٙب لئلنسانية كتبٌْب اآلية العبلقة بْب السنن التكوينية كالسنن 
اإلنسانية، كتعلمنا كيفية ٙبريك للا لقانوف األسباب كا٤بسببات كتكوف النتائج على ضوء 

 إالَّ  ًعٍرؽو  ًإٍخًتبلجي  كالى  قىدىـو  عىثٍػرىةي  كالى  عيودو  خىٍدشي  رىجيبلن  ييًصٍيبي  : )الى عن النيب )ص( -ٕ .ا٤بقدمات
( عنو  للاي  يػىٍعفيو كمىا بذىٍنبو    .َُٔ/٦ّبمع البيافأٍكثػىري
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: إف كل حسنة كخّب على إطبلقو يصيب الفرد أك اجملتمع فهو من للا كبفضلو بتهيئة اْلبلصة
، أما السيئات كالضر على  ُِٓالبقرة/ ﴾اْلَعاَلِميَ  َعَلى َفْضلٍ  ُذو اّلِلََّ  َوَلِكنَّ ﴿األسباب لئلنساف 

إطبلقو الذم يصيب الفرد أك اجملتمع ، فهو من آاثر األعماؿ ا٤بنحرفة الٍب يعملها اإلنساف الفرد أك 
 أَْيِدي َكَسَبتْ  مبَا َواْلَبْحرِ  اْلبَػرِّ  ِف  اْلَفَسادُ  َظَهرَ ﴿يرتكبها اجملتمع فهي من اإلنساف كبسببو كقولو 

ُتمْ  َقدْ  ُمِصيَبةٌ  َأَصابَػْتُكمْ  َأَوَلمَّا﴿، ككقولو  ُْـ/الرك  ﴾النَّاسِ  َها َأَصبػْ  ِمنْ  ُىوَ  ُقلْ  َىَذا َأنَّ  قُػْلُتمْ  ِمثْػَليػْ
، ة من الفرد تواجهو سنن فردية: إذا كانت ا٢بسنة كالسيئ إذف،  ُٓٔآؿ عمراف/ ﴾أَنْػُفِسُكمْ  ِعْندِ 

جتماعية عامة كإف السيئات كا٢بسنات إ٭با كإذا كانت السيئة كا٢بسنة من اجملتمع توجههم سنن إ
من ٓب يفقو توحيد للا ك٧بوريتو )مىٍا  .ِٗالتكوير/ ﴾اّلِلَُّ  َيَشاءَ  َأفْ  ِإالَّ  َتَشاُءوفَ  َوَما﴿تكوف ٗبشيئة للا 

ٍافى كىمىٍا ٓبٍى يىشىٍأ ٓبٍى يىكيٍن( فلن يفقىو أايٌن من ا٤بعارؼ كا٢بقائق كالسنن كالقضاء ك  القدر )ا١برب شىٍاءى للاي كى
 .ختيار(كاال
 ﴾ؽَلِْظبً ػََِْْيِْْ ؤَهٍَِْْنَبىَ كََٔب رٌََََُّ ًََْٖٓ اَُِّوَ ؤَؿَبعَ كَوَلْ اُوٌٍٍََُّ ُّـِغْ َْٖٓ﴿ - ٓٛ

كظيفة الرسوؿ إببلغ الرسالة ابلصورة الٍب يرضاىا للا لذلك تكوف طاعتو من طاعة للا كال ٲبكن 
رسوؿ )ص( ألف للا أمر بطاعتو مطلقان ، ألنو معصـو مطلقان الفصل بْب الطاعتْب، كفيو عصمة ال

( )َوَمنْ ،  ْ-ّالنجم/ ﴾يُوَحى َوْحيٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإفْ  ، اَْلََوى َعنْ  يَػْنِطقُ  َوَما﴿ كأعرض عن  تَػَوىلَّ
كال  : ٓب نكلفك لتحفظ أعما٥بم كٙباسبهم عليهاأم َحِفيظاً( َعَلْيِهمْ  َأْرَسْلَناؾَ  )َفَماطاعتك اي دمحم 

تبليغية ، ال سلطة تنفيذية أرسلناؾ لتجربىم على اإلٲباف كالطاعة ، ألنك قوة إرشادية علمية 
فمن أطاع سنة الرسوؿ -ٔفائدة: . ّٓالنحل/ ﴾اْلُمِبيُ  اْلَببلغُ  ِإالَّ  الر ُسلِ  َعَلى فَػَهلْ ﴿. جربية

 كصاحب إرادة كليس ّبَّ اإلنساف ٨ب-ٕ. وافقة مع القرآف،فقد أطاع للاالصحيحة ا٤بتواترة ا٤ب
ان  ( َوَمنْ  يُِطْع.. )َمنْ مسّبَّ  تَػَوىلَّ
ْ ػَنْيُْْ كَإَػْوِعْ ُّجَِّْزٌَُٕ َٓب ٌَّْزُتُ ًَاَُِّوُ رَوٌٍُُ اَُّنُِ ؿَْْوَ ِٓنْيُْْ ؿَبئِلَخٌ ثََّْذَ ػِنْلِىَ ِْٖٓ ثَوَىًُا كَةِمَا ؿَبػَخٌ ًََّوٌٌَُُُٕ﴿ - ٔٛ  ًَرًٌََََّ

 ﴾ًًَِْالً ثِبَُِّوِ ًًَََلَ اَُِّوِ ػَََِ
كقوؿ القائل )٠بعان كطاعة( كعليكم أف ٛبيزكا بْب  يقوؿ ا٤بنافقوف : أمرؾ اي دمحم طىاعىةه مطلقة

ُهْم( طَائَِفةٌ  بَػيَّتَ  ِعْنِدؾَ  )ِمنْ ظهركا كخرجوا  بَػَرُزوا( )فَِإَذاالكبلـ الصادؽ من الكاذب  : بّيت ِمنػْ
رَ جتماع سرم اعندؾ دبَّر ٝباعة منافقة منهم أمران ُب مكر ككيد ديبًٌر بليل ، فإذا خرجوا من   )َغيػْ

 ،: )قػىٍو٥بييٍم ًشفىٍاءه ف هنج الببلغة ىذا األمر يضمركنو )يبيتونو( غّب ما يريده الرسوؿ ، تَػُقوُؿ( الَِّذي
ٍاءي اٍلعىيىٍاٍء(  ىذا ال ٱبفى على للا إذ يكتب ك  يُػبَػيُِّتوَف( َما َيْكُتبُ  )َواّلِلَُّ  َٗالتفسّب ا٤ببْب صكىًفٍعليهيٍم الدَّ

ُهْم(  )فََأْعِرضْ ما يٌسركف كيضمركف كٰباسبهم عليو  أما ا٤بوقف ا٢بكيم آنذاؾ عدـ اإلصطداـ َعنػْ
 .هبم كإ٭با اإلعراض عنهم كال ضّب ُب عصياهنم ما داـ للا ىو الوكيل ا٤بتكفل بنصر ىذا الدين

( َعَلى )َوتَػوَكَّلْ  كىقىٍاهي( أم فوًٌض أمرؾ إٔب للا كثق  للاى  ًإتػَّقىى لىى للًا كىفىٍاهي ، كىمىنٍ ك )مىٍن تػىوىكَّلى عى  اّلِلَِّ
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،  ّالطبلؽ/ ﴾َحْسُبوُ  فَػُهوَ  اّلِلَِّ  َعَلى يَػتَػوَكَّلْ  َوَمنْ ﴿بو ُب ٝبيع أمورؾ فهو سرُّ النجاح كالفبلح 
: )حيٍسني تػىوىكًُّل اٍلعىٍبًد ف غرر الكم ككفى بو انصران كمعينان ٤بن يتوكل عليو وَِكيبًل( ِِبّلِلَِّ  )وََكَفىكمعينو 

ًر ثًقىًتًو ًبًو(،   : )مىٍن أىحىبَّ أىٍف يىكيويفى أىقٍػوىل النٍَّاًس فػىٍلًيًتوًكٍَّل عىلىى للًا( عن النيب )ص(عىلىى للًا عىلىى قىدى
 .ُُٓ/ُٕالبحار
 ﴾ًَضِرياً افْزِالكبً كِْوِ ٌََُعَلًُا اَُِّوِ وِؿَْْ ػِنْلِ ِْٖٓ ًَبَٕ ًٌََُْ اُْوُوْإَٓ َّزَلَثَّوًَُٕ ؤَكَال﴿ - ٕٛ

: التأمل ُب أدابر ا٤بعا٘ب كاعماؽ معناىا كسعة مغزاىا كدالالهتا كمعرفة أثرىا الكبّب ُب أصل التدبري
 اْلُقْرآفَ  َيسَّْرنَ  َوَلَقدْ ﴿: يتأملوف، كىذه دعوة عامة لكل الناس )يَػَتَدبػَُّروَف(: املعىنحياة الناس، 

ستفهاـ لئلنكار كقد عاب للا تعأب ا٤بنافقْب اال .: متذكرُمدَِّكر  ُٕالقمر/ ﴾ُمدَِّكرٍ  ِمنْ  فَػَهلْ  رِ ِللذِّكْ 
، كشجع القرآف على التدبر كرغب فيوككل ا٤بعرضْب عن اإلسبلـ لعدـ تدبرىم ُب القرآف الكرٙب ، 

عن هج حياة اإلنسانية ٝبعاء ستطعتم ، كالقرآف منافإنو مائدة للا الغنية ابلعلـو فتعلموا منها ما 
ٍاًمله ًلمىٍن ٞبىىلىوي  ،ٍستػىٍنًطقيويهي اً : )ذىًلكى اٍلقيٍرآفي فى  اإلماـ علي )ع( ًطقه ًلمىٍن  ،فىًإنَّوي حى ، كالتدبر ٍستػىٍنطىقىوي(اى كىانٍى

التعمق ُب إٰباءات اآلية كالتعمق ُب مفاىيمها كمقاصدىا كألفاظها البليغة ، لتتعلم منها ال 
، تبحث عنها ٗبقدارؾ ال ٗبقدارىا ، حٌب يظهر ٥بم أف القرآف كنز السماء ُب األرض كأنو لتعلمها

َياًن ِلُكلِّ َشْيءٍ )فيو  َما فَػرَّْطَنا ِف اْلِكَتاِب ) ُُُيوسف/ (َوتَػْفِصيَل ُكلِّ َشْيءٍ )كفيو  ،ٖٗالنحل/ (تِبػْ
: يصف ٜٛٔف هنج الببلغة خطبةللا ، كأنو ال يقدر على ببلغتو كدقتو إاٌل  ،ّٖاألنعاـ/ (ِمْن َشْيءٍ 
 َلَوَجُدوا اّلِلَِّ  َغرْيِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكافَ  )َوَلوْ  ( ، كإٌف مثل ذلك يعجز عنو البشرَْبٌْر اَل يُْدَرُؾ قَػْعُرهُ القرآف )

فظاىر القرآف أنيق جذاب كابطنو رقيق منساب، ال تنقضي عجائبو كال تفُب  َكِثريًا( اْخِتبلفاً  ِفيوِ 
كال تنكشف الظلمات كال ٙبل معاانة البشرية إاٌل بو ، كىذا القرآف الكرٙب ظاىر البياف ، غرائبو 

متْب األركاف ، كمعو ا٢بجة كالربىاف ، ككل إنساف ال يسلم من اإلختبلؼ ُب نفسو كُب عملو كمع 
اف ختبلفات، كجاء القرآف من الرٞبن دستور لئلنسفكل اجملتمعات تعا٘ب من اال ،دينو كمع الناس

ليضع ٥بذا اجملتمع ا٤بسلم دستوران ٰبل بو خبلفاتو كٯبلي ك ليعلمو البياف على مدل األعواـ ، 
ا ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىاهي ميبىارىؾه كقولو )،  ى ٖبّب الدنيا كاآلخرةضأقـو ليح تناقضاتو كيهديو للٍب ىي كىىىذى

ًل ًبًو غىيػٍريكيمٍ للاي للاي ُبٍ ) ٚٗف هنج الببلغة كتاب ُٓٓنعاـ/األ( فىاتًَّبعيوهي   (!  اٍلقيٍرآًف الى يىٍسًبقيكيٍم اًبٍلعىمى
: لو كاف ىذا القرآف ٨بتلقان من صنع البشر لوجدكا فيو تناقضان كبّبان ُب أخباره كنظمو واملعىن

ختبلؿ ُب النظم كتفاكت ُب الببلغة كالداللة فبعضها يكوف اكمعانيو كلوجدكا ىفوات كعثرات ك 
ركيكان ، كلكنو منزه عن ذلك فبل أيتيو الباطل من بْب يديو كال من خلفو ،  فصيحان كبعضها يكوف

فأخباره صدؽ كسياقو بليغ كمعانيو ٧بكمة ك٥با دالالت كاسعة فدٌؿ على أنو تنزيل للا ا٢بكيم 
ىتداء بو فإنو معقوؿ ُب نفسو موافق للفطرة مبلئم مع ا٤بصلحة كيدعو إٔب العليم، لذلك ٯبب اال
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 .نتهاء عن نواىيومتثاؿ ألكامره كااللتزاـ بو كاالكيتناسب مع كل زماف كمكاف ، عليهم اال ستقامةاال
ُب التدبر كالتفكر كالتأمل تتبع األحسن كيزداد العلم كاإلٲباف حٌب يتوازف اإلنساف  -ٔفائدة : 

زداد إٲباانن اازداد كأحسن التدبٌر كيستقيم ُب كلًٌ شيء ال ابلتقليد الساذج كاإلتباع األعمى، ككلما 
التناسق ُب آايت القرآف ، فهو يفسر بعضو بعضان ، فيعطيو صفة الثبات  -ٕ .كعلمان كبصّبة

ليو تغّب ألنو كالتأثّب الدائم كا٥بداية ا٤بستمرة فهو اثبت كقمة ُب ذاتو كمثبًٌت لغّبه ، لذلك ال يطرأ ع
بػَُّروا ُمَباَرؾٌ  ِإلَْيكَ  أَنَزْلَناهُ  ِكَتابٌ ﴿ختبلؼ كتناقض كقولو ال يوجد فيو ضعف كا  َولِيَػَتذَكَّرَ  آََيتِوِ  لَِيدَّ

لو تدبر ا٤بسلموف القرآف الكرٙب كجعلوه مرجعان ىاداين لكل حياهتم  -ٖ .ِٗص/ ﴾األَْلَبابِ  ُأْوُلوا
ستهاف العآب طغى حكامهم ك٤با زاؿ ملكهم ك٤با اكٓب ٲبيلوا لغّبه كيهجركه، ٤با فسدت أخبلقهم ك٤با 

ـْ  اْلُقْرآفَ  يَػَتَدبػَُّروفَ  َأَفبل﴿كقولو   البشرم هبم  عن اإلماـ السّجاد )ع(،  ِْدمحم/ ﴾َأقْػَفاَُلَا قُػُلوبٍ  َعَلى َأ
ٍا( بىًغي لىكى أىٍف تػىٍنظيرى ًفيػٍهى ٍا فػىتىٍحتى ًخزىاٍنىةن فػىيػىنػٍ ، ُّٔ/ِٗالبحار: )آايىٍتي اٍلقيٍرآًف خىزىاًٍئني اٍلًعٍلًم ، فىكيلَّمى

من خصائص  -ٗ .َّالفرقاف/ ﴾َمْهُجوراً  اْلُقْرآفَ  َىَذا اَّتََُّذوا قَػْوِمي ِإفَّ  َربِّ  َيَ  الرَُّسوؿُ  َوقَاؿَ ﴿
: إطٌراد كَشوؿ ألفاظو ُب الفصاحة كالببلغة ، كيطرح قوانْب علمية مهمة ، كيبْب أخبار  القرآف

ينُ  َذِلكَ ﴿عن عآب اآلخرة ، كيبْب أف الٌدين ضركرة حياتية  /الر  ﴾اْلَقيِّمُ  الدِّ ، كسبلمتو من  َّـك
 ِذْكرٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإفْ ﴿ختبلؼ كالتناقض ، كيفسر بعضو بعضان ، كدستور لئلنسانية ٝبعاء اال

)اب٥بيدل تكثير ف غرر الكم: .ُٖٓالبقرة/ ﴾ِللنَّاسِ  ُىًدى﴿، ككتاب ىداية  ِٕالتكوير/ ﴾ِلْلَعاَلِميَ 
 البصّبة(

 ًٌََُْال ِٓنْيُْْ ََّْزَنْجِـٌَُٗوُ اَُّنَِّٖ َُؼََِِٔوُ ِٓنْيُْْ األَْٓوِ ؤًُُِِْ ًَبََُِ اُوٌٍٍَُِّ بََُِ هَكًُّهُ ًٌََُْ ثِوِ ؤَمَاػٌُا اُْقٌَْفِ ؤًَْ ِٖاألَْٓ َِٖٓ ؤَْٓوٌ عَبءَىُْْ ًَبِمَا﴿ - ٖٛ

 ﴾هَِِْالً بِالَّ اُشَّْْـَبَٕ الرَّجَؼْزُْْ ًَهَؽَْٔزُوُ ػٌََُِْْْْ اَُِّوِ كَؼَُْ
ل ىؤالء ا٤بنافقْب كا١باىلْب ، إذا جاءىم خرب من األخبار فيو أسرار خطّبة نقطة ضعف أخرل لد

كأمن للمؤمنْب كالنصر كالغنيمة أك فيو خوؼ كالنكبة كا٥بزٲبة أذاعوا بو كأفشوه كٙبدثوا بو قبل أف 
 ْوماً قػَ  ُتِصيُبوا َأفْ  فَػتَػبَػيػَُّنوا﴿يقفوا على حقيقتو كصحتو ككاف ُب إذاعتهم لو مفسدة على ا٤بسلمْب 

، كنذكر منها نشر اإلشاعات الٍب تبث الذعر ٔا٢بجرات/ ﴾َنِدِميَ  فَػَعْلُتمْ  َما َعَلى فَػُتْصِبُحوا جبََهاَلةٍ 
كالتخويف أك كشف بعض األسرار ا٤بهمة ا٤برتبطة ابألمن اإلجتماعي ٩با يؤثر على ضعف 

أف يتبينوا كيرجعوا األمر إٔب  . ككاف األفضل.ا٤بعنوايت، كل ذلك إما عن ثرثرة أك نفاؽ أك عداء أك
ُهمْ  اأَلْمرِ  ُأْوِل  َوِإىَل  الرَُّسوؿِ  ِإىَل  َرد وهُ  )َوَلوْ القيادة الشرعية  ُهْم( َيْستَػْنِبُطونَوُ  الَِّذينَ  َلَعِلَموُ  ِمنػْ كلو  ِمنػْ

ردكا اإلشاعات إٔب القائد العاـ ، كإٔب أكٕب األمر من رجاؿ الشورل كأصحاب ا٢بل كالعقد 
 الذِّْكرِ  َأْىلَ  فَاْسأَُلوا﴿علم ذلك عندىم كيستخرجوف خفاايه بدقة نظرىم كعمق ٙبليلهم  لوجدكا

ُتمْ  ِإفْ  ، فبل ينبغي إذاعة األخبار ا٣باصة للجماىّب العامة ٤با ُب ذلك ّْالنحل/ ﴾تَػْعَلُموفَ  ال ُكنػْ



 279اْلامس                             / اجلزء ٙٚٔمدنية/ عدد آَيهتا / ٗنساء / سورة الَوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر  
 

التصٌرؼ  ، حسنّٗ-ِٗا٢بجر/ ﴾ْعَمُلوفَ يػَ  َكانُوا َعمَّا ، َأمْجَِعيَ  لََنْسأَلَنػَُّهمْ  فَػَورَبِّكَ ﴿من ا٤بخاطر 
ستخراج ما ىو جتهاد كقدرة علمية عامة الا: كفاءة ستنباطواال، من حسن العقل )كابلعكس(

مستور كغامض إٔب بياف حكمو الصحيح الواضح من مصادره األصلية )القرآف كالسنة الصحيحة( 
العلـو ، مع ا٢بجة كالربىاف بفضل ستنباط ُب الفقو أك الفلسفة كالسياسة أك سائر سواء كاف اال

كلوال  َقِليبًل( ِإالَّ  الشَّْيطَافَ  التػَّبَػْعُتمْ  َوَرْْحَُتوُ  َعَلْيُكمْ  اّلِلَِّ  َفْضلُ  )َوَلْوالرجاحة عقو٥بم كدقة ٘بارهبم 
شيء كتسديده لكم كحفظو كرعايتو لكل مرحلة من مراحل حياتكم  فضل للا كرٞبتو بكم ُب كلٌ 

كأضلكم عن سبيل للا إاٌل قليل منكم كىكذا ينخدع معظم الناس ابإلشاعات ألغواكم الشيطاف 
 َقِليبًل( )ِإالَّ ،  ّْاألنعاـ/ ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َما الشَّْيطَافُ  ََلُمْ  َوزَيَّنَ ﴿ َقِليبًل( ِإالَّ  الشَّْيطَافَ  )التػَّبَػْعُتمْ 

 َوَرْْحَُتوُ  َعَلْيُكمْ  اّلِلَِّ  َفْضلُ  َوَلْوال﴿ ولوىذا القليل ٩بن حصنهم اإلٲباف كالعلم منذ نعومة أظفارىم كق
نىٍا ًسرَّانٍى كىالشٍَّاًىًر ًبٍسيفىًو  عن اإلماـ علي )ع( .ُِالنور/ ﴾أََبداً  َأَحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  زََكا َما : )اٍلميًذٍيعي عىلىيػٍ

نىٍا( اٍـو )ريبَّ كىبلىـو أىنٍػفىذي ًمٍن  :ف غرر الكم ،ُٕٗ/ِٕكسائل الشيعة عىلىيػٍ اٍـو  (ًسهى كىأىقٍػوىل ًمٍن حيسى
 .كمن صفات اللئيم إشاعة ا٣برب ا٤بؤذم قبل التأكد منو .)السيف(

 ًَؤَشَلُّ إٍْبًثَ ؤَشَلُّ ًَاَُِّوُ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ ثَإًَْ ٌَُّقَّ ؤَْٕ اَُِّوُ ػََََ أُُْآِْنِنيَ ًَؽَوِّعْ َٗلََْيَ بِالَّ رٌََُِّقُ ال اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ كَوَبرَِْ﴿ - ٗٛ

 ﴾رَنٌِْالً
نقاتل اي دمحم لتبليغ الرسالة كلنصرة القيم كا٤ببادئ كقاتل أعداء للا كلو لوحدؾ فإنك موعود 

كينٍَّا ًإذىٍا علي )ع( )اإلماـ ٤با أعطاه للا من القٌوة كالبسالة كالشجاعة، ما ٓب يعط غّبه! قاؿ ابلنصر، 
نىا ًبرىسيو أسي البى  تدَّ إشٍ  كال هتتم بتخلف ا٤بنافقْب عنك فالقتاؿ  ٔٗ/ٗمواىب الرٞبن( ؿي للًا )ص(، اتػَّقىيػٍ

لوحدؾ تكليف إ٥بي شاؽ ٯبب أف يطبق ، كال يشق عليك تثاقلهم ك٨بالفتهم فهم مسؤكلوف عن 
شجعهم على القتاؿ كرغبهم فيو كبعد ذلك  اْلُمْؤِمِنَي( )َوَحرِّضْ أنفسهم كأنت غّب مكلف عنهم 

)عىسىى(  (َكَفُروا الَِّذينَ  ِبَْسَ  َيُكفَّ  َأفْ  اّلِلَُّ  َعَسى)، ُِٖآؿ عمراف/ ﴾َشْيءٌ  اأَلْمرِ  ِمنْ  َلكَ  لَْيسَ ﴿
من للا تفيد التحقيق ، أم بتحريضك ا٤بؤمنْب يكف للا شر الكفرة الفجار ، كقد كفهم للا 

ىو سبحانو أشد قوة كسطوة  (يبلً تَنكِ  َوَأَشد   ِبَْساً  َأَشد   َواّلِلَُّ )هبزٲبتهم ُب بدر كبفتح مكة كغّبٮبا 
من النكاؿ كىو العقوبة للمجـر ٗبا يكوف فيو عربة كردع لغّبه  تَنِكيبًل( )َوَأَشد  كأعظم عقوبة كعذاابن 

ُب صفة للا )ٜ٘ٔف هنج الببلغة خطبةٕبيث ٲبنعو أف يفعل مثل فعلو ليعترب بو غّبه من ا٤بكلفْب ، 
(،  عىنٍ  رىٍٞبىةه  تيو٥ًبيوي  كال ،رىٍٞبىةو  نٍ عى  غىضىبه  يىٍشغىليوي  : )الى سبحانو( بُّ ٙٛٔخطبة وعنو )ع(ًعقىابو  : )ٰبًي
ان عن اإلماـ الصادؽ )ع(رًقَّةو !(،  غىٍّبً  ًمنٍ  كىيػىٍرضىى : )ًإفَّ للاى كىلَّفى رىسيويؿى للًا )ص( مىٍا ٓبٍى ييكىلًٌٍف ًبًو أىحىدى

لَّفىوي أىٍف ٱبىٍريجى عىلى  ٍلًقًو، ٍبيَّ كى ٍد ًفئىةن تػيقىاًٍتلي مىعىوي ، كىٓبٍى ًمٍن خى هي بًنػىٍفًسًو ، كىًإٍف ٓبٍى ٯبًى ى النٍَّاًس كيلُّهيٍم كىٍحدى
هي ٍبي  لىوي كىالى بػىٍعدى ٍلًقًو الى قػىبػٍ ان ًمٍن خى اٍ أىحىدى لًٌٍف ىىذى  .ََُ/ٗمواىب الرٞبن (يةى اآلى  هً ذً ىى  بلى تى  َّ ييكى
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 ﴾ُٓوِْزبً شَِْءٍ ًَُِّ ػَََِ اَُِّوُ ًًََبَٕ ِٓنْيَب ًِلٌَْ َُوُ ٌَُّْٖ ٍَِّْئَخً شَلَبػَخً َّشْلَغْ ًََْٖٓ ِٓنْيَب َٗظِْتٌ َُوُ ٌَُّْٖ ؽَََنَخً شَلَبػَخً َّشْلَغْ َْٖٓ﴿ - ٘ٛ
: الوساطة ، اإلنضماـ إٔب اآلخر انصران لو كسائبلن عنو ، أم من يشفع بْب الناس من  الشفاعة

َها َنِصيبٌ  َلوُ  َيُكنْ كتدفع شران ) شفاعة موافقة للصاّب العاـ ك٘بلب خّبان  ( من اآلجر من ىذا ِمنػْ
حىسىنىةن  سينَّةن  سىنَّ  : )مىنٍ  عن النيب )ص(،  ٔٓيوسف/ ﴾اْلُمْحِسِنيَ  َأْجرَ  ُنِضيعُ  َوال﴿ا٣بّب كاإلحساف 

ٍا كىأىٍجري مىٍن عىًملى هًبىٍا ًإٔبى يػىٍوـً اٍلًقيىٍامىًة( ٚبالف  َسيَِّئًة( َشَفاَعةً  َيْشَفعْ  نْ )َومَ  ِٖٓ/ُٕالبحار فػىلىوي أىٍجريىى
َها( ِكْفلٌ  َلوُ  )َيُكنْ الصاّب العاـ كيعارضها ا٢بكم اإلسبلمي كىي ما ٘بلب شران كتدفع خّبان   ِمنػْ

اٍ  فعىلىٍيوً  سىيًٌئىةن  سينَّة سىنَّ  : )كىمىنٍ تكملة الديثنصيب ككزر )ذنب( منها ،   ًإٔبى  هًبىاٍ  عىًملى  مىنٍ  كىًكٍزري  ًكٍزرىى
: ذات معُب كاسع )منو( مطلعان كمقتدران  ُمِقيتاً  ُمِقيتاً( َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى اّلِلَُّ  )وََكافَ اٍلًقيىٍامىًة(  يػىٍوـً 

تائج ا٢بسنة كمعطيان كحافظان كشاىدان أم ٲبنح لكل شيء قدره كقدرتو ، كللا بعلمو الواسع ٲبنح الن
شفاعة اب٢بسنة ألهنا تنصر ا٢بق ككصف ال -ٔ: فائدةستحقاؽ أصحاهبا، أك السيئة حسب ا

كتناؿ ا٢بسنة كمثلو كل من يتعاكف اب٣بّب فهو ينصره كيناؿ حسناتو كىكذا )السٍَّاًعٍي ُب ا٣بٍىٍّبً  
الشفاعة السيئة إعانة على السيئات ، ك٠ٌبي نصيب السيئة كفبلن ألنو  )وِبلعكس(كىفىٍاًعًلًو( 

ره ٕٖهنج الببلغة حكم .موتو مكفوؿ للشافع كتلحقو آاثر عملو السيء حٌب بعد يػٍ : )فىٍاًعلي ا٣بٍىٍّبً خى
ألىًخٍيًو اٍلميٍسًلًم ُب ظىٍهًر اٍلغىٍيًب  دىعىاٍ  : )مىنٍ وعن اإلماـ الصادؽ )ع(ًمٍنوي ، كىفىٍاًعلي الشَّرَّ شرٌّ ًمٍنوي( ، 

( اي  ًلكى النًَّصٍيبي : )مىٍن أىمىرى  ف الديث، ُّٖ/ّمثلاألٍستيًجٍيبى لىوي كىقىٍاؿى اٍلمىلىكي فػىلىكى ًمٍثبلىهي ، فىذى
 دىؿَّ عىلىٍيًو ٗبىٍعريكيؼو أىٍك نػىهىى عىٍن ميٍنكىرو أىٍك دىؿَّ عىلىى خىٍّبو أىٍك أىشىٍارى ًبًو فػىهيوى شىرًٍيكه ، كىمىٍن أىمىرى ًبسيويءو أىكٍ 

) لعادؿ ال يقبل إاٌل الشفاعة ُب اآلية داللة أف ا٢باكم ا -ٕ .ُِٕ/ّاألمثل أىٍك أىشىٍارى ًبًو فػىهيوى شىرًٍيكه
العادلة ا٤بدعومة ابلدالئل القاطعة كالرباىْب الثابتة، أٌما ا٢باكم الظآب فَبٌكج عنده الشفاعات الٍب 
تضيع فيها حقوؽ الناس كٰبل الظلم ٧بل العدؿ ، كينتشر الفساد ٗبعناه العاـ كٱبتل نظاـ األعماؿ 

َها( ِكْفلٌ  َلوُ  )َيُكنْ  -ٖ،   )ِكفبًل(السيئة دىينه ثقيل كنتائجو سيئة لذلك صار معها  الشفاعة ِمنػْ
ألنٌو يستنفذ كل ما ٲبلك صاحب ىذه الشفاعة من خّب كىو ٕباجة إٔب ضامن ككفيل ، كال أحد 

 .ِٔالنبأ/ ﴾ِوفَاقاً  َجَزاءً ﴿يكفلو، إالٌ أف الشر الذم غرسو يعود إٜبو كضرره عليو 
 ﴾ؽََِْجبً شَِْءٍ ًَُِّ ػَََِ ًَبَٕ اَُِّوَ بَِّٕ هُكًُّىَب ؤًَْ ِٓنْيَب ثِإَؽَََْٖ ؾٌَُّْاكَ ثِزَؾَِّْخٍ ؽُِّْْزُْْ ًَبِمَا﴿ - ٙٛ

وَتية كىو حكم عاـ لكل ٙبية قوالن أك فعبلن ، كالسبلـ من أعماؿ الرب ، كالسبلـ قبل الكبلـ ، 
، ل ما سٌلم : السبلـ عليكم كردكا عليو أبفضل ٩با سلم مع الَبحيب أك ردكا عليو ٗبث اإلسبلـ

سم من أ٠باء للا الذم يشّب إٔب األلفة كابة بْب الناس فتداكلوه ككلمة السبلـ شعار ا٤بسلم كىو ا
 ُكلِّ  َعَلى َكافَ  اّلِلََّ  )ِإفَّ ،  َُيونس/ ﴾َسبلـٌ  ِفيَها َوَتَِيػَّتُػُهمْ ﴿بينكم ، كالتحية سبلـ أىل ا١بنة 

، ٰباسب العباد على كل شيء من أعما٥بم  ا٢بسيب : ااسب على العمل َحِسيباً( َشْيءٍ 
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كأقوا٥بم مع الصورة كالصوت كالنية ، سواء كانت صغّبة أك كبّبة كيكافئهم عليها ، كٰباسب على 
 ٙبمل كإ٭با ، كالتذلل ا٣بضوع معا٘ب ٙبمل كال ، األنبياء مواريث من : التحية فائدة .عدـ رد التحية

 أكاصر كتقوية بْب الناس ا٢بقوؽ سبلـ مِب كىذا عهد برعايةمعا٘ب الثقة ا٤بتبادلة فأنت ُب أماف ك 
عن بينكم  طمئنافإفشاء األمن كاألماف كاال بينكم ٗبعُب السبلـ إبفشاء األمر جاء لذلك ، اجملتمع

لى  اإلماـ الصادؽ )ع(:  ( )اٍلبىًخٍيلي مىٍن ٖبًى  كالواقف ،الكبّب على يسلم الصغّب َّٓ/ّٕالبحار اًبلسَّبلىـً
 ﴾طَيَِّبةً  ُمَبارََكةً  اّلِلَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َتَِيَّةً  أَنُفِسُكمْ  َعَلى َفَسلُِّموا﴿ الكثّب على كالقليل ،قاعدال على
ـً  : )ًمنٍ الصادؽ )ع( اإلماـ عن، ُٔالنور/ ـي  اٍلميصىٍافىحىةي  لًٍلميًقٍيمً  التًَّحيَّةً  ٛبىىٍا ٍاًفرً  عىلىى التٍَّسًلٍيمً  كىٛبىىٍا  اٍلميسى

تيٍم فػىتىبلىقػيويٍا اًبلتٍَّسًلٍيًم كىالتَّصىٍافيحً عن النيب )ص( .ْٔٔ/ِالكاُب ةي(اٍلميعىاٍنػىقى   فػىتػىفىرَّقػيوياٍ  تػىفىرَّقٍػتيمٍ  كىًإذىاٍ  : )إىذىٍا تىبلىقػىيػٍ
َها وَأْحَسنَ  التحية مصاديق ومن ، ٓصٕٔالبحار (الستغفارابً  األخوية، مقابلة  العبلقات توطيد : ِمنػْ

 ، عليهم كحافظ كالقريب كالصديق األخ إٔب أحسن ، الطيبة لة العواطفاإلحساف ابإلحساف ، مقاب
 األحسن ابلعمل ستئنافية تدؿ على اإلسراع ، الذم يرداالفاء  )َفَحي وا( كقت أبسرع ا٥بدااي كمبادلة

 َسنُ َأحْ  ِىيَ  ِِبلَِّت  اْدَفعْ ﴿ نفسو كهتذيبها تزكية ُب كأفلح كاألان الذات نكراف ٲبتلك الذم األحسن ىو
َنكَ  الَِّذي فَِإَذا َنوُ  بَػيػْ يمٌ  َوِل   َكأَنَّوُ  َعَداَوةٌ  َوبَػيػْ   .ّْفصلت/ ﴾ْحَِ
 ﴾ؽَلِّضبً اَُِّوِ ِْٖٓ ؤَطْلَمُ ًََْٖٓ كِْوِ هَّْتَ ال اُْوَِْبَٓخِ ٌَِّّْ بََُِ ََُْغَْٔؼَنٌَُّْْ ىٌَُ بِالَّ بَُِوَ ال اَُِّوُ﴿ - ٚٛ

عتقاد اب٤بعاد إٔب يـو القيامة إبعتبارٮبا العبلجْب النظرم ، كاالعتقاد ابلتوحيد ا٣بالص العملي ك اال
األساسيْب لكل أ٭باط الضعف النفسي للفرد كاجملتمع كاآلية قسم من للا بتثبيت حقيقة كربل البد 
أف تقع كهبا تتحقق فلسفة ا٢بياة، كىي ٝبع كل ا٣ببلئق يـو ا٤بعاد ، كجاء القسم لتثبيت ا٢بقيقة 

يع األدايف السماكية كيقرىا العقل كالنقل، كىي إخراج الناس كلهم من األكلْب الٍب تقرىا ٝب
كاآلخرين من قبورىم للحشر كالنشر كا٢بساب يـو القيامة على صعيد كاحد الذم ال شك فيو 

ستفهاـ صيغة ببلغية لتثبيت النفي أنو ال أحد أصدؽ ُب كصيغة اال َحِديثًا( اّلِلَِّ  ِمنْ  َأْصَدؽُ  )َوَمنْ 
ديث عن يـو القيامة كالوعد ا٤بؤٌكد بو من للا رب العا٤بْب ، كاإلٲباف هبذه ا٢بقيقة ا٤بؤكدة الٍب ال ا٢ب

شك فيها ، ٯبعل اإلنساف يربمج حياتو كلها على ضوئها ، لتنعكس آاثره اإلٯبابية على شخصية 
  .الفرد كاجملتمع ُب أقوا٥بم كأفعا٥بم كطموحاهتم

كىي القيامة  ُِِّْكنز العماؿ خرب  (ًقيىامىتيوي  قىٍامىتٍ  فػىقىدٍ أحدكم  مىٍاتى  إذا):  ف الديث -ٔ فائدة:
: )ٲبىيويتي اإًلٍنسىٍافي عىلىى مىٍا عىٍاشى عن النيب )ص(الصغرل لكل فرد ، كىناؾ قيامة كربل لكافة للناس 

 )الدين إذف ،الدين ؤكدىاي كىذه حقيقة ُّٕتنبيو ا٣بواطر ص كىٰبيٍشىري عىلىى مىٍا مىٍاتى عىلىٍيًو( ،عىلىٍيوً 
  .ُْٖ/ٕٕالبحار (ال حياة إالٌ ابلٌدين)عن اإلماـ علي )ع(:  .حياتية( ضركرة
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 ، كافة الناس أذىاف ُب تثبيتها اكلة ، القرآف الكرٙب ُب ا٤بوضوع ا٤بهم كالرئيس القيامة( )حقيقة -ٕ
لذات اإلنساف كعلمو كفكره  هتذيب من عنها ينعكس كما ، كالضمائر كا٤بشاعر ُب القلوب كتثبيتها
)ًإٍعمىٍل  :)ع( علي اإلماـ عن كأفعالو كأقوالو أحوالو ٝبيع ُب التوازف حالة يعيش ، لتجعلو كأخبلقو

ان  أىنَّكى تىًعٍيشي أىبىدى نٍػيىٍاؾى كى ان( ،ًلدي ا٤بنهج  ، كىذأُْتنبيو ا٣بواطر ص كىًإٍعمىٍل آلًخرىًتكى كىأىنَّكى ٛبىيويتي غىدى
ف غرر  عنده، كيقف حده كيعرؼ ، نفسو اإلنساف يكـر كبذلك التكامل سٌلم إٔب يقوده السامي

 ُب الكوف ىذا كسيد ، ا٤بخلوقات أفضل كيكوف )رىًحمى للاي ًإٍمرًئن عىرىؼى قىٍدرىهي كىٓبٍى يػىتػىعىدَّ طىٍورىهي( :الكم
 غىًفلى  مىنٍ  )ا٣بٍىٍاًسري  : يب )ص(عن الن .مع عملو العليا ا٤بتناسبة ا٤بنازؿ أالخرة ُب يناؿ ، ككذلك الدنيا

 اعى ضى أى  دٍ قى فػى  وً يً جً نٍ ا يػي مى  ٍّبً  غى ُب  هي رى مٍ  عي ُبى فػٍ أى  نٍ )مى ف غرر الكم:  .ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص اٍلمىعىٍاًد( ًإٍصبلىحً  عىنٍ 
 (وي بى لى طٍ مى 

 َُوُ رَغِلَ كََِْٖ اَُِّوُ ُّؼَِِْْ ًََْٖٓ اَُِّوُ ؤَػَََّ َْٖٓ رَيْلًُا ؤَْٕ ؤَرُوِّلًَُٕ ٌاًَََجُ ثَِٔب ؤَهًَََْيُْْ ًَاَُِّوُ كِئَزَِْْٖ أُُْنَبكِوِنيَ كِِ ٌَُُْْ كََٔب﴿ - ٛٛ

 ﴾ٍَجِْالً
ما لكم أيها ا٤بؤمنوف أصبحتم فرقتْب ُب شأف ا٤بنافقْب ، بعضكم يقوؿ نقاتلهم كنقتلهم كبعضكم 

: ردُّ والنكس  َكَسُهْم( الركس)َأْر يشفع ٥بم كٰبرض على ترؾ قتا٥بم ، كا٢باؿ اهنم منافقوف كللا 
: اإلنقبلب الفكرم للمنافقْب ، نٌكسهم كردىم مبعىن الشيء مقلوابن ، التحٌوؿ من سيء إٔب أسوأ 

ُ(  َأَضلَّ  َمنْ  تَػْهُدوا َأفْ  )أَُترِيُدوفَ إٔب الكفر بسبب النفاؽ كالعصياف كسيئات األعماؿ  اّلِلَّ
 أمرىم كال تظنوا فيهم ا٣بّب ٤با أظهركه من اإلٲباف ، ألف ستفهاـ لئلنكار كالتوبيخ ، ال ٚبتلفوا ُباال

للا حكم بضبل٥بم ، فبل تشتبهوا ُب أمرىم فتجعلوا الضاؿ ُب ميزاف للا مهتداين عندكم كأمرىم 
كمن ٰبكم للا عليو  َسِبيبًل( َلوُ  جتَِدَ  فَػَلنْ  اّلِلَُّ  ُيْضِللْ  )َوَمنْ كاضح غّب مشكل بقرائن أفعا٥بم 

 َعَلْيِهمْ  َحقَّ  َوَفرِيقاً  َىَدى َفرِيقاً ﴿فبل ٪باة لو منو حٌب لو قاؿ الناس عنو إنو من ا٤بهتدين ابلضبلؿ 
: إف للا ال ٯبرب العبد على ا٥بداية كال  َكَسُبوا( مبَا َأرَْكَسُهمْ  )َواّلِلَُّ : فائدة، َّاألعراؼ/ ﴾الضَّبلَلةُ 

إضبلالن كإنتكاسان ألنو أككلو للا إٔب نفسو  ٯبربه على الضبلؿ ، كإف إعراض للا عن الضاؿ يسمى
عن اإلماـ علي ،  َُُاإلنعاـ/ ﴾يَػْعَمُهوفَ  طُْغَياهِنِمْ  ِف  َوَنَذرُُىمْ ﴿فبل ٯبد لو سبيبلن إاٌل الضبلؿ كقولو 

 بلىلىةي، كمىٍن الى يػىنػٍفىعيوي الضَّ  تىضيرُّهي  ا٥ٍبيدىلٍ بو  مي يً قً تى سٍ يى  الى  ، كمىنٍ اٍلبىٍاًطلي  يىضيرُّهي  ا٢بٍىقُّ  يػىنػٍفىعيوي  ال )مىنٍ  )ع(:
)  ِّٗ/ٕٕالبحار !اٍليىًقٍْبي يىضيرُّهي الش كي

 رٌٌَََُّْا كَةِْٕ اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ ُّيَبعِوًُا ؽَزََّ ؤًََُِْْبءَ ِٓنْيُْْ رَزَّقِنًُا كَال ٌٍََاءً كَزٌٌٌََُُٕٗ ًَلَوًُا ًََٔب رٌَْلُوًَُٕ ٌَُْ ًَكًُّا﴿ - ٜٛ

 ﴾َٗظِرياً ًَال ًَُِّْبً ِٓنْيُْْ رَزَّقِنًُا ًَال ًَعَلْرٌُُٔىُْْ ؽَْْشُ اهْزٌُُِىًَُْْ كَقُنًُىُْْ
ٛبُب الكافركف اف يكوف ا٤بسلموف كفاران مثلهم ، كىكذا يود كل فاسد أف يكوف الناس فاسدين 
مثلو كعلى شاكلتو، كالشيطاف يود اف يكوف الناس كلهم شياطْب مثلو كىكذا كٌل انقصو كفاسدو 
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ُهمْ  تَػتَِّخُذوا )َفبل يكره من يتصف ابلفضل كاإلحساف ( َسِبيلِ  ِف  يُػَهاِجُروا َحَّتَّ  َأْولَِياءَ  ِمنػْ فبل  اّلِلَِّ
تتخذكا منهم اصدقاءن كأعواانن كتقيموا معهم صبلت كعبلقات كالغرض أف يعرضوا عنهم إعراضان  

، كقد شدَّد للا تعأب على ا٤بنافقْب  كليان فبل تطلبوا منهم النصح كالنصرة كال تستعينوا هبم ُب شيء
ألهنم أظهركا اإلسبلـ كىم أعداء يعملوف جادين على ٧باربة اإلسبلـ كقتل ا٤بسلمْب ، فبل تثقوا هبم 
حٌب يؤمنوا كيصدقوا ُب أعما٥بم كأقوا٥بم فيهاجركا من دار الكفر إٔب دار اإلسبلـ ، حيث كانت 

 تَػَولَّْوا )فَِإفْ و للا مع ٙبمل معاانة ا١بهاد ُب سبيل للا ا٥بجرة عنواف اإلٲباف ، ىجرة خالصة لوج
فإف أعرضوا عن ا٥بجرة ُب سبيل للا كبقوا على نفاقهم  َوَجْدَُتُوُىْم( َحْيثُ  َواقْػتُػُلوُىمْ  َفُخُذوُىمْ 

يتغلغلوف ُب صفوؼ ا٤بسلمْب كيتجسسوف عليهم، فخذكىم أيها ا٤بؤمنوف كأقتلوىم أينما كجدٛبوىم 
 تَػتَِّخُذوا )َوالل أك ُب ا٢بـر بقدر ما تستطيعوف كىذا ٕباجة إٔب إعداد القوة ا٤بناسبة الرادعة ُب ا٢ب
ُهمْ  كال تتخذكا منهم كليان كمعينان يتؤب شيئان من مسؤكلياتكم كال نصّبان ينصركم  َنِصريًا( َوال َولِّياً  ِمنػْ

رجات ، كيرفض اإلسبلـ إقامة التعامل مع أىل النفاؽ لو مراحل كد -ٔفائدة:  .على أعدائكم
عبلقات كدًٌية معهم ، ٯبب تطهّب اجملتمع اإلسبلمي من ا٤بخَبقْب كا١بواسيس كا٢بواظن ٥بم الذين 
يكونوف خطران على اإلسبلـ كا٤بسلمْب ، كىذا يستلـز أف يكوف اجملتمع اإلسبلمي قواين مقتدران كاعيان 

 متعاكانن 
 ُّوَبرٌُِِا ؤًَْ ُّوَبرًٌُُِِْْ ؤَْٕ طُلًُهُىُْْ ؽَظِوَدْ عَبءًًُُْْ ؤًَْ ِْٓضَبمٌ ًَثَْْنَيُْْ ثَْْنٌَُْْ هٌٍَّْ ََُبِ َّظٌَُِِٕ اَُّنَِّٖ بِالَّ﴿ - ٜٓ

 اَُِّوُ عَؼَََ كََٔب اََََُِّْ ْْبٌَُُِْْ ًَؤَُْوٌَْا ُّوَبرًٌُُِِْْ كََِْْ اػْزَيًٌَُُُْْ كَةِْٕ كََِوَبرًٌَُُِْْ ػٌََُِْْْْ ََََُِّـَيُْْ اَُِّوُ شَبءَ ًٌََُْ هٌََْٓيُْْ

 ﴾ٍَجِْالً ػََِْْيِْْ ٌَُُْْ
ستثناء من قتلهم ٤بن يلتجئ من أكلئك ا٤بنافقْب إٔب قـو بينهم كبْب ا٤بسلمْب عهد موادعة اىذا 

كمهادنة فدخلوا فيهم اب٢بلف فحكمهم حكم أكلئك ُب حقن دمائهم ، ٯبب إحَباـ العهود حٌب 
 يُػَقاتُِلوُكمْ  َأفْ  ُصُدورُُىمْ  َحِصَرتْ  َجاُءوُكمْ  )َأوْ ،  ّْاإلسراء/ ﴾َمْسُئوالً  َكافَ  ْهدَ اْلعَ  ِإفَّ ﴿مع الكٌفار 

ضاقت  )َحِصَرْت(ستثناء أيضان من القتل أم إاٌل الذين جاؤكم كقد اكىذا  قَػْوَمُهْم( يُػَقاتُِلوا َأوْ 
 )َوَلوْ كم فهم ٧بايدكف صدكرىم عن قتالكم كقتاؿ قومهم من أجلكم فهم قـو ليسوا معكم كال علي

من لطف للا بكم أف كف أعداؤكم عنكم كلو شاء للا  فَػَلَقاتَػُلوُكْم( َعَلْيُكمْ  َلَسلََّطُهمْ  اّلِلَُّ  َشاءَ 
 اّلِلَُّ  َجَعلَ  َفَما السََّلمَ  ِإَلْيُكمْ  َوأَْلَقْوا يُػَقاتُِلوُكمْ  فَػَلمْ  اْعتَػَزُلوُكمْ  )فَِإفْ لقواىم كجرٌأىم عليكم فقاتلوكم 

نقياد ، ما داموا مسا٤بْب غّب مقاتلْب ، فليس لكم أف ستسبلـ كاالاال السََّلمَ  َسِبيبًل( َعَلْيِهمْ  َلُكمْ 
ُغوفَ  النَّاسَ  َيْظِلُموفَ  الَِّذينَ  َعَلى السَِّبيلُ  ِإمنََّا﴿تقاتلوىم طا٤با سا٤بوكم كقولو   ِبَغرْيِ  اأَلْرضِ  ِف  َويَػبػْ

ضطرارية استثنائية ك اكا٢برب حالة  ،سبلـ ىو األصل ُب اإلسبلـ: ال فائدة .ِْالشورل/ ﴾اْلَقِّ 
عتداء فما جعل للا لكم عليهم طريقان مربران تسلكوهنا لبل َسِبيبًل( َعَلْيِهمْ  َلُكمْ  اّلِلَُّ  َجَعلَ  )َفَماطارئة 
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 َيُِب   ال اّلِلََّ  ِإفَّ  تَػْعَتُدوا َوال﴿عتداء عتداء على أحد إاٌل من يعتدم علينا لرد االاال عليهم فبل ٯبوز
 .ٕٖا٤بائدة/ ﴾اْلُمْعَتِدينَ 

 َُْْ كَةِْٕ كِْيَب ؤُهًٌَُِْا اُْلِزْنَخِ بََُِ هُكًُّا َٓب ًََُّ هٌََْٓيُْْ ًََّإَْٓنٌُا َّإَْٓنًٌُُْْ ؤَْٕ ُّوِّلًَُٕ آفَوَِّٖ ٍَزَغِلًَُٕ﴿ - ٜٔ
 ٌَُُْْ عَؼَِْنَب ًَؤًَُُْئٌُِْْ صَوِلْزٌُُٔىُْْ ؽَْْشُ ًَاهْزٌُُِىُْْ كَقُنًُىُْْ ّْلَِّيُْْؤَ ًٌََُّلٌُّا اََََُِّْ بٌَُُِْْْْ ًَُِّْوٌُا َّؼْزَيًٌُُُِْْ

 ﴾ُٓجِْنبً ٍُِْـَبٗبً ػََِْْيِْْ
ٙبذير قرآ٘ب للمؤمنْب من أيانس آخرين منافقْب يضعوف أنفسهم ُب صف اايدين لكي أيمنوا 

الكفر كىؤالء كثّبكف ُب أم ٦بتمع كُب كٌل خطر ا٤بسلمْب إبظهار اإلٲباف كخطر قومهم إبظهار 
َنةِ  ِإىَل  رُد وا َما )ُكلَّ زماف كمكاف  فهم مراكغوف خطركف قد يظهركف أبلسنتهم  ِفيَها( ُأرِْكُسوا اْلِفتػْ

: رد الشيء مقلوابن  والركساإلسبلـ مع ا٤بسلمْب كلكنهم راكسوف منغمسوف ُب عبادة األكاثف ، 
: كانوا على الشرؾ فأظهركا اإلسبلـ فدعاىم قومهم ا٤بشركوف إٔب العودة أم رٌدىم إٔب كفرىم ٗبعُب 

كىم  رتداد فعادكا بسهولة إٔب كل الشرؾ كٙبولوا إٔب الغدر كالقتاؿ بعد أف أظهركا الوالء كاإلٲبافكاال
 ِإىَل  ال كَ َذلِ  بَػْيَ  ُمَذْبَذِبيَ ﴿ثقة هبم  ال مذبذبوف ، ىؤالء الكفر على ثبتوا الذين أخطر من الكافرين

 عليكم كآتمرىم إليكم ميلهم كعدـ حيادىم من التأكد ، فيجب ُّْالنساء/ ﴾َىُؤالءِ  ِإىَل  َوال َىُؤالءِ 
 أَْيِديَػُهْم( َوَيُكف وا السََّلمَ  ِإلَْيُكمْ  َويُػْلُقوا يَػْعَتزُِلوُكمْ  لَْ  )فَِإفْ كانوا  مبلحقتهم كقتلهم أينما فتجب كإالٌ 
 )َفُخُذوُىمْ كإيذائكم  عن قتالكم أيديهم كٓب يكفوا إليكم كيستسلموا وكمكيصا٢ب ٯبتنبوكم ٓب فإف

 يقاتلونكم كما كجدٛبوىم )ثَِقْفُتُموُىْم( حيث كإقتلوىم فأسركىم ثَِقْفُتُموُىْم( َحْيثُ  َواقْػتُػُلوُىمْ 
 كقتلهم ا لكم على أخذىمأم جعلن ُمِبيناً( ُسْلطَانً  َعَلْيِهمْ  َلُكمْ  َجَعْلَنا )َوُأْولَِئُكمْ  قتلكم كيريدكف
 َفبل﴿ كخيانتهم غدرىم بسبب بينان  كبرىاانن  كاضحة حجة ُمِبينا( )ُسْلطَانً  عداكهتم لظهور كسبيهم
 ألنو سلطاانن  ا٢بجة ك٠بيت لئلسبلـ قوة ىؤالء على كالقضاء ،ُّٗالبقرة/ ﴾الظَّاِلِميَ  َعَلى ِإالَّ  ُعْدَوافَ 
 ألم أتمنوا ال -ٔفائدة: . لط ابلسلطاف كالقوة كا٢بكمما يتسك ا٣بصم على كيتقٌول هبا يتسلط

 كاألحواؿ الظركؼ تغّب من-ٕ.أيََْمُنوُكْم( َأفْ  )يُرِيُدوفَ  التأكد دكف من جليل كحديث ٝبيل مقاؿ
 .ِفيَها( )ُأرِْكُسوا ا٤بخفية كصفاهتم الرجاؿ أسرار تكشف

 كَةِْٕ َّظَّلَّهٌُا ؤَْٕ بِالَّ ؤَىِِْوِ بََُِ ََََُِّٓٔخٌ ًَكَِّخٌ ُٓآِْنَخٍ هَهَجَخٍ كَزَؾْوِّوُ فَـَإً ُٓآِْنبً هَزَََ ًََْٖٓ فَـَإً بِالَّ ُٓآِْنبً َّوْزََُ ؤَْٕ ُُِٔآٍِْٖ ًَبَٕ ًََٓب﴿ - ٕٜ
 ؤَىِِْوِ بََُِ ََََُِّٓٔخٌ كَلَِّخٌ ِْٓضَبمٌ ًَثَْْنَيُْْ ثَْْنٌَُْْ هٌٍَّْ ِْٖٓ ًَبَٕ ًَبِْٕ ُٓآِْنَخٍ هَهَجَخٍ كَزَؾْوِّوُ ُٓآٌِْٖ ًَىٌَُ ٌَُُْْ ػَلًٍُّ هٌٍَّْ ِْٖٓ ًَبَٕ

 ﴾ؽٌَِْٔبً ػَِِْٔبً اَُِّوُ ًًََبَٕ اَُِّوِ ِْٖٓ رٌَْثَخً ُٓزَزَبثِؼَِْْٖ شَيْوَِّْٖ كَظَِْبُّ َّغِلْ َُْْ كََْٖٔ ُٓآِْنَخٍ هَهَجَخٍ ًَرَؾْوِّوُ
 ِإمنََّا﴿كىي رابطة العقيدة كاألخوة  إف ا٤بؤمن يرتبط أبعظم الوشائج األخوية اب٤بؤمن اآلخر

: )اٍلميٍؤًمني أىخيوي اٍلميٍؤًمًن كىا١بٍىسىًد اٍلوىٍاًحًد ، ًإٍف عن اإلماـ الصادؽ )ع(، َُا٢بجرات/ ﴾ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنوفَ 
اٍئًًر جىسىًدًه( اً  ًإٍخوىةه  )اٍلميٍؤًمنيوفى : وعن النيب )ص(، ِْٕ/ْٕالبحارٍشتىكىى شىٍيءه ًمٍنوي كىجىدى أىٓبىى ذىًلكى ُب سى
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افىأي  ىيٍم( كىيىٍسعىى ،ًسوىاىيمٍ  مىنٍ  عىلىى يىده  كىىيمٍ  ًدمىاؤيىيمٍ  تػىتىكى فمن الطبيعي  َِْكنز العماؿ خرب  ًبًذمًَّتًهٍم أىٍدانى
أف ال يقدـ على قتل أخيو متعمدان ، كال ٰبق لو أف يبيح دمو ال لشيء إاٌل ألنو على خبلؼ رأيو 

د ا٤بطيع  تعأب فبل ي كمذىبو، فبل ٯبتمع كوف مربران القتل مع اإلٲباف ، كال ٰبق تكفّب ا٤بؤمن ا٤بوحًٌ
الَبغيب ٍامىًة ُب الدًٌمىٍاًء( ًس يػىٍوـى اٍلًقي)أىكَّؿي مىٍا يػيٍقضىى بػىٍْبى النَّاٍ  عن النيب )ص(، لقتلو ُب كٌل األحواؿ

نٍػيىا : )لىزىكىٍاؿي وعنو )ص(، ِِٗ/ّكالَبىيب يعن  الدُّ (  ًبغىٍّبً  سيًفكي  دىـو  ًمنٍ  للاً  عىلىى أىٍىوىفي  اٝبًى ا٤بصدر حىقٌو
، كال ٲبكن ٤بؤمن أف يقتل مؤمنان إاٌل خطأ كإشتباىان من غّب قصد كمن رمى حيواانن فأصاب السابق

حاالت ثبلث لكل منها حكمها إنساانن ، فبل يكوف القاتل متهاكانن أبركاح الناس ، كحينئذو تذكر 
 ِإالَّ  َأْىِلوِ  ِإىَل  ُمَسلََّمةٌ  َوِديَةٌ  ُمْؤِمَنةٍ  رَقَػَبةٍ  فَػَتْحرِيرُ  َخطَأً  ُمْؤِمناً  قَػَتلَ  ( : األوىل : )َوَمنْ )ف قتل اْلطأ

أف يكوف أىل القتيل ا٤بؤمن مؤمنْب ، فيجب إعطاؤىم الدية إاٌل أف يعفوا عن القاتل  َيصَّدَُّقوا( َأفْ 
الرؽ )كىذا ال يوجد ُب زماننا ك ا٢بمد( ككأنو هبذين كيتصدقوا هبذا العفو كٙبرير عبد مؤمن من 

العملْب يتم تطييب قلوب األىل ، كما يتم تعويض اجملتمع ا٤بؤمن إبضافة عضو مؤمن حر إليو ، 
ل أف يكوف أىل القتي ُمْؤِمَنٍة( رَقَػَبةٍ  فَػَتْحرِيرُ  ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  َلُكمْ  َعُدوٍّ  قَػْوـٍ  ِمنْ  َكافَ  الثانية : )فَِإفْ 

ا٤بؤمن من الكفار ااربْب لئلسبلـ كحينئذو فليس ىنا إاٌل تعويض اجملتمع ا٤بسلم بتحرير رقبة مؤمنة 
  .كضٌمها حرة إليو كال يدفع أم شيء لؤلىل ااربْب

َنُكمْ  قَػْوـٍ  ِمنْ  َكافَ  : )َوِإفْ الثالثة نَػُهمْ  بَػيػْ أف  ُمْؤِمَنٍة( رَقَػَبةٍ  رِيرُ َوَتَْ  َأْىِلوِ  ِإىَل  ُمَسلََّمةٌ  َفِديَةٌ  ِميثَاؽٌ  َوبَػيػْ
يكوف القتيل من قـو عاىدكا ا٤بسلمْب )عهد ذمة كىو ٨بتص أبىل الكتاب أك عهد ىدنة( كحينئذو 
فدماؤىم ٧بَبمة كٯبب تسليم الدية إٔب أىلو ، مقدار الدية الف مثقاؿ ذىب أك مائة بعّب أك مائتا 

ـُ  دْ َيَِ  لَْ  )َفَمنْ بقرة ، كٙبرير رقبة مؤمنة أيضان   َعِليماً  اّلِلَُّ  وََكافَ  اّلِلَِّ  ِمنْ  تَػْوبَةً  ُمتَػَتاِبَعْيِ  َشْهَرْينِ  َفِصَيا
فمن ٓب يستطع ٙبرير رقبة مؤمنة فإف عليو الصياـ شهرين متتابعْب )أك يصـو على التتابع  َحِكيماً(

يعود هبا الصـو  شهران كيومان على األقل من الشهر اآلخر ، ٍب يستطيع التفريق( كذلك للفوائد الٍب
 اّلِلَُّ  وََكافَ  اّلِلَِّ  ِمنْ  )تَػْوبَةً . كغّب ذلك .على اإلنساف فيسد ما بدر منو من نقص كيشده إٔب ربو

شرٌع للا لكم ذلك ألجل توبتكم كإانبتكم كعودتكم إٔب ربكم ، ككاف للا ُب كل  َحِكيمًا( َعِليماً 
 ،: )لىٍو أىفَّ رىجيبلن قيًتلى اًبٍلمىٍشرًؽً  ف الديثو ، كقت عليمان ٖبلقو حكيمان ُب شرعو كمستقيمان ُب حكم

ٍغًربً  : )الى تػىٍرًجعيويٍا بػىٍعًدمى كيفٍَّارىان يىٍضًربي بػىٍعضيكيٍم وعن النيب )ص(أليٍشرًؾى ُبٍ دىًمًو !(،  ،كىآخىري رىًضيى اًبٍلمى
( فعلم أف القتل من الكفر العملي البعيد الضبلؿ كمن أكرب  الكبائر بعد الشرؾ اب ، رًقىٍابى بػىٍعضو

َاكمن قتل مؤمنان فكأ٭با قتل كرامتو كتسبيحو كخبلفتو  كبذلك  يعاً  النَّاسَ  قَػَتلَ  َكَأمنَّ كأيضان قتل  مجَِ
ا٤بؤمن قتله للصبلح كقتل للحياة كتنمية ا٢بياة ككرامة األحياء ، كبذلك القتل هتديد للمجتمع 

َا اأَلْرضِ  ِف  َفَسادٍ  َأوْ  نَػْفسٍ  ِبَغرْيِ  نَػْفساً  قَػَتلَ  َمنْ ﴿نتهاؾ ٢برمتو كقولو ااإلنسا٘ب ك   قَػَتلَ  َفَكَأمنَّ



 اْلامس/ اجلزء ٙٚٔ/ مدنية/ عدد آَيهتا  ٗ/ سورة النساء َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    285
 

يعاً  النَّاسَ  نٍػيىاٍ )عن النيب )ص(:  .ِّا٤بائدة/ ﴾مجَِ كنز العماؿ   (قػىٍتلي اٍلميٍؤًمًن أىٍعظىمي ًعٍندى للًا ًمٍن زىكىٍاًؿ الدُّ
 َّٖٖٗخرب 
 ﴾ػَظِْٔبً ػَنَاثبً َُوُ ًَؤَػَلَّ ًََُؼَنَوُ ػََِْْوِ اَُِّوُ ًَؿَؼِتَ كِْيَب فَبُِلاً عَيَنَُّْ كَغَيَائُهُ آًُزَؼَِّٔل ُٓآِْنبً َّوْزَُْ ًََْٖٓ﴿ - ٖٜ

 َبِِن  َكرَّْمَنا َوَلَقدْ ﴿اإلنساف ا٤بؤمن مكٌرـ عند للا ك٧بَبمة كرامتو ُب القانوف الدكٕب كحقوؽ اإلنساف 
ـَ  متو أفضل من كرامة الكعبة ، كىو خليفة للا على أرضو كىو سيد ا٤بخلوقات ككرا َٕاإلسراء/ ﴾آَد

ر من مؤمن قتل مؤمن ، ألف قتل د( أخربت أنو ال يصِٗكأكـر من مبلئكتو ا٤بقربْب ، كُب اآلية )
ـي للًا عن اإلماـ الصادؽ )ع(: ا٤بؤمن قتل ٢برىـ للا   (للاً  رى يػٍ غى  للاً  ـي رى حى  ني كي سٍ بل تى ، فى )قػىٍلبي اٍلميٍؤًمًن حىرى

، كى لً ألجٍ  اءى يى ػاألشٍ  تي قٍ لى : )خى وفيو أيضاً  ،ِٓصَٕالبحار (ضً  األرٍ ُب  للاً  ـي رى حى  ةى بى ػعٍ الكى  ا أفَّ مى كى 
عيًِبٍ أىٍرًضيى كىالى ٠بىىاًٍئيى كىلىًكٍن يىسىعيًِبٍ قػىٍلبي عىٍبًدمى ػ: )مىٍا تىسى ف الديث القدسي ي(لً ألجٍ  قتكى لى كخى 

بىائًًر ، كالقاتل ُب  ار القتل من أىٍكبػىري ػ، لذلك صُِٓ/ٗمواىب الرٞبن اٍلميٍؤًمٍن( ، كىو  بىًعيدو  ضىبلؿو  اٍلكى
د من الكفر اللفظي ، كذكر كعيد القاتل عمدان كعيدان تر٘بف لو القلوب ػػمن الكفر العملي أش

عتداء على اإلنسانية ٝبعاء ، كما أف اعتداء على اإلنساف يعِب اكهتتز لو أركاف اإلنساف ، فأم 
أم نفس كأ٭با قتل كل النفوس ، فإذا سقطت حرمة النفس سقطت حرمة كل النفوس ،  قتل

ستغفار كال توبة تكفر عنها دية كال عتق رقبة كال الذلك فقتل العمد ال يرتكب مع إٲباف كجرٲبة ال 
 قاتل النفس متعمدًا مخس عقوِبت متتاليةكإ٭با يوكل جزاؤىا إٔب عذاب للا ، لذلك كاف عقاب 

 -ِٖفيَها(  )َخاِلداً  -ٕ)َجَهنَُّم(  -ٔ َفَجَزاُؤهُ أشد من األخرل من خبلؿ سياؽ اآلية  أحدىا
٤با ُب ىذه ا١برٲبة النكراء من  َعِظيماً( َعَذاِبً  َلوُ  )َوَأَعدَّ  -٘)َوَلَعَنُو(  -َٗعَلْيِو(  اّلِلَُّ  )َوَغِضبَ 

ا٤بشرؾ كال يقبلها من القاتل ا٤بتعمد  ىدـ لبنياف كرٙب بناه للا الرحيم ، لذلك يقبل للا التوبة من
القاصد للقتل ، ألف الشرؾ حق  ، كقتل العمد حق للناس، كقٌدـ للا حق الناس على حقو  

يد كرامة لئلنساف ، فويل للطغاة ٍب كيل للبغاة ٍب كيل للذين يبلحقوف ا٤بؤمنْب ابلقتل كالتشر 
ٲبهلهم كال يهملهم كسوؼ أيخذىم أخذ عزيز  ستكبارية ا٤بؤقتة ، كإف للاللحفاظ على عركشهم اال

ـٍ  ُذو َعزِيزٌ ﴿مقتدر كما يشاء كيف يشاء مٌب يشاء كىو   . ْآؿ عمراف/ ﴾اْنِتَقا
ـً  ُب  ٍشتػىرىكيوياٍ اً  أىٍرًضوً  كىأىٍىلى  ٠بىىاكىاتًوً  أىٍىلى  أىفَّ  : )كىلىوٍ جاء ف الديث ( للاي  ألىٍدخىلىهيمي  ميٍؤًمنو  دى  تػىعىٍأبى النٍَّارى

ًلمىةو  ًبشىٍطرً  ميٍسًلمو  قػىٍتلً  عىلىى أىعىٍافى  : )مىنٍ وعنو )ص(، ُِٔأمإب الطوسي ص ٍاءى  كى  اٍلًقيىٍامىةً  يػىٍوـى  جى
نػىٍيوً  بػىٍْبى  مىٍكتيوابىن  ( رىٍٞبىةً  ًمنٍ  آًيسه  عىيػٍ  : )الى وعن اإلماـ الصادؽ )ع(، ّٖٓٗٗكنز العماؿ خرب  للًا تػىعىٍأبى

وعن اإلماـ الصادؽ ، ٓصُٗةكسائل الشيعحىرىٍامنا(  دىمىان  ييًصبٍ  ٓبىٍ  مىاٍ  ًديًنوً  ًمنٍ  حىةو فيسٍ  ُب  اٍلميٍؤًمني  يػىزىٍاؿى 
ان لًٍلتػىٍوبىًة(: )الى ييوفٍَّق قىاًٍتلي اٍلميٍؤمً )ع( دى   ٓصُٗكسائل الشيعة !ًن ميتػىعىمًٌ
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 اُْؾََْبحِ ػَوَعَ رَجْزَـٌَُٕ ُٓآِْنبً ََُْذَ اََُّالَّ بٌَُُِْْْْ ؤَُْوََ َُِْٖٔ رَوٌٌُُُا ًَال نٌُاكَزَجََّْ اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ ػَوَثْزُْْ بِمَا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿-ٜٗ

 ﴾فَجِرياً ٌَٕرَؼَُِْٔ ثَِٔب ًَبَٕ اَُِّوَ بَِّٕ كَزَجََّْنٌُا ػٌََُِْْْْ اَُِّوُ كَََّٖٔ هَجَُْ ِْٖٓ ًُنزُْْ ًَنَُِيَ ًَضِريَحٌ َٓـَبُِْٗ اَُِّوِ كَؼِنْلَ اُلَُّْْٗب
( الضرب ف األرض َسِبيلِ  ِف  )َضَربْػُتمْ ا٣بطاب للمؤمنْب لصياغة شخصيتهم القرآنية ا٤بميزة  :  اّلِلَِّ

: إذا سافرًب ُب ا١بهاد ُب سبيل للا إلحقاؽ ا٢بق املعىن السّب فيها ابلسفر للتجارة أك ا١بهاد ، 
 أم تصرؼ حٌب يتبْب لكم ا٤بؤمن من الكافر ، فتثبتوا كال تعجلوا ُب )فَػتَػبَػيػَُّنوا(كإزىاؽ الباطل 

من أعلن  تَػُقوُلوا ال ُمْؤِمناً( َلْستَ  السَّبلـَ  ِإلَْيُكمْ  أَْلَقى ِلَمنْ  تَػُقوُلوا )َوالكالطيب من ا٣ببيث 
السبلـ أك حياكم بتحية أك أظهر اإلسبلـ لست مؤمنان ، ألف كل من أظهر اإلسبلـ كاف لو ما 

هم كخاصة ُب حفظ دمو كمالو كعرضو أما السرائر فا كحده يعلم ما ُب للمسلمْب كعليو ما علي
الضمائر كما ٚبفي الصدكر كىناؾ دالئل تدؿ على صدقو اك كذبو، أم فتثبتوا من أمر من 

تَػُغوفَ تشتبهوف ُب إسبلمهم كال تباغتوىم القتاؿ لعلهم يكونوف مسلمْب لتحصلوا على غنائمهم   )تَػبػْ
نْػَيا(ا اْلََياةِ  َعَرضَ  ستباحة اكونكم طالبْب للماؿ كالغنائم كلو على حساب تكفّب ا٤بؤمنْب ك   لد 

دمائهم بغّب حق ، كما ىو إالٌ غرض دنيوم زائل ال قيمة لو ُب قباؿ ا٥بدؼ الكبّب ىو نصرة حكم 
ثّبة ال تقاس هبا حيث الغنائم ا٤بادية كا٤بعنوية الك َكِثريٌَة( َمَغاِنُ  اّلِلَِّ  )َفِعْندَ للا على حكم الطغاة 

الغنائم الدنيوية ادكدة الٍب تغنيكم اب٢ببلؿ عن ا٢براـ كابلطاعات عن ا٤بعاصي كبفضل للا عمن 
حيث حقن دماءكم كحفظ أموالكم  َعَلْيُكْم( اّلِلَُّ  )َفَمنَّ مشركْب  قَػْبُل( ِمنْ  ُكنُتمْ  )َكَذِلكَ سواه 

 ُتِصيُبوا َأفْ ﴿فتثبتوا  )فَػتَػبَػيػَُّنوا(كم بو اإلسبلـ كأعراضكم بربكة اإلسبلـ ، فعاملوا الناس ٗبا عامل
 َخِبريًا( تَػْعَمُلوفَ  مبَا َكافَ  اّلِلََّ  )ِإفَّ ،  ٔا٢بجرات/ ﴾َنِدِميَ  فَػَعْلُتمْ  َما َعَلى فَػُتْصِبُحوا جبََهاَلةٍ  قَػْوماً 

النيب : أرسل  سبب النزوؿ )َمتصر( .مطلعان على أعمالكم كيكوف حسابكم على ضوء أعمالكم
عتربىا التقت برجل معو ماؿ كغنم فحسبوه كافران ، فتلفظ الشهادتْب فا)ص( سرية من الصحابة ف

بعضهم كلمة يقو٥با لينجو من القتل ك٤با علم النيب )ص( شق ذلك عليو كأٌنب القاتل ألنو شهد 
: )أىفىبلى   لنيب )ص(فقاؿ االشهادتْب كقتلو ، فقاؿ القاتل اي رسوؿ للا إ٭با قا٥با تعوذان من القتل ، 

) ٍافى ُبٍ نػىٍفًسًو عىًلٍمتى اٍنًًو قىًبٍلتى كىالى مىٍا كى مواىب  كىشىٍفتى اٍلًغطىٍاءى عىٍن قػىٍلًبًو !! كىالى مىٍا قىٍاؿى بًًلسى
 ِإفَّ ﴿إهنا قاعدة عامة ُب كل شؤكف ا٢بياة ، فبل أتخذكا ابلظن  )فَػتَػبَػيػَُّنوا(:  فائدة .ُِٕ/ٗالرٞبن
، كىكذا ال ٯبوز أف ٫بكم بتكفّب من ٱبالفنا فإف مثل  ّٔيونس/ ﴾َشْيئاً  اْلَقِّ  ِمنْ  ْغِِن يػُ  ال الظَّنَّ 

 .ىذا التٌجرؤ ا٣بطّب اليقدـ عليو مؤمن ٱباؼ للا كيتقيو كٰبَـب حقوؽ اإلنساف
 أُُْغَبىِلَِّٖ اَُِّوُ كَؼَََّ ًَؤَٗلَُِيِْْ ثِإٌََْٓاُِيِْْ اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ ًَأُُْغَبىِلًَُٕ اُؼَّوَهِ ؤًُُِِْ ؿَْْوُ أُُْآِْنِنيَ ِْٖٓ اُْوَبػِلًَُٕ ََّْزٌَُِ ال﴿ - ٜ٘

 ﴾ػَظِْٔبً ؤَعْواً اُْوَبػِلَِّٖ ػَََِ أُُْغَبىِلَِّٖ اَُِّوُ ًَكَؼَََّ اُْؾَُْنََ اَُِّوُ ًَػَلَ ًًَُالًّ كَهَعَخً اُْوَبػِلَِّٖ ػَََِ ًَؤَٗلَُِيِْْ ثِإٌََْٓاُِيِْْ
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غّب أكٕب  –اكل من قعد عن ا١بهاد من ا٤بؤمنْب مع من جاىد ٗبالو كنفسو ُب سبيل للا ال يتس
 اْلُمَجاِىِدينَ  اّلِلَُّ  )َفضَّلَ ستثناء أصحاب األعذار كاألعمى كاألعرج كا٤بريض أم اب –الضرر 
قاعدين من أىل األعذار فضل للا اجملاىدين على ال َدرََجًة( اْلَقاِعِدينَ  َعَلى َوأَنُفِسِهمْ  ِبَِْمَواَلِِمْ 

ًدينىًة أىقٍػوىامنا مىا ًسٍرًبيٍ : ) النيب )ص(درجة كاحدة لتساكم نيتهم ا٢بسنة كما قاؿ  كىال  ًمٍن مىًسٍّبو ًإفَّ اًبٍلمى
انيوا مىعىكيٍم   قىطىٍعتيٍم كىاًداين ًإالَّ  ًدينىًة ايى رىسيوؿى للًا ؟ قىاؿى : ، ًفٍيوً كى قىٍد حىبىسىهيمي  نػىعىمٍ  قىاليوا : كىىيٍم اًبٍلمى

مواىب (رى رى الضى  وي نٍ عى  مٍ هي عى نػى ا مى ، كإ٭بَّ ادً هى ١بً ابً  مٍ هبي وي لي قػي  تٍ قى لٍ عى كتػى  مٍ هي اتػي يى نً  ٌحتٍ صى  نى يً الذً  مٍ ىي ، كى اٍلعيٍذري 
لىٍْبً( ، ف غرر الكم، ُُِ/ٗالرٞبن كبلن من ك  (اْلُْسىَن  اّلِلَُّ  َوَعدَ  وَُكبلا ): )النًٌيىةي الصٍَّا٢ًبىةي أىحىدي اٍلعىمى

اجملاىدين كالقاعدين بسبب ضرر ٢بقهم كعدىم للا العاقبة ا٢بسنة كا٤بثوبة ا٢بسُب ُب الدنيا كاآلخرة 
كفضل للا اجملاىدين ُب سبيل  (َعِظيماً  َأْجراً  اْلَقاِعِدينَ  َعَلى اْلُمَجاِىِدينَ  اّلِلَُّ  َوَفضَّلَ )ٕبسن نيتهم 

واب الوافر العظيم كا٤بنازؿ السامية العديدة ، كىذه للا على القاعدين عن ا١بهاد بغّب عذر ابلث
ًبٍيًل عن النيب )ص(تكرمة من للا تزيد عما بذلوه ،  ٍاًىًدٍينى ُبٍ سى : )مىٍا أىٍعمىٍاؿي اٍلًعبىٍاًد كيلًًٌهٍم ًعٍندى اٍلميجى

ثىًل خىطٍَّاؼو أىخىذى ٗبًنػٍقىٍارًًه ًمٍن مىٍاًء اٍلبىٍحًر( من ٚبلف عن : فائدة .َُُٖٔعماؿ كنز ال  للًا ًإالَّ كىمى
ا١بهاد الواجب لعذر مشركع فهو معذكر ، أٌما األصحاء من ا٤بسلمْب فإف قعدكا عن ا١بهاد 
الواجب ُب النفّب العاـ فإهنم ملوموف كمعاقبوف كلكن اجملاىدين أفضل من القاعدين ا٤بعذكرين 

 .(اْلُْسىَن  اّلِلَُّ  َوَعدَ  وَُكبلا )
 ﴾هَؽِْٔبً ؿَلٌُهاً اَُِّوُ ًًََبَٕ ًَهَؽَْٔخً ًََٓـْلِوَحً وُِٓنْ كَهَعَبدٍ﴿ - ٜٙ

 نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِبُكمْ  َما﴿ُب ىذا ا١بمع أنو  كالسبب والرْحة( املغفرة )من مركبة كىي كثّبة كدرجات منازؿ
 ا٤بوانع ةإبزال إالٌ  كالنعمة الرٞبة ٙبصيل ٲبكن كال ، الرٞبة كالنعمة من مظاىر،  ّٓالنحل/ ﴾اّلِلَِّ  َفِمنْ 

 درجة ، ٍب إنو تتفاكت الدرجات على قدر تفاكت األعماؿ كالنياتكال ٙبصل إاٌل اب٤بغفرة كا٢بجب

خّب ٩با ٯبمعوف كأكسع الرٞبات كمغفرتو أحب  كرٞبتو الدنيا، درجات كل من خّب سبحانو للا من
 ﴾تَػْفِضيبلً  َوَأْكبَػرُ  َدرََجاتٍ  َأْكبَػرُ  ِخَرةُ َوَلآل بَػْعضٍ  َعَلى بَػْعَضُهمْ  َفضَّْلَنا َكْيفَ  انظُرْ ﴿كقولو الغفراف، 

..( كىمىنىٍازًؿي  ميتػىفىٍاًضبلىته  : ُب كصف ا١بنة )دىرىجىٍاته عن اإلماـ علي )ع( .ُِاإلسراء/  ميتػىفىٍاًكاتىته
 .ُِٔ/ٖالبحار
 رٌَُْٖ ؤََُْْ هَبٌُُا األَهْعِ كِِ َُْٓزَؼْؼَلِنيَ ًُنَّب هَبٌُُا ًُنزُْْ كَِْْ هَبٌُُا ؤَٗلَُِيِْْ ظَبُِِِٔ أَُْالئٌَِخُ رٌََكَّبىُْْ اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ - ٜٚ

 ﴾َٓظِرياً ًٍََبءَدْ عَيَنَُّْ َٓإًَْاىُْْ كَإًَُُْئِيَ كِْيَب كَزُيَبعِوًُا ًَاٍِؼَخً اَُِّوِ ؤَهْعُ
القدرة  -ٔىذه اآلية كاآليتاف بعدىا تقرر مبدأ ا٥بجرة عن األكطاف ُب ظركؼ مناسبة بشرطْب : 

: كىذا املعىن العاـ .ستضعاؼأف ينحصر هبا التخٌلص من الظلم كاال -ٕعليها كٙبمل معاانهتا ، 
٭بوذج متخاذؿ مرفوض من القاعدين ٧بكـو عليو بسوء ا٤بصّب ، أكلئك ا٤بسلموف الذين رضوا 
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، للكفر ابلعيش ُب ظل دكلة الكفر كخضعوا لضغوطهم ، فَبكوا إقامة الشعائر اإلسبلمية إرضاءن 
حتضار ذكر القرآف مشهدان مرعبان حيث ٙباسبهم ا٤ببلئكة بصورة ٦بٌسمة كىم ُب حالة االي

لتتوفاىم، كلكن صحيفة أعما٥بم سوداء ابألعماؿ الفاسدة كالذم ٯبهل حقائق الدين الضركرية 
ماذا   (ُكنُتمْ  ِفيمَ  )قَاُلواكا٤ببلئكة يستنكركف عليهم بسوء أعما٥بم  أَنُفِسِهْم( )ظَاِلِمييظلم نفسو 

كاف شغلكم كٮبكم ُب الدنيا ؟ فيأٌب ا١بواب كلو مذلة كىواف كٰبسبونو عذر مقبوؿ للسائلْب من 
كنا يستضعفنا األقوايء ، كنا أذالء أتباع أذانب الطغاة   اأَلْرِض( ِف  ُمْسَتْضَعِفيَ  ُكنَّا )قَاُلواا٤ببلئكة 

موقف خسيس يستحقره كل إنساف ، كلكن  ال ٭بلك من أمران شيئان ٓب نكن أحراران ُب حياتنا ، إنو
إهنم ٓب  ِفيَها !!( فَػتُػَهاِجُروا َواِسَعةً  اّلِلَِّ  َأْرضُ  َتُكنْ  َألَْ  )قَاُلواا٤ببلئكة تؤنبهم على ىذه ا٢بياة الذليلة 

رتكاب استضعاؼ ك يكونوا عاجزين أك مرضى كٓب يكن عندىم عذر لقبو٥بم ٢بياة الذؿ كا٥بواف كاال
عن الدين كاإلعراض عن اإلٲباف السبب حرصهم على ا٢بياة كالبحث عن األمواؿ اآلاثـ كالفتنة 

كا٤بصاّب ا٣باصة ، فيجعلهم ُب ضيق كذلة ، فكيف يرضوف بذلك ؟ كىناؾ أرض للا الواسعة 
كا٥بجرة إليها مستطاعة مع ٙبمل ا٤بعاانة ، كأحسن ا٥بجرة ىجر ا٤بنكرات كأحسن ذخّبة حفظ 

أتمن من شرًٌه ،  فبل ابلذؿ رضي من أٌما ، ٓا٤بدثر/ ﴾فَاْىُجرْ  َوالر ْجزَ ﴿ت الكرامات كهتذيب العادا
 أراد ( كمنٌدىر)سىٍاعىةي ذيؿٌو الى تىًفٍي ًبًعزًٌ الٍ ف غرر الكم: كالناس خوفهم من الذؿ أكقعهم ُب الذؿ 

بىًغيٍ  :النيب )ص( عن ، عزٌه أىلكو فقد للا بغّب العز كىكىٍيفى ييًذؿُّ نػىٍفسىوي  ، ييًذؿَّ نػىٍفسىوي  أىفٍ  لًٍلميٍؤًمنً  )الى يػىنػٍ
ٍا الى ييًطٍيقي  قاؿ : ؟ اٍ  يىٍدخيلي  : رواية وف ِْٖتنبيو ا٣بواطر ص فػىييًذ٥بَّىٍا( يػىتػىعىرَّضي ًلمى  ًمٍنوي  يػىٍعتىًذري  ًفٍيمى
كعيوب  اأَلْرِض( ِف  يَ ُمْسَتْضَعفِ  )ُكنَّا ابطلة حجتهم (َمِصرياً  َوَساَءتْ  َجَهنَّمُ  َمْأَواُىمْ  فَُأْولَِئكَ )

 .غاية ا٤بفرطْب ىي الٍب جهنم انر عقوبة هبم إالٌ  اليليق ىؤالء اإلنساف كرامة تنزع الٍب ستضعاؼاال
 كعدـ لضعفو عليو كيتجربكف اإلرادة ٯبعلو الناس كالطغاة ضعيفان مسلوب : ستضعاؼفائدة : اال

 أَِئمَّةً  َوَْنَْعَلُهمْ  اأَلْرضِ  ِف  اْسُتْضِعُفوا الَِّذينَ  َعَلى نَّ منَُ  َأفْ  َونُرِيدُ ﴿ اإلنساف ُب سلبية صفة كىي قدرتو
 مستكرب ابلشكل مستضعف كىناؾ ، الفقّب غّب ستضعاؼواال ، ٓالقصص/ ﴾اْلَوارِِثيَ  َوَْنَْعَلُهمْ 

 توف : تَػَوفَّاُىمْ  .العامة اب٥بيئة مستضعف ظاىره كاف ابلفعل كإف صفة الطغياف ألنو ٰبمل اب٤بضموف
 ٝبيع يستوفوا بعد أف : قبض أركاحهم حْب األجل ا٤ببلئكة للناس كتوُب ، اتمان  كافيان  أخذه : الشيء
 اآلف كىي أركاحهم إالٌ  شيء ٥بم يبق فلم عليهم معدكد نػىفىسيهيم حٌب ،الدنيا ُب ا٤بقسومة أرزاقهم
ٍرءً  )نػىفىسي  : )ع( علي اإلماـ عن ! ا٤بوت كقت تيقبض ًلًو( ًإٔبى  خيطىاهي  اٍلمى   .ُِِ/ُٖشرح النهج أىجى

 ﴾ٍَجِْالً َّيْزَلًَُٕ ًَال ؽَِِْخً ََّْزَـِْؼٌَُٕ ال ًَاٌُُِْْلَإِ ًَاُنََِّبءِ اُوِّعَبٍِ ِْٖٓ أَُُْْزَؼْؼَلِنيَ بِالَّ﴿ - ٜٛ
ستثناء من حكم اآلية السابقة ، ا٤بستضعفْب غّب الضعفاء ا٤برضى الكسأب ، ا٤بستضعفْب اكىذا 

كبار كالضعفاء مقابل الفقراء ، ا٤بستضعفْب ا٢بقيقيْب من الرجاؿ كالنساء كالصبياف ستمقابل اال
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الذين عجزكا عن ا٥بجرة بعذر مقبوؿ كال ٲبلكوف كسيلة كال حيلة يتخلصوف هبا من ضغوط 
 فلم ا٢بق طلبوا كالذين ، َسِبيبًل( يَػْهَتُدوفَ  َوال ِحيَلةً  َيْسَتِطيُعوفَ  )ال ا٤بلوث ا٤بفسدين ُب ٧بيطهم

 آراء إٔب فركنوا ، القاسية ا٤بعيشية لظركفهم كالتحليل التمييز على قدرة ٥بم كليس ، إليو يهتدكا
َها َكَسَبتْ  َما ََلَا ُوْسَعَها ِإالَّ  نَػْفساً  اّلِلَُّ  ُيَكلِّفُ  ال﴿ ، سليمة كدكافعها صحيح ظاىرىا  َما َوَعَليػْ

كالولداف كالصبياف كمن كاف من الرجاؿ كالنساء على )عن اإلماـ الباقر )ع(:  .ِٖٔالبقرة/ ﴾اْكَتَسَبتْ 
 ّٕٓ/ُنور الثقلْب (مثل عقوؿ الصبياف مرفوع عنهم القلم

 ﴾ؿَلٌُهاً ػَلٌُّاً اَُِّوُ ًًََبَٕ ػَنْيُْْ َّؼْلٌَُ ؤَْٕ اَُِّوُ ػََََ كَإًَُُْئِيَ﴿ - ٜٜ
عقو٥بم كعجزىم ألف للرجاء أم فأكلئك لعٌل للا أف يعفو عنهم كال يؤاخذىم لضعف  )َعَسى(

 .ختياران االعجز عذر عقلي كشرعي كعرُب ، كيتفضل عنهم رهبم ُب تركهم ا٥بجرة ، فهم ٓب يَبكوىا 
ٍاؿو حىسىنىةو كىابًً عن اإلماـ الصادؽ )ع( ٍارًـً الًٍَّب نػىهىى للاي عىزَّ : )كىىىؤيالىًء يىٍدخيليويفى ا١بٍىنَّةى أبًىٍعمى ٍجًتنىٍاًب اٍلمىحى

ٍا، كىالى يػىنىاٍليويفى مىنىٍازًؿى األىبٍػرىٍارً كىجىلَّ عىنػٍ   كىىيٍم لىٍيسيويٍا اًبٍلميٍؤًمًنٍْبى كىالى اًبٍلكيفٍَّاًر كىىيٍم اٍلميٍرجىٍوفى ألىٍمًر للًا() (هى
ف للا ككا َغُفورًا( َعُفّواً  اّلِلَُّ  )وََكافَ  َُٔالتوبة/ ﴾اّلِلَِّ  أَلْمرِ  ُمْرَجْوفَ  َوآَخُروفَ ﴿كقولو   ٗٓ-ٖٓ/ٓا٤بيزاف

: ُب ىذا إشارة  فائدة .عفوان ذا صفح عن ذنوب عباده ، غفوران ساتران لذنوهبم إذا صحت نواايىم
مشٌدد  )وكل واجب ضروري(إٔب أف العفو مطموع فيو غّب ٦بزـك بو ، كإٔب أٌف أمرا٥بجرة الضركرية 

ُب حالة إذا كاف ستعماؿ ا٢بيل كالبحث عن مضايق السبل ، أما حب الوطن من اإلٲباف فيو كلو اب
 ِعَباِدي َيَ ﴿الوطن يعطيك أماانن ، كيصبح حب ا٥بجرة من اإلٲباف ُب حالة إذا فقد األماف كقولو 

يَ  َواِسَعةٌ  َأْرِضي ِإفَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  : )لىٍيسى ٕٗٗف هنج الببلغة حكم،  ٔٓالعنكبوت/ ﴾فَاْعُبُدوفِ  فَِإَيَّ
(، بػىلىده أىحىقٌّ ًبكى ًمٍن بػىلىًدؾى ، خى  : )اٍلًغُبى ُب اٍلغيٍربىًة كىطىٍن ، ٙ٘ف هنج الببلغة حكميػٍري اٍلًببلىًد مىٍا ٞبىىلىكى

 كىاٍلفىٍقري ُبٍ اٍلوىطىًن غيٍربىةه !(
 صَُّْ ًَهٌٍَُُِوِ اَُِّوِ بََُِ بعِوآًُيَ ثَْْزِوِ ِْٖٓ َّقْوُطْ ًََْٖٓ ًٍََؼَخً ًَضِرياً ُٓوَاؿَٔبً األَهْعِ كِِ َّغِلْ اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ ُّيَبعِوْ ًََْٖٓ﴿ - ٓٓٔ

 ﴾هَؽِْٔبً ؿَلٌُهاً اَُِّوُ ًًََبَٕ اَُِّوِ ػَََِ ؤَعْوُهُ ًَهَغَ كَوَلْ أٌَُْْدُ ُّلْهًِْوُ
ىذا ترغيب على ا٥بجرة ُب سبيل للا عن األكطاف ُب ظركؼ مناسبة كما فيها من مصاّب دينية 

ٯبد ُب األرض مواضع كثّبة ليستقر فيها كيعمل فيها  َكِثريًا( َغماً ُمَرا اأَلْرضِ  ِف  )َيَِدْ كدنيوية كمنها 
سمه جامعه لكل ما ٰبصل بو إرغاـ أنوؼ ا:  املراغمةوؼ الطغاة كيكسر جربكهتم ، ناب٢بق كٲبرغ أ

سمه ا )َوَسَعًة(الطغاة من كانوا مستضعفْب ٥بم كىم أعداء للا من قوؿ أك فعل كيغيظهم بسلوكو 
عة ، كسعة الرزؽ كسىعة أرض ا٢برية كسىعة العقيدة كالتحرؾ كا٢بياة ، كسىعة جامع ألنواع السى 

. إْب فما داـ ا٤بؤمن ا٤بستضعف ٙبت .كسىعة القدرة على ا١بهاد كإرغاـ العدك طمئنافالصدر كاال
حكم ا٤بستكربين فهو ُب صدد أف يفًب عن دينو كيتسامح ُب عقيدتو ، فإذا ىاجر ُب سبيل للا 
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 َما َعَلى ََتَْسْوا ِلَكْيبل﴿ قاعدة مة دينو كحفظ كرامتو كانؿ حريتو كا٥بجرة تعتمد علىٛبكن من إقا

 َيَ ﴿ الوطن كمعُب ا٥بجرة ٤بفهـو كاسعة نظرة القرآف كيعطي ، ِّا٢بديد/ ﴾آاَتُكمْ  مبَا تَػْفَرُحوا َوال فَاَتُكمْ 
يَ  َواِسَعةٌ  َأْرِضي ِإفَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  ِعَباِدي  ا٥بدؼ حددت اآلية ىذه ُب ، ٔٓالعنكبوت/ ﴾فَاْعُبُدوفِ  فَِإَيَّ

 أم ُب العبادة فلتقم إذف تعأب للا عبادة الرئيس ا٥بدؼ األسباب فما داـ كٓب ٙبدد كأطلقت الوسيلة

 كشر ، الرزؽ العقيدة كموارد كحرية األمن كالسركر الذم فيو األكطاف فخّب ، الواسع العآب من أرض

 كشرُّ كا٤بقيم،  فيو( أم القاطن افطٌ القً  فيو أيمن ٓب ما شرُّ األكطاف: ) غرر الكمف فقدىا ما األكطاف
 .اإلنساف فيو هافيي  ما األكطاف

ف هنج الببلغة ، ٖٓصٕٕالبحار (اٌل مع األمن كالسركرإال خّب ُب .. الوطن )عن النيب )ص(: 
يػٍري ا ًمٍن بػىلىًدؾى ، ًبكى  بػىلىده أىحىقٌّ  : )لىٍيسى ٕٗٗحكم ( ٍلًببلىًد مىاٍ خى  أملك كحقق صدرؾ كشرح ، ٞبىىلىكى

ا٥بجرة ا٤بعتربة ُب  ىذه ىي ، ا٥بجرة العقائدية ا٥بادفة (َوَرُسوِلوِ  اّلِلَِّ  ِإىَل  ُمَهاِجراً  بَػْيِتوِ  ِمنْ  ََيُْرجْ  َوَمنْ )
 فسحي للا سبيل ُب ىي كإ٭با الدنيا كألغراض كالٌلذات للذات ىجرة أك للثراء ىجرة فليست اإلسبلـ

( َعَلى َأْجُرهُ  َوَقعَ  فَػَقدْ  اْلَمْوتُ  يُْدرِْكوُ  )ثَّ العمل  األمل كتتوسع آفاؽ عنده  كٓب األجر أطلق فقد اّلِلَِّ

 كما ، مرتبتو كعلو كمفاجآتو كعظمتو سعة ىذا األجر لبياف تعأب عليو كاجبان  حقان  للا كجعلو ٰبدده

 فلم ا٢بق عليهم ضاؽ الذين أنفسهم الظا٤بي كعيد كبْب الرحيم ا٤بؤكد الوعد ىذا بْب الفرؽ أعظم

 َغُفوراً  اّلِلَُّ  )وََكافَ  النار مصّبىم فيكوف أشد ا١بور عليهم أضيق كالظلم عليهم ، فيكوف يتحملوه

 معاانة ا٥بجرة ٤با ٙبملوا من للذنوب الغفراف بو يشملهم الذم الواسع ا١بميل للوعد أتكيد رَِحيماً(

ٍاج ا خىرىجى  )مىنٍ  : )ص( النيب عن الواسعة، للا رٞبة تشملهم الغفراف كبعد ، ستقامةاال على كالثبات  حى

 الغازم أجر لو كتب فمات غازاين  خرج كمن ُّٔ/ٓا٤براغي اٍلًقيىامىًة( يػىٍوـً  ًإٔبى  ا٢بٍىاجًٌ  أىٍجري  لىوي  كيًتبى  فىمىٍاتى 

 .كىكذا ..ا٤بعتمر كمثلو
 بَِّٕ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ َّلْزِنٌَُْْ ؤَْٕ فِلْزُْْ بِْٕ اُظَّالحِ ِْٖٓ رَوْظُوًُا ؤَْٕ عُنَبػٌ ػٌََُِْْْْ كٌَََِْْ األَهْعِ كِِ ػَوَثْزُْْ ًَبِمَا﴿ - ٔٓٔ

 ﴾ُٓجِْنبً ػَلًُّاً ٌَُُْْ ًَبٌُٗا اٌَُْبكِوَِّٖ
كإذا سافرًب للجهاد أك التجارة أك غّبٮبا فبل إٍب عليكم أف تقصركا من الصبلة فتصلوا الرابعية 

إف خشيتم أف ينالكم مكركه من األعداء أثناء الصبلة  َكَفُروا( الَِّذينَ  يَػْفِتَنُكمْ  َأفْ  ِخْفُتمْ  )ِإفْ عتْب رك
فتحوؿ حركات الصبلة إٔب إٲباءات عند الضركرة كتسمى صبلة ا٣بوؼ ، كيعم التشريع لكل سفر 

 َلُكمْ  َكانُوا اْلَكاِفرِينَ  )ِإفَّ شرعي ، كالقصر رخصة كٰبب للا أف أتخذ رخصو أك كاف القصر كاجبان 
إف الكافرين أعداء مظهركف عداكهتم كال ٲبنعهم أنكم ُب عبادة أف يقتلوكم أثناء  ُمِبيناً( َعُدّواً 

 .العبادة
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 ِْٖٓ كٌٌٌََُُِْْٗا ٍَغَلًُا كَةِمَا ْْؤٍَِِْؾَزَيُ ًََُْْإْفُنًُا َٓؼَيَ ِٓنْيُْْ ؿَبئِلَخٌ كَِْزَوُْْ اُظَّالحَ َُيُْْ كَإَهَْٔذَ كِْيِْْ ًُنذَ ًَبِمَا﴿ - ٕٓٔ
 ػَْٖ رَـْلٌَُُِٕ ٌَُْ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ ًَكَّ ًَؤٍَِِْؾَزَيُْْ ؽِنْهَىُْْ ًََُْْإْفُنًُا َٓؼَيَ كَُِْْظٌَُِّا ُّظٌَُِّا َُْْ ؤُفْوٍَ ؿَبئِلَخٌ ًَُْزَإْدِ ًَهَائٌُِْْ

 ًُنزُْْ ؤًَْ َٓـَوٍ ِْٖٓ ؤَمًٍ ثٌُِْْ ًَبَٕ بِْٕ ػٌََُِْْْْ عُنَبػَ ًَال ًَاؽِلَحً ََِْْٓخً ٌُْْػََِْْ كٌَََُِِْْٕٔ ًَؤَْٓزِؼَزٌُِْْ ؤٍَِِْؾَزٌُِْْ

 ﴾ُٓيِْنبً ػَنَاثبً ٌَُِِْبكِوَِّٖ ؤَػَلَّ اَُِّوَ بَِّٕ ؽِنْهًَُْْ ًَفُنًُا ؤٍَِِْؾَزٌَُْْ رَؼَؼٌُا ؤَْٕ َٓوْػََ
مقابلة العدك ، ٕبيث ال تسقط الصبلة ُب أم حاؿ تتعرض اآلية إٔب كيفية الصبلة ُب القتاؿ أثناء 

كأٮبية الصبلة ٝباعة حٌب ُب حاالت ا٣بوؼ  .قصر كبسرعة كٝباعة مع ٞباية )صبلة اْلوؼ(، 
طائفتْب فتصلي إحداٮبا مؤٛبة ابلرسوؿ )ص( حاملة السبلح كاألخرل  الشديد ، فينقسم ا٤بسلموف

 ُيَصل وا لَْ  ُأْخَرى طَائَِفةٌ  َوْلَتْأتِ  َورَاِئُكمْ  ِمنْ  ْلَيُكونُوافػَ  َسَجُدوا )فَِإَذاللحراسة  العدك تراقب تقف
 من ا٤بصلْب ٰبرسوف الذين ليكوف ا٤بصلوف سجد فإذا َوَأْسِلَحتَػُهْم( ِحْذَرُىمْ  َوْلَيْأُخُذوا َمَعكَ  فَػْلُيَصل وا

 اثنية طائفة )ص( أتخذ النيب مع ٝباعة الصبلة من األكٔب الطائفة تنتهي أف بعد ، ٢بمايتكم كرائكم
 تَػْغُفُلوفَ  َلوْ  َكَفُروا الَِّذينَ  )َودَّ  ا٢براسة ُب الثانية مكاف األكٔب كأتخذ ، الصبلة ُب األكٔب مكاف ا٢بارسة

َلةً  َعَلْيُكمْ  فَػَيِميُلوفَ  َوَأْمِتَعِتُكمْ  َأْسِلَحِتُكمْ  َعنْ  ف غرر  ،عىٍنكيمٍ  ٗبىٍغفيويؿو  فػىلىٍيسى  فىبلى تػىٍغفىليوياٍ ) َواِحَدًة( َميػْ
ٍادً  ًمنٍ فإهنا  اٍلغىٍفلىةي الكم: )احذروا   أعداؤكم ٛبُب ،َِٓاألعراؼ/ ﴾اْلَغاِفِليَ  ِمنْ  َتُكنْ  َوال﴿ (،ا٢بًٍسٍ  فىسى

 فبل ، كهنبان  قتبلن  كاحد كرجل عليكم كينقٌضوا ، غرة فيأخذككم كأمتعتكم أسلحتكم عن تنشغلوا أف
 َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َوال) دفعات شكل على أقيموىا كلكن منكم دككمع فيتمكن ابلصبلة أبٝبعكم تنشغلوا

 حاالت ُب إٍب عليكم كال (َأْسِلَحَتُكمْ  َتَضُعوا َأفْ  َمْرَضى ُكنُتمْ  َأوْ  َمَطرٍ  ِمنْ  َأًذى ِبُكمْ  َكافَ  ِإفْ 
 دعوىاف عنها ضعفتم إذا أسلحتكم ٙبملوا ال أف معقوؿ سبب أم أك ا٤برض أك ا٤بطر كحالة ستثنائيةا

 عدككم من حَبزكاا الضرر، يقيك فإنو ا٢بذر على أتكيد (ِحْذرَُكمْ  َوُخُذوا) سبلح بغّب كصلوا ، مؤقتان 
 أعما٥بم مع الٍب تتناسب مع اإلىانة ٨بزاين  عذاابن  (ُمِهيناً  َعَذاِبً  ِلْلَكاِفرِينَ  َأَعدَّ  اّلِلََّ  ِإفَّ ) ستطعتما ما

 .كللمؤمنْب كلرسولو  العداء فيها الٍب ا٤بهينة ا٤بخزية
 ًَبَٗذْ اُظَّالحَ بَِّٕ اُظَّالحَ كَإَهٌُِْٔا اؿَْٔإَْٗنزُْْ كَةِمَا عُنٌُثٌُِْْ ًَػَََِ ًَهُؼٌُكاً هَِْبٓبً اَُِّوَ كَبمًُْوًُا اُظَّالحَ هَؼَْْزُْْ كَةِمَا﴿ - ٖٓٔ

 ﴾ٌَْٓهٌُربً ًِزَبثبً أُُْآِْنِنيَ ػَََِ
ضطجاعان كعلى ان ذكر للا ُب كل األحواؿ، قيامان كقعودان أك فإذا فرغتم من الصبلة فأكثركا م

 ﴾َأذُْكرُْكمْ  فَاذُْكُروِن ﴿جنب، ٗبعُب ا٥بجوا ُب ذكر للا عز كجل ُب حالة السكوف كا٢بركة، 
 ، فأمرتنا بذكرؾ ككعدتنا عليو أف تذكران تشريفان لنا كتفخيمان كإعظامان ، فإف الذكر مفتاحُِٓالبقرة/

اة القلوب كنور العقوؿ كجبلء الصدكر ، كينّب البصائر كيؤنس الضمائر كيثمر ا٢بب الصبلح، كحي
،  ِٖالرعد/ ﴾اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئن   اّلِلَِّ  ِبذِْكرِ  َأال﴿للشيطاف  كمطردة كيرفع إٔب العصمة كأماف من النفاؽ

أف تكوف  ٲبنعك ذكرال ككثرة ، كجاء ذكر للا مطلقان غّب ٧بدد بكيفية معينة ليشمل كل أنواع الذكر
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 َلوُ  نُػَقيِّضْ  الرَّْْحَنِ  ِذْكرِ  َعنْ  يَػْعشُ  َوَمنْ ﴿وَماطر اإلعراض عن ذكر هللا قولو من الغافلْب، 
 نٍ عى  وي انى حى بٍ سي  للاي  وي عى طى قى  اسً النى  رً كٍ ذً بً  لى غى تػى شى ا نٍ : )مى ف غرر الكم ، ّٔالزخرؼ/ ﴾َقرِينٌ  َلوُ  فَػُهوَ  َشْيطَانً 

 )فََأِقيُموافإذا كضعت ا٢برب أكزارىا كذىب ا٣بوؼ كسكنت النفوس  اْطَمْأنَنُتْم( ا)فَِإذَ  (هً رً كٍ ذً 
حٌب تكوف الصبلة ُب مًب حياتكم ال ُب سطحها ، كُب أىم أكقاتكم كأعمالكم ال ُب  الصَّبلَة(

كما قاؿ اإلماـ فضبلت أكقاتكم كفراغات أعمالكم ، لتوٌُب حقها ، حٌب تستوُب حقك منها ! 
!( ا كىٌَب، فىمىنٍ  ًميزىافه  : )الصَّبلةي  علي )ع(  َعَلى َكاَنتْ  الصَّبلةَ  )ِإفَّ ، ِْٔ/ْٖالبحارٍستػىٍوَبى

انىٍت ُب حكم للا ًكتىاابن  الصَّبلةى  ًإفَّ  َمْوُقواتً( ِكَتاِبً  اْلُمْؤِمِنيَ  أم فرضان كاجبان اثبتان مكتوابن مؤكدان ٥با  كى
آخر كالصـو إٔب فدية فأداؤىا ُب أكقاهتا كتسمى كقت  كال ٲبكن تغيّبىا إٔب شيء ،أكقات ٧بدكدة

الفضيلة خّب من أتخّبىا ، فالصبلة كالدكاء أتخذه ُب أكقاتو ا٤بعينة من دكف هتاكف كأتخّب أك ترؾ 
نفصاؿ عن قضااي : صلة بْب العبد كربو ، كىذه الصبلة ا٣باشعة ٕباجة إٔب ٛباـ االومعىن الصبلة، 

 .إلتصاؿالدنيا ، حٌب يكوف حيسن ا
ستقامتها لتنهى عن الفحشاء كا٤بنكر ، كعن اآلاثـ الكبّبة ا: تزكية النفس ك والغاية من الصبلة

ا ًإالٌ  للاً  ًمنٍ  يػىٍزدىدٍ  ٓبىٍ  كىاٍلميٍنكىرً  اٍلفىٍحشىاءً  عىنٍ  صىبلتيوي  تػىنػٍهىوي  ٓبىٍ  مىنٍ ) عن النيب )ص(، كالصغّبة  (بػيٍعدن
كقليل الذين يقيموف الصبلة ، الذين يقيموهنا ٕبضور ، لذلك كثّب الذين يصلوف ُٖٗ/ِٖالبحار

ًفيػٍفىتىٍافً  : )رىٍكعىتىٍافً الديث ف القلب ك)مىٍن خىشىعى قػىٍلبيوي فػىقىٍد خىشىعىٍت جىوىٍارًحيوي(، يػٍره  تػىفىكُّرو  ُب  خى  ًمنٍ  خى
لىةو  ًقيىاـً  وقوتة لتكوف : كانت الصلوات ا٣بمس مفائدة .ِٗٓ-َِْ/ْٖالبحار اىهو(س كىاٍلقىٍلبي  لىيػٍ

، كحٌب لة على الشر أك التقصّب ُب ا٣بّبمذكرة للمؤمن بربو ُب األكقات ا٤بختلفة لئبل ٙبملو الغف
ٍارى يػىٍعمىبلىًف ًفٍيكى ف غرر الكميعرؼ قيمة الزمن كحٌب يكوف ذاكران مع الذاكرين ،  : )ًإفَّ اللٍَّيلى كىالنػَّهى

ٍاًف ًمٍنكى  أيىٍخيذى ٍا كى ٍل ًفٍيًهمى ٍا( فىًإٍعمى  .فىخيٍذ ًمنػٍهيمى
 اَُِّوُ ًًََبَٕ َّوْعٌَُٕ ال َٓب اَُِّوِ ِْٖٓ ًَرَوْعٌَُٕ رَإٌََُُْٕٔ ًََٔب َّإٌََُُْٕٔ كَةَِّٗيُْْ رَإٌََُُْٕٔ رٌٌٌَُُٗا بِْٕ اُْوٌَِّْ اثْزِـَبءِ كِِ رَيِنٌُا ًَال﴿ - ٗٓٔ

 ﴾ؽٌَِْٔبً ػَِِْٔبً
زان للا عز كجل على القتاؿ كٙبمل مشقتو ، : حفَّ  املعىن: طلب ،  بتغاءا: الضعف ،  الوىن

كأمران أاٌل نكوف ضعفاء إزاء عدكان كأف نتوحد كنتفق لنكوف يدان كاحدة كالبنياف ا٤برصوص يشد 
بعضو بعضان كأف ال نتخاذؿ ، كأمران ابلثبات على ا٢بق ، كا٢بق خّب نصّب ، ككعدان ابلنصر ألف 

 ِمنْ  َوتَػْرُجوفَ  ََتَْلُموفَ  َكَما أيََْلُموفَ  َفِإنػَُّهمْ  ََتَْلُموفَ  َتُكونُوا ِإفْ )ا٢بق معنا ك٫بن ندافع عنو كننصره 
فإف األٓب كمعاانة ا٢برب الٍب ٙبسوف هبا يقابلها اآلـ كمعاانة أخرل كثّبة  (يَػْرُجوفَ  ال َما اّلِلَِّ 

من للا  ألعدائكم ، فهم بشره مثلكم يصربكف ، فما لكم ال تصربكف )فمن صرب ظفر( إنكم ترجوف
 ﴾َأْقَداَمُكمْ  َويُػثَػبِّتْ  يَنُصرُْكمْ  اّلِلََّ  تَنُصُروا ِإفْ ﴿إحدل ا٢بسنْب النصر أكالن أك الشهادة كا١بنة اثنيان 
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ٍؤًمني ف غرر الكم،  ٕدمحم/
ي
تىًظري  يػىٍقظىافي  : )ا٤ب نػىيػىٍْبً( كىم ال يرجوف من للا شيء ، كأنتم  إٍحدىل يػىنػٍ ا٢ٍبيسى
قتحاـ ، كأنتم للا موالكم كأعداؤكم ال مؤب ٥بم ن العاقبة كاإلقداـ كاالأفضل منهم اب١برأة كحس

 .عليمان ٗبصاّب خلقو حكيمان ُب تدبّبه كتقديره َحِكيماً( َعِليماً  اّلِلَُّ  )وََكافَ 
 ﴾فَظِْٔبً ُِِْقَبئِنِنيَ رٌَُْٖ ًَال اَُِّوُ ؤَهَاىَ ثَِٔب اُنَّبًِ ثََْْٖ ُِزَؾٌَُْْ ثِبُْؾَنِّ اٌُِْزَبةَ بَُِْْيَ ؤَٗيَُْنَب بَِّٗب﴿ - ٘ٓٔ

 ِذْكرٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإفْ ﴿القرآف كىو منهج للا كدستور الناس )ص( للا تعأب أنزؿ عليك اي دمحم 
، أنزلو للا على أساس ا٢بق كفيو ا٢بق كيدعو إٔب ا٢بق كانطق اب٢بق الثابت ِٕالتكوير/ ﴾ِلْلَعاَلِميَ 

 مبَا النَّاسِ  بَػْيَ  )لَِتْحُكمَ ، ُُٓاألنعاـ/ ﴾َوَعْدالً  ِصْدقاً  رَبِّكَ  َكِلَمةُ  تْ َوَتَّ ﴿بعيدان عن الباطل ا٤بتغّب 
ُ(  َأرَاؾَ  ٗبا عرفك كعلمك كأ٥بمك للا كسددؾ كفتح عليك كأكحى بو إليك شرائعو كحكمو ال اّلِلَّ

 َوَما﴿ليو جتهادؾ ا٣باص كىذا يدؿ أنو )ص( غّب مشرٌع كإ٭ٌبا انقل التشريع كاألمْب عابرأيك ك 
 ﴾َوَعلََّمَك َما لَْ َتُكْن تَػْعَلمُ ﴿،  ْ-ّالنجم/ ﴾يُوَحى َوْحيٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإفْ  ،اَْلََوى َعنْ  يَػْنِطقُ 
، كىذا دليل على عصمتو )ص( ا٤بطلقة البعيدة عن ا٣بطأ فهو ا٤بسدد ُب ذاتو كا٤بسدًٌد ُُّالنساء/

كعصمة خارجية عن طريق الوحي ، غاية إنزاؿ لغّبه كا٤بؤيد ابلوحي ٗبعُب أنو ٲبتلك عصمة ذاتية 
القرآف الكرٙب ىو أف تكوف ا٢باكمية كالقوانْب كفق شرع للا ، كاف يكوف ا٢بكم بْب الناس ُب 

 اءي دى تً االقٍ  ؿً دٍ  العى )ُب اإلماـ علي )ع(:  عناٍلميٍلًك(  خبلفاهتم على أساس العدؿ، ألف )اٍلعىٍدؿي أىسىٍاسي 
القضاء بينهم على أساس منهج للا تعأب ُب ىذا  كيكوف، َُّ/ِالوسائلمستدرؾ ( للاً  ةً نى سي بً 

ُ( َأرَاؾَ  مبَا النَّاسِ  بَػْيَ  )لَِتْحُكمَ الكتاب ا٢بكيم من دكف هتاكف أك ميل أك تنازؿ   صطفاؾا للا إفٌ  اّلِلَّ
صمتك ٗبا عليك القرآف لكي ٙبكم بْب الناس بع كأنزلت ، ا٣بلق دكف القيمة لرسالتو ختارؾاك  لنفسو

 إٔب كيستميلوؾ ٱبدعوؾ أف الناس بعض أكشك : النزوؿ أسباب ، للا حكم تعلم علم اليقْب أنو
 ، الربمء غّب تربئة على ٞبلك جانب بطبلهنم ، كلكن للا سددؾ كعصمك عما دبركه لك ، فمن

 فَِإفَّ  ََيَْدُعوؾَ  َأفْ  ايُرِيُدو  َوِإفْ ﴿مؤامراهتم السرٌية كقولو  كعرفت األمور خفااي على أطلعك للا كلكن
 َخِصيماً( ِلْلَخائِِنيَ  َتُكنْ  )َوال ، ِٔاألنفاؿ/ ﴾َوِِبْلُمْؤِمِنيَ  بَِنْصرِهِ  أَيََّدؾَ  الَِّذي ُىوَ  اّلِلَُّ  َحْسَبكَ 
 كال خصيمان  ا٢باكم يكوف : الذم يدافع عن ا٣بائنْب ا٤بعتدين على حقوؽ اآلخرين ، فبل اْلصيم
ُب اآلية داللة على ٙبرٙب ا٣بصومة  -ٔفائدة :  .إليهم ٲبيل كال ٧باميان  يكوف كال ا٣بونة عن مدافعان 

 ال أنو النيب أخبلؽ كمن اب٢بق ا٣بصومة نيابة ُب الدخوؿ كٯبوز ا٤ببطل، ُب الباطل أك النيابة عن
ف غرر  .ة(ارى جى  ي ايعً ٠ٍبى ا ك ًِب عٍ أى  كهنيو عن التخاصم جملرد التذكّب اب٢بكم على قوؿ )إاٌيؾى  ٱباصم
قًًٌو(،  ُبٍ  تىزًٍيدي  كىالى  ،الرَّجيلً  سىفىوى  تػيٍبًدمٍ  )اٍلميخىٍاصىمىةي  :الكم لىغى  : )مىنٜٕٛف هنج الببلغة حكمحى  ُب  ابى

ا قىصَّرى  كىمىنٍ  ،أىًٍبى  ا٣ٍبيصويمىةً   أراؾ (اّلِلَُّ  َأرَاؾَ  )مبَا -ٕ .خىٍاصىمى( مىنٍ  للاى  يػىتًَّقيى  أىفٍ  يىٍستىًطيعي  كىالى  ،ظيًلمى  ًفيهى
 كالعلم عتقاد كا٤بعرفةالبصرية ، كال من الٍب ٗبعُب العلم ، كإ٭ٌبا من رأيت ٗبعُب اال الرؤية من ليس
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خلص تالرؤية ُب القوة كالظهور كال ٦برل جارية لكوهنا رؤية ابلرسالة ا٤بعرفة ك٠بيت ابلرسالة، كاإلحاطة
 ابسوس. من كجوه الشك، كىنا يقابل ا٤بعلـو

 ﴾هَؽِْٔبً ؿَلٌُهاً ًَبَٕ اَُِّوَ بَِّٕ اَُِّوَ ٍْزَـْلِوًَْا﴿ - ٙٓٔ
: طلب ا٤بغفرة كا٤بسا٧بة كالعفو مع الشعور بتجاكز ا٢بدكد كقبح الذنب كالتوبة منو  االستغفار

كالندـ عليو كالعودة الدائمة إٔب للا كطلب ا٤بدد كالعوف منو عز كجل ، كىو أمر يشَبؾ فيو ٝبيع 
 الستغفاركاألكصياء )ع( حٌب تغلق عليهم أبواب الببلء كٚبفف عليهم ا٤بعاانة ابالناس حٌب األنبياء 

أفضل  االستغفارستغفره ، ألف ا، إٌف للا مبالغان ُب ا٤بغفرة كالرٞبة ٤بن  رَِحيماً( َغُفوراً  َكافَ  اّلِلََّ  )ِإفَّ 
ية للنفس عبادة كأحسن عادة كخّب دعاء كأ٪بح شفيع كيزيل ا٥بمـو كالغمـو كىو أحسن ترب

بَػُهمْ  اّلِلَُّ  َكافَ  َوَما﴿كهتذيب للهول كقولو  بَػُهمْ  اّلِلَُّ  َكافَ  َوَما ِفيِهمْ  َوأَْنتَ  لِيُػَعذِّ  َوُىمْ  ُمَعذِّ
 .الستغفار، كلو كاف القرآف من عند النيب )ص( ٤با أمرتو اآلايت ابّّاألنفاؿ/ ﴾َيْستَػْغِفُروفَ 

 ﴾ؤَصِْٔبً فٌََّاٗبً ًَبَٕ َْٖٓ ُّؾِتُّ ال اَُِّوَ بَِّٕ ؤَٗلََُيُْْ بٌََُّٕٗقْزَ اَُّنَِّٖ ػَْٖ رُغَبكٍِْ ًَال﴿ - ٚٓٔ
 َأْحَسنُتمْ  َأْحَسنُتمْ  ِإفْ ﴿ كقولو عليها راجعان  كاب٥با لكوف إٔب النفس ا٣بيانة كنسبة ، ٱبونوف : ََيَْتانُوفَ 

 أنفسهم خانوا ا٢بقيقة ُب كلكنهم ظاىرال ُب غّبىم خانوا ىم ، ٕاإلسراء/ ﴾فَػَلَها َأَسْأمتُْ  َوِإفْ  ألَنُفِسُكمْ 
 يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿ النفس على يعود ا٤بعصية أضرار ألف للنفس خيانة ىي  معصية ككل ، كظلموىا

 خيانة فإهنا اجملتمع على ا٤بعصية أضرار عادت كإذا ، ُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ  فَػَقدْ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ 
 اآلخرين على كاحد فتعدم كىكذا ، مشَبكة مصاّب ك٥بم احدةك  إنسانية نفس اعتبارىاب للمجتمع

 خيانة على ستعدادا لو فيكوف كاحدة نفس خاف من ألنو اإلنسانية للنفس خيانة يعد ك٫بوىا بسرقة
ٍافى اً )مىٍن  :ف غرر الكم النفوس، كل  بىلي )ٯبيٍ  : )ع( الصادؽ اإلماـ وعن ، ا٣ٍبًيىاٍنىًة( ُبٍ  كىقىعى  اًبألىمىاٍنىةً  ٍستػىهى

عىةو  عىلىى اٍلميٍؤًمني  ( ا٣ٍبًيىانىةى  إالَّ  كيلًٌ طىًبيػٍ  أَثِيمًا( َخوَّانً  َكافَ  َمنْ  َيُِب   ال اّلِلََّ  )ِإفَّ  ُِٕ/ٕٓالبحار كىاٍلكىًذبى
 ال كللا ، طبعهم ُب عليها عتادكااك  اب٣بيانة كمستمركف كالذنب اإلٍب فيهم ثبت من يسخط للا إفٌ 

 .يعتوطب ىكذا كانت من ٰبب
 ﴾ُٓؾِْـبً َّؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب اَُِّوُ ًًََبَٕ اُْوٌٍَِْ ِْٖٓ َّوْػََ ال َٓب ُّجَِّْزٌَُٕ بِمْ َٓؼَيُْْ ًَىٌَُ اَُِّوِ ِْٖٓ ََّْزَقْلٌَُٕ ًَال اُنَّبًِ ِْٖٓ ََّْزَقْلٌَُٕ﴿ - ٛٓٔ

من للا كىو عليهم  : يستَبكف خيانتهم كفسادىم خوفان كحياءن من الناس ، كال يستَبكف َيْسَتْخُفوفَ 
 يَػْرَضى ال َما يُػبَػيُِّتوفَ  ِإذْ  َمَعُهمْ  )َوُىوَ ا منو كٱباؼ من عقابو يى حٍ تى سٍ شهيد كرقيب كىو أحق أبف يي 

كيدبركف ُب  يُػبَػيُِّتوَف( )ِإذْ كللا معهم كىو أقرب إليهم من حبل الوريد كيراقب أعما٥بم  اْلَقْوِؿ( ِمنْ 
ا يضمركف ُب السر كا٣بفاء كيتحدثوف ما ال يرضى للا أقوا٥بم ا٣بفاء ا٢بيل كيسمع ما يكذبوف كم

فهو يعلم منهم كل  مُِيطاً( يَػْعَمُلوفَ  مبَا اّلِلَُّ  )وََكافَ من رمي الربمء كشهادة الزكر كا٢بلف الكاذب 
: ىذا من ضعف اإلٲباف أف تكوف ٨بافة ا٣بلق أعظم من ٨بافة  فائدة .شيء كال يفوت عنو شيء
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ا  ٍسًتٍخفىٍاؼي كىاالً  ،هًبىا يىٍستىًخفَّ  حىٌبَّ  قىٍا٥بىىاٍ  مىنٍ  تػىنػٍفىعي  للاي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  تزىٍاؿي  : )الى  يب )ص(عن الن .للا ًٕبىقًٌهى
يهي(  كىالى  يػيٍنًكريهي  فىبل اًبٍلمىعىٍاًصي اٍلعىمىلى  ييٍظًهرى  أىفٍ  ، ٌٍب حٌذر ا٤بؤمنْب من ُِّ/ّىيبَب الَبغيب كاليػيغىّبًٌ

 ء ا٣بوانْب كضعفاء اإلٲباف فقاؿ: مساعدة ىؤال
 ﴾ًًَِْالً ػََِْْيِْْ ٌٌَُُّٕ َْٖٓ ؤَّْ اُْوَِْبَٓخِ ٌََّّْ ػَنْيُْْ اَُِّوَ ُّغَبكٍُِ كََْٖٔ اُلَُّْْٗب اُْؾََْبحِ كِِ ػَنْيُْْ عَبكَُْزُْْ ىَاُالءِ ىَبؤَْٗزُْْ﴿ - ٜٓٔ

، كنفعو ذلك ُب حدكد مصاّب ا٢بياة قد ٯبد ا٣بائن اتاؿ من ينخدع بو كيدافع عنو بعض الناس 
ُهمْ  اّلِلََّ  َُيَاِدؿُ  )َفَمنْ الدنيا ا٤بؤقتة الٍب القدر ٥با عند للا أما غدان  فمن يدافع عنهم  اْلِقَياَمِة( يَػْوـَ  َعنػْ

ـْ ُب اآلخرة إذا أخذىم للا بعذابو ؟ كحساب اآلخرة أىم من حساب الدنيا   َعَلْيِهمْ  َيُكوفُ  َمنْ  )َأ
 نتقامو ؟اإذ ال ككيل كال كفيل ٥بم فمن يتؤب الدفاع عنهم من أبس للا ك  (وَِكيبلً 

 ﴾هَؽِْٔبً ؿَلٌُهاً اَُِّوَ َّغِلْ اَُِّوَ ََّْزَـْلِوْ صَُّْ َٗلََْوُ َّظِِْْْ ؤًَْ ٌٍُءاً َّؼََْْٔ ًََْٖٓ﴿ - ٓٔٔ
 )َأوْ قبائح يسوء بو غّبه بظلم غّبه كاإلضرار ابآلخرين كىو جامع ألنواع ال ُسوءًا( يَػْعَملْ  َوَمنْ )

، كإهتاـ برمء أك يرتكب جرٲبة يظلم هبا نفسو كشرب ا٣بمر ، ككل من يظلم نفسو نَػْفَسُو(  َيْظِلمْ 
يشعر بتجاكزه ٢بدكد للا  رَِحيماً( َغُفوراً  اّلِلََّ  َيَِدْ  اّلِلََّ  َيْستَػْغِفرْ  )ثَّ يظلم غّبه بشكل من األشكاؿ 

السيء كإساءة األدب مع ربو ، ٍب يتوب من ذنبو كينيب إٔب ربو  كيعَبؼ بذنبو كيندـ على فعلو
كيستغفره أف يسا٧بو على ذنبو ٯبد للا عظيم ا٤بغفرة كاسع الرٞبة ، كرٞبتو كسعت كل شيء ، كىذا 

ٯبد التائب ا٤بستغفر أتثّب ا٤بغفرة ُب نفسو بكراىة الذنب ، كٯبد  رَِحيمًا( َغُفوراً  اّلِلََّ  )َيَِدْ معُب 
 ٰبيٍرىـً  ٓبىٍ  رى اٍ فى غٍ تً االسٍ  أيٍعًطيى  : )مىنٍ ٖ٘ٔف هنج الببلغة حكمالرٞبة ابلرغبة ُب األعماؿ الصا٢بة،  أتثّب

ٍغًفرىةى ٍب تبل اآلية( : ىو اإلضرار ابلغّب ، الفرؽ بي السوء وظلم النفس: السوء -ٔفائدة:  .اٍلمى
إنو من ظلم نفسو فإنو يظلم من الكبائر، ف)ظلم النفس( كقد يكوف السوء أىوف من الظلم ألف 

: من يعمل معصية صغّبة أك كبّبة ٍب يندـ صادقان كيستغفر للا ٯبد للا غفوران مبعىنغّبه )أك( 
 وابى وا أبٍ عي فػى إدٍ )عن النيب )ص(  ُّٓآؿ عمراف/( كىمىٍن يػىٍغًفري الذُّنيوبى ًإالَّ اَللَّي كقولو )  .لذنوبو رحيمان بو

  .ّٕٖ/ُمستدرؾ الوسائل( ارً فى غٍ تً السٍ  اببلايى البى 
 ﴾ؽٌَِْٔبً ػَِِْٔبً اَُِّوُ ًًََبَٕ َٗلَِْوِ ػَََِ ٌََِّْجُوُ كَةََِّٗٔب بِصْٔبً ٌََِّْتْ ًََْٖٓ﴿ - ٔٔٔ

 عاقلو  كأمُّ  الرجل: قاؿ نفسك، إٔب تسيء ال لو: قاؿ للا رسوؿ صاحب اي عظِب :ذر ألب رجل قاؿ
 ال املعىن ،ُُِالتفسّب ا٤ببْب ص ،نفسو إٔب ساءأ فقد للا يعصي من كل ييسيء إٔب نفسو؟ قاؿ:

َا،  ُْٔاألنعاـ/ ﴾ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزرَةٌ  َتِزرُ  َوال﴿ كقولو فاعلو إالٌ  ابإلٍب يؤاخذ  نَػْفِسِو( َعَلى َيْكِسُبوُ  )فَِإمنَّ
 َبلْ ﴿ الفرد على الذنوب أضرار من .كإجبار إكراه دكف إبرادتو ا٤بعاصي على يقدـ أم: َيْكِسب

اٍ  )َمتصر( ٛٚٔف هنج الببلغة خطبة، ُْا٤بطففْب/ ﴾َيْكِسُبوفَ  َكانُوا َما قُػُلوِبِمْ  َعَلى افَ رَ   نًٍعمىةه  زىاٍلىتٍ  )فىمى
ا ًبذينيوبو  ًإالَّ  عىٍيشو  نىضىٍارىةي  كىالى  ـو لًٍلعىًبيدً ) ًاٍجتػىرىحيوىى ي ، كقولو )ْٔفصلت/ (كىمىا رىبُّكى ًبظىبلَّ ًإفَّ اَللَّى الى يػيغىّبًٌ
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يكا مىا أبًىنٍػفيًسًهمٍ  قلة التوفيق ُب ما ينفعو ، ٱبفى عليو  :ومن األضرار ،ُُالرعد/( مىا ًبقىٍوـو حىٌبَّ يػيغىّبًٌ
 كمن ، كاألحزاف كا٥بمـو ُب الكركب فيبتلى الذنوب مع يتساىل ، اإل٥بية الرعاية عنو ، ترفع ا٢بق

 لباس عليو كيكوف كاألرؽ ابلقلق ليتي بػي اللا  صدره كيضيع كقتو، كمن أعرض عن ضاؽ ا٢بق تعٌدل
كيزداد ظلمو كتتنحس أايمو، كيكثر  رٞبتو كتقل تفكّبه كيفسد قلبو كيقسو ، برأيو كيتطٌرؼ ، الذؿ

 يىًعيشي  ٩بَّن أىٍكثػىري  اًبلذُّنيوبً  ٲبىيوتي  )ًمنٍ  : الصادؽ )ع( عن اإلماـ ..عمره كُب رزقو ُب الربكة فراغو ، كٛبحق
  ٦بازاتو ُب عليمان بفعلو حكيمان  َحِكيماً( َعِليماً  اّلِلَُّ  )وََكافَ  .ّْٓ/ّٕالبحار ٍعمار(اًبالى 

 ﴾ُٓجِْنبً ًَبِصْٔبً ثُيْزَبٗبً اؽْزََََٔ كَوَلْ ثَوِّئبً ثِوِ َّوِّْ صَُّْ بِصْٔبً ؤًَْ فَـِْئَخً ٌََِّْتْ ًََْٖٓ﴿ - ٕٔٔ
 ا٤بعصية ىي : اْلطيئة إف : واإلث( طيئةاْل بي )الفرؽ : كقيل ، كبّبان  ذنبان صغّبان أك إٜبان  من يفعل

 الواجبات بعض كَبؾ ، خاصة تضر نفسو فهي نفسو العاصي اإلنساف آاثرىا الٍب ال تتجاكز
 اآلخرين على كآاثرىا السيئة كاب٥با يستمر كيتوسع معصية : اإلث أف حْب ُب ، كالصـو كأكل ا٤بيتة

 ظلمان  بو كيتهمو برمء ٍب ينسبو إٔب َبرِيئاً( ِبوِ  يَػْرـِ  )ثَّ حق كالسرقة  بغّب كالقتل للنفس اَبمة ،
 ك٠بي ، كاحد آف ُب كٝبع بْب رذيلتْب نفسو كلف فقد ُمِبيناً( َوِإَْثاً  بُػْهَتانً  اْحَتَملَ  )فَػَقدْ  كعدكاانن 
 ، كيندىش كيتحٌّب  منو يبهت ٠باعو عند كلكن غافل كىو غّبؾ على كذب ألنو :بتانً  البهتاف
 )اٍلًغيبىةي  : عن اإلماـ الصادؽ )ع( ا٤بتعمد ، كغّب ا٤بتعمد الذنب : واْلطيئة عمد، عن الذنب : واإلث

تػىرىهي  كىقىدٍ  ًفٍيوً  ىيوى  مىا أىًخيكى  ُب  تػىقيوؿى  أىفٍ  ًلكى اٍلبػيٍهتىٍافي  ًفٍيوً  لىٍيسى  مىاٍ  قػيٍلتى  ، أىمٍَّا ًإذىاٍ  كى عىلىيٍ  للاي  سى  ذكر ٍب فىذى
)ًإفَّ  :عن اإلماـ الصادؽ )ع(، َوِإَْثاً( )بُػْهَتانً  .يدؿ أنو من الكبائر كىذا ْٗٓ/ُنور الثقلْب اآلية(

( ًجبىٍاؿو  ًمنٍ  أىثٍػقىلي  اٍلربىًٍمءً  عىلىى اٍلبػيٍهتىٍافى   .ُْٖ/ِتفسّب النور رىٍاًسيىٍاتو
 ػََِْْيَ اَُِّوُ ًَؤَٗيٍََ شَِْءٍ ِْٖٓ َّؼُوًَُّٗيَ ًََٓب ؤَٗلََُيُْْ بِالَّ ُّؼٌَُِِّٕ ًََٓب ؼٌُِِّىَُّ ؤَْٕ ِٓنْيُْْ ؿَبئِلَخٌ َُئََّذْ ًَهَؽَْٔزُوُ ػََِْْيَ اَُِّوِ كَؼَُْ ًٌََُْال﴿-ٖٔٔ

 ﴾ػَظِْٔبً ػََِْْيَ اَُِّوِ كَؼَُْ ًًََبَٕ رَؼَُِْْ رٌَُْٖ َُْْ َٓب ًَػَََِّٔيَ ًَاُْؾٌَِْٔخَ اٌُِْزَبةَ
ة عن ا٣بطأ كالتسديد كالتأييد اإل٥بي ، فكانت كلوال فضل للا عليك ابلنبوة كالوحي كرٞبتو ابلعصم

للنيب )ص( عصمتاف : عصمة ذاتية كعصمة خارجية ابلوحي ، ٥بمت ٝباعة منهم أف يضلوؾ عن 
 ِمنْ  َيُضر وَنكَ  َوَما َأنُفَسُهمْ  ِإالَّ  ُيِضل وفَ  )َوَماا٢بق كتشويو ا٢بقيقة ، كٱبدعوؾ كيقلبوا عليك ا٤بوازين 

إضبل٥بم راجع عليهم كما يضركنك اي دمحم مطلقان ألف للا معك يدافع عنك  ُب حْب كابؿ َشْيٍء(
، عمومان فكيف يَبكك ببل ٞباية كرعاية كىداية فهو  ّٖا٢بج/ ﴾آَمُنوا الَِّذينَ  َعنْ  يَُداِفعُ  اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿

يضلونك كللا أنزؿ فكيف  (َوالِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  اّلِلَُّ  َوأَنَزؿَ )حافظك كمسدًٌديؾ كانصرؾ 
القرآف كالسنة ا٢بكيمة كالسّبة ا٤بستقيمة أم السنة تنزؿ عليك   كىا٢بًٍٍكمىةى( عليك القرآف )اٍلًكتىابى 

كما ينزؿ القرآف ، كعلمك مقاصد الدين كفقو ا٢بياة كأسرار التشريع كفلسفة الوجود طبقان للحقيقة 
٤بطابقة ٤بصاّب الناس مع تتابع األجياؿ كموافقة للفطرة كسنن اإلجتماع كأعطاؾ جوامع الكلم ا
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كعلمك علم  ،منذ أف خلقك إٔب أف بعثك رسوالن كحٌب آخر عمرؾ (تَػْعَلمُ  َتُكنْ  لَْ  َما َوَعلََّمكَ )
 ُكْنتَ  َما﴿ا٤بخفيات كبعض الغيبيات كمن العلـو الواسعة كالكثّبة الٍب تيسعد العباد كتطٌور الببلد 

 .ِٓالشورل/ ﴾اإِلَيَافُ  َوال اْلِكَتابُ  َما َتْدِري
 )ص( للاً  رىسيوؿي  : )عىلَّمىًِب  اإلماـ علي )ع(، كإٔب ىذا يشّب  ٕالضحى/ ﴾فَػَهَدى َضاالا  َوَوَجَدؾَ ﴿

بو  كيلُّ  يػىٍفتىحي ٕبى ًمنٍ  ،ًمنى اٍلًعٍلمً  ابىٍبو  أىٍلفى  ( ، كالذم علمو بعض ٩با علمو للا )ص(  أىٍلفى  ابى بو ابى
عىلىٍيكى منذ أف خلقك إٔب أف بعثك رسوالن كحٌب  اَللًَّ  فىٍضلي  كىكىافى  (َعِظيماً  َعَلْيكَ  اّلِلَِّ  َفْضلُ  وََكافَ )

عىًظيمان ، إذ أرسلك للناس كافة فأنت رسوؿ عا٤بي كرسالتك عا٤بية كربنا رب  آخر عمرؾ ،
أقـو ، العا٤بْب، كجعل ُب رسالتك ا٥بداية كبغّبىا الضبلؿ كالغواية ، كقرآنك ا٤بنزؿ يهدم للٍب ىي 

، لذلك  ٕإبراىيم/ ﴾أَلزِيَدنَُّكمْ  َشَكْرمتُْ  لَِئنْ ﴿فأنت أعظم الناس شكران  على نعمو كفضلو 
ستمرت عليك النعم كداـ عليك الفضل ُب حياتك كموتك فجعل أفئدة من الناس هتوم إليك ا

يادة كهتتدم هبداؾ كتقتدم بك ، فيجب على أمتك أف يكونوا خّب أمة أخرجت للناس قدكة كق
ُتمْ ﴿كأسوة كرايدة كسيادة  رَ  ُكنػْ   .َُُآؿ عمراف/ ﴾..ِِبْلَمْعُروؼِ  ََتُْمُروفَ  ِللنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّةٍ  َخيػْ

 اَُِّوِ َٓوْػَبحِ اثْزِـَبءَ يَمَُِ َّلْؼََْ ًََْٖٓ اُنَّبًِ ثََْْٖ بِطْالػٍ ؤًَْ َٓؼْوًُفٍ ؤًَْ ثِظَلَهَخٍ ؤََٓوَ َْٖٓ بِالَّ َٗغٌَْاىُْْ ِْٖٓ ًَضِريٍ كِِ فَْْوَ ال﴿ - ٗٔٔ

 ﴾ػَظِْٔبً ؤَعْواً ُٗاْرِْوِ كٌَََْفَ
من عبلمات العاقل أف ال يتكلم إاٌل ٕباجتو كحجتو بدكف لغو ، ألف الكبلـ كالدكاء إذا كاف انفعان  

لىتىٍافً ف غرر الكمكاف شفاءن كإذا كاف خطاءن كاف داءن ،  ٍاًف فىًضيػٍ ًطقه ، فىًباٍلعىٍقًل : عىٍقله كىمىنٍ : )ًلئًلٍنسى
ٍنًطًق ييًفٍيدي  ،يىٍستىًفٍيدي  رًًه كىٜبىٍارًًه،  (كىاًبٍلمى يػٍرىان أىٍك شىر ان تػىبػىعىان آلاثٍى ٍاًف يىكيويفي خى  ِإفَّ ﴿كىاٍلكىبلىـي ًمٍن ًفٍعًل اإًلٍنسى
: ا٤بتناجْب أم  النجوى،  ّٔاإلسراء/ ﴾َمْسُئوالً  َعْنوُ  َكافَ  ُأْولَِئكَ  ُكل   َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّْمعَ 

: ال خّب ُب كثّب منها إما لغو ال فائدة فيو كىو ضياع  املعىنا٤بتحدثْب ابلسر بْب إثنْب أك أكثر ، 
تيمٍ  : )ًإذىا عن النيب )ص(للعمر كإما شر كمضرة كالكبلـ اـر أك التافو ،   يػىتػىنىٍاجىى فىبلى  ثىبلثىةه  كينػٍ

يػٍرى ُب  وعن اإلماـ علي )ع(ٰبيٍزًنيوي( ،  ذىًلكى  فىًإفَّ  ،  ٱبىٍتىًلطيويٍا اًبلٌنٍاسً حىٌبَّ  اآلخىرً  ديكفى  رىجيبلىفً  : )الى خى
( ، ٍب  ًطقه أىٍك ميٍستىًمعه كىاٍعو ٍاًت ًإالَّ ًلرىجيلىٍْبً : عىٍآبه انٍى  ِبَصَدَقٍة( َأَمرَ  َمنْ  )ِإالَّ ستثُب تعأب فقاؿ ااٍلمينىٍاجى

اف ، كالكلمة الطيبة صدقة كالنصيحة صدقة كاألمر اب٤بعركؼ صدقة من ماؿ أك علم أك أم نفع ك
: معُب عاـ ىو كل عمل خّب من قوؿ أك فعل يعود ابلنفع  والَصَدَقةكالنهي عن ا٤بنكر صدقة ، 

إسم جامع لكل ما ىو حسن عقبلن كشرعان  َمْعُروٍؼ( )َأوْ على من أعطى كأخذ كحٌفز من ٠بع 
كذكر األمر اب٤بعركؼ كٓب يذكر النهي عن ا٤بنكر ، كذلك ألف ترؾ  ثناف،اكعرفان كال ٱبتلف فيو 

ا٤بنهيات من ا٤بعركؼ ، كال يتم فعل ا٣بّب إاٌل بَبؾ الشر ، كىناؾ من أيمر اب٤بعركؼ كلكن ييسيء 
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 : )قيلٍ  ف الديثأسلوبو مع ا٤بأمور بو عندما ٯبهل فن الطرح كيفقد أتثّبه على القلوب لذلك جاء 
يػٍرىان   .النَّاِس( بَػْيَ  ِإْصبلحٍ  )َأوْ ًإٍصًمٍت(  أىكٍ  خى

قىًة ًإٍصبلىحي ذىٍاًت اٍلبػىٍْبً( عن النيب )ص( ثنْب( ا: )ًإٍصبلىحي ذىٍاًت اٍلبػىٍْبً )بْب وعنو )ص(: )أىٍفضىلي الصَّدى
( ا٤بستحباف فهو يَبؾ آاثره اإلٯبابية الطيبة على ن فس الفرد أىٍفضىلي ًمٍن عىٍامًَّة الصَّبلىًة كىالصَّيىاٍـً

كمن يفعل ىذه األعماؿ  َعِظيمًا( َأْجراً  نُػْؤتِيوِ  َفَسْوؼَ  اّلِلَِّ  َمْرَضاةِ  اْبِتَغاءَ  َذِلكَ  يَػْفَعلْ  )َوَمنْ كاجملتمع 
الصا٢بة كغّبىا لوجو للا كطلب مرضاتو فإف للا سيؤتيو الثواب العظيم كاألجر ا١بزيل ك)ًرضىٍا للاي 

ُتمْ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػ َها َيَ ﴿: فائدة .مىٍقريكيفه ًبطىٍاعىًتًو(  َوَمْعِصَيةِ  َواْلُعْدَوافِ  ِِبإِلثِْ  تَػتَػَناَجْوا َفبل تَػَناَجيػْ
ٍاًد  للاً  وؿى رسي  ، )إفَّ ٗاجملادلة/ ﴾َوالتػَّْقَوى ِِبْلِبِّ  َوتَػَناَجْوا الرَُّسوؿِ  )ص(: نػىهىى عىٍن اٍلًقٍيًل كىاٍلقىٍاًؿ كىفىسى

ثػٍ  ٍاًؿ كىكى يػٍرى  ال) اؿى قى  للاً  ابً تى كً   نٍ ذا مً ىى  نى وا أيٍ الي قى فػى ( غً اًر الفى  بلـي رىًة السُّؤىٍاًؿ )الكى اٍلمى  ًمنٍ  كىًثّبو  ُب  خى
 .ُٗٔ/ِكنز الدقائق( ٪بىٍوىاىيمٍ 
 ﴾َٓظِرياً ًٍََبءَدْ عَيَنََّْ ًَُٗظِِْوِ رٌََََُّ َٓب ٌَُُِّٗوِ نيَأُُْآِْنِ ٍَجَِِْ ؿَْْوَ ًََّزَّجِغْ اُْيُلٍَ َُوُ رَجَََّْٖ َٓب ثَؼْلِ ِْٖٓ اُوٌٍٍََُّ ُّشَبهِنْ ًََْٖٓ﴿ - ٘ٔٔ
: ٱبالف مع العداكة ، كا٤بشاققة ٥با عدة أكجو : منها ٙبريف الدين كتربير ا٢براـ كا٢بيل  ُيَشاِققْ 

ا٤بعُب : كمن ٱبالف الرسوؿ كيعانده كيعاديو من بعد ما ظهر لو ا٢بق اب٤بعجزات  .الشرعية.. إْب
رَ  )َويَػتَِّبعْ ئل البينات كالدال يسلك طريقان غّب طريق ا٤بؤمنْب كيتبع منهاجان غّب  اْلُمْؤِمِنَي( َسِبيلِ  َغيػْ

منهاجهم كعقائد غّب عقائدىم كأعماؿ غّب أعما٥بم كأخبلؽ غّب أخبلقهم ، فهو ٱبالف أسس 
( َما )نُػَولِّوِ العقيدة كيعارض ثوابتها الصحيحة تعصبان كعنادان  ىذا بياف لسنة للا ُب عمل  تَػَوىلَّ

، َُُاألنعاـ/ ﴾يَػْعَمُهوفَ  طُْغَياهِنِمْ  ِف  َوَنَذرُُىمْ ﴿عتمد عليو ااإلنساف أم نَبكو كما إختار لنفسو ك 
 الًَّذمٍ ) عن اإلماـ علي )ع(:فىا١بٍىٍوري عىلىٍيًو أىٍضيىٍق( ،  ،فبل نوفقو للخّب كىكذا )مىٍن ضىٍاؽى عىلىٍيًو ا٢بٍىقُّ 

، فجزاؤه ِّٗ/ٕٕالبحار( كىالًَّذٍم الى يػىنػٍفىعيوي اٍليىًقٍْبي يىضيرُّهي الش كي  ،الضَّبلىلىةي  تىضيرُّهي  ا٥ٍبيدىلٍ  وً بً  يمي قً تى سٍ يى  الى 
،  ٓالصف/ ﴾قُػُلوبَػُهمْ  اّلِلَُّ  َأزَاغَ  زَاُغوا فَػَلمَّا﴿أف يبقى ُب ضبللو حائران كيزداد ضبلالن إٔب ضبللو 

ٍرءي  كم:ف غرر ال، ىذا جزاؤه ُب الدنيا  (َمِصرياً  َوَساَءتْ  َجَهنَّمَ  َوُنْصِلوِ )نىفسىوي( ،  يىضىعي  حىٍيثي  )اٍلمى
 .فإف طريقو الضاؿ أدل بو إٔب عقوبة ُب اآلخرة ىي جهنم فهي مصّبه البلئق بو كساءت مصّبان 

كما : فمن إعتز ٗباؿ أك منصب أك قدرة أك عشّبة كٚبلى عن عزة للا ، ٚبلَّ للا عنو كتركو  فائدة
تَػُغوفَ ﴿تواله كإعتز بو  يعاً  ّلِِلَِّ  اْلِعزَّةَ  َفِإفَّ  اْلِعزَّةَ  ِعْنَدُىمْ  أَيَػبػْ  : )مىنً ف غرر الكم،  ُّٗالنساء/ ﴾مجَِ

( ،  أىٍىلىكىوي  للاً  ًبغىٍّبً  ًإٍعتػىزَّ  لًٍيله( اٍلقيٍدرىةً  ٙبىٍتى  دىٍاًخله  عىزًٍيزو  : )كيلُّ عن اإلماـ علي )ع(الًعزُّ وؿ ٙبف العق فىذى
 .ُّٓص

 ﴾ثَؼِْلاً ػَالالً ػَََّ كَوَلْ ثِبَُِّوِ ُّشْوِىْ ًََْٖٓ َّشَبءُ َُِْٖٔ مَُِيَ كًَُٕ َٓب ًََّـْلِوُ ثِوِ ُّشْوَىَ ؤَْٕ َّـْلِوُ ال اَُِّوَ بَِّٕ﴿ - ٙٔٔ
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أف تتخذ أ٥بة صرٰبة مع للا تشركها ُب عبادة للا ، عندئذو ٓب ينفرد للا ابأللوىية  )الشرؾ(
:  )والشرؾ(عَباؼ لبعض البشر ٖبصائص الربوبية فالشرؾ اب أقرب إٔب الكفر ، دية، كاالكالعبو 

٫براؼ رئيسي ال يصلح معو عمل كالذم يذىب إٔب ا٤بشرؽ كىو يريد ا٤بغرب ، ككذلك الشرؾ ا
ستئصا٥با ا! ٕبيث ال ٲبكن تصحيح ىذه ا٤بسّبة كعلينا يريد بو للا كىو متعلق ابلشيطافالذم 
٫براؼ إاٌل كجذكره ٩بتدة من ا٫برافات البشر متفرعة عنو ، كليس ىناؾ اها ٛبامان ، أما سائر كتبديل

أصل الشرؾ اب، فمشاقة الرسوؿ ك٨بالفتو شرؾ ، كإٚباذ منهج غّب منهج للا شرؾ، كرفع راية غّب 
ريف أك إسبلمية شرؾ ، كتوٕب أعداء للا شرؾ ، كطاعة أم ٨بلوؽ فيو معصية للا شرؾ ، كأم ٙب

ستكبار على الناس شرؾ ، كاإلٲباف ابلعنصرية كالطبقية كإتباع ا٥بول تغيّب ٤بنهج للا شرؾ، كاال
عتقاد كخلل ُب ك٘بسيد األان شرؾ كلكنو )شرؾ خفي( ك )الشرؾ ا١بلي( الواضح يعمل خلل ُب اال

مل مع للا التوحيد فتتساكل صفات ا٤بخلوؽ اب٣بالق، فمن أبعد الضبلؿ كأعظم الظلم أف نتعا
 ُيْشِرؾْ  )َوَمنْ كفضلو كعظمتو بتصغّب صفاتو كصرؼ شيء منها للمخلوؽ الٍب كل نعمو من للا 

بتعد عن ا٢بق بيعدان شاسعان ، فإف الشرؾ أعظم أنواع الضبللة اك  بَِعيداً( َضبلالً  َضلَّ  فَػَقدْ  ِِبّلِلَِّ 
التوحيد أحسن ا٢بسنات كقولو ، كالشرؾ أقبح الرذائل كما أف  ستقامةكأبعدىا عن الصواب كاال

  .ْٖالنساء/ ﴾َعِظيماً  ِإَْثاً  افْػتَػَرى فَػَقدْ  ِِبّلِلَِّ  ُيْشِرؾْ  َوَمنْ ﴿تعأب : 
إف الشرؾ منتهى فساد الركح كضبلؿ العقوؿ كعذاب النفس كتلويث الفطرة ٕبيث ال تصلح أبدان ، 

ٌلع إٔب اآلفاؽ العليا ، كيعمل فيكوف الشرؾ يصد عن ا٥بداية كٲبنع ا٤بسّب ٫بو الكماؿ كيعرقل التط
ضطراب ُب اخلل ُب التفكّب كُب التدبّب كُب التقدير ، كيشوش عنده رؤية ا٤بوازين الصحيحة ك 

 ُدوفَ  َما )َويَػْغِفرُ ا٤بعايّب الدقيقة فيعيش ا٤بشرؾ الدىاء مع ا٣ببث كيبتعد عن الذكاء كاإلصبلح 
ْرؾَ ﴿راف ألف ككفى بذلك صارفان عن الغف َيَشاُء( ِلَمنْ  َذِلكَ  ، فكل  ُّلقماف/ ﴾َعِظيمٌ  َلظُْلمٌ  الشِّ

ما غّب الشرؾ الصريح ا١بلي الواضح فهو دكف الشرؾ ا٣بفي ُب كرب ا٤بعصية ، كيغفر ما دكف 
عن أدٗب ما يكوف بو  ُسئل اإلماـ الصادؽ )ع( .الشرؾ الصريح الواضح ٩بن تتوفر فيهم شركط ا٤بغفرة

: وعنو )ع( ّٕٗ/ِالكاُب عىلىٍيًو( أىبٍػغىضى  أىكٍ  عىلىٍيوً  فىأىحىبَّ  رىٍأاين  ابٍػتىدىعى  اإلنساف مشركان فقاؿ )ع( : )مىنً 
: )ًإايٍَّؾى وعن النيب )ص( .الشرؾ ا٣بفي ،ا٤بصدر السابق )ييًطٍيعي الشٍَّيطىٍافى ًمٍن حىٍيثي الى يػىٍعلىٍم فػىييٍشرًٍؾ(

ٍرؾى ا٣بٍىفً  ري ًمٍنوي فىًإفَّ ًفٍيًو الشًٌ ( كىمىٍا يػيٍعتىذى  نيٍشرًؾى  أىفٍ  ًبكى  نػىعيوذي  ًإانٍَّ  : )اللَّهيمَّ وعنو )ص(، ََِصٖٕالبحاريُّ
ا كىنىٍستػىٍغًفريؾى  ، نػىٍعلىميوي  كى٫بىٍني  ًبكى    .ْٖٖٗكنز العماؿ خرب  نػىٍعلىميوي( الى  ًلمى

ىذه اآلية تشحن النفس ابألمل كالرجاء كقد تكوف  ْٖتقدـ ا٤بوضوع ُب النساء/ -ٔفائدة: 
: أٌف والسبب ف التكريرتكرر النهي عن الشرؾ ُب القرآف أبساليب متنوعة  -ٕ .أرجى آية

القرآف ليس كتاابن مبٌوابن تبويبان فنيان يذكر ا٤بسألة مرة كاحدة كيرجع إليها طالبها عند ا٢باجة إليها ، 
ا٘ب الٍب يراد ، كإ٭با تطلب ا٥بداية إبيراد ا٤بع ُٖٓالبقرة/ ﴾ِللنَّاسِ  ُىًدى﴿كإ٭با القرآف كتاب ىداية 

إيداعها ُب النفوس ُب كل سياؽ يعدُّىا كيهيؤىا لقبوؿ ا٤بعُب ا٤براد ، كإ٭ٌبا يتم ذلك بتكرير ا٤بقاصد 
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 اْلُقْرآفِ  َىَذا ِف  َصرَّفْػَنا َوَلَقدْ ﴿األساسية ، كال ٲبكن أف تتمكن دعوة عامة إاٌل ابلتكرير كقولو 
ذاىب الدينية كالسياسية عرفوا سنن اإلجتماع كطبائع ، لذلك نرل أىل ا٤بُْاإلسراء/ ﴾لَِيذَّكَُّروا

البشر كأخبلقهم يكرركف مقاصدىم ُب كلًٌ ما ينشركنو ُب صحفهم ككسائل اإلعبلـ للتأثّب ُب 
كالشرؾ أمره خطّب ألنو رؤية ضالة كغّب كاضحة عن جبلؿ للا كعظمتو ، فينظر إٔب  -ٖ .الناس

عض ٨بلوقاتو كىذا إنكار ضمِب لوجود للا ، فهو منتهى للا سبحانو ُب مستول ال يرتفع فيو عن ب
 .فساد األركاح كضبلؿ العقوؿ كقسوة القلوب كخسراف العواقب

 ﴾َٓوِّلاً شَْْـَبٗبً بِالَّ َّلْػٌَُٕ ًَبِْٕ بَِٗبصبً بِالَّ كًُِٗوِ ِْٖٓ َّلْػٌَُٕ بِْٕ﴿ - ٚٔٔ
البعيد كالضياع الشديد ، فيعيش الضاؿ ذكرت اآلية السابقة أف الشرؾ يعِب الضبلؿ الكبّب كالوىم 

بعيدان عن مقتضيات الفطرة فتضطرب نفسو كيقلق قلبو كال يستقيم فكره كسلوكو ، فيكوف من 
: ٪بد ا٤بشركْب يعبدكف ا٤ببلئكة على أهنا إانث كىم  ومثاؿ على ذلكا٣باسرين ُب عاقبة أمره ، 

العٌزل كمناة ، كمع مركر األجياؿ ساقهم بنات للا فلذلك ٠بوا األصناـ تسمية اإلانث كالبلت ك 
 َمرِيدًا( َشْيطَانً  ِإالَّ  َيْدُعوفَ  )ِإفْ ضبلؿ الشرؾ إٔب ضبلؿ أبعد منو فإعتقدكا أهنا آ٥بة ٚبلق كترزؽ 

: مرد على  واملريدكا٤بارد كا٤بتمرد على الشيء إذا مرف عليو حٌب صار أيتيو ببل تكٌلف ، املريد 
: كما يعبدكف من دكف للا  واملعىنستكرب عن طاعة للا ، اؿ حٌب ٛبرد ك اإلغواء كٛبرف على اإلضبل

 هبا كإغراكم بعبادهتا أمركم أبنواع الضبلالت فعليكم أف تعرفوا أهنا من دكافع الشيطاف ا٤بتمرد كىو
 تعبّب َيْدُعوَف( )َوِإفْ  تكلف ببل تؤدكهنا عادة أصبحت حٌب مشركة ضالة عبادة ٥با طاعتكم فكانت

 كاقعية عقيدة كليست ا٢باجة حْب صادر دعاء ٦برد عبادهتم أف لبياف ابلدعاء كالطاعة لعبادةا عن
 .كاإلنس ا١بن من خبيث فاسد كل على ييطلقمعُب عاـ  والشيطاف علمية
 ﴾َٓلْوًُػبً َٗظِْجبً ػِجَبكِىَ ِْٖٓ ألَرَّقِنََّٕ ًَهَبٍَ اَُِّوُ َُؼَنَوُ﴿ - ٛٔٔ
 كالسهم الواجبة ا٢بصة :املفروض النصيب ، كاإلىانة السخط مع لرٞبةا عن كاإلبعاد الطرد :اللعن

 الضالْب للا عباد من لنفسو معينان  قدران  أيخذ أف الشيطاف فرض أم ، الشيطاف أطاع ٩بن ا٤بعْب

 فأقسم رٞبتو فيوضات عن كأبعده للا طرده :واملعىن .ا٤بهتدين ا٤بخلصْب عباده  كيَبؾ ا٤بفسدين،

 نصيبان  ، رٞبتك من أجلهم من أبعدتِب الذين عبادؾ ألٚبذف من قائبلن : ا٣ببيث تمردا٤ب الشيطاف

 كالبغاة العصاة كىم حصٍب من كيكونوف عبادٌب إٔب أدعوىم الضالْب عبادؾ من معلومة مقدرة كحصة

-ِٖص/ ﴾اْلُمْخَلِصيَ  ُهمْ ِمنػْ  ِعَباَدؾَ  ِإالَّ  ، َأمْجَِعيَ  ألْغِويَػنػَُّهمْ ﴿ كقولو مثلي كا٤بتمردكف كالعتاة كالطغاة
ينُ  ّلِِلَِّ  َأال﴿ ا٤بؤمنْب مراتب تتفاضل كبو ا٤بقربْب كعبادة الدين غاية اإلخبلص: صار لذلك ، ّٖ  الدِّ

( يىكيويفي  اإًلٍخبلىصً  )ُبٍ  :)ع( علي اإلماـ عن ، ّالزمر/ ﴾اْْلَاِلصُ  ف غرر  ،َّٗتنبيو ا٣بواطر ص ا٣بٍىبلىصي
 .(بْبرٌ ا٤بقي  دةي باى عً  ٍخبلىصي اإلً : )الكم
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 ِْٖٓ ًَُِّْبً اُشَّْْـَبَٕ َّزَّقِنْ ًََْٖٓ اَُِّوِ فَِْنَ كََُِْـَِّْوَُّٕ ًَُٓٓوََّٗيُْْ األَْٗؼَبِّ آمَإَ كََُِْجَزٌَُِّّٖ ًَُٓٓوََّٗيُْْ ًَألَٓنَِّْنَّيُْْ ًَألػَِِّنَّيُْْ﴿ - ٜٔٔ

 ﴾ُٓجِْنبً فَُْوَاٗبً فََِوَ كَوَلْ اَُِّوِ كًُِٕ
: إضبلؿ الشيطاف لئلنساف ابلوسوسة أف يزين لو ا٢بق ابطبلن ، كالباطل حقان أك يوٮبو  ألِضلَّنػَُّهمْ وَ 

هم عن طريق ا٥بداية كأحبب ٥بم الغواية ، أنو ال حق كال خّب كال حساب كال جنة كال انر ، ألصرفنَّ 
مكشوؼ فهو كأبعدىم عن سبيل للا كمنهجو كشريعتو ، كالشيطاف ُب صراحتو ىذه ىو عدكه 

كأعدىم  )َوألَمنِّيَػنػَُّهْم( .أفضل من شياطْب اإلنس ا٤بستورين كالعمبلء كا٣بونة كا١بواسيس كا٤بنافقْب
األما٘ب الواسعة ا٣بادعة الكاذبة كألقي ُب قلوهبم طوؿ ا٢بياة كبعد األمل كتسويف التوبة ، كٱبيل 

فمن  )َوآلُمَرنػَُّهْم(ء ألهنا موىومة لئلنساف إدراؾ ما يتمناه ابألمنيات الٍب ىي رأس ماؿ ا١بهبل
( آَذافَ  )فَػَليُػبَػتُِّكنَّ خالف أمر للا سهل عليو أف يستجيب ألمر الشيطاف  ليشقن أك  األَنْػَعاـِ

يقطعن آذاف ا٢بيواانت كىذه من أعمالو ا٤بعلنة الٍب يدعو الشيطاف أتباعو إٔب القياـ هبا كىي 
نساف ، فيكوف الشيطاف ىو الذم يتحكم هبم كيشرع ٥بم أعماؿ خرافية تؤذم ا٢بيواف كال تنفع اإل

ُفَّ  )َوآلُمَرنػَُّهمْ ا٢ببلؿ كا٢براـ كيلعب بعقو٥بم ما يشاء  ( َخْلقَ  فَػَليُػَغريِّ قىسىمه لو دالالت كاسعة  اّلِلَِّ
كمعا٘ب عميقة ظاىرىا خطّب كابطنها مرير ، كيشمل التغيّب للركح كا١بسد، كيتناكؿ ا٣بلقة الظاىرة  

نقبلب ا٤بقاييس الصحيحة ، كتغيّب اكيتناكؿ تغيّب ا٣بلقة الباطنة بتلويث الفطرة السليمة ك  كالوشم
 : عن الصادؽ )ع(دين للا القيم كأحكامو ، 

بتحليل ما حٌرـ للا كٙبرٙب ما أحل كا٤بثلة  ِٔٔ/ِكنز الدقائق  ُب االية )ييرًٍيدي تػىٍغًييػٍرى ًدٍيًن للًا كىأىٍمرًًه(
 ُكلَّ  َأْحَسنَ  الَِّذي﴿، كإٚباذ مناىج كضعية إ٢بادية تدعو إلطفاء نور للا ، كللا كاللواط كالسحاؽ

، كىؤالء يفسدكف كل شيء خلقو مثل تغيّب عقائد الناس الصحيحة ٕالسجدة/ ﴾َخَلَقوُ  َشْيءٍ 
كإشاعة الشكوؾ كالشبهات فيهم فتتغّب عقو٥بم كتضعف إرادهتم ٫بو ا٣بّب كسوقهم إٔب سبل الشر 

كليان كانصران كقائدان إبيثار ما  (اّلِلَِّ  ُدوفِ  ِمنْ  َولِّياً  الشَّْيطَافَ  يَػتَِّخذْ  َوَمنْ )خطط جهنمية متنوعة  تنفيذ
يدعو إليو على ما أمره للا بو ، كأنو يدعو على أنو إلو ييعبدكيطاع كأيمر كينهى من دكف للا 

تلك نتيجة طبيعية  (ُمِبيناً  ُخْسَرانً  َخِسرَ  فَػَقدْ ) ّْاألنعاـ/ ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َما الشَّْيطَافُ  ََلُمْ  َوزَيَّنَ ﴿
َفَمْا ٤بن يتخذ عدكه كليان كانصران ، كيَبؾ كليو ا٢بقيقي كانصره كىو خالقو كربو كمربيو للا هلالج لج ، 

 ال فَػُهمْ  أَنُفَسُهمْ  َخِسُروا ِذينَ الَّ ﴿كىًىيى نػىٍفًسٍي ؟!  ،كىأىٍخسىرى أىىىمَّ شىٍيءو  ،اْلَفْاِئَدُة َأْف َأْرَبَح ُكلَّ َشْيءٍ 
الشيطاف ُب صراحتو ىذه أفضل ألف مرة من العميل اتاؿ كا٣بائن فائدة :  .ُِاألنعاـ/ ﴾يُػْؤِمُنوفَ 

َا ْيِهمْ َعلَ  تَػْعَجلْ  َفبل ، َأزّاً  تَػُؤز ُىمْ  اْلَكاِفرِينَ  َعَلى الشََّياِطيَ  َأْرَسْلَنا َأنَّ  تَػرَ  َألَْ ﴿ا٤بنافق ا٤بتلوًٌف.   ِإمنَّ
 ْٖ-ّٖمرٙب/﴾َعّداً  ََلُمْ  نَػُعد  

 ﴾ؿُوًُهاً بِالَّ اُشَّْْـَبُٕ َّؼِلُىُْْ ًََٓب ًََُّٔنِّْيِْْ َّؼِلُىُْْ﴿ - ٕٓٔ
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: مواعده ىي كساكسو الشيطانية ببل كاسطة ، يعدىم ابلفوز كالسعادة ، كيزين ٥بم سبل  ِعُدُىمْ ي
لزا٘ب كشارب ا٣بمر مثبلن ٱبيل إليو أنو يتمتع ابللذائذ كلكنو الفساد على أهنا سبل النجاة كالتقدـ فا

أبهنم تقدميوف  )َوَُيَنِّيِهْم(ينسى تبعاهتا كأضرارىا الكثّبة ُب الدنيا كاآلخرة كمنها أنو يبتلى ابلكآبة 
: ا٣بداع كىو  الغرور ُغُرورًا( ِإالَّ  الشَّْيطَافُ  يَِعُدُىمْ  )َوَمامتطوركف كىم الفائزكف ُب الدنيا كاآلخرة 

: ما لو ظاىر ٧ببوب كابطن مكركه ،  والغرورإيهاـ النفع فيما فيو ضرر كىو اإلعجاب ُب الباطل 
 الشَّْيطَافُ ﴿ٯبعلهم يعيشوف األكىاـ ا٣بادعة كالسراب ، ككا٤برأة ا١بميلة ُب منبت السوء كقولو 

. إْب .فتقركا ، كٱبوفهم إذا جاىدكا قتلوااللا  إذا انفقوا ُب سبيل ، يىًعديىيمٍ  ِٖٔالبقرة/ ﴾اْلَفْقرَ  يَِعدُُكمْ 
، كعلة سلطاف الشيطاف على اإلنساف  ُٕٓ/آؿ عمراف ﴾َأْولَِياَءهُ  َُيَوِّؼُ  الشَّْيطَافُ  َذِلُكمْ  ِإمنََّا﴿

َها ُىوَ  ممَّنْ  ِِبآلِخَرةِ  يُػْؤِمنُ  َمنْ  لِنَػْعَلمَ  ِإالَّ  ُسْلطَافٍ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  َلوُ  َكافَ  َوَما﴿يفسره قولو   ِف  ِمنػْ
 اّلِلَُّ  َُيِْلفَ  َوَلنْ ﴿كعد للا اإلنساف ككعده الشيطاف إاٌل أف كعد للا حق فائدة:  .ُِ/سبأ ﴾َشكٍّ 
 .ُغُرورًا( ِإالَّ  الشَّْيطَافُ  يَِعُدُىمْ  )َوَما، ككعد الشيطاف الغركر كالكذب كالوىم  ْٕا٢بج/ ﴾َوْعَدهُ 
 ﴾َٓؾِْظبً ػَنْيَب َّغِلًَُٕ ًَال ُْعَيَنَّ َٓإًَْاىُْْ ؤًَُُْئِيَ﴿ - ٕٔٔ

، خاسركف ُب الدنيا  ُٗ/اجملادلة ﴾اْْلَاِسُروفَ  ُىمْ  الشَّْيطَافِ  ِحْزبَ  ِإفَّ  َأال الشَّْيطَافِ  ِحْزبُ  ُأْولَِئكَ ﴿
كاآلخرة ، خاسركف من ٝبيع الوجوه ، ففي الدنيا يعيشوف الضبلؿ كالضياع كالفساد فباعوا آخرهتم 

غّبىم ، كُب اآلخرة ال مفر ٥بم من عذاب جهنم كبئس ا٤بصّب ، كىكذا )الًَّذٍم بدنياىم أك بدنيا 
ٍرءي  أي( اٍلمى تىًهٍي الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى َها َيَُِدوفَ  )ال نىفسىوي  يىضىعي  حىٍيثي  الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ  مَِيصًا( َعنػْ

ٍامىةى كىاٍلوىٍيلى كيلُّوي ًلمىٍن  )ع(عن اإلماـ الصادؽ مهرابن كال ٨برجان كال منفذان يفركف منو ،  : )ًإفَّ ا٢بٍىٍسرىةى كىالنَّدى
تىًفٍع ٗبىٍا أىٍبصىرى ، كىمىٍن ٓبٍى يىٍدًر األىٍمري الًَّذٍم ىيوى عىلىٍيًو ميًقٍيمه ، أىنػىٍفعه ىيوى لىوي أىـٍ ضىرىره   .ُِٖ/ٗٔالبحار (ٓبٍى يػىنػٍ

 ؤَطْلَمُ ًََْٖٓ ؽَوّبً اَُِّوِ ًَػْلَ ؤَثَلاً كِْيَب فَبُِلَِّٖ األَْٗيَبه رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْوُِ عَنَّبدٍ ٍَنُلْفُِِيُْْ ؾَبدِاُظَّبُِ ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا ًَاَُّنَِّٖ﴿ - ٕٕٔ

 ﴾هِْالً اَُِّوِ ِْٖٓ
 أكدت ابلَبىيب، الَبغيب مقابلة النموذجية القرآنية الَببية طريقة على ، الوعيد سبحانو ذكر أف بعد
 العبادات تقَبف كذلك بينهما التفريق ٯبوز كال نسبة أية ٙبت الصاّب ابلعمل يقَبف افاإلٲب أف اآلية

 للا كعد كأكدت َحّقاً( اّلِلَِّ  )َوْعدَ ، كأكدت ٥بم جنات ا٣بلود  ابألفعاؿ كاألقواؿ ، اب٤بعامبلت
ستفهاـ معناه النفي أم ال ، إف اال قوالن  : ِقيبلً  ِقيبًل( اّلِلَِّ  ِمنْ  َأْصَدؽُ  )َوَمنْ  كأكدت ، ا٢بق الصادؽ

 ، كأتباعو لقرانئو خادعة كاذبة الشيطاف مواعيد يكشف للا أف كا٤بقصود ، للا من أحد أصدؽ قوالن 
 النيب عن ، ٖٕالنساء/ ﴾َحِديثاً  اّلِلَِّ  ِمنْ  َأْصَدؽُ  َوَمنْ ﴿كعد للا مبِب على الصدؽ التاـ ألكليائو  بينما
ا األيميورً  كىشىرُّ ( ص) ٧بيىمَّدو  ىىٍدمي  ا٥ٍبىٍدمً  كىأىٍحسىنى  ،للاً  ًكتىٍابي  ا٢بٍىًدٍيثً  أىٍصدىؽى  )ًإفَّ  :)ص( ٍتػيهى  كىكيلُّ  ،٧بيٍدىاثى
ثىةو   .ُِِ/ٕٕالبحار النَّاًر( ُب  ضىبلىلىةو  كىكيلُّ  ،ضىبلىلىةه  ًبٍدعىةو  كىكيلُّ  ،ًبٍدعىةه  ٧بيٍدى

 ﴾َٗظِرياً ًَال ًَُِّْبً اَُِّوِ كًُِٕ ِْٖٓ َُوُ َّغِلْ ًَال ثِوِ ُّغْيَ ٌٍُءاً َّؼََْْٔ َْٖٓ بةِاٌُِْزَ ؤَىَِْ ؤََٓبِِِّٗ ًَال ثِإََٓبٌُِِّْْْٗ ٌََُْْ﴿ - ٖٕٔ
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: من األمنية كىي ٛبِب الشيء كتقديره ككثّبان ما يطلق التمِب على الصور ا٣بيالية كلذة األمان
ما كعد للا تعأب من : ليس املعىنموىومة ال أثر ٥با من الواقع ، كىو كذب كفيو خداع النفس ، 

الثواب كا١بناف ٰبصل أبمانيكم أيها ا٤بسلموف كال أبما٘ب أىل الكتاب ، كإ٭با ٰبصل ابإلٲباف 
لًٌٍي كىالى  عن النيب )ص(كالعمل الصاّب كال ٰبصل رضا للا ابألما٘ب كاإلدعاء ،  : )لىٍيسى اإًلٲٍبىٍافي اًبلتَّحى

ٍ كىلىًكنَّ اإًلٲٍبىٍافى مى  ( اًبلتَّمىِبًٌ ٍاؿي قػىٍتوي األىٍعمى ، إف قومان أ٥بتهم ِٕصٗٔالبحارٍا خىليصى ُبٍ اٍلقىٍلًب كىصىدَّ
األما٘ب حٌب خرجوا من الدنيا كال حسنة ٥بم كقالوا ٫بسن الظن اب ، ككذبوا لو أحسنوا الظن 

 َوال ِبوِ  َُيْزَ  ُسوءاً  َملْ يَػعْ  )َمنْ ،  َٗالنمل/ ﴾تَػْعَمُلوفَ  ُكنُتمْ  َما ِإالَّ  جُتَْزْوفَ  َىلْ ﴿ألحسنوا العمل ، 
كىذا قانوف شامل ١بميع العاملْب ، كمىٍن يعمًل السوء كالشر  َنِصريًا( َوال َولِّياً  اّلِلَِّ  ُدوفِ  ِمنْ  َلوُ  َيَِدْ 

سن  ينٍل عقابو بقدره عاجبلن أك آجبلن كإاٌل كاف اسن كا٤بسيء عند للا ٗبنزلة سواء ، كمن ٓب ٰبي
 .و كنسبوعملو فلم يشفع لو حسب

 َوال َولِّياً  اّلِلَِّ  ُدوفِ  ِمنْ  َلوُ  َيَِدْ  )َوالاٍلقىٍوًؿ( ،  ًٕبيٍسنً  ال اٍلًعٍلمً  ٜبىىرىةي  ٘بيٍُب اٍلعىمىلً  : )ًٕبيٍسنً ف غرر الكم
فا١بزاء ا٤بشرَّع من عند للا ال يصرفو عن عامل السوء صارؼ ، كيناؿ ا١بزاء بقدر سوء  َنِصريًا(
عن ،  ٖ-ٕالزلزلة/ ﴾يَػَره َشّراً  َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  يَػْعَملْ  َوَمنْ  ، يَػَره َخرْياً  َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  لْ يَػْعمَ  َفَمنْ ﴿العمل 

كيمٍ : ) النيب )ص( عن ، ّْٔ/ّٕالبحار( يػيٍهًلٍكنىوي  حىٌبَّ  الرَّجيلً  عىلىى ٯبىٍتىًمٍعنى  فىًإنػَّهينَّ  الذُّنيوبً  كى٧بيىقَّرىاتً  ًإايَّ
 كىال غىمٌو  كىال حىزىفو  كىال كىالىىمو  كىصىبو )إرىاؽ( كىالى  نىصىًب )تعب( ًمنٍ  اٍلميٍسًلمى  ييًصٍيبي  مىا: )النيب )ص(

ا الشَّوٍكىةي  حىٌبَّ  أىذنل هي  هًبىا تػىعىأبى  اَللَّي  كىفَّرى  ًإال ييشىاكيهى  : )أىشىدُّ )ع( اإلماـ علي عن ،ٔٗ/ٓا٤بيزاف (خىطىاايى
 .ّْٔ/ّٕالبحار (صىاًحبيوي  ًبوً  ٍستىخىفَّ اً  مىاٍ  الذُّنيوبً 
: إٌف ا٤بسلمْب كانوا يتفاخركف أبف نبيهم )ص( خاًب األنبياء كإهنم خّب سبب النزوؿ -ٔفائدة: 

أمةو ، كُب ا٤بقابل كاف أىل الكتاب يتباىوف كيفخركف بتأرٱبهم ، كأف ٥بم السبق على ا٤بسلمْب 
ماً  ِإالَّ  النَّارُ  َتََسََّنا َلنْ  َوقَاُلوا﴿ ، نزلت ىذه االية الكرٲبة لتبطل دعاكل  َٖالبقرة/ ﴾َمْعُدوَدةً  َأَيَّ

 .الفريقْب كتصحح أفكارٮبا كتضع العمل الصاّب ا٤بنطلق من اإلٲباف معياران أساسان للفضل كالشرؼ
تشمل جزاء الدنيا أك جزاء  ِبِو( )َُيْزَ  -ٕ .ابلعدؿ كا٢بق كا٣بّب تقاـ اجملتمعات كليس ابألما٘ب

ء ا٤بؤمن الذم يرتكب السيئات، كفارهتا مواجهة الصعاب كا٤بشاؽ ُب اآلخرة أك كليهما، إٌف جزا
 تٍ اءى جى  دٍ قى  للاً  وؿى سي اي رى  له جي رى  اؿى قى  اآليةي  تٍ لى زى ٌما نػى ػ: لى  يَ وِ رُ ىذه الدنيا كُب حياة الربزخ )ُب القرب(. 

 اؿى ؟ قى  ـي موي ( كا٥بي ةي يشى ا٤بعً  يقي )ضً  ءي الؤلكا كى بي يً صً ا يي أمى  ضٍ رى ٛبىٍ  أفٍ  فٍ زى ا ٙبىٍ )ص( أمى  اؿى قى فػى  رً هٍ الظى  ةٍ مى اصً قى 
( لذلك علينا أكالن إصبلح عيوب أنفسنا كنقدىا حٌب نتوجو إٔب وً ٌز بً ا ٯبي ٩بً  كى لً ذى )فى  اؿى لى، قى بى 

ةي ًمٍن ًشيىٍم النػُّفيويًس الطٍَّاًىرىًة( ف غرر الكمإصبلح عيوب الناس،  )ًسيىٍاسىةي النػٍَّفًس  وفيو أيضًا:: )النػَّزىٍاىى
 )أىٍعجىزي النٍَّاًس مىٍن عىًجزى عىٍن ًإٍصبلىًح نػىٍفًسًو(. وفيو أيضاً:أىٍفضىلي ًسيىٍاسىٍة( 

 ﴾َٗوِرياً ُّظٌََُِْٕٔ ًَال اُْغَنَّخَ َّلْفٌَُُِٕ كَإًَُُْئِيَ ُٓآٌِْٖ ًَىٌَُ ؤُٗضََ ؤًَْ مًََوٍ ِْٖٓ اُظَّبُِؾَبدِ ِْٖٓ َّؼََْْٔ ًََْٖٓ﴿ - ٕٗٔ
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: يعمل بقدر تكليفو ككسعو ، ككم مبعىنبقدره ال بقدرىا  الصَّاِلَاِت( ِمنْ  َملْ يَػعْ  )َمنْ من للتبعيض 
 اجْلَنَّةَ  َيْدُخُلوفَ  فَُأْولَِئكَ  ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  أُنَثى َأوْ  ذََكرٍ  )ِمنْ من مكٌلف ال حج عليو كال جهاد كال زكاة 

ٰبصل من بث بعض الشبهات أف  من غّب فرؽ بينهما أصبلن ، خبلفان ٤با نَِقريًا( يُْظَلُموفَ  َوال
النساء ال ثواب ٢بسناهتن ألهنن نواقص العقوؿ كاإلٲباف كا٢بظوظ ، كإف الكرامة كالعزة للرجاؿ ، 
كىذا الكبلـ خاطئ بكل اإلعتبارات ألنو ٱبالف القرآف ! ألف للا ال ٱبلق النواقص مكمبلت 

 ﴾َخَلَقوُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َأْحَسنَ  يالَّذِ ﴿للرجاؿ الكاملْب ، ك٤باذا ٱبلقهن نواقص كىو القائل 
 أَتْػَقنَ  الَِّذي اّلِلَِّ  ُصْنعَ ﴿،  َٓ/طو ﴾َىَدى ثَّ  َخْلَقوُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َأْعَطى الَِّذي رَبػ َنا﴿، ٕ/السجدة

، ككيف يقَبف النواقص كتسد حاجات الرجاؿ الكاملْب ؟ كىل كل الرجاؿ  ٖٖ/النمل ﴾َشْيءٍ  ُكلَّ 
 ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَ  َأفْ  آََيتِوِ  َوِمنْ ﴿مل من الناقص؟ كللا تعأب الذم يقوؿ كاملوف ؟ كىل يتزكج الكا

َها لَِتْسُكُنوا َأْزَواجاً  أَنُفِسُكمْ  َنُكمْ  َوَجَعلَ  ِإلَيػْ ، فهناؾ كحدة نفس بْب  ُِ/الرـك ﴾َوَرْْحَةً  َمَودَّةً  بَػيػْ
ظاـ التكويِب الراب٘ب عإب الزكج كزكجتو منظمة تعطينا كحدة سكن منظمة بينهما ، كىل ىذا الن

،  ْالتْب/ ﴾تَػْقِوميٍ  َأْحَسنِ  ِف  اإِلنَسافَ  َخَلْقَنا َلَقدْ ﴿ا٤بضامْب يبُب على نقص ا٤برأة ؟ كبل ٍب كبل 
ٍرأىةي  !( ا كىٌَب، فىمىنٍ  :ًميزىافه دىًقٍيقه  حٌب صارت )اٍلمى )راجع التوسعة ف كتابنا السكن الزوجي املتكافئ ف ٍستػىٍوَبى

  .للمؤلف مكي قاسم البغدادي( القرآن الفريداملنظور 
: ال فرؽ ُب ميزاف للا كميزاف العقل السليم كال ُب الشرائع كالقوانْب ، أف فاعل ا٣بّب يكـر إذف

كيثاب ، كفاعل الشر يستحق الذـ كالعقاب ذكران كاف أـ أنثى، فإذا ٙبمبل مسؤكلية التكاليف 
 َوال اجْلَنَّةَ  َيْدُخُلوفَ  )فَُأْوَلِئكَ اب معان كال فرؽ ُب ذلك يتحمبلف مسؤكلية ا١بزاء كالعقاب كالثو 

: النقرة الصغّبة الٍب ُب نواة التمر مبالغة ُب الدقة، أكلئك الرجاؿ كالنساء النقري نَِقريًا( يُْظَلُموفَ 
يدخلهم للا ا١بنة كال ينقصوف شيئان بسيطان من ثواب أعما٥بم ككيف ال كاجملازم أرحم الراٞبْب 

نفتاح طريق التكامل أماـ األنثى ٛبامان كالذكر ال فرؽ : اال واآلية َتكيد رائع أفّ كأحكم ا٢باكمْب، 
ليبْب  ُمْؤِمٌن( )َوُىوَ  -ٔ:  فائدة .بينهما كىو أمر ٓب تكن البشرية لتتعرؼ عليو ُب القركف ا٤باضية

عن ات ترٝباف للمعامبلت، أف الطاعة ال تنفع من دكف اإلٲباف للذكر كاألنثى، كىكذا تكوف العباد
الثواب ُب ىذه اآلية ىو ا١بنة ،  -ٕ .ُِٓٓكنز العماؿ خرب  )اإلسبلـ حيسني ا٣بيليق( النيب )ص(:
، ٕٗالنحل/ ﴾طَيَِّبةً  َحَياةً  فَػَلُنْحِييَػنَّوُ  ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  أُنَثى َأوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  َصاِلاً  َعِملَ  َمنْ ﴿كُب قولو 

يى  البشر متساككف ٝبيعهم من كلًٌ لوف كطبقة كعرؽ  -ٖ .طىيًٌبىةن( ُب ا١بنة اةن الثواب ٥بما معان ىنا )حى
ف غرر  -ٗ. ُّا٢بجرات/ ﴾أَتْػَقاُكمْ  اّلِلَِّ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإفَّ ﴿ يَػْعَمْل( )َمنْ كالفرؽ ُب نوع العمل 

 .ٍقواًؿ(األى  ًإٍعرابً  ًإٔب ًمٍنكيمٍ  أىٍحوىجي  األىٍعماؿً  ًإٍعرابً  ًإٔب : )ًإنَّكيمٍ الكم
 ﴾فَِِْالً بِثْوَاىَِْْ اَُِّوُ ًَارَّقَنَ ؽَنِْلبً بِثْوَاىَِْْ َِِّٓخ ًَارَّجَغَ ُٓؾٌَِْٖ ًَىٌَُ َُِِّوِ ًَعْيَوُ ؤٍَََِْْ َِّْٖٓٔ كِّنبً ؤَؽََُْٖ ًََْٖٓ﴿ - ٕ٘ٔ
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ان ٩بن إنقاد ستفهاـ إنكارم ، ال أحد أحسن ديناستسلم ٤بنهج للا ، ا: أخلص قلبو ك  َوْجَهوُ  َأْسَلمَ 
تنبيو  (اًبإًلٍخبلىًص يىكيويفي ا٣بٍىبلىصي ) عن اإلماـ علي )ع(:ألمر للا كشرعو كأخلص قلبو كعملو  

٫برافات كنٌقى نفسو من األضاليل كالشبهات كالعيوب كالنواقص كا٣برافات كاال َّٗا٣بواطر ص
فكّبه كصا٢بة عقيدتو ُب الواجبات مطيع  ٦بتنب لنواىيو ، ٧بسن ُب ت ُمِْسٌن( )َوُىوَ . .كالغلو

الذي توّجو إىل كا٤بستحبات ، ك٧بسن ُب أقوالو كأفعالو ككافة تعامبلتو ٩با يستحسنها الناس ، فهو 
، كعرب عن توجو القلب  وجو واحد فيكفيو الوجوه كلها ، وَتّمل َهًا واحدًا يكفيو اَلمـو كلها

ظم مظهر يعكس أحواؿ النفس ، كما فيو من إبسبلـ الوجو ، ألف الوجو مرآة ا١بسد ، كىو أع
كإتبع الدين القوٙب  َحِنيفاً( ِإبْػَراِىيمَ  ِملَّة )َواتػََّبعَ سيماء ىو الذم يدؿ على ما ُب سريرة النفس 

نتشرت االذم كاف عليو إبراىيم ا٢بنيف )ع( برفضو العقل الضاؿ ا١بمعي ُب اجملتمع ا١باىلي الٍب 
كالصنمية الفكرية كعدـ تقبلو للرأم اآلخر ، فتعامل إبراىيم )ع( مع  فيو األصناـ ا٢بجرية كالبشرية

كىي ا٤بيل عن كل ضبلؿ ُب أجواء مليئة ابلضبلؿ البعيد، كالبقاء  )ِبلنيفية(ىذا اجملتمع ا٤بتحجر 
كال تصٌده عنها صاد ، كمن أصعب ا١بهاد معارضة اجملتمع ٝبيعو الضاؿ بنفسو  ستقامةعلى اال

  .َُِالنحل/ ﴾أُمَّةً  َكافَ  ِإبْػَراِىيمَ  فَّ إِ ﴿لوحده! لذلك 
 ألَبِيوِ  ِإبْػَراِىيمُ  قَاؿَ  َوِإذْ ﴿عتمد القاعدة ا٢بركية )الثبات على ا٤ببادئ كا٤بركنة ُب التعامل( افهو )ع( 

 َعِقِبوِ  ِف  َِبِقَيةً  َكِلَمةً  َهاَوَجَعلَ  َسيَػْهِديِن، فَِإنَّوُ  َفَطَرِن  الَِّذي ِإالَّ  ، تَػْعُبُدوفَ  ممَّا بَػَراءٌ  ِإنَِِّن  َوقَػْوِموِ 
صديقان ٞبيمان جامعان لصفات  َخِليبًل( ِإبْػَراِىيمَ  اّلِلَُّ  )َواَّتََّذَ  ِٖ-ِٔالزخرؼ/ ﴾يَػْرِجُعوفَ  َلَعلَُّهمْ 

ختاره بتو كجعلو أداة إلرادتو كعنصران ٤بشيئتو عز اصطفاه لقربو ك االكماؿ كا١ببلؿ كا١بماؿ، صفيان 
ان قىطُّ  ًإبٍػرىاًىيمٍ  للاي عىزَّ كىجىلَّ  : )كىإٚبَّىذى رضا )ع(عن اإلماـ الكجل  ان كىٓبٍى يىٍسأىٍؿ أىحىدى ًلٍيبلن ألىنَّوي ٓبٍى يػىريدَّ أىحىدى خى

 كىًإذىا للاى ، فىًإٍسأىؿٍ  سىأىٍلتى  : )ايىٍ أىابىٍ ذىٍر ًإذىاٍ وعن النيب )ص(، ّّصُعلل الشرائعغىيػٍرى للًا عىزَّ كىجىلَّ( 
( وعن اإلماـ اجلواد )ع(، اًبً( ٍستىًعنٍ اً فى  تى ٍستػىعىنٍ اً  ، كىسيلَّمه ًإٔبى كيلًٌ عىٍاؿو : )الثًٌقىةي اًبً تػىعىٍأبى ٜبىىنه ًلكيٌل غىٍاؿو

 .ّْٔ/ٖٕالبحار
جتياز مراحل عديدة : كىي مرحلة آب يصل إليها إاٌل بعد  ومنزلة اْلليل من املقامات العالية

تسليم ٍب العبودية ٍب النبوة ٍب الرسالة ٍب ا٣بلة ٍب اإلمامة ، كقد إجتازىا الفتنة ٍب اإلمتحاف ٍب ال
هي نىًبيىان  عن اإلماـ الباقر )ع(إبراىيم )ع( كلها أبماف،  ان قػىٍبلى أىٍف يػىتًَّخذى  ،: )ًإفَّ للاى تػىعىٍأبى ًإٚبَّىذى ًإبٍػرىٍاًىٍيمى عىٍبدى
هي نىًبيىان  هي رىسيويالن كىًإفَّ للاى تػىعىٍأبى ًإٚبَّىذى ًلٍيبلن  ،قػىٍبلى أىٍف يػىتًَّخذى هي خى هي رىسيويالن قػىٍبلى أىٍف يػىتًَّخذى  ،كىًإفَّ للاى تػىعىٍأبى ًإٚبَّىذى

ًلٍيبلن قػىٍبلى أىٍف ٯبىٍعىلىوي ًإمىٍامىان(  هي خى ، فإف ا٣بلة كالصداقة كا٢بب بْب ُٕٓ/ُالكاُبكىًإفَّ للاى تػىعىٍأبى ًإٚبَّىذى
داقة ك ا٢بب كالعبلقة مع للا عز كجل، كىذه العبلقة ا٣بليلة الشفافة النقية تبُب الناس كا٣بلة كالص

متزج مع اعلى زايدة ا٢بب بْب ا٢ببيبْب ككلما إزداد ا٢بب تغلغل ا٢بب ُب شغاؼ القلب ك 
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ستشعر بلذة القرب كا٢بب كا١بذب كالعبلقة القوية بْب الطرفْب ا٣بالق كا٤بخلوؽ اأحاسيس النفس ك 
: عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٔفائدة  .بح الدين ىو ا٢بب ، كا٢بب ا٢بقيقي ىو الدين، لذلك أص

ٍدتيوي  عىزَّ كىجىلَّ  للاً  حيبَّ  )طىلىٍبتي  ، ٥بذا أصبح ّٕٓ/ِمستدرؾ الوسائلاٍلمىعىٍاًصٍي(  أىٍىلً  بػيٍغضً  ُب فػىوىجى
٢بب ُب للا كالبغض ُب للا ، الدين ضركرةن حياتيةن، ألف ا٢بياة تيبُب على ا٢بب ، كاإلٲباف ييبُب على ا

بَّ  حىٌٌب  عىٍبدو  إٲٍبىٍافي  الى يىٍكميلي : )ف غرر الكم بَّوي  مىنٍ  ٰبًي اٍنىوي  للاي  أحى  للاي  أبٍػغىضىوي  مىنٍ  يػيٍبًغضى  كى  ،سيٍبحى
( ، من ييعرض عن الباطل ا٤بستفحل ُب أجواء غارقة ُب الضبلؿ البعيد كيستقم فهو ييهيء سيٍبحانىوي 

دين اإلسبلـ مبِب على  ُمِْسٌن( َوُىوَ  ّلِِلَِّ  َوْجَهوُ  َأْسَلمَ  )ممَّنْ  -ٕة كٲبهد ٥با )خليل للا(.لنفسو منزل
( َوْجَهوُ  )َأْسَلمَ عتقاد كالعمل، بقولو أمرين اال  ُمِْسٌن( )َوُىوَ عتقاد ا٣بالص كبقولو أشار إٔب اال ّلِِلَِّ

 أشار إٔب ا١بانب العملي.
 ﴾ُٓؾِْـبً شَِْءٍ ثٌَُِِّ اَُِّوُ ًًََبَٕ األَهْعِ كِِ ًََٓب أٌََََُّادِ كِِ َٓب ًََُِِّوِ﴿ - ٕٙٔ

فمهما ٠با اإلنساف ُب إٲبانو ٠با ُب عبوديتو كتسليمو  تعأب ، ك٠بت نفسو كشٌفت كقربت ركحو 
من ا٢بقيقة كعرفت سر الوجود على أنو أكرب من ظاىره ا٤بشهود ، كإف ٝبيع ا٤بوجودات ُب عا٤بها 

 اّلِلَُّ  )وََكافَ م كا٤بعنوم  تعأب فبل ٱبرج عن ملكو شيء ككلها ٧بتاجة إليو كىو مستغنو عنها ا٤باد
ككل ا٤بخلوقات مسخرة ٙبت إرادتو كىو ٧بيط هبا إحاطة كاملة ابلعلم كالقدرة  مُِيطاً( َشْيءٍ  ِبُكلِّ 

اؿ عباده لذلك كحده كالتدبّب كالتقدير ، كالقهر كالتسخّب كا٣بلق كالتغيّب ، كىو ٧بيط أبفع
 َشْيءٍ  ِمنْ  َوِإفْ ﴿ا٤بستحق للعبادة كما توجو الكوف كلو إليو ابلطاعة كالتسبيح كالتسليم طوعان ككرىان 

 .ْْاإلسراء/ ﴾َتْسِبيَحُهمْ  تَػْفَقُهوفَ  ال َوَلِكنْ  ْبَْمِدهِ  ُيَسبِّحُ  ِإالَّ 
 َٓب رُاْرٌَُٗيَُّٖ ال اُالَّرِِ اُنََِّبءِ َّزَبََٓ كِِ اٌُِْزَبةِ كِِ ػٌََُِْْْْ ُّزََِْ ًََٓب كِْيَِّٖ ٌُُّْْْلْزِ اَُِّوُ هَُْ اُنََِّبءِ كِِ ًَََّْزَلْزٌَُٗيَ﴿ - ٕٚٔ
 ثِوِ ًَبَٕ اَُِّوَ كَةَِّٕ فَْْوٍ ِْٖٓ رَلْؼٌَُِا ًََٓب ثِبُْوَِْؾِ َُِِْْزَبََٓ رَوٌٌُُٓا ًَؤَْٕ اٌُُِْْلَإِ ِْٖٓ ًَأَُُْْزَؼْؼَلِنيَ رَنٌِؾٌُىَُّٖ ؤَْٕ ًَرَوْؿَجٌَُٕ َُيَُّٖ ًُزِتَ

 ﴾ػَِِْٔبً
: يطلبوف منك اي رسوؿ للا أف تذكر ٥بم كتوضح ما أشكل عليهم ُب أحكاـ النساء  َيْستَػْفُتوَنكَ 

: أف  ومعىن ىذايبْب لكم األحكاـ بلساف نبيو الصادؽ األمْب  ِفيِهنَّ( يُػْفِتيُكمْ  اّلِلَُّ  )ُقلْ الشرعية 
ه ، كىو ا٤بشرًٌع كالرسوؿ انقل التشريع ، لذلك جاء التحذير من الفتول إاٌل من األحكاـ  كحد

ستنباط ا٢بكم الشرعي من الكتاب اجتهادية خاصة عالية ا٤بضامْب تستطيع الو مؤىبلت علمية 
، كٗبا ُِّ/ِحارالب: )أىٍجرىؤيكيٍم عىلىى اٍلفىتػٍوىل أىٍجرىؤيكيٍم عىلىى النٍَّاًر(  عن النيب )ص(كالسنة بدقة اتمة ، 

رْ ﴿أف الفتول من غّب ا٤بعصـو تصيب كٚبطأ لذلك جاء قولو   اْلَقْوؿَ  َيْسَتِمُعوفَ  الَِّذينَ  ،ِعَبادِ  فَػَبشِّ
ًإٍف أىفٍػتىٍاؾى اٍلميٍفتػيويفى( اً : )وعن النيب )ص(،  ُٖ-ُٕ/الزمر ﴾َأْحَسَنوُ  فَػيَػتَِّبُعوفَ  كنز ٍستػىٍفًت نػىٍفسىكى كى

ٗبعُب فكر كتعٌلم كلو  َُّٕكنز العماؿ خرب (وي عٍ دى فى  كى بى لٍ قػى  رى كى ا أنٍ )مى  ص(وعنو ) ،ِّّٗٗالعماؿ خرب
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ستثناء القضااي الٍب تعجز عن األمور الضركرية ، كال ٯبوز تعطيل العقل ، كال تشتغل بعقل غّبؾ اب
ُتمْ كُ  ِإفْ  الذِّْكرِ  َأْىلَ  فَاْسأَُلوا﴿معرفتها كرجوع ا١باىل ألىل العلم كا٤بريض للطبيب كىكذا   ال نػْ

  ُٕٕ/ُالبحار ميٍسًلمو كىميٍسًلمىةو( كيلًٌ  عىلىى فىرًيضىةه  اٍلًعٍلم طلبي ) عن النيب )ص(، ٕ/األنبياء ﴾تَػْعَلُموف
َلى َوَما)كفريضة الصبلة كالصياـ  كالقرآف فيو تبياف األحكاـ كىو دستور  (اْلِكَتابِ  ِف  َعَلْيُكمْ  يُػتػْ

 َأفْ  َوتَػْرَغُبوفَ  ََلُنَّ  ُكِتبَ  َما تُػْؤُتونَػُهنَّ  ال البلَِّت  لنَِّساءِ ا يَػَتاَمى ِف )إ٥بي شامل كمنو ما جاء 
ستهانة ابلنساء كاليتيمات اب٣بصوص كانت ُب ا١باىلية عادات مكركىة ظا٤بة منها اال  (تَنِكُحوُىنَّ 

ن ، اللواٌب ترغبوف ُب نكاحهن ١بما٥بن اك ٤با٥بن كال تدفعوف ٥بن مهورىن ، كمنعتموىن ما فرض ٥ب
من اإلرث كا٤بهر فيتخذكف ا٤برأة كالسلعة كا٢بيواانت كال رأم ٥با ، كإف كانت ا٤برأة اليتيمة غّب 

 .ٝبيلة منعها من الزكاج حٌب ٛبوت كأخذ ما٥با
يفتيكم أيضان ُب شأف يتامى الذكور  (ِِبْلِقْسطِ  ِلْليَػَتاَمى تَػُقوُموا َوَأفْ  اْلِوْلَدافِ  ِمنْ  َواْلُمْسَتْضَعِفيَ )

غار ا٤بستضعفْب الذين ال تعطوهنم نصيبهم من ا٤بّباث ، ككانوا ال يورثوف إاٌل من ٰبمل السبلح الص
، كبّبان كاف أـ صغّبان ،  ُُالنساء/ ﴾األُنثَػيَػْيِ  َحظِّ  ِمْثلُ  ِللذََّكرِ ﴿فنهى سبحانو عن ذلك كجعل 

فتيكم أيضان أف تقوموا ابلعناية البلزمة كي ِِبْلِقْسِط( ِلْليَػَتاَمى تَػُقوُموا )َوَأفْ ٞبل السبلح أـ ٓب ٰبمل 
 ِمنْ  تَػْفَعُلوا َوَما)ابليتامى ابلعدؿ ُب أموا٥بم كأنفسهم كتعطوهنم حقوقهم ُب ا٤بّباث كا٤بهر كغّبٮبا 

كىذا ٙبفيز على فعل ا٣بّبات على إطبلقها ، كل إنساف بقدره ،  (َعِليماً  ِبوِ  َكافَ  اّلِلََّ  فَِإفَّ  َخرْيٍ 
عليو أكفر ا١بزاء كالسيما إعطاء حقوؽ النساء كاليتامى الصغار كتربيتهم تربية فإف للا سيجزم 

صا٢بة ، لذا صار التأكيد على الضعيفْب ا٤برأة كاليتيم ، كللا العليم بكل خّب كدكافعو كال يضيع 
ؿ عن النساء ما ٥بن من ا٤بّباث فأنز  ُسئل النيب )ص(: فائدة  .أجر اسنْب ، كٙبذير من ا٤بخالفة

 .للا الربع كالثمن
 األَٗلٌُُ ًَؤُؽْؼِوَدْ فَْْوٌ ًَاُظُِّْؼُ طُِْؾبً ثَْْنَئَُب ُّظِِْؾَب ؤَْٕ ػََِْْئَِب عُنَبػَ كَال بِػْوَاػبً ؤًَْ ُٗشٌُىاً ثَؼِِْيَب ِْٖٓ فَبكَذْ آْوَؤَحٌ ًَبِْٕ﴿ - ٕٛٔ

 ﴾فَجِرياً رَؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب ًَبَٕ اَُِّوَ كَةَِّٕ ًَرَزَّوٌُا رُؾَِْنٌُا ًَبِْٕ اُشُّؼَّ
: ترفعان كتكربان ،  ُنُشوزاً : الزكج ،  اْلِبِعل: توقعت ما تكره بوقوع بعض أسبابو كعبلماتو ،  َخاَفتْ 
قد يكوف النشوز من  .: شدة البخلالش حَّ : ال إلٍب كال حرج،  ُجَناحَ  َفبل٫برافان ، ا:ميبلن ك  ِإْعَراضاً 

إبيذائها كإزعاجها كعدـ  )النشوز من الزوج(عان ، كقد يكوف الزكجة كقد يكوف من الزكجْب م
: كإذا علمت ا٤برأة أك شعرت بعدة دالئل من  املعىن .اإلنفاؽ عليها ، كىو ُب ٕبث ىذه اآلية

 )َفبلزكجها الَبٌفع عليها أك عدـ اإلىتماـ هبا كاإلعراض عنها بوجهو كنفسو، لسبب ُب نفسو 
نَػُهَما ِلَحاُيصْ  َأفْ  َعَلْيِهَما ُجَناحَ  فبل أبس عليو كال عليها أف يتصا٢با مباشرة كبسرعة أك  ُصْلحاً( بَػيػْ

بواسطة أىل ا٣بّب ، فيجاىد ىو نفسو أف ال يظلمها كىي تصرب كتتنازؿ عن بعض حقوقها من 
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نفقة أك كسوة أك مبيت لتستعطفو بذلك كتستدٙب مودتو كعبلقتو ، مع توفّب جو ابة بينهما ، 
ٌر( )َوالص ْلحُ ٗبا قسم لو كيرضى كل   )َوُأْحِضَرتْ من الطبلؽ كالفراؽ كشتات العياؿ كاألطفاؿ  َخيػْ

 .أم أف الشح حاضر ال يغيب عن النفوس كىي مطبوعة عليو لتحفظ منافعهاالش حَّ(  األَنُفسُ 
، كىو  : ٖبل حاضر مستقر ُب نفس الزكجْب سواء أكاف البخل ماداين أك معنواين )أخبلقيان( الش حَّ 

أحد أسباب ا٣ببلؼ ، كإف اللوعة الٍب ٰبس هبا الباذؿ كٱبفيها عندما يبذؿ ىو الشح ا٤بطبوع ُب 
: ال تتنازؿ عن حقها بسهولة من الكسوة كالنفقة كالفراش كالوقاع ،  فشح الزوجةالنفس البخيلة، 

قاربة : ال يتسامح معها من غّب عوض كيبخل اب٤بوشح الزوجبل تطمع ُب حقوؽ اآلخرين، 
 .كا٤ببلطفة كا٤بيل إذا أحب الفراؽ ، فالشح الذم جاء اب٤بشكبلت كا٤بشاحنات كاف من الطرفْب

 اّلِلََّ  فَِإفَّ  َوتَػتػَُّقوا َُتِْسُنوا )َوِإفْ ختبلفات. كاألزمات ا٤بالية كاألخبلقية ىي السبب ُب ا٤بعاانة كاال
ٔب إٔب كل من الزكجْب أف ٰبسنا العشرة مع شريكو كىذه دعوة من للا تعا َخِبريًا( تَػْعَمُلوفَ  مبَا َكافَ 

  .ُٗالنساء/ ﴾ِِبْلَمْعُروؼِ  َوَعاِشُروُىنَّ ﴿على أساس التقول 
كأف يبتعدا عن أسباب ا٣ببلفات كالتنازعات ، ِِٗالبقرة/ ﴾ِبِِْحَسافٍ  َتْسرِيحٌ  َأوْ  مبَْعُروؼٍ  فَإْمَساؾٌ ﴿

 بَبؾ الظلم عليهن ، كىذه كصية لؤلزكاج، أف كالتنافرات كأف ٙبسنوا معاملة الزكجات كتتقوا للا
يتقوا أسباب النشوز كاإلعراض ككل ما يؤدم إٔب التنافر ، فإف إصبلح العيوب خّب من تراكم 
الكركب ، ككل من بدأ ابإلحساف كاإلصبلح كاف ىو األفضل ، كللا خبّب بذلك فهو ٯبازم من 

كثّبة كتنازلت كتعهدت ، فإف ذلك يؤدم   : إذا أبدت الزكجة مركنة فائدةأحسن اب٢بسُب ، 
صل ا٢بب كالقرب بشكل طبيعي إٔب مركنة الزكج كتنازلو كيعمل ٗبسؤكلياتو فيسود التآلف كٰب

بُّ  رىًفيقه  للاى  : )ًإفَّ  )ع( الباقر اإلماـ عن .نسجاـكا١بذب كاال  يػيٍعًطي الى  مىاٍ  الٌرًٍفقً  عىلىى كىيػيٍعًطي الٌرًٍفقى  ٰبًي
 ُُٗ /ِالكاُب ًف(اٍلعينٍ  عىلىى

 كَةَِّٕ ًَرَزَّوٌُا رُظِِْؾٌُا ًَبِْٕ ًَبُُْٔؼََِّوَخِ كَزَنَهًُىَب أََُِْْْ ًََُّ رٌَُِِْٔا كَال ؽَوَطْزُْْ ًٌََُْ اُنََِّبءِ ثََْْٖ رَؼْلٌُُِا ؤَْٕ رََْزَـِْؼٌُا ًََُْٖ﴿ - ٜٕٔ

 ﴾هَؽِْٔبً ؿَلٌُهاً ًَبَٕ اَُِّوَ
ألزكاج أف ٙبققوا العدؿ الكامل بْب تعدد الزكجات كتسوكا بينهن ُب ابة أيها ا تىٍستىًطيعيوا كىلىنٍ 

كلو بذلتم كل جهدكم ألف التسوية ُب ابة كميل القلب  َحَرْصُتْم( )َوَلوْ كاألنس كا٤بودة القلبية 
 ميل القلب ، كالتكافؤ ُب ِٖٔالبقرة/ ﴾ُوْسَعَها ِإالَّ  نَػْفساً  اّلِلَُّ  ُيَكلِّفُ  ال﴿ليست ٗبقدكر اإلنساف 

بْب الزكجْب من الطرفْب كليس من طرؼ كاحد ، ٰبصل من تعادؿ كتبادؿ التكافؤ بينهما ُب 
 -ٔا٣بلق كا٣بيلق كالذكاء كالطبائع كُب كل ا٤بؤىبلت ، لذلك صار العدؿ بْب النساء على نوعْب: 

 ﴾ِِبْلَمْعُروؼِ  َوَعاِشُروُىنَّ ﴿عدؿ ٩بكن كا٤بساكاة ُب النفقة كحسن التعامل كا٢بذر ٩با يغيظ 
كعدؿ غّب ٩بكن ُب ا٤بيل  -ٕ،  ّالنساء/ ﴾فَػَواِحَدةً  تَػْعِدُلوا َأالَّ  ِخْفُتمْ  فَِإفْ ﴿، كقولو  ُٗالنساء/

 َفبل َحَرْصُتمْ  َوَلوْ  النَِّساءِ  بَػْيَ  تَػْعِدُلوا َأفْ  َتْسَتِطيُعوا )َوَلنْ كابة كا٤بودة كالرٞبة كما ُب ىذه اآلية 
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مع الزكجة اببة لكم كٙبرموا األخرل من حقوقها كىذا يثقل عليكم كٱبلق لكم  (اْلَمْيلِ  ُكلَّ  ََتِيُلوا
فبل تظهركا ا٤بيل الكامل إلحدل الزكجات فتَبكوا األخرل  (َكاْلُمَعلََّقةِ  فَػَتَذُروَىا)ا٤بشاكل 

، شبهت  فتجعلوىا كا٤بعلقة ال متزكجة ٥با حقوؽ الزكجات ، كال مطلقة تستطيع الزكاج ٗبن تريد
ابلشيء ا٤بعلق بْب السماء كاألرض فبل ىي مستقرة على األرض كال ىي ُب السماء كىذا من أبلغ 

فقد تنٌغص عيشو ككرىت أايمو كضاقت نفسو كعاش القلق  مى لً التشبيو كمن أشد الظلم ، كمن ظي 
نٍػيىاٍ  ُبٍ  كاألرؽ )الظٍُّلمي  كإف تصلحوا ُب القسمة بْب  (َوتَػتػَُّقوا واُتْصِلحُ  َوِإفْ )اآلًخرىًة(  ُبٍ  ظيليمىٍاته  الدُّ

الزكجات كالتسوية العادلة ا٤بمكنة بينهن ُب النفقة كحسن ا٤بعاشرة، كتتقوا للا ابلتمسك ابلعدؿ 
ٍن ًإتػَّقىى للاى كىقىٍاهي( كال تكرىوا النساء على إلغاء حقوقهن كالتنازؿ عن كاال بتعاد عن الظلم )فىمى

يغفر ما صدر من ٘باكز منكم كيرٞبكم ألنو يعتمد على  (رَِحيماً  َغُفوراً  افَ كَ  اّلِلََّ  فَِإفَّ )مهرىن 
الٌلهيمى أنو كاف يقسم بْب نسائو كيقوؿ : ) عن النيب )ص( -ٔ فائدة: .قاعدة التقول كحسن النية

ا ًقٍسمىًٍب  ىًذهً  ًٍلكي  ًفيما تػىليٍمًِب  فىبلى  أىٍمًلكي ، ًفيمى   .ُِْ/٦ّبمع البياف (أىٍمًلكي  كالى  ٛبى
اآلية عربة ألصحاب الشهوات الذين يكثركف الزكاج كيكثركف الطبلؽ كىم ال يقصدكف من  -ٕ

الزكجية إاٌل التمتع ابللذات كتكريس الذات دكف مراعاة نظاـ السكن الزكجي كال ٱبطر على اب٥بم 
فؤ ا٤بيسور العدؿ ألهنم صغار العقوؿ كعادة يكوف الطبلؽ ا٤بيسور ا٤ببتذؿ ان٘بان من الزكاج غّب الك

ا٤ببتذؿ ! كللا تعأب يبغض كٌل ذٌكاؽ من الرجاؿ ككل ذٌكاقة من النساء ، أم كثّب الزكاج 
بػيرى اٍلعىٍقلي صىغيرىٍت الشٍَّهوىةي  ،(الشٍَّهوىةي  تٍ صى قى نػى  اٍلعىٍقلي  لى مي كى   ًإذىاٍ ): ف غرر الكمكالطبلؽ!!  كىًإذىاٍ   ،)ًإذىٍا كى

بػيرىٍت الشٍَّهوىةي صىغيرى اٍلعى   فَاتػَُّقوا﴿كيعتمد القرآف على التقول لعبلج كثّب من ا٤بشاكل  -ٖ .ٍقلي(كى
، ألف التقول صماـ أماف من أم ٘باكز ، ألهنا رئيس األخبلؽ  ُٔالتغابن/ ﴾اْسَتَطْعُتمْ  َما اّلِلََّ 

 ِإفْ وَ ﴿ُب ىذه اآلية  (َوتَػتػَُّقوا ُتْصِلُحوا َوِإفْ )يؤكد القرآف  -ٗ .كأقول أساس كىي مصدر ا٣بّبات
،  ُِٖالنساء/ َوتَػتػَُّقوا( َُتِْسُنوا )َوِإفْ ،  ُٖٔآؿ عمراف/ ﴾األُُمورِ  َعْزـِ  ِمنْ  َذِلكَ  فَِإفَّ  َوتَػتػَُّقوا َتْصِبُوا

بُّ  الى  كىجىلَّ  عىزَّ  للاى  : )ًإفَّ عن النيب )ص(ىذه كصية للا تعأب عند ا٣ببلفات ُب ٝبيع األحواؿ ،   ٰبًي
عن اإلماـ الصادؽ  .كثّب الزكاج كالطبلؽ  :، ذٌكاؽِٕٖٕٔكنز العماؿ خربكَّاقىاًت( الذَّ  كىالى  الذَّكَّاًقْبى 

 (ؽى ٌكاى الذى  بلؽى طٍ ا٤بً  ضي غي بػٍ يػى  للاى  ، كإفَّ بلؽً الطى  نى مً  إليوً  ضي غى أبػٍ  لى جى كى  زى عى  للاي  وي لٌ ا أحى ٩بى  يءو شى  نٍ ا مً )مى )ع(: 
 . ْٓصٔفركع الكاُب

  ﴾ؽٌَِْٔبً ًَاٍِؼبً اَُِّوُ ًًََبَٕ ٍَؼَزِوِ ِْٖٓ ًُالًّ َُِّوُا ُّـِْٖ َّزَلَوَّهَب ًَبِْٕ﴿ - ٖٓٔ
متنع التفاىم بْب الزكجْب كٓب يتفقا ُب ا٤بعيشة كٓب يستطيعا السكن الزكجي كحسن ا٤بساكنة اإذا 

ستمرار العبلقة ، انقطع األمل ُب اكا٤بعاشرة كٓب ٰبصل التوافق بينهما ، كفشلت كساطات ا٣بّب ك 
ىو ا٢بل األفضل )كىو أبغض ا٢ببلؿ عند للا( كالتخلص من أشد الضررين كٙبمل فيكوف الطبلؽ 
، الفراؽ )الطبلؽ( فصل  ِِٗالبقرة/ ﴾ِبِِْحَسافٍ  َتْسرِيحٌ  َأوْ  مبَْعُروؼٍ  فَإْمَساؾٌ ﴿أىوف العسرين 
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ا٣بطاب كآخر الدكاء الكي كىو حسم أم نزاع زكجي مستعصي فاألركاح الٍب تتنافر ال ٲبكن أف 
قي كتتعاشر ألهنا ٚبتلف ُب النفس ! فإف للا يعٌوض كبلن منهما ٕبياة أرغد كزكجة أسعد )أك تلت

كاسع الفضل  َحِكيماً( َواِسعاً  اّلِلَُّ  )وََكافَ زكج أحسن( كعيشة أىنأ من تلك ا٤بعيشة ا٤بنكرة ا٤بنغصة 
 .على عباده كحكيمان ُب تدبّبه ٥بم

 ًَبِْٕ اَُِّوَ ارَّوٌُا ؤَْٕ ًَبَِّّبًُْْ هَجٌُِِْْْ ِْٖٓ اٌُِْزَبةَ ؤًُرٌُا اَُّنَِّٖ ًَطَّْْنَب ًََُوَلْ األَهْعِ كِِ ًََٓب أٌََََُّادِ كِِ َٓب ًََُِِّوِ﴿ - ٖٔٔ

ٌََادِ كِِ َٓب َُِِّوِ كَةَِّٕ رٌَْلُوًُا  ﴾ؽَِْٔلاً ؿَنِّْبً اَُِّوُ ًًََبَٕ األَهْعِ كِِ ًََٓب أََُّ
قلة كغّب العاقلة كىو مالكها كيعلم مستقرىا كمستودعها ، كيهب كللا خلق ٝبيع الكائنات العا

ا٣بّبات ٤بن يشاء كيف يشاء مٌب يشاء ، فهو صاحب ا٢بق ُب التشريع كىو يستحق العبادة 
َنا )َوَلَقدْ كحده  ُكْم( قَػْبِلُكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  َوصَّيػْ كلقد كصينا األكلْب كاآلخرين  َوِإَيَّ

توصية للا الدائمة لعباده ىي  اّلِلََّ( اتػَُّقوا )َأفْ على منهج للا  ستقامةانكم ٗبا أمرانىم بو من االكأمر 
من كقى توٌقى كحذر ، كما أتقي النار خوفان من إحراقها كذلك أتقي للا ابإلعراض عن  )التقوى(

نفسي أبف للا قريب معاصيو كالتمسك بطاعتو )كىو الورع عن ٧باـر للا تعأب( كىو اإلحساس ال
سن  منك فتهابو فإف التقول تزٌكي النفوس كتطمئن القلوب كتنظم األمور ا٤بادية كا٤بعنوية ، كهبا ٙبى
العبادة كتصدؽ الطاعة كتستقيم األقواؿ كاألفعاؿ كتصلح األفراد كاجملتمعات كتصلح أمور الدنيا 

تػنهنى ًرضىٍا للاً  ْقَوىالتػَّ : )ف غرر الكمكاآلخرة ، كمنها تصلح ا٢بياة الزكجية،  تىوي  : مينػٍ ٍاجى ًمٍن ًعبىٍاًدًه كىحى
ٍلًقًو(، فمن ربح التقول فقد ربح خّب الدنيا كاآلخرة ، كالتقول صفة تكاملية من أخبلؽ  ًمٍن خى

: )ًإفَّ ف غرر الكماألنبياء كىي أحسن األعماؿ كأفضل األقواؿ كأكرب كنز كأعز حرز ، كأقول عز، 
ًثيػٍري التًَّبعىٍاًت( ،  مىٍن فىٍارىؽى  ئىٍاًت كىلىزًمىوي كى ٍاًت كىالشَّهىوىٍاًت ، كىكىقىعى ُبٍ تػىٍيو السَّيػٍ  َوِإفْ )التػٍَّقوىل أيٍغرًمى اًبللَّذى

يداً  َغِنّياً  اّلِلَُّ  وََكافَ  اأَلْرضِ  ِف  َوَما السََّمَواتِ  ِف  َما ّلِِلَِّ  فَِإفَّ  َتْكُفُروا ،   قابل ترؾ التقول ابلكفر (ْحَِ
.. كإف تكفركا فبل .كفر النعم أك كفر العقيدة ككفر الظاىر ككفر الباطن ككفر القوؿ ككفر العمل

يضره تعأب كفركم ألنو مستغنو عن العباد كال حاجة  إليكم كإٔب تقواكم فلو ما ُب السموات كما 
 ُكْفُرهُ  فَػَعَلْيوِ  َكَفرَ  َفَمنْ ﴿ُب األرض ككل يسبح ٕبمده كيلهج بذكره كلكن ال تفقهوف تسبيحهم 

، كإ٭با كٌصاكم رٞبة بكم ، ككاف للا غنيان ّٗفاطر/ ﴾َمْقتاً  ِإالَّ  َربِِّمْ  ِعْندَ  ُكْفُرُىمْ  اْلَكاِفرِينَ  َيزِيدُ  َوال
عن خلقو كطاعتهم ٧بمودان ُب ذاتو سواء ٞبده الناس أـ ٓب ٰبمدكه ، إذ يرجع إليو كل ٞبد ُب ىذا 

 َوِحيَ  َوَعِشّياً  َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ  ِف  اْلَْمدُ  َوَلوُ ﴿مباشر كقولو الكوف بشكل مباشر أك غّب 
/ ﴾ُتْظِهُروفَ   ُٖالرـك
 ﴾ًًَِْالً ثِبَُِّوِ ًًََلََ األَهْعِ كِِ ًََٓب أٌََََُّادِ كِِ َٓب ًََُِِّوِ﴿ - ٕٖٔ
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 )وََكَفىّب كللا مالك كل شيء كمتصرؼ ُب شؤكف خلقو كما يشاء اب٢بكمة القائمة على ا٤بصا
 ِمنْ  اأَلْمرَ  يَُدبِّرُ ﴿حافظان كقائمان أبمور عباده ، فبل ٰبتاج إٔب معونة من أحد كىو  وَِكيبًل( ِِبّلِلَِّ 

، ككفى بو مدبران لكل ما خلق ، فبلبد أف يتوكل ٝبيع ا٣بلق عليو  ٓالسجدة/ ﴾اأَلْرضِ  ِإىَل  السََّماءِ 
: ٖٜٔف هنج الببلغة خطبة ،ّالطبلؽ/ ﴾َحْسُبوُ  فَػُهوَ  اّلِلَِّ  َعَلى يَػتَػوَكَّلْ  َوَمنْ ﴿ال على أحد سواه 

لىقىهيمٍ يصف العبلقة بْب اإلنساف كربو )  ،مىٍعًصيىًتًهمٍ  ًمنٍ  آًمنان  ،طىٍاعىًتًهمٍ  عىنٍ  غىًنٌيان  خىلىقى ا٣بٍىٍلقى ًحْبى خى
 أىطىٍاعىوي(. مىنٍ  طىٍاعىةي  تػىنػٍفىعيوي  كىال ،عىصىاهي  مىنٍ  مىٍعًصيىةي  تىضيرُّهي  ال ألىنَّوي 

 ﴾هَلِّواً مَُِيَ ػَََِ اَُِّوُ ًًََبَٕ ثِأفَوَِّٖ ًََّإْدِ اُنَّبًُ ؤَُّّيَب ُّنْىِجٌُْْْ َّشَإْ بِْٕ﴿ - ٖٖٔ
!  ستبداؿ()سّنة االهتديد خطّب يكشف للا بو عن سنة من سنن التأريخ كالتكوين تسمى 

كىمىٍن  ،كىقىٍاهي  للاى  ًإتػَّقىى مىنٍ اف فإف ): الذين ٱبرجوف عن نظاـ التقول كيسلكوف سبيل الطغيواملعىن
ٍاهي  ،تػىوىكَّلى عىلىى للًا كىفىٍاهي  ، ألنو ال قيمة لو ، فإف للا لو شاء أذىبهم ًمٍن رىٍٞبىًتوً  (كىمىٍن نىًسيى للاى نىسى

ستبدؿ األرض أبانس آخرين يؤمنوف بو )أك( يؤخرىم كيقٌدـ آخرين يقوموف ٗبا يرتضيو ، ككاف للا اك 
ف  ،يطيعوه ، كال يبإب بسوء مصّبىمستبداؿ قديران ، كإٌف للا ال يعبأ هبم شيئان إف ٓب على ذلك اال

اٍنىوي  أىٍمريهي فى : ))ُب عظمة للا سبحانو(ٓٙٔهنج الببلغة خطبة  ،فه كىرىٍٞبىةي كىًرضىاهي أىمىاٍ  ،قىضىاءه كىًحٍكمىةه  سيٍبحى
 َوِإفْ ﴿عدة مرات منها قولو :  ستبداؿ()سّنة االالقرآف عن  كأشار (يػىٍقًضي ًبًعٍلمو كىيػىٍعفيو ًٕبًٍلمو 

رَُكمْ  قَػْوماً  َيْستَػْبِدؿْ  تَػتَػَولَّْوا َنا َوِإَذا﴿،  ّٖدمحم/ ﴾َأْمثَاَلُكمْ  َيُكونُوا ال ثَّ  َغيػْ ْلَنا ِشئػْ  َأْمثَاََلُمْ  َبدَّ
  .، كىو سبحانو قادر على ذلك ِٖاإلنساف/ ﴾تَػْبِديبلً 
ستئصاؿ ا٤برحلي كا٥ببلؾ ستبداؿ ، يعطي معُب اال اآلية ُب اإلذىاب أك اال: كإطبلؽ معُبفائدة

، أبية صورة يشاء ُٗإبراىيم/ ﴾َجِديدٍ  ِبَْلقٍ  َوأيَْتِ  يُْذِىْبُكمْ  َيَشأْ  ِإفْ ﴿الدفعي أك التدرٯبي كقولو : 
ة كتبليغها ككيف يشاء ُب ا٢بركب كاألكبئة أك إعداد أانس آخرين تكوف ٥بم الرايدة ُب ٞبل الرسال

: يركل أنو ٤با نزلت ىذه اآلية ضرب النيب )ص( على  ستبداؿ()سّنة االكمن مصاديق اآلية ُب 
ظهر سلماف الفارسي )ع( كقاؿ )ص( : )ىم قـو ىذا( يعِب الفرس ، كتواترت ىذه الركاية ُب عٌدة 

 ﴾ِعَباِدهِ  فَػْوؽَ  اْلَقاِىرُ  َوُىوَ ﴿تنبيو للناس إٔب التأمل ُب سنن للا القاًىرة  فائدة : .مصادر معتربة
٫بدرت كأتخرت كماتت األمم ككيف هنضت حضاراين ؟ ككيف ا، الٍب جرت ُب حياة  ُٔاألنعاـ/

حضاراين ، كإف ىذه السنن التأرٱبية إذا تعلقت هبا مشيئة للا تعأب كقعت ال ٧بالة ككاف ذلك على 
 .ِٖيس/ ﴾فَػَيُكوفُ  ُكنْ  َلوُ  يَػُقوؿَ  َأفْ  َشْيئاً  َأرَادَ  ِإَذا َأْمُرهُ  ِإمنََّا﴿للا يسّبان 

 ﴾ثَظِرياً ٍَِْٔؼبً اَُِّوُ ًًََبَٕ ًَآفِوَحِ اُلَُّْْٗب صٌََاةُ اَُِّوِ كَؼِنْلَ اُلَُّْْٗب صٌََاةَ ُّوِّلُ ًَبَٕ َْٖٓ﴿ - ٖٗٔ
 من كاف يريد ا٤بكاسب الدنيوية كيَبؾ التقول كالعمل لآلخرة فقد فٌوت ا٢بظ األكفر كخسر القسم

نْػَيا ثَػَوابُ  اّلِلَِّ  )َفِعْندَ األكرب  كالعاقل البصّب يعمل ٥بما معان فيحرز الثوابْب كٲبلك  َواآلِخَرِة( الد 
الدارين ، فلماذا يقصر نظره ٗبتاع قليل مؤقت كال يطلق نظره آلفاؽ عآب آخر أشرؼ كأ٠بى من 
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 ِف  آتَِنا رَبػََّنا﴿ليقَبب إليو ابلتقول الدنيا ، فمن أراد للا فعند للا ثواب كخّبات الدنيا كاآلخرة ف
نْػَيا يعاً  اّلِلَُّ  )وََكافَ  ، َُِالبقرة/ ﴾َحَسَنةً  اآلِخَرةِ  َوِف  َحَسَنةً  الد  كللا ٠بيع ألقواؿ العباد  َبِصريًا( مسَِ

: إٔب أف الدين يهدم أىلو إٔب ثواب الدنيا كاآلخرة ، ف اآلية داللة :  فائدةبصّب أبعما٥بم ، 
ٍا ، كىالى ف غرر الكم .ىداية متوازنة متعادلة متبادلة للٍب ىي أقـوكىذه  نٍػيىٍاؾى تػىٍرٕبىٍهيمى : )صيٍن ًديٍػنىكى ًبدي

ٍيئان  النَّاسي  يػىتػٍريؾي  : )الى أيضاً و فيو تىصيٍن دينٍػيىٍاؾى ًبًديًًنكى فػىتىٍخسىٍرٮبيىٍا( ،   ًإالٌ  دينٍػيىاىيمٍ  إًلٍصبلحً  ًديًنًهمٍ  ًمنٍ  شى
ٍاًدمىان  ميٍلكىوي  جىعىلى  : )مىنٍ أيضاً و فيو ًمٍنوي( ،  أىضىرُّ  ىيوى  مىا عىلىٍيًهمٍ  للاي  فػىتىحى   ، سيٍلطىٍافو  كيلُّ  لىوي  ًإنٍػقىٍادى  ًلًديًٍنوً  خى
ٍاًدمان  ًديٍػنىوي  جىعىلى  كىمىنٍ  ( كيلُّ  ًفٍيوً  طىًمعى  ًلميٍلًكوً  خى  .ًإٍنسىٍافو

 ؤًَََُْ كَبَُِّوُ كَوِرياً ؤًَْ ؿَنِّْبً ٌَُّْٖ بِْٕ ًَاألَهْوَثِنيَ اٌَُْاُِلَِّْٖ ؤًَْ ؤَٗلٌَُُِْْ ػَََِ ًٌََُْ َُِِّوِ شُيَلَاءَ ثِبُْوَِْؾِ آِنيَهٌََّ ًٌٌُُٗا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿-ٖ٘ٔ

 ﴾فَجِرياً رَؼٌََُِْٕٔ َٔبثِ ًَبَٕ اَُِّوَ كَةَِّٕ رُؼْوِػٌُا ؤًَْ رًٌَُِْا ًَبِْٕ رَؼْلٌُُِا ؤَْٕ اُْيٌٍََ رَزَّجِؼٌُا كَال ثِئَِب
دعوة قرآنية عامة للمؤمنْب خاصة كي يعدكا أنفسهم ليكونوا قوامْب ابلعدؿ الدائم ملتزمْب بو قوالن 

٫براؼ ٫بو ىول أك انعطاؼ أك ضعف أك عدكؿ عنو ك اكعمبلن ، ُب ٝبيع ٦باالت ا٢بياة دكف 
للقياـ بوظيفة العدؿ على أعلى درجاتو صيغة مبالغة  ِِبْلِقْسِط( )قَػوَّاِميَ خوؼ أك طمع ، جاءت 

كُب أرقى مستوايتو ، كىو اإلنصاؼ ا٤بستمر على كلًٌ صعيد ببل إنقطاع أتكيدان على الصبلبة 
)أىٍعدىؿي النٍَّاًس مىٍن أىٍنصىفى عىٍن قػيوَّةو( ،  ف غرر الكم:كالقوة كا٢بـز ُب العدؿ كا٢برص عليو كالوفاء بو 

أخبلقكم ، ألف ابلعدؿ تستقيم ا٢بياة كتصلح اجملتمعات كتستثمر لكي يصّب العدؿ من طبعكم ك 
( )ُشَهَداءَ الطاقات كتؤدل ا٣بدمات  تقيموف شهاداتكم ا٣بالصة اب٢بق لوجو للا دكف ٙبيز كال  ّلِِلَِّ

٦بامبلت أبف تتحركا ا٢بق الذم يرضاه للا من غّب مراعاة أحد ، فتكوف الشهادة  سبحانو ىي 
ستهانة عتداء على العدؿ كاالناس ابلعدؿ ك)العىٍدؿي ًميػٍزىٍافي للًا ُبٍ األىٍرًض( ، فإف االعْب الشهادة لل
 .ستهانة اب العزيز القٌهار الذم ليس كمثلو شيءبو ىي عْب اال

(  قيٍل ا٢بٍىقَّ كىلىٍو عىلىى نػىٍفًسكى ألف )ا َواأَلقْػَرِبَي( اْلَواِلَدْينِ  َأوْ  َأنُفِسُكمْ  َعَلى )َوَلوْ  ٍاري ا٢بٍىقًٌ ٍادىةى ًإٍظهى لشَّهى
ف أداء كائنان من كاف كلو كانت الشهادة اب٢بق مضرٌة ألنفسكم أك كالديكم أك أقاربكم ، أل

سَبجاع ا٢بقوؽ ، كما ىو مفقود من مصاّب شخصية أك مصاّب الشهادة اب٢بق تقـو على ا
 َفِقرياً  َأوْ  َغِنّياً  َيُكنْ  )ِإفْ ك غُب الوالدين كاألقربْب، كدكف أم ميل أك إذعاف عاطفي أك نتيجة فقر أ

إف يكن ا٤بشهود عليو أك لو )غنيان أك فقّبان..(، ا١بميع سواسية أماـ القانوف العادؿ  ِبَِما( َأْوىَل  فَاّلِلَُّ 
، فبل يكن الغُب أك الفقر مربران للتحريف كالتزييف كللا أكٔب هبما كأعلم ٗبا فيو صبلحهما ، كيف 

كالنهي عن إتباع ا٥بول  تَػْعِدُلوا( َأفْ  اَْلََوى تَػتَِّبُعوا )َفبلكتقول  استقامةكإٲباف ك كالشهادة دين 
، بل إلزموا ا٢بق على   ستقامة٫براؼ عن االكا٤بزاج عند أداء الشهادة ٨بافة العدكؿ عن ا٢بق كاال

 تَػْلُووا( َوِإفْ ) )قَػوَّاِمَي(كل حاؿ ، كالعدؿ ُب كل األشكاؿ حٌب مع غّب ا٤بسلمْب ال طبلؽ معُب 
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 تُػْعِرُضوا )َأوْ كالنهي أف تلوا ألسنتكم كتغٌّبكا كٛباطلوا كتسوفوا عن شهادة ا٢بق كٙبرفوىا أك تبدلوىا 
 قَػْوـٍ  َشَنآفُ  ََيْرَِمنَُّكمْ  َوال﴿أك تعرضوا عن الشهادة فبل تؤدكىا  َخِبريًا( تَػْعَمُلوفَ  مبَا َكافَ  اّلِلََّ  فَِإفَّ 
، فا خبّب أبعمالكم ك٦بازيكم عليها ،  ٖا٤بائدة/ ﴾ِللتػَّْقَوى َأقْػَربُ  ُىوَ  اْعِدُلوا واتَػْعِدلُ  َأالَّ  َعَلى

ًر ، فمن نصرٮبا أعزه للا كمن  عىنٍ  كىالنػٍَّهيً  اًبٍلمىٍعريكيؼً  كجوب األىٍمرً  داللة اآلية على: فائدة اٍلميٍنكى
 ال َوالَِّذينَ ﴿،  َُْالبقرة/ ﴾اّلِلَِّ  ِمنْ  ِعْنَدهُ  َشَهاَدةً  َكَتمَ  ممَّنْ  َأْظَلمُ  َوَمنْ ﴿خذ٥بما خذلو للا 

 .ِٕالفرقاف/ ﴾الز ورَ  َيْشَهُدوفَ 
 ثِبَُِّوِ ٌَّْلُوْ ًََْٖٓ هَجَُْ ِْٖٓ ؤَٗيٍََ اَُّنُِ ًَاٌُِْزَبةِ هٌٍَُُِوِ ػَََِ َٗيٍََّ اَُّنُِ ًَاٌُِْزَبةِ ًَهٌٍَُُِوِ ثِبَُِّوِ آِٓنٌُا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٖٙٔ

 ﴾ثَؼِْلاً ػَالالً ػَََّ كَوَلْ آفِوِ ًَاٌَُِّْْْ ًَهٍُُِِوِ ًًَُزُجِوِ ًََٓالئٌَِزِوِ
إايىم أف يعلموا عناصر اإلٲباف كأف يزدادكا ُب  آ٘ب لكل ا٤بؤمنْب الصادقْب ، آمرقر خطاب تربوم 

 َوالَِّذينَ ﴿بو كيثبتوا عليو  مستوايت اإلٲباف كيعلموا آفاقو كيعملوا هبا فلو عدة درجات كأف يعملوا
، فإف ا٤بؤمن القوم خّب كأحب إٔب للا من ا٤بؤمن الضعيف ، كذكر  ُٕدمحم/ ﴾ُىًدى زَاَدُىمْ  اْىَتَدْوا

 أَنَزؿَ  الَِّذي َواْلِكَتابِ  َرُسوِلوِ  َعَلى نَػزَّؿَ  الَِّذي َواْلِكَتابِ  َوَرُسوِلوِ  ِِبّلِلَِّ  )آِمُنواأىم عناصر اإلٲباف 
آمنوا اب كرسولو كالقرآف كالكتب الٍب أنز٥با على األنبياء قبلو قبل التحريف ، ألهنا  ْبُل(قػَ  ِمنْ 

هتدؼ إٔب ىدؼ مشَبؾ ساـو ، فبينهم تعدد أدكار ككحدة ىدؼ ، فاإلٲباف بواحد من حقائق 
حد من ا٤بعارؼ ال يتم إالٌ مع اإلٲباف ٔبميعها ، فمن النفاؽ اإلٲباف ببعض كالكفر ببعض ، فكل كا

نفصاـ ٥با اعناصر اإلٲباف يستلـز اآلخر ، ٩با يشكل لدل ا٤بؤمن الواعي كحدة تصويرية متكاملة ال 
نقطاع ، كىذا يدؿ أف للا ٓب يَبؾ عباده ُب أمًٌ زمن ببل ىداية ، ٍب توعد من كفر بذلك اكال 

كأم قبوؿ  بَِعيدًا( َضبلالً  َضلَّ  فَػَقدْ  اآلِخرِ  ْوـِ َواْليػَ  َوُرُسِلوِ  وَُكُتِبوِ  َوَمبلِئَكِتوِ  ِِبّلِلَِّ  َيْكُفرْ  )َوَمنْ 
لبعضها كرفض بعضها اآلخر يعِب رفضان لكل عناصر اإلٲباف ألف اإلٲباف كلٌّ ال يتجزأ كالدخوؿ ُب 

 فَػُيِضلَّكَ  اَْلََوى تَػتَِّبعْ  َوال﴿معسكر الكفر كالضبلؿ البعيد ، ألنو إما يتبع ا٥بول كىو إلو معبود ، 
، كإٌما يقلد عن جهل كيتبع عن عمى ببل تدبر كىذا يدؿ أنو بلغ النهاية  ِٔص/ ﴾اّلِلَِّ  َسِبيلِ  َعنْ 

  .ُب الضبلؿ كسوء األفعاؿ ، ٩با يصعب معها الرجوع لطريق ا٥بداية
: ىناؾ بعض ا٤بداخل ا٣بطّبة ُب طرؽ الضبلؿ يصعب الرجوع عنها ، فإف بىقي فيها يكوف فائدة

خطر ، فهو بْب خطرين أيسرٮبا مرٌّ !! فعلى اإلنساف أف يفكر  ُب خطر كإف خرج منها يكوف ُب
 ِصْدؽٍ  ُمْدَخلَ  َأْدِخْلِِن  َربِّ ﴿كيتأكد قبل الدخوؿ ُب أم أمر فيعرؼ مداخلو ك٨بارجو كقولو 

ف هنج الببلغة ،  َٖاإلسراء/ ﴾َنِصرياً  ُسْلطَانً  َلُدْنكَ  ِمنْ  ِل  َواْجَعلْ  ِصْدؽٍ  َُمَْرجَ  َوَأْخرِْجِِن 
ان   علمغىٍّبً ب ملي اٍ عى ال): ٗ٘ٔطبةخ كىالسَّاٍئًًر عىلىى غىٍّبً الطَّرًًيًق الصًَّحٍيًح الى تىزًٍيديهي سيٍرعىةي السٍَّّبً ًإاٌل بػيٍعدى

 ِلوِ َوُرسُ  اّلِلَِّ  بَػْيَ  يُػَفّرُِقوا َأفْ  َويُرِيُدوفَ  َوُرُسِلوِ  ِِبّلِلَِّ  َيْكُفُروفَ  الَِّذينَ  ِإفَّ ﴿! كقولو (عىٍن الصَّوىٍابً 



 304اْلامس                             / اجلزء ٙٚٔمدنية/ عدد آَيهتا / ٗنساء / سورة الَوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر  
 

 ُىمْ  ُأْولَِئكَ  ، َسِبيبلً  َذِلكَ  بَػْيَ  يَػتَِّخُذوا َأفْ  َويُرِيُدوفَ  بِبَػْعضٍ  َوَنْكُفرُ  بِبَػْعضٍ  نُػْؤِمنُ  َويَػُقوُلوفَ 
 .ُُٓ-َُٓالنساء/ ﴾َحّقاً  اْلَكاِفُروفَ 

 َُِْيْلَِّيُْْ ًَال َُيُْْ َُِْـْلِوَ اَُِّوُ ٌَُّْٖ َُْْ ًُلْواً ااىْكَاكًُ صَُّْ ًَلَوًُا صَُّْ آَٓنٌُا صَُّْ ًَلَوًُا صَُّْ آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ - ٖٚٔ

 ﴾ٍَجِْالً
تتحدث اآلية عن ايانس ضعاؼ النفوس كالعقيدة كا٤بواقف كاألخبلؽ ، مذبذبْب منافقْب يَبٌددكف 
بْب حالٍب اإلٲباف كالكفر قبوالن كرفضان حسب إختبلؼ مصا٢بهم فبل يزالوف على ىذه ا٢باؿ زماانن 

ستحكمت فيهم ىذه الصفة ا٣بسيسة ٍب تزداد حالة الكفر لديهم كتستحكم فبل ٯبدكف ُب اٌب ح
أنفسهم بعد ىذا التذبذب الغريب قدرة على العودة إٔب للا كاإلٲباف ا٢بقيقي ، فبل يستحقوف 

م من ا٥بداية كالدراية كالرعاية كا٢بماية ألهنم ال يستحقوف ا٤بغفرة ، كأتوا أبكرب الذنوب ٩با منعه
ٍرءي حصوؿ ا٥بداية )ك  ( ، فإف كفرىم يكوف عقوبة ٥بم فطبع للا على قلوهبم نىفسىوي  يىضىعي  حىٍيثي  اٍلمى

 َكانُوا َما قُػُلوِبِمْ  َعَلى رَافَ  َبلْ  َكبلَّ ﴿ ، ْٕيونس/ ﴾اْلُمْعَتِدينَ  قُػُلوبِ  َعَلى َنْطَبعُ  َكَذِلكَ ﴿
نُػُوِب ِعْنَد هللاِ َأْعظَ : )ف غرر الكم،  ُْا٤بطففْب/ ﴾َيْكِسُبوفَ  ذىٍنبه صىغيرى ًعٍندى صىٍاًحًبًو( كىأىصىرَّ  :ُم الذ 

ٍافى ًبًو عىٍاًمليوي اً كى  ،عىلىٍيًو فىٍاًعليوي  : جرت سنة للا أبف يكوف كسب فائدة  .ٍستىخىفَّ ًبًو رىاًٍكبيوي اً كى  ،ٍستػىهى
وب الكبّبة قست قلوهبم البشر لعلومهم كأعما٥بم مؤثران ُب نفوسهم ، فلما طاؿ عليهم أمد الذن

كتلوثت فطرهتم كفسد فكرىم كسلوكهم حٌب صارت حجاب على عقو٥بم فلم تقبل نور اإلٲباف كال 
 ُأوُتوا َكالَِّذينَ  َيُكونُوا َوال﴿زداد العصياف فبل يستحقوف الغفراف كقولو االدليل كالربىاف ، حٌب 

ُهمْ  وََكِثريٌ  قُػُلوبُػُهمْ  َقَستْ فػَ  اأَلَمدُ  َعَلْيِهمْ  َفطَاؿَ  قَػْبلُ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  عن النيب ، ُٔا٢بديد/﴾فَاِسُقوفَ  ِمنػْ
ٍي اٍلقىٍلبى : )تػىٍرؾي الٍ )ص( (ًعبىٍادىًة يػيقىسًٌ ًٍيتي النػٍَّفسى  َّٔتنبيو ا٣بواطر ص ، تػىٍرؾي الذًٌٍكًر ٲبي

 ﴾ؤَُِْٔبً ػَنَاثبً َُيُْْ ثِإََّٕ أُُْنَبكِوِنيَ ثَشِّوْ﴿ - ٖٛٔ
 التوبيخ ابب من يكوف السيئة األخبار ُب ستعما٥بااف ، السارة األخبار ُب إالٌ  غالبان  تستعمل ال البشارة

 تقراراس على خطر مصدر يشكلوف كانوا ألهنم األليم ابلعذاب للمنافقْب قرآ٘ب هتديد ، ستصغاركاال
 ُب اتكالشبه الشكوؾ كنشر ا١بهاد عن الشباب تثبيط ُب الكبّب األثر ٥بم فكاف ، اإلسبلمي اجملتمع

اٍ  ،اٍلقىٍلبً  ُب  سىٍودىاءى  )نقطة( لىٍمظىةن  يػىٍبديك النًٌفىٍاؽى  )ًإفَّ  : )ع( علي اإلماـ عن : فائدة .أكساطهم  ٍزدىادى ا فىكيلَّمى
( ٍسوىدَّ ا النًٌفىاؽي  ٍستىٍكمىلى اً  فىًإذىا ، السَّوىادي  ٍزدىادى اً  النًٌفىاؽي   .ُّْٕكنز العماؿ خرب  اٍلقىٍلبي

 ﴾عَِْٔؼبً َُِِّوِ اُْؼِيَّحَ كَةَِّٕ اُْؼِيَّحَ ػِنْلَىُْْ ؤََّجْزَـٌَُٕ أُُْآِْنِنيَ كًُِٕ ِْٖٓ ؤًََُِْْبءَ اٌَُْبكِوَِّٖ َّزَّقِنًَُٕ اَُّنَِّٖ﴿ - ٜٖٔ 
أكلئك الذين يوالوف الكافرين كأعداء الدين كيتخذكهنم قادةن كأعواانن كأنصاران ٤با يتوٮبونو فيهم من 

ستضعاؼ ، فيقدموف كالية ا٤بؤمنْب ٤با يتوٮبونو فيهم من الضعف كاالالقوة كالقدرة كيَبكوف 
التنازالت على حساب دينهم ليحققوا مكسبان ماداين أك جاىان ليوافق ىول أنفسهم ٤با يريدكف من 
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تَػُغوفَ العزة  ألمواؿ ستفهاـ إنكارم أيطلبوف ٗبواالة الكفار القوة كالغلبة كا١باه كاا اْلِعزََّة( ِعْنَدُىمْ  )أَيَػبػْ
صطدمت مصا٢بهم تنكرت أحوا٥بم كبشعت أعما٥بم ا، فإهنم ال عزة ٥بم كال إٲباف ٥بم كال كفاء فإذا 

يعاً( ّلِِلَِّ  اْلِعزَّةَ  )فَِإفَّ !  . كا٤بلك  كحده ألنو ا٣بالق .كالعزة من معا٘ب القوة كالقدرة كا٤بلك كالعلم مجَِ
و يعز من يشاء كيذؿ من يشاء ، ضمن قانوف كحده كمصاّب العباد بيده كمشيئتو انفذة فيهم كى

األسباب كا٤بسببات، فإف مقادير العباد بيده سبحانو كتعأب كمشيئتو انفذة فيهم ، كقد تكفَّل 
 ِإفَّ  فَاْصِبْ ﴿، َُٓاألنبياء/ ﴾الصَّاِلُوفَ  ِعَباِدي َيرِثُػَها اأَلْرضَ  َأفَّ ﴿بنصر دينو كغلبة عباده ا٤بؤمنْب 

، كلو ٚبلل تلك ا٢بقيقة بعض اإلمتحاانت لعباده ا٤بؤمنْب، كنصرة العدك ْٗىود/ ﴾تَِّقيَ ِلْلمُ  اْلعاِقَبةَ 
الغادر الفاجر عليهم كلكنها نصرة غّب مستقرة كغّب مستمرة ، فإف للباطل جولة كمهلة كللحق 

، ٓٓالنور/ ﴾اأَلْرضِ  ِف  ِلَفنػَُّهملََيْسَتخْ  الصَّاِلَاتِ  َوَعِمُلوا ِمْنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  اّلِلَُّ  َوَعدَ ﴿دكلة كعزة
 دىٍاًخله  عىزًٍيزو  :)كيلُّ عن اإلماـ علي )ع( .فعليهم أف يطلبوا العزة من للا بصادؽ إٲباهنم كإتباعهم ىدايتو

  .!(لًعزُّ ا أىٍىلىكىوي  للاً  ًبغىٍّبً  ٍعتػىزَّ اً  :)مىنً ف غرر الكم،ُّٓٙبف العقوؿ صفػىهيوى ذىلًٍيله(  اٍلقيٍدرىةً  ٙبىٍتى 
 : فائدة

ستعلت على من دكنو ، اطمأنت النفس امصدر العزة كاحد ىو للا العزيز ا٤بتعاؿ، فإف ركنت إليو ك 
ستعبدتو قيم شٌب كأشخاص شٌب ك٧باذير شٌب ، ٍب افإف ٓب تطمئن النفس  كعزتو كعبوديتو ، 

ما عبودية لطواغيت نطبلؽ كقوة ، كإاستعبلء ك ايرتكب ا٫برافات شٌب ، إذف : إما العزة  كلها 
كلو!  ابلعمر تفي ذؿ ال كساعة ، ُب الذؿ الذؿ أكقعهم خوفهم من كالناس األرض ككلها تبعية كذلة

 اْلِعزَّةُ  َوّلِِلَِّ ﴿، ِٖٓ/َٕالبحار: )مىٍن أىرىٍادى أىٍف يىكيويفى أىعىزَّ النٍَّاًس فػىٍليػىتًَّق للاى عىزَّ كىجىلَّ( عن النيب )ص(
بىةن  ،عىًشّبىةو  ًببلى  ًعزَّان  أىرىٍادى  : )مىنٍ  وعن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ٖا٤بنافقوف/ ﴾ُمْؤِمِنيَ َوِللْ  َوِلَرُسوِلوِ  يػٍ  ًببل كىىى
 ك)مىنً  ُِٗصٖٕالبحار طىاعىًة للًا( ًعزًٌ  ًإٔبى  للاً  مىٍعًصيىةً  ذيؿًٌ  ًمنٍ  فػىٍليىٍخريجٍ  ،مىاؿو  ًببل كىًغُبن  ،سيٍلطىافو 

كُب ىذه االية ٙبذير شديد  .ِٖكتقٌدـ مثلها ُب آؿ عمراف/ .( ُب الدنيا كاآلخرةذىؿَّ  للاً  ًبغىٍّبً  ٍعتػىزَّ اً 
من مواالة الكافرين كترؾ موالة ا٤بؤمنْب ، كإف ذلك من صفات ا٤بنافقْب ، ألف اإلٲباف يقتضي ٧ببة 

 كالقرآف يؤكد ٙبرٲبو لذلك ُب عٌدة آايت كقولو .ا٤بؤمنْب كمساندهتم ، كبغض الكافرين كعداكهتم
 . ّٕآؿ عمراف/ ﴾ِديَنُكمْ  تَِبعَ  ِلَمنْ  ِإالَّ  تُػْؤِمُنوا َوال﴿
 اْليَػُهودَ  تَػتَِّخُذوا ال﴿،  َُِالبقرة/ ﴾ِملَّتَػُهمْ  تَػتَِّبعَ  َحَّتَّ  النََّصاَرى َوال اْليَػُهودُ  َعْنكَ  تَػْرَضى َوَلنْ ﴿

ُهمْ  فَِإنَّوُ  ِمْنُكمْ  مْ يَػتَػَوَلَُّ  َوَمنْ  بَػْعضٍ  َأْولَِياءُ  بَػْعُضُهمْ  َأْولَِياءَ  َوالنََّصاَرى  يَػتَِّخذْ  ال﴿،  ُٓا٤بائدة/ ﴾ِمنػْ
 َأفْ  ِإالَّ  َشْيءٍ  ِف  اّلِلَِّ  ِمنْ  فَػَلْيسَ  َذِلكَ  يَػْفَعلْ  َوَمنْ  اْلُمْؤِمِنيَ  ُدوفِ  ِمنْ  َأْولَِياءَ  اْلَكاِفرِينَ  اْلُمْؤِمُنوفَ 

ُهمْ  تَػتػَُّقوا رُُكمْ  تُػَقاةً  ِمنػْ ، الذين يعتمدكف الكافرين أنصار كأعواف من  ِٖآؿ عمراف/ ﴾نَػْفَسوُ  اّلِلَُّ  َوَُيَذِّ
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دكف ا٤بؤمنْب فإنو أكرب دليل عملي على شخصيتهم ا٤بنافقة الٍب ليست ٥با من اإلٲباف شيء بل ىم 
 .خطر على ا٤بؤمنْب

 كِِ َّقٌُػٌُا ؽَزََّ َٓؼَيُْْ رَوْؼُلًُا كَال ثِيَب ًََُّْزَيْيَؤُ يَبثِ ٌُّْلَوُ اَُِّوِ آَّبدِ ٍَِٔؼْزُْْ بِمَا ؤَْٕ اٌُِْزَبةِ كِِ ػٌََُِْْْْ َٗيٍََّ ًَهَلْ﴿-ٓٗٔ

ُْْ ؿَْْوِهِ ؽَلِّشٍ  ﴾عَِْٔؼبً عَيَنََّْ كِِ ًَاٌَُْبكِوَِّٖ أُُْنَبكِوِنيَ عَبِٓغُ اَُِّوَ بَِّٕ ِٓضُِْيُْْ بِماً بٌَِّٗ
حديثهم التافو ، كإستهزائهم ستماع إٔب ٙبذير عاـ لكل مكلف من ٦بالسة الكافرين كا٤بتهتكْب كاال

ابلرسوؿ كالرسالة كسخريتهم من الدين كاإلٲباف كالقيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ ، ىذه اآلية تذكر 
ُهمْ  فََأْعِرضْ  آََيتَِنا ِف  ََيُوُضوفَ  الَِّذينَ  رَأَْيتَ  َوِإَذا﴿ا٤بسلمْب ُب مكة قبل ا٥بجرة قولو:   َحَّتَّ  َعنػْ

، ككاف بعض ا٤بسلمْب ُب مكة ٯبلسوف ُب ٦بالس ا٤بشركْب ٖٔاألنعاـ/ ﴾َغرْيِهِ  َحِديثٍ  ِف  ََيُوُضوا
فيسمعوف ذمان كقدحان على النيب )ص( كال يستطيعوف دفعو ، فنزلت هبم آية األنعاـ تذكرىم 

بتعاد عن تلك اجملالس ، أما ُب ا٤بدينة بعد ا٥بجرة أعاد بعض ا٤بسلمْب ٦بالسة ا٤بنافقْب كاليهود ابال
زرع الشبهات كذـ اإلسبلـ فنزلت ىذه اآلية ا٤بدنية لتذكر ا٤بسلمْب ابلقاعدة  كىم ٱبوضوف ُب

الكلية : كأتمرىم ٗبقاطعة ا٤بنافقْب كالكافرين ا٤بستهزئْب آبايت للا كأشعركىم ابلفعل قبل القوؿ 
ْعُتمْ  ِإَذا )َأفْ ستنكره اأهنم منبوذكف ٧بتقركف مكركىوف، فإذا ٓب تستطع تغيّب ا٤بنكر   اّلِلَِّ  تِ آَيَ  مسَِ

 ِإذاً  )ِإنَُّكمْ ٍب قاؿ تعأب  َغرْيِِه( َحِديثٍ  ِف  ََيُوُضوا َمَعُهْم َحَّتَّ  تَػْقُعُدوا َفبل ِبَا َوُيْستَػْهَزأُ  ِبَا ُيْكَفرُ 
فقعودكم معهم ُب ٦بالس ال أخبلقية مشاركة ٥بم ، كال تليق اب٤بؤمن معاشرة السفلة  ِمثْػُلُهْم(

  .َِِاألعراؼ/ ﴾يُػْقِصُروفَ  ال ثَّ  الَغيِّ  ِف  ََيُد ونَػُهمْ  مْ َوِإْخَوانُػهُ ﴿ك٦بالستهم 
ًء السُّويًء( ، كالذم ٯبلس معهم يكوف مثلهم ، كمثلهم  ف غرر الكم ًة آنىسي ًمٍنكى ًبقيرىانٍى : )كيٍن اًبٍلوىٍحدى

ًبًفٍعًل قػىٍوـو كالرٍَّاًضي  ،كالصاحي مع السكارل أك كالعآب بْب ا١بهبلء !! فإف الراضي ابلكفر كافر
ًلًهٍم ، كاٍلعىٍاًملي اًبلظٍُّلمً  ٍاءي ُبٍ الظٍُّلمً  ،كىالسَّاًٍكتي عىٍنوي  ،كىالرٍَّاًضٍي ًبوً  ،أيٍشرًؾى ُبٍ عىمى عن ، كىا٢بٍىٍاًضني لىوي شيرىكى

ُب اآلية داللة كاضحة على كجوب ، ِْْٖٔكنز العماؿ خرب  (بَ أحَ  نْ مَ  عَ مَ  املرءُ ) النيب )ص(:
التصدم ابلقدر ا٤بمكن عن كل من ٱبوض ابلباطل على إطبلؽ معناه أك يعبث اإلعراض ك 

كيسخر من قضااي األخبلؽ كالتدين كا٣بّب كالصبلح ُب القوؿ كالعمل كُب ٝبيع كسائل اإلعبلـ 
ا٤برئية كا٤بصورة كالصوتية ، كىذا يشمل اإلعراض عن صديق السوء كجار السوء كصحبة السوء 

أبف ٦بالسة  وف اآلية إشارة .كمهنة السوء كأفبلـ السوء ككل سوء كفكر السوء كعمل السوء
 )َفبلالكافر أك الفاسق مباحة ذااتن ك٧برمة عرضان أم إذا إشتملت على ا٢براـ أك تؤدم إٔب ا٢براـ 

 َوالَِّذينَ ﴿إظهار ا٤بخالفة ابلقياـ عن ٦بالسهم ال اإلعراض ابلقلب أك ابلوجو فقط  َمَعُهْم( تَػْقُعُدوا
ٍاًمليويٍا األىٍشرىٍارى أبًىٍخبلىًقًهٍم تىٍسلىميويٍا ًمٍن  عن النيب )ص( .ّا٤بؤمنوف/ ﴾ُمْعِرُضوفَ  اللَّْغوِ  َعنْ  مْ ىُ  : )جى

اًٍلكيمٍ  ،غىوىاٍئًًلًهٍم كىًحٍقًدًىمٍ  ٍيًنػيويىيٍم )خالفوىم( أبًىٍعمى  اّلِلََّ  )ِإفَّ ، ُٗٗ/ْٕالبحار كىٍيبلى تىكيوينػيويٍا ًمنػٍهيٍم(  كىابى
يعاً( َجَهنَّمَ  ِف  َواْلَكاِفرِينَ  اْلُمَناِفِقيَ  عُ َجامِ  كىذا الوعيد منو سبحانو للتحذير من ٨بالطتهم  مجَِ

ستهزاء ابلدين ُب الدنيا سيجتمعوف ُب العقاب يـو القيامة، جتمعوا على االاك٦بالستهم ، إهنم كما 
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اًٍع ًإٔبى مىٍا حىرَّـى للا كىأىٍف يػيٍعًرضى نػىزَّهى عىٍن االً : )فػىرىضى للاي عىلىى السٍَّمًع أىٍف يػىتػى وعن اإلماـ الصادؽ )ع( ٍسًتمى
لُّ لىوي مىٍا نػىهىى للاي عىٍنوي كىاإًلٍصغىٍاءي ًإٔبى مىٍا أىٍسخىطى للاي ٍب ذكر اآلية(  ، ٍب ٕٓٔ/ِكنز الدقائقعىمٍَّا الى ٰبًى

 َمعَ  الذِّْكَرى بَػْعدَ  تَػْقُعدْ  َفبل الشَّْيطَافُ  يُنِسيَػنَّكَ  َوِإمَّا﴿ستثُب موضع النسياف )الغفلة( فقاؿ تعأب ا
ٍا خيًلقى ًإٍمريؤه  :ٖٓٚف هنج الببلغة حكم( ، ٖٔاألنعاـ/ ﴾الظَّاِلِميَ  اْلَقْوـِ  ٍا النٍَّاسي : ًإتػَّقيويٍا للاى ، فىمى )أىيػُّهى

 عىبػىثىان فػىيػىٍلهيوي ، كىالى تيرًؾى سيدىلن فػىيػىٍلغيٍو!( 
 َٗظِْتٌ ٌَُِِْبكِوَِّٖ ًَبَٕ ًَبِْٕ َٓؼٌَُْْ ٌَُْٖٗ ؤََُْْ هَبٌُُا اَُِّوِ ِْٖٓ كَزْؼٌ ٌَُُْْ ًَبَٕ كَةِْٕ ثٌُِْْ وَثَّظٌََُّٕزَ اَُّنَِّٖ﴿ - ٔٗٔ

 أُُْآِْنِنيَ ػَََِ ٌَُِِْبكِوَِّٖ اَُِّوُ َّغْؼَََ ًََُْٖ اُْوَِْبَٓخِ ٌََّّْ ثَْْنٌَُْْ َّؾٌُُْْ كَبَُِّوُ أُُْآِْنِنيَ ِْٖٓ ًََْٗٔنَؼٌُْْْ ػٌََُِْْْْ ََْٗزَؾٌِْمْ ؤََُْْ هَبٌُُا

 ﴾ٍَجِْالً
نتهازيْب، فهم يتحينوف الفرص للشماتة كضيعة من صفات ا٤بنافقْب االاآلية حركات  ري وً صَّ تي 

كاف ا٤بنافقوف ٱبرجوف مع ا٤بسلمْب ُب ا٢بركب لغرض الدس كتفريق الكلمة كا٣بيانة   .اب٤بسلمْب
ٗبعُب ينتظركف كقوع أمرو  َويَػتَػَربَُّصوفَ ركف أبهنم خرجوا لنصرة ا٤بسلمْب، كٚبذيل ا١بيش ، كيتظاى

ُب النصر فليكن لنا سهم من الغنائم  َمَعُكْم( َنُكنْ  َألَْ  قَاُلوا اّلِلَِّ  ِمنْ  فَػْتحٌ  َلُكمْ  َكافَ  )فَِإفْ بكم 
 َعَلْيُكْم( َنْسَتْحِوذْ  َألَْ  )قَاُلوا ُب الظفر عليكم كالغلبة على ا٤بسلمْب َنِصيٌب( ِلْلَكاِفرِينَ  َكافَ  )َوِإفْ 
قاؿ ا٤بنافقوف للمشركْب : أٓب نغلبكم  اْلُمْؤِمِنَي( ِمنْ  )َومَنْنَػْعُكمْ : الغلبة كالتسلط  ستحواذواال

كنتمكن من قتلكم كأسركم فأبقينا عليكم القدرة كثبطنا عزائم ا٤بؤمنْب كأفشينا أسرارىم لكم حٌب 
نصيبنا ٩با أصبتم من الغنائم ا٤بادية كا٤بعنوية ألننا نواليكم ك٭بنع من يؤذيكم  نتصرًب عليهم ؟ فهاتواا

َنُكمْ  ََيُْكمُ  )فَاّلِلَُّ كنطلعكم على أسرار ا٤بؤمنْب  فيجزم الصادقْب بصدقهم  اْلِقَياَمِة( يَػْوـَ  بَػيػْ
ىذه حقيقة من  َسِبيبًل( اْلُمْؤِمِنيَ  ىَعلَ  ِلْلَكاِفرِينَ  اّلِلَُّ  ََيَْعلَ  )َوَلنْ كا٤بنافقْب أعٌد ٥بم عذاابن أليمان 

ا٢بقائق الواقعية الكربل الٍب ال تتبدؿ كال تتحوؿ كال تتغّب إهنا مرتبطة بسنن للا ُب التكوين 
: إٌف ا٤بؤمنْب إذا صدؽ إٲباهنم إنتصركا كعلو  فتذكر اآلية كالتشريع كتشمل اجملتمع كليس األفراد ، 

ُتمْ  ِإفْ  اأَلْعَلْوفَ  َوأَنْػُتمْ  َزنُواَتَْ  َوال هَتُِنوا َوال﴿كقولو :  ، كما ٛبتلك بعدان  ُّٗآؿ عمراف/ ﴾ُمْؤِمِنيَ  ُكنػْ
تشريعان اب٤بنع عن كل عمل يؤدم إٔب علو الكافرين كذؿ ا٤بؤمنْب أمامهم، كالدفع إٔب األماـ ٫بو 

قاعدة أساسية  هتيئة كل األسباب البلزمة كا٤بمكنة الٍب تؤدم إٔب ىيبة ا٤بؤمنْب كقوهتم ، لتشكل
لتقوية الشعور ابلنهوض ا٢بضارم العاـ سواء على الصعيد الداخلي لؤلمة اإلسبلمية أك على 
صعيد العبلقات الواسعة الية كالدكلية ، فكل عمل أك معاىدة أك ميثاؽ جعل للكافرين على 

كسائل  عىلىٍيًو( يػيٍعلىى كىالى  ـي يػىٍعليوي اإًلٍسبلى ) عن النيب )ص(:ا٤بؤمنْب سبيبلن ييعدُّ ملغى ال قيمة لو 
كما ركم عن النيب )ص( كىذه اآلية تبعث اليأس ُب نفوس ا٤بنافقْب كغّبىم لئبل   ،ّٕٔ/ُٕالشيعة

كلن ٯبعل  (َسِبيبلً  اْلُمْؤِمِنيَ  َعَلى ِلْلَكاِفرِينَ  اّلِلَُّ  ََيَْعلَ  َوَلنْ )يستمركا ُب ضبل٥بم كتلوهنم كضياعهم 
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ك تسلطان على ا٤بؤمنْب ال من النواحي العسكرية كال السياسية كال الثقافية للا للكافرين إنتصاران أ
كاإلقتصادية كغّبىا ، كا٤بؤمنوف ىم األعلوف بشرط اافظة على شركط اإلٲباف ، كاآلية تكشف 
عن قانوف ا١بماعة ا٤بؤمنة كليس قانوف األفراد ، كما غيلب ا٤بسلموف على أمرىم إاٌل بَبكهم ىدل 

 لِيَػْهِلكَ  َمْفُعوالً  َكافَ  َأْمراً  اّلِلَُّ  لِيَػْقِضيَ ﴿سم الدين ببل مضموف ، فذلوا بعد عزة اعاشوا القرآف ك 
نكرة كعامة ا٤بعُب  )َسِبيبًل(، كجاءت كلمة ِْاألنفاؿ/ ﴾بَػيَِّنةٍ  َعنْ  َحيَّ  َمنْ  َوََيَْيا بَػيَِّنةٍ  َعنْ  َىَلكَ  َمنْ 

ى الدكاـ كما داموا ملتزمْب بشركط اإلٲباف األصيل كجامعة ا٤بغزل ، فإف ا٤بؤمنْب ىم األعلوف عل
الثابت ا٤بنطلق من رضا للا كإعبلء كلمتو ، كالبعيد عن ا٥بول كالشهوات كحب الذات كإلغاء 
اآلخر ، كما غيلب ا٤بسلموف على أمرىم كضعفوا كذٌلوا إاٌل بَبكهم شركط اإلٲباف فآمنوا ببعض 

ف هنج الببلغة عد جيل ، كدخلوا عليهم ُب عقر دارىم كتركوا البعض ، فذلوا بعد قوة جيبلن ب
للاً ): ٕٚخطبة ذىلُّوياٍ( كجاء )غيزم( نكرة  ًإالَّ  دىارًًىمٍ  عيٍقرً  ُب  قػىٍوـه  غيزًمى  مىاٍ  اٍغزيكىيٍم قػىٍبلى أىٍف يػىٍغزيككيٍم، فػىوى

عن . .كالعسكرمللداللة على الكثرة كالتهويل أم أنواع الغزك كالغزك الفكرم كالثقاُب كالعقائدم 
الىفىهيٍا( مىنٍ  يىضيرُّىياٍ  الى  أيمًٍَّب قػىوٍَّامىةه عىلىى أىٍمًر للاً  ًمنٍ  طىائًفىةه  تػىزىٍاؿي  : )الى  النيب )ص( كنز العماؿ   خى

ٍاًىٍن قػيرٍَّاؤيىى  تػىزىٍاؿي  : )الى وعنو )ص( ،ّْْٕٗخرب نىًفًو مىٍا ٓبٍى ييدى ًذًه األيمَّةي ٙبىٍتى يىًد للًا كىُب كى ٍا كىٓبىٍ ىى ٍا أيمىرىٍاءيىى
ٍا ، فىًإذىٍا فػىعىليويٍا ذىًلكى رىفىعى للاي عى  ٍا أىٍشرىٍاريىى ٍا كىمىٍا ٓبٍى ييًهٍن ًخيىٍاريىى ٍا فيٌجٍاريىى ٍاؤيىى هي ٍبيَّ سىلَّطى يػىزىٍؿ عيلىمى نػٍهيٍم يىدى

بىاًٍبرىتػيهيمٍ    .ٖٔتنبيو ا٣بواطر ص .(.عىلىٍيًهٍم جى
إلنتصار الكٌفار ،  )َنِصيٌب(إلنتصار ا٤بسلمْب ككلمة  )فَػْتٌح(ة يستخدـ القرآف كلم -ٔفائدة:

ساسها ا٢بق )كا٢بق ألبياف أف نصرة الكافر عابرة كلذة زائلة ، بينما نصر ا٤بؤمنْب نعمة ابقية ألف 
ٲبكن التواصل مع  -ٕ .أقول ظهّب كأفضل نصّب( كللداللة أف للحق دكلة كللباطل جولة كمهلة

علـو ا٤بتنوعة كالصناعات ا٤بختلفة بشرط أف ال أكوف تبعان ٥بم كمن دكف تسلط كتساب الالكٌفار ال 
ٍْبً(  كقوؿ النيب )ص(كغلبة على ا٤بؤمنْب  ـر أم ُٕٗ/ِتفسّب النور: )أيٍطليبػيويٍا اٍلًعٍلمى كىلىٍو اًبلصًٌ ، كلكن ٰبي

ٰبصلوا على تواصل ٯبعل الكٌفار متسلطْب على ا٤بؤمنْب كيتحكموف هبم ، كعلى ا٤بسلمْب أف 
ستقبلؿ التاـ ُب ٝبيع اجملاالت السياسية كالعسكرية كاإلقتصادية كالثقافية ، كىذه ا٤بقدمات اال

 .َسِبيبًل( اْلُمْؤِمِنيَ  َعَلى ِلْلَكاِفرِينَ  اّلِلَُّ  ََيَْعلَ  )َوَلنْ تعطيك تلك النتائج 
 بِالَّ اَُِّوَ َّنًُْوًَُٕ ًَال اُنَّبًَ ُّوَاءًَُٕ ًََُبََُ هَبٌُٓا اُظَّالحِ بََُِ هَبٌُٓا ًَبِمَا ْْفَبكِػُيُ ًَىٌَُ اَُِّوَ ُّقَبكِػٌَُٕ أُُْنَبكِوِنيَ بَِّٕ﴿- ٕٗٔ

 ﴾هَِِْالً
ٱبادعوف للا ٗبعُب ٱبادعوف رسوؿ للا  .: إيهاـ الغّب على شيءو فيظهره على غّب حقيقتو اْلداع

للا ألف معاملة الرسوؿ اب٤بخادعة  )ص( فيظهركف لو اإلٲباف كيبطنوف الكفر ، كنسب ذلك إٔب 
٦بازيهم كمعاقبهم على  َخاِدُعُهْم( )َوُىوَ كمعاملة للا كمن خاف الرسوؿ فقد خاف للا تعأب ، 
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 ﴾َمِتيٌ  َكْيِدي ِإفَّ  ََلُمْ  َوأُْمِلي ، يَػْعَلُموفَ  ال َحْيثُ  ِمنْ  َسَنْسَتْدرُِجُهمْ ﴿خداعهم كقولو 
يهم كىم يسّبكف إٔب سوء العاقبة بسوء تصرفهم كخبث فيَبكهم ُب غ،  ُّٖ-ُِٖاألعراؼ/

ختيارىم ٥با ما يضرىم كال ينفعهم اضمائرىم كنياهتم ، فمخادعتهم  ىي ٨بادعة ألنفسهم بسوء 
 قَاُموا الصَّبلةِ  ِإىَل  قَاُموا َوِإَذا)، ْٓآؿ عمراف/ ﴾اّلِلَُّ  َوَمَكرَ  َوَمَكُروا﴿كلكن ال يشعركف ! كقولو 

اقلْب كىي عبلمة حسية كاقعية على النفاؽ ا٣بطّب كعدـ ثبات اإلٲباف ُب قلوهبم ، متث (ُكَساىَل 
 ﴾اْْلَاِشِعيَ  َعَلى ِإالَّ  َلَكِبريَةٌ  َوِإنػََّها﴿كالكسل ال يكوف إاٌل بفقداف الرغبة إٔب الصبلة من قلوهبم 

اٍ  كىاٍلعىٍجزي  اٍلكىسىلي  جى اٍزدىكى  اٍزدىكىجىتٍ  لىمَّا األٍشيىاءى  ًإفَّ )عن اإلماـ علي )ع(:  ْٓالبقرة/ ا فػىنيًتجى نػىهيمى ( اٍلفىٍقرى  بػىيػٍ
ستمداد منو كإاٌل فالصبلة تعِب قمة الوعي كصلة ا٤بخلوؽ الضعيف ٖبالقو القدير كاال ٖٔ/ٓالكاُب

عن اإلماـ  للعلى هنجهو، كىي حالة ال تنسجم مع الكسل كا٤ب ستقامةابال طمئنافالرٞبة كالنور كاال
!( ا كىٌَب، فىمىنٍ  ًميزىافه: ةي : )الصَّبل علي )ع( يبتغوف بذلك أف  (النَّاسَ  يُػَراُءوفَ )، ِْٔ/ْٖالبحارٍستػىٍوَبى

، كقلبهم ال يتوجو  ، احد البشريراىم الناس فيعٌدكىم من ا٤بؤمنْب ، كال يصلوف حْب ال يوجد 
كجل، كمن يعمل كما أقبح اإلنساف ظاىره ٝبيل كابطنو عليل ، ألنو يعمل للناس كال يعمل  عز 

ال يصٌلوف إاٌل قليبلن  (َقِليبلً  ِإالَّ  اّلِلََّ  َيْذُكُروفَ  َوال)لغّب للا ككلو للا إليو لذلك يكوف الرايء شركان ! 
كأماـ الناس إلنشغاؿ اب٥بم ٗبراءاة الناس كغفلة قلبهم عن للا تعأب ، كأمثاؿ ىؤالء ُب كل زماف 

( كىمىكىريكا كىمىكىرى اَللَّي ) ،ٕٗالتوبة/( سىًخرى اَللَّي ًمنػٍهيمٍ : )عن قولو سئل اإلماـ الرضا )ع(: فائدةكمكاف، 
اًدعيهيمٍ كقولو ) ُٓالبقرة/( اَللَّي يىٍستػىٍهزًئي هًبًمٍ كقولو ) ْٓآؿ عمراف/  (ٱبيىاًدعيوفى اَللَّى كىىيوى خى

كىلىًكنَّوي ٯبيىٍازًٍيًهٍم جىزىاٍءى  عي ادً كال ٱبيى  ري كي ٲبًٍ  كال ئي زً هٍ تػى سٍ كال يى  ري خى سٍ ال يى  لى جى كى  زَّ عى : )ًإفَّ للاى فقاؿُِْالنساء/
ًبّبنا فى موي لً اً الظى  تػىعىأبى عىمَّا يػىقيوؿي ، ا٣بٍىًديٍػعىةً ك  رً كٍ جىزىٍاءى ا٤بً ، ك اءً زى هٍ تً االسٍ جىزىٍاءى ، ك ةً يى رً خٍ السي  تفسّب  (عيليو ا كى
ف ، قيويبىةي ًمٍن ًجٍنًس اٍلعىمىٍل(، ك)اٍلعي ُْٕاألعراؼ/ ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َما ِإالَّ  َُيَْزْوفَ  َىلْ ﴿ َُٖ/ِالنور

ديهي ُبٍ نػىٍفًسًو(غرر الكم ٍرًء ًمٍن ذيؿٌو ٯبًى  .: )نًفىٍاؽي اٍلمى
 ﴾ٍَجِْالً َُوُ رَغِلَ كََِْٖ اَُِّوُ ُّؼَِِْْ ًََْٖٓ ىَااُلءِ بََُِ ًَال ىَاُالءِ بََُِ ال مَُِيَ ثََْْٖ ُٓنَثْنَثِنيَ﴿ - ٖٗٔ

 ا٤بهزكزة كنفوسهم القلق لوضعهم كبياف للمنافقْب ٙبقّب ، كاإلٲباف الكفر بْب متلونْب : َذِبيَ ُمَذبْ 
 بْب مضطربْب مَبددين متقلبْب مذبذبْب يعيشوف فهم ، حياهتم تفاصيل على ينعكس عاـ أمر كىو

 ٯبعل ٩با للمؤمنْب كلساهنم للكافرين قلوهبم أعطوا دينهم، من حّبة ُب كىم كاإلٲباف الكفر
 فهم أحد إٔب ٱبلصوف ال ألهنم منٌغص كعيشهم كريهة كأايمهم قلقة كنفسهم مضطربة شخصيتهم

 َلوُ  جتَِدَ  فَػَلنْ  اّلِلَُّ  ُيْضِللْ  )َوَمنْ  للا ىداية عن البعيد الضبلؿ إالٌ  ذلك كما أنفسهم حٌب ٱبونوف
 كقولو كرٲبة إنسانية ياة٢ب سبيبلن  سلوكهم ُب ا٢بائركف للا ىدل عن الضالوف ٯبد كلن َسِبيبًل(

ٍل يىًلٍيقي  ًبوً  يىًلٍيقي  الى  الًَّذمٍ  كىكذا ، َّاألعراؼ/ ﴾الضَّبلَلةُ  َعَلْيِهمْ  َحقَّ  َوَفرِيقاً  َىَدى َفرِيقاً ﴿  ًبوً  ا٥ٍبيدى
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اٍليىًقٍْبي يىضيرُّهي  نػٍفىعيوي الى يػى  كىالًَّذمٍ  ،اٍلبىٍاًطلي  يىضيرُّهي  ا٢بٍىقُّ  يػىنػٍفىعيوي  ال )الًَّذمٍ عن اإلماـ علي )ع(:  ، الضَّبلىؿي 
 ظلمات من كٱبلصهم الضبللة حّبة من ينقذىم سبيبلن  لن ٘بد ٥بم كىؤالء ،ِّٗ/ٕٕالبحار (الش كي 
ال يرجى منو  لفسادىم ، كمن كاف ىذا شأنو أنفسهم إٔب كأككلهم عنهم ٚبلى ألف للا ، ا١بهالة

 موقف ٲبتلك ال كالذم نػىٍفًسًو( ًإٍصبلىحً  عىنٍ  عىًجزى  : )أىٍعجىزي النٍَّاًس مىنٍ ف غرر الكم رشده كصبلح.
فهو  مطمئنان  قلبان  كال مستقرة ٗبعُب أنو ال ٲبتلك فكران اثبتان كال نفسان  ستقامةاثبت أم ال ٲبتلك اال

 الدنيا كاآلخرة. خسراف ىذا الليلي كُب كاألرؽ النفسي القلق يعيش
 ﴾ُٓجِْنبً ٍُِْـَبٗبً ػٌََُِْْْْ َُِِّوِ رَغْؼٌَُِا ؤَْٕ ؤَرُوِّلًَُٕ أُُْآِْنِنيَ كًُِٕ ِْٖٓ ؤًََُِْْبءَ اٌَُْبكِوَِّٖ زَّقِنًُارَ ال آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٗٗٔ
 َوَمنْ ﴿تكرر ىذا التحذير ا٣بطّب ُب القرآف ألنو ٘باكز ٢بدكد للا  .: أنصار كأعواف كقادةَأْولَِياءَ 
 ِلَقْوـٍ  يُػبَػيِّنُػَها اّلِلَِّ  ُحُدودُ  تِْلكَ ﴿، كقاؿ تعأب: ُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ  َقدْ فػَ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ 

: من صفات ا٤بنافقْب إٚباذ الكافرين أنصار من دكف ا٤بؤمنْب املعىن .َِّالبقرة/ ﴾يَػْعَلُموفَ 
عباده ا٤بؤمنْب  متجاكزين كالية ا٤بؤمنْب كمستغنْب عنهم كشبيو الشيء منجذب إليو ، هنى للا تعأب

أف يتصفوا هبذه ا٢بالة القبيحة الٍب تعترب جرٲبة كخرقان ٤بنهج للا تعأب ألهنا ضرر عليكم كعلى 
: حجةن ابلغة  سلطانً  ُمِبيناً( ُسْلطَانً  َعَلْيُكمْ  ّلِِلَِّ  جَتَْعُلوا َأفْ  )أَُترِيُدوفَ ا٤بسلمْب كمن ٝبيع الوجوه 

لوا  حجة ابلغة عليكم أنكم منافقوف ؟ تستحقوف هبا العقاب كدليبلن كاضحان أم أتريدكف أف ٘بع
عتمادكم على صحبة الكفار كنصرهتم كالتخٌلي عن ٝباعة ا٤بؤمنْب الشديد ُب الدنيا كاآلخرة ، اب

اؤؾى : )ٜٕ٘ف هنج الببلغة حكم،  ِٖكتقدَّـ شرح مثلها آؿ عمراف  .كخذالهنم ،  كىأىٍعدى ثىبلىثىةه: عىديكُّؾى
، كىصىًديقي عىديكًٌؾى  كىعىديكُّ  عبلقة ا٤بنافقْب  ُُْ-ُّٗ(، تشرح االيتاف من سورة النساء صىًديًقكى

ابلكفار فإف توٕب ا٤بؤمنْب كالتربم من الكافرين من لواـز اإلٲباف، ألنو ال مكاف ٢بٌبْب ككالءين ُب 
، يطيع للا ُب قلب كييرضي ْ/األحزاب ﴾َجْوِفوِ  ِف  قَػْلبَػْيِ  ِمنْ  ِلَرُجلٍ  اّلِلَُّ  َجَعلَ  َما﴿قلب كاحد 

إٌف الذم ال ينصر ا٢بق فهو يساىم ُب نصرة  ومعىن ذلكأعداء للا )كقول الشر( ُب قلب! ، 
: إفَّ أم عزؿ أك تنصيب أك ام إجراء يؤدم إٔب تسلط الكفار على رقاب وف ىذا داللةالباطل ، 

 .عل للا عليو سلطاانن مبينان ا٤بسلمْب فهو حراـ كخيانة كمن الذنوب الكبّبة ، فإف فاعلها ٯب
 ﴾َٗظِرياً َُيُْْ رَغِلَ ًََُْٖ اُنَّبهِ ِْٖٓ األٍَْلََِ اُلَّهْىِ كِِ أُُْنَبكِوِنيَ بَِّٕ﴿ - ٘ٗٔ

كما إٌف ا١بنة درجات كاإلٲباف درجات ، كذلك الضبلؿ درجات كالنار دركات أم طبقات 
ركات ىبوط إٔب الطبقات السفلى ُب ا١بحيم عتبار الدرجات إٔب األعلى ُب التكرٙب كالنعيم كالداب

األليم ، كالنفاؽ ذنب كبّب كجـر خطّب كضرر مرير ، كالنفاؽ حالة تقٌلب كتلٌوف كتذبذب ، لذلك 
يكوف العقاب على قدر ا١بناية، إهنم ُب أسفل دركات العذاب كٙبت سائر الكفار ، ألهنم ٝبعوا 

٣بديعة كالشماتة اب٤بؤمنْب كمعاداهتم كالتآمر عليهم بْب الكفر كالنفاؽ كمساكئ األخبلؽ، كا٤بكر كا
رتكبوا ما يسخط للا ، ابشكل فِب ظاىره يسر كابطنو يضر، كشاركوا ُب ظلمهم كسفك دمائهم ك 
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كليس ٥بم منقذ من عذابو الشديد كال  َنِصريًا( ََلُمْ  جتَِدَ  )َوَلنْ ستحقوا أشد العذاب اكيضر ابلناس ف
:  فائدة .(ا١بٍىزىٍاءي ًمٍن ًجٍنًس اٍلعىمىلٍ ديد ، ألهنم شر أىل النار ، كيكوف )انصر ٱبلصهم من عقابو ا٤ب

قاؿ تعأب  -ٕ: جهنم كلظى كا٢بطمة كالسعّب كسقر كا١بحيم كا٥باكية ،  طبقات النار سبع -ٔ
، كقاؿ  حرموا أنفسهم من نعمة ا٥بداية ُب الدنيا،  ُّْ/النساء ﴾َسِبيبلً  َلوُ  جتَِدَ  فَػَلنْ ﴿ عن ا٤بنافق :

كما ضلوا عن ا٥بداية كىنا ضلوا عن إٯباد النصّب كا٤بخلًٌص ، إهنا   َنِصرياً( ََلُمْ  جتَِدَ  )َوَلنْ تعأب ىنا 
 )إّف الكافرين(كٓب يقل  اأَلْسَفِل( الدَّْرؾِ  ِف  اْلُمَناِفِقيَ  )ِإفَّ قاؿ  -ٖ .خسارة من ٝبيع الوجوه

ٍرًء ًمٍن ذيؿٌو ف غرر الكم .لكافر عدكٌّ مشهور٣بطورة النفاؽ ، ألف ا٤بنافق عدكٌّ مستور كا : )نًفىٍاؽي اٍلمى
ديهي ُبٍ نػىٍفًسًو(   ٯبًى

 .كالنفاؽ يفسد اإلٲباف كأخو الشرؾ كتوأـ الكفر كمثل اإل٢باد
 ﴾ػَظِْٔبً ؤَعْواً أُُْآِْنِنيَ اَُِّوُ ُّاْدِ ًٌٍََْفَ أُُْآِْنِنيَ َٓغَ يَكَإًَُُْئِ َُِِّوِ كِّنَيُْْ ًَؤَفَِْظٌُا ثِبَُِّوِ ًَاػْزَظٌَُٔا ًَؤَطَِْؾٌُا رَبثٌُا اَُّنَِّٖ بِالَّ﴿ - ٙٗٔ
 ك٢بقوا النفاؽ من كخرجوا كا٣بطيئة اب٣بطأ كأحسوا ابلذنب عَبفوااك  ندموا )اَتبُوا(ستثناء للذين اكىذا 

 ال تنفع دكف إصبلح ٤با لتوبةفا )َوَأْصَلُحوا(تعأب  للا إٔب كعادكا كابطنان  كظاىران  كفعبلن  ابإلٲباف قوالن 
 عبادات حسن اإلسبلـ كىكذا ، منحرؼ كسلوؾ سيئة كطبائع خاطئة كقناعات فكر منهم من فسد

( )َواْعَتَصُموا تؤدم إٔب حيسني معامبلت  عتصاـاال من منطلقان  كاف إذا ينفع فاإلصبلح ِِبّلِلَِّ
 اإلخبلص، بقدر ينفع عتصاـفاال ُصوا()َوَأْخلَ  الصحيحة الشريفة كالسنة القرآف كىو اب كالتمسك

( )ِدينَػُهمْ  َّٗتنبيو ا٣بواطر ص (ا٣بٍىبلىصي  يىكيويفي  اإًلٍخبلىصً ُب ) عن اإلماـ علي )ع(:  دكف كحده ّلِِلَِّ
 .رايء أك شرؾ أك ىول شائبة

يػٍره  ًفيوً  السَّيًٌئىةى  فىإفَّ ! ًدينىكيٍم  ًدينىكيمٍ : )اإلماـ علي )ع( عن كى  تػيٍغفىري  ًفيوً  السَّيًٌئىةي  كى  ،غىٍّبًهً  ُب  ا٢بٍىسىنىةً  ًمنى  خى
حياتية  ضركرة فهو ا٢بياة ىو الدين صار لذلك ،ّٖٔ/ّمستدرؾ هنج الببلغة (تػيٍقبىلي  ال غىٍّبًهً  ُب  ا٢بٍىسىنىةي 

 هبا واكييعرف األكصاؼ هبذه يتصفوا حٌب ا٤بؤمنْب من يكونوا كلن (اْلُمْؤِمِنيَ  َمعَ  فَُأْولَِئكَ )لتزكية النفس 
 عنو ، ك التعبّب كٚبيلو ال ٲبكن كصفو (َعِظيماً  َأْجراً  اْلُمْؤِمِنيَ  اّلِلَُّ  يُػْؤتِ  َوَسْوؼَ ) عليها كيستمركا

 ََلُمْ  ُأْخِفيَ  َما نَػْفسٌ  تَػْعَلمُ  َفبل﴿ أعما٥بم كصاّب سّبهتم كحسن نياهتم كخلوص عقيدهتم سبلمة جزاء
 ٚبريب من النفاؽ ٛبكن إذا -ٔ :فائدة ،ُٕالسجدة/ ﴾يَػْعَمُلوفَ  واَكانُ  مبَا َجَزاءً  َأْعُيٍ  قُػرَّةِ  ِمنْ 

 كالعمل تشمل القوؿ إصبلحات متوالية غّب منقطعة ٝبلة إالٌ  يزيلو فبل ، األركاح كتلويث القلوب
ينُ  ّلِِلَِّ  َأال﴿ َوَأْخَلُصوا( ِِبّلِلَِّ  َواْعَتَصُموا َوَأْصَلُحوا )اَتبُوا كىي كا٤بضموف كالشكل  ﴾ْْلَاِلصُ ا الدِّ

 :وعنو )ص( ،ِٓصٕٓالبحار اٍلعىمىًل( ًمنى  اٍلقىًليلي  يىٍكًفٍيكى  ًديٍػنىكى  )أىٍخًلصٍ  : عن النيب )ص( -ٕ،  ّالزمر/
ةً  يػىنىابًيعي  ظىهىرىتٍ  يػىٍومنا أىٍربىًعْبى  ً  أىٍخلىصى  )مىنٍ   .ّٖ/َُمواىب الرٞبن ًلسىانًًو( عىلىى قػىٍلًبوً  ًمنٍ  ا٢بًٍٍكمى

 ﴾ػَِِْٔبً شَبًِواً اَُِّوُ ًًََبَٕ ًَآَٓنْزُْْ شٌََوْرُْْ بِْٕ ثِؼَنَاثٌُِْْ اَُِّوُ ؼَََُّلْ َٓب﴿ - ٚٗٔ
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تعبّب قرآ٘ب تربوم شفاؼ عن اللطف اإل٥بي بعباده كتذكّب بو ، كابلتإب فاإلنساف ىو الذم ٰبٌرـي 
 سبحانو ؟ إنوابكمئلنكار ، أم منفعة  ُب عذستفهاـ ل: اال املعىنعلى نفسو لطف للا الشامل ، 

ٓب يَبؾ كسيلة لتخليصكم من الضبلؿ إاٌل أكضحها ، إنو ٰبب أف يكوف عباده ُب نعيم جنتو كقد 
فتح لكم ابب التوبة ليتوب عليكم كيرٞبكم ، إذان ٤باذا يعذبكم أيتشفى بو من الغيظ ، أـ يدرؾ بو 

نياء بو ؟ كبل ال يعذبكم عن الثأر، أـ يدفع بو الضر كيستجلب النفع كىو الغِب عنكم كأنتم األغ
طاعة كلكن عن معصية ك٘باكز ا٢بدكد كتكونوف ضرران على العباد كالببلد ، عذاب للا يعتمد على 

 َعِليماً( َشاِكراً  اّلِلَُّ  )وََكافَ كإف غفر فخّب راحم(  ،نتقاـ )فإف عٌذب فغّب ظآبالعدؿ ال على اال
 َشَكْرمتُْ  لَِئنْ ﴿كرين أبضعاؼ ما يستحقوف شاكران ٤بن شكره كعليمان ٤بن يثيب ٯبازم الشا 

 .ٕإبراىيم/ ﴾أَلزِيَدنَُّكمْ 
 انجزء انسادس مه انقزآن انكزيم

 ﴾ػَِِْٔبً ٍَِْٔؼبً اَُِّوُ ًًََبَٕ ظَُِِْ َْٖٓ بِالَّ اُْوٌٍَِْ ِْٖٓ ثِبٌَُُّءِ اُْغَيْوَ اَُِّوُ ُّؾِتُّ ال﴿ - ٛٗٔ
و ، كالتهجم على الناس ابلفحش كالشتم كسيء القوؿ كبلـ السوء بكافة أشكال  اجلهر : اإلعبلف ،

كاإلعبلف عنو كإذاعتو كالتشهّب ابلعيوب كالتسقيط اإلجتماعي الذم يفقد اإلنساف ثقتو ككرامتو بْب 
الناس ، إنو كبلـ ال ٰببو للا كتصرؼ يبغضو للا ، كىو كناية عن الكراىة الشديدة الٍب تقَبب من 

ستثناء ا٤بظلـو فإنو مسموح لو اف يدافع عن نفسو كيظهر حقو كٯبهر اب َم(ظُلِ  َمنْ  )ِإالَّ التحرٙب 
عتدل عليو كال اإبعبلف ظبلمتو كالتعريف هبا أماـ من يهمو األمر كيذكر سيئات من أساء إليو ك 

فتشمل كل من يفسد ُب الببلد كالعباد  واآلية ذات داللة واسعةيتعدل ا٢بدكد فيذكر غّب ظا٤بو ، 
. فبل حرمة لو كال .د كيسفك الدماء كينشر اإلرىاب كيسلب األمواؿ كينتهك األعراضأبنواع الفسا

يعاً  اّلِلَُّ  )وََكافَ ! لدمو : اإلسبلـ يعمل على بناء ٦بتمع فائدة .يسمع أقوالكم كيعلم بنياتكم َعِليماً( مسَِ
كابة موٌحد متماسك يشد بعضو بعضان بوحدة الصف كالكلمة ، كيعمل على إشاعة ركح الثقة 

كحسن الظن ، كا١بهر ابلسوء يتناَب مع ذلك إاٌل ا٤بظلـو فعليو إظهار ظبلمتو ٩بن ترجى ٪بدتو 
 ِإَذا َوالَِّذينَ ﴿كمساعدتو على إزالة ىذا الظلم فإف للا ال ٰبب لعباده أف يسكتوا على الظلم 

َتِصُروفَ  ُىمْ  اْلبَػْغيُ  َأَصابَػُهمْ  كقولو   -ٔفائدة  .(كىرىٍاءىهي ميطىاًٍلبه  مىٍا ضىاٍعى حىقٌّ ، )ّٗالشورل/ ﴾يَػنػْ
عترب القرآف نشر عيوب ا -ٕ .ُْالشورل/ ﴾َسِبيلٍ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  َما فَُأْولَِئكَ  ظُْلِموِ  بَػْعدَ  انَتَصرَ  َوَلَمنْ ﴿

 َأفْ  َيُِب وفَ  الَِّذينَ  ِإفَّ ﴿الناس كا٤بتاجرة بفضائحهم كتسقيطهم اإلجتماعي من الذنوب الكبّبة كقولو 
: من مصاديق عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ُٗالنور/ ﴾أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ََلُمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  ِف  اْلَفاِحَشةُ  ِشيعَ تَ 

ٍاءى ًضيىٍافػىتػىهيٍم فػىهيوى ٩بٍَّن ظىلىمٍ  ٍا قىاٍليويٍا ًفٍيًو( ،اآلية )مىٍن أىضىٍاؼى قػىٍومىان فىأىسى كسائل  فىبلى جينىاٍحى عىلىٍيًهٍم ًفٍيمى
 .ِٖٗ/ُِالشيعة
 ﴾هَلِّواً ػَلٌُّاً ًَبَٕ اَُِّوَ كَةَِّٕ ٌٍُءٍ ػَْٖ رَؼْلٌُا ؤًَْ رُقْلٌُهُ ؤًَْ فَْْواً رُجْلًُا بِْٕ﴿ - ٜٗٔ
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ىذا ترغيب ُب ا٣بّب ا٤بادم كا٤بعنوم على إطبلؽ معُب ا٣بّب ، إف تظهركا نعمة أنعمها منعم ُب السر 
ابلسَب عليو قوالن أبف  ُسوٍء( َعنْ  تَػْعُفوا )َأوْ عن الرايء ليكوف العمل الصاّب أبعد  َُّتُْفوُه( )َأوْ كالعلن 

فإف عفوًب عن السوء فقد إتصفتم بصفة للا )ًمنى  َقِديرًا( َعُفّواً  َكافَ  اّلِلََّ  )فَِإفَّ ال يذكر الظآب بظلمو 
ٍقًدرىًة( كىي من صفات للا الكمالية ًة اٍلعىٍفوي ًعٍندى اٍلمى ٍاعىًة كىالنػَّزىٍاىى كدعاان الرسوؿ )ص( أف  .الشَّجى

: ال ٰبب للا إظهار الفضائح كالقبائح إاٌل ُب حق ظآب عظم ضرره  فائدة .نتشبو أبخبلؽ للا تعأب
ككثر كيده كتوٌسع مكره ، ٰبب للا سبحانو العفو عن ا٤بسيء ، كلكن بشرط أف يكوف العفو خّبان 

سيء لو لّبتدع ، كليس فيو ضرر على اجملتمع ، أما إذا أضرَّ 
ي
العفو ابجملتمع أك كاف كسيلة لتشجيع ا٤ب
عن  .فيجب العقاب لو كال ٯبوز العفو عنو ، ألف ذلك يؤدم إٔب الفوضى العامة كاإلخبلؿ ابلنظاـ

( النيب )ص( رىهي النٍَّاسي ٥بىيٍم  : )ثىبلىثىةه لىٍيسىتٍ وف الديث، ُّّ/ّركح البياف: )أيذٍكيريكيٍا اٍلفىٍاًسقى ٗبىٍا ًفٍيًو كىٍي ٰبىٍذى
ـي ا١بٍىاٍئًري  بىةي : اإًلمىٍا تىدًعي الًَّذٍم يىٍدعيوي النٍَّاسى ًإٔبى ًبٍدعىًتًو( ،كىاٍلفىٍاًسقي اٍلميٍعًلني ًبًفٍسًقوً  ،اٍلًغيػٍ ركح كىاٍلميبػٍ

 .ُّّ/ِالبياف
 ؤَْٕ ًَُّوِّلًَُٕ ثِجَؼْغٍ ًٌََْٗلُوُ ثِجَؼْغٍ ُٗآُِْٖ ًََّوٌٌَُُُٕ ًَهٍُُِِوِ اَُِّوِ ثََْْٖ ُّلَوِّهٌُا ؤَْٕ ًَُّوِّلًَُٕ ًَهٍُُِِوِ ثِبَُِّوِ ٌَّْلُوًَُٕ اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ - ٓ٘ٔ

 ﴾ٍَجِْالً مَُِيَ ثََْْٖ َّزَّقِنًُا
ينُ  َذِلكَ ﴿يؤكد القرآف الكرٙب ُب مواضع عديدة أف دين للا القيم  / ﴾اْلَقيِّمُ  الدِّ ، كحدة  َّالرـك

بعضو بعضان كال ٲبكن أف يتجزٌأ ، كال ٲبكن أف يكوف  كاحدة موحدة مٌتحدة، ككله مَبابط يشدٌ 
الدين كالطْب تتبلعب فيو الرغبات حيث تشاء ا٤بيوؿ كاألىواء فهم اترة يكفركف اب كرسولو 

 نُػْؤِمنُ  )َويَػُقوُلوفَ كاترة يفرقوف بْب اإلٲباف اب كاإلٲباف ابلرسل  َوُرُسِلِو( اّلِلَِّ  بَػْيَ  يُػَفّرُِقوا َأفْ  )َويُرِيُدوفَ 
نؤمن ببعض األحكاـ كنكفر ببعض ، نؤمن ببعض الرسل كنكفر ببعض   بِبَػْعٍض( َوَنْكُفرُ  بِبَػْعضٍ 

كاليهود آمنت ابلتوراة ككفركا ابإل٪بيل ، كالنصارل آمنت ابإل٪بيل ككفركا ابلقرآف كٗبحمد )ص( 
أم طريقان كسطان بْب الكفر كاإلٲباف كال  َسِبيبًل( َذِلكَ  بَػْيَ  يَػتَِّخُذوا َأفْ  )َويُرِيُدوفَ كتركوا اإلسبلـ 

من أنكر حكمان كاحدان من أحكاـ للا الثابتة ، عا٤بان أبنو من للا كإٔب للا فهو كافر  .كاسطة بينهما
 بو ٕبكم العقل كحسب قولو تعأب 

 ﴾بًُٓيِْن ػَنَاثبً ٌَُِِْبكِوَِّٖ ًَؤَػْزَلَْٗب ؽَوّبً اٌَُْبكِوًَُٕ ىُْْ ؤًَُُْئِيَ﴿ - ٔ٘ٔ
ًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ ىؤالء الذين يؤمنوف ببعض كيكفركف ببعض سواء بلساف القوؿ أك بلساف الفعل ك)

، أعضاء كأجزاء ، إهنا  ُٗا٢بجر/ ﴾ِعِضيَ  اْلُقْرآفَ  َجَعُلوا الَِّذينَ ﴿( كقولو تعأب أىٍصدىؽي ًمٍن اٍلمىقىٍاؿً 
إلٲباف كأٌدكا شعائر اإلسبلـ ! ابتظاىركا  صفة قبيحة ال يتصف هبا إاٌل الكافركف حقان كيقينان كلو

 .عذاابن شديدان مع اإلىانة كالذلة ُب انر جهنم ُمِهيناً( َعَذاِبً  ِلْلَكاِفرِينَ  )َوَأْعَتْدنَ 
 ﴾هَؽِْٔبً ؿَلٌُهاً اَُِّوُ ًًََبَٕ عٌُهَىُْْؤُ ُّاْرِْيِْْ ٌٍَْفَ ؤًَُُْئِيَ ِٓنْيُْْ ؤَؽَلٍ ثََْْٖ ُّلَوِّهٌُا ًََُْْ ًَهٍُُِِوِ ثِبَُِّوِ آَٓنٌُا ًَاَُّنَِّٖ﴿ - ٕ٘ٔ
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أما ا٤بؤمنوف حقان كالواعوف كا٤بتبعوف للتعاليم اإلسبلمية ا٤بنسجمة مع الفطرة كالعقل السليم فهم 
 )ُأْولَِئكَ يؤمنوف اب كريسلو كافة ، كال يفرقوف بْب أحد منهم من حيث الصدؽ كالتبليغ عن للا 

 اّلِلَُّ  )وََكافَ سنعطيهم ثواهبم الكامل على قدر إٲباهنم كحجم مسؤكليتهم  َرُىْم(ُأُجو  يُػْؤتِيِهمْ  َسْوؼَ 
داء التكفري بي املسلمي : أما  فائدة .غفوران ٤بعاصيهم متفضبلن عليهم أبنواع النعم رَِحيمًا( َغُفوراً 

كافة ، فمن كٌفر   ا٣بطّب ا٤بدٌمر ٤بستقبلهم ، فيكٌفر بعض ا٤بسلمْب بعضان ، فبل ٯبوز تكفّب ا٤بسلمْب
مسلمان معناه أخرجو من اإلسبلـ كاإلٲباف كال يعَبؼ بعبادتو ، كىذا إلغاء لآلخر كإنكار لوجوده ، 

 َفبل﴿ستكبار ، كالقرآف ٲبنعنا أف نيزٌكي أنفسنا فكيف نتجرٌأ على تكفّب ا٤بؤمنْب ؟! اكىذا بذاتو 
تفسّب  (َمْن َكفََّر ُمْسِلَمًا فَػُهَو َكْاِفرٌ : )عن النيب )ص( ،ِّنجم/ال ﴾اتػََّقى مبَنْ  َأْعَلمُ  ُىوَ  َأنُفَسُكمْ  تُػزَك وا

، كالذم أشاع التكفّب بْب ا٤بسلمْب ىو من ٝباعة من قاؿ )فٌرًؽ تىسيٍد( كال ٲبكن أف ُِٗا٤ببْب ص
ُب العصر ا٢بديث ، الٍب تفقد اجملتمعات  )الفوضى اْلبلّقة(يسود إاٌل ٖبلق الفًب كالٍب تسمى 

 كتنشر اإلرىاب ا٤بنظم !األماف 
 عَيْوَحً اَُِّوَ ؤَهَِٗب كَوَبٌُُا مَُِيَ ِْٖٓ ؤًَْجَوَ ٌٍََُٓ ٍَإٌَُُا كَوَلْ أَََُّبءِ ِْٖٓ ًِزَبثبً ػََِْْيِْْ رُنَيٍَِّ ؤَْٕ اٌُِْزَبةِ ؤَىَُْ ََّْإَُُيَ﴿ - ٖ٘ٔ

 ﴾ُٓجِْنبً ٍُِْـَبٗبً ٌٍََُٓ ًَآرَْْنَب مَُِيَ ػَْٖ كَؼَلٌََْٗب اُْجَِّْنَبدُ عَبءَرْيُْْ َٓب ثَؼْلِ ِْٖٓ اُْؼِغََْ ارَّقَنًُا صَُّْ ثِظُِِْٔيِْْ اُظَّبػِوَخُ كَإَفَنَرْيُْْ
نزلت ُب أحبار اليهود حْب قالوا للنيب دمحم )ص( إف كنت نبيان فإتنا بكتاب من السماء مرة كاحدة  

، فذكر تعأب سؤا٥بم ما ىو أفضع كما أتى بو موسى مرة كاحدة ، كإ٭با طلبوا ذلك على كجو العناد 
 اّلِلََّ  َأِرنَ  فَػَقاُلوا َذِلكَ  ِمنْ  َأْكبَػرَ  ُموَسى َسأَُلوا )فَػَقدْ كأشنع ، تسلية للنيب )ص( ليتأسى ابلرسل فقاؿ 

رؤية للا ابلعْب اجملردة ، كىو مطلب طابعو التكرب الذم ال يصدر من مؤمن ، كدافعو ا١بهل  َجْهَرًة(
 ﴾َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ  نُورُ  اّلِلَُّ ﴿اف للا جسم ٧بدكد تدركو األبصار كيف ك اب إذ ىم ظنوا

 ﴾األَْبَصارَ  يُْدِرؾُ  َوُىوَ  األَْبَصارُ  ُتْدرُِكوُ  ال﴿ ،ُُالشورل/ ﴾َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  َلْيسَ ﴿؟ ّٓالنور/
، ارً األبصى  ةً دى اىى شى ٗبي  اٍلعييػيويفي  تػىرىهي  : ٓبىٍ اؿ )ع(قى ؟ فػى  كى بى رى  رأيتى  لٍ : )ىى  ُسئل اإلماـ علي )ع( ، َُّاألنعاـ/
عن اإلماـ ( ًحياةي النػىٍفسً  الٌتوًحيدي )ف غرر الكم: ، ِٕصْالبحاراإًلٲٍبىٍاًف(  ًٕبىقىاًٍئقً  اٍلقيليويبي  رىأىٍتوي  كىلىًكنٍ 

هي كىمىعىوي كىًفيوً )علي )ع(:  لىوي كىبػىٍعدى ئىان ًإاٌل كىرىأىٍيتي للاى قػىبػٍ يػٍ  فََأَخَذتْػُهمْ )ََّ/ٕمواىب الرٞبن( مىٍا رىأىٍيتي شى
 ِمنْ  اْلِعْجلَ  اَّتََُّذوا ثَّ )جاءهتم من السماء صاعقة من انر حارقة بسبب ظلمهم  (ِبظُْلِمِهمْ  الصَّاِعَقةُ 

كزايدة ُب عرض عنادىم تعرض اآلية صورة قبيحة ٥بم ، بعد أف جاءهتم  (اْلبَػيَِّناتُ  َجاَءتْػُهمْ  َما بَػْعدِ 
 فَػَعَفْونَ )اىرات من العصا كاليد البيضاء كفلق البحر كغّبىا ٍب إٚبذكا العجل إ٥بان كعبدكه ا٤بعجزات الب

َنا)مع عظم جرٲبتهم كخيانتهم  (َذِلكَ  َعنْ  حجة ظاىرة تظهر صدقو  (ُمِبيناً  ُسْلطَانً  ُموَسى َوآتَػيػْ
 .كصحة نبوتو

 ﴾ؿَِِْظبً ِْٓضَبهبً ِٓنْيُْْ ًَؤَفَنَْٗب اََُّجْذِ كِِ رَؼْلًُا ال َُيُْْ ًَهُِْنَب ٍُغَّلاً اُْجَبةَ اكْفٌُُِا َُيُْْ نَبًَهُِْ ثِِْٔضَبهِيِْْ اُـٌُّهَ كٌَْهَيُْْ ًَهَكَؼْنَب﴿- ٗ٘ٔ
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ىو ا١ببل الذم انجى عليو موسى )ع( ربو ، مهددان ٥بم ابلسقوط  )الط وَر(يرفع للا فوؽ اليهود 
إهنم نقضوا العهد كا٤بيثاؽ الذم  )مبِيثَاِقِهْم(دكف إجبارىم عليهم إف ٓب يؤمنوا، إلرىاهبم بعظمة القدرة 

أدخلوا  ُسجَّدًا( اْلَبابَ  اْدُخُلوا ََلُمْ  )َوقُػْلَناقطعوه على أنفسهم من كجوب اإللتزاـ كالعمل ابلتوراة 
ابب بيت ا٤بقدس انكسي الرؤكس خضوعان  فخالفوا ما أمركا بو كقالوا ٤بوسى بكل صبلفة 

ال تعتدكا إبصطياد  (السَّْبتِ  ِف  تَػْعُدوا ال ََلُمْ  َوقُػْلَنا)،  ِْا٤بائدة/ ﴾فَػَقاِتبل َورَب كَ  ْنتَ أَ  اْذَىبْ ﴿
 َوَأَخْذنَ )ال ٛبارسوا فيو أم عمل كتفرغوا فيو للعبادة  )او(صطادكا اا٢بيتاف يـو السبت فخالفوا ك 

ُهمْ  صار نقض ا٤بيثاؽ سببان لغضب ا٣ببٌلؽ ، فعلى ف .عهدان كثيقان مؤكدان فنقضوه (َغِليظاً  ِميثَاقاً  ِمنػْ
 .ا٤بؤمن أف يراعي عهده كميثاقو ليسلم من شدة الببلء

 َِْْيَبػَ اَُِّوُ ؿَجَغَ ثََْ ؿُِْقٌ هٌُُِثُنَب ًَهٌَُِْيِْْ ؽَنٍّ ثِـَْْوِ األَْٗجَِْبءَ ًَهَزِِْيِْْ اَُِّوِ ثِأَّبدِ ًًَُلْوِىِْْ ِْٓضَبهَيُْْ َٗوْؼِيِْْ كَجَِٔب﴿ - ٘٘ٔ

 ﴾هَِِْالً بِالَّ ُّآِْنٌَُٕ كَال ثٌُِلْوِىِْْ
لتزامهم ابلتوراة كاف غليظان موثقان إاٌل أهنم نقضوه اكرغم أف ا٤بيثاؽ ا٤بأخوذ على بِب إسرائيل ُب 

( ِبَغرْيِ  األَْنِبَياءَ  َوقَػْتِلِهمْ  اّلِلَِّ  ِِبََيتِ  )وَُكْفرِِىمْ  اإلنبياء ببل ذنب  كراحوا يكفركف أبآيت للا كيقتلوف َحقٍّ
كال ٲبكن أف يىقتلوا نبيان كيكوف ىناؾ حق أك ذنب ؟ كقتلهم زكراي كٰبٓب ، كيعلنوف عدـ إمكاف 

ستماع اأم مغٌلفة كمغطاة أبغطية قاسية ٛبنع  ُغْلٌف( )قُػُلوبُػَناىدايتهم من خبلؿ قو٥بم بسخرية 
م معنا !! كىنا يوضح القرآف أف القلب الدعوة النبوية فبل تعي شيئان ٩با تقولونو ، فبل تتعبوا أنفسك

السليم مؤىل لتلقي نور ا٥بداية إاٌل أف يظلم اإلنساف نفسو كغّبه كيكفر كيتجاكز ا٢بدكد فيجازيو للا 
َها اّلِلَُّ  طََبعَ  )َبلْ تعأب اب٣بتم على قلبو  بكفرىم كبسوء أعما٥بم  َقِليبًل( ِإالَّ  يُػْؤِمُنوفَ  َفبل ِبُكْفرِِىمْ  َعَليػْ

كىالى   ،كىالى كيلُّ ًذٍم ٠بىٍعو ًبسىًمٍيعو  ،: )مىٍا كيلُّ ًذٍم قػىٍلبو بًلىًبٍيبو  ٛٛف هنج الببلغة خطبةعلى قلوهبم ،  ختم
ًظرو بًبىًصٍّبو( : ختم للا على قلوهبم أم طبع عليها بسبب كفرىم كإصرارىم كعنادىم  فائدة .كيلُّ انٍى

ستمرارىم على الكفر فبل ينظركف ُب شيء ، فهم ابكما لو من األثر القبيح ُب أعما٥بم كأخبلقهم 
عتبار كالبحث عن الدليل كالربىاف ، فهم ال ٱبتاركف إاٌل ما ألفوا كتعٌودكا عليو استدالؿ ك اآخرنظر 

ستدعى ىذا التحجر أف طبع للا عليها بكفرىم ، كليست قلوهبم ىي مطبوع عليها اككفى ٕبيث 
 .ْٕيونس/ ﴾اْلُمْعَتِدينَ  قُػُلوبِ  َعَلى َنْطَبعُ  كَ َكَذلِ ﴿فصار كفرىم نتيجة كسبب الطبع 

 ﴾ػَظِْٔبً ثُيْزَبٗبً َٓوََّْْ ػَََِ ًَهٌَُِْيِْْ ًَثٌُِلْوِىِْْ﴿ - ٙ٘ٔ
كبكفرىم بعيسى )ع( كرميهم مرٙب العذراء ابلزٗب كقد فضلها للا على نساء عآب زماهنا ، كىو هبتاف 

، كبئس الظلم من ظلم الغافل ا٤بستسلم الربمء ظيٍلمي اٍلًكرىاٍـً  أىٍفحىًش الظٍُّلمً عتداء فظيع كىو اعظيم ك 
 .الذم ال انصر لو إالٌ للا عز كجل

 َُلِِ كِْوِ افْزََِلٌُا اَُّنَِّٖ ًَبَِّٕ َُيُْْ شُجِّوَ ًٌََُِْٖ طََِجٌُهُ ًََٓب هَزٌَُِهُ ًََٓب اَُِّوِ هٌٍٍََُ َٓوََّْْ اثَْٖ ػَََِْ أََُِْْؼَ هَزَِْنَب بَِّٗب ًَهٌَُِْيِْْ﴿ - ٚ٘ٔ

 ﴾َّوِْنبً هَزٌَُِهُ ًََٓب اُظَِّّٖ ارِّجَبعَ بِالَّ ػٍِِْْ ِْٖٓ ثِوِ َُيُْْ َٓب ِٓنْوُ شَيٍّ
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ستهزاء ، كيزعموف أف عيسى إبن زٗب كأمو العذراء قتلنا ىذا الذم يزعم أنو رسوؿ للا على سبيل اال
كلكن القرآف ٰبسم ا٤بوقف معلنان أف ىؤالء ٓب يقتلوا  ََلُْم( ُشبِّوَ  َوَلِكنْ  َصَلُبوهُ  َوَما قَػتَػُلوهُ  )َوَمازانية 

عيسى كٓب يصلبوه كإ٭با إشتبو عليهم األمر ، ركم أف رجبلن كاف ينافق على عيسى فخرج ليدؿ عليو 
 ﴾وِ ِبَِْىلِ  ِإالَّ  السَّيِّئُ  اْلَمْكرُ  َيَِيقُ  َوال﴿فألقى للا عليو شبهو فأيخذ كصلب كىم يظنوف أنو عيسى

اٍنىوي مىٍكرىهي ُبٍ عينيًقًو( ك )مىٍن حىفىرى بًئػٍرىان ألىًخٍيًو ف غرر الكم،  ّْفاطر/ : )مىٍن مىكىرى اًبلنٍَّاًس رىدَّ للاي سيٍبحى
ٍا( ك)مىنٍ   (ِمْنوُ  َشكٍّ  َلِفي ِفيوِ  اْختَػَلُفوا الَِّذينَ  َوِإفَّ ) ُُِ/ٕٕالبحارًبًو(  قيًتلى  اٍلبػىٍغيً  سىٍيفى  سىلَّ  ًكقىًع ًفيػٍهى

ركم : أنو ٤با رفع عيسى كأيلقي شبهو على غّبه فقتلوه قالوا : إف كاف ىذا ا٤بقتوؿ عيسى فإين 
 ِإفَّ ﴿ (الظَّنِّ  اتَِّباعَ  ِإالَّ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِبوِ  ََلُمْ  َما)صاحبنا ؟ كإف كاف ىذا صاحبنا فأين عيسى ؟ فإختلفوا 

تػيويًرثي  ،: )كىًمٍن طىًبيػٍعىًة ٦بيىاٍلىسىًة األىٍشرىٍارً  وعن اإلماـ علي )ع( ، ّٔنس/يو  ﴾َشْيئاً  اْلَقِّ  ِمنْ  يُػْغِِن  ال الظَّنَّ 
إهنا ىي ا٢بقيقة فبل قتل كال صلب كلكنو  .(يَِقيناً  قَػتَػُلوهُ  َوَما)، ُٕٗ/ْٕالبحارسيويءى الظَّنًٌ اًبألىٍخيىٍاًر( 

د اليهود ُب إعطاء معلومات ألقى للا شبهان على يهوذا الذم كاف جاسوسان على عيسى )ع( كساع
مهمة عن عيسى فرفع للا ا٤بسيح كألقى شبهو على يهوذا فأخذ كصلب بدالن عن عيسى ، كىذه 
ىي ا٢بقيقة كيد كاده يهوذا ضد عيسى فرجع عليو ! بعض الفرؽ ا٤بسيحية تنفي صلب ا٤بسيح 

( ككقفوا منو موقفْب إختلف اليهود كالنصارل ُب السيد ا٤بسيح )ع .لوجود إختبلؼ بْب األانجيل
متناقضْب ، فقالت اليهود ىو إبن زان كقالت النصارل ىو إبن للا ، فرٌد للا سبحانو على ا١بميع 

 .(ِعْلمٍ  ِمنْ  ِبوِ  ََلُمْ  َما)
 ﴾ؽٌَِْٔبً ػَيِّياً اَُِّوُ ًًََبَٕ بَُِْْوِ اَُِّوُ هَكَؼَوُ ثََْ﴿ - ٛ٘ٔ

ْب ك٪باه للا من شرىم ، فرفعو للا حيان ٔبسده كركحو  كما قتلوه متيقنْب أنو عيسى بل شاكْب متوٮب
 َعزِيزاً  اّلِلَُّ  )وََكافَ كما دلت على ذلك أحاديث صحيحة ككما حصل ُب معراج النيب )ص( ، 

عزيزان ُب ملكو حكيمان ُب صنعو ، أما كيفية الرفع ٓب يوضحها القرآف كجعلو رفعان للتفخيم  َحِكيماً(
ُرؾَ  ِإَلَّ  َورَاِفُعكَ  ُمتَػَوفِّيكَ  ِإّنِ  ِعيَسى َيَ  اّلِلَُّ  ؿَ قَا ِإذْ ﴿كالتعظيم كقولو  آؿ  ﴾َكَفُروا الَِّذينَ  ِمنْ  َوُمَطهِّ

 ٓٓعمراف/
 ﴾شَيِْلاً ػََِْْيِْْ ٌٌَُُّٕ اُْوَِْبَٓخِ ًٌَََّّْ ٌَْٓرِوِ هَجََْ ثِوِ َُُْآِْنََّٖ بِالَّ اٌُِْزَبةِ ؤَىَِْ ِْٖٓ ًَبِْٕ﴿ - ٜ٘ٔ

عتبار أف  يهود كالنصارل إاٌل ليؤمنن بعيسى )ع( قبل موتو كأبنو عبد للا كرسولو ابليس أحد من ال
كل إنساف ينكشف لو ساعة اإلحتضار عما كاف يعتقده ُب ا٢بياة الدنيا حقان كاف أـ ابطبلن ، 

حتضار كلكن ىذا اإلٲباف جاء بعد فوات األكاف فبل ينتفع بو كاإلٲباف بيـو القيامة عند ا٤بوت كاال
سيكوف عيسى يـو القيامة شهيدان على أىل الكتاب كاشفان  َشِهيدًا( َعَلْيِهمْ  َيُكوفُ  اْلِقَياَمةِ  َويَػْوـَ )

: أف عيسى )ع( ينزؿ قبل يـو القيامة إٔب الدنيا فبل يبقى أىل ملة  وروي ِبلتواتر٫برفوا بو، الكل ما 
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قائدىم أبنو إبن للا كيقر عيسى يهودم كال غّبه إاٌل آمن بو قبل موتو كيتخلى ا٤بسيحيوف عن ع
)ع( على نفسو أبنو عبد للا كرسولو كيصلي خلف اإلماـ ا٤بهدم )عج( كيتوٌحد ا٤بسلموف 

 .كالنصارل اربة الصهاينة اجملرمْب كىم الدٌجاؿ مصدر الفًب كمنبع ان
 ﴾ًَضِرياً اَُِّوِ ٍَجَِِْ ػَْٖ ًَثِظَلِّىِْْ َُيُْْ ؤُؽَِِّذْ ؿَِّْجَبدٍ ػََِْْيِْْ ؽَوَّْٓنَب ىَبكًُا اَُّنَِّٖ ِْٖٓ كَجِظٍُِْْ﴿ - ٓٙٔ

رتكبوه من الذنوب العظيمة كالفضيعة حرمنا عليهم أنواعان ابسبب ظلم اليهود ألنفسهم كلغّبىم كما 
ِىمْ من الطيبات الٍب كانت ٧بللة ٥بم   كٗبنعهم كثّبان من الناس عن َكِثريًا( اّلِلَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  )َوِبَصدِّ

)ا٤بنع( عن سبيل للا عامبلف ٢برماف النعم  الظلم والصد .الدخوؿ ُب دين للا بكل كسيلة خسيسة
ِىْم َعْن َسِبيِل اّلِلَِّ فَِبظُْلٍم ) ( الظلم كالصد بكل معانيهما سواء أكاان عن طريق التحريف ُب َوِبَصدِّ

كغّبىا. ٮبا السبب ُب حرمة ٫براؼ عتداء أـ االبتداع أـ الفساد أـ االالدين أـ الكتماف أـ اال
ـً  يىزًؿُّ  : )الظٍُّلمي ف غرر الكم الطيبات. كلو تبعات موبقات للفرد  األيمىمى( كىيػيٍهًلكي  ،النًٌعىمٍ  كىيىٍسًلبي  ،اٍلقىدى

 كللمجتمع.
 ﴾ؤَُِْٔبً ػَنَاثبً ِٓنْيُْْ ٌَُِِْبكِوَِّٖ زَلَْٗبًَؤَػْ ثِبُْجَبؿَِِ اُنَّبًِ ؤٌََْٓاٍَ ًَؤًَِِْيِْْ ػَنْوُ ُٗيٌُا ًَهَلْ اُوِّثَب ًَؤَفْنِىِْْ﴿ - ٔٙٔ

 النَّاسِ  َأْمَواؿَ  )َوَأْكِلِهمْ تعاطيهم الراب كىم أٌكؿ من شرَّع ٙبليلو ، كقد حرَّمو للا عليهم ُب التوراة 
ابلرشوة كسائر الوجوه ارمة الٍب أيخذىا أقوايؤىم من ضعفائهم لتغيّب األحكاـ الشرعية  ِِبْلَباِطِل(
ُهمْ  ِلْلَكاِفرِينَ  )َوَأْعَتْدنَ  كىيأان ٤بن كفر من ىؤالء اليهود العذاب ا٤بؤٓب ا٤بوجع ُب  أَلِيماً( َعَذاِبً  ِمنػْ

ًر ا١ٍبًنىاٍيىةً اآلخرة كتكوف ) ، ِْا٤بائدة/ ﴾ِللس ْحتِ  َأكَّاُلوفَ  ِلْلَكِذبِ  مَسَّاُعوفَ ﴿كقولو   .(اٍلعيقيويبىةي عىلىى قىدى
 .أبنواعو : الكسب ا٢براـ السحت

 اُيًََّبحَ ًَأُُْاْرٌَُٕ اُظَّالحَ ًَأُُْؤِِْنيَ هَجِِْيَ ِْٖٓ ؤُٗيٍَِ ًََٓب بَُِْْيَ ؤُٗيٍَِ ثَِٔب ُّآِْنٌَُٕ ًَأُُْآِْنٌَُٕ ِٓنْيُْْ اُْؼِِِْْ كِِ اُوَّاٍِقٌَُٕ ٌَُِْٖ﴿ - ٕٙٔ

 ﴾ػَظِْٔبً ؤَعْواً رِْيٍَِْْنُاْ ؤًَُُْئِيَ آفِوِ ًَاٌَُِّْْْ ثِبَُِّوِ ًَأُُْآِْنٌَُٕ
ما ذكرتو اآلايت السابقة من أكصاؼ منحطٌة لبِب إسرائيل ، إاٌل أف ذلك ٓب ٲبنع من أف يوجد فيهم 
أيانس ٩بدكحْب تعمقوا ُب العلم كٛبكنوا منو كالعريقْب فيو كليس علمان سطحيان فقادىم ذلك إٔب 

 َوِلُكلِّ ﴿ديهم فذكرىم القرآف كمدحهم كقولو اإلٲباف ابإلسبلـ كاألدايف الٍب سبقتهم ككضح ا٢بق ل
 يُػْؤِمُنوفَ  )َواْلُمْؤِمُنوفَ  ، للداللة أنو ال ٚبلو األرض من ىداة كدعاة إٔب للا تعأب ٕالرعد/ ﴾َىادٍ  قَػْوـٍ 
 َواْلُمْؤِمُنوفَ  الزََّكاةَ  فَ َواْلُمْؤُتو  الصَّبلةَ  )َواْلُمِقيِميَ كخصَّ اب٤بدح  قَػْبِلَك( ِمنْ  أُنِزؿَ  َوَما ِإلَْيكَ  أُنِزؿَ  مبَا

 َسنُػْؤتِيِهمْ  )ُأْولَِئكَ ملتزموف ابألحكاـ اإلسبلمية كمؤمنوف بكل تفاصيل العقيدة  اآلِخِر( َواْليَػْوـِ  ِِبّلِلَِّ 
 -ٔ: فائدة .ىؤالء ا٤بوصوفوف ابألكصاؼ ا١بليلة سنعطيهم ثواابن جزيبلن كأجران عظيمان  َعِظيمًا( َأْجراً 

 اْلِعْلِم( ِف  )الرَّاِسُخوفَ  -ٕ .لبياف فضلها كزايدة منزلتها.. إخل( .الصَّبلةَ  ُمِقيِميَ )الْ كخصَّ اب٤بدح 
: الثابتوف أم ثبت العلم كاليقْب ُب قلوهبم فأانر اإلٲباف طريقهم كىم العلماء العاملوف  الرَّاِسُخوفَ 
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ين كا٢بياة ، من اليهود رفعهم بعلمهم ، الذين ٓب يتخذكا العلم كسيلة لئلرتزاؽ بل منظاران ٤بعرفة الد
العلم إٔب اإلٲباف ابإلسبلـ حٌب أٌدكا أحكامو، ك٠بٌاىم راسخْب ُب العلم لثباهتم ُب العلم كالعريقْب فيو 
فبل ٛبيل هبم الشبهة ألهنم أىل التحقيق كالتدقيق ككالوعي كالفهم السليم كالنظر القوٙب ا٤بصيب ، 

رض ، فهم أىل العلم الصحيح ابلدين الصحيح كالعمل ٗبنزلة الشجرة الراسخة بعركقها ُب األ
الصحيح الصريح ، ا٤بستبصركف فيو غّب التابعْب للظن الذين ال يشَبكف بو ٜبنان قليبلن من ا٤باؿ كا١باه  

  .َُٖيوسف/ ﴾َبِصريَةٍ  َعَلى اّلِلَِّ  ِإىَل  َأْدُعو َسِبيِلي َىِذهِ  ُقلْ ﴿كقولو 
ٍاءي  عن النيب )ص( -ٖ ٍلًقًو( : )اٍلعيلىمى ، كىؤالء العلماء خلفاء ِٕٖٓٔكنز العماؿ خربأيمىنىٍاءي للًا عىلىى خى

اٍ وعن اإلماـ الصادؽ )ع(الرسل ككرثة األنبياء كىم صماـ أماف األمة ،  ، ـه عىلىى النٍَّاسً : )اٍلميليويؾي حيكَّ
ـه عىلىى اٍلميليويًؾ(  ٍا ٍاءي حيكَّ ٍاءي أيمىنىٍاءي الرُّسيًل مىٍا ٓبٍى ٱبيىاًٍلطيوياٍ : )اوعن النيب )ص(، ُّٖ/ُالبحاركىاٍلعيلىمى ٍلعيلىمى

 بوحدة يشَبكوف ألهنم ىؤالء الراسخوف ىم كا٤بؤمنوف سواء -ٗ ِِٖٓٗكنز العماؿ خرب السٍُّلطىٍافى(!
ىم  َواْلُمْؤِمُنوَف( ..الرَّاِسُخوفَ  )َلِكنْ بينهم  تعددت األدكار كا٤بسؤكليات كإف ا٢بق نصرة كىو ىدؼ
للا الصحيح كىو  ٤بنهج خاضعْب مؤمنْب كاعيْب مسلمْب كصاركا )ص( للرسوؿ ستجابوااالذين 

 اإلٲباف على العلم زدادا فإذا ، دائمان العلم يدعم اإلٲباف ، كاإلٲباف يدعم العلم كيهذًٌبو .اإلسبلـ
 من ككن ذجان ،فيكوف مؤمنان بسيطان سا زداد اإلٲباف على العلما كإذا ، كشيطاانن  داىية اإلنساف فيكوف
 كالعمل البصّب كاإلٲباف الراسخ العلم بْب عتداؿكاال كالتوازف ا١بمع كا٤بطلوب حذر! على كليهما
 فبل يستقيم عندئذو  الصاّب كالعمل الراسخ العلم مستول إٔب قوة اإلٲباف ترفع اإلنساف ٕبيث ، الصاّب

 كقٌدـ التقول على العلم ، ألف ابلتقول ، ِِٖالبقرة/ ﴾اّلِلَُّ  َويُػَعلُِّمُكمْ  اّلِلََّ  اتػَُّقوا﴿ كقولو ا٥بزاىز هتزه
 )اٍلًعٍلمي  :ف غرر الكم َعِظيماً( َأْجراً  َسنُػْؤتِيِهمْ  )ُأْولَِئكَ  لغّبه كمرٌسخ بذاتو راسخ علم فهو .العلم يصاف

(. ًبغىٍّبً اٍلًعٍلمً  كىاٍلعىمىلي  ، ًبغىٍّبً اٍلعىمىًل كىابىٍؿه   علم -ِ ، علم -ُ للعلم: درجات ىناؾ،  إذان  ضىبلىؿه
،  غّب سطحي  يػيثػىبًٌتى  أف ىذا العلم يستطيع كراسخ ككاسع كمتمكن كاثبت كدقيق عميق علم -ّكاعو
يقوؿ  كأف التصرؼ ُب كالدقة التفكّب سبلمة كيعطيو ، بقوة الضاغطة التحدايت مواجهة عند صاحبو

 ٤بطلوب.ا ىو كىذا ، الئم لومة للا ُب أتخذه كعليو كال ا٢بق فيمالو
 ًَاألٍَْجَبؽِ ًََّؼْوٌُةَ ًَبٍِْؾَنَ ًَبٍَِْٔبػََِْ بِثْوَاىَِْْ بََُِ ًَؤًَْؽَْْنَب ثَؼْلِهِ ِْٖٓ ًَاُنَّجِِّْنيَ ٌُٗػٍ بََُِ ؤًَْؽَْْنَب ًََٔب بَُِْْيَ ؤًَْؽَْْنَب بَِّٗب﴿ - ٖٙٔ

 ﴾ىَثٌُهاً اًًُكَكَ ًَآرَْْنَب ًٍَََُِْْٔبَٕ ًَىَبهًَُٕ ًٌٌََُُّٗ ًَؤٌَُّّةَ ًَػَََِْ
٫بن أكحينا إليك اي دمحم )ص( كما أكحينا إٔب نوح كاألنبياء من بعده ، كإ٭با قٌدـ ُب الذكر النيب 

َنا .)ص( كإف أتخرت نبوتو لتقدمو ُب الفضل  َويَػْعُقوبَ  َوِإْسَحقَ  َوِإمْسَاِعيلَ  ِإبْػَراِىيمَ  ِإىَل  )َوَأْوَحيػْ
كخصَّ للا تعأب ىؤالء ابلذكر تشريفان  َوُسَلْيَماَف( َوَىاُروفَ  وُنسَ َويُ  َوأَي وبَ  َوِعيَسى َواأَلْسَباطِ 

كتعظيمان ٥بم ، كأكدت اآلية كحدة الوحي كالشريعة كا٤بسّبة ا٤بؤمنة عرب التأريخ كلو ، فكلهم يستقي 
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بة من خالق الكوف كا٤بشرًٌع للبشرية نظامها األصلح ٥با ، ككلهم يبلغ عن للا كيبشركف اب٢بياة الطي
َنا .الٍب تنتظر ا٤بؤمنْب ُب العآب اآلخر كٰبذركف من العذاب األليم ُب جهنم  زَبُورًا( َداُوودَ  )َوآتَػيػْ

ككل كتاب زبور ، ككاف فيو مائة كٟبسوف سورة ليس فيها حكم من  ،: ٗبعُب الكتاب ا٤بكتوبالزبور
ابلذكر ألف لو شأانن خاصان األحكاـ كإ٭با ىي ًحكىم كمواعظ كإرشادات كأنواع الدعاء ، كقد أفرد 

: كاحدىم سبط كىو كلد الولد كأسباط بِب  األسباط .عند أىل الكتاب، كىو قدكة يقتدل هبا
إسرائيل إثنا عشر سبطان كىم أبناء يعقوب العشرة ككلدا إبنو يوسف ، كاألسباط ُب بِب إسرائيل  

، كأف لكلًٌ أٌمة  ٕالرعد/ ﴾َىادٍ  قَػْوـٍ  َوِلُكلِّ ﴿أف  فائدة : ف اآلية داللة .كالقبائل ُب كلد إ٠باعيل
ختبلؼ ا، كلُّ األنبياء )ع( على هنج كاحد ال  ِْفاطر/ ﴾َنِذيرٌ  ِفيَها خبل ِإالَّ  أُمَّةٍ  ِمنْ  َوِإفْ ﴿مبلًٌغ 

ختلفوا أبدان ألنو ال يوجد بينهم ىول اء )ع( ُب مكاف كاحد ٤با اجتمع ٝبيع األنبيافيو ، كلو 
  .رضا للا تعأب النفس، ككلُّهم يريدكف

 ةً لى اثً مى ا٤بتي  اءى يى األشٍ  )ع(( ألفَّ  ْبى قً السابً  اءً إٔب األنبيى  يى حً ا أكى مى  ًْبى  )ص( عى يبى إٔب النً  يى حً أكى  وي : )إنَّ ف الديث
( منهم ُُ( نبيان ، )ِٔعدد األنبياء ا٤بذكورين ُب القرآف الكرٙب ) .ةً لى اثً مى تى مي  اـو كى كأحٍ  جو ائً تى م إٔب نػى دً ؤى تػي 

 .ُٖٗ/ِتفسّب النور د إ٠بو ُب ىذه اآليةكر 
 ﴾رٌَِِْْٔبً ٌٍََُٓ اَُِّوُ ًًََََِّْ ػََِْْيَ َٗوْظُظْيُْْ َُْْ ًَهٍُُالً هَجَُْ ِْٖٓ ػََِْْيَ هَظَظْنَبىُْْ هَلْ ًَهٍُُالً﴿ - ٗٙٔ

 ْقُصْصُهمْ نػَ  لَْ  )َوُرُسبلً كأرسلنا ريسبلن منهم من ذكران أخبارىم لك اي دمحم )ص( ُب غّب ىذه السورة 
كرسبلن آخرين ٓب أخربؾ عن أحوا٥بم كالذين أرسلوا إٔب األمم ا٤بتنوعة كالصْب كالياابف كا٥بند  َعَلْيَك(

( نيب فبل دليل عليو َََ.ُِْكأكركاب كأفريقيا ، كٓب يبْب كم كاف عددىم كيقاؿ ُب عددىم أنو )
موسى مع من ذكر من األنبياء ُب اآلية ، كأفرد لو  ٓب يذكر للا سبحانو َتْكِليمًا( ُموَسى اّلِلَُّ  )وََكلَّمَ 

 َواْصطَنَػْعُتكَ ﴿ٝبلة ألنو تعأب قد خصو ابلتكليم من دكهنم ، حٌب إشتهر عنو )موسى كليم للا( 
، ىذه الرعاية اإل٥بية ا٣باصة ٤بوسى )ع( تتناسب مع مسؤكليتو ا١بهادية الكربل  ُْطو/ ﴾لِنَػْفِسي

اٍئًرو(  الديث فا٤بقاكمة لفرعوف الطاغية  ًلمىةي حىقٌو ًعٍندى سيٍلطىٍافو جى ٍاًد كى ، ُِْ/ِالكاشف: )أىٍفضىلي ا١بًٍهى
كجعلو للا نبيان كقائدان ألعٌب قـو كأصعبهم قيادة ، كليس معُب تكليم للا ٤بوسى )ع( أنو أفضل 

مسؤكليتهم الرسالية األنبياء ، كإ٭با يتمايز األنبياء ُب الدرجات كا٤بنازؿ على قدر قدرهتم على أداء 
ًر اٍلميًهمًَّة( كقد كٌلم للا سبحانو موسى )ع( من كراء حجاب كقولو  كحجمها ، ك)ا٥بًٍمَّةي عىلىى قىدى

  .ُٓالشورل/ ﴾ِحَجابٍ  َورَاءِ  ِمنْ  َأوْ  َوْحياً  ِإالَّ  اّلِلَُّ  ُيَكلَِّموُ  َأفْ  لَِبَشرٍ  َكافَ  َوَما﴿
 شيء كاحد شديد األٮبية تتحفز من خبللو ا٤بشاعر ستعداد ابلتوجو إٔباال والكمة ف الجاب

كالضمائر كتستنفر األحاسيس كتتأملو القلوب كتتدبره العقوؿ كتَبكز عليو األفكار كتتشوؽ إليو 
ستعداد الئق كحديث الئق ، ككبلـ للا نوع من أقساـ االنفوس لئلحاطة بو ليكوف ُب موقف الئق ك 
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ان ًببلى جىوىٍارًحى كىأىدىكىٍاتو كىشىفىةن كىالى ٥بىىوىٍاتو كىالى  : )كىلَّمى عن اإلماـ علي )ع(الوحي،  للاي ميويسىى )ع( تىٍكًلٍيمى
: )كىبلىـي  وعنو )ع(، ن الصفات )نفي التشبيو كالتجسيم(، سبحانو كتعأب عٖٖٔ/ِكنز الدقائقفىٍم( 

ٍا للًا تػىعىٍأبى لىٍيسى بًنىٍحوو كىٍاًحدو ، ًمٍنوي مىٍا كىلَّمى للاي  فىوي ُبٍ قػيليويهًبًٍم ، كىًمٍنوي ريٍؤايىٍ ييرًيٍػهى ًبًو الرُّسيلى ، كىًمٍنوي مىٍا قىذى
لىى كىيػيٍقرىأي فػىهيوى كىبلىـي للًا(  : )كىبلىـي وعن اإلماـ الرضا )ع(، ٕٓٓ/ُنور الثقلْبالرُّسيلى كىًمٍنوي كىٍحيه كىتػىٍنزًٍيله يػيتػٍ

( ا٣بٍىاًٍلًق لًٍلمىٍخليويًؽ لىٍيسى كىبلى  وعن اإلماـ ، ا٤بصدر السابقـي اٍلمىٍخليويًؽ ًلمىٍخليويؽو كىالى يػيٍلفىظي ًبشىًق فىمو كىًلسىٍافو
ًمٍنوي كىٍحيي النػُّبػيوًَّة كىًمٍنوي كىٍحيي :  : )اٍلوىٍحيي ُبٍ ًكتىٍاًب للًا ٜبىىاٍنًيىةى أىٍكجيوو ف رسالة اكم واملتشابو علي )ع(

اٍلىًة  اإًل٥ٍبىاٍـً كىًمٍنوي كىٍحيي  اإًلشىٍارىًة كىًمٍنوي كىٍحيي أىٍمرو كىًمٍنوي كىٍحيي اٍلكىًذًب كىًمٍنوي كىٍحيي التػٍَّقًدٍيرو كىًمٍنوي كىٍحيي الٌرًسى
َنا ِإنَّ ﴿فىأىمَّا كىٍحيي النػُّبػيوًَّة كىالٌرًسىاٍلىًة قولو  -ُكىًمٍنوي كىٍحيي ا٣بٍىربىً ،  َنا َكَما ِإَلْيكَ  َأْوَحيػْ  نُوحٍ  ِإىَل  َأْوَحيػْ

 . ُّٔالنساء/ ﴾بَػْعِدهِ  ِمنْ  َوالنَِّبيِّيَ 
َنا﴿،  ٖٔالنحل/ ﴾النَّْحلِ  ِإىَل  رَب كَ  َوَأْوَحى﴿كىأىمَّا كىٍحيي اإًل٥ٍبىاٍـً فقولو  -ِ ِـّ  ِإىَل  َوَأْوَحيػْ  َأفْ  ُموَسى ُأ

 ِإلَْيِهمْ  فََأْوَحى اْلِمْحَرابِ  ِمنْ  ِموِ قَػوْ  َعَلى َفَخَرجَ ﴿كىأىمَّا كىٍحيي اإًلشىٍارىًة قولو  -ّ،  ٕالقصص/ ﴾َأْرِضِعيوِ 
 ﴾َأْمَرَىا مَسَاءٍ  ُكلِّ  ِف  َوَأْوَحى﴿كىأىمَّا كىٍحيي التػٍَّقًدٍيرو قولو  -ْ،  ُُمرٙب/ ﴾َوَعِشّياً  ُبْكَرةً  َسبُِّحوا َأفْ 

 ﴾َوِبَرُسوِل  ِب  آِمُنوا َأفْ  اْلََوارِيِّيَ  ِإىَل  َأْوَحْيتُ  َوِإذْ ﴿كىأىمَّا كىٍحيي األىٍمًر قولو  -ٓ،  ُِفصلت/
 يُوِحي َواجلِْنِّ  اإِلنسِ  َشَياِطيَ  َعُدّواً  َنيبٍّ  ِلُكلِّ  َجَعْلَنا﴿كىأىمَّا كىٍحيي اٍلكىًذًب قولو  -ٔ،  ُُُا٤بائد/

 أَِئمَّةً  َناُىمْ َوَجَعلْ ﴿ قولو ربً كىأىمَّا كىٍحيي ا٣بٍى  -ٕ، ُُِاألنعاـ/ ﴾ُغُروراً  اْلَقْوؿِ  زُْخُرؼَ  بَػْعضٍ  ِإىَل  بَػْعُضُهمْ 
َنا ِبَِْمِرنَ  يَػْهُدوفَ  َراتِ  ِفْعلَ  ِإلَْيِهمْ  َوَأْوَحيػْ كالذم يهمنا ىو كحي النبوة كالرسالة  -ٖ، ّٕاألنبياء/ ﴾اْْلَيػْ

رىاٍئًٍيلي )ع( ًإذىاٍ عن اإلماـ الصادؽ )ع(ُٕٓ/ُالكاُب، ْالنجم/ ﴾يُوَحى َوْحيٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإفْ ﴿ ًجبػٍ : )كاىٍف ى
ٍافى الى يىٍدخيٍل حىٌبَّ يىٍستىٍأًذنىوي )ص((أىتىى النَّ  ةى اٍلعىٍبًد ، كىكى ٍيًو قػىٍعدى ُب علل الشرائع،  يبَّ )ص( قػىعىدى بػىٍْبى يىدى

نىا لىمَّا ًإانَّ : )وعن الصادؽ )ع(، َٗٓ/ٗكسائل الشيعة الًقان  لىنىا أىفَّ  أىثٍػبػىتػٍ يعً  كىعىنٍ  عىنَّاٍ  ميتػىعىالًيان  صىانًعان  خى  مىا ٝبًى
لى  ًكيمان  الصَّاًٍنعي  ذىًلكى  كىكىافى  قى خى هي  أىفٍ  ٯبىيزٍ  ٓبىٍ  ميتػىعىالًيان  حى ٍلقيوي  ييشىاًىدى  كى  كىيػيبىٍاًشريكهي  فػىيػيبىٍاًشرىىيمٍ  ييبلىًمسيوهي  كىالى  خى

ٍلًقوً  ُب  سيفىرىٍاءى  لىوي  أىفَّ  ثػىبىتى  ٰبيىٍاجُّوهي  كى  ٰبيىٍاجَّهيمٍ  يكفى  خى ٍلًقوً  ًإٔبى  عىٍنوي  يػيعىربًٌ ف غرر الكم ، ُٕٓ/ُاُبالك (خى
 .(سً فٍ النػى  اةي يى حى  دي يً وحً )التى 

 ﴾ؽٌَِْٔبً ػَيِّياً اَُِّوُ ًًََبَٕ اُوٍَُُِّ ثَؼْلَ ؽُغَّخٌ اَُِّوِ ػَََِ ُِِنَّبًِ ٌٌََُّٕ ُئالَّ ًَُٓننِهَِّٖ ُٓجَشِّوَِّٖ هٍُُالً﴿ - ٘ٙٔ
ظاىر غزل كاسع الداللة ، اآلية ظاىرىا أنيق دقيق جذاب ، كابطنها رقيق عميق منساب ، ذات م

 )لئبلَّ ن عصاه ٤بطاع للا سبحانو كينذركف ابلنار أمن لً : كظيفة الرسل يبشركف اب١بنة  اآلية تقوؿ
بعث للا ٝبيع الرسل ليقطع حجة من يقوؿ لو أيرسل إٕبَّ  الر ُسِل( بَػْعدَ  ُحجَّةٌ  اّلِلَِّ  َعَلى ِللنَّاسِ  َيُكوفَ 

، فقطع للا حجة البشر إبرساؿ الرسل كإنزاؿ الكتب لبياف ىدؼ  رسوؿه آلمنتي كأطعت منهج للا
عزيزان ُب  َحِكيمًا( َعزِيزاً  اّلِلَُّ  )وََكافَ  ُْٗاألنعاـ/ ﴾اْلَباِلَغةُ  اْلُجَّةُ  َفِللَّوِ ﴿للا من خلق ا٤بخلوقات 

نطرحها بقدران ال بقدرىا مع أما ِبطن اآلية وأعماقها البعيدة ملكو حكيمان ُب صنعو ، 
بعثهم للا لتكوف كظيفتهم األساسية  نيذ: اآلية تطلق ا٤بعُب لكافة الرسل ال فنقوؿ )اإلختصار(
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رِينَ  على إطبلؽ الناس كل الناس أينما كجدكا على  .(.ِللنَّاسِ  َيُكوفَ  )لئبلَّ كجاء  َوُمنِذرِيَن( )ُمَبشِّ
 َسبلـٌ ﴿الرساالت كعا٤بية ا٤بسؤكلية الكرة األرضية ، ٩با يدؿ على عا٤بية ا٤برسل كعا٤بية الرسل كعا٤بية 

، كأىم ىدؼ يريد أف ٰبققو إرساؿ الرسل ٝبيعان ىو إلقاء  ٕٗالصافات/ ﴾اْلَعاَلِميَ  ِف  نُوحٍ  َعَلى
 ﴾ِللنَّاسِ  َكافَّةً  ِإالَّ  َأْرَسْلَناؾَ  َوَما﴿ا٢بجة الٍب يريدىا للا ىو تبليغ الرسالة الصحيحة إٔب الناس كافة 

 ﴾لِيَػْعُبُدوفِ  ِإالَّ  َواإِلنسَ  اجلِْنَّ  َخَلْقتُ  َوَما﴿لغاية السامية من خلق اإلنساف ، لبياف اِٖسبأ/
 .ٔٓالذارايت/

ـى ًبشىرىاًٍئًط اٍلعيبػيويًديًَّة أيىًٌلى لًٍلًعٍتقً ف غرر الكم  يًَّة أيًعٍيدى ًإٔبى الٌرًًؽ !كىمىٍن قىصَّرى عىٍن أيصيويًؿ اٍلعيبػيٍودً  (: )مىٍن قىٍا
مة للا ُب إرساؿ الرسل كافة لئبل يتعذر الناس اب١بهل كأهنم ٓب يصلهم ما يريده للا منهم كإف من حك

حٌب يعلم الناس حدكد للا فبل يتعدكىا كلئبل يقوؿ  الر ُسِل( بَػْعدَ  ُحجَّةٌ  اّلِلَِّ  َعَلى ِللنَّاسِ  َيُكوفَ  )لئبلَّ 
ستقمنا اكال توجد شبهات ، آلمنان ك  الناس لو علمنا لعملنا كلو كاف لدينا قائد شرعي كدليل قطعي

فكاف إرساؿ للا الرسل إلٛباـ ا٢بجة على الناس ببياف ما ينفعهم كما يضرىم ُب دنياىم كآخرهتم ، 
متداد للرسل ابلقوة كالفعل من علماء اكىكذا كظيفة ا٤ببلغْب للرسالة أبمانة ُب زماننا ا٤بعاصر كىم 

،  ِْفاطر/ ﴾َنِذيرٌ  ِفيَها خبل ِإالَّ  أُمَّةٍ  ِمنْ  َوِإفْ ﴿،  ٕالرعد/ ﴾َىادٍ  قَػْوـٍ  َوِلُكلِّ ﴿كفضبلء كىداة للناس 
رِينَ ليكونوا  على قاعدة )الَبغيب كالَبىيب( ليكوف الناس بْب ا٣بوؼ كالرجاء  َوُمنِذرِيَن( )ُمَبشِّ

 عقوبة ببل نص قانو٘ب ، فبل عقاب ببل بياف رسإب ، كال ٗالزمر/ ﴾رَبِّوِ  َرْْحَةَ  َويَػْرُجو اآلِخَرةَ  ََيَْذرُ ﴿
، كال عذر ٤بن ٯبهل النص كالشريعة كىو قادر على الوصوؿ ٤بعرفتها ابلسؤاؿ أك ابلبحث كالدرس 

 َيُكوفَ  )لئبلَّ فينبغي أف ال يتعٌطل ىذا ا٥بدؼ الكبّب ُب كل زماف كمكاف  .كلو معرفة األساسيات
 .الر ُسِل( بَػْعدَ  ُحجَّةٌ  اّلِلَِّ  َعَلى ِللنَّاسِ 

حددت ا٥بدؼ الكبّب ىو تبليغ الرسالة ، كأطلقت الوسائل إليو حٌب يتناكلو كل إنساف مبٌلغ  اآلية
بقدره كٗبقدار قابليتو ، كأف ال ينشغلوا عنو ُب الصغائر ا٤بهمة كطرح ا٣ببلفات فيضٌيعوا القضااي 

ٌم( كقولو   ِمنْ  َواْختَػَلُفوا تَػَفرَُّقوا َكالَِّذينَ  واَتُكونُ  َوال﴿الكربل األىم )كمىٍن ًإٍشتػىغىلى اًبٍلميًهٍم ضىيَّعى األىىى
 أيمَّةه  ًإٍختػىلىفىتٍ  : )مىاٍ عن النيب )ص(، َُٓآؿ عمراف/ ﴾َعَذاٌب ألِيمْ  ََلُمْ  َوُأْولَِئكَ  اْلبَػيَِّناتُ  َجاَءُىمْ  َما بَػْعدِ 
ا بػىٍعدى  اٍ  أىٍىلي  ظىهىرى  ًإالَّ  نىًبيًٌهى اٍ  أىٍىلً  عىلىىٍ  ابىًٍطًلهى ، كىكذا كاقعنا ُُٖ/ٓشرح النهج !(اء للاي ا شى إاٌل مى  حىقًٌهى

نشغلنا ابلقضااي الصغّبة الية كابلنزاعات ا٤بريرة اختلفت أىدافنا فاختلفت قلوبنا فاختلفنا فا
 ِللنَّاسِ  َيُكوفَ  )لئبلَّ ختبلفات ا٤بضرة الٍب أخرتنا إٔب الوراء قركانن كضٌيعنا ا٥بدؼ الكبّب من اآلية كاال

فضعنا كضاعت أمتنا كضلت أغلب الناس ُب العآب عن منهج للا  الر ُسِل( بَػْعدَ  جَّةٌ حُ  اّلِلَِّ  َعَلى
هنانت األخيار كدعوا للا افسٌلط للا علينا من ال ٱبافو كال يرٞبنا ، فحكمنا األشرار كقيتلى األبرار ك 

 .َّالشورل/ ﴾َكِثريٍ  َعنْ  َويَػْعُفو مْ أَْيِديكُ  َكَسَبتْ  فَِبَما ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  َأَصاَبُكمْ  َوَما﴿فبل يستجاب ٥بم! 
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كىكذا إف ٓب نستدرؾ كاقعنا ا٤بأساكم ك٫بقق ا٥بدؼ الكبّب كنكوف مؤىلْب لو كإاٌل تشملنا سيٌنة 
 َيْستَػْبِدؿْ  تَػتَػَولَّْوا َوِإفْ ﴿ستبداؿ القاىرة الٍب يكشف عنها القرآف الكرٙب ُب العديد من آايتو كقولو اال

رَُكمْ  قَػْوماً   .ُٔفاطر/ ﴾َجِديدٍ  ِبَْلقٍ  َوأيَْتِ  يُْذِىْبُكمْ  َيَشأْ  ِإفْ ﴿، ّٖدمحم/ ﴾َأْمثَاَلُكمْ  َيُكونُوا ال ثَّ  َغيػْ
 َأنَّ  َوَلوْ ﴿: توضح اآلية هنج األنبياء كا٥بدؼ من بعثتهم كإهنا ضركرة ُب حياة الناس كقولو فائدة 

َنا َأْرَسْلتَ  َلْوال رَبػََّنا َلَقاُلوا قَػْبِلوِ  ِمنْ  ِبَعَذابٍ  َأْىَلْكَناُىمْ  . فكما أف القانوف ُّْطو/ ﴾َرُسوالً  ِإلَيػْ
الدكٕب ال ٰبمي ا٤بغٌفلْب ، كذلك الرساالت السماكية ال ٙبمي ا٤بغفلْب عن ا٢بقائق األساسية ، ألف 

ٍاًد ا٢بًٍٍس )فىبلى تػىٍغفىليويٍا فػىلىٍيسى ٗبىٍغفيويؿو عىٍنكي  ،اٍلغىٍفلىةى ضىبلىلىةه  : )ا١بٍىٍاًىلي مىٍن ف غرر الكمٍم(، كىًىيى ًمٍن فىسى
(، ك  عىٍتوي اٍلمىطىاًٍلبي  ستعبدتو ا٤بذاىب.اخىدى

 ﴾شَيِْلاً ثِبَُِّوِ ًًََلََ َّشْيَلًَُٕ ًَأَُْالئٌَِخُ ثِؼِِِْٔوِ ؤَٗيََُوُ بَُِْْيَ ؤَٗيٍََ ثَِٔب َّشْيَلُ اَُِّوُ ٌَُِْٖ﴿ - ٙٙٔ
 )أَنَزَلوُ يشهد لك بذلك كٗبا أنزؿ إليك من القرآف ا٤بعجز إف ٓب يشهد لك ىؤالء ابلنبوة اي دمحم فا 

 ِمنْ  اْلَباِطلُ  أيَْتِيوِ  ال ، َعزِيزٌ  َلِكَتابٌ  َوِإنَّوُ ﴿ ِ-ُالرٞبن/ ﴾اْلُقْرآفَ  َعلَّمَ  ، الرَّْْحَنُ ﴿ا٣باص  ِبِعْلِمِو(
يدٍ  َحِكيمٍ  ِمنْ  تَنزِيلٌ  َخْلِفوِ  ِمنْ  َوال َيَدْيوِ  بَػْيِ  ، كىو أتليف بديع عإب ا٤بضامْب  ِْ-ُْفصلت/ ﴾ْحَِ

ائًبيوي كىالى  عميق ا٤بعُب دقيق ا٤ببُب كاسع ا٤بغزل بعيد الداللة ، الى   تيٍكشىفي  كىالى  تػىٍفُبى غىرىائًبيوي  تػىنػٍقىًضي عىجى
ًبًو ، كىو كبلـ ا٣بالق الذم يعجز عن ببلغتو كل بليغ كىو دستور حياة لئلنساف على  ًإالَّ  الظُّليمىاتي 

، بو ا٥بداية ٕٖص/ ﴾ِلْلَعاَلِميَ  ِذْكرٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإفْ ﴿الكرة األرضية كعلى مدل األجياؿ  األرض ُب
كذلك بنبوتك   (َيْشَهُدوفَ  َواْلَمبلِئَكةُ )،  ِّيونس/ ﴾الضَّبلؿُ  ِإالَّ  اْلَقِّ  بَػْعدَ  َفَماَذا﴿كبَبكو الضبلؿ 

كمن  (َشِهيداً  ِِبّلِلَِّ  وََكَفى)قاؿ  كبعظمة القرآف الكرٙب ، كشهادة للا تغِب عن كل شهادة لذلك
  .يشهد للا بصدقو ال يهمو من كٌذب رسالتو أك أعرض عنو

 .ّٖيونس/ ﴾ِمْثِلوِ  ِبُسورَةٍ  فَْأُتوا﴿الدليل على شهادتو تعأب ما أنزلو من آايت التحدم  -ٔفائدة: 
الناس ٔبهة من ا١بهات يشهد لو للا  إٔب كلًٌ من ينفع َيْشَهُدوَف( َواْلَمبلِئَكةُ  ..َيْشَهدُ  )اّلِلَُّ  -ٕ

كا٤ببلئكة كالناس كلٌّ يشهد بقدره )كللا خّب الشاىدين( الكل تشهد أبف ا٤بتنيب شاعر كلكنو ال 
ٰبمل شهادة خطية أبنو شاعر أك أديسوف ٨بَبع الكهرابء الكلُّ تشهد أبنو ٨بَبع ، كىكذا شهادة 

 ِبِعْلِمِو( )َأنَزَلوُ  -ٖ .ألدابء ىو الشاىد على ٚبصصهمما يَبكو العلماء كالشعراء كا .اإلنساف ذاتية
أم القرآف من علم للا ال من علم ا٤بخلوقْب الذم يكوف معٌرضان لؤلخطاء كاألىواء ، أما علم للا 
البل متناىي كمن مصاديقو القرآف الكرٙب الذم أنزلو دستور حياة ك٥بداية اإلنساف كتتناسب معو ُب  

 لَْ  َما َويُػَعلُِّمُكمْ ﴿زماف كمكاف ، كىو يدعو إٔب العلم كيدعمو كيكـر العلماء كلًٌ جيل كُب كلًٌ 
َا َوَلوْ ﴿ .ُُٓالبقرة/ ﴾تَػْعَلُموفَ  َتُكونُوا َعةُ  بَػْعِدهِ  ِمنْ  ََيُد هُ  َواْلَبْحرُ  َأْقبلـٌ  َشَجَرةٍ  ِمنْ  اأَلْرضِ  ِف  َأمنَّ  َسبػْ
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ا القىرآفى سىبىبه طىرفوي بػىيىد للًا، كىطىرفوي )عن النيب )ص(:  .ِٕاف/لقم ﴾اّلِلَِّ  َكِلَماتُ  نَِفَدتْ  َما َأْْبُرٍ  إٌف ىىذى
هي أبىدان   . ِِٖ/ٔمواىب الرٞبن( أبٍيديكيٍم فػىتيمٌسكيوا بًو، فإنكيٍم لىٍن تىزًٌلويا كىلىٍن تىًضٌلوا بػىٍعدى

 ﴾ثَؼِْلاً ػَالالً ػٌَُِّا هَلْ اَُِّوِ ٍَجَِِْ ػَْٖ ًَطَلًُّا ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ - ٚٙٔ
بعد كضوح اآلايت كالبينات كقياـ شهادة للا كا٤ببلئكة للرسوؿ ، يتوٌضح الضبلؿ البعيد الذم أبتلي 

كمنعوا الناس عن الدخوؿ ُب دين للا )َوَصد وا( بو الكافركف الذين ظلوا أنفسهم كظلوا غّبىم 
ٍاًف اٍلمىقىٍاؿً ًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ )ف غرر الكم: أبفعا٥بم قبل أقوا٥بم  ( كبشٌب أساليب الصدًٌ من أىٍصدىؽي ًمٍن ًلسى

٫برفوا عنها ابتعدكا عن نور ا٥بداية ك اك  بَِعيدًا( َضبلالً  َضل وا )َقدْ ترغيب كترىيب كتضليل كشبهات 
مسافات كاسعة ألهنم ٝبعوا بْب ظلم أنفسهم كظلم غّبىم كضبل٥بم كإضبلؿ غّبىم فصار ضبل٥بم 

، ٕٓمرٙب/ ﴾َمّداً  الرَّْْحَنُ  َلوُ  فَػْلَيْمُددْ  الضَّبلَلةِ  ِف  َكافَ  َمنْ  ُقلْ ﴿ديدان كمضاعفان بعيدان كفسادىم ش
: )ضىلَّ مىٍن ف غرر الكم،  ُُٔاألنعاـ/ ﴾اّلِلَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  ُيِضل وؾَ  اأَلْرضِ  ِف  َمنْ  َأْكثَػرَ  ُتِطعْ  ِإفْ ﴿
ة على ٝبيع كسائل اإلعبلـ الكاذبة ا٤بضلة كا٤بضللة للناس كتنطبق ىذه اآلي .ٍىتىدىل ًبغىٍّبً ىيدىل للًا(اً 

يقَبف الكفر ابلصد عن  َوَصد وا( )َكَفُروا:  فائدة .بَِعيدًا( َضبلالً  َضل وا )َقدْ ُب زماننا ا٤بعاصر 
سبيل للا فيؤدم هبم إٔب الضبلؿ البعيد كسوء العاقبة ، فإنو يظلم نفسو كمن ظلم نفسو يظلم غّبه 

 .ِِٗالبقرة/ ﴾الظَّاِلُموفَ  ُىمْ  فَُأْولَِئكَ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  تَػَعدَّ يػَ  َوَمنْ ﴿
 ﴾ؿَوِّوبً َُِْيْلَِّيُْْ ًَال َُيُْْ َُِْـْلِوَ اَُِّوُ ٌَُّْٖ َُْْ ًَظٌََُِٔا ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ - ٛٙٔ

ٰبكم فيهم الكفر ُب ذاتو ظلم كلغّبه ظلم ، فهو ظلم للنفس كظلم للهداية كظلم للناس عندما 
كيتعامل معهم ابألىواء، كا٥بول إلو يعبد من دكف للا لذلك صار ا٥بول شريك العمى ألنو يضل عن 

 )َوالبسبب ضبل٥بم البعيد كفسادىم الشديد  ََلُْم( ِليَػْغِفرَ  اّلِلَُّ  َيُكنْ  )لَْ سبيل للا فيغرؽ ُب الفساد 
 َوِإْخَوانُػُهمْ ﴿كقولو   ًبًو طىرًٍيقي النٍَّارً  ًبًو طىرًٍيقي ا١بٍىنًَّة يىًلٍيقي  ٍيقي الى يىلً  مىنٍ  إٔب ا١بنة ، ك َطرِيقاً( لِيَػْهِديَػُهمْ 
 .َِِاألعراؼ/ ﴾يُػْقِصُروفَ  ال ثَّ  الَغيِّ  ِف  ََيُد ونَػُهمْ 

 ﴾ََِّرياً اَُِّوِ ػَََِ مَُِيَ ًًََبَٕ ؤَثَلاً كِْيَب فَبُِلَِّٖ عَيَنََّْ ؿَوِّنَ بِالَّ﴿ - ٜٙٔ
 ، ِمْرَصاداً ﴿كا سلوؾ جهنم أبنفسهم ُب الدنيا فمٌهدكا الطريق إليها فكانت ٥بم مهادان ختار اإهنم 

، فهي ترصدىم حْب ظلوا كتعد ٥بم مكاهنم ا٤بخصص ٥بم فيها كلبئس  ِِ-ُِالنبأ/ ﴾َمآِبً  ِلْلطَّاِغيَ 
كيف يبدأ ا٤بهاد )الذم ال ينفعو ا٥بدل تضره الضبللة( كىكذا الذم ال يعرؼ كيف ينتهي ال يعرؼ  

 َعَلى َذِلكَ  )وََكافَ ،  ِٕاإلسراء/ ﴾َسِبيبلً  َوَأَضل   َأْعَمى اآلِخَرةِ  ِف  فَػُهوَ  َأْعَمى َىِذهِ  ِف  َكافَ  َمنْ ﴿
فهو سبحانو ال يعجزه شيء ُب األرض كال ُب السماء ككاف ذلك ا١بزاء ٔبهنم سهبلن  َيِسريًا( اّلِلَِّ 

سر ، كإ٭با من ٓب يتخذ ابألسباب البلزمة للنجاة يهول على للا تعأب ، كليست ا٤بسألة يسّب كأي
:  عن اإلماـ الصادؽ )ع(: علة ا٣بلود  فائدة .(وي سى فى نػى  عي ضى يى  ثي يٍ حى  ءي رٍ مى ػ)كال ف غرر الكم:، كيسقط



 324                             السادس / اجلزء ٙٚٔ/ مدنية/ عدد آَيهتا ٗنساء / سورة الَوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر 
 

انىتٍ  نًيَّاهًتًمٍ  ألىفَّ  النَّارً  ُب  النَّارً  أىٍىلي  خيلًٌدى  )ًإ٭بَّىا نٍػيىا ُب  كى  كى  ، أىبىدان  للاى  يػىٍعصيوا أىفٍ  ًفيهىا ديكاخيلًٌ  لىوٍ  أىفٍ  الدُّ
انىتٍ  نًيَّاهًتًمٍ  ألىفَّ  ا١بٍىنَّةً  ُب  ا١بٍىنَّةً  أىٍىلي  خيلًٌدى  ًإ٭بَّىا نٍػيىا ُب  كى ا بػىقيوا لىوٍ  أىفٍ  الدُّ  ، أىبىدان  للاى  ييًطيعيوا أىفٍ  ًفيهى

 ، عىلىى ْٖاإلسراء/ ﴾ُقْل ُكل  يَػْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتوِ ﴿تػىعىأبى  وي قػىٍولى  تىبل ٍبيَّ  ىىؤيالًء، كى  ىىؤيالءً  خيلًٌدى  فىًبالنًٌيَّاتً 
 .اٍلعىمىًل( أىسىٍاسي  : )النًٌيىةي ف غرر الكم، ٖٓ/ِالكاُبنًيًَّتًو( 
 أٌََََُّادِ كِِ َٓب َُِِّوِ كَةَِّٕ لُوًُارٌَْ ًَبِْٕ ٌَُُْْ فَْْواً كَأِٓنٌُا هَثٌُِّْْ ِْٖٓ ثِبُْؾَنِّ اُوٌٍٍَُُّ عَبءًَُْْ هَلْ اُنَّبًُ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٓٚٔ

 ﴾ؽٌَِْٔبً ػَِِْٔبً اَُِّوُ ًًََبَٕ ًَاألَهْعِ
 َوَما﴿ا٣بطاب لكل الناس ُب الكرة األرضية يعِب ا٣بطاب عا٤بي قد جاءكم دمحم رٞبة للعا٤بْب 

،  ٕٖص/ ﴾ِلْلَعاَلِميَ  ِذْكرٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإفْ ﴿ابلقرآف العا٤بي  ، َُٕاألنبياء/ ﴾ِلْلَعاَلِميَ  َرْْحَةً  ِإالَّ  َأْرَسْلَناؾَ 
كاإلٲباف هبذه الشريعة إٲباف اب٢بق  رَبُِّكْم( ِمنْ  )ِِبْلَقِّ  كمن للا رب العا٤بْب اًبلشَّرًيٍػعىًة السٍَّهلىًة السٍَّمحىةً 

مم ال يطوره ا٤بتطوًٌر بذاتو كا٤بطوَّر لغّبه فهو خّب نصّبكأقول دليل ، كا٢بق أحق أف يتبع فهو قمة الق
الزماف كال ٰبٌدثو العلم ا٤بتطٌور ، كا٢بق ليس لو كطن خاص كال طائفة معينة ، كإف الرسوؿ )ص( قد 

، فمن أطاعو  ِّيونس/ ﴾الضَّبلؿُ  ِإالَّ  اْلَقِّ  بَػْعدَ  َفَماَذا﴿جاء هبذا ا٢بق من للا كصار بعده الباطل 
كو من ذلك فليقارف بْب عقيدة اإلسبلـ كمن كاف ُب ش ،فقد أطاع للا كمن عصاه فقد عصى للا

كشريعتو القيمة مع سائر العقائد كا٤ببادئ الوضعية ، ٍب يستفٍب قلبو ، فإف القلب مفتاح البصّبة 
ًذهً  : )ًإفَّ ف غرر الكم ،كينبوع ا٢بكمة ا أىٍكًعيىةه  اٍلقيليوبي  ىى يػٍريىى ا لًٍلخىٍّبً( كأكعاىا للخرب  فىخى أىٍكعىٍاىى

تػىتػىفىكَّريكفى(  تػىٍعًقليوفى( )أىفىبل بلؿ كمنكر إٔب العقل فيقوؿ )أىفىبلضاإلسبلـ يقاضي كل كاألحداث، فإف 
ها لغز صعب حٌلو ، لوال اإلٲباف ، ٤با عرؼ للحياة معُب ، فاإلٲباف كا٢بياة كلُّ  َلُكْم( َخرْياً  )َفآِمُنوا

كالتقدـ ا٢بضارم  ستقامةاليعطي للحياة معناىا ، ألف اإلٲباف يقَبف ابلعمل الصاّب كيدفع إٔب ا
للفرد كاجملتمع فهو منهج متطٌوًر ، لذلك اإلٲباف أحسن نعمة كأفضل أمانة كأحسن تربية ، بو ا٥بداية 

فكفركم يضركم كال ينفعكم كال  َواأَلْرِض( السََّمَواتِ  ِف  َما ّلِِلَِّ  فَِإفَّ  َتْكُفُروا )َوِإفْ كبغّبه الغواية 
للا شيئان كىو غِب عنكم كال يضره كفركم إذ لو ما ُب الكوف كلو من   يزيدكم شيئان ، كال ينقص من

عليمان أبحواؿ العباد  َحِكيماً( َعِليماً  اّلِلَُّ  )وََكافَ كائنات كعجائب كأسرار كعلـو كأنظمة كسنن 
مىنىعى حىقَّان ً  مىنٍ  : )ًإٍصربٍ نػىٍفسىكى عىلىى ا٢بٍىقًٌ فىًإنَّوي  عن اإلماـ الباقر )ع(: فائدة .حكيمان فيما دبره ٥بم

 .ُِٔٙبف العقوؿ ص فىقى ُبٍ ابىًٍطلو ًمثٍػلىٍيًو(عىزَّ كىجىلَّ أىنػٍ 
 َٔزُوًًََُِِ اَُِّوِ هٌٍٍَُُ َٓوََّْْ اثُْٖ ػَََِْ أََُِْْؼُ بََِّٗٔب اُْؾَنَّ بِالَّ اَُِّوِ ػَََِ رَوٌٌُُُا ًَال كِّنٌُِْْ كِِ رَـٌُِْا ال اٌُِْزَبةِ ؤَىََْ َّب﴿ - ٔٚٔ

 كِِ َٓب َُوُ ًََُلٌ َُوُ ٌٌََُّٕ ؤَْٕ ٍُجْؾَبَٗوُ ًَاؽِلٌ بَُِوٌ اَُِّوُ بََِّٗٔب ٌَُُْْ فَْْواً اٗزَيٌُا صَالصَخٌ رَوٌٌُُُا ًَال ًَهٍُُِِوِ ثِبَُِّوِ كَأِٓنٌُا ِٓنْوُ ًَهًُػٌ َٓوََّْْ بََُِ ؤَُْوَبىَب

 ﴾ًًَِْالً وِثِبَُِّ ًًََلََ األَهْعِ كِِ ًََٓب أٌََََُّادِ
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: ٘باكز ا٢بدكد ا٤بعقولة كا٤بنقولة بزايدة أك نقصاف فيما أنزؿ للا كبينو ُب كتبو الصحيحة ،  الغلو
كا٣بركج عن ا٤بنطق الصحيح كالتدين األصيل الفطرم كىو التطرؼ ُب الدين كىو من أسوأ فرؽ 

لى ا٤بسلمْب أنفسهم ككقعوا الكٌفار كا٤بشركْب فهو تعصب مذمـو ، كترؾ مفهـو الغلو أثره السليب ع
ُب ما كقع فيو من قبلهم من الغلو ُب الدين ابإلفراط كالتفريط، كاآلية نزلت ُب أىل الكتاب كلكن 

 ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿أيريد هبا عمـو ا٤بعُب أم ال تتجاكزكا ٝبيعان أيها الناس ا٢بدكد الٍب حٌدىا للا 
،  ِِٗالبقرة/ ﴾الظَّاِلُموفَ  ُىمْ  فَُأْولَِئكَ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿،  ُبلؽ/الط ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ  فَػَقدْ  اّلِلَِّ 
،  ُْالنساء/ ﴾ُمِهيٌ  َعَذابٌ  َوَلوُ  ِفيَها َخاِلداً  َنراً  يُْدِخْلوُ  ُحُدوَدهُ  َويَػتَػَعدَّ  َوَرُسوَلوُ  اّلِلََّ  يَػْعصِ  َوَمنْ ﴿
ُتمْ  َلَقدْ ﴿، ُٓالنور/ ﴾َعِظيمٌ  ّلِلَِّ ا ِعْندَ  َوُىوَ  َىيِّناً  َوََتَْسُبونَوُ ﴿  َتَكادُ  ، ِإّدًا )عظيمًا( َشْيئاً  ِجئػْ

 .َٗ-ٖٗمرٙب/ ﴾َىّداً  اجْلَِباؿُ  َوَّتَِر   اأَلْرضُ  َوتَنَشق   ِمْنوُ  يَػتَػَفطَّْرفَ  السََّمَواتُ 
 َأْعَماُلُكمْ  َبطَ َتَْ  َأفْ ﴿: من الذنوب الكبّبة كا٣بطّبة كا٤بريرة ألنو ٰببط األعماؿ كيبطل العبادة والغلو
: )الى تػىٍرفػىعيوي٘بٍ فػىٍوؽى حىقًٌٍي فىًإفَّ للاى تػىعىٍأبى ًإٚبَّىذى٘بٍ  قاؿ رسوؿ هللا )ص(،  ِا٢بجرات/ ﴾َتْشُعُروفَ  ال َوأَنْػُتمْ 

ان قػىٍبلى أىٍف يػىتًَّخذى٘ب نىًبيىان(  بلىًف : : )ىىلىكى ُبَّ رىجي ٜٙٗ، ٚٔٔف هنج الببلغة حكم، ِٓٔ/ِٓالبحارعىٍبدى
 ،) بٌّ غىٍاؿو كىميٍبًغضه قىٍاؿو : تطرُّؼ ُب ا٢بب كتطرُّؼ ُب الكراىية ، كمبالغة ُب كلًٌ أمر كىذا  والغلو٧بًي

 الى  اٍلغيبلىةى  شىبىاًبكيمي  عىلىى : )إٍحذىريكا وعن اإلماـ الصادؽ )ع(ُب كٌل شيء ،  ستقامةٗبعُب فقداف اال
للاً  ،للاً  ًلًعبىٍادً  الرُّبػيويبًيَّةى  كىيىدَّعيويفى  ،للاً  عىظىمىةى  كىييصىغًٌريكفى  ،خىٍلقو للاً  شىرُّ  اٍلغيبلىةى  فىًإفَّ  ،يػيٍفًسديكىيمٍ   اٍلغيبلىةى  ًإفَّ  كى

: )مىٍن  وعن اإلماـ الرضا )ع( ِٔٔ/ِٓالبحار كىالًَّذينى أىٍشرىكيوياٍ( كىاٍلمىجيوسً  كىالنَّصىٍارىل اٍليػىهيودً  ًمنى  لىشىرٌّ 
، ِْٕ/ِٓالبحارالضَّالًٌْبى(  كىًمنى  عىلىٍيًهمٍ  ًمٍّبً اٍلميٍؤًمًنٍْبى )ع( اٍلعيبػيويًديىةى فػىهيوى ًمنى اٍلمىٍغضيوبً ٘بىىٍاكىزى أبًى 

  )حذار حذار من الغلو(
عتداؿ كا٣بركج عن قواعد الدين ا٢بنيف بزايدة فيو أك نقصاف، فهو من الذنوب الكبّبة فهو ضد اال

الدين ، ك٥بذا عامل اإلسبلـ الغبلة بعنف كشدة ككصفهم  كا٣بطّبة ألنو عيب كبّب يفسد أسس
ُب الذىن ىو كتاب للا ا٢بكيم ، فالقرآف  )هتذيب الغلو(أشد كفران من الكافرين ، كا٤بقياس ُب 

ًقٍيقه ال يعطيك النظرة الصحيحة للدين فهو الثقل األكرب )كىاٍلًميزىافه  (  ، كىَبٌ  فىمىنٍ  ،دى  تَػُقوُلوا )َوالإٍستػىٍوَبى
اٍتًوً  ذىاٍتًوً  عىلى دىؿَّ  مىنٍ  ال تصفوا للا ٗبا ال يليق )ايىٍ  اْلَقَّ( ِإالَّ  اّلِلَِّ  َلىعَ   ٨بىٍليويقىاٍتًوً  ٦بيىٍانىسىةً  عىنٍ  كىتػىنػىزَّهى  ًبذى

ٍيًفٌياٍتًًو(  ميبلءىمىةً  عىنٍ  كىجىلَّ   نُورُ  اّلِلَُّ ﴿للا كصف نفسو بقولو  من دعاء الصباح لئلماـ علي )ع(كى
 يُْدِرؾُ  َوُىوَ  األَْبَصارُ  ُتْدرُِكوُ  ال﴿ ، ُُالشورل/ ﴾َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ ﴿ ّٓالنور/ ﴾َواأَلْرضِ  َواتِ السَّمَ 

، فبل تصفوا للا إاٌل ٗبا  ّا٢بديد/ ﴾َواْلَباِطنُ  َوالظَّاِىرُ  َواآلِخرُ  اأَلوَّؿُ  ُىوَ ﴿،  َُّاألنعاـ/ ﴾األَْبَصارَ 
  .ُٗٔالبقرة/ ﴾تَػْعَلُموفَ  ال َما اّلِلَِّ  َلىعَ  تَػُقوُلوا﴿كصف بو نفسو ، فبل 
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َا ( َرُسوؿُ  َمْرميََ  اْبنُ  ِعيَسى اْلَمِسيحُ  )ِإمنَّ عتداؿ ، أرسلو للا : ا٤ببارؾ كىو مثاؿ العدؿ كاال املسيح اّلِلَِّ
إٔب بِب إسرائيل كأمرىم أبف يعبدكا للا كحده كال يشركوا بو شيئان كزىدىم ُب الدنيا كحثهم على 

ُب كل شيء  ستقامةعتداؿ كاالل كبشرىم ٗبحمد )ص( كحٌذرىم من الغلو كأرشدىم إٔب االالتقو 
فيكوف بطريقة إعجازية خارقة )ُكْن( كىو مكٌوف بكلمتو تعأب  ِمْنُو( َوُروحٌ  َمْرميََ  ِإىَل  أَْلَقاَىا )وََكِلَمُتوُ 

لركح أم ذك ركح مبتدأة من إ٭با تدؿ على عظمة تلك ا ِمْنُو( )َوُروحٌ من غّب كاسطة أب كال نطفة 
للا كىو أثر نفخة جربيل ُب صدر مرٙب حيث ٞبلت بتلك النفخة اإلعجازية الفريدة بعيسى )ع( ، 

آمنوا بوحدانية للا كصدقوا رسلو أٝبعْب  َوُرُسِلِو( ِِبّلِلَِّ  )َفآِمُنواكإ٭با أضيف إٔب للا تشريفان كتكرٲبان 
بن كركح القدس فنهاىم للا عن التثليث فهو شرؾ، كأمرىم ابلتوحيد األب كاإل َثبلثٌَة( تَػُقوُلوا )َوال

نتهوا عن التثليث ا َلُكْم( َخرْياً  )انتَػُهواألف للا نور كليس كمثلو شيء كمنزه عن الَبكيب كالتجسيم 
َافهو بدعة منكم كخبلؼ التوحيد ذلك خّبه لكم  لو كلد  يكوفأٍف تنزه للا عن َواِحٌد(  ِإَلوٌ  اّلِلَُّ  )ِإمنَّ

رىبَّوي( كمن  عىرىؼى  فػىقىدٍ  نػىٍفسىوي  عىرىؼى  )مىنٍ ف غرر الكم: ، فثمرة العلم معرفة للا كمن عرؼ للا كٌحده 
 َأفْ  )ُسْبَحانَوُ ،  ِِاألنبياء/ ﴾َلَفَسَداتَ  اّلِلَُّ  ِإالَّ  آَِلَةٌ  ِفيِهَما َكافَ  َلوْ ﴿ستقاـ على منهجو اعرؼ ربو 

: إٌف  ومعىن ادودمولودان ، كٓب يولد فيصّب ٧بدكدان كما ُب هنج الببلغة ، فيكوف  َوَلٌد( َلوُ  َيُكوفَ 
للتنزيو عما ال يليق اب جٌل ُب عبله ، ٗبعُب ىو )ُسْبَحانَُو( ككلمة  .لوجوده بداية كىي يـو كالدتو

لعقوؿ لو كلد كما قلتم ُب ا٤بسيح إنو إبنو ، فإنو تعأب ال يقاس كال تدركو ا منزٌه عن أف يكوف
فكل شيء خلقو للا فهو ٩بلوؾ لو  اأَلْرِض( ِف  َوَما السََّمَواتِ  ِف  َما )َلوُ كا٢بواس ألنو ليس لو ٩باثل 

ٍاًف اٍلمىقىٍاًؿ( فمحاؿ  )بًلسىٍافً ف غرر الكم: كمفتقر إليو كال يستغِب عنو بل يستغِب بو  ا٢بٍىٍاًؿ قػىٍبلى ًلسى
عنكم كليان لشؤكنكم ، مدبران ألموركم يهديكم إٔب  وَِكيبًل( ِِبّلِلَِّ  )وََكَفىأف يكوف لو شريك منهم 

()هًبيدىل للًا يىٍكثػيري االً ف غرر الكم: ، ىداه   .ٍسًتٍبًصٍاري
عتداؿ : آفة ٝبيع األدايف السماكية ُب تعظيم أئمة الدين كىو خركج عن الوسطية كاالالغلو: فائدة

، كاآلية ال ٚبص السبب ُب ُٗاألنعاـ/ ﴾َقْدرِهِ  َحقَّ  اّلِلََّ  َقَدُروا َوَما﴿كابلتإب فهو إساءة إٔب للا تعأب 
النزكؿ كإ٭ٌبا تعِب عمـو ا٤بعُب كسعة ا٤بغزل فاآلية ٙبٌرًـ الغلو ُب ٝبيع أبعاده كأشكالو كألوانو، فهو 

 َوُىمْ  الَّ إِ  ِِبّلِلَِّ  َأْكثَػُرُىمْ  يُػْؤِمنُ  َوَما﴿ينسف عقيدة التوحيد كٱبلط الشرؾ مع اإلٲباف كقولو 
، ألهنم يعبدكف مع للا إ٥بان آخر ، كيصغركف قدسية للا كٯبعلوف صفات َُٔيوسف/ ﴾ُمْشرُِكوفَ 

 .ا٣بالق للمخلوؽ
 زٌَْجِوًَََّْْ ػِجَبكَرِوِ ػَْٖ ََّْزَنٌِقْ ًََْٖٓ أُُْوَوَّثٌَُٕ أَُْالئٌَِخُ ًَال َُِِّوِ ػَجْلاً ٌٌََُّٕ ؤَْٕ أََُِْْؼُ ََّْزَنٌِقَ َُْٖ﴿ - ٕٚٔ

 ﴾عَِْٔؼبً بَُِْْوِ كََََْؾْشُوُىُْْ
إف ا٤بسيح الذم إٚبذٛبوه إ٥بان ىو عبد من عبيد للا كىو نفسو يعتز هبذه العبودية كيتشرَّؼ ، كلن 
أينف كيتكرب أف يكوف عبدان  ، ألف العبودية  حرية ُب األرض كعزَّةه للنفس ، كالعبودية لغّب للا 
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ـى ًبشىرىاًٍئًط اٍلعيبػيويًديًَّة أيىًٌلى لًٍلًعٍتقً ف غرر الكم ورؽ كذلة كىواف كتبع كىمىٍن قىصَّرى عىٍن أيصيويًؿ  (: )مىٍن قىٍا
 تىكيويفى  أىفٍ  فىٍخران  يبى  كىكىفىى ،عىٍبدان  لىكى  أىكيويفى  أىفٍ  ًعزَّان  يبى  كىفىى ًا٥بًىي: ) وعنو )ع(اٍلعيبػيٍوًديًَّة أيًعٍيدى ًإٔبى الٌرًًؽ! 

اٍ  أىٍنتى  رىابَّن  ٕبى  اٍ  فىًإٍجعىٍلًِب  ،أيًحبُّ  كىمى بُّ  كىمى ال يتكربكف  اْلُمَقرَّبُوَف( اْلَمبلِئَكةُ  )َوال، ََْ/ٕٕالبحار (ٙبًي
يعاً( ِإلَْيوِ  َفَسَيْحُشُرُىمْ  َوَيْسَتْكِبْ  ِعَباَدتِوِ  َعنْ  َيْسَتنِكفْ  )َوَمنْ أف يكونوا عبيدان   كمن أينف  مجَِ

: من ستنكاؼاال: فائدة .للا سبحانو فسيجمعهم يـو القيامة للحساب كا١بزاء كيتكرب عن عبادة
متناع الشديد الناتج من فراغ النفس كجهلها كإعجاهبا بنفسها، اإلستياء كالَبفُّع كالعجرفة كاالاألنفة ك 

ف ستكبار السخيف دك ستعبلء النفس فوؽ ما ىي عليو غركران كإعجاابن هبا ، فصار االا: ستكبارواال
ككبلٮبا داللة على نقص العقل  ستكبارستنكاؼ أشد قبحًا من االلكن االستنكاؼ ا٣بسيس، اال

ستكبار مع أنفة استنكاؼ ىو ستكبار ، ألف االستنكاؼ على االكحقارة النفس لذلك قدَّـ اال
ء ستعبلاستكبار أف ٯبعل نفسو كبّبة فوؽ ما ىي عليو ستكبار ، كاالكعجرفة كخيبلء فهو مبالغة اال

: )رىًحمى للاي ًإٍمرًئن عىرىؼى قىٍدرى نػىٍفًسًو( ك )رىًحمى للاي ًإٍمرًئن عىرىؼى قىٍدرىهي ف غرر الكم .على اآلخرين ك٘بربان 
ٍا ُبٍ نػىٍفسً  عن اإلماـ الصادؽ )ع( .كىٓبٍى يػىتػىعىدَّ طىٍورىهي( بػَّرى أىٍك ٘بىىبػَّرى ًإالَّ ًلًذلَّةو كىجىدىىى ًو( )مىٍا ًمٍن رىجيلو تىكى

بػَّرى عىلىٍيًو كىضىعىوي ِِٓ/ّٕالبحار  .، لذلك تكوف صفة ا٤بؤمن التواضع ، كىمىٍن تػىوىٍاضىعى ً رىفػىعىوي ، كىمىٍن تىكى
 .(اٍلقينيوعً  ابًىزًمَّةً  ًمٌِب  ا٣ٍبيٍرؽً  نػىزىؽى  الٌلهيمَّ  كىأىدًٌبً : ُب دعاء الصباح ) عن اإلماـ علي )ع(

 ًَاٍْزٌَْجَوًُا اٍْزَنٌَلٌُا اَُّنَِّٖ ًَؤََّٓب كَؼِِْوِ ِْٖٓ ًََّيِّلُىُْْ ؤُعٌُهَىُْْ كٌََُْكِّْيِْْ اُظَّبُِؾَبدِ ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ كَإََّٓب﴿ - ٖٚٔ

 ﴾َٗظِرياً ًَال ًَُِّْبً اَُِّوِ كًُِٕ ِْٖٓ َُيُْْ َّغِلًَُٕ ًَال ؤَُِْٔبً ػَنَاثبً كَُْؼَنِّثُيُْْ
اّب ألف اإلٲباف أساس العمل الصاّب ، كال عمل صاّب من دكف إٲباف ، كقدَّـ اإلٲباف على العمل الص

حٌب يكوف القرآف عبادات كمعامبلت ، ىؤالء ٩بن ٓب يستنكف عن عبادة للا كال يتكرب عليو كال 
إكرامان كإنعامان  َفْضِلِو( ِمنْ  )َوَيزِيُدُىمْ على خلقو ، فيعطيهم أجورىم على قدر إٲباهنم كعملهم الصاّب 

 )َوَأمَّانا أطلق الفضل كٓب ٰبدده للداللة على مضاعفتو أضعافان مضاعفة مع ا٤بفآجأة كا٤بسرات كى
بُػُهمْ  َواْسَتْكبَػُروا اْسَتنَكُفوا الَِّذينَ  الذين تعالوا كٛبادكا كتعٌدكا ا٢بدكد ك٘باكزكا  أَلِيماً( َعَذاِبً  فَػيُػَعذِّ

 َأنَّ  تَػرَ  َألَْ ﴿عتربىم كالفريسة ! القفهم الشيطاف ك ستكربكا عن عبادتو ، فتااألصوؿ كاآلداب مع للا ك 
َا َعَلْيِهمْ  تَػْعَجلْ  َفبل ، َأزّاً  تَػُؤز ُىمْ  اْلَكاِفرِينَ  َعَلى الشََّياِطيَ  َأْرَسْلَنا ،  ْٖ-ّٖمرٙب/ ﴾َعّداً  ََلُمْ  نَػُعد   ِإمنَّ

 يَػْوـَ ﴿ليس ٥بم من ينصرىم كٱبلصهم من عذاب للا  (َنِصرياً  َوال َولِّياً  اّلِلَِّ  ُدوفِ  ِمنْ  ََلُمْ  َيَُِدوفَ  َوال)
 .ُٗاإلنفطار/ ﴾ّلِِلَِّ  يَػْوَمِئذٍ  َواأَلْمرُ  َشْيئاً  لِنَػْفسٍ  نَػْفسٌ  ََتِْلكُ  ال

 ﴾ُٓجِْنبً ٌُٗهاً بٌَُُِْْْْ ًَؤَٗيَُْنَب هَثٌُِّْْ ِْٖٓ ثُوْىَبٌٕ عَبءًَُْْ هَلْ اُنَّبًُ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٗٚٔ
اس ُب الكرة األرضية ، معناه خطاب عا٤بي من رب العا٤بْب ٰبمل مسؤكلية خطاب اآلية لكل الن

 َوَما﴿رابنية ببلغية عا٤بية عالية ا٤بضامْب ، لتوصيل رسالة النيب )ص( العا٤بية السهلة السمحة 
البياف من  ليهتدم هبا الناس كافة فهي كالربىاف كامل َُٕاألنبياء/ ﴾ِلْلَعاَلِميَ  َرْْحَةً  ِإالَّ  َأْرَسْلَناؾَ 
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 ُمِبيناً( نُوراً  ِإلَْيُكمْ  )َوأَنَزْلَنارهبم كالدليل كالدستور كا٤بنقذ ٥بم من حّبة الضبللة كمن ظلمات ا١بهالة 
 ُىوَ  ِإفْ ﴿فإذا كاف ا٣بطاب لكلًٌ الناس ُب العآب فبلبد أف يكوف النور ا٤بنٌزؿ إليهم عا٤بيان أيضان كقولو 

 ﴾السَّبلـِ  ُسُبلَ  ِرْضَوانَوُ  اتػََّبعَ  َمنْ  اّلِلَُّ  ِبوِ  يَػْهِدي﴿، فهو نور  ِٕتكوير/ال ﴾ِلْلَعاَلِميَ  ِذْكرٌ  ِإالَّ 
: ألف ىدايتو كالنور يدخل للنفس ا٤بؤمنة  والسبب ُمِبيناً( )نُوراً ، كعرٌبت اآلية عن القرآف  ُٔا٤بائدة/

يي ضمائرىا ، كتستضيء ا لنفس هبذه ُب كل جيل كُب أم زماف كمكاف ، كٰبٌرؾ مشاعرىا كٰبي
 ﴾قَػْلَبوُ  يَػْهدِ  ِِبّلِلَِّ  يُػْؤِمنْ  َوَمنْ ﴿ا٥بداية ُب كل حياهتا، فتكوف كالنور يستضيء بو اإلنساف ُب الظبلـ 

الربىاف رسالة اإلسبلـ ألنو يربىن بو أنو دين للا القيم لكل  نُورًا( ... فائدة : )بُػْرَىافٌ ُُالتغابن/
( الصحيحة. لكوهنما سببان لوقوع نور اإلٲباف ُب القلوب  الناس ، كالنور ىو القرآف كسنة الرسوؿ )ص

عن ابن  .ّٓالنور/ ﴾َيَشاءُ  َمنْ  لُِنورِهِ  اّلِلَُّ  يَػْهِدي نُورٍ  َعَلى نُورٌ ﴿كما تتبْب ابلنوراألعياف ا٤بطلوبة 
 (. ا٢بًٍٍكمىةي: التػَّفىقُّوي ُبٍ اٍلقيٍرآفً )عباس: 
 ﴾َُْٓزَؤِْبً طِوَاؿبً بَُِْْوِ ًََّيْلِّيِْْ ًَكَؼٍَْ ِٓنْوُ هَؽَْٔخٍ كِِ كَََُْلْفُِِيُْْ ثِوِ ًَاػْزَظٌَُٔا ثِبَُِّوِ آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ كَإََّٓب﴿ - ٘ٚٔ

ستقاـ استقر ُب قلوهبم ك ا: التمسك ٗبا يعصم كٰبفظ ، أم فأما الذين صدقوا ُب إٲباهنم ك  عتصاـاال
ستعانة بو عتماد عليو كاال( كىي درجة االعتصاـ اب )التمسك ٗبنهجوسلوكهم فوصلوا إٔب درجة اال

كالتوكل عليو كتفويض األمور إليو كالتسليم ألكامره كنواىيو كالرضا بقضائو ُب كلًٌ األحواؿ 
ٍن تػىوىكَّلى أم إمتنعوا ٗبنهج للا عن إتباع النفس األمارة كتسويبلت الشيطاف ، فى ِبِو(  )َواْعَتَصُموا مى

اٍهي ، كىمىٍن كىقىٍاهي  للاى  ًإتػَّقىى كىمىنٍ ، عىلىى للًا كىفىٍاهي  ٍعتىمىدى اً كىمىٍن  ،ٍستػىعىٍافى ًبًو رىعىٍاهي اً ، كمىٍن حىسَّنى خيليقىوي ىىدى
عتصاـ اب ٜبرة مبلزمة لئلٲباف بو ، مٌب صح اإلٲباف كتوازف كىمىٍن شىكىرىهي جىزىاٍهي ، فإف اال ،عىلىٍيًو ٞبىىٍاهي 

س اإلٲباف اب أنو كنز من كنوز ا٤بعرفة ، كعرفت أٮبية العبودية  مع صحة العلم ، كمٌب عرفٍت النف
للفرد كللجميع ، فبل يبقى أماـ النفس ا٤بؤمنة إاٌل أف تعتصم اب كحده كتتمسك ٗبنهجو بصدؽ كال 

ُب  فيدخلهم للا َوَفْضٍل( ِمْنوُ  َرْْحَةٍ  ِف  )َفَسُيْدِخُلُهمْ تتعدل حدكده ُب ٝبيع األحواؿ كاألشكاؿ 
رٞبة خاصة منو ال يدخل فيها سواىم ، كفضل خاص ال يتفضل بو على غّبىم ، كالفضل ىو 

 َما نَػْفسٌ  تَػْعَلمُ  َفبل﴿ستحقاؽ ، كىكذا يكوف ا١بزاء على ضوء العمل لطف كتكرٙب أكثر من اال
 (ُمْسَتِقيماً  ِصَراطاً  ِإلَْيوِ  َويَػْهِديِهمْ )،  ُٕالسجدة/ ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا مبَا َجَزاءً  َأْعُيٍ  قُػرَّةِ  ِمنْ  ََلُمْ  ُأْخِفيَ 

يرشدىم طريقان قوٲبان كىداية خاصة يثبتوف عليها ينالوف هبا سعادة الدنيا كاآلخرة، ألف ىدايتهم إٔب 
الصراط ا٤بستقيم بتوفيق من للا تعأب ، كالصراط ا٤بستقيم ىوكل طريق ال إعوجاج فيو كال عيوب كال 

عدؿ كا٣بّب ، كىو اإلسبلـ الذم بو السبلـ كاألماف ، كىو أقصر الطرؽ مساكئ كيعتمد ا٢بق كال
 .كأماف اطمئنافكأٮبها كأكثرىا أرابحان كأقلها خسارة للوصوؿ إٔب لقاء للا بسبلمة ك 



 السادس/ اجلزء ٙٚٔ/ مدنية/ عدد آَيهتا  ٗ/ سورة النساء َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    331
 

 َُْْ بِْٕ َّوِصُيَب ًَىٌَُ رَوَىَ َٓب ِٗظْقُ كََِيَب فْذٌؤُ ًََُوُ ًََُلٌ َُوُ ٌََُْْ ىََِيَ آْوُئٌ بِْٕ اٌَُْالَُخِ كِِ ُّلْزٌُِْْْ اَُِّوُ هَُْ ََّْزَلْزٌَُٗيَ﴿ - ٙٚٔ
 ؤَْٕ ٌَُُْْ اَُِّوُ ُّجَُِّْٖ األُٗضََِْْْٖ ؽَظِّ ِٓضَُْ كَِِِنًََّوِ ًَََِٗبءً هِعَبالً بِفٌَْحً ًَبٌُٗا ًَبِْٕ رَوَىَ َِّٓٔب اُضُُِّضَبِٕ كََِئَُب اصْنَزَِْْٖ ًَبَٗزَب كَةِْٕ ًََُلٌ َُيَب ٌَُّْٖ

 ﴾ػٌَِِْْ شَِْءٍ ثٌَُِِّ ًَاَُِّوُ رَؼٌُِِّا
أحكاـ الشريعة من  يُػْفِتيُكْم( اّلِلَُّ  )ُقلْ : معرفة ا٢بكم الشرعي الصحيح ،  ستفتاءاال .آية املرياث

:  الكبللة اْلَكبلَلِة( )ِف للا تعأب ألنو ىو ا٤بشرٌع كحده كالنيب )ص( انقل التشريع كاألمْب عليو 
ا٤بّباث كىي لقرابة اإلنساف ما عدا الوالدين كاألكالد )أك( ٗبن ٲبوت كليس لو كلد اإلحاطة ُب موارد 

كا٤براد هبا ىنا األخت  ُأْخٌت( )َوَلوُ كال كاحد من األبوين  َوَلٌد( َلوُ  لَْيسَ  َىَلكَ  اْمُرؤٌ  )ِإفْ  .كال كالد
 تَػَرَؾ( َما ِنْصفُ  َلَها)فػَ ، ُِسورة النساء/لؤلبوين أك لؤلب فقط ، كتقدـ حكم األخت لؤلـ فقط من 

ابلفرض كالنصف الثا٘ب ابلرد ، كتنفرد كحدىا ٔبميع الَبكة سواء أكانت للميت عصبة أك ٓب تكن 
أك أكثر ،  اثْػنَػتَػْيِ( َكانَػَتا )فَِإفْ ذكر كال انثى كال أحد الوالدين  َوَلٌد( ََلَا َيُكنْ  لَْ  ِإفْ  )َوُىَو َيرِثُػَها

ألبوين أك األب فقط ال ابألـ فقط ، فيكوف حكم البنات حكم البنْب شريطة أف يكوف اإلنتساب اب
 َوِنَساءً  رَِجاالً  ِإْخَوةً  َكانُوا )َوِإفْ ا٤بيت أخان كاف أك أختان  تَػَرَؾ( ممَّا الثػ ُلثَافِ  )فَػَلُهَمادكف تفاكت 

لكامل لؤلبوين أك لؤلب فقط جتمع األخوة كاألخوات، ككانوا اباإذا  األُنثَػيَػْيِ( َحظِّ  ِمْثلُ  َفِللذََّكرِ 
فللذكر مثل حظ األنثيْب ، كإف كانوا لؤلـ فقط فالذكر كاألنثى ٗبنزلة سواء ، كال مّباث إطبلقان ألخ 

)راجع أك أخت من األـ فقط مع األخوة كاألخوات من األبوين ، كيرث مع ا٤بتقرب ابألـ فقط 
كللا تعأب يشرع لكم ٗبقتضى علمو ايط بكل  يٌم(َعلِ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  ، )َواّلِلَُّ التفصيل ف كتب الفقو(

، أف األخت كاألخ  ُِسورة النساء/: جاء ُب فائدة  .شيء كىذه األحكاـ أقرب إلينا نفعان لئبل تظلوا
يراثف بعضهما ٗبقدار السدس ، كتقوؿ ىذه اآلية إهنما يراثف النصف كالسبب ُب ذلك ىو أف 

ألشقاء ، أم الذين ىم من أـ كاحدة كآابء متعددين ، أما ىذه مقصود تلك اآلية ىم األخوة غّب ا
  .االية فتقصد األخوة من أب كاحد كأمهات متعددات أك من أب كاحد كأـ كاحدة

َها َعِميَ  َوَمنْ  َفِلنَػْفِسوِ  َأْبَصرَ  َفَمنْ  رَبُِّكمْ  ِمنْ  َبَصاِئرُ  َجاءَُكمْ  َقدْ ﴿:  وف اْلتاـ نقوؿ  َأنَ  َوَما فَػَعَليػْ
  .َُْاألنعاـ/ ﴾ْبَِفيظٍ  َلْيُكمْ عَ 

 (رسَّ يَ مُ الْ  رآفِ القُ )َوْعُي مّت بعوف هللا تعاىل  .ٓٔيونس/ (َأِف اْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ )وآخر دعوان 
لسورة النساء ، بقدري ال بقدرىا ، جبهٍد متواصل ، فلّلو المد واملّنة ، وِبلمد تتم  الّصالات 

ـ مع  ٕٗٔٓ/ٚ/ٔىػ املوافق  ٖ٘ٗٔ/رجب/ٔٔات وتدفع النقمات بتأريخ وتزداد البك
الكاظمية ، داعي هللا تعاىل أف يُعيننا على تكملة -تصحيحها عّدة مّرات وتدقيقها ف بغداد

 .بقية الس ور القرآنية الكرَية ، إّف رّب مسيٌع جميب الد عاء
 بقلم الباحث : مكي قاسم البغدادي                                                                           
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 : من مقاصد السورة

تناكلت السورة  فإهنا نزلت ُب حجة الوداع ﴾ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَػْوـَ ﴿كلها مدنية إاٌل قولو   
كالصيد  جانب من التشريع كموضوع العقيدة كقصص أىل الكتاب كفيها أحكاـ العقود كالذابئح

كأحكاـ الردة كحدالسرقة كالبغي كاإلفساد ُب األرض كأحكاـ الطهارة كا٣بمر كا٤بيسر كالوصية عند 
وىي من آخر من ا٤بوت ، ك٠بيت )اب٤بائدة( لوركد قصة ا٤بائدة فيها الدالة على نبوة عيسى )ع( ، 

 : فضلها .زء السادسآية ، ا١ب َُِ. كغّبىا ، عدد آايهتا .، كفيها قصة إبِب آدـنزؿ من القرآف
ان ): (ع) الباقر اإلماـ عن ٍيسو ٓبٍى يػيٍلبىٍس ًإٲٍبىاٍنىوي ًبظيٍلمو كىالى ييٍشرًٍؾ أىبىدى ًة ُبٍ كيلًٌ يػىٍوـً ٟبًى اًٍئدى  (مىٍن قػىرىأى سيويرىةى اٍلمى

 كاإللتزاـ كشركطو بشرطو القرآنية السور فضائل من فضل كل :عامة مبلحظة ،ِٗٗ/٦ّبمع البياف
 .البقرة سورة فضل راجع شركطو. من للا ٗبنهج

 
 اَُِّوَ بَِّٕ ؽُوٌُّ ًَؤَْٗزُْْ اُظَّْْلِ ُٓؾِِِِّ ؿَْْوَ ػٌََُِْْْْ ُّزََِْ َٓب بِالَّ األَْٗؼَبِّ ثَئَِْخُ ٌَُُْْ ؤُؽَِِّذْ ثِبُْؼُوٌُكِ ؤًَْكٌُا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ -ٔ

 ﴾ُّوِّلُ َٓب َّؾٌُُْْ
: عهود للا الٍب عهد هبا إٔب عباده  واْلُعُقودِ  .: اإلتياف ابلشيء كافيان ال نقص فيو وفاءأوفوا من ال

: شد أحد شيئْب ابآلخر ، كيستعمل ُب  واْلُعُقدْ للرب كالفاجر كتشمل ٝبيع أنواع العقود كالعهود ، 
توحيد كالعقائد : ىو عهد يقع على ٝبيع ا٤بواثيق الدينية كال واْلُعُقدْ العبادات كا٤بعامبلت ، 

األخرل كيقع مع ٝبيع العهود الٍب يربمها األفراد فيما بينهم أك ا١بهات ، مهما كاف نوع العهد 
خاصان أـ عامان لفظيان أـ مكتوابن أـ مواثيق كعهود سياسية أك إقتصادية أك إجتماعية أك عائلية 

، كٯبب الوفاء ابلعهد ٩با ال  أكدكلية كمع القوم أك الضعيف كمع الصديق كالعدك كمع الرب كالفاجر
،  ّْاإلسراء/ ﴾َمْسُئوالً  َكافَ  اْلَعْهدَ  ِإفَّ ﴿غُب لئلنساف عنو ُب حياتو سواء ُب حقوؽ الفرد كاجملتمع 

( من  ا٢بٍىقُّ  كىاٍفىقى  مىاٍ  شيريكًطًهمٍ  ًعٍندى  : )اٍلميٍسًلميويفى  عن النيب )ص( وعنو ، َُُٖٗكنز العماؿ خربذىًلكى
عن النيب ، كنقض العهد ىو الغدر كالظلم كا٣بيانة ، ُٖٗ/ِٕالبحارلىوي(  عىٍهدى  الى  ًلمىنٍ  ًدٍينى  : )الى )ص(
، لذلك ٯبب رعاية ا٢بق ْٔصََُالبحار: )ًإذىٍا نػىقىضيويٍا اٍلعىٍهدى سىلَّطى للاي عىلىٍيًهٍم عىدىكَّىيٍم(  )ص(

دمو ا٢بضارم كتطوره كا٢بقوؽ كالعهود كيفما كاف كُب ذلك رعاية منافع اجملتمع كمصدر تق
 قىبلىًئدي  العيهيويدى  : )إفَّ ف غرر الكم .بتبلؤه ابلفوضىاستقراره ك ااألخبلقي كُب نقضها ذىاب لنظامو ك 

اٍ  فىمىنٍ  اٍلًقيىٍامىًة ، يػىٍوـً  ًإٔبى  األىٍعنىٍاؽً  ُبٍ  اٍ  كىمىنٍ  للاي ، كىصىلىوي  كىصىلىهى لىوي  نػىقىضىهى  اٍ هًبى  ستىخىفَّ اً  كىمىنٍ  للاي ، خىذى
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تىوي  ٍا( الًَّذمٍ  إٔبى  خىٍاصىمى ىى : اي معشر ا٤بؤمنْب أينما كنتم أكفوا ابلعقود على إطبلقها املعىن .أىكَّدى
كيشمل كل عقد كعهد بْب اإلنساف كربو كبْب اإلنساف كنفسو كبْب اإلنساف كاإلنساف ، كىي 

لقرآف كلو من التكاليف جتناهبا ، كما فرض ُب ااعهود ما أحل للا ٯبب مراعاهتا كما حٌرـ ٯبب 
ستوَب شركطو( حٌب كلوكاف ابلتإب ٱبالف مصلحة ب الوفاء ابلعقد أك العهد )إذا اكاألحكاـ ، ٯب

، ٍب  )القرآف عهد هللا( ف الديثأحد الطرفْب، كىكذا تتجلى أخبلقية اإلسبلـ ُب كل عهوده ، 
( البهيمة َبِيَمةُ  َلُكمْ  )ُأِحلَّتْ أخذ يفٌصل األحكاـ الٍب أمر ابإليفاء هبا :  : كل ذات أربع  األَنْػَعاـِ

: اإلبل كالبقر كالغنم ، كىذه واألنعاـمن دكاب الرب كألف أصواهتا مبهمة ا٤بعُب عند البشر ، 
َلى َما )ِإالَّ األصناؼ الثبلثة حبلؿ كال ٰبـر منها  . .ٙبرٲبها كىي ا٤بيتة كالدـ ك٢بم ا٣بنزير َعَلْيُكْم( يُػتػْ

رَ إْب  أحلت لكم ىذه األشياء من غّب أف تستحلوا الصيد كأنتم ُب  ُحُرـٌ( َوأَنْػُتمْ  الصَّْيدِ  لِّيمُِ  )َغيػْ
 .كُب ذلك صبلح أمركم ألنو حكيم ُب أمره كهنيو يُرِيُد( َما ََيُْكمُ  اّلِلََّ  )ِإفَّ أثناء اإلحراـ ُب ا٢بج 

 هَثِّيِْْ ِْٖٓ كَؼْالً َّجْزَـٌَُٕ اُْؾَوَاَّ اُْجَْْذَ آِّٓنيَ ًَال اُْواَلئِلَ ًَال اُْيَلَُْ ًَال اُْؾَوَاَّ اُشَّيْوَ ًَال وِاَُِّ شَؼَبئِوَ رُؾٌُِِّا ال آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٕ
 اُْجِوِّ ػَََِ ًَرَؼَبًٌَُٗا رَؼْزَلًُا ؤَْٕ اُْؾَوَاِّ أََُْْغِلِ ػَْٖ طَلًًُُّْْ ؤَْٕ هٌٍَّْ شَنَإُٔ َّغْوَِٓنٌَُّْْ ًَال كَبطْـَبكًُا ؽََِِْزُْْ ًَبِمَا ًَهِػٌَْاٗبً

 ﴾اُْؼِوَبةِ شَلِّلُ اَُِّوَ بَِّٕ اَُِّوَ ًَارَّوٌُا ًَاُْؼُلًَْإِ اإلِصِْْ ػَََِ رَؼَبًٌَُٗا ًَال ًَاُزَّوٌٍَْ
ائر : ٝبع شعّبة كىي ما جعل شعاران كمعلمان من معآب ا٢بج ، كشعالشعائر :  اّلِلَِّ  َتُِل وا َشَعاِئرَ  ال

: ال تنتهكوا مناسك مبعىن  .للا عامة كتتعلق ٗبعآب الدين الصحيحة الٍب توصل إٔب إعبلء كلمة للا
ا٢بج بَبكها كعدـ إحَبامها ، كىكذا ٙبَـب شعائر للا إذا إنطلقت من التقول كسارت على التقول 

،  ِّا٢بج/ ﴾اْلُقُلوبِ  تَػْقَوى ِمنْ  نػََّهافَإِ  اّلِلَِّ  َشَعاِئرَ  يُػَعظِّمْ  َوَمنْ  َذِلكَ ﴿كأٌدت إٔب تقول القلوب 
: عبلمات للا كمنها آايتو ا٤بتنوعة كأحكاـ دينو كمنها مناسك ا٢بج كالعمرة ، أم ال  اّلِلَِّ  َشَعاِئرَ 

ـَ( الشَّْهرَ  )َوالتستهينوا ٕبرمات للا كال تتهاكنوا بشعائر للا كال تعتدكا حدكده سبحانو  كىي  اْلََرا
ما يهدل إٔب  اَْلَْدَي( )َوالـ فيها القتاؿ كىي رجب ك٧بـر كذك القعدة كذك ا٢بجة الشهور الٍب حرٌ 

كىو ما يقلد بو ا٥بدم ُب  اْلَقبلِئَد( )َوالالبيت ا٢براـ من األنعاـ كىي ا٣بالية من العبلمة )القبلئد( 
َي( )َوالعنقو من قبلدة ليعلم أنو ىدم للحج فبل يعَبض لو  ـَ( ْيتَ )اْلبػَ كال قاصدين  آمِّ كال  اْلََرا

تستحلوا قتاؿ القاصدين إٔب بيت للا ا٢براـ للحج أك للعمرة، هنى عن صدًٌىم كاإلغارة عليهم حٌب 
تَػُغوفَ لو قصدكا التجارة  حٌب لو قصدكا الربح ا٤بإب كاألجر كالثواب  َوِرْضَوانً( َربِِّمْ  ِمنْ  َفْضبلً  )يَػبػْ

إف شئتم فهو  )فَاْصطَاُدوا(من إحرامكم  َحَلْلُتْم( )َوِإَذااس األخركم الذم فيو رضا للا كخدمة الن
 َعنْ  َصد وُكمْ  َأفْ  )قَػْوـٍ بغض ككراىية  )َشَنآُف(ٰبملنكم ََيْرَِمنَُّكْم(  )َوال .مباح ُب أرض غّب ٧برمة

( اْلَمْسِجدِ  : ال  مبعىنثل ، عليهم اب٤ب تَػْعَتُدوا( )َأفْ قـو كانوا قد منعوكم عن ا٤بسجد ا٢براـ  اْلََراـِ
ينبغي أف ٰبملكم بغض ا٤بشركْب لكم أف ٛبنعوىم من حقوقهم كمن زايرة البيت ا٢براـ بعد أف 
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أظهركم للا كقويتم عليهم ألهنم منعوكم من قبل ، فبل ترد ا٣بطأ اب٣بطأ فتكوف مثلو ، بل أمر للا 
مبدأ إسبلمي عاـ لكل شؤكف ا٢بياة ، ىو كىو  َوالتػَّْقَوى( اْلِبِّ  َعَلى )َوتَػَعاَونُواعز كجل ابلتعاكف 

مساندة ا٢بق ال القبيلة أك ا٤بنطقة أك الطائفة أك العرؽ أك اللغة ، على ا٢بكومة العادلة الدفاع عن 
ا٤بظلـو كإدانة الظآب كمساندة ا٣بّب كالرب كالتقدـ. ىذا التعاكف ا٤بفيد من أركاف ا٥بداية اإلجتماعية 

ة للفرد كاجملتمع ، كىو التكافل اإلجتماعي الواسع أف يعْب الناس الٍب تبعث هنضة حضارية سريع
بعضهم بعضان على كل ما ينفع الناس أفرادان كٝباعات كٞبل اجملتمع كهتذيبو على إقامة ىذا الواجب 
النبيل ، إٌف القوم مسؤكؿ عن الضعيف ، كالغِب عن الفقّب كالعآب عن ا١باىل كالطبيب عن 

 ﴾َمْسُئوُلوفَ  ِإنػَُّهمْ  َوِقُفوُىمْ ﴿ن اجملتمع ككل مسؤكؿ عن مسؤكليتو ا٤بريض كأكٕب األمر ع
وعنو ، ُْٗٓصّصحيح مسلمرىًعيًَّتًو(  عىنٍ  مىٍسؤيكيؿه  كىكيلُّكيمٍ  رىاٍعو  كيلُّكيمٍ  : )أىالى  ف الديث،  ِْالصافات/

ٍاؾى  مىاٍ  كىاإًلٍٍبي  ا٣ٍبيليًق ، حيٍسني  : )اٍلربُّ  )ص( ( عىلىٍيوً  يىطًَّلعى  أىفٍ  كىرًٍىتى كى  صىٍدرًؾى ، ُب  حى  .ْٓ/ٔا٤براغي النٍَّاسي
 .: معُب عاـ كاسع ُب فعل ا٣بّب الب

: إتٌقاء ك٘بٌنب ما يضر صاحبو ك٦بتمعو كالناس ٝبيعان ُب دينهم كدنياىم ُب السر كالعبلنية والتقوى
:   واإلث .صي كالتعدم على حقوؽ الناسكال تتعاكنوا على ا٤بعاَواْلُعْدَواِف(  اإِلثِْ  َعَلى تَػَعاَونُوا )َوال

عتداء على حقوؽ الفرد ا: ٘باكز حدكد الشرع كالعرؼ ، ك٘باكز ك  والعدوافكل ذنب كمعصية 
خافوا عقابو، فإنو تعأب شديد العقاب ٤بن عصاه  اْلِعَقاِب( َشِديدُ  اّلِلََّ  ِإفَّ  اّلِلََّ  )َواتػَُّقواكاجملتمع 

 ِإَذا رَبِّكَ  َأْخذُ  وََكَذِلكَ ﴿كقد يشمل العقاب ُب الدنيا كاآلخرة ك٘باكز ا٢بدكد كأصٌر على ا٤بنكر 
عن اإلماـ  .، كىذا عذاب األمم ُب الدنيا َُِىود/ ﴾َشِديدٌ  أَلِيمٌ  َأْخَذهُ  ِإفَّ  ظَاِلَمةٌ  َوِىيَ  اْلُقَرى َأَخذَ 

اًىًدٍينى  ثػىوىابي  فػىلىوي  ، كىمىنػٍفىعىًتوً  اٍلميٍسًلمً  أىًخيوً  عىٍوفً  ُب  مىشىى : )مىنٍ  )ع(الصادؽ للًا(  سىًبيلً  ُب  اٍلميجى
ًتًو(، أم كاف للا وعنو )ع(، َِٔ/ٖكسائل الشيعة ٍاجى ٍافى للاي ُبٍ حى ًة أىٍخًيًو اٍلميٍسًلٍم كى ٍاجى ٍافى ُبٍ حى : )مىٍن كى

كسائل ًجدو(قاضيان ٢باجتو ! كقد كصل النهي عن إعانة الظآب إٔب حدكد )الى تيًعنػٍهيٍم عىلىى بًنىٍاًء مىسٍ 
ان سىلَّطىوي للاي عىلىٍيوً )عن النيب )ص(:  .ّْٓ/ٖالشيعة  ّٕٗٓكنز العماؿ خرب( مىٍن أىعىٍافى ظىاًٍلمى

 اََُّجُغُ ؤًََََ ًََٓب ًَاُنَّـِْؾَخُ زَوَكَِّّخًَُأُُْ ًَأٌَُْْهٌُمَحُ ًَأُُْنْقَنِوَخُ ثِوِ اَُِّوِ ُِـَْْوِ ؤُىََِّ ًََٓب اُْقِنيِّوِ ًََُؾُْْ ًَاُلَُّّ أَُْْْزَخُ ػٌََُِْْْْ ؽُوَِّٓذْ﴿ - ٖ
ْزُْْ َٓب بِالَّ  رَقْشٌَْىُْْ كَال كِّنٌُِْْ ِْٖٓ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ َّئٌَِ اٌََُّْْْ كَِْنٌ مٌَُُِْْ ثِبألَىاْلِّ رََْزَؤٌَُِْا ًَؤَْٕ اُنُّظُتِ ػَََِ مُثِؼَ ًََٓب مًََّْ

 ؿَْْوَ َٓقَْٔظَخٍ كِِ اػْـُوَّ كََْٖٔ كِّنبً اإلٍِاْلَّ ٌَُُْْ ًَهَػِْذُ ِٗؼَْٔزِِ ػٌََُِْْْْ ًَؤَرَْْٔٔذُ كِّنٌَُْْ ٌَُُْْ ؤًََِْْٔذُ اٌََُّْْْ ًَافْشٌَِِْٗ

 ﴾هَؽٌِْْ ؿَلٌُهٌ اَُِّوَ كَةَِّٕ إلِصٍْْ ُٓزَغَبِٗقٍ
تىةي  يػٍ ـُ()وَ كىي ما مات حتف أنفو من غّب تذكية  حيٌرًـ عليكم أيٌها ا٤بؤمنوف أكل اٍلمى ا٤بسفوح  الدَّ

كىو حراـ ُب  اْْلِنزِيِر( )َولَْمُ الذم ٱبرج بقوة كيتميز عن اللحم ألف ما ٱبتلط ابللحم معفو عنو 
ٝبيع أجزائو كىو حراـ بعينو كخبيث بذاتو حٌب لو ذبح ابلطريق الشرعي ، كإ٭با نص للا عليو من 
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النصارل يزعموف أف للا أحلو ٥بم بْب سائر ا٣ببائث من السباع ألف طائفة من أىل الكتاب من 
 اّلِلَِّ  ِلَغرْيِ  ُأِىلَّ  )َوَماإف لو ضرران أيٌب من أكلو القاذكرات  وقاؿ الطب الديثفبل تصدقوا هبم ، 

سم للا عليو كإنو لفسق ، فكما أف اسم للا ، أك ذبح لغّب للا ، أك ٓب يذكر اما ذكر عليو غّب  ِبِو(
سم غّب للا عليها ٱببثها معنواين كيلوث القلب ايها ، فيكوف ذكر ذكر للا يطيب الذبيحة كيزك

ىي الٍب ٛبوت إختناقان بيد أك حبل أك ما  )َواْلُمْنَخِنَقُة(نفسيان كيفسد الفطرة ألنو شرؾ اب تعأب 
يَُة(الٍب تضرب بعصا أك حجر ك٫بوٮبا حٌب ٛبوت  )َواْلَمْوُقوَذُة(شبهو  كتسقط  الٍب تَبدل )َواْلُمتَػَردِّ

 السَُّبُع( َأَكلَ  )َوَماالٍب نطحتها هبيمة أخرل فتموت ابلنطح  )َوالنَِّطيَحُة(من جبل أك مكاف عاؿ 
 .ما تبقى من فريسة ا٢بيواف ا٤بفَبس كالسبع

ُتْم( َما )ِإالَّ  يػْ إاٌل ما أدركتم فيو الركح فذٕبتموه الذبح الشرعي قبل ا٤بوت فإف التذكية الشرعية  ذَكَّ
كما ذبح على األحجار  الن ُصِب( َعَلى ُذِبحَ  )َوَمايحة بفرم األكداج األربعة آبلة حادة تطهر الذب

( َتْستَػْقِسُموا )َوَأفْ ا٤بنصوبة كاف أىل ا١باىلية يذٕبوف عليها كيعظموهنا فنهى للا عنها  أم  ِِبأَلْزالـِ
لقداح كىي مكتوب على طلب معرفة ما قيسم لو من ا٣بّب أك الشر بطريقة ا٤بقامرة بواسطة ضرب ا

، فإف خرج األمر مضى لغرضو كإف خرج  بعضها هنا٘ب ريب ، كعلى بعضها أمر٘ب ريب كبعضها خاؿو
لرهبم  ستخارة()ِبالكعوضهم عنو  .النهي أمسك كإف خرج ا٣بإب أعاد حٌب ٱبرج األمر أك النهي

اء إليو عند ا٢بّبة ، لذلك ُب ٝبيع أمورىم ، كطريق إٔب طلب ا٣بّب من للا تعأب ابلدعاء كاإللتج
: )مىٍا ف غرر الكمستخار اصارت ا٣بّبة عند ا٢بّبة )حصران( كال ٯبوز تعطيل العقل ، كما حار من 

ـى مىنٍ  ( ، كا٣بّبة ٕباجة إٔب توجو  كاالاً  نىًد ٍارى ستعانة بو تعأب ، كإذا كانت ا٣بّبة ابلقرآف ستىخى
  .فيجب حسن تفسّبه

ل ما تقدَّـ من ارمات كغّبىا صيانة لعباده كٞباية ٥بم من الضبلؿ كالفساد ، ك  (ِفْسقٌ  َذِلُكمْ )
فإف ٘باكز العبد طاعة للا يقع ُب طاعة الشيطاف كإهنا فسق ُب الفكر كالقوؿ كالعمل ألهنا تدفع 

 ََّتَْشْوُىمْ  َفبل ِديِنُكمْ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  يَِئسَ  )اْليَػْوـَ إٔب ا٤بعصية كمن حيث تعلم أك ال تعلم 
يئس الكفار من زكاؿ اإلسبلـ أك ٙبريفو بعد أف ٛبٌكن ُب نفوس ا٤بسلمْب كأخذ طريقو  َواْخَشْوِن(

 ُىوَ ﴿ُب اإلنتشار فأصبح يعلو كال ييعلى عليو ، ألف قوة اإلسبلـ من قوة ا٤بسلمْب قاؿ تعأب 
ينِ  َعَلى ِهَرهُ لُِيظْ  اْلَقِّ  َوِدينِ  ِِبَْلَُدى َرُسوَلوُ  َأْرَسلَ  الَِّذي ،  ّّالتوبة/ ﴾اْلُمْشرُِكوفَ  َكرِهَ  َوَلوْ  ُكلِّوِ  الدِّ

 ٨بىىافىةي  ا٢بًٍٍكمىةً  )رىٍأسي  عن النيب )ص(:، فبل ٚبافوا أيها ا٤بسلموف من الكافرين كخافوا من للا كحده 
ٍافى ًمنى للًا أىخٍ عنو )ص( و ، ُّّ/ٕٕالبحارللًا(  ٍافى اًبً أىٍعرىٍؼ كى ، ّّٗ/َٕالبحاروىٍؼ( )مىٍن كى

ـَ  َخاؼَ  َوِلَمنْ ﴿ : )طيوىب ًلًمٍن شىغىلىوي خىٍوؼي للًا عىٍن  عن النيب )ص(، ْٔالرٞبن/ ﴾َجنػََّتافِ  رَبِّوِ  َمَقا
ٍوًؼ النٍَّاًس(  )َوَرِضيتُ  نِْعَمِت( َعَلْيُكمْ  )َوَأَْتَْمتُ  ِديَنُكْم( َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  )اْليَػْوـَ ، ُِٔ/ٕٕالبحار خى
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بشارات ثبلث ُب ىذه اآلية للمسلمْب عامة كللمؤمنْب خاصة كىي إكماؿ ِديناً(  اإِلْسبلـَ  َلُكمْ 
الدين كإٛباـ النعمة كرضا اإلسبلـ منهجان كدستوران ٭بوذجيان للبشرية، ككماؿ ىذا الدين هبيمنتو على 

، فبل دين بعد  ْٖا٤بائدة/ ﴾َعَلْيوِ  ناً َوُمَهْيمِ  اْلِكَتابِ  ِمنْ  َيَدْيوِ  بَػْيَ  ِلَما ُمَصدِّقاً ﴿الدين كلو لقولو 
رتضاه للا تعأب أف يكوف منهجان علميان كعمليان للبشرية كلها ا٤بوجودة اىذا الدين الكامل الذم 

، ٯبب أف يبلَّغ ِٕالتكوير/ ﴾ِلْلَعاَلِميَ  ِذْكرٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإفْ ﴿على الكرة األرضية فهو منهاج عا٤بي 
كٝبالو كجبللو ، كإف ما سواه من أدايف كمناىج كضعية انقصة كمتناقضة  للبشرية ُب العآب بكمالو

: )قاؿ جربيل )ع( :  عن النيب )ص(مع اإلسبلـ فهي ضالة ابطلة ، كاإلسبلـ ىو النعمة التامة ، 
اٍ  تيوي اً  دىٍينه  قاؿ للا عز كجل : ىىذى ٍاءي  ًإالَّ  ييٍصًلحىوي  كىلىنٍ  ، لًنػىٍفًسيٍ  ٍرتىضىيػٍ  فىأىٍكرًميوهي  ، ا٣ٍبيليقً  ني كىحيسٍ  السَّخى

ا تيميوهي( مىاٍ  هًبًمى ماذا حصل ُب  ِديَنُكْم( َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  )اْليَػْوـَ : املعىن العاـ .ّّْ/ِركح البياف صىًحبػٍ
 َعَلْيُكمْ  )َوَأَْتَْمتُ ذلك اليـو حٌب كمل الدين ؟ إنو البد من شيء مهم ، بو ٰبصل كماؿ الدين 

ك ابإلنساف إٔب درجة القرب من للا فهو نعمة كا٥بداية كالتوفيق كإكماؿ فكل تصرؼ يسل نِْعَمِت(
الدين كالشرائع، فالنعمة الكبّبة اإلحساس ابلعبودية كدخو٥با ٙبت ربوبية للا عز كجٌل لتدبّب شؤكف 

 ٍبيَّ ): ٜٛٔف هنج الببلغةخطبة، ِديناً( اإِلْسبلـَ  َلُكمْ  )َوَرِضيتُ العبد ليكتسب كماؿ الدنيا كاآلخرة 
اٍ  ًإفَّ  ٍلًقوً  ًخيػٍرىةى  ٍصفىاهي اكى  عىٍيًنوً  عىلى ٍصطىنػىعىوي اً كى  لًنػىٍفسوً  ٍصطىفىٍاهي اً  الًَّذمٍ  للاً  ااٍلٍسبلىـى ًديني  ىذى ـى  خى  كىأىقىٍا

اٍف الضَّ ًبرىٍفًعوً  اٍلًملىلى  كىكىضىعى  ًبًعزٌه األىٍدايىٍفى  أىذىؿَّ  ٧بىىبًَّتوً  عىلىى دىعىاًٍئمىوي  ـ أركى ٍنوي ، كىىىدى ( كأساس ىذا بللىة بىركى
 .الدين القٌيم طاعة للا فهي مفتاح كل سداد كصبلح كل فساد

 الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا اّلِلََّ  َأِطيُعوا﴿: )أىٍكًرـٍ نػىٍفسىكى مىٍا أىعىاٍنػىٍتكى عىلىى طىٍاعىًة للًا( كقولو ف غرر الكم
لوالية الكربل ككالية من أمر بو للا كىي كالية رسوؿ ، طاعة للا ا ٗٓالنساء/ ﴾ِمْنُكمْ  اأَلْمرِ  َوُأْوِل 

للا )ص( ككالية أكٕب األمر كجاءت طاعتو من بعد طاعة للا كطاعة الرسوؿ )ص( ليقيم أسس 
الدين القيم ُب األمة ، ككٕب األمر يتحدد بطاعتو  كرسولو ، فبمقدار الطاعة يكوف مقدار كاليتو 

ية اإلسبلمية كٛبت النعمة ُب ىذه اآلية ا٤بباركة ، عاش النيب من فإذا كملت النظر  .)راجع اآلية(
( يومان فلم يستطع الرسوؿ )ص( أف يبِب أجياالن إسبلمية يعتمدىا من بعده ليكوف ُٖبعدىا )

خيليقهم القرآف، فكانت ىناؾ ضركرة ملحة ليكوف لكل نيب كصيان ٛبتد رسالتو من بعده ، فكاف 
 ﴾اّلِلَِّ  أَنَصارُ  ََنْنُ ﴿، ككاف لعيسى إثنا عشر حواراين قالوا  ُِا٤بائدة/ ﴾يباً نَقِ  َعَشرَ  اثْػَِنْ ﴿٤بوسى 
، ككاف ٢ببيب للا خاًب األنبياء كا٤برسلْب دمحم )ص( إثنا عشر إمامان ، كأمر اإلمامة من   ُْالصف/

، ُب ىذا اليـو التأرٱبي  ُٕاألنعاـ/ ﴾اْلَعاَلِميَ  ِلَربِّ  لُِنْسِلمَ  َوأُِمْرنَ ﴿كماؿ الدين كإٛباـ النعمة 
عٌْب النيب )ص( اإلماـ األكؿ لؤلمة من بعده كىو علي بن أيب  .(.ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  )اْليَػْوـَ 

 يب نى  لٌ كي لً  طالب )ع( كأعٌده كأٌىلو ٥بذه ا٤بهة الكبّبة بعٌدة مناسبات أذكر منها قولو )ص( : )إفَّ 
كإتٌفق ا٤بفسركف أف سورة ا٤بائدة  ٓصّاتريخ دمشق ابن عساكري( ارثً كى ي كى يً صً ان كى يى لً عى   كإفَّ اثىن ارً كى ان كى يى صً كى 
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إهنا نزلت ُب مكة ُب حجة الوداع ُب  .(.ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  )اْليَػْوـَ مدنية ما عدا ىذه اآلية 
فػىعىًليٌّ مكاف غدير خم ٝبع الرسوؿ )ص( الناس كخطب فيهم )ا٣ببلصة( قاؿ : )مىٍن كيٍنتي مىٍوالىهي 

لىوي كىأىًدرٍ  ا٢بٍىقَّ مىعىوي حىٍيثي  مىٍوالىهي اللَّهيٍم كىٍاًؿ مىٍن كىٍاالىهي كىعىٍاًد مىٍن عىٍادىاٍهي كىأيٍنصيٍر مىٍن نىصىرىهي كىأيٍخذيٍؿ مىٍن خىذى
: كمل الدين كنظرية ككمل  إكماؿ الدين معىن .ُُصِاتريخ دمشق البن عساكر ج .(.دىٍارى 

متداد اهنا نظاـ األمة كعز ا٤بؤمنْب ككحدة ا٤بسلمْب ، كحفظة السٌنة، لتكوف ابإلمامة كتطبيق أل
متدت رسالة موسى )ع( ابلنقباء ، كإمتدت رسالة عيسى )ع( اب٢بواريْب  اطبيعي للنبوة ، كما 

ان حىٌبَّ يى  عن النيب )ص(كذلك ٛبتد رسالة دمحم )ص( ابإلمامة ،  ٍا الدًٌٍيني قىاًٍئمى كيويفى عىلىٍيكيٍم )الى يػىزىٍاؿي ىىذى
ًليػٍفىةن(  : )ًإفَّ ًعدَّةى النػُّقىبىٍاًء بػىٍعًدمى ًعدَّةى نػيقىبىٍاًء ميٍوسىى  وعنو )ص(، َِّٗٗكنز العماؿ خربًإثٍػنىٍا عىشىرى خى

: فقاؿ عمر بن ا٣بطاب لعلي بن  وبعد أف أكمل النيب )ص( خطبتو، ُُْٕٗكنز العماؿ)ع(( 
 َأْكَمْلتُ  )اْليَػْوـَ م كمؤب كل مؤمن كمؤمنة فإنزؿ للا ايب طالب )ع( بخ بخ لك أصبحت موال

 َعَذابٍ  ِمنْ  َوَيُِرُْكمْ  ُذنُوِبُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  يَػْغِفرْ  ِبوِ  َوآِمُنوا اّلِلَِّ  َداِعي َأِجيُبوا قَػْوَمَنا َيَ ﴿ .(.ِديَنُكمْ  َلُكمْ 
رَ  ََمَْمَصةٍ  ِف  اْضطُرَّ  ، )َفَمنْ ُّاألحقاؼ/ ﴾أَلِيمٍ  :  ََمَْمَصة رَِحيٌم( َغُفورٌ  اّلِلََّ  فَِإفَّ  إِلثٍْ  اِنفٍ ُمَتجَ  َغيػْ

رَ ٦باعة  ( ُمَتَجاِنفٍ  )َغيػْ غّب منحرؼ إٔب البغي كمتعد ٢بدكد للا ، فمن ا١بأتو الضركرة إٔب  إِلثٍْ
تناكؿ شيء من ارمات ا٤بذكورة، ُب حالة ٦باعة ككونو غّب مائل إٔب اآلاثـ فإف للا ال يؤاخذه 

  .الضركرات تبيح اظورات أبكلو ألف
 فائدة: 

: عآب اجلوابأال تتعارض حلًٌية ذبح ا٢بيواف ليأكلو اإلنساف مع مفهـو الرٞبة اإل٥بية ؟  سؤاؿ -ٔ
ا٣بلق يقـو على مبدأ التغّبات كالتحٌوالت ، فالَببة تتحوؿ إٔب نبات كالنبات إٔب حيواف كا٢بيواف 

ؿ تفرز رشدان ككماالن دٲبومة ُب حركة ا٢بياة كا٤بخلوقات ، إٔب إنساف ، كابلنتيجة فإف عملية التحوٌ 
: كماؿ ا٢بيواف ا٤بأكوؿ ىو قرابف ُب ذٕبو ليأكلو اإلنساف ، كاإلنساف قرابف إٔب طاعة  وِبختصار

أقصى ما ٱبشاه الكٌفار ىو الدين الكامل ، كال يكتمل الدين دكف قائد مسدد كمؤيد  -ٕ .للا
( من الرسوؿ )ص(  نتخاب األمة ، كاألمة ال تزاؿ فتية على فهم اأفضل من )الشورل( ك )كمعْبَّ

الدين فا٣بشية على الدين عندما يكوف القائد فيو خانع كا١بهاد معٌطل كاألمة متفرقة كا٣بّبات 
يرٌخص للمضطر أف يتناكؿ من ارمات ٗبقدار  -ٖ .َأْكَمْلُت( اْليَػْوـَ  ..يَِئسَ  )اْليَػْوـَ مسلوبة 

( )َفَمنْ تقٌدر بقدرىا كالزائد حراـ الضركرة كىي  إٌف  .(.ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  )اْليَػْوـَ  -ٗ. اْضطُرَّ
للا سبحانو أكمل للمسلمْب دينهم إبظهاره على األدايف كلها رغم ٧باربة ا٤بشركْب ككمقاكمتهم 

كفركعان كألقى للا  لئلسبلـ كا٤بسلمْب ، كأًٌب للا نعمتو على ا٤بسلمْب ابلنص على اإلسبلـ أصوالن 
 َونَػزَّْلَنا﴿تعأب ا٢بجة على الناس إبكمالو كإٛبامو بكل ما ٰبتاجوف إليو ُب أمر دينهم كدنياىم 

َيانً  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  قَبنت ىذه اآلية ٕبادثة تفسرىا تدعم ا، كلكن  ٖٗالنحل/ ﴾َشْيءٍ  ِلُكلِّ  تِبػْ
ٌصبت اإلماـ علي )ع( خليفة للمسلمْب بقوؿ القطعية الٍب ن )الغدير(سبب نزك٥با كىي حادثة 
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ٍا عىًليٌّ مىٍوالىهي(  كمن ا٤بلفت  ّٔٔصُاتريخ ابن عساكرالرسوؿ )ص( لعلي )ع( )مىٍن كيٍنتي مىٍوالىهي فػىهىذى
للنظر أف سورة ا٤بائدة مدنية كلها ما عدا ىذه اآلية نزلت ُب مكة ٩با يؤكد ىذه ا٢بادثة ، ليقود 

النموذجي الكفؤ ا٤بميز ، األمة ا٤بختارة على أسس ىذا الدين القيم اإلماـ علي )ع( القائد 
الكامل بذاتو كا٤بكمل لغّبه ، كتتم نعمتو ا٤بباركة على الناس ، كمعارضة ىذه ا٢بقيقة ىو جحود 

 ِمنْ  ِإلَْيكَ  أُنِزؿَ  َما بَػلِّغْ  الرَُّسوؿُ  أَيػ َها َيَ ﴿كقولو   .ابلنعمة ك٥با عواقب كخيمة ُب الدنيا كاآلخرة
: )ًإ٭بَّىٍا  عن النيب )ص(،  ٕٔا٤بائدة/ ﴾النَّاسِ  ِمنْ  يَػْعِصُمكَ  َواّلِلَُّ  ِرَسالََتوُ  بَػلَّْغتَ  َفَما تَػْفَعلْ  لَْ  َوِإفْ  رَبِّكَ 

) ٍا غىرًؽى ٍا ٪بىىٍا كىمىٍن ٚبىىلَّفى عىنػٍهى لىهى نىًة نػيٍوحو مىٍن دىخى ًفيػٍ ثىًل سى  .َُِ/ِّحارالب مىثىلي أىٍىلي بػىٍيًٍبً ًفٍيكيٍم كىمى
 َِّٓٔب كٌٌَُُِا اَُِّوُ ػٌَََُِّْْٔ َِّٓٔب رُؼٌََُِِّٔٗيَُّٖ ٌَُِِّٓجِنيَ اُْغٌََاهِػِ ِْٖٓ ػََِّْٔزُْْ ًََٓب اُـَِّّْجَبدُ ٌَُُْْ ؤُؽََِّ هَُْ َُيُْْ ؤُؽََِّ َٓبمَا ََّْإٌََُُٗيَ﴿ - ٗ

 ﴾اُْؾََِبةِ ٍَوِّغُ اَُِّوَ بَِّٕ اَُِّوَ رَّوٌُاًَا ػََِْْوِ اَُِّوِ اٍَْْ ًَامًُْوًُا ػٌََُِْْْْ ؤٌََََْْٖٓ
كىي ٝبيع ما  الطَّيَِّباُت( َلُكمْ  ُأِحلَّ  )ُقلْ يسألونك اي دمحم ما الذم أيحل ٥بم من ا٤بطاعم كا٤بشارب 
بى ، الطىيًٌ  ًإالَّ  يػىٍقبىلي  الى  طىيًٌبه  تػىعىأبى  للاى  تستطيبو األذكاؽ السليمة غّب ا٤بنصوص على ٙبرٲبها فًإفَّ 

ككل شيء لك حبلؿ حٌب يثبت أنو حراـ ، كىو كاجب مطلق كاسع الداللة ٲبيز ا٢ببلؿ من ا٢براـ 
، فكل ما ىو طيب ُب ذاتو كصفاتو فهو حبلؿ ، ككل ما ىو حبلؿ طيب )كابلعكس( ا٢براـ ىو 

،  ُٕٓاألعراؼ/ ﴾اْْلََباِئثَ  مْ َعَلْيهِ  َوَُيَرِّـُ  الطَّيَِّباتِ  ََلُمْ  َوَيُِل  ﴿ا٣ببيث ، كا٣ببيث ىو ا٢براـ لقولو 
ككأف اآلية تيرجيع اإلنساف إٔب فطرتو السليمة كذكقو الطبيعي لتشعره هبذا ا٤بعُب ، كىذا يبْب 

كأحل لكم صيد ما  (اجْلََوارِحِ  ِمنْ  َعلَّْمُتمْ  َوَما)نسجاـ بْب السنن التشريعية كالسنن التكوينية اال
 (ُمَكلِِّبيَ )نسور ا١بارحة األليفة ك٫بوىا ٩با يصطاد بو عٌلمتم من ا١بوارح كىي الكبلب كبعض ال

شتقاقو من الكىلىب ألف التأديب أكثر ما يكوف ُب الكبلب كبعض اا٤بكلب مؤدب ا١بوارح ك 
صطياد تعلموهنن طرؽ اال (اّلِلَُّ  َعلََّمُكمْ  ممَّا تُػَعلُِّمونَػُهنَّ )النسور ا١بارحة األليفة كتربيتها للصيد 

نطلق من تلقائو كأتى ابلصيد مقتوالن االصيد كىذا جزء ٩با علمو للا لئلنساف ، فلو ككيفية ٙبصيل 
ال ٰبل أكلو  كالكلب ا٤بعٌلم كالنسر ا٤بعٌلم على الصيد ىو الذم إذا أمره صاحبو أيٛبر كإذا هناه 

 .ينتهي )فإذا كاف ا٢بيواف يتعلم
)راجع  ،ُُٓالبقرة/ ﴾تَػْعَلُموفَ  َتُكونُوا لَْ  َما ُكمْ َويُػَعلِّمُ ﴿فيجب أف يتعٌلم اإلنساف  (تُػَعلُِّمونَػُهنَّ )

ضمّب أمسكن  (َعَلْيُكمْ  َأْمَسْكنَ  ممَّا َفُكُلوا) .تفصيل شروط التحليل مما يصطاده الكلب ف كتب الفقو(
للكبلب، كعليكم أم أف الكبلب أك ا١بوارح ٙبوز الصيد لكم ال ألنفسها ، ىذا إذا أدركت 

كيشَبط أيضان  (َعَلْيوِ  اّلِلَِّ  اْسمَ  َواذُْكُروا)سبب اإلمساؾ كلو أدركتو ميتان ٓب ٰبل الصيد حيان كمات ب
للتحليل أف ييسمي الصائد عند إرساؿ الكلب إٔب الصيد فيقوؿ إذىب على إسم للا فهو ذكاتو 

لكي ال يكوف  : والتقوىراقبوا للا ُب أعمالكم كال تقربوا شيئان ٩با هناكم عنو ،  (اّلِلََّ  َواتػَُّقوا)
سراؼ ُب القتل كال تقتلوا تلهيان ك٘بربان ، كالظلم على ا٢بيواف يكوف خصمو اصطياد عن بطر ك اال
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إذا حاف حسابو أتى سريعان كٛبامان ، كيؤاخذكم سريعان مع دقة  (الَِْسابِ  َسرِيعُ  اّلِلََّ  ِإفَّ )يـو القيامة 
ُب العقاب فيجازم سيئة الظلم كالعدكاف ُب ا٢بساب كالعدؿ ُب ا٢بكم كالرٞبة ُب القضاء كال رقة 

الدنيا قبل اآلخرة كٰباسب الناس كلهم يـو القيامة ُب كقت كاحد ، فبل يشغلو ٧باسبة أحد عن 
٧باسبة غّبه ، كال يشغلو شيء عن شيء كال أمر عن أمر كال طلب عن طلب إٌف للا على كٌل 

  .شيء قدير
 أُُْآِْنَبدِ ِْٖٓ ًَأُُْؾْظَنَبدُ َُيُْْ ؽٌَِّ ًَؿَؼَبٌُُْْٓ ٌَُُْْ ؽٌَِّ اٌُِْزَبةَ ؤًُرٌُا اَُّنَِّٖ ًَؿَؼَبُّ جَبدُاُـَِّّْ ٌَُُْْ ؤُؽََِّ اٌََُّْْْ﴿ - ٘

 ٌَّْلُوْ ًََْٖٓ ؤَفْلَإٍ ُٓزَّقِنُِ ًَال ََُٓبكِؾِنيَ ؿَْْوَ ُٓؾْظِنِنيَ ؤُعٌُهَىَُّٖ آرَْْزٌُُٔىَُّٖ بِمَا هَجٌُِِْْْ ِْٖٓ اٌُِْزَبةَ ؤًُرٌُا اَُّنَِّٖ ِْٖٓ ًَأُُْؾْظَنَبدُ

 ﴾اُْقَبٍِوَِّٖ ِْٖٓ آفِوَحِ كِِ ًَىٌَُ ػََُِٔوُ ؽَجِؾَ كَوَلْ ثِبإلِميَبِٕ
أبيح لكم الطيبات على إطبلقها حٌلية عقلية ما تستطيعو النفوس ا٤بؤمنة ا٤بستقيمة ُب تعامبلهتا ، 

حبلؿ طيب بعيد عن ا٣ببيث )بعكس فكل طيب ُب ذاتو كصفاتو فهو حبلؿ عندىم ، ككل 
 ،ا٢براـ( ما ٓب يكن نص شرعي قطعي على حرمتو ، كمن الورع عن ٧باـر للا التوقف عند الشبهة

، كىذا إمتناف من للا هبذه ا٢بلية ّْتنبيو ا٣بواطر ص( ييرًيٍػبيكى  الى  مىاٍ  ًإٔبى  ييرًيٍػبيكى  مىاٍ  دىعٍ ) عن النيب )ص(
ـُ ىل الكتاب بعد التشديد ُب معاشرهتم كإزالة حالة الشك ُب مسألة أ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  )َوطََعا

: )عىُبى ًبطىعىٍاًمًهٍم ىينىٍا ا٢ٍبيبػيويبي كىاٍلفىاًٍكهىةي غىيػٍرى عن اإلماـ الصادؽ )ع( ، ََلُْم( ِحل   َوَطَعاُمُكمْ  َلُكمْ  ِحل  
ًٍئحى الًٍَّب يىٍذٕبىيويفى فىًإنػَّهيم ال ، فهي فسق كال تدخل ّٖٓ/ّاألمثلعىلىيػٍهىا(  اَللًَّ  اٍسمى  كيريكفى يىذٍ  الذَّابى

 ُأوُتوا الَِّذينَ  ِمنْ  َواْلُمْحَصَناتُ  اْلُمْؤِمَناتِ  ِمنْ  َواْلُمْحَصَناتُ )ذابئحهم لنا ُب ًعداد الطيبات 
ُتُموُىنَّ  ِإَذا قَػْبِلُكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  نكاح اصنات أم  كأبيح لكم أيها ا٤بؤمنوف (ُأُجورَُىنَّ  آتَػيػْ

العفيفات ا٢برائر من ا٤بؤمنات كالعفيفات من النساء كمن أىل الكتاب )يهودايت أك نصرانيات( 
شرط أف يدفعوا ٥بن مهورىن ابلزكاج الشرعي ألف للا إ٭با أحٌل طعامهم كأحٌل العفيفات من 

اإلسبلمية السامية إٔب غّب نتقاؿ األخبلؽ كالشريعة انتشار اإلسبلـ بينهم ، ك نسائهم ليكوف سببان ال
 .ا٤بسلمْب، ال أف يتأثر ا٤بسلموف أبخبلؽ الكفار فتصبح نعمة للا نقمة كقولو

عفيفْب بعيدين عن الزان كا٢براـ ، كالزكاج الشرعي  (ُمِْصِنيَ ). ِٖإبراىيم/ ﴾ُكْفراً  اّلِلَِّ  نِْعَمةَ  َبدَُّلوا﴿
( ، لذلك صار العفاؼ أفضل عبادة ىو حصن حصْب من العفة كالدين كالشرؼ )كحفظ الفرج

يػٍرىان  ًبعىٍبدو  للا أىرىٍادى  : )ًإذىاٍ ف غرر الكمألنو درع من ا٤بنكر ،  ف هنج الببلغة عىفَّ بىٍطنىوي كىفػىٍرجىوي( ،  خى
ًر ٮًبًَّتوً  : )قىدىري الرَّجيلٚٗحكم رىتًًو( ،  ،عىلىى قىدى ًر غىيػٍ رَ )كىًعفًَّتًو عىلىى قىدى غّب زانْب جهران  (ُمَساِفِحيَ  َغيػْ

ٝبع خدف كىو الصديق كالصديقة كالعشيقة تزنوف هبن سران ، أم ال  (َأْخَدافٍ  ُمتَِّخِذي َوال)، 
تعاشركهنن خفية كال تقربوىن سرٌان كال علنان إاٌل عن طريق زكاج عفيف شريف نظيف مع عقد 

رضا من الطرفْب كإيتاء ، بعد أف ٰبصل ال ميثاؽ غليظشرعي، على كتاب للا كسنة رسولو ليكوف 
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: ىو السَب  الكفر (اْْلَاِسرِينَ  ِمنْ  اآلِخَرةِ  ِف  َوُىوَ  َعَمُلوُ  َحِبطَ  فَػَقدْ  ِِبإِلَيَافِ  َيْكُفرْ  َوَمنْ ) .ا٤بهر
لنعمة للا كآايتو كتغطية شريعتو كأحكامو عز كجل ، كالكفر ابإلٲباف ىو ترؾ العمل ٗبايعلم 

أٌما الكفر ا٤بؤقت فهو فسق ، ككل كفر ابإلٲباف أبية مرتبة كاف رتداد عن الدين ، ستمرار كاالاب
فإنٌو يؤدم إٔب حبط )بطل( عملو الصاّب الذم عملو قبل ذلك !، فبل يعود لو أثر أك نفع ُب 

 ُىمْ  ُأْولَِئكَ  ِِبّلِلَِّ  وََكَفُروا ِِبْلَباِطلِ  آَمُنوا َوالَِّذينَ ﴿حياتو كىو ُب اآلخرة من ا٣باسرين كا٥بالكْب 
تنبيو ا٣بواطر  : )ا٣بٍىٍاًسري مىٍن غىًفلى عىٍن ًإٍصبلىًح اٍلمىعىٍاًد(عن النيب )ص(،  ِٓالعنكبوت/ ﴾اْْلَاِسُروفَ 

الكفر ابإلٲباف نسب كدرجات فكل نسبة تؤدم إٔب حبط  (َعَمُلوُ  َحِبطَ  فَػَقدْ ) :فائدة. ّٗٓص
م ، كٞباية الظا٤بْب كالدفاع عتداء عليهسَبساؿ مع فساد الكفار كظلمهم للناس كاالالعمل كاال

عنهم ، كالتسامح ُب دين للا ، كالبلمباالة ُب ا٢ببلؿ كا٢براـ كىذا ال يكوف إاٌل نتيجة جحد ا٢بق 
كالتكذيب ُب الدين كالشك فيو ، فيكوف عملو من دكف عقيدة كإٲباف كإف تظاىر هبما ، إذان فبل 

)٨بتصر(: )ًإنػَّهيٍم يػىٍعمىليويفى  عن النيب )ص(( ! الَعَمل َحِبطُ )كزف لكل عملو كال قيمة لو كىذا ىو 
ٍارًـً للاً  ًتكيٍم ، كىلىًكنػَّهيٍم ًإذىٍا دىخىليويٍا ٗبىحى ٍا ، ا٢بٍىسىنىٍاًت مىعى النٍَّاًس كىىيٍم ًإٍخوىاٍنيكيٍم ًمٍن أىٍىًل ًجٍلدى  إىنٍػتػىهىكيويىى

ـه ٓبٍى يىدىعيويهي !( ،  : )ثىبلىثه مىٍن ٓبٍى يىكينَّ ًفٍيًو ٓبٍى يػىقيٍم لىوي عىمىله : كىرىعي ٰبىٍجيزيهي  )ص(وعنو كىًإذىٍا عيًرضى ٥بىيٍم حىرىٍا
 ) ٍارًٍم ًبًو النٍَّاسى ٙبف العقوؿ عىٍن مىعىٍاًصٍي للًا عىزَّ كىجىلَّ ، كىًعٍلمه يػىريدُّ ًبًو جىٍهلى السًَّفٍيًو ، كىعىٍقله ييدى

: )أىٍدٗبى مىاٍ  َعَمُلُو( َحِبطَ  فَػَقدْ  ِِبإِلَيَافِ  َيْكُفرْ  َمنْ )وَ ُب قولو تعأب  وعن اإلماـ الصادؽ )ع( ،ُْص
كقولو ،َٔصِٕكسائل الشيعةٱبىٍريجي ًبًو الرَّجيلي عىًن اإًلٍسبلىـً أىٍف يػىرىل الرٍَّأمى ًٖبًبلىًؼ ا٢بٍىقًٌ فػىييًقٍيمي عىلىٍيًو( 

ُثوراً  ءً َىَبا َفَجَعْلَناهُ  َعَملٍ  ِمنْ  َعِمُلوا َما ِإىَل  َوَقِدْمَنا﴿  .ِّالفرقاف/ ﴾َمنػْ
 ثِوُءًٌٍُُِْْ ًَآََْؾٌُا أَُْوَاكِنِ بََُِ ًَؤَّْلٌَُِّْْ ًُعٌُىٌَُْْ كَبؿٌَُِِْا اُظَّالحِ بََُِ هُْٔزُْْ بِمَا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٙ

 ؤًَْ اُْـَبئِؾِ ِْٖٓ ِٓنٌُْْْ ؤَؽَلٌ عَبءَ ؤًَْ ٍَلَوٍ ػَََِ ؤًَْ َٓوْػََ ًُنْزُْْ ًَبِْٕ كَبؿَّيَّوًُا عُنُجبً ًُنْزُْْ ًَبِْٕ اٌَُْؼْجَِْْٖ بََُِ ًَؤَهْعٌَُُِْْ
 ِْٖٓ ػٌََُِْْْْ َُِْغْؼَََ اَُِّوُ ُّوِّلُ َٓب ِٓنْوُ ًَؤَّْلٌُِّْْ ثٌُِعٌُىٌُِْْ كَبََْٓؾٌُا ؿَِّْجبً طَؼِْلاً كَزٌَََُّْٔٔا َٓبءً رَغِلًُا كََِْْ اُنََِّبءَ الََْٓزُْْ

 ﴾رَشٌُْوًَُٕ َُؼٌََُِّْْ ػٌََُِْْْْ ِٗؼَْٔزَوُ ًَُُِْزَِّْ ُُِْـَيِّوًَُْْ ُّوِّلُ ًٌََُِْٖ وَطٍؽَ
 .(الى صىبلىةى ًإالَّ ًبطىهيويرو اآلية تتضمن حكم الطهارات الثبلث )الوضوء كغسل ا١بنابة كالتيمم( ألنو )

إذا أردًب القياـ إٔب الصبلة كأنتم ٧بدثوف  الصَّبلِة( ىَل إِ  ُقْمُتمْ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػ َها املعىن : )َيَ 
فيجب عليكم الوضوء ألنو مقٌدـ على الصبلة ، فإف مقدمة الواجب كاجب ، ىذه اآلية ٙبدد 

كىو ما بْب قصاص  ُوُجوَىُكْم( )فَاْغِسُلواأعضاء الوضوء كحدكده غسبلن كمسحان كٓب ٙبدد كيفيتو 
 )َوأَْيِدَيُكمْ خر الذقن طوالن ، كما دارت عليو اإلهباـ كالوسطى عرضان الشعر من الناصية )ا١ببهة( كآ

كالغسل إمرار ا٤باء الطاىر على ا٤بغسوؿ ، كاليد ما بْب ا٤بنكب )مفصل اليد( إٔب  اْلَمَراِفِق( ِإىَل 
أطراؼ األصابع ، فلذلك قيده بقولو إٔب ا٤برافق أم ٕبيث يبدأ الغسل من ا٤برفق إٔب أطراؼ 
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مسح جزءو من مقٌدـ الرأس ألف بػ )رؤكسكم( )الباء( للتبعيض  ِبُرُءوِسُكْم( )َواْمَسُحوا األصابع
( ِإىَل  )َوَأْرُجَلُكمْ  : الكعب ىو العظم الناتئ البارز ُب ظهر القدـ قرب مفصل  اْلَكْعبَػْيِ  اْلَكْعبَػْيِ

ختبلؼ ؼ( كاوفة على الرؤكس )ىنا ٧بل خبلالساؽ ، ٯبب مسح األرجل ال غسلها ألهنا معط
الرأم ال يفسد الود كال يقطع الصلة ، أٌما على قراءة ا١بر فواضح إذ الرؤكس ٦بركرة ابلباء 
كا٤بعطوؼ يعطي حكم ا٤بعطوؼ عليو ، كأٌما على قراءة النصب فمعطوفة على ٧بل الرؤكس ٧ببلن ال 

دليل على أف األرجل  رُُءوِسُكْم()َأْرُجَلُكْم( بػ )كإف إقَباف  .منصوبة ٧ببلن  لفظان ، فإهنا ٦بركرة لفظان 
إاٌل ألهنا معطوفة ٧ببلن على  )َوَأْرُجَلُكْم(ٯبب أف ٛبسح ىي أيضان ال أف تغسل ، كما فتح البلـ ُب 

رؤكسكم )كىي األقرب( كليست معطوفة على كجوىكم )كىي األبعد( ، كحكم العطف يكوف 
وء نظافة كطهارة ، نظافة بدنية : الوض والكمة ف الوضوءعلى األقرب كليس على األبعد ، 

كطهارة معنوية ، كا٢بكمة ال تنحصر ُب النظافة الظاىرية فلعٌل منو الطهارة الباطنية كهتذيب النفس 
عن النيب ، ِٓٔ/ُكسائل الشيعة ،: )الوضوء نور( كالبقاء على الوضوء نوره على نور عن النيب )ص(، 

 ِإىَل  َوَأْيِدَيُكمْ )فنا أف الوجو كلو ينبغي أف يغسل ٍب قاؿ فعر  ُوُجوَىُكْم( )فَاْغِسُلوا: ُب قولو )ص(
فعرفنا حْب قاؿ برؤسكم أف ا٤بسح  (ِبُرُءوِسُكمْ  َواْمَسُحوا)ٍب فصل بْب الكبلمْب فقاؿ  (اْلَمَراِفقِ 

 .ِّّ/٦ّبمع البياف : )الوضوء غسلتاف كمسحتاف(عن النيب )ص(ببعض الرأس ٤بكاف الباء 
للا )ص( مستنبط من اآلية الكرٲبة ، فاآلية كصلت الرجلْب ابلرأس كقولو ٗبعُب أف كبلـ رسوؿ 

فهذه مسحتاف ، فعرفنا حْب كصلت اآلية مسح الرجل ٗبسح  َوَأْرُجَلُكْم( ِبُرُءوِسُكمْ  )َواْمَسُحوا
ككصلت اآلية اليدين ابلوجو كقولو  .الرأس أم أف ا٤بسح يكوف على بعضهما أم جزء منهما

عن النيب )ص(:  .ىذه غسلتاف ، فصار الوضوء غسلتاف كمسحتافَوأَْيِدَيُكْم(  ُجوَىُكمْ وُ  )فَاْغِسُلوا
ُتمْ  )َوِإفْ  ِّّ/٦ّبمع البياف( لى سٍ إاٌل الغى  اسي  النى ىبى كأيى  حى ا٤بسٍ  للاً  ابً تى  كً ُب  )إفَّ   فَاطَّهَُّروا( ُجنُباً  ُكنػْ

غتساؿ من ا١بنابة ٝبيع ِب فيجب االا١بنابة ا٢بدث األكرب الذم ٰبصل اب١بماع أك مطلق خركج ا٤ب
ُتمْ  َوِإفْ )البدف كىو ٯبزم عن الوضوء كفيو طهارة البدف كتزكية النفس   تتضرركف من (َمْرَضى ُكنػْ

 .ستعماؿ ا٤باءا
كناية عن قضاء ا٢باجة كالغائط   (اْلَغاِئطِ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  َجاءَ  َأوْ )كٓب ٘بدكا ا٤باء  (َسَفرٍ  َعَلى َأوْ )

كناية تلميحية رقيقة عن ا١بماع )كرٌب تلميح أبلغ من   (النَِّساءَ  الَمْسُتمْ  َأوْ )نخفض كاف ا٤بىو ا٤ب
 َماًء( جتَُِدوا )فَػَلمْ التصريح( فإف للا ٰبب السَب فلم يسمًٌ أدابن كصوانن ، كتربية اللساف من التصريح 

 (َصِعيداً )إقصدكا الَباب الطاىر للتيمم بو، التيمم ىو القصد ، ف (طَيِّباً  َصِعيداً  فَػتَػَيمَُّموا)بعد طلبو 
: من ا١ببْب أم ببعض كيفية التيمم  (ِمْنوُ  َوأَْيِديُكمْ  ِبُوُجوِىُكمْ  فَاْمَسُحوا)كجو األرض الطاىر 

كجوىكم كبعض أيديكم على ظاىر الكف ، كيتألف التيمم من مسحتْب إحداٮبا للوجو من 
 َعَلْيُكمْ  لَِيْجَعلَ  اّلِلَُّ  يُرِيدُ  َما)الكفْب اليمُب ٍب اليسرل ا١ببْب إٔب األنف كاألخرل لليدين بظاىر 
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 ﴾اْلُعْسرَ  ِبُكمْ  يُرِيدُ  َوال اْلُيْسرَ  ِبُكمْ  اّلِلَُّ  يُرِيدُ ﴿: ا٤بشقة كالضيق كقولو تعأب:  الََرجْ  (َحَرجٍ  ِمنْ 
كاإلسبلـ ال  ،ِّٔ/ِِالبحاراألنوار( اءاًبلشَّرًيٍػعىًة السٍَّهلىًة السٍَّمحى بيعثتي : ) عن النيب )ص( ، ُٖٓالبقرة/

يدع ا٤بسلم ُب حرج مطلقان ، كٓب يكلًٌف بشيء إاٌل ٤بصلحة تعود على ا٤بكٌلف ، كىذه قاعدة عامة 
تبْب أف الدين اإلسبلمي يسر كال مشقة فيو كال حرج كال ضرر كال ًضرار ، كيدفع ا٤بسلم إٔب كلًٌ 

ذا يدؿُّ على مركنة اإلسبلـ ا٤بستوعبة ١بميع ا٢باالت ، خّب كتقدُّـ كٲبنعو من كلًٌ شر كأتخر، كى
رَُكمْ  يُرِيدُ  َوَلِكنْ )كىو صاّب لكل زماف كمكاف كلكل إنساف ك١بميع األجياؿ  التطهّب  (لُِيَطهِّ

الظاىرم كالباطِب ، فالوضوء كالغسل كالنظافة تطهّب ظاىرم ينتج منها تطهّب ابطِب ، التطهّب 
)اإًلٍسبلىـي  عن النيب )ص(: ،، كتطهّب أخبلقي ٕبسن التعاملعليمهاا كتالنفسي بتزكيتها كهتذيبه

 : )أىٍكمىلي اٍلميٍؤًمًنٍْبى ًإٲٍبىٍاانىن أىٍحسىنػيهيٍم خيليقىان( عن النيب )ص( ،ُِٓٓكنز العماؿ خرب  ٍق(حيٍسني ا٣بيلي 
ف ىذه التكاليف اإل٥بية نعمة الدين إ (َتْشُكُروفَ  َلَعلَُّكمْ  َعَلْيُكمْ  نِْعَمَتوُ  َولُِيِتمَّ )، ّٖٗ/ُٕالبحار

القٌيم الذم يهديهم إٔب الصراط ا٤بستقيم صراط للا ككالية للا على العباد كطاعة العباد  
 ﴾اّلِلَِّ  َفِمنْ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِبُكمْ  َوَما﴿كلتشكركه على نعمو الظاىرة كالباطنة الٍب قاؿ عنها للا تعأب 

ستخلصو للا ا، كمن أٌدل حق الشكر  ّْإبراىيم/ ﴾َُتُْصوَىا ال اّلِلَِّ  نِْعَمةَ  تَػُعد وا َوِإفْ ﴿،  ّٓالنحل/
 لنفسو ، كهنع هللا يضر كأرضاه.

 ثِنَادِ ػٌَِِْْ اَُِّوَ بَِّٕ اَُِّوَ ًَارَّوٌُا ًَؤَؿَؼْنَب ٍَِٔؼْنَب هُِْزُْْ بِمْ ثِوِ ًَاصَوٌَُْْ اَُّنُِ ًَِْٓضَبهَوُ ػٌََُِْْْْ اَُِّوِ ِٗؼَْٔخَ ًَامًُْوًُا﴿ - ٚ

 ﴾اُظُّلًُهِ
: جاءت نكرة للداللة على عمومها ، إذكركا نعمو سبحانو الدينية كالدنيوية كالظاىرية  نِْعَمة

كالباطنية كا٤بادية كا٤بعنوية ا٢بسٌية كالبلحسية ا٤بعركفة كغّب ا٤بعركفة ، إذكركىا بقلوبكم كألسنتكم كال 
كما قاؿ تطيعوه ، كُب الذكر زكاؿ للعيجيب عن النفس ، تنسوا فضل للا عليكم لتشكركه كٙببوه ك 

النزؽ: الطيش، ا٣برؽ:  (اٍلقينيوعً  ابًىزًمَّةً  ًمٌِب  ا٣ٍبيٍرؽً  نػىزىؽى  الٌلهيمَّ  كىأىدًٌبً : )ف دعاء الصباح اإلماـ علي )ع(
:  ص(عن النيب )كال شرؼ أعلى منو ،  )اإلسبلـ(كأبرز نعمة  ا١بهل، أبزمة: ٝبع زماـ كىو اللجاـ،

ْعَنا قُػْلُتمْ  ِإذْ  ِبوِ  َواثَػَقُكمْ  الَِّذي )َوِميثَاَقوُ  ِْْكنز العماؿ خرب  )اإًلٍسبلىـي ذىليويؿه الى يػىرٍكىبي ًإالَّ ذىليويالن(  مسَِ
: العهدي ا٤بؤكَّد كليس ا٤براد بذلك أهنم لفظوا العهد كنطقوا اب٤بيثاؽ ككقعوه، كإ٭ٌبا  امليثاؽ َوَأَطْعَنا(

ا٤بسلموف حْب  .بدين على عمومو فقد قطع عهدان على نفسو أف يعمل بتعاليمو ا٤براد من دخل
عتصموا ابإلسبلـ عن رضا كعلم كإٲباف كطيب نفس ، فهو عهد أعطوه بفطرهتم كإسبلمهم  ا

( هللاِ  َأفَّ اَل ِإَلَو ِإالَّ هللِا َوَأفَّ ُمَمََّدًا َرُسُوؿُ بصورة ضمنية ٗبجرد قبولكم اإلسبلـ كقولكم شهادة )
كىذه الشهادة ىي بذاهتا كداللتها العهد كا٤بيثاؽ ا٣باضع  كا٤بستسلم ألمره أبنو يعبده سبحانو 

ـَ  َبِِن  ِمنْ  رَب كَ  َأَخذَ  َوِإذْ ﴿كحده كال يستعْب إاٌل بو كقولو   َوَأْشَهَدُىمْ  ُذرِّيػَّتَػُهمْ  ظُُهورِِىمْ  ِمنْ  آَد
، فأعلنوا السمع كالطاعة عن علمو  ُِٕاألعراؼ/ ﴾َشِهْدنَ  بَػَلى قَاُلوا ِبَربُِّكمْ  أََلْستُ  أَنُفِسِهمْ  َعَلى
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ينَ  ِإفَّ ﴿كإٲباف ُب العسر كاليسر  عتنقوا اإلسبلـ ا، كحيث  ُٗآؿ عمراف/ ﴾اإِلْسبلـُ  اّلِلَِّ  ِعْندَ  الدِّ
خّبة خلقو  ختارهافهو يعليو كال ييعلى عليو ، فعليكم أف هتتدكا هبداه فإنو منهج للا إرتضاه لنفسو ك 

ينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ  اْلَقِّ  َوِدينِ  ِِبَْلَُدى َرُسوَلوُ  َأْرَسلَ  الَِّذي ُىوَ ﴿  ﴾اْلُمْشرُِكوفَ  َكرِهَ  َوَلوْ  ُكلِّوِ  الدِّ
لتزامو أبحكامو ىو العهد كا٤بيثاؽ ا٤بسٌلم  الذم ال ييعبد ا، فإف ٛبٌسك ا٤بسلم إبسبلمو ك  ّّالتوبة/

)بلساف الاؿ قبل لساف بو جٌل ُب عبله ، علينا أف ٫بافظ على ا٤بيثاؽ  سواه كال ييستعاف إالٌ 
كنعمل ٗبوجبو فنوُب بعهدان كميثاقنا الذم كاثقنا ، كمن عصى فقد إتبع ا٥بول كعمى كضٌل  املقاؿ(

عن النيب عن سبيل للا كخاف نفسو كدينو كربو، كنقض عهد للا كميثاقو ، ككٌذب على نفسو بنفسو 
كللا من كراء القصد كيعلم سرٌكم  ِٗتنبيو ا٣بواطر ص كىًذبي ابىٍبه ًمٍن أىبٍػوىٍاًب النًٌفىٍاًؽ()الٍ )ص(: 

فبل ٱبفى عليو  الص ُدوِر( ِبَذاتِ  َعِليمٌ  اّلِلََّ  )ِإفَّ فبل تنقضوا عهده كميثاقو  اّلِلََّ( )َواتػَُّقوا .كعبلنيتكم
من نية الوفاء بو أك عدـ الوفاء بو ، ٓب الذر الفطرم ُب عاما أضمره كل كاحد ٩بن أخذ عليو ا٤بيثاؽ 

 مىٍنًسيَّ  كىييذىكًٌريكىيمٍ  ًفٍطرىتًًو ، )ليهدكىم( ًميثىاؽى  لًيىٍستىٍأديكىيمٍ  أىنًٍبياءىهي، ًإلىٍيًهمٍ  : )كىكىاتػىرى ٔف هنج الببلغة خطبة
ًتًو(.   نًٍعمى

 ُِِزَّوٌٍَْ ؤَهْوَةُ ىٌَُ اػْلٌُُِا رَؼْلٌُُِا ؤَالَّ ػَََِ هٌٍَّْ شَنَإُٔ َّغْوَِٓنٌَُّْْ ًَال ثِبُْوَِْؾِ شُيَلَاءَ َُِِّوِ هٌََّآِنيَ ًٌٌُُٗا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٛ

 ﴾رَؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب فَجِريٌ اَُِّوَ بَِّٕ اَُِّوَ ًَارَّوٌُا
( وَّاِميَ )قػَ : صيغة مبالغة من كثرة القياـ اب٤بسؤكلية كالقائم هبا حق القياـ قَػوَّاِمَي  : دائمْب على  ّلِِلَِّ

القياـ بعهود للا كشريعتو ، إهنا لفريضة األمة القٌوامة على البشرية القائدة ٥با ، مهما يكن فيها من 
مشقة فلها حبلكة ، كٜبرهتا تغٌطي على ا٤بشقة ، ىكذا يريد اإلسبلـ للمؤمنْب أف يكونوا ُب كلًٌ 

كالقوامة ُب  ستقامةغّبه كال لغرض دنيوم ، مبالغْب ُب االحياهتم كشؤكهنم قٌوامْب  كحده ال ل
ٝبيع أقوا٥بم كأفعا٥بم طموحْب ُب دنياىم ابلصدؽ كاإلخبلص كأف يلتحقوا ابلتقدـ العلمي 
كا٢بضارم ا٤بستمر كمشاركْب فيو ، ذاكرين آخرهتم كعاملْب على ٙبقيق منهج للا ُب األرض 

ٕبيث  ِِبْلِقْسِط( )ُشَهَداءَ القوامة قاصدين للقسط ىو العدؿ أبساليب يرضاىا للا كأف تكونوا هبذه 
ستثناء اتبُب شخصيتهم على العدؿ ُب ٝبيع سلوكهم ُب كافة حاالهتم ُب كل أقوا٥بم كأفعا٥بم دكف 

كإخفاؽ ، فإف ابلعدؿ )كاإلنصاؼ( نظاـ األمة كقوة الدكلة كإصبلح اجملتمع كاألفراد كٝباؿ 
(  أىسىٍاسه  : )اٍلعىٍدؿي ن اإلماـ علي )ع(عالسلطة كمضاعفة الربكة،  ـي اٍلعىٍآبًى ، قوموا ّٖصٖٕالبحارًبًو قػىوىٍا

ابلعدؿ على النفس كالقريب كالبعيد كالصديق كالعدك ببل إفراط كال تفريط كال تلٌوف ُب أقوا٥بم كال 
نكوف أقوايء ، كالقصد من التكرار للتأكيد على أف  ُّٓالنساء/كتقدـ ُب سورة  تقٌلب ُب أفعا٥بم ،

 للاً  ًإٔبى  كىأىحىبُّ  أىقٍػرىبي  اٍلقىًومُّ  ُب نصرة ا٢بق كالعدؿ ال ضعفاء مهزكزين متخاذلْب جبناء ك)اٍلميٍؤًمني 
الضًَّعٍيًف( ككشفت لنا سنن التأريخ أف اإلٲباف الراسخ قوة ُب القلب كصبلبة ُب اإلرادة  اٍلميٍؤًمنً  ًمنى 

ٍاؿى  يىٍسبيكي  : )اإًلٍسبلىـي النيب )ص(عن كال يقف ُب كجهو أم حاجز كمانع ،  اٍ  الٌرًجى  النٍَّاري  تىٍسبيكي  كىمى
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، كاف ا٤بسلموف ٱباطبوف ا٤بلوؾ كاألمراء ُب ٖٕصُكنز العماؿ جكىالذَّىىبى كىاٍلًفضَّةى(  ا٢بٍىًدٍيدً  خىبىثى 
 (ََيْرَِمنَُّكمْ  َوال)دؿ  ( من أين جاءهتم ىذه القوة ؟ إهنا قوة اإلٲباف القٌواـ ابلعتىٍسلىمٍ  أىٍسًلمٍ العآب )

فبل ٰبملنكم بغض ألحد بعدـ إقامة العدؿ  (تَػْعِدُلوا َأالَّ  َعَلى)بغضهم  (قَػْوـٍ  َشَنآفُ )كال ٰبملنكم 
عدلوا مع أكليائكم كما تعدلوف مع أعدائكم على السواء الو اك عليو جملرد الكره كالتشفي ، ف

دؿ ُب كل ا٢باالت كاإلنصاؼ ُب ٝبيع اجملاالت مع من ٙبب الع (ِللتػَّْقَوى َأقْػَربُ  ُىوَ  اْعِدُلوا)
 ﴾اْسَتَطْعُتمْ  َما اّلِلََّ  فَاتػَُّقوا﴿كىقىٍاهي(  للاى  تػَّقىىاً  كمن تبغض على السواء أقرب للتقول ك)مىنٍ 

 ِإفَّ ) .نقطاعاستمرار دكف . إهنا عدالة متأصلة ُب أعماؽ النفس كمتواصلة مع اجملتمع ابُٔالتغابن/
: ُب اآلية تنبيو عظيم على أف  فائدة .مطٌلع على أعمالكم ك٦بازيكم عليها (تَػْعَمُلوفَ  مبَا َخِبريٌ  اّلِلََّ 

العدؿ إذا كجب مع الكٌفار الذين ىم أعداء للا ، ككاف هبذه الصفة من القوة ، كاف أكٔب بوجوبو 
يػٍره  سىاعىةو  : )عىٍدؿي  عن النيب )ص( .مع ا٤بؤمنْب كىم أحباؤه ـي  ، سىنىةو  سىٍبًعٍْبى  بىادىةً عً  ًمنٍ  خى ا ًقيىا  ، لىٍيًلهى

ـي   . ِّٓ/ٕٓالبحارنػىهىارًىىا( كىًصيىا
 ﴾ػَظٌِْْ ًَؤَعْوٌ َٓـْلِوَحٌ َُيُْْ اُظَّبُِؾَبدِ ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ اَُِّوُ ًَػَلَ﴿ - ٜ
/ ﴾يَػْعَلُموفَ  ال النَّاسِ  َأْكثَػرَ  َوَلِكنَّ  َوْعَدهُ  اّلِلَُّ  َُيِْلفُ  ال اّلِلَِّ  َوْعدَ ﴿ ، كعد إ٥بي فاعل  ٔالرـك

للمؤمنْب العاملْب الذين يَبٝبوف أقوا٥بم إٔب أفعاؿ، كيَبٝبوف إٲباهنم إٔب منجزات ، فإنو ال ييقبل 
: )اٍلًعٍلمي ًبغىٍّبً اٍلعىمىًل كىابىٍؿه ، كىاٍلعىمىلي ًبغىٍّبً اٍلًعٍلًم ف غرر الكمإٲباف ببل عمل، كال عمله ببل إٲباف ،

(، كالذين ال يَبٝبوف إٲباهنم إٔب صا٢بات فهو إٲباف انقص كيقعوف ُب اذكر ا٣بطّب كا٤برير  ضىبلىؿه
 ﴾تَػْفَعُلوفَ  ال َما تَػُقوُلوا َأفْ  اّلِلَِّ  ِعْندَ  َمْقتاً  َكبُػرَ  ، تَػْفَعُلوفَ  ال َما تَػُقوُلوفَ  لَِ  َآَمُنوا الَِّذينَ  أَيػ َها َيَ ﴿

وف إٲباهنم إٔب أعماؿ صا٢بات على َبٝب: ىؤالء الذين ي املعىنض، : أشد البغ املقت، ّ-ِالصف/
عامبلت )حيسن ا٣بيليق( ، أبم نسبة من ٕبي وف حيسن العبادات لمكإطبلؽ معناىا فهم ي

ي
سن ا٤ب

 اّلِلَِّ  ِمنْ  َأْصَدؽُ  َوَمنْ ﴿اإلٲباف مع أم قدر من الصا٢بات الواجبة كا٤بستحبة ىؤالء كعدىم للا 
 َىَذا ِلِمْثلِ ﴿ابلغفراف لذنوهبم كالثواب العظيم الذم ال يعلم عظمتو إاٌل للا  ٖٕ/النساء ﴾َحِديثاً 

 َمْغِفَرةٌ  )ََلُمْ  .ِٔا٤بطففْب/ ﴾اْلُمتَػَناِفُسوفَ  فَػْليَػتَػَناَفسِ  َذِلكَ  َوِف ﴿، ُٔالصافات/ ﴾اْلَعاِمُلوفَ  فَػْليَػْعَملِ 
الصاّب يسَباف كٲبحواف من النفوس السوء ، كيغلب : السَب، اإلٲباف كالعمل َعِظيٌم( املَْغِفَرةٌ  َوَأْجرٌ 

 .عليها حب ا٣بّب ، ليزدادكا إٲباانن كعمبلن صا٢بان متنوعان 
 ﴾اُْغَؾِِْْ ؤَطْؾَبةُ ؤًَُُْئِيَ ثِأَّبرِنَب ًًََنَّثٌُا ًَلَوًُا ًَاَُّنَِّٖ﴿ - ٓٔ

إبتباع ا٥بول فإنو  يقَبف الكفر بتكذيب اآلايت البينات الواضحات على إطبلقها ، كيقَبف الكفر
حٌب ٫بذر من الكفر ،  ِٔص/ ﴾اّلِلَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  فَػُيِضلَّكَ  اَْلََوى تَػتَِّبعْ  َوال﴿إلو يعبد من دكف للا 

أشد ا٢بذر ، ألنو ينتهي إٔب إنكار ا٢بق الصريح مع العلم أبٮبيتو لذلك ىٌدد الكافرين كا٤بكذبْب 
: جاءت ا١بملة  فائدة .و كما الزموا التكذيبٔبهنم فهم مبلزموف ٥با مبلزمة الصاحب لصاحب

كُب الكافرين جاءت ا١بملة  ،فعلية للمؤمنْب متضمنة الوعد اب٤باضي الذم ىو دليل على الوقوع
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إ٠بية خربية دالة على ثبوت ىذا ا٢بكم ٥بم فهم دائموف ُب جهنم ليستدركوا أنفسهم كٱبلصوىا من 
 سوء العاقبة.

 ػَنٌُْْْ ؤَّْلَِّيُْْ كٌََقَّ ؤَّْلَِّيُْْ بٌَُُِْْْْ َّجَُْـٌُا ؤَْٕ هٌٌَّْ ىََّْ بِمْ ػٌََُِْْْْ اَُِّوِ ِٗؼَْٔخَ امًُْوًُا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٔٔ

 ﴾أُُْآِْنٌَُٕ كََِْْزًٌََََّْ اَُِّوِ ًَػَََِ اَُِّوَ ًَارَّوٌُا
 ال اّلِلَِّ  نِْعَمةَ  تَػُعد وا َوِإفْ ﴿أشكا٥با  : جاءت نكرة للداللة على عمومها كتعدد اّلِلَِّ  نِْعَمةَ 

، يذكًٌر للا تعأب عباده ا٤بؤمنْب بنعمو العظيمة ، الظاىرة كالباطنة ، ا٤بادية  ُٖالنحل/ ﴾َُتُْصوَىا
.. كٰبثهم على تذٌكرىا ابلقلب .كا٤بعنوية كالدائمة كا٤بؤقتة الصغّبة كالكبّبة ُب الدنيا كاآلخرة

لقوؿ كالعمل فإف الذكر التقرب إٔب للا فهو لذة ابْب كيزيل الغفلة كيرفع كاللساف كيشكرىا اب
 ُب  عىٍْبو  مىٍطرىؼى  ليٍطًفوً  ًمنٍ  ٚبىٍلي  : )ٓبىٍ ٖٕٔف هنج الببلغة خطيةالغركر كيقٌوم العبلقة مع للا تعأب ، 

ا نًٍعمىةو  ا ةو بىًليَّ  أىكٍ  عىلىٍيكى  يىٍستػيريىىا سىيًٌئىةو  أىكٍ  لىكى  ٰبيًٍدثػيهى ( ،  يىٍصرًفػيهى  ِإلَْيُكمْ  يَػْبُسُطوا َأفْ  قَػْوـٌ  َىمَّ  )ِإذْ عىٍنكى
كيذكرىم أبىم ىذه النعم من قوة اإلسبلـ كا٤بسلمْب ، بعد اف ٪باىم للا من آتمر  أَْيِديَػُهْم(

من فعصمكم للا  َعْنُكْم( أَْيِديَػُهمْ  )َفَكفَّ الكافرين الذين حاكلوا أف يبطشوا بكم ابلقتل كا٥ببلؾ 
شٌرًىم كرٌد أذاىم عنكم كنصركم على أعدائكم ُب هناية ا١بولة ، فكانت ٥بم جولة كلكم دكلة تلك 

تقوا للا الذم أراكم قدرتو على أعدائكم كقت اك  اّلِلََّ( )َواتػَُّقوانعمة للا الواضحة على ا٤بسلمْب 
فليعتمد ا٤بؤمنوف  اْلُمْؤِمُنوَف( فَػْليَػتَػوَكَّلْ  اّلِلَِّ  )َوَعَلىكىقىٍاهي(  للاى  تػَّقىىاً  ضعفكم كقوة أعدائكم )فىمىنٍ 

 ثي يٍ حى  نٍ مً  وي قى زى رى ، كى وي تى نػى ؤي مى  )مىٍن تػىوىكَّلى عىلىى للًا كىفىٍاهي  عن النيب )ص(:على للا كليثقوا بو ُب كل األحواؿ 
ًر التػٍَّقوىل يىكيويفي التػَّوىكٍُّل(  ّٗٔٓكنز العماؿ خرب(بي سً تى ال ٰبىٍ  : )حيٍسني تػىوىكًُّل غرر الكمف ك)عىلىى قىدى

ًر ثًقىًتًو ًبًو( كٙبصل قوة اإلرادة كصبلبة القلب على ا٢بق ، من قوة التوكل  اٍلعىٍبًد عىلىى للًا عىلىى قىدى
: )مىٍن أىحىبَّ أىٍف يىكيويفى أىقٍػوىل النٍَّاًس فػىٍلًيتػىوىكٍَّل عىلىى عن النيب )ص(على للا ، فقد أراكم عنايتو بكم ، 

 .لتزاـ بطاعتوتقاء عقاب للا كسخطو بَبؾ معاصيو كاالا: من التقوى: فائدة .ُُٓ/ُٕالبحار (للاً 
 َوَمنْ ﴿ ستقامةعتصاـ اب ُب ٝبيع األمور، ك٧بلو القلب كأثره ُب ا٣بارج اال: االوالتوكل على هللا

 .، كالتوكل من معإب درجات ا٤بقربْب َُُآؿ عمراف/ ﴾ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإىَل  ُىِديَ  فَػَقدْ  ِِبّلِلَِّ  يَػْعَتِصمْ 
 (.اتي هى بػي الشي  وي لى  تٍ اءى أضى  وي انى حى بٍ سي  لى للاً عى  لى كى وى تػى  نٍ )مى ف غرر الكم: 

 ًَآرَْْزُْْ اُظَّالحَ ؤَهَْٔزُْْ َُئِْٖ َٓؼٌَُْْ بِِِّٗ اَُِّوُ ًَهَبٍَ َٗوِْجبً ػَشَوَ اصْنَِْ ِٓنْيُْْ ًَثَؼَضْنَب بٍِْوَائََِْ ثَنِِ ِْٓضَبمَ اَُِّوُ ؤَفَنَ ًََُوَلْ﴿ - ٕٔ
 عَنَّبدٍ ًَألكْفَِِنٌَُّْْ ٍَِّْئَبرٌُِْْ ػَنٌُْْْ ألًَلِّوََّٕ ؽَََنبً هَوْػبً اَُِّوَ ًَؤَهْوَػْزُْْ ًَػَيَّهْرٌُُٔىُْْ ثِوٍُُِِِ ًَآَٓنْزُْْ اُيًََّبحَ

 ﴾اََُّجَِِْ ٌٍََاءَ ػَََّ كَوَلْ ٌُِْْٓنْ مَُِيَ ثَؼْلَ ًَلَوَ كََْٖٔ األَْٗيَبهُ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْوُِ
ُهمْ  )َوبَػَعثْػَناميثاقهم أم عهدىم ا٤بؤكد ابليمْب أف ال يتجاكزكا حدكد للا   نَِقيباً( َعَشرَ  اثْػَِنْ  ِمنػْ

:   النقيب .: البد للقائد أف يعْبًٌ من للا ، كذلك من ٱبتارىم األنبياء كأكصياء عنهم بتعيْببَػَعثْػَنا
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ىم كالقائم أبمورىم دكف أف يتلقى كحيان كيشرٌع شريعة ، كنقباء بِب إسرائيل اإلثِب كبّب القـو كقائد
عشر جعلهم للا زعماء كقادة ألسباطهم اإلثِب عشر ، لكل سبط نقيب كقائد يدبر أمور ٝباعتو 

انصركم كمعينكم  (َمَعُكمْ  ِإّنِ  اّلِلَُّ  )َوقَاؿَ ا٤بنٌقب عن أحوا٥بم ، كا٤براد ببعثهم إرسا٥بم ٤بقاتلة ا١ببارين 
ُتمْ  الصَّبلةَ  َأَقْمُتمْ  )لَِئنْ  البلـ موطئة للقسم أم كأقسم لكم اي بِب إسرائيل لئن أديتم ما  الزََّكاَة( َوآتَػيػْ

فرضتي عليكم ٟبسة أمور : كقدـ منها إقامة الصبلة ٕبيث تنهى عن الفحشاء كا٤بنكر كإيتاء الزكاة 
ُتمْ ا٤بفركضة ٤بستحقيها  كصدقتم برسلي كنصرٛبوىم كعظمتموىم كصرًب  َوَعزَّْرَُتُوُىْم( ُسِليِبرُ  )َوآَمنػْ

أم ابإلنفاؽ ُب سبيل تقدـ الفرد كاجملتمع  َحَسناً( قَػْرضاً  اّلِلََّ  )َوَأقْػَرْضُتمْ سدان مانعان من األعداء 
 فَّ )ألَكفِّرَ  -ٔبتغاء مرضاة للا ، دكف الزكاة الواجبة كجزاء القياـ هبذه ا٣بمسة شركط شيئاف ا

 َذِلكَ  السَّيَِّئاتِ  يُْذِىْبَ  الََْسَناتِ  ِإفَّ ﴿أل٧بوٌف عنكم ذنوبكم كىذا جواب القسم  َسيَِّئاِتُكْم( َعْنُكمْ 
 .ُُْىود/ ﴾ِللذَّاِكرِينَ  ِذْكَرى

ل مغرو ىذا ا١بزاء كالتكرٙب أخركم كىو كعده ٝبي (األَنْػَهارُ  ََتِْتَها ِمنْ  جَتِْري َجنَّاتٍ  َوألْدِخَلنَُّكمْ ) -ٕ
كالكفر ىو التمرد على  (السَِّبيلِ  َسَواءَ  َضلَّ  فَػَقدْ  ِمْنُكمْ  َذِلكَ  بَػْعدَ  َكَفرَ  َفَمنْ )٤بن ٠بع كأطاع 

منهج للا تعأب يؤدم إٔب الضبلؿ البعيد كالضياع عن الصراط الوسط الواضح ا٤بعتدؿ السوم 
الذم ال تنفعو ا٥بداية تضره  ا٤بستقيم ا٤بوصل أبقصر الطرؽ كأفضلها إٔب جناف ا٣بيلد ، كىكذا

 .ُُْٕٗكنز العماؿ خرب: )ًإفَّ ًعدَّةى ا٣بيلىفىٍاًء بػىٍعًدمى ًعدَّةى نػيقىبىٍاًء ميٍوسىى )ع(( عن النيب )ص( .الضبللة
اليمْب كالشماؿ مضلة، كالطريق الوسطى )اإلسبلـ( ىي ا١بادة ا٤بستقيمة، ) ٙٔف هنج الببلغة خطبة

 .(اقبةعلنبوة، كمنها منفذ الٌسنة، كإليها مصّب العليها ابقي الكتاب كآاثر ا
 رَيَاٍُ ًَال ثِوِ مًُِّوًُا َِّٓٔب ؽَظّبً ًٌَََُٗا ٌََٓاػِؼِوِ ػَْٖ اٌََُِِْْ ُّؾَوِّكٌَُٕ هَبٍَِْخً هٌُُِثَيُْْ ًَعَؼَِْنَب َُؼَنَّبىُْْ ِْٓضَبهَيُْْ َٗوْؼِيِْْ كَجَِٔب﴿ - ٖٔ

 ﴾أُُْؾَِْننِيَ ُّؾِتُّ اَُِّوَ بَِّٕ ًَاطْلَؼْ ػَنْيُْْ كَبػْقُ ِٓنْيُْْ هَِِْالً بِالَّ ِْْٓنْيُ فَبئِنَخٍ ػَََِ رَـَِِّغُ
فكاف موقف بِب إسرائيل أهنم نقضوا ميثاقهم كأخلفوا عهودىم  فحٌقت عليهم صفات اإل٫بطاط 

ن ال يرحم اإلنساف م )ومن موانع الرْحة(أبعدانىم عن رٞبتنا  )َلَعنَّاُىْم( -ٔا٢بضارم الٍب منها : 
نفسو فبل يرحم الناس فيمنعو للا رٞبتو كيكلو إٔب نفسو فتذكؽ مرارة الضبلؿ ، كيكوف اللعن 
للصفات السيئة كليس لؤل٠باء ، كاللعن للخط العاـ ككونو ظاىرة إجتماعية منحرفة كليس 

 تلْب لقبوؿ اإلٲباف كال جافة جافية خشنة غليظة ال قَاِسَيًة( قُػُلوبَػُهمْ  )َوَجَعْلَنا -ٕلؤلشخاص ، 
عن ترضى للحق كال تتأثر برٞبة ، ميتة ضمائرىم سيئة أخبلقهم ال يتورعوف عن فعل أقبح ا١برائم 

نػيويًب( اإلماـ علي )ع(:  ثٍػرىًة الذُّ : ترؾ ومما يقسي القلوب، ٓٓصَٕالبحار)كىمىٍا قىسىٍت اٍلقيليويبي ًإالَّ ًلكى
ستماع اللهو كالطرب ككثرة أكل اللحـو ا ييقسي القلب، ك العبادات، ككثرة الكبلـ بغّب ذكر للا

ا٢بمراء ككثرة التحٌدث مع النساء كالتعلق هبن ككلب الصيد كالتعامل مع السلطات ا١بائرة ، كالتوٌلع 
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ستهانة : ٛبوت العواطف ٫بو القيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ ، كاال عواقب قسوة القلب. .ٕبب ا٤باؿ
ليس ىذا ا١بعل  قَاِسَيًة( قُػُلوبَػُهمْ  )َوَجَعْلَناية كٙبريفها لفظان كمعُب ، كمعُب ابلنصوص القرآنية كالدين

تكوينيان كإ٭با بسبب خبث أعما٥بم كنقض ميثاقهم كعهودىم لعنهم للا كطردىم من رٞبتو كتركهم 
ُب طغياهنم يتخبطوف ُب طريق ال يعرفوف عواقبو ألهنم على غّب ىدل للا ، حٌب صاركا شياطْب 

 اْلَكِلمَ  )َُيَّرُِفوفَ كمن نتائج قسوة القلب إهنم  .إلنس من دكف أف ٲبنعهم ابلقهر عن ا١برائم كالرذائلا
يغّبكف معُب الكبلـ كمبناه كمغزاه ٗبا ال يرضى بو للا سبحانو من زايدة أك نقصاف ،  َمَواِضِعِو( َعنْ 

إبسقاط أك زايدة أك تغيّب ، كقالوا كٰبرفوف كبلـ للا كالتوراة حسب أىوائهم بتفسّبىا ابلباطل ، 
على للا ما ٓب يقل كىذا ٘برٌأ على للا عظيم ك٘باكز للحدكد ا٢بمراء ، خطّبة عواقبها كأدل هبم 

تركوا نصيبان  ِبِو( ذُكُِّروا ممَّا َحظّاً  )َوَنُسواذلك إٔب أف نسوا كفقدكا جزءان مهمان من أساسيات دينهم 
وراة ، ففاتتهم حقائق الدين الناصعة بَبؾ العمل هبا ، كتركوا نصيبان ٩با تدكر كافران ٩با أمركا بو ُب الت

لتزاـ ٗبنهجو فأصابتهم الشقاكة كا٣بذالف فإف للا ٲبهلهم كٯبعل عليو سعادهتم كىو طاعة رهبم كاال
٥بم جولة كلكن ٰبرمهم من أف تكوف ٥بم دكلة مستقرة شرعية يعَبؼ هبا اجملتمع الدكٕب كامبلن ، 

ٌذر األمة اإلسبلمية أف تبتلى هبذه األمراض الفتاكة ا٤بريرة كا٣بطّبة ك   َعَلى َتطَِّلعُ  تَػَزاؿُ  )َوالهبذا ٰبي
ُهمْ  َخائَِنةٍ  ُهْم( َقِليبلً  ِإالَّ  ِمنػْ   ِمنػْ

كال تزاؿ اي دمحم تتعٌرؼ على خيانة منهم بوجود فرقة خائنة ٧بَبفة ابلغدر كبنقض العهود كتدبّب 
ر كالفساد كا٣بيانة عادهتم إاٌل قليبلن منهم ٩بن ٱبافوف للا، فقد أمر للا نبيو أف يقابل ا٤بكائد ، فالغد

إساءهتم ابإلحساف ألف للا ٰبب اسنْب كىم الذين أيتوف ابلصا٢بات قوالن كعمبلن كاجبان كمستحبان 
ُهمْ  )فَاْعفُ  .على أحسن كجو  تعأب كأف يصفح النيب  ْلُمْحِسِنَي(ا َيُِب   اّلِلََّ  ِإفَّ  َواْصَفحْ  َعنػْ

 فَِإفْ ﴿)ص( عن ىذه ا١بماعة القليلة الٍب أسلمت من اليهود ، إف كٌفوا عنك شٌرىم كضرىم 
: )ًإفَّ أىٍكثػىرى النٍَّاًس عن النيب )ص( -ٔ: فائدة .ُّٗالبقرة/ ﴾الظَّاِلِميَ  َعَلى ِإالَّ  ُعْدَوافَ  َفبل انتَػَهْوا

اذينػيويابىن يػىٍوـى اٍلًقيىٍامى  : )ًإايٍَّؾى كىميٍستػىٍهجىني اٍلكىبلىـً فىًإنَّوي يػيويًغري ف غرر الكمالى يػىٍعًنٍيًو(،  ًة أىٍكثػىريىيٍم كىبلىمىان ًفٍيمى
) تعبّب عن ا٣بيانة اب٣بائنة ما يكشف عن األسلوب ا٣ببيث الذم يتخذه  )خائنة( -ٕ .اٍلقىٍلبى

ىاء ، فبل يلقوف اب٣بائنة إاٌل حيث ال ترصدىم اليهود ُب خياانهتم إنٌو أسلوب النفاؽ كا٤بكر كالد
 .العيوف ليكوف أذاىا أكرب كضررىا أشد

 وَِْبَٓخِاُْ ٌَِّّْ بََُِ ًَاُْجَـْؼَبءَ اُْؼَلَاًَحَ ثَْْنَيُْْ كَإَؿْوَّْنَب ثِوِ مًُِّوًُا َِّٓٔب ؽَظّبً كَنٌََُا ِْٓضَبهَيُْْ ؤَفَنَْٗب َٗظَبهٍَ بَِّٗب هَبٌُُا اَُّنَِّٖ ًَِْٖٓ﴿ - ٗٔ

 ﴾َّظْنَؼٌَُٕ ًَبٌُٗا ثَِٔب اَُِّوُ ُّنَجِّئُيُْْ ًٌٍََْفَ
كذلك ،   ُْالصف/ ﴾اّلِلَِّ  أَنَصارُ  ََنْنُ ﴿كمن الذين ٠ٌبوا أنفسهم نصارل إٌدعاءن لنصرة للا كقالوا 

ؿ النصارل كىم أتباع ا٤بسيح أخذان منهم ا٤بيثاؽ كالعهد ا٤بؤكد على توحيد للا كاإلٲباف ٗبحمد رسو 
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سم للا كال يقولوف للا اثلث ثبلثة كلكنهم نقضوا ا٤بيثاؽ كحٌرفوا اإل٪بيل كزالوا النص على نبوة دمحم اب
ختلف النصارل فيما بينهم من كتب األانجيل كمٌب كتبت كأبية لغة ؟ ككيف فقدت ا)أٞبد( ك 

ل كيوجد نسختها األصلية ، كتوجد تفاصيل ىذه ا٣ببلفات ُب دائرة ا٤بعارؼ الفرنسية الكرب 
نسوا كتركوا نصيبان من الثواب كاإلٲباف كفعل ا٣بّب كنسوا  َحظّاً( )فَػَنُسواتفصيل عنو ُب تفسّب ا٤بنار 

كىو اإل٪بيل  ِبِو( ذُكُِّروا )ممَّاقسمان أساسيان من دينهم كحظان من التقٌدـ ا٢بضارم لو ٠بعوا كأطاعوا 
اة كما أنزلت على موسى )ع( لكاف الدين الذم حرفوه، لو بقي كما أنزؿ على عيسى )ع( كالتور 

نَػُهمْ  )فََأْغَريْػَناكاحدان ُب شرؽ األرض كغرهبا  أم ألزمنا  اْلِقَياَمِة( يَػْوـِ  ِإىَل  َواْلبَػْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ  بَػيػْ
كألصقنا بْب فرؽ النصارل العداكة كالبغضاء إٔب قياـ الساعة كال يزالوف متباغضْب متعادين يكٌفر 

كيلعن بعضهم بعضان ككل فرقة ٛبنع األخرل دخوؿ معبدىا، كىكذا ٪بد النزاع الدائم  بعضهم بعضان 
من أراد التفصيل فلرياجع  .متداد أترٱبهمابينهم فكراين كعمليان حٌب شهدان بينهم ا٢بركب ا٤بدٌمرة على 

سيلقوف جزاء  َيْصنَػُعوَف( انُواكَ  مبَا اّلِلَُّ  يُػنَػبِّئُػُهمْ  )َوَسْوؼَ  )كتاب اإلسبلـ والنصرانية للشيخ دمحم عبده(
  .عملهم القبيح، كتكوف عقوبتهم على قدر جنايتهم كىو هتديد ٥بم

نىوي كىبػىٍْبى للًا عن اإلماـ اَلادي )ع()ُب العداكة(  -ٔ: فائدة ان حىٌبَّ تػىٍعًرؼى الًَّذٍم بػىيػٍ : )الى تػيعىٍاًد أىحىدى
ٍافى ٧بيًٍسنىان فىًإنَّوي ) ، فىًإٍف كى وي تػىعىٍأبى ئىان فىًإفَّ ًعٍلمىكى بًًو يىٍكًفٍيكى ٍافى ميًسيػٍ سبحانو( الى ييسىلًٌميوي ًإلىٍيكى ، كىًإٍف كى

 ًإلىٍيكيمٍ  : )دىبَّ وعن النيب )ص(، ٍهًل ميعىٍادىاٍةي النٍَّاًس(: )رىٍأسي ا١بَّ ف غرر الكم، ّٓٔ/ٖٕالبحارفىبلى تػيعىٍاًدًه( 
من اإلغراء ا٤بأخوذ من الغراء  (فََأْغَريْػَنا) -ٕ ،ِّٓ/ّٕالبحار كىا٢بٍىسىدي( اٍلبػىٍغضىاءي  قػىبػٍلىكيمي  األيمىمً  دىاءي 

ا٤بادة البلصقة ، كىو ما يلصق الشيء ابلشيء ، أم ألصقنا هبم العداكة بسبب تفٌرؽ األىواء 
ختبلؼ القلوب ، ا٤بوجب للعداكة كالبغضاء ، فيتسلط بعضهم على بعض كيلعن بعضهم بعضان اك 

عتداءات، كالبغضاء الكراىية ُب : العداكة ابألفعاؿ ا٣بارجية اباللعداوة والبغضاءوالفرؽ بي ا، 
عذاب إ٥بي ٗبا   َواْلبَػْغَضاَء( )اْلَعَداَوةَ إذف :  .ِٖإبراىيم/ ﴾ُكْفراً  اّلِلَِّ  نِْعَمةَ  َبدَُّلوا﴿القلوب ألهنم 
 .كسبت أيديهم

 هَلْ ًَضِريٍ ػَْٖ ًََّؼْلٌُ اٌُِْزَبةِ ِْٖٓ رُقْلٌَُٕ ًُنْزُْْ َِّٓٔب ًَضِرياً ٌَُُْْ ُّجَُِّْٖ هٌٍَُُُنَب عَبءًَُْْ هَلْ اٌُِْزَبةِ ؤَىََْ َّب﴿ - ٘ٔ

 ﴾ُٓجِنيٌ ًًَِزَبةٌ ٌُٗهٌ اَُِّوِ ِْٖٓ عَبءًَُْْ
ا٣بطاب لليهود كالنصارل قد جاءكم رسولنا دمحم )ص( الذم كعدانكم بو كإضافة الرسوؿ إٔب للا 

ُ لشأف الرسوؿ كرسالتو  تعظيم كتكرٙب )َرُسولَُنا( ُتمْ  ممَّا َكِثرياً  َلُكمْ  )يُػبَػيِّ  اْلِكَتاِب( ِمنْ  َُّتُْفوفَ  ُكنػْ
يبْب لكم كيكشف الكثّب ٩با كنتم تكتمونو ُب كتابكم من اإلٲباف بو كمن آية الرجم كمن قصة 
 أصحاب السبت الذم مسخوا قردة ، كأخفى النصارل التوحيد كأخفى اليهود ٙبرٙب الراب كغّب

أم يَبكو كال يبينو كيتغاضى عن   َكِثرٍي( َعنْ  )َويَػْعُفوذلك ، ك٩با أخفوه معان البشارة بنبوة دمحم )ص( 
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كثّب ٩بن أساؤا إليو من رؤسائكم الطغاة ، كال يظهر الكثّب ٩با يكتمونو ، كإ٭ٌبا ٓب يظهره ألنو ال 
يل على صحة نبوة دمحم حاجة إٔب إظهاره ُب الدين ، كلو ذكر كل شيء لفضحكم ، كاآلية دل

ُمِبٌي(  وَِكَتابٌ  نُورٌ  اّلِلَِّ  ِمنْ  َجاءَُكمْ  )َقدْ )ص( ألنو يبٌْب ما أخفوه ُب كتبهم كىو أٌمي ٓب يقرأ كتبهم 
جاءات بصيغة النكرة للتعظيم كاإلجبلؿ ، سبيبلف رشيداف ٥بدؼ نبيل كاحد ُمِبٌي(  وَِكَتابٌ  )نُورٌ 

نور للبصّبة كالعقل كما أف النور ضياء للبصر ، فلوال النور ما ىو الرسوؿ دمحم )ص( ألنو )النور( 
أدرؾ البصر شيئان من ا٤برئيات ، كذلك لوال ما جاء بو النيب )ص( من القرآف كاإلسبلـ ، ٤با أدرؾ 
الناس حقيقة الدين ا٢بق، كلظلوا ُب ظلمات ا١بهالة كحّبة الضبللة ، كأيضان القرآف ىو نوره كقولو 

ىو القرآف الكرٙب يهدم  املُِبٌي( )َوالِكَتابٌ ،  ٖالتغابن/ ﴾َأنَزْلَنا الَِّذي َوالن ورِ  َوَرُسوِلوِ  ّلِلَِّ ِبِ  َفآِمُنوا﴿
للٍب ىي أقـو ، كىو بٌْب كاضح كمييسَّر ُب نفسو كمبٌْب كموٌضح للناس ٤با ٰبتاجونو ٥بدايتهم 

، فأعطى القرآف ا٢بقائق الكبّبة كالعلـو ُٕالقمر/ ﴾ِكرٍ ُمدَّ  ِمنْ  فَػَهلْ  ِللذِّْكرِ  اْلُقْرآفَ  َيسَّْرنَ  َوَلَقدْ ﴿
٠بىٍحىةه ،  سىٍهلىةه  الكثّبة كاألخبلؽ السامية كاألحكاـ ا٤بنسجمة مع الفطرة فكاف اإلسبلـ شَّرًيٍػعىةه 

  َِا١باثية/ ﴾يُوِقُنوفَ  ِلَقْوـٍ  َوَرْْحَةٌ  َوُىًدى ِللنَّاسِ  َبَصاِئرُ  َىَذا﴿
 ﴾َُْٓزَوٍِْْ طِوَاؽٍ بََُِ ًََّيْلِّيِْْ ثِةِمِْٗوِ اُنٌُّهِ بََُِ اُظَُُِّٔبدِ ِْٖٓ ًَُّقْوِعُيُْْ اََُّالِّ ٍُجََُ هِػٌَْاَٗوُ ارَّجَغَ َْٖٓ اَُِّوُ ثِوِ َّيْلُِ﴿ - ٙٔ

 ﴾ِللنَّاسِ  ُىًدى﴿إنو تعبّب بليغ ُب معناه ، دقيق ُب مبناه ، عميق ُب مغزاه ، القرآف كتاب ىداية 
للٍب ىي أقـو دنيان كآخرة ، كا٥بداية اإليصاؿ إٔب ا٤بطلوب كا٤برغوب ، كا٥بداية  ، يهدم ُٖٓالبقرة/

ال تؤثر إاٌل ُب أرضيتها ا٤بناسبة كالقلب ا٤ببلئم كالتوجو الصادؽ ككلها تستند على قاعدة رضواف للا 
( )ُسُبلَ نطبلقة عامة ُب كلًٌ شؤكف ا٢بياة ، فإنو من إتبع رضواف للا فإنواك كطريق  السَّبلـِ
كرضواف للا تعأب ال ييناؿ إالٌ بطاعتو  ،الٍب فيها السبلمة كالكرامة ببل أية ندامة كال مبلمة ستقامةاال

( )ُسُبلَ ، كللا يوصل من إتبع رضوانو )منهجو(  ما أٝبل ىذا ا٥بدؼ النبيل الذم ٰبققو  السَّبلـِ
قرآف ا٥بادم إٔب السبلـ الشامل ، كىذا ال والسبلـ من أمساء هللا السىنىذا الدين اإلسبلمي، 

ا٤بادم كا٤بعنوم، سبلـ على كلًٌ صعيد سبلـ الفكر كالعمل كالنية سبلـ الفرد كاألسرة كاجملتمع 
كالسبلـ العا٤بي ، سبلـ العقل كالضمّب، سبلـ البشرية كافة ، السبلـ مع ا٢بياة كاألحياء 

ىتدل بنور منهج للا االبشرية إاٌل من  كالكائنات ، سبلـ مع للا كرسلو كرساالتو، سبلـ ال ٘بده
ٱبرجهم من أنواع الظلمات كا٣برافات كالضبلالت  ِبِِْذنِِو( الن ورِ  ِإىَل  الظ ُلَماتِ  ِمنْ  )َوَُيْرُِجُهمْ 

  .كالتجاكزات إٔب نور اإلٲباف بتوفيق للا كإرادتو، كجاءت
داية كاحد ألف النور كاحد ، ك٠بى اب٤بفرد للداللة على أف طريق ا٥ب )النور(اب١بمع ك )الظلمات(

اإلٲباف نوران ألف اإلنساف يهتدم بو ُب ظلمات ا١بهالة كٱبٌلص من حّبة الضبللة ك٪باة من كل 
اب١بمع ، ألف ٦برد أف تَبؾ النور ا٥بادم الواحد  )الظلمات(سبل ا٥ببلؾ كا٣بسراف ، كجاءت 
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األشكاؿ كاأللواف كالٍب ظاىرىا يغر كيسر  فتتلقفك الظلمات ا٤بتعددة الكثّبة كا٣بطّبة ، كا٤بتعددة
كابطنها يضر كالتعبد لؤلىواء كالشهوات ، كاجملتمعات ا١باىلية كلها ظلمات ، ظلماته فوؽ 

٫برافات كالقلق كاألرؽ ، فما الفائدة أف أربح كٌل شيء كأخسر أىم ظلمات ، ظلمة الشبهات كاال
كيوجههم إٔب أقرب الطرؽ إٔب للا تعأب  َتِقيٍم(ُمسْ  ِصَراطٍ  ِإىَل  )َويَػْهِديِهمْ شيء كىي نفسي؟ 

كأكثرىا أرابحان كأقٌلها خسارة إف كانت ىنالك خسارة ، كىذه ا٥بداية إٔب صراط مستقيم ىي نفس 
( )ُسُبلَ ا٥بداية إٔب  يؤدم إٔب السبلمة، كطريق السبلمة ىو  ستقامة، ٕبيث أف طريق اال السَّبلـِ

 لَتَػْهِدي َوِإنَّكَ ﴿الشاىد على صدؽ الرسالة كأحقية الكتاب ا٤ببْب كىذا نًعم  ستقامةعْب طريق اال
اٍنىوي عىٍن اٍلعىٍبًد، ًرضىٍاهي ف غرر الكم:  فائدة، ِٓالشورل/ ﴾ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإىَل  : )عىبلىمىةي ًرضىٍا للًا سيٍبحى

اٍنىوي لىوي أىٍك عىلىٍيًو !( ،  : )أىٍرضىاٍكيٍم ًعٍندى للًا أىٍسبػىغيكيٍم )أكرمكم(  اد )ع(عن اإلماـ السجّ ٗبىٍا قىضىى ًبًو سيٍبحى
 .ُّٔ/ٖٕالبحار عىلىى ًعيىاٍلًًو(

 كِِ ًََْٖٓ ًَؤَُّٓوُ وَََّْْٓ اثَْٖ أََُِْْؼَ ُّيِِْيَ ؤَْٕ ؤَهَاكَ بِْٕ شَْْئبً اَُِّوِ ِْٖٓ َِِّْٔيُ كََْٖٔ هَُْ َٓوََّْْ اثُْٖ ىٌَُأََُِْْؼُ اَُِّوَ هَبٌُُابَِّٕ اَُّنَِّٖ َُوَلًَْلَوَ﴿-ٚٔ

 ﴾هَلِّوٌ شَِْءٍ ًَُِّ ػَََِ ًَاَُِّوُ َّشَبءُ َٓب خيُِْنُ ثَْْنَئَُب ًََٓب ًَاألَهْعِ أٌََََُّادِ ُِْٓيُ ًََُِِّوِ عَِْٔؼبً األَهْعِ
ارؾ يشّب القرآف إٔب فرقة نصرانية مبالغة ُب الغلو كالتطٌرؼ ، تٌدعي أف للا يتحد مع ا٤بسيح أم ا٤بب

من جعلو اثلث ثبلثة ، ك٪بد ُب كتبهم )كجاء الرب  ا أف للا حٌل ُب عيسى )ع( بدالن ، كزعمو 
يسوع( كيسوع عندىم ىو عيسى )ع(، كنص القرآف على أف عيسى )ع( أتى بعقيدة التوحيد 

ـ حيث أصدر ٦بمع نيقية  ِّٓكبقيت عند كثّب من ا٤بسيحيْب كٓب تعلن عقيدة التثليث إاٌل سنة 
سيا الصغرل قراران إبثبات ألوىية ا٤بسيح ، كتكفّب من يقوؿ أنو إنساف، كحرؽ ٝبيع الكتب ُب آ

الٍب تصفو بغّب األلوىية، كنفذ قسطنطْب إمرباطور الركماف ىذا القرار ، كأصبح ا٤بسيح إ٥بان عندىم 
ستقل ابلتأثّب كا٤بلك كحده ، فالسلطة  كىو ا٤ب َشْيئاً( اّلِلَِّ  ِمنْ  ََيِْلكُ  َفَمنْ  )ُقلْ بعد أف كاف بشران 

ألف للا سبحانو إذا ملك القدرة على ىبلؾ ا٤بسيح فمعُب ىذا أف ا٤بسيح ليس إبلو ، كلو فرضنا 
إف للا عجز عن ىبلؾ ا٤بسيح فمعُب ىذا أف للا ليس إبلو ، كعليو فا١بمع بْب إ٥بْب ٧باؿ فكيف 

يهود كقد آذكه قبل الصلب حسب عقيدهتم ابلثبلثة؟ كال أدرم كيف ٲبكن أف يكوف إ٥بان كيصلبو ال
يعاً( اأَلْرضِ  ِف  َوَمنْ  َوأُمَّوُ  َمْرميََ  اْبنَ  اْلَمِسيحَ  يُػْهِلكَ  َأفْ  َأرَادَ  )ِإفْ  فمن الذم يستطيع أف يدفع  مجَِ

عذاب للا لو أراد أف يهلك ا٤بسيح كأمو كأىل األرض ٝبيعان ؟ فعيسى عبد مقهور قابل للموت 
 السََّمَواتِ  ُمْلكُ  )َوّلِِلَِّ خلوقات كلو كاف إ٥بان لقدر على ٚبليص نفسو من ا٤بوت كالفناء كسائر ا٤ب

نَػُهَما( َوَما َواأَلْرضِ  فهو سبحانو صاحب ا٤بلك ا٤بطلق كالتصرؼ ا٢بكيم ُب السماكات كاألرض  بَػيػْ
ذلك خلق للا كال ٱبلق ما يشاء غّبه ، ل َيَشاُء( َما )َْيُلقُ كما بينهما كال أحد يشاركو األلوىية 

عيسى )ع( من غّب أب بطريقة إعجازية ، كىذا دليل على نفوذ مشيئتو سبحانو ُب كٌل شيء ، 
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ال يعجزه شيء ، إرادة للا بْب الكاؼ كالنوف  َقِديٌر( َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى )َواّلِلَُّ ألنو مالك لكل شيء 
 .ِٖيس/ ﴾فَػَيُكوفُ  ُكنْ  َلوُ  وؿَ يَػقُ  َأفْ  َشْيئاً  َأرَادَ  ِإَذا َأْمُرهُ  ِإمنََّا﴿)كن( فيكوف 

 َّشَبءُ َُِْٖٔ َّـْلِوُ فََِنَ َِّْٖٓٔ ثَشَوٌ ؤَْٗزُْْ ثََْ ثِنٌُُٗثٌُِْْ ُّؼَنِّثٌُُْْ كََِِْ هَُْ ًَؤَؽِجَّبئُهُ اَُِّوِ ؤَثْنَبءُ َٗؾُْٖ ًَاُنَّظَبهٍَ اَُْْيٌُكُ ًَهَبَُذْ﴿ - ٛٔ

 ﴾أَُْظِريُ ًَبَُِْْوِ ثَْْنَئَُب ًََٓب ًَاألَهْعِ ٌََََُّٔادِا ُِْٓيُ ًََُِِّوِ َّشَبءُ َْٖٓ ًَُّؼَنِّةُ
ستثناءىم اتشريف ألنفسهم فهم ٕبسب دعواىم ٗبنزلة أبناء ا٤بلك ابلنسبة إٔب رعيتو ، ٩با يستلـز 

من األحكاـ الٍب ٘برم على غّبىم ،ك عناية فائقة هبم ألنو ٰببهم كفضلهم على العا٤بْب ُب زماهنم 
عمة ال تفضيل قيمة( فضلهم ليكسبهم إليو كلكنهم لؤماء أخذكا فوؽ مقدارىم فتنكرت )تفضيل ن

أحوا٥بم كإختلت موازينهم ، كإٌدعى اليهود أهنم )شعب للا ا٤بختار( كالدعول إذا ٓب يكن عليها 
ُبُكمْ  َفِلمَ  )ُقلْ ،  ْٔالنمل/ ﴾َصاِدِقيَ  ُكنُتمْ  ِإفْ  بُػْرَىاَنُكمْ  َىاُتوا ُقلْ ﴿بينات فأصحاهبا أدعياء   يُػَعذِّ

لو كنتم كما تٌدعوف أبناء للا كأحباؤه فًلمى أعٌد لكم انر جهنم على كفركم كفسادكم ؟  ِبُذنُوِبُكْم(
فهم بشر ال ٲبتازكف عن غّبىم ، فتشملهم سنن للا ُب ا٣بلق كما  َخَلَق( ممَّنْ  َبَشرٌ  أَنْػُتمْ  )َبلْ 

عن النيب التعإب كالغركر ؟ كما ىو فرقكم على الناس؟ تشمل غّبىم ُب ا٣بّب كالشر ، فلماذا ىذا 
بػُّهيم للاً  ًعيىٍاؿي  كيلُّهيمٍ  )ا٣بٍىلقي )ص(   َأْكَرَمُكمْ  ِإفَّ ﴿، ُْٔ/ِالكاُبأىنٍػفىعيهيم ًلًعيالًًو(  إٔبى للاً  كىأىقٍػرىبػيهيٍم كىأىحى
: ف غرر الكم ، ّا٤بلك/ ﴾تَػَفاُوتٍ  ِمنْ  نِ الرَّْحَْ  َخْلقِ  ِف  تَػَرى َما﴿،  ُّا٢بجرات/ ﴾أَتْػَقاُكمْ  اّلِلَِّ  ِعْندَ 

ٍرًء غيريكيرىان أىٍف يىًثقى ًبكيلًٌ مىٍا تيسىوًٌؿي لىوي نػىٍفسيوي( ،  إهنم  َيَشاُء( َمنْ  َويُػَعذِّبُ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  )يَػْغِفرُ )كىفىى اًبٍلمى
 )َوّلِِلَِّ ابتة ُب عباده لتزموا ك٥بم العقاب إف أفسدكا كىذه سنة للا الثابشر مكلفوف فلهم الثواب إف 

نَػُهَما َوَما َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ  ُمْلكُ  إف للا ا٤بتصٌرؼ ا٤بطلق ُب كٌل شيء ألنو  اْلَمِصرُي( َوِإلَْيوِ  بَػيػْ
خلق كٌل شيء، كٝبيع ا٤بخلوقات عبيد لو ىو سبحانو غِب عنهم كىم ال يستغنوف عنو بل 

 الرَّْْحَنِ  آِت  ِإالَّ  َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ  ِف  َمنْ  ُكل   ِإفْ ﴿يستغنوف بو إذف ال أبناء للا كال أحباؤه 
: ينبغي أف يعي ا٤بسلموف ىذه ا٢بقيقة إف أكـر الناس عند للا أتقاىم فائدة،  ّٗمرٙب/ ﴾َعْبدا

 يَػتَػَعدَّ  نْ َومَ ﴿، فبل يصابوا ابلغركر كال يتجاكزكا ا٢بدكد،  ّْاألنفاؿ/ ﴾اْلُمتػَُّقوفَ  ِإالَّ  َأْولَِياُؤهُ  ِإفْ ﴿
 : )كىفىى اًبإًلٍغَبىٍاًر جىٍهبلن(.ف غرر الكم ، ِِٗالبقرة/ ﴾الظَّاِلُموفَ  ُىمْ  فَُأْولَِئكَ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ 

 كَوَلْ َٗنِّوٍ ًَال ثَشِريٍ ِْٖٓ عَبءََٗب َٓب رَوٌٌُُُا ؤَْٕ اُوٍَُُِّ ِْٖٓ كَزْوَحٍ ػَََِ ٌَُُْْ ُّجَُِّْٖ هٌٍَُُُنَب عَبءًَُْْ هَلْ اٌُِْزَبةِ ؤَىََْ َّب﴿ - ٜٔ

 ﴾هَلِّوٌ شَِْءٍ ًَُِّ ػَََِ ًَاَُِّوُ ًََٗنِّوٌ ثَشِريٌ عَبءًَُْْ
اي معاشر اليهود كالنصارل لقد جاءكم رسولنا دمحم )ص( يوٌضح لكم ما كنتم ٚبفوف من الكتاب ، 

ة مٌتحدة ، عتبار األدايف السماكية كحدة كاحدة موحدكإف الدين اإلسبلمي مصدؽ ٤با معكم اب
َرةٍ  )َعَلى نقطاع من الرسل مع ثبات ا٢بجة ، ككانت اكيوٌضح لكم منهج للا على  الر ُسِل( ِمنْ  فَػتػْ

 َما تَػُقوُلوا )َأفْ الفَبة بْب عيسى )ع( كدمحم )ص( مدهتا ٟبسمائة كستوف سنة ٓب ييبعث فيها رسوؿ 
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نقض لقوؿ  َوَنِذيٌر( َبِشريٌ  َجاءَُكمْ  )فَػَقدْ من الرسل  ُب ىذه الفَبة ا٣بالية َنِذيٍر( َوال َبِشريٍ  ِمنْ  َجاَءنَ 
اليهود بعدـ جواز أم تشريع بعد التوراة ، قد جاءكم دمحم )ص( رٞبة مهداة للناس كافة كىو حجة 
للا عليهم فإتبعوه إف كنتم صادقْب ، فبل عذر ٤بن يتكاسل كيهمل البحث عن ا٢بق كىو قادر 

ٍاؿى اًب٢بٍىقًٌ فػىتػيٍنصىفيويهي  الى تىزًنػيويٍا ا٢بٍىقَّ عليو ) ٍاًؿ فػىتىٍظًلميويهي ، كىزًنػيويٍا الٌرًجى ًإٍعًرٍؼ ) عن اإلماـ علي )ع(: (اًبلٌرًجى
 ﴾الضَّبلؿُ  ِإالَّ  اْلَقِّ  بَػْعدَ  َفَماَذا﴿ ّأمإب ا٤بفيد ص (ا٢بٍىقَّ تػىٍعًرٍؼ أىٍىلىوي ، كىًإٍعًرٍؼ اٍلبىٍاًطلى تػىٍعًرٍؼ أىٍىلىوي 

ٍافى  (َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َواّلِلَُّ ) ِّيونس/  ،إطبلؽ قدرة للا ، ككل شيء عليو يسّب )كىمىٍا شىٍاءى للاي كى
َرةٍ  )َعَلى -ٔفائدة :  .كىمىٍا ٓبٍى يىشىٍأ ٓبٍى يىكيٍن( الفَبات قصرت أـ طالت ال ٚبلو من  الر ُسِل( ِمنْ  فَػتػْ

نقطاع اموسى )ع( بعيدان عن قومو ، حكمة كمصلحة ُب ا٤بنهاج الَببوم اإل٥بي مثل إعتكاؼ 
 َبِشريٌ  َجاءَُكمْ  )فَػَقدْ  -ٕ .الوحي عن النيب )ص( كالغيبتاف الصغرل كالكربل لئلماـ ا٤بهدم )ع(

 ﴾الر ُسلِ  بَػْعدَ  ُحجَّةٌ  اّلِلَِّ  َعَلى ِللنَّاسِ  َيُكوفَ  لئبلَّ ﴿بتثبيت ا٢بجة الرسالية على الناس  َوَنِذيٌر(
، فبل عذر ٤بن يتكاسل كيهمل البحث عن ا٢بق  ُْٗاألنعاـ/ ﴾اْلَباِلَغةُ  اْلُجَّةُ  َفِللَّوِ ﴿،  ُٓٔالنساء/

 حىٍيثي  اى٢بٍىقًٌ  ًإٔبى  اىٍلغىمىرىٍاتً  : )خيضً  عن اإلماـ علي )ع(كىو قادره عليو كيعتمد على اإلتباع األعمى ، 
 .ََِ/ٕٕالبحار كىافى(
 َٓب ًَآرَبًُْْ ًٌُُِٓبً ًَعَؼٌََُِْْ ؤَْٗجَِْبءَ كٌُِْْْ عَؼَََ بِمْ ػٌََُِْْْْ اَُِّوِ ِٗؼَْٔخَ امًُْوًُا هٌَِّْ َّب ُِوٌَِْٓوِ ٌٍََُٓ هَبٍَ ًَبِمْ﴿ - ٕٓ

 ﴾اُْؼَبَُِٔنيَ ِْٖٓ ؤَؽَلاً ُّاْدِ َُْْ
تذكّب قرآ٘ب ابلنعم اإل٥بية ا٣باصة على بِب إسرائيل كالٍب إحتج هبا موسى )ع( عليهم كجاءت 

( )نعمة اللة على عمومها كَشوليتها ، منها ىدايتهم إٔب دينو ، ك٪باهتم من طغياف نكرة للد اّلِلَِّ
 َشَكْرمتُْ  َلِئنْ ﴿فرعوف كغّبٮبا كإشكركا للا على كٌل نعمة ، كابلشكر تدـك النعم كتدفع النقم 

 أَْنِبَياَء( يُكمْ فِ  َجَعلَ  )ِإذْ  -أ، كقد قسَّم للا تعأب ىذه النعمة إٔب ثبلثة أجزاء : ٕإبراىيم/ ﴾أَلزِيَدنَُّكمْ 
أم ٛبلكوف أمركم بعد أف كنتم ٩بلوكْب لفرعوف عندما رزقهم ا٢برية ُب  ُمُلوكاً( )َوَجَعَلُكمْ  -ب، 

 ِمنْ  َأَحداً  يُػْؤتِ  لَْ  َما )َوآاَتُكمْ  -جستقبل٥بم كخلصهم من ذؿ الفراعنة ، اتدبّب أمورىم كمنحهم 
عا٤بي زماهنم الٍب كانت  ا٤بْب األمم ا٤باضية إٔب زماهنم ، أم: ا٤براد ابلع)اْلَعاَلِمَي(  اْلَعاَلِمَي(

مستعبدة للطغاة ، فقد خٌصهم بنعم عظيمة ، منها فلق البحر ٥بم ، كأىلك عدٌكىم من غّب جهاد 
، كأكرثهم أموا٥بم ، كأنزؿ عليهم ا٤بٌن كالسلول ببل تعب، كأظٌل قومهم الغماـ )السحاب( ُب حرًٌ 

. إْب كغّبىا من النعم كذلك لتثبيت ا٢بجة عليهم .ا٢بجر ماءن عذابن الٌصيف كأخرج ٥بم من 
كلكن كانت ىذه النعم  .ستمالتهم للدين كلكنهم قساة عصاةكإلزامهم هبا ، أعطاىم الكثّب ال

 َعَلى أَنْػَعْمَنا َوِإَذا﴿أسلحة ٰباربوف هبا للا تعأب ، كمعاكؿ يهدموف هبا معآب ا٢بق كا٥بدل كقولو 
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اٍنىٍت عن النيب )ص( .ُٓفصلت/ ﴾جبَانِِبوِ  َوَنََى َأْعَرضَ  اإِلنَسافِ  ٍافى الرَّجيلي ًمٍن بىًِبٍ ًإٍسرىاٍئًٍيلى ًإذىٍا كى : )كى
ان(  اٍبَّةي كيًتبى مىًلكى ـي كىالدَّ  .داللة على ضعف ا٢باؿ العاـ ِٓٗ/ٓا٤بيزافلىوي الزٍَّكجىةي كىا٣بٍىٍاًد

 ﴾فَبٍِوَِّٖ كَزَنْوَِِجٌُا ؤَكْثَبهًُِْْ ػَََِ رَوْرَلًُّا ًَال ٌَُُْْ اَُِّوُ ًَزَتَ اَُّزِِ ُُْٔوَلٍََّخَا األَهْعَ اكْفٌُُِا هٌَِّْ َّب﴿ - ٕٔ
ىي أرض بيت ا٤بقدس ٠بيت بذلك ألهنا كانت قرار األنبياء كسكن ا٤بؤمنْب ، كا٤بطهرة من الشرؾ 

أف تعيشوا مع أىلها الكنعانيْب ُب أمن  (َلُكمْ  اّلِلَُّ  َكَتبَ  )الَِّت كفيها بركة الدين كتنوع ا٣بّبات 
َقِلُبوا َأْدَِبرُِكمْ  َعَلى تَػْرَتد وا )َوالكسبلـ  كال ترجعوا مدبرين خوفان من ا١ببابرة فتخسركا  َخاِسرِيَن( فَػتَػنػْ

: طلب منهم موسى )ع( ٕبمل الرسالة كا١بهاد ضد الطاغوت  فائدة .ا٢بياتْب الدنيا كاآلخرة
رتداد عن الرسالة متبلؾ حكمها كقيادهتا ما داموا ملتزمْب ابلشريعة ، أٌما االاكٙبرير بيت ا٤بقدس ك 

فأمامكم ا٣بسراف ُب فقداف أىلية ٞبل الرسالة كقيادهتا كفقداف النعم اإل٥بية ، كهبذا يتبْب زيف 
إٌدعاء اليهود لؤلرض ا٤بقدسة كاهنا أرض ا٤بيعاد ، ألنو ترتبط أرض ا٤بيعاد ٕبمل الرسالة كعدـ 

 .رتداد عنهاالا
 ﴾كَافٌَُِِٕ كَةَِّٗب ِٓنْيَب َّقْوُعٌُا كَةِْٕ ِٓنْيَب َّقْوُعٌُا ؽَزََّ َٗلْفَُِيَب َُْٖ ًَبَِّٗب عَجَّبهَِّٖ هٌَْٓبً كِْيَب بَِّٕ ٌٍََُٓ َّب هَبٌُُا﴿ - ٕٕ

امهم : أكلو السطوة كالبطش كالقوة من الذين ٯبربكف الناس على ما يريدكف ، كىم أجس َجبَّارِينَ 
ضخمة كطواؿ القامة كىم العمالقة من بقااي قـو عاد ك٫بن ال نطيقهم كليس لنا القدرة على 

َها( ََيُْرُجوا َحَّتَّ  َنْدُخَلَها َلنْ  )َوِإنَّ مقاكمتهم  قالوا ذلك من دافع ا١بيب كالتخاذؿ فهم يريدكف  ِمنػْ
هرب من ا١بهاد كالعناء كالتضحيات ، سَبخاء كالتنصران بغّب مشقة كال عناء ، حبان ٢بياة الراحة كاال

 )فَِإفْ على الرغم أهنم يرغبوف ُب فتح األرض ا٤بقدسة كال يكوف إاٌل ُب بركة ا١بهاد ُب سبيل للا 
َها ََيُْرُجوا لن ندخلها حٌب يسلموىا لنا من غّب قتاؿ ٍب ٱبرجوا منها ، بعد ذلك  َداِخُلوَف( فَِإنَّ  ِمنػْ

ستقبلؿ ، كال ٙبيا حياة ا٢برية كالكرامة ، كمن ٍب أف تتمتع بنعيم اال ندخلها ! أمة كهذه ال تستحق
 فََأْعَرضَ  رَبِّوِ  ِِبََيتِ  ذُكِّرَ  ممَّنْ  َأْظَلمُ  َوَمنْ ﴿ٓب تقم ٥با دكلة مستقلة معَبؼ هبا عا٤بيان ببل نزاع ، 

َها  .ْٗالكهف/ ﴾َأَحداً  رَب كَ  َيْظِلمُ  َوال﴿ ، ٕٓالكهف/ ﴾َعنػْ
 كَزًٌٌَََُِّا اَُِّوِ ًَػَََِ ؿَبُِجٌَُٕ كَةٌَُِّْْٗ كَفَِْزٌُُٔهُ كَةِمَا اُْجَبةَ ػََِْْيِْْ اكْفٌُُِا ػََِْْئَِب اَُِّوُ ؤَْٗؼََْ َّقَبكٌَُٕ اَُّنَِّٖ ِْٖٓ عُالِٕهَ هَبٍَ﴿ - ٖٕ

 ﴾ُٓآِْنِنيَ ًُنزُْْ بِْٕ
ثِب عشر فيواجهاف من بْب ذلك ا٢بشد ا٤بتخاذؿ يتميز رجبلف فقط كٮبا من نقباء موسى اإل

ا٤بنطق ا٤بتخاذؿ اب٤بوقف الرسإب السليم كًمٍن أىم صفاهتما أهنما ٱبافاف للا تعأب فبل يعصياف لو 
كال لرسولو أمران ، كقد أنعم للا عليهما فهمان كعلمان كإٲباانن يشكراف نعمة للا شكران ابلقوؿ كالعمل 

كالنعم ىنا مطلقة غّب مقيدة كتشمل َعَلْيِهَما(  اّلِلَُّ  نْػَعمَ )أَ ،  ُّسبأ/ ﴾ُشْكراً  َداُوودَ  آؿَ  اْعَمُلوا﴿
الرؤية الواضحة كا٢بكمة ُب إٚباذ القرار الصعب ، كالوعي ُب تشخيص الواقع، كىنا تربز قيمة 
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ستهانة اب١ببارين ! ألنَّو خوؼ ىيبة ال خوؼ اء ا٣بوؼ من للا ىاإلٲباف اب كا٣بوؼ منو ، يينش
هما شجاعة ُب كجو ا٣بطر ا٤بوىـو ! كىذه قيمة اإلٲباف ُب ساعة الشدة كقيمة رىبة، كأيضان يرزق

،  ُْإبراىيم/ ﴾َوِعيدِ  َوَخاؼَ  َمَقاِمي َخاؼَ  ِلَمنْ  َذِلكَ ﴿ا٣بوؼ من للا ُب مواطن ا٣بوؼ من الناس 
عف فا سبحانو ال ٯبمع ُب قلب كاحد بْب ٨بافتْب ، ٨بافة للا قوة ُب النفس ، ك٨بافة الناس ض

 فَِإنَُّكمْ  َدَخْلُتُموهُ  فَِإَذا اْلَبابَ  َعَلْيِهمْ  )اْدُخُلواُب اإلرادة ، كالذم ٱباؼ للا ال ٱباؼ أحدان بعده 
قاال ٥بم ال يهولنكم ًعظمي أجسامهم كلكن قلوهبم ضعيفة ، فإذا دخلتم عليهم ابب ا٤بدينة  َغالُِبوَف(

يستفيدكا من ٩بٌيزات ا٥بجـو كسرعة ا٤بباغتة كعنصر غلبتموىم من غّب حاجة إٔب القتاؿ إبذف للا ، ل
عتمدكا على للا ا ُمْؤِمِنَي( ُكنُتمْ  ِإفْ  فَػتَػوَكَُّلوا اّلِلَِّ  )َوَعَلىا٤بفاجأة ، فيأخذكا زماـ ا٤ببادرة من العدك 

كتوكلوا عليو )فمن توكل على للا كفاه( فإنو انصركم إف كنتم حقان مؤمنْب مع اإلعتماد على كسائل 
ةٍ  ِمنْ  اْسَتَطْعُتمْ  َما ََلُمْ  َوَأِعد وا﴿النصر كعلى قدر اإلٲباف يكوف التوكل  ف هنج  ، َٔاألنفاؿ/ ﴾قُػوَّ

ذىلُّوياٍ( ! كالغزك  ًإالَّ  دىارًًىمٍ  عيٍقرً  ُب  قىطُّ  قػىٍوـه  غيزًمى  مىاٍ  فػىوى للاً  يػىٍغزيككيمٍ  أىفٍ  قػىٍبلى  : )أيٍغزيكىيمٍ ٕٚالببلغة خطبة
 -ٔ:  فائدة. إْب ، .ؽ معناه : الغزك الثقاُب كالعسكرم كالسياسي كاإلقتصادمىنا على إطبل

تكشف اآلية عن قاعدة مهمة ُب علم القلوب كقوهتا كُب علم ا٢بركب كفنيتها كُب علم فن ا٤ببادرة 
جاءت بصيغة  ََيَاُفوَف( الَِّذينَ  )ِمنْ  -ٕ .كسرعتها ، كُب أٮبية التوكل على للا كقدرتو الفائقة

ابلتصريح بطرح  َعَلْيِهَما( اّلِلَُّ  )أَنْػَعمَ ١بمع للداللة أف الرجلْب من ٝباعة ٚباؼ للا لذلك قاؿ ا
نكسرت قلوهبم بقدر اخطة ا٤بهاٝبة من بْب ا٤بتخاذلْب ، فإنكم مٌب دخلتم عليهم ُب عقر دارىم 

 .ما تقول قلوبكم ، كشعركا اب٥بزٲبة النفسية ككتب لكم الغلب عليهم
 ﴾هَبػِلًَُٕ ىَبىُنَب بَِّٗب كَوَبرِال ًَهَثُّيَ ؤَْٗذَ كَبمْىَتْ كِْيَب كَآٌُا َٓب ؤَثَلاً َٗلْفَُِيَب َُْٖ بَِّٗب ٌٍََُٓ َّب ٌُُاهَب﴿ - ٕٗ

كىذا مبالغة ُب العصياف كا٣بذالف كتثبيت ألنفسهم ا٣بسراف ، كىو سوء أدب يدؿ على الكفر 
اطبة الرجلْب القياديْب إىانة ٥بما ٌٍب أصٌركا على ستهانة اب كرسولو ، مع اإلعراض عن ٨بكاال

العناد كالتمرد ، ألهنم ال طاقة ٥بم اب٢برب كالقتاؿ فليسوا من أىلو ، إهنم يريدكف تشريد أىل الداير 
ُب األرض ا٤بقدسة كأخذىا منهم غصبان كهنبان كقتبلن، ٍب جرأهتم على ما ىو أعظم من ذلك 

إذىب أنت كمن أرسلك بكل تعاؿو كترفُّع ككربايء  قَاِعُدوَف( َىاُىَنا ِإنَّ  فَػَقاِتبل َورَب كَ  أَْنتَ  )فَاْذَىبْ 
)كمن موقع الضعف( كىذه ىي غطرسة إسرائيل كطبيعتها ا٣ببيثة كقسوهتا كخشونة طبائعها، كىذه 

للاً الركح اال  لىكى  نػىقيوؿي  ال هنزامية ا٤بتخاذلة تذٌكر ٗبوقف ا٤بقداد ُب يـو بدر ليقوؿ للنيب )ص( : )كى
اٍ  ا ًإانٍَّ  فػىقىٍاًتبل كىرىبُّكى  إٍذىىٍب أىٍنتى  لىكى  نػىقيوؿي  كىلىًكنً  ًلميٍوسىى ًإٍسرىاٍئًيلى  بػىنيو قىاٍلىتٍ  كىمى  ميقىاتًليوفى( مىعىكيمى

كُب كبلمهم داللة على كفرىم كفساد طباعهم كقسوة قلوهبم كإهنم يتصفوف  ِٓٓ/ِتفسّب النور
  .صنواف ، فا١بب يؤدم إٔب الوقاحة ، كالوقاحة تؤدم إٔب ا١بباب١بب كالوقاحة كإهنما ل
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 ﴾اُْلَبٍِوِنيَ اُْوٌَِّْ ًَثََْْٖ ثَْْنَنَب كَبكْوُمْ ًَؤَفِِ َٗلَِِْ بِالَّ ؤَِِْٓيُ ال بِِِّٗ هَةِّ هَبٍَ﴿ - ٕ٘
كالعناد كىنا يلجأ موسى )ع( شاكيان إٔب ربو معلنان قلة النصّب من القـو اجملبولْب على الفساد 

نَػَنا )فَافْػُرؽْ كيقابلوف اإلحساف ابإلساءة  فإفصل بيننا كبْب ىؤالء  اْلَفاِسِقَي( اْلَقْوـِ  َوبَػْيَ  بَػيػْ
األجبلؼ الذين ال يطاقوف من دكف طلب لتعذيبهم ، فإنو )ع( كاف الشفيق عليهم ُب أشد 

هم ، فقد الصرب ا٢باالت !، كإذا كاف موسى )ع( على حلمو كعلمو كعصمتو كىو ا٤بفضل علي
كالتصرٌب على العيش مع قومو فكيف ٲبكن التعايش ا٤بشَبؾ مع الصهاينة اجملرمْب على أساس ا٢بق 

أم ال أملك ُب إقامة أمرؾ إاٌل نفسي ا٤بطيعة لك  َوَأِخي( نَػْفِسي ِإالَّ  َأْمِلكُ  )ال:  فائدةكالعدؿ ؟ 
كليفنا كلكن القـو كاجهوان كٛبردكا علينا ، كأخي ال ٲبلك إاٌل نفسو ا٤بطيعة لك كقد قمنا بواجبنا كت

فأنت الذم تفك ىذه العقدة كأحكم كأفصل بيننا كبْب القـو الفاسدين ا٤بتمردين حثالة البشر ، 
ألننا كصلنا معهم إٔب الطريق ا٤بسدكد ! كناية عن عدـ القدرة على ٙبمل غّب نفسو كأخيو على 

ف ىناؾ آخرين كمنهم الرجبلف النقباء كالقادة الدعوة ، كليس ا٤براد نفي مطلق القدرة ، أل
 .مستجيبوف لدعوتو )ع(

 ﴾اُْلَبٍِوِنيَ اُْوٌَِّْ ػَََِ رَإًَْ كَال األَهْعِ كِِ َّزِْيٌَُٕ ٍَنَخً ؤَهْثَؼِنيَ ػََِْْيِْْ ُٓؾَوََّٓخٌ كَةَِّٗيَب هَبٍَ﴿ - ٕٙ
 َعَلى ََتْسَ  )َفبلة على قدر ا١بناية ستجاب للا دعاءه كعاقبهم ُب التيو أربعْب سنة ، ككانت العقوبا

: ال ٙبزف عليهم فإهنم فاسقوف مستحقوف للعقاب غّب مأسوؼ عليهم  أتىٍسى  فىبل اْلَفاِسِقَي( اْلَقْوـِ 
: التيو :  فائدة : يتيهوف .، كىذا بنفسو عذاب أليم ، ككذب ما إٌدعوه أهنم أبناء للا كأحباؤه

ء سيناء ا١برداء ُب كىج الشمس ارقة ، يسّبكف فيها ا٢بّبة ، يضيعوف كيتحّبكف ُب صحرا
كيتخبطوف على غّب ىدل ، كُب ٦باىل الطرؽ ال يعرفوف ٥با بداية كال هناية كال يدركف كيف يكوف 
مصّبىم ! حٌب مات أكثرىم كنشأ ُب الصحراء جيل جديد يتحٌمل خشونة الصحراء ، صلب 

ذم ال يصلح ٥بذا الفتح ا١بليل لؤلرض ا٤بقدسة ، العود ، نشأ جيل غّب ىذا ا١بيل ا٤بتخاذؿ ال
كيَبكهم السياؽ القرآ٘ب ُب التيو ، كال يزيد على ذلك ، كىو موقف فيو العرب العقائدية كا٤بواعظ 
النفسية ككشف عن السنن التأرٱبية بسياؽ ببلغي فِب مؤثر يبُب على ا١بماؿ ُب الَببية القرآنية 

 ة ُب التعامل(حيث )ا٢بٌدية ُب ا٤ببادئ كا٤بركن
ةى اًبٍلقً عن النيب )ص( ٍافى قػىبػٍلىكيٍم حىٍذكى النػٍَّعًل اًبلنػٍَّعلى كىاٍلًقذى َّ سينىنى مىٍن كى ًة : )كىالًَّذٍم نػىٍفًسٍي بػىيىًدًه لىتػىرٍكىبُّ ذى

:  عن اإلماـ الباقر )ع( َٕٔ/ُنور الثقلْب !سينَّةى بىًِبٍ ًإٍسرىاٍئًٍيلى( حىٌبَّ الى ٚبيًٍطؤيكيفى طىرًيٍػقىهيٍم كىالى ٚبيًٍطئيكيم
عىان ُب التػٍَّيًو(  يػٍ ٍاريكيفي قػىٍبلى ميويسىى )ع( كىمىٍااتٍى ٝبًى ا عن اإلماـ علي )ع(، ا٤بصدر السابق)مىٍاتى ىى  : )أىيػُّهى

اذىليوا ٓبىٍ  لىوٍ  النَّاسي  ًنيوا كىٓبىٍ  ا٢بٍىقًٌ  نىٍصرً  عىنٍ  تػىتىخى  كىٓبىٍ  ًمثٍػلىكيمٍ  لىٍيسى  مىنٍ  ًفيكيمٍ  يىٍطمىعٍ  ٓبىٍ  اٍلبىاًطلً  تػىٍوًىْبً  عىنٍ  هتى
أىٍضعىافان   بػىٍعًدم ًمنٍ  التًٌيوي  لىكيمي  لىييضىعَّفىنَّ  كىلىعىٍمرًم، إٍسرىاٍئًيلى  بىًِب  مىتىٍاهى  هًتٍتيمٍ  لًكنَّكيمٍ  عىلىٍيكيمٍ  قىًومى  مىنٍ  يػىٍقوى 



 354السادس                       / اجلزء  ٕٓٔ/ مدنية / عدد آَيهتا  ٘/ سورة املائدة سَّرَوعُي الُقرآِف اْلُميَ   
 

اٍ  ًثيػٍرىةن ًلمى لٍَّفتيمي  كى (  كىكىصىٍلتيمي  ااٍلٍدٗب كىقىطىٍعتيمي  ظيهيورًكيمٍ  كىرىاءى  ا٢بٍىقَّ  خى  قاؿ أىل التفسري، ا٤بصدر السابقااٍلبٍػعىدى
: إفَّ موسى كىاركف كاان معهم ُب التيو ، كلكنهم ٓب تشملهم عقوبة التيو فقد يكوف للا سٌهل 

علها كما سٌهل على إبراىيم النار فج  ، ِٕٓالبقرة/ ﴾آَمُنوا الَِّذينَ  َوِل   اّلِلَُّ ﴿عليهما معاانة التيو ألف 
عليو بردان كسبلمان ، كمات موسى ُب التيو كفتح بيت ا٤بقدس يوشع بن نوف كصيُّ موسى كالنيب ُب 

ركم : أهنم ُب التيو كانوا يسّبكف الليل كلو فإذا أصبحوا كجدكا أنفسهم ُب  .قومو بعد موسى
ٍا عىلىٍيًهٍم  : )فػىلىٍم يىٍدخيليويٍا األىٍرضى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(ا٤بوضع الذم كانوا فيو !  اٍلميقيدَّسىةى حىٌبَّ حىرَّمىهى

ٍا أىبٍػنىٍاءي األىبٍػنىٍاًء( لىهى ككانت ىذه القصة من ا٤بنهج  ا٤بصدر السابق كىعىلىى أىتٍػبىٍاًعًهٍم كىعىلىى أىبٍػنىاًٍئًهٍم كىًإ٭بَّىٍا دىخى
 )ُمَرََّمةٌ قولو :  .ُٕٔألعراؼ/ا ﴾يَػتَػَفكَُّروفَ  َلَعلَُّهمْ  اْلَقَصصَ  فَاْقُصصْ ﴿القرآ٘ب ُب الَببية ابلقصة 

 َعَلْيوِ  َوَحرَّْمَنا﴿حرمة منع أم قضى عليهم ، ال التحرٙب التعبدم التشريعي كقولو  َعَلْيِهْم(
 .ُِالقصص/ ﴾اْلَمَراِضعَ 

 ِْٖٓ اَُِّوُ َّزَوَجََُّ بََِّٗٔب هَبٍَ ألَهْزَُِنَّيَ هَبٍَ آفَوِ ِْٖٓ ُّزَوَجََّْ ًََُْْ َٔبؤَؽَلِىِ ِْٖٓ كَزُوُجََِّ هُوْثَبٗبً هَوَّثَب بِمْ ثِبُْؾَنِّ آكََّ اثْنَِْ َٗجَإَ ػََِْْيِْْ ًَارَُْ﴿ - ٕٚ

 ﴾أُُْزَّوِنيَ
إقرأ اي دمحم على ىؤالء ا٢بسدة من اليهود كأشباىهم خرب قابيل كىابيل إبِب آدـ اب٢بقيقة الواضحة 

دبَّ  قَاَؿ( أَلقْػتُػَلنَّكَ  قَاؿَ  اآلَخرِ  ِمنْ  يُػتَػَقبَّلْ  َولَْ  َأَحِدَِهَا ِمنْ  فَػتُػُقبِّلَ  قُػْرَِبنً  قَػرَِّبَ  )ِإذْ فهي قصة حق 
ٍن أيكما تيقبل فهو ا٤برضي عند للا ،  : الشيء  والقرِبفا٣ببلؼ بينهما فقاؿ ٥بما آدـ قراب قرابانن فمى

ككاف  الذم يتقرب بو إٔب للا من الذابئح كغّبىا ، كاف قابيل صاحب زرع فقٌرب أرذؿ زرعو ،
ىابيل صاحب غنم فقٌرب أحسن كبش عنده فقيبل قرابف ىابيل أبف نزلت انره فأكلتو فإزداد قابيل 
حسدان كسخطان على أخيو ببل ذنب كتوعده ابلقتل ظلمان كعدكاانن كىذا ىو ذنب اإلنساف الطاىر 

ُهمْ  نَػَقُموا َوَما﴿عند الفاجر  ، إاٌل أفَّ األخ ا٤بؤمن  ٖالربكج/ ﴾اْلَِميدِ  زِ اْلَعزِي ِِبّلِلَِّ  يُػْؤِمُنوا َأفْ  ِإالَّ  ِمنػْ
َاىابيل يصحح لو خطأه كيقوؿ لو  ال ينفع عمل من دكف تقول ،  اْلُمتَِّقَي( ِمنْ  اّلِلَُّ  يَػتَػَقبَّلُ  )ِإمنَّ

 ﴾اْسَتَطْعُتمْ  َما اّلِلََّ  فَاتػَُّقوا﴿حيث التقول تطٌهر األعماؿ ، كاألعماؿ تزكو كتنمو ابلتقول 
ف غرر كىكىٍيفى يىًقلُّ مىٍا يتػيقيبَّلي ؟( ،  ،: )الى يىًقلُّ عىمىله مىعى التػٍَّقوىلٜ٘ف هنج الببلغة حكم، ُٔالتغابن/
(الكم اٍنىوي كىأىٍحًسٍن ُبٍ كيلًٌ أيميويرًؾى  ِإفَّ ﴿،  : )أىيىسيرُّؾى أىٍف تىكيويفى ًمٍن ًحٍزًب للًا اٍلغىاٍلًًبٍْبى ؟ ًإتًَّق للاى سيٍبحى

: إٔب أف األعماؿ وف اآلية داللة ،ُِٖالنحل/ ﴾ُمِْسُنوفَ  ُىمْ  َوالَِّذينَ  اتػََّقْوا الَِّذينَ  عَ مَ  اّلِلََّ 
آؿ  ﴾َتُِب وفَ  ممَّا تُػْنِفُقوا َحَّتَّ  اْلِبَّ  تَػَناُلوا َلنْ ﴿كالطاعات ال تيقبل إاٌل من مؤمن متقو  ، قاؿ تعأب 

فائدة:  .ٖٗ/ٔا٤براغي (الطىيًٌبى  ًإالَّ  يػىٍقبىلي  الى  طىيًٌبه  أبى تػىعى  للاى  ًإفَّ : ) عن النيب )ص(،  ِٗعمراف/
 ِإَذا َحاِسدٍ  َشرِّ  َوِمنْ ﴿قد يبلغ ا٢بسد ابإلنساف أف يقتل أخاه، فا٢بسد مفتاح الرذائل  )أَلقْػتُػَلنََّك(

: النيب )ص( عن، ُّٔ/ُشرح النهج: )كيلُّ ًذٍم نًٍعمىةو ٧بىٍسيويده(  عن اإلماـ علي )ع(،  ٓالفلق/ ﴾َحَسدَ 
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ٍافى أىكَّؿى مىٍن سىنَّ اٍلقىٍتلى( ٍا ، ألىنَّوي كى ـى ًكٍفله ًمٍن دىًمهى ان ًإالَّ عىلىى ًإٍبًن آدى ُب ظبلؿ  )الى تػيٍقتىلي نػىٍفسه ظيٍلمى
 .َّٕ/ِالقرآف
 ﴾اُْؼَبَُِٔنيَ هَةَّ اَُِّوَ ؤَفَبفُ ِِّٗبِ ألَهْزَُِيَ بَُِْْيَ َّلُِ ثِجَبٍِؾٍ ؤََٗب َٓب ُِزَوْزَُِنِِ َّلَىَ بََُِِّ ثَََـذَ َُئِْٖ﴿ - ٕٛ

: املعىن .يبْب للا تعأب حرمة دـ اإلنساف كحفظ النفس البشرية كالسيما بْب األخوة كاألقربْب
ؾ لتقتلِب ظلمان فما أان ابجملازم لك على السيئة بسيئة مثلها فأرٌد ا٣بطأ آكأقسم إف مددت إٌٕب يد

ستقامٍب ، فإ٘ب أموت مظلومان خّب من ابلؼ إٲبا٘ب كأخبلقي ك اب٣بطأ فأكوف مثلك مسيئان كىذا خ
أف أحيا ظا٤بان ، كخّب منهما من عاش عادالن ٧بسنان كمات شهيدان ُب سبيل إعبلء كلمة للا كنصرة 

ييعلن  اْلَعاَلِمَي( َربَّ  اّلِلََّ  َأَخاؼُ  )ِإّنِ كبٌْب سبب إمتناعو عن قتلو فقاؿ  .القيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ
 َوَمنْ ﴿بيل أنو لن يرد عليو بقتلو بنفس الدكافع اللئيمة ، فيقتلو عمدان فّبتكب أكرب الكبائر ىا

داً  ُمْؤِمناً  يَػْقُتلْ   ﴾َعِظيماً  َعَذاِبً  َلوُ  َوَأَعدَّ  َوَلَعَنوُ  َعَلْيوِ  اّلِلَُّ  َوَغِضبَ  ِفيَها َخاِلداً  َجَهنَّمُ  َفَجَزاُؤهُ  ُمتَػَعمِّ
نٍػيىا : )لىزىكىٍاؿي  عن النيب )ص(،  ّٗالنساء/ ( ًمنٍ  للاً  عىلىى أىٍىوىفي  الدُّ الَبغيب  قػىٍتًل رىجيلو ميٍسًلمو

ال يوجد مربر أف أقدـ على قتل أخي الذم  (اّلِلََّ  َأَخاؼُ  ِإّنِ )، إٌف جواب ىابيل  ِّٗ/ّكالَبىيب
دم لقتل أخي يريد أف يقتلِب كال يوجد سبب عقبل٘ب لذلك ، كال أريد أف يرا٘ب للا تعأب ابسطان ي

نٍػيىاٍ  ُبٍ  كأكوف ظا٤بان لو ، فًإفَّ الظٍُّلمى   ،كىتػىنػىغَّصى عىٍيشيوي  ،مىٍن ظىلىمى كيرًىىٍت أىايٍَّموي اآلًخرىًة ،  ُبٍ  ظيليمىٍاته  الدُّ
 َربَّ )كىضىٍاؽى صىٍدريهي ، فإف ذلك من موجبات سخطو كعقابو سبحانو كىو ريب كقد أحسن إٌٕب كىو 

  .يربيهم بفضلو كإحسانو الذم (اْلَعاَلِميَ 
هنزامية كإ٭با موقف مبدئي سليم كمستقيم ، كفيو اال ييعربًٌ موقف ىابيل الشهيد عن  -ٔفائدة: 

أبلغ موعظة كليس ُب كبلـ ىابيل على عدـ الدفاع عن نفسو كلكن فيو تصريح أف ال أكاجو القتل 
ؼ الشٌدة بْب موقفْب أحبلٮبا إذا كقف اإلنساف ُب ظرك  -ٕ .ابلقتل فأىبط إٔب مستول اجملرمْب

مٌر ، فمن كماؿ العقل أف ٱبتار أىوف الشرٌين كأقٌل الضررين ُب الدارين، كىذا ما فعلو سيد 
الشهداء اإلماـ ا٢بسْب )ع( الذم ٓب تنفع خطبتو ُب الكبلـ البليغ ابللساف ، فواجههم ٖبطبة 

: )لىٍيسى  عن اإلماـ علي )ع(غة الكبلـ ! معنوية ٭بوذجية ٩بيزة كمؤثرة بدمو الزكي ففاقت أتثّبىا ببل
يػٍرى الشَّرٍَّيًن(  كأىوف  ،ٔصٖٕالبحاراٍلعىٍاًقلي مىٍن يػىٍعًرؼي ا٣بٍىيػٍرى ًمنى الشَّرًٌ كىلىكونَّ اٍلعىٍاًقلى مىٍن يػىٍعًرؼي خى

ـى ي: )ًإفَّ أىكَّؿي مىٍا ٰبىٍكيمي للاي عىزَّ كىجىلَّ ًفٍيًو يػىٍوـى اٍلقً عن النيب )ص( الضررين،  ٍامىًة الدًٌمىٍاءي ، فػىيػيٍوقىفي ًإبٍػنىٍا آدى
ٍاًب الدَّمىٍاًء حىٌبَّ الى يػىبػٍقىى ًمنػٍهيٍم أىحىده ًمنى ال ٍا، ٍبيَّ الًَّذٍينى يػىليوينػىهيٍم ًمٍن أىٍصحى نػىهيمى نٍَّاًس بػىٍعدى فػىيػيٍفصىلي بػىيػٍ

ٍقتػيويؿي ًبقىاٍتًًلًو فػىيىٍشخيبى دىميوي  ُبٍ كىٍجًهًو فػىيػىقيويؿي : أىٍنتى قػىتػىٍلتىوي ؟ فىبلى يىٍستىًطٍيعي أىٍف يىٍكتيمى  ذىًلكى حىٌبَّ أيىٌٍبى اٍلمى
ًديٍػثىان( اٍبًٍيلي )َمتصر( وعنو )ص(، ْصُٗكسائل الشيعة للاى حى : )ًإنػَّهيٍم يػىٍزعيميويفى أىفَّ قىاٍبًٍيلى ًإ٭بَّىٍا قػىتىلى ىى

ٍا ، فػىقىاٍ  ٍا تػىغىاٍيػىرىٍا عىلىى أيٍخًتًهمى ـى ؟ فىًبمى ألىنػَّهيمى ٍا عىلىى نىيبًٌ للًا آدى ؿى لىوي )ع( : أىمىٍا تىٍستىًحٍي أىٍف تػىٍرًكمى ىىذى
ـى أىٍف يىٍدفىعى اٍلوىًصيَّ  اٍبًٍيلى ؟ فػىقىٍاؿى ُبٍ اٍلوىًصيًَّة ، ًإفَّ للاى تػىعىٍأبى أىٍكحىى ًإٔبى آدى ةى كىًإٍسمى للًا قيًتلى قىٍابًٍيلي ىى

اٍبً  ٍافى قىاٍبًٍيلي أىٍكبػىرى ًمٍنوي ، فػىبػىلىغى ذىًلكى قىاٍبًٍيلي فػىغىًضبى كىقىٍاؿى أىانٍى أىٍكٔبى اًبٍلكىرىٍامىًة األىٍعظىٍم ًإٔبى ىى ٍيلى ، كىكى
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اٍبً  هي قىاٍبًٍيلي ٍيلى فىحى كىاٍلوىًصيًَّة ، فىأىمىرىٮبيىٍا أىٍف يػيقىٌرابىٍ قػيٍرابىٍانىن ًبوىٍحيو ًمنى للًا ، فػىفىعىبلى فػىقىًبلى للاي قػنٍرابىٍفى ىى سىدى
، كُب ىذا داللة إٔب خطورة ا٢بسد بْب الناس كىو مصدر النزاعات َُٔ/ُنور الثقلْبفػىقىتػىلىوي( 

 .ّْاألنعاـ/ ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َما الشَّْيطَافُ  ََلُمْ  َوزَيَّنَ ﴿كا١برائم ُب العآب اإلنسا٘ب 
إنو ا١بواب اللَّْب الذم ييسٌكن ا٢بقد كيهٌدئ ا٢بسد  (أَلقْػتُػَلكَ  ِإلَْيكَ  َيِدي بَِباِسطٍ  َأنَ  )َماقولو  -ٖ

، كيرد صاحبها إٔب حناف األخوة كٝباؿ العبلقة اإلٲبانية ِب الشر كيرٌخي األعصاب ا٤بهتاجةكيعا
النموذجية، كطريق الرفق ىو طريق الرشد أفضل من رٌد العنف ابلعنف فأكوف عنيفان كشريران كيكوف 

ٍافً  ًإٍلتػىقىى : )ًإًذاٍ عن النيب )ص( .القاتل كا٤بقتوؿ ُب النار فػىقىتىلى نة على غّب سٌ  ًهماٍ يٍ ًبسىٍيف اٍلميٍسًلمى
ٍقتػيويؿي  أىحىدىٮبيىٍا صىٍاًحبىوي فىاٍلقىاًٍتلي  ؿي  فما اٍلقىاًتلي  ىذا رسوؿ للا اي فقلت النَّارً  ُب  كىاٍلمى ٍقتيوًؿ ؟ ابى قىٍاؿى  اٍلمى

ٍافى  ًإنَّوي  )ص(   .ُُّ/ُُكسائل الشيعة صىٍاًحًبًو( ٍتلً قػى  عىلىى حىرًٍيصىان  كى

 ﴾اُظَّبُِِٔنيَ عَيَاءُ ًَمَُِيَ اُنَّبهِ ؤَطْؾَبةِ ِْٖٓ كَزٌٌََُٕ ًَبِصِْٔيَ ثِةِصِِْٔ رَجٌُءَ ؤَْٕ ؤُهِّلُ بِِِّٗ﴿ - ٜٕ
كلتتم عملية ردع قابيل عن قتل أخيو ىابيل يذكره أخوه ا٤بهدد ابلقتل )ىابيل( أبنو  .: ترجع تَػُبوءَ 
 الظَّاِلِمَي( َجَزاءُ  )َوَذِلكَ حمل إٜبو كإٍب أخيو ا٤بقتوؿ لو أقدـ على ذلك ٩با يؤدم بو إٔب النار سيت

: ال أبدؤؾ املعىن،  ِِٗالبقرة/ ﴾الظَّاِلُموفَ  ُىمْ  فَُأْولَِئكَ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿عقاب من تعدل 
ف منك ىو الدافع الذم حرضك على قتلي ابلقتل لَبجع إبٍب قتلي إف قتلتِب ، كإٜبك الذم كا

دان  ميٍؤًمنان  قػىتىلٍ  : )مىنٍ عن اإلماـ الباقر )ع(فتصّب من أىل النار،  ٍيعى  ميتػىعىمًٌ أىثٍػبىتى للاي عىلىى قىاٍتًًلًو ٝبًى
ٍا ٍب ذكر اآلية( ٍقتػيويؿى ًمنػٍهى نػيويًب كىبػىرَّئى اٍلمى ألخيو : يقوؿ ىابيل ا٤بؤمن فائدة .ٕصُٗكسائل الشيعة الذُّ

ا٤بتهٌور انصحان لو إٌنك تسلب مِب حق ا٢بياة الٍب كىبها للا لنا ك أكرمنا هبا فليس لك ا٢بق أف 
ٙبتكر ا٢بياة لك كتسلب مِب نعمة ا٢بياة من دكف حق كال يقـو بذلك إاٌل اجملـر الذم يرتكب 

و اإلنسا٘ب كال يؤمن ٕبقوؽ ا٤بعايشة ا٤بشَبكة  : )أىٍعظىمي غرر الكم فأكابر الذنوب فينفصل عن حسًٌ
نػيويًب ًعٍندى للًا ذىٍنبه أىصىرَّ عىلىٍيًو عىٍاًمليوي!(   الذُّ

 ﴾اُْقَبٍِوَِّٖ ِْٖٓ كَإَطْجَؼَ كَوَزََِوُ ؤَفِْوِ هَزََْ َٗلَُْوُ َُوُ كَـٌََّػَذْ﴿ - ٖٓ
ما : فشجعت كسٌهلت كزينت لو نفسو ابلتدريج ُب الوسوسة ، كاف يهاب قتل أخيو ك  َفَطوََّعتْ 

نقادت كأطاعت أمره ك٘برٌأ كقتلو عقب ازالت نفسو األمارة ابلسوء تشجعو حٌب النت نفسو ف
من الذين خسركا أنفسهم ُب  اْْلَاِسرِيَن( ِمنْ  )فََأْصَبحَ التطويع ببل تفكر كال تدبر ُب سوء العاقبة 

لىوي  : )ًقٍف ًعٍندى كيلًٌ عن اإلماـ الصادؽ )ع(الدنيا كاآلخرة فصار من النادمْب،  أىٍمرو حىٌبَّ تػىٍعًرؼى مىٍدخى
ـٍ(  ٍامىًة ُبٍ يػىٍوـً اٍلًقيىٍامىةً ِّٖ/ٖٕالبحارًمٍن ٨بىٍرىًجًو قػىٍبلى أىٍف تػىقىعى ًفٍيًو فػىتػىٍندى كأىٍخسىري النٍَّاًس  ،، أىشَّدُّ النَّدى

نْػَيا اْلََياةِ  ِف  َسْعيُػُهمْ  َضلَّ  الَِّذينَ  ، َأْعَماالً  ِِبأَلْخَسرِينَ  نُػنَػبُِّئُكمْ  َىلْ  ُقلْ ﴿أىٍظلىميهيٍم،   َوُىمْ  الد 
: )قػىٍتلي اٍلميٍؤًمًن أىٍعظىمي ًعٍندى للًا ًمٍن زىكىٍاًؿ  عن النيب )ص( ،َُّالكهف/ ﴾ُصْنعاً  َُيِْسُنوفَ  أَنػَُّهمْ  ََيَْسُبوفَ 
نٍػيىٍا(  ه ا٢بياة ، ٍب إٌف القتل عدكاف على حق للا تعأب الذم كىب لوحدِْٗ/ّالَبغيب كالَبىيبالدُّ

كا٤بوت فبل ٰبق ألحد أف يسلب ا٢بياة من أحد بغّب حق ، للداللة على حرمة اإلنساف كقيمتو  
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نػيويبي الًٍَّبٍ تػيويًرثي عن اإلماـ السجاد )ع(، كخليفة  ككرامتو على للا عز كجل كعند الناس : )الذُّ
ـى قػىٍتلي النػٍَّفًس الًٍَّبٍ حىرَّـى للاي ٍب ذكر اآلية( ٍافى ًعبػٍرىةن  ،ُٓٔ/ُنور الثقلْب النَّدى كأىٍخسىري النٍَّاًس مىٍن كى

ٍافى  ًإالَّ  ظيلمان  تػيٍقتىلي  نٍفسو  ًمنٍ  : )مىاٍ  وف الديث لًلنٍَّاًس، ـى  ًإٍبنً  عىلىى كى ا ًمنٍ  ًكٍفله  األكَّؿً  آدى  ألىنَّوي  (دًمهى
تكاثرت البشرية من قابيل القاتل : ييقاؿ  سؤاؿ:  فائدة .ِّٖ/ِركح البياف اٍلقىٍتلى  سىنَّ  مىنٍ  أىكَّؿى 

: البشرية تكاثرت بعد طوفاف نوح ، كىلكت ذرية  اجلوابا٤بمثل للشر فإنتشر الشر بْب الناس؟ 
  .قابيل ُب الطوفاف

 اُْـُوَاةِ ىَنَا ِٓضََْ ؤًٌََُٕ ؤَْٕ ػَغَيْدُؤَ ًََِّْزَب َّب هَبٍَ ؤَفِْوِ ٌٍَْؤَحَ ٌَُّاهُِ ًَْْقَ ُُِْوَِّوُ األَهْعِ كِِ َّجْؾَشُ ؿُوَاثبً اَُِّوُ كَجَؼَشَ﴿ - ٖٔ

 ﴾اُنَّبكِِٓنيَ ِْٖٓ كَإَطْجَؼَ ؤَفِِ ٌٍَْؤَحَ كَإًَُاهَُِ
ٍاًر ًعٍلًمًو كىًخبػٍرىتًوً  ًاٍمرًئو  كيلًٌ  ًقيمىةي  ًر ٘بىٍرًبىًتًو كىًمٍقدى ، ٓب يعرؼ القاتل كيف يوارم كيسَب جثة  عىلىى قىدى

 )يَػْبَحثُ ا ابرزة للعياف ، كتعٌلم القاتل دفن أخيو من الغراب الذم أخيو ا٤بقتوؿ الذم يسوؤه أف يراى
ٰبفر برجليو حفّبة ليخفي جزءان من طعامو كما ىي عادة الغرابف فلٌما رآه القاتل تعٌلم اأَلْرِض(  ِف 

سن سَبه ، : كل ما يسوء اإلنساف كما يكرىو كٰب َأِخيِو( والَسْوَأةَ  َسْوَأةَ  يُػَواِري َكْيفَ  )ِلرُيِيَوُ منو 
كا٤براد ىنا بسوأة أخيو : جسده ا٤بقتوؿ ألنو ٩با تستقبح رؤيتو ، فتحٌّب القاتل ُب جثة أخيو حٌب 

، قا٥با قابيل ٕبسرة اي لفضيحٍب  ضطراباكلمة جزع كقلق ك   َويْػَلَتا( َيَ  )قَاؿَ بعث للا الغراب 
 ستفهاـا النَّاِدِمَي( ِمنْ  فََأْصَبحَ  َأِخي َسْوَأةَ  َواِريَ فَأُ  اْلُغَرابِ  َىَذا ِمْثلَ  َأُكوفَ  َأفْ  )َأَعَجْزتُ  اي٥ببلكي
جسد أخي  أسَب كيف منو فأتعٌلم الغراب دكف عجزم فكنت بينو كبْب نفسو، فهل بلغ من إنكارم

 نتيجة ككاف الذم فعلو كفضاعتو كسوء عاقبتو عليو ا٣بطأ أظهره على الذم كالندـ كأدفنو ُب الَباب؟
للا  إٔب يتب ٓب ندمو توبة ألنو يكن ٓب ، جهنم انر كُب اآلخرة ، ليلي كأرؽ كقلق نفسي كنصب تعب

 . كٓب ينفعو ندمو
ان لًٍلتػىٍوبىًة( اٍلميٍؤًمنً  )الى ييوفٍَّق قىاًٍتلي  :)ع( عن اإلماـ الصادؽ دى  سينَّةن  صار بل ، ٓصُٗالشيعة كسائل ميتػىعىمًٌ

اٍ  فعىلىٍيوً  سىيًٌئىةن   كالباطل ا٢بق بْب الصراع يتبْب كىكذا ، ُب الدنيا ابقية ما دامت هًبىاٍ  لى عىمً  مىنٍ  كىًكٍزري  ًكٍزرىى
ُهمْ  النَتَصرَ  اّلِلَُّ  َيَشاءُ  َوَلوْ ﴿ ُلوَ  َوَلِكنْ  ِمنػْ  أىل على ا٢بق أىل نتصر، ال ْدمحم/ ﴾بِبَػْعضٍ  بَػْعَضُكمْ  لِيَػبػْ

ٍافي  كىُب  بعضهم ببعض ليمتحن الناس كلكن ابلقهر الباطل ٍافي ،يي  اإًلٍمًتحى ٍرءي أىٍك يػيهى ـي اٍلمى عن النيب  ٍكرى
ـى مىٍا طىٍأطىأى رىٍأسىوي ًلشىٍيءو  )ص( اٍلمىرىضي كىاٍلمىٍوتي كىاٍلفىٍقري كىكيلُّهينَّ ًفٍيًو كىًإنَّوي  : : )لىٍوالى ثىبلىثىةه ُب ًإٍبًن آدى

 .ّٓصِٕالبحار ،!( ٤بكابر لىوىاثٍَّبه  لىمىعىهينَّ 
 ًََْٖٓ عَِْٔؼبً اُنَّبًَ كٌََإَََّٗٔبهَزَََ األَهْعِ ؤًَْكَََبكٍكِِ َٗلَْبًثِـَْْوَِٗلٌٍْ هَزَََ َْٖٓ ؤََّٗوُ بٍِْوَائََِْ ثَنِِ جْنَبػًََََِزَ مَُِيَ ؤَعَِْ ِْٖٓ﴿-ٕٖ

 ﴾ََُُْٔوِكٌَُٕ األَهْعِ كِِ ثَؼْلَمَُِيَ يًَُْْضِريآًِنْ بَِّٕ صَُّْ هٍُُُِنَبثِبُْجَِّْنَبدِ عَِْٔؼبًًََُوَلْعَبءَرْيُْْ ؤَؽَْْبىَبكٌََإَََّٗٔبؤَؽَْْباُنَّبًَ
من أجل حادثة قابيل كىابيل الٍب تكشف أٌف من طباع اإلنساف الشريرة أف يندفع كبسببو كاهو إٔب 
إرتكاب ىذه ا١برٲبة العظيمة ، كألجل ما ظهر من بِب إسرائيل من ا٢بسد كالكربايء كإتباع ا٥بول  
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لدالالت الواسعة ، من أجل جرٲبة القتل كإهنا من ا١برائم الكربل كتبنا عليهم ىذا ا٢بكم العاـ ذك ا
ًإٍسرىائًيلى ألهنم أجرٌأ  كعاقبتها كخيمة كأضرارىا ُب الدنيا كخسارهتا ُب اآلخرة ، كخٌص ابلذكر بىًِب 

الناس ُب العآب على قتل األكلياء كالفضبلء كاألنبياء كنشر الفساد ُب األرض ، كلكن حكم القتل 
َا اأَلْرضِ  ِف  َفَسادٍ  َأوْ  نَػْفسٍ  ِبَغرْيِ  نَػْفساً  قَػَتلَ  َمنْ  )أَنَّوُ مل عاـ كشا يعاً( النَّاسَ  قَػَتلَ  َفَكَأمنَّ  مجَِ

حَباز عنو ، كا٤بقصود من التشبيو ا٤ببالغة ُب تعظيم أمر القتل بغّب حق كالتأكيد من الوقاية منو كاال
َنا﴿بب موجب للقصاص كقولو بغّب س نَػْفٍس( )ِبَغرْيِ أنو من قتل نفسان كاحدة   ِفيَها َعَلْيِهمْ  وََكتَػبػْ

، أك قتل نفسان بريئة من غّب ذنب كٓب تعمل فسادان ُب األرض ، ىذا ْٓا٤بائدة/ ﴾ِِبلنػَّْفسِ  النػَّْفسَ  َأفَّ 
عتداء على الدماء الزكية يزرع اإلرىاب ، يسلب األمن كاألماف من الفرد كاجملتمع ، من يفعل اال

ستخفاؼ بقيمة اإلنسانية ا٤بكرمة ، الواحد بغّب ذنب فكأ٭با قتل الناس ٝبيعان كىذا القتل للفرد ا
نٍػيىا : )فػىنىٍاءي  عن النيب )ص( اٍ  الدُّ ًلهى  .ِّٖ/ُالبحار ًمٍن قػىٍتًل ميٍؤًمنو كىٍاًحدو(  للاً  ًعٍندى  أىٍىوىفي  أبًىٍكمى

ق ا٢بياة ا٤بكرمة ذاهتا ، عتداء على حاحق ا٢بياة كاحد اثبت لكل نفس ، فقتل نفس كاحدة ىو 
ا٢بق الذم تشَبؾ فيو كل النفوس البشرية ُب حياهتا ك٩باهتا سواء كانتا ُب معناٮبا ا٤بادم أك 

عتداء ا، ا١بسدم أك الركحي )ُب ا٥بداية أك الضبلؿ( ألف سفك دـ النفس الواحدة ىو عنوما٤ب
رمة اجملتمع ، فكما أف قتل  على النوع اإلنسا٘ب فمن سقطت عنده حرمة الفرد فإنو تسقط عنو ح

كلًٌ الناس أمر مستقبح كبشع كيرفضو ا٢بس اإلنسا٘ب ، كذلك قتل النفس الواحدة مستقبح كبشع 
، ألف التجرأ على حقوؽ الفرد ىو نفس التجرأ على حقوؽ اجملتمع ، فإف فناء الفرد ابلقتل 

 األرض فيأٌب القتل بغّب ستخبلؼ ُبعتداء ىو إبطاؿ لغرض للا سبحانو بتكثّب األفراد لبلكاال
عتداء ، ككأ٭با يريد القاتل ستخبلؼ الناس ، كإلغاء حياة اآلخر ابلقوة كاالاحق إبطاؿ لسنة للا ُب 

حتكار ا٢بياة لنفسو ، كشر الناس من عاش لذاتو كلٌذاتو ، كا٤بقصد ىو هتويل أمر القتل العمد ! ا
ماعي ، فمن القنبلة الذرية إٔب األسلحة فكيف ابلذين يتسابقوف إٔب أسلحة ا٤بوت كالقتل ا١ب

 الكيمياكية كالنوكية كأسلحة التدمّب الشامل الٍب ال تيبقي كال تذر؟! 
، أحياىا ابلشكل كا٤بضموف ، أحياىا ابإلنقاذ ى إطبلؽ معناىا جسداين أك ركحيان عل (َأْحَياَىا َوَمنْ )

أعطاىا حياة جديدة من النمو كالتقدـ من ا٤بوت أك األسر أك اإلنقاذ من الضبلؿ إٔب اإلٲباف، أك 
َا)كالتطٌور كإحياء اآلماؿ كالسعي ا٤بتواصل ٫بو الكماؿ  يعاً  النَّاسَ  َأْحَيا َفَكَأمنَّ كمن ٲبتلك القدرة  (مجَِ

على إحياء نفس كاحدة كلو بنسبة معينة ، فإنو ٲبتلك القدرة على إحياء كل النفوس بنفس النسبة 
ستثمارات بتوفّب ا٣بدمات كإنتاج أنواع اإلختصاصات ، كحسن اال،  إحياًء على كلِّ صعيد، 

كالسّب ُب ركب ا٢بضارات ا٢بديثة كإنتاج أنواع التطورات ا٤بعاصرة ، كشق األهنر كالطرقات كتطور 
ستثمار أنواع االزراعة كالصناعات كبناء ا٤بدارس كا١بامعات كإنشاء أنواع ا٤بستشفيات اجملانية ، ك 

صات أبعماؿ إنتاجية متنوعة ، كالقضاء على البطالة كالفقر كالتخٌلف كاألمية الطاقات كاإلختصا
. كالبحث عن كل ما ينفع الناس كالتخٌلص من كل شيء يضرىم .فإف التقدـ ٰبٌصن ا٢بياة)حياة( 
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ٍا ًمٍن ضىبلىؿو ًإٔبى ىيدىل فىكىأى٭بَّىٍا أىٍحيىاٍ  عن اإلماـ الصادؽ )ع( ، ٍا : ُب اآلية )مىٍن أىٍخرىجىهى ٍا ، كىمىٍن أىٍخرىجىهى ىى
ٍا(  ـى اً : )مىٍن  وعن سعيد بن جبريالقتل ا٤بعنوم،  َُِ/ِالكاُبًمٍن ىيدىلن ًإٔبى ضىبلىؿو فػىقىٍد قػىتػىلىهى ٍستىحىلَّ دى

ـى ميٍسًلمو فىكىأى٭بَّىٍا حىرَّ اً ميٍسًلمو فىكىأى٭بَّىٍا  يػٍعىان ، كىمىٍن حىرَّـى دى يػٍعىان(ٍستىحىلَّ ًدمىٍاءى النٍَّاًس ٝبًى  .ـى ًدمىٍاءى النٍَّاًس ٝبًى
 َوَلَقدْ ). .: تكـر اإلنساف ا٣بليفة كتصوف حياتو الكرٲبة كتضمن حقوقو كٙبفظ ٩بتلكاتو وىذه اآلية

يعلموهنم منهج للا حبللو كحرامو ، كٰبذركهنم من القتل كالفساد ُب  (ِِبْلبَػيَِّناتِ  ُرُسُلَنا َجاَءتْػُهمْ 
ُهمْ  اً َكِثري  ِإفَّ  ثَّ )األرض  فهم قـو مفسدكف متجاكزكف  (َلُمْسرُِفوفَ  اأَلْرضِ  ِف  َذِلكَ  بَػْعدَ  ِمنػْ

ستكبارىم كخرجوا عن األصوؿ اإلنسانية ك٘باكزكا ا٢بدكد اإل٥بية قدٲبان اللمعقوؿ مصركف على 
هي عىٍن صىبلىًح  : )كىٍيحى اٍلميٍسًرؼً ف غرر الكم كحديثان كال يزالوف يسرفوف ، ٍسًتٍدرىٍاؾي اً نػىٍفًسًو كى مىٍا أىبٍػعىدى

ٍاًرـى كىيىٍسًفكيويفى الدًٌمىٍاءى( عن اإلماـ الباقر )ع(أىٍمرًًه( ،  نور : )اٍلميٍسرًفػيويفى ىيمي الًَّذٍينى يىٍستىًحلُّويفى اٍلمىحى
عتداؿ كالبلمباالة ُب تعد ا٢بدكد اإل٥بية ك٘باكز األصوؿ : عدـ االواإلسراؼ، ُِٔ/ُالثقلْب

: اجملتمع اإلنسا٘ب يشٌكل فائدة  .يشمل كل ٘باكز كالسيما البغي كالعدكافاإلنسانية كالذم 
ٍاعىى عيٍضوه  ًمٍنوي  ٍشتىكىىاً  منظومة عضوية كاحدة ذات إحساس مشَبؾ ، ًإذىا اٍئًريهي  تىدى اًبلشٍَّكوىل  سى

، فإف ُالنساء/ ﴾َواِحَدةٍ  نَػْفسٍ  نْ مِ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي رَبَُّكمْ  اتػَُّقوا النَّاسُ  أَيػ َها َيَ ﴿ كىا٢ٍبيمَّى كالسَّهىرً 
فقداف أم فردو منهم يعترب خسارة للمجتمع اإلنسا٘ب الكبّب خسارة طاقة ككفاءة كقيمة متعددة 

 ِإمنََّا﴿ا١بوانب ، ككذلك إحياء النفس الواحدة ٗبثابة إحياء كإنقاذ ١بميع أفراد اجملتمع كقولو 
افىأي  نيب )ص(عن ال،  َُا٢بجرات/ ﴾ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنوفَ  ًسوىاىيٍم  مىنٍ  عىلىى يىده  كىىيمٍ  ًدمىاؤيىيمٍ  : )اٍلميٍؤًمنيوفى تػىتىكى

ىيٍم( ًبًذمًَّتًهمٍ  كىيىٍسعىى أىكَّؿي مىٍا يػيٍقضىى بػىٍْبى النٍَّاًس يػىٍوـى اٍلًقيٍامىًة ُب ) وعنو )ص( .َِْكنز العماؿ خرب  أىٍدانى
  .ِِٗ/ّالَبغيب كالَبىيب (الدًٌمىٍاءً 

   .ُٕصٓا٤براغي( ةً دى احً الوى  سً فٍ النػى كى   وفى ني ؤمً مي ػ)ال وعنو )ص(

ٌُا ؤَْٕ كَََبكاً األَهْعِ كِِ ًَََّْؼٌََْٕ ًَهٌٍََُُوُ اَُِّوَ ُّؾَبهِثٌَُٕ اَُّنَِّٖ عَيَاءُ بََِّٗٔب﴿ - ٖٖ  ِْٖٓ ًَؤَهْعُُِيُْْ ؤَّْلِّيِْْ رُوَـَّغَ ؤًَْ ُّظََِّجٌُا ؤًَْ ُّوَزَِّ

 ﴾ػَظٌِْْ ػَنَاةٌ آفِوَحِ كِِ ًََُيُْْ اُلَُّْٗب كِِ فِيٌُْ َُيُْْ مَُِيَ األَهْعِ ِْٖٓ اُّنلٌَْ ؤًَْ فِالفٍ
إ٭ٌبا عقوبة الذين ٰباربوف شريعة للا كرسولو كدينو كأكلياءه ، بلساف ا٢باؿ قبل لساف ا٤بقاؿ أبنواع 

اع الفساد كالتفنن فيو منها دعم بنشر أنو  َفَسادًا( اأَلْرضِ  ِف  )َوَيْسَعْوفَ  األساليب البغي كالعدكاف
اإلرىابيْب ابلسبلح كالتعدم على حرمات اجملتمع اب٣بطف كقطع الطرقات ، كاإلخبلؿ ابألمن 
العاـ كإرىاب الناس اآلمنْب ك٨بالفة القوانْب العادلة كإراقة الدماء ارمة كهنب األمواؿ الشرعية 

 )َأفْ  -ٔىناؾ أربع عقوابت لتلك ا١بناايت :  لَُّبوا(ُيصَ  َأوْ  يُػَقتػَُّلوا )َأفْ كىتك األعراض الشريفة 
كجاء بصيغة ا٤ببالغة إشارة إٔب أف القتل حتم البد منو ، كلو أف قاطع الطريق قتل نفسان  يُػَقتػَُّلوا(

 .كعفا عنو كٕب ا٤بقتوؿ فبل ييعفى عنو
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 َوَأْرُجُلُهمْ  أَْيِديِهمْ  تُػَقطَّعَ  )َأوْ  -ٖكا٤ببالغة فيو كا٤ببالغة ُب القتل زجران لغّبىم ،  ُيَصلَُّبوا( )َأوْ  -ٕ
تقطع أربعة أصابع من أيديهم اليمُب كأربعة أصابع من أرجلهم اليسرل، كا٤ببالغة فيو  ِخبلٍؼ( ِمنْ 

ستخفاؼ بو النفي ىو الطرد مع اال اأَلْرِض( ِمنْ  يُنَفْوا )َأوْ  -ٗأظهر من مبالغة القتل كالصلب ، 
نَيا( ِف  ِخْزيٌ  ََلُمْ  )َذِلكَ ٰبس فيو ابلغربة كالوحشة كالتشريد  إٔب بلدو انءو بعيد عن بلده ذلك  الد 

العقوبة الشديدة الٍب  َعِظيٌم( َعَذابٌ  اآلِخَرةِ  ِف  )َوََلُمْ ا١بزاء ا٤بذكور ذؿ ٥بم كفضيحة ُب الدنيا 
للعقوبة  كىذا تغليظ َعِظيٌم( )َعَذابٌ يلقوهنا ُب الدنيا ال تيسقط عنهم عذاب اآلخرة بل كصفو 

كتبشيع للجرٲبة ، ذلك أف اجملتمع ا٤بسلم كلو ٕبٌده األدٗب ٯبب أف يعيش آمنان إجتماعيان مطمئنان 
، فما الذم إذا فعلو عن اآلية سئل اإلماـ الرضا )ع( .قلبيان ، كا٢باكم الشرعي ٯبب أف يكوف مطاعان 

ٍارىبى للاى ا فىسىادان  األىٍرضً  كىسىعىى ُب  كىرىسيويلىوي  ستوجب كاحدة من ىذه األربع ؟ فقاؿ )ع(: )ًإذىٍا حى
ٍاؿى كىًٓبٍ يىقتيٍل قيًطعىٍت يىدي  ٍاؿى قيًتلى كصيًلبى ، كىًإٍف أىخىذى اٍلمى هي كىرًٍجليوي ًمٍن فػىقىتىلى قيًتلى ًبًو ، كىًإٍف قػىتىلى كىأىخىذى اٍلمى

ٍارىبى للاى  ا ٍ فىسىادان كىٓبً  األىٍرضً  ى ُب كىسىعى  كىرىسيويلىوي  ًخبلىؼو ، كىًإٍف شىهىرى السٍَّيفى فىحى ًؿ يىقتيٍل كىٓبٍى أيىٍخيًذ اٍلمى
)النفي من  عن اإلماـ اجلواد )ع( ف اآلية ،)َمتصر الديث(ِّٔ/ُنور الثقلْبنيًفيى ًمنى األىٍرًض( 

: فائدة .ٕٔ/ّكنز الدقائق  (سى بٍ ا٢بى  مٍ هً اعً ابيدى  رى االن، أمً كا مى ذي خي أيى  ٓبىٍ دان كى وا أحى لي تػي قٍ يػى  وا ٓبىٍ اني ا كى )إذى : األرض(
إقامة  -ٕ .َعِظيٌم( َعَذابٌ  اآلِخَرةِ  ِف  )َوََلُمْ إف إقامة ا٢بدكد ال تكفًٌري بعض ا٤بعاصي لقولو  -ٔ

 .حدكد للا تكوف متيسرة فقط ُب ظل حكومة إسبلمية ، كىذا يعِب ال فصل بْب الدين ك السياسة
 ﴾هَؽٌِْْ ؿَلٌُهٌ اَُِّوَ ؤََّٕ كَبػٌَُِْٔا ػََِْْيِْْ رَوْلِهًُا ْٕؤَ هَجَِْ ِْٖٓ رَبثٌُا اَُّنَِّٖ بِالَّ﴿ - ٖٗ

ستثناء ٨بصوص : أم إذا اتب قاطع الطريق توبة نصوحة من تلقائو كقبل القبض عليو سقطت اال
عنو العقوبة ا٤بعرب عنها ٕبق للا أك ا٢بق العاـ أك العقوبة األدبية ، أٌما ا٢بق ا٣باص ا٤بادم ابإلنساف 

ؿ عنو صاحبو فيطالب صاحب ا٢بق ٕبقو من السارؽ أك القاتل ، فإف سلب ماالن فعليو فمسؤك 
إرجاعو أك إرجاع بدلو من ا٤بثل أك القيمة إذا قد تلف ، كإف قتل فؤلكلياء ا٤بقتوؿ أف يقتلوه بو إف 

ناس ال ستثناء ٨بصوص ُب حقوؽ للا تعأب أما حقوؽ الينبئ أف االرَِحيٌم(  َغُفورٌ  )اّلِلََّ شاءكا 
 اّلِلََّ  َأفَّ  )فَاْعَلُمواتسقط هبذه التوبة إاٌل إذا ىم تنازلوا عن حقهم ، أٌما بعد القبض فا٢بد قائم عليو 

برفع ا٢بد عن التائبْب قبل القبض عليهم ، كللا كاسع ا٤بغفرة كالرٞبة ٤بن اتب كأانب  رَِحيٌم( َغُفورٌ 
ري اٍلقيليويبي ف غرر الكم،  ِِِالبقرة/ ﴾لتػَّوَّاِبيَ ا َيُِب   اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿يقبل توبتو كيغفر زلتو  : )التػٍَّوبىةي تيطىهًٌ

 .) نػيويبى : ا٢بكمة من العقوبة أف يرتدع اجملـر عن الفساد فهي ٙبمل طابع تربوم فائدةكىتػىٍغًسلي الذُّ
 رتدع من نفسو ٓب يبق للعقوبة موجب اكإصبلحي، فإف 

 ﴾رُلِِْؾٌَُٕ َُؼٌََُِّْْ ٍَجِِِْوِ كِِ ًَعَبىِلًُا اٌٍََُِِْْخَ بَُِْْوِ ًَاثْزَـٌُا اَُِّوَ ارَّوٌُا اآَٓنٌُ اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٖ٘
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: القربة ، نقوؿ توسلت إليو أم تقربت إليو برغبة كحب ، يدعو القرآف ا٤بؤمنْب إٔب  اْلَوِسيَلةَ 
باع الوسائل الصحيحة للتقٌرب رتقاء ُب مدارج الكماؿ اإلنسا٘ب عن طريق اإلٲباف كالتقول كإتاال

إٔب للا تعأب كال يزاؿ ا٤بؤمن يتقرب إٔب للا تعأب حٌب ٰببو ، فإذا أحبو كاف ٠بعو الذم يسمع بو 
 َوالَِّذينَ ﴿كبصره الذم يبصر بو كيده الٍب يبطش هبا كرجلو الٍب ٲبشي هبا كيستجيب للا لو الدعاء 

ـي للًا فىبلى تيٍسًكٍن حىرىـى للاً  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ُٓٔالبقرة/ ﴾ّلِِلَِّ  ُحّباً  َأَشد   آَمُنوا غىيػٍرى  : )اٍلقىٍلبي حىرى
ستعانة كطلب ا٢باجة إٔب للا تعأب كحده ، كال تطلب ا٢باجة من فتكوف اال ِٓصَٕالبحار !للًا(

عتبارىم ه تعأب ابا٤بخلوؽ الوٕب كالنيب كاإلماـ مباشرة ، كإ٭با من للا لقرهبم من للا كمنزلتهم عند
: ىي التوصل كالتقٌرب إٔب للا تعأب أبسباب طاعتو ،  الوسيلةكسيلة صا٢بة عنده سبحانو كمعُب 

كحقيقة الوسيلة إٔب للا تعأب ٗبراعاة سبيلو كمنهجو ابلعلم كالعبادة كمكاـر األخبلؽ ، ألف أقول 
 اْدُعوِن ﴿رضاىا ربو عز كجل كقولو رابط بْب العبد كربو ابلدعاء كتضرع العبد إٔب ربو بعبادة ي

، كالوسيلة   َٔغافر/ ﴾َداِخرِينَ  َجَهنَّمَ  َسَيْدُخُلوفَ  ِعَباَدِت  َعنْ  َيْسَتْكِبُوفَ  الَِّذينَ  ِإفَّ  َلُكمْ  َأْسَتِجبْ 
، جاء  ِّا٢بج/ ﴾اْلُقُلوبِ  تَػْقَوى ِمنْ  فَِإنػََّها اّلِلَِّ  َشَعاِئرَ  يُػَعظِّمْ  َوَمنْ ﴿كالقربة إٔب للا ، ككشعائر للا 

 فَاتػَُّقوا﴿ اّلِلََّ( )اتػَُّقواخطاب اآلية للذين آمنوا خصوصان كليس لغّبىم ، ٍب طلب منهم ا٤بزيد أف 
: ميٍنتهى  التػَّْقَوى: )ف غرر الكم: الورع عن ٧باـر للا ،  والتقوى، ُٔالتغابن/ ﴾اْسَتَطْعُتمْ  َما اّلِلََّ 

ٍلًقًو( كمىنٍ ًرضىٍا للا ًمٍن ًعبىٍاًدًه كىحىٍاجى    .كىقىٍاهي  للاى  ًإتػَّقىى تىوي ًمٍن خى
على إطبلؽ معناىا ىي اإلخبلص   )اْلَوِسيَلَة(إٔب للا سبحانو ابلتحديد  ِإلَْيِو( )َوابْػتَػُغواٍب قاؿ 

 أَيػ َها )َيَ اإلٲباف  -ٔكالعمل الصاّب ، ٍب حٌدد مبناىا كمقصدىا بثبلثة شركط ُب السياؽ القرآ٘ب: 
،  ُْٗالبقرة/ ﴾اْلُمتَِّقيَ  َمعَ  اّلِلََّ  َأفَّ ﴿ اّلِلََّ( )اتػَُّقوا -ٕكزايدة على اإلٲباف طلب منهم  آَمُنوا( ينَ الَّذِ 

أم أطلبوا إٔب للا ا٢باجة كالوسيلة حصران ال إٔب غّبه عز  ِإلَْيِو( )َوابْػتَػُغوا -ٍٖب بعد التقول قاؿ 
مقيدة بثبلثة قيود متصلة غّب منفصلة ، كأعطى فصارت الوسيلة رخصة  )اْلَوِسيَلَة(كجل ٍب ذكر 

فبل جهاد من دكف سبيل  َسِبيِلِو( ِف  )َوَجاِىُدوا٭بوذجان ٩بيزان عن الوسيلة الٍب تقٌرب إٔب للا فقاؿ 
)ذىٍركىةي اٍلغىٍاايىًٍت الى يػىنىٍا٥بيىٍا ًإالَّ ذىكيكي  ف غرر الكم ،للا، جاىدكا لتهذيب أنفسكم كقهر عدككم

ٍاًت( ، كجاىدكا إلعبلء كلمة للا ككالوا أكلياء للا كعادكا أعداءه فإف اب١بهاد التػَّهٍ  ٍاىىدى ًذٍيًب كىاٍلميجى
بتغاء الوسيلة إٔب للا ا٤برضية عند للا ٥با شرطها كشركطها اف تُػْفِلُحوَف( )َلَعلَُّكمْ تصلح النفوس ، 

 نَػْفسٍ  ُكل   لُِتْجَزى﴿لفبلح كقولو كبذلك ٙبصل عبادتو سبحانو الٍب ىي رجاء النجاح كالصبلح كا
األمر إببتغاء الوسيلة ا٤برضية عند للا تعأب  اْلَوِسيَلَة( ِإلَْيوِ  )َوابْػتَػُغوا:  فائدة .ُٓطو/ ﴾َتْسَعى مبَا

ٗبعُب : تقربوا إٔب للا ابلدعاء كطلب ا٢باجة بوسيلة يرتضيها للا من الطاعات كأنواع القرابت ، 
: طريقة ٪باة كسبيل سبلمة كطلب   )اْلَوِسيَلَة( شيء إاٌل كيعود إليو ، فتكوف ٕبيث ال ٱبرج من للا
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، لذلك تقدمت التقول على الوسيلة حٌب تزٌكي التقول الوسيلة  ستقامةكرامة ألهنا تعتمد اال
وأخطر ما ف ىذا املوضوع الساس عندما ُيساء  .كتطهرىا من كل ضبلؿ ٰباكؿ أف يطرأ عليها

، عندما تتحوؿ الوسيلة إٔب ىدؼ ، فتيقصد الوسيلة لنفسها دكف اْللل ف تطبيقو فهمو فيحصل 
نشغاؿ ابلوسيلة عن الغاية ، للا عٌز ُب عبله كتكوف الوسيلة غاية مطلوبة لذاهتا ، فيكوف اال

كليست الوسيلة مطلوبة لغّبىا ٥بدؼ أىم منها كىو القرىب كالطاعة كالدعاء كطلب ا٢باجة من للا 
، عندئذو تكوف الوسيلة ىي ا٥بدؼ كيكوف ا٥بدؼ ىو الوسيلة ، كىنا تنقلب ا٤بفاىيم  تعأب

 ضطراب ُب األداء.الرؤية ، كٰبصل كتتشوش ا
كىذه حالة تشابو الغلو ُب الدين ا٣بطّب كا٤برير ، معناه التطرؼ ُب فهم الدين، فأجعلو ُب الدين 

كىو حالة تشابو الشرؾ  ُُٕالنساء/ ﴾ِديِنُكمْ  ِف  واتَػْغلُ  ال اْلِكَتابِ  َأْىلَ  َيَ ﴿كىو ليس من الدين 
فهذه ىي القاعدة  .َُٔيوسف/ ﴾ُمْشرُِكوفَ  َوُىمْ  ِإالَّ  ِِبّلِلَِّ  َأْكثَػُرُىمْ  يُػْؤِمنُ  َوَما﴿ا٣بفي كقولو 

، كٲبكن تطبيقها على كل من زايرة مراقد األنبياء )ع( كأئمة أىل البيت )ع( كىم شهداء العامة
بلـ ، سبلـ كيردكف الكيرزقوف كعند الناس قادة مرشدكف بسّبهتم ، فهم يسمعوف ال أحياء عند للا

كيتقربوف إٔب للا بقضاء حوائج الناس ، فهم كسيلة شريفة إٔب للا ككاسطة شفاعة بْب الناس 
ليوفى اىٍلمي  ًبوً  تػىوىسَّلى  مىا أىٍفضىلى  : )ًإفَّ ٓٔٔف هنج الببلغة خطبة .ا٤بؤمنْب كرهبم الكرٙب الرحيم  اىً  ًإٔبى  تػىوىسًٌ

انىوي  ًبيًلوً  ُب  كىاى١بًٍهىادي  كىًبرىسيولًوً  ًبوً  اىإًلٲٍبىٍافي  كىتػىعىأبى  سيٍبحى ًلمىةي  كى  اىإًلٍسبلىـً  ًذٍركىةي  فىًإنَّوي  سى  فىًإنػَّهىا اىإًلٍخبلىصً  كى
ا اىلصَّبلىةً  كىًإقىامىةى  اىٍلًفٍطرىةي  ا اةً اىلزَّكى  كىًإيتىاءي  اىٍلًملَّةي  فىًإنػَّهى  جينَّةه  فىًإنَّوي  رىمىضىافى  شىٍهرً  كىصىٍوـي  كىاًجبىةه  فىرًيضىةه  فىًإنػَّهى

ا ًاٍعًتمىاريهي  كى  اىٍلبػىٍيتً  حىجُّ  كى  اىٍلًعقىابً  )كقاية( ًمنى   اىلرًَّحمً  كىًصلىةي  اىلذٍَّنبى  يػىٍرحىضىافً  كى  اىٍلفىٍقرى  يػىٍنًفيىافً  فىًإنػَّهيمى
ا قىةي  اىألىجىلً  ُب  كىمىٍنسىأىةه  ؿً اىٍلمىا ُب  مىثٍػرىاةه  فىًإنػَّهى رًٌ  كىصىدى ا اىلسًٌ قىةي  اى٣بٍىًطيئىةى  تيكىفًٌري  فىًإنػَّهى ا اىٍلعىبلىنًيىةً  كىصىدى  فىًإنػَّهى
ا اىٍلمىٍعريكؼً  كىصىنىاًئعي  اىلسُّوءً  ًميتىةى  تىٍدفىعي   .اى٥ٍبىوىاًف( مىصىارًعى  تىًقي فىًإنػَّهى
طريقاف للصلة ِب تعاىل : اْلبلصة .إٔب للا تعأب كل األعماؿ الصا٢بة ىي كسيلة قرىب  مبعىن

: كىو األىم كا٤بعتمد األساسي ُب القرآف كالسنة ، الطريق املباشر -ٔ: )املباشر وغري املباشر(
كعليو تقاـ ٝبيع العبادات الواجبة كا٤بستحبة كالصبلة كغّبىا، الٍب تقاـ مباشرة مع للا تعأب من 

: فسح اْلَوِسيَلَة( ِإلَْيوِ  الطريق غري املباشر إىل هللا )َوابْػتَػُغوا -ٕ .اسطةدكف ا٢باجة إٔب كسيلة كك 
القرآف ٦باؿ للوسيلة كجعل معناىا عامان يشمل ٝبيع الوسائل كاألسباب فتكوف رخصة شرعية 
كتكوف ُب الدرجة الثانية ُب العبلقة مع للا تعأب ، كالصبلة التماـ كالقصر ، فتكوف صبلة التماـ 

( فتكوف العبلقة مع أضرحة وَيُِب  هللُا َأْف يُػْؤَخَذ ِبُرَخِصوِ القاعدة كصبلة القصر ىي الرخصة )ىي 
قتداء هبم كطلب ا٢باجة إٔب للا تعأب بواسطتهم األنبياء كاألئمة )ع( كسيلة كرخصة لزايرهتم كاال

لو كانت ا٢باجة منهم لكاف  ألهنم شهداء أحياء مكرموف عند للا يرزقوف ، ٤بناز٥بم الرفيعة عند للا،
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 ُأْولَِئكَ ﴿شركان كلكن طلب ا٢باجة من للا تعأب كحده ٕبرمة جاىهم كمنزلتهم عنده سبحانو 
قتداء هبم أحياءن كأموااتن بسّبهتم ا٢بسنة ، كٲبكن اال َٗاألنعاـ/ ﴾اقْػَتِدهِ  فَِبُهَداُىمْ  اّلِلَُّ  َىَدى الَِّذينَ 

 ُِاألحزاب/ ﴾َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  اّلِلَِّ  َرُسوؿِ  ِف  َلُكمْ  َكافَ  َلَقدْ ﴿
 ﴾ؤٌَُِْْ ػَنَاةٌ ًََُيُْْ ِٓنْيُْْ رُوُجََِّ َٓب اُْوَِْبَٓخِ ٌَِّّْ ػَنَاةِ ِْٖٓ ثِوِ َُِْلْزَلًُا َٓؼَوُ ًَِٓضَِْوُ عَِْٔؼبً األَهْعِ كِِ َٓب َُيُْْ ؤََّٕ ٌَُْ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ - ٖٙ

م شيء ىو اإلٲباف اب ، فخسركا فهم ا٢بياة ، كا٢بياة لوال اإلٲباف إٌف الذين كفركا خسركا أى
ألصبحت لغزان مبهمان يصعب حٌلها ، لذلك الكٌفار كإف رٕبوا كل شيء كلكنهم خسركا أىم شيء 

، فهؤالء يكوف موقفهم يـو  ِاألنعاـ/﴾يُػْؤِمُنوفَ  ال فَػُهمْ  أَنُفَسُهمْ  َخِسُروا الَِّذينَ ﴿كىو أنفسهم 
ة ٨بزاين ، فيفرض فرضان ٧باالن ، كفرض ااؿ ليس ٗبحاؿ ، لو أف ٥بم ملك ما ُب األرض كلها القيام

 َما اْلِقَياَمةِ  يَػْوـِ  َعَذابِ  ِمنْ  ِبوِ  )لِيَػْفَتُدواكمعو أضعاؼ مضاعفة ليفتدكا بو من عقاب للا إاٌيىم 
ُهمْ  تُػُقبِّلَ  لك الفداء عوضان من عذاهبم بل ىو معذهبم ما تقبل للا منهم ذ أَلِيٌم( َعَذابٌ  َوََلُمْ  ِمنػْ

 َأفَّ  َواْعَلُموا﴿رتكبوه من جرائم ٕبق أنفسهم كالناساعذاابن موجعان يتناسب مع إصرارىم على ما 
 ،ًعقىابيوي  ًإالَّ  اىلشَّرًٌ  ًمنى  ًبشىرٌو  ءه  شىيٍ  لىٍيسى  ًإنَّوي : )ٗٔٔف هنج الببلغةخطبة، ِٓاألنفاؿ/ ﴾اْلِعَقابِ  َشِديدُ  اّلِلََّ 
 .(ثػىوىابيوي  ًإالَّ  اى٣بٍىٍّبً  ًمنى  ًٖبىٍّبو  ءه  شىيٍ  لىٍيسى  كى 

 ﴾ُٓوٌِْْ ػَنَاةٌ ًََُيُْْ ِٓنْيَب ثِقَبهِعِنيَ ىُْْ ًََٓب اُنَّبهِ ِْٖٓ َّقْوُعٌُا ؤَْٕ ُّوِّلًَُٕ﴿ - ٖٚ
يٍ : ) عن النيب )ص( ـى كى فى كىجىٍدتى مىٍضجىعىكى ؟ فػىيػىقيوؿي يػيٍؤتىى اًبلرَّجيًل ًمٍن أىٍىًل النَّاًر فػىيػيقىاؿي ايى اٍبنى آدى

بنا ؟ فػىيػىقيوؿي نػىعىٍم ايى رىبًٌ فػىيػى  شىرَّ  ٍل تػىٍفتىًدم ًبقيرىاًب األىٍرًض ذىىى ٍبتى   للاي تػىعىٍأبى  ؿي و قى مىٍضجىعو فػىيػيقىاؿي لىوي ىى  كىذى
 ِإالَّ  َيْصبلَىا ال﴿ .ُِِ/ُُتفسّب الرازم (ًمٍن ذىًلكى فػىلىٍم تػىٍفعىٍل فػىيػيٍؤمىري ًبًو ًإٔبى النَّارً  قىٍد سىأىٍلتيكى أىقىلَّ 

اٍلميفىٌرًًطٍْبى( ىذا ا٤بصّب  غىاٍيىةي  : )النٍَّاري ُب غرر ا٢بكم ُٔ-ُٓالليل/ ﴾َوتَػَوىلَّ  َكذَّبَ  الَِّذي اأَلْشَقى،
يريدكف أف  سؤاؿ: فائدة، يشمل كل خائن كمعتدو كشرير ككل من يتمُب للناس األسى كاألذل

: أف العلم أبف الشيء ىذا ال يكوف اجلوابعلمهم أبهنم ال ٱبرجوف منها؟ ٱبرجوا من النار، مع 
 .، كالغريق الذم يتمسك بقشة!فبل يصرؼ إرادتو عنو للحاجة إليو

 ﴾ؽٌٌَِْْ ػَيِّيٌ ًَاَُِّوُ اَُِّوِ ِْٖٓ ٌََٗبالً ًَََجَب ثَِٔب عَيَاءً ؤَّْلَِّئَُب كَبهْـَؼٌُا ًَاََُّبهِهَخُ ًَاََُّبهِمُ﴿ - ٖٛ
يوفر اإلسبلـ للمجتمع ا٤بسلم حياة الكفاية كا٢بماية كالرعاية كا٥بداية كالعيش الرغيد ، كيعاِب الفقر 

. ما يدفع خاطر السرقة عن كلًٌ نفس سوية ، كٯبعل ا٤بلكية الفردية .كا٢باجة كالبطالة كالتخٌلف
فركضة من األغنياء بدفع الزكاة الواجبة كا٢بقوؽ ا٤ب ،تنبت من حبلؿ كتساىم ُب تطوًٌر اجملتمع

لصاّب الفقراء ، ٩با يدفع خاطر السرقة عن كلًٌ نفسو سوية، فمن حق القرآف أف يشدد ُب عقوبة 
عتداء على عتداء على ا٤بلكية الفردية كا٤بلكية العامة كرفع األمن كاألماف من اجملتمع كاالالسرقة كاال

 .فبل يؤخذ ا١با٘ب بغّب دليل اثبت ا٢برايت الشخصية ، كمع تشديده فهو يدفع ا٢بدكد ابلشبهات
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: ا٥بدؼ من قطع يد السارؽ )بعد إثبات السرقة ابإلقرار كالبينات( ىو ردع اجملـر ا٤بعتدم  املعىن
قطعوا أربعة أصابع من  ا، ف طمئنافأتديبان لغّبه كصيانة للمجتمع كحفظان لؤلمن كبقاءن لؤلماف كاال

 )َنَكاالً ٦بازاة ٥بما على فعلهما القبيح  َكَسَبا( مبَا َزاءً )جَ كف ٲبْب كل منها كترؾ الراحة كاإلهباـ 
( النكل ِمنْ  عزيز ُب  َحِكيٌم( َعزِيزٌ  )َواّلِلَُّ : العقوبة الشديدة الرادعة من حكم للا ليعترب هبا غّبه اّلِلَِّ

 كال -ٔ: فائدة .نتقامو من كلًٌ معتدو كحكيم ُب شرعو كتربية خلقو فبل أيمر بقطع اليد ظلمان ا
معُب لتوىم القسوة ُب ىذا ا٢بدًٌ كأمثالو ، ألف اإلسبلـ كفل للمسلم حياة كرٲبة عادلة ال فقر فيها 

عتداء على حقوؽ الفرد اكال حاجة ٕبيث ٘بعل التفكّب ُب السرقة كأمثا٥با من ا١برائم الكبّبة ألنو 
مصلحة الفرد ا٤بعتدم ، كاجملتمع كإىانة لكرامة اإلنساف كإنساف ، كتقدٙب مصلحة اجملتمع أىم من 

عتداء عليو كنشر الرعب كاإلرىاب بْب الناس إ٭با يريد السارؽ أف يزيد كسبو من كسب غّبه ، ابال
، فبل يرضى اب٢ببلؿ كال ٱبشى ا٢براـ كال ٱباؼ للا كال ٰبَـب اإلنساف كاجملتمع ، إذف ا٤بسألة 

ستعد أف يسرؽ الكثّب ، كالذم ليست سرقة ا٤باؿ القليل أك الكثّب ألف الذم يسرؽ القليل م
يستعد أف يسرؽ من الفرد كيهدده ، يستعد أف يسرؽ من ا٤باؿ العاـ ُب الدكلة كيرىب ا١بميع ، 

 النَّاسَ  اّلِلَِّ  َدْفعُ  َوَلْوال﴿، ُٕٗالبقرة/ ﴾تَػتػَُّقوفَ  َلَعلَُّكمْ  األَْلَبابِ  ُأْوِل  َيَ  َحَياةٌ  اْلِقَصاصِ  ِف  َوَلُكمْ ﴿
انػيوياٍ  قػىٍبًلكيمٍ  ًمنٍ  الًَّذٍينى  أيٍىلىكى  : )ًإ٭بَّىاعن النيب )ص( ،ُِٓالبقرة/ ﴾اأَلْرضُ  َلَفَسَدتْ  ْعضٍ بِبػَ  بَػْعَضُهمْ   كى

 كىالًَّذم كىًإٌ٘بً  ، ا٢بٍىدَّ  عىلىٍيوً  أىقىاميوياٍ  الضًَّعيفي  ًفيًهمي  سىرىؽى  كىًإذىا ، تػىرىكيوهي  )القوم( الشَّرًيفي  ًفيًهمي  سىرىؽى  ًإذىاٍ 
ا !( لىقىطىٍعتي  سىرىقىتٍ  ٧بيىمَّدو  بًٍنتى  فىاًطمىةى  أىفَّ  لىوٍ  يىًدهً بً  نػىٍفًسي شروط قطع  -ٕ .ِّٗ/ِركح البيافيىدىىى

أف يكوف ا٤بسركؽ ُب حرزو أمْب كٱبرجو السارؽ منو ، فمن سرؽ شيئان  -: أأصابع كف السارؽ
دكاف غّب مقفل فبل من دكاف مقفل ٰبدُّ كيرجع ا٤بسركؽ إٔب أىلو ، كمن سرقو من الطريق أك من 

إتفقوا حجم السرقة ُب ربع دينار  -ٰبدُّ بل يعٌزر ٗبا يراه ا٢باكم كيرجع ا٤بسركؽ إٔب صاحبو ب
كال قطع إذا  -أف يكوف السارؽ ابلغان كعاقبلن ، د -كأكثر ُب كقت يكوف للدينار قيمة كبّبة ، ج

من ماؿ زكجها لتنفقو على  سرؽ من ماؿ كلده أك أمو كأبيو ، كال تسمى سرقة إذا أخذت الزكجة
أف ال تكوف السرقة ُب عاـ اجملاعة فإذا سرؽ ا١بائع مأكوالن إضطراران لسدًٌ حاجتو  -أكالدىا ، ىػ 
إذا سرؽ كىو ُب ٦بتمع إسبلمي يقيم حكم للا كتسعى الدكلة لعبلج الفقر كا١بهل  -فبل حد ، ك

عتداءن على حقوؽ الناس اكإ٭ٌبا يسرؽ  كالبطالة كيكوف السارؽ غّب فقّب كال مضطران على السرقة
 )َوالسَّاِرؽُ قاؿ  -ٖ .كنشر الرعب بينهم ، عندئذو تقطع يد السارؽ اإلرىايب ليكوف عربة لغّبه

، كقٌدمت اآلية الرجل السارؽ على ا٤برأة  ِالنور/ ﴾َوالزَّاِن  الزَّانَِيةُ ﴿كُب الزان قاؿ  َوالسَّارَِقُة(
عكس كالسبب ألف السرقة غالبان ما تصدر عن الرجاؿ ، بينما النساء السارقة، بينما الزان ذكر ال

يسقط حد السرقة ُب قطع اليد ابلعفو عن السارؽ  -ٗ .ا٣بليعات يشكلن ُب الغالب افز للزان
 .قبل رفع أمره إٔب ا٢باكم الشرعي ، إذا كجد أم مربرٌو للعفو عنو

 ﴾هَؽٌِْْ ؿَلٌُهٌ اَُِّوَ بَِّٕ ػََِْْوِ َّزٌُةُ اَُِّوَ كَةَِّٕ َِؼًََؤَطْ ظُِِْٔوِ ثَؼْلِ ِْٖٓ رَبةَ كََْٖٔ﴿ - ٜٖ
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 )َوَأْصَلَح(إذا اتب السارؽ من تلقاء نفسو كقبل أف تثبت السرقة عليو عند ا٢باكم فبل حدَّ عليو 
أعلن توبتو كصلحت سّبتو رجعت ثقة الناس بو كردَّ ا٤باؿ ا٤بسركؽ إٔب مالكو كعـز على أف اليعود 

ٍنًب كىمىٍن الى ذىٍنبى عىلىٍيًو ،  َعَلْيِو( يَػُتوبُ  اّلِلََّ  فَّ )فَإِ  بى ًمنى الذَّ  َغُفورٌ  اّلِلََّ  )ِإفَّ كيقبل توبتو ، فمىٍن اتٍى
 ﴾السَّيَِّئاتِ  َعنْ  َويَػْعُفو ِعَباِدهِ  َعنْ  التػَّْوبَةَ  يَػْقَبلُ  الَِّذي َوُىوَ ﴿ .مبالغ ُب ا٤بغفرة كالرٞبة رَِحيٌم(

: إذا شهد فائدة .ّْٖ/ِمستدرؾ الوسائل : )التػٍَّوبىةي تىٍستػىٍنزًؿي الرٍَّٞبىةى( اإلماـ علي )ع(عن  ، ِٓالشورل/
عادالف على سرقتو فإف التوبة ال تسقط عنو ا٢بد ، أما إف اتب السارؽ قبل أف تثبت سرقتو ُب 

 .٧بكمة إسبلمية يسقط عنو حد السرقة كٯبب إعادة ا٢بق ا٤بسركؽ إٔب صاحبو
 ﴾هَلِّوٌ شَِْءٍ ًَُِّ ػَََِ ًَاَُِّوُ َّشَبءُ َُِْٖٔ ًََّـْلِوُ َّشَبءُ َْٖٓ ُّؼَنِّةُ ًَاألَهْعِ أٌََََُّادِ ُِْٓيُ َُوُ اَُِّوَ ؤََّٕ رَؼَِْْْ ْْؤََُ﴿ - ٓٗ

 اّلِلَُّ  أَلَْيسَ ﴿،  ُْالرعد/ ﴾ِلُْكِموِ  ُمَعقِّبَ  ال ََيُْكمُ  َواّلِلَُّ ﴿ٍبَّ نٌبو للا تعأب على ملكو الواسع 
، فإنو ال ٱبرج حكمو عن ا٤بصلحة كا٢بكمة ، كىذا ملكو الباىر يدؿ  ٖالتْب/ ﴾اْلَاِكِميَ  ِبَِْحَكمِ 

كمن حكمتو أنو كضع العقوبة بقدر ا١بناية كذلك لردع  َيَشاُء( ِلَمنْ  َويَػْغِفرُ  َيَشاءُ  َمنْ  )يُػَعذِّبُ عليو 
 ّْفصلت/ ﴾أَلِيمٍ  ِعَقابٍ  َوُذو َمْغِفَرةٍ  َلُذو رَبَّكَ  ِإفَّ ﴿ا٤بعتدين كاافظة على أمن الناس ك٩بتلكاهتم 

بُّ  ٙٛٔف هنج الببلغة)ف صفة هللا تعاىل( خطبة،  رًقَّةو!( ، كإنو سبحانو يغفر  غىٍّبً  ًمنٍ  كىيػىٍرضىى : )ٰبًي
 .(يرٌ َقدِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َواّلِلَُّ )للتائبْب توبة نصوحة برٞبتو كفضلو ترغيبان ٥بم ُب تزكية أنفسهم 

 ىَبكًُا اَُّنَِّٖ ًَِْٖٓ هٌُُِثُيُْْ رُآِْْٖ ًََُْْ ثِإَكٌَْاىِيِْْ آَٓنَّب هَبٌُُا اَُّنَِّٖ ِْٖٓ اٌُُْلْوِ كِِ ََُّبهِػٌَُٕ اَُّنَِّٖ َّؾْيُْٗيَ ال اُوٌٍٍَُُّ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٔٗ
 رُاْرٌَْهُ َُْْ ًَبِْٕ كَقُنًُهُ ىَنَا ؤًُرِْزُْْ بِْٕ َّوٌٌَُُُٕ ٌََٓاػِؼِوِ ثَؼْلِ ِْٖٓ اٌََُِِْْ ُّؾَوِّكٌَُٕ َّإْرٌُىَ َُْْ آفَوَِّٖ ُِوٌٍَّْ ٍََّٔبػٌَُٕ ٌَُِِْنِةِ ٍََّٔبػٌَُٕ

 آفِوَحِ كِِ ًََُيُْْ فِيٌُْ اُلَُّْْٗب كِِ َُيُْْ هٌُُِثَيُْْ ُّـَيِّوَ ؤَْٕ اَُِّوُ ُّوِكْ َُْْ اَُّنَِّٖ ؤًَُُْئِيَ شَْْئبً اَُِّوِ ِْٖٓ َُوُ رَِِْٔيَ كََِْٖ كِزْنَزَوُ اَُِّوُ ُّوِكْ ًََْٖٓ كَبؽْنَهًُا

 ﴾ػَظٌِْْ ػَنَاةٌ
زف  كاف ا٤بنافقوف كاليهود يثّبكف أموران تشيع القلق كالفوضى كاإلرىاب ُب اجملتمع ، ٩با كاف ٰبي

 ِف  وفَ )ُيَسارِعُ الرسوؿ على عصياف ا٣بلق  ا٢بق ، كمن ىؤالء العصاة الذين أشار إليهم سبحانو 
اٍلكيٍفًر( يسارعوف إٔب الكفر كىم خارجو ليصلوا إليو بينما  إٔب أبلغ من )ييسىارًعيوفى اْلُكْفِر( 

يتسابقوف إٔب الكفر كىم ُب داخلو ككأنو غنيمة كفرصة ٜبينة! كمن صفات  اْلُكْفِر( ِف  )ُيَسارُِعوفَ 
 تُػْؤِمنْ  َولَْ  ِبَِفْػَواِىِهمْ  آَمنَّا قَاُلوا الَِّذينَ  )ِمنْ ا٤بغركر أنو يتسابق ُب ضبلؿ نفسو كىو ال يعلم 

مع أف  ِبَِفْػَواِىِهْم( آَمنَّا )قَاُلواكىم ا٤بنافقوف الذين يظهركف الود كيضمركف ا٢بقد كأيضان  قُػُلوبُػُهْم(
القوؿ ال يكوف إاٌل ابللساف كفيو إشارة دقيقة إٔب أف أفواىهم ليست معربة عما ُب قلوهبم كأف ما 

 قُػُلوبُػُهْم( )َوِمنْ  تُػْؤِمنْ  )َولَْ لى ألسنتهم ال ٯباكز أفواىهم ك٨بالف ٤با يضمركنو ُب قلوهبم يلوكونو ع
كمن ىؤالء اليهود يرحبوف بكل إفَباء كيذيعونو مؤيدين كمركجْب  ِلْلَكِذِب( مَسَّاُعوفَ  َىاُدوا الَِّذينَ 

 )مَسَّاُعوفَ ب كمؤيدكف لؤلابطيل مبالغوف ُب ٠باع الكذ )مَسَّاُعوَف(بكلًٌ كسيلة خسيسة ، كجاءت 
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مبالغوف ُب قبوؿ كبلـ قـو آخرين ٓب ٰبضركا ٦بلسك )ص( تكربان كإفراطان  أيَُْتوَؾ( لَْ  آَخرِينَ  ِلَقْوـٍ 
ُب العداكة كالبغضاء إهٌنم يتجسسوف عليك كعلى ا٤بسلمْب ٤بصلحة قوـو آخرين ٓب أيتوؾ كىم يهود 

 )َُيَّرُِفوفَ  كيستمعوف إليهم كيلقنوهنم دركسان ُب الكيد كالنفاؽ خيرب كلكن ٯبتمعوف سران مع ا٤بنافقْب
يزيلونو كٲبيلونو عما أرادىا للا إما لفظان إبٮبالو أك تغيّب كصفو أك إجرائو  َمَواِضِعِو( بَػْعدِ  ِمنْ  اْلَكِلمَ 

 .ُب غّب مورده كالسبب ىو إضبلؿ الناس عن دين للا كجعلهم ُب شكوؾ كحّبة
يقولوف أحبار اليهود ألذانهبم إف أفتاكم  فَاْحَذُروا( تُػْؤتَػْوهُ  لَْ  َوِإفْ  َفُخُذوهُ  َىَذا ُأوتِيُتمْ  ِإفْ  )يَػُقوُلوفَ 

 )َوَمنْ رفضوه اعملوا بو ، كإف أفتاكم اب٢بق كالصدؽ )فىاٍحذىريكا( ك ادمحم ابٌرؼ كا٤بزٌيف )فىخيذيكهي( ك 
نَػَتوُ  اّلِلَُّ  يُِردْ  كمن يرد للا أف ٱبتربه من الناس ُب دينو فيظهر  َشْيئاً( اّلِلَِّ  ِمنْ  َلوُ  ََتِْلكَ  فَػَلنْ  ِفتػْ
ختبار كفره كضبللو فلن ٛبلك لو أيها الرسوؿ من للا شيئان من ا٥بداية كالرشد ، كقد تدٌنست اال

قلوب ىؤالء كتلوثت كفسدت فلم تعد قابلة للتطهّب ، كحرمهم للا لذلك طهارة القلوب كسبلمتها 
 دمحم ٗبستطيع أف تدفع عنهم الفتنة الٍب حاكوىا كقد سلكوا طريقها كدخلوا ُب ، كما أنت اي

رَ  َأفْ  اّلِلَُّ  يُِردْ  لَْ  الَِّذينَ  )ُأْولَِئكَ أعماقها  فقلوهبم ابقية على ضبل٥با كفسادىا فهي  قُػُلوبَػُهْم( يَُطهِّ
كقوا الباطل، ٤با تكرر منهم ستذابتعدكا عن ا٢بق ك اقذرة فلم تعد قابلة للتطهّب كٓب تتأىل للهداية ك 

 من الفسق كالفجور فأضلهم للا بذنوهبم كما يضل هبا إاٌل الفاسقْب ، كٓب يرد للا أف يلجأىم إ١باءن 
إٔب تطهّب القلوب كٓب ٯبربىم على تزكية النفوس بل جعل ٥بم ا٣بيار ُب ذلك كىم مسؤكلوف عن 

ُ  ال اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿ختيارىم ا ُوا َحَّتَّ  ِبَقْوـٍ  َما يُػَغريِّ عتبار صحت ، كهبذا اال ُُالرعد/ ﴾ِِبَنُفِسِهمْ  َما يُػَغريِّ
نْػَيا ِف  )ََلُمْ ختاركا الضبلؿ ألنفسهم االفتنة  تعأب كقد   َعِظيٌم( َعَذابٌ  اآلِخَرةِ  ِف  َوََلُمْ  ِخْزيٌ  الد 

 )َعَذابٌ ككصفها بػ  فلهم عذابْب : ففي الدنيا ا٣بزم كالذؿ كا٥بواف كالفضيحة كُب اآلخرة انر جهنم
: من جعل الشرع اإلسبلمي الصحيح حكمو كرضٌي بو كافق ىواه أك خالفو فإنو  فائدة .َعِظيٌم(

من طهارة القلب ، كدٌؿ على اٌف طهارة القلب سبب لكل خّب كىو أكرب داع إٔب كٌل قوؿ سديد 
اٍنىوي  للاً  نىظىرً  ًضعي مىوىاٍ  الطٍَّاًىرىةً  اٍلًعبىٍادً  : )قػيليويبي ف غرر الكمكعمل رشيد ،   للاي  نىظىرى  قىلبيوي  طىهرى  فىمىنٍ  سيبحى
عَبض على حكم للا كخالف كتابو ىذا دليل على عدـ طهارة قلبو كىو القلب اإلىٍيًو( ، كمن 

: )مىٍا كيلُّ ًذٍم قػىٍلبو ٛٛف هنج الببلغةخطبة،  ُٕٗاألعراؼ/ ﴾ِبَا يَػْفَقُهوفَ  ال قُػُلوبٌ  ََلُمْ ﴿ا٤بلوث 
ًظرو بًبىًصٍّبو( ،كىالى كيلُّ ًذٍم ٠بىٍعو ًبسىًمٍيعو  ،لىًبٍيبو بً    .كىالى كيلُّ انٍى

 َّؼُوًُّىَ كََِْٖ ػَنْيُْْ رُؼْوِعْ ًَبِْٕ ػَنْيُْْ ؤَػْوِعْ ؤًَْ ثَْْنَيُْْ كَبؽٌُْْْ عَبءًُىَ كَةِْٕ َُُِِّؾْذِ ؤًََّبٌَُُٕ ٌَُِِْنِةِ ٍََّٔبػٌَُٕ﴿ - ٕٗ

 ﴾أُُْوَِْـِنيَ ُّؾِتُّ اَُِّوَ بَِّٕ ثِبُْوَِْؾِ ثَْْنَيُْْ كَبؽٌُْْْ ذَؽٌََْٔ ًَبِْٕ شَْْئبً
كٌرر ىذه الصفة ا٤بلعونة الٍب ىي مفتاح كل شر ، إهنا صفة اثبتة ُب طبيعة ِلْلَكِذِب(  )مَسَّاُعوفَ 

 اليهود كجزء من حياهتم ٕبيث تستأنس نفوسهم لسماع الكذب ا٤ببالغ فيو كاب٤بقابل تنقبض لسماع
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ا٢بق كالصدؽ ، كىذه طبيعة القلوب حْب تفسد تنقلب عندىا ا٤بقاييس الصحيحة كا٤بعايّب 
كىكذا األمم الذليلة الٍب تلوذ ابلكذب ُب حياهتا تراىا ينتشر بْب  ِللس ْحِت( )َأكَّاُلوفَ ا٤بتوازنة 

ع الفساد ، ك٠بيَّ أفرادىا أكل السحت كىو ا٤باؿ ا٢براـ بشٌب أنواعو من الرشوة كالسرقة كالراب كأنوا 
ا٤باؿ ا٢براـ سحتان ألنو يقطع الربكة كٲبحقها ، كيلوث الفطرة كيدنسها كيستأصل الدين ، كييقٌسي 

نَػُهمْ  فَاْحُكمْ  َجاُءوؾَ  )فَِإفْ . .القلب كيغلظ الطبع كينغص العيش ُهْم( َأْعِرضْ  َأوْ  بَػيػْ ٚبيّب للنيب  َعنػْ
ُهمْ  تُػْعِرضْ  )َوِإفْ كإرجاع األمر إٔب نظره كرأيو ا٤بصيب  ألف للا عاصمك  َشْيئاً( َيُضر وؾَ  فَػَلنْ  َعنػْ

نَػُهمْ  فَاْحُكمْ  َحَكْمتَ  )َوِإفْ كحافظك من الناس ، كلست مسؤكالن عنهم أماـ للا   ِِبْلِقْسِط( بَػيػْ
 َيُِب   اّلِلََّ  )ِإفَّ ابلعدؿ كا٢بق كإف كانوا ظلمة خارجْب عن طريق العدؿ ألف للا ٰبب العادلْب 

نَػُهمْ  )فَاْحُكمْ :  فائدة .العادلْب مع الناس ُب قو٥بم كفعلهم ُمْقِسِطَي(الْ   مبعىن:  ِِبْلِقْسِط( بَػيػْ
شريعة اإلسبلـ ال ٗبا يدينوف ، كإذا كاف أحد ا٤بتخاصمْب مسلمان كاآلخر غّب مسلم ، فعلى ا٢باكم 

 : )اٍلعىٍدؿي  ماـ علي )ع(عن اإلا٤بسلم أف ٰبكم ٕبكم اإلسبلـ كإما أف يعرض عنهم عند الضركرة ، 
(  أىسىٍاسي  ـي اٍلعىٍآبًى  .ٖٛ، ص ٛٚالبحار ج ًبًو قػىوىٍا

 ﴾ثِبُُْٔآِْنِنيَ ؤًَُُْئِيَ ًََٓب مَُِيَ ثَؼْلِ ِْٖٓ َّزٌٌََََُّْٕ صَُّْ اَُِّوِ ؽٌُُْْ كِْيَب اُزٌَّْهَاحُ ًَػِنْلَىُْْ ُّؾٌٌََُِّٔٗيَ ًًََْْقَ﴿ - ٖٗ
م يستهدؼ توضيح خلفية ىؤالء كنيتهم ُب عملية رجوعهم إٔب النيب ستفهاـ ُب اآلية إنكار اال

)ص( ليحكم بينهم، فهم ال يريدكف حكم للا كإ٭ٌبا يسعوف ٢بكم ينسجم مع أىوائهم كإاٌل فكيف 
 ِمنْ  يَػتَػَولَّْوفَ  )ثَّ يرجعوف لتحكيم رسوؿ ٓب يؤمنوا بعد برسالتو كُب قضية أكضحت التوراة حكمها ؟ 

إالٌ أف ا٢بقيقة ىي أهنم ال يؤمنوف ابلتوراة كحكمها ألهنم يعبدكف  ِِبْلُمْؤِمِنَي( ُأْولَِئكَ  َوَما َذِلكَ  بَػْعدِ 
أىواءىم ، كا٥بول إلو يتبع ألنو ميل النفس األمارة ابلسوء إٔب شهواهتا، فهو أيسُّ ان كموٌلد الفًب 

 ًإفٍ  : )ًإنَّكى ف غرر الكم،  ّْالفرقاف/ ﴾وَِكيبلً  َعَلْيوِ  وفُ َتكُ  َأفَأَْنتَ  َىَواهُ  ِإََلَوُ  اَّتََّذَ  َمنْ  َأرَأَْيتَ ﴿
ٍاؾى  أىصىمَّكى  ىىوىٍاؾى  أىطىٍعتى  ( مينػٍقىلىبىكى  كىأىٍفسىدى  كىأىٍعمى   .كىأىٍردىٍاؾى

 ِْٖٓ اٍْزُؾْلِظٌُا ثَِٔب ًَاألَؽْجَبهُ ًَاُوَّثَّبٌَُِّْٕٗ ىَبكًُا نََُِِِّّٖ ؤٌٍََُِْٔا اَُّنَِّٖ اُنَّجٌَُِّْٕ ثِيَب َّؾٌُُْْ ًٌَُٗهٌ ىُلًٍ كِْيَب اُزٌَّْهَاحَ ؤَٗيَُْنَب بَِّٗب﴿ - ٗٗ
 كَإًَُُْئِيَ اَُِّوُ ؤَٗيٍََ ثَِٔب َّؾٌُْْْ َُْْ ًََْٖٓ هَِِْالً صََٔنبً ثِأَّبرِِ رَشْزَوًُا ًَال ًَافْشٌَِْٕ اُنَّبًَ رَقْشٌَْا كَال شُيَلَاءَ ػََِْْوِ ًًََبٌُٗا اَُِّوِ ًِزَبةِ

 ﴾اٌَُْبكِوًَُٕ ْْىُ
التوراة كتاب للا كفيو حكم للا كشريعتو كنور ُب ظلمات ا٢بياة كىدل إٔب األىداؼ العليا ، 

ستعدادىم ، كىي نزلت على موسى )ع( دفعة كاحدة كفيها اكحسب حاؿ بِب إسرائيل كمبلغ 
أصاهبا من بياف كاضح يكشف ما إشتبو من األحكاـ ، كتوراة اليـو ىي غّب توراة موسى ٤با 

نقادكا ٢بكمو اٰبكم ابلتوراة أنبياء أسلموا أنفسهم  ك  َأْسَلُموا( الَِّذينَ  النَِّبي وفَ  ِبَا )ََيُْكمُ ٙبريف ، 
جتهادىم ، كصف النبيْب ابإلسبلـ ٗبعُب التسليم ، كىكذا تشَبؾ كل ٨بلصْب لو الدين ال اب
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ختبلؼ بينها ة كاحدة موحدة مٌتحدة كاالاألدايف هبذا اإلسبلـ ، ٥بذا الدين عند للا كحد
ابلفرعيات كليس ابألساسيات ، ككلُّ مؤمن اب ُب أم دين ىو مسلم ، فليس لو أف يستكرب عن 

نِي وَف(( كىم اليهود َىاُدوا ِللَِّذينَ قبوؿ شيء من أحكامو فالنبيوف ٰبكموف ) العلماء ا٣برباء  )َوالرَِّبَّ
، الذين يعٌلموف الناس منهج رب العا٤بْب لذلك ينسبوف إٔب الرب بسياسة الناس كتدبّب مصا٢بهم 

ألهنم يذٌكركف بَببية الرب ٥بم منذ طفولتهم كمن مصاديق ذلك اإلماـ علي )ع( فهو راب٘ب ىذه 
 ِمنْ  اْسُتْحِفُظوا )مبَاكىم ا٣برباء من علمائهم الذين عليهم أف ٰبكموا  )َواأَلْحَباُر(األمة كمربيهم 

: أمركا ٕبفظو ، فهم ٰبفظونو ُب قلوهبم كيعملوف بو اْسُتْحِفُظوا ُشَهَداَء( َعَلْيوِ  وََكانُوا ّلِلَِّ ا ِكَتابِ 
ال ٚبافوا  َواْخَشْوِف( النَّاسَ  ََّتَْشْوا )َفبلييزٌيف ك ككانوا عليو شهداء كأمناء كرقباء كٞباة كيبل ٰبٌرؼ 
 ا٢بًٍٍكمىةً  رىٍأسي ) عن النيب )ص(:حق أف ٚبافوه، اي علماء اليهود الناس فتغّبكا أحكاـ التوراة، كللا أ

اٍنىوي أىٍخوىفػىهيٍم ًمٍنوي( ، ف غرر الكم، ُّّ/ٕٕالبحار( للاً  ٨بىىافىةي   َتْشتَػُروا َوال): )أىٍعلىمي النٍَّاًس اًب سيٍبحى
للشيطاف )بكتمانو أك  ستخفاؼ آبايت للا أم ال تبيعوا دينكمٙبذًٌر اآلية من اال (َقِليبلً  ََثَناً  ِِبََيِت 

ٙبريفو( ، فإنو أيخذ منكم اآلخرة كيعطيكم الدنيا الزائلة ، أيخذ منكم اإلخبلص كاألمانة كاإلٲباف 
 لَْ  َوَمنْ ، ) ُِّالبقرة/ ﴾ُىُزواً  اّلِلَِّ  آََيتِ  تَػتَِّخُذوا َوال﴿كيعطيكم اللهو كالكذب كا٣بيانة كقولو 

حكم اآلية صارـه كجازـه ، كاآلية عامة ُب اليهود كغّبىم  (اْلَكاِفُروفَ  ُىمْ  ِئكَ فَُأْولَ  اّلِلَُّ  أَنَزؿَ  مبَا ََيُْكمْ 
ُ( أَنَزؿَ  مبَا ََيُْكمْ  لَْ  َوَمنْ )كتشمل ا٤بسلمْب،  مستهينان برسالتو فهو ٰبكم كفق مبادئ كضعية كفق  اّلِلَّ

ُغوفَ  اِىِليَّةِ اجلَْ  َأَفُحْكمَ ﴿األىواء، فأكلئك ىم الكافركف كىم الظا٤بوف كىم الفاسقوف   َأْحَسنُ  َوَمنْ  يَػبػْ
: العلماء كرثة َواْخَشْوِف( النَّاسَ  ََّتَْشْوا )َفبل: فائدة .َٓا٤بائدة/ ﴾يُوِقُنوفَ  ِلَقْوـٍ  ُحْكماً  اّلِلَِّ  ِمنْ 

األنبياء كخلفاء الرسل كأمناء للا على خلقو ، فالعلماء مكلفوف ٕبفظ الرسالة فإف عليهم أاٌل ٱبشوا 
 يُػبَػلُِّغوفَ  الَِّذينَ ﴿للا ُب تبليغ الرسالة الصحيحة كإف خالفت الرسالة العيرؼ العاـ  أحدان إالٌ 
 ﴾الِئمٍ  َلْوَمةَ  ََيَاُفوفَ  َوال﴿، ّٗاألحزاب/ ﴾اّلِلََّ  ِإالَّ  َأَحداً  ََيَْشْوفَ  َوال َوََيَْشْونَوُ  اّلِلَِّ  ِرَساالتِ 

كف دينهم كعلمهم ُب سبيل الدنيا كإرضاء ، كىذا إنذار لوعاظ السبلطْب الذين يسٌخر  ْٓا٤بائدة/
يػٍرى ُبٍ ًعٍلمو الى يػىنػٍفىعي ،  : ف غرر الكمللسلطات ، أك إهنم ٯبٌمدكف علمهم فبل ينفع الناس ، فبلى خى

ٍيئان  النَّاسي  يػىتػٍريؾي  )الى  عن النيب  .ٍنوي !(مً  أىضىرُّ  ىيوى  مىا عىلىٍيًهمٍ  للاي  فػىتىحى  ًإالٌ  دينٍػيىاىيمٍ  إًلٍصبلحً  ًديًنًهمٍ  ًمنٍ  شى
ًذًه اآليىًة )ص(  مبَا ََيُْكمْ  لَْ  َوَمنْ ): )مىٍن حىكىمى ُبٍ ًدٍرٮبىىٍْبً ًٕبيٍكًم جىٍورو ٍبيَّ جيربى عىلىٍيًو كىٍافى ًمٍن أىىىًل ىى
 َْٖ/ٕالكاُب ((اْلَكاِفُروفَ  ُىمْ  فَُأْوَلِئكَ  اّلِلَُّ  أَنَزؿَ 
 كََْٖٔ هِظَبصٌ ًَاُْغُوًُػَ ثِبَُِِّّٖ ًَاََُِّّٖ ثِبألُمُِٕ ًَاألُمَُٕ ثِبألَٗقِ ًَاألَٗقَ ثِبُْؼَِْْٖ ًَاُْؼََْْٖ ثِبُنَّلٌِْ اُنَّلٌَْ ؤََّٕ كِْيَب ػََِْْيِْْ ًًََزَجْنَب﴿ - ٘ٗ

 ﴾اُظَّبٌَُُِٕٔ ىُْْ كَإًَُُْئِيَ اَُِّوُ ؤَٗيٍََ ثَِٔب َّؾٌُْْْ َُْْ ًََْٖٓ َُوُ ًَلَّبهَحٌ كَيٌَُ ثِوِ رَظَلَّمَ
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ذه اآلية من آايت األحكاـ كُب الًقصاص ، ك٥با حكم عاـ ُب كلًٌ ما ٲبكن أف يقتص فيو ، ى
ككتبنا على اليهود ُب التوراة ، ككذلك الغرض ُب القرآف الكرٙب ليكوف ا٢بكم القرآ٘ب شريعة البشرية 

 ﴾لِْلَعاَلِميَ  ِذْكرٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإفْ ﴿عتبار القرآف منهجان عا٤بيان كلها ُب العآب اإلنسا٘ب كإٔب آخر الزماف اب
إطبلؽ معُب النفس لتشمل كل نفس ، فقصاص قاتل النفس  ِِبلنػَّْفِس( النػَّْفسَ  )َأفَّ ،  ٕٖص/

 ِِبألَنِف( )َواألَنفَ تفقأ ابلعْب إذا فقئت من دكف حق  ِِبْلَعْيِ( )َواْلَعْيَ القتل مقابلة النفس ابلنفس 
نَّ تقطع ابألذف  ِِبأُلُذِف( فَ )َواأُلذُ ٯبدع األنف إذا قطع ظلمان  ( )َوالسِّ نِّ يقلع ابلسن كغّب  ِِبلسِّ
يقتص ٗبثلها من دكف أف تتحوؿ العقوبة من  ِقَصاٌص( )َواجْلُُروحَ ذلك كاليد كالرجل.. إْب 

: أكؿ ما تقرره رسالة للا ُب القصاص ىو مبدأ ا٤بساكاة ، ا٤بساكاة ُب  فائدةالقصاص إٔب الديٌة ، 
ساكاة ُب العقوبة ، دكف اإللتفات إٔب عنصر ا١با٘ب كقوميتو كطائفتو ، ال ٛبييز كال عنصرية الدماء كا٤ب

 ُأْوِل  َيَ  َحَياةٌ  اْلِقَصاصِ  ِف  َوَلُكمْ ﴿. كلهم سواء أما شريعة للا .كال طبقية كال حاكم كال ٧بكـو
إٌف اجملِب عليو إذا عفا عن  َلُو( َكفَّارَةٌ  فَػُهوَ  ِبوِ  َتَصدَّؽَ  )َفَمنْ ، ُٕٗالبقرة/ ﴾تَػتػَُّقوفَ  َلَعلَُّكمْ  األَْلَبابِ 

ا١با٘ب )ا٤بعتدم( فإف للا سبحانو ٯبعل ىذا العفو كفارة لذنوب الذم عفا إلسقاطو حقو 
: )مىٍن عىفىٍا ًعٍندى اٍلقيٍدرىًة عىفىٍا للاي عىٍنوي يػىٍوـى  عن النيب )ص(،  ٖٓا٢بجر/ ﴾اجْلَِميلَ  الصَّْفحَ  فَاْصَفحْ ﴿
فالتعدم على  الظَّاِلُموَف( ُىمْ  فَُأْولَِئكَ  اّلِلَُّ  أَنَزؿَ  مبَا ََيُْكمْ  لَْ  )َوَمنْ ، ََٕٕكنز العماؿ خربٍسرىًة( اٍلعي 

أشياء الناس كحقوقهم ظلم ، كتغيّب أحكاـ للا ظلم ، كمن أظلم ٩بن غٌّب أحكاـ للا كحدكده ، 
يتبع شريعة األىواء كاألنظمة الوضعية  ككل من ظلم نفسو ظلم غّبه ، فمن ترؾ شريعة للا فإنو

َها َأْعَرضَ  ثَّ  رَبِّوِ  ِِبََيتِ  ذُكِّرَ  ممَّنْ  َأْظَلمُ  َوَمنْ ﴿ .كىكذا )مىٍن ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي(  ﴾َعنػْ
رَ ﴿،  ِِالسجدة/ ُغوفَ  اّلِلَِّ  ِدينِ  َأفَػَغيػْ  .ّٖآؿ عمراف/ ﴾َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ  ِف  َمنْ  َأْسَلمَ  َوَلوُ  يَػبػْ

 َّلَّْوِ ثََْْٖ َُِٔب ًَُٓظَلِّهبً ًٌَُٗهٌ ىُلًٍ كِْوِ اإلِجنََِْ ًَآرَْْنَبهُ اُزٌَّْهَاحِ ِْٖٓ َّلَّْوِ ثََْْٖ َُِٔب ُٓظَلِّهبً َٓوََّْْ اثِْٖ ثِؼَََِْ آصَبهِىِْْ ػَََِ ًَهَلَّْْنَب﴿ - ٙٗ

 ﴾ُِْٔزَّوِنيَُِ ًٌََْٓػِظَخً ًَىُلًٍ اُزٌَّْهَاحِ ِْٖٓ
َنا : أتبعنا على آاثر النبيْب الذين كانوا ٰبكموف ابلتوراة بعيسى بن مرٙب كأرسلناه عقبيهم أم  َوقَػفَّيػْ
قاً بعدىم  التػٍَّورىاًة : كلمة عربانية ٗبعُب الشريعة كأيضان عيسى )ع(   التػَّْورَاِة( ِمنْ  َيَدْيوِ  بَػْيَ  ِلَما )ُمَصدِّ

َناهُ كاف ٰبكم بتوراة موسى )ع(  : يعِب البشارة، فيو  و اإِلِْنيل َونُوٌر( ُىًدى ِفيوِ  اإِلِْنيلَ  )َوآتَػيػْ
قاً ىدل إٔب ا٢بق كنوره ييستضاء بو ُب إزالة الشبهات كإقامة منهج للا   ِمنْ  َيَدْيوِ  بَػْيَ  ِلَما )َوُمَصدِّ

ستثُب من اوراة ُب شرائعها ، إاٌل ما : موافقان ٤با سبقو من التتكرار لزايدة اإلقرار ميصىدًٌقان كال التػَّْورَاِة(
، ٤برسلْب كرساالهتم كلها ىدؼ كاحداألحكاـ ا٤بنسوخة ، لنكوف على يقْب أبف ىدؼ األنبياء كا

ىو ىداية اإلنساف إٔب للا كٯبعلو يسّب على منهج للا ا٤بستقيم ليناؿ سعادتو ُب الدنيا كاآلخرة 
كىقىٍاهي( ، كا٤بتقوف  للاى  ًإتػَّقىى ب ىداية كدراية كرعاية للمتقْب، )فىمىنٍ ككتا ِلْلُمتَِّقَي( َوَمْوِعَظةً  )َوُىًدى
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الذين أخلصوا العبودية  كحده فهم كحدىم ا٤بنتفعوف ٗبنهج للا كىداه ُب ٝبيع األدايف السماكية 
 ﴾ِللنَّاسِ  ُىًدى﴿، ِالبقرة/﴾ِلْلُمتَِّقيَ  ُىًدى﴿، كالقرآف ُّا٢بجرات/﴾أَتْػَقاُكمْ  اّلِلَِّ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإفَّ ﴿

 .ُٖٓالبقرة/
 ﴾اُْلَبٍِوٌَُٕ ىُْْ كَإًَُُْئِيَ اَُِّوُ ؤَٗيٍََ ثَِٔب َّؾٌُْْْ َُْْ ًََْٖٓ كِْوِ اَُِّوُ ؤَٗيٍََ ثَِٔب اإلِجنَِِْ ؤَىَُْ ًََُْْؾٌُْْْ﴿ - ٚٗ

 ﴾اَْلَُدى ُىوَ  اّلِلَِّ  ىُىدَ  ِإفَّ ﴿ك ما كاف إنزاؿ اإل٪بيل ااٌل ليعمل بو أىل اإل٪بيل كيهتدكا هبداه 
، عمبلن ٕباكمية للا كتسليمان ٢بكمو كسعيان ُب سبيل رضاه عز كجل ، كلو حكم أىل   ُٕاألنعاـ/

بركات  –كل الناس ُب العآب   –كتاب ٠باكم ٗبا فيو ببل ٙبريف لفتح للا عليهم كعلى الناس 
وكهم كلعاشوا إخواانن ُب الدين كُب ستقاـ سلاالسماء كرفع عنهم الظلم كأطمأنت قلوهبم بذكر للا ك 

 فَػْوِقِهمْ  ِمنْ  أَلَكُلوا َربِِّمْ  ِمنْ  ِإلَْيِهمْ  أُنِزؿَ  َوَما َواإِلِْنيلَ  التػَّْورَاةَ  َأقَاُموا أَنػَُّهمْ  َوَلوْ ﴿اإلنسانية كقولو 
: والفسق اْلَفاِسُقوَف( ُىمْ  ْولَِئكَ فَأُ  اّلِلَُّ  أَنَزؿَ  مبَا ََيُْكمْ  لَْ  )َوَمنْ  ٔٔا٤بائدة/ ﴾َأْرُجِلِهمْ  ََتْتِ  َوِمنْ 

: كالذم واآلية َلا داللة عامةا٣بركج عن طريق الشرع كعدـ الرعاية ابألحكاـ كا٢ببلؿ كا٢براـ ، 
يتعأب على منهج للا كيستكرب فسوؼ يلجأ إٔب القوانْب الوضعية فيتبع ىواه أك ىول غّبه كهناان 

 : )آفىةي ف غرر الكم ، ِٔص/ ﴾هللاِ  َسِبيلِ  َعنْ  فَػُيِضلَّكَ  اَْلََوى تَػتَِّبعْ  َوال﴿القرآف عن إتباع ا٥بول 
: كقد كصف الذين ٰبكموف بغّب ما أنزؿ للا بػ )الظا٤بْب ، الكافرين ،  فائدة .اٍلعىٍقًل ا٥ٍبىوىل(

الفاسقْب( فجمعوا صفات الشر كمفاتيح الضر من ٝبيع أطرافو ، سواء أكانوا يهودان أك نصارل أك 
ُغوفَ  اجْلَاِىِليَّةِ  َأَفُحْكمَ ﴿ .، كإ٭ٌبا خٌص أىل اإل٪بيل ابلذكر ألف ا٢بديث عنهممسلمْب  َوَمنْ  يَػبػْ
  .َٓا٤بائدة/ ﴾يُوِقُنوفَ  ِلَقْوـٍ  ُحْكماً  اّلِلَِّ  ِمنْ  َأْحَسنُ 

: ٰبمل الناس قهران على غّب شريعة ومعىن الظلم : الكفر رفض ألوىية للا كشريعتو ،معىن الكفر
: ا٣بركج عن منهج للا كإتباع غّب طريقو ، أم  ومعىن الفسقعة الفساد ُب حياهتم ، للا كإشا

: حكم للا كحكم ا١باىلية ، فمن أعرض عن حكم للا حكم ٕبكم ا١باىلية مهما   الكم حكماف
والظاملوف والكافروف ثبلثة  اْلَفاِسُقوَف( ُىمْ  فَُأْولَِئكَ  اّلِلَُّ  أَنَزؿَ  مبَا ََيُْكمْ  لَْ  )َوَمنْ  .٠بهااكاف لوهنا ك 

ُ( والسبب : إذا أطلق لفظ  أَنَزؿَ  مبَا ََيُْكمْ  لَْ  أوصاؼ تواردت على موصوؼ واحد )َوَمنْ  اّلِلَّ
وإذا أطلق  كما لو قيل فبلف كافر ، فهم منو أنو ٯبحد أصوؿ العقيدة ،  الكفر جمردًا عن القرينة

كلكن متهاكف كاترؾ العمل ابلفركع كبلن أك  فهم منو أنو مقر ابلدين أصوالن كفركعان لفظ الفسق 
أما إذا أضيف الفسق إىل بعضان، ىذا إذا أطلق كل من اللفظْب دكف أف يضاؼ إٔب شيء، 

 آََيتٍ  ِإلَْيكَ  أَنَزْلَنا َوَلَقدْ ﴿كقولنا فبلف فاسق العقيدة ، فيكوف ا٤براد ابلفسق الكفر كقولو   العقيدة
 وإذا أضيف الكفر إىل العمل ال إىل العقيدة،  ٗٗالبقرة/ ﴾اْلَفاِسُقوفَ  ِإالَّ  ِبَا َيْكُفرُ  َوَما بَػيَِّناتٍ 

 اّلِلََّ  فَِإفَّ  َكَفرَ  َوَمنْ  َسِبيبلً  ِإلَْيوِ  اْسَتطَاعَ  َمنْ  اْلبَػْيتِ  ِحج   النَّاسِ  َعَلى َوّلِِلَِّ ﴿فا٤براد منو الفسق كقولو 
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بحانو اترؾ ا٢بج ابلكفر مع أنو مؤمن ٔبميع ، فقد كصف س ٕٗآؿ عمراف/ ﴾اْلَعاَلِميَ  َعنْ  َغِِن  
: فيجوز إطبلقو على الكفر كالفسق  أما لفظ الظلماألحواؿ فيتعْب أف ا٤براد ابلكفر ىو الفسق، 

معان ، ألفَّ كبلن من الكافر كالفاسق قد ظلم نفسو كٞبٌلها من العذاب ما التطيق كقولو 
، كهبذا يتبْب أف الكفر كالفسق كالظلم ألفاظ كثّب ما  ِْٓالبقرة/ ﴾الظَّاِلُموفَ  ُىمْ  َواْلَكاِفُروفَ ﴿

ُ( أَنَزؿَ  مبَا ََيُْكمْ  لَْ  )َمنْ تتوارد ُب القرآف على معُب كاحد ، كعليو يصح أف يوصف هبا  كالقصد  اّلِلَّ
 .ستنكف عن ا٢بكماالتغليظ كالتشديد على من ٓب ٰبكم اب٢بق ، سواء أحكم ابلباطل أك 

 رَزَّجِغْ ًَال اَُِّوُ ؤَٗيٍََ ثَِٔب ثَْْنَيُْْ كَبؽٌُْْْ ػََِْْوِ ًَُٓئَِْْنبً اٌُِْزَبةِ ِْٖٓ َّلَّْوِ ثََْْٖ َُِٔب ُٓظَلِّهبً ثِبُْؾَنِّ اٌُِْزَبةَ بَُِْْيَ ًَؤَٗيَُْنَب﴿ - ٛٗ
 كِِ َُِْجًٌَُُِْْْ ًٌََُِْٖ ًَاؽِلَحً ؤَُّٓخً َُغَؼٌََُِْْ اَُِّوُ شَبءَ ًٌََُْ ًَِٓنْيَبعبً شِوْػَخً ِٓنٌُْْْ عَؼَِْنَب ٌٍَُُِّ اُْؾَنِّ ِْٖٓ عَبءَىَ ػََّٔب ؤَىٌَْاءَىُْْ

 ﴾رَقْزَِِلٌَُٕ كِْوِ ًُنزُْْ ثَِٔب كَُْنَجِّئٌُُْْ عَِْٔؼبً َٓوْعِؼٌُُْْ اَُِّوِ بََُِ اُْقَْْوَادِ كَبٍْزَجِوٌُا آرَبًُْْ َٓب
األصوؿ الثابتة غّب ا٤بتغّبة ٤با تقدمو من اآلية ذات مبُب دقيق كمعُب عميق ، ٰبفظ القرآف الكرٙب 

الكتب السماكية من التوراة كاإل٪بيل كموافقان ٥با قبل التحريف ، كٯبمع فيو القواسم ا٤بشَبكة ، 
كينسخ منها ما ىو قابل للتغيّب من الفركع ، ٗبا يبلئم سلوؾ التكامل اإلنسا٘ب ٗبركر الزمن كيبٌْب ما 

 بنفس الوقت بربامج كخطط أكثر َشوالن للحياة حٌب يناسب حاؿ حٌرؼ منها كأيٌب القرآف الكرٙب
 )َوأَنَزْلَنااإلنساف كمقدار دعمو ُب طريق التطٌور كالتكامل ٗبركر الزماف لذلك كصف نزكلو اب٢بق 

(  اْلِكَتابَ  ِإلَْيكَ  ٍيًمنان : ٧بافظان مراقبان ذا سلطة ، اب َعَلْيِو( )َوُمَهْيِمناً  كقولوِِبْلَقِّ عتباره أكمل ميهى
الرساالت كأكثرىا تفصيبلن فالقرآف إذا كاف مهيمنان كمسيطران كذا سلطة فكرية كعلمية كعقائدية 
على كل كتاب ٠باكم ُب ا٤باضي ، فهو من ابب أكٔب أف يكوف لو ا٥بيمنة كالقدرة كالسيطرة 

اف الذم يفرؽ بْب ا٤بعنوية كالفكرية كالعقائدية على كل كتاب الحق كحإب !! فيكوف القرآف الفرق
ا٢بق كالباطل كٲبيز بْب ما يينسب إٔب للا تعأب )كإٔب دينو( حقان كصدقان ، كما ينسب إٔب للا تعأب 

 ﴾َنِذيراً  ِلْلَعاَلِميَ  لَِيُكوفَ  َعْبِدهِ  َعَلى اْلُفْرقَافَ  نَػزَّؿَ  الَِّذي تَػَباَرؾَ ﴿فَباءن كقولو ا)كإٔب دينو( كذابن ك 
نَػُهمْ  بَػْغياً  اْلِعْلمُ  َجاَءُىمْ  َما بَػْعدِ  ِمنْ  ِإالَّ  َفرَُّقواتػَ  َوَما﴿، ُالفرقاف/ ، فيكوف القرآف  ُْالشورل/ ﴾بَػيػْ

الكرٙب من جهة يصدؽ الرساالت السماكية السابقة كمن جهة أخرل يسمو عليها كيهيمن كلو 
فهو األمْب  الوالية كالتمكْب كا٥بيبة كالقدرة أيضان على كل ما ينتجو البشر من أنظمة كضعية ،

.إْب على ما كاف قبلو من الكتب .العاـ كلو ا٥بيبة كالسلطاف العلمي كا٤بعنوم كالعقائدم كاألخبلقي
كعلى ما يكوف بعده من نتاجات فكرية كتطورات علمية ، ككأنو لو السلطة ُب ا٢بجة كالسلطة ُب 

كمواكبة التقٌدـ مع كلًٌ زماف ا٤براقبة كالسلطة ُب الفكر ا٤بتطٌور ، لذلك القرآف يدفع ٫بو ا٢بداثة 
 ﴾ِلْلَعاَلِميَ  ِذْكرٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإفْ ﴿كمكاف كينفع كلَّ جيل ، لذلك صار دستور اإلنساف ُب العآب 

  .ٕٖص/
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 : عن النيب )ص(
يتعمق ، فيكوف : فل فليثوِّر ،ِْْٓكنز العماؿ خرب  (كىاآلًخرًٍينى فػىٍليػيثػىوًًٌر اٍلقيٍرآفى  األىٌكًلٍْبى  ًعٍلمى  أىرىٍادى  )مىنٍ 

ينُ  َذِلكَ ﴿القرآف الصورة األخّبة ا٤بتألقة لدين للا  : من القيمة العليا القّيم،  َْيوسف/ ﴾اْلَقيِّمُ  الدِّ
كالقيمومة الكربل على ٝبيع الكتب السماكية السابقة كٝبيع األنظمة الوضعية ، كيكوف القرآف 

ستقامتو كىو نظاـ سعادتو اياتو كىدايتو ك ا٤برجع األخّب ُب حياة اإلنساف على األرض ألنو منهج ح
َيانً ﴿عتبار القرآف ُب االدنيا كاآلخرة ، ببل تبديل كال ٙبويل بعد ذلك كال تعديل ، اب  ِلُكلِّ  تِبػْ

 ﴾َشْيءٍ  ِمنْ  اْلِكَتابِ  ِف  فَػرَّْطَنا َما﴿، ك ُُُيوسف/ ﴾َشْيءٍ  ُكلِّ  َوتَػْفِصيلَ ﴿، ٖٗالنحل/ ﴾َشْيءٍ 
فيكوف )القرآف ميزاف ،  ِْفصلت/ ﴾َخْلِفوِ  ِمنْ  َوال َيَدْيوِ  بَػْيِ  ِمنْ  اْلَباِطلُ  تِيوِ أيَْ  ال﴿،  ّٖاألنعاـ/

  .ختبلؼ ٯبب أف يرد إٔب ىذا الكتاب ليفصل فيو اب٢بقاككلُّ  ستوّف(ادقيق : فمن وّّف ، 
الكتب : ا٤براد ابلكتاب األكؿ القرآف ، كا٤براد ابلكتاب الثا٘ب جنس الكتاب الشامل ١بميع فائدة

السماكية كمنها التوراة كاإل٪بيل ، كٝبيع الكتب الوضعية كالنظرايت ذات األبعاد ا٤بختلفة كا٤بتنوعة 
ُب طرحها، كالقرآف يهيمن عليها ٕبجتو كبرىانو كبيانو الذم يبهر اإلنساف ، ألف للا ٝبع فيو 

على كلًٌ كتاب حٌب  ٧باسن ما قبلو كزاده من الكماالت ا٤بتألقة ما ليس ُب غّبه ليكوف مهيمن
 ثَّ  آََيتُوُ  ُأْحِكَمتْ  ِكَتابٌ ﴿يكوف دستور حياة ٝبيع البشرية بكافة أجيا٥با كأدايهنا كأجناسها 

َلتْ  نَػُهمْ  )فَاْحُكمْ ،  ُىود/ ﴾َخِبريٍ  َحِكيمٍ  َلُدفْ  ِمنْ  ُفصِّ ُ( أَنَزؿَ  مبَا بَػيػْ فالقرآف حق فيما كافق  اّلِلَّ
ستثناء ايما خالفو لكونو مهيمنان عليو ، فأحكم بْب الناس ببل مابْب يديو من الكتاب ، كحق ف

 َعمَّا َأْىَواَءُىمْ  تَػتَِّبعْ  َوال)،  ِّيونس/ ﴾الضَّبلؿُ  ِإالَّ  اْلَقِّ  بَػْعدَ  َفَماَذا﴿هبذا ا٢بق ا٤بطلق ا٤بؤثر 
، فالسبيل ا٢بق  فأعرض عن ىؤالء ا٤بنافقْب كاليهود فيما حرفوا كبدلوا ُب دينهم (اْلَقِّ  ِمنْ  َجاَءؾَ 

 يُػتػََّبعَ  َأفْ  َأَحق   اْلَقِّ  ِإىَل  يَػْهِدي َأَفَمنْ  ِلْلَحقِّ  يَػْهِدي اّلِلَُّ  ُقلْ ﴿إتباع ا٢بق ، كا٢بق أحق أف يٌتبع 
النيب  َأْىَواَءُىْم( تَػتَِّبعْ  )َوال،  ّٓيونس/ ﴾ََتُْكُموفَ  َكْيفَ  َلُكمْ  َفَما يُػْهَدى َأفْ  ِإالَّ  َيِهدِّي ال َأمَّنْ 

ص( ال ٰبكم إاٌل اب٢بق كال يتسامح فيو ك٧باؿ أف يتبع ىول ٨بلوؽ ، كيف كأقوالو كأفعالو سٌنة )
تتبع كميزاف يقاس بو ا٢بق كالعدؿ ، كلو إفَبض أف ٨بادعان حاكؿ أف ٱبدع الرسوؿ )ص( فا 

َناؾَ  َأفْ  َوَلْوال﴿يسدٌده  ، التأكيد عليو من  ْٕاإلسراء/ ﴾َقِليبلً  َشْيئاً  ِإلَْيِهمْ  تَػرَْكنُ  ِكْدتَ  َلَقدْ  ثَػبػَّتػْ
ٍارىة( ايىٍ  كىًإ٠ٍبىًعيٍ  أىٍعًِبٍ  إبًًاٌيٍؾً اٍلقيٍرآفى نػىزىؿى ) عن اإلماـ الصادؽ)ع(، ابب التحذير لو كلنا   جى

 .حٌب نكوف على حذرو شديد من إتباع أىواءىم ،ُّٔ/ِالكاُب
تَػُغوفَ ﴿ يعاً  ّلِِلَِّ  اْلِعزَّةَ  فَِإفَّ  اْلِعزَّةَ  ِعْنَدُىمْ  أَيَػبػْ  ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا ِلُكلٍّ )، كقولو  ُّٗالنساء/ ﴾مجَِ

َهاجاً  : السبيل ا٤بوصوؿ إٔب ا٤بطلوب ، يقاؿ شريعة للا ىي الطريقة اإل٥بية  الشريعةشرعة من  (َوِمنػْ
ٌّ للناس( جعلنا شريعة كطريقان كاضحان  إٔب  ا٤بوصلة إٔب رضا للا، لكيلًٌ أٌمة من األمم )كا٣بطاب عا

الكماؿ خاصان بتلك األمة يعرفوف بو ا٢ببلؿ كا٢براـ ، فكانت شريعة ُب الفركع ال ُب األصوؿ 
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َهاجاً )كالعقيدة ألف أغلبها مشَبكة بْب األدايف  فصار دين  .سنة كقانوانن كاضحان ٯبرم عليو (َوِمنػْ
كاحد ، ألنو اثبت ، : دين للا منهاج مبعىن، هللا منهاجًا واحدًا والشريعة َمتلفة بي األدَيف

ينَ  ِإفَّ ﴿متألق ، متفق عليو ُب ٝبيع األدايف    .ُٗآؿ عمراف/ ﴾اإِلْسبلـُ  اّلِلَِّ  ِعْندَ  الدِّ
م ٤بنهج للا الذم يعتمد األصوؿ كالعقائد كالتوحيد كالنبوة كا٤بعاد ، كىذا ال يٗبعُب التسل :اإلسبلـ

شرائع ٨بتلفة مرنة غّب اثبتة، لذلك تركت ختبلؼ األنبياء )ع( ، كأيضان دين للا ٱبتلف عليو اب
الشريعة اإلسبلمية مناطق فراغات لتيملئ من العلماء العاملْب اجملتهدين ٗبركر األايـ كتطٌور 
األحداث، كىذه الشرائع ٨بتلفة ُب فركعها بْب األدايف الرئيسة كاليهودية كا٤بسيحية كاإلسبلـ ، 

ستعداداهتا اختبلؼ األمم كطبائعها ك االرسل مع ختبلؼ كفيها حكم ا٢ببلؿ كا٢براـ ٚبتلف اب
 (َواِحَدةً  أُمَّةً  جَلََعَلُكمْ  اّلِلَُّ  َشاءَ  َوَلوْ )كظركؼ زماهنا ، كبذلك أغلق للا تعأب مداخل الشيطاف كلها 

ستعداد اذات شريعة كاحدة كمنهاج كاحد تعملوف بو ، كىذا يقتضي أف يكوف ٝبيع الناس على 
ستعدادىا عند مستول معْب كالنحل كللا ال يريدان  اا٤بخلوقات الٍب يقف  كاحد ، فتكونوف كسائر

سن التصرؼ عن حرية ، كنطيعو عن  كذلك ، بل يريد أف نؤمن عن قناعة كنستقيم ببل إكراه ، ك٫بي
ُلوَُكمْ  َوَلِكنْ )علم  ؟ ا١بواب : ىو تعدد ما الكمة ف تعدد الشرائع السماوية (آاَتُكمْ  َما ِف  لِيَػبػْ

بليات اإلنساف كتفاكت قدراتو كمتناسبة مع العصور الٍب نزلت فيها كما ٰبصل ابلضبط للمراحل قا
التعليمية الٍب ٲبر هبا الشاب ُب مدرستو ، كذلك ليكوف إمتحاف لئلنساف فيما أعطاه للا من النعم 

ن الطيب كتتبْب ا٤بختلفة ، ُب مواقف ا٢بياة ا٤بتعددة ، ُب األعماؿ ا٤بتنوعة كبذلك يتميز ا٣ببيث م
 َلوُ  فَِإفَّ  ِذْكِري َعنْ  َأْعَرضَ  َوَمنْ  ، َيْشَقى َوال َيِضل   َفبل ُىَدايَ  اتػََّبعَ  َفَمنْ ﴿السعادة من الشقاء 

ختبار ، كتنوع الببلء يتناسب ختبلؼ االاختبلؼ النعم يستدعي اك  ُِْ-ُِّطو/ ﴾َضنكاً  َمِعيَشةً 
ختبار تتبْب حقائق الناس كيف يعملوف، ( ابالى َقَدِر الطَّباْعِ اْلَببَلُء َعلَ عتبار )مع تنوع الطبائع اب

كتبتلى كل أمة ٕبسب ما تقتضيو حكمة للا ، كٲبتحن كل إنساف ٗبا يليق بو كليحصل التنافس 
بْب األمم ، فكل أمة ٙبرص على سبق غّبىا بوسائل التطٌور ، ككذلك تسابق األفراد عندئذو يكوف 

ية إنتاجية انفعة بعيدان عن الفراغ كالبطالة كا١بهل كالفقر ، فإذا كاف اإلنساف دائمان ُب مسؤكل
 .لئلنساف حرية كافية أف ٱبتار كقدرة هبا يفعل أك يَبؾ كعقل ٲبيز كيفكر

ختياره ، كللا تعأب يعاملنا اختياره كقصده كىو مسؤكؿ ك٧باسب على ا: ليعمل كل على إذف
ن عمبلن(، كللا يعلم السٌر كأخفى ، كلكنو سبحانو جعل معاملة السيد ا٤بخترب لعبيده )أيهم أحس

َراتِ  فَاْسَتِبُقوا)ا١بزاء على قدر العمل   ﴾اْلُمَقرَّبُوفَ  ُأْولَِئكَ  ، السَّاِبُقوفَ  َوالسَّاِبُقوفَ ﴿ (اْْلَيػْ
،  الدنيوية واألخروية ،املادية واملعنوية ، فتسابقوا ُب ا٣بّبات على إطبلؽ معناىا ُُ-َُالواقعة/

مع النفس كمع للا كمع الناس ، تسابقوا إليها تسابق الذم يريد الفوز فبل يسبقو أحد كال تتأخركا 
، تسابقوا إبتباع الشريعة ا٢بقة كا٤بنهج ا٢بق ا٤بهيمن على كافة الشرائع كا٤بناىج ا٤بختلفة ، كأٮبا 
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كال ،ْٖطو/ ﴾لِتَػْرَضى َربِّ  ِإلَْيكَ  َوَعِجْلتُ ﴿التسابق ُب أداء الصبلة ُب كقت فضيلتها  كقولو 
 ،ْٔاألنفاؿ/ ﴾ِرَُيُكمْ  َوَتْذَىبَ  فَػتَػْفَشُلوا تَػَناَزُعوا َوال﴿تشتغلوا اب٣ببلفات بينكم فتختلف قلوبكم 

يعاً  َمْرِجُعُكمْ  اّلِلَِّ  ِإىَل ) البد من العودة إٔب للا للجزاء على ضوء  (ََّتَْتِلُفوفَ  ِفيوِ  ُكنُتمْ  مبَا فَػيُػنَػبُِّئُكمْ  مجَِ
 َوِف ﴿جعلوا دين للا الواحد يوحدكم لتتنافسوا ُب ا٣بّبات ال لتشغلكم ا٣ببلفات اعماؿ ، فاأل

عن ، ُٔالصافات/ ﴾اْلَعاِمُلوفَ  فَػْليَػْعَمل َىَذا ِلِمْثلِ ﴿، ِٔا٤بطففْب/ ﴾اْلُمتَػَناِفُسوفَ  فَػْليَػتَػَناَفسْ  َذِلكَ 
انىًبيًٌ  بػىٍعدى  أيمَّةه  ٍختػىلىفىتٍ اً  : )مىاٍ اإلماـ علي )ع( اٍ  أىٍىلي  ظىهىرى  ًإالَّ  هى اٍ  أىٍىلً  عىلىىٍ  ابىًٍطًلهى  (إاٌل ما شاء للا حىقًٌهى

 .ُُٖ/ٓشرح النهج
 كَبػَِْْْ رٌٌَََُّْا ْٕكَةِ بَُِْْيَ اَُِّوُ ؤَٗيٍََ َٓب ثَؼْغِ ػَْٖ َّلْزِنٌُىَ ؤَْٕ ًَاؽْنَهْىُْْ ؤَىٌَْاءَىُْْ رَزَّجِغْ ًَال اَُِّوُ ؤَٗيٍََ ثَِٔب ثَْْنَيُْْ اؽٌُْْْ ًَؤَْٕ﴿ - ٜٗ

 ﴾َُلَبٍِوٌَُٕ اُنَّبًِ ِْٖٓ ًَضِرياً ًَبَِّٕ مٌُُٗثِيِْْ ثِجَؼْغِ ُّظِْجَيُْْ ؤَْٕ اَُِّوُ ُّوِّلُ ؤَََّٗٔب
ألٮبية ا٤بطلب أٌكد عليو ككرره على لزـك ا٢بكم بينهم ٗبا أنزؿ للا هبذا القرآف ا٢بكيم ، كال يسبقكم 

امان كقائدان كىاداين كاإلعراض عن األىواء ا٤بصلحية كالقوانْب الوضعية ابلعمل بو غّبكم، فإٚبذكه إم
كلزـك ا٢بذر ُب عملية تطبيق القرآف من  ِإلَْيَك( اّلِلَُّ  أَنَزؿَ  َما بَػْعضِ  َعنْ  يَػْفِتُنوؾَ  َأفْ  )َواْحَذْرُىمْ 

لمية كالعملية ا٣بداع كالتلفيق كالتفسّب ابلرأم كالتحايل على شيء من أحكاـ القرآف ، كالدقة الع
ُب تنفيذىا حٌب كلو أٌدل ذلك إٔب إعراض أك نفور من ًقبل ذكم ا١باه كالسلطة كأصحاب النفوس 

َا فَاْعَلمْ  تَػَولَّْوا )فَِإفْ ا٤بريضة  فإف أعرضوا عن حكم القرآف  ُذنُوِبِْم( بِبَػْعضِ  ُيِصيبَػُهمْ  َأفْ  اّلِلَُّ  يُرِيدُ  َأمنَّ
٭ٌبا يريد للا أف يعاقبهم ببعض نفوسهم ا٤بريضة كىو عقاب الضبلؿ ، كأرادكا غّبه ، فإعلم اي دمحم إ

فإف للذنوب عقوابت عاجلة كآجلة كمن أعظم العقوابت أف يتزٌين لو سوء عملو فّباه حسنان كقولو 
 الرَّْْحَنُ  َلوُ  ُددْ فَػْلَيمْ  الضَّبلَلةِ  ِف  َكافَ  َمنْ  ُقلْ ﴿،  ٖفاطر/ ﴾َحَسناً  فَػَرآهُ  َعَمِلوِ  ُسوءُ  َلوُ  زُيِّنَ  َأَفَمنْ ﴿

أكثر الناس خارجوف عن طاعة رهبم فسقوا عن  (َلَفاِسُقوفَ  النَّاسِ  ِمنْ  َكِثرياً  َوِإفَّ )، ٕٓمرٙب/ ﴾َمّداً 
 ﴾جِتَارَتُػُهمْ  َرْبَتْ  َفَما ِِبَْلَُدى الضَّبلَلةَ  اْشتَػَرْوا الَِّذينَ  ُأْولَِئكَ ﴿تبعوا سخطو اأمره كخالفوا ىداه ك 

:  فائدة .الرَّدىل( ًإٔبى  الضَّبلىؿي  ًبوً  ٯبىيرُّ  ا٥ٍبيدىل ًبوً  يىٍستىًقٍيمي  الى  : )كىمىنٍ ٕٛ هنج الببلغة خطبةف،  ُٔالبقرة/
داللة على كجوب اإلعراض عن أىل البدع كالضبلؿ كذكم األىواء  َأْىَواَءُىْم( تَػتَِّبعْ  )َوالُب اآلية 

 كللا لىتيميػَّزيفَّ  لىتيمىحَّصينَّ كللاً  : )كللاادؽ )ع( وعن اإلماـ الص. كترؾ ٨بالطتهم ، .كالفساد كالتخٌلف
ٍر( ، كالنيب )ص(  كإ٭ٌبا يتبع ىدل للا ، )ال يتبع أىواءىم( لىتيغربػىلينَّ حىٌبَّ الى يػىبػٍقىى ًمٍنكيمي ًإالَّ األىٍندى

 .كىذا من ابب ٙبذير لنا من اإل٬بداع أبىل الباطل
 ﴾ٌُّهِنٌَُٕ ُِوٌٍَّْ ؽٌُْٔبً اَُِّوِ ِٖٓ ؤَؽََُْٖ ًََْٖٓ جْـٌََُّٕ اُْغَبىَِِِّْخِ ؤَكَؾٌَُْْ﴿ - ٓ٘

: كل حكم  اجْلَاِىِليَّةِ  ُحْكمَ ستنكار قرآ٘ب يستمد أتييده من الفطرة اإلنسانية اإستفهاـ توبيخي ك 
ُغوفَ للا ، فيو جور كظلم كعدكاف كيكوف منشأه العناد كالطغياف ،  أىنزىؿى  بغّب مىا : يطلبوف  يَػبػْ
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:  اجلاىليةغبوف كل حكم ٱبالف حكم للا فهو حكم ا١باىلية سواء القدٲبة أك ا٢بديثة ، إذف كير 
ىي حكم البشر للبشر ألهنا ىي عبودية البشر للبشر كا٣بركج من عبودية للا كاإلٲباف بعبودية 

ية الٍب البشر للبشر من دكف للا ، كالذم ال يبتغي حكم للا يبتغي حكم ا١باىلية كيعيش ُب ا١باىل
٫براؼ ُب كل اتعتمد ا٥بول كمتابعة النفس األمارة ابلسوء ، كىذا ال ٱبص زمن معْب كإ٭ٌبا ىو 

ستنكار اُب اإلسبلـ ، كىذا مفرؽ الطريق ، ٍب يسأ٥بم سؤاؿ  ستقامةزماف كمكاف مقابل اال
 ِلَقْوـٍ  ُحْكماً  اّلِلَِّ  ِمنْ  َأْحَسنُ  )َوَمنْ بتغائهم حكم ا١باىلية ، كسؤاؿ تقرير ألفضلية حكم للا ال

ال أحدى أحسني حكمان من حكم للا تعأب لقـو يذعنوف لدين للا ألنو حكم جامع بْب  يُوِقُنوَف(
، كإ٭ٌبا أطلق َأْحَسُن(  )َوَمنْ منتهى العدؿ كا٢بق من ا٢باكم كالقبوؿ من اكـو لو كاكـو عليو 

 .ٯبمع ا٢بسن من ٝبيع جوانبو ُب الدنيا كاآلخرةا٢بسن ألف حكم للا تعأب يعلو كال ييعلى عليو ، ك 
ا١بٍىاًىًليًَّة( لقـو يتدبركف  كحيٍكمي  للاً  لقـو يفرقوف بْب ا٢بكمْب )حيٍكمي  يُوِقُنوَف( )ِلَقْوـٍ كخصص 

األمور بركية كعلم فيعلموف يقينان أف حكم للا عز كجٌل أحسن األحكاـ كأعد٥با كفائدهتا على 
ا٤بلفت للنظر أف القرآف ال يضع أم فاصل بْب حكم للا  -ٔ: فائدة  .ا٤بدل القصّب كالطويل

كحكم ا١باىلية ، ٩با يدؿ أف كل حكم فيو صبلح للناس فهو حكم للا سواء كرد فيو نص من 
عتداء فإنو حكم ا١باىلية ألنو خركج عن ا٢بق الكتاب كالسنة أـ ٓب يرد ، ككل ما فيو ضرر للناس اب

ٍاًف :  : )ا٢ٍبيٍكمي عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  كالعدؿ كال يرضاه للا ٍن  ا١بٍىاًىًليَّةً  كحيٍكمي  للاً  حيٍكمي حيٍكمى ، فىمى
: )أىبٍػغىضي النٍَّاًس ًإٔبى للًا عن النيب )ص( ،َْٔ/ُنور الثقلْب( ا١بٍىاًىًليَّةً  ٍكمً ، حىكىمى ًٕبي  للاً  حيٍكمي أىٍخطىأى 

تىًغٍي ُب اإًلسٍ  ٍاًىًليىةو(عىزَّ كىجىلَّ مىٍن يػىبػٍ ما ٓب ٰبسم ضمّب ا٤بؤمن ُب  -ٕ .َِٗ/ِالدر ا٤بنثور بلـى سينَّةن جى
ىذه القضية فلن يستقيم لو ميزاف كلن يتضح لو منهج كلن يفرؽ ُب ضمّبه بْب ا٢بق كالباطل كلن 

 َعنْ  َحيَّ  َمنْ  َوََيَْيا بَػيَِّنةٍ  َعنْ  َىَلكَ  َمنْ  لِيَػْهِلكَ ﴿يطمئن لو قلب كلن يستقر لو فكر ك عقيدة ! 
رَ ﴿، ككقولو  ِْاألنفاؿ/ ﴾بَػيَِّنةٍ  ُغوفَ  اّلِلَِّ  ِدينِ  َأفَػَغيػْ  َطْوعاً  َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ  ِف  َمنْ  َأْسَلمَ  َوَلوُ  يَػبػْ

 .ّٖآؿ عمراف/ ﴾يُػْرَجُعوفَ  َوِإلَْيوِ  وََكْرىاً 
 َّيْلُِ ال اَُِّوَ بَِّٕ ِٓنْيُْْ كَةَِّٗوُ ِٓنٌُْْْ َّزٌَََُّيُْْ ًََْٖٓ ثَؼْغٍ ؤًََُِْْبءُ ثَؼْؼُيُْْ ؤًََُِْْبءَ ًٍَاُنَّظَبهَ اَُْْيٌُكَ رَزَّقِنًُا ال آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٔ٘

 ﴾اُظَّبُِِٔنيَ اُْوٌََّْ
اآلية من الفكر ا٢بركي ُب القرآف الكرٙب ، ا٣بطاب خاص اب٤بؤمنْب ليكونوا على حذر شديد من 

سر كابطنو يضر ، كإف نزلت اآلية ُب خصوص السبب كلكن أريد خطر مرير خادع ظاىره يغر كي
ٝبع كٌٕب كىو ا٤بعْب  )َأْولَِياَء(عتماد على الشيء إلعداده ألمر : اال اإلَّتاذمنها عمـو ا٤بعُب ، 

رتفاع ا٤بوانع كا٢بجب بينهما ، اقَباب من الشيء يوجب ا:  الواليةكالنصّب كىو مشتق من مصدر 
ومعىن الوالية ف . كلو معا٘ب كاسعة ، .بوب كا٤بطاع كالصديق كا٤بتحالففالوٕب ىو الناصر كا
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: ىو التناصر كالتحالف مع اليهود كالنصارل الذم طابعهم العداء لئلسبلـ، فتكوف عبلقة اآلية
كثيقة قلبية معهم فأكوف جزءان منهم ، ٩با ٯبعل ابة كالنصرة كا٤بعاكنة على الباطل من آاثرىا كقولو 

تَػُغوفَ  اْلُمْؤِمِنيَ  ُدوفِ  ِمنْ  َأْولَِياءَ  اْلَكاِفرِينَ  يَػتَِّخُذوفَ  ِذينَ الَّ ﴿  ّلِِلَِّ  اْلِعزَّةَ  فَِإفَّ  اْلِعزَّةَ  ِعْنَدُىمْ  َأيَػبػْ
يعاً  ختبلؼ معهم ، فيكوف البقاء معهم نسحاب أك اال، فبل يبقى ٦باؿ لبل ُّٗالنساء/ ﴾مجَِ

ف اإلنساف ضعيفان كذليبلن كال ينبغي للمؤمن أف يذؿ نسحاب منهم مشكلة، كهبذا يكو مشكلة كاال
  .نفسو ، فيخوف نفسو كدينو كأمتو ، كٱبسر دنياه كآخرتو

..إْب .: ليس ا٤براد منع ا٤بسلمْب من إقامة أية عبلقات ٘بارية كإجتماعية كسياسية كإقتصاديةاملعىن
الء أك اإلعتماد عليهم ُب مع اليهود كالنصارل ، بل ا٤بقصود منع ا٤بسلمْب من التحالف مع ىؤ 

 ِإلَْيِهمْ  تُػْلُقوفَ  َأْولَِياءَ  َوَعُدوَُّكمْ  َعُدوِّي تَػتَِّخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػ َها َيَ ﴿مواجهة األعداء كقولو 
َهاُكمْ  ال﴿، كما حٌدد سبحانو ا٤بعاشرة معهم فقاؿ  ُا٤بمتحنة/ ﴾ِِبْلَمَودَّةِ   لَْ  الَِّذينَ  َعنْ  اّلِلَُّ  يَػنػْ

ينِ  ِف  يُػَقاتُِلوُكمْ   َيُِب   اّلِلََّ  ِإفَّ  ِإلَْيِهمْ  َوتُػْقِسطُوا تَػبَػر وُىمْ  َأفْ  ِدََيرُِكمْ  ِمنْ  َُيْرُِجوُكمْ  َولَْ  الدِّ
شركط ا٤بعاشرة ىي أف ال يقاتلوكم ُب الدين كٓب ٱبرجوكم من دايركم كٓب  .ٖا٤بمتحنة/ ﴾اْلُمْقِسِطيَ 

 ِإمنََّا﴿مسلمْب كيكوف التعايش السلمي معهم ك٥بم دينهم كلنا دين يظهر عليهم العداء كالكراىية لل
َهاُكمْ  ينِ  ِف  قَاتَػُلوُكمْ  الَِّذينَ  َعنْ  اّلِلَُّ  يَػنػْ  َأفْ  ِإْخَراِجُكمْ  َعَلى َوظَاَىُروا ِدََيرُِكمْ  ِمنْ  َوَأْخَرُجوُكمْ  الدِّ
ُمْ  َوَمنْ  تَػَولَّْوُىمْ   عن اإلماـ الصادؽ)ع(:، اإًلٍسبلىـي ًدٍيني ٧بىىبَّةو  ٗا٤بمتحنة/ ﴾وفَ الظَّاِلمُ  ُىمْ  فَُأْولَِئكَ  يَػتَػَوَلَّ

ٍل الدًٌٍيني ًإالَّ ا٢ٍبيبُّ ؟) ليفو  ،ِّٕ/ٗٔالبحار (كىىى آتى يػٍري  ،كاإًلٍسبلىـي ًدٍيني أيٍلفىةو كى ٍلىفي  النٍَّاسً  كخى مىٍن أيى
ٍلىفيوي  يػٍرى  كىالى  ،النٍَّاسى كالنٍَّاسي أتى ٍلى  الى  ًفٍيمىنٍ  خى ، كاإلسبلـ ينطلق من قاعدة  كىال في أيى : عن النيب )ص(يػيٍؤلىفي

بػُّهيم للاً  ًعيىٍاؿي  كيلُّهيمٍ   ٍلقي )ا٣بي  أما سبب النهي ُب  ،ُْٔ/ِالكاُب أىنٍػفىعيهيم لًًعيالًًو( إٔبى للاً  كىأىقٍػرىبػيهيٍم كىأىحى
هم أنصار بعض كيكونوف يدان بعض (بَػْعضٍ  َأْولَِياءُ  بَػْعُضُهمْ )كالء ا٤بؤمنْب لليهود كالنصارل كوهنم 

كاحدة على من سواىم ، فهم األعداء على ا٢بقيقة كال يبالوف بضركم ، فإذا حققوا بعضهم أكلياء 
بعض ٩با ٰبفز ا٤بسلمْب أف يكونوا بعضهم أكلياء بعض أيضان ، فبل ٯبوز أف يكوف كالء ا٤بسلم 

، فأىل الكتاب ىم الذين كانوا كمناصرتو كمناصحتو لغّب ا٤بسلمْب فبل ينصركنكم على أنفسهم 
٫برافهم العقائدم ا، ٍب أف  ُٓالنساء/ ﴾َسِبيبلً  آَمُنوا الَِّذينَ  ِمنْ  َأْىَدى َىُؤالءِ ﴿يقولوف للذين كفركا 

ال يبقي فيهم ٧ببلن للوالء كال للثقة الكاملة هبم كيتضامنوف كيتحدكف ُب معسكر كاحد ضد 
ُمْ  َوَمنْ )اإلسبلـ  ُهمْ  فَِإنَّوُ  ِمْنُكمْ  يَػتَػَوَلَّ كمن ينصرىم أك يستنصر هبم من دكف ا٤بؤمنْب كىم أعداء  (ِمنػْ

فإنو ُب ا٢بقيقة منهم ال منكم ، ألنو معهم عليكم كىذا ال يقع من مؤمن صادؽ ، فإف من تؤب 
 .ومن أحب عمل قـو أشرؾ ف عملهمقومان منهم ٢بق هبم ، 

 (الظَّاِلِميَ  اْلَقْوـَ  يَػْهِدي ال اّلِلََّ  إفَّ )ِ  ِْْٖٔلعماؿ خربكنز ا  (بى أحى  نٍ مى  عى مى  رءي مى ػ)العن النيب )ص(: 
سب على ا٤بؤمنْب فاإلٲباف منو  فإف من يتؤب أعداء اإلسبلـ كيتعاكف معهم ابإلٍب كالعدكاف ٩بن ٰبي

 اْلَقْوـَ  يَػْهِدي ال اّلِلََّ  )ِإفَّ براء ، بل من يتؤب الظا٤بْب ىو مثلهم ُب الظلم بل ىو ظلم عظيم 
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ألنفسهم ألهنم حرموا أنفسهم لذة ا٥بداية ، كظلموا قومهم ٗبوالهتم للظا٤بْب الذين  لظَّاِلِمَي(ا
  .ْٓا٤بائدة/ ﴾الظَّاِلُموفَ  ُىمْ  فَُأْولَِئكَ  اّلِلَُّ  أَنَزؿَ  مبَا ََيُْكمْ  لَْ  َوَمنْ ﴿يعادكف اإلسبلـ ، 

 بَػْعُضُهمْ )ء كلكن األىداؼ كاحدة داللة اآلية أف الكفر ملة كاحدة كإف تعددت األ٠با -ٔ: فائدة
ىناؾ فارؽ بْب دعوة السماحة كا٢بب الٍب ىي طابع اإلسبلـ العاـ ، كدعوة  -ٕ،  (بَػْعضٍ  َأْولَِياءُ 

ستكبار الذين تدؿ اآلية أف عمبلء اال -ٖالوالء لليهود كالنصارل الذم ٰبٌذر منو القرآف الكرٙب ، 
:  والية الكافر مفهـو نسيب -٤ٗبستكربين أنفسهم ، ٰبرسوف مصا٢بو ىم أشد جرمان كخطران من ا

 -أوالية خفيفة ومتذبذبة وعميقة مبعىن : ٥با حاالت ٨بتلفة حسب ظركفها ا٤بوضوعية ، ىناؾ 
والية  -سطحية مسموح هبا ضمن العبلقات اإلجتماعية أك اإلقتصادية ، ب والية خفيفة

نتماء كال خالص الوفاء ُب العمل ابل كالء كال تكتيكية ٥با صداقة ك٧ببة كعبلقة سياسية ب متذبذبة
معهم من أجل التمٌكن ُب خدمة اجملتمع اإلسبلمي ، كىذه كالية جزئية مصلحية مؤقتة كنسبية 
كتبُب على ا٢بذر كا٣بطر ، كٕباجة إٔب كفاءة عالية ُب العلم كالدين كالقدرة كالقوة كالوعي 

كإتباع ُب الشكل كا٤بضموف ، ُب  والية عمالة(والية عميقة اتمة ) -جستشارة ا٤بستمرة، كاال
القوؿ كالعمل ، كتكوف مصاّب مشَبكة بْب ا٤بستكرب القوم كالعميل الذليل الضعيف ، يبدأ يوإب 
ُب ابوب كيصطدـ ُب اذكر كيرتكب ا٤بكركه كاٌرـ ، فيكوف دينو تبعان لدنياه فيكوف كاحد منهم 

ُمْ  َوَمنْ ) ُهمْ  فَِإنَّوُ  ِمْنُكمْ  يَػتَػَوَلَّ  .كىذه ا٢بالة ا٤بتجاكزة للحدكد ا٤بنهي عنها ُب اآلية )كللا أعلم( (ِمنػْ
نْػَيا اْلََياةُ  َوَغرَّتْػُهمْ  َوََلْواً  َلِعباً  ِدينَػُهمْ  اَّتََُّذوا الَِّذينَ  َوَذرِ ﴿كقولو  -٘ ف غرر ،  َٕاألنعاـ/ ﴾الد 

ٍاًدمىان  ميٍلكىوي  جىعىلى  : )مىنٍ الكم ٍاًدمان  ًديٍػنىوي  جىعىلى  كىمىنٍ  ، سيٍلطىٍافو  كيلُّ  لىوي  ًإنٍػقىٍادى  وً ًلًديٍنً  خى  طىًمعى  ًلميٍلًكوً  خى
( كيلُّ  ًفٍيوً  ٍيئان  النَّاسي  يػىتػٍريؾي  : )الى أيضاً و فيو ، ًإٍنسىٍافو  مىا عىلىٍيًهمٍ  للاي  فػىتىحى  ًإالٌ  دينٍػيىاىيمٍ  إًلٍصبلحً  ًديًنًهمٍ  ًمنٍ  شى
 .!!ًمٍنوي( أىضىرُّ  ىيوى 

 ػِنْلِهِ ِْٖٓ ؤَْٓوٍ ؤًَْ ثِبُْلَزْؼِ َّإْرَِِ ؤَْٕ اَُِّوُ كَؼََََ كَائِوَحٌ رُظِْجَنَب ؤَْٕ َٗقْشََ َّوٌٌَُُُٕ كِْيِْ ََُّبهِػٌَُٕ َٓوَعٌ هٌُُِثِيِْْ كِِ اَُّنَِّٖ كَزَوٍَ﴿ - ٕ٘

 ﴾َٗبكِِٓنيَ ؤَٗلَُِيِْْ كِِ ؤٍََوًُّا َٓب ػَََِ كَُْظْجِؾٌُا
أٌدل إٔب نفاقهم كىم الذين  ٫براؼاُب نفوسهم خلل كُب عقو٥بم َمَرٌض(  قُػُلوِبِمْ  ِف  الَِّذينَ  )فَػتَػَرى

يسارعوف ُب مواالة أعداء  ِفيِهم( )ُيَسارُِعوفَ ينتموف إٔب اإلسبلـ ُب الظاىر ُب قلوهبم شك كنفاؽ 
ئبة ، ما يدكر بو الزماف من : ان َداِئَرةٌ  َداِئَرٌة( ُتِصيبَػَنا َأفْ  ََنَْشى )يَػُقوُلوفَ اإلسبلـ كمعاكنتهم 

ا٤بصايب الٍب ٙبيط اب٤برء إحاطة الدائرة ٗبا فيها ، تشّب اآلية إٔب ا٤بنافقْب ا٤بتذبذبْب ال إٔب 
ا٤بسلمْب كال إٔب ا٤بشركْب ، كتذـ سلوكهم ا٤بتلوف الذم ٰبمل إزدكاجية الشخصية ، كيعتمدكف 

ن أماـ ا٤بسلمْب ككانوا ٲبدكف خطوط التملق نقبلب ا٤بوازين كا٤بعايّب، فكانوا يتظاىركف ابلتديٌ ا
كالتعاكف مع اليهود كيكسبوف كدىم بسرعة ، كإذا عوتبوا بذلك قالوا : ما يدرينا أف الدائرة تدكر 
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على ا٤بسلمْب كتصّب السلطة أبيدم ا٤بشركْب ، ك٫بن ٬باؼ تقلبات الدىر من يسر إٔب عسر ، 
إنتصار ا٤بسلمْب على اليهود  ِِبْلَفْتِح( أيَِْتَ  َأفْ  اّلِلَُّ  )فَػَعَسىفجاء الرد على مزاعمهم ا٣ببيثة 

 .نتهازم منافق كإذاللوايفتضح بو كل  ِعْنِدِه( ِمنْ  َأْمرٍ  )َأوْ كا٤بشركْب 
إهنم خططوا للمستقبل ففشلوا فيصبحوف على ما  َنِدِمَي( أَنُفِسِهمْ  ِف  َأَسر وا َما َعَلى )فَػُيْصِبُحوا

على ٚبطيطهم الفاشل كبطبلف سعيهم  )َنِدِمَي(الغدر كا٣بيانة كالنفاؽ  أضمركا ُب أنفسهم من
ا٤بنافق عندما يفتح للا للمسلمْب ، كسيندموف بعد فوات األكاف ُب كقت ال يفيد فيو الندـ 

ك٫بن ٬باطب األنظمة السياسية  -ٔ: فائدة،  ٔا٢بجرات/ ﴾َنِدِميَ  فَػَعْلُتمْ  َما َعَلى فَػُتْصِبُحوا﴿
تركن إٔب ىذا ا٤بعسكر ا٤بستكرب أك ذاؾ ، خشية أف تصيبها دائرة السوء، ىؤالء نسوا للا الٍب 

فنسيهم من رٞبتو كتركهم ُب طغياهنم يعمهوف )يتحّبكف( يبلقوف مستقبلهم البائس أبنفسهم مع 
 ِمنْ  فَػَتُكوفَ  َخرَ آ ِإََلاً  اّلِلَِّ  َمعَ  َتْدعُ  َفبل﴿ٞبل الغمـو كا٥بمـو كالقلق كاألرؽ كا٤بوت البطيء كقولو 

يتسابقوف ٔبد كقصد كجهد ككأ٭با ىناؾ سباؽ  ِفيِهم( )ُيَسارُِعوفَ  -ٕ. ُِّالشعراء/ ﴾اْلُمَعذَِّبيَ 
فيو جوائز ٜبينة ، كىم يريدكف أف يكونوا من األكائل لنيل ىذه ا١بائزة الذم ظاىرىا يغر كابطنها 

كيعلمنا القرآف كيف ندخل ُب  -ٖ .ؿيضر ، كىذه ا١بوائز رضاىم كمعاكنتهم على الشر كالضبل
 َُمَْرجَ  َوَأْخرِْجِِن  ِصْدؽٍ  ُمْدَخلَ  َأْدِخْلِِن  َربِّ  َوُقلْ ﴿أمر بسبلمة ككيف ٬برج منو بسبلمة كقولو 

 کيلًٌ  ًعٍندى  ًقفٍ ): عن اإلماـ الصادؽ )ع(.َٖاإلسراء/ ﴾َنِصرياً  ُسْلطَانً  َلُدْنكَ  ِمنْ  ِل  َواْجَعلْ  ِصْدؽٍ 
لىوي  تىعًرؼى  حىٌتی أىٍمرو  ـ ًفٍيوً  تػىقىعى  أىف قػىٍبلى  ،٨بىٍرًجوً  ًمنٍ  مىٍدخى  ِّٖ/ٖٕالبحار (فػىتػىٍندى

 ﴾فَبٍِوَِّٖ كَإَطْجَؾٌُا ؤَػَْٔبُُيُْْ ؽَجِـَذْ ََُٔؼٌَُْْ بَِّٗيُْْ ؤََّْٔبِٗيِْْ عَيْلَ ثِبَُِّوِ ؤَهٌََُْٔا اَُّنَِّٖ ؤَىَاُالءِ آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ًََّوٌٍُُ﴿ - ٖ٘
 َجْهدَ  ِِبّلِلَِّ  َأْقَسُموا الَِّذينَ  )َأَىُؤالءِ ا٤بؤمنوف تعجبان من حاؿ ا٤بنافقْب عندما كشف للا نفاقهم يقوؿ 
حْب يفتضح  .أىؤالء إشارة إٔب اليهود كالنصارل كفيو تقريع ٤بن يتوالىم َلَمَعُكْم( ِإنػَُّهمْ  َأَْيَاهِنِمْ 

لبعض : أىؤالء ىم ابلذات الذين كانوا  ا٤بنافقوف كيظهركف على حقيقتهم، يقوؿ بعض ا٤بؤمنْب
 َواّلِلَُّ  لَنَػْنُصَرنَُّكمْ  ُقوتِْلُتمْ  َوِإفْ ﴿ٰبلفوف ابألمس أغلظ األٲباف إهنم منا كمعنا كفينا كلنا ككانوا يقولوف 

، كإٔب ىذا ا٢بد بلغ هبم الغش كالرايء؟ ككفى بذلك عاران كشناران  ُُا٢بشر/ ﴾َلَكاِذبُوفَ  ِإنػَُّهمْ  َيْشَهدُ 
كخسر ىنالك  َخاِسرِيَن( )فََأْصَبُحوا كضل سعيهم فسد تدبّبىم كبطل عملهمَأْعَماَُلُْم(  )َحِبَطتْ 

ف غرر ،  ُِّالنساء/ ﴾ِبوِ  َُيْزَ  ُسوءاً  يَػْعَملْ  َمنْ ﴿ا٤ببطلوف ألهنم ٓب يوافق ابطنهم ظاىرىم، قاؿ تعأب 
 ًأبى  ًبوً  ٙبىًٍملي  أىكٍ  شىرَّان  عىلىٍيكى  ٯبىًٍلبي  أىك قىٍدرىان  لىكى  ييًذؿي  أىكٍ  حيرٌان  عىٍنكى  يػينػىفًٌري  عىمىلو  كىكيلَّ  : )ًإايٍَّؾى الكم

  ًكٍزرىان(. الًقيىٍامىةً 
 اٌَُْبكِوَِّٖ ػَََِ ؤَػِيَّحٍ ُُْٔآِْنِنيَا ػَََِ ؤَمَُِّخٍ ًَُّؾِجٌَُّٗوُ ُّؾِجُّيُْْ ثِوٌٍَّْ اَُِّوُ َّإْرِِ كٌَََْفَ كِّنِوِ ػَْٖ ِٓنٌُْْْ َّوْرَلَّ َْٖٓ آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿-ٗ٘

 ﴾ػٌَِِْْ ًَاٍِغٌ ًَاَُِّوُ َّشَبءُ َْٖٓ ُّاْرِْوِ اَُِّوِ كَؼَُْ مَُِيَ الئٍِْ ٌََُْٓخَ َّقَبكٌَُٕ ًَال اَُِّوِ ٍَجَِِْ كِِ ُّغَبىِلًَُٕ
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نتقاؿ اإٔب األماـ ، : الرجوع إٔب الوراء كالعودة من ا٤بكاف الذم كاف قد ٙبرؾ منو ا٤برتد  رتداداال
إٔب الكفر بعد اإلسبلـ ، كىذا يعِب أنو يهدـ ما بُب كال يفعل ذلك إاٌل سفيو غيب أٞبق ! كجاء 

رتداد رتداد بعد النهي عن مواالة أعداء الدين ييشعر أبف ىذه ا٤بواالة قد تؤدم إٔب االالنهي عن اال
مىٍن يرتد عن دينو من  هتديد شديداآلية عن اإلسبلـ كمن حاـ حوؿ ا٢بمى أكشك أف يقع فيو ، 

بعض ا٤بسلمْب  رتدَّ االذين آمنوا ، كقد أخرب عنو القرآف قبل كقوعو ، ك٤با قيبض رسوؿ للا )ص( 
عن اإلسبلـ، كأتت ىذه اآلية بقانوف عاـ ٰبمل إنذاران ١بميع ا٤بسلمْب ، كأكدت أف من يرتد عن 

جملتمع اإلسبلمي ، ألف للا كفيل إبرساؿ من دينو فهو لن يضر للا شيئان كلن يضر الدين كال ا
 فَِإفْ ﴿ستعداد ُب ٞباية ىذا الدين ، كىذا يدؿ أف للا ىو ا٢بامي ٥بذا الدين كىو حافظو لديهم اال

ْلَنا فَػَقدْ  َىُؤالءِ  ِبَا َيْكُفرْ  ٍوا يىٍستػىٍبًدٍؿ كىًإٍف تػىتػىوىلَّ كقولو )،  ٖٗاألنعاـ/ ﴾ِبَكاِفرِينَ  ِبَا لَْيُسوا قَػْوماً  ِبَا وَكَّ
 ِديِنِو( )َعنْ اب١بمع كجاء  آَمُنوا( الَِّذينَ  أَيػ َها )َيَ كجاء  ّٖدمحم/( قػىٍومنا غىيػٍرىكيٍم ٍبيَّ الى يىكيونيوا أىٍمثىالىكيمٍ 

بلفظ ا٤بفرد، ليلفت النظر للمؤمن إٔب ىذا الدين الذم دخل فيو كأصبح من أىلو ىو دينو كٜبرتو 
كدينو كحدة كاحدة ، كإنٌو عٌلمك لَبقى عن كلًٌ ا٤بخلوقات لتصلح  عائدة عليو كحده فيكوف ىو

٣ببلفة للا على أرضو ، فينبغي أف تعيش فيو كمعو كلو كيشتد حرصك عليو ، إذ ىو الدين الذم 
ـي ، كفيو سعادة الدنيا كاآلخرة ، كىؤالء القـو الذين  ًىيى  لًلًٍَّب  يدين بو كل عاقل ألنو يػىٍهًدم أىقٍػوى

 هبم كيدخلهم ُب دينو فهم أكـر عند للا كأكثر نفعان للمسلمْب كلئلسبلـ ، كنسب سيأٌب للا
اإلتياف إٔب نفسو ليقرر أف نصرة الدين بقيادة للا كإرادتو كحده كقد كصفوا أبكصاؼ أربعة ابرزة 

( اّلِلَُّ  أيَِْت  )َفَسْوؼَ  عبلقة  َوَيُِب ونَُو( ُهمْ الصفة األوىل )َيُِبػ  ذكر أكصافهم كٓب يذكر أ٠باءىم  ِبَقْوـٍ
ا٢بب الرائعة ا٤بتوازنة كا٤بتبادلة كا٤بتعادلة كىي أكرب من أف توصف ابلكلمات كال يعرفها إاٌل من 
يذكقها كىي من أفضل النعم ، كإذا أحٌب للا قومان فيختار منهم ٬ببة يٌيسر ٥با األسباب كيٌهوف 

لها لتفعيل أنواع اإلختصاصات كالقدرات عليها كلَّ عسّب كيوفقها ٢بمل صفات التكامل كيؤى
كالكفاءات كاإلمكانيات ، كليثبت أقدامها على منهج للا ، كىذا فضل عظيم لتكوف أداة القدرة 

 ُّا٤بدثر/ ﴾ِلْلَبَشرِ  ِذْكَرى ِإالَّ  ِىيَ  َوَما ُىوَ  ِإالَّ  رَبِّكَ  ُجُنودَ  يَػْعَلمُ  َوَما﴿اإل٥بية كعنصر اإلرادة الرابنية 
 يىزاؿي  كىالى  ، عىلىيوً  افتػىرىضتي  ٩بَّا إٕبىَّ  أحىبَّ  ءو  ًبشىي عىبده  إٕبىَّ  تػىقىرَّبى  : )مىاٍ   )ص( عن هللا تعاىلعن النيب، 

عىوي  كينتي  أٍحبىبتيوي  فىًإذىاٍ  ، ايًحبَّوي  اًبلنَّواًفًل حىٌبَّ  إٕبىَّ  يػىتػىقىرَّبي  عىٍبًدمى   الًَّذمٍ  كىبىصىرىهي  ، ًبوً  يىٍسمىعي  الًَّذمٍ  ٠بى
هي  ، ًبوً  الًَّذٍم يىنًطقي  كًلسانىوي  ، ًبوً  ٍبًصري يػي   ..(.ألىٍعطىيػىنَّوي  سىأىلىًِب  كىلىًئنٍ  ، هًبىاٍ  يػىٍبًطشي  الٍَّب كيىدى

: فهم يستجيبوف دعوتو كٲبتثلوف أكامره كيسعوف لنصرتو كإعبلء كلمتو ، كأيضان أما حبهم  تعاىل
أف يرفع غدان من شأهنم ، يطمئن قلبهم  بعدة أشكاؿ منها َوَيُِب ونَُو( حب  هللا لعبده : )َيُِبػ ُهمْ 

أما كيشرح صدرىم كتثبيت قدمهم كيؤىلهم للدعوة إٔب للا كٙببيب الناس لدينو كطاعتو سبحانو 
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،كأف ٲبكنهم  ُٓٔالبقرة/ ﴾ّلِِلَِّ  ُحّباً  َأَشد   آَمُنوا َوالَِّذينَ ﴿كقولو   حب  العبد  : بعّدة اشكاؿ منها
للناس ما ينفعهم كيرفع عنهم ما يضرىم كينفسوف عن معاانهتم كيقضوف حاجاهتم ، كللا ليقٌدموا 

 ََلُمْ  َسَيْجَعلُ  الصَّاِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإفَّ ﴿ُب عوف العبد ما داـ العبد ُب عوف أخيو كقولو 
فهم رٞباء متواضعْب للمؤمنْب فهم  ُمْؤِمِنَي(الْ  َعَلى الصفة الثانية: )َأِذلَّةٍ  ، ٔٗمرٙب/ ﴾ُوّداً  الرَّْْحَنُ 

الرفق كاللْب ال  ومعىن الذؿ ىنالشدة تواضعهم كخضوعهم للمؤمنْب يظهر كأهنم ُب موقف ذلة 
الضعف كا٥بواف ، فهم ٱبفضوف جناحهم للمؤمنْب تعظيمان  الذم ىو كليهم كإحَبامان ٥بم ألهنم 

  عند الكافرين من العزة ا٤بوىومة. عزهتم ابلَبٌفع عما (اْلَكاِفرِينَ  َعَلى )َأِعزَّةٍ أكلياؤه 
لًٍيله(  اٍلقيٍدرىةً  ٙبىٍتى  دىٍاًخله  عىزًٍيزو  : )كيلُّ عن اإلماـ علي )ع( ، كىم أشٌداء أقوايء ُّٓٙبف العقوؿ صفىذى

نَػهُ  ُرَْحَاءُ  اْلُكفَّارِ  َعَلى َأِشدَّاءُ ﴿غبلظ مع الكافرين ال يلينوف مع األعداء كقولو  ،  ِٗالفتح/ ﴾مْ بَػيػْ
( َسِبيلِ  ِف  الصفة الثالثة : )َُيَاِىُدوفَ  فهم ٯباىدكف أبموا٥بم كأنفسهم كال يبخلوف أبنفسهم  اّلِلَِّ

كنفيسهم ُب الدفاع عن اإلسبلـ كا٤بسلمْب كرد يد البغي كالعدكاف عنهم ، كىذه إحدل مناقبهم 
 عن اإلماـ الصادؽ )ع(:،ترٝباف لعملهم البارزة ، كىذا يدؿ أهنم يعملوف أكثر ٩با يقولوف ، كقو٥بم 

: )اٍلًعٍلمي ًبغىٍّبً اٍلعىمىًل كىابىٍؿه ، كىاٍلعىمىلي ف غرر الكم ِّصٗٔالبحار )اإًلٲٍبًٍافي عىمىله كيلُّوي كىاٍلقىٍوؿي بػىٍعضيوي(!
 ، ) وف ٗبن المهم كال يبالوف ُب كال ٱباف الِئٍم( َلْوَمةَ  ََيَاُفوفَ  الصفة الرابعة : )َوالًبغىٍّبً اٍلًعٍلًم ضىبلىؿه

طريقهم الصحيح من يعَبضهم لتنفيذ منهج للا كالدفاع عن ا٢بق كا٢بقوؽ فهم ٲبتلكوف القوة 
العسكرية كالقدرة ا١بسمانية كالعلمية كالشجاعة الكافية كقوة العزٲبة كا١برأة على مواجهة التقاليد 

سم الدين كإٚبذتو سلمان لدنياىا ، فهم ا٣باطئة كالوقوؼ بوجو األغلبية ا٤بنحرفة الٍب اتجرت اب
متيازات السامية صلبوف ُب دين للا كال يساكموف كال ٱبافوف ُب ذات للا أحدان ، فإف نيل ىذه اال

 يسعى أف بعد ، عباده من كفؤان ٥با يراه ٤بن ، مرىوف بفضل للا الذم يهبها ٤بن يشاء كغّبىا
 اإلنساف هبا يتحٌلى موىبة كل َعِليٌم( َواِسعٌ  َواّلِلَُّ  َيَشاءُ  َمنْ  ْؤتِيوِ يػُ  اّلِلَِّ  َفْضلُ  )َذِلكَ  ا٤بناسب سعيها

 ، ّٓالنحل/ ﴾اّلِلَِّ  َفِمنْ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِبُكمْ  َوَما﴿ شيء كل رٞبتو فشملت كإحسانو بفضلو للا من فهي
 فيعطيو الفضل يستحق ٗبن علمو كاسع كلكنو ، لغّبىم يعطيها ال ما فضلو من أكليائو على كيوٌسع

 على ستقامةكاال ابلشكر فضلو نقابل أف فعلينا ، ُِْاألنعاـ/ ﴾ِرَسالََتوُ  ََيَْعلُ  َحْيثُ  َأْعَلمُ  اّلِلَُّ ﴿
 عن سيئل أنٌو روي عن النيب )ص( اآلية مصاديق من : فائدة .النعم تدـك كابلشكر سبحانو طاعتو

ٍافى  عىاًٍتقً  عىلىى )ص( بًيىًدهً  فىضىرىبى  اآلية ىذه ٍا كىذىكيكيهي ، لىوٍ  : فقاؿ )ع( سىٍلمى ٍافى  )ىىذى  ميعىلَّقىان  الدًٌٍيني  كى
 العا٤بية )ع( ا٤بهدم اإلماـ هنضة اآلية كتشمل ،ُْٔ/٦ّبمع البياف فىٍاًرٍس( أىبٍػنىٍاءً  من رًجاؿه  لىنالىوي  اًبلثػُّرىايَّ 

 ِعَباِدي َيرِثُػَها اأَلْرضَ  َأفَّ ﴿ كقولو ٭بوذجي إسبلمي ٗبجتمع ا٤بؤمنْب تبشر ألهنا ، كأصحابو
 .َُٓاألنبياء/ ﴾الصَّاِلُوفَ 
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 ﴾هَاًِؼٌَُٕ ًَىُْْ اُيًََّبحَ ًَُّاْرٌَُٕ اُظَّالحَ ُّؤٌَُِْٕ اَُّنَِّٖ آَٓنٌُا ًَاَُّنَِّٖ ًَهٌٍَُُُوُ اَُِّوُ ًٌَُُُِّْْْ بََِّٗٔب﴿ - ٘٘
، بٌْب من الذم ٯبب  ُٓبعد أف هنى للا سبحانو كتعأب عن إٚباذ أعداء الدين أكلياء مثل اآلية 

َاإٚباذه كليان ، كذكر تعأب الوٕب  اب٤بفرد لينفرد للا ابلوالية ٍب الوالية للرسوؿ بواك العطف  َولِي ُكْم( )ِإمنَّ
َا(. ك .ٍب الوالية للمؤمنْب بواك العطف أيضان كليس الوالية لليهود كالنصارل كالذين أشركوا أداة  )ِإمنَّ

أمر ا٤بسلمْب ُب للا كرسولو كالذين آمنوا ، كقصر كالية الذين آمنوا حصر كبذلك حصرت كالية 
َاعلى ٩بثل ٥بم كاحد بسبب قولو   آَمُنوا( َوالَِّذينَ  َوَرُسولُوُ  )اّلِلَُّ اب٤بفرد ، ككانت كالية  َولِي ُكْم( )ِإمنَّ

ُب كاحد لذلك قاؿ ُب لكوف الوالية ُب ا١بميع ٗبع )َولِي ُكْم(كالية كاحدة ألهنا أسندت ا١بميع إٔب 
يدؿ ا٤بتولْب ٝبيعان حزابن  لكوهنم ٙبت كاليتو، اْلَغالُِبوَف(  ُىمْ  اّلِلَِّ  ِحْزبَ  )فَِإفَّ اآلية الٍب بعدىا 

نْػَيا ِف  َوِلِّ  أَْنتَ ﴿كللا تعأب لو الوالية التكوينية  ، كلو كالية النصرة  َُُيوسف/ ﴾َواآلِخَرةِ  الد 
/ ﴾اْلُمْؤِمِنيَ  َنْصرُ  َناَعَليػْ  َحّقاً  وََكافَ ﴿ ، كلو سبحانو كل معا٘ب الوالية ُب ا٥بداية كالرعاية  ْٕالرـك

، كلو سبحانو الوالية التشريعية ُب القياـ  ِٕٓالبقرة/ ﴾آَمُنوا الَِّذينَ  َوِل   اّلِلَُّ ﴿كا٢بماية كالتوفيق 
 َأْوىَل  النَّيب  ﴿ .ية التشريعيةبتشريع األحكاـ كتربية عباده، ٍب ذكر للا سبحانو لنبيو )ص( الوال

، فصارت  َٖالنساء/ ﴾اّلِلََّ  َأطَاعَ  فَػَقدْ  الرَُّسوؿَ  يُِطعْ  َمنْ ﴿، ٔاألحزاب/ ﴾أَنْػُفِسِهمْ  ِمنْ  ِِبْلُمْؤِمِنيَ 
 يُِقيُموفَ  الَِّذينَ )الوالية كاحدة  ابألصالة كلرسولو كالذين آمنوا ابلتبع كإبذف للا تعأب كقولو 

كالركوع ا٤بمثل للخضوع كالتذلل كا٣بشوع  على ا٥بيئة  (رَاِكُعوفَ  َوُىمْ  الزََّكاةَ  َويُػْؤُتوفَ  الصَّبلةَ 
، كصارت كالية الذين آمنوا خاصة ٤بن  ُُِالتوبة/ ﴾السَّاِجُدوفَ  الرَّاِكُعوفَ ﴿ا٤بخصوصة ُب العبادة 

روي : ِبسباب النزوؿكيوضح ا٤بعُب  (اِكُعوفَ رَ  َوُىمْ  َويُػْؤُتوَف الزََّكاةَ  الصَّبلةَ  يُِقيُموفَ )كانت صفتهم 
: )صىلٍَّيتي مىعى رىسيويًؿ للًا )ص( يػىٍومىان صىبلىةى الظٍُّهًر فىسىأىؿى سىاًٍئله ُب اٍلمىٍسًجًد فػىلىٍم قاؿ عن أب ذر )ع(

ٍافى رىاًٍكعىان فىأىٍكمىأى ًإلىٍيًو ًٖبيٍنصيرًًه اٍلييٍمُبى  ٍاًبىه فىأىقٍػبىلى السَّاًٍئلي حىٌبَّ يػيٍعًطًو أىحىده ، كىعىًليٌّ )ع( كى ٍا خى ٍافى ًفيػٍهى  كىكى
 ، َصْدِري ِل  اْشَرحْ  َربِّ ﴿أىخىذى ا٣بٍىٍاًبىٍ ٗبىٍرأىل النَّيبًٌ )ص( فػىقىٍاؿى : اللَّهيمَّ ًإفَّ أىًخٍي ميويسىى سىأىلىكى فػىقىٍاؿى 

رْ   َىاُروفَ  ، َأْىِلي ِمنْ  َوزِيراً  ِل  َواْجَعلْ  ، قَػْوِل  َقُهوايَػفْ  ، ِلَساِن  ِمنْ  ُعْقَدةً  َواْحُللْ  ، َأْمِري ِل  َوَيسِّ
ًطقىان  ِّ-ِٓطو/ ﴾َأْمِري ِف  َوَأْشرِْكوُ  ، َأْزِري ِبوِ  اْشُددْ  ،َأِخي  َعُضَدؾَ  َسَنُشد  ﴿، فىأىنٍػزىٍلتى قػيٍرآانىن انٍى

٧بيىمَّده نىًبيُّكى كىصىفًٌييكى فىًإٍشرىٍح ٕبى صىٍدرًمى  ، اللَّهيمَّ كىأىانىٍ  ّٓالقصص/ ﴾ُسْلطَانً  َلُكَما َوَْنَْعلُ  ِبَِِخيكَ 
ٍر ٕبى أىٍمرًمى كىًإٍجعىٍل ٕبى كىزًيٍػرىان ًمٍن أىٍىًليى عىًليَّان أيٍشديٍد ًبًو ظىٍهرًمى ، قىٍاؿى أىبػيوي ذىٍر )ع( :  فػىوى للًا مىٍا أىًبىَّ كىيىسًٌ

ًذًه الكىًلمىةى حىٌبَّ نػىزىلى  ،  وغريه من املصادر ٕٙص ٕٔالتفسري الكبري للرازي جٍت اآليىةي( رىسيويؿي للا )ص( ىى
الناصر كاب كا٤بتصرؼ ُب شؤكف الناس أصالة كككالة ، فيكوف ٗبثابة القائد  )الول(فيكوف معُب 

مىعى عىًليٌو  : )عىًليٌّ مىعى ا٢بٍىقًٌ كىا٢بٍىقُّ عن النيب )ص(،  ٕالرعد/ ﴾َىادٍ  قَػْوـٍ  َوِلُكلِّ ﴿ألمتو كا٤بوٌجو كا٥بادم 
) ٍا دىٍارى ثيمى يػٍ   .ِٕٗ/ِشرح النهج يىديكيري حى
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)ىدؼ  -ٕٲبكن أف يستعار الراكعوف الساجدكف ٤بطلق التذلل كا٣بضوع )راكعوف(  -ٔ: فائدة
ستمرار أتثّبه ُب البشرية ، كأف للا تعأب تعٌهد إبتياف ا: لبياف أمر مهم ىو حفظ دين للا ك اآلية(

زة خاصة تتحٌمل مسؤكلية حفظ ىذا الدين كٯبعلهم قدكة كقيادة ُب البشرية ،  أقواـ ٥بم مؤىبلت ٩بي
، فالوالية ا٤بقصودة كالية كبّبة كىي  ْٓا٤بائدة/ ﴾َوَيُِب ونَوُ  َيُِبػ ُهمْ  ِبَقْوـٍ  اّلِلَُّ  أيَِْت  َفَسْوؼَ ﴿كقولو 

َا ٙبمل مسؤكلية حفظ ىذا الدين القيًٌم كىذا يستدعي أف يكوف معُب الوالية ُب ىي  َوِلي ُكْم( )ِإمنَّ
كالية التمكْب كالتصرؼ كقيادة مسّبة البشرية بعد كفاة النيب )ص( كتعيْب ا٣بليفة من بعده ، كىنا 

، عندما رٌدان  ٗٓالنساء/ ﴾َوالرَُّسوؿِ  اّلِلَِّ  ِإىَل  فَػُرد وهُ  َشْيءٍ  ِف  تَػَناَزْعُتمْ  فَِإفْ ﴿تفَبؽ األمة إٔب طوائف 
سٌنة الصحيحة عند أم خبلؼ فبلبد ٥بما من اإلمكانية الكافية ٢بٌل كٌل خبلؼ للا إٔب القرآف كال

، فعلينا من التجٌرد من أم أان كحٌب ذات كا٣بضوع للداللة القطعية لتوحيد كلمة األمة ألف ا٢بق 
  ِّيونس/ ﴾ُتْصَرُفوفَ  فََأنَّ  الضَّبلؿُ  ِإالَّ  اْلَقِّ  بَػْعدَ  َفَماَذا﴿كاحد ال يتجزأ 

 ﴾اُْـَبُِجٌَُٕ ىُْْ اَُِّوِ ؽِيْةَ كَةَِّٕ آَٓنٌُا ًَاَُّنَِّٖ ًَهٌٍََُُوُ اَُِّوَ َّزٌٍَََّ ًََْٖٓ﴿ - ٙ٘
كمن يتخذ للا كرسولو كالذين آمنوا أكلياء كىم  .جاءت ىذه اآلية مكملة ٤بضموف اآلية السابقة

، كالبد أف تكوف كالية عتبار كاليتهم كاحدة الذين يقيموف الصبلة كيؤتوف الزكاة كىم راكعوف ، اب
 ِمنْ  ِِبْلُمْؤِمِنيَ  َأْوىَل  النَّيب  ﴿الذين آمنوا تعادؿ كالية للا كرسولو ألهنا تصبُّ ُب نفس ا٥بدؼ كقولو 

ذات  ومعىن واليتهم، لذلك كانوا سواء ُب كالية كاحدة موحدة متحدة ،  ٔاألحزاب/ ﴾أَنْػُفِسِهمْ 
كالتصرؼ كالزعامة الشرعية على الناس ابإلضافة إٔب  معُب كبّب ىي القيادة كاإلشراؼ كا٢بكم

نصرهتم ك٧ببتهم كالتقرب إليهم بقضاء حوائجهم كىذا لو صلة اب٢بكومة اإلسبلمية ا٤بنشودة ، الٍب 
 ُىمْ  اّلِلَِّ  ِحْزبَ  )فَِإفَّ ٙبكم ٗبا أنزؿ للا ، فإف من ٰبقق ىذه ا٤بقٌدمة ا٤بطلوبة يناؿ النتيجة ا٤بقصودة 

كيعتمدىم أكلياء فلهم الوالية كا٥بداية كالرعاية كا٢بماية كا٢باكمية فهم  ٗبعُب من يتخذىمَف( اْلَغالُِبو 
الغالبوف القاىركف ألعدائهم ، ك٥بم النصر كالظفر ابلسعادة كا٢بياة ا٤بستقيمة ا٤بهيوبة ا٤بتقدمة 

لقة ا٤بادية كا٤بعنوية كنتيجة ٗبعُب الغلبة مط  )اْلَغالُِبوَف(كالطيبة ُب الدنيا كاآلخرة لذلك جاءت 
العاجلة كاآلجلة كالسبب ُب ىذه الغلبة ألهنم إجتمعوا على نصرة دين للا فإقتضى نصرهتم كغلبتهم 
على أعدائهم )بغض النظر عن تفاكت القدرات( كىذه سنة عامة فٌعالة يكشف عنها القرآف 

، كأم  ٕدمحم/ ﴾َأْقَداَمُكمْ  َويُػثَػبِّتْ  يَنُصرُْكمْ  اّلِلََّ  تَنُصُروا ِإفْ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػ َها َيَ ﴿الكرٙب كقولو 
ٚبٌلف عن ىذا ا٥بدؼ يعِب فقداف ىذه ا٤بيزة النموذجية كىذا الشرؼ العظيم ، كتكوف أمامهم 

ا٢بزب ا٤بضاؼ إٔب  اْلَغاِلُبوَف( ُىمْ  اّلِلَِّ  ِحْزبَ  )فَِإفَّ : فائدة .ا٥بزٲبة كالذلة بدؿ الظفر ا٤بؤكَّد كالعزة
ضافة عبودية ككالية كقدرة كحاكمية إنو لشرؼ عظيم ٤بن قاـ أبمر للا كصار من حزبو كجنده للا إ

، كقولو  ُّٕالصافات/ ﴾اْلَغالُِبوفَ  ََلُم ُجنَدنَ  َوِإفَّ ﴿أف لو الغلبة ألنو حزب للا مؤيد بنصره تعأب 
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٥بؤالء ال لشيء منو ٥بم ، ال لشيء ، كالغلبة ِِاجملادلة/ ﴾اْلُمْفِلُحوفَ  ُىمْ  اّلِلَِّ  ِحْزبَ  ِإفَّ  َأال﴿
لذكاهتم كمصا٢بهم ا٣باصة ، كإ٭ٌبا ىو قدر للا ٯبريو على أيديهم كيرزقهم إايه ٢بساب عقيدهتم ال 
٢بساهبم ، كصبلح الناس كلهم هبذا التمكْب ، ككعد للا القاطع ُب الغلبة أصدؽ من ظواىر 

 َأنَ  أَلْغِلَبَّ  اّلِلَُّ  َكَتبَ ﴿، ٕٖالنساء/ ﴾َحِديثاً  اّلِلَِّ  ِمنْ  َأْصَدؽُ  َوَمنْ ﴿األمور كعقبات الطريق 
اٍنىوي ف غرر الكم،  ُِاجملادلة/ ﴾َوُرُسِلي : )أىيىسيرُّؾى أىٍف تىكيويفى ًمٍن ًحٍزًب للًا اٍلغىاٍلًًبٍْبى ؟ ًإتًَّق للاى سيٍبحى

 .(ُِٖالنحل/ ﴾ُمِْسُنوفَ  ُىمْ  َوالَِّذينَ  ْوااتػَّقَ  الَِّذينَ  َمعَ  اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿ كىأىٍحًسٍن ُبٍ كيلًٌ أيميويرًؾى 
 ؤًََُِْْبءَ ًَاٌُُْلَّبهَ هَجٌُِِْْْ ِْٖٓ اٌُِْزَبةَ ؤًُرٌُا اَُّنَِّٖ ِْٖٓ ًََُؼِجبً ىُيًُاً كِّنٌَُْْ ارَّقَنًُا اَُّنَِّٖ رَزَّقِنًُا ال آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٚ٘

 ﴾ُٓآِْنِنيَ ًُنزُْْ بِْٕ اَُِّوَ ًَارَّوٌُا
، كٙبذير ا٤بؤمنْب من أعداء اإلسبلـ ، فمن إٚبذ  ٔ٘راجع املائدة/أتكيد على لزـك عدـ توٕب الكفار 

 ِمنْ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  )ِمنْ دينكم سخرية ال يصح لكم أف توالوه كتثقوا بو بل ٯبب أف ٙبذركه 
ليان كانصران كحليفان كال صديقان كإف أظهر لكم مودة كصداقة كال تتخذكه ك  َأْولَِياَء( َواْلُكفَّارَ  قَػْبِلُكمْ 

،  ُِّالبقرة/ ﴾ُىُزواً  اّلِلَِّ  آََيتِ  تَػتَِّخُذوا َوال﴿ألنو إٚبذ ىذا الدين القيم ىزكان كلعبان كيقوؿ القرآف 
 ُتمْ ُكن ِإفْ  اّلِلََّ  )َواتػَُّقواا٢بق ُب كافة اجملاالت  معوفالنهي عن مواالة كتقوية عبلقات من ليس 

خافوا للا من ىذه اجملازفة ا٣بطّبة إف كنتم صادقي اإلٲباف ، فإف الغّبة على الدين كنصرتو  ُمْؤِمِنَي(
 اْلََياةُ  َوَغرَّتْػُهمْ  َوََلْواً  َلِعباً  ِدينَػُهمْ  اَّتََُّذوا الَِّذينَ  َوَذرِ ﴿كقولو   .٩بن ينتهك حرمتو ىو من تقول للا

نْػَيا ينُ  َذِلكَ ﴿خسيس من يتخذ دين للا النفيس ، كم ىو َٕاألنعاـ/ ﴾الد  / ﴾اْلَقيِّمُ  الدِّ ،  َّالرـك
يتخذه ٥بوان كما يلهو ا١بهبلء كلعبان كما يلعب األطفاؿ أبلعاهبم ، فاألطفاؿ ال يعرفوف قيمة ا١بوىرة 
فيتبلعبوف فيها كأهنا كرة !! فليس من العقل كاإلٲباف أف يكونوا ىؤالء أكلياء كأنصار كأصدقاء 

 فياء لكم ؟! أك 
 ﴾َّؼْوٌَُِِٕ ال هٌٌَّْ ثِإََّٗيُْْ مَُِيَ ًََُؼِجبً ىُيًُاً ارَّقَنًُىَب اُظَّالحِ بََُِ َٗبكَّْزُْْ ًَبِمَا﴿ - ٛ٘

لكل دين من األدايف طريقة خاصة يدعوف الناس فيها إٔب الصبلة فالنصارل يدعوف إٔب الصبلة 
ذاهنم فمن القباحة كالوقاحة أف بعض أىل الكتاب أبجراسهم كاليهود يدعوف أببواقهم كا٤بسلموف آب

إهنم قـو فٌجار ال يعقلوف حكمة الصبلة كال  يَػْعِقُلوَف( ال قَػْوـٌ  ِِبَنػَُّهمْ  )َذِلكَ يسخركف من اآلذاف 
السلوؾ ، كنفى العقل عنهم لكوهنم ٓب ينتفعوا بو ُب أمور  استقامةيدركوف غايتها ُب تزكية النفوس ك 

عقوؿ يدركوف هبا مصاّب الدنيا ، ىؤالء ال ٲبكن مد أكاصر الوالء معهم كطلب  الدين كإف كاف ٥بم
 واتً طى سى  نٍ مً  نه صٍ حي  ةي بلى : )الصَّ وفيو أيضاً  : )الصَّبلىةي تػيٍنزًؿي الرٍَّٞبىةى(ف غرر الكمالنصرة منهم ، 

 .(افً طى يٍ الشَّ 
 ﴾كَبٍِوٌَُٕ ؤًَْضَوًَُْْ ًَؤََّٕ هَجَُْ ِْٖٓ ؤُْٗيٍَِ ًََٓب بَُِْْنَب ؤُٗيٍَِ ًََٓب ثِبَُِّوِ آَٓنَّب ؤَْٕ بِالَّ ِٓنَّب رَنؤٌَُِٕ ىََْ اٌُِْزَبةِ ؤَىََْ َّب هَُْ﴿ - ٜ٘
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ىل تعيبوف علينا  ِمنَّا( تَنِقُموفَ  )َىلْ أمر للا تعأب نبيو أف ٰباججهم ، اي معشر اليهود كالنصارل 
َنا أُنِزؿَ  َوَما ِِبّلِلَِّ  آَمنَّا َأفْ  )ِإالَّ كتنكركف منا كتكرىوف إسبلمنا مع الغلظة كالشدة   ِمنْ  أُْنِزؿَ  َوَما ِإلَيػْ

ستقمنا عليو كآمنا ابلكتب اىل لكم علينا مطعن أك عيب إاٌل كوننا آمنا ٗبنهج للا ك  قَػْبُل(
 فَاِسُقوَف( َأْكثَػرَُكمْ  )َوَأفَّ السماكية كلها ، كىذه مكرمة كليس مثلبة ، كىذا سبب للحب ال للكره 

فكرىكم إلٲباننا ىو كره للحق كالعدؿ ، كمن ال ينفعو ا٢بق يضره الباطل ،  ستقامةرجوف عن االخا
كمن الٰبكم ابلعدؿ ٰبكم ابلباطل !، إذف ذنبنا عندكم ىو ذنب ا٤بنصف عند ا٤بنحرؼ، كاألتقى 

هم فاسقوف ألف كٓب يقل كل فَاِسُقوَف( َأْكثَػرَُكمْ  )َوَأفَّ :  فائدة .عند األشقى ، كالبار عند الفاجر
 فيهم مؤمنْب ُب موقف ضعيف ال أتثّب ٥بم ُب الواقع الفاسد الكاسح 

 دَاُـَّبؿٌُ ًَػَجَلَ ًَاُْقَنَبىِّوَ اُْوِوَكَحَ ِٓنْيُْْ ًَعَؼَََ ػََِْْوِ ًَؿَؼِتَ اَُِّوُ َُؼَنَوُ َْٖٓ اَُِّوِ ػِنْلَ َٓضٌُثَخً مَُِيَ ِْٖٓ ثِشَوٍّ ؤَُٗجِّئٌُُْْ ىََْ هَُْ﴿ - ٓٙ

 ﴾اََُّجَِِْ ٌٍََاءِ ػَْٖ ًَؤَػََُّ ٌََٓبٗبً شَوٌّ ؤًَُُْئِيَ
ستفهامهم التهكمي الساخر ، كىنا يستهزئ القرآف هبؤالء الساخرين استفهاـ هتكمي ردان على اال

كىم أعداء الدين كأعداء رسوؿ للا ىل أخربكم ٗبا ىو شر  َذِلَك( ِمنْ  )ِبَشرٍّ اب٤بؤمنْب ، كيقوؿ : 
( ِعْندَ  )َمُثوبَةً م تعيبونو علينا من ىذا الذ من اثب إليو إذا رجع كيراد بو ا١بزاء كالثواب كا٤بثوبة  اّلِلَِّ

تستعمل ُب ا١بزاء اب٣بّب كالعقوبة ُب ا١بزاء ابلشر ، كتذكر ا٤بثوبة ُب الشر من ابب السخرية هبم 
ب إٲباهنم ، كأين أم شر من نقمة أىل الكتاب على ا٤بسلمْب كما يكيدكف ٥بم كما يؤذكهنم بسب

جزاءن اثبتان عند للا ، ككضع الثواب موضع العقاب  أم نقمة البشر الضعاؼ من نقمة للا كعذابو
ْرُىمْ ﴿ستخفافان بقدرىم كقولو اهتكمان هبم ك  ُ( َلَعَنوُ  )َمنْ ،  ّْالتوبة/ ﴾أَلِيمٍ  ِبَعَذابٍ  فَػَبشِّ طرده من  اّلِلَّ

بكفره ككثرة معاصيو  َعَلْيِو( )َوَغِضبَ  ِٓالنساء/ ﴾َنِصرياً  َلوُ  جتَِدَ  فَػَلنْ  اّلِلَُّ  يَػْلَعنْ  َوَمنْ ﴿رٞبتو 
ُهمْ  )َوَجَعلَ  كمسخ بعضهم قردة كخنازير فصار ٥بم طباع ا٢بيواانت فبل أيلفوف  َواْْلََنازِيَر( اْلِقَرَدةَ  ِمنػْ

بطاعتو ، كعبد  كجعل منهم من عبد الشيطاف الطَّاُغوَت( )َوَعَبدَ كال يؤلفوف كتركهم أذلة خاسئْب 
الطاغوت كيطيعوف الطغاة كيتمرغوف على أعتاهبم ، كما أخسَّ مثل ىذه ا٢بالة فهي ا٤بستحقة 

 َسَواءِ : شرٌّ منزلة عند للا ،  َمَكانً  َشر   السَِّبيِل( َسَواءِ  َعنْ  َوَأَضل   َمَكانً  َشر   )ُأْوَلِئكَ للسخرية 
لتطٌرؼ ىؤالء ا٤بلعونوف ا٤بوصوفوف بتلك القبائح ُب شر : الطريق ا٤بعتدؿ كا٣بإب من ا السَِّبيلِ 

ُهمْ  : )َوَجَعلَ  فائدة .مكاف كالضبلؿ البعيد ، كتشمل اليهود ككل من ضٌل عن سبيل للا  اْلِقَرَدةَ  ِمنػْ
هبذه اللعنة الٍب رماىم للا هبا فمسخت آدميتهم كطبيعتهم كمسخت قلوهبم ، فإذا ىم  َواْْلََنازِيَر(
: مشتق من الطغياف كىو عنواف عاـ  الطاغوت الطَّاُغوَت( )َوَعَبدَ ير ُب صور آدمية قردة كخناز 

 من كيطاع كييعبد للا سلطاف من يستمد يشمل كل ٦باكزة ا٢بٌد ا٤بشركع ، كالطاغوت كل سلطاف ال
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نو من زخرؼ ا٢بياة الدنيا الذم ظاىره يغر كابط شيء أم أك إمرأة أك منصبان  أك كاف ماالن  للا دكف
 .يضر
 ﴾ٌَّْزٌَُُٕٔ ًَبٌُٗا ثَِٔب ؤَػَُِْْ ًَاَُِّوُ ثِوِ فَوَعٌُا هَلْ ًَىُْْ ثِبٌُُْلْوِ كَفٌَُِا ًَهَلْ آَٓنَّب هَبٌُُا عَبءًًُُْْ ًَبِمَا﴿ - ٔٙ

الضمّب يعود إٔب ا٤بنافقْب الذين ظاىرىم يغر كيسر كابطنهم يضر ، كىؤالء عندما يلتقوف ا٤بؤمنْب 
إنو تصوير فِب متحرؾ ٤بشهد حي ،  ِبِو( َخَرُجوا َقدْ  َوُىمْ  ِِبْلُكْفرِ  َدَخُلوا َوَقدْ )أظهركا اإلسبلـ 

لشدة كفرىم ك٘بسيم لو إهنم دخلوا كافرين كخرجوا كذلك ، فلم يَبؾ القرآف أم أثر ُب نفوسهم ، 
ألف الكفر راسخ ُب نفوسهم ، كالكفر يعيش معهم كما يعيش بعضهم مع بعض ، كقد حسبوا 

كللا ال ٚبفى  َيْكُتُموَف( َكانُوا مبَا َأْعَلمُ  )َواّلِلَُّ أخفوا ىذا الكفر الذم ٰبملونو ُب صدكرىم  أهنم
من كاف ٯبالس الرسوؿ )ص(  ِبِو( َخَرُجوا َقدْ  َوُىمْ  ِِبْلُكْفرِ  َدَخُلوا فائدة : )َقدْ  .عليو خافية منهم

ر ُب القلوب القاسية كيهدم النفوس يسمع منو العلم كا٢بكمة كيرل منو مكاـر األخبلؽ ما يؤث
الضالة ، ككاف الرجل ٯبيء إٔب النيب )ص( يريد قتلو حٌب إذا رآه أىابو ك٠بع كبلمو فأحبو كترؾ 
ـٌ ىؤالء اليهود كمن شابو أفعا٥بم فشذكا عن القاعدة لسوء نيتهم  الكفر كالفسوؽ كآمن بو ، أ

 أحواؿ الكفر ا٤بختلفة ، من ضاؽ عليو كطغياف نفوسهم كفيو كعيد شديد ٥بم ، فهم يتقلبوف ُب
ٍاًف أىٍف يىكيويفى ذىٍا كىٍجهىٍْبً(ف غرر الكماإلٲباف فالكفر عليو أضيق ،  عن اإلماـ  .: )مىٍا أىقٍػبىحى اًبإًلٍنسى

 بان، إفٍ ئى اً غى  وي لي كي أيى دان كاىً شى  اهي م أخى رً طٍ يى  انًْبً سى ا لً كذى  ْبً هى جٍ ا كى ذى  وفي كي يى  ده بٍ عى  دي بٍ العى  سى ئٍ )بً الباقر )ع( 
  َِّ/ٕٓالبحار (وي لى ذى خى  يى لً تي ، كإف ابػي هي دى سى حى  يى طً عٍ أي 

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ ًَبٌُٗا َٓب َُجِئٌَْ اَُُّؾْذَ ًَؤًَِِْيِْْ ًَاُْؼُلًَْإِ اإلِصِْْ كِِ ََُّبهِػٌَُٕ ِٓنْيُْْ ًَضِرياً ًَرَوٍَ﴿ - ٕٙ
كفر كىي ظاىرة ا٤بسارعة ُب اإلٍب يستعرض القرآف الكرٙب ظاىرة طبيعية تنشأ من النفاؽ كال

عتداء على ا٢بق كا٢بقوؽ كالعدكاف على إطبلؽ معناٮبا ، إهنم يتنافسوف على السلب كالنهب كاال
كيتسابقوف ُب الذنوب كالظلم ، كالفرؽ بْب اإلٍب كالعدكاف إٌف اإلٍب ىو تعدٌو ٢بدكد للا ك٘باكز 

:إفَّ كثّبان من اليهود أيتوف كافة ا٤بنكرات ُب  عىناملمنهجو كالعدكاف التعدًٌم على ٨بلوقات للا ، 
غّب ٙبرج كبدكف خجل كحياء ، بل يفعلوهنا ككأهنا قرابت يتقربوف هبا إٔب للا ، كىذا يكشف عن 

اٌرـ الد٘بء أم ا٤باؿ الذم يسحت كيستأصل ركح الدين من  الس ْحَت( )َوَأْكِلِهمْ ضمائرىم ا٤بيتة 
.. إْب ، فلم يكتًف أهنم يفعلوف ذلك بل .جر الزانية كا٤بغنية كالسرقةنفسو كالراب كالرشوة كأ

كىذا  يَػْعَمُلوَف( َكانُوا َما )لَِبْئسَ يسارعوف فيو ، كىذا دليل خبثهم ُب سٌرًىم ، كشٌرًىم ُب عبلنيتهم 
  .غاية الذـ ، كيدؿ أف أعما٥بم البائسة تقودىم ٫بو ا٥باكية ُب هناية أمرىم

الفساد اإلدارم  )السحت(الفساد اإلجتماعي ،  )العدواف(لفساد األخبلقي ، افائدة: )اإلث( 
( ِف  )ُيَسارُِعوفَ عتياد على ٩بارسة الفساد كالتسابق فيو كاإلقتصادم ، كأقبح من ذلك كلو اال  اإِلثِْ

ستمرار، ككأهنم يتنافسوف على أىداؼ تصنع ٥بم كجاءت يسارعوف اب٤بضارع للداللة على اال
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جملد ، كىي صورة ترسم البشاعة كالشناعة كالقبح الشديد لنفوس ال تعرؼ للقيم كا٤ببادئ الفخر كا
كاألخبلؽ معُب كيسيطر عليها الشر كتتظاىر ابلتقٌدـ ، كلننظر إٔب ىذه اجملتمعات نراىم يتسابقوف 

 إٔب الشر قويهم كضعيفهم سواء ، كىذه ٠بة الصهيونية العا٤بية ُب كل آف كُب كلًٌ مكاف !
 ﴾َّظْنَؼٌَُٕ ًَبٌُٗا َٓب َُجِئٌَْ اَُُّؾْذَ ًَؤًَِِْيِْْ اإلِصَْْ هٌَُِْيِْْ ػَْٖ ًَاألَؽْجَبهُ اُوَّثَّبٌَُِّْٕٗ َّنْيَبىُْْ ٌَُْال﴿ - ٖٙ

كىنا تلقي اآلية القرآنية اللـو على ا٤بسؤكلْب عن الشؤكف الركحية كالدينية من العلماء كالرىباف 
نِي وفَ النتيجة سكوهتم عن ا٤بعاصي  نًيُّوفى  األحبار: الفقهاء ابلدين من  رَِّبَّ كىم علماء اليهود ، كالرَّابَّ

علماء النصارل ، كىم العرفاء اب كالبصراء بسياسة األمور كا٣برباء بتدبّب شؤكف  الرىبافكىم 
ُب القوؿ كالعمل كأبرز  ٫برافات كثّبةاككانت معاصيهم  الس ْحَت( َوَأْكِلِهمْ  اإِلثَْ  قَػْوَلِِمْ  )َعنْ الناس 

بئس صنيعهم ذلك تركهم النهي عن  َيْصنَػُعوَف( َكانُوا َما )لَِبْئسَ آاثمهم أكل ا٤باؿ ا٢براـ كالراب 
 ،وً يٍ لى عى  ًْبي عي كىا٤ب ،اٍلعىٍاًملي اًبلظٍُّلمً )عن اإلماـ علي )ع( رتكاب ٧باـر للا ككأهنم راضوف أبفعا٥بم القبيحة ، ا

ٍاءي ُبٍ الظٍُّلمً  ،كىا٢بٍىٍاًضني لىوي  وي نٍ عى  تي اكً كأيضان السى ، ُِّ/ٕٓالبحار( ثةه بلى ثى  اءه ركى شي  ،كىالرٍَّاًضٍي ًبوً   .شيرىكى
 َيْصنَػُعوَف( َكانُوا َما )لَِبْئسَ ك  ِٔآية/يَػْعَمُلوَف(  َكانُوا َما )لَِبْئسَ الفرؽ بْب قولو  -ٔ:فائدة

هنة كمهارة فنية مع علم كمعرفة ُب كصف للا عملهم ىذا أبنو ليس ٦برد عمل بل ىو صنعة كم
تطوير ا٤بنكر فهي صنعة ٨بطط ٥با كيعملوف كفق نظم كتنظيم كذات أبعاد جهنمية بينما عمل 
أتباعهم أبنو )عمل( ٦برد عمل قد ال ٱبضع لتخطيط كال إٔب تنظيم كال إٔب علم كإختصاص ، كإ٭ٌبا 

أف اترؾ النهي عن ا٤بنكر ٗبنزلة ُب اآلية داللة على  -ٕعمل مستند على أابطيل الطغياف! 
ىبٌل ينهاىم العلماء العاملوف خلفاء الرسل ككرثة األنبياء كاألمناء على املعىن العاـ  -ٖ .مرتكبو

 َكانُوا َما )لَِبْئسَ الرسالة ، عن ا٤بعاصي الٍب تصدر منهم ليزكؿ عنهم ا١بهل كتقـو عليهم حجة للا 
ًذًه اآليىًة(  : عن إبن عباس .من الرضى هبذه ا١برائم َيْصنَػُعوَف( ان ًمٍن ىى كنز )مىٍا ُب اٍلقيٍرآًف أىشىدُّ تػىٍوبًٍيخى

، إهٌنا حجة على العلماء إذا ىم قٌصركا ُب ا٥بداية كاإلرشاد ، كتركوا النهي عن الشركر َُّ/ّالدقائق
هبذا النهي على  كاآلاثـ الٍب تفسد نظم ا٢بياة للفرد كاجملتمع، فحق على العلماء كا٢بٌكاـ أف يعتربكا

 تَنَفعُ  الذِّْكَرى فَِإفَّ  َوذَكِّرْ ﴿اليهود ساسة كعلماء فيزدجركا ، كيعلموا أف ىذه موعظة كذكرل ٥بم ! 
 ٓٓالذارايت/ ﴾اْلُمْؤِمِنيَ 

 َٓب ِٓنْيُْْ ًَضِرياً ًَََُْيِّلََّٕ َّشَبءُ ًَْْقَ ُّنلِنُ جٌَُْؿَزَبَِٕٓ َّلَاهُ ثََْ هَبٌُُا ثَِٔب ًَُُؼِنٌُا ؤَّْلِّيِْْ ؿَُِّذْ َٓـٌَُُِْخٌ اَُِّوِ َّلُ اَُْْيٌُكُ ًَهَبَُذْ﴿ - ٗٙ
 كِِ ًَََّْؼٌََْٕ َِّوُاُ ؤَؿْلَإَىَب ُِِْؾَوْةِ َٗبهاً ؤًَْهَلًُا ًََُِّٔب اُْوَِْبَٓخِ ٌَِّّْ بََُِ ًَاُْجَـْؼَبءَ اُْؼَلَاًَحَ ثَْْنَيُْْ ًَؤَُْوَْْنَب ًًَُلْواً ؿُـَْْبٗبً هَثِّيَ ِْٖٓ بَُِْْيَ ؤُٗيٍَِ

 ﴾أُُْلَِْلَِّٖ ُّؾِتُّ ال ًَاَُِّوُ كَََبكاً األَهْعِ
: ٖبيلة مقٌيدة ، قاؿ بعض من اليهود ذلك كنسبو إٔب األمة بناء على التكافل العاـ بْب  َمْغُلوَلةٌ 

( )َيدُ أفرادىا ككوهنا كالشخص الواحد ُب تعاكهنم على اإلٍب كالعدكاف ،  ف كثّبة ، أيٌب لليد معا اّلِلَِّ
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معناىا حسب سياؽ اآلية ، منها اليد دليل القوة كمنها النعمة كمنها ا٤بلك كالقدرة كالسلطة 
كىي كناية  ،: يد للا من ا٤بتشاهبات َمْغُلوَلٌة( اّلِلَِّ  )َيدُ كا٢بكم كتستعمل ُب البذؿ كاإلمساؾ 

شارة إٔب إكالوجو، كيداه تشبيهية عن القدرة، كىي صفة من صفات للا تعأب كالسمع كالبصر 
ٍْبه(عن النيب )ص(، صفاتو ا١بمالية كالكمالية كا١ببللية ٍيًو ٲبًى  كقولو  ُْْ/ِركح البياف : )ًكٍلتىٍا يىدى

تٌ  َوالسَّمَواتُ ﴿ : أم مقبوضة عن العطاء ٩بسوكة عن الرزؽ  َمْغُلوَلةٌ  ،ٕٔالزمر/ ﴾بَِيِميِنوِ  َمْطِوَيَّ
 ال يقدر على إغناء عباده ا٤بؤمنْب كإنقاذىم من الفقر ، أك أهنم فنسبوا للا إٔب البخل ، كإٌف للا

 اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿، كقالوا عن للا  َِا٤بزمل/ ﴾َحَسناً  قَػْرضاً  اّلِلََّ  َوَأْقِرُضوا﴿قالوا أبف للا ٧بتاج ألنو قاؿ 
أ عليو كتعد حدكده ، كقد أخذىم للا سبحانو على ىذا التجرٌ  ُُٖآؿ عمراف/ ﴾َأْغِنَياءُ  َوََنْنُ  َفِقريٌ 

فجعل أيديهم ٖبيلةن شحيحةن  (أَْيِديِهمْ  ُغلَّتْ )كإساءة األدب معو ، فجعل عقاهبم من نوع جنايتهم 
أبعدىم للا من  (قَاُلوا مبَا َولُِعُنوا)٩بسكةن ال ٘بودي ٗبعركؼ أبدان ، فهم ٯبمعوف ا٤باؿ كال ينعموف بو 

 َمْبُسوطََتافِ  َيَداهُ  َبلْ ) ٰببهم الناس كإف كانوا معهم رٞبتو ، فهم لعنة كنقمة ٛبشي على األرض ال
أتت اليداف ابلتثنية لتشبيو القدرة : اإلنفاؽ عاـ مادم كمعنوم ،  يُنِفُق() (َيَشاءُ  َكْيفَ  يُنِفقُ 

ككماؿ العطاء ككناية عن ا١بود ، فإف ا١بواد الكرٙب يعطي بيديو ٝبيعان للداللة )ًإذىٍا أىٍعطىى أىٍدىىشى 
( كلكن ينفق كيف يشاء ٕبسب ما يقضي علمو كتقٌدر حكمتو كقولو كإً   َبَسطَ  َوَلوْ ﴿ذىاٍ أىخىذى فػىتَّشى

، كتضييق الرزؽ ليس لقصور ُب فيضو بل ألف  ِٕالشورل/ ﴾اأَلْرضِ  ِف  لَبَػَغْوا ِلِعَباِدهِ  الرِّْزؽَ  اّلِلَُّ 
لتقدير ٕبسب ا٤بقدمة كالسعي إنفاقو اتبع ٤بشيئتو كحكمتو كمصاّب الناس ، كىذه النتيجة ُب ا

ُهمْ  َكِثرياً  َولََيزِيَدفَّ )كا٣بربة كالتدبّب  كٌلما نزلت عليك اي   (وَُكْفراً  طُْغَيانً  رَبِّكَ  ِمنْ  ِإلَْيكَ  أُنِزؿَ  َما ِمنػْ
 اّلِلَُّ  َأزَاغَ  زَاُغوا فَػَلمَّا﴿٧بمدي آية من القرآف الكرٙب إزداد اليهود كفران اب كحسدان لك كحقدان عليك 

، كما أف الطعاـ ينفع األصحاء كلكن نفس الطعاـ ال ينفع ا٤برضى بل يضرىم  ٓالصف/ ﴾قُػُلوبَػُهمْ 
، كىكذا بسط للا ٥بم ُب الرزؽ من ماؿ كجاه فإزدادكا طغياانن ككفران ، كىذا شأهنم مع كلًٌ نعمة 

َنا) نَػُهمْ  َوأَْلَقيػْ كلمتهم ٨بتلفة كقلوهبم شٌب كال يزالوف   (ِقَياَمةِ الْ  يَػْوـِ  ِإىَل  َواْلبَػْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ  بَػيػْ
 عن النيب )ص(:، متباغضْب متنافرين متعادين إٔب قياـ الساعة حٌب بعد موهتم فتصحبهم إٔب قبورىم

نَػُهمْ  ِبَُْسُهمْ ﴿كقولو   ِْْٖٕكنز العماؿ خرب  ًقيىامىتيوي( قىٍامىتٍ  فػىقىدٍ  مٍ كي دي حٍ أى  مىٍاتى ا إذى )  ُهمْ ََتَْسبػُ  َشِديدٌ  بَػيػْ
يعاً    . ُْا٢بشر/ ﴾َشَّتَّ  َوقُػُلوبُػُهمْ  مجَِ

عتداء على غّبىم ، ابغض عملي يتحوؿ إٔب  العداوة، ألف  والعداوة أشد من البغضاء
: الكراىية النفسية ما يكوف ُب القلب من تنافر ، فإف ٓب يكونوا متعادين يصدر منهم والبغضاء

للعنة مع كلًٌ نفىس يتنفسونو ، كما تزاؿ الظلم ، يبغضوف الناس ، كيبغضهم الناس تلك ىي ا
طوائف اليهود متعادية ، كإف ظهرت ُب ىذه الفَبة أف اليهودية العا٤بية تتساند كتقول ، كلكن 
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ينبغي أال ننظر إٔب فَبة قصّبة من الزماف ، كال ٫بكم إٔب مظهر ال يشتمل على ا٢بقيقة كاملة ، 
كلتهم ا٤بغصوبة ا٤بزعومة الٍب بنيت على الظلم كقتل متحاف ُب بناء دفهم ُب دكر ا٤بهلة كزمن اال

اف الصحيفة السجادية الناس،  أىنَّوي  الظٍُّلمً  إٔب ٰبىٍتىاجي  )ًإ٭بَّ اٍنىوي أىٍمهىلى حىٌبَّ كى ( ، إفَّ للاي سيٍبحى الضَّعيفي
أىنَّوي غىفىرى ، كىأى  أىنَّوي أىٍعذٌ أىٮٍبىلى ، كىسىتػىرى حىٌبَّ كى كقد عٌم كَشل ىذا العذاب كالغضب من  رى !ٍنذىرى حىٌبَّ كى

  (اّلِلَُّ  َأْطَفَأَىا ِلْلَحْربِ  َنراً  َأْوَقُدوا ُكلََّما)للا سبحانو إٔب ا٤بسلمْب أيضان 
، ككٌلما أشعلوا انران على ْٔاألنفاؿ/ ﴾فَػتَػْفَشُلوا تَػَناَزُعوا َوال﴿كىذه نتيجة الشقاؽ كالنفاؽ كالنزاع 

إبلقاء  (اّلِلَُّ  َأْطَفَأَىا) ن للا سبحانو على قاعدة )فٌرؽ تسٍد(النيب )ص( كا٤بؤمنْب كعلى دي
ختبلؼ بينهم ، أٌما ا٢بركب الٍب يوقدكهنا ُب ا٢باضر، فهم ٱبططوهنا كأمريكا تنفذ كأكراب تساند اال

، فهي تنفعهم قليبلن كتضرىم كثّبان كالسيما بعد كجود الصحوة كا٤بقاكمة اإلسبلمية العامة 
يسّبكف بسرعة مع ا١بهد كا١بدكالقصد ُب  (َفَساداً  اأَلْرضِ  ِف  َوَيْسَعْوفَ )اىّبية كالنهضات ا١بم

األرض على سعتها فسادان ، كالفساد الفكرم كالعملي ا٤بتنوع ٲبشي ُب دمهم كطبيعة فيهم ، بل 
يتفننوف ُب عرض الفساد كيقننوف لو قوانْب كينشركنو ُب كافة كسائل اإلعبلـ ُب ٨بتلف األشكاؿ 

 َيُِب   ال َواّلِلَُّ )األحواؿ ، كىذه أفبلـ السكس ا٣ببلعية ككل الفساد بتحريضهم كبدعمهم! ك 
كللا ال ٰبب العاملْب ابلفساد أبنواعو ، كال الساكتْب عنو ، كال الراضْب بو، كال  (اْلُمْفِسِدينَ 

 .ا٢باضنْب لو ، كال ا٤بنتفعْب بو فهم شركاء ُب الفساد
 ﴾اُنَّؼِِْْ عَنَّبدِ ًَألَكْفَِْنَبىُْْ ٍَِّْئَبرِيِْْ ػَنْيُْْ ٌََُلَّوَْٗب ًَارَّوٌَْا آَٓنٌُا اٌُِْزَبةِ ََؤَىْ ؤََّٕ ًٌََُْ﴿ - ٘ٙ

دعوة من القرآف ألىل الكتاب أف يتوبوا كيسلموا كيعملوا ٗبنهج للا كيلتزموا بو ، كالقرآف يدعو كٌل 
ببل أية ندامة كال مبلمة ،  ستقامةكاال الناس أف يدرسوا اإلسبلـ الذم فيو السبلمة كالكرامة

ُهمْ  )َلَكفَّْرنَ كجاءت التقول بعد اإلٲباف للداللة عن إتقائهم الذنوب كسائر الكبائر   َسيَِّئاهِتِمْ  َعنػْ
 ْؤِمنٌ مُ  َوُىوَ  أُنَثى َأوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  الصَّاِلَاتِ  ِمنْ  يَػْعَملْ  َوَمنْ ﴿كقولو   النَِّعيِم( َجنَّاتِ  َوأَلْدَخْلَناُىمْ 

: تكشف اآلية إبشارة أف اإلسبلـ  فائدة: ٧بوان  َلَكفَّْرنَ ،  ُِْالنساء/ ﴾اجْلَنَّةَ  َيْدُخُلوفَ  فَُأْولَِئكَ 
 .ٯببُّ ما قبلو ، كأف الكتايب ال يدخل ا١بنة ما ٓب يسلم قلبو 

 ُٓوْزَظِلَحٌ ؤَُّٓخٌ ِٓنْيُْْ ؤَهْعُِِيِْْ رَؾْذِ ًَِْٖٓ كٌَْهِيِْْ ِْٖٓ ألًٌََُِا هَثِّيِْْ ِْٖٓ يِْْبَُِْْ ؤُٗيٍَِ ًََٓب ًَاإلِجنََِْ اُزٌَّْهَاحَ ؤَهَبٌُٓا ؤََّٗيُْْ ًٌََُْ﴿ - ٙٙ

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ َٓب ٍَبءَ ِٓنْيُْْ ًًََضِريٌ
ستقاموا على منهج للا كعملوا ٗبا ُب التوراة كاإل٪بيل كالقرآف ألٌف دين للا كاحد ، كُب اكلو أهٌنم 

لوٌسع للا  َأْرُجِلِهْم( ََتْتِ  َوِمنْ  فَػْوِقِهمْ  ِمنْ  )أَلَكُلواط العصبيات القومية ابلدين ىذا هني عن خل
رتفاع ا٤بستول اعليهم األرزاؽ كأغدؽ عليهم ا٣بّبات إبفاضة بركات السماء كاألرض عليهم ، ك 

 السََّماءِ  ِمنْ  بَػرََكاتٍ  َعَلْيِهمْ  َناَلَفَتحْ  َواتػََّقْوا آَمُنوا اْلُقَرى َأْىلَ  َأفَّ  َوَلوْ ﴿اإلقتصادم فيهم كقولو 
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نسجاـ نظاـ الكوف مع نظاـ العدؿ لذلك صار )العىٍدؿي أىسىٍاسي اعتبار ، اب ٔٗاألعراؼ/ ﴾َواأَلْرضِ 
 ُب  وي في الً بل ٚبيى ، فى قًٌ ا٢بى  ةً امى إلقى  وي بى صى ، كنى قً لٍ للخى  وي عى ضى كى  مً الذَّ  للاً  افي يزى مً  ؿى دٍ إٌف العى )ف غرر الكم: اٍلميٍلًك( 

الًَّذٍم الى تىًلٍيقي ًبًو كلكنهم كاف ا٣بّب بْب أيديهم فضيعوه ككاف النور معهم فأطفؤكه ، كىكذا  (وً انً يزى مً 
اٍيىةي تىًلٍيقي ًبًو اٍلًغوىاٍيىةي  ُهمْ  ا٥بًٍدى معتدلة ُب الدين غّب مغالية أم منهم ٝباعة آخذة  ُمْقَتِصَدٌة( أُمَّةٌ  )ِمنػْ

 ناألمور فهي ٕبثت عن ا٢بقيقة كآمنت ٗبحمد )ص( كابلقرآف ، كعابلقصد كىو التوسط ُب 
ُهمْ  )وََكِثريٌ طريق ا٢بق كسلكت سلوكان معتدالن ُب أمر الدين كالدنيا كىي ٝباعة قليلة   َما َساءَ  ِمنػْ

ككثّب منهم أشرار بئس ما يعملوف من قبيح األقواؿ كسوء األعماؿ ، كىذا يدؿ أف الكثرة يَػْعَمُلوَف( 
ُهمْ : فائدة  .ليل ا٢بقليست د كإذا قٌلت األمة ا٤بعتدلة ا٤بستقيمة فسد اجملتمع  ُمْقَتِصَدٌة( أُمَّةٌ  )ِمنػْ

 َوِلُكلِّ ﴿كساءت عاقبتو، كالقرآف يكشف عن سنة إجتماعية أف ال ٱبلو أم قـو من ىاد كقولو 
 .ِْطر/فا ﴾َنِذيرٌ  ِفيَها خبل ِإالَّ  أُمَّةٍ  ِمنْ  َوِإفْ ﴿،  ٕالرعد/ ﴾َىادٍ  قَػْوـٍ 
 اُْوٌََّْ َّيْلُِ ال اَُِّوَ بَِّٕ اُنَّبًِ ِْٖٓ َّؼْظُِٔيَ ًَاَُِّوُ هٍَِبَُزَوُ ثََِّـْذَ كََٔب رَلْؼََْ َُْْ ًَبِْٕ هَثِّيَ ِْٖٓ بَُِْْيَ ؤُٗيٍَِ َٓب ثَِِّؾْ اُوٌٍٍَُُّ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٚٙ

 ﴾اٌَُْبكِوَِّٖ
غان قطعيان كر٠بيان مؤثران مهمان ، اآلية ظاىرىا أنيق كابطنها أكثر توكيدان من )أبلغ( كٙبمل إببل)بَػلِّْغ( 

عميق كداللتها كاسعة ، يدؿُّ أسلوب ا٣بطاب مع النيب )ص( كالتأكيد عليو أبف للا سبحانو قد 
عتبار تبليغ ىذا األمر ا٤بهم ٗبستول اأمر تبليغ أمر مهم للغاية ، كىو إببلغ ما أينزؿ إليو من ربو ك 

كلها ! كأف النيب )ص( قد ضاؽ هبذا األمر ذرعان ألنو ثقيل على أنفس ٝباعة من تبليغ الرسالة  
بلغ رسالة ربك غّب مراقب أحدان كال ٚباؼ أف ينالك  ِرَسالََتُو( بَػلَّْغتَ  َفَما تَػْفَعلْ  لَْ  )َوِإفْ الصحابة 

ٍيعى مىا : )بػىلًٌغٍ  عباس عن إبن،  ْٓالنور/ ﴾اْلُمِبيُ  اْلَببلغُ  ِإالَّ  الرَُّسوؿِ  َعَلى َوَما﴿مكركه   ًإلىٍيكى  أيٍنزًؿى  ٝبًى
 حديث الثقبلف(كمن ٜبرة رسالتو ) ،رًسىالىتىوي  بػىلٍَّغتى  ( فىمىاافى كى   بو بى سى  يئان ألمًٌ شى  تى مٍ تى فىًإٍف كى  رىبًٌكى  ًمنٍ 

اٍ  عن النيب )ص( ٍ قىٍد تػىرىٍكتي ًفٍيكيمي الثػَّقىلىٍْبً مىٍا ًإٍف ٛبىىسٍَّكتيٍم هًبًمى لىٍن تىًضلُّويٍا بػىٍعًدمى ، أىحىديٮبيىٍا أىٍكبػىري  : )ًإٌ٘بً
ًر،ًكتىٍابي للًا)الثػي  ٍاًء ًإٔبى األىٍرًض كىًعتػٍرىٌبٍ أىٍىلى بػىٍيًٍبٍ )الثػي ربي األكى  لي قٍ ًمنى اآلخى  لي قٍ ( حىٍبله ٩بىٍديكيده ًمنى السَّمى

ًقىٍا حىٌبَّ يىرًدىٍا عىلىيَّ اري غى األصٍ  ٍا لىٍن يػىٍفَبى ًإنػَّهيمى  ٜٚف هنج الببلغة خطبة، ُّٔ/ٖتفسّب الرازم( ٢بٍىٍوضى ( كى
لَّفيويٍا عىنػٍهيٍم فػىتىًظلُّويٍا ( فػىلىٍن ٱبيٍرًجيويكيٍم ًمٍن ىيدىل كىلىٍن ييًعٍيديكيكيٍم ُبٍ رىدىل) فىبلى تػىتػىقىدَّميويىيٍم فػىتػىٍهلىكيويٍا كىالى تػىتىخى

 ( ًإنػَّهيٍم أىٍعلىمي ًمٍنكيمٍ كىالى تػيعىلًٌميوينػىهيٍم فى 
ٍا ٪بىىٍا كىمىٍن ٚبىىلَّفى عى وعنو )ص( نىًة نػيٍوحو فىًمٍن قػىٍوـً نػيٍوحو مىٍن رىًكبػىهى ًفيػٍ ثىًل سى ٍا : )مىثىلي أىٍىلي بػىٍيًٍبً ًفٍيكيٍم كىمى نػٍهى

: إدعوا للا أف ٰبٌط أم  حطَّة ،َُّْٕكنز العماؿ خرب  ىىلىكى ، كىًمٍثلي ابىًٍب ًحطَّةو ُبٍ بىًِبٍ ًإٍسرىاٍئًٍيلى(
ضع عنكم ذنوبكم ، ككلمة ا٢بق أحق أف تٌتبع ، كمن ضاؽ عليو ا٢بق فا١بور عليو أضيق كقولو ي

 ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َوال ِلُمْؤِمنٍ  َكافَ  َوَما﴿،  ِّيونس/ ﴾ُتْصَرُفوفَ  فََأنَّ  الضَّبلؿُ  ِإالَّ  اْلَقِّ  بَػْعدَ  َفَماَذا﴿
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 وىذا تذكري لملة العلم .ّٔاألحزاب/ ﴾َأْمرِِىمْ  ِمنْ  اْْلِيَػَرةُ  مْ َلَُ  َيُكوفَ  َأفْ  َأْمراً  َوَرُسولُوُ  اّلِلَُّ  َقَضى
من ا٤بسلمْب أاٌل يكتموا شيئان من أمر الدين ، فإف ىذا الكتماف يعترب خيانة بتعطيل منهج للا ، 
كا٣بيانة نقض أمانة الدين كىي ضد األمانة كمن ا٣بيانة التخلي عن تكاليف األمة ا٤بسلمة كعدـ 

 ﴾تَػْعَلُموفَ  َوأَنْػُتمْ  َأَماَنِتُكمْ  َوََّتُونُوا َوالرَُّسوؿَ  اّلِلََّ  ََّتُونُوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػ َها َيَ ﴿ .توجيهها
: )ًإفَّ أىٍعظىمى ا٣ٍبًيىاٍنىًة ًخيىاٍنىةي األيمًَّة ، كىًإٌف أىٍفظىعى اٍلغيًش غيشُّ األًئٌمًة( ٕٙف هنج الببلغة كتاب،  ِٕاألنفاؿ/

كا٢بكمة ُب التصريح ابألمر ابلتبليغ كأتكيده ٔبعل كتماف  ِرَسالََتُو( بَػلَّْغتَ  َفَما تَػْفَعلْ  لَْ  )َوِإفْ ، 
بعضو ككتماف كلو ألٮبيتو البالغة، كالناس البد أف يعرفوا ىذه ا٢بقيقة الكبّبة ابلنص ، فبل يعذركا 

  (النَّاسِ  ِمنْ  يَػْعِصُمكَ  َواّلِلَُّ )إذا إختلفوا فيها بعد بياهنا 
كللا ٲبنعك كٰبميك من أف ينالوؾ بسوء من ا٤بعارضْب كا٤بعاندين كسيمنع للا األسباب ا١بارية 

ٓب يكن )ص( خائفان على نفسو كإ٭ٌبا خائفان من كضع العراقيل ُب  .٥بؤالء ا٤بعارضْب أف يضركؾ شيئان 
ذار كهتديد ٗبعاقبة الذين ينكركف ىذا إن (اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْوـَ  يَػْهِدي ال اّلِلََّ  ِإفَّ )طريق تبليغ الرسالة 

 َمنْ  لِيَػْهِلكَ  َمْفُعوالً  َكافَ  َأْمراً  اّلِلَُّ  لِيَػْقِضيَ ﴿األمر ا٣باص كيقفوف ضده فإنو يقضي عليو ابلكفر 
  .ِْاألنفاؿ/ ﴾بَػيَِّنةٍ  َعنْ  َحيَّ  َمنْ  َوََيَْي  بَػيَِّنةٍ  َعنْ  َىَلكَ 
ا٤بهم صراحة ، كإذا علمنا أف سورة ا٤بائدة آخر سور القرآف الكرٙب ٓب يذكر ىذا األمر  -ٔ: فائدة

القرآف نزكالن ، كإذا علمنا ىذا أدركنا السر ُب أتخر ىذا األمر ا٤بهم بل البالغ األٮبية ، فإف بْب 
نزكؿ سورة ا٤بائدة كنزكؿ ىذه اآلية ككفاة الرسوؿ )ص( شهوران قليلةن ، لذلك أكدت اآلية على ىذا 

النيب )ص( ، فأصبحت الرسالةي كاملةن هبذا األمر ا٤بهم ، كهبذا األمر ٰبصل األمر ا٤بهم قبل كفاة 
( فلم أجد ا ، كىَبٌ  دىًقٍيقه فىمىنٍ  ًميزىافه  ةي يى بلمً اإلسٍ  الةي سى إكماؿ الدين كإٛباـ النعمة فكانت )الرً  ٍستػىٍوَبى

اإلسبلـ كمن الذم  بياف ىذا األمر البالغ األٮبية إاٌل عرب أسباب النزكؿ ، الٍب تدعو إٔب مستقبل
يستخلف رسوؿ للا )ص( بعد كفاتو ، ٕبيث يكوف إمتدادان للرسوؿ كأمينان على رسالتو بتعيْب منو 

: نزلت ىذه اآلية ُب فضل علي بن أيب طالب )ع( ، كلىٌما  ٜٗص ٕٔقاؿ الرازي ف تفسريه ج .)ص(
ًليٌّ مىٍوالىهي اللَّهيمَّ كىٍاًؿ مىٍن كىٍاالىهي كىعىٍاًد مىٍن نزلت أخذ بيده رسوؿ للا )ص( كقاؿ : )مىٍن كيٍنتي مىٍوالىهي فػىعى 

 نو مً ؤٍ مي  لُّ  كي ٔبى وٍ مى كى  المى وٍ مى  تى يٍ سى كأمٍ  تى حٍ بى صٍ أى  البو يب طى أى  بنى اي كى نيئان لى عىٍادىاٍهي( فلقيو عمر فقاؿ : ىى 
قيادة اإلسبلمية متداد الا، كىو قوؿ إبن عباس كغّبه ، كىكذا نعرؼ أٮبية ا٤بوضوع من  ةو نى مً ؤٍ مي كى 

)اإلمامة( بعد الرسوؿ )ص( فصارت اإلمامة من ٛباـ الٌدين كىي نظاـ األٌمة ككحدة ا٤بسلمْب كعز 
 . ِّالشورل/ ﴾اْلُقْرَب  ِف  اْلَمَودَّةَ  ِإالَّ  َأْجراً  َعَلْيوِ  َأْسأَُلُكمْ  ال ُقلْ ﴿ا٤بؤمنْب 

اًىًليَّةن(  ًميتىةن  مىاتى  كىىيوى الى يػىٍعًرؼي ًإمىٍامىوي  مىاتى  : )مىنٍ عن النيب )ص(  وعن الرضا )ع(، ٕٕصِّالبحارجى
يىٍاسىًة( حادثة الغدير  -ٕ. َِِ/ُالكاُب : )ُب صفة اإلماـ : ميٍضطىلوعه اًبإًلمىٍامىًة ، عىٍآبه اًبلسًٌ
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: بعد أف أدل ا٤بسلموف مع رسوؿ للا )ص( حجة الوداع كنزؿ )ص( ُب منطقة )غدير  ِبختصار
ن ضمن كبلمو )ص( : )ًإفَّ للاى مىٍوالىمى كىأىانٍى مىٍؤبى اٍلميٍؤًمًنٍْبى كىأىانٍى أىٍكٔبى هًبًٍم ًمٍن خم( فخطب فقاؿ م

بَّوي كىأىٍبًغٍض  عىٍادىاٍهي  مىنٍ  كىعىٍادً  كىٍاالىهي  مىنٍ  كىٍاؿً  اللَّهيمٍ  مىٍوالىهي  فػىعىًليٌّ  مىٍوالىهي  كيٍنتي  أىنٍػفيًسًهٍم فىمىنٍ  كىأىًحبَّ مىٍن أىحى
لىوي  مىنٍ  كىأيٍخذيؿٍ  نىصىرىهي  مىنٍ  أىبٍػغىضىوي كىأيٍنصيرٍ  مىنٍ   اْليَػْوـَ ﴿ٍب نزلت اآلية  ..دىٍارى  حىٍيثي  مىعىوي  ا٢بٍىقَّ  كىأىًدرٍ  خىذى

 ، فػىقىٍاؿى رىسيويؿي  ّا٤بائدة/ ﴾ِديناً  اإِلْسبلـَ  َلُكمْ  َوَرِضيتُ  نِْعَمِت  َعَلْيُكمْ  َوَأَْتَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ 
اٍلىًٍبٍ كىاٍلوىالىيى  ًة ، كىرىًضيى الرَّبُّ ًلرًسى ًإٍٛبىاٍـً النًٌٍعمى ٍاًؿ الدًٌٍيًن كى ةي ًلعىليٌو ًمٍن للًا )ص( : للاي أىٍكبػىري عىلىى ًإٍكمى

ًلٍي(  بػىٍعًدمى( ، يػىقيويؿي النَّيبُّ )ص( لىئلىمىاٍـً علي )ع( )لىٍو ٓبٍى أيبػىلًٌٍغ مىٍا أيًمٍرتي ًبًو ًمٍن كىاليىًتكى  ٢بىىبىطى عىمى
، كقاؿ إبن عباس: كىجىبىٍت ّالطبلؽ/ ﴾َقْدراً  َشْيءٍ  ِلُكلِّ  اّلِلَُّ  َجَعلَ  َقدْ  َأْمرِهِ  َِبِلغُ  اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿كقولو 

للًا ُب أىٍعنىٍاًؽ اٍلقىٍوـً ، كقاؿ شاعر الرسوؿ)ص( حٌساف بن اثبت:  نبيهم      الغدير يـو يناديهمكى
كضعت ىذه اآلية كىي مكية ُب سياؽ  -ٖ .ٖٓ/ْاألمثل ... إْب.دَيمنا ِبلرسوؿ وامسع ِبمٍ 

آايت مدنية ُب تبليغ أىل الكتاب، لتدٌؿ أٌف النيب )ص( كاف عرضة إليذائهم كإيذاء ا٤بنافقْب كللا 
 عصمو من كيدىم

 ًَضِرياً ًَََُْيِّلََّٕ هَثٌُِّْْ ِْٖٓ بٌَُُِْْْْ ؤُٗيٍَِ ًََٓب جنًَََِْاإلِ اُزٌَّْهَاحَ رُؤٌُِْا ؽَزََّ شَِْءٍ ػَََِ ََُْزُْْ اٌُِْزَبةِ ؤَىََْ َّب هَُْ﴿ - ٛٙ

 ﴾اٌَُْبكِوَِّٖ اُْوٌَِّْ ػَََِ رَإًَْ كَال ًًَُلْواً ؿُـَْْبٗبً هَثِّيَ ِْٖٓ بَُِْْيَ ؤُٗيٍَِ َٓب ِٓنْيُْْ
لستم على  َواإِلِْنيَل( ْورَاةَ التػَّ  تُِقيُموا َحَّتَّ  َشْيءٍ  َعَلى )َلْسُتمْ قل اي دمحم ٥بؤالء اليهود كالنصارل 

منزلة من الدين الصحيح كليس لكم مكانة كال قيمة عند للا ، كال ينفعكم اإلنتساب إٔب موسى 
 ِمنْ  ِإلَْيُكمْ  أُنِزؿَ  )َوَماكعيسى كالنبيْب حٌب تعملوا ٗبا ُب التوراة كاإل٪بيل كتقيموا أحكامها كاملة 

ُهمْ  َكِثرياً  )َولََيزِيَدفَّ كوف دستوران ٥بدايتكم القرآف العظيم ا٤بنزؿ لي رَبُِّكْم(  رَبِّكَ  ِمنْ  ِإلَْيكَ  أُنِزؿَ  َما ِمنػْ
البلـ للقسم ، أم كأيقسم ليزيدٌف ىذا القرآف ا٤بنزؿ عليك اي دمحم الكثّب منهم زايدة  وَُكْفرًا( طُْغَيانً 

كىذا التأثّب ا٤بعكوس دل ُب التكذيب كإصراران على الكفر بدؿ أف يزيد ىؤالء إٲباانن كتقول كى
 َعَلى ََتْسَ  )َفبل ا٤بنحوس لآلايت الصادقة كالقوؿ ا٤بتزف يكوف ُب النفوس ا٤بملوءة عنادان ك١باجان !

ستخفاؼ أبمرىم ، ا: فبل ٙبزف عليهم لزايدة طغياهنم ككفرىم ، كىو  ََتْسَ  َفبل اْلَكاِفرِيَن( اْلَقْوـِ 
ٍرءي ) ف غرر الكم:، ليوكمن كاف ىذا شأنو فبل يستحق أف أيسف ع وىذه  .(نىفسىوي  يىضىعي  حىٍيثي  اٍلمى

كتفوا إبٌدعاء اإلسبلـ كٓب يلتزموا ٗبنهجو كابلقرآف الكرٙب ، فلم تكن ا ، فا٤بسلموف إذا  اآلية عامة
٥بم منزلة عند للا كليس ٥بم مكانة إجتماعية كىيبة سياسية ، بل سيظلوف دائمان أذاٌلء كمغلوبْب 

 .على أمرىم
 ىُْْ ًَال ػََِْْيِْْ فٌَْفٌ كَال طَبُِؾبً ًَػَََِٔ آفِوِ ًَاٌَُِّْْْ ثِبَُِّوِ آََٖٓ َْٖٓ ًَاُنَّظَبهٍَ ًَاُظَّبثِئٌَُٕ ىَبكًُا ًَاَُّنَِّٖ آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ بَِّٕ﴿ - ٜٙ

 ﴾َّؾْيٌََُٕٗ
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: صدقوا للا كرسولو  ُنواآمَ .اآلية الكرٲبة توضح ا٤بقياس العاـ الذم ٱبضع لو أمن الناس يـو القيامة
عبدكا غّب للا ، كذكرىم القرآف ثبلث مرات ، كىم  )َوالصَّابُِئوَف()ص( كرسالتو اإلسبلمية كاليهود 

قـو متوسطوف بْب اليهودية كالنصرانية ، ك٥بم كتاب ينسبونو إٔب ٰبٓب بن زكراي )ع( كمنهم من يعبد 
أتباع عيسى  )َوالنََّصاَرى(تبعوا أىواءىم االسليمة ك  ا٤ببلئكة كالكواكب ، فهم مالوا عن دعوة الفطرة

إذ ال عربة ابأل٠باء كاأللقاب كال ابألحساب  َصاِلاً( َوَعِملَ  اآلِخرِ  َواْليَػْوـِ  ِِبّلِلَِّ  آَمنَ  )َمنْ )ع( 
كاألنساب ، ليس العربة أف نقوؿ ىذا مسلم كىذا يهودم كىذا صابئي كىذا نصرا٘ب كإ٭ٌبا العربة 

٤بتكامل كالعمل الصاّب قوالن كعمبلن ، كاإلٲباف ٰبث على العمل الصاّب ، كالعمل الصاّب ابإلٲباف ا
: )اإًلٲبًٍٍافي عىمىله  عن اإلماـ الصادؽ )ع(ٰبث على اإلٲباف كال إنفصاؿ بينهما ، ككل إنساف بقدره، 

، كىذا يدؿ على أف ِّصٗٔالبحار (وً بً اتى  كً بٌْب ُب  للاً  نى مً  ضو رٍ فى بً  لي مى العى  لكى ذى  كىاٍلقىٍوؿي بػىٍعضي  ،كيلُّوي 
ـي  عن النيب )ص(دين للا عبادات كمعامبلت ، فالعبادات متعلقة اب٤بعامبلت كاألخبلؽ ،  : )اإًلٍسبلى

  .ُّا٢بجرات/ ﴾أَتْػَقاُكمْ  اّلِلَِّ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإفَّ ﴿، ُِٓٓكنز العماؿ خربحيٍسني ا٣ٍبيليًق( 
َتغِ  نْ َومَ ﴿كيقرر القرآف الكرٙب أبف  رَ  يَػبػْ  ِمنْ  اآلِخَرةِ  ِف  َوُىوَ  ِمْنوُ  يُػْقَبلَ  فَػَلنْ  ِديناً  اإِلْسبلـِ  َغيػْ

كالذم يسع كل األدايف كالذم معناه  اإلسبلـ مبعناه العاـ والشامل .ٖٓآؿ عمراف/ ﴾اْْلَاِسرِينَ 
الشامل ذك ا٤بعُب العاـ  م ألمر للا كاإللتزاـ ٗبنهجو ، كىكذا فإفَّ أيَّة أمَّة تٌتبع سبيل اإلسبلـيالتسل

 َوال َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  َفبل)من دكف ٙبريف فيكوف ىو سبيل ا٢بق كا٥بدل البعيد عن الباطل كالفساد 
فأكلئك ال خوؼ عليهم ٩با يكوف ُب مستقبل أمرىم ، كال ىم ٰبزنوف من شيء ينغص  (ََيَْزنُوفَ  ُىمْ 

السبلمة كالكرامة ببل أية ندامة  ستقامةُب اال عليهم حاضرىم ، فهم انجوف ُب الدنيا كاآلخرة ، ألفٌ 
َر الزَّاِد التػَّْقَوى﴿كال مبلمة  ، فإف ىذا اإلسبلـ الشامل يسبك  ُٕٗالبقرة/ ﴾َوتَػَزوَُّدوا فَِإفَّ َخيػْ

الرجاؿ كيصوغهم صياغة ٭بوذجية فيعطيهم القوة كالقدرة كينفي عنهم ا٣بوؼ كالذلة كا٢بزف 
ٍا تىٍسبيكي النٍَّاري خىبىثى ا٢بٍىًدٍيًد كىالذَّىىبى كىاٍلًفضَّةى اإلً )عن النيب )ص(:  كالضعف ٍاؿى كىمى ( ٍسبلىـي يىٍسبيكي الٌرًجى

كل الذين آمنوا ابإلسبلـ ذم ا٤بعُب الشامل  : واملقصود .(ِٔ)كتقٌدـ ُب البقرة  ٖٕ/ُكنز العماؿ
العمل الصاّب على  دمحم )ص( كاإلسبلـ األصيل كيعملوف من دكف ٙبريف ، فإهنم يؤمنوف بقرآف

معناه ، ككلٌّ حسب قدرتو ، كيستقيموف ُب أقوا٥بم كأفعا٥بم كيندموف على سوء أعما٥بم  إطبلؽ
 َما َكَباِئرَ  جَتَْتِنُبوا ِإفْ ﴿ىم ٰبزنوف كقولو  كينيبوف إٔب رهبم ، فيتوب للا عليهم كال خوؼ عليهم كال

َهْوفَ   : )التٍَّاًئبي  عن النيب )ص(،  ُّالنساء/ ﴾َكِرَياً  ُمْدَخبلً  َونُْدِخْلُكمْ  مْ َسيَِّئاِتكُ  َعْنُكمْ  ُنَكفِّرْ  َعْنوُ  تُػنػْ
ٍنًب كىمىٍن الى ذىٍنبى لىوي(  )أىالى كىًإفَّ شىرىاًٍئعى  :ٕٓٔف هنج الببلغة خطبة، َُُْٕكنز العماؿ خربًمنى الذَّ

ةه فىمىٍن أىخىذى هًبىٍا ٢بىً  ةه كىسيبػيلىوي قىٍاًصدى ـى( كىغىًنمى  قى الدًٌٍيًن كىٍاًحدى ٍا ضىلَّ كىنىًد : اآلية فائدة  .، كىمىٍن كىقىفى ًعٍندىىى
ترد على الذين يظنوف النجاة ُب ظل قومية معينة ، كاآلية ترد على الفرقة الناجية من طائفة معينة 
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كالباقي ُب الٌنار !! تدعو اآلية إٔب التعايش السلمي كاألخوم مع اآلخرين على أساس التقول 
  .ُّا٢بجرات/ ﴾أَتْػَقاُكمْ  اّلِلَِّ  ِعْندَ  ْكَرَمُكمْ أَ  ِإفَّ ﴿

 َخْوؼٌ  َوال رَبِّوِ  ِعْندَ  َأْجُرهُ  فَػَلوُ  ُمِْسنٌ  َوُىوَ  ّلِِلَِّ  َوْجَهوُ  َأْسَلمَ  َمنْ ﴿كالقرآف يؤكد ىذه ا٢بقيقة كقولو 
 َوُىوَ  أُنَثى َأوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  اتِ الصَّالَِ  ِمنْ  يَػْعَملْ  َوَمنْ ﴿، كقولو ُُِالبقرة/ ﴾ََيَْزنُوفَ  ُىمْ  َوال َعَلْيِهمْ 
 اّلِلَُّ  رَبػ َنا قَاُلوا الَِّذينَ  ِإفَّ ﴿، كقولو  ُِْالنساء/ ﴾نَِقرياً  يُْظَلُموفَ  َوال اجْلَنَّةَ  َيْدُخُلوفَ  فَُأْولَِئكَ  ُمْؤِمنٌ 

 آَمُنوا اْلِكَتابِ  َأْىلَ  َأفَّ  َوَلوْ ﴿،  ُّاألحقاؼ/ ﴾ََيَْزنُوفَ  ُىمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  َفبل اْستَػَقاُموا ثَّ 
ُهمْ  َلَكفَّْرنَ  َواتػََّقْوا ، كغّبىا فإٌف ٦بٌرد اإلنتساب  ٓٔا٤بائدة/ ﴾النَِّعيمِ  َجنَّاتِ  َوأَلْدَخْلَناُىمْ  َسيَِّئاهِتِمْ  َعنػْ

 .إٔب دين من الدايانت ال ينجيو من عذاب للا، بل يلزمو اإلٲباف كالعمل الصاّب
 ًَنَّثٌُا كَوِّوبً ؤَٗلَُُيُْْ رَيٌٍَْ ال ثَِٔب هٌٌٍٍَُ عَبءَىُْْ ًََُِّٔب هٍُُالً بَُِْْيِْْ ًَؤَهٍَِْْنَب بٍِْوَائََِْ ثَنِِ ِْٓضَبمَ َٗبؤَفَنْ َُوَلْ﴿ - ٓٚ

 ﴾َّوْزٌَُُِٕ ًَكَوِّوبً
انو كٌرر للا سبحكلقد أخذان من اليهود ا٤بيثاؽ أم العهد ا٤بوثَّق ا٤بؤكد على اإلٲباف اب كرسلو ،

أخذ ا٤بيثاؽ منهم أتكيدان لعتوىم كشٌدة ٛبردىم ، كأٌف للا تعأب أراد أيضان هبذا التكرير أف ٰبذر 
ُهمْ  َوبَػَعثْػَنا ِإْسَرائِيلَ  َبِِن  ِميثَاؽَ  اّلِلَُّ  َأَخذَ  َوَلَقدْ ﴿ا٤بسلمْب من طبائع بِب إسرائيل كقولو   اثْػَِنْ  ِمنػْ

لّبشدكىم أمر دينهم كيبلغوهنم منهج للا كلكن  ُرُسبًل( ِإلَْيِهمْ  َنا)َوَأْرَسلْ  .ُِا٤بائدة/ ﴾نَِقيباً  َعَشرَ 
كالرسوؿ من للا ال أيٌب تبع أىوائهم ، كللا ال يشرع  أَنُفُسُهْم( تَػْهَوى ال مبَا َرُسوؿٌ  َجاَءُىمْ  )ُكلََّما

بُوا( )َفرِيقاً ّبىم كفق ما ٰببوف ، بل عليهم أف ٰبٌبوا ما يشرٌع للا ، ألف أمر للا فيو سعادهتم كخ  َكذَّ
كال ٯبرأ على قتل أطهر الناس إاٌل شرُّ الناس كىم  يَػْقتُػُلوَف( )َوَفرِيقاً كىذا شأهنم منذ زمن قدٙب 

ابلفعل ا٤بضارع للداللة على أف  )يَػْقتُػُلوَف(اليهود ، كذلك ديدهنم ُب ا٤باضي كا٢باضر كا٤بستقبل ، 
و ُب حياهتم كٌلها ، كىم الذين يستهينوف بقتل اإلنساف إستمرار ركح التمرد فيهم كأهٌنم يعتمدكن

ككرامتو كإستخبلفو  على األرض ىم يستهينوف بشرائع للا كشرائع القانوف الدكٕب كحقوؽ 
 َعنْ  فَػُيِضلَّكَ  اَْلََوى تَػتَِّبعْ  َوال﴿اإلنساف لذلك ىم كابؿ كشر على البشرية ٝبعاء، قاؿ تعأب 

مىٍا عيًبدى ًإلىوه )عن النيب )ص(:  .)ا٥ٍبىوىل شىرًٍيكي اٍلعىمىى( ٖٔف هنج الببلغة كتاب،  ِٔص/ ﴾اّلِلَِّ  َسِبيلِ 
 ُٕٗ/ِركح البياف (أىبٍػغىضي عىلىى للًا ًمنى ا٥ٍبىوىل

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب ثَظِريٌ ًَاَُِّوُ ِٓنْيُْْ ريًٌَضِ ًَطٌَُّٔا ػٌَُٔا صَُّْ ػََِْْيِْْ اَُِّوُ رَبةَ صَُّْ ًَطٌَُّٔا كَؼٌَُٔا كِزْنَخٌ رٌٌََُٕ ؤَالَّ ًَؽََِجٌُا﴿ - ٔٚ
كظٌن بنو إسرائيل أبف ٥بم كرامة فبل غالب ٥بم كال يصيبهم ببلء كعذاب ك٧بنة بقتل األنبياء 

 )فَػَعُمواغَباران إبمهاؿ للا تعأب ٥بم ألهنم أبناء للا كأحٌباؤه كشعب للا ا٤بختار اكتكذيب الرسل 
هم كخانوىا كٛبادكا ُب الفساد فعموا عن ا٥بدل كٓب يبصركا ا٢بق كصٌموا عن فخدعوا أنفس َوَصم وا(

 ََلُمْ  َوزَيَّنَ ﴿،  ٖفاطر/ ﴾َحَسناً  فَػَرآهُ  َعَمِلوِ  ُسوءُ  َلوُ  زُيِّنَ  َأَفَمنْ ﴿٠باع العظة كاإلرشاد كقولو 
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نو ال يهتدم إٔب طريق ، كىذا تشبيو ابألعمى كاألصم أل ّْاألنعاـ/ ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َما الشَّْيطَافُ 
من ا٤بذلة كا٥بواف فنهب  (ٖبتنصر)٤با ندموا كاتبوا لشٌدة ما أصاهبم من َعَلْيِهْم(  اّلِلَُّ  اَتبَ  )ثَّ الرشاد 

ُهْم( َكِثريٌ  َوَصم وا َعُموا )ثَّ م هنأموا٥بم كسىب نساءىم كأطفا٥بم كقتل شبا فلما إنقضت تلك  ِمنػْ
كتساب اآلاثـ فعموا كثّب منهم كصٌم ا سبوا صفات آابئهم ُب كتا األجياؿ كنشأت أجياؿ أخرل 

 يَػْعَمُلوَف( مبَا َبِصريٌ  )َواّلِلَُّ ستطاعوا كٱبضعوف عندما يعجزكف ابعد تبْب ا٢بق لو ، فهم يتمردكف إف 
عليم كبصّب ٗبا يفعلوف من جرائم كما يدبركف من مؤامرات خبيثة ، كىو كعيد كهتديد ٥بم كىو 

 ﴾اْْلَاِسُروفَ  اْلَقْوـُ  ِإالَّ  اّلِلَِّ  َمْكرَ  أيََْمنُ  َفبل﴿٣بزم كا٣بذالف ُب الدنيا قبل اآلخرة ٯبازيهم عليو اب
 .ٗٗاألعراؼ/

 َْٖٓ بَِّٗوُ ًَهَثٌَُّْْ ِهَثِّ اَُِّوَ اػْجُلًُا بٍِْوَائََِْ ثَنِِ َّب أََُِْْؼُ ًَهَبٍَ َٓوََّْْ اثُْٖ أََُِْْؼُ ىٌَُ اَُِّوَ بَِّٕ هَبٌُُا اَُّنَِّٖ ًَلَوَ َُوَلْ﴿ - ٕٚ

 ﴾ؤَٗظَبهٍ ِْٖٓ ُِِظَّبُِِٔنيَ ًََٓب اُنَّبهُ ًََٓإًَْاهُ اُْغَنَّخَ ػََِْْوِ اَُِّوُ ؽَوََّّ كَوَلْ ثِبَُِّوِ ُّشْوِىْ
لقد كفر الذين قالوا أف مرٙب كلدت إ٥بان ، كزعموا أف للا تعأب حٌل ُب ذات عيسى كإٌٙبد بو ، 

يم اإل٥بي على أنو سبحانو جسم مادم كبقية األجساـ ، كىذا خبلؼ عقيدة كىذا إعتقاد ابلتجس
 َيَ  اْلَمِسيحُ  )َوَقاؿَ ،  ُُالشورل/ ﴾َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ ﴿التوحيد، كتعأب للا عن ذلك علوان كبّبان 

 َّمرٙب/ ﴾اّلِلَِّ  َعْبدُ  ِإّنِ ﴿ أكؿ كلمة نطق هبا كىو طفل رضيع َورَبَُّكْم( َربِّ  اّلِلََّ  اْعُبُدوا ِإْسَرائِيلَ  َبِِن 
، أان عبد مثلكم فأعبدكا خالقي كخالقكم الذم يذؿ لو كل شيء كٱبضع لو كل الوجود كا٢بقيقة 

فقد  ُّا٤بائدة/ ﴾َمَواِضِعوِ  َعنْ  اْلَكِلمَ  َُيَّرُِفوفَ ﴿أف السيد ا٤بسيح قاؿ ٥بم ضد ما يقولوف ، إهنم 
ـَ  فَػَقدْ  ِِبّلِلَِّ  ُيْشِرؾْ  َمنْ  )ِإنَّوُ بو كرهبم أمرىم بعبادة للا كحده معَبفان أبنو ر  من  اجْلَنََّة( َعَلْيوِ  اّلِلَُّ  َحرَّ

يعتقد أبف مع للا إ٥بان آخر أك من يعتقد أبلوىية غّب للا فلن يدخل ا١بنة أبدان ألهنا دار ا٤بوحدين 
كال منقذ لو من عذاب للا ، كىذا إبطاؿ  (أَنَصارٍ  ِمنْ  ِللظَّاِلِميَ  )َوَماكمصّبه جهنم  النَّاُر( )َوَمْأَواهُ 

ختياره الصلب )حسب إٌدعائهم( قد فداىم : أٌف ا٤بسيح )ع( اب مبعىنلقوؿ النصارل ابلفدية 
بنفسو فهم مغفوره ٥بم ، كإٌف التكاليف اإل٥بية مرفوعة عنهم كمصّبىم إٔب ا١بنة ، فخدعتهم الدنيا 

الضبلؿ عمل بنفسو كما يعمل العدك بعدكه ، كىذا بغركرىا كأنفسهم ٖبيانتها ، كىكذا ا١باىل ي
: غأب اليهود ُب بغض عيسى كأٌمو، كغأب النصارل ُب عقيدهتم هبما فائدة .يشمل حٌب ا٤بسلمْب

:  عن اإلماـ علي )ع(إٔب حدكد اآل٥بة ، كاإلسبلـ معتدؿ ٰبارب الغلو بكل معانيو كأشكالو، 
بٌّ ميٍفًرطه يىذٍ  سيهلك ّف صنفاف) ، كىميٍبًغضه ميٍفرًطه يىٍذىىبي ًبًو ا٢ٍبيبُّ ًإٔبى غىٍّبً ا٢بٍىقًٌ  ىىبي ًبوً : ٧بًي

يػٍري الٌنٍاًس حىاالن ُب النَّمىًط األىٍكسىًط فىًإٍلزىميويهي( ، َُّ/ّالكاشف )االعتداؿ( اٍلبػيٍغضي ًإٔبى غىٍّبً ا٢بٍىقًٌ ، كىخى
: ٘باكز  والُغُلو  ،  ُُٕالنساء/ ﴾ِديِنُكمْ  ِف  اتَػْغُلو  ال اْلِكَتابِ  َأْىلَ  َيَ ﴿كينهى القرآف عن الغلو 

 .ا٢بدكد ُب ا٢بب كالبغض كىو كالطغياف
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 ػَنَاةٌ ِٓنْيُْْ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ ََََََُّّْٖٔ َّوٌٌَُُُٕ ػََّٔب َّنزَيٌُا َُْْ ًَبِْٕ ًَاؽِلٌ بَُِوٌ بِالَّ بَُِوٍ ِْٖٓ ًََٓب صَالصَخٍ صَبُِشُ اَُِّوَ بَِّٕ هَبٌُُا اَُّنَِّٖ ًَلَوَ َُوَلْ﴿ - ٖٚ

 ﴾ؤٌَُِْْ
لقد كفرت فرقة من النصارل الذين قالوا إف للا أحد ثبلثة آ٥بة )للا كعيسى كمرٙب( ككلُّ كاحد من 
ىؤالء إلو حٌب قالوا )األب كاإلبن كركح القدس( كقالوا ىذه الثبلثة إلو كاحد كىذا ابطل ألف 

ال يقبل للا بذاتو  َواِحٌد( ِإَلوٌ  ِإالَّ  ِإَلوٍ  ِمنْ  )َوَماف ثبلثة الثبلثة ال تكوف كاحدان كإف الواحد ال يكو 
ا٤بتعالية الكثرة فهو تعأب ُب ذاتو كاحد كإذا إتصف بصفاتو الكرٲبة كأ٠بائو ا٢بسُب ٓب يزد ذلك على 

د ذاتو الواحدة شيئان ، فهو تعأب كاحد ُب ذاتو لكن ال ابلوحدة العددية الٍب لسائر األشياء ال تعد
 ًإلىوى  : )الى ف غرر الكمالٌذات كال تعٌدد الصفات كال تعٌدد أجناس كأنواع كال تعٌدد جزيئات كأجزاء ، 

ٲبىافً  عىزٲبىةي  للاي  ًإالَّ  ٍحسىافً  كىفىاًٙبىةي  اإٍلً يىٍاةي أيضاً و فيو الشٍَّيطىاًف(،  كىمىٍدحىرىةي  الرٍَّٞبىنً  كىمىٍرضىاةي  اإٍلً : )التػٍَّوًحٍيدي حى
اٍنىوي أىٍعلىى اٍلمىعىٍاًرًؼ( ،  أيضاً و فيو ًس(، النػَّفٍ  للاى أىٍف أيضاً و فيو )مىٍعرًفىةي للًا سيٍبحى بىًغٍي ًلمىٍن عىرىؼى ى : )يػىنػٍ

عن القوؿ ابلتثليث كيصركف على ترؾ التوحيد  (يَػُقوُلوفَ  َعمَّا يَنتَػُهوا لَْ  َوِإفْ )يػىتػىوىكَّلى عىلىٍيًو( ٍب قاؿ 
ُهمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  لََيَمسَّنَّ ) ُهْم(  َكَفُروا): فائدة  .بسبب كفرىم (أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ِمنػْ لن يعذب ٝبيع ِمنػْ

الذين آمنوا بعقيدة التثليث ، بل الذين أصٌركا عليها كرفضوا عقيدة التوحيد ا٣بالصة ، كلكن 
أف يعقلوا  بعضهم مستضعفوف مؤمنوف ليسوا من أىل التثليث ، كإ٭ٌبا يرددكف القوؿ ترديدان من دكف

 معناه !!
 ﴾هَؽٌِْْ ؿَلٌُهٌ ًَاَُِّوُ ًَََّْزَـْلِوًَُٗوُ اَُِّوِ بََُِ َّزٌُثٌَُٕ ؤَكَال﴿ - ٗٚ

ستفهاـ للتوبيخ إلصرارىم على الكفر ، أم أفبل ينتهوف عن تلك ىذا أمر ابلتوبة ُب لفظ اال
 .٤بن يستحق ذلك رَِحيٌم( َغُفورٌ  اّلِلَُّ )وَ العقائد الزائفة كيستغفركف للا ٩با نسبوه إليو ٩بٌا ال يليق بو ؟ 

سَب الذنب ك٧بوه ، كطلب ا٤بغفرة من للا ابلدعاء  االستغفار: أف  االستغفاروالفرؽ بي التوبة و 
 التػَّْوبَةَ  يَػْقَبلُ  الَِّذي َوُىوَ ﴿فيكوف خّب الدعاء ، كالتوبة الندـ على ا٤بعصية كحسن العودة إٔب للا 

 َيْستَػْغِفرْ  ثَّ  نَػْفَسوُ  َيْظِلمْ  َأوْ  ُسوءاً  يَػْعَملْ  َوَمنْ ﴿،  ِٓالشورل/ ﴾السَّيَِّئاتِ  َعنْ  وَويَػْعفُ  ِعَباِدهِ  َعنْ 
(غٍستً : )ًسبلىحي اٍلميٍذًنًب االً  ف غرر الكم،  َُُالنساء/ ﴾رَِحيماً  َغُفوراً  اّلِلََّ  َيَِدْ  اّلِلََّ  كالندـ على  فىٍاري

 .الذنب
 َُيُْْ ُٗجَُِّْٖ ًَْْقَ اُـَّؼَبَّ اٗظُوْ َّإًُْالِٕ ًَبَٗب طِلِّّوَخٌ ًَؤُُّٓوُ اُوٍَُُُّ هَجِِْوِ ِْٖٓ فََِذْ هَلْ هٌٌٍٍَُ بِالَّ وَََّْْٓ اثُْٖ أََُِْْؼُ َٓب﴿ - ٘ٚ

 ﴾ُّاْكٌٌََُٕ ؤَََّٗ اٗظُوْ صَُّْ آَّبدِ
ت كا٤بعجزات : مضت ، ما ا٤بسيح إاٌل رسوؿ كالرسل ا٤باضية خٌصو للا تعأب ببعض اآلاي َخَلتْ 

يَقٌة( )َوأُم وُ الباىرات إظهاران لصدقو كما خٌص بعض الرسل  مبالغة ُب الصدؽ كالعبادة  ِصدِّ
قت بكلمات رهبا ككتبو كأنبيائو كعملت ٗبوجبها فكاف إٲباهنا عمليان كصدقها كاألخبلؽ، فصدَّ 
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رهبا كمع الناس ُب   حركيان، فكاف قو٥با طبق عملها ، كعملها طبق قو٥با ، كصدقت مع نفسها كمع
َا ِبَكِلَماتِ  َوَصدََّقتْ ﴿كل حاالهتا كقولو   )َكانَ ، ُِالتحرٙب/ ﴾اْلَقانِِتيَ  ِمنْ  وََكاَنتْ  وَُكُتِبوِ  َربِّ

ـَ( أيَُْكبلفِ  فتقار ىو ضعف كا٣بالق ال حتاج إليو فهو ٨بلوؽ ، فاالافتقر إٔب شيء اكل من   الطََّعا
كسائر ا٤بخلوقْب مركب من جسم كركح كأعضاء كيضعف عن   يكوف ضعيفان كالسيد ا٤بسيح ٨بلوؽ

إٔب أف من أيكل الطعاـ عليو أف يبحث عنو ُب األسواؽ ،  وفيو إشارة لطيفةا٢بركة إذا ٓب يتغٌذ 
كالبد أف يكوف ُب حاجة إٔب إخراج فضبلتو ، كإهنما يناماف كٲبرضاف كٯبوعاف كأيكبلف ٩با أيكل 

 ٱبضع ٥با الناس ، كمن كاف ىذا شأنو فكيف يكوف إ٥بان ؟ الناس كٱبضعاف للضركرايت الٍب 
كيشَبؾ مع للا ُب ألوىيتو ، فا حيٌّ كقائم كمدبر ابؽو بذاتو كصفاتو ال ٰبتاج إٔب شيء ، بينما  

ُ  َكْيفَ  )انظُرْ كلُّ شيء ٧بتاج إليو  تعجب من حاؿ الذين يٌدعوف إلوىية عيسى  اآلََيِت( ََلُمْ  نُػبَػيِّ
كيف   يُػْؤَفُكوَف( َأنَّ  انظُرْ  )ثَّ عتقدكه اكيف نوٌضح ٥بم اآلايت الباىرات على بطبلف ما كأمو أنظر  

 ستماع ا٢بق الواضح معرضْب عنو كمكذبْب لو كمتعالْب عليو ؟اييصرفوف عن 
 ﴾اُْؼَُِِْْ أََُِّْغُ ٌَىُ ًَاَُِّوُ َٗلْؼبً ًَال ػَوّاً ٌَُُْْ َِِّْٔيُ ال َٓب اَُِّوِ كًُِٕ ِْٖٓ ؤَرَؼْجُلًَُٕ هَُْ﴿ - ٙٚ

ستفهاـ لئلنكار كالتعجب ، اآلية عامة تشمل ٝبيع ما ييعبد من دكف للا سواء أكاف من البشر اال
.. ككل ما عبد من دكف للا ىو دكف للا ، ىو تسفيو .أـ من ا٢بجر أـ ا٤باؿ أـ النساء أـ ا١باه

ف عندىا النفع كالضر ، كىي عاجزة ال لعقوؿ أكلئك الذين يعبدكف من دكف للا أرابابن ٍب يرجو 
ٛبلك من أمر كجودىا شيئان ، فكيف يكوف ٥با سلطاف على العباد ؟ ذلك ىو الضبلؿ البعيد 

وف تقدمي الضر على : فائدة  .السميع ألقوالكم العليم أبحوالكم اْلَعِليُم( السَِّميعُ  ُىوَ  )َواّلِلَُّ 
فسو أكالن كي يضمن كجوده كبقاءه ، كال بقاء ٢بي ، إذ إف الكائن ا٢بي يطلب السبلمة لن النفع

ستخبلص نفسو من بْب امع كجود ا٣بطر الذم يتهدد حياتو ، فإذا ٛبكن الكائن ا٢بي من 
 .األخطار الٍب تَبصده ، كاف لو بعد ذلك أف يطلب ما ينفع ُب حفظ حياتو

 ٌٍََاءِ ػَْٖ ًَػٌَُِّا ًَضِرياً ًَؤَػٌَُِّا هَجَُْ ِْٖٓ ػٌَُِّا هَلْ هٌٍَّْ ؤَىٌَْاءَ رَزَّجِؼٌُا ًاَل اُْؾَنِّ ؿَْْوَ كِّنٌُِْْ كِِ رَـٌُِْا ال اٌُِْزَبةِ ؤَىََْ َّب هَُْ﴿ - ٚٚ

 ﴾اََُّجَِِْ
، اآلية كإف نزلت ٖبصوص السبب كلكن أيريد ٥با عمـو ا٤بعُب ، ُُٕكتقدـ ُب سورة النساء/

ا ليس من الٌدين ُب الٌدين القيم ، كمن : صفة سلبية كىو اإلفراط ك٘باكز ا٢بد كإدخاؿ مالغلو
أعطى ا٤بسلم ا٤بخلوؽ صفة من الصفات ا٣باصة للخالق فقد كقع ُب الغلو ا٣بطّب كا٤برير 

لتزموا ا، فبل تتجاكزكا بدينكم حدكد ا٢بق بل  ُٓالنور/ ﴾َعِظيمٌ  اّلِلَِّ  ِعْندَ  َوُىوَ  َىيِّناً  َوََتَْسُبونَوُ ﴿
 ِإالَّ  اْلَقِّ  بَػْعدَ  َفَماَذا﴿بعدىا ىو الضبلؿ ا٤بؤدم إٔب الكفر  ىذه ا٢بدكد كقفوا عندىا فإف ما
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رَ ، كقولو  ِّيونس/ ﴾الضَّبلؿُ   َكِثرياً  َوَأَضل وا قَػْبلُ  ِمنْ  َضل وا َقدْ  قَػْوـٍ  َأْىَواءَ  تَػتَِّبُعوا َوال اْلَقِّ  )َغيػْ
فيكوف القيد )غّب ا٢بق( للتأكيد كتذكّب كال يكوف الغلو إاٌل بغّب ا٢بق  السَِّبيِل( َسَواءِ  َعنْ  َوَضل وا

٣بطورة ا٤بوضوع لئبل يغفل عنو السامع فهو مبالغة ُب طريق الضبلؿ ، كغلوٌّ ُب متابعة ا٥بول كقولو 
َلُهمْ ﴿ ، ككلُّ غلوو ابطل أبية نسبة من نسبو ، سواء ما قالتو  ُُٖآؿ عمراف/ ﴾َحقٍّ  ِبَغرْيِ  األَْنِبَياءَ  َوقَػتػْ

 غلو اليهود ُب عيسى أنو إبن زان.إنو إلو أك إبن إلو ، ك النصارل عن عيسى 
بُّ : ٕبى  ذىٍنبى  كىالى  ثٍػنىٍافً اً  ُبَّ  كغلو بعض ا٤بسلمْب ُب اإلماـ علي )ع( كىو القائل )ع(: )يػىٍهلىكي   ٧بًي

بىرًٍمءه ًمنى اٍلغيبلىًة   : )اللَّهيمَّ ًإٌ٘بً عن اإلماـ علي )ع(كالغبلة كٌفار،  ِِٕ/ِٓالبحار ميٍفًرطه( ميٍفًرطه كىميٍبًغضه 
بػىرىٍاءىًة ًعٍيسىى ًبًن مىٍرٙبىى مىنى النَّصىٍارىل ان( ،كى ان كىالى تػىٍنصيٍر ًمنػٍهيٍم أىحىدى   ِْٖ/ِٓالبحار اللَّهيمَّ أيٍخذي٥ٍبيٍم أىبىدى

 ِٗٗالبقرة/ ﴾الظَّاِلُموفَ  مْ ىُ  فَُأْولَِئكَ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ  تَػْعَتُدوَىا َفبل اّلِلَِّ  ُحُدودُ  تِْلكَ ﴿كقولو 
 ِفَّ  كَ لَ هْ يػَ سَ : ) عن اإلماـ علي )ع(،  ُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ  فَػَقدْ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿، 
بٌّ ميٍفًرطه يىٍذىىبي ًبًو ا٢ٍبيبُّ ًإٔبى غىٍّبً ا٢بٍىقًٌ ، كىميٍبًغضه ميٍفًرطه يىٍذىىبي ًبًو اٍلبػيٍغضي  افِ فَ نػْ صِ  ًإٔبى غىٍّبً  : ٧بًي

يػٍري الٌنٍاًس حىاالن ُب النَّمىًط األىٍكسىًط )ا٤بعتدؿ( فى    َُّ/ّالكاشف ٍلزىميويهي(اً ا٢بٍىقًٌ ، كىخى
 كٰبرفونو بو ا٤براد ابلقـو رؤساء الدين الذين يتاجركف قَػْبُل( ِمنْ  َضل وا َقدْ  قَػْوـٍ  َأْىَواءَ  تَػتَِّبُعوا )َوال
 َكِثريًا( )َوَأَضل وا اثنيان  أتباعهم كإبضبلؿ أكالن  أنفسهم ُب ابلضبلؿ سبحانو كصفهم كقد يشتهوف كما

 قصد ٤بن ٫براؼا أبنو كاالضبلؿ الضبلؿ نوع بٌْب  ٍبٌ  كالَبىيب، كابلَبغيب كإغرائهم إبغوائهم غّبىم
 عن ا٫برفو كا ، القرآف كىو كالوسط عتداؿاال سبيل عن ضٌلوا السَِّبيِل( َسَواءِ  َعنْ  )َوَضل وا السبيل
 مراحل عٌدة كقطعوا بعد من كضلوا قبل من ضلوا أهنم إٔب لئلشارة (َضل وا) كتكرار ، ا٤بستقيم الصراط

 على ضبلؿ كىو ، الشريعة عن كضبلؿ العقل عن كضبلؿ غّبىم كعلى أنفسهم على الضبلؿ ُب
 فائدة .َْالنور/ ﴾بَػْعضٍ  فَػْوؽَ  بَػْعُضَها ظُُلَماتٌ ﴿ بينهما ما ُب يستفق فلم ضبلؿ بعد كضبلؿ ضبلؿ

 األمور ٙبويل فيعِب الدين ف الغلو فأما األعمى كالتقليد الغلو كٮبا خطّبين أمرين عن اآلية تنهى :
 البشر أفراد من الكثّب منح أيضان  كيعِب ، لو كاقع ال ذىِب خياؿ خبلؿ من عامة مطلقات إٔب النسبية

 ، للا عن مستقلة إنسانية بقدرات الكوف ارةإد ُب مؤثرين كجعلهم ألوىية صفات كالصلحاء كاألنبياء
 أىواء من اآلخركف يقدمو ما على عتمادكاال ، الصحيح التعقل عدـ فيعِب األعمى التقليد كأٌما

( )َأْىَواءَ  جاءت ضالة. ستنتاجاتكا  ىول غّب معٌْب  ىولن  كاحد لكل أفٌ  على تنبيهان  اب١بمع قَػْوـٍ
عن اإلماـ  .ا٥بول طريق عن بينهم كأٌصلوىا الٌناس بْب عمموىا الٍب األابطيل كثرة عتباركاب اآلخر!

ريكاا) الصادؽ )ع(:  عىظىمىةى  ييصىغًٌريكفى  ،خىٍلقو للاً  شىرُّ  اٍلغيبلىةى  فىًإفَّ  ،يػيٍفًسديكىيمٍ  الى  اٍلغيبلىةى  شىبىاًبكيمي  عىلىى ٍحذى
للاً  ،للاً  ًلًعبىٍادً  الرُّبػيويبًيَّةى  كىيىدَّعيويفى  ،للاً  ، كىالًَّذينى أىٍشرىكيوياٍ  كىاٍلمىجيوسً  كىالنَّصىٍارىل اٍليػىهيودً  ًمنى  لىشىرٌّ  اٍلغيبلىةى  فَّ إً  كى

 .ِٔٔ/ِٓالبحار (وي بلي قٍ نػى فػى  ٌصري ا٤بقى  قي حى لٍ ا يً نى ، كبً وي لي بػى قٍ بل نػى فى  إبً الغى  عي جً رٍ ا يػى نى ليػٍ إً 
 ﴾َّؼْزَلًَُٕ ًًََبٌُٗا ػَظٌَْا ثَِٔب مَُِيَ َٓوََّْْ اثِْٖ ًَػَََِْ كَاًًُكَ بََُِِٕ ػَََِ بٍِْوَائََِْ ثَنِِ ِْٖٓ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ ُُؼَِٖ﴿ - ٛٚ
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: أبعد عن رٞبة للا ، لعنوا بكل لساف ، لعنوا على عهد موسى ُب التوراة كعلى عهد داكد ُب  لُِعنَ 
 يَػْعَتُدوَف( انُواوَكَ  َعَصْوا مبَا )َذِلكَ الزبور كعلى عهد عيسى ُب اإل٪بيل كعلى عهد دمحم ُب القرآف 

 َكبلَّ ﴿٫برافهم عن منهج للا اعتداؤىم على ا٣ببلئق ك ابٌْب سبب اللعن ىو عصياهنم للنظاـ العاـ ك 
: جاء اللعن ُب القرآف للظاىرة  فائدة، ُْا٤بطففْب/ ﴾َيْكِسُبوفَ  َكانُوا َما قُػُلوِبِمْ  َعَلى رَافَ  َبلْ 

 َعَلى اّلِلَِّ  َلْعَنةُ  َأال﴿ كليس لعن األفراد كقولو : ا٤بنحرفة كليس لؤلشخاص ، لعن الصفة ا٤بنحرفة
( عن النيب )ص(،  ُٖىود/ ﴾الظَّاِلِميَ   .ُٖٕٖكنز العماؿ خرب  : )الى يىكيويفي اٍلميٍؤًمني لىعٍَّاانى

 ﴾َّلْؼٌََُِٕ ًَبٌُٗا َٓب َُجِئٌَْ كَؼٌَُِهُ ُٓنٌَوٍ ػَْٖ َّزَنَبىٌََْٕ ال ًَبٌُٗا﴿ - ٜٚ
ستحقوا عليها اللعنة ، ال ينهى بعضهم بعضان عن قبيح فعلوه ، االقبيحة الٍب ىذه إحدل صفاهتم 

كالنهي عن ا٤بنكر حفظه للفضائل كتدعيم لآلداب كتقوية للدين ، كمن هنى عن ا٤بنكر أمر 
اب٤بعركؼ، ال ينهى ٧بسنهم مسيئهم كال أيخذ عا٤بهم بيد جاىلهم فبل تناصح بينهم على معركؼ 

، يعيش كل فردو يهودم لذاتو كلٌذاتو، كال يعنيو إاٌل ما يتصل بو إتصاالن كال تناىي عن منكر 
مباشران، ال عليو أف يهلك الناس ٝبيعان ، كإف عمل ا٤بنكر عند اليهود ٓب يكن ُب فرد كإ٭ٌبا كاف 
عمبلن ٝباعيان مألوفان عندىم فهو فضيلة كحسنة ، كىكذا عندىم ا٤بعركؼ منكران كا٤بنكر معركفان 

ىذا تقبيح لسوء فعلهم كتعجب منو، كاآلية إرشاد للمؤمنْب كعربة ٥بم  يَػْفَعُلوَف( َكانُوا َما سَ )لَِبئْ 
ٍافى ًعبػٍرىةن لًلنٍَّاسً أخسحٌب ال يفعلوا فعلهم فيكونوا مثلهم، ك   .رُّ النٍَّاًس مىٍن كى

ٍعريكي : )عن النيب )ص( ًر أى  ًؼ كىلىتػىنػٍهىنَّ لىتىٍأميريفَّ اًبٍلمى  فى يىٍدعيو لى للاي عىلىٍيكيٍم ًشرىارىكيٍم ٍبيَّ  طىنَّ ٍك لىييسىلَّ عىًن اٍلميٍنكى
: تدؿ اآلية على أف عمل ا٤بنكر عند اليهود ٓب فائدة .ّٖٕ/ّٗالبحار (ييٍستىجىابي ٥بىيمٍ  ًخيىاريكيٍم فىبلى 

 يكن ُب فرد شاذ أك منحرؼ فينغمس ُب شهواتو ، كإ٭ٌبا كاف عمبلن ٝباعيان ٩با يدؿ على أف ا٤بنكر
مثبلن  –القبيح عندىم شيء مألوؼ كقد يكوف ُب عرفهم فضيلة كحسنة ، فإذا قتل رجل يهودم 

 يػيعىذًٌبي  الى  للاى  )ًإفَّ   عن النيب )ص(إنساانن غّب يهودم فهي فضيلة عندىم يؤجر القاتل عليها  –
 يػيٍنًكريكنىوي، فىبلى  يػيٍنًكريكهي ، أىفٍ  عىلىى قىاًدريكفى  كىىيمٍ  ًهمٍ ظىٍهرىانػىيٍ  بػىٍْبى  اٍلميٍنكىرى  يػىرىكيا حىٌبَّ  ا٣بٍىاصَّةً  ًبعىمىلً  اٍلعىامَّةى 

 للاي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  تزىٍاؿي  : )الى وعنو )ص(، ُٓٓٓكنز العماؿ خربكىا٣بٍىاصَّةى(  اٍلعىامَّةى  اَللَّي  عىذَّبى  ذىًلكى  فػىعىليوا فىًإفٍ 
ٍابى  قىٍا٥بىىاٍ  مىنٍ  تػىنػٍفىعي  ا قالوا كىمىٍا االً  يىٍستىًخفُّوياٍ  كىالنًٌٍقمىةى مىٍا ٓبىٍ  كىتػىريدُّ عىنػٍهيمي اٍلعىذى ًٕبىقًٌهىا ؟ قاؿ  ٍسًتٍخفىٍاؼي ًٕبىقًٌهى

( كىالى  يػيٍنكىري  فىبل اًبٍلمىعىٍاًصي اٍلعىمىلى  ييٍظًهرى  أىفٍ    .ُِّ/ّالَبغيب كالَبىيب يػيغىيػَّري
 ىُْْ اُْؼَنَاةِ ًَكِِ ػََِْْيِْْ اَُِّوُ ٍَقِؾَ ؤَْٕ ؤَٗلَُُيُْْ َُيُْْ هَلََّٓذْ َٓب َُجِئٌَْ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ َّزٌٌََََُّْٕ ِٓنْيُْْ ًَضِرياً رَوٍَ﴿ - ٓٛ

 ﴾فَبُِلًَُٕ
ًثّبان من اليهود يعطوف مودهتم كنصرهتم كٙبالفاهتم للذين كفركا ليصدكا عن سبيل للا ، كيقفوا  تػىرىل كى

ملوف أماـ األنظار ابإلىتماـ الكثّب ُب أماـ دعوة اإلسبلـ كيقفوا مع جبهة الكفر ، كتراىم يع
إمتبلؾ قلوب حٌكاـ ا١بور حيث ٯبدكهنم ٞباة ١بشعهم كأعواف ١برائمهم ، كىذه اآلية كغّبىا 

 أسوأ األعماؿ كأقبحها اعتمدكىا أَنُفُسُهْم( ََلُمْ  َقدََّمتْ  َما )لَِبْئسَ يكمن سر اإلعجاز ُب القرآف 
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كحرهبم ضد ا٤بؤمنْب كىذا أسوأ ما قدموه ألنفسهم ُب آخرهتم ،  ُب ٨بططاهتم ُب تعاكهنم مع الكٌفار
للداللة على أف التحريض كاف عن ىول أنفسهم كميو٥با ا٤بادية ال عن عقيدة ٗبن )أَنُفُسُهْم(  كذكر

 اّلِلَُّ  َسِخطَ  )َأفْ فجزاؤىم ،  ّْالفرقاف/ ﴾َىَواهُ  ِإََلَوُ  اَّتََّذَ  َمنْ  َأرَأَْيتَ ﴿إلو معبود تولوىم، كا٥بول 
يذكقوف كابؿ عملهم القبيح ، فيكوف َخاِلُدوَف(  ُىمْ  اْلَعَذابِ  )َوِف كغضب على أفعا٥بم  َعَلْيِهْم(

عن اإلماـ ،  ِِا١باثية/ ﴾يُْظَلُموف ال َوُىمْ  َكَسَبتْ  مبَا نَػْفسٍ  ُكل   لُِتْجَزى﴿جزاؤىم من نفس عملهم 
بػيوياٍ ًمٍن دينٍػيىٍاىيٍم(: )يػىتػىوىلٍَّوفى اٍلميليويؾى ا١بٍىبَّاٍ  الباقر )ع(  .ُُُ/ْاألمثل رًٍينى كىيػيزىيػَّنػيويفى ٥بىيٍم أىٍىوىٍاءىىيٍم لًييًصيػٍ

 ﴾كَبٍِوٌَُٕ ِٓنْيُْْ ًَضِرياً ًٌَََُِّٖ ؤًََُِْْبءَ ارَّقَنًُىُْْ َٓب بَُِْْوِ ؤُٗيٍَِ ًََٓب ًَاُنَّجِِِّ ثِبَُِّوِ ُّآِْنٌَُٕ ًَبٌُٗا ًٌََُْ﴿ - ٔٛ
ليهود يصٌدقوف اب كبرسالة نبيهم كما جاءىم بو من التوراةالٍب فيها ىدل كنور ما لو كاف ىؤالء ا

إٚبذكا ا٤بشركْب أكلياء كأصدقاء يلقوف إليهم اب٤بودة كىم أعداء للا ، كال الطغاة أنصار من دكف 
 ِمنْ  َرُجلٍ لِ  اّلِلَُّ  َجَعلَ  َما﴿الصا٢بْب ألف حٌب أكلياء للا كحٌب أعدائو ال ٯبتمعاف ُب قلب كاحد 

اٍيىةي تىًلٍيقي ًبًو اٍلًغوىاٍيىةي،  ْاألحزاب/ ﴾َجْوِفوِ  ِف  قَػْلبَػْيِ  عن اإلماـ علي )ع(: ، كىكذا الًَّذٍم الى تىًلٍيقي ًبًو ا٥بًٍدى
 )َوَلِكنَّ  ِّٗ/ٕٕالبحار (اٍلبىٍاًطلي ، كالًَّذٍم الى يػىنػٍفىعيوي اٍليىًقٍْبي يىضيرُّهي الش كي  يىضيرُّهي  ا٢بٍىقُّ  يػىنػٍفىعيوي  الًَّذٍم ال)

ُهمْ  َكِثرياً  ٠بو ، ال يريدكف إاٌل : خارجوف عن حدكد الدين كإف تسٌموا اب فَاِسُقوفَ  فَاِسُقوَف( ِمنػْ
الرايسة كا١باه كيسعوف إٔب ٙبصيلها من أم طريق قدركا عليو ، إف ا٤بسألة عندىم ليست دين 

 اّلِلَِّ  َأْمرُ  َجاءَ  َحَّتَّ  اأَلَماِن   َوَغرَّْتُكمْ ﴿غركر كعقيدة كإستقامة ، كإ٭ٌبا ىي مسألة مصلحة كمنفعة ك 
 .: )غيريكيري األىمىًل يػيٍفًسدي اٍلعىمىلى(ف غرر الكم،  ُْا٢بديد/ ﴾اْلَغُرورُ  ِِبّلِلَِّ  َوَغرَُّكمْ 

 انجــزء انســـابع مـه انقــزآن انكزيــم
 مَُِيَ َٗظَبهٍَ بَِّٗب هَبٌُُا اَُّنَِّٖ آَٓنٌُا َُِِّنَِّٖ ٌََٓكَّحً ؤَهْوَثَيُْْ ًََُزَغِلََّٕ ؤَشْوًٌَُا ًَاَُّنَِّٖ اَُْْيٌُكَ آَٓنٌُا َُِِّنَِّٖ ػَلَاًَحً اُنَّبًِ ؤَشَلَّ َُزَغِلََّٕ﴿ - ٕٛ

 ﴾ََّْزٌَْجِوًَُٕ ال ًَؤََّٗيُْْ ًَهُىْجَبٗبً هََِِِّْنيَ ِٓنْيُْْ ثِإََّٕ
( كقٌدـ اليهود على الذين أشركوا ألهٌنم أشدُّ خبثان أعظم ْشرَُكواأَ  َوالَِّذينَ  اْليَػُهودَ فهؤالء الطائفتاف )

كأكثرىم سعيان ُب إيصاؿ الضرر إليهم كذلك لشدة عداكهتم  ،الناس معاداة لئلسبلـ كا٤بسلمْب
التوجيهات الدينية إف  َنَصاَرى( ِإنَّ  قَاُلوا الَِّذينَ  آَمُنوا ِللَِّذينَ  َمَودَّةً  َأقْػَربَػُهمْ  )َولََتِجَدفَّ كبغضهم ٥بم 

ا٤بسيحية ىي من حيث اإلنسانية كاألخبلؽ أقرب منها إٔب اإلسبلـ كإنسانيتو كأخبلقو من األفكار 
كالتوجيهات الدينية اليهودية ، ككلُّ من قرأ التوراة كاإل٪بيل ينتهي إٔب العلم هبذه ا٢بقيقة )مثبلن( إلو 

 َعَلى رَب ُكمْ  َكَتبَ ﴿ذا مشابو ٤با جاء ُب القرآف اإل٪بيل ىو إلو ابة كالرٞبة للبشرية ٝبعاء ، كى
، أٌما إلو التوراة مرتبط ابليهود كحدىم كىم شعب للا ا٤بختار كما  ْٓاألنعاـ/ ﴾الرَّْْحَةَ  نَػْفِسوِ 

ُهمْ  ِبَِفَّ  )َذِلكَ يزعموف  يِسيَ  ِمنػْ يِسيَ  َورُْىَبانً( ِقسِّ : عٌباد زٌىاد الرىباف : علماء النصارل ِقسِّ
 َوَرْىَبانِيَّةً ﴿نقطعْب للعبادة كحرماف أنفسهم من النعم الدنيوية كالزكاج كالولد كلٌذات الطعاـ كالزينة م

َناَىا ابْػَتَدُعوَىاَما  .ِٕا٢بديد/ ﴾َعَلْيِهمْ  َكتَػبػْ
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ـِ  ِفْ  َرْىَبْانِيَّةَ  الَ ) :عن النيب )ص(  تعليل ٌماأ ، كتطٌرؼ غلو الرىبانية ألفٌ  ،ٕٔ/ُِتفسّب الرازم (اإِلْسبَل
فيكوف  ، الٌدين كمعارؼ للا مقاـ يذكركهنم كعبادان  علماءن  منهم أف بسبب ا٤بسلمْب من مودهتم قرب
 كالقسوة الغلظة عنو كيزيل كيرققو العبادة كتبِب األخبلؽ كابة لآلخرين ٩با يلطف القلب مع العلم
 ا٤بتواضع ، فإف للحق نقياداال عن غركر كال فيهم تكرب ليس َيْسَتْكِبُوَف( ال )أَنػَُّهمْ  األسباب كمن

 تسمح ٥بم ال ، مستكربكف كلكن كعلماء أحبار فيهم اليهود أٌما ، ا٤بستكرب من ا٣بّب إٔب أقرب
 كفيهم ، كالفضبلء العلماء يفقدكف فإهٌنم أشركوا الذين ، كأما ا٢بق لقبوؿ ستعبلءكاال العناد رذيلة
 كاليهود ا١برائم يرتكبوف فإهٌنم الصهاينة كاليهود صاركا تصهينوا إذا كالنصارل ستكبار،اال رذيلة
 الصهيو٘ب التحالف كُب ا٤بعاصر عا٤بنا كالحقان ُب ، سابقان  الصليبية ا٢بركب ُب حصلت كما

 ٕبسب اإلسبلمي العآب كتقسيم إسرائيل دكيلة ٢بماية األكريب اإلٙباد ٗبساعدة اإلنكليزم األمريكي
 نُورَ  لُِيْطِفُئوا يُرِيُدوفَ ﴿ كقولو ا٤بسلمْب كيبلت ا٣ببيث اللئيم ا٤بخطط ذلك كُب الصهيونية ا٣بريطة

 .ٖالصف/ ﴾اْلَكاِفُروفَ  َكرِهَ  َوَلوْ  نُورِهِ  ُمِتم   َواّلِلَُّ  ِبَِفْػَواِىِهمْ  اّلِلَِّ 
 َٓغَ كَبًْزُجْنَب آَٓنَّب هَثَّنَب َّوٌٌَُُُٕ اُْؾَنِّ ِْٖٓ ػَوَكٌُا َّٔبِٓ اُلَّْٓغِ ِْٖٓ رَلِْغُ ؤَػُْْنَيُْْ رَوٍَ اُوٌٍٍَُِّ بََُِ ؤُٗيٍَِ َٓب ٍَِٔؼٌُا ًَبِمَا﴿ - ٖٛ

 ﴾اُشَّبىِلَِّٖ
 ِمنْ  َتِفيضُ  َأْعيُػنَػُهمْ  )تَػَرىإذا ٠بع ا٤بؤمنوف النصارل القرآف الكرٙب ا٤بنزؿ على الرسوؿ دمحم )ص( 

ْمِع(  لرقةقلوهبم كأتثرىم حٌرؾ القرآف قلوهبم كخشعوا كفاضت أعينهم ابلدمع من خشية للا الدَّ
( ِمنْ  َعَرُفوا )ممَّابكبلـ للا ا١بليل   آَمنَّا( رَبػََّنا )يَػُقوُلوفَ من أجل معرفتهم أنو كبلـ للا كأنو حق  اْلَقِّ

َناكصدقنا بنبيك ككتابك  مع أمة دمحم )ص( الذين يشهدكف  ابلتوحيد  الشَّاِىِديَن( َمعَ  )فَاْكتُػبػْ
ما جاءكا بو ، كيشهدكف على األمم السابقة ابلتصديق كالتكذيب إف كلرسلو ابلرسالة كصحة 

 َعَلى ُشَهَداءَ  لَِتُكونُوا َوَسطاً  أُمَّةً  َجَعْلَناُكمْ  وََكَذِلكَ ﴿عدكؿ شهادهتم مقبولة  كىم أحسنوا كأساءكا ،
س عليها كلُّ راىب كىذه كاقعة خاصة ال يقا ُّْالبقرة/ ﴾َشِهيداً  َعَلْيُكمْ  الرَُّسوؿُ  َوَيُكوفَ  النَّاسِ 

 طالب أيب بن جعفر أف ىي كالواقعة كالرىباف( )القسيسْب يقل كٓب ، سبحانو للا نٌكر كقسيس ، كلذا

 .من قومو حضر كمن فبكى القرآف من كأمو عيسى ُب نزؿ ما بعض النجاشي على تبل )ع(
 ﴾اُظَّبُِؾِنيَ اُْوٌَِّْ َٓغَ هَثُّنَب ُّلْفَِِنَب ؤَْٕ َٗـَْٔغًَُ اُْؾَنِّ ِْٖٓ عَبءََٗب ًََٓب ثِبَُِّوِ ُٗآُِْٖ ال َُنَب ًََٓب﴿ - ٗٛ

راً ﴿ عيسى بو بٌشر الذم كىذا ؟ كظهر ا٢بق الصواب لنا الح كقد عن اإلٲباف ٲبنعنا الذم ما  َوُمَبشِّ
 ا٤بخيفة األجواء ٚبفهم كٓب بشجاعة اب٢بق أقٌركا ، ٔالصف/ ﴾َأْْحَدُ  امْسُوُ  بَػْعِدي ِمنْ  أيَِْت  ِبَرُسوؿٍ 

 ، السليمة الفطرة يبلئم ما كىذا ، اليهود من ابإلسبلـ عٌّبىم من جواب ُب ذلك قالوا السائدة!
إننا نطمع أف يدخلنا ربنا مع القـو الذين صلحت  الصَّالَِِي( اْلَقْوـِ  َمعَ  رَبػ َنا )َوَنْطَمُع َأْف يُْدِخَلَنا
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ونوا مؤىلْب لدخوؿ ا١بنة بصحبة الصا٢بْب أنفسهم ابلعقائد الصحيحة كاألخبلؽ ا٢بميدة ، ليك
 .من عباده الذين عملوا اب٢بق كنصركه

 ﴾أُُْؾَِْنِنيَ عَيَاءُ ًَمَُِيَ كِْيَب فَبُِلَِّٖ األَْٗيَبهُ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْوُِ عَنَّبدٍ هَبٌُُا ثَِٔب اَُِّوُ كَإَصَبثَيُْْ﴿ - ٘ٛ
كىذا دليل إسبلـ ىذه الفئة من النصارل ،  عَبافهم اب٢بق ،اجازاىم على إٲباهنم كتصديقهم ك 

م ألمر للا تعأب ، كاإلسبلـ ا٣باص التفصيلي ىو إسبلـ نيب الرٞبة دمحم يسلتاإلسبلـ العاـ ٗبعُب ال
خلوده أبدم  ِفيَها( َخاِلِدينَ  األَنْػَهارُ  ََتِْتَها ِمنْ  جَتِْري )َجنَّاتٍ )ص( ك٥با ثواب للا سبحانو كرضوانو 

ذلك األجر كالثواب جزاء من أحسن عملو  اْلُمْحِسِنَي( َجَزاءُ  )َوَذِلكَ ها كال يزكلوف ال ٰبولوف عن
ليس كل أىل الكتاب ُب فساد  -ٔ فائدةكأصلح نيتو كال يكتفوف ابلقدر الواجب منها ، 

ُلوفَ  قَاِئَمةٌ  أُمَّةٌ  اْلِكَتابِ  َأْىلِ  ِمنْ  َسَواءً  لَْيُسوا﴿كضبلؿ بل منهم قـو صا٢بوف   آَنءَ  اّلِلَِّ  آََيتِ  يَػتػْ
إنو ٓب يكن ٦برد قوؿ كإ٭با ىو ترٝبة عن  قَاُلوا( )مبَا -ٕ .ُُّآؿ عمراف/ ﴾َيْسُجُدوفَ  َوُىمْ  اللَّْيلِ 

إٲباف صادؽ تعٌلق بو القلب كخشعت لو ا٤بشاعر كفاضت بو العيوف دمعان كلكن عرٌب عنو اللساف 
 .فصار اللساف ترٝباف القلب كا١بوارح

 ﴾اُْغَؾِِْْ ؤَطْؾَبةُ ؤًَُُْئِيَ ثِأَّبرِنَب ًًََنَّثٌُا ًَلَوًُا نًََِّٖاَُّ﴿ - ٙٛ
قابل القرآف ُب سياقو ا٤بصدقْب آبايت للا اب٤بكذبْب كأ٭با قابل الَبغيب ُب الَبىيب كال يصلح 
اإلنساف إاٌل ا٣بوؼ كالرجاء ، كىكذا ال يستوم عند العدالة اإل٥بية ا٤بسيء كاسن ، كإذا سلم 

ٍرءي ) ف غرر الكم:، ـر من عقاب الناس فبل مفر لو من عذاب للااجمل  .(نىفسىوي  يىضىعي  حىٍيثي  اٍلمى
 ﴾أُُْؼْزَلَِّٖ ُّؾِتُّ ال اَُِّوَ بَِّٕ رَؼْزَلًُا ًَال ٌَُُْْ اَُِّوُ ؤَؽَََّ َٓب ؿَِّْجَبدِ رُؾَوٌُِّٓا ال آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٚٛ

أف ال ٲبنعوا أنفسهم طيبات كلذائذ الرزؽ ا٢ببلؿ الذم ينفع اإلنساف من  ا٣بطاب للذين آمنوا
اًبلشٍُّكًر تىديكيـ ا٤بطاعم كا٤بشارب ، فإهنا نعم أنعم للا هبا عليكم فإٞبدكه إذ أحلها كأشكركه ، ك 

فر عتقاد بتحرٲبها فتجمعوا بذلك بْب قوؿ الكذب على للا كك، كال تردكا نعمتو بكفرىا كاالالنػَّعىمٍ 
عتداء ، كللا عتقاد ا٢ببلؿ الطيب حرامان ، فإف ىذا من االاالنعمة كحرماف النفس من الطيبات ك 

عتداء ُب كٌل شيءو حراـ ، السيما حرماف النفس من اال تَػْعَتُدوا( )َوالعتداء فقاؿ اقد هنى عن كلًٌ 
عتداء الذين من االعتداء كىم الذين يعتدكف على حقوؽ أنفسهم كرهبم كالناس ، ك االطيبات ظلم ك 

يعملوف لآلخرة كينسوف الدنيا ، أك يعملوف للدنيا كينسوف اآلخرة ، كال تعتدكا على للا ُب تشريعو 
الذين  اْلُمْعَتِديَن( َيُِب   ال اّلِلََّ  )ِإفَّ عتداء على للا التزاـ بو ىو ، فا٣بركج على تشريع للا كعدـ اال

  .ُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ  فَػَقدْ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿ٰبرموف ما أحل للا 
: نزلت ىذه االية ُب ٝباعة من الصحابة غلب عليهم ا٣بوؼ )٨بتصر( سبب النزوؿ -ٔفائدة: 

نقطعوا إٔب العبادة ، فنهاىم النيب )ص( كقاؿ ٥بم امن للا، فحٌرموا على أنفسهم النساء كالطيبات ك 
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ٍاءى فى ان(قٍ حى  مٍ كي يً لى عى  مٍ كي سً في نػٍ ألى  )إفَّ فيما قاؿ  ـي كىأيٍفًطري كىآٌب النًٌسى ـي كىأىصيوي ـي كىأىانٍى ٍ فىأىقػيوي مىٍن رىًغبى عىٍن : أىمٍَّا أىانى
ـى قى ، فػى  سينًٍَّبى فػىلىٍيسى ًمِبَّى   يُػَؤاِخذُُكمْ  ال﴿ للاي  ؿى أنزي فى  كى لً لى ذى ا عى نى فٍ لى حى  دٍ قى فػى  للاً  وؿى سي  رى ا ايى الوي قى فػى  الءي ؤي ىى  ا

نعزاؿ عن ُب اآلية هني عن الرىبانية كاال -ٕ، ُّْ/ِركح البياف ،ٖٗا٤بائدة/ ﴾َأَْيَاِنُكمْ  ِف  ِِبللَّْغوِ  اّلِلَُّ 
َناَىا ابْػَتَدُعوَىاَما َوَرْىَبانِيَّةً ﴿الناس ، كترؾ اللذائذ ا٤بشركعة ا٤بتنوعة   ِرْضَوافِ  اْبِتَغاءَ  ِإالَّ  َعَلْيِهمْ  َكتَػبػْ

، ييشعر أبف ٙبرٙب ا٢ببلؿ مثل ٙبليل ا٢براـ كل منهما ظلم ِٕا٢بديد/ ﴾رَِعايَِتَها َحقَّ  َرَعْوَىا َفَما اّلِلَِّ 
ـَ  َمنْ  ُقلْ ﴿عتداء ك٘باكز ا٢بدكد كقولو اك   ﴾الرِّْزؽِ  ِمنْ  َوالطَّيَِّباتِ  ِلِعَباِدهِ  َأْخَرجَ  الَِّت  اّلِلَِّ  زِيَنةَ  َحرَّ

 .ِّاألعراؼ/
 ﴾ُٓآِْنٌَُٕ ثِوِ ؤَْٗزُْْ اَُّنُِ اَُِّوَ ًَارَّوٌُا ؿَِّْجبً ؽَالالً وُاَُِّ هَىَهٌَُْْ َِّٓٔب ًًٌَُُِا﴿ - ٛٛ

ستفادة منها بكل كجوه النفع ، كترؾ الزىد فيها ستثمار طيباهتا كاالادعوة إٔب اإلقباؿ على ا٢بياة ك 
منها ، كالعزكؼ عنها ، فما قاـ اإلنساف خليفة للا على أرضو إالٌ ليعٌمرىا كيستخرج الكرٙب الطيب 

 اأَلْرضِ  ِمنْ  أَنَشَأُكمْ  ُىوَ ﴿ٍب يكوف لو من ىذا الثمر الذم غرسو ما ينعم بو ىو كالناس كاألجياؿ 
، كتدعو اآلية للتمتع  ّٓالنحل/ ﴾اّلِلَِّ  َفِمنْ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِبُكمْ  َوَما﴿،  ُٔىود/ ﴾ِفيَها َواْستَػْعَمرَُكمْ 

 )َواتػَُّقواريعة مبنياف على أساس من ا٤بصاّب كا٤بفاسد نواع ا٢ببلؿ ، ألف ا٢براـ كا٢ببلؿ ُب الشأبكل 
عتدلوا ُب التمتع بتلك النعم ، كال تبالغوا ُب طلب الرزؽ كقد تكٌفل اك  ُمْؤِمُنوَف( ِبوِ  أَنْػُتمْ  الَِّذي اّلِلََّ 

إٔب تقول للا أبلطف ستدعاء كىذا ا ٔىود/ ﴾ِرْزقُػَها اّلِلَِّ  َعَلى ِإالَّ  اأَلْرضِ  ِف  َدابَّةٍ  ِمنْ  َوَما﴿للا بو 
الوجوه، ألهنا ا٤بيزاف الذم تنضبط عليو تصرفات ا٤بؤمنْب ، فيما بْب أيديهم من أنواع الرزؽ ، كفيما 

ستوَب ، فإف اإلٲباف احصلوه من ٜبرات سعيهم، فتكوف التقول معهم ميزاف دقيق : فمن كٌَب ، 
لىقى  عن النيب )ص(،  ُٔالتغابن/ ﴾ْعُتمْ اْسَتطَ  َما اّلِلََّ  فَاتػَُّقوا﴿اب يرفع إٔب تقول للا  : )ًإفَّ للاى تػىعىٍأبى خى

ٍا كىعىرىضى ٥بىيٍم اًب٢بٍىرىاٍـً ) ٍلقىوي كىقىسَّمى ٥بىيٍم أىٍرزىاٍقػىهيٍم ًمٍن ًحٌلهى نٍػتػىهىكى حىرىٍامىان نػىقىصى لىوي ًمنى اً ختباران( فىمىٍن اخى
ًر مىٍا ًإنٍػتيًهكى كىحيٍوًسبى عى  ، ٯبب ا٢بذر ُب مسائل الطعاـ كخاصة ّّٗ/ِتفسّب النورلىٍيًو( ا٢بٍىبلىًؿ ًبقىدى

حرصوا على ا٢ببلؿ اكأرزاؽ ا١بميع بيد للا تعأب ك  َواتػَُّقوا( طَيِّباً  )َحبلالً اللحـو كالتأكد من حبل٥با 
 يػىٍقبىلي  الى  طىيًٌبه  للاى  ًإفَّ : ) ف الديثك٘بنبوا ا٢براـ ، كا٤بشتبو اب٢براـ فمن الورع التوقف عن الشبهة ، 

 .ُِصٕا٤براغي (طىيًٌبىان  ًإالَّ 
 ػَشَوَحِ بِؿْؼَبُّ كٌََلَّبهَرُوُ األََّْٔبَٕ ػَوَّلْرُْْ ثَِٔب ُّاَافِنًُُْْ ًٌََُِْٖ ؤََّْٔبٌُِْْٗ كِِ ثِبَُِّـٌِْ اَُِّوُ ُّاَافِنًُُْْ ال﴿ - ٜٛ

 ًَلَّبهَحُ مَُِيَ ؤََّّبٍّ صاَلصَخِ كَظَِْبُّ َّغِلْ َُْْ كََْٖٔ هَهَجَخٍ رَؾْوِّوُ ؤًَْ ٌَرُيًَُِْْْ ؤًَْ ؤَىٌُِِْْْْ رُـْؼٌَُِٕٔ َٓب ؤًٍََْؾِ ِْٖٓ َََٓبًِنيَ

 ﴾رَشٌُْوًَُٕ َُؼٌََُِّْْ آَّبرِوِ ٌَُُْْ اَُِّوُ ُّجَُِّْٖ ًَنَُِيَ ؤََّْٔبٌَُْْٗ ًَاؽْلَظٌُا ؽََِلْزُْْ بِمَا ؤََّْٔبٌُِْْٗ
ن أعماؿ ، ٲبْب اللغو ما يدكر على اللساف من حلف من غّب : ما ال يَبتب عليو أثر م اللَّْغو

قصد أم ال يؤاخذكم للا ٗبا يسبق إليو اللساف من غّب قصد ا٢بلف كقولكم ال كللا ، بلى كللا 
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تعقيدىا : توكيدىا أم عقٌدًب مبالغة ُب العقد ، كلكن  اأَلَْيَاَف( َعقَّْدمتُْ  مبَا يُػَؤاِخذُُكمْ  )َوَلِكنْ 
 َوَلِكنْ ﴿ٗبا كثٌقتم األٲباف عليو كأكدًب ا٢بلف عليو ابلقصد كالنية ٍب خالفها كقولو  يؤاخذكم
ـُ  )َفَكفَّارَتُوُ ،  ِِٓالبقرة/ ﴾قُػُلوُبُكمْ  َكَسَبتْ  مبَا يُػَؤاِخذُُكمْ   َما َأْوَسطِ  ِمنْ  َمَساِكيَ  َعَشَرةِ  ِإْطَعا
٤بعصية كىي ما يغٌطى بو اإلٍب ، كجب على كالكفارة ىي العمل الذم يسَب ا َأْىِليُكْم( ُتْطِعُموفَ 

أف يطعم عشرة مساكْب اب١بمع أك  -٨ُبالفة ا٢بلف ا٤بؤٌكد الكفارة ٨بّبان بْب ثبلث خصاؿ : 
ابلتفريق كا٤بسكْب ىو الذم سٌكن الضر كالفقر حركتو كىو الذم ال شيء لديو كىو أشدُّ من 

 )َأوْ  -ّم بثوب ما يسمى كسوة ُب العرؼ ، يكسو كٌل كاحد منه ِكْسَوتُػُهْم( )َأوْ  -ِالفقّب ، 
 .أف يعتق عبدان كال عبيد اليـو كا٢بمد  رَقَػَبٍة( ََتْرِيرُ 
ـُ عجز عن ا٣بصاؿ الثبلث  َيَِْد( لَْ  )َفَمنْ  ( َثبلثَةِ  )َفِصَيا ـٍ كىذا دليل على كوف الكفارة ٚبيّب لو  َأَيَّ

ذلك إشارة إٔب الطعاـ كالكسوة كالعتق كالصـو  َحَلْفُتْم( ِإَذا َأَْيَاِنُكمْ  َكفَّارَةُ  )َذِلكَ دكف ترتيب بينها 
بتذاؿ كال تكثركا من ا٢بلف ببل معُب ، من اال َأَْيَاَنُكْم( )َواْحَفُظوابعد العجز عن ا٣بصاؿ الثبلث 

 فإف لليمْب اب حرمتها كقدسيتها ، كال ٙبلفوا إاٌل لضركرة )أك( ال تَبكوا ا٢بلف ا٤بغٌلظ بغّب تكفّب
ُ  )َكَذِلكَ ، فإنو كاجب كعدـ تنفيذه حراـ  كذلك يبْب للا   َتْشُكُروَف( َلَعلَُّكمْ  آََيتِوِ  َلُكمْ  اّلِلَُّ  يُػبَػيِّ

لكم األحكاـ الشرعية كيوٌضحها لتشكركه على ىدايتو لدينو كالتوفيق ٤با دعا إليو من سبيلو 
، ك)الى  ُِٓالبقرة/ ﴾َتْكُفُروفِ  َوال ِل  َواْشُكُروا﴿،  ُُٓالبقرة/ ﴾تَػْعَلُموفَ  َتُكونُوا لَْ  َما َويُػَعلُِّمُكمْ ﴿

، ) ٍاًذًبٍْبى فىًإفَّ للاى عىزَّ  عن اإلماـ الصادؽ )ع( يػىٍعًرؼي النًٌٍعمىةى ًإالَّ الشَّاًٍكري : )الى ٙبىًٍلفيويٍا اًبً صىٍاًدًقٍْبى كىالى كى
كسائل  (ِِْالبقرة/ ﴾أَلَْيَاِنُكمْ  ُعْرَضةً  اّلِلََّ  ُلواجَتْعَ  َوال﴿كىجىلَّ قىٍد نػىهىى عىٍن ذىًلكى فػىقىٍاؿى 

: الطعاـ األغلب ُب البيوت ال الدكف الذم يتقشف بو أحياانن كال َأْوَسطِ  ِمنْ  .ُُٔ/ُٔالشيعة
ى لى ، بػى للاً ال كى  لً جي الرَّ  ؿي وٍ و: قػى الٌلغٍ ) عن اإلماـ الصادؽ )ع(: .األعلى الذم يتوسع بو أحياانن أخرل

 ّْْ/ٕالكاُب (يءو لى شى عى  دي قً عٍ ال يػى ، كى للاً كى 
 ﴾رُلِِْؾٌَُٕ َُؼٌََُِّْْ كَبعْزَنِجٌُهُ اُشَّْْـَبِٕ ػَََِٔ ِْٖٓ هِعٌٌْ ًَاألَىْالُّ ًَاألَٗظَبةُ ًَأََُِْْْوُ اُْقَْٔوُ بََِّٗٔب آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٜٓ

: ٝبيع األشربة الٍب تيسكر ،  اْْلَْمرِ : القمار ،  اْلَمْيِسرِ  ٜٕٔسورة البقرة/كتقٌدـ ا٢بدبث عنهما ُب 
بىاٍئًرً  ،)ا٣بٍىٍمري أيُـّ ا٣بٍىبىاًٍئثً عن النيب )ص(: ، كا٣بمر ما خامر العقل كخلخل الفكر  كأيُـّ  ،كأيُـّ اٍلكى

َا ُقلْ ﴿، ُُِّٖكنز العماؿ خرباٍلفىوىٍاًحًش(  ـَ  ِإمنَّ َها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َربِّ  َحرَّ  ﴾َواإِلثَْ  َبَطنَ  َوَما ِمنػْ
اٍ  عن النيب )ص(،  ّّاألعراؼ/ ٍاًقيػٍهى ٍا كىسى ٍا كىشىٍارًبػيهى ٍا كىعىٍاًصريىى ٍارًسيهى ٍا كىحى : )ليًعنى ُبٍ ا٣بٍىٍمًر عىشىرىةه غىٍارًسيهى

ٍا(  ٍا كىآًكلي ٜبىىًنهى ًيٍػهى ٍا كىميٍشَبى ئًعيهى ٍا كىاٍلمىٍحميويؿي ًإلىٍيًو كىابى ٍاًمليهى : وعن اإلماـ الباقر )ع( ،َٕٔ/ُثقلْبنور الكىحى
، ككل ما فعل فعل ا٣بمر من أنواع ا٤بخدرات الٍب تعٌطل ِّْ/ِٕالبحار)ميٍدًمني ا٣بٍىٍمًر كىعىاًٍبًد كىثىنو( 

ا٢بجارة الٍب كانت تنصب لذبح القرابْب عليها  )َواألَنَصاُب(العقل كٚبرًٌب الٌركح فهو حراـ 
ـُ(  : ا٤بستقذر  رِْجسٌ  )رِْجٌس(كانوا يقَبعوف هبا كىو نوع من اليانصيب ىي السهاـ الٍب  )َواأَلْزال

إضافة ىذه الشَّْيطَاِف(  َعَملِ  )ِمنْ حسان كمعُبن كىو الشيء القذر الذم تنفر منو النفوس الطاىرة 
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، نسب سبحانو شرب ا٣بمر كلعب القمار كعبادة  ا٤بنكرات إٔب الشيطاف ٘بعلها منكران إٔب منكر
 َوزَيَّنَ ﴿ستقساـ ابألزالـ كما شاهبها إٔب الشيطاف ألنو يغرم هبا جرية أك البشرية، كاالاألصناـ ا٢ب

 ﴾َقرِيناً  َفَساءَ  َقرِيناً  َلوُ  الشَّْيطَافُ  َيُكنْ  َوَمنْ ﴿ ّْاألنعاـ/ ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َما الشَّْيطَافُ  ََلُمْ 
 ِحْزبَ  ِإفَّ  َأال الشَّْيطَافِ  ِحْزبُ  ُأْولَِئكَ  اّلِلَِّ  ِذْكرَ  اُىمْ فَأَنسَ  الشَّْيطَافُ  َعَلْيِهمْ  اْسَتْحَوذَ ﴿،  ّٖالنساء/

إتركوه كال تقربوا إليو لتفوزكا ، كىذا هني بعد  )فَاْجَتِنُبوُه(،  ُٗاجملادلة/ ﴾اْْلَاِسُروفَ  ُىمْ  الشَّْيطَافِ 
ا فرض عليكم من تزكية رجاء أف تفوزكا ٗبتُػْفِلُحوَف(  )َلَعلَُّكمْ بياف الفساد ليكوف أكقع ُب النفس 

  .جتناب ترجي الفبلحأنفسكم كسبلمة أبدانكم كالتحابب فيما بينكم ، كعلى قدر اال
جتناب ، كاألمر يعود إٔب الرجس ، كىو أمر ابال )فَاْجَتِنُبوُه(: ضمّب فائدة: داللة َترمي اْلمر

ة األصناـ ىو نفسو يدؿُّ على الوجوب خاصة مع بياف السبب ،إٌف األمر ا٤بوجو ُب ٙبرٙب عباد
وىو دليل واضح يكفي موٌجو إٔب ا٣بمر كا٤بيسر كاألزالـ للمساكاة بينها كبْب عبادة األصناـ ، 

فىاٍجتىًنبيوهي( كالسنة الشريفة أكدت  الشٍَّيطىافً  عىمىلً  ، كإهنا رجس كإهنا ٙبريض )ًمنٍ  على الرمة
 .امر العقل كيغطيو دليل على ا٢برمةا٢برمة ، كحفظ العقل ضركرة إنسانية كحجة دينية ككل ما ٱب

ككانت ىذه اآلية آخر ا٤براحل التدرٯبية ُب ٙبرٙب ا٣بمر ابلكامل حْب فشلت النظم األخرل ُب 
  .عملية إنقاذ ٦بتمعاهتا من ىذا الداء ا٤بعدم ا٣بطّب كا٤برير

ؤمن ، فعليكم النداء للمؤمنْب أبف ىذا اإلٲباف ال ٯبتمع مع ا٣بمر كا٤بيسر ُب قلب م -ٔفائدة: 
ا٢بكمة ُب ٙبرٙب ا٣بمر ابلتدريج أف الناس كانوا مغرمْب  -ٕجتناب النواىي ، التزاـ ابلطاعات ك اال

تعِب  )إمّنا( -ٖنصرفوا عنو ، هبا كىي إحدل مواردىم اإلقتصادية فلو حٌرمت ُب أكؿ اإلسبلـ ال
لة الدينية أٌكدت ا٢برمة من دكف ألدا٢بصر كالتوكيد على ا٢برمة، كالسٌنة ا٤بتواترة كالعقل كاإلٝباع كا

 ُقلْ  َواْلَمْيِسرِ  اْْلَْمرِ  َعنْ  َيْسأَُلوَنكَ ﴿آايت ا٣بمر  .ختبلؼ ، ككل شيء قليلو مسكر فكثّبه حراـا
 لَِّذينَ ا أَيػ َها َيَ ﴿، كقولو  ُِٗالبقرة/ ﴾نَػْفِعِهَما ِمنْ  َأْكبَػرُ  َوِإَْثُُهَما ِللنَّاسِ  َوَمَناِفعُ  َكِبريٌ  ِإثٌْ  ِفيِهَما
 )فَاْجَتِنُبوُه(، كقولو  ّْالنساء/ ﴾تَػُقوُلوفَ  َما تَػْعَلُموا َحَّتَّ  ُسَكاَرى َوأَنْػُتمْ  الصَّبلةَ  تَػْقَربُوا ال آَمُنوا

، كقولو  تُػْفِلُحوَف( )َلَعلَُّكمْ قَباب ٩با يكوف أشٌد من ٦بٌرد النهي عن شرب ا٣بمر اإلبتعاد كعدـ اال
، يلٌمح الٌنص أٌف  ٕٔالنحل/ ﴾َحَسناً  َوِرْزقاً  َسَكراً  ِمْنوُ  تَػتَِّخُذوفَ  َواأَلْعَنابِ  النَِّخيلِ  ََثََراتِ  َوِمنْ ﴿

الرزؽ ا٢بسن غّب ا٣بمر ، فكاف أكؿ ما يطرؽ حس ا٤بسلم من كضع السكر كىو ا٣بمر ُب مقابل 
الرزؽ ا٢بسن فكأ٭ٌبا ا٣بمر شيء خسيس كالرزؽ ا٢بسن شيء نفيس ، فبل ٘بعلوا الرزؽ ا٣بسيس 

 فَػْلَيْحَذرْ ﴿، كما قاؿ  ٔٔالنحل/ ﴾َواأَلْعَنابِ  النَِّخيلِ  ََثََراتِ  ِمنْ ﴿اب٣بمر من الرزؽ ا٢بسن النفيس 
َنةٌ  ُتِصيبَػُهمْ  َأفْ  َأْمرِهِ  َعنْ  َُيَاِلُفوفَ  الَِّذينَ  عن اإلماـ الصادؽ  .ّٔالنور/ ﴾أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيبَػُهمْ  َأوْ  ِفتػْ
 ابي تى كً   ؽى دَّ و صى لى ، كى لَّ جى كى  عزَّ  للاً  ابً تى كً بً  ٌذبه كى مي  رً مٍ ا٣بى  بي ارً ، كشى روٌ شى  لًٌ كي   احي تى فٍ مً  رً مٍ ا٣بى  بي رٍ )شي )ع(: 

 َُْ/ٕٗالبحار( وي امى رى حى  ـى رَّ حى  للاً 



 بع/ اجلزء السإٓٔ/ مدنية/ عدد آَيهتا  ٘/ سورة املائدة  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    405
 

 كَيََْ اُظَّالحِ ًَػَْٖ اَُِّوِ مًِْوِ ػَْٖ لًًَََُّّْْظُ ًَأََُِْْْوِ اُْقَْٔوِ كِِ ًَاُْجَـْؼَبءَ اُْؼَلَاًَحَ ثَْْنٌَُْْ ٌُّهِغَ ؤَْٕ اُشَّْْـَبُٕ ُّوِّلُ بََِّٗٔب﴿ - ٜٔ

 ﴾ُٓنزَيٌَُٕ ؤَْٗزُْْ
ٍب يستمر السياؽ القرآ٘ب ُب كشف خطة الشيطاف من كراء ىذا الرجس ، ذكر أف فيها مفسدتْب 
إحداٮبا دنيوية )إجتماعية( كاألخرل دينية ، يريد الشيطاف لكم ُب ا٣بمر كالقمار أف يعادم 

نافر قلوبكم فيكره بعضكم بعضان ، كيشتت أمركم بعد أتليف للا قلوبكم ابإلٲباف بعضكم بعضان كتت
( ِذْكرِ  )َعنْ نشغاؿ ابلقمار عن ، كيصرفكم ابلسكر كاال الذم بو صبلح دنياكم كآخرتكم  اّلِلَِّ

 َوَعنْ  اّلِلَِّ  ِذْكرِ  َعنْ  )َوَيُصدَُّكمْ الٍب فرضها عليكم تزكية لنفوسكم كتطهّبان لقلوبكم  الصَّبلِة( )َوَعنْ 
 )فَػَهلْ كذكرت الصبلة ٗبفردىا جبللة على زايدة العناية أبمرىا فهي عمود الدين ٍب قاؿ  الصَّبلِة(

أبلغ )ُمنتَػُهوَف( نتهوا كىذا الزجر استفهاـ اإلنكارم كمعناه األمر أم الصيغة لبل ُمنتَػُهوَف( أَنْػُتمْ 
ة ، كأنٌو قيل : قد تلي عليكم ما فيهما من نتهوا( ، ككاف ذلك غاية ُب الببلغاكأرىب من صيغة )

أنواع ا٤بوانع كالنواىي فهل أنتم على ما كنتم عليو كأف ٓب توعظوا كٓب تزجركا ، كىذا إنذار كهتديد 
 عن اإلماـ الباقر )ع(: كحٌرـ للا ا٣بمر ُب كٌل الشرائع السماكية ،  فائدةككعيد ُب أشٌد هني ، 

ٍافى ُب ٙبىًٍرٙبًٍ ا٣بٍىٍمًر( )٨بتصر( : )مىٍا بػىعىثى للاي  ، لكثرة أضراره ِّٕ/ُٕكسائل الشيعةنىًبيىان قىطُّ ًإالَّ كى
على الفرد كاجملتمع كاللعب ابلشطرنج ككل األلعاب الٍب تعتمد على ا٤باؿ دخلت ُب ا٤بيسر ككاف 

 حرامان ، إذا كاف دكف ماؿ فبل كجو لتحرٲبو ، كإ٭ٌبا فيو إضاعة الوقت ببل فائدة.
 ﴾أُُْجِنيُ اُْجَالؽُ هٌٍَُُِنَب ػَََِ ؤَََّٗٔب كَبػٌَُِْٔا رٌَََُّْْزُْْ كَةِْٕ ًَاؽْنَهًُا اُوٌٍٍََُّ ًَؤَؿِْؼٌُا اَُِّوَ ًَؤَؿِْؼٌُا﴿ - ٕٜ

حذركا ٨بالفتهما ، أىبػىٍعدى كل ىذا اكأطيعوا أمر للا كأمر رسولو ُب ترؾ ا٣بمر كا٤بيسر ككلَّ حراـ ك 
ُتْم( )فَِإفْ ن ا٣بمر ُب القرآف ؟ ن يقوؿ : ال هني عمَّ ع فإف أعرضتم كٓب تعملوا أبمر للا كرسولو  تَػَولَّيػْ
َا )فَاْعَلُمواقَبفتم ىذه ا٤بعاصي الكبّبة ، أتكيد فيو معُب التهديد اك   اْلُمِبُي( اْلَببلغُ  َرُسولَِنا َعَلى َأمنَّ
ا٢بجة اإل٥بية  لرسالة بوضوح كإلقاءعلموا ليس من مسؤكلية رسولنا ىدايتكم كإ٭ٌبا عليو تبليغكم ااف

َنا ِإفَّ ﴿لتباس عليكم كاملة ببل ا َنا ِإفَّ  ثَّ ،  ِإََيبَػُهمْ  ِإلَيػْ ، كالببلغ  ِٔ-ِٓالغاشية/ ﴾ِحَسابَػُهمْ  َعَليػْ
، كىذا من للا كعيد  ّٓالنحل/ ﴾اْلُمِبيُ  اْلَببلغُ  ِإالَّ  الر ُسلِ  َعَلى فَػَهلْ ﴿ا٤ببْب مسؤكلية كل الرسل 

َا اْىَتَدى َفَمنْ ﴿د ٤بن أعرض عن أمره كهنيو شدي َا َضلَّ  َوَمنْ  لِنَػْفِسوِ  يَػْهَتِدي فَِإمنَّ َها َيِضل   فَِإمنَّ  َعَليػْ
 َُٖيونس/ ﴾ِبوَِكيلٍ  َعَلْيُكمْ  َأنَ  َوَما
 ارَّوٌَْا صَُّْ ًَآَٓنٌُا ارَّوٌَْا صَُّْ اُظَّبُِؾَبدِ ًَػٌَُِِٔا ًَآَٓنٌُا رَّوٌَْاا َٓب بِمَا ؿَؼٌُِٔا كَِْٔب عُنَبػٌ اُظَّبُِؾَبدِ ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ػَََِ ٌََُْْ﴿ - ٖٜ

 ﴾أُُْؾَِْنِنيَ ُّؾِتُّ ًَاَُِّوُ ًَؤَؽََْنٌُا
ليس على الذين آمنوا إٲباانن صحيحان كعملوا الصا٢بات ميل عن ا٢بق ٩با ذاقوه  ، : إٍب كحرج ُجَناح

 ما إقَبفوه من السيئات إذا ُب َطِعُموا( )ِفيَمازكؿ آايت التحرٙب من ٟبر كغّبه من ارمات قبل ن
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قوا بتزكية أنفسهم من تٌ اقوا للا ابلورع عن ٧باـر للا ، ٍب تٌ اقوىا إبتياف التكاليف كاملة، ٍب تٌ ما ا
: بياف لسعة فضل للا على ا٤بؤمنْب  مبعىنالذنوب من صٌح إٲبانو صٌح عملو ، كفيو إطبلؽ الطعاـ 

و كقد أحلَّ ٥بم الطيبات كحٌرـ عليهم ا٣ببائث ، فإهنم ُب سعة من أمرىم فيما يطعموف حيث ال كأنٌ 
:  ف الديثتطلب أنفس ا٤بؤمنْب إاٌل الطيب ا٢ببلؿ ا٣بالص البعيد عن الشبهات من كلًٌ حراـ ، 

تنبيو ا٣بواطر ( ف يقع فيوفمن رعى )ٙبرؾ( حوؿ ا٢بمى يوشك أ ييرًيٍػبيكى  الى  مىاٍ  ًإٔبى  ييرًيٍػبيكى  مىاٍ  )دىعٍ 
، فكاف ُب الطعاـ الطٌيب ما يصرفهم عن ا٣ببيث ، ككلُّ حراـو خبيث كإف كاف ظاىره يغر ّْص

 َوَعِمُلوا َوآَمُنوا اتػََّقْوا َما )ِإَذالكن ابطنو يضر ، كالطعاـ ا٣ببيث ال تشتهيو إاٌل النفس ا٣ببيثة 
ستغنائهم عن ا٢براـ اب٢ببلؿ ، اا يطعموف ، كُب كىذا رفع ا٢برج عن ا٤بؤمنْب فيم الصَّاِلَاِت(

فا٤بؤمن إذا ما إتقى للا كعمل الصا٢بات ، صلحت نفسو كطابت طبيعتو فبل ٯبد فيما حٌرـ للا 
عليو من خبائث تضييقان عليو، فاآلية تكشف عن أٮبية التقول كحقيقة اإلٲباف كالعمل الصاّب ُب 

قبل إاٌل الطٌيب كُب ذلك راحتها كسعادهتا ، كال تستشعر هتذيب الطبائع كتزكية النفس ٕبيث ال ت
ضيقان عليها ُب بقائها اثبتة على حدكد للا ُب إستعماؿ ىذا ا٢ببلؿ الطيب ا٤بباح ٥با ، كىذا ىو 

ل أجد بدقة السبب ف تكرار التقوى،  .َوَأْحَسُنوا( اتػََّقْوا ثَّ  َوآَمُنوا اتػََّقْوا )ثَّ السر ُب التكرير 
: جاءت   ذي كتبتو ىو آخر ما توصلت إليو ف فهمي لآلية بقدري وليس بقدرىا وىووال

كلمة التقول ثبلث مرات ُب ىذه اآلية ذكرت أكالن مع اإلٲباف كالعمل الصاّب كاثنيان مع اإلٲباف 
ا٘ب قاء الثتٌ كابال ،قاء شرب ا٣بمر بعد ٙبرٲبهاتٌ اقاء األكؿ تٌ فقط كاثلثان مع اإلحساف ، كا٤براد ابال

قاء ٝبيع ا٤بعاصي )الورع عن ٧باـر للا( كىذه ىي تٌ اقاء الثالث تٌ قاء من شرب ا٣بمر كابالتٌ دكاـ اال
 ﴾أَتْػَقاُكمْ  اّلِلَِّ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإفَّ ﴿،  ّْاألنفاؿ/ ﴾اْلُمتػَُّقوفَ  ِإالَّ  َأْولَِياُؤهُ  ِإفْ ﴿درجة اإلحساف 

تػىهىىمي  : )التػٍَّقوىلف غرر الكم،  ُّا٢بجرات/ تيوي  ًعبىٍاًدهً  ًمنٍ  للاً  ًرضىاٍ  نػٍ ٍاجى ٍلًقًو( ًمنٍ  كىحى   .خى
قاء ، كما أتقي تٌ : تلك ا٢بساسية ا٤برىفة برقابة للا كقربو كاإلتصاؿ بو ُب كٌل ٢بظة من االوالتقوى

النار خوفان من حرقها كذلك أتقي ا٤بعاصي خوفان من للا كأٛبسك ابلطاعات حبان  تعأب 
ستقاـ على ىدل للا ، كعمل ُب تفصيبلت حياتو ا: إٌف من صٌح إٲبانو كصلح عملو ك  )اْلبلصة(

جتهاده ا٤ببِب على أساس منهج للا كالذم يعتمد على اإلٲباف كالتقول كالعمل الصاّب احسب 
حٌب يرتقي إٔب مقاـ اإلحساف ا٤بتألق ا١بميل فتلك ىي كصااي دين للا ا٢بنيف الٍب ٯبب أف يقف 

ؤمن كال يتجاكزىا ُب كل حاؿ ، ُب الشكل كا٤بضموف ، ُب السر كالعبلنية ، ُب الشدة عندىا ا٤ب
ٰبب  اْلُمْحِسِنَي( َيُِب   )َواّلِلَُّ كالرخاء ، ُب السفر كا٢بضر ، ُب الكرب كالصغر ُب الضعف كالقوة 

زؿ ، كجاء : اإلٲباف كالتقول درجات كمنا فائدة .ا٤بتقربْب إليو ابألعماؿ الصا٢بة على أنواعها
: )ًلئًلٲٍبىٍاًف حىٍاالىته كىدىرىجىٍاته  عن اإلماـ الصادؽ )ع(تكريرىا إشارة إٔب تلك الدرجات كا٤بنازؿ ، 
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ٍ نػيٍقصىاٍنيوي ، كىًمنٍ  تىًهٍي ٛبىىٍاميوي كىًمٍنوي النٍَّاًقصي اٍلبػىْبًٌ ُـّ اٍلمينػٍ اًٍئدي وي الرٍَّاًحجي الزَّ كىطىبػىقىٍاته كىمىنىٍازًؿه : فىًمٍنوي التٍَّا
اٍنيوي(  : )ًإفَّ اٍلميٍؤًمًنٍْبى عىلىى مىنىٍازًؿى ًمنػٍهيٍم عىلىى كىٍاًحدوة كىًمنػٍهيٍم وعن اإلماـ الباقر )ع(، ّّ/ِالكاُبرىجىحى
ًة ثًنتػىٍْبً ٓبٍى يػىٍقوى .عىلىى ًإثٍػنػىٍْبً  عىلىى كى  ،. كىًمنػٍهيٍم عىلىى سىٍبعو فػىلىٍو ذىىىٍبتى ٙبىًٍملي عىلىى صىٍاًحًب اٍلوىٍاًحدى

).. تػىٍْبً ثىبلىثه ٓبٍى يػىٍقوى   .ْٓ/ِالكاُب  صىٍاًحًب الًثنػٍ
ًة كىًىيى  التػَّْقَوى َعَلى َثبلَثَِة َأْوُجوٍ : )وعنو )ع( )تػىٍقوىل للًا كىًىيى تػىٍرؾي ا٢بٍىبلىًؿ )زىدان( فىٍضبلن عىٍن الشُّبػٍهى

ًة فىٍضبلن عىٍن ا٢بٍىرىاٍـً كىًىيى تػىٍقوىل ا٣بٍىٍاًص ، تػىٍقوىل خىٍاًص ا٣بٍىٍاًص ، كىتػىٍقوىلن ًمنى للًا كىًىيى تػىٍرؾي ا لشُّبػٍهى
 ) بياف ، ُٖٖ/ّكنز الدقائقكىتػىٍقوىل ًمٍن خىٍوًؼ النٍَّاًر كىاٍلًعقىٍاًب كىًىيى تػىٍرؾي ا٢بٍىرىاٍـً كىًىيى تػىٍقوىل اٍلعىاٍـً

بها كٲبكن ختبلؼ مراتديقات مشوبة ابلشبو كالشكوؾ على ا: إف أكائل درجات اإلٲباف تصذلك
 َُٔيوسف/ ﴾ُمْشرُِكوفَ  َوُىمْ  ِإالَّ  ِِبّلِلَِّ  َأْكثَػُرُىمْ  يُػْؤِمنُ  َوَما﴿معها الشرؾ ا١بلي أك ا٣بفي كقولو 

 َيْدُخلْ  َوَلمَّا َأْسَلْمَنا ُقوُلوا َوَلِكنْ  تُػْؤِمُنوا لَْ  ُقلْ  آَمنَّا اأَلْعَرابُ  قَاَلتْ ﴿كيعرٌب عنها ابإلسبلـ كقولو: 
كأكسطها تصديقات  .تقوى العاـ، كالتقول ا٤بتقدمة عليها ىي  ُْا٢بجرات/ ﴾قُػُلوِبُكمْ  ِف  اإِلَيَافُ 

، كأكثر  ُٓا٢بجرات/ ﴾يَػْراَتبُوا لَْ  ثَّ  َوَرُسوِلوِ  ِِبّلِلَِّ  آَمُنوا الَِّذينَ ﴿ال يشوهبا شك كال شبهة كقولو 
 َوِإَذا قُػُلوبُػُهمْ  َوِجَلتْ  اّلِلَُّ  ذُِكرَ  ِإَذا ينَ الَّذِ  اْلُمْؤِمُنوفَ  ِإمنََّا﴿إطبلؽ اإلٲباف عليها خاصة كقولو : 

كأكاخرىا  تقوى اْلاص، كالتقول ا٤بتقدمة عليها ىي  ِاألنفاؿ/ ﴾ِإَيَانًَ  زَاَدتْػُهمْ  آَيتُوُ  َعَلْيِهمْ  تُِلَيتْ 
، ْٓدة/ا٤بائ ﴾َوَيُِب ونَوُ  َيُِبػ ُهمْ ﴿تصديقات كذلك مع إيقاف كامل ك٧ببة كاملة  عز كجل كقولو: 

 وي إنَّ فى  اهي رى تػى  نٍ كي تى  ٓبىٍ  إفٍ ، فى : )اإًلٍحسىٍافي أىٍف تػىٍعبيدى للاى كىأىنَّكى تػىرىاٍهي ف الديث، كيعربًٌ عنها اترة ابإلحساف
، كالتقول ْالبقرة/ ﴾يُوِقُنوفَ  ُىمْ  َوِِبآلخَرةِ ﴿، كاألخرل ابإليقاف كقولو ّٓٓ/ُنور الثقلْب( اؾى رى يً 

، كإ٭ٌبا قٌدمت التقول على اإلٲباف ألف اإلٲباف إ٭ٌبا يتحٌصل  خاص اْلاص تقوىا٤بتقدمة عليها ىي 
زدايدىا، كىذا ال يناُب تقٌدـ أصل ازداد اإلٲباف ٕبسب ازدادت اكيتقول ابلتقول، ألهنا كلما 

زدايده أيضان، ألف الدرجة ا٤بتقدمة لكل منها غّب ازدايدىا ٕبسب اإلٲباف على التقول، بل ال
: قاؿ بعض الصحابة أسباب النزوؿ .، وغريَهاٛٛٔ/ٖ، كنز الدقائق ٕ٘ٔ/ٚاف الكرة الدرجة ا٤بتأخ

 فنزلت اآلية. ،لرسوؿ للا )ص( كيف إبخواننا الذين ماتوا كقد طعموىا أم شربوا ا٣بمر
 كََْٖٔ ثِبُْـَْْتِ َّقَبكُوُ َْٖٓ اَُِّوُ َُِْؼََِْْ ًَهَِٓبؽٌُُْْ لٌُِّْْؤَّْ رَنَبُُوُ اُظَّْْلِ ِْٖٓ ثِشَِْءٍ اَُِّوُ ََُْجٌٌََُُِّْْْٗ آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٜٗ

 ﴾ؤٌَُِْْ ػَنَاةٌ كََِوُ مَُِيَ ثَؼْلَ اػْزَلٍَ
ُلَونَُّكمْ  َتِليَ ﴿: ليختربنكم ، لن يتكامل اإلنساف إاٌل عرب اإلمتحاف ا٤بتواصل  لَيَػبػْ  ِف  َما اّلِلَُّ  َولِيَػبػْ
صَ  ُصُدورُِكمْ  ، كاآلية تشّب إٔب ىذا ا٤بعُب ، إذ يقرب الصيد  ُْٓآؿ عمراف/ ﴾قُػُلوِبُكمْ  ِف  َما َولُِيَمحِّ

حرمْب ٕبيث تنالو أيديهم كرماحهم كناية عن الصيد ببل مشقة 
ي
 ََيَاُفوُ  َمنْ  اّلِلَُّ  )لِيَػْعَلمَ من ا٤ب

لصيد ُب الرب دكف بتبلكم بتحرٙب اا: إٌف للا  املعىن .: ما غاب عن ا٢بواس ا٣بمسالغيب ِِبْلَغْيِب(
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البحر ، ُب حاؿ إحرامكم اب٢بج أكالعمرة ، ليميز بْب من ٱبافو كمن يطيعو ُب السر كما يطيعو ُب 
 اْعَتَدى )َفَمنْ العبلنية كبْب من يتظاىر بطاعتو كا٣بوؼ من للا تعأب أماـ الناس كيعصيو ُب ا٣بفاء 

ستحق عذاب للا ا ابلصيد بعد إقامة ا٢بجة عليو من خالف أمر للا أَلِيٌم( َعَذابٌ  فَػَلوُ  َذِلكَ  بَػْعدَ 
ُ( )لِيَػْعَلمَ  : فائدة كعقابو األليم. معُب علم للا ىنا : ىو العلم ايط بكل شيء ما كاف كما  اّلِلَّ

سيكوف ، لكٌن للا تعأب يريد أف يعاملكم معاملة ا٤بخترب ، يريد أف يعلم الشيء على أرض الواقع 
و قبل كقوعو ، تربية لكم كتزكية لنفوسكم كتطهّبان ٥با ، يقاؿ : ُبٍ اٍلًمحىًن ًمنىحه كإف كاف ىو عا٤بان ب

ٍارًًه ًمًكٍاًرـه  ،ًمنى للاً  ًٍة ًىبىٍاةه  ،حىٍاته ارى خربات ك  كىُبٍ اٍلمىشىقٍَّاتً  ،كىُبٍ اٍلمىكى ٍاايىٍته  ،كىُبٍ اٍلميعىٍاانى كىاٍلبىبلءي ًبدى
ٍتيوي اٍلكىرىٍامىٍاتي  ٍيطي  نًٍعمىةه فيها  كىً  ًإالَّ  بىًليىةو  ًمنٍ  : )مىاٍ  عن اإلماـ العسكري )ع(،  هًنىٍاايى  هًبىٍا !( ٙبًي

 .ّْٕ/ٖٕالبحار
 مًََا ثِوِ َّؾٌُُْْ اُنَّؼَِْ ِْٖٓ هَزَََ َٓب ِٓضَُْ كَغَيَاءٌ ُٓزَؼَِّٔلاً ِٓنٌُْْْ هَزََِوُ ًََْٖٓ ؽُوٌُّ ًَؤَْٗزُْْ اُظَّْْلَ رَوْزٌُُِا ال آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٜ٘
 ػَبكَ ًََْٖٓ ٍََِقَ ػََّٔب اَُِّوُ ػَلَب ؤَْٓوِهِ ًَثَبٍَ َُِْنًُمَ طَِْبٓبً مَُِيَ ػَلٍُْ ؤًَْ َََٓبًِنيَ ؿَؼَبُّ ًَلَّبهَحٌ ؤًَْ اٌَُْؼْجَخِ ثَبُِؾَ ىَلّْبً ِٓنٌُْْْ ػَلٍٍْ

 ﴾اٗزِوَبٍّ مًُ ػَيِّيٌ ًَاَُِّوُ ِٓنْوُ اَُِّوُ كََْنزَوُِْ
رًميوف ٕبج أك عمرة  داً  ِمْنُكمْ  قَػتَػَلوُ  )َوَمنْ ال تقتلوا الصيد كأنتم ٧بي  ِمنْ  قَػَتلَ  َما ِمْثلُ  َفَجَزاءٌ  ُمتَػَعمِّ

من قتل الصيد ُب حالة اإلحراـ فعليو جزاء ٲباثل ما قتل من النعم كىي اإلبل كالبقر كالغنم  النػََّعِم(
ٰبكم اب٤بثل حكماف  ِمْنُكْم( َعْدؿٍ  َذَوا ِبوِ  )ََيُْكمُ ّب متعمد كال شيء على الناسي كا٤بخطئ فهو غ

تذبح الفدية ىداين يهدل ُب سبيل للا تعأب ، يصل إٔب  اْلَكْعَبِة( َِبِلغَ  )َىْدَيً عادالف من ا٤بسلمْب 
ـُ  َكفَّارَةٌ  )َأوْ الكعبة كيذبح ُب جوارىا حيث تؤدل ا٤بناسك كيفٌرؽ ٢بمو على ا٤بساكْب   َطَعا

: ىي ما يتكلفو اإلنساف من أعماؿ الرب و ذنبو إرتكبوي ، إٌف الصائد ٨بّب بْب  َكفَّارَةٌ  َمَساِكَي(
 َذِلكَ  َعْدؿُ  )َأوْ أف يذبح مثل الصيد كبْب أف يقٌوـ مثلو بدراىم يشَبم هبا طعامان للمساكْب 

: عاقبة فعلو السَّيء ، يصـو عن  َأْمرِهِ  َِبؿَ وَ : ما ساكاهي ،  َذِلكَ  َعْدؿُ  َأْمرِِه( َوَِبؿَ  لَِيُذوؽَ  ِصَياماً 
: كاف الصيد ُب  فائدة .إطعاـ كل مسكْب يومان كاحدان ليذكؽ سوء عاقبة ىتكو ٢برمة اإلحراـ

قتضى البياف ا٤بفٌصل ، اصدر اإلسبلـ من مقومات ا٢بياة كا٤بعاش كمستعمبلن عند العرب بكثرة ، ف
الىيان  الشريف عابدان ال إٔب ا٢بـر يذىب كا٢باج إاٌل للهو، الربى  صيد عن غُب أٌما اآلف فالناس ُب

 اّلِلَُّ  فَػَينَتِقمُ  َعادَ  )َوَمنْ : عما مضى، من قتل الصيد قبل التحرٙب  َسَلفَ  َعمَّا َسَلَف( َعمَّا اّلِلَُّ  )َعَفا
 اآلخرة ُب عقوبتو ُب كيبالغ بو ينكل فهو فػىيىنتىًقمي اَللَّي ًمٍنوي  ٧بـر كىو قتل الصيد إٔبكىمىٍن عىادى  ِمْنُو(

( ُذو َعزِيزٌ  )َواّلِلَُّ   على كأصرٌ  حدكده كتعدل عصاه ٩بن منتقم ،غىاًلبه عىلىى أىٍمرًهً  عىزًيزه كىاَللَّي  انِتَقاـٍ
 .الذنب
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 اَُِّوَ ًَارَّوٌُا ؽُوُٓبً كُْٓزُْْ َٓب اُْجَوِّ طَْْلُ ػٌََُِْْْْ ًَؽُوَِّّ ًََََُِِّّْبهَحِ ٌَُُْْ َٓزَبػبً ًَؿَؼَبُٓوُ اُْجَؾْوِ طَْْلُ ٌَُُْْ ؤُؽََِّ﴿ - ٜٙ

 ﴾رُؾْشَوًَُٕ بَُِْْوِ اَُّنُِ
كٰبل  َوِللسَّيَّارَِة( َلُكمْ  َمَتاعاً  )َوَطَعاُموُ أحل لكم أيها الناس صيد البحر ٧برمْب أك غّب ٧برمْب 

 َعَلْيُكمْ  )َوُحرِّـَ ا٤بسافرين أم ا٤بسافرين غّب ارمْب ك  )َوِللسَّيَّارَِة(صيده كأكلو إدامان للحاضرين 
 َُتَْشُروَف( ِإلَْيوِ  الَِّذي اّلِلََّ  )َواتػَُّقواكحٌرـ عليكم صيد الرب ما دمتم ٧برمْب  ُحُرماً( ُدْمُتمْ  َما اْلبَػرِّ  َصْيدُ 

ُب دنياه كآخرتو ، أم  كىقىٍاهي( للاى  ًإتػَّقىى )فىمىنٍ للجزاء ، فالتقول ٯبب أف تبلـز كل األعماؿ ، 
 .عينوا على تقول للا بعلمكم كإٲبانكم إنكم إليو ٙبشركفستا

 ًََٓب أٌََََُّادِ كِِ َٓب َّؼَُِْْ اَُِّوَ ؤََّٕ ُِزَؼٌَُِْٔا مَُِيَ ًَاُْوَالئِلَ ًَاُْيَلَُْ اُْؾَوَاَّ ًَاُشَّيْوَ ُِِنَّبًِ هَِْبٓبً اُْؾَوَاَّ اُْجَْْذَ اٌَُْؼْجَخَ اَُِّوُ عَؼَََ﴿ - ٜٚ

 ﴾ػٌَِِْْ شَِْءٍ ثٌَُِِّ اَُِّوَ ًَؤََّٕ عِاألَهْ كِِ
 َوِإذْ ﴿سمه للبيت ا٢براـ ، البيت الشريف الرفيع ا٤بنزلة ا: البيت ا٤بكعب أم ا٤بربع ، كالكعبة  اْلَكْعَبةَ 
ألجساد : مرجعان تتعلق بو القلوب كاألركاح كاَمثَابًَة  ، ُِٓالبقرة/ ﴾َوَأْمناً  ِللنَّاسِ  َمثَابَةً  اْلبَػْيتَ  َجَعْلَنا

 القياـ ، ٔٗآؿ عمراف/ ﴾ِلْلَعاَلِميَ  َوُىًدى ُمَبارَكاً  بَِبكَّةَ  َللَِّذي ِللنَّاسِ  ُوِضعَ  بَػْيتٍ  َأوَّؿَ  ِإفَّ ﴿كالوجوه 
: جعل للا الكعبة ا٤بشرفة صبلحان كمعاشان  املعىنستقامتهم، ا: ما يقٌوـ بو نظاـ الناس كإصبلحهم ك 

ياىم ، ك٧ببلن للعبادة ، كعمادان كسندان للناس يلوذ بو ا٣بائف كأساسان للناس لقياـ أمر دينهم كدن
ـَ( )َوالشَّْهرَ كأيمن فيو الضعيف ، كيدبر الناس أمرىم لتقارب قلوهبم فيعضد بعضهم بعضان   اْلََرا

 )َواَْلَْديَ أم األشهر ا٢بـر ذك القعدة كذك ا٢بجة ك٧بـر كرجب قيامان ٥بم ألمنهم القتاؿ فيها 
ما يهدل إٔب الكعبة من األنعاـ توسعةن على الفقراء  َواَْلَْدياألضاحي من ا٥بدم ،  (َواْلَقبلِئدَ 

: ا٥بدم كىي األنعاـ الٍب كضعت ُب عنقها عبلمة تدؿ على أهنا َواْلَقبلِئدَ ليس فيها عبلمة، 
 اأَلْرضِ  ِف  َوَما السََّمَواتِ  ِف  َما يَػْعَلمُ  اّلِلََّ  َأفَّ  لِتَػْعَلُموا )َذِلكَ للكعبة جعلها للا أيضان قيامان للناس 

 )اْلَقبلِئَد(بٌْب للا سبحانو حبللو كحرامو ما صغر منو كما كرب حٌب  َعِليٌم( َشْيءٍ  ِبُكلِّ  اّلِلََّ  َوَأفَّ 
ليكوف الناس على علم اليقْب أبف ما من شيء إاٌل كفيو كتاب كسنة ، كيبل يَبؾ ٦باالن ألم إنساف 

 ﴾فَاْحَذُروهُ  أَنُفِسُكمْ  ِف  َما يَػْعَلمُ  اّلِلََّ  َأفَّ  َواْعَلُموا﴿ما أنزؿ للا كقولو أف يفٍب برأيو كٰبكم بغّب 
: ٓب يكتف اإلسبلـ أف تقـو العبادات على ا١بانب ا٤بعنوم كإ٭ٌبا جعل ىذه  فائدة. ِّٓالبقرة/

على عآب  حرمات ا٢بج عبادة حسية الٍب نصبها للا ألعْب ا٤بؤمنْب ، كىي تدريب ٥بم على التعٌرؼ
ستقامة على هنجو ٩با ٲبنحها التهذيب النفسي كالتحليق الركحي الشفاؼ الغيب كاإلٲباف اب كاال

 .الذم لو آفاؽ بعيدة مطلوبة إلعداد النفس للجزاء األكيد ُب يـو القيامة
 ﴾هَؽٌِْْ ؿَلٌُهٌ اَُِّوَ ًَؤََّٕ اُْؼِوَبةِ شَلِّلُ اَُِّوَ ؤََّٕ اػٌَُِْٔا﴿ - ٜٛ
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 تعأب العذاب ابلرٞبة كا٤بغفرة ليكوف العبد خائفان من نقمتو راجيان لرٞبتو فيعيش التوازف بْب قرف للا
جتهد ُب ابتعد عن ا٤بعصية كإذا رجا الرٞبة اا٣بوؼ كالرجاء كبْب الَبغيب كالَبىيب ألنو إذا خاؼ 

ٍاًء الكم ف غرر،  ٗالزمر/ ﴾رَبِّوِ  َرْْحَةَ  َويَػْرُجو اآلِخَرةَ  ََيَْذرُ ﴿الطاعة  ٍاؿي الرَّجى ٍاًؿ ًإٍعًتدى يػٍري األىٍعمى : )خى
: كقٌدـ عقاب للا على مغفرتو ، ألٌف ذلك ُب مواجهة حدكد أقامها للا لصاّب  فائدة .كىا٣بٍىٍوًؼ(

عتدل على ىذه اعتداء عليها ، فناسب أف ٯبيء العقاب أكالن ٤بن الناس ، كحٌذر من ٦باكزهتا كاال
  .ستغفراة كا٤بغفرة ٤بن أٍب كأذنب ٍب اتب ك ا٢بدكد ٍب ٘بيء الرٞب

 ﴾رٌَْزٌَُُٕٔ ًََٓب رُجْلًَُٕ َٓب َّؼَُِْْ ًَاَُِّوُ اُْجَالؽُ بِالَّ اُوٌٍٍَُِّ ػَََِ َٓب﴿ - ٜٜ
 من يطلب كال ، إلتباس ببل اإل٥بية ا٢بجة كإلقاء بوضوح الرسالة أداء إالٌ  مسؤكلية الرسوؿ على ليس

 ، ُِٖآؿ عمراف/ ﴾َشْيءٌ  اأَلْمرِ  ِمنْ  َلكَ  لَْيسَ ﴿ الببلغ كبعد الشريعة ليغكتب الببلغ من أكثر الرسوؿ
 ِإالَّ  الر ُسلِ  َعَلى فَػَهلْ ﴿الرسل  كل مسؤكلية كىكذا ستهَب ،ابعد الببلغ ا٤ببْب ٤بن أٮبل أك  عذر كال

كالتطور  عملكاجملتمع مسؤكلية ال الفرد اإلنساف يتحمل أف كيبقى ، ّٓالنحل/ ﴾اْلُمِبيُ  اْلَببلغُ 
 للا على ٱبفى ال َتْكُتُموَف( َوَما تُػْبُدوفَ  َما يَػْعَلمُ  )َواّلِلَُّ  منهج للا تعأب ضمن جيل كل ُب ا٢بضارم

 تعأب للا إذ أخرب ، إنو هتديد ابلعدؿ تستحقوف عليها ٗبا كأعمالكم كسيجازيكم أحوالكم من شيء
على ذلك ثواابن أك عقاابن ، كإٌف للا  ٦بازيو ابطنان فهوك  ظاىران  ابلتفصيل فردو  كلًٌ  حاؿ على مطٌلع أنٌو

 كىرىعى  الى  ًلمىنٍ  ًدٍينى  )الى  : )ع( عن الرضا ، الدنيا أىل من كىم الدين سماب يتاجركف الذين يهمل كال ٲبهل
ٍيئان  النَّاسي  يػىتػٍريؾي  : )الى ف غرر الكم، ّّٗ/ٕٓالبحار لىوي(  عىلىٍيًهمٍ  للاي  فػىتىحى  ًإالٌ  ىيمٍ دينٍػيىا إًلٍصبلحً  ًديًنًهمٍ  ًمنٍ  شى
 .!( ًمٍنوي  أىضىرُّ  ىيوى  مىا

 ﴾رُلِِْؾٌَُٕ َُؼٌََُِّْْ األَُْجَبةِ ؤًُُِِ َّب اَُِّوَ كَبرَّوٌُا اُْقَجِْشِ ًَضْوَحُ ؤَػْغَجَيَ ًٌََُْ ًَاُـَِّّْتُ اُْقَجِْشُ ََّْزٌَُِ ال هَُْ﴿ - ٓٓٔ
: إهنما ال يستوايف ال ُب أنفسهما كال عند للا كال عند الناس إنٌو  بُ َوالطَّيِّ  اْْلَِبيثُ  َيْسَتِوي ال ُقلْ 

ميزاف يزف بو ا٤بسلم كٰبكم ، إنٌو مقياس تربوم كقانو٘ب كقرآ٘ب عإب ا٤بضامْب ُب كلًٌ شيء أف 
القليل من ا٢ببلؿ خّب من كثّبو من ا٢براـ ُب كٌل شيء ، على اإلنساف ا٤بسلم أف يشٌخص ا٣ببيث 

طرتو ككرعو كإتباعان لدينو ، حينئذو يتبع الطيبات ُب كل شيء قوالن كعمبلن كيرفض من الطيب بف
ف هنج الببلغة ا٣ببائث كإف كثرت كإف طليت ابلطيب ُب أمًٌ كقتو كُب أمًٌ مكاف كأبيَّة صورة ، 

ٍل ًلًقلًَّة أىٍىًلًو(ٕٔٓخطبة ٍا النٍَّاسي الى تىٍستػىٍوًحشيويٍا طىرًٍيقى ا٥ٍبيدى يػٍرى  عن اإلماـ الكاظم )ع(،  : )أىيػُّهى  ا: )أىبًٍلٍغ خى
؟ قىٍاؿى )ع( الى تػىقيٍل أىانٍى مىعى النٍَّاًس كىأىانٍى كىوىٍاًحدو ًمنى النٍَّاًس ، ًإفَّ  ةي ا اإلٌمعى كمى  تي لٍ كىالى تىكيٍن ًإمَّعىةن ، قػي 

ٍّبو )طريق خّب ٍاًف ٪بىٍدي خى ( كى٪بىٍدي شىرو )طريق شر( فىبلى يىكيٍن ٪بىٍدي الشَّرًٌ رىسيويؿى للا )ص( قىٍاؿى ًإ٭بَّىٍا ٮبيىٍا ٪بىٍدى
كلكن شعار العواـ )حشره مع الناس عيد( يعارضو القرآف  ّٖ/ِالبحار أىحىبَّ ًإلىٍيكيٍم ًمنى ٪بىًٍد ا٣بٍىٍّبً(

كٌل من   واْلبيث من الناس: معُب عاـ يشمل كل ما هنى للا عنو من قوؿ أك فعل ،  واْلبيث، 
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 ﴾اْلَبِيَّةِ  َشر   ُىمْ  ُأْولَِئكَ ﴿اف حكم من أحكاـ للا كعدـ مراعاة ا٢ببلؿ كا٢براـ أصٌر على عصي
: معُب عاـ يشمل كل ما ٓب يرد فيو هني ، بل فيو ترغيب لكل انفع حبلؿ فهو  والطيب،  ٔالبينة/

كل شؤكف   ستقاـ على هنجو ُباقاه ك تٌ اكل من أطاع للا ك   والطّيب من الناسطيًٌب قوالن أك فعبلن ، 
حياتو ، كاإلنساف الطيب ىو ا٤بلتـز بدين للا كيسارع إٔب ا٣بّبات ، كيكوف عملو الطيب كقولو 

رُ  ُىمْ  ُأْولَِئكَ  الصَّاِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإفَّ ﴿الطيب كأخبلقو طيبة كقولو   ٕالبينة/ ﴾اْلَبِيَّةِ  َخيػْ
 كجاه ، فإف ا٤باؿ كا١باه ال ٯبعبلف من ا٣ببيث طيبان ، كال الفقرما ٲبلكو من ماؿ  اْْلَِبيثِ  َكثْػَرةُ ، 

 ستضعاؼ ٯبعبلف الطيب خبيثان.كاال
كإف بدا قليبلن ُب كميتو فهو كثّب ُب كيفيتو كأتثّبه ، كالطيب نبتة من نبات ا٢بق يزكو مع  فالطيب

 َأْصُلَها طَيَِّبةٍ  َكَشَجَرةٍ  طَيَِّبةً  ِلَمةً كَ  َمَثبلً  اّلِلَُّ  َضَربَ ﴿ الزمن كيقول أبىلو مع األايـ ، إنٌو كقولو :
َا ِبِِْذفِ  ِحيٍ  ُكلَّ  ُأُكَلَها تُػْؤِت  ،السََّماءِ  ِف  َوفَػْرُعَها ََثِبتٌ  كإف زىا واْلبيث ،  ِٓ-ِْإبراىيم/ ﴾َربِّ

كإزدىر فهو كثّب كميتو ، ضئيل ُب قدره مكركه ُب طبعو ، ظاىره يغر كيسر كابطنو يضر كعواقبو 
 َما اأَلْرضِ  فَػْوؽِ  ِمنْ  اْجتُػثَّتْ  َخِبيَثةٍ  َكَشَجَرةٍ  َخِبيَثةٍ  َكِلَمةٍ  َوَمَثلُ ﴿ة كاألمور متعلقة اب٣بواتيم كخيم

كمن كل شيء ، ُب الناس )أمم  الطيب واْلبيث ف كل شيء، كىكذا ِٔإبراىيم/ ﴾قَػَرارٍ  ِمنْ  ََلَا
بلؽ كالعادات كُب األعراؼ كالتقاليد كٝباعات كأشخاص( كُب األقواؿ كاألفعاؿ كُب الطبائع كاألخ

كُب األطعمة كاألشربة كُب ا٤بكاسب كاألمواؿ كا٢ببلؿ كا٢براـ ، كُب ا٢بيواف كالنبات كا١بماد ، كُب 
 م ، كُب أنواع الَببية كالتعليم.ا٤بعا٘ب كاسوسات ، كُب العآب ا٤بادم كا٤بعنو 

: من ىذا كلو  والطيبنتشر مؤقتان ، اكثر ك من ىذا كلو ال يفلح كال ٙبسن لو خاٛبة كإف  فاْلبيث 
 َوالَِّذي رَبِّوِ  ِبِِْذفِ  نَػَباتُوُ  ََيُْرجُ  الطَّيِّبُ  َواْلبَػَلدُ ﴿انفع حي مرغوب فيو ٝبيل العاقبة  –كإف قٌل  –

دعوة إٔب  تُػْفِلُحوَف( َلَعلَُّكمْ  األَْلَبابِ  ُأوِل  َيَ  اّلِلََّ  )فَاتػَُّقوا،  ٖٓاألعراؼ/ ﴾َنِكداً  ِإالَّ  ََيُْرجُ  ال َخُبثَ 
أصحاب العقوؿ الواعية كاآلراء الشافية أف يستفيدكا من عقو٥بم كينطلقوا ُب ا٢بياة على أساس 

: موافقة للا ُب أمره كهنيو ، كىي الدعوة الٍب ٰبالفها النجاح  التقوىقى للا كقاه( تٌ االتقول )فمن 
 الطيب كال يعمل لو كيتعامل معو إالٌ ، كال ٙبصل التقول إاٌل ابلعمل الطيب ، كال يهتدم إٔب

ستقاموا كطاب احَبموا عقو٥بم كعلومهم ، ك اأصحاب العقوؿ الطيبة كالنفوس السليمة الذين 
ستقامة الطيبة الكرامة ٫برافات كا٣ببائث من حو٥بم ، فإف ُب االسلوكهم مع شدة ا٤بعاانة ككثرة اال
 .كالسبلمة ببل أية مبلمة كال ندامة

ىناؾ كثرة إتًٌباع ا٣ببيث ٘بعل األكثرية ذلك ا٣ببيث ا٤بطلي ابلطيب ُب مصاؼ ك  -ٔ: فائدة
الطيًٌب، فيشتبو على أكثر الناس ا٣ببيث كالطيًٌب ، إٌف ىذا اإلنساف خبيث متسَب ابلطيب كالذم 
يتظاىر ابلصبلح ال ٲبكن معرفتو كأتييده كإتباعو كالثقة بو على أساس الظاىر كالشكل كاإلٌدعاء 
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ستقامة القوؿ كالعمل كأداء األمانة ااؿ كال كثرة ا٤بؤيدين، كإ٭ٌبا معرفتو من صدؽ ا٢بديث ك ابألقو 
، لذلك  ُِٓٓكنز العماؿ خرب)اإًلٍسبلىـي حيٍسني ا٣بيليٍق(  عن النيب )ص(:، كحسن السّبة كاألخبلؽ 

ليس  لتنبيو الناس أف كثرة ا٣ببيث كإف طلي ابلطيب تقدمي اْلبيث على الطيب ف اآليةكاف 
بديبلن على صحة الطيب ، فإف أصحاب العقوؿ كاإلٲباف ٲبيزكف ا٣ببيث كإف أيدتو األكثرية ، 

 الَِّذينَ  ِمنْ  ات ِبُعوا الَِّذينَ  تَػبَػرَّأَ  ِإذْ ﴿لذلك القرآف كاجو األكثرية الٍب تتبع اإلتباع األعمى كال تفكر 
وىذا  -ٕ .ُٕٖاألعراؼ/ ﴾يَػْعَلُموفَ  ال النَّاسِ  ْكثَػرَ أَ ﴿، كقولو  ُٔٔالبقرة/ ﴾اْلَعَذابَ  َورََأْوا اتػَّبَػُعوا

كإف كانت خبيثة ، كيقولوف ىذا  دليل على فشل الدَيقراطية الت تعتمد على أصوات األكثرية
أفضل من النظاـ الدكتاتورم ، فإف العربة أف نفٌرؽ بْب ا١بيد كالردمء كليس بْب القلة كالكثرة ، أٌما 

دٲبقراطية ُب ميزاف ا٣ببيث كالطيب كا٢بق كالباطل تتمثل ُب ا٤بضموف كليس ا٤بقياس القرآ٘ب ٯبعل ال
ُب الشكل ، ُب الكيفية كليس ابلكمية ، تتمثل ُب العناصر الكامنة ُب ضمّب اإلنساف كدافعو 

ًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ أىٍصدىؽي ًمٍن )ف غرر الكم: كقناعتو كعلمو كأىدافو على مستول األفعاؿ قبل األقواؿ 
إذف يتألق ( على مستول كرب الطموحات ككثرة ا٣بربات كتعدد التجارب كاإلختصاصات مىقىٍاؿً الٍ 

: القيادة للطيب ككفاءاتو كإف قلت أصواتو ، كليست القيمة كالقيادة القرآف عندما يقوؿ ما معناه
 ْسَتِوييَ  ال )ُقلْ للدٲبقراطية الٍب تشَبم أصوات األكثرية اب٤باؿ ، فيتقٌدـ ا٣ببيث على الطيب 

فإٌف قليل طيب خّب كأحب إٔب للا كأنفع إٔب الناس  اْْلَِبيِث( َكثْػَرةُ  َأْعَجَبكَ  َوَلوْ  َوالطَّيِّبُ  اْْلَِبيثُ 
 .من كثّب ا٣ببيث

العقل حْب يتخلص من دكافع ا٥بول كمداخل الشيطاف كيعتمد التقول كرقابة للا عليو،  -ٖ
أف يفرز الطيب ا٤بتداخل مع ا٣ببيث ا٤بطلي ابلعسل عندئذو ٱبتار الطٌيب على ا٣ببيث كيستطيع 

رْ ﴿كالقرآف يقوؿ ٥بؤالء   الَِّذينَ  ُأْولَِئكَ  َأْحَسَنوُ  فَػيَػتَِّبُعوفَ  اْلَقْوؿَ  َيْسَتِمُعوفَ  الَِّذينَ  ، ِعَباِدي فَػَبشِّ
ـ ُب مبادئو كشريعتو يدعو ، كىذا ىو اإلسبل ُٖ-ُٕالزمر/ ﴾األَْلَبابِ  ُأْوُلوا ُىمْ  َوُأْولَِئكَ  اّلِلَُّ  َىَداُىمْ 

عتداؿ ، ال ٲبْب كال يسار ،، كال شيوعية كال رأ٠بالية ، كإ٭ٌبا اإلتباع األحسن ، إٔب الوسطية كاال
: )ا٢بًٍٍكمىةي ضىاٍلَّةي  عن النيب )ص(كاألحسن ٱبتار األحسن ٢بياة الفرد كاجملتمع ُب دنياه كآخرتو 

ٍا فػى  ىى ، كا٤بريض يعاِب داءه بدكاء جيًٌد من ٗٗ/ِالبحارهيوى أىحىقُّ هًبىٍا( اٍلميٍؤًمًن )أم قصده( أىٗبَّ كىجىدى
َهاُىمْ  ِِبْلَمْعُروؼِ  أيَُْمُرُىمْ ﴿أم منشأ كاف كىكذا رسالة نيب اإلسبلـ كقولو   َوَيُِل   اْلُمنَكرِ  َعنْ  َويَػنػْ

ُهمْ  َوَيَضعُ  اْْلََباِئثَ  َعَلْيِهمْ  َوَُيَرِّـُ  الطَّيَِّباتِ  ََلُمْ   ﴾َعَلْيِهمْ  َكاَنتْ  الَِّت  َواأَلْغبلؿَ  ْصَرُىمْ إِ  َعنػْ
 .ُٕٓاألعراؼ/
 اَُِّوُ ػَلَب ٌَُُْْ رُجْلَ اُْوُوْإُٓ ُّنَيٍَُّ ؽِنيَ ػَنْيَب رََْإٌَُُا ًَبِْٕ رََُاًُْْْ ٌَُُْْ رُجْلَ بِْٕ ؤَشَْْبءَ ػَْٖ رََْإٌَُُا ال آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٔٓٔ

 ﴾ؽٌَِِْْ ؿَلٌُهٌ وًَُاَُِّ ػَنْيَب
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السؤاؿ عنواف عقل السائل كمقدار كعيو ، كحسن السؤاؿ من حيسن العقل ، ٙبٌذر اآلية من سؤاؿ 
: تربية قرآنية ٭بوذجية للمؤمنْب أف ال يسألوا عن أمور ال  املعىنضرره عليك أكثر من نفعو ، 

ال صلة ٥با ٕبياهتم ، شاقة  حاجة ٥بم هبا ، إف ظهرت ٥بم ساءهتم ، كأف يسألوف عن أشياء فضولية
عليهم إف كلفهم إايىا تغمهم كيندموا على السؤاؿ عنها ، رٗبا كاف ذلك نتيجة كسوسة الشيطاف ،  
كالسؤاؿ عن يـو موت اإلنساف ، كعن حاؿ آابئهم ُب ا١بنة أك النار ، كعن األرزاؽ كا٢بوادث 

للا جارو ُب الكوف كالكائنات على  كالفًب كاألسرار العسكرية كعن عيوب اآلخرين كغّبىا ، فنظاـ
إبداء أشياء كإخفاء أشياء ٢بكمة ال يعلمها إاٌل خالقها كٓب يتعرض لبياهنا ٚبفيفان كتسهيبلن عليكم ، 

َها َتْسأَُلوا )َوِإفْ كإٌف إظهار ما خفي كإخفاء ما ظهر يسبب إختبلؿ ىذا النظاـ   يُػنَػزَّؿُ  ِحيَ  َعنػْ
قتضى الشرح توضَّح لة الصعبة ُب زماف نزكؿ القرآف كاف تسألوا عن ىذه األسئكإ َلُكْم( تُػْبدَ  اْلُقْرآفُ 

َها( اّلِلَُّ  )َعَفالكم األمر  عفا للا عن مسائلكم الفضولية الٍب ال ضركرة ٥با فبل تعودكا إٔب مثلها  َعنػْ
ألخبار من الضركرة تصنيف ا .كاسع ا٤بغفرة عظيم الفضل ككثّب ا٢بلم َحِليٌم( َغُفورٌ  )َواّلِلَُّ 

: أٌف جابران ا١بعفي كاف ٰبفظ اآلؼ الركاايت عن اإلماـ الباقر )ع(  رويكا٤بعلومات كتبويبها ، 
ٍا النٍَّاسي قىٍد فػىرىضى للاي عىلىٍيكيمي  وعن النيب )ص(كلكن ٓب يؤذف لو بنقل بعضها ١بميع الناس ،  : )ايىٍ أىيػُّهى

عىاٍـو ايىٍ رىسيويؿى للاى ؟ فىسىكىتى )ص( حىٌبَّ قىٍا٥بىىٍا ثىبلىاثىن ، فػىقىٍاؿى )ص( ا٢بٍىجَّ فىًحجُّويٍا ، فػىقىٍاؿى رىجيله أىكيلَّ 
ٍا  بىٍت لىمى  )الٍستىطىٍعتيٍم ، ٍبيَّ قىٍاؿى ذىريكي٘ب كىمىٍا تػىرىٍكتيكيٍم فنزلت اآلية اً لىٍو قػيٍلتي نػىعىٍم لىوىجىبىٍت ، كىلىٍو كىجى

 فٍػتػىرىضى اً : )ًإفَّ للاى ٘ٓٔف هنج الببلغة حكم، ُْ/ٕا٤براغي (َتُسؤُْكْم( ُكمْ لَ  تُػْبدَ  ِإفْ  َأْشَياءَ  َعنْ  َتْسأَُلوا
ٍا كىنػىهىى عىٍن أىٍشيىٍاءى فىبلى تػى  ٍا ، كىحىدَّ لىكيٍم حيديكيدىان فىبلى تػىٍعتىديكيىى ٍا ، عىلىٍيكيٍم فػىرىاًٍئضى فىبلى تيضىيًٌعيويىى ٍتًهكيويىى نػٍ

ٍا( سىكىتى لىكيٍم عىٍن أىٍشيىٍاءى كىٓبىٍ  ٍا ًنٍسيىٍاانىن فىبلى تػىتىكىلَّفيويىى ٍعهى  .يىدى
 ﴾ًَبكِوَِّٖ ثِيَب ؤَطْجَؾٌُا صَُّْ هَجٌُِِْْْ ِْٖٓ هٌٌَّْ ٍَإََُيَب هَلْ﴿ - ٕٓٔ

سَبشاد فلما أعطوىا كفرضت عليهم  اسأؿ أمثاؿ ىذه ا٤بسائل الفضولية قـو قبلكم سؤاؿ تعنت ال 
قواعد  -ٔ:  فائدة .صاركا بَبكهم العمل هبا كافرين َكاِفرِيَن( ابَِ  َأْصَبُحوا )ثَّ كفركا هبا ك٥بذا قاؿ 

: أف يكوف الكبلـ ا٤بناسب /ُب كقتو ا٤بناسب/ ُب مكانو ا٤بناسب / لئلنساف  الكبلـ الصحيح
( )كىلىٍيسى كيلُّ مىٍا يػيٍعلىمي يػيقىٍاٍؿ( )كىلى ا٤بناسب/ ابألسلوب ا٤بناسب / ٗبعُب ) ٍيسى كيلُّ مىٍا ًلكيلًٌ مىقىاٍـو مىقىٍاؿو

ٍاءى أنٍىليوي  ٍاءى أىكىاٍنيوي جى ٍاءى أىكىاٍنيوي( )كىلىٍيسى كيلُّ مىٍا جى عىلىٍيكيٍم فػىرىاًٍئضى  فٍػتػىرىضى اً : )ًإفَّ للاى  وف الديث( يػيقىٍاؿي جى
اٍ  ٍا( . كىسىكىتى عىٍن أىٍشيىٍاءى رىٍٞبىةن ًبكيٍم ًمٍن غىٍّبً ًنٍسيىٍافو فىبلى تىسٍ .فىبلى تيضىيًٌعيويىى وعن ، ِْ/ٕا٤براغيأىليويٍا عىنػٍهى

ثٍػرىًة السُّؤىٍاًؿ(اإلماـ الباقر )ع( ٍاًؿ كىكى ٍاًد اٍلمى نور  : )إف رسوؿ للا )ص( : نػىهىى عىٍن اٍلًقٍيًل كىاٍلقىٍاًؿ كىفىسى
 فْ أَ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإّنِ  َربِّ  قَاؿَ ﴿الفضوٕب الذم ال فائدة فيو ، كليس كٌل سؤاؿ كقولو :  ّٖٔ/ُالثقلْب

: جاء األمر بذبح  وعن قصة بِن إسرائيل وذبح البقرة،  ْٕىود/ ﴾ِعْلمٌ  ِبوِ  ِل  َلْيسَ  َما َأْسأََلكَ 
البقرة ببل شركط )أدٗب بقرة( كلكنهم ٤بٌا شٌددكا على أنفسهم ابلسؤاؿ شٌدد للا عليهم ، كلو تركوا 
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، ليسركا على أنفسهم ،  السؤاؿ الفضوٕب التافو الذم يشوش أفكار الناس كضرره أكثر من نفعو
 ِإفْ  الذِّْكرِ  َأْىلَ  فَاْسأَُلوا﴿كٰبث اإلسبلـ على السؤاؿ ا١بليل ا٤بفيد ا٤بناسب فهو مفتاح العلم 

ُتمْ   . ّْالنحل/ ﴾تَػْعَلُموفَ  ال ُكنػْ
 ، السَّاًئلي :  أىٍربػىعىةه  ًفيوً  يػيٍؤجىري  نَّوي فىإً  للاي  يػىٍرٞبىٍكيمي  فىًإٍسأىليواٍ  السُّؤىٍاؿي  كىًمٍفاٍتًٍيحيوي  خىزىاًئنه  : )اٍلًعٍلمي عن النيب )ص(

لًٌمي، كينهى عن السؤاؿ الفضوٕب ا٤بتعنت  ،ِِٖٔٔكنز العماؿ خرب  ٥بىيٍم( كىاٍلميًحبُّ  ، كىاٍلميٍستىًمعي  كىاٍلميتىكى
 َذِلكَ  ِمنْ  َأْكبَػرَ  ُموَسى َسأَُلوا فَػَقدْ ﴿الذم ال ينفعو إذا علمو بل يضره كقولو عن بِب إسرائيل 

َها( اّلِلَُّ  )َعَفاكمعُب  .ُّٓالنساء/ ﴾َجْهَرةً  اّلِلََّ  َأِرنَ  َقاُلوافػَ  أشياء هنيتكم عن السؤاؿ عنها ألهنا  َعنػْ
: )مىٍا  ف الديث .سكتوا عنها أيضان ا٩با عفا للا عنها بسكوتو ُب كتابو كعدـ تكليفكم إاٌيىا ف

يػٍتيكيٍم عىٍنوي فىٍإٍجتىًنبػيويهي كىمىٍا أىمىٍرتيكي  ثٍػرىةي اً ٍم ًبًو فىٍأتػيويٍا ًمٍنوي مىٍا نػىهى ٍافى قػىبػٍلىكيٍم كى ٍستىطىٍعتيٍم ، فىًإ٭بَّىٍا أىٍىًلكى مىٍن كى
اٍئًًلًهٍم كىًإٍخًتبلىفػيهيٍم عىلىى أىنًٍبيىاًٍئًهٍم(   .ِٖٔ/ُنور الثقلْب مىسى

 ال ًَؤًَْضَوُىُْْ اٌَُْنِةَ اَُِّوِ ػَََِ َّلْزَوًَُٕ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ ًٌَََُِّٖ ؽَبٍّ ًاَل ًَطَِِْخٍ ًاَل ٍَبئِجَخٍ ًاَل ثَؾِريَحٍ ِْٖٓ اَُِّوُ عَؼَََ َٓب﴿-ٖٓٔ

 ﴾َّؼْوٌَُِِٕ
 الشاة : والوصيلة،  ٢با٥با تسيب فهي لآل٥بة ا٤بنذكرة : والسائبة ، أبطن ٟبسة تلد الناقة : البحرية

 أىل كاف ، أبطن عشرة ظهره نم يولد الفحل : والامي ، لآل٥بة يذبح فبل معان  كلدا لو أخاىا تصل
 نتيجة جهلهم ، فلما جاء ا٢بيوانية كابلتإب إىدارىم للثركة من األنعاـ األنواع ىذه ٰبرموف ا١باىلية
اإلسبلـ كل  كأيضان أبطل ، حاـ كال كصيلة كال سائبة كال فبل ٕبّبة كلها العادات ىذه أبطل اإلسبلـ

 ال َوَأْكثَػُرُىمْ  اْلَكِذبَ  اّلِلَِّ  َعَلى يَػْفتَػُروفَ  َكَفُروا الَِّذينَ  )َوَلِكنَّ اجملتمع  ُب تتحكم األساطّب الٍب
أمران  التحرٙب إليو كيقولوف للا الكذب على للا كينسبوف ٱبتلقوف اب كفركا الذين كلكن يَػْعِقُلوَف(

: ىذه  ائدةف،  األعمى ابإلتباع اآلابء فيو يقلدكف ألهنم ، فَباءا ىذا أف يعقلوف ال كأكثرىم هبذا
 .كالتحليل التطويل كراء جدكل كال مع زماهنا العادات ذىبت

 ًَال شَْْئبً َّؼٌََُِْٕٔ ال آثَبئُىُْْ ًَبَٕ ؤًٌَََُْ آثَبءََٗب ػََِْْوِ ًَعَلَْٗب َٓب ؽََْجُنَب هَبٌُُا اُوٌٍٍَُِّ ًَبََُِ اَُِّوُ ؤَٗيٍََ َٓب بََُِ رَؼَبٌَُْا َُيُْْ هََِْ ًَبِمَا﴿ - ٗٓٔ

 ﴾يْزَلًََُّٕ
 َوَجْدنَ  َما َحْسبُػَنا )قَاُلوافيما حللتم كحرمتم  كرسولو للا حكم إٔب تعالوا الضالْب ٥بؤالء قيل كإذا
 العقل دين ال كاألجداد اآلابء دين ىو عندىم كتقاليد آابئنا إف دين ا٢بق يكفينا دين آَِبَءَن( َعَلْيوِ 

 ال آَِبُؤُىمْ  َكافَ  )َأَوَلوْ األحسن  ىو بع األحسنكالذم يتٌ  كالوحي كالفطرة كالبحث ٫بو األحسن.
آابءىم لو  ا٤بغزل إذ تسأ٥بم : ىل كانوا سيقلدكف عميق إنكارم سؤاؿ يَػْهَتُدوَف( َوال َشْيئاً  يَػْعَلُموفَ 

ا٤بنحرفة ،  كتقاليدىم عاداهتم ُب النظر إلعادة يندفعوا علموا ٔبهلهم كضبل٥بم ؟ كا١بواب كبل ، حٌب
 ألنو ٯبعل ،قوؿ الناضجة فيها ألف تقليد ا١باىل للجاىل مرفوض عقبلن كمذمـو شرعان كإعماؿ الع

 ٥ًبىاًلكو  لىٍيسى )إنو عن اإلماـ علي )ع(  .٫بو األحسن كالتطٌلع ا٤بستقيم التقٌدـ يرفض ٦بمدان  اإلنساف
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ًسبػىهىا ضىبللىةو  تػىعىمُّدً  ُب  مىٍن يػىٍعًذريهي  ىىلىكى   َّٓ/ٕٓبار األنوار (ضىبللىةن  حىًسبىوي  حىقوٌ  تػىٍرؾً  كىال ،ىيدنل حى
 إالٌ  الدين : ُب اآلية داللة على فساد التقليد األعمى كإنو ال ٯبوز العمل ُب شيء من أمورفائدة
: )اٍلًعٍلمي ضىاٍلَّةي عن اإلماـ علي )ع(كالتعلم على كٌل إنساف،  العلم فريضة إٔب يدفع كىذا ، ٕبجة

 كتعأب سبحانو للا نفى يَػْهَتُدوَف( َوال َشْيئاً  يَػْعَلُموفَ  )ال .قصده: ضالة، ُٖٔ/ُالبحاراٍلميٍؤًمًن( 
 بقوة يكوف كالعلم ، كالربىاف اب٢بجة ستقامةابال يكوف ىتداءاال بينهما كالفرؽ كالعلم ىتداءاال عنهم
 ، ِِٖالبقرة/ ﴾ّلِلَُّ َويُػَعلُِّمُكْم ا اّلِلََّ  َواتػَُّقوا﴿ كقولو ٞباية كأسلوب ىداية أفضل النافع كالعلم ، البياف

 .حدكده يتجاكز أالٌ  للعلم أماف صماـ ا٥بداية كقوة التقول فتكوف
 عَِْٔؼبً َٓوْعِؼٌُُْْ اَُِّوِ بََُِ اىْزَلَّْزُْْ بِمَا ػَََّ َْٖٓ َّؼُوًُُّْْ ال ؤَٗلٌََُُْْ ػٌََُِْْْْ آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٘ٓٔ

 ﴾ؼٌََُِْٕٔرَ ًُنزُْْ ثَِٔب كَُْنَجِّئٌُُْْ
دعوة قرآنية للمؤمنْب أف يلتفتوا إٔب صبلح أنفسهم أكالن كأف يعملوا على ٙبصينها من أمواج الفساد 

رَ  فَِإفَّ  َوتَػَزوَُّدوا﴿كمسارب الضبلؿ كتزكيدىا ابلتقول ُب كل األحواؿ   ﴾التػَّْقَوى الزَّادِ  َخيػْ
كالشر يعم كيغٌطي على ا٥بدل كالسيما ُب حاؿ الظركؼ الشديدة كحالة الضبلؿ  ،ُٕٗالبقرة/

نزالؽ مع التيار ا١بارؼ ٫بو الشر كإلزموا حفظوا أنفسكم من السقوط ُب الفساد كاالاكا٣بّب، ف
ال يضركم  اْىَتَديْػُتْم( ِإَذا َضلَّ  َمنْ  َيُضر ُكمْ  )الإصبلحها كال تضعوىا على غّب موضعها ا٤بناسب ٥با 

كليس معُب ذلك ترؾ األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ضبلؿ من ضٌل من الناس إذا كنتم مهتدين ، 
ا٤بنكر ، إذ ال ىداية من دكف ذلك كالسيما إذا ٓب تتوفر شركط األمر كالنهي أك ٓب يصل إٔب نتيجة 
مطلوبة أك يؤدم ابلواعظ ا٤برشد إٔب التهلكة، حينذاؾ مامن مسؤكلية عليكم سول حفظ أنفسكم 

عاصي كالفساد بفرضية األمر اب٤بعركؼ كالنهي ىو من أمثلة كىدايتها ، كأيضان صيانة اجملتمع من ا٤ب
 َوَقدْ  ، زَكَّاَىا َمنْ  َأفْػَلحَ  َقدْ ﴿شتغلوا بتزكيتهااف ستقامة أىنفيسىكيمٍ احفظ  عىلىٍيكيمٍ  أَنُفَسُكْم( )َعَلْيُكمْ 

يعاً( َمْرِجُعُكمْ  اّلِلَِّ  ، )ِإىَل  َُ-ٗالشمس/ ﴾َدسَّاَىا َمنْ  َخابَ  ر كأٮبل كضٌل ما ال عذر ٤بن قصٌ  مجَِ
: فائدة .فيكوف ا١بزاء من نوع العمل تَػْعَمُلوَف( ُكنُتمْ  مبَا )فَػيُػنَػبُِّئُكمْ دامت العودة إٔب للا مؤكدة 

، كقيمتو ٗبقدار خربتو كنوع ٘بربتو ٰبيًٍسنيوي( مىا ًاٍمرًئو  كيلًٌ  )ًقيمىةي  :ٔٛف هنج الببلغة حكم -ٔ
، فواجب على كٌل مواطن أف يقـو بتقدـ شعبو ٨بلصان لو ، كمؤىبلتو ، كأف يتقن عملو فيناؿ أملو 

مثل على ا١بندم أف يدافع عن بلده كٰبرص على نظامو، على ا٤بعلم أف يعلم الصحيح كيرٌغب 
. كىكذا بقية اإلختصاصات كل إنساف يؤخذ بعملو كال يؤاخذ بذنب غّبه .الطبٌلب ُب العلم

َا اْىَتَدى َمنْ ﴿ َا َضلَّ  َوَمنْ  ْفِسوِ ِلنػَ  يَػْهَتِدي فَِإمنَّ َها َيِضل   فَِإمنَّ  ﴾ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزرَةٌ  َتِزرُ  َوال َعَليػْ
ًر فىًإذىٍا رىأىٍيتى دينٍػيىٍا ُب اآلية : )ا عن النيب )ص( -ٕ ُٓاإلسراء/ ٍعريكيًؼ كىتػىنىٍاىىويٍا عىًن اٍلميٍنكى ئٍػتىًمريكيٍا اًبٍلمى

ميتػَّبػىعىان كىًإٍعجىٍابي كيلًٌ ًذٍم رىٍأمو ًبرىأًٍيًو فػىعىلىٍيكى ًٖبيويٍيصىًة )خاصة( نػىٍفًسكى كىذىٍر  ميؤىثًٌرىةن كىشيحَّان ميطىٍاعىان كىىىوىلن 
ًفٍيًهنَّ أىٍجري ٟبىًٍسٍْبى  عىوىٍامَّهيٍم فىًإفَّ ًمٍن كىرىاًٍئكيٍم أىايٍَّمىان ، الصَّاًٍبري ًفٍيًهنَّ ًمٍثلي اٍلقىاًٍبًض عىلىى ا١بٍىٍمًر ، لًٍلعىٍاًملي 

ًلكيٍم( حدة ، كإنكم أمة حدة متٌ اي أيها ا٤بؤمنوف أنتم كحدة موٌ  -ٖ .ْٔ/ٕا٤براغي رىجيبلن يػىٍعمىليويفى كىعىمى
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 ﴾ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنوفَ  ِإمنََّا﴿كاحدة متضامنة متكافلة ٥با صفات ٭بوذجية ٛبيزىا عمن سواىا 
ية تقرر مبادئ أساسية ُب ، فعليكم أنفسكم فإنكم بعضكم أكلياء بعض ، إٌف ىذه اآلَُا٢بجرات/

عبلقة األمة اإلسبلمية ببعضها كعبلقة أفرادىم ببعضهم كعبلقتها ابألمم األخرل ليكونوا قدكة 
حذار  أَنُفَسُكْم( )َعَلْيُكمْ  -ٗ .شتغل ُب ا٤بهم كضٌيع األىماشتغل بغّب ذلك فقد الغّبىم ، كمن 

ٍافى ًلغىٍّبًًه  نػىٍفسىوي  عىرىؼى  : )مىنٍ كمف غرر المن البحث عن عيوب اآلخرين كينسى عيوب نفسو  كى
عن النيب رىبَّوي( ،  كىٍيفى يػىعىًرؼى  ًلمىٍن ٯبىٍهىلي نػىٍفسىوي  رىبَّوي ، عىًجٍبتي  عىرىؼى  فػىقىدٍ  نػىٍفسىوي  عىرىؼى  أىٍعرىٍؼ ، كىمىنٍ 

بيوي عىٍن عييػيويًب اٍلميٍؤًمًنٍْبى ًمٍن ًإٍخوىاٍنً )ص(  .ُِٔ/ٕٕالبحار ًو(: )طيويىبى ًلمىٍن مىنػىعىوي عىيػٍ
 ِْٖٓ آفَوَإِ ؤًَْ ِٓنٌُْْْ ػَلٍٍْ مًََا اصْنَبِٕ اٌَُْطَِّْخِ ؽِنيَ أٌَُْْدُ ؤَؽَلًَُْْ ؽَؼَوَ بِمَا ثَْْنٌُِْْ شَيَبكَحُ آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ ؤَُّّيَب َّب﴿ - ٙٓٔ

 ال اهْرَجْزُْْ بِْٕ ثِبَُِّوِ كَُْؤََِْبِٕ اُظَّالحِ ثَؼْلِ ِْٖٓ رَؾْجٌََُِٗئَُب ٌَُْْٔدِا ُٓظِْجَخُ كَإَطَبثَزٌُْْْ األَهْعِ كِِ ػَوَثْزُْْ ؤَْٗزُْْ بِْٕ ؿَْْوًُِْْ

 ﴾آصِِٔنيَ َُِْٖٔ بِماً بَِّٗب اَُِّوِ شَيَبكَحَ ٌَْٗزُُْ ًَال هُوْثََ مَا ًَبَٕ ًٌََُْ صََٔنبً ثِوِ َٗشْزَوُِ
مو فينبغي أف ييشهد على كصيتو اي أيها ا٤بؤمنوف إذا شارؼ أحدكم على ا٤بوت كظهرت عبلئ

ييشهد على الوصية شخصْب عدلْب )مستقيمْب(  َغرْيُِكْم( ِمنْ  آَخَرافِ  َأوْ  ِمْنُكمْ  َعْدؿٍ  َذَوا )اثْػَنافِ 
 اأَلْرضِ  ِف  َضَربْػُتمْ  أَنْػُتمْ  )ِإفْ ثناف من غّب ا٤بسلمْب إف ٓب ٘بدكا شاىدين منكم امن ا٤بسلمْب أك 

إف أنتم سافرًب فقاربكم األجل كنزؿ بكم ا٤بوت ، كال حاجة ُب ا٢بىضٍر  اْلَمْوِت( ُمِصيَبةُ  فََأَصابَػْتُكمْ 
نتفاع ستشهاد بشهيدين من غّب ا٤بسلمْب ٖببلؼ حالة السفر حيث يضطر اإلنساف إٔب االإٔب اال

ُب  )ََتِْبُسونَػُهَما(من غّب ا٤بسلم بشهادة أك غّبىا ، كيراد بغّب ا٤بسلمْب الثقاة من أىل الكتاب 
 الصَّبلةِ  بَػْعدِ  )ِمنْ حالة الشك كالريب فواجبكم ٘باه الشاىدين توقفوٮبا )تعدكٮبا للشهادة( 

ُتْم( ِإفْ  ِِبّلِلَِّ  فَػيُػْقِسَمافِ  جتماع الناس ، ٰبلفاف اب إف شككتم ابعد أمًٌ صبلة ُب كقت  اْرتَػبػْ
٭ٌبا تكٌلما اب٢بق عندئذو تقبل رتبتم ُب شهادهتما إهنما ما خاان كال كتما حقان كال أخذا رشوة كإاك 

ٰبلفاف اب قائلْب : ال ٬بوف بشهادتنا أحدان كال  قُػْرَب( َذا َكافَ  َوَلوْ  ََثَناً  ِبوِ  َنْشرَتِي )الشهادهتما 
نستبدؿ ابلقسم اب عرضان من الدنيا ، أم ال ٫بلف اب كاذبْب من أجل ا٤باؿ كلو كاف من نيقسم 

 َأوْ  َأنُفِسُكمْ  َعَلى َوَلوْ  ّلِِلَِّ  ُشَهَداءَ  ِِبْلِقْسطِ  قَػوَّاِميَ  ُكونُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػ َها َيَ ﴿لو قريبان لنا كقولو 
َرِبيَ  اْلَواِلَدْينِ  كال نكتم الشهادة  اآلَثَِي( َلِمنْ  ِإذاً  ِإنَّ  اّلِلَِّ  َشَهاَدةَ  َنْكُتمُ  )َوال ُّٓالنساء/ ﴾َواأَلقػْ

إبقامتها إاٌن إف فعلنا ذلك كٌنا من اآلٜبْب ا٤بستحقْب للعقوبة ، أٌما الشاىد الٍب أمران للا تعأب 
ُتْم( )ِإفْ األمْب ا٤بعركؼ ابلثقة فبل ٲبْب عليو لقولو تعأب  اآلية تؤكد الوصية  -ٔفائدة :  .اْرتَػبػْ

 أصل الوصية مستحبة مؤكدة ، كال -ٕكاإلشهاد عليها ُب حاؿ إحتماؿ الشك كالَبدد من الورثة. 
تدؿ اآلية على  -ٖ .٘بب إاٌل على من كاف عليو حقوؽ  أك للناس كخاؼ ضياعها من بعده

كلُّ ما   -ٗ .أٮبية الوصية كعلو شأهنا كأتكد أمرىا كعدـ التهاكف فيها ٢بفظ ا٢بقوؽ بْب الناس
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ثاف إٔب ٲبلكو اإلنساف ا٤بسلم ال ٰبصل منو نفعان بعد موتو إاٌل ثلث مالو تكرٲبان لو ، كيذىب الثل
الورثة ، فإذا ٓب يكتب ا٤بسلم كصية مستوفية الشركط تػيثػىبًٌتي حقو ُب ا٢بياة فسوؼ يذىب حقو من 

 أف جدان  الضركرم من أصبح لذلك القانوينة، الشرعية أك الثلث أيضان بعد كفاتو، سواء من الناحية
النظر عن  كبغض عبلمات موتو ، ظهور قبل حياتو ُب ا٢بق على يعدُّىا كصية مسلم كلَّ  يكتب
 ، قانونية الوصية حٌب تكوف عدلْب شاىدين مع عدؿ كاتب من مصٌدقة كصٌية ، عمره مقدار

 التكافل ُب اإلسبلـ ، فبل ٚبص ا١بانب الذاٌب كالشخصي من نظاـ )الشرعية(ك الر٠بية كالوصية
كقولو  اد ُب خدمتهاكالسعي ا١ب كاألسرة كاألمة الرسالة ىمٌ  ٞبل إٔب كإ٭ٌبا تتسع لئلنساف كاألخبلقي

 عىنٍ  مىٍسؤيكيؿه  كىكيلُّكيمٍ  رىاٍعو  كيلُّكيمٍ  )أىالى  : عن النيب )ص(،  ِْالصافات/ ﴾َمْسُئوُلوفَ  ِإنػَُّهمْ  َوِقُفوُىمْ ﴿تعأب 
٧بنة  كالغربة ىو السفر ا٤بوت الذم يقع ُب اْلَمْوِت( )ُمِصيَبةُ  -٘ .ُْٗٓ/ّصحيح مسلم رىًعيًَّتًو(

كٓب يؤٌدكا  ا٤بوت عند معاانتو أىلو يشهده ٓب حيث مضاعفة حسرة يبعث من ٤با أكرب من مرارة ا٤بوت
حق  ُب كاقع ا٤بوت التعبّب عن ا٤بوت اب٤بصيبة الذم ىو ىنا جاء ما ٯبب للميت على ا٢بي ، كمن

 .فيها كقع الٍب الغريبة ا٢بالة تلك غّب ، ُب طبيعي
 ؤَؽَنُّ َُشَيَبكَرُنَب ثِبَُِّوِ كَُْؤََِْبِٕ األًَََُْْبِٕ ػََِْْيِْْ اٍْزَؾَنَّ اَُّنَِّٖ ِْٖٓ َٓوَبَٓئَُب َّوٌَُٓبِٕ كَأفَوَإِ بِصْٔبً باٍْزَؾَوَّ ؤََّٗئَُب ػَََِ ػُضِوَ كَةِْٕ﴿ - ٚٓٔ

 ﴾اُظَّبُِِٔنيَ َُِْٖٔ بِماً بَِّٗب اػْزَلَّْنَب ًََٓب شَيَبكَرِئَِب ِْٖٓ
ت الدالئل على خيانتهما أك كذهبما ُب الشهادة ، كمع طٌلع بعد حلفهما كدلٌ ا: ظهر ، فإف  ُعِثرَ 

 اأَلْولََياِف( َعَلْيِهمْ  اْسَتَحقَّ  الَِّذينَ  ِمنْ  َمَقاَمُهَما يَػُقوَمافِ  )َفآَخَرافِ ذلك بقيا مصرين على صدقهما 
ثناف من أكلياء ا٤بيت ا٤بستحقْب للَبكة يقوماف مقاـ الشاىدين ا٣بائنْب كليكوان من أكٔب من أم ا

ٰبلفاف اب لشهادتنا أصدؽ  َشَهاَدهِتَِما( ِمنْ  َأَحق   َلَشَهاَدتُػَنا ِِبّلِلَِّ  )فَػيُػْقِسَمافِ يستحق ا٤بّباث 
كما  الظَّاِلِمَي( َلِمنْ  ِإذاً  ِإنَّ  اْعَتَديْػَنا )َوَماعتبار من شهادهتما ألهنما خاان كأكٔب ابلسماع كاال

ا٣بيانة ، إاٌن إذا كذبنا عليهم نكوف من الظا٤بْب ألنفسنا ٘باكزان ا٢بق كالصدؽ فيما قلنا فيهما من 
  .كا٤بفَبين على غّبان

 اُْوٌََّْ َّيْلُِ ال ًَاَُِّوُ ًَأٍَْؼٌُا اَُِّوَ ًَارَّوٌُا ؤََّْٔبِٗيِْْ ثَؼْلَ ؤََّْٔبٌٕ رُوَكَّ ؤَْٕ َّقَبكٌُا ؤًَْ ًَعْيِيَب ػَََِ ثِبُشَّيَبكَحِ َّإْرٌُا ؤَْٕ ؤَكََْٗ مَُِيَ﴿ - ٛٓٔ

 ﴾اُْلَبٍِوِنيَ
 بَػْعدَ  َأَْيَافٌ  تُػَردَّ  َأفْ  ََيَاُفوا )َأوْ ذلك ا٢بكم أقرب أف أيتوا ابلشهادة على حقيقتها من غّب تغيّب 

أم ٱبافوف أف ٰبلف غّبىم بعدىم فيفتضحوف أك أقرب إٔب أف ٱبافوا أف ترد اليمْب على  َأَْيَاهِنِْم(
الورثة على كذهبم فيفتضحوا بظهور ا٣بيانة كاليمْب الكاذبة  الورثة ا٤بٌدعْب بعد إٲباهنم سيحلف

 اْلَقْوـَ  يَػْهِدي ال )َواّلِلَُّ ( كىقىٍاهي  للاى  ًإتػَّقىى مىنٍ أم خافوا ربكم كأطيعوا أمره فإف ) َوامْسَُعوا( اّلِلََّ  )َواتػَُّقوا
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 َفَما اّلِلَُّ  ُيْضِللْ  َوَمنْ ﴿كللا ال يهدم ا٣بارجْب عن طاعتو كشريعتو فهم ُب ضبلؿ دائم  اْلَفاِسِقَي(
 .ّٓالرعد/ ﴾َىادٍ  ِمنْ  َلوُ 

 ﴾اُْـٌُُْةِ ػاَلَُّّ ؤَْٗذَ بَِّٗيَ َُنَب ػَِِْْ ال هَبٌُُا ؤُعِجْزُْْ َٓبمَا كََْوٌٍُُ اُوٍََُُّ اَُِّوُ َّغَْٔغُ ٌََّّْ﴿ - ٜٓٔ
لرسل كا٣ببلئق للحساب إذكركا أيها الناس ذلك اليـو الرىيب ا٢باسم يـو القيامة حْب ٯبمع للا ا

كا١بزاء ٍب ٯبابو كلُّ أمة ككلُّ قوـو برسو٥بم ، أراد ابلسؤاؿ أف يلقي ا٢بجة على عباده كٲبهد للحكم 
ُتْم( َماَذا )فَػيَػُقوؿُ كا٢بساب  ما الذم أجابتكم بو أ٩بكم ؟ كما الذم رٌد عليكم قومكم حْب  ُأِجبػْ

علمنا قاصره إٔب جانب علمك ا٤بطلق ،  لََنا( ِعْلمَ  ال )قَاُلواستقامة ؟ دعوٛبوىم إٔب الرسالة كاال
فحق العلم ال يوجد إاٌل من عند للا تعأب ألف العلم كلو  تعأب ، كالسرُّ ُب ذلك اف علم 
اإلنساف إ٭ٌبا ينشأ من طلبو كحبو للعلم ككبلٮبا من الغيب ، فبل يتعلق العلم ٕبقيقتو إالٌ ابلغيب كلو  

 َعبلَـّ اْلغُُيوِب( َعبلَّـُ  َأْنتَ  )ِإنَّكَ  ، ٗٓاألنعاـ/ ﴾ُىوَ  ِإالَّ  يَػْعَلُمَها ال اْلَغْيبِ  َفاِتحُ مَ  َوِعْنَدهُ ﴿كقولو 
: صيغة مبالغة من العلم ا٤بستوعب لكل علم ظاىران كابطنان حيث ال مبالغة ُب علم للا ألنٌو يعلم 

بار أنواعو كأصنافو ، كعآب الغيب عتٝبع غيب كإ٭ٌبا ٝبع اب اْلغُُيوبحق العلم كحقيقتو ككمالو ، ك
عند للا كعآب الشهادة كا٢بضور عنده سبحانو شيء كاحد كاقع ٙبت علمو ، أٌما ابلنسبة للرسل 

أٌف علم الغيب ٨بتصه بذات للا كلكنو ييعلًٌميوي  يستفاد من ىذه اآليةكغّبىم فهو غيب كغيوب، 
 ِمنْ  اْرَتَضى َمنْ  ِإالَّ  ، َأَحداً  َغْيِبوِ  َعَلى ُيْظِهرُ  بلفَ  اْلَغْيبِ  َعالُِ ﴿٤بن يشاء ابلقدر الذم يشاء 

 .ِٕ-ِٔا١بن/ ﴾َرُسوؿٍ 
 أَُْيْلِ كِِ اُنَّبًَ رٌَُُِِّْ اُْوُلًُِ ثِوًُػِ ؤََّّلرُّيَ بِمْ ًَاُِلَرِيَ ًَػََِ ػََِْْيَ ِٗؼَْٔزِِ امًُْوْ َٓوََّْْ اثَْٖ ػَََِْ َّب اَُِّوُ هَبٍَ بِمْ﴿ - ٓٔٔ

 ؿَْْواً كَزٌٌَُُٕ كِْيَب كَزَنلُـُ ثِةِمِِْٗ اُـَّْْوِ ًَيَْْئَخِ اُـِّنيِ ِْٖٓ رَقُِْنُ ًَبِمْ ًَاإلِجنََِْ ًَاُزٌَّْهَاحَ ًَاُْؾٌَِْٔخَ اٌُِْزَبةَ ػََِّْٔزُيَ ًَبِمْ الًًًََيْ
 اَُّنَِّٖ كَوَبٍَ ثِبُْجَِّْنَبدِ عِئْزَيُْْ بِمْ ػَنْيَ بٍِْوَائََِْ ثَنِِ ًَلَلْذُ ًَبِمْ ةِمِِْٗثِ أٌَُْْرََ رُقْوِطُ ًَبِمْ ثِةِمِِْٗ ًَاألَثْوَصَ األًََْٔوَ ًَرُجْوِتُ ثِةِمِِْٗ

 ﴾ُٓجِنيٌ ٍِؾْوٌ بِالَّ ىَنَا بِْٕ ِٓنْيُْْ ًَلَوًُا
، يذكًٌر للا تعأب ما منَّ بو على عبده كرسولو عيسى بن مرٙب  ْٗآؿ عمراف / اآلية تقٌدـ ُب سورة 

راه على يديو من ا٤بعجزات كخوارؽ العادات من كالدتو من غّب أب ، كجعلو للا آية )ع( ٗبا أج
هتمها اليهود اقاطعة على كماؿ قدرة للا ، كعلى كالدتك حيث جعلتك برىاانن على براءهتا ٩با 

 ِف  نَّاسَ ال )ُتَكلِّمُ يل )ع( ائرب حْب قويتك ٔب اْلُقُدِس( ِبُروحِ  َأيَّدت كَ  )ِإذْ الضالوف من الفاحشة 
كبلمان   النَّاَس( )ُتَكلِّمُ تكٌلم الناس بكبلـ للا كأنت ُب ا٤بهد حاؿ الطفولة قبل كقت الكبلـ  اْلَمْهِد(

أم أف كبلـ السيد ا٤بسيح )ع( طفبلن يضاىي كبلمو   )وََكْهبًل(إعجازاين تنزيهان ألمك من كلًٌ شبهة 
، كما قبلها شباب كما  ُٓ-ّْمن سن  : والكهولةكهبلن فهو مسدَّد كمؤيد ُب كلًٌ األحواؿ 

بعد الكهولة الشيخوخة كمن غّب تفاكت ُب ا٢بالتْب ، تبتدأ ابلكبلـ ا٤بعجز كتنتهي ابلكبلـ ا٤بعجز 
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كتذٌكر  َواإِلِْنيَل( َوالتػَّْورَاةَ  َوالِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َعلَّْمُتكَ  )َوِإذْ مع كماؿ العقل لبياف رٞبة للا كقدرتو 
ة كاحدة ببل تدرٌج عن طريق اإل٥باـ كتب للا ا٤بنزلة الكمالية على األنبياء السابقْب إذ علمتك دفع

، كإذ عٌلمتك ا٣بط كالكتابة كعلـو الشريعة ُب الكتب السابقة كالتوراة كيشمل اإل٪بيل الذم أنزلو 
 .للا عليو الذين ٙباج هبما اليهود

ستقامة اور ُب القلب كيظهر على اللساف ك : ىي معرفة أسرار منهج للا كأىدافو كىي ن والكمة
 ََّتُْلقُ  َوِإذْ ): )الى ًحٍكمىةى ًإالَّ ًبًعٍصمىةو( ، غرر الكم فُب القوؿ كالعمل كا٢بكمة تؤدم إٔب العصمة، 

َئةِ  الطِّيِ  ِمنْ  كإذكر أيضان حْب كنت أتخذ الطْب كتعملو كصورة الطّب إبذ٘ب  (ِبِِْذِن  الطَّرْيِ  َكَهيػْ
 َوتُػْبِئُ )فتنفخ ُب تلك الصورة فتصبح طّبان إبذ٘ب كأبمرم  (ِبِِْذِن  َطرْياً  فَػَتُكوفُ  ِفيَها َتنُفخُ فػَ )كأمرم 
عمى الذم ال يبصر كاألبرص الذم يولد أعمى تشفي األاأَلْكَمو( ) (ِبِِْذِن  َواألَبْػَرصَ  اأَلْكَموَ 
ٙبيي ا٤بوتى إبذ٘ب كأمرم كأخرجهم  (ْذِن ِبِِ  اْلَمْوَتى َُّتْرِجُ  َوِإذْ )ستعصى شفاؤه إبذ٘ب كأبمرم الذم ا

 .من قبورىم حٌب يشاىدىم الناس أحياء
أربع مرات مع كلًٌ معجزة دفعان لشبهة الشرؾ كالغلو كردان على من نسب  (ِبِِْذِن وكرر لفظ )

الربوبية إٔب عيسى ، كلبياف أف تلك ا٣بوارؽ من للا كحده أظهرىا على يديو معجزة لو كتدعم 
تَػُهمْ  ِإذْ  َعْنكَ  ِإْسَرائِيلَ  َبِِن  َكَفْفتُ  َوِإذْ )كرسالتو دعوتو  كإذكر : منعتي ، َكَفْفتُ  (ِِبْلبَػيَِّناتِ  ِجئػْ

حْب منعتي اليهود من قتلك حْب جئتهم اب٢بجج كا٤بعجزات الواضحات الدالة على نبوتك 
ُهمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  فَػَقاؿَ ) كقاؿ الذين جحدكا نبوتك كٓب يؤمنوا بك ما  (ُمِبيٌ  ِسْحرٌ  ِإالَّ  َىَذا ِإفْ  ِمنػْ

ىذه ا٣بوارؽ إاٌل سحر ظاىر كاضح ! بينما ىي منن أمًبَّ للا هبا على عيسى )ع( كدعاه إٔب 
ـي النًٌعىمي( ، كإنو عبده لو صفات العبد ال ٲبلك من أمره شيئان إاٌل من عند للا  شكرىا ك)اًبلشٍُّكًر تىديكي

  .ُِٖآؿ عمراف/ ﴾َشْيءٌ  اأَلْمرِ  ِمنْ  َلكَ  لَْيسَ ﴿
: تديؿُّ اآلية على الوالية التكوينية ألكلياء للا كىو قوؿ ضعيف ألنو يقوؿ البعض -ٔ: فائدة

يعارض القرآف ، ألف عطااي للا ا٣باصة ألنبيائو )ع( كانت لضركرة معينة ُب موارد خاصة كتتم 
 ﴾اّلِلَُّ  َيَشاءَ  َأفْ  ِإالَّ  َتَشاُءوفَ  َوَما﴿ كقولو( نْ كُ يَ  أ لَْ شَ يَ  ا لَْ مَ وَ  افَ كَ   هللاُ  اءَ ا شَ ( )مَ هللاِ  )ِبذفِ 

 َواّلِلَُّ ﴿، كال يوجد دليل أٌف للا أعطى إذانن ُب إدارة الكوف ألحد كىذا القرآف ينطق :  ِٗالتكوير/
 اأَلْمرَ  ِإفَّ  لْ قُ ﴿، ِٔالكهف/ ﴾َأَحداً  ُحْكِموِ  ِف  ُيْشِرؾُ  َوال﴿،  ُْالرعد/ ﴾ِلُْكِموِ  ُمَعقِّبَ  ال ََيُْكمُ 
كقد أعطى للا   -ٕ .، إْب ُٕاألنعاـ/ ﴾اْلَعاَلِميَ  ِلَربِّ  لُِنْسِلمَ  َوأُِمْرنَ ﴿،  ُِٖآؿ عمراف/ ﴾ّلِِلَِّ  ُكلَّوُ 

آلصف بن برخيا مع سليماف بعض ا٣بوارؽ كالقدرات ا٣باصة الٍب تنتج أعماالن خاصة للحاجة 
لو أكثر من ذلك لضركرات معينة ٩با ال تدعم نظرية  إليها ُب عآب التحٌدم كالكرامة ، كٓب يثبت

الوالية التكوينية ألكليائو من دكف إذف للا إبعطاء ككالة مطلقة ٥بم ، كىذا ا٤بعُب فيو غلو كالقرآف 
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يًٌننا كىىيوى ًعٍندى اَللًَّ عى كقولو ) .ُُٕالنساء/ ﴾ِديِنُكمْ  ِف  تَػْغُلوا ال﴿ينهاان عن الغلو   (ًظيمه كىٙبىٍسىبيونىوي ىى
ان قػىٍبلى أىٍف يػىتًَّخذى٘ب نىًبيىان اً فىًإفَّ للاى تػىعىٍأبى  ،الى تػىٍرفػىعيوي٘بٍ فػىٍوؽى حىقًٌيٍ )عن النيب )ص(:  ُٓالنور/  (ٚبَّىذى٘بٍ عىٍبدى

 عيويفى كىيىدَّ  ،للاً  عىظىمىةى  ييصىغًٌريكفى  ،خىٍلق للاً  شىرُّ  اٍلغيبلىةى  فىًإفَّ )عن اإلماـ الصادؽ )ع(:  ِٓٔ/ِٓالبحار
للاً  ،للاً  ًلًعبىٍادً  الرُّبػيويبًيَّةى   (كىالًَّذينى أىٍشرىكيوياٍ  كىاٍلمىجيوسً  كىالنَّصىٍارىل اٍليػىهيودً  ًمنى  لىشىرٌّ  اٍلغيبلىةى  ًإفَّ  كى
 ِٔٔ/ِٓالبحار
 ﴾ٌََُُِِْٕٓٔ ثِإََّٗنَب اشْيَلًَْ آَٓنَّب هَبٌُُا ًَثِوٌٍَُُِِ ثِِ آِٓنٌُا ؤَْٕ اُْؾٌََاهِِّّنيَ بََُِ ؤًَْؽَْْذُ ًَبِمْ﴿ - ٔٔٔ

: من ا٢بور كىو البياض ا٣بالص لبياض قلوهبم كخلوص نفوسهم كنياهتم كسعيهم  اْلََوارِيِّوفَ 
ا٤بستمر ُب تطهّب الناس كإصبلحهم ، كىم أنصار عيسى كرسالتو حواريوا اإلنساف خاصتو كىو من 

 َوَأْوَحى﴿راجع اآلية قرآف لو معُب كاسع ( ، كالوحي ُب الُِأخلص ا٤بودة كحواريوا عيسى عددىم )
اإلشارة السريعة ا٣بفية كاإلعبلـ بسرعة كخفاء ، )الوحي ف اللغة( ،  ٖٔالنحل/ ﴾النَّْحلِ  ِإىَل  رَب كَ 

َنا﴿قد يكوف إبرساؿ ا٤بلك كقد يكوف ٗبعُب اإل٥باـ كىو ا٤بقصود ابآلية كقولو  ِـّ  ِإىَل  َوَأْوَحيػْ  ُموَسى ُأ
: كإذكر فضل للا عليك حْب يٌسرت لك اتباعان كأعواانن ىم  املعىن . ٕالقصص/ ﴾وِ َأْرِضِعي َأفْ 

 ُمْسِلُموَف( ِِبَنػََّنا َواْشَهدْ  آَمنَّا )قَاُلواا٢بواريوف كىديتهم كأ٥بمتهم إف صدقوا يب كبرسوٕب عيسى )ع( 
٨بلصوف ُب إٲباننا كأعمالنا  فى ميٍسًلميو  أبًىنػَّنىا قاؿ ا٢بواريوف آمنا كصدقنا اي رب ٗبا أمرتنا كىاٍشهىدٍ 

 .كمستسلموف ألمر للا إبقامة دعوتو كٙبٌمل األذل ُب جنبو ، كإننا ُب إٲباننا خاضعوف ألمر ربنا
ستسبلـ لطاعة للا ، كاإلسبلـ كىكذا جاءت كلُّ رسل للا كرساالهتم ابإلسبلـ العاـ ٗبعُب اال

ينَ ال ِإفَّ ﴿ا٣بالص ا٤بفٌصل جاء بو الرسوؿ دمحم )ص(   .ُٗآؿ عمراف/ ﴾اإِلْسبلـُ  اّلِلَِّ  ِعْندَ  دِّ
 ًُنزُْْ بِْٕ اَُِّوَ ارَّوٌُا هَبٍَ أَََُّبءِ ِْٖٓ َٓبئِلَحً ػََِْْنَب ُّنَيٍَِّ ؤَْٕ هَثُّيَ ََّْزَـِْغُ ىََْ َٓوََّْْ اثَْٖ ػَََِْ َّب اُْؾٌََاهٌَُِّّٕ هَبٍَ بِمْ﴿ -ٕٔٔ

 ﴾ُٓآِْنِنيَ
 كتسليمهم فإهنم طلبوا إنزاؿ مائدة )طبق من طعاـ( من السماء تشكًٌلي ابلرغم من إٲباف ا٢بواريْب

يان ابلعياف بعد اإلٲباف عن طريق العقل كالربىاف ، فيأكلوف منها كتطمئن معها القلوب  دليبلن حسًٌ
 اْلَمْوَتى يِ َتُْ  َكْيفَ  َأِرِن  َربِّ  ِإبْػَراِىيمُ  قَاؿَ  َوِإذْ ﴿كيَبكز العلم ابلتصديق كحاؿ إبراىيم ا٣بليل )ع( 

: ال شٌك عند ا٢بواريْب ُب  املعىن .َِٔالبقرة/ ﴾قَػْليب  لَِيْطَمِئنَّ  َوَلِكنْ  بَػَلى قَاؿَ  تُػْؤِمنْ  َأَولَْ  قَاؿَ 
يىٍستىًطيعي( ٗبعُب ىل يفعل للا كيستجيب سبحانو ذلك ٗبجرد  عظمة للا كقدرتو ، كلكن )ىىلٍ 

إهنا دعوة لؤلدب مع للا ، إٔب ما ىو أكٔب  ُمْؤِمِنَي( ُكنُتمْ  فْ إِ  اّلِلََّ  اتػَُّقوا )قَاؿَ مسألتك إاٌيه ؟ 
: )مىٍن ريزًؽى عن النيب )ص( رتباطهم اب ، فإف ا٤بؤمن ٰبملو إٲبانو على مبلزمة التقول ااب٤بؤمنْب ُب 

نٍػيىٍا كىاآلًخرىًة(  يػٍرى الدُّ تقي أف ينقاد لذلك من السهولة على ا٤ب، ُْٔٓكنز العماؿ خربالتػُّقىٍى ريزًؽى خى
تسمية السورة اب٤بائدة ألف فيها مائدة  -ٔ: فائدة .كيسٌلم ألمر للا ك)مىٍن تػىوىكَّلى عىلىى للًا كىفىٍاهي(
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كاف أسلوب ا٢بواريْب ُب السؤاؿ غّب دقيق كأقرب إٔب ا١برأة ، فبدالن من قوؿ   -ٕ .٠باكية إعجازية
بنا( قالوا ىل يستطيع ؟ كبدالن من ربنا قالوا  اي رسوؿ للا قالوا اي عيسى ، كبدالن من )ىل يلطف

اَللَّى(، كلقد كاف ا٢بواريوف على إٲباف كثيق اب كقولو  )ربك( لذلك جاءىم الرد ابلعبارة )اتػَّقيوا
 ﴾اّلِلَِّ  أَنَصارُ  ََنْنُ  اْلََوارِي وفَ  قَاؿَ  اّلِلَِّ  ِإىَل  أَنَصاِري َمنْ  ِلْلَحَوارِيِّيَ  َمْرميََ  اْبنُ  ِعيَسى قَاؿَ ﴿

، ككاف طلب ا٤بائدة ُب أكؿ أمرىم قبل أف يقول إٲباهنم اب تعأب كىكذا طلب موسى  ُْالصف/
 .ُّْاألعراؼ/ ﴾ِإلَْيكَ  أَنظُرْ  َأِرِن  َربِّ  قَاؿَ ﴿)ع( أكثر من ىذا 

 ﴾اُشَّبىِلَِّٖ ِْٖٓ ػََِْْيَب ًٌٌَََُٕٗ طَلَهْزَنَب هَلْ ؤَْٕ ًََٗؼََِْْ هٌُُِثُنَب ًَرَـَْٔئَِّٖ ِٓنْيَب َٗإًََُْ ؤَْٕ ُٗوِّلُ هَبٌُُا﴿ - ٖٔٔ
قاؿ ا٢بواريوف نريد بسؤالنا ا٤بائدة أف أنكل منها تربكان من ىذا الطعاـ الفريد كتسكن نفوسنا بزايدة 
اليقْب برؤية ىذه ا٣بارقة الٍب تتحق أماـ أعينهم ، فإهنا أكلةه ال كاألكبلت كمائدة ليست ككيلًٌ 

ف ُب ىذا ا٢بوار ييشًعري ا٤بسلمْب بلزـك الَبفع عن ىذه ا٤بستوايت ا٢بسية كيكوف ا٤بوائد، رٗبا كا
لىٍو كيًشفى ٕبى اٍلًغطىٍاءي مىٍا ًإٍزدىٍدتي ) :ف غرر الكمالطموح ألىداؼ أ٠بى ألىداؼ إٲبانية كعلمية ، 

نىان  يو الشك بصدقك ُب النبوة كالرسالة كنعلم علمان يقينان ال يقَبب إل َصَدقْػتَػَنا( َقدْ  َأفْ  )َونَػْعَلمَ ( يىًقيػٍ
َها )َوَنُكوفَ  نشهد هبا عند من ٓب ٰبضرىا من الناس فيؤمن من كفر كيزداد  الشَّاِىِديَن( ِمنْ  َعَليػْ

: إٌف ا٢بواريْب كانوا مؤمنْب بنبوة عيسى )ع( حْب طلبوا ذلك  فائدة .إٲباانن من آمن كٓب أيكل
٥باـ فأرادكا أف يضيفوا إليو إٲباف اب٢بس كالعياف للداللة كلكن كاف إٲباهنم ىذا ابلوحي كالعلم كاإل

ًر الدًٌٍيًن  ف غرر الكم على كماؿ للا، كنتيقن أف قد صدقتنا ُب إٌدعاء النبوة كالرسالة ، : )عىلىى قىدى
: علم اليقي -ٔ: علم اليقْب كعْب اليقْب كحق اليقْب، درجات اليقي .تىكيويفي قػيوَّةي اٍليىًقٍْبً(

: منسوبة إٔب بصر عي اليقي-ٕكشاؼ ا٤بعلـو للقلب فيشاىده كإنكشاؼ ا٤برئي للبصر، إن
فاملرتبة : مثاؿ .: مباشرة ا٤بعلـو كإدراكو اإلدراؾ التاـحق اليقي-ٖالعْب كنسبة البصّبة للقلب، 

 .و: كالشرب من والثالثة: كرؤيتو ،  واملرتبة الثانية: كعلمك أبف ُب ىذا الوادم ماء، األوىل
 ًَؤَْٗذَ ًَاهْىُهْنَب ِٓنْيَ ًَآَّخً ًَآفِوَِٗب ألًََُِّنَب ػِْلاً َُنَب رٌٌَُُٕ أَََُّبءِ ِْٖٓ َٓبئِلَحً ػََِْْنَب ؤَٗيٍِْ هَثَّنَب اَُِّيَُّْ َٓوََّْْ اثُْٖ ػَََِْ هَبٍَ﴿ - ٗٔٔ

 ﴾اُوَّاىِهِنيَ فَريُ
طلب كعلم أهنم ال يقصدكف العنت بعد أف رأل عيسى )ع( من أصحابو إخبلصان كإصراران ُب ال

كالتعجيز ، دعا ربو بدعاء العبد ا٣باضع ا٤بتضرع لينزؿ عليو كعلى ا٢بواريْب مائدة من السماء 
تكوف معجزة كفرحة ، مع كجود آايت كربل كمعاجز خارقة إ٥بية بْب أيديهم كٙبت مشاىدهتم ، 

، كمرة رَبػََّنا(  )اللَُّهمَّ ميع الكماالت كقاـ يصلي كيدعو ربو مرتْب ، مرة بوصف األلوىية ا١بامعة ١ب
 أَلوَّلَِنا ِعيداً  لََنا )َتُكوفُ بوصف الربوبية ا٤بنبئة عن الَببية إظهاران للتضرع كاألدب مع للا عز كجٌل 

طمئناف كتثّب فيو الفرح ، كيكوف يـو عيد كسركر لنا فإف ا٤بعجزة ا٢بسية تقود القلب لبل َوآِخِرَن(
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 فإف العيد من شأنو أف ٯبمع الكلمة كٯبٌدد حياة ا٤بؤمنْب كينشط نفوسهم كتبقى ك٤بن أيٌب بعدان
 )َوآيَةً نعمة ال تنسى ، كما جعل للا تعأب أعياد ا٤بسلمْب بعد الفرائض تكرٲبان ٥بم كمذكرة آلايتو 

كأرزقنا اي للا  آية كداللة كحجة شاىدة على صدؽ رسولك الرَّازِِقَي( َخريُ  َوأَْنتَ  َواْرزُقْػَنا ِمْنكَ 
 .فإنك خّب من يعطي كيغِب كيرزؽ ألنك الغِب ا٢بميد

َيَْ َمْن ُيْستَػْغىَن ِبِو َواَل ُيْستَػْغىَن َعْنُو ، َوَيَْ َمْن ): ف الصحيفة السجادية السّجاد )ع( ف دعاء اإلماـ
مع ا٢بواريْب ، كاف : الحظ أدب عيسى )ع( مع للا ك فائدة(. يُػْرَغُب ِإلَْيِو َواَل يُػْرَغُب َعْنوُ 

ا٢بواريوف ذكركا العيد مطلوابن لؤلكل من ا٤بائدة كقدموه على غّبه ما ىو أىم ، كلكن عيسى )ع( 
عده غّب مطلوب بذاتو كأخره عن ٝبيع ا٤بطالب ، كبدَّؿ لفظ األكل بلفظ الرزؽ ، كسأؿ )ع( 

ا يليق أف يوٌجو ٤بخاطبة ١بميع أمتو كنفسو ، فقد أخذ )ع( سؤا٥بم كىذبو ٍب عاد صياغة الطلب ٗب
للا عز كجل كيكوف الطلب مرضيان عنده سبحانو كمن ٧باسن ىذا الدعاء أنٌو أٌخر الفائدة ا٤بادية 

بعكس ما فعلو ا٢بواريوف إذ )عيدًا وآية منك( عن ذكر فائدهتا الدينية الركحية )َواْرزُقْػَنا( للمائدة 
 قٌدموا األكل على غّبه من الفوائد األخرل !!

 ﴾اُْؼَبَُِٔنيَ ِْٖٓ ؤَؽَلاً ؤُػَنِّثُوُ ال ػَنَاثبً ؤُػَنِّثُوُ كَةِِِّٗ ِٓنٌُْْْ ثَؼْلُ ٌَّْلُوْ كََْٖٔ ػٌََُِْْْْ ُٓنَيُُِّيَب بِِِّٗ اَُِّوُ هَبٍَ﴿ - ٘ٔٔ
أجاب للا تعأب لدعاء عبده عيسى )ع( ليكوف حجة ابلغة عليهم كلكنو رٌتب شرطان على ىذا 

دليبلن حسيان آخر ، كعندما أيتيهم  اطلبو إٍف ر ا٢بواريْب كغّبىم من الذين آمنوا الوعد، إاٌل أنو حذٌ 
ىذا الدليل فإف مسؤكليتهم حينئذو تعود أعظم ٩با كانت عليو كبذلك تلزمهم ا٢بجة البالغة ، فهذا 
 ىو ا١بد البلئق ٔببلؿ للا حٌب اليصبح طلب ا٣بوارؽ تسليةن ك٥بوان ، األمر الذم يستدعي عذاابن 

ٍنًب( ال يتناسب مع عذاب  ًر الذَّ خاصان عند كفرىم كىذا عذاب خاص ألف )اٍلعيقيويبىةي عىلىى قىدى
بُوُ  فَِإّنِ  ِمْنُكمْ  بَػْعدُ  َيْكُفرْ  )َفَمنْ الكافرين اآلخرين  بُوُ  ال َعَذاِبً  ُأَعذِّ إهنم  اْلَعاَلِمَي( ِمنْ  َأَحداً  ُأَعذِّ

كؼ شٌرفهم للا هبا على العا٤بْب ، لذلك خٌص للا من يكفر طلبوا معجزة خارقة عن ا٤بألوؼ كا٤بعر 
: ال يوجد ُب األانجيل ذكر عن قصة  فائدة .منهم بعذاب خاص ال يشاركو أحد من العا٤بْب

 .ا٤بائدة السماكية كما جاءت ُب القرآف الكرٙب
 ُِِ َٓبٌََُْْ ؤَهٌٍَُ ؤَْٕ ُِِ ٌٌَُُّٕ َٓب ٍُجْؾَبَٗيَ هَبٍَ اَُِّوِ كًُِٕ ِْٖٓ بَُِيَِْْٖ ًَؤُِِّٓ ارَّقِنًُِِٗ ُِِنَّبًِ هُِْذَ ؤَؤَٗذَ َٓوََّْْ اثَْٖ َّبػَََِْ اَُِّوُ ًَبِمْهَبٍَ﴿-ٙٔٔ

 ﴾اُْـٌُُْةِ ػَالَُّّ ؤَْٗذَ بَِّٗيَ َٗلَِْيَ َٓبكِِ ًَالؤَػَُِْْ َٗلَِِْ َٓبكِِ رَؼَُِْْ ػَِِْٔزَوُ كَوَلْ هُِْزُوُ ًُنذُ بِْٕ ثِؾَنٍّ
٫برافهم اارم يوٌجهو للا تعأب لنبيو عيسى )ع( يـو القيامة هبدؼ إفهاـ األتباع ٖبطئهم ك سؤاؿ إنك

ُب تصورىم عن ىذا العبد الرسوؿ ا٤بعجزة فيسأؿ للا تعأب عما إذا كاف قد طلب من الناس أف 
ىذا توبيخ ك  ُسْبَحاَنَك( )قَاؿَ يؤ٥بوه )كالعياذ اب( فّبد عيسى منٌزًىان ربو عن الشبيو كالشريك 

للنصارل الذين قالوا إف للا اثلث ثبلثة فيقوؿ للا ىذا الكبلـ لعيسى ، فيتربأ منو عيسى )ع( ، 
عَبافو كإقراره على ىؤالء الضالْب الذين ألبسوه كأمو ىذا الثوب اإل٥بي كعبدكٮبا اأخذ للا تعأب 
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( ِل  لَْيسَ  َما َأُقوؿَ  َأفْ  ِل  َيُكوفُ  ُسْبَحاَنَك َما )قَاؿَ من دكف للا يواجههم ٗبا ٱبزيهم  أنزىك  ْبَقٍّ
 فَػَقدْ  قُػْلُتوُ  ُكنتُ  )ِإفْ عما ال يليق بك اي رب فما ينبغي ٕب أف أقوؿ قوالن ال ٰبق ٕب أف أقولو 

عتذار اإف كاف ذلك صدر مِب فإنك ال ٱبفى عليك شيء كأنت العآب أب٘ب ٓب أقلو ، كىذا  َعِلْمَتُو(
بالغة ُب األدب كإظهار الذلة كالعبودية ُب حضرة للا ذم ا١ببلؿ كالكماؿ كبراءة من ذلك القوؿ كم

تعلم حقيقة ذاٌب كما  اْلغُُيوِب( َعبلَّـُ  أَْنتَ  ِإنَّكَ  نَػْفِسكَ  ِف  َما َأْعَلمُ  َوال نَػْفِسي ِف  َما )تَػْعَلمُ 
 اب٣بفااي حتوت عليو من صفات الكماؿ إنك أنت العآبانطوت عليو كال أعلم حقيقة ذاتك كما ا

كالنوااي ، كعلمك ٧بيط ٗبا كاف كما يكوف، كىذا من كماؿ أدب ا٤بسيح )ع( ُب خطابو لربو ، فلم 
يقل )ع( )ٓب أقل شيئان من ذلك( كإ٭ٌبا أخرب بكبلـ ينفي عن نفسو أم قوؿ يناُب مقامو الرسإب 

ذات ألنو يعلم ما قاؿ : كقيل أٌف للا سبحانو ٓب يقصد هبذا السؤاؿ عيسى )ع( ابل فائدةالشريف. 
عيسى )ع( للٌناس، كإ٭ٌبا قصد بو إقامة ا٢بجة على من إٌدعى لعيسى كأمو )ع( ىذه الدعول 

ٍارىة(  ايىٍ  ٠ٍبىًعيٍ اً كى  أىٍعًِبٍ  الكافرة على طريقة )ًإاٌيٍؾً  ُذوِن جى  ُسْبَحاَنَك( قَاؿَ  اّلِلَِّ  ُدوفِ  ِمنْ  ِإََلَْيِ  َوأُمِّي )اَّتَِّ
 أىٍعًِبٍ  اٌيٍؾً إبً  وي بيى نى  ثى عى بػى  )إٌف للاى عن اإلماـ الصادؽ )ع(:  .أف يكوف معك إلو آخرأنزىك اي للا عن 

ٍارىة ايىٍ  ٠ٍبىًعيٍ اً كى   .ُّٖ/ِٗالبحار( جى
 رٌََكَّْْزَنِِ كَََِّٔب كِْيِْْ كُْٓذُ َٓب شَيِْلاً ػََِْْيِْْ ًًَُنذُ ًَهَثٌَُّْْ هَثِِّ اَُِّوَ اػْجُلًُا ؤَْٕ ثِوِ ؤََٓوْرَنِِ َٓب بِالَّ َُيُْْ هُِْذُ َٓب﴿ - ٚٔٔ

 ﴾شَيِْلٌ شَِْءٍ ًَُِّ ػَََِ ًَؤَْٗذَ ػََِْْيِْْ اُوَّهِْتَ ؤَْٗذَ ًُنذَ
 َربِّ  اّلِلََّ  اْعُبُدوا )َأفْ فأان عبد متبع ألكامرؾ ماضو ُب حكمك ال متجرئ عليك كال متعدو ٢بدكدؾ 

اان عبد مثلكم كأٌديت كظيفٍب من غّب تقصّب ُب قلت ٥بم أعبدكا للا خالقي كخالقكم ف َورَبَُّكْم(
كنت شاىدان على أعما٥بم حْب كنت بْب   ِفيِهْم( ُدْمتُ  َما َشِهيداً  َعَلْيِهمْ  )وَُكنتُ ظٌل طاعتك 

أظهرىم ككنت أراقبهم بدقة كأمنعهم من التطٌرؼ من الكفر كا٤بغاالة كالشرؾ ا٣بفي كا١بلي كأمنعهم 
َتِِن  )فَػَلمَّا ، كإٌ٘ب عبده خاضعه  كأٌمي صٌديقة عابدة  اَللًَّ  ديكفً  ًمنٍ  ًإ٥بىىٍْبً  من إٚباذم كىأيمًٌي  تَػَوفػَّيػْ

فلٌما قبضتِب إليك كرفعتِب إٔب السماء كنت اي للا ا٢بفيظ ألعما٥بم  َعَلْيِهْم( الرَِّقيبَ  أَْنتَ  ُكنتَ 
َتِِن( تَػَوفػَّ  )فَػَلمَّاكشاىد على أفعا٥بم كا٤بطٌلع على ضمائرىم ، معُب  ستيفاء التاـ كييعدُّ التوُب ىو االيػْ

ا٤بوت أحد أمثلتو ، كمن أمثلتو أيضان )فلما رفعتِب( أم عيسى )ع( كىو حي إٔب السماء بعد 
ستشكاؿ بْب أف يكوف للا توفاه من حياة األرض كأف استيفاء األجل اٌدد لو ُب الٌدنيا ، كال من ا

 )َوَأْنتَ ذلك ٲبوتوف ُب األرض كىم أحياءه عند رهبم يرزقوف يكوف حيان عنده سبحانو ، فالشهداء ك
أنت مطٌلع على كلًٌ شيء ال ٱبفى عليك شيء كأنت ٘بازم عبادؾ على  َشِهيٌد( َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى

يشّب الٌنص إٔب أٌف السيد ا٤بسيح  ِبِو( َأَمْرَتِِن  )َما:  فائدة .ضوء عملهم ٗبا تعلمو فيهم ابلتفصيل
وؿ شيئان من عنده ، كإ٭ٌبا ىو رسوؿ يبلغ ما أمره للا بو ، كىو )ع( غّب مشرٌع بل مأمور كال يق
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َا ُقلْ ﴿انقل التشريع عن للا تعأب كىكذا كل رسل للا   ﴾ِإَلَّ  يُوَحى ِمثْػُلُكمْ  َبَشرٌ  َأنَ  ِإمنَّ
 .َُُالكهف/
 ﴾اُْؾٌَُِْْ اُْؼَيِّيُ ؤَْٗذَ كَةَِّٗيَ َُْْيُ رَـْلِوْ ًَبِْٕ ػِجَبكُىَ كَةَِّٗيُْْ رُؼَنِّثْيُْْ بِْٕ﴿ - ٛٔٔ

آية عظيمة تبٌْب خلقان كرٲبان من أخبلؽ األنبياء )ع( فاألمر أمرؾ إف شئت أف تعاقبهم على 
إ٫برافهم الكبّب فهم عبيدؾ كليس إبمكاهنم أف يفركا من عذابك فهذا حقك إزاء العصاة من 

 تَػْغِفرْ  )َوِإفْ فلوال أهنم عباد متمردكف ٓب تعذهبم  ،أنت أرحم هبم من أنفسهم كأعلم أبحوا٥بم ،عبيدؾ
فمغفرتك صادرة عن ٛباـ عزة كقدرة ال كمن يغفر كيعفو عن عجز  اْلَِكيُم( اْلَعزِيزُ  أَْنتَ  فَِإنَّكَ  ََلُمْ 

كعدـ قدرة ، كإف تغفر ٤بن اتب منهم فإنك أنت العزيز القوم الغالب على أمره ا٢بكيم ُب صنعو 
: ا٢بليم الذم يشاىد  فائدة : )الكيم( .ضعف كال عقابك خاؿو من ا٢بكمة فبل عفوؾ دليل

العصاة ألمره كال يعاجلهم ابلعقوبة ، يشّب ىذا القوؿ من عيسى إٔب أنو يطلب من للا العفو عن 
 الى  مٍ ًإنػَّهي  ًلقىٍوًميى  ًإٍغًفرٍ  ا٤بذنبْب كىكذا شأف األنبياء كاألصفياء كما قاؿ النيب دمحم )ص( )اللَّهيمَّ 

، ككاف النيب  ّٔإبراىيم/ ﴾رَِحيمٌ  َغُفورٌ  فَِإنَّكَ  َعَصاِن  َوَمنْ ﴿يػىٍعلىميويفى( ، كقاؿ إبراىيم أبو األنبياء 
ٍئًلىةه ًإٍف  ٍا ، كىًىيى انى ى الشَّفىٍاعىةى أليمًٍَّبٍ فىأىٍعطىاٍنًيػٍهى ٍ سىأىٍلتي رييبًٌ شىٍاءى للاي دمحم )ص( يقرأ ىذه اآلية كيقوؿ )ًإٌ٘بً

ئىان( يػٍ  .ٔٔ/ٕا٤براغي ًلمىٍن الى ييٍشرًٍؾ اًبً شى
 ػَنْيُْْ اَُِّوُ هَػَِِ ؤَثَلاً كِْيَب فَبُِلَِّٖ األَهنَبهُ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْوُِ عَنَّبدٌ َُيُْْ طِلْهُيُْْ اُظَّبكِهِنيَ َّنلَغُ ٌَُّّْ ىَنَا اَُِّوُ هَبٍَ﴿ - ٜٔٔ

 ﴾ظُِْْاُْؼَ اُْلٌَْىُ مَُِيَ ػَنْوُ ًَهَػٌُا
ُهمْ ﴿قاؿ للا مبينان ٢باؿ عباده ٝبيعان يـو القيامة  ، كالسعيد الذم  َُٓىود/ ﴾َوَسِعيدٌ  َشِقي   َفِمنػْ

ستقامت نفسو كفكره كقولو كعملو كنيتو كبقي على الصراط ا٤بستقيم ابنيت حياتو على الصدؽ ك 
ا٘ب منها اجملتمع ، فيـو القيامة ٫برافات الٍب يعُب كلًٌ األحواؿ كاألشكاؿ مع شدة ا٤بعاانة ككثرة اال

: زينة الكبلـ كثقة ا٢بديث كٝباؿ ا٤بنطق كلساف ا٢بق كعز  والصدؽٯبدكف ٜبرة ذلك الصدؽ 
: ىم الذين  ِصْدقُػُهْم( الصادقوف الصَّاِدِقيَ  يَنَفعُ  يَػْوـُ  )َىَذاالعدؿ ، كالصدؽ أقول دعائم اإلٲباف 

مة أعما٥بم كأقوا٥بم كنياهتم على الصراط ا٤بستقيم ستقاانعكست على استقامت نفوسهم كعقو٥بم ك ا
بتبلءات ، ُب كا٥بدل القوٙب ُب ٝبيع األحواؿ كاألشكاؿ ُب الشٌدة كالرخاء مع كثرة الصعوابت كاال

ىذا اليـو ا٢باسم ٯبد الصادقوف الذين أخلصوا  دينهم فلم ٰبٌرفوا كٓب يبٌدلوا كٓب يكتموا كٓب يغالوا 
 ِف ﴿ف عاقبة ىذا الصدؽ جناتو كمفاجآة كرضا متبادؿ كمتعادؿ بقدر الصدؽ ُب دين للا ، ٯبدك 

ْدؽِ  َجاءَ  َوالَِّذي﴿، ٓٓالقمر/ ﴾ُمْقَتِدرٍ  َمِليكٍ  ِعْندَ  ِصْدؽٍ  َمْقَعدِ   ُىمْ  ُأْولَِئكَ  ِبوِ  َوَصدَّؽَ  ِِبلصِّ
ثٍػرىًة صىبلى عن النيب )ص(، ّّالزمر/ ﴾اْلُمتػَُّقوفَ  ٍعريكيًؼ : )الى تػىٍنظيريكيٍا ًإٔبى كى ثٍػرىًة ا٢بٌٍجًٌ كىاٍلمى هًتًٍم كىصىٍوًمًهٍم ، كىكى

 َجنَّاتٌ  )ََلُمْ ، َُٓ/ِالكاُب كىطىٍنطىنىًتًهٍم اًبللٍَّيًل ، كىلىًكٍن أيٍنظيريكيٍا ًإٔبى ًصٍدًؽ ا٢بٍىًدٍيًث كىأىدىٍاًء األىمىاٍنىًة(



 بع/ اجلزء السإٓٔ/ مدنية/ عدد آَيهتا  ٘/ سورة املائدة  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    425
 

 قُػرَّةِ  ِمنْ  ََلُمْ  ُأْخِفيَ  َما نَػْفسٌ  تَػْعَلمُ  َفبل﴿ولو تعأب: كق  أََبدًا( ِفيَها َخاِلِدينَ  اأَلهنَارُ  ََتِْتَها ِمنْ  جَتِْري
: )ًإنَّوي لىٍيسى ألىنٍػفيًسكيٍم ٜبىىنه ًإالَّ ٙ٘ٗف هنج الببلغة حكم، ُٕالسجدة/ ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا مبَا َجَزاءً  َأْعُيٍ 

ٍا ًإالَّ هًبىٍا(  ، ئرىم كضمائرىم كأقوا٥بم كأفعا٥بمرضي للا عن سرا ُهْم(َعنػْ  اّلِلَُّ  )َرِضيَ ا١بٍىنًَّة فىبلى تىًبيػٍعيوينػىهى
كأحسنوا التعامل مع أنفسهم كمع للا كمع الناس ألهنم دعوا للا أف يوفقهم لرضاه كيهتدكا هبداه كٓب 

ىتدكا هبديو ، فصاركا اييفتنوا بسواه ككانت خّب أايمهم يـو يلقوه ، كىكذا ٛبثل الصدؽ فيهم ألهٌنم 
عز كجل ، كنستدؿ أف الصدؽ قمة الصفات ا٢بميدة الٍب تتفجر منها أنواع مظاىر لرضاه 

: عن اإلماـ الصادؽ )ع(الكماالت ، ألف ابلصدؽ صبلح األشياء كاب٤بقابل الكذب فساد األشياء ، 
( كىتيصىدَّقي  ،)ًإفَّ الصٍَّاًدؽى أىكَّؿي مىٍن ييصىدًٌقيوي للاي عىزَّ كىجىلَّ يػىٍعلىمي أىنَّوي صىٍاًدؽه  وي نػىٍفسيوي تػىٍعلىمي أىنَّوي صىٍاًدؽه

  .، كىييصىدًٌقيوي النٍَّاسي ًلًعٍلًمًهٍم أىنَّوي صىٍاًدؽه َُْ/ِالكاُب
: )ًإٍعلىميوياٍ  عن اإلماـ الصادؽ )ع(ٗبا أحسن إليهم من فضلو كأفاض عليهم من بركاتو ،  َعْنُو( )َوَرُضوا

ٍا صىنىعى للاي ًإلىٍيًو كىصىنىعى ًبًو عىلىى مىٍا أىحىبَّ كىكىرًهى( أىنَّوي لىٍن يػيٍؤًمنى عىٍبده ًمٍن عىًبٍيًدًه حى  ٌبَّ يػىٍرضىى عىًن للا ًفٍيمى
، فإٌف مقاـ الصدؽ يقتضي ا٣بضوع التاـ  تعأب كىذا دليل الرضا عنو ، فإنو ال ُِٕ/ٖٕالبحار

لصادقْب الذين عقدكا شيء غّبه عندىم حٌب تركن لو القلوب كال يصل إٔب ىذا ا٤بقاـ ا١بليل غّب ا
ف هنج الببلغة  ،فلم يروا شيئًا إاّل ويروا هللا فيو ومعو وقبلو وبعدهآما٥بم اب عز كجٌل ، 

ئىان ) عن النيب )ص(: (عىظيمى ا٣بٍىاًلقي ُب أنٍػفيًسًهٍم فىصىغيرى مىا ديكنىوي ُب أىٍعييًنًهمٍ )ك  :ٖٜٔخطبة يػٍ مىٍا رىأىٍيتي شى
هي كىمىعىوي كىًفيوً ًإاٌل كىرىأىٍيتي للاى  لىوي كىبػىٍعدى فأعطوا للا أعٌز ما ٲبلكوف  ََّ/ٕتفسّب مواىب الرٞبن (قػىبػٍ

 .فأعطاىم للا فوؽ ما يتمنوف
الذم تعدؿ اللحظة منو عمر الدنيا كلها كما لقي ا٤بنٌعموف فيها من نعيم كما  اْلَعِظيُم( اْلَفْوزُ  )َذِلكَ 

لُّ ىذا ال ييعدُّ شيئان إٔب نظرة رضا من للا إٔب من مهنع هللا يضر ، ذاؽ السعداء فيها من طعـو السعادة ، فك
ي الرضا فائدة .اللهم إجعلنا منهم كمعهم كفيهم كإليهم : لفتة كرٲبة قرآنية جليلة عالية ا٤بضامْب تبْبًٌ

مع الفارؽ  ا٤بتبادؿ كا٤بتعادؿ كا٤بقدَّر كا٤بوزكف بْب ا٣بالق ا٤بطلق كا٤بخلوؽ ادكد ا٤بقيَّد الضعيف ،
الكبّب بْب ا٣بالق كا٤بخلوؽ كأصبحت النتيجة رضان متساكاين كمتناغمان كمَبابطان ، كال تكوف النتيجة 

ستعدادات ُب كلًٌ شؤكف حياة هبذا الرضا ا٤بتبادؿ ا٤بتألق كا٤بتحلًٌق إاٌل إذا كانت ا٤بقدمات كاال
ُهمْ  اّلِلَُّ  )َرِضيَ اإلنساف إنطلقت برضا متحقق كمتصدؽ! فتكوف النتيجة كا٤بقدمة  َعْنُو(  َوَرُضوا َعنػْ

 طريقة التصوير القرآنية لٍلفىٍوزي  اْلَعِظيُم( اْلَفْوزُ  )َذِلكَ  : )أىٍصلي الرًٌضىٍا حيٍسني الثًٌقىةي اًبً( ،ف غرر الكم
 اٍلعىًظيمي ٓب تدعو كعدان يوعد كٓب تدعو عبارات تسمعها اآلذاف كتقرؤىا العيوف ، إ٭ٌبا حرٌكت بو

 .ا٤بشاعر كجسمتو كاقعان اللحظة تسمعو اآلذاف كتراه العيوف ككأ٭ٌبا ترل حقيقتو فعبلن 
ٌََادِ ُِْٓيُ َُِِّوِ﴿ - ٕٓٔ  ﴾هَلِّوٌ شَِْءٍ ًَُِّ ػَََِ ًَىٌَُ كِْيَِّٖ ًََٓب ًَاألَهْعِ أََُّ
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نات كىي ٩بلوكة أحسن ختاـ ٥بذه السورة كقد بٌْب للا سلطتو الكاملة على ا٢بياة كاألحياء كالكائ
رتبطوا مع طاعة الكوف كلو  ، فتكونوف مع كل ما خلق اطيعوا للا تعأب ك ألو خاضعة إلرادتو، ف

 اّلِلَِّ  ِبذِْكرِ  َأال﴿للا ُب نظاـ مطيع ُب كحدة كاحدة موحدة متَّحدة لذلك يطمئن قلب ا٤بؤمن 
لتزاـ ٗبنهج كىذا حثٌّ للناس على اال َقِديٌر( ءٍ َشيْ  ُكلِّ  َعَلى )َوُىوَ ،  ِٖالرعد/ ﴾اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئن  

ينُ  َذِلكَ ﴿للا  / ﴾اْلَقيِّمُ  الدِّ   .، ذك القيمة العليا كالقيمومة الكربل كالقدرة الٍب ال حدكد ٥با َّالرـك
َأِف ) وآخر دعوان،  ُِا٢باقة/ ﴾َواِعَيةٌ  ُأُذفٌ  َوَتِعيَػَها َتْذِكَرةً  َلُكمْ  لَِنْجَعَلَها﴿:  وف اْلتاـ نقوؿ

 .ٓٔيونس/( اْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ 
ٍد متواصل ، لسورة املائدة ، بقدري ال بقدرىا ، جبه (رسَّ ميَ الُ  رآفِ القُ )ُوعُي مّت بعوف هللا تعاىل 

، وِبلمد تتم  الّصالات وتزداد البكات وتدفع النقمات بتأريخ فلّلو المد واملّنة
-ـ مع تصحيحها عّدة مّرات وتدقيقها ف بغدادٕٗٔٓ/ٛ/ٔق ىػ املوافٖٙٗٔ/شعباف/٘ٔ

الكاظمية ، داعي هللا تعاىل أف يُعيننا على تكملة بقية الس ور القرآنية الكرَية ، إّف رّب مسيٌع 
 .جميب الد عاء

 

 بقلم الباحث : مكي قاسم البغدادي

 

 : من مقاصد السورة
ورىا حوؿ العقيدة كأصوؿ اإلٲباف كقضية األلوىية مكية إاٌل ست آايت نزلت اب٤بدينة يدكر ٧ب 

كالوحي كأٮبية الرسالة كالرسل ، كاإلٲباف ابلتوحيد كالعدؿ كابلبعث كالنشور كا١بزاء ، كتعتمد السورة 
ختبار ، ٠بٌيت بسورة ا٢بجة الدامغة أبسلوب التقرير كأسلوب التلقْب ، كتبْب فلسفة الببلء كاال

عن اإلماـ  )فضلها( .( آية ، ا١بزء السابعُٓٔفيها ، عدد آايهتا : ) األنعاـ لوركد ذكر األنعاـ
بػٍعيويفى أىٍلفى مىلىكو حىٌبَّ أيٍنزًلىٍت عىلىى ةه عى فػٍ : )نػىزىلىٍت سيويرىةي األىنٍػعىاٍـً ٝبيٍلىةن )دي  الصادؽ )ع( ٍا سى يػَّعىهى ةن شى ( كىٍاًحدى

ٍا فىًإفَّ  ليويىى ٍا كىٔبىًٌ ٍا مىٍا  ٧بيىمَّدو )ص( ، فػىعىظًٌميويىى ٍبًعٍْبى مىٍوًضعىان ، كىلىٍو عىًلمى النٍَّاسي مىٍا ًفيػٍهى ٍا ُبٍ سى ًإٍسمى للًا ًفيػٍهى
ٍا( ستنطاؽ آايت ىذه السورة يقضي على ركح النفاؽ كالتشتت بْب اإٌف  ،ْص٦ْبمع البيافتػىرىكيويىى

ىا كتدبرىا ترتوم ا٤بسلمْب ، كٯبعل اآلذاف ٠بيعة ، كاألعْب بصّبة ، كالقلوب عارفة ، كمن قرأ
ركحو من ينبوع التوحيد الصاُب كعبادة للا النقية كتعقد ا١بلسات لقراءة ىذه السورة ا٤بباركة 

ومن تدبرىا بعمق فإهنا َتل لتنفيس ا٤بعاانة عن األفراد كطلب ا٢باجات من للا عز كجٌل ، 
 !! مشاكل املسلمي عامة
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  ﴾َّؼْلٌَُُِٕ ثِوَثِّيِْْ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ صَُّْ ًَاُنٌُّهَ اُظَُُِّٔبدِ ًَعَؼَََ ًَاألَهْعَ ٌََٔادِاََُّ فََِنَ اَُّنُِ َُِِّوِ اُْؾَْٔلُ﴿ - ٔ

( )اْلَْمدُ  حق على العباد ، كللا يستحق ا٢بمد كٱبتص بو ، تبدأ السورة ٕبقيقة كربل أف ا٢بمد  ّلِِلَِّ
:  والمدكا٤بنعم عليو بنعم ال ٙبصى ، بشٌب أنواعو  عز كجل ، ألنو خالق الوجود كلو برٞبتو 

ىو الثناء كا٤بدح كالشكر  كالذكر ا١بميل لو سبحانو على كٌل عمل طيب كصفة كخربة كعلم 
 ِمنْ  ِبُكمْ  َوَما﴿ختيار كإرادة كبدكهنما ، كا٢بمد  على كٌل نعمة اكقوة مكتسبة ألم إنساف عن 

ه النعم خلق السموات كاألرض كما فيهما من مظاىر العظمة ، كمن ىذ ّٓالنحل/ ﴾اّلِلَِّ  َفِمنْ  نِْعَمةٍ 
 خيًشيى  مىنٍ  أىحىقُّ  ً  : )ا٢بٍىٍمدي  عن اإلماـ علي )ع(كالدقة كاألنظمة ا٤بتقنة كاألىداؼ الواعية السامية 

دى   كىتىظىاىيرً  عىطىاٍئًًو، كىجىزًٍيلً  غىنىاٍئًًو، ًلعىًظيمً  ، ٫بىٍمىديهي  ك٦بيًٌدى  عيظًٌمى  مىنٍ  كىأىٍكٔبى  ،كىعيًبدى  أيتًُّقيى  مىنً  كأىٍفضىلً  ،كىٞبًي
اٍئًًو، : إٞبدكا للا ربكم ا٤بتفضل عليكم بصنوؼ اإلنعاـ املعىن .ّّٓ/ٕٕالبحاربىبلىئًًو( كىحيٍسنً  نػىٍعمى

كاإلكراـ الظاىرة كالباطنة، ا٤بادية كا٤بعنوية، الصغّبة كالكبّبة ، الدائمة كا٤بؤقتة ، فإف قوة سلطاف 
، لذلك إحتج  ُْٗاألنعاـ/ ﴾اْلَباِلَغةُ  اْلُجَّةُ  َفِللَّوِ ﴿عليكم أعظم من قوة سلطاف القدرة ! حجة للا 

كىذا كٌلو يدؿُّ داللة قاطعة أٌف للا تعأب ىو ا٤بستحق للعبادة   ،للا على الناس ٗبا آاتىم كعرٌفهم
ينُ  ّلِِلَِّ  َأال﴿كإخبلص الٌدين   : )ًإنَّوي لىٍيسى ٥ًبىاًٍلكو ىىلىكى  اإلماـ علي )ع(عن ،  ّالزمر/ ﴾اْْلَاِلصُ  الدِّ

ًسبىًهٍا ىيدىلن ، كىالى تػىٍرؾي حىقٌو حىًسبىوي ضىبلىلىةه(مى   )َوَجَعلَ  َّٓ/ٓالبحار ٍن يػىٍعذيريهي ُبٍ تػىعىمًُّد ضىبلىلىةو حى
هنا رمز التفٌرؽ جاءت اب١بمع أل )الظ ُلَماِت( أم أكجد السبب ا٤بوجب لوجودٮباَوالن وَر(  الظ ُلَماتِ 

جاء اب٤بفرد ألنو رمز التوحد  َوالن وَر(كالتشتت كألف شعب الضبلؿ متعددة ، كمسالكو متنوعة، )
كالتآلف كالتعاكف كألف مصدره كاحد كىو الرٞبن منٌور األكواف كاإلنساف ، ٗبعُب ٦برد أف تَبؾ النور 

 َفَماَذا﴿تعددة الٍب ال حصر ٥با كقولو الواحد ُب ا٢بق الواحد الذم ال يتجزأ ، تقع ُب الظلمات ا٤ب
، كأنشأ الظلمات كاألنوار ، كخلق الليل كالنهار،  ِّيونس/ ﴾ُتْصَرُفوفَ  فََأنَّ  الضَّبلؿُ  ِإالَّ  اْلَقِّ  بَػْعدَ 

 اْلُعْسرِ  َمعَ  فَِإفَّ ﴿يتعاقباف ُب الوجود ليكتشف اإلنساف سنة للا ُب التداخل بْب األشياء ا٤بتنوعة 
، كإف مع الصحة مرضان كمع الضعف قوةن كمع الشدة  ٔ-ٓالشرح/ ﴾ُيْسراً  اْلُعْسرِ  َمعَ  ِإفَّ  ، ُيْسراً 

رخاءن كمع الفقر غُبن كمع العلم جهبلن كمع األمل عمبلن كمع ا٢بياة ا٤بوت كمع ا١بسد الركح كمع 
 .. كىكذا ، كتزداد شدة الظلمات ٕبسب القرب كالبعد عن مصدر النور.الشٌدة الرخاء

 .للَباخي الداؿ على التعجب ()ثَّ 
العديل ىو الشريك كالشبيو كا٤بثيل أم يعدلوف فيجعلوف  :يَػْعِدُلوَف  يَػْعِدُلوَف( ِبَربِِّمْ  َكَفُروا )الَِّذينَ 

: أعرضت، كعدلت بو غّبه ٗبعُب جعلتو مساكاين عدلت عنو لو ًعدالن مساكاين كشريكان لو ُب العبادة 
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منها  كلًٌ كاحدة ىذا الكوف العجيب كىذه البياانت الساطعة اسوسة تدؿك٧بل الغرابة أف  لغّبه
قلب الكفر ، أعماىم الضبلؿ ُب البصر كُب  على أنو خالق كاحد ٓب تره عْب الشرؾ ، كٓب يشعر بو

 كا١بهل أف الدين رجعية لذلك من إتبع ا٥بول فقد ىول كعمى ، البصّبة ، كصور ٥بم ا٥بول
 َشْيءٍ  ِمنْ  َوِإفْ ﴿ ُب الكوف من كائنات كٌلها تسّب بنظاـ للا كتسٌبح  كتطيعوأف كٌل ما  كا٢بقيقة

فكيف يعدلوف بو أصنامان حجرية أك  ْْاإلسراء/ ﴾َتْسِبيَحُهمْ  تَػْفَقُهوفَ  ال َوَلِكنْ  ْبَْمِدهِ  ُيَسبِّحُ  ِإالَّ 
 ﴾َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ ﴿ية كىو ا٤بتوحد ابأللوىية كا٤بتفرد ابلربوب بشرية كٯبعلوف لو آ٥بة أخرل ،

 ﴾َعْبَدهُ  ِبَكاؼٍ  اّلِلَُّ  أَلَْيسَ ﴿ يشاركو شيء ُب تدبّب ا٤بخلوقات كتوفّب حاجاهتا ، كال ُُالشورل/
 كىخىًسرىتٍ  رىًقيبان  عىلىٍيها تىراؾى  ال عىٍْبه  )عىًميىتٍ من دعاء اإلماـ السي )ع( ف يـو عرفة: ؟!  ّٔالزمر/

 لىقىدٍ  ؟ كىجىدىؾى  مىنٍ  فػىقىدى  الًَّذم كىمىاٍ  فػىقىدىؾى  مىنٍ  كىجىدى  نىًصٍيبان ، مىٍاذىاٍ  حيبًٌكى  ًمنٍ  لىوي  عىلى ٘بىٍ  ٓبىٍ  عىٍبدو  صىٍفقىةي 
اٍيىةي تىضيرُّهي  ميتىحىوَّالن( عىٍنكى  بػىغىى مىنٍ  خىًسرى  كىلىقىدٍ  بىدىالن  ديكنىكى  رىًضيى  مىنٍ  خىٍابى  كىالًَّذٍم الى تىًلٍيقي ًبًو ا٥بًٍدى
 آاثرىا كبْب الكونية، السنن ُب الناطقة الدالئل بْب الكبّبة ا٤بفارقة نبلحظ : فائدة لىةي !الضَّبل

 األنفسية! السنن ُب الضائعة
  ﴾رَْٔزَوًَُٕ ؤَْٗزُْْ صَُّْ ػِنْلَهُ ًَََُّٓٔ ًَؤَعٌََ ؤَعَالً هَؼََ صَُّْ ؿِنيٍ ِْٖٓ فََِوٌَُْْ اَُّنُِ ىٌَُ﴿ - ٕ

)آدـ من تراب كماء( من ىذا الطْب الذم ال قيمة لو كائنان مكرمان خلق آابكم كأصلكم ىو آدـ ك
وفيو )رىًحمى للاي ًإٍمرًئن عىرىؼى قىٍدرى نػىٍفًسًو( ف غرر الكم: ، عزيزان ذك قيمة كربل كجعلو سيد الكائنات

هي(  أيضاً  ًإٍمرًئن عىرىؼى قىٍدرىهي كىٓبٍى يػىتػىعىدَّ  )رىًحمى للاي  فيو ايضًا:و )رىًحمى للاي ًإٍمرًئن عىرىؼى حىدَّهي فػىوىقىفى ًعٍندى
، كُب أعقد تركيب ككٌرمو أفضل  ْالتْب/ ﴾تَػْقِوميٍ  َأْحَسنِ  ِف  اإِلنَسافَ  َخَلْقَنا َلَقدْ ﴿طىٍورىهي(، كقولو 

 َقَضى )ثَّ اٍلقىاًدري على أف يعيد ىذا الكائن إٔب مكانو الذم جاء منو كىو الطْب  تكرٙب ، كىيوى 
تنكّب األجل لبياف أنو من الغيب ٍب حكم كقدَّر لكم أجبلن من الزمن مشركط غّب  َجبًل()أَ  َأَجبًل(

نتهائو يستطيع اإلنساف اف يقٌدمو أك يؤخره من خبلؿ ا٧بتـو قابل للتغيّب، ٚبتربكف فيو كٛبوتوف عند 
ُلوَُكمْ ﴿أعمالو الصا٢بة أك الطا٢بة من حيث يشعر أك ال يشعر   ّا٤بلك/ ﴾َعَمبلً  نُ َأْحسَ  أَي ُكمْ  لِيَػبػْ

كأخفى أجبلن آخر لديو ، حيث يتأثر أحدٮبا بعوامل او كاإلثبات ،   ِعْنَدُه( ُمَسماى )َوَأَجلٌ 
كالدعاء كبر الوالدين كصلة الرحم تزيد ُب العمر ، ُب حْب يبقى اآلخر ٧بتومان ال تغيّب فيو كال 

 َيْسَتْأِخُروفَ  ال َأَجُلُهمْ  َجاءَ  فَِإَذا﴿كقولو   يتقٌدـ كال يتأخر كال يتدخل اإلنساف ُب تعيينو كٛبديده
 .ّْاألعراؼ/ ﴾َيْستَػْقِدُموفَ  َوال َساَعةً 

، كبعد ىذا النظاـ الدقيق الذم ال يضعو إاٌل منظًٌمه  تشكوف وتنكروف وتفكروف ََتْتَػُروَف( أَنْػُتمْ  )ثَّ 
 َوَخَلقَ ﴿ كجود للا كقدرتو ؟ حكيم قدير عليم ، فهل للمرء مع قياـ الشواىد كالدالئل أف يشك ُب

ُب اآلية )٨بتصر(: )ٮبيىٍا أىجىبلىًف أىجىله  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ِالفرقاف/ ﴾تَػْقِديراً  فَػَقدَّرَهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ 
( قىاًٍبله لًٍلتػٍَّقًدٙبًٍ كىالتٍَّأًخٍّبً  ـه )حتمي( الى يػىٍقبىلي التػٍَّغًيٍّبً ، كىأىجىله مىٍوقػيويؼه )٨برـك ، َْٕ/ُنور الثقلْب( ٧بىٍتػيوي
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عن اإلماـ علي بسبب العوارض ا٣بارجية كاآلفات ا٤بهلكة كا٢برؽ كالغرؽ كلدغ ا٢بشرات كغّبىا، 
: )عىًجٍبتي ًلمىٍن شىكَّ ُب للًا كىىيوى يػىرىل خىٍلقى للا ، كىعىًجٍبتي ًلمىٍن نىًسيى اٍلمىٍوتى كىىيوى يػىرىل )ع(

ٍوتىى، عىًجٍبتي ًلمىٍن أىٍنكى  (اٍلمى : تكررت  فائدة .ِْ/ٕالبحار رى النٍَّشأىةى األيٍخرىل كىىيوى يػىرىل النٍَّشأىةى األيكئبى
 .( مرة ُب القرآف الكرٙبُِ) ُمَسماى( )َأَجلٌ 

ٌََادِ كِِ اَُِّوُ ًَىٌَُ﴿ - ٖ   ﴾رٌََِْجٌَُٕ َٓب ًََّؼَُِْْ ًَعَيْوًَُْْ ٍِوًَُّْْ َّؼَُِْْ األَهْعِ ًَكِِ أََُّ
عبود كا٤بوجود ُب السماء كما ىو للا ا٤بعبود كا٤بوجود ُب األرض ببل تفاكت ، كا٤بالك ٥بما للا ىو ا٤ب

كا٤بتصٌرؼ فيهما ال يشاركو أحده ُب ملكو ، كىو للا ا٤بعظم يعبده كيوحده كيقرلو ابأللوىية من ُب 
كيسبحونو كل السماكات كاألرض كيدعونو رغبان كرىبان كسران كعبلنية كيسجدكف لو طوعان ككرىان 

الكائنات العاقلة كغّب العاقلة ، كللا ٧بيط بكل شيء كىو إبحاطتو ٙبضر لديو كل األشياء لعلمو 
كيتساكل لديو سركم كعلنكم كا٣بفي ا٤بكتـو كالظاىر ا٤بكشوؼ منكم  َوَجْهرَُكْم( ِسرَُّكمْ  )يَػْعَلمُ هبا 

قدمو ابلرغم أف علم للا ال  )بعكس اإلنساف( كعلمو سبحانو ابلسر يسبق علمو اب١بهر لذلك
كٰبصي عليكم ما تفعلوف ١بلب  َتْكِسُبوَف( َما )َويَػْعَلمُ زماف لو كيعلم بكل ما تفعلو ا٤بخلوقات 

نفع أك دفع ضر من األعماؿ ا٤بكتسبة مادية أك معنوية أكعلمية صا٢بة أك طا٢بة فيجازيكم على 
 ال َوُىمْ  َكَسَبتْ  مبَا نَػْفسٍ  ُكل   ىَولُِتْجزَ ﴿ضوء أعمالكم، فيكوف ا١بزاء من جنس العمل 

ستدعاء لئلنساف الشارد عن للا أف يعود إٔب للا كيتقي ا: كُب ىذا فائدة .ِِا١باثية/ ﴾يُْظَلُموفَ 
حذركا من كٌل عمل يبعدكم عنو كمن ارغبوا ُب األعماؿ الصا٢بة الٍب تقربكم إٔب للا ك ا٧بارمو ، ك 

 .ـو القيامة حساب كال عملرٞبتو ، فاليـو عمل كال حساب كي
 ﴾ُٓؼْوِػِنيَ ػَنْيَب ًَبٌُٗا بِالَّ هَثِّيِْْ آَّبدِ ِْٖٓ آَّخٍ ِْٖٓ رَإْرِْيِْْ ًََٓب﴿ - ٗ

ما يظهر ٥بم دليل من األدلة القاطعة الكثّبة أك معجزة من ا٤بعجزات ا٤ببهرة أك آية من آايت القرآف 
ة كمتوفرة على ضركرة الدين ُب حياة اإلنساف القاطعة ُب اآلفاؽ كُب األنفس ، إف األدلة قائم

ينُ  َذِلكَ ﴿ / ﴾اْلَقيِّمُ  الدِّ ، كأٮبية اإلسبلـ الذم ظاىره مشرؽ كابطنو مونق كأساس لعقيدة  َّالرـك
ينَ  ِإفَّ ﴿اإلنساف  ، كال عذر ١باحد ألف ىذه األدلة ال تتطلب ُٗآؿ عمراف/ ﴾اإِلْسبلـُ  اّلِلَِّ  ِعْندَ  الدِّ

ف ينظر إليها بعقلو دكف ىواه ، كىكذا أكثر الناس الذين ال يعلموف يصركف على من العاقل إاٌل أ
َها َكانُوا )ِإالَّ الرفض كاإلنكار ببل ٕبث كال علم  ستكبار ستهزاءن نتيجة االاغّب مبالْب  ُمْعِرِضَي( َعنػْ

نوا من ُب نفوسهم ، فهم يرفضوف دليل ا٢بق كيعرضوف عنو دكف أف ينظركا إليو إبمعاف ، كلو كا
طبلب ا٢بق كالعلم لنظركا إٔب الدليل كتدبركه ، كالرفض قبل العلم جهل كإمعاف ُب ا١برٲبة كقولو 

بُوا َبلْ ﴿ ، طبيعة ا١باىل يتعامل مع ا١بوىرة  ّٗيونس/ ﴾ََتِْويُلوُ  أيَْهِتِمْ  َوَلمَّا ِبِعْلِموِ  َيُِيُطوا لَْ  مبَا َكذَّ
! كأما الذين يتبعوف ا٢بق فيزدادك ىدل ، ك٥بذا ٓب النفيسة على أهنا حجر خسيس ال قيمة لو 
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ٱباطبهم للا خطاب حضور بل أنذرىم إنذار غيبة ألهنم مبعدكف من رٞبة للا ، غائبوف بوجودىم 
 .عنو مشغولوف أبىوائهم عن ىداه

ٍل تىضيرُّهي الضَّبلىلىةي كىمىٍن الى يىسٍ  ،: )ًإفَّ مىٍن ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي عن اإلماـ علي )ع(  ،تىًقٍيمي ًبًو ا٥ٍبيدى
 )  .ٜٔ/ٕشرح هنج الببلغة كىمىٍن الى يػىنػٍفىعيوي اٍليىًقٍْبي يىضيرُّهي الش كي

 ﴾ََّْزَيْيِئٌُٕ ثِوِ ًَبٌُٗا َٓب ؤَْٗجَبءُ َّإْرِْيِْْ كٌَََْفَ عَبءَىُْْ ََُّٔب ثِبُْؾَنِّ ًَنَّثٌُا كَوَلْ﴿ - ٘
كالباطل أحق أف ٯبتنب ، كمن ا٢بق أف ييشكر للا على تيسّبه ا٢بق ٥بم  كا٢بق أحق أف يٌتبع

ستحقوا العقاب الشديد ، كقد كذبوا اب٢بق على استهزاء فهنم بو فقابلوه بدؿ اإلحَباـ ابالكإتيا
إطبلقو ، كالقرآف على خصوصو كىو ا٢بق من للا ، كىكذا الذم آتلف مع الضبلؿ كعاش معو 

 إذا الذم األرض ككدكد ، الفاجر العاىر الشريف عند ديو كغرابة العفيففأصبح ا٢بق غريبان ل
 )َفَسْوؼَ عليو نور الشمس  يسلط أف ٰبب كال اثنية مرة الَباب ٙبت ينكمش عنو الَباب كشفت

 كيتحملوف سوؼ ٰبل هبم العقاب ، : ا٣برب العظيمالنبأ  َيْستَػْهزُِئوف( ِبوِ  َكانُوا َما أَنْػَباءُ  أيَْتِيِهمْ 
 إف عاجبلن أك آجبلن ُب ا٢بقيقة أف ينكشف ٥بم القناع كتظهر ٥بم بد كال ، النتائج كسوء العاقبة

 ِبَا ُكنُتمْ  الَِّت  النَّارُ  َىِذهِ ﴿ كقولو ستهزائهما على كالعقاب ابلعذاب كعيد كىذا كاآلخرة ، الدنيا
بُوفَ   .اٍلمىوىدًَّة( ًصٍدؽً  اٍلميٍستػىٍهزًئي اًبلنٍَّاًس ُبٍ  يىٍطمىعىنَّ  : )الى  عن اإلماـ الصادؽ )ع( ، ُْالطور/ ﴾ُتَكذِّ

 ا٤بادة عآب على عقو٥بم كأغلقوا الواسعة القرآف آفاؽ إٔب التطٌلع أنفسهم على سدكا إهنم -ٔ : فائدة
 اّلِلَُّ  َوََيْحُ ﴿ بو ستخفاؼاال من ابلرغم يظهر أف إالٌ  أيىب ا٢بق أف كجهلوا ، كالفرج البطن كلذٌب

 من الكفر مراحل ثبلث إٔب إشارة ٓ-ْ اآليتْب ُب -ٕ .ِْالشورل/ ﴾ِبَكِلَماتِوِ  اْلَقَّ  َوَيُِق   اْلَباِطلَ 
 -ٖ .للا آبايت ستهزاءاال كمرحلة التكذيب مرحلة ٍب اإلعراض مرحلة ، التوإب على ُب الشٌدة تتزايد

 .موعده كال كميتو كال كيفيتو يعرفوف ال الذم اجململ التهديد ىذا أماـ كيَبكهم
 ًَؤَهٍَِْْنَبأَََُّبءَػََِْْيِْْ ٌَُُْْ ٌَُِّْٖٗٔ َٓبَُْْ األَهْعِ كِِ ٌََّٓنَّبىُْْ هَوٍْٕ ِْٖٓ هَجِِْيِْْ ؤَىٌَِْْنَبِْٖٓ َّوًَْاًَْْ ؤََُْْ﴿-ٙ

 ﴾آفَوَِّٖ هَوْٗبً ثَؼْلِىِْْ ًَْٖؤَٗشَإَْٗبِٓ ثِنٌُُٗثِيِْْ كَإَىٌَِْْنَبىُْْ رَؾْزِيِْْ ِْٖٓ ِٓلْهَاهاًًَعَؼَِْنَباألَْٗيَبهَرَغْوُِ
: أىل كٌل عصر مأخوذ من أقراهنم ُب العصر الواحد ، أال يعتربكف ٗبن أىلكنا من األمم  الَقْرف

قبلهم لتماديهم ُب تكذيب األنبياء أٓب يعرفوا ذلك ؟ كالذم ال يتعظ اب٤باضْب صار عربة للباقْب ، 
منحناىم من أسباب القوة من الطاقات  اأَلْرِض( ِف  )َمكَّنَّاُىمْ كأخسر الناس من كاف عربة للناس 

ستقبلؿ ُب األرض كا٤بكانة البشرية كالقدرات العقلية ا٤بفكرة كاآلالت ا٤بتقدمة كالعيش ا٤برفٌو كاال
 السََّماءَ  )َوَأْرَسْلَناأعطيناىم ما ٓب نعطكم مثلو ، ٌٍب بٌْب نوع العطاء  َلُكْم( مُنَكِّنْ  لَْ  )َماالرفيعة 

أنزلنا ا٤باء غزيران متتابعان الذم يكٌوف األهنار ا٤بَبعة اب٤بياه كالزراعة ا٤بتنوعة كالثمار  ِمْدرَارًا( َلْيِهمْ عَ 
من ٙبت أشجارىم  ََتِْتِهْم( ِمنْ  جَتِْري األَنْػَهارَ  )َوَجَعْلَناالكثّبة كا٤باشية الٍب تتغذل من مراعيها 
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خّب األرض من خّب السماء كلكن ذلك ٓب تغن عنهم  كدايرىم كناية عن الرخاء ككثرة اإلنتاج ألف
ُلوا الَِّذينَ ﴿شيئان فكفركا أبنعم للا كقولو  ، كٓب يؤمنوا ٗبا جاءىم بو  ِٖإبراىيم/ ﴾ُكْفراً  اّلِلَِّ  نِْعَمةَ  َبدَّ

ت دخل ُب كقوع الببلاي فللسيئا آَخرِيَن( قَػْرنً  بَػْعِدِىمْ  ِمنْ  َوأَنَشْأنَ  ِبُذنُوِبِمْ  )فََأْىَلْكَناُىمْ أنبياؤىم 
استحقوا ا٥ببلؾ كان العامة كما أف الطاعات  ٥با الدخل ُب زايدة النعم كنزكؿ الربكات ، ف

ستغراقهم ُب الذنوب كٓب يستجيبو لنداء ا٢بق كالفطرة ما أىوهنم على للا ، كخلقنا من بعد بسبب ا
 فَِتْلكَ  َمِعيَشتَػَها َبِطَرتْ  قَػْريَةٍ  ِمنْ  ْكَناَأْىلَ  وََكمْ ﴿إىبلؾ ا٤بكذبْب قومان آخرين غّبىم كقولو 

 َحَّتَّ  اْلُقَرى ُمْهِلكَ  رَب كَ  َكافَ  َوَما ، اْلَوارِِثيَ  ََنْنُ  وَُكنَّا َقِليبلً  ِإالَّ  بَػْعِدِىمْ  ِمنْ  ُتْسَكنْ  لَْ  َمَساِكنُػُهمْ 
َعثَ  َها ِف  يَػبػْ ُلوا َرُسوالً  أُمِّ  ﴾ظَاِلُموفَ  َوَأْىُلَها ِإالَّ  اْلُقَرى ُمْهِلِكي نَّاكُ  َوَما آََيتَِنا َعَلْيِهمْ  يَػتػْ

رَُكمْ  قَػْوماً  َيْستَػْبِدؿْ  تَػتَػَولَّْوا َوِإفْ ﴿، ككقولو  ٗٓ-ٖٓالقصص/   .ّٖدمحم/ ﴾َأْمثَاَلُكمْ  َيُكونُوا ال ثَّ  َغيػْ
ؿ ٫ببلتشّب اآلية إٔب قوانْب كسنن حقيقية تربط بْب العصياف لتشريع للا كاال -ٔ:  فائدة

بُوا َوالَِّذينَ ﴿ستدراج كقولو ا٢بضارم لؤلمم بسنة اال  ال َحْيثُ  ِمنْ  َسَنْسَتْدرُِجُهمْ  ِِبََيتَِنا َكذَّ
، أما أمة دمحم )ص( فقد ترؾ للا حساب ذنوهبم إٔب يـو القيامة ، كليست ُِٖاألعراؼ/ ﴾يَػْعَلُموفَ 

 َوََلُمْ  ِإَْثاً  لِيَػْزَداُدوا ََلُمْ  مُنِْلي اِإمنََّ ﴿ىذه كرامة للمسلمْب ألف عذاب اآلخرة أشد كألف للا قاؿ 
 اّلِلَُّ  َكافَ  َوَما﴿، كإ٭با الكرامة لنيب الرٞبة دمحم )ص( ، كقولو ُٖٕآؿ عمراف/ ﴾ُمِهيٌ  َعَذابٌ 

بَػُهمْ  بَػُهمْ  اّلِلَُّ  َكافَ  َوَما ِفيِهمْ  َوأَْنتَ  لِيُػَعذِّ :  ماـ الباقر )ع(عن اإل،  ّّاألنفاؿ/ ﴾َيْستَػْغِفُروفَ  َوُىمْ  ُمَعذِّ
ـً  ًمنى  ٰبىٍتىًميٍ  ًلمىنٍ  )عىًجٍبتي  ٍاءً  ٨بىىافىةى  الطَّعىٍا  النٍَّاًر !( ٨بىىافىةى  الذُّنيوبً  ًمنى  ٰبىٍتىًمي ال ،كىٍيفى  الدَّ

ٚبتلف أشكاؿ النهاية بْب ا٤باضي كا٢باضر ، مرة  ِبُذنُوِبِْم( )فََأْىَلْكَناُىمْ  -ٕ .ِٗٔ/ِٔالبحار
، كمرة أيخذىم ابجملاعة بعذاب من فوقهم أك من ٙبت أرجلهم، أك ستئصاؿاالأيخذىم للا بعذاب 

كنقص األنفس كالثمرات ، كمرة أيخذىم أبف يذيقهم بعضهم أبس بعض فيعذب بعضهم بعضان ، 
فالسعيد من كعى ىذه السٌنة ا١بارية كالشقي من غفل عن ىذه ا٢بقيقة )الى تػىٍغفىليويٍا فػىلىٍيسى ٗبىٍغفيويؿو 

ٍم( كيكرر القرآف ىذه ا٢بقيقة ، ىبلؾ قوـو كإنشاء آخرين ، ليقٌرر طرفان من التفسّب اإلسبلمي عىٍنكي 
ـُ  َوتِْلكَ ﴿ألحداث التأريخ  ُب اآلية داللة على  -ٖ .َُْآؿ عمراف/ ﴾النَّاسِ  بَػْيَ  نَُداِوَُلَا اأَلَيَّ

ة كتوصل إٔب العصمة فيحٓب كجوب التفٌكر كالتدبٌر كالتأٌمل فإهٌنا جبلء العقل كهتدم إٔب ا٢بكم
 .القلب ٕبسن التفٌكر

 ﴾ُٓجِنيٌ ٍِؾْوٌ بِالَّ ىَنَا بِْٕ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ َُوَبٍَ ثِإَّْلِّيِْْ كٌََََُِٔهُ هِوْؿَبًٍ كِِ ًِزَبثبً ػََِْْيَ َٗيَُّْنَب ًٌََُْ﴿ - ٚ
من عند للا كمعو  : إف بعض ا٤بشركْب قالوا اي دمحم لن نؤمن لك حٌب أتتينا بكتابسبب النزوؿ

: الورؽ الٍب ِقْرطَاس أربعة من ا٤ببلئكة يشهدكف أنو من عند للا كأنك رسولو فأنزؿ للا اآلية.
: لو أنزلنا عليك اي دمحم الكتاب ٝبلة كاحدة ُب صحيفة كاحدة حسية كما املعىنيكتب فيو. 
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 الَِّذينَ  )َلَقاؿَ ب ا٤بعركفة قَبحوه فرأكه كشاىدكه ك٤بسوه أبيديهم لّبتفع عنهم كل شك كهذه الكتا
لقاؿ الكافركف عند رؤية تلك اآلية الباىرة ما ىذا إاٌل سحر كاضح  ُمِبٌي( ِسْحرٌ  ِإالَّ  َىَذا ِإفْ  َكَفُروا

يقولوهنا تعنتان كعنادان ، كىكذا ا٤بستكرب يسٌمي ا٢بقائق أبضدادىا، فرفضهم ا٢بق ٯبعلهم ٱبتلقوف 
ؤمن دليل قطعي كاحد يكفيو، كغّب ا٤بؤمن )الكافر ا٤بعاند( لو األعذار لئلعراض عنو، طبيعة ا٤ب

: )مىٍا تػىرىؾى العسكري )ع(السن عن اإلماـ أتتيو أبلف دليل كدليل ال يؤمن حٌب يرل العذاب األليم، 
)  َعَلْيِهمْ  َسَواءٌ  َكَفُروا ِذينَ الَّ  ِإفَّ ﴿، كقولوِِّ/ٕٕالبحار ا٢بٍىقُّ عىزًيٍػزىان ًإالَّ ذىؿَّ كىالى أىخىذى ًبًو ذىلًٍيله ًإالَّ عىزَّ

ـْ  ءأَنَذْرتَػُهمْ  : الٍب ٚبرؽ ا٢بق عينها منوذج النفس املكابرة فائدة:، ٔالبقرة/﴾يُػْؤِمُنوفَ  ال تُنِذْرُىمْ  لَْ  َأ
كال تراه!،كالٍب تنكر ما ال يينكر ألنٌو من الوضوح ٕبيث ٱبجل ا٤بخالف أف ينكرهي، يرسم القرآف ىذا 

  ات بليغة مبدعة ُب التعبّب كالتصوير!النموذج ُب كلم

 ﴾ُّنظَوًَُٕ ال صَُّْ األَْٓوُ َُوُؼَِِ ٌََِٓبً ؤَٗيَُْنَب ًٌََُْ ََِٓيٌ ػََِْْوِ ؤُٗيٍَِ ٌَُْال ًَهَبٌُُا﴿ - ٛ
لقاؿ الكافركف ىبل أنزؿ على دمحم مىلك يعاكنو كيساعده كيشهد بنبوتو كصدقو ٕبيث نراه كيكلمنا 

 اأَلْمُر( َلُقِضيَ  َمَلكاً  َأنَزْلَنا )َوَلوْ نساف على تبليغ الرسالة أكثر من قدرة ا٤ببلئكة أنو نيب ، كقدرة اإل
قَبحوا كعاينوه كىو آخر مرحلة ُب إٛباـ ا٢بجة فبل يكوف دليبلن أكضح منو الو أنزلنا ا٤بلك كما 

يؤمن هبا أىلكو للا ٍب كفركا لصار من ا٢بق إىبلكهم ، كىكذا من طلب آية ٍب ٓب اأَلْمُر(  )َلُقِضيَ 
لكن للا تعأب بلطفو بعباده كرٞبتو هبم كليمنحهم  .ال ٲبهلوف كال يؤخركف يُنَظُروَف( ال )ثَّ حاالن 

فرصةن للتأمل كالتفكّب ، ال يفعل ذلك إاٌل ُب حاالت خاصة يكوف فيها طالب الدليل على أًٌب 
ابإلضافة إٔب أف النفوس ا٤بتولعة ُب ستعداد أك ُب حاالت يستحق فيها طالب الدليل ا٥ببلؾ ، ا

حب ا٤بادة ال تطيق مشاىدة ا٤ببلئكة لو نزلوا عليهم كإختلطوا هبم لكوف عا٤بهم غّب عآب البشر  
 َفبل﴿،  ٔا١بن/ ﴾َرَىقاً  فَػَزاُدوُىمْ  اجلِْنِّ  ِمنْ  ِبرَِجاؿٍ  يَػُعوُذوفَ  اإِلنسِ  ِمنْ  رَِجاؿٌ  َكافَ  َوأَنَّوُ ﴿كقولو 

، ىكذا يقفهم السياؽ القرآ٘ب أماـ  ُِّالشعراء/ ﴾اْلُمَعذَِّبيَ  ِمنْ  فَػَتُكوفَ  آَخرَ  ِإََلاً  اّلِلَِّ  َمعَ  َتْدعُ 
رٞبة للا هبم كحلمو عليهم كأماـ جهلهم ٗبصلحة أنفسهم كجهلهم بسنة للا ُب تنزيل ا٤ببلئكة ، 

 كىم هبذا ا١بهل يدمركف حياهتم تدمّبان. 
شر كىم أيكلوف كيشربوف كبقية البشر فهم ليسوا أبىل عَبض الكفار أف الرسل با -ٔ: فائدة

 ممَّا َوَيْشَربُ  ِمْنوُ  ََتُْكُلوفَ  ممَّا أيَُْكلُ  ِمثْػُلُكمْ  َبَشرٌ  ِإالَّ  َىَذا َما﴿ٕبمل الرسالة بْب للا كعباده كقولو 
، فبل بد من نزكؿ ملك  ّْ-٤ّّبؤمنوف/ا ﴾َْلَاِسُروفَ  ِإذاً  ِإنَُّكمْ  ِمثْػَلُكمْ  َبَشراً  َأَطْعُتمْ  َولَِئنْ  َتْشَربُوَف،

البشر  يؤدم رسالة للا ال ٲبتلك صفات البشر عندئذو ال يكوف حجة على البشر ألنو ليس من
ستكبار ، كال يستقيم أمر الناس مع ٨بلوؽ ستحكم فيهم من الطغياف كاالعندئذو ال يؤمنوا بو ٤با ا

 َلِفي ِإذاً  ِإنَّ  نَػتَِّبُعوُ  َواِحداً  ِمنَّا أََبَشراً  فَػَقاُلوا﴿ولو مغاير ٥بم ُب ا٣بىلق كا٣بيلق كالقدرات كا٥بيئات كق
من طبيعة  -ٕ ِٓ-ِْالقمر/ ﴾َأِشرٌ  َكذَّابٌ  ُىوَ  َبلْ  بَػْيِنَنا ِمنْ  َعَلْيوِ  الذِّْكرُ  َأأُْلِقيَ  ، َوُسُعرٍ  َضبلؿٍ 
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 -ٖ .ما ال هنايةاإلنساف أحبُّ شيءو إليو ما ٲبنع عنو حٌب إذا انلو طلب سواه ، كىكذا إٔب 
يػٍري   الرسوؿ قدكة للناس البدَّ أف يكوف من جنس الناس كعلى شاكلتهم حٌب ايلفهم كأيلفوه، كخى

ٍلىفيوي  النٍَّاسً  ٍلىفي النٍَّاسى كالنٍَّاسي أتى يػٍرى  كىالى  ،مىٍن أيى ٍلىفي  الى  ًفٍيمىنٍ  خى عن اإلماـ علي )ع(:  .يػيٍؤلىفي  كىال أيى
 .ٔٓصٖٕالبحار( للاً  ةً اعى لى طى عى  وي ونى في لى كأيىٍ  اسى نَّ ال في لى أيىٍ  نٍ مى  لً ىبى وي )طي 
 ﴾َِّْجٌََُِٕ َٓب ػََِْْيِْْ ًَََُِجََْنَب هَعُالً َُغَؼَِْنَبهُ ٌََِٓبً عَؼَِْنَبهُ ًٌََُْ﴿ - ٜ

رسوالن إليهم ألقتضت حكمتو أف يلبس ىذا ا٤بلك  لو أراد للا تعأب أف يبعث إٔب البشر مىلىكان 
سكن إليو الناس كيكوف بينو كبينهم لقاء كمودة ك٠باع كبلمو الذم يبلغو عن ربو صورة البشر حٌب ي

، كلو جعلو للا ملكان ُب صورة بشر ألعتقدكا أنو بشر ألهنم ال يدركوف منو إاٌل صورتو كصفاتو 
على شتباه ، كىكذا اإلنساف ا٤بعقَّد ييعٌقد البشرية الٍب ٛبثل هبا ، كحينئذو يقعوف ُب نفس اللبس كاال

ًر الطٌبىاًٍع !( كقولو   ُقلْ ﴿نفسو ا٢بياة لذلك يكوف ببلؤه على قدر طباعو كما قيل )اٍلبىبلىءي عىلىى قىدى
،  ٓٗاإلسراء/ ﴾َرُسوالً  َمَلكاً  السََّماءِ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  لَنَػزَّْلَنا ُمْطَمِئنِّيَ  ََيُْشوفَ  َمبلِئَكةٌ  اأَلْرضِ  ِف  َكافَ  َلوْ 

رسل إٔب خلقو من جنس ا٤برسل إليهم ، فإف كانوا بشران فرسو٥بم منهم ال بد أف يكوف بعث ال
كإليهم ككذلك لو كانوا مبلئكة ٲبشوف مطمئنْب لكاف رسو٥بم مبلئكة من جنسهم ألف شبيو 
الشيء منجذب إليو كالطيور على أشكا٥با تقع ، إذف : فا٤بشكلة عندىم كالشك منعقد عليهم 

: ا٣بلط ، أم ٣بلطنا عليهم األمر ما ٱبلطوف على أنفسهم اللبس  يَػْلِبُسوَف( َما َعَلْيِهمْ  )َوَلَلَبْسَنا
شتبو عندىم ا٢بق ابلباطل ، فإهنم لو اشتبو األمر عليهم ، كما كعلى الناس اآلخرين ا١بهبلء ، كال

رأكا ا٤بلىك ُب صورة إنساف قالوا ىذا إنساف كليس ٗبلىك ، كلو أاتىم ملك من غّب جنسهم ٤با ألفوه 
ال إنساانن ، كىكذا كل جنس أيلف إٔب  ذلك ٯبعلو للا ُب صورة رجل لقالوا ٫بن نريد مىلىكان ل

جنسو، فإهنم أغلقوا على أنفسهم ابب ا٥بدل كفتحوا أبواب الضبلؿ بتشكيكهم برسالة الرسوؿ 
شأف كثّب من الناس  ٫برفوا ، كىذالوا كا: ما زَاُغوا،  ٓالصف/ ﴾قُػُلوبَػُهمْ  اّلِلَُّ  َأزَاغَ  زَاُغوا فَػَلمَّا﴿

 .يوقعوف أنفسهم ُب ا٤بشكبلت بسوء تدبّبىم ٍب ٰباركف ُب التخٌلص منها
 ﴾ََّْزَيْيِئٌُٕ ثِوِ ًَبٌُٗا َٓب ِٓنْيُْْ ٍَقِوًُا ثِبَُّنَِّٖ كَؾَبمَ هَجِِْيَ ِْٖٓ ثِوٍٍَُُ اٍْزُيْيِتَ ًََُوَلْ﴿ - ٓٔ
عاندين ُب كل زماف كمكاف إ٭ٌبا يستهزئوف : إف ا٤ب املعىن .حتقار الشخصا: السخرية ك  ستهزاءاال

ابلرسل كا٤ببلغْب كا٤بصلحْب إ٭ٌبا يستهزئوف اب٢بقيقة الكربل كأجهل الناس من تعامل مع القضااي 
 ِِبلَِّذينَ  )َفَحاؽَ ستهزاء كاألطفاؿ يلعبوف اب١بوىرة على أهنا حصى ! الكربل ابإلنكار كاإلٮباؿ كاال

ُهمْ  َسِخُروا شتمل عليهم ا: نزؿ كأحاط، أم أحاط هبم ك َحاؽَ  َيْستَػْهزُِئوف( ِبوِ  َكانُوا َما ِمنػْ
ية ىي ستهزاؤىم بعْب العذاب الذم كانوا بو يستهزئوف ك)ا١بٍىزىٍاءي ًمٍن ًجٍنًس اٍلعىمىٍل(، كىذه السخر ا

 اْلَمْكرُ  قُ َيَِي َوال﴿)مىٍن مىكىرى حىٍاؽى ًبًو مىٍكريهي( كقولو ف غرر الكم:  الٍب أكردهتم موارد ا٥بلكة،
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: تكشف اآلية عن سنن للا ُب األمم مع رسلهم كرساالهتم ،  فائدة، ّْفاطر/ ﴾ِبَِْىِلوِ  ِإالَّ  السَّيِّئُ 
َناؾَ  ِإنَّ ﴿كىي تسلية للنيب )ص( عن إيذاء قومو لو ، كىي بشارة لو ٕبسن العاقبة كقولو   َكَفيػْ

ف كمة كىي ال تتغّب كفقان ألىواء البعض ، كسنن للا تنطوم على ا٢ب .ٓٗا٢بجر/ ﴾اْلُمْستَػْهزِِئيَ 
اٍنىوي ٯبيٍرًٍم األيميويرى عىلىى مىٍا يػىٍقتىًضٍيوً غرر الكم  الى عىلىى مىٍا تىرتىًضٍيًو(. ،: )ًإفَّ للاى سيٍبحى

 ﴾أٌَُُْنِّثِنيَ ػَبهِجَخُ ًَبَٕ ًَْْقَ اٗظُوًُا صَُّْ األَهْعِ كِِ ٍِريًُا هَُْ﴿ - ٔٔ
عتبار ٤بعرفة سنن للا ستطبلع كالتدبٌر كاالء ا٤بستهزئْب ، سافركا ُب األرض لبلقل اي دمحم ٥بؤال

مسجلة ُب اآلاثر الشاخصة ، فأنظركا كأتملوا كإقرأكا التأريخ ماذا حٌل ابلكفرة ا٤بعاندين قبلكم من 
:  غرر الكمف، ِا٢بشر/ ﴾األَْبَصارِ  ُأوِل  َيَ  فَاْعَتِبُوا﴿العقاب األليم كأصبحوا عربة للمعتربين 

 ًمنٍ  اٍلميٍستىٍكربًينى  األيمىمى  أىصىٍابى  ٗبىا : )فىاٍعتىربيكإٜٔف هنج الببلغة خطبة، ٍعًتبىٍاري(صىلي االً ٍسًتٍبًصٍاًر ٰبىٍ )اًبالً 
 وََكافَ  قَػْبلُ  ِمنْ  َلْواخَ  الَِّذينَ  ِف  اّلِلَِّ  ُسنَّةَ ﴿كىمىثيبلتًًو( ، كقولو  كىكىقىائًًعوً  كىصىٍوالتًوً  للاً  أبىٍسً  ًمنٍ  قػىٍبًلكيمٍ 

ٍافى ًعبػٍرىةن لًٍلبىٍاًقٍْبى ، كىأىٍخسىري النٍَّاًس  ّٖاألحزاب/ ﴾َمْقُدوراً  َقَدراً  اّلِلَِّ  َأْمرُ  ٍاًضٍْبى كى ، كىمىٍن الى يػىتًَّعظي اًبٍلمى
ٍافى ًعبػٍرىةن لًلنٍَّاًس! ٰبث القرآف على قراءة التأريخ بوعي لتعرؼ من ا٤باضي سنن ا٢ب اضر كعرب مىٍن كى

اآلية تدعو إٔب السياحة ا٥بادفة كالسفر الواعي  -ٔفائدة:  .ا٤بستقبل ، كىالسًَّعٍيدي مىٍن ًإتػَّعىظى ًبغىٍّبًهً 
 .الذم يبعث على التفكر الذم يقٌرب اإلنساف من ربو ، كالذم ال يفكر يقوده الذين يفكركف

كٓب يقل )تفكركا(  )انظُُروا(قاؿ  -ٖ .ست مرات ُب القرآف الكرٙب اأَلْرِض( ِف  )ِسريُوا كجاء -ٕ
أراد أنظركا نظرة تفكر كتدبٌر حٌب يشَبؾ العامل ا٢بٌسي )البصر( ابلعامل العلمي )البصّبة( 

 ٍعًتبىٍاري ييفًيدي الًعٍصمىة()االً ف غرر الكم:  .فيحصل اإلعتبار
 اَُّنَِّٖ كِْوِ هَّْتَ ال اُْوَِْبَٓخِ ٌَِّّْ بََُِ ََُْغَْٔؼَنٌَُّْْ اُوَّؽَْٔخَ َٗلَِْوِ ػَََِ ًَزَتَ َُِِّوِ هَُْ ًَاألَهْعِ أٌََََُّادِ كِِ َٓب َُِْٖٔ هَُْ﴿ - ٕٔ

 ﴾ُّآِْنٌَُٕ ال كَيُْْ ؤَٗلََُيُْْ فََِوًُا
قل اي دمحم ٤بن الكائنات ٝبيعان خلقان كملكان كتصٌرفان ؟ كالسؤاؿ إلقامة ا٢بجة العلمية على الكٌفار 

لوجود الذم ىو أكرب من ظاىره ا٤بشهود ٗبا فيو من عجائب كأنظمة ىائلة كما شاهبهم ، فهذا ا
 )ُقلْ تدؿ على أنو كاحد ، كىو سؤاؿ لشدة كضوحو جاء للتوبيخ  –كغرائب، ككل شيء لو آية 

) سؤاؿ عاـ مطلوب من كلًٌ عاقل أف يسأؿى نفسو كأف ٯبيب عليو ، فا٤بالك ٥بذا الوجود ا٤بنظَّم  ّلِِلَِّ
ًنظًٌ 

ي
 َسأَْلتَػُهمْ  َولَِئنْ ﴿م ٥بذا الوجود كالقائم عليو ىو للا رب العا٤بْب ال شريك لو ُب سلطانو ، ىو ا٤ب

أكجب للا  الرَّْْحََة( نَػْفِسوِ  َعَلى )َكَتبَ ،  ِٓلقماف/ ﴾اّلِلَُّ  لَيَػُقوُلنَّ  َواأَلْرضَ  السََّمَواتِ  َخَلقَ  َمنْ 
ة إبرادتو ال يوجبها عليو موجب كال على نفسو الرٞبة إٯباب فضل ككـر كإحساف ، كتب الرٞب

يقَبحها عليو مقَبح إاٌل إرادتو الطليقة الكرٲبة ، كهبذه الرٞبة خلق الكوف كالكائنات ككلها تستغِب 
بو كال تستغِب عنو ، كترغب إليو كال ترغب عنو ، كىذه الرٞبة عامة تناؿ كل ٨بلوؽ بر كفاجر 

و سبقت غضبو فبل تغلقوا أبواب سعة رٞبتو سبحانو كمؤمن ككافر كرٞبتو كسعت كلَّ شيء ، كرٞبت
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: )بًبىٍذًؿ الرٍَّٞبىًة تيٍستػىنػٍزىؿي ف غرر الكم ٔٓاألعراؼ/ ﴾اْلُمْحِسِنيَ  ِمنْ  َقرِيبٌ  اّلِلَِّ  َرْْحَةَ  ِإفَّ ﴿بذنوبكم 
الذم الرٍَّٞبىةي( ، كرٞبة للا إبفاضة النعمة على مستحقها كإيصاؿ الشيء إٔب كمالو كجبللو كٝبالو 

 ِإىَل  لََيْجَمَعنَُّكمْ )يليق بو كالـز ذلك أف ٯبمعكم ليـو ا٢بساب ، فكأنو قيل كما تلك الرٞبة ؟ فقيل 
ليناؿ كل ذم حق حقو ، ابلقسم كنوف التوكيد إشارة إٔب أف البعث أمر كتبو للا  (اْلِقَياَمةِ  يَػْوـِ 

عث كا٢بساب كا١بزاء ىو رٞبة من سبحانو كتعأب على نفسو كما كتب الرٞبة على نفسو ، كإٌف الب
 .رٞبة للا، ألنو أساسو العدؿ كالرٞبة

، ُٔٓاألعراؼ/ ﴾َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسَعتْ  َوَرْْحَِت ﴿،  ْٓاألنعاـ/ ﴾الرَّْْحَةَ  نَػْفِسوِ  َعَلىربكم  َكَتبَ ﴿
أصدؽ ا٤بخربين كقد أقاـ كىذا قسم منو سبحانو كىو  ِفيِو( رَْيبَ  ال اْلِقَياَمةِ  يَػْوـِ  ِإىَل  )لََيْجَمَعنَُّكمْ 

على ذلك من ا٢بجج ما ٯبعلو حق اليقْب ، كمن مظاىر رٞبة للا ليحشرنكم من قبوركم مبعوثْب 
، الذم ال شك فيو ليجازيكم  ٔا٤بطففْب/ ﴾اْلَعاَلِميَ  ِلَربِّ  النَّاسُ  يَػُقوـُ  يَػْوـَ ﴿إٔب يـو القيامة 

إلنساف ىدفان ساميان ، كيقرر العدالة كا٢بكم أبعمالكم، كىذا اليـو ا٢بقيقة الكربل ٲبنح حياة ا
ريكياٍ ٚ٘ٔف هنج الببلغة خطبة،  ُْالرعد/ ﴾ِلُْكِموِ  ُمَعقِّبَ  ال ََيُْكمُ  َواّلِلَُّ ﴿اب٢بق   تػيٍفحىصي  يػىٍومىان  : )ًإٍحذى

ٍاؿي  ًفٍيوً  ( ، كُب ذلك ًفٍيوً  كىتىًشٍيبي  ،الزًٌٍلزىٍاؿي  ًفٍيوً  كىيىٍكثػيري  ،األىٍعمى اليـو ا٤بؤٌكد يقتص للا للمظلـو  األىٍطفىٍاؿي
من الظآب كٯبازم ا٤بسيء على السيئة ٗبثلها كاسن على ا٢بسنة بعشر أمثا٥با كلوال ذلك اليـو 
لذىب ا٢بق ىدران ، كلوال ىذا اليـو ا٢باسم ألصبحت ا٢بياة لغزان مبهمان ال ٰبلو شيء إاٌل اإلٲباف 

 يُػْؤِمُنوَف( ال فَػُهمْ  أَنُفَسُهمْ  َخِسُروا )الَِّذينَ ، ِٗاألعراؼ/ ﴾تَػُعوُدوفَ  َبَدَأُكمْ  َكَما﴿بيـو القيامة 
ُب الدنيا قبل اآلخرة كٓب يعودكا ٲبلكوهنا فهم ال يذكقوف حبلكة اإلٲباف أبدان  أىنفيسىهيمٍ  خىًسريكا الًَّذينى 

سارة بل أذاقوىا مرارة الكفر كلوعة العناد فهم ال يصدقوف اب٢بق كا٢بقيقة فهم ا٣باسركف، خ
األنفس أكرب خسارة تبدأ إبفساد فطرهتا كحرماهنا من ىداية للا كلذة طاعتو كحرموا نعمٍب العقل 

عتدائها على حق للا كحقوؽ الناس اكالعلم ، كبذلك فقد خسركا أنفسهم ، كعيشها على ا٢براـ ك 
عن اإلماـ ،  ّٔاألحزاب/ ﴾يناً ُمبِ  َضبلالً  َضلَّ  فَػَقدْ  َوَرُسوَلوُ  اّلِلََّ  يَػْعصِ  َوَمنْ ﴿، فعاشت الضبلؿ 

ٍل تىضيرُّهي الضَّبلىلىةي بو  ستقيممىٍن الى يى )علي )ع(:  م ٕبرماهنا ، الذين خسركا أنفسهِّٗ/ٕٕالبحار (ا٥ٍبيدى
َفَمْا طمئناف فلم يستفيدكا من عقو٥بم كمن منظومة ا٤بعلومات الواسعة حو٥بم، نعمة اإلٲباف كلذة اال

كىذا الضبلؿ أخذ نفوسهم  َوِىَي نَػْفِسْي؟! ،َوَأْخَسَر َأَىمَّ َشْيءٍ  ،ُكلَّ َشْيءٍ   اْلَفْاِئَدُة َأْف َأْرَبحَ 
 ِّاألنفاؿ/ ﴾أَلمْسََعُهمْ  َخرْياً  ِفيِهمْ  اّلِلَُّ  َعِلمَ  َوَلوْ ﴿فقبلت ا٣ببيث الفاسد كرفضت الطٌيب ا٤بستقيم 

: إف تدبٌر ىذه فائدة .َُٓالكهف/ ﴾َوْزنً  َياَمةِ اْلقِ  يَػْوـَ  ََلُمْ  نُِقيمُ  َفبل َأْعَماَُلُمْ  َفَحِبَطتْ ﴿ ، كقولو
طمئناف ال اا٢بقيقة على النحو الدقيق ليدع القلب ُب دىشة كعجب ، كما يدعو ُب ركح كراحة ك 
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: )لىٍو ٓبٍى يىكيٍن لىنىٍا مىعىٍاده نػىٍرجيوي ًفٍيًو ا٣بٍىيػٍرىٍاًت  قاؿ أفبلطوف .تبلغ الكلمات أف تصٌور جوانبو كحاالتو
اٍنى  ٍاًف !(لىكى ٍافى اٍلًقٍردي أىٍفضىلى ًمنى اإًلٍنسى نٍػيىٍا فػيٍرصىةي األىٍشرىٍاًر ، كىكى  .ٍت الدُّ
 ﴾اُْؼَُِِْْ أََُِّْغُ ًَىٌَُ ًَاُنَّيَبهِ اََُِِّْْ كِِ ٌٍَََٖ َٓب ًََُوُ﴿ - ٖٔ

تحرؾ ستقٌر كىدأ ، ىو للا مالك ا٢بركة كالسكوف ، كذكر الساكن كأراد بو الساكن كا٤با:  َسَكنَ 
سىكىنى كٙبرؾ( كذكر الساكن دكف ا٤بتحرؾ ألنو أعم كأكثر ، ألف عاقبة كل ٙبرؾ  مىا ٗبعُب )لىوي 

ستقر كسكن ُب الليل ا:  عز كجل ما املعىن .سكوف، كمن السكوف ٙبصل القدرة على ا٢بركة
ل كالنهار  كالنهار ، للداللة على عمـو ا٤بلك لكل كائن أينما كاف ُب كلًٌ زماف كمكاف كُب اللي

كا٤بهد للخبلئق ٲبنحوهنم السكينة كالطمأنينة ، بعض ا٣ببلئق يلتمس السكينة ُب الليل كالبعض 
اآلخر يلتمسها ُب النهار ، ا١بميع خلقو كخاضعوف لتدبّبه كتصرفو كقهره كلو النظاـ ا١بارم على 

ختبلؼ اللغات اات على كىو السميع ١بميع األصو  اْلَعِليُم( السَِّميعُ  )َوُىوَ ا١بميع بقدر سعتو 
ٗبا كاف كما يكوف كما ٓب يكن لو كاف كيف كاف يكوف ،  )اْلَعِليُم(كا٢باالت بتفنن ا٢باجات 

كا٤بطٌلع على الظواىر كالبواطن ، كيعلم السٌر كأخفى ، كيعلم حركة النملة الصغّبة الضعيفة على 
ؾ حاجاهتا كيعلم ما تفعل صخرة سوداء ُب ظلمة الليل الساكن ُب كادو سحيق صامت كإنو ليدر 

، كالتعقيب ْالسجدة/ ﴾اأَلْرضِ  ِإىَل  السََّماءِ  ِمنْ  اأَلْمرَ  يَُدبِّرُ ﴿ىي كغّبىا كيدبر أمرىا كقولو 
 : )الى ٚٗٔف هنج الببلغة خطبة -ٔفائدة:  .يفيد اإلحاطة الكاملة بكل ا٣ببلئقاْلَعِليُم(  )السَِّميعُ 

بىًغي  يػىتػىوىاضىعيوا أىفٍ  عىظىمىتيوي )سبحانو( مىا يػىٍعلىميوفى  الًَّذينى  رًفٍػعىةى  فىًإفَّ  ،يػىتػىعىظَّمى  أىفٍ  اَللًَّ  عىظىمىةى  عىرىؼى  ًلمىنٍ  يػىنػٍ
كقٌدـ الليل على النهار ألف الليل لعبادة للا تعأب كالقرب منو ، كالنهار ٣بدمة ا٣بلق ،  -ٕ .لىوي(

لىةي  يػٍره  رً اٍلقىدٍ  كمعارج األنبياء كانت ابلليل ، كالقدر ُب لىيػٍ كليس ُب النهار  شىٍهرو  أىٍلفً  ًمنٍ  ُب الٌليل خى
، كللا تعأب مالك ٝبيع التحوالت كالتبدالت من السكوف إٔب ا٢بركة )كابلعكس( كمن النـو إٔب 
اليقظة )كابلعكس( كمن ا٢بياة إٔب ا٤بوت ، كمن ا٤بوت إٔب ا٢بياة مرة أخرل كُب ذلك إثبات 

 للمعاد إٔب يـو القيامة.
 ًَال ؤٍَََِْْ َْٖٓ ؤًٍَََّ ؤًٌََُٕ ؤَْٕ ؤُِٓوْدُ بِِِّٗ هَُْ ُّـْؼَُْ ًَال ُّـْؼُِْ ًَىٌَُ ًَاألَهْعِ أٌََََُّادِ كَبؿِوِ ًَُِّْبً ؤَرَّقِنُ اَُِّوِ ؤَؿَْْوَ هَُْ﴿ - ٗٔ

 ﴾أُُْشْوًِِنيَ ِْٖٓ رٌٌَََُّٖٗ
فهاـ للتوبيخ كاإلنكار كىو أبلغ من سائر ست: موجد من العدـ ، اال فَاِطر: معينان كمعبودان ،  َولِّياً 

ألفاظ النفي ُب إظهار الوالء ا٣بالص  كالثبات عليو كفيو إنكار ٤بواالة غّب للا ، كُب ىذه العملية 
إ٘ب ال أٚبذ كليان  :املعىن .إاثرة للعقل كٙبريك للوجداف إلتباع ىدل للا كاإلعراض عن ىول النفس

 ذىاٍتًوً  عىلى )دىؿَّ  من دعاء الصباح لئلماـ علي )ع(: ،أستعْب بو غّب للاكرابن كمعتمدان أعتمد عليو ك 
اٍتًوً  ٍيًفٌياٍتًًو، ميبلءىمىةً  عىنٍ  كىجىلَّ  ٨بىٍليويقىاٍتًوً  ٦بيىاٍنىسىةً  عىنٍ  كىتػىنػىزَّهى  ًبذى  كىبػىعيدى  الظُّنيوفً  خىطىرىٍاتً  ًمنٍ  قػىريبى  مىنٍ  ايىٍ  كى
ٍافى  ٗبىاٍ  كىعىًلمى  اٍلعيييوفً  ٢بىىظٍاتً  عىنٍ  يىكيوفى( تلك القدرة الٍب صنعت كٌل شيء إبتقاف ُب ىذا  أىفٍ  قػىٍبلى  كى
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 َواأَلْرِض( السََّمَواتِ  )فَاِطرِ الوجود ا٤ببِب على ا١بماؿ كالكماؿ كا١ببلؿ ُب ٠باكاتو كأرضو 
 َوَما﴿النعم يرزؽ كال ييرزؽ كىو مصدر  يُْطَعُم( َوال يُْطِعمُ  )َوُىوَ كمبدعهما على غّب مثاؿو سابق 

، كىو الذم يقيوت ا٤بخلوقات كيطعمها كٲبدُّىا ٗبا ٰبفظ  ّٓالنحل/ ﴾اّلِلَِّ  َفِمنْ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِبُكمْ 
 َأُكوفَ  َأفْ  أُِمْرتُ  ِإّنِ  )ُقلْ كجودىا فضل منو سبحانو ، ا٤بستغِب عن كلًٌ عوف كالغِب عن كلًٌ ٨بلوؽ 

رتضى ام ألمر للا كألتـز ٗبنهجو ك يتسلخضع للمىٍن  أىكَّؿى  كيوفى أى  قل أمر٘ب ريب أىفٍ  َأْسَلَم( َمنْ  َأوَّؿَ 
كأمرت أف أكوف أكؿ من أخلص  ،ُِالزمر/( كىأيًمٍرتي أًلىٍف أىكيوفى أىكَّؿى اٍلميٍسًلًمْبى كقولو )ٕبكمو  
ينُ  ّلِِلَِّ  َأال﴿العبادة   .ّالزمر/ ﴾اْْلَاِلصُ  الدِّ

ـي اإًلٍخبلىًص عن النيب )ص( ٍاًرـٍ(ٍجًتنى اً : )ٛبىىٍا كمعُب اإلسبلـ ىنا  ّْْٗٗكنز العماؿ خرب  ٍابي اٍلمىحى
ا٣بضوع كالتسليم  ٮبا من لواـز العبودية كالٍب منها رفض منهج التبعية لؤلنظمة الوضعية البعيدة 

أف ال ندعو إٔب دعوة صا٢بة إال كٌنا أكؿ ا٤بؤمنْب هبا  وىذا يعلمناعن للا بكل مظاىرىا الطاغوتية 
على هنجها ، كأف نفعل ما نقوؿ كال نقوؿ ما ال نفعل ، ٕبيث تتطابق أفعالنا مع أقوالنا  كالسائرين

 ال َما تَػُقوُلوفَ  لَِ  َآَمُنوا الَِّذينَ  أَيػ َها َيَ ﴿،  ُٖؽ/ ﴾َعِتيدٌ  رَِقيبٌ  َلَدْيوِ  ِإالَّ  قَػْوؿٍ  ِمنْ  يَػْلِفظُ  َما﴿
 َأْسَلَم( َمنْ  )َأوَّؿَ :  واملعىن،  ّ-ِالصف/ ﴾تَػْفَعُلوفَ  ال َما ُقوُلواتػَ  َأفْ  اّلِلَِّ  ِعْندَ  َمْقتاً  َكبُػرَ  ، تَػْفَعُلوفَ 

على إطبلؽ معناىا، كأمرت ابإلسبلـ كالتسليم كا٣بضوع  كلدينو كىي من لواـز العبودية كيتحقق 
فيها أىداؼ العبادة ، ٕبيث ال يكوف ذلك موقف أك كبلـ أك إتباع أك إنتماء خارج نطاؽ أمر للا 

ستسبلـ خاضع خاشع ، فهو أكؿ من يبادر قبل غّبه ، او ، بل أف يكوف كيانك كلو  ُب كهني
 يهدي ِللَِّت )كىو مدرسة تربوية عالية ا٤بضامْب ، ليكوف كل مؤمن مشركع مبادرة حضارية عامة 

 تعأب ستسلم كخضع ألمر للاا، كإٌ٘ب أمرت أف أكوف ُب ا٤برتبة األكٔب من بْب كافة من  (َأقْػَوـُ  ِىيَ 
كرضي ٕبكمو من السابقْب كالبلحقْب، كتسابق ُب ا٣بّبات ال يسبقكم ابلعمل بو غّبكم ، كأكؿ 
ا٤بؤمنْب بو كأكؿ العاملْب كأكؿ الٌداعْب ا٤بخلصْب اجملاىدين فيو ، كأسرع الناس ُب ٞبايتو كرعايتو 

 فَػْليَػْعَملْ  َىَذا ِلِمْثلِ ﴿،  ِٔا٤بطففْب/ ﴾اْلُمتَػَناِفُسوفَ  فَػْليَػتَػَناَفسْ  َذِلكَ  َوِف ﴿كالتضحية ُب سبيلو 
كٰبذر للا اإلنساف ُب مشركعو النهضوم  اْلُمْشرِِكَي( ِمنْ  َتُكوَننَّ  )َوال،  ُٔالصافات/ ﴾اْلَعاِمُلوفَ 

ْرؾَ  ِإفَّ ﴿ا٤بتسابق اب٣بّبات من ٨باطر الشرؾ ا٣بفي كا١بلي  ، الذم  ُّلقماف/ ﴾َعِظيمٌ  َلظُْلمٌ  الشِّ
 اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿،  َأْسَلَم( َمنْ  )َأوَّؿَ كيكدًٌر صفاء النفس كيعيق من تطبيق مشركع كمبادرة يضع العراقيل 

 .ُُٔالنساء/ ﴾َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدوفَ  َما َويَػْغِفرُ  ِبوِ  ُيْشَرؾَ  َأفْ  يَػْغِفرُ  ال
 ﴾ػَظٍِْْ ٌٍَّّْ ػَنَاةَ هَثِِّ ػَظَْْذُ بِْٕ ؤَفَبفُ بِِِّٗ هَُْ﴿ - ٘ٔ

رسولو الكرٙب أف يقوؿ أبنو ليس مستثُب من قوانْب للا ، كىذا أتكيد مبدأ ا٤بساكاة بْب  أيمر للا
متياز كحقوؽ مقدسة ألم إنساف إاٌل ٗبا يقدمو من خدمة تنفع الناس االناس ٝبيعان أماـ للا ببل 

سبلـ ُب كاقعو ، عدؿ ، كىذا ىو اإل ُٕاألنعاـ/ ﴾اْلَعاَلِميَ  ِلَربِّ  لُِنْسِلمَ  َوأُِمْرنَ ﴿كترضي للا 
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 ََيَْشى ِإمنََّا﴿حَباـ ٢بقوؽ اإلنساف ، كلكن أيٌب ا٣بوؼ من للا على قدر العلم بعظمتو اكمساكاة ك 
عن اإلماـ الصادؽ ، كا٣بوؼ من للا خوؼ ىيبة ال خوؼ رىبة ،  ِٖفاطر/ ﴾اْلُعَلَماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  اّلِلََّ 
ـى لىٍو خىٍاؼى اً )ًمٍسًكٍْبه  )ع( يػٍعىان ، كىلىٍو خىٍاؼى للا ُبٍ  النَّارً  ًمنى  ٍبني آدى ٍا ٝبًى ٍا ٱبىىٍاؼي ًمنى اٍلفىٍقًر ألىًمنػىهيمى كىمى

ٍارىٍيًن( ٍلقىوي ُبٍ الظٍَّاًىًر لىسىعيدى ُبٍ الدَّ ٍا ٱبىىٍاؼي خى : فعلى كلًٌ إنساف فائدة ،ّّٓتنبيو ا٣بواطر صاٍلبىٍاًطٍن كىمى
النيب )ص( كال ٨بلص منو إاٌل برٞبة للا كتناؿ رٞبتو سبحانو  أف ٱباؼ من عذاب للا مثل ما ٱبافو

 (!في خى تى فػى  ني مى ، كال أتى ني مى أتى  فٍ )خً ف غرر الكم:  .بطاعتو
 ﴾ أُُْجِنيُ اُْلٌَْىُ ًَمَُِيَ هَؽَِٔوُ كَوَلْ ٌََّْٓئِنٍ ػَنْوُ ُّظْوَفْ َْٖٓ﴿ - ٙٔ
للا برٞبتو من الفزع األكرب كمن ٪با منو فقد ، من ٰبٌوؿ عنو العذاب فقد ٪باه : ييبعىدُيْصَرؼْ     

كلُّ من ٱباؼ أىواؿ يـو القيامة كرىبة جهنم ، يرل النجاة منها رٞبة ، من يرحم   .دخل ا١بنة
 النَّارِ  َعنْ  زُْحزِحَ  َفَمنْ ﴿فمن انلتو رٞبة للا فقد ٪با بوضوح  اْلُمِبُي( اْلَفْوزُ  )َوَذِلكَ نفسو يرٞبو للا 

عن النيب  ؟ يبًٌ  رى ًِب ٞبىى رٍ يػى  أفٍ  به حً ، قاؿ رجله للنيب )ص( أي  ُٖٓآؿ عمراف/ ﴾فَازَ  فَػَقدْ  نَّةَ اجلَْ  َوُأْدِخلَ 
ٍلقى للًا يػىٍرٞبىيكى للاي(  )ص( ٍم نػىٍفسىكى كىًإٍرحىٍم خى  اّلِلََّ  َوَأِطيُعوا﴿، ُْْْٓكنز العماؿ خرب: )ًإٍرحى

: )كىالًَّذٍم نػىٍفًسٍي بػىيىًدًه مىٍا ًمنى النٍَّاًس أىحىده وعنو )ص( .ُِّآؿ عمراف/ ﴾تُػْرَْحُوفَ  َلَعلَُّكمْ  َوالرَُّسوؿَ 
ًلًو ، قىاٍليويٍا كىالى أىٍنتى ايىٍ رىسيويؿى للًا؟ قىٍاؿى )ص(: كىالى أىانٍى ًإاٌل أىٍف يػىتػىغىمَّدى  ٘بى للاي ًبرىٍٞبىةو ًمٍنوي يىٍدخيلي ا١بٍىنَّةى ًبعىمى

)   .ٔٓاألعراؼ/ ﴾اْلُمْحِسِنيَ  ِمنْ  َقرِيبٌ  اّلِلَِّ  َرْْحَةَ  ِإفَّ ﴿، ُٗص٦ْبمع البياف كىفىٍضلو
 ﴾ هَلِّوٌ شَِْءٍ ًَُِّ ػَََِ كَيٌَُ ثِقَْْوٍ ََََّْْٔيَ ًَبِْٕ ىٌَُ بِالَّ َُوُ ًَبشِقَ كَال ثِؼُوٍّ اَُِّوُ ََََّْْٔيَ ًَبِْٕ﴿ - ٚٔ

عأب كإرادتو ا٢باكمة على  عرض لقدرة للا ت .: ٤بس الشيء برفق كتستعمل ُب ا٣بّب كالشر املس
كلًٌ شيء ُب منح النًٌعم كمنعها ، كأنو بيده النفع كالضر كإف أقسى ما يصيب اإلنساف من ضرٌو من 

. ك٫بوه ىو ٤بسة خفية من صنع الناس ، ٧بفوفة برٞبة للا .أٓب أك خوؼ أك مرضو أك فقرو أك حزفو 
للا عنك بتيسّب لك األسباب الٍب كلطفو كلوال ذلك ٤با إحتملها بشر ، كىو إما أف يكشفو 

تكشفو كإما أف يكشفو بلطفو ككرمو بغّب عمل منك ، حٌب الدكاء الذم يشفيك من مرضك 
 َفبل﴿كصحةو كغُب كقوةو كجاه ك٫بوه   ِبَرْيٍ( ََيَْسْسكَ  )َوِإفْ كالطبيب الذم عا١بك ٮبا من خلق للا 

يك كما قدر على إعطائو إاٌيؾ كا٣بّب ىو كل ، فهو قادر على حفظو علَُٕيونس/ ﴾ِلَفْضِلوِ  رَادَّ 
فكل خّب على إطبلقو ىو  َقِديٌر( َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى )فَػُهوَ من كاف فيو منفعة ُب ا٢باضر أك ا٤بستقبل 

 َشْيءٍ  ُكلَّ  ِإنَّ ﴿قطرة من فضل للا ٧بفوفة ٕبكمتو كتقديره ، فيكوف الضر كا٣بّب مقٌدر ٗبقادير 
  .ْٗقمر/ال ﴾ِبَقَدرٍ  َخَلْقَناهُ 
فعلى ا٤بؤمن الصادؽ ُب إٲبانو أالَّ يطلب شيئان من أمور الدنيا كاآلخرة من كشف ضر  -ٔ: فائدة

كصرؼ عذاب أك إٯباد خّب كزايدة بركة إال من للا تعأب كحده دكف غّبه من الشفعاء كاألكلياء 
كٲبكن أف يكوف األنبياء  كالصا٢بْب الذين ال ٲبلكوف ألنفسهم نفعان كال ضران إال إبذف للا تعأب ،
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كاألكلياء )ع( كسائل رٞبة إٔب للا ككسائط خّب كشفاعة إليو عز كجل يتوسل الناس ٔباىهم عند 
 ِف  َوَجاِىُدوا اْلَوِسيَلةَ  ِإلَْيوِ  َوابْػتَػُغوا اّلِلََّ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػ َها َيَ ﴿للا لقضاء حوائجهم كقولو 

ك٪باح كلًٌ شيء ُب ا٢بياة الدنيا ك االخرة ىو إتقاف  -ٕ .ّٓا٤بائدة/ ﴾تُػْفِلُحوفَ  َلَعلَُّكمْ  َسِبيِلوِ 
قتضتها سنة للا ُب ا، كمراعاة األسباب الٍب  ّٗالنجم/ ﴾َسَعى َما ِإالَّ  ِلئِلنَسافِ  َلْيسَ  َوَأفْ ﴿العمل 

 .ا٣بلق كدٌؿ عليها الشرع كىدل إليها العقل
: ييقصد بو سلب النعمة ضمن قانوف األسباب  ؟! اجلوابكيف ينسب الشّر إىل هللا تعاىل  -ٖ

اً  َيكُ  لَْ  اّلِلََّ  ِبَِفَّ  َذِلكَ ﴿،  ِٖإبراىيم/ ﴾ُكْفراً  اّلِلَِّ  نِْعَمةَ  َبدَُّلوا﴿كا٤بسببات كقولو   أَنْػَعَمَها نِْعَمةً  ُمَغريِّ
ُوا َحَّتَّ  قَػْوـٍ  َعَلى  اجْلُوعِ  لَِباسَ  اّلِلَُّ  فََأَذاقَػَها اّلِلَِّ  ِِبَنْػُعمِ  َفَكَفَرتْ ﴿،  ّٓاألنفاؿ/ ﴾ِِبَنُفِسِهمْ  َما يُػَغريِّ

، كإ٭ٌبا خٌص رسوؿ للا ابلذكر ألنو مع علو منزلتو ٓب يقدر على كشف الضر  ُُِالنحل/ ﴾َواْْلَْوؼِ 
الذم يصيبو فغّبه عاجز عن كشفو بطريق أكٔب  كمنو يستفاد أف ما يصيبو اإلنساف من أنواع ان 

 َكَسَبتْ  فَِبَما ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  َأَصاَبُكمْ  َوَما﴿ تعأب بسبب سوء تصرؼ اإلنساف إ٭ٌبا ىو من للا
ألف الضٌر كالشر ما ٲبؤل  ملاذا قّدـ الضّر على اْلري ؟،  َّالشورل/ ﴾َكِثريٍ  َعنْ  َويَػْعُفو أَْيِديُكمْ 

ما ييذىل عن للا كيغفلي  مشاعر اإلنساف خوفان من للا تعأب كتعلقان بو ، فإف اإلنساف ُب ا٣بّب كثّبان 
 اإِلنَسافِ  َعَلى أَنْػَعْمَنا َوِإَذا﴿عن ذكره ، كلكنو ُب حاؿ الشدة كالضر يذكر للا كيدعوه كيتعلق بو 

، كإهنا لنعمة تلك الشدائد الٍب توجو ّٖاإلسراء/ ﴾يَػُئوساً  َكافَ  الشَّر   َمسَّوُ  َوِإَذا جبَانِِبوِ  َوَنََى َأْعَرضَ 
 رَب كَ  َوَما﴿، كإٌف للا سبحانو كتعأب الغِب الرحيم ال يريد الضٌر ألحد من عبادهاإلنساف إٔب للا

 )الكذكر ُب الضر أنو  َقِديٌر( َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى )فَػُهوَ ، كذكر للا ُب ا٣بّب ِٗؽ/﴾ِلْلَعِبيدِ  ِبَظبلَّـٍ 
البة على إرادتو إليصاؿ ا٤بضار ، للداللة على أٌف إرادة للا إليصاؿ ا٣بّبات غ ُىَو( ِإالَّ  َلوُ  َكاِشفَ 

للداللة على القلة أم أٌف ما يصيب اإلنساف  ََيَْسْسَك( )ِإفْ كعرٌب عن إصابة الضرًٌ كا٣بّب اب٤بس 
 ﴾الطَّيِّبِ  ِمنْ  اْْلَِبيثَ  اّلِلَُّ  لَِيِميزَ ﴿ختبار ستحقاؽ إنو لبلمن ضر أك خّب شيءه يسّب كأقل من اال

على الضٌر الذم يشعر أب٤بو الفرد أك اجملتمع كمساس ا٣بّب الذم  ، كأٌف داللة ا٤بساسّٕاألنفاؿ/
 .ٰبس بلذتو الفرد كاجملتمع

 ﴾اُْقَجرِيُ اُْؾٌَُِْْ ًَىٌَُ ػِجَبكِهِ كٌَْمَ اُْوَبىِوُ ًَىٌَُ﴿ - ٛٔ
: من القهر ابلقدرة كالغلبة ، مع الذلة للمقهور ، إنٌو تصوير متحرؾ لقهره كعلوه سبحانو  اْلَقاِىرُ 

، فبل يعمل أحد منهم عمبلن من  ُٔالرعد/ ﴾اْلَقهَّارُ  اْلَواِحدُ  َوُىوَ ﴿م ٙبت تسخّبه كتدبّبه كإهنٌ 
دكف إذنو ال يعجزه شيء ، كأكجدىم دكف إرادهتم كقهرىم اب٤بوت كالفناء كإرادة للا فوؽ إرادهتم 

للاي يػىٍفعىلي مىٍا ييرًٍيدي( ، )عىٍبًدٍم أىنٍ  ِٗالتكوير/ ﴾اّلِلَُّ  َيَشاءَ  َأفْ  ِإالَّ  َتَشاُءوفَ  َوَما﴿ تى تيرًٍيدي كىأىانٍى أيرًٍيدي كى
فا تعأب ىو القاىر كغّبه مقهور كاف ىو ا٤بستحق للعبادة ٕبق ، بعد أف أثبت للا كماؿ القدرة 
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على ٝبيع عباده مع كماؿ  ِعَباِدِه( )فَػْوؽَ ستعبلء لنفسو ، ىنا أثبت ٥با كماؿ السلطاف كا٥بيبة كاال
كالرٞبة ايطة ٖبفااي األمور ، كىو الذم خضعت لو الرقاب كذٌلت لو ا١ببابرة كعنت لو  ا٢بكمة

ُب ٝبيع أفعالو فيما أمر كهنى كأاثب كعاقب كفيما  اْلَِكيُم( )َوُىوَ الوجوه كقهر كٌل شيء كغلبو 
ن أف يتخذ أكلياء ٗبواضع األشياء كا٤بطٌلع على خفااي األمور فبل ينبغي للمؤم )اْْلَِبرُي(قٌدر كدبٌر 

 َكْشفَ  ََيِْلُكوفَ  َفبل ُدونِوِ  ِمنْ  َزَعْمُتمْ  الَِّذينَ  اْدُعوا ُقلْ ﴿من دكف للا ا٤بقهورين ٙبت سلطانو 
: كٲبكن إٚباذ ركضات أكلياء للا أماكن  ومن اجلدير ذكره،  ٔٓاإلسراء/ ﴾ََتِْويبلً  َوال َعنُكمْ  الض رِّ 

كىم كسائل شريفة للقرىب منو عز كجل لقضاء حوائج ا٤بؤمنْب العبادة كالدعاء للا ٔباىهم عنده 
 دعاء أىل البيت )ع( من، كما جاء  ُِالكهف/ ﴾َمْسِجداً  َعَلْيِهمْ  لَنَػتَِّخَذفَّ ﴿كشفعاء للداعْب كقولو 

بىٍت ديعىاًٍئيى عىٍنكى  اٍنىٍت ذينػيوييبٍ قىٍد أىٍخلىقىٍت كىٍجًهيى ًعٍندىؾى كىحىجى فىصىلًٌ عىلىى ٧بيىمَّدو كىآًؿ  : )اللَّهيمَّ ًإٍف كى
( ، كيبقى للا عز كجل ىو ا٥بدؼ كالغاية ُب العبادة كالدعاء  ٧بيىمَّدو كىًإٍستىًجٍب ٕبٍ ايىٍ رىبًٌ هًبًٍم ديعىاًٍئيى

ليس سلطاف للا سبحانو القائم كالقاىر فوؽ عباده اآلخذ  فائدة، أينما كانت العبادة كالدعاء ، 
 ﴾قَاِىُروفَ  فَػْوقَػُهمْ  َوِإنَّ ﴿طاف ا٤بستبد الظلـو ا١بهوؿ كقوؿ فرعوف على جوارحهم ليس ابلسل

، كإ٭با ىو سلطاف قائم ابلعدؿ كا٢بكمة كالعلم كالقدرة ، فهو سلطاف القوة كالرٞبة  ُِٕاألعراؼ/
ايلركعة ا١بماؿ كالكماؿ كا١ببلؿ عندما تندمج القوة القاىرة مع الرٞبة كاإلحساف  .كاإلحساف

 .امركالفضل الغ
 َُزَشْيَلًَُٕ ؤَئِنٌَُّْْ ثََِؾَ ًََْٖٓ ثِوِ ألُٗنِهًَُْْ اُْوُوْإُٓ ىَنَا بََُِِّ ًَؤًُؽَِِ ًَثَْْنٌَُْْ ثَْْنِِ شَيِْلٌ اَُِّوُ هَُْ شَيَبكَحً ؤًَْجَوُ شَِْءٍ ؤَُُّ هَُْ﴿-ٜٔ

 ﴾رُشْوًٌَُِٕ َِّٓٔب ثَوُِءٌ ًَبَِّٗنِِ ًَاؽِلٌ وٌبَُِ ىٌَُ بََِّٗٔب هَُْ ؤَشْيَلُ ال هَُْ ؤُفْوٍَ آُِيَخً اَُِّوِ َٓغَ ؤََّٕ
: إٌف مشركي قريش قالوا للنيب )ص( إٌف اليهود كالنصارل ال يشهدكف لك ابلنبوة  أسباب النزوؿ

قل ٥بم اي دمحم أم شيء أعظم شهادة حٌب يشهد ٕب أب٘ب  .فأران من يشهد لك هبا فأنزؿ للا اآلية
َنُكْم( بَػْيِِن  َشِهيدٌ  اّلِلَُّ  )ُقلْ صادؽ ُب دعول النبوة ؟  قل ٥بم للا أكرب شهادة فشهادتو أكرب من  َوبَػيػْ

شهادة ا٣بلق ، كىو شاىد تعلو شهادتو كل شهادة ، للا يشهد ٕب ابلرسالة كالنبوة ككفى اب 
ىاداين كشهيدان كال شهادة بعد شهادتو تعأب ، كشهادة للا يقـو عليها الوجود كلو ألف شهادة آايتو 

 ِإَلَّ  )َوُأوِحيَ ُب القرآف كآايتو ُب األكواف كآايتو ُب العقل كالوجداف كُب نفس كٌل إنساف مفٌكر. 
كللا تعأب يشهد أبنو أكحى القرآف للرسوؿ ٤بصلحتكم ليقـو  بَػَلَغ( َوَمنْ  ِبوِ  ألُنِذرَُكمْ  اْلُقْرآفُ  َىَذا

آ٘ب من األمم األخرل ، فيكوف القرآف إبنذار ىذه األمة ا٤بخاطبة كغّبىا ٩بن بلغو ا٣بطاب القر 
أكرب شاىد كدليل ببلغي معجز من للا تعأب على صدؽ نبوة دمحم )ص( ، كقد ٙبٌدل كما يزاؿ 

ستفهاـ توبيخ كإنكار ،  ا ُأْخَرى( آَِلَةً  اّلِلَِّ  َمعَ  َأفَّ  لََتْشَهُدوفَ  )أَئِنَُّكمْ يتحدل كل جاحد كمعاند 
 ال )ُقلْ ضوح األدلة كقياـ ا٢بجة على كحدانية للا عز كجل كيف ٘بعلوف مع للا شركاء بعد ك 

ٗبا شهدًب بو كال أجعل مع للا إ٥بان آخر فوازف بْب شهادة رب العا٤بْب كىي أكرب شهادة ،  َأْشَهُد(
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َا )ُقلْ كشهادة أزكى ا٣بلق كىي أصدؽ شهادة ا٤بؤيدة ابلرباىْب القاطعة على توحيد للا كحده   ِإمنَّ
 )َوِإنَِِّن قتداء بو ال شريك لو ُب ألوىيتو ىذا ىو التوحيد ا٣بالص الذم أمران للا ابال َواِحٌد( ِإَلوٌ  ُىوَ 

ْرؾَ  ِإفَّ ﴿ ُتْشرُِكوَف( ممَّا َبِريءٌ  ، كإ٭با يتربأ خط التوحيد الصاُب من  ُّلقماف/ ﴾َعِظيمٌ  َلظُْلمٌ  الشِّ
ْب خٌطي ا٢بق كالباطل كال ٲبكن أف خط الشرؾ ا٣بفي كا١بلي ُب ٨بتلف اجملاالت ، كال مساكمة ب

انس ُب ىذا أٯبتمع اإلسبلـ كالشرؾ ُب قلب كاحد كما يتصوره بعض الناس كال يزاؿ يتصوره 
الزماف ، من أنو ٲبكن أف يكوف اإلنساف مسلمان  ، بينما ىو يتلقى من غّب للا ُب شؤكف ا٢بياة 

ٔب غّب للا! فالرسوؿ )ص( يواجو ا٤بشركْب ليبْب ، كبينما ىو ٱبضع لغّب للا كيستنصر بغّب للا كيتو 
٥بم مفرؽ الطريق بْب دينو كدينهم كبْب إسبلمو كجاىليتهم ، كإنو ال كجو للمصا٢بة كا٤بساكمة ُب 

  .ٗالقلم/ ﴾فَػُيْدِىُنوفَ  ُتْدِىنُ  َلوْ  َود وا﴿ىذا األمر 
قرآف دستوران عا٤بيان لئلنساف على الكرة عتبار الكمن بٌلغ اإلسبلـ إٔب العآب اب بَػَلَغ( فائدة : )َوَمنْ 

، كأيضان فكل من بلغو ىذا القرآف من الناس بلغة  ِٕالتكوير/ ﴾ِلْلَعاَلِميَ  ِذْكرٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإفْ ﴿األرضية 
يفهمها فقد قامت عليو ا٢بجة بو كبلغو اإلنذار الواضح كحق عليو العذاب إف كٌذب بعد الببلغ ، 

ابن عن ْب ا١باـز ٕبقيقة ىذا الٌدين ، كا٤بفاضلة ا٢با٠بة مع الباطل كأىلو ، ليكن القرآف الكرٙب اليق
ٍافػىٍهتيوي عباس ا اٍلقيٍرآىفي أًليٍنًذرىكيٍم ًبوً ) ٍب قرأ (بو : )مىٍن بػىلىغىوي اٍلقيٍرآفي فىكىأى٭بَّىٍا شى ، ّٗ/ٕا٤براغي (كىأيكًحيى ًإٕبىَّ ىىذى

: يهٌز القلوب كٰبٌرؾ ا٤بشاعر كٰبي الضمائر ٗبا ال  والسياؽ القرآن مبقاطعو ىذه وِبيقاعاتو ىذه
هنزاـ منو ! كنبلحظ ىذا التقطيع ُب العبارة ىو األنسب ُب جو اآلية، كىو أكٔب ٲبلك اإلنساف اال

َنُكْم( بَػْيِِن  َشِهيدٌ  اّلِلَُّ  )ُقلْ من الوصل على تقدير  أربع مرات ُب آية كاحدة  )ُقْل(كُب تكرار  َوبَػيػْ
ماؿ عناية كٛباـ رعاية من للا سبحانو للنيب دمحم )ص( أنو ُب إتصاؿ مباشر مع كحي للداللة على ك

َاُب قولو  ٖٔف هنج الببلغة الرسالةالسماء كبذلك تقول عزٲبتو ،  ٍافى ًلرىبًٌكى َواِحٌد(  ِإَلوٌ  ُىوَ  )ِإمنَّ : )لىٍو كى
رى ميٍلًكًو كىسيلٍ  شىرًٍيكه ألىتػىٍتكى ريسيليو أبسلوب الوعيد أكثر أتثّبان  ِبِو( )ألُنِذرَُكمْ كلغة  .طىاٍنًو(كىلىرىأىٍيتى آاثٍى

 .ُب نفوس الغافلْب من لغة البشارة كالرٞبة كالوعد للطائعْب اب١بنة
 ﴾آِْنٌَُُّٕ ال كَيُْْ ؤَٗلََُيُْْ فََِوًُا اَُّنَِّٖ ؤَثْنَبءَىُْْ َّؼْوِكٌَُٕ ًََٔب َّؼْوِكٌَُٗوُ اٌُِْزَبةَ آرَْْنَبىُْْ اَُّنَِّٖ﴿ - ٕٓ

يعِب أىل الكتاب اليهود كالنصارل الذين عرفوا ا٢بق كخالفوه يعرفوف أف ىذا القرآف حق من عند 
للا، كيعرفوف النيب )ص( بصفاتو كصحة نبوتو لعبلقة أحدٮبا ابآلخر على ما ىو )ص( مذكور ُب 

 َجاَءُىمْ  فَػَلمَّا﴿قولو التوراة كاإل٪بيل كما يعرؼ الواحد منهم أكالده كال يشك كال يشتبو ُب ذلك ك
:  أَنُفَسُهمْ  َخِسُروا يُػْؤِمُنوَف( ال فَػُهمْ  أَنُفَسُهمْ  َخِسُروا )الَِّذينَ ،  ٖٗالبقرة/ ﴾ِبوِ  َكَفُروا َعَرُفوا َما

غبنوىا حقها كلوثوا فطرهتا ، كخسراف النفس أشد خسارة ألنو خسراف عدـ التطٌلع إٔب أفق أكسع 
بع كل خّب( يكوف سببان لكل أنواع الفساد لذلك صاركا معاندين ، كفقد اإلٲباف )الذم ىو من
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ستغرقوا ُب حب الذات كالٌلذات اكمستكربين على ا٢بق فحرموا أنفسهم تزكيتها كهتذيب عاداهتا ك 
 َمنْ  َخابَ  َوَقدْ  ، زَكَّاَىا َمنْ  َأفْػَلحَ  َقدْ ﴿ستحقاؽ ستغراؽ يضٌيع االكالواجب عليهم هتذيبهما، كاال

، فقد حرموا أنفسهم فهم ا٢بياة ا٢بقيقية كفهم ىذا الٌدين حٌب صدموىا  َُ-ٗالشمس/ ﴾َدسَّاَىا
ةي أىٍف أىٍربىحى كيلَّ شىٍيءو  ٍا اٍلفىاًٍئدى عن السيد املسيح كىًىيى نػىٍفًسٍي ؟!  ،كىأىٍخسىرى أىىىمَّ شىٍيءو  ،اب٣بسراف ، فىمى

 َأْعَماالً  ِِبأَلْخَسرِينَ  نُػنَػبُِّئُكمْ  َىلْ  ُقلْ ﴿(؟!  كيلَّوي كىخىًسرى نػىٍفسىوي مىٍاذىٍا يػىنػٍفىعي اإًلنسىٍافى لىٍو رىًبحى اٍلعىٍآبىى ))ع( 
نْػَيا اْلََياةِ  ِف  َسْعيُػُهمْ  َضلَّ  الَِّذينَ  ، ،  َُْ-َُّالكهف/ ﴾ُصْنعاً  َُيِْسُنوفَ  أَنػَُّهمْ  ََيَْسُبوفَ  َوُىمْ  الد 

 ٍُبى أفػى  نٍ )مى ف غرر الكم:  ،ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص ًح اٍلمىعىٍاًد(: )ا٣بٍىٍاًسري مىٍن غىًفلى عىٍن ًإٍصبلى عن النيب )ص(
 (وي بى لى طٍ مى  اعى أضى  دٍ قى فػى  وً يً جً نٍ ا يػي مى  ّبٍ  غى ُب  هي رى مٍ عي 

 ﴾اُظَّبٌَُُِٕٔ ُّلِِْؼُ ال بَِّٗوُ ثِأَّبرِوِ ًَنَّةَ ؤًَْ ًَنِثبً اَُِّوِ ػَََِ اكْزَوٍَ َِّْٖٓٔ ؤَظَُِْْ ًََْٖٓ﴿ -ٕٔ
، ككل ذنب مذمـو  الظلم من أشنع الذنوبىم مظهر من مظاىر خسراف النفس ، اآلية بياف أل

 والظلمٗبقدار ما فيو من الظلم سواء لنفسو أك لغّبه ككل من ظلم نفسو ظلم غّبه فخسر نفسو ، 
٫براؼ كخركج عن الوسط العدؿ، كالظلم يكرب كيصغر من جهة من صدر عنو الظلم كمن اىو 

، فبل أظلم ٩بن ظلم الساحة ا٤بنزىة عن الظلم كىو للا جٌل ُب عبله ، جهة من كقع عليو الظلم 
ستفهاـ إنكارم كمعناه النفي أم ال أحد أظلم ، كمن : االواملعىنكىو بذلك ال يظلم إال نفسو 

فتعل على للا اختلق كاجتمعا ؟ ٩بن اأشدُّ ظلمان كإجرامان ٩ٌبن كاف فيو أحد الوضعْب فكيف لو 
لقرآف أك نبوة دمحم )ص( كا٤بعجزات الباىرة ك٠بٌاىاسحران أك أنكر الدين منهج الكذب أك كذب اب

ال ُب الدنيا كال ُب اآلخرة ، إف الظا٤بْب عامة ال يفوزكف ُب عاقبة  الظَّاِلُموَف( يُػْفِلحُ  ال )ِإنَّوُ للحياة 
فاؽ كُب فَبل على للا الكذب ككٌذب آبايتو ا٤بنتشرة ُب اآلاأمرىم ، فكيف تكوف عاقبة من 

أنفسهم أك إٌدعى الشفاعة للخلق من عند للا كمن إٌدعى النيابة عن ا٤بعصـو أك من إٌدعى النبٌوة  
: فائدة. إْب ، فكاف أظلم الظا٤بْب ؟ .بتداعان أك التفسّب ابلرأماكذابن أك نسب حكمان إليو كذابن ك 

 ﴾اّلِلَِّ  ِِبََيتِ  يُػْؤِمُنوفَ  ال الَِّذينَ  َكِذبَ الْ  يَػْفرَتِي ِإمنََّا﴿ٰبذًٌر اإلسبلـ من الكذب جدُّه كىزلو  -ٔ
فَبل أك  ا)-ٕ. ِٗتنبيو ا٣بواطر ص النًٌفىٍاًؽ( أىبٍػوىٍابً  ًمنٍ  ابىٍبه  : )اٍلكىًذبي عن النيب )ص(،  َُٓالنحل/

فَباء كالتكذيب كحده ابلغ ُب غاية الظلم ، فكيف من ٝبع بينهما فاثبتوا كٌذب( أبف كبل  من اال
كردت ُب القرآف  َأْظَلُم( )َوَمنْ -ٖ. َّالتوبة/ ﴾يُػْؤَفُكوفَ  َأنَّ  اّلِلَُّ  َقاتَػَلُهمْ ﴿كنفوا ما أثبتو  ما نفاه للا

( موضعان، أشدُّ الظلم ىنا يصل إٔب الكفر، ككل من كذب على للا كرسولو عامدان ُٓالكرٙب ُب )
الظلم الثقاُب كصدُّ الناس عن  فاؽ. كمن أشٌد الظلم ىوتٌ متعمدان ُب اإلفراط كالتفريط فهو كافر ابال

الفهم الصحيح للٌدين، كإبعادىم عن الصحوة القرآنية، كىو من أسوأ الظلم كالتضليل الذم يرتكب 
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، فيكوف للظلم مراتب كثّبة كأنواع ٨بتلفة ككلما كاف ُٔطو/ ﴾افْػتَػَرى َمنْ  َخابَ  َوَقدْ ﴿ٕبق اجملتمع 
ْرؾَ  ِإفَّ ﴿الظلم أشٌد كاف أفظع كأكرب   ُّلقماف/﴾َعِظيمٌ  َلظُْلمٌ  الشِّ

 ﴾رَيْػٌَُُٕٔ ًُنزُْْ اَُّنَِّٖ شُوًََبئًُُْْ ؤََّْٖ ؤَشْوًٌَُا َُِِّنَِّٖ َٗوٌٍُُ صَُّْ عَِْٔؼبً َٗؾْشُوُىُْْ ًٌَََّّْ﴿ - ٕٕ
يعاً( ََنُْشُرُىمْ  )َويَػْوـَ ذكر ٥بم أيها الرسوؿ اك  ختبلؼ اأم ٫بشر كٌل الٌناس للحساب على  مجَِ

 )أَْينَ لم أنفسهم كظلم غّبىم ، ٍب نقوؿ للذين أشركوا منهم كىم أشدىم ظلمان درجاهتم ُب ظ
ستفهاـ للتوبيخ، أين الشركاء الذين كنتم تزعموف ُب الدنيا أهنم اال تَػْزُعُموَف( ُكنُتمْ  الَِّذينَ  ُشرََكاؤُُكمْ 

، فأين ضلوا عنكم  أكلياؤكم من دكف للا كأهنم يقربونكم إٔب للا زلفى )منزلة( كيشفعوف لكم عنده
فبل ييرٍكف معكم كال أيتوف إلنقاذكم ، سواء أكاف الشركاء الذين يعبدكهنم من دكف للا حجران أك 

 َمَعُكمْ  نَػَرى َوَما﴿. كغّبىا من ملٌذات الدنيا كقولو .بشران أك ماالن أك نساءن أك جاىان أك عقاران 
َنُكمْ  تَػَقطَّعَ  َلَقدْ  ُشرََكاءُ  مْ ِفيكُ  أَنػَُّهمْ  َزَعْمُتمْ  الَِّذينَ  ُشَفَعاءَُكمْ   ﴾تَػْزُعُموفَ  ُكنُتمْ  َما َعنُكمْ  َوَضلَّ  بَػيػْ

( عن النيب )ص(،  ْٗاألنعاـ/ ٍرؾى ا٣بٍىًفيُّ ري ًمٍنوي فىًإفَّ ًفٍيًو الشًٌ   ََِ/ٖٕالبحار : )ًإايٍَّؾى كىمىٍا يػيٍعتىذى
 ﴾ُٓشْوًِِنيَ ًُنَّب َٓب هَثِّنَب اَُِّوًَِ هَبٌُُا ؤَْٕ بِالَّ كِزْنَزُيُْْ رٌَُْٖ َُْْ صَُّْ﴿ - ٖٕ

نَػتُػُهمْ  فتتناهنم بعبادة من دكف للا أك جواهبم إ٭با ٠باه فتنة ألنو كذب خدعوا بو أنفسهم ا: عاقبة  ِفتػْ
، ٍب أخرب القرآف أبهنم يـو القيامة ينكركف ذلك  ٬ِِبدعوا بعبادة أنواع الشركاء ُب اآلية / ا، أم 

 ٓب تكن عاقبة ىذا الشرؾ كالشركاء إال أف أقسموا اب يـو القيامة أهنم ما  الشرؾ كالشركاء ، أم ٍب
: )ًإفَّ  عن اإلماـ الصادؽ )ع( .كانوا مشركْب ظنان منهم أهنم ىناؾ أيضان قادركف على إخفاء ا٢بقائق

ٍرًؾ للاى يػىٍعفيوي يػىٍوـى اٍلًقيىٍامىًة عىٍفوىان الى ٱبىٍطيري بًبىٍاًؿ أىحىدو حىٌبَّ يػىقيوي   ُمْشرِِكَي( ُكنَّا َما رَبَِّنا )َواّلِلَِّ ؿى أىٍىلي الشًٌ
 )  ًإال ا١بٍىنَّةى  يىٍدخيلي  ال أىنَّوي  رىأىٍكا لىمَّا : )فىًإنػَّهيمٍ وعن إبن عباس، ّٕٓ/ُتفسّب العياشًلكىٍي يىٍشمىلىهيمي اٍلعىٍفوي

 ُكنَّا َما رَبَِّنا َواّلِلَِّ  )قَاُلوا لي مً اً الشى  اهي عنى ٗبً  ، اإلسبلـي  للاً  رً مٍ ألً  مً يً لسٍ التى  أىلي  أمٍ  ،اإًلٍسبلـً  أىٍىلي 
 ٕٔٙواؿ أىل اشر، ف كتاب التوحيد صحعن اإلماـ علي )ع( يذكر أ ٔٗ/ٕا٤براغي (ُمْشرِِكَي(
 َكانُوا مبَا ُلُهمْ َأْرجُ  َوَتْشَهدُ  أَْيِديِهمْ  َوُتَكلُِّمَنا َأفْػَواِىِهمْ  َعَلى ََنِْتمُ  اْليَػْوـَ ﴿ كُب مواقف أخرل )َمتصر(

نىا قىاليوا أىٍنطىقىنىا اَللَّي عن ألسنتهم ا٣بتم )ييرفع ٍب  .ٓٔيس/ ﴾َيْكِسُبوفَ  كىقىاليوا ١ًبيليوًدًىٍم ٓبى شىًهٍدًبيٍ عىلىيػٍ
كىنا موقف من مواقف  رَبَِّنا( )َواّلِلَِّ أقسموا كاذبْب بقو٥بم  ُِفصلت/( الًَّذم أىٍنطىقى كيلَّ شىٍيءو 

 ﴾َحِديثاً  اّلِلََّ  َيْكُتُموفَ  َوال﴿تطيعوف الكذب ، كُب مواقف أخرل أتخذىم الرىبة القيامة يس
، كُب مواقف أخرل ّٔا٤برسبلت/ ﴾فَػيَػْعَتِذُروفَ  ََلُمْ  يُػْؤَذفُ  َوال﴿، كُب مواقف أخرل  ِْالنساء/

 .ِٖٓ/ّكنز الدقائق  َُٖا٤بؤمنوف/ ﴾ُتَكلُِّموفِ  َوال ِفيَها اْخَسُئوا﴿
 ﴾َّلْزَوًَُٕ ًَبٌُٗا َٓب ػَنْيُْْ ًَػَََّ ؤَٗلَُِيِْْ ػَََِ ًَنَثٌُا ْْقًََ اٗظُوْ﴿ - ٕٗ
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ا٣بطاب موٌجو للنيب دمحم )ص( كا٤براد بو القـو ، ىذا تعجب من كذهبم الصريح ا٤بكشوؼ إبنكار 
ُهمْ  )َوَضلَّ الشرؾ عنهم كىو ُب أعماقهم أماـ عبلـٌ الغيوب  ُهمْ  َوَضلَّ  يَػْفتَػُروَف( َكانُوا َما َعنػْ :  َعنػْ

غاب كزاؿ عنهم ما كانوا يرجوف نصرتو ، أم أنظر كيف كذبوا كخدعوا أنفسهم ككيف ذىب 
عتداء الذم صدر عنهم ما كانوا يفَبكنو كيبتدعونو من فنوف اإلشراؾ كأنواع الفساد كاألذل كاال

ّبة ال ابلعْب النظر بعْب العقل كالبص فائدة: )انظُْر( .منهم حٌب نفوا عنهم كل سوء طلبان للنجاة
 ستماع القرآف فقاؿ :اٍب كصف حاؿ ا٤بشركْب حْب  .الباصرة أم أنظر نظرة علمية كاعية

 بِمَا ؽَزََّ ثِيَب اُّآِْنٌُ ال آَّخٍ ًََُّ َّوًَْا ًَبِْٕ ًَهْواً آمَاِٗيِْْ ًَكِِ َّلْوَيٌُهُ ؤَْٕ ؤًَِنَّخً هٌُُِثِيِْْ ػَََِ ًَعَؼَِْنَب بَُِْْيَ ََّْزَِٔغُ َْٖٓ ًَِٓنْيُْْ﴿ - ٕ٘

 ﴾األًََُِّنيَ ؤٍََبؿِريُ بِالَّ ىَنَا بِْٕ ًَلَوًُا اَُّنَِّٖ َّوٌٍُُ ُّغَبكٌَُُِٗيَ عَبءًُىَ
كمن ىؤالء ا٤بشركْب من يصغي إليك اي دمحم حْب تتلو القرآف كلكنهم ال ينتفعوف بو كال بغّبه من 

ية كُب التعصب األعمى كاألىواء كالشهوات الدالئل كالبينات ألف عقو٥بم منغمسة ُب ا٤بصاّب ا٤باد
 يَػْفَقُهوُه( َأفْ  َأِكنَّةً  قُػُلوِبِمْ  َعَلى )َوَجَعْلَنافأصبحت ككأهنا كاقعة ٙبت حواجز كحجب من الذنوب 

أم أغطية كأغشية لئبل يفقهوا القرآف كبلـ للا ، فصاف كبلمو ا١بليل عن  َأِكنَّةً كجعلنا على قلوهبم 
ستكبار حٌب أعمى ىذا العناد عتمدكا الضبلؿ كصمموا على العناد كاالا نفوس خبيثة ، إهنم
ثقبلن كصممان ٰبوؿ دكف ٠باعو عقوبة ٥بم إلصرارىم على  َوْقرًا( آَذاهِنِمْ  )َوِف عقو٥بم عن إدراكو 

الكفر كا٤بعاصي ككانت العقوبة على قدر ا١بناية كمن جنسها ، كُب ىذا تشبيو للحجب كا٤بوانع 
ستقباؿ عندىم كتوقف عمل ا٢بواس نتيجة لَباكم الذنوب ، فالقلب لٍب تعطًٌل أجهزة االا٤بعنوية ا

الذم اليفقو ا٢بديث كال يتدبٌره كالوعاء الذم كضع عليو غطاء فبل يدخل فيو شيء ، كما فاز من 
ٍنًب مىٍغليويبه ،  ،ظفر ابإلٍب ذيال ( فالقلب  للاي  أىٍكرىثىوي  للا يٗبىعىٍاصً  تػىلىذَّذى  : )مىنٍ ف غرر الكمكاٍلغىاًٍلبي اًبلذَّ

الذم ال يفقو ا٢بديث ا٢بسن كال يتدبره كالوعاء عليو عازؿ فبل يدخل فيو شيء ، كاآلذاف الٍب ال 
تسمع الكبلـ النافع ٠باع فهم كتدبر كإصغاء كاآلذاف ا٤بصابة ابلثقل كالصمم ككأهنا ال تسمع  

، كىذه ٭باذج مكركرة ُب البشرية الٍب  ِّاألنفاؿ/ ﴾أَلمْسََعُهمْ  اً َخريْ  ِفيِهمْ  اّلِلَُّ  َعِلمَ  َوَلوْ ﴿كقولو 
تسمع كلكنها ال تفقو ، كأف ليس ٥با قلوب تدرؾ كال آذاف تسمع ككأف عقو٥بم ُب غبلؼ ال تنفذ 

كأهنا فأعينهم ترل كذلك كلكن   ِبَا( يُػْؤِمُنوا ال آيَةٍ  ُكلَّ  يَػَرْوا )َوِإفْ إليو مدلوالت العلـو كا٤بفاىيم ! 
ستكبارىم قد أعمى أعينهم اال تبصر أك كأف ما تبصره ال يصل إٔب قلوهبم كال تتأثر بو عقو٥بم ، ف

نػيويًب كأىٍلئىمي اٍلعييػيويبً  ،: )ًإايٍَّؾى كىاٍلًكبػىرٍ ف غرر الكمعن ا٢بق ،  ( ،  ،فىًإنَّوي أىٍعظىمي الذُّ كىىيوى ًحٍليىةي ًإبًٍلٍيسى
: أكاذيب  َأَساِطريُ  اأَلوَِّلَي( َأَساِطريُ  ِإالَّ  َىَذا ِإفْ  َكَفُروا الَِّذينَ  يَػُقوؿُ  ِدُلوَنكَ َُيَا َجاُءوؾَ  ِإَذا )َحَّتَّ 

مسطورة ُب الكتب أم بلغوا من التكذيب كا٤بكابرة إٔب أهنم إذا جاؤكؾ ٦بادلْب ٨باصمْب يقولوف 
 َوَجَحُدوا﴿نهم كقولو عن القرآف ا٤بعجزة ما ىذا إال خرافات كأساطّب كأابطيل األكائل كمنقوؿ ع

َها ِبَا َقنَػتػْ ، كىكذا الذم ال ينفعو القرآف يصادقو الشيطاف! ُْالنمل/ ﴾َوُعُلّواً  ظُْلماً  أَنْػُفُسُهمْ  َواْستَػيػْ
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ٍا ،  عن اإلماـ علي )ع(،  ٓالصف/ ﴾قُػُلوبَػُهمْ  اّلِلَُّ  َأزَاغَ  زَاُغوا فَػَلمَّا﴿ نٍػيىٍاؾى تػىٍرٕبىٍهيمى : )صيٍن ًديٍػنىكى ًبدي
ٍيئان  النَّاسي  يػىتػٍريؾي  : )الى ف غرر الكم، ِّٓ/ِمستدرؾ الوسائل الى تىصيٍن دينٍػيىٍاؾى ًبًديًًنكى فػىتىٍخسىٍرٮبيىٍا(كى   ًمنٍ  شى

ٍاًدمىان  ميٍلكىوي  جىعىلى  )مىنٍ  :أيضاً و فيو ًمٍنوي( ،  أىضىرُّ  ىيوى  مىا عىلىٍيًهمٍ  للاي  فػىتىحى  ًإالٌ  دينٍػيىاىيمٍ  إًلٍصبلحً  ًديًنًهمٍ   خى
ٍاًدمان  ًديٍػنىوي  جىعىلى  كىمىنٍ  ، سيٍلطىٍافو  كيلُّ  لىوي  ًإنٍػقىٍادى  ًلًديًٍنوً  ( ! كيلُّ  ًفٍيوً  طىًمعى  ًلميٍلًكوً  خى   ًإٍنسىٍافو
 قاعدة يستخدـ ألنو تعأب للا إٔب )األغطية( األكٌنة نسبة كصحت قُػُلوِبِْم( َعَلى )َوَجَعْلَنا :فائدة
( شىٍيءو  )ًلكيلًٌ  ف غرر الكم:،  ابألسباب األخذ  ىو كا٤بسبب لو تكرٲبان  اإلنساف بيد كالسبب سىبىبه

 ، ّٔالشعراء/ ﴾فَانَفَلقَ  اْلَبْحرَ  ِبَعَصاؾَ  اْضِربْ ﴿ كقولو السبب بوجود إالٌ  ا٤بسٌبب يعمل كال للا تعأب
 القلوب بعض فيشرح ، ِْفاؿ/األن ﴾َوقَػْلِبوِ  اْلَمْرءِ  بَػْيَ  ََيُوؿُ  اّلِلََّ  َأفَّ  َواْعَلُموا﴿ القلوب يقلب كللا

 للا كبلـ تعقل فبل مدبرة عنو ىي ٤بن أكنة ُب بعضها كٯبعل ، ا٥بداية على مقبلة ىي ٤بن للهدل
نَػَتوُ  اّلِلَُّ  يُِردْ  َوَمنْ ﴿ كقولو اإلٲباف حبلكة يذكقوف تعأب فبل  ُأْولَِئكَ  َشْيئاً  اّلِلَِّ  ِمنْ  َلوُ  ََتِْلكَ  فَػَلنْ  ِفتػْ

رَ  َأفْ  اّلِلَُّ  ِردْ يُ  لَْ  الَِّذينَ   َعَلى اّلِلَُّ  َيْطَبعُ  َكَذِلكَ ﴿ القلوب على للا كختم ، ُْا٤بائدة/ ﴾قُػُلوبَػُهمْ  يَُطهِّ
/ ﴾يَػْعَلُموفَ  ال الَِّذينَ  قُػُلوبِ   أراده عليو ٗبا ىو ما على اإلنساف ترؾ كمعناه الطبع ىو كا٣بتم ٗٓالرـك
 .تستجيب للهداية ال ألهنا كعونو كلطفو رٞبة للا عن بعيدان  كعمى ضبلؿ من لنفسو
 ﴾َ َّشْؼُوًَُٕ ًََٓب ؤَٗلََُيُْْ بِالَّ ُّيٌٌَُِِْٕ ًَبِْٕ ػَنْوُ ًََّنْإًََْٕ ػَنْوُ َّنْيٌََْٕ ًَىُْْ﴿ - ٕٙ

َهْوفَ   : من النأم كىو البعد أم يبعدكف ، تبٌْب اآلية حرصهم الشديد على  يَػْنَأْوفَ : ٲبنعوف ،  يَػنػْ
بتعاد ، كتكشف اآلية عن سوء سريرهتم كأفعا٥بم فقد ٝبعوا بْب اإلبعاد كاالصٌد الٌناس عن ا٢بق، 

ف غرر ا٣ببيثة مع أنفسهم كمع الناس ٔبميع مظاىرىا، فهم شر على أنفسهم كعلى اآلخرين ، 
ًلًو( ، ىؤالء ا٤بكذبوف : )شىرُّ النٍَّاًس مىٍن الى يىًثقي أبًىحىدو ًلسيوًء ظىنًًٌو، كىالى يىًثقي ًبًو أىحىده ًلسيويًء ًفعٍ الكم

ينهوف الناس عن إتباع القرآف كعن صحبة دمحم )ص( كيبتعدكف ىم عن اإلسبلـ ظانْب أف ذلك 
أسلوب اربتو كاف كرباء قريش ٱبافوف من أتثّب ىذا القرآف على أتباعهم لو تركوا الناس يتفاعلوف 

كما يضركف هبذا الفعل إالٌ أنفسهم كما يشعركف أف  وَف(َيْشُعرُ  َوَما َأنُفَسُهمْ  ِإالَّ  يُػْهِلُكوفَ  )َوِإفْ  معو،
تىًهيٍ  ىذا ا٤بوقف ا٣باطئ كا٣بطّب يؤدم هبم إٔب ا٥ببلؾ، كىكذا الى يػىٍعًرؼي   ،)اٍلًذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ

أي(  ًيًق الصًَّحٍيًح الى كىالسَّاٍئًًر عىلىى غىٍّبً الطَّرً   علمغىٍّبً ب ملي اٍ عال): ٗ٘ٔف هنج الببلغة خطبةكىٍيفى يػىٍبدى
ان عىٍن الصَّوىٍابً  ، فهم ٝبعوا بْب قبيحْب بْب الضبلؿ كاإلضبلؿ ال (تىزًٍيديهي سيٍرعىةي السٍَّّبً ًإاٌل بػيٍعدى

 َأفْ  ِإالَّ  اّلِلَُّ  َوأيََْب  ِبَِفْػَواِىِهمْ  اّلِلَِّ  نُورَ  يُْطِفُئوا َأفْ  يُرِيُدوفَ ﴿ينتفعوف كال يدعوف أحدان ينتفع كقولو 
عىٍنوي ُب ا٢بيلولة  كىيػىٍنأىٍكفى  عىٍنوي  ، مساكْب أكلئك الذين يػىنػٍهىٍوفى ِّالتوبة/ ﴾اْلَكاِفُروفَ  َكرِهَ  َوَلوْ  نُورَهُ  ِتمَّ يُ 

بْب أنفسهم كالٌناس معهم كبْب ىدل للا كإف تبدكا ُب ثياب ا١ببابرة فهم ال يهلكوف إاٌل أنفسهم 
كيبقى اإلسبلـ يعلو كال ييعلى عليو كىو ٯبتذب  .لحوفكإف بدا ٥بم حينان من الٌدىر أهنم رإبوف مف
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َواِئرَ  ِبُكمْ  َويَػتَػَربَّصُ ﴿القلوب كيفضح كٌل األكاذيب كيبعثها حسرة ُب نفوس ا٤بفسدين كقولو   الدَّ
، كىكذا من مكر ابإلسبلـ حاؽ بو مكره كلو بعد حْب. ألف نصرة ٖٗالتوبة/﴾السَّْوءِ  َداِئَرةُ  َعَلْيِهمْ 

 .ٗآؿ عمراف/﴾اْلِميَعادَ  َُيِْلفُ  ال اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿حق غّب مكذكب اإلسبلـ كعد
 ﴾أُُْآِْنِنيَ ِْٖٓ ًٌٌَََُٕٗ هَثِّنَب ثِأَّبدِ ٌَُٗنِّةَ ًَال ُٗوَكُّ َُْْزَنَب َّب كَوَبٌُُا اُنَّبهِ ػَََِ ًُهِلٌُا بِمْ رَوٍَ ًٌََُْ﴿ - ٕٚ

اي دمحم ىؤالء ا٤بشركْب ا٤بعاندين إذا عيًرضوا بياف لعاقبة جحودىم كإصرارىم على الكفر ، كلو ترل 
على النار يـو القيامة لرأيت أمران عظيمان تشيب ٥بولو الرؤكس كتفزع منو النفوس ، كجواب )لو( 

تَػَنا َيَ  )فَػَقاُلوا٧بذكؼ تقديره لرأيت أمران شنيعان ، كإ٭ٌبا حذؼ ليكوف أبلغ ما يقٌدره السامع   نُػَرد   لَيػْ
ٛبنوا الرجوع إٔب الدنيا ليعملوا عمبلن صا٢بان كال يكذبوا آبايت للا ، فتمنوا  رَبَِّنا( ََيتِ ِبِ  ُنَكذِّبَ  َوال

نؤمن اب إٲباانن صادقان ، غّب أف  اْلُمْؤِمِنَي( ِمنْ  )َوَنُكوفَ العودة ليصلحوا العمل كيتداركوا الزلل 
ياة كال يرفع عذاابن إنو ندـ كإهنا ا٢بسرة ال ٘بدم نفعان كالتمِب رأس ماؿ ا٤بفلسْب ، فبل يعيد ح

حسرات كجهنم ىي ا٤بقر كا١بزاء ، كىل يرجى من رجعة العمر ما مضى ُب ا٢بياة الدنيا ؟ فكيف 
 اْرِجُعوفِ  َربِّ  قَاؿَ ﴿، كقولو  ُٕٔالبقرة/ ﴾َعَلْيِهمْ  َحَسَراتٍ  َأْعَماََلُمْ  اّلِلَُّ  يُرِيِهمْ  َكَذِلكَ ﴿ابآلخرة ؟ 

 .ََُ-ٗٗا٤بؤمنوف/ ﴾قَائُِلَها ُىوَ  َكِلَمةٌ  ِإنػََّها َكبلَّ  تَػرَْكتُ  ِفيَما َصاِلاً  َأْعَملُ  َلَعلِّي ،
 ﴾ٌََُبمِثٌَُٕ ًَبَِّٗيُْْ ػَنْوُ ُٗيٌُا َُِٔب َُؼَبكًُا هُكًُّا ًٌََُْ هَجَُْ ِْٖٓ ُّقْلٌَُٕ ًَبٌُٗا َٓب َُيُْْ ثَلَا ثََْ﴿ - ٕٛ
ا بىلٍ  كانوا ٱبفوف ُب الدنيا من عيوهبم كقبائحهم كللا يعلم   أم ظهر ٥بم يـو القيامة ما ٥بىيمٍ  بىدى

 رُد وا )َوَلوْ ،  ُٖا٢باقة/ ﴾َخاِفَيةٌ  ِمْنُكمْ  ََّتَْفى ال تُػْعَرُضوفَ  يَػْوَمِئذٍ ﴿طبيعتهم كإصرارىم على ابطلهم 
كليف كما طلبوه ، كلو رٌدكا على سبيل الفرض إٔب حاؿ الت َلَكاِذبُوَف( َوِإنػَُّهمْ  َعْنوُ  نُػُهوا ِلَما َلَعاُدوا

لعادكا إٔب ما هنوا عنو من الكفر كالتكذيب كالضبلؿ كإهنم لكاذبوف ُب كعدىم ابإلٲباف كلعدـ 
تَػَنا َيَ ﴿ستقامة على منهج للا ، فقد قالوا ستعدادىم االا  ِمنْ  َوَنُكوفَ  رَبَِّنا ِِبََيتِ  ُنَكذِّبَ  َوال نُػَرد   لَيػْ

ان ك٠بعنا عن ٦برمْب اتبوا ُب غياىب السجوف حٌب إذا خرجوا عادكا ، ككم قرإِٔاألنعاـ/ ﴾اْلُمْؤِمِنيَ 
إٔب جرائمهم، كىكذا ترل شارب ا٣بمر كا٤بقامر يرايف الشقاء ٰبل أبمثا٥بما فيظهراف الندـ كيتوابف 

 ِبوِ  َكانُوا َما ِبِمْ  َوَحاؽَ  َكَسُبوا َما َسيَِّئاتُ  ََلُمْ  َوَبَدا﴿ٍب ال يلبثاف أف يرجعا سّبهتما األكٔب كقولو 
: من الضركرم للمؤمن أف ٱبترب نفسو ُب عملو ليعرؼ ُب أم إ٘باه فائدة. ْٖالزمر/ ﴾َيْستَػْهزُِئوف

يسّب ليعمل لنفسو إعادة حساابت فيقٌوم نقاط الضعف ُب نفسو كيدعم نقاط القوة فيها ، كال 
شخصية تصلح  يدخل ُب عمل سيء ال يستطيع ا٣بركج منو ، فإف للا تعأب يريد منا صناعة

 ُمْدَخلَ  َأْدِخْلِِن  َربِّ  َوُقلْ ﴿كقولو   ابلقدر ا٤بمكن، اجملتمع كال ٙباكؿ ا٣بضوع لؤلمر الواقع كتربيره
عن اإلماـ الصادؽ  .َٖاإلسراء/ ﴾َنِصرياً  ُسْلطَانً  َلُدْنكَ  ِمنْ  ِل  َواْجَعلْ  ِصْدؽٍ  َُمَْرجَ  َوَأْخرِْجِِن  ِصْدؽٍ 
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 ،ِّٖ/ٖٕالبحارندـ( تى فػى  وً يً فً  عى قى تػى  أفٍ  لى بٍ ، قػى وي رجى ٨بىٍ  نٍ مً  وي لى خى دٍ مى  ؼى رً عٍ ٌب تػى حى  رو أمٍ  لًٌ كي   دى نٍ عً  فٍ )قً )ع(: 
 (رىًحمى للاي ًإٍمرًئن عىرىؼى ًمٍن أىٍينى، كىُبٍ أىٍينى، كىًإٔبى أىٍينى )عن اإلماـ علي )ع(: 

 ﴾جْؼٌُصِنيَثَِٔ َٗؾُْٖ ًََٓب اُلَُّْْٗب ؽََْبرُنَب بِالَّ ىَِِ بِْٕ ًَهَبٌُُا﴿ - ٜٕ
يـو من ا٢بماقة كالسفاىة أف ننفي حقيقة كبّبة عالية ا٤بضامْب قبل أف نعرؼ الصواب كا٣بطأ ! 

: من أصدؽ ا٢بقائق كمن أقول البديهيات كيقره العقل السليم كيثبتو الدليل كينطق بو  القيامة
، كيدعمو القرآف الواقع كيصدقو العلم ا٢بديث كتؤيده النصوص الكثّبة من األدايف السماكية 

:  الياة الدنيا! ( ستوَبا، فمن كٌَب ، )يـو القيامة ميزاف دقيقكالسنة كال تنكره ا٢بجج كالرباىْب 
ختياره اختيار كمسؤكؿ عن بنيت على نظاـ كىدؼ كغاية كلئلنساف فيها قيمة كربل كلو حرية اال

من دكف فوضى ، كىذا يقتضي ، كىذا يدفعك إٔب كجود منظم كمدبًٌر كمقدًٌر كإٌف ا٢بياة تسّب 
: نكراف الضركرات كىي  ونكراف يـو القيامةكجود عآب آخر غييب فيو ا٢بساب كالكتاب كا١بزاء ، 

من أشكل ا٤بشكبلت، كالتعامي عن ا٢بقيقة الكربل ال يلغي كجودىا ، كعدـ الشعور هبا دليل 
أف أيٌب بربىاف علمي ُب نكراهنا القصور ُب إدراكها ، كالعناد ُب تكذيبها قبل التأكد منها كقبل 

من دليل على ضحالة منكرىا ، لذلك أصبح التكذيب جرٲبة بل ىو علة كدافع لسائر ا١برائم ألف 
( لذلك أغلق القرآف أبواب التربير للمنكر أك ِإَذْا َأِمَن اْلِعَقْاَب َأَسْاَء اأَلَدبْ ) :عبلمات األْحق

 .ذه ا٢بقيقة الكربل كيتحمل مسؤكليتها البلزمةللخطأ ، أماـ اإلنساف لعٌلو يعي أٮبية ى
من قضااي العقيدة األساسية كىي مرتبطة ابإلٲباف اب تعأب ،  وقضية الدار اآلخرة واجلزاء

ليست ىذه الفَبة القصّبة الٍب ٛبثل عمر الفرد كاجملتمع كعمر البشرية ُب ىذه ا٢بياة الدنيا ،  فالياة
ي ٛبتد طوالن ُب الزماف كعرضان ُب اآلفاؽ كعمقان ُب العوآب كٛبتد تنوعان بل ا٢بياة ُب التصٌور اإلسبلم

ُب ا٢بقيقة ، فا٢بياة أكرب من أف ٰبدىا زماف كمكاف أك ٙبٌدىا حدكد ، كإٌف ىذا الوجود أكرب من 
ٍا الٍ ) : عن اإلماـ علي )ع(ظاىره ا٤بشهود ،  ٍاًضره أيىٍكيلي ًمنػٍهى نٍػيىٍا عىٍرضه حى بػىرُّ كىاٍلفىٍاًجًر ، كىًإفَّ ًإ٭بَّىٍا الدُّ

ٍا مىًلكه قىٍاًدره   .)الى عىٍيشى ًإالَّ عىٍيشي اآلًخرىًة( ِِْْٓكنز العماؿ خرب  (اآلًخرىةى كىٍعده صىٍاًدؽه ٰبىٍكيمي ًفيػٍهى
ُعوِثَي( ََنْنُ  فائدة : )َوَما إنكار ا٤بعاد كا١بزاء كا٢بساب كىو إنكار لوجود للا تعأب كإنكارىم  مبَبػْ

نتشار الشٌر كالفساد كىو ٯبلب اإنكار للٌرسل كالرساالت، كىذا اإلنكار من أىم أسباب ىو 
 َوَمنْ ﴿،  ُِّالشعراء/ ﴾اْلُمَعذَِّبيَ  ِمنْ  فَػَتُكوفَ  آَخرَ  ِإََلاً  اّلِلَِّ  َمعَ  َتْدعُ  َفبل﴿الشقاء كالعناء لئلنساف 

: الضيق ا٤بعنوم كالقلق النفسي  الَضنك،  ُِْطو/ ﴾َضنكاً  َمِعيَشةً  َلوُ  فَِإفَّ  ِذْكِري َعنْ  َأْعَرضَ 
أَهية اإلَياف بيـو ،  ُٕا١بن/ ﴾َصَعداً  َعَذاِبً  َيْسُلْكوُ  رَبِّوِ  ِذْكرِ  َعنْ  يُػْعِرضْ  َوَمنْ ﴿كاألرؽ الليلي 

: اإلٲباف اب١بزاء ُب اليـو اآلخر من أىم قضااي العقيدة اإلسبلمية ، كالذين ال يؤمنوف  القيامة
هم ضمن حدكد ىذه ا٢بياة الدنيا ، كىؤالء يفَبكف على عقيدة يـو القيامة ابآلخرة يضيق أفق
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ـَ  َمنْ  ُقلْ ﴿فيقولوف إهٌنا تدعو الٌناس إٔب السلبية كإٮباؿ ا٢بياة الٌدنيا ، كنقوؿ ٥بم   الَِّت  اّلِلَِّ  زِيَنةَ  َحرَّ
نْػَيا اْلََياةِ  ِف  آَمُنوا ِللَِّذينَ  ِىيَ  ُقلْ  الرِّْزؽِ  ِمنْ  َوالطَّيَِّباتِ  ِلِعَباِدهِ  َأْخَرجَ   ﴾اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  َخاِلَصةً  الد 

أىنَّكى ٛبىيويتي  : عن اإلماـ علي )ع( ، ِّاألعراؼ/ ان كىًإٍعمىٍل آلًخرىًتكى كى أىنَّكى تىًعٍيشي أىبىدى نٍػيىٍاؾى كى ٍل ًلدي )ًإٍعمى
ان(  .ُْٔتنبيو ا٣بواطر ص غىدى
 ﴾رٌَْلُوًَُٕ ًُنزُْْ ثَِٔب اُْؼَنَاةَ كَنًُهٌُا هَبٍَ ًَهَثِّنَب ثَََِ هَبٌُُا ثِبُْؾَنِّ ىَنَا ؤٌَََُْْ هَبٍَ هَثِّيِْْ ػَََِ ًُهِلٌُا بِمْ رَوٍَ ًٌََُْ﴿ - ٖٓ

كلو ترل حاؿ ىؤالء ا٤بكذبْب حْب تقفهم ا٤ببلئكة على حقيقة ما كعدىم رهبم من عذاب 
يو رهبم الذم كذبوا بلقائو كٲبسكوهنم الكافرين كثواب ا٤بؤمنْب، ُب ا٤بوقف ا٢باسم الذم ٰباسبهم ف

إٔب أف ٰبكم للا فيهم كما يوقف العبد ا١با٘ب أماـ سيده للعقاب ، إنو تصوير لفظاعة ا٤بوقف 
 نَػْفسٌ  ََتِْلكُ  ال يَػْوـَ ﴿كسوء حا٥بم فيو لذلك حذؼ جواب )لو( للتهويل ُب ا٤بشهد الٌرىيب 

( َىَذا أَلَْيسَ  )قَاؿَ ،  ُٗاإلنفطار/ ﴾ّلِِلَِّ  يَػْوَمِئذٍ  َواأَلْمرُ  َشْيئاً  لِنَػْفسٍ  ا( إشارة إٔب ا١بزاء  ِِبْلَقِّ قولو )ىىذى
 َورَبَِّنا( بَػَلى )قَاُلواكا٢بساب ، أليس ىذا ا٤بعاد ٕبق ؟ كا٥بمزة للتوبيخ كالتقريع على التكذيب 

 رََأْواوَ ﴿عَبافهم بعد فوات األكاف كقولو اعَبؼ الكفار مذعنْب أبف ىذا ا٤بعاد حق كلكن جاء ا
، كما آمن فرعوف ُب الوقت الذم ال ينفعو  ُٔٔالبقرة/ ﴾اأَلْسَبابُ  ِبِمْ  َوتَػَقطََّعتْ  اْلَعَذابَ 

كلكنهم ما يكادكف ينصرفوف إٔب أنفسهم  َتْكُفُروَف( ُكنُتمْ  مبَا اْلَعَذابَ  َفُذوُقوا )قَاؿَ عَباؼ اال
عرٌب عن شدة األٓب بتذكؽ  .(.اْلَعَذابَ  اَفُذوُقو  )قَاؿَ يعا١بوف ا٥بٌم الذم ىم فيو حٌب يقرعهم 

العذاب ، إنو تصوير قرآ٘ب فِب يتحسسوف من خبللو أعماؽ رىبة العذاب ككأهنم يستذكقونو، كما 
: )إٌف مىٍن ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي  عن اإلماـ علي )ع(يتحسسوف بلذة الطعاـ الطيب كيستذكقونو ! 

ٍل تىضيرُّهي الضَّ كىمىٍن الى يىسٍ  ،اٍلبىٍاًطلي  ( ،بلىلىةي تىًقٍيمي ًبًو ا٥ٍبيدى شرح النهج  كىمىٍن الى يػىنػٍفىعيوي اٍليىًقٍْبي يىضيرُّهي الش كي
كىكذا يتناسب كفرىم من األعماؽ مع عذاهبم إٔب األعماؽ ، فيكوف )ا١بٍىزىٍاءي ًمٍن ًجٍنًس  ،ُٗصِ

 َربِِّْم( َعَلى )ُوِقُفوا:  فائدة .ِِا١باثية/ ﴾يُْظَلُموفَ  ال مْ َوىُ  َكَسَبتْ  مبَا نَػْفسٍ  ُكل   لُِتْجَزى﴿اٍلعىمىٍل( 
( كىلىٍو تػىرىل ًإٍذ كيًقفيوا عىلىى النَّارً كقولو )ٗبعُب معاينة آاثر قهره كحكمو كحكومتو كسلطتو كقيادتو  

عند أداء الصبلة  ، فيكوف الوقوؼ ٦بازم مثل قولنا ُْٗاألنعاـ/ ﴾اْلَباِلَغةُ  اْلُجَّةُ  َفِللَّوِ ﴿ِٕاألنعاـ/
 .نقف بْب يدم للا كُب حضرتو

 َّؾٌَُِِْٕٔ ًَىُْْ كِْيَب كَوَّؿْنَب َٓب ػَََِ ؽََْوَرَنَب َّب هَبٌُُا ثَـْزَخً اََُّبػَخُ عَبءَرْيُْْ بِمَا ؽَزََّ اَُِّوِ ثِِِوَبءِ ًَنَّثٌُا اَُّنَِّٖ فََِوَ هَلْ﴿ - ٖٔ

 ﴾َّيِهًَُٕ َٓب بءٍََ ؤَال ظُيٌُهِىِْْ ػَََِ ؤًَْىَاهَىُْْ
(  )ِلَقاءِ ىؤالء ا٤بكذبوف بلقاء للا كحرموا ا٣بّب كٌلو ، كمعُب  خىًسرى  قىدٍ  ىو اللقاء ا٤بعنوم أم لقاء اّلِلَِّ

مشاىد يـو القيامة، فهي ا٣بسارة اققة ا٤بطلقة خسارة الدنيا ليعيش اإلنساف حياة ا١بسد 
ا كىذه حياة األدٗب، أما خسارة اآلخرة فخسراف بشهواتو كلذاتو دكف حياة الركح بقيمها كمبادئه
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)ا٣بٍىٍاًسري مىٍن غىًفلى عىٍن ًإٍصبلىًح اٍلمىعىٍاًد( عن النيب )ص(: ، ستعداد ليـو ا٤بعادا٢بياة العليا، خسراف اال
َتِهيْ )كىكذا  ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص ف فقداف كخسرا (اَل يَػْعِرُؼ َكْيَف يَػْبَدأُ  ،اْلِذْي اَل يَػْعِرُؼ َكْيَف يَػنػْ

اإلٲباف اب كاليـو اآلخر الذم يفسد الفطرة كيشوش الرؤية لفهم الدنيا ، كٰبرؾ النفس األمارة 
ابلسوء لتفعل ما تشاء من الشركر كاآلاثـ ، كاآلية تقرر ا٤بصّب الذم ينتهي بو ىؤالء أنو ا٣بسراف 

نػٍ  ابىٍعى مىٍن كالضياع كا٥ببلؾ ، كأىٍخسىرى النٍَّاًس  نٍػيىاٍ  يىٍاهي أىكٍ آًخرىتىوي ًبدي  السَّاَعةُ  َجاَءتْػُهمْ  ِإَذا )َحَّتَّ  .غىٍّبًهً  ًبدي
 فػىقىدٍ  مىٍاتى  )مىنٍ عن النيب )ص(:  ،حٌب إذا جاءىم يـو القيامة فجأة فيبهتهم كىم غافلوف بَػْغَتًة(
 َأْمرُ  َماوَ ﴿ك٠بيت القيامة ابلساعة لسرعة ا٢بساب فيها كأنٌو ساعة  ِِ/ّركح البياف ًقيىامىتيوي( قىٍامىتٍ 

  . ٕٕالنحل/ ﴾َأقْػَربُ  ُىوَ  َأوْ  اْلَبَصرِ  َكَلْمحِ  ِإالَّ  السَّاَعةِ 
قالوا اي شٌدة ندامتنا على ما قٌصران كضٌيعنا من حٌقها  ِفيَها( فَػرَّْطَنا َما َعَلى َحْسَرتَػَنا َيَ  )قَاُلوا

يـو القيامة يـو ا٢بسرة ستعداد ٥با ُب الدنيا من صاّب األعماؿ كٓب نعمل لوجو للا ، ك٠بيت كاال
 َعَلى َأْوزَاَرُىمْ  ََيِْمُلوفَ  )َوُىمْ ،  ّٗمرٙب/ ﴾الَْْسَرةِ  يَػْوـَ  َوأَنِذْرُىمْ ﴿لشدة حسرات الناس فيها 

: الذنوب كاآلاثـ كىي ا٢بمل الثقيل ، كٞبلها على الظهر كناية تصويرية عن ظُُهورِِىْم( األوزار
لي النًٌقىٍم(، : )٦بيى ف غرر الكممبلزمتها ألصحاهبا ،  اٍنىوي اًبٍلمىعىٍاًصٍي تػيعىجًٌ قتادة  رويٍاىىرىةي للًا سيٍبحى

بيوي )َمتصر( ثَّلى لىوي ُبٍ أىقٍػبىًح صيويرىةو ، كىأىفَّ اٍلميٍؤًمنى يػىرٍكى بيوي عيميليوي بػيٍعدى أىٍف يػىتىمى ٍاًفرى يػىرٍكى عيميليوي بػيٍعدى أىٍف  : )أىفَّ اٍلكى
 ،ٖٓمرٙب/ أم ركباانن  ﴾َوْفداً  الرَّْْحَنِ  ِإىَل  اْلُمتَِّقيَ  ََنُْشرُ  يَػْوـَ ﴿ٍحسىًن صيويرىةو( ، كقولو يػىتىمىثَّلى لىوي ُبٍ أى 

بئس ما ٰبملونو من األكزار كمن كابؿ الذنوب كغضب  َيِزُروَف( َما َساءَ  )َأال ِْ/٦ْبمع البياف
 الصَّا٢ًبىاًت( فػىيػىقيويليويفى ايىٍ  كىعىًمليوا ًمنى ا١بٍىنًَّة )لو آمىنيوا: )يػىرىل أىٍىلي النٍَّاًر مىنىٍاز٥بىيٍم  عن النيب )ص( .ا١ببار

عن اإلماـ  (ُٕٔالبقرة/ ﴾َعَلْيِهمْ  َحَسَراتٍ  َأْعَماََلُمْ  اّلِلَُّ  يُرِيِهمْ  َكَذِلكَ ﴿ ُُٕ/ُنور الثقلْب حىٍسرىتػىنىا(
نٍػيىٍاهي( ٍيسى ًمنٍَّا مىٍن تػىرىؾى دينٍػيىٍاهي ًلًديًٍنًو أىٍك )لالكاظم )ع(:   .ُِّ/ٖٕالبحارتػىرىؾى ًديٍػنىوي ًلدي

 ﴾رَؼْوٌَُِِٕ ؤَكَال َّزَّوٌَُٕ َُِِّنَِّٖ فَْْوٌ آفِوَحُ ًََُِلَّاهُ ًََُيٌٌْ َُؼِتٌ بِالَّ اُلَُّْْٗب اُْؾََْبحُ ًََٓب﴿ - ٕٖ
سن أحوا٥با ، ما قيمة الدنيا كما قيمة اآلخرة ُب ميزاف للا تعأب ؟ ا٢بياة الدنيا دنيا ا٢بياة ُب أح

ليا ا٢بياة لدكاـ حا٥با كجبللة قدرىا ، حٌب صارت الدنيا مزرعة اآلخرة ، كيفما كا٢بياة اآلخرة عي 
رتقاء ُب العقل اتزرع ُب الدنيا ٙبصده ُب اآلخرة كاآلخرة غيب ، فاإلٲباف هبا سعة ُب الٌتصٌور ك 

: ا٢بياة املعىن .امة ُب السلوؾستقاكشفافية ُب الركح كإخبلص ُب الٌدين كصدؽ ُب القوؿ كالعمل ك 
الدنيا ُب التصٌور اإلسبلمي إذا فقدت ا٥بدؼ األخركم ، صارت بنفسها ىدفان عادت ٦برد تسلية 
كقضاء كقت كلعب ك٥بو قصّب مٌدتو يسّب لٌذتو كثّب تبعتو ، كتشبيو ا٢بياة الٌدنيا ابللهو كاللعب 

، كالٌدنيا أشبو ابلتمثيلية إقامة الٌناس  الصَّا٢ًبىاتً  ٍلبىاًقيىاتً ابألهنا ٩بارسات سطحية فارغة ال ترتبط 
أدكارىا مشاىدىا كسرعاف ما ينتهي التمثيل ينتهي كٌل شيء لذلك كانت عبلقة بْب اللعب كاللهو 
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حيث يشغلهم عن اإلٲباف كالعمل الصاّب ، فيأخذىم ا٤بهم عن األىم فيغرقوف ُب الغفلة ك)اٍلغىٍفلىةي 
ٍاًد ا٢بًٍسٍ  ارُ  .(ًمٍن فىسى رٌ  اآلِخَرةُ  )َوَللدَّ خّب من كٌل الوجوه ، وأطلق اْلري مبعىن  يَػتػَُّقوَف( ِللَِّذينَ  َخيػْ

خّب ُب عا٤بها ا٤بادم كا٤بعنوم خّب ُب عاجلها كآجلها كُب ذاهتا كلذاهتا ، خّب ُب صفاهتا كبقائها 
ن ىم أحق هبا كأىلها كمفاجآهتا، خّب ُب نعيمها للقلوب كاألركاح كا٤بشاعر كالضمائر ، خّب للذي

،  ُٕالسجدة/ ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا مبَا َجَزاءً  َأْعُيٍ  قُػرَّةِ  ِمنْ  ََلُمْ  ُأْخِفيَ  َما نَػْفسٌ  تَػْعَلمُ  َفبل﴿كىم ا٤بتقوف 
ا من لشٌدة ما فيه )اْلَيَػَواُف( ْٔالعنكبوت/ ﴾يَػْعَلُموفَ  َكانُوا َلوْ  اْلَيَػَوافُ  َلَِيَ  اآلِخَرةَ  الدَّارَ  َوِإفَّ ﴿

ا٢بيوية كالنعيم كفيها مبالغة ا٢بياة ا٢بقيقية ا٤برفهة كالسعيدة كالدائمة ببل شبهات كال منغصات إهنا 
قمة ا٢بياة بل قمة القمم، أما إذا كانت الدنيا كسيلة لآلخرة ، كالدار اآلخرة ىي ا٥بدؼ الكبّب ، 

كذا تكوف النتائج ُب اآلخرة فإف الدنيا تصبح جسران للجبلؿ كمرقاة للكماؿ كسٌلمان للجماؿ ، كى
 .على قدر ا٤بقدمات ُب الدنيا كالٌدنيا ٩برٌّ ٤بقر

نٍػيىاعن اإلماـ علي )ع(  تَػْعِقُلوَف( )َأَفبل، ُُٖ/َِشرح النهج لًنػىٍفًسهىا(  ٚبيٍلىقٍ  كٓبىٍ  ًلغىٍّبًىىا خيًلقىتٍ  : )الدُّ
نْػَيا ثَػَوابَ  يُرِيدُ  َكافَ  َمنْ ﴿أفبل يكوف لكم عقوؿ هبا تدركوف أم الدارين أحق ابإليثار ؟   َفِعْندَ  الد 

نْػَيا ثَػَوابُ  اّلِلَِّ  نٍػيىٍا ديخيويالن يىضيرُّ  قاؿ لقماف إلبنو،  ُّْالنساء/ ﴾َواآلِخَرةِ  الد  : )اٍي بػيِبىَّ الى تىٍدخيٍل ُبٍ الدُّ
ٍا تىكيويفى كىبل  عىلىى النٍَّاًس( خذ من الٌدنيا ما يبلغك  -ٔ: ةفائد .ُِْ/ّٕالبحار آًبًخرىًتكى كىالى تػىتػٍريٍكهى

ارَ  اّلِلَُّ  آاَتؾَ  ِفيَما َوابْػَتغِ ﴿أعلى منازؿ اآلخرة ، كال أتخذ من الٌدنيا ما ٲبنعك خّب اآلخرة   الدَّ
نْػَيا ِمنْ  َنِصيَبكَ  تَنسَ  َوال اآلِخَرةَ  كصف الفارؽ بْب الدار اآلخرة كا٢بياة  -ٕ. ٕٕالقصص/ ﴾الد 

اإلنساف لدكاـ عيشها كٝباؿ إقامتها ، ك٠بٌيت اآلخرة لتأخرىا عنا الٌدنيا ، فالدار مستقر كسكن 
 .كالدنيا لدنوىا منا كلدانئتها ابلنسبة إٔب ما ُب اآلخرة

 ﴾ًََّٕغْؾَلُ اَُِّوِ ثِأَّبدِ اُظَّبُِِٔنيَ ًٌَََُِّٖ ٌَُّنِّثٌَُٗيَ ال كَةَِّٗيُْْ َّوٌٌَُُُٕ اَُّنُِ ََُْؾْيُُٗيَ بَِّٗوُ َٗؼَُِْْ هَلْ﴿ - ٖٖ
 َلَساِحرٌ  َىَذا ِإفَّ ﴿قد نعلم إف الذم يقولو ا٤بكذبوف فيك ٰبزنك كيسوؤؾ، فبل تظن أف قو٥بم 

بُوَنَك( ال )فَِإنػَُّهمْ شتباه ُب أمرؾ كشك فيكر عن ا، صادِيونس/﴾ُمِبيٌ  إهنم ُب ا٢بقيقة قد ُيَكذِّ
، كاف مشركو مكة  ستخف ٗبن أرسلواستخف ابلرسوؿ فقد اٙبٌدكا للا بتكذيبهم لك، فإنو من 

، ّٗالذارايت/﴾جَمُْنوفٌ  َأوْ  َساِحرٌ ﴿يسمونو )الصٍَّاًدؽي األىًمٍْبي( قبل البعثة، ك٤با جاء ابلرسالة قالوا 
ك٤باذا ٦بنوف؟ ألنو جاء ٔبديد لتغيّب ا١باىلية إٔب اإلسبلـ ، فإهنم ُب أعماؽ نفوسهم ال يكذبونك 

ستكبار الكنهم ٯبحدكف عن عناد ك ََيَْحُدوَف( اّلِلَِّ  ِِبََيتِ  الظَّاِلِميَ  )َوَلِكنَّ كلكن يكذبوف رسالتك 
، كىذا تقوية لقلب النيب)ص( ٖفاطر/﴾َحَسَراتٍ  َعَلْيِهمْ  نَػْفُسكَ  َتْذَىبْ  َفبل﴿فبل ٙبزف لتكذيبهم



 / اجلزء السابع ٘ٙٔ/ مكية / عدد آَيهتا  ٙ/ سورة االنعاـ  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    451
 

كلكنهم يكذبوف )ص(كتطييب خاطره من جهة، كهتديد ككعيد ٥بؤالء ا٤بشركْب إهنم ال يكذبوف دمحمان 
 .لٍب بْب يديو، ٗبعُب أهنم يكذبوف ا٢بق الذم ىم أبمس ا٢باجة إليو من جهة اثنيةآبايت للا ا

 ًََُوَلْ اَُِّوِ ٌََُِِِٔبدِ ُٓجَلٍَِّ ًَال َٗظْوَُٗب ؤَرَبىُْْ ؽَزََّ ًَؤًُمًُا ًُنِّثٌُا َٓب ػَََِ كَظَجَوًُا هَجِِْيَ ِْٖٓ هٌٍَُُ ًُنِّثَذْ ًََُوَلْ﴿ - ٖٗ

 ﴾ُٔوٍَِِْنيَاُْ َٗجَةِ ِْٖٓ عَبءَىَ
كلمات يقو٥با للا عز كجل لرسولو )ص( ٤بواساتو كتسليتو كىي ترسم للدعاة إٔب للا طريقهم 

: فإف يكذبوؾ املعىنكاضحان، إهنا سنة للا ُب الدعوات كاحدة كإٌف البلية إذا عٌمت ىانت كطابت، 
 َما َعَلى )َفَصبَػُروا أنت فقد كذبت رسل من قبلك كأكذكا أنواع اإليذاء ُب سبيل نصرة الرسالة

بُوا عن صرب أنت كما صربكا كللا سينصرؾ كما نصرىم افصربكا حٌب أاتىم النصر ، فَوُأوُذوا(  ُكذِّ
 َكَما فَاْصِبْ ﴿، كقولو ُٖٖٓكنز العماؿ خرب( ُب للا : )مىٍا أيكيًذمى نىيبٌّ ٗبًٍثًل مىٍا أيكيًذٍيتي  النيب )ص(

 َىْجراً  َواْىُجْرُىمْ  يَػُقوُلوفَ  َما َعَلى َواْصِبْ ﴿، كقولو  ّٓاألحقاؼ/ ﴾الر ُسلِ  ِمنْ  اْلَعْزـِ  ُأْوُلوا َصبَػرَ 
يبلً  ف غرر ، كقد دٌلت التجارب على أف التأسي يهٌوف ا٤بصاب كينٌفس عن النفس،  َُا٤بزمل/ ﴾مجَِ
 ﴾األُُمورِ  َعْزـِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِإفَّ  َأَصاَبكَ  َما َعَلى َواْصِبْ ﴿، ٛبىٍحيوي مىرىٍارىةى الصَّرٍبً( : )حىبلىكىةي الظَّفىرً الكم

: ا٤بناسب يعطيك عـز ُب كٌل األمور كقوة كإرادة لتوطْب النفس على  الصب اجلميل، ُٕلقماف/
 ُمَبدِّؿَ  )َوال .إ٪باز أم أمر فبل تضعف كال ٚبطأ كال تَبٌدد ألف الَبٌدد كالتٌلوف يناقض العـز كالتصميم

( ِلَكِلَماتِ  لك ىي سنة للا ُب الذين خلوا كلن تتخلف آاثرىا ُب حاضر أك مستقبل كغّب ت اّلِلَِّ
قابلة للتغيّب كالتبديل، فإف أحكاـ للا ال تنقض ككلماتو لن تتبدؿ، إف ذلك النصر قد سبقت بو 

 ُجنَدنَ  َوِإفَّ  ، نُصوُروفَ اْلمَ  ََلُمْ  ِإنػَُّهمْ  اْلُمْرَسِلَي، ِلِعَباِدنَ  َكِلَمتُػَنا َسبَػَقتْ  َوَلَقدْ ﴿كلمة للا كقولو 
  .ُّٕ-ُُٕالصافات/ ﴾اْلَغالُِبوفَ  ََلُم
َنا َحّقاً  وََكافَ ﴿ / ﴾اْلُمْؤِمِنيَ  َنْصرُ  َعَليػْ  )ِمنْ كلقد جاءؾ اْلُمْرَسِلَي(  نَػَبإِ  ِمنْ  َجاَءؾَ  )َوَلَقدْ ،  ْٕالرـك

كنصرانىم على قومهم فتسٌل كال  بعض األخبار عن ا٤برسلْب الذين كيذًٌبوا كأكذكا كيف أ٪بيناىمنَػَبِإ( 
 ُمَبدِّؿَ  )َوال:  فائدة .ِّالفرقاف/ ﴾فُػَؤاَدؾَ  ِبوِ  لِنُػثَػبِّتَ  َكَذِلكَ ﴿ٙبزف كإٌف نصر للا ُب هناية الطريق 

( ِلَكِلَماتِ   ِف  َخَلتْ  َقدْ  الَِّت  اّلِلَِّ  ُسنَّةَ ﴿كجاءت كلمات للا ٗبعُب سٌنة للا مواعيده ابلنصر  اّلِلَِّ
 .َْا٢بج/ ﴾يَنُصُرهُ  َمنْ  اّلِلَُّ  َولََينُصَرفَّ ﴿،  ٖٓغافر/ ﴾هِ ِعَبادِ 
 شَبءَ ًٌََُْ ثِأَّخٍ كَزَإْرَِْيُْْ أَََُّبءِ كِِ ٍَُِّٔبً ؤًَْ األَهْعِ كِِ َٗلَوبً رَجْزَـَِِ ؤَْٕ اٍْزَـَؼْذَ كَةِْٕ بِػْوَاػُيُْْ ػََِْْيَ ًَجُوَ ًَبَٕ ًَبِْٕ﴿ - ٖ٘

 ﴾اُْغَبىِِِنيَ ِْٖٓ رٌٌَََُّٖٗ كَال اُْيُلٍَ ََِػَ َُغََٔؼَيُْْ اَُِّوُ
: لقد قست قلوب ا٤بعاندين من كثرة الذنوب فبل تنفعهم اآلايت مطلقان ، كلذا فإف املعىن العاـ

خَبؽ األرض أك السماء كناية عن االقرآف يؤكد أنو مهما عمل الرسوؿ )ص( ٥بدايتهم ، حٌب كلو 
ختيارىم كإف كاف للا تعأب يستطيع إجبارىم عليو كلكنو تدكا ابالقياـ أبشق األعماؿ ، فإهنم لن يه
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كإف كاف  ِإْعَراُضُهْم( َعَلْيكَ  َكبُػرَ  َكافَ  )َوِإفْ :  املعىن املختصرختيارىم ، شاء للبشر أف يؤمنوا اب
َتِغيَ  َأفْ  اْسَتَطْعتَ  )فَِإفْ عظم كشٌق عليك إعراضهم عن اإلسبلـ  :  َتِغيَ تَػبػْ  اأَلْرِض( ِف  نَػَفقاً  تَػبػْ

بتغاء طلب فيو كلفة عالية كمشقة كبّبة كخركج عن ا٤بألوؼ ، إف قدرت أف تطلب منفذان اال
أك مصعدان تصعد بو إٔب السماء أك  ِِبيٍَة( فَػَتْأتِيَػُهمْ  السََّماءِ  ِف  ُسلَّماً  )َأوْ كمسكنان ُب جوؼ األرض 

فعل ، كإاٌل فسلم األمر لصاحب األمر افأيٌة كسيلة نٌفاذة ُب الصعود ، فتأتيهم آبية يؤمنوف بسببها 
، كُب ىذا ا٣بطاب ا٢بكيم لقلب نبيو الكرٙب  ُِيوسف/ ﴾َأْمرِهِ  َعَلى َغاِلبٌ  َواّلِلَُّ ﴿كىو للا تعأب 

 .طمئنافاركح كرٰباف كسكينة ك 
ن دكف آية كلكن كلو أراد للا ٥بداىم إٔب اإلٲباف مرغمْب م اَْلَُدى( َعَلى جَلََمَعُهمْ  اّلِلَُّ  َشاءَ  )َوَلوْ 

 ِف  َمنْ  آلَمنَ  رَب كَ  َشاءَ  َوَلوْ ﴿ختيارىم كال طاعة ٤برغم كال ثواب لكاره اذلك يناُب التكليف كيبطل 
يعاً  ُكل ُهمْ  اأَلْرضِ  ينِ  ِف  ِإْكَراهَ  ال﴿،  ٗٗيونس/ ﴾ُمْؤِمِنيَ  َيُكونُوا َحَّتَّ  النَّاسَ  ُتْكرِهُ  َأفَأَْنتَ  مجَِ  الدِّ

َ  َقدْ  من الذين ال يعرفوف حقائق  اجْلَاِىِلَي( ِمنْ  َتُكوَننَّ  )َفبل،  ِٔٓالبقرة/ ﴾الَغيِّ  ِمنْ  لر ْشدُ ا تَػبَػيَّ
األمور كال ينزلوهنا على مناز٥با ، فبل تكونن اي دمحم من الذين ٯبهلوف حكمة للا كمشيئتو األزلية 

، كيضل من أعرض عن ذكر ربو  ٗالشمس/ ﴾زَكَّاَىا َمنْ  َأفْػَلحَ  َقدْ ﴿فإف للا يهدم من زٌكى نفسو 
: كإٌف للا  فائدة .َُالشمس/ ﴾َدسَّاَىا َمنْ  َخابَ  َوَقدْ ﴿كدسَّ نفسو ُب الضبلؿ كحبًٌ الدنيا 

ختيار الٍب هبا التمييز بْب ا٤بؤمن من الكافر كا٣ببيث من الطٌيب ، سبحانو ٓب يشأ سلبهم حرية اال
ك٘بزع بسبب كفرىم فتكوف من ا١باىلْب ، أك لقد قلنا لك ىذا لئبل أيخذؾ القلق فتفقد صربؾ 

يعاً  النَّاسَ  ََلََدى اّلِلَُّ  َيَشاءُ  َلوْ  َأفْ ﴿يكوف ٙبٌسرؾ على تكذيبهم أشبو بتحٌسر الذين ٯبهلوف   ﴾مجَِ
َنا َوَلوْ ﴿ال تكونٌن اب٢برص على إسبلمهم من ا١باىلْب بسنن للا ُب خلقو  وأيضاً ، ُّالرعد/  ِشئػْ
َنا  ﴾َأمْجَِعيَ  َوالنَّاسِ  اجْلِنَّةِ  ِمنْ  َجَهنَّمَ  أَلْمؤَلفَّ  ِمِنِّ  اْلَقْوؿُ  َحقَّ  َوَلِكنْ  ُىَداَىا نَػْفسٍ  ُكلَّ  آلتَػيػْ

 ُّالسجدة/
 ﴾ُّوْعَؼٌَُٕ بَُِْْوِ صَُّْ اَُِّوُ َّجْؼَضُيُْْ ًَأٌَُْْرََ َََّْٔؼٌَُٕ اَُّنَِّٖ ََّْزَغِْتُ بََِّٗٔب﴿ - ٖٙ

ستقباؿ الفطرية يقة يؤثركف كيتأثركف كيسمعوف ، أجهزة اال: صنف منهم أحياء حقالناس صنفاف
عندىم عاملة ، كىم الذين يستجيبوف لرسالة للا ، كصنف منهم كا٤بيت اليسمع كاليستقبل معٌطل 

ف غرر الفطرة كال يفكًٌر كال يتأثر كإف كانوا ظاىران ُب صور األحياء على ا٤بعُب ا٤بعنوم للموت 
ته بػىٍْبى أىٍحيىٍاء( كا٤بوتى أك شبيو ا٤بوتى أك ميتوا األحياء يظلوف على حالتهم كىم )ا١بٍىٍاًىلي مىيًٌ  الكم:

ستصغاران ٥بم ألهٌنم ال امرضى القلوب كموتى ا٤بشاعر كالضمائر فشٌبههم للا تعأب أبموات األجساد 
أصمهم عن يطرأ عليهم أيٌة ابدرة ٙبٌسن حٌب يبعثهم للا للحساب ، ألف حٌبهم للٌدنيا أعماىم ك 

:  عن النيب )ص(ا٥بداية فكانوا كا٤بوتى كال ينبغي أف ٱباطب ا٤بيت بشيء ألنٌو فاقد اإلحساس 
 َكافَ  َأَوَمنْ ﴿، كقولو ُٕٓ/ِٖالبحار)لىٍيسى مىٍن مىٍاتى فىًإٍستػىرىاٍحى ٗبىيًٌتو ، ًإ٭بَّىٍا اٍلمىيًٌتي مىيًٌتي األىٍحيىٍاًء( 
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َناهُ  َمْيتاً  َها ِبَارِجٍ  لَْيسَ  الظ ُلَماتِ  ِف  َمثَػُلوُ  َكَمنْ  النَّاسِ  ِف  ِبوِ  ََيِْشي نُوراً  َلوُ  اَوَجَعْلنَ  فََأْحيَػيػْ  ﴾ِمنػْ
َعثُػُهمْ  )َواْلَمْوَتى (ُِِاألنعاـ/ ُ( يَػبػْ دعهم اي دمحم إهنم سوؼ ٲبوتوف كيبعثوف عندئذو تنكشف  اّلِلَّ

فبلبد من الرجوع  يُػْرَجُعوَف( ِإلَْيوِ  )ثَّ ا٢بقائق فّبكف كيسمعوف بعد ا٤بوت ُب كقتو ال ينفعهم ذلك 
  .إٔب للا فيجازيهم على ضوء أعما٥بم

منهم من يستجيب ٤بتطلبات اإلٲباف اب ، من يسمع كبلمك كيصغي إليك كىو  -ٔفائدة: 
ا٤بؤمن يكفي أف تسمعو فيستجيب للنداء ا٤بؤثر ، فإف من ٓب يتفكر كٓب يستدؿ ابآلايت كالدالالت 

 ال ِإنَّكَ ﴿ يسمع فهو الكافر كالضاؿ كا٤بعاند ٗبنزلة ا٤بيت فبل يستجيب لنداء ا٥بداية ٗبنزلة من ٓب
، لقد أ٠بعت لو انديت حيان  َٖالنمل/ ﴾ُمْدِبرِينَ  َولَّْوا ِإَذا الد َعاءَ  الص مَّ  ُتْسِمعُ  َوال اْلَمْوَتى ُتْسِمعُ 

فيكوف لو عذكبة خاصة كجاذبية  الكبلـ للتشبيو كتقريب الصورة -ٕ .كلكن ال حياة ٤بن تنادم
٩بيزة ، كىذا يدؿ أف القرآف ال يعّب أٮبية كبّبة للحياة ا٤بادية كنظاـ األكل كالنـو كالتنفس ألنو 
سهل معرفتها من أم علم ٨بتص ، كإ٭با ييعُب أشد العناية اب٢بياة ا٤بعنوية كفهم العقيدة كأىداؼ 

ينُ  َذِلكَ ﴿فتها إاٌل عن طريق دين للا الرسالة كىداية اإلنساف ألنو ال سبيل إٔب معر   ﴾اْلَقيِّمُ  الدِّ
يىٍاةى : الدين ضركرة ُب حياة اإلنساف )إذف ، َْيوسف/ : ف غرر الكم( ، لدًٌٍينً ابً ًإالَّ ]حقيقية[ الى حى

بىةي اًبلدًٌٍيًن أىٍعظىمي اٍلمىصىاًٍئًب(  .)اٍلميًصيػٍ
 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ ال ؤًَْضَوَىُْْ ًٌَََُِّٖ آَّخً ُّنَيٍَِّ ؤَْٕ ػَََِ هَبكِهٌ اَُِّوَ بَِّٕ هَُْ هَثِّوِ ِْٖٓ آَّخٌ ػََِْْوِ ُٗيٍَِّ ٌَُْال ًَهَبٌُُا﴿ - ٖٚ

معجزة خارقة تدؿ على صدقو كالناقة كالعصا رَبِِّو(  ِمنْ  )آيَةٌ قاؿ كٌفار مكة ىبٌل نزؿ على دمحم 
منهم تعنتان بعد ظهور الرباىْب  كا٤بائدة من السماء ك٫بن ال نعَبؼ إبعجاز القرآف ! ككاف ىذا

 آيًَة( يُػنَػزِّؿَ  َأفْ  َعَلى قَاِدرٌ  اّلِلََّ  ِإفَّ  )ُقلْ كإقامة ا٢بجة ابلقرآف الذم عجزكا أف أيتوا بسورة من مثلو 
قَبحوه كٝبيع األشياء منقادة ألمره كلكن ال يستجيب لطلبهم ما داـ تعنتان ابلباطل امن النوع الذم 

أف  يعلموف ال يَػْعَلُموَف( ال َأْكثَػَرُىمْ  )َوَلِكنَّ ستجاب ٥بم ٓب يؤمنوا ااء كلو كتلبية للشهوات كاألىو 
 ذلك ألفٌ  السابقة ابألمم فعل كما ابلعقوبة لعاجلهم ٓب يؤمنوا لو ، ألهنم الببلء ٥بم يستجلب إنزا٥با

 بل كاف أٌمة من األمم سببان ٥بداية ٓب تكن بو ا٤بعاندكف قَبحا ما كإفٌ  للا تعأب ٗبقاـ ستهتاران ا سيكوف
َنُكمْ  بَػْيِِن  اأَلْمرُ  َلُقِضيَ  ِبوِ  َتْستَػْعِجُلوفَ  َما ِعنِدي َأفَّ  َلوْ  ُقلْ ﴿ سببان للعذاب  .ٖٓاألنعاـ/ ﴾َوبَػيػْ

ٍا دىاٍبَّةي  ُب اآلية : عن اإلماـ الباقر )ع( -ٔ : فائدة ًٍيكيٍم ُبٍ آًخًر الزَّمىٍاًف آايىٍتو ًمنػٍهى األىٍرًض  )سىّبي
 َأفْ  َمنَػَعَنا َوَما﴿ ،ُْٕ/ُنور الثقلْب الشٍَّمًس ًمٍن مىٍغرهًًبىٍا( كىطيليويعي  بن مرٙبًعٍيسىى دَّجٍَّاؿي كىنػيزيكيؿي كىال

 َأْمراً  اّلِلَُّ  لِيَػْقِضيَ  َوَلِكنْ ﴿ كقولو -ٕ .ٗٓاإلسراء/ ﴾اأَلوَُّلوفَ  ِبَا َكذَّبَ  َأفْ  ِإالَّ  ِِبآلََيتِ  نُػْرِسلَ 
التأريخ  يشهد -ٖ .ِْاألنفاؿ/ ﴾بَػيَِّنةٍ  َعنْ  َحيَّ  َمنْ  َوََيَْيا بَػيَِّنةٍ  َعنْ  َىَلكَ  َمنْ  ْهِلكَ لِيػَ  َمْفُعوالً  َكافَ 

 كقولو العذاب نزكؿ بل إٔب على اإلٲباف ا٤بعاندين ٰبمل ال أٌف كثرة ا٤بعجزات ا٣بارقات ا٤بتتاليات
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 لِيُػْؤِمُنوا َكانُوا َما قُػُببلً  َشْيءٍ  ُكلَّ  َعَلْيِهمْ  َوَحَشْرنَ  اْلَمْوَتى مْ وََكلََّمهُ  اْلَمبلِئَكةَ  ِإلَْيِهمْ  نَػزَّْلَنا أَنػََّنا َوَلوْ ﴿
 من مشٌددين )يُػنَػزَِّؿ( ك )نُػزَِّؿ( كذكر -ٗ .ُُُاألنعاـ/ ﴾ََيَْهُلوفَ  َأْكثَػَرُىمْ  َوَلِكنَّ  اّلِلَُّ  َيَشاءَ  َأفْ  ِإالَّ 

 .كعنادىم ىوائهمأل تبعان  كتنوعها قَباحاهتما تعٌدد على للداللة التفعيل
 هَثِّيِْْ بََُِ صَُّْ شَِْءٍ ِْٖٓ اٌُِْزَبةِ كِِ كَوَّؿْنَب َٓب ؤَْٓضَبٌُُُْْ ؤٌَُْٓ بِالَّ ثِغَنَبؽَْْوِ َّـِريُ ؿَبئِوٍ ًَال األَهْعِ كِِ كَاثَّخٍ ِْٖٓ ًََٓب﴿ - ٖٛ

 ﴾ُّؾْشَوًَُٕ
( على اآلرض كال من أنواع الطّب ال يوجد نوع من أنواع الٌدكاب األحياء ا٤بتنوعة الٍب تدب )ٛبشي

الٍب تسبح ُب ا٥بواء إاٌل كىي أمم مشاهبة لكم أيها الناس ما من خلق ُب ىذه األرض صغّبىا 
ككبّبىا كبرىا كٕبرىا كهنرىا كجوىا كلها ينتظم ُب نظاـ أمة ذات خصائص كاحدة كلها تبحث عن 

شر يسعوف ٢بفظ حياهتم ، ما ترؾ للا ا٢بياة كتسعى إٔب العيش شأهنا ُب ىذا شأف أمة الناس كالب
شيئان من خلقو عاقل كغّب العاقل بدكف تدبّب يشملو كعلم ٰبصيو كطريقة عيش أيلفها ، كلو عمر 

َقصُ  َوال ُمَعمَّرٍ  ِمنْ  يُػَعمَّرُ  َوَما﴿٧بدكد ُب حياتو   َوِف ﴿، ُُفاطر/ ﴾ِكَتابٍ  ِف  ِإالَّ  ُعُمرِهِ  ِمنْ  يُػنػْ
، كُب النهاية ٙبشر ٝبيع ا٣ببلئق إٔب رهبا  ْا١باثية/ ﴾يُوِقُنوفَ  ِلَقْوـٍ  آََيتٌ  َدابَّةٍ  ِمنْ  يَػُبث   َوَما َخْلِقُكمْ 

، ٝبعت ُب يـو القيامة للحساب  ٓالتكوير/ ﴾ُحِشَرتْ  اْلُوُحوشُ  َوِإَذا﴿ألف بينها ظآب كمظلـو 
ا١بماء من الشاة  ليقتص للا من بعضها لبعض ، كيرل العباد كماؿ عدلو حٌب أنو يقتص من الشاة

كاألمة ٝباعة من الناس ٯبمعهم مقصد كاحد ، ىناؾ أكجو تشابو بْب  َأْمثَاُلُكْم( ُأَممٌ  )ِإالَّ القرانء 
 حياة اإلنساف كعآب ا٢بيواانت! 

ـِ  ِف  َلُكمْ  َوِإفَّ ﴿ َرةً  األَنْػَعا ، كا٢بيواانت أمم ٥با مقاصد كغاايت كتشَبؾ ُب مقاصد  ٔٔالنحل/ ﴾َلِعبػْ
 ﴾اأَلْرضِ  ِف  َوَما السََّمَواتِ  ِف  َما ّلِِلَِّ  ُيَسبِّحُ ﴿ ا٢بياة كالرزؽ كالتناسل كالتسبيح  خاصة ُب

رُ ﴿،  ُالتغابن/ ، فأطوار حياهتا كنظاـ  ُْالنور/ ﴾َوَتْسِبيَحوُ  َصبلَتوُ  َعِلمَ  َقدْ  ُكل   َصافَّاتٍ  َوالطَّيػْ
سبية فردية كٝباعية تبِب عليها حركاهتا ، كلها معيشتها تدؿُّ أف ٥با كاإلنساف عقائد كآراء كقدرات ن

من خلق للا كقٌدر صورىا بكما٥با كٝبا٥با كجبل٥با ، كقٌدر عيشها كأرزاقها كأحوا٥با كأشكا٥با 
 .: تركنا أك قٌصران فَػرَّْطَنا َشْيٍء( ِمنْ  اْلِكَتابِ  ِف  فَػرَّْطَنا )َماكآجا٥با 

نهم عقيدة كشريعة كىداية إاٌل كقد أنزؿ للا سبحانو ُب  : ما من شيء ٰبتاج إليو الٌناس ُب ديمبعىن
كتابو ببياف خاص أك أبصل عاـ كابلسٌنة النبوية الٍب ٙبكم ابلقرآف ، فالكتاب اتـ كامل ٧بفوظ فيو 
نظاـ كل حياة ، سواء كاف ا٤براد بو اللوح افوظ أـ القرآف الكرٙب ، الكرٙب ُب معلوماتو الذم فيو 

فصيل كٌل شيء ، أك كتاب التكوين فقد قٌدران لكٌل موجود ما ٰبتاجو لبلوغ  تبياف لكل شيء كت
 لَِيْجِزيَ ﴿: ٝبع إبزعاج  والشر َُيَْشُروَف( َربِِّمْ  ِإىَل  )ثَّ ،  ٔىود/ ﴾ُمِبيٍ  ِكَتابٍ  ِف  ُكل  ﴿كمالو 
، كاإلحساف كاإلساءة  ُّالنجم/ ﴾ِِبْلُْسىَن  َأْحَسُنوا الَِّذينَ  َوََيِْزيَ  َعِمُلوا مبَا َأَساُءوا الَِّذينَ 
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 -ٔ: فائدة .موجوداف ُب ا٢بيواانت كا٢بشر يدكر للجزاء بْب كل ظآب كمظلـو كللا سريع ا٢بساب
ىذه اآلية قصّبة ُب مبناىا عميقة ُب معناىا ال تفُب غرائبها كال تنقضي عجائبها ، إهنا مدرسة 

اعر كٙبيي الضمائر كتوسع التفكّب كتقوم التدبّب تربوية عالية ا٤بضامْب هتزُّ القلب كٙبٌرًؾ ا٤بش
  .ٕالسجدة/ ﴾َخَلَقوُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َأْحَسنَ  الَِّذي﴿كٙبكم التقدير ، ككلها تدلك على للا 

: أنو ال ٯبوز للعباد أف يعتدكا كيظلموا أم شيء منها، فإف للا خالقها  ف اآلية داللة -ٕ
ا٣بالق ككحدة التدبّب كالتنظيم الذم يستحق العبادة  كا٤بنتصف ٥با ككٌل ذلك يدؿُّ على كحدة

ٍاءى يػىٍوـي اٍلًقيىٍامىًة يػىعيجُّ ًإٔبى للًا  عن النيب )ص(كالطاعة كحده سبحانو ،  : )مىٍن قػىتىلى عيٍصفيويرىان عىبػىثىان جى
تىًفٍع بًلىٍحًمٍي كىٓبىٍ  ٍا قػىتػىلىًِبٍ عىبػىثىان ٓبٍى يػىنػٍ ٍعًِب آكيلي ًمٍن خىشىٍاًش األىٍرًض( يػىقيويؿي ايىٍ رىبًٌ ًإفَّ ىىذى مستدرؾ  يىدى

ترشدان اآلية إٔب البحث ُب حياة األحياء كنزداد منها إٲباانن كعلمان ، كنعترب  -ٖ .ٖٓصِالوسائل
ـِ  ُأْوَلِئكَ ﴿ٕباؿ ا٤بكٌذبْب الذين ٓب يستفيدكا ٩بٌا فٌضلهم للا بو على ا٢بيواف   َأَضل   ُىمْ  َبلْ  َكاألَنْػَعا

 .ُٕٗاألعراؼ/ ﴾اْلَغاِفُلوفَ  ُىمْ  كَ ُأْولَئِ 
 ﴾َُْٓزَوٍِْْ طِوَاؽٍ ػَََِ َّغْؼَِْوُ َّشَإْ ًََْٖٓ ُّؼِِِْْوُ اَُِّوُ َّشَإْ َْٖٓ اُظَُُِّٔبدِ كِِ ًَثٌٌُْْ طٌُّْ ثِأَّبرِنَب ًَنَّثٌُا ًَاَُّنَِّٖ﴿ - ٜٖ

بُوا )َوالَِّذينَ    ِِبََيتَِنا( َكذَّ
أنفسهم ابب ا٥بداية كفتحوا ابب الغواية ، فهم مصابوف أبمراض على إطبلقها أهٌنم سٌدكا على 

خبيثة ُب عقو٥بم كأفكارىم ال ُب أبداهنم ، فأصبحوا كائنات ميتة ُب صورة األحياء! تراىم صمم ُب 
آذاهنم ال يسمعوف كبلـ للا كال يتدبركنو ، كتراىم بكم ال ينطقوف اب٢بق يتخبطوف ُب أنواع 

عدـ فهمهم ٤بنهج للا كمثل أصم كىو الذم ال يسمع كأبكم كىو الذم الضبلالت ، فمثلهم ُب 
كأعراؼ فاسدة ال يتكلم كىو مع ىذا ٙبيط بو ظلمات متعددة من عادات جاىلية كتقاليد كحشية 

ٍل مىٍن يػىٍغًلبيوي ا٥ٍبىوىلٍ يستطيع كىٍيفى ) ف غرر الكم ،كنفوس مريضة التبصر  كىاٍلعىمىى كىاألىانٍى ؟ (ا٥ٍبيدى
، فيشمل  َْالنور/ ﴾بَػْعضٍ  فَػْوؽَ  بَػْعُضَها ظُُلَماتٌ ﴿على إطبلؽ معناىا  الظ ُلَماِت( ِف  َوُبْكمٌ  ُصم  )

عَباض كىذا اإلتباع األعمى ا٤بنهي عنو اكىم ا٤بقلدكف الذين يتبعوف قادهتم ا٤بفسدين دكف  )الصم(
يهم لكل خّب كصبلح ، ، كيصموف آذاهنم عن ٠باع ا٤بواعظ كا٢ًبكم كأنواع العلـو الٍب هتد

القادة ا٤بَبفوف الضالوف ا٤بتبعوف الذين يدركوف ا٢بقائق جيدان كيعلموف خطورة  )ِبلبكم(كا٤بقصود 
٫براؼ ا٤بنتشر ُب الناس ، كلكنهم حٌفاظوف على مصا٢بهم كمراكزىم ُب الدنيا يسكتوف كال اال

د كالكفر كالضبللة ككتماف ا٢بقائق ينطقوف اب٢بق ، فا١بميع ُب الظلمات ا٤بَباكبة من ا١بهل كالعنا
اٍلًبدىعي ُبٍ أيمًٍَّبٍ فػىٍلييٍظًهر  ظىهىرىتً  : )ًإذىاٍ عن النيب )ص(كعبادة الذات غارقوف ال يبصركف طريق ا٢بق، 

 اتػَّبَػُعوا الَِّذينَ  ِمنْ  ُعواات بِ  الَِّذينَ  تَػبَػرَّأَ  ِإذْ ﴿ ْٓصُالكاُب !للًا( لىٍعنىةي  عىًلمىوي ، فىمىٍن ٓبٍى يػىٍفعىٍل فػىعىلىٍيوً  اٍلعىآبي 
 َعَلى ََيَْعْلوُ  َيَشأْ  َوَمنْ  ُيْضِلْلوُ  اّلِلَُّ  َيَشأْ  )َمنْ ،  ُٔٔالبقرة/ ﴾اأَلْسَبابُ  ِبِمْ  َوتَػَقطََّعتْ  اْلَعَذابَ  َورََأْوا

)اجلب ، ُب  َُِالبقرة/ ﴾األُُمورُ  تُػْرَجعُ  اّلِلَِّ  َوِإىَل ﴿ىو عرض ٤بشيئة للا كحكمتو  ُمْسَتِقيٍم( ِصَراطٍ 
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عتمد اختار الضبلؿ لنفسو ك امن  ُيْضِلْلُو( اّلِلَُّ  َيَشأْ  )َمنْ ! )القضاء والقدر( كُب  ختيار(واال
 ََثُودُ  َوَأمَّا﴿،  ِٔالبقرة/ ﴾اْلَفاِسِقيَ  ِإالَّ  ِبوِ  ُيِضل   َوَما﴿الفساد كالتكذيب آبايت للا يضلو للا 

 ٓالصف/ ﴾قُػُلوبَػُهمْ  اّلِلَُّ  َأزَاغَ  زَاُغوا فَػَلمَّا﴿،  ُٕفصلت/ ﴾اَْلَُدى َعَلى اْلَعَمى فَاْسَتَحب وا فَػَهَديْػَناُىمْ 
ستقامة ختار ىو لنفسو ا٥بداية كاالامن  ُمْسَتِقيٍم( ِصَراطٍ  َعَلى ََيَْعْلوُ  َيَشأْ  )َوَمنْ ٫برفوا ا:  زَاُغوا، 

 ُىًدى زَاَدُىمْ  اْىَتَدْوا الَِّذينَ وَ ﴿راط ا٤بستقيم صكٯبيب داعي للا إذا دعاه ٤با ٰبييو كيهديو للا لل
ٍرءي ف غرر الكم: ، ُٕدمحم/ ﴾تَػْقواُىمْ  َوآاَتُىمْ  )اٍلًذٍم ال عن النيب )ص(: نىفسىوي(  يىضىعي  حىٍيثي  )اٍلمى

 فائدة : )مشيئة هللا ومشيئة العباد( .ِِْْٓكنز العماؿ خرب  تىضيرُّهي الضَّبللىةي( لدى ا٥ٍبي   وً بً  مي يً قً تى سٍ يى 
عَبضت مشيئة العباد مشيئة اتوافقت مشيئة للا مع مشيئة العباد فهو الصراط ا٤بستقيم ، كإذا فإذا 

، كإذا ٓب يكن للعباد  ُٖاألنعاـ/ ﴾ِعَباِدهِ  فَػْوؽَ  اْلَقاِىرُ  َوُىوَ ﴿للا ، فمشيئة للا فوؽ كٌل مشيئة 
 ، َيْسَتِقيمَ  َأفْ  ِمْنُكمْ  اءَ شَ  ِلَمنْ ﴿مشيئة فكيف يكرموف كٰباسبوف على ما ال مشيئة ٥بم فيو كقولو 

فمشيئة  ِمْنُكْم( َشاءَ  )ِلَمنْ : املعىن، ِٗ-ِٖالتكوير/ ﴾اْلَعاَلِميَ  َرب   اّلِلَُّ  َيَشاءَ  َأفْ  ِإالَّ  َتَشاُءوفَ  َوَما
َتَشاُءوَف(  )َوَماستقامة متوافقة مع مشيئة للا لذلك ٓب يذكر للا مشيئتو سبحانو اإلنساف ُب اال

 اْلَقاِىرُ  َوُىوَ ﴿ساف ىنا مطلقة فبلبد أف تكوف مشيئة للا مطلقة ٙبٌدد مشيئة اإلنساف مشيئة اإلن
ُ( َيَشاءَ  َأفْ  )ِإالَّ ، فقاؿ  ُٖاألنعاـ/ ﴾ِعَباِدهِ  فَػْوؽَ  للاي  ،كما ركم )عىٍبًدٍم أىٍنتى تيرًٍيدي كىأىانٍى أيرًٍيدي   اّلِلَّ كى

 َوَىَديْػَناهُ ﴿ستعداد مزدكج للهدل كالضبلؿ اإلنساف ُب ا يئة للا مطلقة جعلتيػىٍفعىلي مىٍا ييرًٍيدي( مش
ككقولو  ، ّاإلنساف/ ﴾َكُفوراً  َوِإمَّا َشاِكراً  ِإمَّا السَِّبيلَ  َىَديْػَناهُ  ِإنَّ ﴿، ككقولو  َُالبلد/ ﴾النَّْجَدْينِ 

 َخَلَقُكمْ  الَِّذي ُىوَ ﴿ ككقولو ٖ-ٕالشمس/ ﴾َوتَػْقَواَىا ُفُجوَرَىا فََأَْلََمَها ، َسوَّاَىا َوَما َونَػْفسٍ ﴿
ختيار كحكمةالعن استعداد ا٤بزدكج عن كىذا ىو اال ، ِالتغابن/ ﴾ُمْؤِمنٌ  َوِمْنُكمْ  َكاِفرٌ  َفِمْنُكمْ 

 .ْٗالكهف/ ﴾َأَحداً  رَب كَ  َيْظِلمُ  َوال﴿جرب كإلزاـ فمشيئة للا تعْب اجملاىد كتضل ا٤بعاند 
 بَِّّبهُ ، ثََْ طَبكِهِنيَ ًُنزُْْ بِْٕ رَلْػٌَُٕ اَُِّوِ ؤَؿَْْوَ اََُّبػَخُ ؤَرَزٌُْْْ ؤًَْ اَُِّوِ ػَنَاةُ ْْؤَرَبًُ بِْٕ ؤَهَؤَّْزٌَُْْ هَُْ﴿ ٔٗ - ٓٗ

 ﴾رُشْوًٌَُِٕ َٓب ًَرَنٌَََْٕ شَبءَ بِْٕ بَُِْْوِ رَلْػٌَُٕ َٓب كٌََْْشِقُ رَلْػٌَُٕ
من قبلكم أك حصلت عندكم ستفهاـ تعجب ، أخربك٘ب عن رأيكم إف أاتكم عذاب للا كما أتى ا

مىٍن تدعوف ؟ مىٍن يستطيع كشف الببلء كالعذاب عنكم ؟  ،مشقات ككركب، أك أتتكم القيامة بغتة
رَ  أتدعوف غّب للا لكشف الضر عنكم إف كنتم صادقْب ُب  َصاِدِقَي( ُكنُتمْ  ِإفْ  َتْدُعوفَ  اّلِلَِّ  )َأَغيػْ

: كلُّ ضاؿٌو عن سبيل للا إذا إشتد بو الببلء،  فائدة .دعواكم ألوىية الذين إٚبذٛبوىم أكلياء كشفعاء
السماء خاضعان متضرعان من غّب شعور ضمن  كيئس من أىل األرض يلجأ فطراين كآليان إٔب ربًٌ 

التوحيد الفطرم ، كىذا يدؿ أف النفس ترجع إٔب خالقها ابلطبع كالغريزة حيث ال عقبات كال 
هُ  )َبلْ  -ٔٗقولو حواجز من الشهوات ، ٍب أجاب عن ذلك ب  َتْدُعوفَ  َما فَػَيْكِشفُ  َتْدُعوفَ  ِإَيَّ

فهو غّب ٦برب كال مضطر إٔب كشف ذلك إذا ديعي بل ىو القادر على كلًٌ شيء ُب   َشاَء( ِإفْ  ِإلَْيوِ 
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كلًٌ حاؿ حيث ال ملجأ كال منجى من للا إاٌل إليو ، فيكوف ىذا ا١بواب الصادؽ ا٤بطابق للفطرة 
س ا٤بعنوم )ا٢بس السادس( حس ا٤بشاعر كالضمائر كاألحاسيس كلو ٓب تنطق الذم ينطق بو ا٢ب

ٍاًف اٍلمىقىٍاًؿ( إف األىواؿ ا٤بخيفة ٘بعل الفطرة ف غرر الكم: بو ألسنتهم  )ًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ أىٍصدىؽي ًمٍن ًلسى
 َما ْوفَ )َوتَنسَ نقطاع إٔب للا كحده لطلب النجاة امكشوفة ببل حواجز عليها فتتجو بتضرع ك 

كتنسى أهنا أشركت اب كظلمت نفسها، إف معرفتها برهبا ىي ا٢بقيقة ا٤بستقرة فيها ،  ُتْشرُِكوَف(
كأما ىذا الشرؾ ا٣بفي أك ا١بلي )العلِب( فهو قشرة سطحية طارئة على النفس من تلوث ايط 

ئة كظهرت ا٢بقيقة ا٤بنحرؼ كألفة الضبلؿ كالفساد ، فإذا جاء ا٣بوؼ تطايرت ىذه القشرة الطار 
اإلٲبانية األصيلة ابلتوجو ا٤بنقطع ٫بو رهبا ليكشف عنها ىذه األىواؿ ا٤برعبة ، فهو يكشف ما 

ستجاب ٥بم كإف شاء ٓب يستجب ٕبسب ا٤بصلحة ايدعونو إليو إف شاء ، فمشيئتو طليقة فإذا شاء 
كتبقى  -ٔفائدة:  .ُٖٖاألعراؼ/ ﴾اّلِلَُّ  َشاءَ  َما ِإالَّ  َضّراً  َوال نَػْفعاً  لِنَػْفِسي َأْمِلكُ  ال ُقلْ ﴿كا٢بكمة 

ع الرساليْب العاملْب لدراسة الفطرة ككيفية ٙبفيزىا  الفطرة عامبلن قواين تدفع إٔب ا٥بدل ، كتشجًٌ
ستقامة ُب تعلمنا اآلية أف نعيش اال -ٕإلصبلح الفرد كاجملتمع كتقرير حاكمية للا على األرض ، 

، كوف مع للا ُب السرًٌ كالعبلنيةُب الرخاء ليذكران كقت الشدة ، كأف نالشدة كالرخاء كأف ندعو للا 
كىكذا نكوف مع الصادقْب مع أنفسنا كمع ربنا كمع الناس كالصدؽ مطابقة ا٢بقيقة فهو ا٢بق 

 -ٖ .ُُٗبة/التو  ﴾الصَّاِدِقيَ  َمعَ  وَُكونُوا اّلِلََّ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػ َها َيَ ﴿كالعدؿ كصبلح كلًٌ أمر 
ُب الٌرخاء يذكركف الشيطاف كينسوف الرٞبن كُب الشدائد تنعكس اآلية   ُتْشرُِكوَف( َما )َوتَنَسْوفَ 
ينَ  َلوُ  َُمِْلِصيَ  اّلِلََّ  َدَعْوا اْلُفْلكِ  ِف  رَِكُبوا فَِإَذا﴿كقولو   ُىمْ  ِإَذا اْلبَػرِّ  ِإىَل  َْنَّاُىمْ  فَػَلمَّا الدِّ
 .ٓٔالعنكبوت/ ﴾ُيْشرُِكوفَ 

 ﴾َّزَؼَوَّػٌَُٕ َُؼََِّيُْْ ًَاُؼَّوَّاءِ ثِبُْجَإٍَْبءِ كَإَفَنَْٗبىُْْ هَجِِْيَ ِْٖٓ ؤٍَُْٓ بََُِ ؤَهٍَِْْنَب ًََُوَلْ﴿ - ٕٗ
ىذه سنة للا فيهم فقد أرسل للا رسبلن إٔب أمم كثّبين من قبلك يدعوهنم إٔب منهج للا ُب التوحيد 

من  ِِبْلَبْأَساِء( )فََأَخْذَنُىمْ شدائد كعا١بناىم ابن كا٤بكاره بتلوا أبنواع الاكاإلخبلص فكذبوىم ف
من الضر ضد النفع كىي سوء ا٢باؿ فيما  )َوالضَّرَّاِء(البؤس كىو الشدة كا٤بكركه كا٢بركب كا٤بشقة 

 )َلَعلَُّهمْ يرجع إٔب النفس كا٤برض كا١بهل كا٥بم الغم كالفقر ٗبقدار ما يلجئهم إٔب العودة إٔب للا 
ختيارىم لّبفع عنهم الببلء كالعناء اٱبضعوف كيبتهلوف كيتوبوف إٔب للا سبحانو ٕبسن  يَػَتَضرَُّعوَف(

فتلْب قلوهبم القاسية كيستيقظوا من كربايئهم كعنادىم ، فقد جرت سنة للا أف يبتلي األمم ا٤بختلفة 
غركرين عن غركرىم ، فىًفٍي ابلشدائد فإهنا تريب النفوس كهتذب األخبلؽ كترقق القلوب ، كترجع ا٤ب

ٍارًًه ًمًكٍاًرـه  ،اٍلًمحىًن ًمنىحه ًمنى للاً  ًٍة ًىبىٍاةه ، اته ربٍ كخً حىٍاته اكىُبٍ اٍلمىشىقٍَّاًت رى  ،كىُبٍ اٍلمىكى  ،كىُبٍ اٍلميعىٍاانى
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 ، ٍتيوي اٍلكىرىٍامىٍاتي ٍاايىٍته هًنىٍاايى ٍيطي هًبىٍا  : )مىٍا ًمنٍ عن اإلماـ العسكري )ع( كىاٍلبىبلءي ًبدى ٍا نًٍعمىةه ٙبًي بىًليىةو ًإالَّ كىً ًفيػٍهى
  .ّْٕ/ٖٕٕبار األنوار !(

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ ًَبٌُٗا َٓب اُشَّْْـَبُٕ َُيُْْ ًَىَََّّٖ هٌُُِثُيُْْ هَََذْ ًٌََُِْٖ رَؼَوَّػٌُا ثَإٍُْنَب عَبءَىُْْ بِمْ كٌََِْال﴿ - ٖٗ
حْب جاءهتم مقدمات العذاب لكشفنا عنهم قبل أف فهبل تضرعوا كاتبوا كرجعوا إلينا خاضعْب 

ألف )ِبَُْسَنا( ينزؿ هبم تعٌرضوا لنموذج من أبس للا سبحانو نبلحظ ٓب يذكر الضرٌاء ىنا مع البأساء 
عن اإلماـ الباقر البأساء أعمُّ من الضرٌاء ، إذ ىو ضر كأكثر من ضر ! كىذا عتاب على ترؾ الدعاء 

، كالدعاء سبلح ا٤بؤمن كمفتاح الرٞبة ْٗٔ/ِالكاُباٍلقىضىٍاءى كىقىٍد أيٍبًرـى ًإبٍػرىٍامىان(  )الدُّعىٍاءي يػىريدُّ  )ع(: 
 َسَيْدُخُلوفَ  ِعَباَدِت  َعنْ  َيْسَتْكِبُوفَ  الَِّذينَ  ِإفَّ  َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوِن ﴿كمصباح النجاح كقولو 

كلكن  يَػْعَمُلوَف( َكانُوا َما الشَّْيطَافُ  ََلُمْ  َوزَيَّنَ  وبُػُهمْ قُػلُ  َقَستْ  )َوَلِكنْ ،  َٔغافر/ ﴾َداِخرِينَ  َجَهنَّمَ 
قلوهبم كانت كا٢بجارة أك أشد قسوة فلم يؤثر فيهم الببلء كٓب يستفيدكا من ا٤بواعظ كٓب ينزلوا عن  
كربايئهم بل أصركا على الكفر كىذا يدؿُّ أٌف قسوة القلب ٛبنع التضرٌع ، ككاف الشيطاف من كرائهم 

 ِلئِلنَسافِ  الشَّْيطَافُ  وََكافَ ﴿٥بم ما ىم فيو من ضبلؿ كفساد بوسوستو فلزموىا كتعلقوا هبا  يزين
ثٍػرىةً  إالَّ  القيليويبي  قىسىتً  : )كمىاٍ عن اإلماـ علي )ع(، ِٗالفرقاف/ ﴾َخُذوالً  نػيويًب( ًلكى  .ّْٓ/ّٕالبحار الذُّ
فلم تعد فيو نداكة تعصرىا الشٌدة ، كمات : القلب الذم ال تردُّه الشٌدة إٔب للا قلبه ٙبٌجر فائدة

ستقباؿ الفطرية فيو فلم يعد يستشعر ىذه فلم تعد الشٌدة تثّب فيو اإلحساس ، كتعطٌلت أجهزة اال
ستجابة، فمن كاف حيان أيقظتو الشٌدة ، كمن كاف الوخزة ا٤بوقظة الٍب تنبو القلوب ا٢بٌية للٌتلقي كاال

 .يو شقاءه كعذابشيء بل كانت علُب ميتان ٓب تفدهي 
 ﴾ُٓجٌََُِِْٕ ىُْْ كَةِمَا ثَـْزَخً ؤَفَنَْٗبىُْْ ؤًُرٌُا ثَِٔب كَوِؽٌُا بِمَا ؽَزََّ شَِْءٍ ًَُِّ ؤَثٌَْاةَ ػََِْْيِْْ كَزَؾْنَب ثِوِ مًُِّوًُا َٓب ٌََُٗا كَََِّٔب﴿ - ٗٗ

ب كحالة غريبة بتبلىم اب٢بسنات ، إنٌو مشهده عجياٍب ذكر ما حٌل هبم من العقوابت بعد أف 
 ﴾يَػْرِجُعوفَ  َلَعلَُّهمْ  َوالسَّيَِّئاتِ  ِِبلََْسَناتِ  َوبَػَلْوَنُىمْ ﴿يعرضها القرآف بطريقة ٰبٌرًؾ ا٤بشاعر كقولو 

: فلما أعرضوا عما أنذرىم بو الرسل كٓب يستفيدكا ابلبأساء كالضراء كأصركا  واملعىن، ُٖٔاألعراؼ/
كاره كالشدائد ليعتربكا كيتعظوا ، فلم ينفعهم الببلء عليهم ا٤ب تلطعلى كفرىم كعنادىم ، كسي 

 أَبْػَوابَ  َعَلْيِهمْ  )فَػَتْحَناابلشدة فنقلهم إٔب الببلء ابلرخاء ، كتٌدفقت عليهم ا٣بّبات من كلًٌ مكاف 
من أبواب ا٣بّبات ٩بٌا تشتهي أنفسهم كسٌهل ٥بم سبل الرزؽ ككثرة ا٤باؿ كالبنْب كرخاء  َشْيٍء( ُكلِّ 

ستغرقوا ُب ا٤بتاع هبا فلم اصحة األجساـ.إْب فجاءهتم متدفقة كالسيوؿ ببل كدٌو كال عناء ، ك العيش ك 
 َفرُِحوا ِإَذا )َحَّتَّ ينتفعوا أيضان كال شكركا للا على نعمو ، بل ٙبٌولت النعمة بطران كالشدائد قسوة 

ستحقاقهم كزادىم غركران كفسادان لنعم ابحٌب إذا ظنوا أف الذم أكتوه من ا بَػْغَتًة( َأَخْذَنُىمْ  ُأوُتوا مبَا
ايئسوف ُمْبِلُسوَف(  ُىمْ  )فَِإَذافجأة من حيث ال ٰبسبوف لذلك حساابن ، )بَػْغَتًة( ، أخذانىم بعذابنا 
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 ﴾َشِديدٌ  أَِليمٌ  َأْخَذهُ  ِإفَّ ﴿من النجاة قانطوف من كٌل أمل كنعمة كىذه عقوبة كمصيبة أشد كأعظم 
بُوا َوالَِّذينَ ﴿: كقولو  فائدة .َُِىود/  ﴾يَػْعَلُموفَ  ال َحْيثُ  ِمنْ  َسَنْسَتْدرُِجُهمْ  ِِبََيتَِنا َكذَّ

( ةى بل اآليى تى  ٍسًتٍدرىاٍجه ًمٍنوي ٍبيَّ اً عىلىى اٍلمىعىٍاًصٍي فىًإفَّ ذىًلكى  يػيٍعًطي للاى  رىأىٍيتى  )ًإذىا عن النيب )ص( ُِٖاألعراؼ/
ـى  إٍبنى  : )ايى ٕ٘ف هنج الببلغة حكم، ٗٓ/٦ْبمع البياف  كىأىٍنتى  نًعىمىوي  عىلىٍيكى  يػيتىاًٍبعي  رىبَّكى  رىأىٍيتى  ًإذىا آدى

ٍرهي !( ،  تػىٍعًصيوً  اٍنىوي ستدراج )االً : معُب اال عن اإلماـ السي بن علي )ع(فىاٍحذى ٍسًتٍدرىاٍجي ًمنى للًا سيٍبحى
 )  َكَفُروا الَِّذينَ  ََيَْسَبَّ  َوال﴿، قاؿ تعأب ُُٕ/ٖٕالبحارًلعىٍبًدًه أىٍف ييٍسًبغى عىلىٍيًو النًٌعىمى كىيىٍسليبىوي الشٍُّكرى

َا رٌ  ََلُمْ  مُنِْلي َأمنَّ َا ألَنْػُفِسِهمْ  َخيػْ ،  ُٖٕآؿ عمراف/ ﴾ُمِهيٌ  َعَذابٌ  َوََلُمْ  ِإَْثاً  لِيَػْزَداُدوا ََلُمْ  مُنِْلي ِإمنَّ
 .ٗٗاألعراؼ/ ﴾اْْلَاِسُروفَ  اْلَقْوـُ  ِإالَّ  اّلِلَِّ  َمْكرَ  أيََْمنُ  َفبل اّلِلَِّ  َمْكرَ  َأفََأِمُنوا﴿ككقولو 

 ﴾اُْؼَبَُِٔنيَ هَةِّ َُِِّوِ ًَاُْؾَْٔلُ ظٌََُِٔا اَُّنَِّٖ اُْوٌَِّْ كَاثِوُ كَوُـِغَ﴿ - ٘ٗ
ٓب يتعظوا ال ابلضراء كال ابلسراء كٓب يستقيموا ال ابلشدة كال ابلرخاء كال ابلَبغيب كال ابلَبىيب ، 

(  َداِبرُ  )فَػُقِطعَ ة كاألحياء ، فهؤالء كابؿ على ا٢بيا  ِبِمْ  َوتَػَقطََّعتْ ﴿ىبلؾ آخر كاحد منهم اْلَقْوـِ
ستئصا٥بم كىلكوا عن آخرىم كٓب تبق منهم ابقية ، ليعترب ا، فقطع دابرىم ك  ُٔٔالبقرة/ ﴾اأَلْسَبابُ 

على ما قضاه  اَلِمَي(اْلعَ  َربِّ  ّلِِلَِّ  )َواْلَْمدُ هبم من أيٌب بعدىم ، أخسر الناس من كاف عربة للناس 
كقٌدره كعلى إنعامو على ا٤بؤمنْب كىبلؾ الكافرين كالظا٤بْب كإعبلء كلمة ا٢بق، كىذه سنة إ٥بية 

٫براؼ كالتمرد على حكم للا ستئصاؿ الظلم ككل أنواع االمستمرة تدفع ا٤بؤمنْب للعمل ا٤بتواصل ال
نعم للا على الناس أٝبعْب ، تستوجب تعأب ، ألف خبلص اإلنسانية من ىؤالء األشرار نعمة من 

:  فائدة .اٍلعىالىًمْبى  رىبًٌ  َللًَّ  التعاكف على الرب كالتقول لتحقيق تلك النعمة الٍب تدـك كتستمر اًب٢بٍىٍمدي 
ٌف ىبلكهم أكُب ىذا تربية للمؤمنْب ليحمدكا للا تعأب على كفايتو إايىم شٌر الظا٤بْب ، كداللة على 

 بػىقىٍاءى الظَّاًٍلٍمٍْبى فػىقىدٍ  : )مىٍن أىحىبَّ )ع( صادؽعن اإلماـ ال .ٔب تستحق ا٢بمد  عليهانعمة من للا تعا
، كفيو َٔ/٦ْبمع البياف للاي ، كىًإفَّ للاى ٞبىىدى نػىٍفسىوي عىلىى ًإٍىبلىًؾ الظَّاًٍلًمٍْبى كقرا اآلية( يػيٍعصىى أىفٍ  أىحىبَّ 

 َربِّ  ّلِِلَِّ  اْلَْمدُ  َأفْ  َدْعَواُىمْ  َوآِخرُ ﴿كصف عباده ا٤بتقْب  حثٌّ على ذكر ُب خاٛبة كٌل أمر قولو ُب
 .َُيونس/ ﴾اْلَعاَلِميَ 

 فُُٗظَوِّ ًَْْقَ اٗظُوْ ثِوِ َّإْرٌُِْْْ اَُِّوِ ؿَْْوُ بَُِوٌ َْٖٓ هٌُُِثٌُِْْ ػَََِ ًَفَزََْ ًَؤَثْظَبهًَُْْ ٍَْٔؼٌَُْْ اَُِّوُ ؤَفَنَ بِْٕ ؤَهَؤَّْزُْْ هَُْ﴿ - ٙٗ

 ﴾َّظْلِكٌَُٕ ىُْْ صَُّْ آَّبدِ
قل اي دمحم ٥بؤالء ا٤بكذبْب ا٤بعاندين أخربك٘ب لو أذىب للا منكم النعم الثمينة الٍب كىبها لكم مثل 

تىمى أم طبع على  قُػُلوِبُكْم( َعَلى )َوَخَتمَ السمع كالبصر أم أذىب حواسكم فأصمكم كأعماكم  خى
ور فيها فبل يدخلها شيء من ا٥بدل كأذىب عقولكم كسلب قلوبكم ٗبعُب إغبلقها كسد منافذ الن

عنكم التميز ، فمٌب تتفكركف ُب أمركم كٛبيزكف النافع من الضار ؟ مع حفظ صبلحية التعقل 
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تػىرى ف هنج الببلغةكالتفكر.  أىنَّوي غىفىرى  ،: )فػىوى للًا لىقىٍد سى أىنَّ  ،ُٗٔالتفسّب ا٤ببْب ص( حىٌبَّ كى وي كىأىٍمهىلى حىٌبَّ كى
أىنَّوي أىٍعذٌ أىٮٍبىلى ، كىأى  !(، كقولو ٍنذىرى حىٌبَّ كى  َوِإَلَّ  َأَخْذتُػَها ثَّ  ظَاِلَمةٌ  َوِىيَ  ََلَا َأْمَلْيتُ  قَػْريَةٍ  ِمنْ  وََكأَيِّنْ ﴿رى
ستدراج كببلء ا: أمهلتها مدة طويلة ، فيكوف اإلمبلء كاإلمهاؿ ىو ََلَا َأْمَلْيتُ  ْٖا٢بج/ ﴾اْلَمِصريُ 

ٍا أىٍنزًؿى للاي عىلىى ميويسىى أىيػىٍفرىحي عىٍبًدمى روير كعواقبو كخيمة ُب الدنيا كاآلخرة ، خطّب كمري : )ًفٍيمى
نٍػيىٍا كىىيوى أىبٍػعىدي لىوي ًمِبًٌ ، أىٍك ٯبىٍزىعي عىٍبًدمى اٍلميٍؤًمًن أىٍف أىٍقًبضى عىنٍ  نٍػيىٍا كىىيوى اٍلميٍؤًمًن أىٍف أىٍبسيطى لىوي الدُّ وي الدُّ

َا َأََيَْسُبوفَ ﴿لىوي ًمِبًٌ ٍبيَّ تىبلى:  أىقٍػرىبي  ُىمْ  َأمنَّ َراتِ  ِف  ََلُمْ  ُنَسارِعُ  ، َوبَِنيَ  َماؿٍ  ِمنْ  ِبوِ  منُِد   ال َبل اْْلَيػْ
رُ  ِإَلوٌ  )َمنْ ، َِٖ/ٕكمثلو مركم عن النيب )ص( ُب ٦بمع البياف (ٔٓ-ٓٓا٤بؤمنوف/ ﴾َيْشُعُروفَ   اّلِلَِّ  َغيػْ
د غّب للا يقدر على ردًٌ ذلك إليكم إذا سلبو للا منكم ، ىل تقدر آ٥بتكم ىل أح ِبِو( أيَْتِيُكمْ 

 َكْيفَ  )انظُرْ مهما كاف نوعها على إيتاء نفع أك كشف ضر بقدرهتا ؟ كبل فما معُب ألوىيتها إذا ؟ 
  َيْصِدُفوَف( ُىمْ  ثَّ  اآلََيتِ  ُنَصرِّؼُ 

: نكٌرر اآلايت واملعىن ؿ إٔب حاؿ أك إبدالو بغّبه : ردُّ الشيء من حا ؼي رٍ الصَّ اآلََيِت(  )ُنَصرِّؼُ 
: يعرضوف بشٌدة ، أنظر كتدبر كيف نكرر العظات ُب شٌب  َيْصِدُفوفَ كنبينها أبساليب ٨بتلفة ، 

األساليب كنضرب األمثاؿ على كجوه شٌب تتناسب مع ٨بتلف ا٤بستوايت العقلية مع الَبغيب 
ستكباران. اذلك ييعرضوف عنها كيلقوهنا كراء ظهورىم غركران ك  كالَبىيب ليعتربكا كيتذكركا ، ٍب ىم بعد

 أَْبَصرَ  َفَمنْ ﴿كىكذا ينوٌع القرآف اآلايت كالدالئل كفنوف التعابّب لتبصر النفوس  -ٔ: فائدة
َها َعِميَ  َوَمنْ  َفِلنَػْفِسوِ  ٤بفرد كجاء اب)مَسَْعُكْم( كجاء  -ٕ .َُْاألنعاـ/ ﴾ْبَِفيظٍ  َعَلْيُكمْ  َأنَ  َوَما فَػَعَليػْ

كُب التعبّب  .اب١بمع ألف السمع مصدر يدؿُّ على التكثّب كالتقليل فبل حاجة إٔب ٝبعو )أَْبَصارَُكْم(
إشارة إٔب أف ىذه الٌنعم ىي منحة ٥بم من عند للا ، كمن حق للا تعأب أف أيخذ  )َأَخَذ(ابلفعل 

 .عَباض ٥بم عليوامنهم ما أعطى كال 
 ﴾اُظَّبٌَُُِٕٔ اُْوٌَُّْ بِالَّ ُّيَِْيُ ىََْ عَيْوَحً ؤًَْ ثَـْزَخً اَُِّوِ ػَنَاةُ ؤَرَبًُْْ بِْٕ ْْؤَهَؤَّْزٌَُ هَُْ﴿ - ٚٗ

بسرعة ببل مقٌدمات من حيث ال ٰبتسبوف  )بَػْغَتًة(قل ٥بؤالء ا٤بكذبْب أخربك٘ب إف أاتكم عذاب للا 
بلمات كمقدًٌمات كىم متأىبوف مع عذاب كاضح علِب لو ع َجْهَرًة( )َأوْ كفجأة كببل إنذار كإشعار 

ستفهاـ اال الظَّاِلُموَف( اْلَقْوـُ  ِإالَّ  يُػْهَلكُ  )َىلْ اإلنذار كاإلشعار أك عذاب للا ابلليل أك ابلنهار 
إنكارم ٗبعُب النفي أم ما يهلك ابلعذاب ُب الدنيا كاآلخرة إاٌل من يستحق العذاب كىم القـو 

د اإلنذار كقد قست القلوب كضلت العقوؿ ككانت كلمة الظا٤بوف ألنفسهم كلغّبىم ، فلم يف
أما األبرار فلهم  .العذاب على الظا٤بْب ، كلن يدفعوه عن أنفسهم سواء جاءىم بغتة أك جهرة

أجرىم مرتْب ٗبا صربكا ككل إجراـ أيٌب مع الظلم كالظلم يستتبعو ا٥ببلؾ ، كالظلم ُب الدنيا ظلمات 
ْرؾَ  ِإفَّ ﴿كالظلم معُب كاسع مادم كمعنوم ، كبّب كصغّب ُب اآلخرة فهو الشقاء األبدم ،   الشِّ
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ضطرب قلبو ألف ا، كمن ظلم كرىت أايمو كتنٌغص عيشو كقلقت نفسو ك ُّلقماف/ ﴾َعِظيمٌ  َلظُْلمٌ 
ُب الظلم تبعات موبقات فهو أـ الرذائل ، كإذا كاف للا تعأب ٓب ييعجل لبعض الظا٤بْب ا٥ببلؾ 

ؿ لعٌلهم يهتدكف كإاٌل ليذكقوا العذاب ضعفْب يـو القيامة عذاب ظلمهم ستدراج كاإلمهافذلك اال
الظَّاِلُموَف(  اْلَقْوـُ  ِإالَّ  يُػْهَلكُ  )َىلْ ىذه االية تقوؿ  -ٔ: فائدة .ألنفسهم كعذاب ظلمهم لغّبىم
َنةً  َواتػَُّقوا﴿الظا٤بوف كحدىم يهلكوف كقولو  ،  ِٓاألنفاؿ/ ﴾َخاصَّةً  ِمْنُكمْ  ظََلُموا الَِّذينَ  ُتِصيَبَّ  ال ِفتػْ

: ليست كلُّ فتنة ىبلكان اجلوابىنا تعميم الفتنة على ا١بميع فكيف ٲبكن ا١بمع بْب اآليتْب ؟ 
كإ٭با قابل البغتو اب١بهرة، ألف  -ٕ .ختبار كىناؾ فارؽ بْب ا٥ببلؾ كالفتنةامتحافه ك اكإ٭ٌبا كل فتنة 

٦بمع يشعركف )أكجهرة( أم عبلنية. البغتو تتضمن معُب ا٣بفية، ألنو أيتيهم من حيث ال 
 .ِٔ/ْالبياف
 ﴾َّؾْيٌََُٕٗ ىُْْ ًَال ػََِْْيِْْ فٌَْفٌ كَال ًَؤَطَِْؼَ آََٖٓ كََْٖٔ ًَُٓننِهَِّٖ ُٓجَشِّوَِّٖ بِالَّ أُُْوٍَِِْنيَ ُٗوٍَُِْ ًََٓب﴿ - ٛٗ

ن عصى ، كما كظيفة الرسل ٘باه قومهم إاٌل مبشرين ابلثواب ٤بن أطاع كمنذرين ابلعقاب ٤ب
فما  ُٓٔالنساء/ ﴾الر ُسل بَػْعدَ  ُحجَّةٌ  اّلِلَِّ  َعَلى ِللنَّاسِ  َيُكوفَ  لَِئبلّ ﴿ككظيفتهم بياف منهج للا للناس 

َا َفذَكِّرْ ﴿ستقامة للرسل سلطاف على الناس كليس ٥بم أف ٯبربكا الناس على اال  ، ُمذَكِّرٌ  أَْنتَ  ِإمنَّ
 يَػْهدِ  ِِبّلِلَِّ  يُػْؤِمنْ  َوَمنْ ﴿، كإ٭با ىم دعاة إٔب ا٣بّب كا٥بداية  ِِ-ُِاشية/الغ ﴾ مبَُسْيِطرٍ  َعَلْيِهمْ  َلْستَ 
 َفَمنْ ﴿ٍىتىدىل ٪بىىا( ، اً ٍىتىدىل، كىمىٍن اً ٍستػىٍرشىدى عىًلمى ، كىمىٍن عىًلمى اً : )مىٍن ف غرر الكم، ُُالتغابن/ ﴾قَػْلَبوُ 

َا َضلَّ  َوَمنْ  َفِلنَػْفِسوِ  اْىَتَدى َها َيِضل   فَِإمنَّ  لَْيسَ ﴿، كالرسل ليسوا ككبلء على الناس  ُْالزمر/ ﴾َعَليػْ
نتقاؿ ابلبشرية من عهد ا٤بعاجز كا٣بوارؽ ، كىذا يقتضي اال ُِٖآؿ عمراف/ ﴾َشْيءٌ  اأَلْمرِ  ِمنْ  َلكَ 

 الَِّذي اّلِلَِّ  ُصْنعَ ﴿ا٢بسية الٍب ٘برب ا٤بتكربين على اإلذعاف إٔب توجيو اإلدراؾ البشرم إٔب التفكر 
َ  َحَّتَّ  أَنْػُفِسِهمْ  َوِف  اآلفَاؽِ  ِف  آََيتَِنا َسُنرِيِهمْ ﴿،  ٖٖالنمل/ ﴾َشْيءٍ  ُكلَّ  تْػَقنَ أَ   ﴾اْلَق   أَنَّوُ  ََلُمْ  يَػتَػبَػيَّ

، كىذا يقتضي توجيهان طويبلن حٌب أيلف اإلدراؾ كالعقل البشرم ىذه النقلة من دائرة ّٓفصلت/
اإلنساف ىذا الوجود على أنو أكرب من ظاىره ا٤بشهود ا٢بس إٔب آفاؽ العلم الواسعة ، حٌب يقرأ 

ىو بياف أف ىناؾ ُب الناس من يهتدم  ََيَْزنُوَف( ُىمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  َفبل َوَأْصَلحَ  آَمنَ  )َفَمنْ 
عن طريق الرسل كرساالهتم فيعرفهم الرسل أف طريق النجاة ُب أمرين أحدٮبا ييكمل اآلخر كال 

كىالى عىمىله  (صىاًٍلح))فبلى يػيٍقبىلي ًإٲٍبىٍافه ًببلى عىمىلو  عن النيب )ص(:َوَأْصَلَح(  آَمنَ  )َفَمنْ ينفصل عنو 
(  (صىاًٍلحه ) كعلى قدر العلم يكوف اإلٲباف كعلى قدر اإلٲباف يكوف ، َِٔكنز العماؿ خربًببلى ًإٲٍبىٍافو

 ككثير نفع الناس منها العمل الصاّب ، كخّب األعماؿ ما قامت كعٌمت كدامت كأريد هبا كجو للا
رٌ  الصَّاِلَاتُ  َواْلَباِقَياتُ ﴿ رٌ  ثَػَواِبً  رَبِّكَ  ِعْندَ  َخيػْ  . ٕٔمرٙب/ ﴾ َمَرّداً  َوَخيػْ
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كىأىٍصلىحى  آمىنى  كتنتهي كظيفة الرسل بعد إلقاء ا٢بجة الكاملة على الناس ، كتبدأ كظيفة البشر فىمىنٍ 
 )َفبلمتنع عن الفساد كا٤بآٍب اكتقدـ اجملتمع حضاراين ك نفسو كىأىٍصلىحى غّبه كساىم ُب إصبلح الناس 

كال ىم ٰبزنوف على ما  ََيَْزنُوَف( ُىمْ  )َوال٩با سيأٌب من ا٤بستقبل من شر متوقع  َعَلْيِهْم( َخْوؼٌ 
 َواْلَعاِقَبةُ ﴿مضى كال على ا٢باضر، فهناؾ ا٤بغفرة على ما قٌصر كالثواب على ما أصلح كقولو 

 ُىمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  َفبل َصاِلاً  َوَعِملَ  اآلِخرِ  َواْليَػْوـِ  ِِبّلِلَِّ  آَمنَ  َمنْ ﴿،  ّٖلقصص/ا ﴾ِلْلُمتَِّقيَ 
:  وف اآلية داللة: كىل ٱبشى الربمء من سلطاف ا٢بق كحكم العدؿ ؟ فائدة ٗٔا٤بائدة/ ﴾ََيَْزنُوفَ 

كآبة كا٢بزف أم ٰبفظاف الصحة أف اإلٲباف كالعمل الصاّب ٲبنعاف من األمراض النفسية كا٣بوؼ كال
مىٍن عىًملى صىا٢ًبنا فىًلنػىٍفًسًو كىمىٍن أىسىاءى كقولو ) ...(.َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  َفبل َوَأْصَلحَ  )آَمنَ النفسية بقولو 

 ُٓا١باثية/ (فػىعىلىيػٍهىا
 ﴾َّلَُْوٌَُٕ ًَبٌُٗا ثَِٔب اُْؼَنَاةُ َََُّّٔيُْْ ثِأَّبرِنَب ًَنَّثٌُا ًَاَُّنَِّٖ﴿ - ٜٗ

ىذا الوجو اآلخر الذين خرجوا عن دعوة الرسل فكفركا ككذبوا آبايت للا ، فتكوف عقوبتهم على 
قدر جنايتهم ، كجزاؤىم من جنس عملهم ، ٲبسهم العذاب على قدر فسقهم ، كالفسوؽ ا٣بركج 

: الفسوؽ ْفُسُقوَف(يػَ  َكانُوا مبَا اْلَعَذابُ  )ََيَس ُهمْ عن طور العبودية كآداب الطاعة كتعدًٌ حدكد للا 
، إشارة إٔب أف عذاب للا شديد ال  َٓالكهف/ ﴾رَبِّوِ  َأْمرِ  َعنْ  فَػَفَسقَ ﴿ا٣بركج عن طاعة للا 

 َوَمنْ ﴿يطاؽ، كأٌف مٌسةه من ىذا العذاب ٘بعل ا٢بياة إٔب جحيم كشقاء كببلء كعناء متصل كقولو 
ا٤براد ابلفسوؽ ىنا الكفر  فائدة : )يَػْفُسُقوَف( .ُؽ/الطبل ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ  فَػَقدْ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ 

بُوا( )َوالَِّذينَ  ًإفَّ كقولو )  .فاسق ، كليس كلُّ فاسق كافران  ،كالفسق أعمُّ من الكفر فإٌف كٌل كافر َكذَّ
 ٕٔالتوبة/( اٍلمينىاًفًقْبى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى 

 ََّْزٌَُِ ىََْ بََُِِّ هَُْ ٌُّؽََ َٓب بِالَّ ؤَرَّجِغُ بِْٕ ََِٓيٌ بِِِّٗ ٌَُُْْ ؤَهٌٍُُ ًَال اُْـَْْتَ ؤَػَُِْْ ًَال اَُِّوِ فَيَائُِٖ ػِنلُِ ٌَُُْْ ؤَهٌٍُُ ال هَُْ﴿ - ٓ٘

 ﴾رَزَلٌََّوًَُٕ ؤَكَال ًَاُْجَظِريُ األَػََْٔ
: طلب ا٤بشركوف من النيب ٧بمدو )ص( أف ٱبربىم ابلغيب كيفجر الينابيع كأيٌب سبب النزوؿ 

. فنزلت اآلية ، إنو ليس إبلو كال ملك كإ٭با ىو بشر يوحى إليو يؤدم .ة كيرقى ُب السماءاب٤ببلئك
: قل اي دمحم ٥بؤالء الكفرة الذين يطلبوف خوارؽ العادات لست املعىن .الرسالة كاألمْب العاـ عليها

 أعلم الغيب أٌدعي أف خزائن للا مفوضة إٌٕب حٌب تقَبحوا علٌي تنزيل ا٤بعاجز كال أٌدعي أيضان أ٘ب
من دكف كحي حٌب تسألو٘ب عن كقت نزكؿ العذاب ، إ٭با الغيب  كال أحد ٲبلك مع للا شيئان 

 َوِعْنَدهُ ﴿ ْٗيونس/( اَللَّي  قيٍل الى أىٍمًلكي لًنػىٍفًسي ضىر ا كىالى نػىٍفعنا ًإالَّ مىا شىاءى قولو تعأب )حٌب األنبياء 
كلست أٌدعي أٌ٘ب ملك  َمَلٌك( ِإّنِ  َلُكمْ  َأُقوؿُ  )َوال،  ٗٓاألنعاـ/ ﴾ُىوَ  الَّ إِ  يَػْعَلُمَها ال اْلَغْيبِ  َمَفاِتحُ 

من ا٤ببلئكة حٌب تكلفو٘ب الصعود إٔب السماء كعدـ ا٤بشي ُب األسواؽ كعدـ األكل كالشرب، أم 
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ما  ِإَلَّ( وَحىيُ  َما ِإالَّ  أَتَِّبعُ  )ِإفْ ال ٘بعلوا عدـ إجابٍب إٔب ما تريدكف دليبلن على عدـ صحة رسالٍب 
 اأَلْعَمى َيْسَتِوي َىلْ  )ُقلْ أتٌبع فيما أدعوكم إليو إاٌل كحي للا الذم يوحيو إٌٕب فأان مأمور بتبليغو 

ستفهاـ إنكارم ٗبعُب النفي ىل يتساكل الكافر كا٤بؤمن كالضاؿ كا٤بهتدم ؟ فأان كاال َواْلَبِصرُي(
بصّب ، كفارؽ كبّب بْب ا١باىل كالعآب ٯبب أف كأنتم كالبصّب كاألعمى فاألعمى ٯبب أف يتبع ال

تقريع كتوبيخ أتسمعوف ا٢بقيقة كتتفكركف هبا ، أف الرسوؿ  تَػتَػَفكَُّروَف( )َأَفبل .نتعٌلم من علم العآب
ليس إ٥بان كال ملكان كإنو بشر مرسل من للا لتؤمنوا بعآب الغيب كاليـو اآلخر كا٢بساب كا١بزاء 

من األدلة كالرباىْب على صدؽ نبوٌب َواْلَبِصرُي(  )اأَلْعَمىات األكاف فأنصفوا أنفسكم قبل فو 
بوضوح كلكنها تتطٌلب عينان بصّبة كي تراىا ، فإذا كنتم ال تقبلوهنا فليس فيها نقص كغموض بل 
لكونكم تفتقركف إٔب النفس البصّبة كإف كاف لكم عْب بصّبة كلكن ينقصكم القلب البصّب فبل 

، ٯبب أف تنزلوف األشياء مناز٥با كٚبتاركف األحسن ، كاألحسن كىو  َواْلَبِصرُي( ْعَمى)األَ  يىٍستىًوم
الذم ٱبتار األحسن، كفيو داللة على أف العمل ٗبقتضى رسالة الوحي يكوف كالبصّب ، كالعمل 

 بغّبه يكوف كاألعمى! 
غيب حقيقي  -ٔكىو قسماف : : ما غييًٌب علمو عن الناس اْلَغْيَب(: اْلَغْيبَ  َأْعَلمُ  فائدة: )َوال

 ال ُقلْ ﴿كىو ما غاب عن ٝبيع ا٣بلق حٌب ا٤ببلئكة كأضافو للا تعأب إٔب نفسو كقولو  )مطلق(
: كىو ما غاب  غيب إضاف -ٕ،  ٓٔالنمل/ ﴾اّلِلَُّ  ِإالَّ  اْلَغْيبَ  َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ  ِف  َمنْ  يَػْعَلمُ 

 ﴾ِِبْلَغْيبِ  يُػْؤِمُنوفَ  الَِّذينَ ﴿الربزخ كعآب اآلخرة كقولو  علمو عن الناس كلهم كعآب ا٤ببلئكة كعآب
، كىناؾ غيب غاب عن بعض ا٤بخلوقْب دكف بعض كعلم بعض البشر بتمكينهم من  ّالبقرة/

(  ف غرر الكم:، ستعما٥بم لو كال يعلمو غّبىم ١بهلهم بتلك األسباب اأسبابو ك  )ًلكيلًٌ شىٍيءو سىبىبه
 مُمِْسكَ  َفبل َرْْحَةٍ  ِمنْ  ِللنَّاسِ  اّلِلَُّ  يَػْفَتحْ  َما﴿كتشافات ا١بديدة.. إْب كاال  كعلم ا٣بسوؼ كالكسوؼ

 َذِلكَ  ِف  ِإفَّ ﴿ كالنبوغ كقولو كاإل٥باـ كالفراسة ا٣بفااي علم : ومن الغيب اإلضاف ، ِفاطر/ ﴾ََلَا
ا٤بطلق كقولو  الغيب ىو اآلية ُب ا٤بنفي الغيب كعلم .، أم ا٤بتفرسوفٕٓا٢بجر/ ﴾ِلْلُمتَػَومسِِّيَ  آلََيتٍ 

بو  العلم الذم ٲبكن اإلضاُب الغيب ، كليس ُٕٗآؿ عمراف/ ﴾اْلَغْيبِ  َعَلى لُِيْطِلَعُكمْ  اّلِلَُّ  َكافَ  َوَما﴿
 ِمنْ  اْرَتَضى َمنْ  ِإالَّ  ، َأَحداً  َغْيِبوِ  َعَلى يُْظِهرُ  َفبل اْلَغْيبِ  َعالُِ ﴿ ا٤بؤدية إليو كقولو األسباب إذا هتيأت

الغيب  علم القدرة على ٕب كليس ، الوحي تعليم غّب من اْلَغْيَب( َأْعَلمُ  )َوال .ِٕ-ِٔا١بن/ ﴾َرُسوؿٍ 
 َوَلوْ ﴿ ، ِّالبقرة/ ﴾الَِْكيمُ  اْلَعِليمُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ  َعلَّْمتَػَنا َما ِإالَّ  لََنا ِعْلمَ  ال ُسْبَحاَنكَ ﴿ طاقٍب فوؽ ألنو

 .ُٖٖاألعراؼ/ ﴾الس وءُ  َمسَِِّن  َوَما اْْلَرْيِ  ِمنْ  ثَػْرتُ الْسَتكْ  اْلَغْيبَ  َأْعَلمُ  ُكنتُ 
  ﴾َّزَّوٌَُٕ َُؼََِّيُْْ شَلِْغٌ ًَال ًٌَُِِّ كًُِٗوِ ِْٖٓ َُيُْْ ٌََُْْ هَثِّيِْْ بََُِ ُّؾْشَوًُا ؤَْٕ َّقَبكٌَُٕ اَُّنَِّٖ ثِوِ ًَؤَٗنِهْ﴿ -ٔ٘
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للا سبحانو ابلقرآف عامة الناس ٗبا تقـو بو  بعد أف أنذر .الضمّب )ًبًو( يعود إٔب القرآف الكرٙب
الذين ٱبافوف يـو ا٢بساب ، َربِِّْم(  ِإىَل  َُيَْشُروا َأفْ  ََيَاُفوفَ  )الَِّذينَ ا٢بجة عليهم كلكن إ٭ٌبا ينتفع بو 

أمر نبيو أف يستمر كيتابع إنذار ا٤بؤمنْب ليزدادكا إٲباانن كعلمان ابلدين كأحكامو ، كأنذر كذلك بو 
ا٤بؤمنْب ٩بن ترجى ىدايتو ٗبتابعة اإلنذار كتكراره، فاإلنذار للناس عامة كالسيما للذين ٱبافوف غّب 

 َفذَكِّرْ  جبَبَّارٍ  َعَلْيِهمْ  َأْنتَ  َوَما﴿،  ُٖفاطر/ ﴾ِِبلَغْيبِ  رَبػَُّهمْ  ََيَْشْوفَ  الَِّذينَ  تُػْنِذرُ  ِإمنََّا﴿للا كقولو 
ليس ٥بم غّب للا كٕب  َشِفيٌع( َوال َوِل   ُدونِوِ  ِمنْ  ََلُمْ  )لَْيسَ ،  ْٓ/ؽ ﴾َوِعيدِ  ََيَاؼُ  َمنْ  ِِبْلُقْرآفِ 

 بَػْعدِ  ِمنْ  ِإالَّ  َشِفيعٍ  ِمنْ  َما﴿شىٍيءه  األىٍمرً  ًمنٍ  ٥بىيم ينصرىم كال شفيع يشفع ٥بم ألف ا٣بلق كٌلهم لىٍيسى 
ابلتمسك بطاعتو كيتقوا الكفر كا٤بعاصي ، أنذرىم لكي يٌتقوا للا  يَػتػَُّقوَف( )َلَعلَُّهمْ ،  ّيونس/ ﴾ِإْذنِوِ 
: حْب تنذرىم اي دمحم يستمعوف إليك كينتفعوف إبنذارؾ ٥بم كيؤثر فيهم كبلمك كيشعركف  مبعىن

اب٣بوؼ من للا ُب أعماقهم ، ما مضى معهم اب٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة فإهنم مهيئوف للهداية 
 )مىنٍ  .َُُآؿ عمراف/ ﴾ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإىَل  ُىِديَ  فَػَقدْ  ِِبّلِلَِّ  يَػْعَتِصمْ  َوَمنْ ﴿ختيارىم كالتقول اب

إ٭ٌبا نفي الشفاعة لغّبه سبحانو مع أف األنبياء كاألكلياء َشِفيٍع(  )وال -ٔ:  فائدةكىقىٍاهي(  للاى  ًإتػَّقىى
يعاً  الشََّفاَعةُ  ّلِِلَِّ  ُقلْ ﴿يشفعوف إبذف للا فكانت الشفاعة من للا تعأب   -ٕ،  ْْالزمر/ ﴾مجَِ

٤باذا ذكر الذين ٱبافوف كاإلنذار لكافة الٌناس ؟ كذلك ألفَّ الذين ٱبافوف  ََيَاُفوَف( الَِّذينَ  ِبوِ  )َوأَنِذرْ 
ستعبلؤىا على الذين ال يعرفوف قدرىا ،  استجابة، إهنا صفة ٩بيزة ٥بذه العقيدة ك ىم أسرع لبل

 .كالذم يضع ا٢بكمة لغّب أىلهافقد أىاف ا٢بكمة كأىلها
 ػََِْْيِْْ ؽََِبثِيَ ِْٖٓ ًََٓب شَِْءٍ ِْٖٓ ؽََِبثِيِْْ ِْٖٓ ػََِْْيَ َٓب ًَعْيَوُ ُّوِّلًَُٕ ًَاُْؼَشِِِّ ثِبُْـَلَاحِ هَثَّيُْْ َّلْػٌَُٕ اَُّنَِّٖ رَـْوُكْ ًَال﴿ - ٕ٘

 ﴾اُظَّبُِِٔنيَ ِْٖٓ كَزٌٌََُٕ كَزَـْوُكَىُْْ شَِْءٍ ِْٖٓ
فوف لرسوؿ للا )ص( لو طردت ضعفاء ا٤بسلمْب من حولك : قاؿ ا٤بشركوف ا٤بَب  سبب النزوؿ

: ال تطرد ىؤالء ا٤بؤمنْب الضعفاء من ٦بلسك اي  املعىن .٢بضران ٦بلسك كنسمع منك فنزلت اآلية
(  )ِِبْلَغَداةِ يعبدكف رهبم دكمان  ندمحم الذي يلتمسوف َوْجَهُو(  )يُرِيُدوفَ أم ُب الصباح كا٤بساء َواْلَعِشيِّ

ال تيؤاخذ أبعما٥بم ،  َشْيٍء( ِمنْ  ِحَساِبِمْ  ِمنْ  َعَلْيكَ  )َمامن للا كٙبقيق رضاه  بذلك القرب
 ِحَساِبكَ  ِمنْ  )َوَما،  ُُّالشعراء/ ﴾َربِّ  َعَلى ِإالَّ  ِحَسابُػُهمْ  ِإفْ ﴿كذنوهبم على أنفسهم كقوؿ نوح 

كحسابك على نفسك فبل ال تؤاخذ أنت ٕبساهبم كال ىم مؤاخذكف ٕبسابك  َشْيٍء( ِمنْ  َعَلْيِهمْ 
ذا حساهبم عند للا ال ٯبوز أف تطردىم كوهنم فقراء لو طلبوا التناكب لكاف أسهل من الطرد ، كى

، ككذلك غناؾ كفقرؾ ىو حسابك عند للا ال شأف ٥بم بو ، كال دخل ٥بذه القيم ُب شأف لك بو
 َوَلِكِنِّ  َربِِّمْ  ُمبلُقو ِإنػَُّهمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  ِبطَاِردِ  َأنَ  َوَما﴿قضية اإلٲباف كا٤بنزلة فيو كجواب نوحو ٥بم 

فإف أنت طردهتم من ٦بلسك  الظَّاِلِمَي( ِمنْ  فَػَتُكوفَ  )فَػَتْطُرَدُىمْ ،  ِٗىود/ ﴾جَتَْهُلوفَ  قَػْوماً  َأرَاُكمْ 
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 .ٕبساب الفقر كالغُب كنت ال تزف ٗبيزاف للا كتعديت حدكد للا فكنت من الظا٤بْب )كحاشاؾ(
أكؿ أتباع النيب )ص( كانوا من الفقراء كأعداؤه ا٤بستكربكف ا٤بَبفوف كقولو تعأب ُب  -ٔ:  ئدةفا

، كانوا ٰبتقركف ىؤالء الفقراء  ِٕىود/ ﴾َأرَاِذلَُنا ُىمْ  الَِّذينَ  ِإالَّ  اتػَّبَػَعكَ  نَػَراؾَ  َوَما﴿قـو نوح )ع( : 
ابلفقراء ، بل إقَبحوا على الرسوؿ حوؿ النيب )ص( كيعدكف أنفسهم أهنا ال تليق هبا مساكاهتا 

 ٰبيًٍسنيوي( كىلىٍيسى ًقيمىةي  مىا ًاٍمرًئو  كيلًٌ  )ًقيمىةي : ٔٛف هنج الببلغة حكمعن ذلك،  )ص( طردىم فنهاه للا
ًٍلكيوي، كُب ىذا مكافحة مىا ًاٍمرًئو  كيلًٌ   كبياف ، ُب األشياء التطرؼ التفكّب الطبقي ، كمكافحة ٲبى

 ا٤بسيحية ُب إعطاء حق غفراف الذنوب بصكوؾ الغفراف ، كيدؿ من كسر الكنيسة رجاؿ ىزالة
 كقيمو اإلسبلـ موازين ستقٌرتاك  (خيليقنا أىٍحسىنػيهيمٍ  اٍلميٍؤًمًنْبى  أىٍفضىلي ) :عن النيب )ص( مؤمنان فعليو جربه ،

 ، ُٕالتوبة/ ﴾بَػْعضٍ  َأْولَِياءُ  بَػْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنوفَ ﴿ -ٕ .تعأب للا قٌرره الذم النهج على
 فطرد ، ٕٔالتوبة/ ﴾بَػْعضٍ  ِمنْ  بَػْعُضُهمْ  َواْلُمَناِفَقاتُ  اْلُمَناِفُقوفَ ﴿ ا٤بقابل كُب بعضان  ينصر بعضهم أم

)كالغاية ال تربٌر الوسيلة( كعندئذو ال  الوالية بْب ا٤بؤمنْب نسيج ُب ٚبلخبلن  يعمل الضعفاء ا٤بؤمنْب
)اٍلميٍؤًمني أىخيوي  : عن اإلماـ الصادؽ )ع( ، َُا٢بجرات/ ﴾ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنوفَ  ِإمنََّا﴿ يكونوف إخوة كقولو

ليوي الى  نيوي كىدىلًيػٍ ةن فػىييٍخًلفيوي( اٍلميٍؤًمًن عىيػٍ  فرؽ كال ،ِٖٔ/ْٕالبحار ٱبىيوينيوي كىالى يىٍظًلميوي كىالى يػىغيشُّوي كىالى يىًعديهي ًعدى
 كالتمييز الطبقي التمايز ضد كاإلسبلـ ، ا٤بؤمن أبخيو كثّب كا٤بؤمن تقول،ابل إألٌ  كغنيهم فقّبىم بْب

 .مؤىبلت دكف من متيازاتاال كمنح العنصرم
 ﴾َّٖثِبُشَّبًِوِ ثِإَػََِْْ اَُِّوُ ؤٌَََُْْ ثَْْنِنَب ِْٖٓ ػََِْْيِْْ اَُِّوُ ََّٖٓ ؤَىَاُالءِ َُِْوٌٌُُُا ثِجَؼْغٍ ثَؼْؼَيُْْ كَزَنَّب ًًََنَُِيَ﴿ -ٖ٘

ختبار للا لعبده أف يظهره للناس على حقيقتو متحاف ، كابتبلء كاالختبار كاالمعُب الفتنة اال)فَػتَػنَّا( 
. .ختربان األغنياء ابلفقراء كالوجهاء ابلبسطاء كالعلماء اب١بهبلءا: ككذلك  املعىنعن طريق أفعالو، 

البلـ للعاقبة ، أم ليكوف عاقبة أمرىم ،  )لِيَػُقوُلوا( بَػْيِنَنا( ِمنْ  َعَلْيِهمْ  اّلِلَُّ  َمنَّ  َأَىُؤالءِ  )لِيَػُقوُلواإْب 
كسبقوىم إٔب اإلسبلـ  ،أف يقوؿ الوجهاء كاألغنياء أىؤالء البسطاء كالفقراء منَّ للا عليهم اب٥بداية

ستفهاـ استهزاءن لذلك جاء االمن دكننا ك٫بن األكابر القادة كىم ا٤بساكْب الضعفاء ، قالوا ذلك 
 َما َخرْياً  َكافَ  َلوْ  آَمُنوا ِللَِّذينَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوقَاؿَ ﴿كار أف يكونوا سبقوىم بفضيلة كقولو لئلن

ستهزائهم ستفهاـ تقرير كجواب اىذا اال ِِبلشَّاِكرِيَن( ِبَِْعَلمَ  اّلِلَُّ  )أَلَْيسَ  ُُاألحقاؼ/ ﴾ِإلَْيوِ  َسبَػُقونَ 
فيخزيو فبل طبقات عند للا ُب ا٤باؿ كا١باه كالنسب كال أم للا أعلم ٗبن يشكر فيهديو كمن يكفر 

 ﴾أَتْػَقاُكمْ  اّلِلَِّ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإفَّ ﴿فرؽ بْب عريب كأعجمي كأبيض كأسود كعرؽ كجنس إاٌل ابلتقول 
٦بمع  ًنًو !(: )مىٍن أىتىى غىًنيَّان فػىتػىوىٍاضىعى ًلًغنىاٍئًًو ذىىىبى ثػيليثىٍا ًديٍ  عن اإلماـ علي )ع(،  ُّا٢بجرات/

: يقٌرر القرآف أف اإلٲباف نعمة ال تتعٌلق بقيم األرض الصغّبة الٍب تسود ُب فائدة .ٖٔ/ْالبياف
اجملتمعات ا٤بادية، كإ٭ٌبا ٱبتص للا هبا ا٤بؤىلوف ٥با الشاكركف للا عليها مهما كاف كضعهم أغنياء أـ 

 َُٗ/ّركح البياف )جٌددكا إٲبانكم(ف الديث  .فقراء، فميزاف للا أرقى من ميزاف أىل األرض
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 ٌٍُءاً ِٓنٌُْْْ ػَََِٔ َْٖٓ ؤََّٗوُ اُوَّؽَْٔخَ َٗلَِْوِ ػَََِ هَثٌُُّْْ ًَزَتَ ػٌََُِْْْْ ٍَالٌّ كَوَُْ ثِأَّبرِنَب ُّآِْنٌَُٕ اَُّنَِّٖ عَبءَىَ ًَبِمَا﴿ - ٗ٘

 ﴾هَؽٌِْْ ٌهٌؿَلُ كَإََّٗوُ ًَؤَطَِْؼَ ثَؼْلِهِ ِْٖٓ رَبةَ صَُّْ ثِغَيَبَُخٍ
تكرٙب للمؤمنْب كليس اإلٲباف اب٤بظاىر كا٤بواقع كا٥بيبات كمن إسوٌدت ِِبََيتَِنا(  يُػْؤِمُنوفَ  )الَِّذينَ 

ستقامة دائمة ككرع عن ٧باـر للا ، كا٤بؤمن من أخلص اجبهتو من أثر السجود ككفى ، بل اإلٲباف 
ينُ  ّلِِلَِّ  َأال﴿لو دينو كقولو كعملو  تعأب ٕبيث ال ٱبتلف قولو عن فع ،  ّالزمر/ ﴾اْْلَاِلصُ  الدِّ

كاإلٲباف عمل كلُّوي كالقوؿ بعضو ، كاآلية تكرٙب بعد اإلٲباف كيسر ُب ا٢بساب كالرٞبة ُب التعامل 
كالغفراف ُب ا١بزاء. نزلت اآلية ُب الذين هنى للا نبيو )ص( عن طردىم فكاف إذا رآىم بدأىم 

إكرامان ٥بم  َُيونس/ ﴾َسبلـٌ  ِفيَها َتَِيػَّتُػُهمْ ﴿ىل األرض كألىل ا١بنة ابلسبلـ عليكم ٙبية اإلسبلـ أل
 كالسبلـ قبل الكبلـ. َعَلْيُكْم( َسبلـٌ  )فَػُقلْ كتطييبان لقلوهبم 
: دعاء ابلنجاة ٤بن ٙبييو من كل سوء ، أم أنت ُب سبلـ كأماف مِب فخّبم  ومعىن السبلـ

نىكيٍم( : )إً  عن النيب )ص(مأموؿ كشٌرًم مأموف ،  كنز فَّ السَّبلىـى ًإٍسمه ًمٍن أى٠ٍبىٍاًء للًا تػىعىٍأبى فىأىٍفشيويهي بػىيػٍ
 نَػْفِسوِ  َعَلى رَب ُكمْ  )َكَتبَ : أنت ُب سبلمة من الذنوب بعد توبتكم منها مبعىن، ِِّٕٓالعماؿ خرب

تنفك من ذاتو عز أكجب ربكم على ذاتو ا٤بقدسة الرٞبة تفضبلن منو كإحساانن كرٞبتو ال  الرَّْْحََة(
جاء  جبََهاَلٍة( ُسوءاً  ِمْنُكمْ  َعِملَ  َمنْ  )أَنَّوُ  ٕغافر/ ﴾َوِعْلماً  َرْْحَةً  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسْعتَ  رَبػََّنا﴿كجل 

)جبََهاَلٍة( السياؽ القرآ٘ب بلهجة العطف كا٢بناف كالرٞبة ، فمن عمل منكم ا٣بطااي من غّب قصد ، 
٢بظة ضعف ُب شهوة أك غضب، ال يعلم حبلالن من حراـ كمن  ٖبفة عقل كغلبة جهل كإتٌبع ىواه

جهالتو كسفاىتو ركب السوء ، كالسوء كل عمل يسوء اإلنساف كتسوء عاقبتو ، فما يذنب 
اإلنساف إاٌل من جهالة ، كمن عمل السوء عن علم كعمد فهو أسوأ حاالن من ا١باىل الذم ال 

 َغُفورٌ  فَأَنَّوُ  َوَأْصَلحَ  بَػْعِدهِ  ِمنْ  اَتبَ  )ثَّ  ُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ  دْ فَػقَ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿يعلم 
عملو ٨بلصان مع الناس كمع ربو كأصلح مع  )َوَأْصَلَح(ٍب اتب من ذنوبو صادقان مع نفسو  رَِحيٌم(

سيئة على  نفسو ما فسد من األعماؿ الظاىرة كالباطنة كأصلح الضرر كرفع ا٣بطر فإف للذنب آاثران 
صب عليهم من مغفرتو كرٞبتو ٕبسب  رَِحيٌم( َغُفورٌ  )فَأَنَّوُ النفس عاجلة كآجلة فإذا كجد ذلك كلو 

 ِمنْ  يَػُتوبُوفَ  ثَّ  جبََهاَلةٍ  الس وءَ  يَػْعَمُلوفَ  ِللَِّذينَ  اّلِلَِّ  َعَلى التػَّْوبَةُ  ِإمنََّا﴿ما قاموا بو ٗبا أمرىم بو ، كقولو 
  .ُٕالنساء/ ﴾َقرِيبٍ 

رىةه ًمٍن دىنىًس عن اإلماـ الصادؽ )ع( بى ًإٔبى للًا قػىٍبلى اٍلمىٍوًت ، فىًإفَّ التػٍَّوبىةى ميطىهًٌ ان اتٍى : )رىًحمى للاي عىٍبدى
ةه ًمٍن شىقىاٍ  ئىًة كىميٍنًقذى ًة(ا٣بٍىًطيػٍ  رىبُّكيمٍ  كىتىبى فرض للا هبا على نفسو لعباده الصا٢بْب فقاؿ ) ،ًء ا٥ٍبىلىكى

، فإذا أردت اف  ِِِالبقرة/ ﴾التػَّوَّاِبيَ  َيُِب   اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿ ،َِٗ/ّكنز الدقائق  (الرٍَّٞبىةى  ًسوً نػىفٍ  عىلىى
كمن األمور الٍب ٰبٌبها للا حبُّ الفقراء كا٤بساكْب كمداراهتم  -ٔفائدة:  .تستنزؿ الرٞبة تيب إٔب للا



 / اجلزء السابع ٘ٙٔ/ مكية / عدد آَيهتا  ٙ/ سورة االنعاـ  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    478
 

مرتْب ُب ىذه  الرَّْْحََة( نَػْفِسوِ  َلىعَ  رَب ُكمْ  )َكَتبَ جاءت  -ٕ .فإهنا من مصاديق دخوؿ ا١بنة
( من السورة ُِالسورة ، األكٔب تسلية للمؤمنْب ُب ىذه الٌدنيا ُب ىذه اآلية كجاءت ُب اآلية )

لىقى  : )مىاٍ  عن النيب )ص(الرٞبة ُب يـو ا٤بعاد ،  لىقى  ، يػىٍغًلبيوي  لىوي مىا كىخىلىقى  ًإال ًمٍن شىٍيءو  للاي  خى  رىٍٞبىتىوي  كىخى
ـه اًبٍلقىٍلًب كى : )ف غرر الكم ،ََُّٗكنز العماؿ خرب  غىضىبىوي( ٍغًلبي تػى  ٍاًف كىتػىٍرؾه اً التػٍَّوبىةي نىدى ٍسًتٍغفىٍاره اًبللًٌسى

ٍاري أىٍف الى يػىعيويدى )األعضاء( ا١بٍىوىٍارًًح   (. كىًإٍضمى
 ﴾أُُْغْوِِٓنيَ ٍَجَُِْ ًَُِزََْزَجِنيَ آَّبدِ ُٗلَظَُِّ ًًََنَُِيَ﴿ - ٘٘

اآلية من ٧باسن أساليب الببلغة ، ككذلك نوضح منهج للا كنبيًٌنو ُب القرآف الكرٙب ك٭بيز بْب طريق 
ا٥بدل من الضبلؿ، كالغي من الرشاد ، كيتبْب ا٢بق الذم ينبغي سلوكو كالباطل الذم ٯبب 

كما اف إجتنابو حيث ال صنمية ُب األفكار كاألعماؿ كالقناعات فإف اإلصرار على ا٣بطأ رذيلة  
 ،: لتٌتضح كتظهر ، البلـ للتعليللَِتْسَتِبَي  اْلُمْجرِِمَي( َسِبيلُ  )َوِلَتْسَتِبيَ الثبات على ا٢بق فضيلة 

طريق ا٢بق كاضح كطريق الباطل كاضح ليظهر كل فئة بعبلماهتا كتعرؼي األشياء أبضدادىا، فإف 
لو كانت مشتبهة ملتبسة فإهنا  جتناهبا ٖببلؼ مااتضحت أمكن استبانت ك اسبيل اجملرمْب إذا 
ى مى ا٢بي  ؿى وى ( حى ؾى رى ى )ٙبىى عى رى  نٍ مى فى  ييرًيٍػبيكى  الى  مىاٍ  ًإٔبى  ييرًيٍػبيكى  مىاٍ  )دىعٍ  عن النيب )ص(:، توقع ُب الشبهات

ه عن النيب )ص(، ّْتنبيو ا٣بواطر ص ( وً يً فً  عى قى يػى  أفٍ  كي وشً يي  ه  ،: )حىبلىؿه بػىْبًٌ ـه بػىْبًٌ اٍ  ،كىحىرىٍا  ،ته بػىٍْبى كىشيبػيهى
ٍاًت ٪بىىٍا ًمنى اٍلميحىرَّمىٍاتً  ٍن تػىرىؾى الشُّبػيهى ٍاًت ًإٍرتىكىبى اٍلميحىرَّمىٍاًت كىىىلىكى ًمٍن  ،ذىًلكى فىمى كىمىٍن أىخىذى اًبلشُّبػيهى

  .ُُْ/ُٖكسائل الشيعة حىٍيثي الى يػىٍعلىمي(
. إْب .ْب كا٤بفسدين: ينبغي كمن الفضائل فضيحة اجملرمْب كا٣بائنف اآلية داللة -ٔفائدة: 

كىالسَّاًٍكتي كا٤بعيْبي عىليًو،  ،كىالرٍَّاًضٍي ًبوً  ،فالسكوت عنهم جرٲبة فيصّب مثلهم ، فيكوف اٍلعىٍاًملي اًبلظٍُّلمً 
ٍاءي ُبٍ الظٍُّلمً  ،كىا٢بٍىٍاًضني لىوي  ،عىٍنوي  ستعّب اأصل ا١بـر قطع الثمرة عن الشجرة ك )اْلُمْجرِِمَي(  -ٕ .شيرىكى

كتساب مكركه، ككذلك اجملـر ا٣ببيث قطع فطرتو السليمة أم لٌوثها كفصلها عن الطبيعة ا لكلًٌ 
ستبانة سبيل اجملرمْب كفرزه كإظهاره كٛبييزه عن اإٌف اْلُمْجرِِمَي(  َسِبيلُ  )َولَِتْسَتِبيَ  -ٖ .البشرية

 )إعرؼ عدّوؾ(كٔب : ا٣بطوة األإذًا سبيل ا٤بؤمنْب ضركرة حياتية ، حٌب ال ٱبتلط ا٢بق ابلباطل ، 
إعرؼ عدٌكؾ بدقة كميزه عن صديقك كالتأكد من ىذا الباطل عدكٌّ مبٌطن خطّب على أنٌو شرٌّ 
كضرر ببل أدٗب شبهة مع األدلة كالرباىْب ، فهما طريقاف ٨بتلفاف ال ٲبكن أف ينسجما كيتوافقا ، 

: ٜٕ٘ف هنج الببلغة حكم،  ُّٗالبقرة/ ﴾الظَّاِلِميَ  َعَلى ِإالَّ  ُعْدَوافَ  َفبل﴿فبلبٌد من فرزٮبا بدقة 
ٍاؤيؾى ثىبلىثىةه: عىديكُّؾى  ، كىأىٍصًدقىاٍ  ،كىعىديكُّ صىًدٍيًقكى  ،)أىٍعدى كىصىًدٍيقي  ،: صىًديٍػقيكى ؤؾى ثىبلىثىةه كىصىًدٍيقي عىديكًٌؾى

( ،صىًدٍيًقكى   .كىعىديكُّ عىديكًٌؾى
 ﴾ أُُْيْزَلَِّٖ ِْٖٓ ؤََٗب ًََٓب بِماً ػََِِْذُ هَلْ ؤَىٌَْاءًَُْْ ؤَرَّجِغُ ال هَُْ اَُِّوِ كًُِٕ ِْٖٓ ػٌَُٕرَلْ اَُّنَِّٖ ؤَػْجُلَ ؤَْٕ ُٗيِْذُ بِِِّٗ هَُْ﴿ - ٙ٘
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عقبلن ككحيان من  يعلن تربؤه )ص( أف ، يؤكد القرآف للرسوؿ ا٤بصطفى أحدان  فلن أشرؾ بعبادة ريب
 حجة فيو لكم كليس ابطل ، فإف ىذا لو تعأب الضعيفة ا٤بخلوقة ا٤بوجودات عبادة ما سول للا من

ٍتوي  ،ىىوىاٍهي  غىلىبىوي  مىنٍ  النٍَّاسً  )أىٍشقىى :ف غرر الكم ضبلؿ، ىو أعظم ا٥بول الذم إاٌل إتباع  ،دينٍػيىٍاهي  فىمىلىكى
٥بول يناُب ا إتباع فإف ، ا٥باكية إٔب ألهنا تقود َأْىَواءَُكْم( َأتَِّبعُ  ال )ُقلْ قاؿ  ك٥بذا ، أيٍخرىاٍهي( كىأىٍفسىدى 
ألنِب إف  ستقامتو فيوانفسو بو كتثبت  تسكن الذم قلبو على التوحيد نور إشراؽ كٲبنع ا٥بدل،
 من العقل قوة فتكوف ، ٫براؼاال ُب سواء فنصّب ظللتم كما ِإذًا( َضَلْلتُ  )َقدْ أىٍىوىاءىكيٍم  أىتًَّبعيتي 
ف غرر  الشهوة ، ا٥بول كصغرت ضعف العقل كإذا كرب ا٥بول صغير ا٥بدل كإذا كرب ا٥بول ٨بالفة
ٍادي  ا٥ٍبىوىل عىنٍ  النػٍَّفسً  )رىدٍعي  :الكم  أصحاب ا٤بشركوف أنتم أيها اْلُمْهَتِديَن( ِمنْ  َأنَ  )َوَما .األىٍكبػىٍر( ا١بًٍهى

 ألف حْب بعد كلو إٔب التهلكة بنفسي أيلقي ٍب مثلكم صرت إتبعتكم فلو كضبلؿ ىول كشهوات
ٍل ًلًقلًَّة  :ٕٔٓف هنج الببلغة خطبة ،يضر آخرهك  كيسر يغر أكلو الضبلؿ )الى تىٍستػىٍوًحشيويٍا ُبٍ طىرًٍيًق ا٥ٍبيدى

ةو  عىلىى ٍجتىمىعيوياٍ قىٍد ا النٍَّاسى  فىًإفَّ  أىٍىًلوً  اٍ  مىاًٍئدى بػىعيهى اٍ  قىًصيػٍره  شى   .طىًوٍيله( كىجيويعيهى
 ﴾اُْلَبطِِِنيَ فَْْوُ ًَىٌَُ اُْؾَنَّ َّوُضُّ َُِِّوِ بِالَّ اُْؾٌُُْْ بِْٕ ثِوِ رََْزَؼْغٌَُِِٕ َٓب ػِنلُِ َٓب ثِوِ ًًََنَّثْزُْْ هَثِِّ ِْٖٓ ثَِّْنَخٍ ػَََِ بِِِّٗ هَُْ﴿ - ٚ٘

إٌ٘ب على بصّبة من ديِب كبٌينةو كىدايةو من ريٌب ، كأعبد للا عن علم كيقْب بصحتو ، كىذه شهادة 
 َوَمنْ  َأنَ  َبِصريَةٍ  َعَلى اّلِلَِّ  ِإىَل  َأْدُعو َسِبيِلي َىِذهِ ﴿من الرسوؿ حازمة كجازمة ال تقبل الَبدد كقولو 

بْػُتمْ ( الضًَّعٍيفً  اٍلميٍؤًمنً  ًمنى  للاً  ًإٔبى  كىأىحىبُّ  أىقٍػرىبي  اٍلقىًومُّ  اٍلميٍؤًمني ، لذلك ) َُٖيوسف/ ﴾اتػَّبَػَعِِن   )وََكذَّ
كىو ا٢بق من ربكم الذم ينقذكم من  –عن جهلو كتقليدو كإتٌباعو أعمى  –فإف ٓب تقبلوا القرآف  ِبِو(

فسبيل الشيطاف عليو أضيق( كإٌف  ،حّبة الضبللة كمن ظلمات ا١بهالة )من ضاؽ عليو القرآف
 .تكذيبكم كإنكاركم للٌدليل ال تقلبلف من صدقو

ليس عندم ما أابدركم بو من العذاب الذم تستعجلوف بو فليس  ِبِو( َتْستَػْعِجُلوفَ  َما ِعنِدي )َما
 فََأْمِطرْ ﴿، ُب قو٥بم  ُِٖآؿ عمراف/ ﴾َشْيءٌ  اأَلْمرِ  ِمنْ  َلكَ  لَْيسَ ﴿من األمر شيءه كقولو  بيدم
َنا ( ِإالَّ  اْلُْكمُ  )ِإفْ ،  ِّاألنفاؿ/ ﴾السََّماءِ  ِمنْ  ِحَجارَةً  َعَليػْ  َواّلِلَُّ ﴿كحدهي ُب تعجيلو أك أتجيلو  ّلِِلَِّ
فلو ا٢بكم الشرعي فيأمر كينهى اب٢بكمة كا٤بصلحة كذلك لو ،  ُْالرعد/ ﴾ِلُْكِموِ  ُمَعقِّبَ  ال ََيُْكمُ 

 َعنْ  َحيَّ  َمنْ  َوََيَْيا بَػيَِّنةٍ  َعنْ  َىَلكَ  َمنْ  لِيَػْهِلكَ ﴿ا٢بكم ا١بزائي ، فيكوف جزاؤه على ضوء األعماؿ 
رُ  َوُىوَ  اْلَقَّ  )يَػُقص  ،  ِْاألنفاؿ/ ﴾بَػيَِّنةٍ  بْب ا٢بق كالباطل ُب  : يفصلاْلَقَّ  يَػُقص   اْلَفاِصِلَي( َخيػْ

الفصل ىو القضاء كا٢بكم يقص على رسولو القصص ا٢بق ُب كعده ككعيده ، )اْلَفاِصِلَي( حكمو 
ُب بياف سننو كمقاديره كىو خّب ا٢باكمْب ُب كلًٌ أمر، ال يقع ُب حكمو ظلم كال ُب قضائو جور ، 

: من يزعم أف الظلم كالقبائح  تدؿ  اآليةفيفصل بينهم فصبلن ٰبمده عليو حٌب من قضى عليو ، 
بقضاء للا ليس ٕبق ، كإفَّ للا قد يؤخري العقوبة ٢بكمة كمصلحة ، فعلى اإلنساف ا٤بؤمن أف ال 
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 ﴾ِإذاً  َضَلْلتُ  َقدْ  َأْىَواءَُكمْ  أَتَِّبعُ  ال ُقلْ ﴿يقوؿ على للا إاٌل ا٢بق كال يٌتبع ا٥بول كما أمر للا تعأب 
  .ٔٓاألنعاـ/

 ﴾ثِبُظَّبُِِٔنيَ ؤَػَُِْْ ًَاَُِّوُ ًَثَْْنٌَُْْ ثَْْنِِ األَْٓوُ َُوُؼَِِ ثِوِ رََْزَؼْغٌَُِِٕ َٓب ػِنلُِ ؤََّٕ ٌَُْ هَُْ﴿ - ٛ٘
َنُكْم( بَػْيِِن  اأَلْمرُ  )َلُقِضيَ لو أف بيدم أمر العذاب الذم تستعجلوف بو  لعجلتو لكم ألسَبيح  َوبَػيػْ

 ﴾يَػْعَلُموفَ  ال َحْيثُ  ِمنْ  َسَنْسَتْدرُِجُهمْ ﴿قرر ا٤بصّب منكم كلكنو بيد للا ا٢بكيم ا٢بليم الذم ي
ا٤بعاندين ال ٱبفى عليو أحوا٥بم فهم ُب قبضتو كلكنو ٲبهلهم  ِِبلظَّاِلِمَي( َأْعَلمُ  )َواّلِلَُّ ،  ُِٖاألعراؼ/

َتِِن  َيَ  يَػُقوؿُ  َيَدْيوِ  َعَلى الظَّالُِ  يَػَعض   َويَػْوـَ ﴿كال يهملهم كفيو هتديده ككعيده كقولو   َمعَ  اَّتََّْذتُ  لَيػْ
َتِِن  َويْػَلِت  َيَ  ، َسِبيبلً  الرَُّسوؿِ  ذْ  لَْ  لَيػْ  َجاءَ  ِإَذا َأَجلٌ  أُمَّةٍ  ِلُكلِّ ﴿،  ِٖ-ِٕالفرقاف/ ﴾َخِليبلً  ُفبلنً  َأَّتَِّ
 .ْٗيونس/ ﴾َيْستَػْقِدُموفَ  َوال َساَعةً  َيْسَتْأِخُروفَ  َفبل َأَجُلُهمْ 

 ظَُُِٔبدِ كِِ ؽَجَّخٍ ًَال َّؼَُِْٔيَب بِالَّ ًَهَهَخٍ ِْٖٓ رََْوُؾُ ًََٓب ًَاُْجَؾْوِ اُْجَوِّ كِِ َٓب ًََّؼَُِْْ ىٌَُ بِالَّ َّؼَُِْٔيَب ال اُْـَْْتِ َٓلَبرِؼُ ًَػِنْلَهُ﴿ - ٜ٘

 ﴾ُٓجِنيٍ ًِزَبةٍ كِِ بِالَّ َّبثٌٍِ ًَال هَؿْتٍ ًَال األَهْعِ
ا٤بفتاح الذم يفتح بو األقفاؿ كٝبعو مفاتيح كأتٌب مفاتح  : بفتح ا٤بيم : خزائن ، كبكسرىا َمَفاِتحُ 

 ُأوِل  ِِبْلُعْصَبةِ  لَتَػُنوءُ  َمَفاَِتَوُ  ِإفَّ  َما﴿ٗبعُب مفاتيح لتلك ا٣بزائن الٍب ال يعلمها إاٌل للا كقولو 
ةِ  ُب علم ىذه  ، كليس لنيب كال كٕب مدخل ُٔالنور/ ﴾َمَفاَِتَوُ  َمَلْكُتمْ  َما َأوْ ﴿،  ٕٔالقصص/ ﴾اْلُقوَّ

اآلية عميقة ا٤بعُب دقيقة ا٤ببُب كاسعة ا٤بغزل ٥با  .ستعما٥با إأٌل بتعٌلمو من الوحياا٤بفاتح كال ُب 
: يرسم السياؽ القرآ٘ب صورة فريدة عالية ا٤بضامْب لعآب الغيب ، كذلك املعىندالالت متعٌددة. 

للا ايط هبذا الغيب كإحاطتو بكلًٌ  الٌتصوير ا٤بتحٌرًؾ العميق اجملٌسم اإلحصائي اإلٰبائي ، كعلم
ستأثر للا سبحانو ااجوب عنا ُب الزماف كا٤بكاف كىو ٩با  الغيب املطلقشيء كٔبميع ا٢بوادث، 

بعلمو ، كالتعبّب عن الغيب أبنو مودع ُب خزائن ، كإٌف ىذه ا٣بزائن ٥با مفاتيح ال يعلمها إاٌل للا ، 
 َغْيِبوِ  َعَلى يُْظِهرُ  َفبل اْلَغْيبِ  َعالُِ ﴿ع عليو من أحد إاٌل إبذف للا فهو غيب أبعد من أف ييناؿ كييطلٌ 

، كُب اآلية جوانب إعجاز ضخمة ال ٰبيط هبا  ِٕ-ِٔا١بن/ ﴾َرُسوؿٍ  ِمنْ  اْرَتَضى َمنْ  ِإالَّ  ، َأَحداً 
يعلم للا تعأب كل ما ُب  َُٗا٤بائدة/ ﴾اْلغُُيوبِ  َعبلَّـُ  أَْنتَ  ِإنَّكَ  لََنا ِعْلمَ  ال قَاُلوا﴿عقل اإلنساف 

الكوف كما حدث كما ٰبدث فيو كليان أك جزئيان ماداين أك معنواين ظاىران كابطنان كُب أم زماف كمكاف 
مع كلًٌ إنساف كمع كلًٌ ٨بلوؽ ، كعلم للا ذاٌب ال كسيب كليس لذاتو عز كجل زماف كمكاف كليس 

فعلينا أف نثق لوعده كعهده لرسلو ابلنصر  ٥با حدكد كال ىي تتغّب بتغّب األحداث كاألحواؿ ،
 .ككعيده ألعدائو ابلقهر

 آَمُنوا الَِّذينَ  اّلِلَُّ  َوَعدَ ﴿ككقولو:  َُٓاألنبياء/ ﴾الصَّاِلُوفَ  ِعَباِدي َيرِثُػَها اأَلْرضَ  َأفَّ ﴿كقولو: 
: )مىفىٍاتًٍيحي اٍلغىٍيًب النيب )ص( عن، ٓٓالنور/ ﴾اأَلْرضِ  ِف  لََيْسَتْخِلَفنػَُّهم الصَّاِلَاتِ  َوَعِمُلوا ِمْنُكمْ 
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ـِ  ِف  َما َويَػْعَلمُ  اْلَغْيثَ  َويُػنَػزِّؿُ  السَّاَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿ٟبىٍسه   َماَذا نَػْفسٌ  َتْدِري َوَما اأَلْرَحا
الغيب للا يعلم ، كما أف ُْْ/ٕا٤براغي ّْلقماف/ ﴾ََتُوتُ  َأْرضٍ  ِبَِيِّ  نَػْفسٌ  َتْدِري َوَما َغداً  َتْكِسبُ 
فهو علم عنده سبحانو كغيب عند غّبه ، كخصص الرب  َواْلَبْحِر( اْلبَػرِّ  ِف  َما )َويَػْعَلمُ  النسيب

 َتْسُقطُ  )َوَماكالبحر ألهنما أقرب ٢بواسنا ، كيعلم ما فيهما من عجائب ا٤بخلوقات كيدبر أمورىا 
و اب١بزئيات أم ال تسقط كرقة من أية شجرة ُب الكوف مبالغة ُب إحاطة علم يَػْعَلُمَها( ِإالَّ  َورََقةٍ  ِمنْ 

 ِف  َحبَّةٍ  )َوالإاٌل يعلم كقت سقوطها كاألرض الٍب تسقط عليها ٗبعُب يعلم كيف ٙبيا ككيف ٛبوت 
كال حبة صغّبة ُب )ظيليمىاًت( أم ابطن األرض إاٌل يعلم مكاهنا كىل تنبت أك ال  اأَلْرِض( ظُُلَماتِ 

إٌف ُب ذلك العلم الواسع  تعأب يعلمنا أف ٝبيع أحوالنا  -ٔ:  فائدة .ا، ككم تنبت كمن أيكله
ُب سران كعبلنيتنا مكشوفة عند للا كىو أقرب إلينا من أنفسنا فهو أعرؼ بنا من أنفسنا كقولو 

  .ُٔؽ/ ﴾اْلَورِيدِ  َحْبلِ  ِمنْ  ِإلَْيوِ  َأقْػَربُ  َوََنْنُ  نَػْفُسوُ  ِبوِ  تُػَوْسِوسُ  َما َونَػْعَلمُ  اإِلْنَسافَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ ﴿
فإذا آمن اإلنساف هبذا حقان كصدقان ، كاف اإلنساف رقيبان على نفسو ٧باسبان ٥با كيسيطر على أعمالو 

 عن النيب )ص(ستقامة الٍب فيها السبلمة كالكرامة كما جاء كأقوالو كٝبيع أحوالو كٯبعلها ُب خط اال
ٍاًسبػيويٍا أىنٍػفيسىكيٍم قػىٍبلى  بػيوياٍ : )حى ٍا قػىٍبلى أىٍف تػيويزىنػيوياٍ  ،أىٍف ٙبيىٍاسى  كى٘بىىهَّزيكيٍا لًٍلعىٍرًض األىٍكربىً( ،كىزًنػيويىى

كناية عن الشموؿ كالعمـو ٗبعُب أف ٝبيع األشياء ُب   ََيِبٍس( َوال َرْطبٍ  )َوال ،ّٕصَٕالبحار
صفتْب كللا ٧بيط السماكات كاألرض ُب برىا كٕبرىا كجوىا ال ٚبلو من إحدل مفردات ىاتْب ال

هبما كأيضان تعِب الرطب كاليابس كناية عن الثنائيات كا٤بضادات كتعرؼ األشياء أبضدادىا مثل 
. إْب ، .ا٤بوت كا٢بياة كالصحة كا٤برض كالفقر كالغُب كا٢بق كالباطل كالعسر كاليسر كالضعف كالقوة

 َىَذا َماؿِ ﴿ما ىو كائن كقولو كىذا الكتاب ٰبصي كٌل صغّبة ككبّبة ُب عآب الوجود ك٩با يكوف ك 
 َأَحداً  رَب كَ  َيْظِلمُ  َوال َحاِضراً  َعِمُلوا َما َوَوَجُدوا َأْحَصاَىا ِإالَّ  َكِبريَةً  َوال َصِغريَةً  يُػَغاِدرُ  ال اْلِكَتابِ 

جلَّ عظمة للا تعأب ال ٰبصي أحده ثناءن عليو ىو كما أثُب على نفسو كفوؽ  -ٕ .ْٗالكهف/ ﴾
ىذه اآلية الكرٲبة تكشف إعجاز القرآف الذم يعطيك دقائق علمية  -ٖ .يو عبادهما يثِب عل

شاملة ُب بضع كلمات ٥با دالالت ال يستطيع التعبّب البشرم أف أيٌب ٗبثلو ، ىذه اآلية تكفي 
لوحدىا ٤بعرفة أٌف مصدر القرآف الكرٙب من للا تعأب ، كأٌف حقيقة الغيب من مقٌومات الٌتصٌور 

 .كالعقيدة اإلسبلمية كمن قواعد اإلٲباف فقاؿ للا تعأب اإلنسا٘ب
، كٓب يقل )الذين يعلموف الغيب( ، الغيب ٰبيط اإلنساف من   ّالبقرة/ ﴾ِِبْلَغْيبِ  يُػْؤِمُنوفَ  الَِّذينَ ﴿

كٌل جانب ، غيب ُب الزماف كغيب ُب ا٤بكاف كغيب ُب النفوس كغيبه ُب األكواف كغيبه ُب 
ُب ا٤بوت كغيبه ُب كيفية علم اإلنساف كُب كيفية جهلو ، كيسبح اإلنساف ُب الٌنشأة كُب ا٢بياة ك 

 ﴾اّلِلَُّ  َويُػَعلُِّمُكمْ  اّلِلََّ  َواتػَُّقوا﴿ٕبر اجملهوؿ ، فبل يعلم اإلنساف إاٌل القليل كٯبهل الكثّب الكثّب 
ان زاد٘ب علمان ، قاؿ الشاعر : كٌلما أٌدبِب الٌدىر أرا٘ب نقص عقلي ، ككٌلما إزددت علمِِٖالبقرة/
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 َشْيءٍ  وَُكلَّ ﴿ككلُّ شيء معلـو عنده كمسٌجل ُب اللوح افوظ ُمِبٍي(  ِكَتابٍ  ِف  )ِإالَّ  .ٔبهلي
َناهُ   .ِٗالنبأ/ ﴾ِكَتاِبً  َأْحَصيػْ

 َٓوْعِؼٌُُْْ بَُِْْوِ صَُّْ ًَََُّٓٔ ؤَعٌََ ُُِْوْؼََ كِْوِ َّجْؼَضٌُُْْ صَُّْ ثِبُنَّيَبهِ عَوَؽْزُْْ َٓب ًََّؼَُِْْ ثِبََُِِّْْ َّزٌََكَّبًُْْ اَُّنُِ ًَىٌَُ﴿ - ٓٙ

 ﴾رَؼٌََُِْٕٔ ًُنزُْْ ثَِٔب ُّنَجِّئٌُُْْ صَُّْ
العناية اإل٥بية تشمل حياة اإلنساف ُب كلًٌ األحواؿ ، كىو سبحانو كحده ا٤بتفرد بتدبّب عباده ُب 

اإلكراـ كالطاعة كالعبادة يقظتهم كمنامهم كىو ا٤بستحقُّ ا٢ببًٌ كالقرب كالتعظيم اإلجبلؿ ك 
ستيفاء ىو إعطاء الشيء اتمان  التوٌُب أخذ الشيء كافيان اتمان كيقابلو التوفية كاال ِِبللَّْيِل( )يَػتَػَوفَّاُكمْ 

نقطاع تصرُّؼ النفس )الركح( ُب البدف كزكاؿ اكامبلن ، كقد عدَّ النـو توفيان ٦بازان كا٤بوت توفيان ٗبعُب 
 َمْوهِتَا ِحيَ  األَنْػُفسَ  يَػتَػَوّفَّ  اّلِلَُّ ﴿ف الركح ىي ٛباـ حقيقة اإلنساف اإلحساس كىذا يدؿ على أ

، كالنـو أخو ا٤بوت ، كالنـو موته خفيف ، إاٌل أف ُب ا٤بوت  ِْالزمر/ ﴾َمَناِمَها.. ِف  ََتُتْ  لَْ  َوالَِّت 
ر حقيقة النـو كآليتو تقبض األركاح ابلتماـ كابلنـو جزئيان ، كىو السرُّ الغامض الذم ال يعلم البش

ٍا تػىنىٍاميويفى ٛبىيويتػيويفى  عن النيب )ص(ككيفيتو بدقة، عرؼ العلم شيئان عن النـو كغابت عنو أشياء   ،: )كىمى
ٍا تىٍستػىٍيًقظيويفى تػيبػٍعىثػيويفى( : كسبتم أم  َجَرْحُتمْ  ِِبلنػََّهاِر( َجَرْحُتمْ  َما )َويَػْعَلمُ  ،َِٔ/ُٓتفسّب القرطيب كىكىمى

بتو جوارحكم ، كىي أعضاءكم الٍب تكسب هبا األعماؿ على كثرة أعمالكم ككثرة أعدادكم ما أصا
َعُثُكمْ  )ثَّ على البعث ُب اآلخرة  وف ىذا داللة ٍب يوقظكم ُب النهار من منامكم كيبعث  ِفيِو( يَػبػْ

ـْ ﴿ كمالركح ُب ا١بسد مرة أخرل كال يزاؿ للا تعأب يتصٌرؼي فيكم حٌب تستوفوا آجال  َحِسبَ  َأ
 )لِيُػْقَضى،  ُِا١باثية/ ﴾الصَّاِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا َكالَِّذينَ  َْنَْعَلُهمْ  َأفْ  السَّيَِّئاتِ  اْجتَػَرُحوا الَِّذينَ 
نقطاع حياتكم ، كىكذا ال يزاؿ للا تعأب لغوا األجل ا٤بكتوب لكم ا٤بسمى اللتب ُمَسماى( َأَجلٌ 

يقضي هبذا التدبّب أجل مسمى كىو أجل ا٢بياة الدنيا ، يتصرؼ فيكم حٌب تستوفوا آجالكم ف
 :كأجل آخر بعد ذلك كىو البعث كالنشور بعد ا٤بوت ك٥بذا قاؿ

نقضاء آجالكم ال إٔب غّبه كىو البعث امرجعكم إليو كحده يـو القيامة عند  َمْرِجُعُكْم( ِإلَْيوِ  )ثَّ 
ٍب ٱبربكم أبعمالكم  تَػْعَمُلوَف( ُكنُتمْ  مبَا نَػبُِّئُكمْ يػُ  )ثَّ كالنشور بعد ا٤بوت الذم تذكقو كل نفس اب٢بق 

،  ُّالنجم/ ﴾ِِبْلُْسىَن  َأْحَسُنوا الَِّذينَ  َوََيِْزيَ  َعِمُلوا مبَا َأَساُءوا الَِّذينَ  لَِيْجِزيَ ﴿كٯبزيكم عليها 
كهناران ليعيش  كىكذا ٯبب أف يشعر اإلنساف أنو بعْب للا دائمان ُب ٝبيع أحوالو كُب علم للا ليبلن 

  . ُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ  فَػَقدْ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿األدب مع للا تعأب كال يتجاكز حدكده 
ٍا ًمٍثلي شيعىاًٍع الشٍَّمًس فىالنػٍَّفسي الًٍَّبٍ هًبىٍا اٍلعى  روي -ٔ: فائدة نػىهيمى ان بػىيػٍ ـى نػىٍفسىان كىريكيحى ٍقلي : )أىفَّ ُبٍ بىًِبٍ آدى

ـى قػىبىضى للاي نػىٍفسىوي كىٓبٍى يػىٍقًبضٍ   ريكيحىوي ، كىًإذىٍا مىٍاتى كىالتٍَّميويػٍزي ، كىالرُّكيحي الًٍَّبٍ هًبىٍا النػٍَّفسي كىالتَّحىرُّؾي ، فىًإذىٍا انٍى
قىى شيعىٍاعيوي ُبٍ ا١بٍىسىًد )ٱبىٍريجي الرُّكيحي ًعٍندى النػٍَّوـً كىيػىبػٍ  عن اإلماـ علي )ع(قػىبىضى للاى نػىٍفسىوي كىريكيحىوي( ، 
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ظىةو( ًلكى يػىرىل الرٍُّؤايىٍ فىًإذىٍا ًإنٍػتػىبىوى ًمنى النػٍَّوـً عىٍادىٍت الرُّكيحي ًإٔبى ا١بٍىسىًد أبًىٍسرىعى ًمٍن ٢بٍى  .َُِ/ّالكاشف فىًبذى
،  : حاجة متكٌرًرة ُب كٌل يـو ، فيو تذكّبه لو اب٤بوت كالبعث إف كاف مؤمنان )النـو واليقظة( -ٕ

كتصويره ٥بما إف كاف شاٌكان ، على اإلنساف أف يتدبٌر أمره كأف يراجع حسابو فهو مسؤكؿ عن بناء 
 ِِبللَّْيِل( يَػتَػَوفَّاُكمْ  الَِّذي )َوُىوَ بعد ِِبلنػََّهاِر(  َجَرْحُتمْ  َما )َويَػْعَلمُ  -ٖ .مستقبلو الدنيوم كاألخركم

ما كسب ُب حاؿ يقظتو تلك صورة مصغرة  اإلنساف حاؿ النـو كميت بْب األموات ككضعو أماـ
كُب التعبّب عن أعماؿ الٌناس  َجَرْحُتْم( )َما -ٗ .٤با يكوف عليو حساب اإلنساف يـو القيامة

كأهٌنا كائنه حيه إشارة إٔب األعماؿ السيئة إهٌنا عدكاف على حرمات للا كجرح ٥با حٌب   )ِبجلرح(
، كإ٭ٌبا ذكر  ْٓا٤بائدة/ ﴾ِقَصاصٌ  َواجْلُُروحَ ﴿كقولو   البٌد من قصاص على ا١براح يتأٓب اب١برح، إذ

ستقامتو على االسيئات كٓب يذكر ا٢بسنات ابلنهار ألف اإلنساف إذا ٚبٌلص من السيئات سهلت 
 .ا٢بسنات فقد فاز

 ﴾ُّلَوِّؿٌَُٕ ال ًَىُْْ هٍُُُِنَب رٌََكَّزْوُ أٌَُْْدُ ؤَؽَلًَُْْ عَبءَ بِمَا ؽَزََّ ؽَلَظَخً ػٌََُِْْْْ ًَُّوٍَُِْ ػِجَبكِهِ كٌَْمَ اُْوَبىِوُ ًَىٌَُ﴿ - ٔٙ
ىذه ىي العبودية ا٤بطلقة لؤللوىية القاىرة كىو للا تعأب القاىر ا٤بستعلي ا٤بتسلط الغالب ا٤بهيمن 
فوؽ عباده على الكوف كالكائنات الذم ال تقف أمامو أية قوة ، كىو الذم قهر كلَّ شيء كخضع 

بل يعمل أحده منهم عمبلن إاٌل ٗبشيئتو فليسوا ٲبلكوف من األمر شيئان كال لكربايئو كلَّ شيء ف
،  ْٗالنحل/ ﴾اأَلْرضِ  ِف  َوَما السََّمَواتِ  ِف  َما َيْسُجدُ  َوّلِِلَِّ ﴿يتحركوف كال يسكنوف إاٌل إبذنو 

د كٌكل للا ابلعباد نظاـ الرقابة ا٤بباشرة على كلًٌ نفسو كا٢بماية ٥با فق َحَفَظًة( َعَلْيُكمْ  )َويُػْرِسلُ 
حفظة من ا٤ببلئكة ٰبفظوف عليو كل أعمالو كٰبصوهنا ، كٰبفظوف نفسو كعمره من ا٢بوادث 

 َوِإفَّ ﴿،  ُُالرعد/ ﴾اّلِلَِّ  َأْمرِ  ِمنْ  ََيَْفُظونَوُ  َخْلِفوِ  َوِمنْ  َيَدْيوِ  بَػْيِ  ِمنْ  ُمَعقَِّباتٌ  َلوُ ﴿كالببلاي كقولو 
 َوَعنْ  اْلَيِميِ  َعنْ ﴿،  ُِ-َُاإلنفطار/ ﴾تَػْفَعُلوفَ  َما يَػْعَلُموفَ  َكاتِِبَي، اماً ِكرَ  ، َلَاِفِظيَ  َعَلْيُكمْ 

َماؿِ  ، كإذا علم اإلنساف أف  ُٖ-ُٕؽ/ ﴾َعِتيدٌ  رَِقيبٌ  َلَدْيوِ  ِإالَّ  قَػْوؿٍ  ِمنْ  يَػْلِفظُ  َما ، َقِعيدٌ  الشِّ
فظ عليو كتيعرضي على رؤكس األشهاد كاف ذلك أزجر لو ع ن تعاطي ا٤بعاصي ك٧بفزان أعمالو ٙبي

حفظ  ُرُسلَُنا( تَػَوفػَّْتوُ  اْلَمْوتُ  َأَحدَُكمْ  َجاءَ  ِإَذا )َحَّتَّ ستقامة سلوكو التزكية نفسو كهتذيب أخبلقو ك 
بن آدـ ما داـ حيان فإذا إنتهى اا٤ببلئكة لئلنساف ينتهي عند هناية األجل ، فهم مأموركف ٕبفظ 

ال يقصركف ُب شيء كال يتهاكنوف ٩با أمركا بو من  يُػَفرِّطُوَف( ال )َوُىمْ نتهى حفظهم لو اأجلو فقد 
كىذا يريٌب ضمّب اإلنساف من  ،ا٢بفظ كالتوُب ، فبل يزيدكف ساعة كال ينقصوف ٩با قدره للا كقضاه

 داخل نفسو كٰبي مشاعره ، كىذه الَببية الذاتية تفتقدىا ٝبيع األنظمة الوضعية.
 ﴾اُْؾَبٍِجِنيَ ؤٍَْوَعُ ًَىٌَُ اُْؾٌُُْْ َُوُ ؤَال اُْؾَنِّ ٌَْٓالىُْْ وِاَُِّ بََُِ هُكًُّا صَُّْ﴿ - ٕٙ
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وعنو  ،ِِ/ّركح البيافًقيىامىتيوي( قىٍامىتٍ  فػىقىدٍ  مىٍاتى  )مىنٍ عن النيب )ص(: ٍب بعد ا٤بوت كا٢بياة الربزخية 
ٍرءى  )يػيبػٍعىثي  )ص(: العباد بعد البعث كالنشور إٔب  يردٌ  ِِِْٕكنز العماؿ خرب  عىلىٍيًو( مىاتى  مىا عىلىى اٍلمى

 ٔاإلنشقاؽ/ ﴾َفُمبلِقيوِ  َكْدحاً  رَبِّكَ  ِإىَل  َكاِدحٌ  ِإنَّكَ  اإِلنَسافُ  أَيػ َها َيَ ﴿للا خالقهم كمالكهم كقولو 
لو ا٢بكم كحده  اْلَاِسِبَي( َأْسرَعُ  َوُىوَ  اْلُْكمُ  َلوُ  )َأال،  ِٗاألعراؼ/ ﴾تَػُعوُدوفَ  َبَدَأُكمْ  َكَما﴿، 
 ﴾َحاِسِبيَ  بَِنا وََكَفى﴿، كىو سبحانو كحده ٰباسب  ِٔالكهف/ ﴾َأَحداً  ُحْكِموِ  ِف  ُيْشِرؾُ  َوال﴿

، ٰباسب  ولو الفصل والقضاء وال يشغلو حساب عن حساب وال شأف عن شأف،  ْٕاألنبياء/
ٝبيع ا٣ببلئق بفَبة قصّبة ُب قدر ٤بح البصر تقٌدر حلب شاة ُب كقت كاحد )كما جاء ُب 

ركاايت( لكماؿ علمو كقدرتو كحفظو ألعما٥بم ُب الصورة كالصوت كالنية ألف ا٢بق معلـو عنده ال
كظاىر كا٢بكم جاىز كا١بزاء معٌد ككلُّ شيء يتم ٗبجرد إرادتو سبحانو كمعُب ااسبة تعريف كٌل 

ذيب الَببية على ا٤بعاد يؤدم إٔب هت -ٔ: فائدة .كاحد ما يستحقو من جزاء ُب الثواب كالعقاب
ستجماع ستقامتها ُب حياة الفرد كاجملتمع ٩با يساعد على النهضة ا٢بضارية السريعة الاالنفس ك 

 ا٣بٍىٍلقى  للاي  ٰبيىٍاًسبي  كىٍيفى : )سئل اإلماـ علي )ع( -ٕستثمار إختصاصاهتم ا٤بتنوعة اطاقات الناس ك 
ا: فػىقىاؿى على كثرهتم؟  : ا٣بٍىٍلقى كىالى يػىرىٍكنىوي ؟ فػىقىاؿى  للاي  ٰبيىٍاًسبي  كىٍيفى ( فقيل )مٍ هتًً رى ثػٍ لى كً عى  يػىٍرزيقػيهيمٍ  كىمى

ا إف ا٤بوت ليس ىو هناية حياة اإلنساف كإ٭با  -ٖ .ََّهنج الببلغة حكمة كىالى يػىرىٍكنىوي( يػىٍرزيقػيهيمٍ  كىمى
ىو بداية مرحلة جديدة ، فهو نقلة من دار ا٤بمر إٔب دار ا٤بقر ، لذلك أصبحت الٌدنيا مزرعة 

كلذكر السرعة ىنا كقعو ا٤بؤثر كارؾ ُب القلب البشرم ، فهو ليس  اْلَاِسِبَي( )َأْسرَعُ  -ٗ .اآلخرة
إٌف للا ىو  .مَبككان كلو إٔب مهلةو ُب ا٢بساب أٌما كيفية ذلك ا٢بساب فبل ٲبكن أف ٙبيط هبا العقوؿ

اٍ عن النيب )ص(ااسب كجب على العاقل أف ٰباسب نفسو قبل ا٢بساب،  ًسبػيويٍا أىنٍػفيسىكيٍم قػىٍبلى : )حى
بػيوياٍ  ٍا قػىٍبلى أىٍف تػيويزىنػيوياٍ  ،أىٍف ٙبيىٍاسى : )تىطيويؿي ٧بيىٍاسىبىةي  روي، ّٕصَٕالبحار( ربىً األكٍ  ضً رٍ عى لٍ كا لً زي هٌ ٘بىى ، كى كىزًنػيويىى

عطيك جرد ا٤بخازف اٍلمىٍسؤيكيًلٍْبى كىاألىٍغًنيىٍاًء يػىٍوـي اٍلًقيىٍامىًة( ، كاليـو عندان جهاز ا٢باسوب فهو ي
 كالبضائع ُب ٢بظات سريعة.

 ﴾اُشَّبًِوَِّٖ ِٖٓ َُنٌٌَََُّٖٗ ىَنِهِ ِْٖٓ ؤَجنَبَٗب َُئِْٖ ًَفُلَْْخً رَؼَوُّػبً رَلْػٌَُٗوُ ًَاُْجَؾْوِ اُْجَوِّ ظَُُِٔبدِ ِْٖٓ ُّنَغٌُِّْْْ َْٖٓ هَُْ﴿ - ٖٙ
: املعىن  .ٌسي يكشف حقيقة النفسيستثّب القرآف الفطرة البشرية من جديد كيذكًٌرىم ٗبوقف ح

 )ِمنْ قل اي دمحم ٥بؤالء ا٤بعاندين مىٍن ينقذكم ُب سفركم كحضركم من شدائد كأىواؿ الرب كالبحر ؟ 
: التضرّع  َوُخْفَيًة( َتَضر عاً  )َتْدُعونَوُ ىو كناية عٌما يبلقيو اإلنساف من الشدائد كان  ظُُلَماِت(

نكسار كالذلٌة  سبحانو ، اترةن متضٌرعْب أبلسنتكم عف كاالإظهار الضراعة كا٢باجة كىي الض
ٍاًف اٍلمىقىٍاًؿ ،  )ًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ أىٍصدىؽي ف غرر الكم: كاترةن مسرٌين ُب أنفسكم أكبًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ قػىٍبلى ًلسى
ٍاًف اٍلمىقىٍاًؿ( أم تدعوف ربكم عبلنية كسران قائلْب   ِمنْ  لََنُكوَننَّ  َىِذهِ  ِمنْ  َأَْنانَ  )لَِئنْ ًمٍن ًلسى
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إذا خفتم ا٥ببلؾ ذكرًب للا متضرعْب خاضعْب إليو ابلدعاء ، فإذا ٪باكم رجعتم إٔب ما   الشَّاِكرِيَن(
كٓب يقولوا )لئن أ٪بيتنا( ألهٌنم ال يعرفونو كال َأَْناَن(  )لَِئنْ كنتم عليو كنسيتم نعمة للا عليكم ، قالوا 

 يسمع سٌرىم ك٪بواىم.يعلموف أنٌو قريبه منهم 
 ﴾رُشْوًٌَُِٕ ؤَْٗزُْْ صَُّْ ًَوْةٍ ًَُِّ ًَِْٖٓ ِٓنْيَب ُّنَغٌُِّْْْ اَُِّوُ هَُْ﴿ - ٗٙ
 أَنْػُتمْ  )ثَّ كغم ٩با يعجز عنو أىل األرض  كحده ينجيكم من ىذه الشدائد كمن كلًٌ كرب للا

 كال بو تشركوف ا٢باالت أصعب ُب معليك تقريع كتوبيخ، ٍب أنتم بعد معرفتكم فضل للا ُتْشرُِكوَف(
ٍاءى  على هنجو ا٥بادم كتعودكف إٔب الرذائل كالسيئات تستقيموف كىكذا )األىٍٞبىقي ًإذىٍا أىًمنى اٍلًعقىٍابى أىسى

 الشخصية ضعف أف العلم أثبت كقد كُب ا٤بقابل كماؿ عناية للا تعأب بعباده كرعايتو ٥بم، األىدىٍب(
بلوف اإلانء ، بينما دين للا يعٌلم اإلنساف  يتلوف كا٤باء الظركؼ مع بتتقل فهي إرادهتا ضعف من

:  عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٔفائدة :  .ستقامة ُب ٝبيع األحواؿ ُب الشدة كالرخاءكاال على الثبات
ٍا قىًويىٍت عىلىٍيًو النًٌيَّةي(  )مىٍا ضىعيفى  ًر الٍ ، َِٓ/َٕالبحاربىدىفه عىمَّ : ف غرر الكمميًهمًَّة ، ا٥بًٍمَّةي عىلىى قىدى

ًر نًيًَّتًو( ليوي عىلىى قىدى ًر ٮًبًَّتًو، كىعىمى ري الرَّجيلى عىلىى قىدى  ، غّبه تعأب بعبادتو )ُتْشرُِكوَف( -ٕ ، )قىدى
فجعلتم  ٍب انتم ال تشكركف كال تقدركف فضل للا عليكم (الشَّاِكرِينَ  ِمنْ  لََنُكوَننَّ ) لقو٥بم كا٤بناسب
 لَِئنْ ﴿ كقولو الشكر ترؾ ٗبنزلة الشرؾ أف على للداللة الشكر موضع ُتْشرُِكوَف( أَنْػُتمْ  )ثَّ الشرؾ 
 عدـ القرآ٘ب السياؽ قابل كىنا ، ٕإبراىيم/ ﴾َلَشِديدٌ  َعَذاِب  ِإفَّ  َكَفْرمتُْ  َولَِئنْ  أَلزِيَدنَُّكمْ  َشَكْرمتُْ 
 إٔب اتاج يلجأ أف من مانع ال -ٖ!  كتغطيتها كفرىا ٗبنزلة النعمة تقدير عدـ أم ابلكفر، الشكر

 إٔب الصا٢بة الوسائل فإهنم سبحانو عنده ٔباىو من للا )حصران( ا٢باجة كيطلب للا أكلياء من كٕبٌو 
 فيها كسيلة ككلُّ  ترضيو الٍب ابلوسائل إٔب للا توٌسلوا ، ّٓا٤بائدة/ ﴾اْلَوِسيَلةَ  ِإلَْيوِ  َوابْػتَػُغوا﴿ كقولو للا

 َأْىَدى ُىوَ  مبَنْ  َأْعَلمُ  فَػَرب ُكمْ  َشاِكَلِتوِ  َعَلى يَػْعَملُ  ُكل   ُقلْ ﴿ كقولو ترضيو فهي للا إٔب خالصة قرىب
  .طريقتو : َشاِكَلِتوِ  ، ْٖاإلسراء/ ﴾َسِبيبلً 
 ًَُّنِّنَ شَِْؼبً َِّْجٌََُِْْ ؤًَْ ٌُِِْْؤَهْعُ رَؾْذِ ِْٖٓ ؤًَْ كٌَْهٌُِْْ ِْٖٓ ػَنَاثبً ػٌََُِْْْْ َّجْؼَشَ ؤَْٕ ػَََِ اُْوَبكِهُ ىٌَُ هَُْ﴿ - ٘ٙ

 ﴾َّلْوَيٌَُٕ َُؼََِّيُْْ آَّبدِ ُٗظَوِّفُ ًَْْقَ اٗظُوْ ثَؼْغٍ ثَإًَْ ثَؼْؼٌَُْْ
 ﴾َلَشِديدٌ  رَبِّكَ  َبْطشَ  ِإفَّ ﴿بعد بياف نعمو كمننو سبحانو ذكر نقمتو كقدرتو كشديد عقوبتو 

ـٍ  ُذو َعزِيزٌ  َواّلِلَُّ ﴿ فإنو أيضان شديد العقاب ، فكما أف للا ىو أرحم الراٞبْبُِالربكج/  ﴾اْنِتَقا
 ﴾األَلِيمُ  اْلَعَذابُ  ُىوَ  َعَذاِب  َوَأفَّ  ، الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  َأنَ  َأّنِ  ِعَباِدي نَػبِّئْ ﴿، كقولو  ٓٗا٤بائدة/
ٍاؿً  مىٍوًضعً  ُب اٍلميعاًقًبٍْبى  ، كىأىشىدُّ  ةً كىالرٍَّٞبى  اٍلعىٍفوً  مىٍوًضعً  ُب  الرٍَّاًٞبًٍْبى  ، فا )أٍرحىمي  َٓ-ْٗا٢بجر/  النَّكى

ًٍينى  ، كىاىٍعظىمي  كىالنًَّقمىةً  ًة(  اٍلًكرٍبايءً  مىٍوًضعً  ُب  اٍلميتىجىربًٌ َعثَ ،  من دعاء اإلفتتاحكىاٍلعىظىمى  ِشَيعاً : يرسل ،  يَػبػْ
 يُِذيقُ فتضطرب أحوالكم ، : ٱبلطكم أم ٱبلط أمركم  يَػْلِبَسُكمْ : فرقان ٨بتلفة كعصبية متكارىة ، 
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 :يَػْفَقُهوفَ : ٫بو٥با من حاؿو إٔب حاؿ ،  اآلََيتِ  ُنَصرِّؼُ يقتل بعضكم بعضان ،  بَػْعضٍ  ِبَْسَ  بَػْعَضُكمْ 
: )كإف نزلت اآلية املعىنام معرفة سننها كحقيقتها )فقو الياة( : فهم الشيء بدليلو ، معُب  الفقو

٫برفوا عن رسالتك ك٘باكزكا ا٢بدكد  للذين اعُب( قل اي دمحمٖبصوص السبب كلكن أيريد هبا عمـو ا٤ب
العقلية كالنقلية كأصبحوا ضرران على ىذا الوجود ، إف للا ىو القادر أف يعاقبكم عقاابن شديدان من 
٨بتلف الوجوه يكوف ا٢بليم فيكم حّباف ، عقاابن يشيب فيو الصغّب كيهـر فيو الكبّب ، عقاابن ينغص 

ضمن قاعدة األسباب ألاٌيـ كييقلقي القلب كيضيق الصدر ، فّبسل عليكم )العيش كيكرٌه ا
( عذاابن متنوعان من كٌل ا١بهات كطويل ا٤بدل كٰبتوم منغصات متعٌددة ، عذاابن واملسببات

يصاحبكم كيعايشكم ابلليل كالٌنهار كيعا٘ب منو ا١بميع على السواء ، ٘بهلوف حقيقتو فيصبُّ 
من قوة أعلى منكم أك من حاكم قاسو  فَػْوِقُكْم( )ِمنْ يان كماداين كمعنواين عليكم العذاب صٌبان نفس

عليكم أك إبرساؿ الصواعق من السماء ارقة كما تلقيو الرباكْب من أحجار كٞبم كطوفاف 
 َأْرُجِلُكْم( ََتْتِ  ِمنْ  )َأوْ كاألعاصّب اإلنتقامية ذات الرايح الشديدة العاتية كما فعل ٗبن قبلكم 

أمرائكم  فَػْوِقُكْم( )ِمنْ : معُب عن إبن عباسسف كالزالزؿ كالرجفة كا٤بتفجرات كا٤بفخخات ، اب٣ب
 )الظلمة( 

على إطبلؽ  )َعَذاِبً(عتداء القوم على الضعيف كجاء اعبيدكم كسفلتكم ك  َأْرُجِلُكْم( ََتْتِ  )ِمنْ ك
النابع من ٙبت أشد كقعان  العذاب الغامر من فوؽ أكتصّور معناه ليعطي معُب الشموؿ كالتنوٌع ، ك

ُب النفس من تصٌوره آتيان عن ٲبْب أك َشاؿ ، فيكوف عذاابن قاىران مزلزالن شامبلن ال مقاكمة لو كال 
ٱبلطكم فرقان متحزبْب على أىواء شٌب  بَػْعٍض( ِبَْسَ  بَػْعَضُكمْ  َويُِذيقَ  ِشَيعاً  يَػْلِبَسُكمْ  )َأوْ ثبات معو 

 حرب ليس ٥با حدكد أك ٯبعل كٌل كاحدو منكم ُب حربو مع متطاحنْب فينشب القتاؿ بينكم ُب
 وََكانُوا ِدينَػُهمْ  فَػرَُّقوا الَِّذينَ  ِمنْ ﴿نفسو فتضطرب أحوالكم كال تستقيم أموركم مٌدة حياتكم كقولو 

/ ﴾َفرُِحوفَ  َلَدْيِهمْ  مبَا ِحْزبٍ  ُكل   ِشَيعاً   ، كقيل : يبث فيكم األىواء ا٤بختلفة كا٤بصاّب ِّالرـك
: الفهم مع الفقو  يَػْفَقُهوَف( َلَعلَُّهمْ  اآلََيتِ  ُنَصرِّؼُ  َكْيفَ  )انظُرْ ا٤بتناقضة فتصّبكف فرقان متكارىْب 

العربة كالعمل هبا ، أم أنظر كيف نبْب كنوٌضح اآلايت كنكشف ٥بم السنن بوجوه العرب كا٤بواعظ 
  .ليتدبركا قوانْب للا كسننو كمنهجو اللهم إجعلنا منهم

ى : ) عن النيب )ص( بَػْعٍض( ِبَْسَ  بَػْعَضُكمْ  )يُِذيقَ  -ٔ: ةفائد أىٍف الى ييًظًهرى عىلىى أيمًٍَّبٍ أىٍىلى سىأىٍلتي رييبًٌ
ةو كىسىأىٍلتيوي أىٍف الى ٯبىٍمىعىهيٍم عىلىى ضىبلىلى  ،كىسىأىٍلتيوي أىٍف الى يػيٍهًلكىهيٍم جيويعىان فىأىٍعطىٍا٘بٍ  ،ًدٍينو غىيػٍرىىيٍم فىأىٍعطىٍا٘بٍ 

نػىعىًِبٍ(!! ،فىأىٍعطىٍا٘بٍ  اٍ وعن اإلماـ الباقر )ع( ِْٕ/ُنور الثقلْب كىسىأىٍلتيوي أىٍف الى يػيٍلًبسىهيٍم ًشيػىعىان فىمى : )كيلُّ ىىذى
لىًة( ، عندما ينحرؼ ا٤بسلموف عن منهج للا ا٤بستقيم ، أتخذ األاننية ِٗٗ/ّكنز الدقائق  ُبٍ أىٍىًل اٍلًقبػٍ

ة اإلسبلمية ، كتتغلب ا٤بصاّب الشخصية على ا٤بصلحة العامة ، ال كحب الذات مكاف األخو 
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يفكًٌر الفرد إاٌل بنفسو كينسى للا كا٢ببلؿ كا٢براـ كالفقراء كا٤بساكْب ، ىؤالء سوؼ يواجهوف 
 .ا٣بسراف كا٢برماف الذم ظاىره يغر كيسر كابطنو يضر

نْػَيا اْلََياةِ  ِف  َسْعيُػُهمْ  َضلَّ  ِذينَ الَّ  ، َأْعَماالً  ِِبأَلْخَسرِينَ  نُػنَػبُِّئُكمْ  َىلْ  ُقلْ ﴿  أَنػَُّهمْ  ََيَْسُبوفَ  َوُىمْ  الد 
اٍتًًو عىٍاشى  َُْ-َُّالكهف/ ﴾ُصْنعاً  َُيِْسُنوفَ  اٍتًًو ، كىمىٍن عىٍاشى ًلذى ، كأىٍخسىري النٍَّاًس مىٍن عىٍاشى ًلذى

اٍتًوً  اٍتًًو  ،لًلىذَّ اآلية إشارة ٥بذه ا٢بركب ا٤بتنوعة كالكركب ا٤بختلفة  -ٕكىأىٍخسىري النٍَّاًس مىٍن عىٍاًش لًلىذَّ
كالعصاابت الشريرة الٍب تكٌفر ا٤بسلمْب، الٍب أصابت ٦بتمعاتنا ُب العصر ا٢بديث مدعومة عسكراين 

. إْب أبنواع الطائرات كالصواريخ كا٤بواد ا٤بتفجرة كا٢بارقة ، كا٤بدافع ا٤بدمرة كأسلحة .كإقتصاداين 
ٍاعىى عىلىٍيكيمي األيمىمي  عن النيب )ص(الذرم كالنوكم كالكيمياكم ، التدمّب الشامل ،  : )يػيويشىكي أىٍف تػىتىدى

ًثيػٍ  ٍا ، فىًمٍن ًقلَّةو ٫بىٍني يػىٍومىًئذو؟ قىٍاؿى )ص( بىٍل أىنٍػتيٍم يػىٍومىًئذو كى لىةي ًإٔبى قيصىًعهى ٍاعىى األىكى ٍا تػىتىدى ره كىلىًكنَّكيٍم كىمى
اٍبىةى ًمٍنكيٍم كىلىيػىٍقًذفىنَّ ُبٍ قػيليويًبكيمي اٍلوىٍىنى ، غيثىٍاءه كىغيثىٍاًء السَّيٍ  يػىٍنزًعىنَّ للاي ًمٍن صيديكيًر عىدُّكًٌكيٍم اٍلمىهى ًل ، كىسى

نٍػيىٍا كىكىرىٍاًىيىةي اٍلمىٍوًت(  َىِذهِ  ِف  َكافَ  َوَمنْ ﴿كقولو   ُٔٓ/ٕا٤براغي كىمىٍا اٍلوىٍىني ؟ قىٍاؿى )ص( حيبُّ الدُّ
:  ِشَيعاً  ِشَيعاً( يَػْلِبَسُكمْ  )َأوْ  -ٖ .ِٕاإلسراء/ ﴾َسِبيبلً  َوَأَضل   َأْعَمى اآلِخَرةِ  ِف  فَػُهوَ  َأْعَمى

 ﴾قَػْبلُ  ِمنْ  ِبَِْشَياِعِهمْ  فُِعلَ  َكَما﴿جتمعوا على أمرو كتبعوا قائدىم اكاحدىم شيعة كىم كلُّ قوـو 
عسكرم كاإلجتماعي الرىيب ىذا اإلبتبلء الشديد كا٤بتنوع السياسي كاإلقتصادم كال ، ْٓسبأ/

نتيجة سوء أعماؿ الناس ٩با يثّب ركح النفاؽ كالتفرقة بينهم ، كأما نسبتو إٔب للا ألنو جعل تلك 
األسباب من نتائج تلك األعماؿ ! كىكذا حركة التأريخ تصوًٌر ىذه السنة اإل٥بية الفاعلة إاٌل أف 

ٍافى ًعبػٍرىةن البشرية ما زالت ال تفهمها كال تدركها جيدان كال تع ٍاًضٍْبى كى ترب هبا ! كالًَّذٍم الى يػىٍعتىربي اًبٍلمى
كذلك سنن للا ال ٙبمي ا٤بغفلْب عنها !   ،لًٍلبىٍاًقٍْبى! كما إف القوانْب الٌدكلية ال ٙبمي ا٤بغٌفلْب عنها

 ميٍلكىوي  جىعىلى  : )مىنٍ ر الكمف غر ( مىٍن ضىٍاؽى عىلىٍيًو ا٢بٍىقُّ فىا١بٍىٍوري عىلىٍيًو أىٍضيىقٍ ) عن اإلماـ علي )ع(:
ٍاًدمىان  ٍاًدمان  ًديٍػنىوي  جىعىلى  كىمىنٍ  ، سيٍلطىٍافو  كيلُّ  لىوي  ًإنٍػقىٍادى  ًلًديًٍنوً  خى ( !  كيلُّ  ًفٍيوً  طىًمعى  ًلميٍلًكوً  خى  -ًٗإٍنسىٍافو

 ذاب السماكمإف تفٌرؽ اجملتمع كتنازعو ككثرة معاانتو ا٤بتعٌددة ك٧بنو ا٤بتنوعة ال تقلُّ خطورهتا عن الع
 َجاَءُىمْ  َما بَػْعدِ  ِمنْ  َواْختَػَلُفوا تَػَفرَُّقوا َكالَِّذينَ  َتُكونُوا َوال﴿ ختبلؼاال من ٙبذير ىذا كُب ! ا٤بهلك

 .َُٓآؿ عمراف/ ﴾َعِظيمٌ  َعَذابٌ  ََلُمْ  َوُأْولَِئكَ  اْلبَػيَِّناتُ 
كيمٍ  :عن اإلماـ علي )ع( يػٍره  ا٢بٍىقًٌ  ًمنى  تىٍكرىىيوفى  ًفٍيمىا ٝبىىاعىةن  فىًإفَّ ،  للاً  ًدينً  ُب  كىالتػَّلىوُّفى  )ًإايَّ  فػيٍرقىةو  ًمنٍ  خى

ا بُّوفى  ًفيمى انىوي  للاى  كىًإفَّ  اٍلبىاًطلً  ًمنى  ٙبًي ٍّبان  ًبفيٍرقىةو  أىحىدان  يػيٍعطً  ٓبىٍ  سيٍبحى ( ٩بَّنٍ  كىالى  مىضىى ٩بَّنٍ  خى شرح هنج  بىًقيى
 كتصيب ا٤باضْب أصابت فعالة سٌنة عن القرآف يكشف عاً(ِشيَ  يَػْلِبَسُكمْ  )َأوْ  -٘ .ّّصَُالببلغة
 من التقتيل كالتخريب هبا فحلٌ  ، بعض أبس بعضها كأذاؽ متعادية شيعان  أكراب صارت كما ، الباقْب

 كستبلقي أخبلؽ منحدر ُب فهي األخبلقي الفساد على حضارهتا كاآلف أعادت ، كالٌدمار كا٢بركب
 .ّْاألعراؼ/ ﴾لٌ َأجَ  أُمَّةٍ  َوِلُكلِّ ﴿أجلها 

 ﴾ثًٌٍََِِْ ػٌََُِْْْْ ََُْذُ هَُْ اُْؾَنُّ ًَىٌَُ هٌَُْٓيَ ثِوِ ًًََنَّةَ﴿ -ٙٙ
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كا٢بٍىقُّ أىحىقُّ  ،ًفيوً  رىٍيبى  اي دمحم كىو الكتاب ا٤بنزؿ اب٢بق الذم ال كىكىذَّبى هبذا القرآف الكرٙب قػىٍوميكى 
اٍلبىٍاًطلي ، كالًَّذٍم الى يػىنػٍفىعيوي اٍليىًقٍْبي يىضيرُّهي الش كي ، كالًَّذٍم ال  ًبوً  يىًلٍيقي  ا٢بٍىقُّ  ًبوً  يىًلٍيقي  الى  أىٍف يػيتػَّبىعي ، كالًَّذمٍ 

اٍيىةي تىضيرُّهي الضَّبللىةي  كال حفيظان كال رقيبان كال متسلطان أم لست  ِبوَِكيٍل( َعَلْيُكمْ  َلْستُ  )ُقلْ تػىنػٍفىعيوي ا٥بًٍدى
 لَْيسَ ﴿كم قهران ، بل أان بشّبه كنذيره كمبٌلغه رسالة للا كبعدىا مسؤكالن عن إدخاؿ اإلٲباف ُب قلوب

 َوَما﴿،  ِِالغاشية/ ﴾مبَُسْيِطرٍ  َعَلْيِهمْ  َلْستَ ﴿،كقولو  ُِٖآؿ عمراف/ ﴾َشْيءٌ  اأَلْمرِ  ِمنْ  َلكَ 
  .ْٓؽ/ ﴾جبَبَّارٍ  َعَلْيِهمْ  أَْنتَ  َوَما﴿،  َُٕاألنعاـ/ ﴾َحِفيظاً  َعَلْيِهمْ  َجَعْلَناؾَ 

 ﴾رَؼٌََُِْٕٔ ًٌٍََْفَ َُْٓزَوَوٌّ َٗجَةٍ ٌَُُِِّ﴿ - ٚٙ
ستقرار ككقوع كظهور ال يتقٌدـ عنو كال يتأخر ،  الكٌل أمر عاقبة كهناية ، كلو قدر معٌْب ككقت 

، كلكل خرب من  ٖالرعد/ ﴾مبِْقَدارٍ  ِعْنَدهُ  َشْيءٍ  وَُكل  ﴿كالثمرة ُب الشجرة ٥با كقت معٌْب للنضوج 
كجل كقت يقع فيو من غّب خلفو كال أتخّب ، كلكل شيء ينبأ عنو كٱبرب لو ظركؼ  أخبار للا عز

ختبلؼ فيو ، كلكٌل خرب يـو حٌب يستقر كيتهيأ للظهور كيتميز حقو من ابطلو فبل يبقى ٦باؿ لبل
 مبالغة ُب تَػْعَلُموَف( )َوَسْوؼَ ، ّٖالرعد/ ﴾ِكَتابٌ  َأَجلٍ  ِلُكلِّ ﴿يعرؼ صدؽ ا٤بخرب من كذبو كقولو 

 ،: )ًلكيلًٌ مىقىاٍـو مىقىٍاؿو  عن اإلماـ علي )ع(الوعيد كالتهديد، سوؼ تعلموف ما ٰبل بكم من العذاب ، 
ٍاءى أىكىاٍنيوي  ٍاءى أىكىاٍنيوي ، كىلىٍيسى كيلُّ مىٍا جى ٍاءى أنٍىليوي(كىلىٍيسى كيلُّ مىٍا يػيٍعلىمي يػيقىٍاٍؿ ، كىلىٍيسى كيلُّ مىٍا يػيقىٍاؿي جى  . جى

 ثَؼْلَ رَوْؼُلْ كَال اُشَّْْـَبُٕ ُّنََِْنَّيَ ًَبَِّٓب ؿَْْوِهِ ؽَلِّشٍ كِِ َّقٌُػٌُا ؽَزََّ ػَنْيُْْ كَإَػْوِعْ آَّبرِنَب كِِ َّقٌُػٌَُٕ اَُّنَِّٖ هَؤَّْذَ مَاًَبِ﴿ - ٛٙ

 ﴾اُظَّبُِِٔنيَ اُْوٌَِّْ َٓغَ اُنًِّْوٍَ
ستهزءكا ، فنزلت اآلية او ، فإذا ٠بعوا كاف ا٤بشركوف ٯبلسوف إٔب النيب )ص( ٰببوف أف يسمعوا من 

: إذا رأيت  املعىن .ستهزاءن اب٢بقا: يعبثوف ُب ا٢بديث كيسَبسلوف ُب قوؿ الباطل )ََيُوُضوَف( 
ا٤بفسدين كالضالْب أىل األىواء ال ٰبَبموف لغة ا٢بوار كليس ٥بم آداب النقاش ، كٱبوضوف ُب 

فسّب ابلرأم كنشر البدع كٙبريف ا٢بقائق كإٚباذ دين ستهزاء أك التآايت القرآف كغّبه ابلطعن كاال
ُهمْ  )فََأْعِرضْ للا ىزكان كلعبان  ال ٘بالسهم كقم عنهم حٌب يتحدثوا  َغرْيِِه( َحِديثٍ  ِف  ََيُوُضوا َحَّتَّ  َعنػْ
إف أنساؾ الشيطاف النهي عن ٦بالستهم، فجالستهم ٍب  الشَّْيطَاُف( يُنِسيَػنَّكَ  )َوِإمَّاُب كبلـ آخر 

قم إذا ذكرت النهي كال تقعد مع التافهْب  الظَّاِلِمَي( اْلَقْوـِ  َمعَ  الذِّْكَرى بَػْعدَ  تَػْقُعدْ  )َفبلتذكرت 
الذين ال يفقهوف معُب ا٢بياة كال يدركوف لغة الكبلـ كال ٰبَبموف أىل الفضل ، فإف الوحدة خّب 

 اٌيٍؾً إبً  وُ يَ بِ نَ  ثَ عَ بػَ  صادؽ )ع( )إّف هللاَ عن اإلماـ ال، كا٣بطاب للنيب )ص( كا٤براد غّبه .من جليس السوء
ٍارىة( ايىٍ  كىًإ٠ٍبىًعيٍ  أىٍعًِبٍ   ِإَذا﴿للمبالغة ُب ا٢بذر من ٦بالسة أىل الباطل كقولو  ،ُّٖ/ِٗالبحار جى

ْعُتمْ   ﴾َغرْيِهِ  َحِديثٍ  ِف  ََيُوُضوا َحَّتَّ  َمَعُهمْ  تَػْقُعُدوا َفبل ِبَا َوُيْستَػْهَزأُ  ِبَا ُيْكَفرُ  اّلِلَِّ  آََيتِ  مسَِ
 ُقلْ ﴿كلُّ جلسة حوار علمي ٰبث عليو القرآف ألنو يقرع ا٢بجة اب٢بجة  -ٔ:  فائدة .َُْالنساء/
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كل جلسة حوار عقيمة حديثها   )وِبلعكس(،  ُُُالبقرة/ ﴾َصاِدِقيَ  ُكنُتمْ  ِإفْ  بُػْرَىاَنُكمْ  َىاُتوا
كضياع للوقت كتعمل كراىية ُب  حديث الطرشاف تشملهم ىذه اآلية فإهنا جلسات تضر كال تنفع

ؾى عن اإلماـ علي )ع(النفوس ،  بىةى  : )ًإايَّ ُب هنج الببلغة  ميٍلحىقه(  اًبلشَّرًٌ  الشَّرَّ  اٍلفيسٍَّاًؽ فىًإفَّ  كىميصىٍاحى
 .ُٕٗ/ْٕالبحار: )٦بيىاٍلىسىًة األىٍشرىٍاًر تػيويًرثي سيويءى الظَّنًٌ اًبألىٍخيىٍاًر( وعنو )ع(، ٗٔكتاب

ان يػيٍعصىى للاي ًفٍيًو كىالى يػىٍقًدري عىلىى تػىٍغًيٍّبًًه(اـ الصادؽ )ع(وعن اإلم بػىٍغي لًٍلميٍؤًمًن أىٍف ٯبىًٍلسى ٦بىًٍلسى  : )الى يػىنػٍ
ا٣بطاب للنيب كا٤بقصود غّبهي ألٌف الٌنيب )ص( معصـو عن الشَّْيطَاُف(  )يُنِسيَػنَّكَ  -ٕ .ّْٕ/ِالكاُب

 فَػَقدْ  الرَُّسوؿَ  يُِطعْ  َمنْ ﴿ٌف قولو كفعلو كتقريرهي حجة ابلغة ا٤بعصية كا٣بطأ كالنسياف كالسهو ، كإ
حتماؿ كقولو افَباض ك ا، كذكر أتثّب الشيطاف ُب مسألة النسياف كىو ٧بض  َٖالنساء/ ﴾اّلِلََّ  َأطَاعَ 

َنا تَػَقوَّؿَ  َوَلوْ ﴿،  ٓٔالزمر/ ﴾َعَمُلكَ  لََيْحَبَطنَّ  َأْشرَْكتَ  لَِئنْ ﴿ ، كال  ْْا٢باقة/ ﴾يلِ اأَلقَاوِ  بَػْعضَ  َعَليػْ
، فهو دائم ا٢بضور  ٔاألعلى/ ﴾تَنَسى َفبل َسنُػْقرُِئكَ ﴿ٲبكن للشيطاف أف ينسي النيب )ص( كقولو 

 الشَّْيطَاُف( )يُنِسيَػنَّكَ  -ٖ .ُب ٝبيع حاالتو ككٌل أكقاتو سواء أكاف ُب عملو الٌرسإب أك ُب غّبه
 ِإنَّوُ ﴿و على ا٤بؤمن ا٣بالص اإلٲباف كقولو الشيطاف ال سلطاف لو على النيب )ص( بل ال سلطاف ل

َا ، يَػتَػوَكَُّلوفَ  َربِِّمْ  َوَعَلى آَمُنوا الَِّذينَ  َعَلى ُسْلطَافٌ  َلوُ  لَْيسَ   ﴾ يَػتَػَولَّْونَوُ  الَِّذينَ  َعَلى ُسْلطَانُوُ  ِإمنَّ
يح ىذه ، كنسبة ىذا النسياف إٔب النيب بوساكس الشيطاف إشارة إٔب زايدة تقب ََُ-ٗٗالنحل/

اجملالس ا٤بشبوىة الٍب ٙبت سلطاف الشيطاف فبل يليق اب٤بؤمن ا٢بضور فيها فكيف يليق ابلنيب 
كيف يواجو ا٤بؤمن   -ٗ .)ص( حضورىا ؟ ألفَّ حضوره فيها ٗبثابة موافقة ضمنية على ما ىم عليو

ستنكار عليو االن مواجهة التحٌدم ٗبثلو فالواعي التحدايت الساخرة من دين للا ؟ كإذا ٓب يتمكن م
: كمن ٓب يستطع اإلنكار بيده كلسانو فيستنكر  وىذا معىننسحاب من تلك األجواء الساخرة كاال

كال يستسلم ٗبوقف ضعيف ٗبجاملة الظا٤بْب كال ٯباد٥بم  ،بقلبو كيرفض الواقع ا٤بنحل ٗبوقفو ا٤بضاد
 .َغرْيِِه( َحِديثٍ  ِف  ََيُوُضوا )َحَّتَّ ٗبا ليس لو بو علم 

 ﴾َّزَّوٌَُٕ َُؼََِّيُْْ مًِْوٍَ ًٌََُِْٖ شَِْءٍ ِْٖٓ ؽََِبثِيِْْ ِْٖٓ َّزَّوٌَُٕ اَُّنَِّٖ ػَََِ ًََٓب﴿ - ٜٙ
ستهزائهم كإضبل٥بم إذا اليس على ا٤بؤمنْب ا٤بٌتقْب شيء من حساب الكفار على خوضهم ك 

َنا ِإفَّ ﴿٘بنبوىم فلم ٯبلسوا معهم إف حساهبم على من إليو إايهبم  َنا ِإفَّ  ثَّ  ، ََيبَػُهمْ إِ  ِإلَيػْ  َعَليػْ
كلكن على ا٤بؤمنْب أف يذكركىم  يَػتػَُّقوَف( َلَعلَُّهمْ  ِذْكَرى )َوَلِكنْ ،  ِٔ-ِٓالغاشية/ ﴾ِحَسابَػُهمْ 

كٰبذركىم ابلٍب ىي أحسن عما ىم عليو من ا٤بنكر بقدر ا٤بستطاع كيظهركا ٥بم الكراىة لعلهم 
: ينبغي  فائدة .ٗاألعلى/ ﴾الذِّْكَرى نَػَفَعتْ  ِإفْ  َفذَكِّرْ ﴿ولو ٯبتنبوف ا٤بنكر كيبلزموف أىل التقول كق

للمؤمن أف ٲبتثل حكم ىذه اآلية مع أىل ا١بدؿ العقيم ألف الوعظ ُب ٦بالس أىل الشر هتاف 
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يػٍرىان أىٍك  ا٤بوعظة ككاعضها ككاف تركو كاجب ، كالذم ليس لو قدرة على الوعظ فسكوتو أكٔب )قيٍل خى
 (ةى امى الٌندى  كى بي سً كٍ يى  ؿو وي قػى  نٍ مً  ره يػٍ خى  ةى امى رى الكى  ؾى وي سي كٍ يى  ته مٍ )صى رر الكم: ف غ .ًإٍصًمٍت(

 اَُِّوِ كًُِٕ ِْٖٓ َُيَب ٌََُْْ ًَََجَذْ ثَِٔب َٗلٌٌْ رُجََََْ ؤَْٕ ثِوِ ًَمًَِّوْ اُلَُّْْٗب اُْؾََْبحُ ًَؿَوَّرْيُْْ ًََُيٌْاً َُؼِجبً كِّنَيُْْ ارَّقَنًُا اَُّنَِّٖ ًَمَهِ﴿ - ٓٚ
 ًَبٌُٗا ثَِٔب ؤٌَُِْْ ًَػَنَاةٌ ؽٍَِْْٔ ِْٖٓ شَوَاةٌ َُيُْْ ًَََجٌُا ثَِٔب ؤُثٌَُِِْا اَُّنَِّٖ ؤًَُُْئِيَ ِٓنْيَب ُّاْفَنْ ال ػَلٍٍْ ًََُّ رَؼْلٍِْ ًَبِْٕ شَلِْغٌ ًَال ًٌَُِِّ

 ﴾ٌَّْلُوًَُٕ
ينُ  َذِلكَ ﴿الدين منهج للا لئلنساف  ، ال حياة مطمئنة إاٌل بو ، فهو أقدس  َّـ/الرك  ﴾اْلَقيِّمُ  الدِّ

ا٤بقدسات كأشرؼ نسب كأفضل عقيدة كضركرة لفهم ا٢بياة ، ألف ا٢بياة لغز مبهم ال ٰبٌلو إاٌل دين 
ينُ  ّلِِلَِّ  َأال﴿للا ا٣بالص  ، فالذم يستهزئ اب٤بقدسات ىم أرذؿ الناس،  ّالزمر/ ﴾اْْلَاِلصُ  الدِّ

أترؾ ىؤالء الفجرة الفسقة  طاب عاـ فهو موٌجو للنيب كا٤بؤمنْب ، أما٣بالَِّذيَن(  )َوَذرِ املعىن: 
الذين إٚبذكا دينهم لعبان ك٥بوان ، فإف دينهم غّب دينك ، فدينهم ٗبا يدعوىم إليو ىول أنفسهم لعب 
ك٥بو ، أما دينك ا٢بق إٲبافه كعلمه كجد ، كا٢بق أحق أف يتٌبع ، كىو الذم تدعو إليو الفطرة ٯبب 

نْػَيا( اْلََياةُ  )َوَغرَّتْػُهمْ بتداع اجدان كمنهجان لئلتباع اللعبان ك أف يتخذ  خدعتهم ا٢بياة الفانية على  الد 
أهنا ىي ا٢بياة كال حياة بعدىا فباعوا دينهم بدنياىم أك بدنيا غّبىم فمن تعٌلق بدنياه أضٌر بدينو 

نٍػيىاٍ  : )ًإفَّ عن اإلماـ علي )ع(كآخرتو ،  فً  ديكٍَّافً عى  كىاآلىًخرىةى  الدُّ  أىحىبَّ  فىمىنٍ  ،٨بيٍتىًلفىٍافً  كىسىًبيبلىفً  ،ميتػىفىٍاًكاتٍى
نٍػيىاٍ  اٍ  الدُّ ا اآلًخرىةى  أىبٍػغىضى  كىتػىوىالَّىى ٍغًربً  اٍلمىٍشرًؽً  ٗبىٍنزًلىةً  كىٮبيىاٍ  ،كىعىٍادىٍاىى اٍ  كىمىٍاشو  كىاٍلمى نػىهيمى اٍ  ،بػىيػٍ  ًمنٍ  قػىريبى  كيلَّمى
ًف(  بػىٍعدي  كىٮبيىاٍ  ،اآلخىرً  ًمنى  بػىعيدى  كىٍاًحدو  َكَسَبْت(  مبَا نَػْفسٌ  تُػْبَسلَ  َأفْ  ِبوِ  )َوذَكِّرْ ، ُِٗ/ّٕالبحارضىرَّاتٍى

: ا٢ببس كا٤بنع كٞبل النفس على التسليم كخضوعها ألعما٥با السيئة ، كمنو معُب شجاع البسل
٥با السيئة كٙبـر ترهتن نفس أبعما)تُػْبَسَل( ابسل أم ٰبمي نفسو من العدٌك كٲبنعها من شرٌه ، أم 

كذكًٌر ابلقرآف الناس كعظهم قبل أف ٙبيط هبم الذنوب ِبِو(  )َوذَكِّرْ الثواب كتصطدـ اب٤بصّب ا٤بشؤـك 
عندما تستسلم لنتائج أعما٥با كتكوف مرىونة ك٧ببوسة بسوء عملها للمؤاخذة كا٢بساب كالعقاب  

، كتلك النفس  َْ-ّٗا٤بدثر/ ﴾ اْلَيِميِ  َحابَ َأصْ  ِإالَّ  ، َرِىيَنةٌ  َكَسَبتْ  مبَا نَػْفسٍ  ُكل  ﴿كقولو 
يعاً  الشََّفاَعةُ  ّلِِلَِّ  ُقلْ ﴿كقولو   َشِفيٌع( َوال َوِل   اّلِلَِّ  ُدوفِ  ِمنْ  ََلَا )لَْيسَ  ، ليس ٥با انصر  ْْالزمر/ ﴾مجَِ

َها(مِ  يُػْؤَخذْ  ال َعْدؿٍ  ُكلَّ  تَػْعِدؿْ  )َوِإفْ ينجيها من العذاب كال شفيع يشفع ٥با عند للا  ا٤براد  نػْ
ابلعدؿ ىنا الفداء ألف الفدية ٙبمي حياة ا٤بفدم كتعادؿ سبلمتو أم كإف تعط تلك النفس كل 

 .فدية لو جاءت ٗبلئ األرض ذىبان ٓب يقبل منها
أنفسهم  إٚبذكا دينهم لعبان ك٥بوان أسلموا الًَّذينى  أيٍكلىًئكى : إشارة إٔب َكَسُبوا( مبَا أُْبِسُلوا الَِّذينَ  )ُأْولَِئكَ 

يمٍ  ِمنْ  َشَرابٌ  )ََلُمْ لعذاب للا بسبب ما صدر منهم من أعماؿ قبيحة كعقائد شنيعة   َوَعَذابٌ  ْحَِ
يم( ماء مغلي يتجرعونو ُب بطوهنم كتتقطع بو أمعاؤىم  ًمنٍ  شىرىابه  ٥بىيمٍ  َيْكُفُروَف( َكانُوا مبَا أَلِيمٌ  )ٞبًى
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 َوِإفْ ﴿جي( بسبب كفرىم كعنادىم كقولو )كعذاب داخلي( كانر تشتعل أببداهنم )عذاب خار 
ًر ا١ٍبًنىاٍيىًة ،  ِٗالكهف/ ﴾اْلُوُجوهَ  َيْشِوي َكاْلُمْهلِ  مبَاءٍ  يُػَغاثُوا َيْسَتِغيُثوا ، كيكوف اٍلقىصىٍاصي عىلىى قىدى

(: )مىٍن كىقػَّرى صىٍاًحبى ًبٍدعىةو فػىقىٍد أىعىاٍ عن النيب )ص(كىا١بٍىزىٍاءي ًمٍن ًجٍنًس اٍلعىمىٍل ،  ٍدـً اإًلٍسبلىـً  فى عىلىى ىى
عتقادان كقوالن االذم الٯبعل دينو أساس حياتو  َلِعباً( ِدينَػُهمْ  فائدة : )اَّتََُّذوا .ّٔ/ُسفينة البحار

 تَػتَِّخُذوا َوال﴿كعمبلن كخلقان كسلوكان كشريعة كقانوانن إ٭ٌبا يٌتخذ دينو لعبان كىزكان ك٥بوان ، قاؿ تعأب 
 مىنٍ  فىإنَّوي  كىجىلَّ، عىزَّ  للاً  أًبٍمرً  كىالتَّهاكيفى  : )إاٌيكيمٍ عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ُِّالبقرة/ ﴾ُىُزواً  اّلِلَِّ  آََيتِ 
اكىفى   .ِِٕ/ِٕالبحار الًقيامىًة( يػىٍوـى  للاي  أىانىوي  للاً  أًبٍمرً  هتى
 َُوُ ؽَْْوَإَ األَهْعِ كِِ اُشََّْبؿِنيُ اٍْزَيٌَْرْوُ ًَبَُّنُِ اَُِّوُ ىَلَاَٗب بِمْ ثَؼْلَ ؤَػْوَبثِنَب ػَََِ ًَُٗوَكُّ َّؼُوَُّٗب ًاَل َّنلَؼُنَب ال َٓب اَُِّوِ كًُِٕ ِْٖٓ ؤََٗلْػٌُ هَُْ﴿-ٔٚ

 ﴾اُْؼَبَُٔنِيَ ُِوَةِّ ُِنََُِِْْ ًَؤُِٓوَْٗب اُْيُلٍَ ىٌَُ اَُِّوِ ىُلٍَ بَِّٕ هَُْ ائْزِنَب اُْيُلٍَ بََُِ َّلْػٌَُٗوُ ؤَطْؾَبةٌ
قل ٥بم اي دمحم أنعبد ما ال ينفعنا إف املعىن :  .ستفهاـ إنكارم للتوبيخا٤بشركْب اب إحتجاج على

دعوانه كال يضران إف تركناه ؟ كىذا كصف عاـ يدخل فيو كٌل من عبد من دكف للا )ليس لو من 
األمر شيء( ؟ كيف نَبؾ عبادة للا النافع الضار ضمن ا٢بكمة كا٤بصلحة ، ذلك أف نرجع على 

 َأْعَقابَِنا( َعَلى )َونُػَرد  رتداد ا٣بزم إٔب عبادة ما ال ٲبلك لنفسو نفعان كالضران ا إٔب الوراء كىو االأعقابن
 ِإذْ  )بَػْعدَ نرجع إٔب الوراء رجوع القهقرل أم نرجع إٔب الباطل بعد ا٢بق إٔب الضبللة بعد ا٥بدل 

ُ( َىَدانَ  ينَ  ِإفَّ ﴿إٔب نعمة اإلسبلـ  اّلِلَّ ف هنج الببلغة خطبة ،  ُٗآؿ عمراف/ ﴾اإِلْسبلـُ  اّلِلَِّ  ِعْندَ  الدِّ
َتغِ  َوَمنْ ﴿ (عىٍيًنوً  عىلىى ٍصطىنػىعىوي اً كى  لًنػىٍفًسوً  ٍصطىفىاهي ا الًَّذم للاً  ًديني  اإًلٍسبلىـى ىذا  : )إفَّ ٜٛٔ رَ  يَػبػْ  َغيػْ

، كىكذا الًَّذٍم الى تىًلٍيقي  ٖٓآؿ عمراف/ ﴾اْْلَاِسرِينَ  ِمنْ  اآلِخَرةِ  ِف  َوُىوَ  ِمْنوُ  يُػْقَبلَ  فَػَلنْ  ِديناً  اإِلْسبلـِ 
اٍيىةي تىًلٍيقي ًبًو الضَّبلىلىةي  ٌٍب ضرب مثبلن يصٌور ا٤برتٌد ُب  اأَلْرِض( ِف  الشََّياِطيُ  اْستَػْهَوْتوُ  )َكالَِّذيًبًو ا٥بًٍدى

و إبتٌباع ا٥بول ختطفتو الشياطْب كأضلتو كأغوتا )اْستَػْهَوْتُو(أقبح حالة ، فيكوف مثلو لنا كمثل الذم 
َراَف(كسارت بو ُب ا٤بفاسد كا٤بهالك فألقتو ُب مكاف بعيد فبقي  متحّبان اتئهان ال يدرم أين  )َحيػْ

 .يذىب إهٌنا صورة متحركة من العذاب النفسي
دكنو مهتدكف يرشدكنو إٔب الطريق ا٤بستقيم ينا أىٍصحىابه  لىوي  اْئِتَنا( اَْلَُدى ِإىَل  َيْدُعونَوُ  َأْصَحابٌ  )َلوُ 

ىٌلم إلينا كلكٌنو من ا٢بّبة كالضبلؿ فبل يقبل منهم كال يستجيب ٥بم ألنٌو غّب قادر على )اْئِتَنا( 
إٌٚباذ القرار ا٤بناسب كال يدرم ما يفعل من شٌدة حّبتو قل اي دمحم إف كاف األمر دائران بْب دعوة للا 

 ، كبْب دعوة الشياطْب كىي الٍب سبحانو كىي الٍب توافق الفطرة كتسمية الفطرة السليمة ىدل للا
فيها ا٥بول كالفساد كإٌٚباذ الٌدين لعبان ك٥بوان ، فهدل للا ىو ا٥بدل ا٢بقيقي الصحيح ا٤بستقيم 

كىناؾ حاالت انس عرفوا دين للا كذاقوا حبلكتو بقدر ، ُُالتغابن/ ﴾قَػْلَبوُ  يَػْهدِ  ِِبّلِلَِّ  يُػْؤِمنْ  َوَمنْ ﴿
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 ُمْسَتِقيماً  ِصَراِطي َىَذا َوَأفَّ ﴿ عبادة دكف للا الٍب ال حدكد ٥با كقولو معٌْب ، ٌٍب إرتٌدكا عنو إٔب
  .ُّٓاألنعاـ/ ﴾تَػتػَُّقوفَ  َلَعلَُّكمْ  ِبوِ  َوصَّاُكمْ  َذِلُكمْ  َسِبيِلوِ  َعنْ  ِبُكمْ  فَػتَػَفرَّؽَ  الس ُبلَ  تَػتَِّبُعوا َوال فَاتَِّبُعوهُ 

ن ضاؽ عليو ا٢بق فالضبللة عليو أضيق ، كمن ال : ىذا مثاؿ ضربو للا سبحانو ٤باملعىن العاـ
يرضى اب يرضى بو الشيطاف، كمعناه أف مثل ىذا كمثل رجل كاف مع قافلة بصحبة أصدقائو 
تسّب على طريق األمن كالسبلمة كاإلٲباف فَبكها كعاش ُب حّبة ال يهتدم إٔب شيء ٘باذبتو 

درم أيستجيب ٥بؤالء أـ يتبع نداء ا٢بق الذم األىواء كأنواع الضبلالت من ىنا كىناؾ فعاد ال ي
ستقامة كالٍب فيها السبلمة كالكرامة كلكنو يبقى قلقان يطلقو أصحابو كىم يدعونو ٤بواصلة طريق اال

، إف ىدل  َُِالبقرة/ ﴾اَْلَُدى ُىوَ  اّلِلَِّ  ُىَدى ِإفَّ ﴿حائران ٓب يستجب ٢بّبتو فكانت هنايتو ا٥ببلؾ 
٫براؼ كال غلو كال ىول اا٥بداية ا٢بقيقية ا٤بعتدلة الٍب ال تطرُّؼ فيها كال للا فوؽ كٌل ىداية كىي 

كال إفراط كال تفريط ، ألهنا مع الفطرة ، إٌف أية فكرة أك عقيدة أك تشريع أك نظاـ ال يلتقي مع 
راطو ا٤بستقيم قلبان كلساانن كعمبلن كُب ٝبيع صىدل للا فهو جهالة كضبللة ، كىدل للا ىو 

 َصْدرَهُ  ََيَْعلْ  ُيِضلَّوُ  َأفْ  يُِردْ  َوَمنْ  ِلئِلْسبلـِ  َصْدرَهُ  َيْشَرحْ  َيهِديَوُ  َأفْ  اّلِلَُّ  يُِردْ  َفَمنْ ﴿ؿ كقولو األحوا
َا َحَرجاً  َضيِّقاً  كأمران أبف  اْلَعاَلِمَي( ِلَربِّ  لُِنْسِلمَ  )َوأُِمْرنَ ،  ُِٓاألنعاـ/ ﴾السََّماءِ  ِف  َيصَّعَّدُ  َكَأمنَّ

 ّلِِلَِّ  َأال﴿٤بنهج للا الصحيح ك٬بلص لو الدين كالعبادة كا٤بعاملة ُب ٝبيع أموران كأحوالنا  نستسلم
ينُ   ِِبْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  فَػَقدِ  ُمِْسنٌ  َوُىوَ  اّلِلَِّ  ِإىَل  َوْجَهوُ  ُيْسِلمْ  َوَمنْ ﴿،  ّالزمر/ ﴾اْْلَاِلصُ  الدِّ

ـ ىو مصداؽ ٥بدل للا ، كا٤براد ابإلسبلـ العاـ ، كىذا معُب األمر ابإلسبل ِِلقماف/ ﴾اْلُوثْػَقى
التسليم لكافة األمور  تعأب ، ال ٦برد التشهد ابلشهادتْب كليس اإلسبلـ اب٥بوية ، فوحدة اآل٥بة 
تقتضي كحدة الدين ، كالدين حياة النفس كنظاـ إ٥بي متكامل يشمل كل ما يلـز للبشر لسعادهتم 

م يكإٌف التسلفائدة :  .: )أديىني النٍَّاًس مىٍن ٓبٍى تػيٍفًسدي الشٍَّهوىةي ًديٍػنىوي(لكمف غرر اُب الدنيا كاآلخرة ، 
٤بنهج للا تعأب أفضل نعمة ٲبٌن للا هبا على عباده ، فالعوآب كٌلها مستسلمة  ، فلماذا يشذُّ 

ستقاـ أمره ٔب الستسلم اإلنساف  تعاام العاـ  تعأب ؟ كلو تسلياإلنساف الضاؿ عن نظاـ ال
نشرح صدره كتناسق تكوينو كسلوكو كقولو كفعلو كظاىره كابطنو كجسمو كركحو اطمأف قلبو ك اك 

اكقولو )  .كدنياه كآخرتو كأملو كعملو  ُْا١بن/( فىمىٍن أىٍسلىمى فىأيكلىًئكى ٙبىىرٍَّكا رىشىدن
 ﴾رُؾْشَوًَُٕ بَُِْْوِ اَُّنُِ ًَىٌَُ ًَارَّوٌُهُ اُظَّالحَ ؤَهٌُِْٔا ًَؤَْٕ﴿ - ٕٚ

ستسبلـ للتكاليف التعٌبدية ستسبلـ لرب العا٤بْب ُب اآلية السابقة ٘بيء ا٤بطالب ابالبعد إعبلف اال
ستسبلـ ، فإهنا ال تقـو إاٌل إذا رسخت كتربيتو التقوٲبية كالرايضات الركحية ، لتقـو على قاعدة اال

ح إاٌل إبقامة الصبلة فإهنا رمز الٌتوحيد ال ىداية كال إسبلـ صحي .ىذه القاعدة ليقـو عليها البناء
: كأف  مبعىنكالتسليم ألمر للا ، كإهٌنا عمود الدين إف قيبلت قيبل ما سواىا كإف ريدَّت ريدَّ ما سواىا 
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 الصَّبلةَ  ِإفَّ  الصَّبلةَ  َأِقمْ ﴿نؤدم الصبلة أداء كامبلن تتحقق بو حكمتها كأثرىا ُب القوؿ كالعمل 
َهى  ،ًلمىٍن ٓبٍى ييًطٍع الصَّبلىةى  صىبلةى  : )الى عن النيب )ص(،  ْٓالعنكبوت/ ﴾َواْلُمْنَكرِ  َشاءِ اْلَفحْ  َعنْ  تَػنػْ

ٍاءً  عىنٍ  كىطىٍاعىةي الصَّبلىًة أىٍف تػىنػٍهىى ًر( اٍلفىٍحشى كالصبلة صلة بْب العبد كربو كىي  ،ُٖٗ/ِٖالبحار كىاٍلميٍنكى
مشاغل ا٢بياة يكوف اإلتصاؿ اب تعأب نفصاؿ عن قرابف كٌل تقي كتزكي النفوس ، كٗبقدار اال

، كقد أمر للا سبحانو ابلتقول بعد األمر ابلصبلة ، ألنو ال صبلة صحيحة كال إٲباف )َواتػَُّقوُه( 
 ِإالَّ  َأْولَِياُؤهُ  ِإفْ ﴿صادؽ ببل تقول كجاءت التقول مطلقة ُب كٌل األحواؿ لصيانة كٌل األعماؿ 

 : )الى ٜٔٔف هنج الببلغة خطبة،  ِِٖالبقرة/ ﴾اّلِلَُّ  َويُػَعلُِّمُكمْ  اّلِلََّ  اتػَُّقواوَ ﴿،  ّْاألنفاؿ/ ﴾اْلُمتػَُّقوفَ 
نٍػيىا(  رىفػىعىٍتوي  مىنٍ  تػىٍرفػىعيوا كىالى  ، التػٍَّقوىل رىفػىعىٍتوي  مىنٍ  تىضىعيوا : كما أتقي الٌنار خوفان من إحراقها   والتقوىالدُّ

ىيو سبحانو ، كٗبقدار عبادة للا ٙبصل القرىب من كذلك أتقي للا ابإلمتناع عن ٨بالفة أكامره كنوا
كفيو ٛبثل األعماؿ لصاحبها  َُتَْشُروَف( ِإلَْيوِ  الَِّذي )َوُىوَ للا، كٗبقدار العلم نناؿ شرؼ العبادة 

كيكوف ا٢بساب كا١بزاء عل ضوء أعمالو خّبىا كشرىا ، فليس من العقل أف يعبد غّبه كٱباؼ 
اًٍئنه  ،كيرجى كا٢بشر حقيقة مقدَّرة اًٍئنو آتو  ،ك كيلُّ ميقىدَّرو كى ٍادى  ،كىكيلُّ آتو قىرًٍيبه  ،كىكيلُّ كى كىكيلُّ قىرًٍيبو كى

  .ْٔالنازعات/ ﴾ُضَحاَىا َأوْ  َعِشيَّةً  ِإالَّ  يَػْلبَػُثوا لَْ  يَػَرْونَػَها يَػْوـَ  َكأَنػَُّهمْ ﴿أىٍف يىكيويفى ، كقولو 

 ػَبُُِْ اُظٌُّهِ كِِ ُّنلَـُ ٌََّّْ أُُِْْيُ ًََُوُ اُْؾَنُّ هٌَُُْوُ كٌٌََُُْٕ ًُْٖ َّوٌٍُُ ًٌَََّّْ ثِبُْؾَنِّ األَهْعًََ أٌََََُّادِ فََِنَ اَُّنُِ ًَىٌَُ﴿ - ٖٚ

 ﴾اُْقَجرِيُ اُْؾٌَُِْْ ًَىٌَُ ًَاُشَّيَبكَحِ اُْـَْْتِ
كالٌدالة على  للا الذم خلق الكائنات ٝبيعان على أنظمة كقوانْب كسنن ال يستقيم الكوف إاٌل هبا

، كقد أتى فعلو اب٢بق ال  ِٔا٢بج/ ﴾اْلَق   ُىوَ  اّلِلََّ  ِبَِفَّ  َذِلكَ ﴿كجود منٌظم كمدبٌر كخالق ٥با 
ابلباطل، كالفعل إف ٓب يكن ابطبلن فلو غاية سامية كىي الرجوع إٔب للا تعأب مرة اثنية فيتصل ا٢بق 

نتظاـ كُب ف للكوف قوانْب كسنن يسّب عليها ابا٤بخلوؽ اب٣بالق ، كا٢بق ىنا لو داللة عامة منها أ
عن ،  ٕالسجدة/ ﴾َخَلَقوُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َأْحَسنَ  الَِّذي﴿ىذا دليل على كجود خالق مدبر ٥بذا الكوف 

 وً تً ، كآبايى حيجَّتيوي  تػىثٍػبيتي  كىاًبٍلًفٍطرىةً  ،مىٍعرًفػىتيوي  يػيٍعتػىقىدي  كىاًبٍلعيقيويؿً  ،عىلىٍيوً  ييٍستىدىؿُّ  للاً  : )ًبصيٍنعً اإلماـ علي )ع(
 .ّٓالتوحيد ص (وً قً لٍ لى خى عى  جَّ تى احٍ 

 َِبِطبلً  َىَذا َخَلْقتَ  َما رَبػََّنا﴿كٓب ٱبلقهما ابطبلن كال عبثان كىو ال يَبؾ الٌناس سدلن من دكف ىدل 
 للشيء كينٍ  حْب يقوؿ فَػَيُكوُف( ُكنْ  يَػُقوؿُ  )َويَػْوـَ ، ُُٗآؿ عمراف/ ﴾النَّارِ  َعَذابَ  َفِقَنا ُسْبَحاَنكَ 

كيـو القيامة يقـو أبمره ، فبل شيء ُب ىذا الكوف يعجزه ، ال تعِب إصدار أمر لفظي  فػىيىكيوفي 
، إذا شاء خلق شيء ، فإف  ُٔالربكج/ ﴾يُرِيدُ  ِلَما فَػعَّاؿٌ ﴿بل تعِب أنو  فػىيىكيوفي  لشيء أف ينكيويفى 

يان فإنو يتحقق حسب ما يريد، فإف ما إرادتو تتحقق فوران إبرادة تكوينية ، كإذا شاء أف يتحقق تدرٯب
للا ىو ا٢بق كقولو ا٢بق  اْلَق ( )قَػْولُوُ يريده فيو ا٢بكمة كا٤بصلحة بتقٌطع نظاـ األسباب كا٤بسٌببات 
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 اْْلَْلقُ  َلوُ  َأال﴿كفعلو ا٢بق كخلق كلَّ شيء اب٢بق كإليو يرجع األمر كلُّو اب٢بق كال يقضي إاٌل اب٢بق 
،  َّلقماف/ ﴾اْلَباِطلُ  ُدونِوِ  ِمنْ  َيْدُعوفَ  َما َوَأفَّ  اْلَق   ُىوَ  اّلِلََّ  ِبَِفَّ  َذِلكَ ﴿،  ٓٓؼ/األعرا ﴾َواأَلْمرُ 

 ََيَْفى ال َِبِرُزوفَ  ُىمْ  يَػْوـَ ﴿أنو مالك كل شيء كمدبره ككلُّ ملك ينقطع إاٌل ملكو  اْلُمْلُك( )َوَلوُ 
ُهمْ  اّلِلَِّ  َعَلى ، حكومة للا قائمة منذ  ُٔغافر/ ﴾اْلَقهَّارِ  اْلَواِحدِ  ّلِِلَِّ  يَػْوـَ الْ  اْلُمْلكُ  ِلَمنْ  َشْيءٌ  ِمنػْ

كلو ا٤بلك يـو ا٢بشر يـو  الص وِر( ِف  يُنَفخُ  اْلُمْلُك يَػْوـَ  )َوَلوُ بداية ا٣بلق حٌب هنايتو كُب يـو القيامة 
ُب ىذا اليـو  يبعث من ُب القبور كينفخ ُب الصور بكيفية غيبية ال يعلمها البشر ، كتكوف حكومتو

ا٢باسم أكضح من أم كقت سابق، أما الصور ينفخ فيو إسرافيل فتموت األحياء ٍب يعيد النفخ ُب 
 َمنْ  َفَصِعقَ  الص ورِ  ِف  َونُِفخَ ﴿ الصور فيعود ٝبيع الناس من القبور أحياءن مرة اثنية كيبدأ يـو القيامة

ـٌ  ُىمْ  فَِإَذا ُأْخَرى ِفيوِ  نُِفخَ  ثَّ  اّلِلَُّ  اءَ شَ  َمنْ  ِإالَّ  اأَلْرضِ  ِف  َوَمنْ  السََّمَواتِ  ِف   ﴾يَػْنظُُروفَ  ِقَيا
 .ٖٔالزمر/
ىذا ا٣بفي ا٤بستور عن ا٢بواس كىو ما غاب عنكم ٩با ٓب تركه   والغيب َوالشََّهاَدِة( اْلَغْيبِ  )َعالُِ 

كاف شاىدان من الشهود كا٢بضور ما   والشهادةكا٤ببلئكة كالبعث كما يضمره اإلنساف ُب نفسو ، 
كظاىران كاألرض كالسماء كما يفعلو اإلنساف عبلنية ، أما ابلنسبة إٔب للا فبل غيب عنده ألنٌو 
يتساكل عنده الغيب كالشهادة كالسرُّ كالعبلنية ، كقٌدـ الغيب ألف العلم بو يستلـز العلم ابلشهادة 

ٍادىةي مىٍا قىٍد  ( َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْيبِ  )َعالُِ ُب قولو  عن اإلماـ الصادؽ )ع( : )اٍلغىٍيبي مىٍا ٓبٍى يىكيٍن ، كىالشَّهى
ٍافى( : يعلم للا كل شيء ما خفي كما ظهر كما يغيب عن ا٢بواس  املعىن، ُْٔمعا٘ب األخبار ص كى

ا٢بكيم ُب أفعالو ا٣ببّب ُب شؤكف  اْْلَِبرُي( اْلَِكيمُ  )َوُىوَ كاألبعاد كما تشاىدكنو ابلليل كالنهار 
فأكٔب للعباد أف يستسلموا ٢بكم للا كشرعو طائعْب قبل أف يستسلموا لسلطانو ا٤بطلق يـو عباده، 

 .ينفخ ُب الٌصور ٦بربين
 ﴾ُٓجِنيٍ ػَالٍٍ كِِ ًَهٌََْٓيَ ؤَهَاىَ بِِِّٗ آُِيَخً ؤَطْنَبٓبً ؤَرَزَّقِنُ آىَهَ ألَثِْوِ بِثْوَاىُِْْ هَبٍَ ًَبِمْ﴿ - ٗٚ

يٌدعوف أهنم على ملة إبراىيم ، قصة إبراىيم إذ قاؿ ألبيو آزر منكران كإذكر اي دمحم لقومك الذين 
عليو أتتخذ أصنامان آ٥بة تعبدىا دكف للا الذم خلقك فسٌواؾ كرزقك فهو ا٤بستحق للعبادة دكهنا 

بتعاد عن ا٢بق بشكل كاضح ال افأنت كقومك ُب ضبلؿ ك  ُمِبٍي( َضبلؿٍ  ِف  َوقَػْوَمكَ  َأرَاؾَ  )ِإّنِ 
م )ع( ىو إبن ىل آزر أب حقيقي إلبراىيم أـ ٦بازم ؟ كرد ُب التوراة أف إبراىيفائدة :  .وشٌك في

، تطلق كلمة )األب( على العم كا١بٌد من األـ كالوالد غالبان كعلى ا٤بريٌب كا٤بعلم كأطلق على اترخ
،كال ٰبق للمسلم  ُْإبراىيم/ ﴾َوِلَواِلَديَّ  ِل  اْغِفرْ  رَبػََّنا﴿األب ٦بازان ، ألف إبراىيم )ع( دعا لوالديو 

 ُأْوِل  َكانُوا َوَلوْ  ِلْلُمْشرِِكيَ  َيْستَػْغِفُروا َأفْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  ِللنَّيبِّ  َكافَ  َما﴿أف يدعو للمشرؾ لقولو 
َ  َما بَػْعدِ  ِمنْ  قُػْرَب   َعنْ  ِإالَّ  ألَبِيوِ  اِىيمَ ِإبْػرَ  اْسِتْغَفارُ  َكافَ  َوَما ، اجلَِْحيمِ  َأْصَحابُ  أَنػَُّهمْ  ََلُمْ  تَػبَػيَّ
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هُ  َوَعَدَىا َمْوِعَدةٍ  َ  فَػَلمَّا ِإَيَّ ، كقد كاعد إبراىيم آزر  ُُْ-ُُّالتوبة/ ﴾ِمْنوُ  تَػبَػرَّأَ  ّلِِلَِّ  َعُدو   أَنَّوُ  َلوُ  تَػبَػيَّ
، أبمل رجوعو عن الشرؾ فلٌما صٌمم على الشرؾ  ْٕمرٙب/ ﴾َربِّ  َلكَ  َسَأْستَػْغِفرُ ﴿أف يستغفر لو 

 .ستغفار لو ، كٰبتمل آزر عمو كليس أابه ، كنسكت عما سكت عنو القرآف كٓب يصرًٌح بورؾ االت
اٍـً الطٍَّاًىرىٍاًت حىٌبَّ أىٍخرىجىًِبى ُبٍ عن النيب )ص(فائدة:  : )ٓبٍى أىزىٍؿ أينػىٌقلي ًمٍن أىٍصبلىًب الطٍَّاًىرًٍينى ًإٔبى أىٍرحى

نًٌسيًِبٍ  ٍا ٓبٍى ييدى نىًس ا١بٍىٍاًىًليىًة( عىاٍلىًمكيٍم ىىذى ، كفيو داللة أف أجداد رسوؿ للا )ص( ٕٗ/٦ْبمع البيافًبدى
 (سً فٍ النػى  اةي يى حى  دي يً حً وٍ )التػى ف غرر الكم:  .ككالد إبراىيم من ا٤بوحدين

 ﴾أٌُُْهِنِنيَ ِْٖٓ ًٌٌَََُُِْٕ ًَاألَهْعِ أٌََََُّادِ ٌٌََُِٓدَ بِثْوَاىَِْْ ُٗوُِ ًًََنَُِيَ﴿ - ٘ٚ
: من ا٤بلك العظيم كالسلطاف القاىر ، ٗبعُب حكومة للا ا٤بطلقة على الوجود كٌلو كأهٌنا  ُكوتَ َملَ 

ستحق إبراىيم )ع( بصفاء فطرتو اككذلك  .٩بلوكة  ، كالواك كالتاء أضيفتا للتوكيد كا٤ببالغة
ره عن كشفافية بصّبتو كإخبلص نفسو للحق ليكشف للا لبصّبتو كيفتح نظره كعقلو كقلبو كفك

األسرار الكامنة ُب الكوف كالكائنات ، كالدالئل ا٤بوحية اب٥بدل ُب ىذا الوجود الذم ىو أكرب من 
ظاىره ا٤بشهود ، كتصل بْب قلبو كفطرتو موحيات اإلٲباف كدالئل ا٥بدل ُب ىذا الكوف العجيب 

 الواعي ابإللو ا٢بق لّبتفع ُب سٌلم التكامل من درجة اإلنكار لكل العبادات الزائفة إٔب درجة اليقْب
ستكن منها ُب الفطرة كالضمّب كقولو ا، ككجد حقيقة األلوىية ُب الوعي كاإلدراؾ مطابقة ٤با 

:  عن اإلماـ الباقر )ع(،  ِٖيس/ ﴾تُػْرَجُعوفَ  َوِإلَْيوِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َمَلُكوتُ  بَِيِدهِ  الَِّذي َفُسْبَحافَ ﴿
اٍ )أيٍعًطيى بىصىريهي ًمنى اٍلقيوًَّة مىٍا نػى  ٍاكىٍاًت فػىرىأىل مىٍا ًفيػٍهى كىرىأىل مىٍا ُبٍ  ،كىرىأىل اٍلعىٍرشى كىمىٍا فػىٍوقىوي  ،فىذى السَّمى

ٍا( أريناه تلك اآلايت الباىرة كليكوف  اْلُموِقِنَي( ِمنْ  )َولَِيُكوفَ  ّْٕ/ُنور الثقلْب األىٍرًض كىمىٍا ٙبىٍتػىهى
ُب معرفة للا تعأب كمعرفة فلسفة ا٢بياة ُب فهم  من الراسخْب ُب اليقْب البالغْب مرحلة عْب اليقْب

 ،كعْب اليقْب ،: العلم الذم ال يشوبو شك ، لليقْب ثبلث مراتب : علم اليقْب واليقيالتوحيد ، 
 فائدة: )َمَلُكوتَ  .: )اًبٍليىًقٍْبً تيٍدرىؾي اٍلًغاٍيىةي اٍلقيٍصوىل(ٚ٘ٔف هنج الببلغة خطبةكحق اليقْب ، 

على ما يدرؾ ابلبصّبة ، فا٤بلكوت ال  )واملََلُكوَت(يطلق ا٤بلك على ما يدرؾ ابلبصر  السََّمَواِت(
ينكشف ألرابب العقوؿ بل ألصحاب القلوب كالبصائر كاإلٲباف ، فإف العقل ييعطى اإلدراؾ 
ا١بزئي للحقائق ٖببلؼ الكشف كا٤بكاشفة ال ٙبصل إاٌل ألىل اجملاىدة فإف ا٤بكاشفة ٜبرة اجملاىدة 

ٍاًت( إان نرم ملكوت السماكات رر الكمف غ ٍاىىدى : )ذىٍركىةي اٍلغىٍاايىًٍت الى يػىنىٍا٥بيىٍا ًإالَّ ذىكيكي التػٍَّهًذٍيًب كىاٍلميجى
 ٍْبى ياطً الشًٌ   أفٍ و الى )لى عن اإلماـ الصادؽ )ع(:  .كاألرض ليعرؼ سٌنة للا سبحانو ُب خلقو كحكمو

ـى  نٍ بى أ بى لٍ قػى  ؿى وي ح وفى مي وٍ ٰبىي   ّٕٓ/ُنور الثقلْب (وتى كي لٍ مى  الى إٔبى  ظرى نٍ لى  آد
 ﴾آكِِِنيَ ؤُؽِتُّ ال هَبٍَ ؤَكَََ كَََِّٔب هَثِِّ ىَنَا هَبٍَ ًًٌََْجبً هَؤٍَ اََُُِّْْ ػََِْْوِ عََّٖ كَََِّٔب﴿ - ٙٚ
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كاف قـو إبراىيم )ع( يعبدكف الكواكب من دكف للا فأراد أف يستدرجهم إٔب معرفة للا كيلفت 
بُّ ، مشاعرىم إ ٍأ مىعىوي ًمٍن حىٍيثي ٰبًي ٔب منطق العقل كالفطرة برفق كلْب كطبق قواعد ا٢بوار : )ًإٍبدى

بُّ !( فإنتظر حٌب  تىًهيى ًمٍن حىٍيثي ٙبًي أم سَب الليل بظبلمو األرض ، رأل كوكبان ٩با  )َجنَّ(حىٌبَّ تػىنػٍ
ُكمْ  َأوْ  َوِإنَّ ﴿و أنصفهم كقولو طمأنوا إليو ألنايعبدكف فقاؿ مسايرة ٥بم ، ىذا ريب كمدبٌر أمرم ف  ِإَيَّ

نَػَنا َسَواءٍ  َكِلَمةٍ  ِإىَل  تَػَعاَلْوا﴿كقولو  ِْسبأ/ ﴾ُمِبيٍ  َضبلؿٍ  ِف  َأوْ  ُىًدى َلَعَلى َنُكمْ  بَػيػْ آؿ  ﴾َوبَػيػْ
، ك٤با غاب الكوكب ٙبت األفق أيقظ عقو٥بم كلفت نظرىم إٔب أف اآل٥بة ال تتقلب كال  ْٔعمراف/

 ال قَاؿَ  َأَفلَ  )فَػَلمَّابها شيء كال ينبغي لعاقل أف يٌتخذ إ٥بو ىواه بغّب حجةو كال برىاف تتغٌّب كال ٰبج
أم غاب كغرب ىذا الكوكب قاؿ ال أحب ما يغيب كٰبتجب بعد  )َأَفَل(فلما  اآلِفِلَي( ُأِحب  

عليها ، أف أتعٌلق بو كأحبو ، كالشيء الذم لو شركؽ كغركب يكوف ٧بكومان ابلقوانْب ال حاكمان 
من دعاء اإلماـ السي فبل ينبغي أف تكوف العبادة إاٌل للرب ا٢باضر القريب الرقيب الذم ال يغيب 

يى  ف يـو عرفة: )ع( (  الرًَّقيبي  كىأىٍنتى  تىًغيبي  كىٍيفى  أىـٍ  ،الظَّاًىري  كىأىٍنتى  ٚبىٍفى كىٍيفى  )إ٥بًى كُب دعاء ا٢باًضري
كىقػىريبى فىشىًهدى النٍَّجوىل( الذم ال يغفل كال ينسى ، كالظاىر ُب كٌل  ،)اٍلًذٍم بػىعيدى فىبلى يػيرىلاالفتتاح 

شيء آبايتو كالباطن ُب كلًٌ شيء ٕبكمتو كللا ا٣بالق ىو الذم ال ٰبوؿ كال يزكؿ كال ٯبوز عليو 
  .َُّاألنعاـ/ ﴾األَْبَصارَ  يُْدِرؾُ  َوُىوَ  األَْبَصارُ  ُتْدرُِكوُ  ال﴿األفوؿ 

 

 ﴾اُؼَّبُِّنيَ اُْوٌَِّْ ِْٖٓ ألًٌَََُّٖٗ هَثِِّ َّيْلِِِٗ َُْْ َُئِْٖ هَبٍَ ؤَكَََ كَََِّٔب هَثِِّ ىَنَا هَبٍَ ثَبىِؿبً اُْؤََوَ ؤٍَهَ كَََِّٔب﴿ - ٚٚ
أم طالعان مضيئان كىو اسطع نوران من  )َِبزِغاً(ستهواء لقلوهبم ، فلما رأل القمر استدراجان ٥بم ك اقاؿ 

ا ريب على األسلوب ا٤بتقدـ لفتان ألنظار قومو إٔب فساد ما يعبدكنو األكؿ كأكرب حجمان قاؿ ىذ
أم غاب )َأَفَل( فلما  الضَّالَِّي( اْلَقْوـِ  ِمنْ  أَلُكوَننَّ  َربِّ  يَػْهِدِن  لَْ  لَِئنْ  قَاؿَ  َأَفلَ  فَػَلمَّا َربِّ  َىَذا قَاؿَ )

الضَّالًٌْبى الذين اخطأكا ا٢بق ،  اٍلقىٍوـً  ًمنٍ  ألىكيونىنَّ  ،القمر قاؿ إبراىيم لئن ٓب يثبتِب ريب على ا٥بدل
 كطلب من للا الذم راٌبه أف ينقذه من ىذه ا٢بّبة ، فإنٌو ال ىادم كال معْب إاٌل للا تعأب

(: )اًب٥ٍبيدىل يىٍكثػيري االً ف غرر الكم،  ٗيونس/ ﴾ِبَِِيَاهِنِمْ  رَبػ ُهمْ  يَػْهِديِهمْ ﴿  .ٍسًتٍبًصٍاري
 ﴾رُشْوًٌَُِٕ َِّٓٔب ثَوُِءٌ بِِِّٗ هٌَِّْ َّب هَبٍَ ؤَكََِذْ كَََِّٔب ؤًَْجَوُ ىَنَا هَثِِّ ىَنَا هَبٍَ ثَبىِؿَخً اُشٌََّْٔ ٍهَؤَ كَََِّٔب﴿ - ٛٚ

:  )َِبزَِغًة(ستدراج ٥بم ، إٌف ىذه الشمس اىذا مبالغة ُب ٦باراة القـو كٛبهيد إلقامة ا٢بجة عليهم ك 
ا طالعة قىاؿى  ا رىيبًٌ  ىىذى رب من الكواكب كالقمر حجمان كأعظم ضياءن كنوران فهي أجدر منهما أك ىىذى
من  بىرًمءه  ًإٌ٘بً  قػىٍوـً  ايى  قىاؿى  غربت فػىلىمَّا ُتْشرُِكوَف( ممَّا َبِريءٌ  ِإّنِ  قَػْوـِ  َيَ  قَاؿَ  َأفَػَلتْ  )فَػَلمَّاابلربوبية 

القوؿ كقرع ا٢بجة  ، لقد حاكر كانظر كتلطف ُب ىذه الكواكب الٍب جعلتموىا شريكة ٣بالقها
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اب٢بجة حٌب كصل إٔب ما أراد ، فكاف )ع( اثبتان على ا٤ببادئ مرانن ُب التعامل ٦بادالن ابلٍب ىي 
  .أحسن ُب التجربة األكٔب كالثانية كالثالثة

كٓب يقل )برمء منكم( ٫بن نربأ من العمل السيء كٓب نربأ من  ُتْشرُِكوَف( ممَّا )َبِريءٌ  -ٔفائدة: 
لقد حاكر إبراىيم كتلطف ُب القوؿ فبدأ مع خصمو ابلقاعدة ا٢بوارية  -ٕ .و يستقيمصاحبو لعل

بُّ خىٍصميوي ا٤بركية عن اإلماـ علي )ع(  أى مىعىوي ًمٍن حىٍيثي ٰبًي (  ،)أىٍف يػىٍبدى بُّ ىيوى كىكىصىلى ًإٔبى حىٍيثي ٰبًي
 رَبِّكَ  َسِبيلِ  ِإىَل  عُ اْد ﴿أبفضل األساليب ، كىذا يعلمنا قواعد ا١بداؿ ابلٍب ىي أحسن كقولو 

أٌما إذا أصٌر صاحبو  -ٖ .ُِٓالنحل/ ﴾َأْحَسنُ  ِىيَ  ِِبلَِّت  َوَجاِدَْلُمْ  الََْسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  ِِبلِْْكَمةِ 
 ِف  َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  َلُكمْ  َكاَنتْ  َقدْ ﴿على الشرؾ كالضبلؿ كعاند فعلينا نربأ منو كمن شركو كقولو 

 َوَبَدا ِبُكمْ  َكَفْرنَ  اّلِلَِّ  ُدوفِ  ِمنْ  تَػْعُبُدوفَ  َومِمَّا ِمْنُكمْ  بُػَرآءُ  ِإنَّ  ِلَقْوِمِهمْ  قَاُلوا ِإذْ  َمَعوُ  ِذينَ َوالَّ  ِإبْػَراِىيمَ 
نَػَنا َنُكمْ  بَػيػْ  .ْا٤بمتحنة/ ﴾َوْحَدهُ  ِِبّلِلَِّ  تُػْؤِمُنوا َحَّتَّ  أََبداً  َواْلبَػْغَضاءُ  اْلَعَداَوةُ  َوبَػيػْ
 ﴾أُُْشْوًِِنيَ ِْٖٓ ؤََٗب ًََٓب ؽَنِْلبً ًَاألَهْعَ أٌََََُّادِ كَـَوَ َُِِّنُِ ًَعْيِِ يْذًَُعَّ بِِِّٗ﴿ - ٜٚ
أف فشلت التجارب الثبلث أيقن أف ىناؾ غّب تلك الكواكب ا٤بخلوقة الٍب البٌد ٥با من خالق  بعد

 َأْسَلمَ  ممَّنْ  ِديناً  نُ َأْحسَ  َوَمنْ ﴿كقولو  ، كىو للا تعأب كحده فأان مقبل عليو معرضه عٌمن سواه
 َوُىوَ  اّلِلَِّ  ِإىَل  َوْجَهوُ  ُيْسِلمْ  َوَمنْ ﴿ ، ُِٓالنساء/ ﴾َحِنيفا ِإبْػَراِىيمَ  ِملَّةَ  َواتػََّبعَ  ُمِْسنٌ  َوُىوَ  ّلِِلَِّ  َوْجَهوُ 
 عىلىٍيًو، ييٍستىدىؿُّ  للاً  )ًبصيٍنعً  :عن اإلماـ علي )ع(، ِِلقماف/ ﴾اْلُوثْػَقى ِِبْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  فَػَقدِ  ُمِْسنٌ 

ٍتًوً  تػىثٍػبيتي  كىاًبٍلًفٍطرىةً  مىٍعرًفػىتيوي ، يػيٍعتػىقىدي  كىاًبٍلعيقيويؿً  آًبايى ٍلًقًو( عىلىى   ًإٍحتىجَّ  حيجَّتيوي كى  )َحِنيفاً( ّٓالتوحيد ص خى
 ظركؼ ُب التوحيد نأعل لقد اْلُمْشرِِكَي( ِمنْ  َأنَ  )َوَما ا٢بق دين إٔب ا٤بنتشرة الباطلة األدايف عن مائبلن 

 أيلف متخلًٌف ٦بتمع ُب ا٢بق أقوؿ عندما كاليقْب الشجاعة إهنا ، كا١باىلية الشرؾ عليها ٱبيًٌمي  منحرفة
 )َحِنيفاً( -ٔ: فائدة .أىٍىًلًو( ًلًقلَّةً  دلً ا٥ٍبي  طىرًٍيقً  ُبٍ  تىٍستػىٍوًحشيوياٍ  )الى  :ٕٔٓف هنج الببلغة خطبة الباطل

األحواؿ كعند األىواؿ ال ينحرؼ إٔب الفساد ا٤بنتشر الضاغط ُب اجملتمع ،  ا٢بنيف ا٤بستقيم ُب كلٌ 
فا٢بنيف ذك شخصية قوية اثبتة مستقيمة صادقة غّب منافقة كغّب قلقة كغّب متذبذبة كغّب متقلبة 
كال فيها إزدكاجية كال حّبة ، فيما ٘بٌلى للعقل بوضوح من تصٌور مطابق للحقيقة الٍب ُب ضمّب 

إسبلـ الوجو  تعأب يعِب توجو القلب إليو كتعٌلق الركح بو، كعرٌب  َوْجِهي( )َوجَّْهتُ  -ٕ .ا٤بؤمن
عنو ابلوجو ألنٌو أعظم مظهر ٨بلوؽ ٩بيز ُب جسم اإلنساف ، فهو الذم يعكس عما ُب الٌنفس من 

ء ، فرح كحزف كإقباؿ كإعراض فيكوف الوجو الصورة العاكسة عما ُب داخل الٌنفس كتيعرؼ ابلسيما
ُوفَ ،  ٕٓا٢بجر/ ﴾ِلْلُمتَػَومسِِّيَ  آلََيتٍ  َذِلكَ  ِف  ِإفَّ ﴿كٙبتاج إٔب علم الفراسة لكشفو كقولو  :  اْلُمتَػَومسِِّ

ا٤بتفرسوف الذين يعرفوف حقيقة الشيء بسمتو أم بعبلمتو كمبل٧بو ، أم ينظركف إٔب األشياء بتعٌمق 
: خلق  َفَطرَ  َواأَلْرَض( السََّمَواتِ  )َفَطرَ ولو ق -ٖ .بعيدان عن السطحية ، كيقرءكف ما كراء السطور
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كىاألىٍرضى كمن نٌظمهما كدبٌرٮبا اإللو الذم يستحق العبادة ، إهٌنا النتيجة ا٢بتمية للنظرة  السَّمىوىاتً 
الفاحصة كالتفكّب الصحيح ، النظرة الواعية الٍب تنتهي ابلعاقل ا٤بفٌكر إٔب اليقْب أبٌف للا كحده ىو 

، أيعلن أ٘ب كجهت كجهي كقصدم كنيٍب  َٓطو/ ﴾َىَدى ثَّ  َخْلَقوُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َأْعَطى الَِّذي﴿
 )َحِنيفًا(خلق كأكجد السماكات كاألرض من العدـ )َفَطَر( كنفسي كتوحيدم كعبادٌب  الذم 

عن  .همائبلن عن اجملتمع ا١باىلي كمتوجهان بكلي إٔب للا تعأب كحده مسلمان كمعرضان عن عبادة غّب 
يى ًلغىٍّبً للاً  اإلماـ الصادؽ )ع(

ان حىٌبَّ ييصىلًٌ أىٍك يىٍدعيوي ًلغىٍّبً  ،أىٍك يىٍذبىحى ًلغىٍّبً للاً  ،: )الى يىكيويفي اٍلعىٍبدي ميٍشرًكى
 .ٔٗصِٕٕبار األنوار للًا عىزَّ كىجىلَّ(

 ًََُّ هَثِِّ ًٍَِغَ شَْْئبً هَثِِّ َّشَبءَ ؤَْٕ بِالَّ ثِوِ رُشْوًٌَُِٕ َٓب ؤَفَبفُ ًَال لَإِىَ ًَهَلْ اَُِّوِ كِِ ؤَرُؾَبعٌُِِّٗ هَبٍَ هٌَُْٓوُ ًَؽَبعَّوُ﴿ - ٓٛ

 ﴾رَزَنًََّوًَُٕ ؤَكَال ػِِْٔبً شَِْءٍ
: جادلو ، خاصمو ، جادلوه كانظركه ُب التوحيد كُب آ٥بتهم كخوفوه من ترؾ عبادهتا  َحاجَّوُ 

( ِف  وِن َأَُتَاج   )قَاؿَ فأجاهبم منكران عليهم  كقد  َىَداِف( )َوَقدْ أ٘بادلونِب ُب كجود للا ككحدانيتو  اّلِلَِّ
بصر٘ب إٔب ا٢بق كىدا٘ب إليو كعٌلمِب من ا٢بجة العلمية على نفي ربوبية غّبه كإثبات ربوبيتو 

 كال ربَّ  سبحانو ، كنفس ىدايٍب كحيٌب  كفتح بصّبٌب إليو كطمأف قليب بذكره دليل على أنٌو ربٌّ 
ستذكقت ىداية ا، فأان  َُِالبقرة/ ﴾اَْلَُدى ُىوَ  اّلِلَِّ  ُىَدى ِإفَّ ﴿ه ألف ا٥بداية من تدبّبه كتقديره غّب 

للا ٕب كعشت مع ىذه ا٥بداية كلقد رأيتو ُب ضمّبم كأحسست بو ُب كعيي كرأيتو ُب بصّبٌب 
 )َأَُتَاج وِن عليو  ككصلت إٔب درجة اليقْب كالثبات ُب شخصيٍب ، فصارت ىداية للا ٕب ىي الٌدليل

َا اْىَتَدى َفَمنْ ﴿كقولو   َىَداِف؟( َوَقدْ  اّلِلَِّ  ِف  َا َضلَّ  َوَمنْ  لِنَػْفِسوِ  يَػْهَتِدي فَِإمنَّ َها َيِضل   فَِإمنَّ  َوَما َعَليػْ
الٍب ال أخاؼ ىذه اآل٥بة ا٤بزعومة  ِبِو( ُتْشرُِكوفَ  َما َأَخاؼُ  )َوال، َُٖيونس/ ﴾ِبوَِكيلٍ  َعَلْيُكمْ  َأنَ 

إاٌل إذا أراد ريب أف يصيبِب  َشْيئاً( َربِّ  َيَشاءَ  َأفْ  )ِإالَّ تعبدكهنا من دكف للا ألهنا ال تضر كال تنفع 
أحاط  ِعْلماً( َشْيءٍ  ُكلَّ  َربِّ  )َوِسعَ شيء من ا٤بكركه فإنو يقع كما يشاء ريب ال كما تشاء اآل٥بة 

أفبل تتعظوف أف  ،ستفهاـ للتوبيخا َتذَكَُّروَف(تػَ  )َأَفبلريب بكل شيء على إطبلقو علمان مفصبلن 
اٍلغىٍفلىًة  منفتميزكف بْب ا٢بق كالباطل ؟! كىذا ٙبذير ٥بم  تػىتىذىكَّريكفى  أ٥بتكم ال ٱبشى منها ؟ أىفىبل

ٍاًد ا٢بًٍٍس )الى   عٍ اٍلعييػيويًف الى يػىنػٍفىعي مً  : )ًإنًٍتبىٍاهي ف غرر الكمعىٍنكيٍم( ،  ٗبىٍغفيويؿو  فػىلىٍيسى  تػىٍغفىليوياٍ  ألهنا ًمٍن فىسى
: إٌف الفطرة حْب تنحرؼ تضل عن سبيل للا ٍب تتمادل ُب ضبل٥با كتتسع  فائدة .غىٍفلىًة اٍلقيليويًب(

 َعنْ  لَُيِضل َنا َكادَ  ِإفْ ﴿الزاكية كيبعد ا٣بط عن نقطة اإلبتداء، حٌب ليصعب عليها أف هتتدم كقولو 
َها َصبَػْرنَ  َأفْ  َلْوال آَِلَِتَنا  .ِْالفرقاف/ ﴾َعَليػْ
 كَإَُُّ ٍُِْـَبٗبً ػٌََُِْْْْ ثِوِ ُّنَيٍِّْ َُْْ َٓب ثِبَُِّوِ ؤَشْوًَْزُْْ ؤٌََُّْْٗ رَقَبكٌَُٕ ًَال ؤَشْوًَْزُْْ َٓب ؤَفَبفُ ًًََْْقَ﴿ - ٔٛ

 ﴾رَؼٌََُِْٕٔ ًُنزُْْ بِْٕ ثِبألَِْٖٓ ؤَؽَنُّ اُْلَوِّوَِْْٖ
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 ِِبّلِلَِّ  َأْشرَْكُتمْ  َأنَُّكمْ  ََّتَاُفوفَ  )َوال أشركتموىا مع للا ُب العبادة إنو ليعجب كيف أخاؼ آ٥بتكم الٍب
برىاانن كحجة كدليبلن ، كأنتم ال ٚبافوف للا القادر على كلًٌ شيء  ُسْلطَانً( َعَلْيُكمْ  ِبوِ  يُػنَػزِّؿْ  لَْ  َما

كىذا يدؿ من قاؿ  .د األعمىالذم أشركتم بو بدكف حجة كال برىاف إاٌل أنكم إتبعتم ا٥بول كالتقلي
فكونوا  تَػْعَلُموَف( ُكنُتمْ  ِإفْ  ِِبأَلْمنِ  َأَحق   اْلَفرِيَقْيِ  )فََأي  قوالن أك إعتقد مذىبان بغّب حجة فهو ابطل 

كقولوا ٕب : أينا أحق ابألمن كقد عرفنا للا أبدلة علمية فهو ا٤بؤىل للعبادة أـ أنتم  إذفمنصفْب 
 العىزًيزي  اٍلقىًومُّ  صناـ الٍب ال حوؿ ٥با كال قوة ، ككفرًب اب الواحد األحد كىىيوى كقد أشركتم مع للا األ

إٌنكم كحدكم الذين ٯبب أف ٚبافوا للا ريب ا٤بهيمن القادر العزيز ، إنٌو منطق ا٤بؤمن الواثق بربٌو 
( )فََأي  : قاؿ فائدة  .كدينو كا٤بدرؾ ٢بقائق ىذا الوجود على أنو أكرب من ظاىره ا٤بشهود  اْلَفرِيَقْيِ

اًبألىٍمًن( لئلشارة إٔب أف ىذه ا٤بقابلة عامة لكٌل موحد كمشرؾ ال خاصة بو  كٓب يقل )أيٌنا أىحىقُّ 
 .كهبم
 ﴾ُٓيْزَلًَُٕ ًَىُْْ األَُْٖٓ َُيُْْ ؤًَُُْئِيَ ثِظٍُِْْ بِميَبَٗيُْْ َِّْجٌَُِا ًََُْْ آَٓنٌُا اَُّنَِّٖ﴿ - ٕٛ

جاء نكرة للداللة على عمـو معناه ، كلبس اإلٲباف عتداء ، و)ِبظُْلٍم( االكيسَبكا  : ٱبلطوا يَػْلِبُسوا
أك بشك كال خيانة كال سرقة كال كذب.. أم ابلظلم ىو خلطو بو أم ٓب ٱبلطوا إٲباهنم بشرؾ 

عتداء على الٌناس ا٫براؼ عقائدم كال ُب العمل كال ُب الٌدعاء أك اأك ط األعماؿ، بالكبائر الٍب ٙب
فالظلم ال يبطل أصل اإلٲباف كإ٭با يغطيو كيسَبه كيفسده كيزكؿ أثره ، كال يدعو يؤثر أثره  ،

والظلم درجات على رأسها الصحيح ، كالظلم ىو ا٣بركج عن العدؿ كىو ٘باكز ا٢بدكد ا٤بعقولة ، 
ٍرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه كقولو )،  الشرؾ يدبر الكوف عتقد اإلنساف أف للا افإذا  ُّلقماف/( ًإفَّ الشًٌ

كالكائنات ، كأف حياة اإلنسانية تسعد ابإلٲباف اب كبطاعتو كتشقى ٗبعصيتو فقد ٚبٌلص من ظلم 
:  عن اإلماـ الباقر )ع(،  ٓٔالزمر/ ﴾اْْلَاِسرِينَ  ِمنْ  َولََتُكوَننَّ  َعَمُلكَ  لََيْحَبَطنَّ  َأْشرَْكتَ  لَِئنْ ﴿الشرؾ 

ٍرؾي  )أىٍدٗبى  تىدًعى الرَّ  الشًٌ  ََلُمْ  )ُأْولَِئكَ ، َّْ/ِٕبار األنوارفػىييًحبَّ عىلىٍيًو كىيػىبػٍغىضى عىلىٍيًو(  ،جيلي رىٍأايىن أىٍف يػىبػٍ
ستقامة فلهم األمن اأكلئك الذين ىذه صفاهتم ا٤بميزة ىم على ىداية كدراية ك  ُمْهَتُدوَف( َوُىمْ  اأَلْمنُ 

شيئة للا ُب كاقع ا٢بياة كعنصر طمئناف ُب القلب من كلًٌ قلق كأرؽ ، ككانت أداة ٤بمن العذاب كاال
 كىظيًلمى  ،ٍستػىٍغفىرى اً فى  كىظىلىمى  ،فىصىبػىرى  كىميًنعى  ،فىشىكىرى  أيٍعًطيى  : )مىنً  عن النيب )ص( ،لقدر للا كإرادتو تعأب

 ُب قح من  ما على التعدم اآلية ُب الظلم -ٔ :فائدة ميٍهتىديكفى((. كىىيمٍ  األىٍمني  ٥بىيمٍ  فػىغىفىرى )أيٍكلىًئكى 
كُب  يريد للا أف يعلمنا اإلٲباف الصاُب النقي الذم ال ظلم فيو ُب العقيدة ، الطاعة كُب التوحيد
 بْب الظلم :وقيل -ٕ .كُب القوؿ كالعمل فهذا ىو الذم يوحي ابألمن كيدؿ على ا٥بداية النفس

َها فََأْعَرضَ  رَبِّوِ  ََيتِ ِبِ  ذُكِّرَ  ممَّنْ  َأْظَلمُ  َوَمنْ ﴿ كالعصياف كالشرؾ كالكذب كربٌو اإلنساف  ﴾َعنػْ
 ﴾اْلُمْعَتِدينَ  َيُِب   ال اّلِلََّ  ِإفَّ  تَػْعَتُدوا َوال﴿ عليهم عتداءكاال الٌناس كبْب بينو ، كظلم ٔٓالكهف/
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هنج الببلغة  ،ُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ  فَػَقدْ  اّلِلَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿كظلم بينو كبْب نفسو  ، ٕٖا٤بائدة/
 الًَّذم الظٍُّلمي  فىأىمَّا ،ييٍطلىبي  الى  مىٍغفيوره  كىظيٍلمه  ،يػيتػٍرىؾي  الى  كىظيٍلمه  ،يػيٍغفىري  الى  : فىظيٍلمه  َثبلَثَةٌ  الظ ْلمَ : )ٙٚٔمحك
ٍرؾي  يػيٍغفىري  الى   فىظيٍلمي  يػيتػٍرىؾي  الى  الًَّذم الظٍُّلمي  كىأىمَّا ، نػىٍفسىوي  اٍلعىٍبدً  فىظيٍلمي  يػيٍغفىري  الًَّذم الظٍُّلمي  كىأىمَّا ، اًبَللًَّ  فىالشًٌ

 فػىٍوقىوي  كىمىنٍ  ،ديكينىوي اًبٍلغىلىبىةً  يػىٍقهىري مىنٍ  : للظلم ثبلث عبلمات: )عن النيب )ص( بػىٍعضان(، بػىٍعًضًهمٍ  اٍلًعبىادً 
ٍعًصيىةً   جبكا٢ب ا٤بوانع أىم من الظلم تعترب اآلية ،ْٔصٕٕٕبار األنوار الظَّلىمىة( )يعْب( كىييظىٍاًىري  ،اًبٍلمى

: ف غرر الكم، ٥با  ا٤بناسب الظلم من نوع ٰبجبها اإلٲباف من فإف كٌل مرتبة ستقامةكاال ا٥بداية عن
 :ف غرر الكم ، نػىٍفسيوي( ٍضطىرىبىتٍ اً كى  ،عىٍيشيوي  كىتػىنػىغَّصى  ،أىايٍَّموي  كيرًىىتٍ  ظىلىمى  )مىنٍ ك (الرذائل أـ الظلم)
ـً ظيٍلمي اٍلًكرى  :ِمْن َأْفَحِش الظ ْلمِ ) نٍػيىاٍ  ُبٍ  )الظٍُّلمي  األىًجٍّبً  كىظيٍلمي  ،كىظيٍلمي اٍلميٍستىٍسًلمً  ،ظيٍلمي الضًَّعٍيفً كى  (ٍا  الدُّ

  .اآلًخرىًة( ُبٍ  ظيليمىٍاته 
 ﴾ٌْػَِِْ ؽٌٌَِْْ هَثَّيَ بَِّٕ َٗشَبءُ َْٖٓ كَهَعَبدٍ َٗوْكَغُ هٌَِْٓوِ ػَََِ بِثْوَاىَِْْ آرَْْنَبىَب ؽُغَّزُنَب ًَرِِْيَ﴿ - ٖٛ

تُػَنا : دليلنا ، ىذا الذم إحتج بو إبراىيم على كحدانية للا من أفوؿ الكواكب كالشمس  ُحجَّ
كالقمر من أدلتنا الٍب أ٥بمناىا إايه لتكوف لو ا٢بجة الدامغة على قومو ، ككل حجة أك كلمة ٰبق 

 ُسْبَحاَنكَ ﴿،  ُْٗاألنعاـ/ ﴾َغةُ اْلَبالِ  اْلُجَّةُ  َفِللَّوِ ﴿هبا ا٢بق كيبطل هبا الباطل فهي حجة للا ككلمتو 
رفعو ابلعلم كالفهم كالنبوغ  َنَشاُء( َمنْ  َدرََجاتٍ  )نَػْرَفعُ ،  ِّالبقرة/ ﴾َعلَّْمتَػَنا َما ِإالَّ  لََنا ِعْلمَ  ال

رجات من يؤتيهم ذلك بدرجات  . يرفع للا د.كالقدرة كالقوة كا٢بكمة كالتقول كحسن السّبة
لة بدرجات كىبية خاصة ، كما رفعنا إبراىيم )ع( فإف ُب اإلسبلـ ، كيعطي النبوة كالرساكسبية

. كىكذا بلغ إبراىيم أرفعها ال ُب ا٤باؿ كا١باه .درجات كُب اإلٲباف درجات كُب العلم درجات
 ُأوُتوا َوالَِّذينَ  ِمْنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  اّلِلَُّ  يَػْرَفعْ ﴿كاألنساب ، كيرفع للا ابلعلم فوؽ العباد درجات 

فبل يضع للا تعأب العلم كا٢بكمة إاٌل ُب ال  َعِليٌم( َحِكيمٌ  رَبَّكَ  )ِإفَّ ، ُُاجملادلة/ ﴾َدرََجاتٍ  اْلِعْلمَ 
ٕباؿ من يرفعو أك  )َعِليٌم(ُب رفعو كخفضو  )َحِكيٌم( رىبَّكى  البلئق هبما كىو أعلم بذلك ال ًإفَّ 

: تدؿ اآلية أف السعادة ُب فائدة .حق ذلكستعداده لو ، كال يرفع درجات من ال يستاٱبفضو ك 
: )الى يىٍسعنٍد أيٍمريؤه ف غرر الكمالصفات الركحانية كالعلمية كُب العآب ا٤بعنوم دكف ا٤بادم كا١بسدم ، 

اٍنىوي كىالى يىٍشقىى أيٍمريؤه ًإالَّ ٗبىٍعًصيىًة للًا(  .ًإالَّ ًبطىٍاعىًة للًا سيٍبحى
 ًَىَبهًَُٕ ًٌٍَََُٓ ًٌٍَُُّقَ ًَؤٌَُّّةَ ًٍَََُِْْٔبَٕ كَاًًُكَ مُهَِّّّزِوِ ًَِْٖٓ هَجَُْ ِْٖٓ ىَلَّْنَب ًٌَُٗؽبً ىَلَّْنَب ًُالًّ ًََّؼْوٌُةَ ؾَنَبٍِْ َُوُ ًًََىَجْنَب﴿ - ٗٛ

 ﴾أُُْؾَِْنِنيَ َٗغْيُِ ًًََنَُِيَ
دعوة كالصرب ، ذكر ما ذكر ما مٌن للا على إبراىيم ا٣بليل )ع( كأعطيناه من العلم كاإلٲباف كالاك 

أكرمو للا بو من الذرية الصا٢بة كالنسل الطيب كأف للا جعل صفوة ا٣بلق من نسلو كىذه كرامة 
يٍػنىا كبل  منهما ، أرشدانه إٔب سبيل  َىَديْػَنا( )ُكبلا متداده بذريتو اعالية ا٤بضامْب ليكوف  كقد ىىدى
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عتزؿ قومو كىاجر من ببلدىم اة إلبراىيم حْب السعادة كآتيناه النبوة كا٢بكمة ، ككاف ىذا ٦بازا
، كفيو إرشاده إٔب اٌف ا٥بداية ليست كراثية  ٗٗالصافات/ ﴾َسيَػْهِدينِ  َربِّ  ِإىَل  َذاِىبٌ  ِإّنِ ﴿لعبادة للا 

، فعوضو للا عن قومو  ّاألعلى/ ﴾فَػَهَدى َقدَّرَ  َوالَِّذي﴿كإ٭ٌبا ىي منحة رابنية مقٌدرة بقدر 
كذكر للا نوحان ألنو أب  قَػْبُل( ِمنْ  َىَديْػَنا )َونُوحاً صا٢بْب من صلبو لتقٌر هبم عينو كعشّبتو أبكالد 

كذكرٮبا  َوُسَلْيَماَف( َداُوودَ  ُذرِّيَِّتوِ  )َوِمنْ آابئو  ؼى رى البشر الثا٘ب فذكر شرؼ أبناء إبراىيم ٍب ذكر شى 
متحاف شَباكهما ُب االقرهنما ال يُوُسَف(وَ  )َوأَي وبَ ألهنما ٝبعا ا٤بلك كالرائسة مع النبوة كالرسالة 

 َْنِْزي )وََكَذِلكَ شَباكهما ُب األخوة كالنبوة كالدعوة قرهنما ال َوَىاُروَف( )َوُموَسىكالببلء 
تلك ىي عاقبة  .إنو قانوف عاـ كسٌنة شاملة لكل ٧بسن ُب عملو صادؽ ُب إٲبانو اْلُمْحِسِنَي(

)راجع فائدة  .جرة الطيبة تؤٌب أكلها كٌل حْب إبذف رهبااإلحساف ٛبتد آاثره مدل األجياؿ كالش
( كذكر إسحاؽ دكف إ٠باعيل ألنٌو ىو الذم كىبو للا تعأب آبية منو بعد كرب سٌنو كعقم ٕٖاآلية 

  .إمرأتو سارة

 ﴾اُظَّبُِؾِنيَ ِْٖٓ ًٌَُّ ًَبَُِْْبًَ ًَػَََِْ ًََّؾََْْ ًَىًََوَِّّب﴿ - ٘ٛ
إهنم صا٢بوف ُب أنفسهم  الصَّالَِِي( ِمنْ  )ُكل  كا ابلزىد كاإلعراض عن الدنيا كقرف بينهم ألهٌنم إمتاز 

: كذكر عيسى كإ٭با يتصل  فائدة .مصلحوف لغّبىم كأىل اللياقة بنعم للا كا٤بتهيئْب للكرامة اإل٥بية
نسبو من جهة أمو مرٙب كذلك ينسب ا٢بسن كا٢بسْب من ذرية رسوؿ للا )ص( من جهة فاطمة 

 .ا لذلك فمن آذاٮبا فقد آذل رسوؿ للا )ص( ألهنما سبطاهأمهم
 ﴾اُْؼَبَُِٔنيَ ػَََِ كَؼَِّْنَب ًًَُالًّ ًٌَُُؿبً ًٌٌََُُّٗ ًَاَََُْْغَ ًَبٍَِْٔبػََِْ﴿ - ٙٛ

 )وَُكبلا  إبن أخ إبراىيم َوُلوط بن مٌب َويُوُنسَ  أحد أنبياء بِب إسرائيل َواْلَيَسعَ  إبن إبراىيم َوِإمْسَاِعيلَ 
كىكيبل  منهم فضلناه ابلنبوة على عوآب زماهنم الٍب عاشوا فيها كالناس الذين  اْلَعاَلِمَي( َعَلى َفضَّْلَنا

 اّلِلَُّ  َىَدى الَِّذينَ  ُأْولَِئكَ ﴿قتداء عاصركىم كليس تفضيلهم على ٝبيع الٌناس كىم ٭باذج لبل
: ىذا التفضيل على عآب زماهنم ال ُب   اْلَعاَلِمَي( َعَلى َناَفضَّلْ  )وَُكبلا ،  َٗاألنعاـ/ ﴾اقْػَتِدهِ  فَِبُهَداُىمْ 

كلًٌ العوآب كإاٌل لكاف كلُّ كاحدو من ىؤالء أفضل من كلًٌ األنبياء السابقْب عليو كالبلحقْب لو حٌب 
  أفضل من أنبياء أكٕب العـز !

 ﴾َُْٓزَوٍِْْ طِوَاؽٍ بََُِ ًَىَلَّْنَبىُْْ نَبىًَُْْاعْزَجَْْ ًَبِفٌَْاِٗيِْْ ًَمُهَِّّّبرِيِْْ آثَبئِيِْْ ًَِْٖٓ﴿ - ٚٛ
كىدينا بعض آابء من ذكران من األنبياء كبعض أكالدىم كبعض إخواهنم ، ألف من  .: للتبعيض ِمنْ 

َناُىمْ ذرايهتم كإخواهنم كانوا كافرين ، كٓب يكن لعيسى كٰبٓب نسل كذرية   ِإىَل  َوَىَديْػَناُىمْ  )َواْجتَػبَػيػْ
َناُىْم  ِقيٍم(ُمْستَ  ِصَراطٍ  جتباء للا للعبد ٚبصيصو إاٌيه اصطفيناىم ، ىديناىم : أرشدانىم ، ا: اْجتَػبَػيػْ

خَبانىم بتخصيصهم ا .بفيض إ٥بي يتحٌصل لو منو أنواع من النعم بسهولة ببل سعي من العبد
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زدكاج ابرعاية إ٥بية خاصة ىدهتم إٔب الطريق ا٤بستقيم الذم ال عوج فيو كال نفاؽ كال تٌلوف كال 
: ذكر للا  فائدة .َُُآؿ عمراف/ ﴾ ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإىَل  ُىِديَ  فَػَقدْ  ِِبّلِلَِّ  يَػْعَتِصمْ  َوَمنْ ﴿شخصية 

( نبيان كرسوالن كأنٌو تعأب منَّ عليهم اب٢بكمة كالنبوة ، ُٕتعأب ُب ىذه اآلية كاآلايت الٍب بعدىا )
جل أف ٰبتٌج دمحم )ص( على العرب أبٌف جٌدىم كعلى بعضهم مٌن عليو بتنزيل الكتاب كذلك من أ

إبراىيم ككثّبان من أبنائو كانوا موحدين ، كاألنبياء ا٤بذكورين ٓب أتت حسب الَبتيب الزما٘ب أك 
 .الفضل

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ ًَبٌُٗا َٓب ػَنْيُْْ َُؾَجِؾَ ؤَشْوًٌَُا ًٌََُْ ػِجَبكِهِ ِْٖٓ َّشَبءُ َْٖٓ ثِوِ َّيْلُِ اَُِّوِ ىُلٍَ مَُِيَ﴿ - ٛٛ
 ﴾اَْلَُدى ُىوَ  اّلِلَِّ  ُىَدى ِإفَّ ﴿تقرير لينابيع ا٥بدل إٔب الطريق ا٤بستقيم ىو ىدل للا  )َذِلَك(

، يهدم بو من يريد كيرغب من عباده ، ا٥بداية مائدة مفتوحة للجميع كالذم ينا٥با َُِالبقرة/
لٌو ىذه ا٥بداية فإهٌنا حق لئلشارة ابلبعيد لبياف ع )َذِلَك(أصحاب ا٤بؤىبلت ا٣باصة كجاءت 

ا٥بداية بكوهنا من للا تعأب، فإف للا ال يهدم بطريقة إجبارية قسرية كما ال يضلهم كذلك ، كللا 
 ﴾قَػْلَبوُ  يَػْهدِ  ِِبّلِلَِّ  يُػْؤِمنْ  َوَمنْ ﴿يهدم ابألسباب ا٤بعلومة الٍب ٱبتارىا اإلنساف توصل إٔب ا٥بداية 

ستعداد ا، فتكوف ا٥بداية من للا على ضوء  ُٔا٢بج/ ﴾يُرِيدُ  َمنْ  ْهِدييػَ  اّلِلََّ  َوَأفَّ ﴿، ُُالتغابن/
ف الدراية كٗبقدار اإلنساف كلياقتو كمؤىبلتو كرضاه ، كٗبقدار اإلٲباف تكوف ا٥بداية كٗبقدار العلم تكو 

تقى استمع فوعى ك استقامة ، كليست ىداية للا لفرد دكف فرد بل ا٥بداية لكل من الورع تكوف اال
ُهْم(  َلَِبطَ  َأْشرَُكوا )َوَلوْ ٫براؼ عن ا٥بداية يكوف الضبلؿ ى قلبو كفكره ، كٗبقدار االكنق لو َعنػْ

أشرؾ ىؤالء األنبياء مع فضلهم كعلٌو قدرىم لبطل عملهم الصاّب فكيف بغّبىم ؟! ، كٗبقدار ما 
مصّبىم أف ٰببط  عتقاد أك العبادة أك التلقي فإفٱبرجوا عن أصوؿ التوحيد كيشركوا اب ُب اال

: أف ترعى الدابة نبتان مسمومان فتنتفخ  واملعىن اللغوي للحبوطعنهم عملهم كيذىب ضياعان ، 
عتقاد كالعبادة أك التلقي : البطبلف كذىاب العمل سدل أم لو أشركوا اب ُب اال الَِبطَ كٛبوت ، 

 )َوَلوْ ٤بسمـو فتموت فيحبط عملهم كيذىب ضياعان كيهلك كما هتلك الٌدابة أتكل النبات ا
ُهمْ  َلَِبطَ  َأْشرَُكوا فهو قانوف عاـ يشمل ا٣بواص كالعواـ على السواء كفيو  يَػْعَمُلوَف( َكانُوا َما َعنػْ

لو آمنوا ببعض الكتاب  مبعىنغاية الَبىيب للعواـ كا٣بواص لئبل أيمنوا مكر للا هبذا ا٢ببط ، 
ئعو ابألخذ ببعض األحكاـ كرد البعض ، أك تغيّب ككفركا ببعض ، أك فرقوا بْب أحكاـ للا كشرا

ُهمْ  )َلَِبطَ أحكاـ للا كشرائعو حسب ىول اإلنساف   َما ِإىَل  َوَقِدْمَنا﴿كقولو   يَػْعَمُلوَف( َكانُوا َما َعنػْ
ُثوراً  َىَباءً  َفَجَعْلَناهُ  َعَملٍ  ِمنْ  َعِمُلوا ٫بدركا ُب ا، لبطل أثر أعما٥بم فبل قيمة ٥با كال  ِّالفرقاف/ ﴾َمنػْ

 ، جُتَْزى نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِعْنَدهُ  أَلَحدٍ  َوَما﴿مهابط الضبلؿ كمزالق األىواء بعيدان عن ىدل للا سبحانو 
ٍاهي كىأىصىمَّوي كىأىذىلَّوي  ف غرر الكم،  َِ-ُٗالليل/ ﴾اأَلْعَلى رَبِّوِ  َوْجوِ  اْبِتَغاءَ  ِإالَّ  : )مىٍن ًإتػَّبىعى ىىوىاٍهي أىٍعمى
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: كالغرض من ىذا ا٢ببط ىو أٌف للا يعامل الٌناس على حسب أعما٥بم ال على  فائدة .(كىأىضىلَّوي 
 .متيازاهتم كألقاهبم كأنساهبم بل أبعما٥بم الصا٢بةاحسب مراكزىم ك 
 .ٰبيًٍسنيوي( مىا ًاٍمرًئو  كيلًٌ  : )ًقيمىةي ٔٛف هنج الببلغة حكم

 ﴾ثٌَِبكِوَِّٖ ثِيَب ٌََُُْْا هٌَْٓبً ثِيَب ًًََِّْنَب كَوَلْ ىَاُالءِ ثِيَب ٌَّْلُوْ كَةِْٕ ًَاُنُّجٌَُّحَ ًَاُْؾٌَُْْ اٌُِْزَبةَ آرَْْنَبىُْْ اَُّنَِّٖ ؤًَُُْئِيَ﴿ - ٜٛ
َناُىمْ  )الَِّذينَ األنبياء السبعة عشر ا٤بذكورين سابقان ، داللة على علو شأهنم  )ُأْولَِئَك(   اْلِكَتاَب( آتَػيػْ

معرفة القضاء ُب ا٤بنازعات  )َواْلُْكَم(يل عيسى كزبور داكد كصحف إبراىيم كتوراة موسى كإ٪ب
كالدعاكم كفصل ا٣بطاب كآتيناىم ا٢بكمة كالعقل كاإلدراؾ كحسن السّبة ، كما قاؿ ُب داكد 

َنا وَُكبلا ﴿كسليماف  َة(،  ٕٗاألنبياء/ ﴾َوِعْلماً  ُحْكماً  آتَػيػْ التحقق أبنباء الغيب بعناية إ٥بية  )َوالنػ بُػوَّ
كىي األنباء ا٤بتعلقة ٗبا كراء ا٢بس كأٮبية الدين ُب حياة اإلنساف ألف الدين الصحيح ىو  خاصة

الكافركف من قـو  )َىُؤالِء(اب٥بداية كالكتاب كا٢بكم كالنبوة  ِبَا( َيْكُفرْ  )فَِإفْ ا٢بياة كتقدـ ا٢بياة 
ْلَنا )فَػَقدْ النيب دمحم )ص(  إهٌنا ليست حالة مؤقتة بل تكشف عن  ِفرِيَن(ِبَكا ِبَا لَْيُسوا قَػْوماً  ِبَا وَكَّ

: إٌف  عبادان ُب كٌل زماف كمكاف موكلْب اب٥بداية اإل٥بية كحاملْب ستبداؿتسّمى بسّنة االسٌنة 
 ﴾َنِذيرٌ  ِفيَها خبل ِإالَّ  ُأمَّةٍ  ِمنْ  َوِإفْ ﴿، ٕالرعد/ ﴾َىادٍ  قَػْوـٍ  ِلُكلِّ ﴿رسالة للا كاافظْب على دين للا 

 .ِْفاطر/
كأيضان موكلْب ابلطريقة ا٤بستقيمة الٍب يعتمدىا أنبياء للا من الكتاب كا٢بكم كالنبوة ، ٰبفظ للا هبم 

 يَػْعَلمُ  َوَما﴿نقراض ، كىم جند للا ٱبتارىم للا لنصرتو كإعبلء كلمتو دينو من الزكاؿ كىدايتو من اال
 ﴾َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ  ُجُنودُ  َوّلِِلَِّ ﴿،  ُّا٤بدثر/ ﴾ْلَبَشرِ لِ  ِذْكَرى ِإالَّ  ِىيَ  َوَما ُىوَ  ِإالَّ  رَبِّكَ  ُجُنودَ 
 ِإىَل  ُىِديَ  فَػَقدْ  ِِبّلِلَِّ  يَػْعَتِصمْ  َوَمنْ ﴿عتصامهم اب ، ىؤالء ال سبيل للشرؾ إٔب نفوسهم ال ْالفتح/

ص للداللة للداللة على العمـو من دكف تشخي )قَػْوماً(، كتنكّب  َُُآؿ عمراف/ ﴾ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ 
ُهمْ  َوآَخرِينَ ﴿على فخامة ىؤالء كقولو   أَيػ َها يُْذِىْبُكمْ  َيَشأْ  ِإفْ ﴿،  ّا١بمعة/ ﴾ ِبِمْ  يَػْلَحُقوا َلمَّا ِمنػْ

رَُكمْ  قَػْوماً  َيْستَػْبِدؿْ  تَػتَػَولَّْوا َوِإفْ ﴿،  ُّّالنساء/ ﴾ِِبَخرِينَ  َوأيَْتِ  النَّاسُ   ﴾َأْمثَاَلُكمْ  َيُكونُوا ال ثَّ  َغيػْ
 لَِئبلّ ﴿، إهنم قـو ميزىم للا تعأب بعلمو أبهنم حفظة دينو ا٢بق فهم ا٢بجة على خلقو  ّٖدمحم/

، كىم ا٤بؤمنوف الصا٢بوف ُب كٌل زماف  ُٓٔالنساء/ ﴾الر ُسلِ  بَػْعدَ  ُحجَّةٌ  اّلِلَِّ  َعَلى ِللنَّاسِ  َيُكوفَ 
طوعْب من شجرة بل إهٌنم كمكاف كىم على درجة كبّبة من التقول كاألمانة ، إهٌنم ليسوا مق

َا ِبِِْذفِ  ِحيٍ  ُكلَّ  ُأُكَلَها تُػْؤِت  ، السََّماءِ  ِف  َوفَػْرُعَها ََثِبتٌ  َأْصُلَها طَيَِّبةٍ  َكَشَجَرةٍ ﴿ -ِْإبراىيم/ ﴾َربِّ
اٍبيوي  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ِٓ ٍا األىٍمًر ٧بىٍفيويظىةه لىوي أىٍصحى يػٍعىان لىٍو ذىىىبى  ،: )ًإفَّ صىٍاًحبى ىىذى النٍَّاسي ٝبًى

اًٍبوً  ْلَنا فَػَقدْ  َىُؤالءِ  ِبَا َيْكُفرْ  )فَِإفْ كىىيٍم الًَّذٍينى قىٍاؿى للاي ًفٍيًهٍم  ،أىتىى للاي لىوي أبًىٍصحى  ِبَا َلْيُسوا قَػْوماً  ِبَا وَكَّ
 .ْٔٔ/ِتفسّب النور (ِبَكاِفرِيَن(
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 ﴾ُِِْؼَبَُِٔنيَ مًِْوٍَ بِالَّ ىٌَُ بِْٕ ؤَعْواً ػََِْْوِ ؤٍَْإٌَُُُْْ ال هَُْ اهْزَلِهِ اىُْْكَجِيُلَ اَُِّوُ ىَلٍَ اَُّنَِّٖ ؤًَُُْئِيَ﴿ - ٜٓ
أمر للا تعأب النيب )ص( أف يقتدم هبؤالء األنبياء ا٤بذكورين ا٤بصطفْب ا٥بداة ا٤بهديوف يقتدم 

ا٣بالص كحده هبداىم كسّبهتم ال يقتدم بشخصهم ، ألف شريعتو انسخة لشرائعهم فهذا ا٥بدل 
 كٓب يقل )هبماقْػَتِدِه(  )فَِبُهَداُىمْ ىو الذم يسّب عليو كٰبتكم إليو كيدعو إليو كيبشر بو لذلك قاؿ 

: )مىٍن قيلاقٍػتىًدًه( ٩بٌا يدؿُّ على كحدة ا٥بداية اإل٥بية ١بميع األنبياء )ع( كىم قدكة للناس ٝبيعان ، 
ٍاًؿ ظىلىميويهي  ىتدل الرسوؿ دمحم )ص( هبدل اكىمىٍن زىاٍنػيويٍا الٌرًجىٍاؿى اًب٥ٍبيدىل أىٍنصىفيويهي!( ف ،زىاٍنػيويٍا ا٥ٍبيدىل اًبلٌرًجى

 وََكافَ ﴿جتمعت لديو فضائل فاقت ا١بميع االرسل قبلو كٝبع كل كماؿ كٝباؿ كجبلؿ فيهم ف
كقدكة  ، فأصبح حبيب للا كسيد ا٤برسلْب كخاًب النبيْب ُُّالنساء/ ﴾َعِظيماً  َعَلْيكَ  اّلِلَِّ  َفْضلُ 

وىناؾ فرؽ ،  ُِاألحزاب/ ﴾..َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  اّلِلَِّ  َرُسوؿِ  ِف  َلُكمْ  َكافَ  َلَقدْ ﴿كأسوة حسنة للعا٤بْب 
نتماء ا: كالء ككفاء ك  واألسوة: إتباع من جهة أك حالة معينة ،  القدوة بي القدوة واألسوة:

 األقواؿ كاألفعاؿ ُب كٌل زماف قتداء من ٝبيع ا١بهات كُب كلًٌ األحواؿ كاألشكاؿ ُباتباع ك اك 
ىذا ىو منطق األنبياء )ع( كا٤بصلحْب اإل٥بيْب ٝبيعان فهم ال  َأْجرًا( َعَلْيوِ  َأْسأَُلُكمْ  ال )ُقلْ  .كمكاف

يدعوف الناس إٔب منهج للا لقاء أجر دنيوم ، ألف الدين ٓب يشرٌع إٔب التجارة كالكسب كالثراء كُب 
 ال َمنْ  اتَِّبُعوا﴿أبعد عن التهمة كأ٪بح للدعوة كأكثر للتأثّب ذلك تطييب نفوسهم كيكوف ذلك 

  .ُِيس/ ﴾ُمْهَتُدوفَ  َوُىمْ  َأْجراً  َيْسأَُلُكمْ 
، إٌف نعمة العقيدة كعلـو ا٥بداية مثل نور الشمس كنعمة  ِٕيونس/ ﴾اّلِلَِّ  َعَلى ِإالَّ  َأْجِري ِإفْ ﴿

تشَبل كال أجر يعطى لقاءىا، كىذه الرسالة ا٥بواء كا٤بياه كىي نعم عامة كعا٤بية ال تباع كال 
 وفيو داللة .اإلسبلمية عامة أيضان ليست مقصورة على بعض دكف بعض حٌب يطلب األجر عليها

: من يطلب من الٌناس أجران على عملو رسإب ، فهو يعظ الٌناس من أجل اإلجور كا٤باؿ كليس من 
ى حرؼ ، أم على طرؼو من الٌدين ، فيكوف أجل للا تعأب فهو يستأكل بعلمو ، كيعبد للا عل

ٍيئان  النَّاسي  يػىتػٍريؾي  : )الى ف غرر الكمالٌدين عنده سلمان للٌدنيا فيخسرٮبا معان ،   إًلٍصبلحً  ًديًنًهمٍ  ًمنٍ  شى
مقابل  ًمٍنوي( ال مانع من أخذ ىدية غّب ٧بددة كليس أجران  أىضىرُّ  ىيوى  مىا عىلىٍيًهمٍ  للاي  فػىتىحى  ًإالٌ  دينٍػيىاىيمٍ 
ما ىذا القرآف إاٌل ذكر كذكرل ، كأعظم نعمة أنعم للا هبا  ِلْلَعاَلِمَي( ِذْكَرى ِإالَّ  ُىوَ  )ِإفْ التبليغ 

على الناس ، كدستور ١بميع ا٣بلق ُب العآب كمنهج عإب ا٤بضامْب ٱبلصهم من الضياع كمن حّبة 
جنسه كال قومية كال أسود كال أبيض ، الضبللة كمن ظلمات ا١بهالة ، ال ٱبتصُّ ابلقرآف قوـه كال 

 َكافَّةً  ِإالَّ  َأْرَسْلَناؾَ  َوَما﴿فكاف القرآف رسالة عا٤بية ، كالرسوؿ رٞبة للعا٤بْب كلئلنسانية أٝبعْب 
، فصار ا٤برسل كالرسوؿ كالرسالة كٌلها عا٤بية ، كالرب ا٤برسل رب للعا٤بْب ، فعلينا  ِٖسبأ/ ﴾ِللنَّاسِ 

 ية ككعيها !!أف نعيش آفاؽ العا٤ب
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 ًَىُلًٍ ٌُٗهاً ٌٍََُٓ ثِوِ عَبءَ اَُّنُِ اٌُِْزَبةَ ؤَٗيٍََ َْٖٓ هَُْ شَِْءٍ ِْٖٓ ثَشَوٍ ػَََِ اَُِّوُ ؤَٗيٍََ َٓب هَبٌُُا بِمْ هَلْهِهِ ؽَنَّ اَُِّوَ هَلَهًُا ًََٓب﴿ - ٜٔ
 فٌَْػِيِْْ كِِ مَهْىُْْ صَُّْ اَُِّوُ هَُْ آثَبئًُُْْ ًَال ؤَْٗزُْْ رَؼٌَُِْٔا َُْْ َٓب ػُِِّْٔزًَُْْ ًَضِرياً ًَرُقْلٌَُٕ رُجْلًَُٗيَب هَوَاؿٌَِْ رَغْؼٌََُِٗوُ ُِِنَّبًِ

 ﴾َِّْؼَجٌَُٕ
، ما عرفوا للا حق معرفتو كال عٌظموه حق تعظيمو ، ٗبا يليق ٔببللو  تػىقىٍديرًهً  حىقَّ  اَللَّى  قىدىريكا كىمىا

ٍافى اًبً أىٍعرىؼٍ عن النيب )ص(قاتو ، كٝبالو ككمالو كعظيم آايتو كعجائب ٨بلو  ٍافى ًمنى للًا   ،: )مىٍن كى كى
 ًلمىٍن ٯبىٍهىلي نػىٍفسىوي  رىبَّوي ، عىًجٍبتي  عىرىؼى  فػىقىدٍ  نػىٍفسىوي  عىرىؼى  : )مىنٍ ف غرر الكم، ّّٗ/َٕالبحار أىٍخوىٍؼ(

 حىقَّ  إٲباهنم ابَللَّى  قىدىريكا ٤باذا مىا َشْيٍء( ِمنْ  َشرٍ بَ  َعَلى اّلِلَُّ  أَنَزؿَ  َما قَاُلوا )ِإذْ رىبَّوي( ،  كىٍيفى يػىعىًرؼى 
كعاشوا النفاؽ كالتناقض مع ىذا اإلٲباف ؟ حْب أنكركا الوحي كبعثة الرسل كإنزاؿ  تقىٍديرًهً 

الرساالت، ال يتجرٌأ على ذلك إاٌل اليهود اللعناء كا٤بشركْب مبالغة ُب إنكار نزكؿ القرآف على دمحم 
حه ُب حكمة للا كزعموا أف للا تعأب يَبؾ عباده ٮببلن كسدل كال أيمرىم كال )ص( إذ ىذا قد 

مًٌب للا هبا على عباده كىي الرسالة الٍب ال طريق للعباد إٔب نيل اينهاىم ، كنفي ألعظم ًمٌنة 
 نُوراً  ُموَسى ِبوِ  َجاءَ  الَِّذي اْلِكَتابَ  َأنَزؿَ  َمنْ  )ُقلْ سعادهتم إاٌل هبا ، فأمُّ قدحو أعظم من ىذا ؟ 

قل اي دمحم ٥بؤالء ا٤بعاندين من أنزؿ التوراة على موسى مصدر نور كىداية لبِب  ِللنَّاِس( َوُىًدى
قػىرىاًطيسى ٝبع قرطاس ما يكتب فيو من جلدو  َكِثريًا( َوَُّتُْفوفَ  تُػْبُدونَػَها قَػَراِطيسَ  )جَتَْعُلونَوُ إسرائيل ؟ 

 ممَّا َحظّاً  فَػَنُسوا﴿اإل٥بية تكتبونو على أكراؽ متفرقة  أم عٌلمهم من األحكاـ كالشرائع .ككرؽ
، إنكم حٌرفتم التوراة كتبدلوف كلمات للا ٗبا يتماشى مع مصا٢بكم  ُْا٤بائدة/ ﴾ِبوِ  ذُكُِّروا

ًثّبان من األحكاـ حسب أىوائكم  كمادايتكم كىٚبيٍفيوفى   ُكْم(آَِبؤُ  َوال أَنْػُتمْ  تَػْعَلُموا لَْ  َما )َوُعلِّْمُتمْ كى
اي معشر اليهود من دين للا كىدايتو ُب ىذا القرآف كُب التوراة ما ٓب تعلموا بو من قبل ال  كىعيلًٌٍمتيمٍ 

ُ( )ُقلْ أنتم كال آابؤكم  ٍبٌ إتركهم ُب  يَػْلَعُبوَف( َخْوِضِهمْ  ِف  َذْرُىمْ  )ثَّ أنزؿ ىذا القرآف كأنزؿ التوراة  اّلِلَّ
 ُيبلُقوا َحَّتَّ ﴿ستخفاؼ هبم كإىانة اف كىذا هتديد ٥بم كما ىو ابطلهم الذم ٱبوضوف فيو كيهزؤك 

اٍيىةي تىًلٍيقي ًبًو اٍلًغوىاٍيىةي كىالضَّبلىلىةي  ِْا٤بعارج/ ﴾يُوَعُدوفَ  الَِّذي يَػْوَمُهمْ   .، كىالًَّذٍم الى تىًلٍيقي ًبًو ا٥بًٍدى
 ًَىُْْ ثِوِ ُّآِْنٌَُٕ ثِبٓفِوَحِ ُّآِْنٌَُٕ ًَاَُّنَِّٖ ؽٌََُْيَب ًََْٖٓ اُْوُوٍَ ؤَُّّ ًَُِزُننِهَ َّلَّْوِ َْْٖثَ اَُّنُِ ُٓظَلِّمُ ُٓجَبهَىٌ ؤَٗيَُْنَبهُ ًِزَبةٌ ًَىَنَا﴿ - ٕٜ

 ﴾ُّؾَبكِظٌَُٕ طَالرِيِْْ ػَََِ
لو صفة الربكة  )ُمَباَرٌؾ(ىذا القرآف أنزلو للا من عنده كٙبت رعايتو كىو كتاب كرٙب عظيم القدر 

ـي كلكن ٤بن أحسن  ًىيى  هدم لًلًٍَّب ي فهوكاآلخرة  كصبلحو ُب أمور الٌدنيامنافعو لكثرة خّباتو ك  أىقٍػوى
ًطقه اٞبلو كعلم أسراره ك  ٍاًمله ًلمىٍن ٞبىىلىوي( فهو كتاب ىداية  ،ي ٍستػىٍنطىقىواى  ًلمىنٍ  ستنطقو فهو )انٍى كىحى

و مبارؾ بكل معا٘ب الربكة ، كٱباطب الفطرة البشرية بطريقة فٌنية مؤثرة عجيبة كلطيفة ا٤بدخل، فه
مبارؾ ُب أصلو كُب ذاتو كُب نزكلو كُب حجمو ك٧بتواه كُب أتثّبه ُب الٌناس فهو دائم الربكة ألنٌو دائم 
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بػَُّروا ُمَباَرؾٌ  ِإَلْيكَ  أَنَزْلَناهُ  ِكَتابٌ ﴿ا٥بداية  يصدؽ   َيَدْيِو( بَػْيَ  الَِّذي )ُمَصدِّؽُ ،  ِٗص/ ﴾آََيتِوِ  لَِيدَّ
َـّ  )َولُِتنِذرَ ا٤بنزلة قبلو كالتوراة كاإل٪بيل قبل ٙبريفها كتب للا  لتنذر بو اي دمحم  َحْوََلَا( َوَمنْ  اْلُقَرى ُأ

 لَِيُكوفَ ﴿أىل مكة كمن حو٥با حٌٌب إذا صار ٥با أتباع كأنصار بٌشركا هبا سائر أىل األرض 
كالذين يصدقوف ابلعآب اآلخر  ِبِو( يُػْؤِمُنوفَ  آلِخَرةِ ِبِ  يُػْؤِمُنوفَ  )َوالَِّذينَ ،  ُالفرقاف/ ﴾َنِذيراً  ِلْلَعاَلِميَ 

كبيـو القيامة يؤمنوف هبذا القرآف ا٤ببارؾ ٤با فيو تبياف لكل شيء كتفصيل كٌل شي كما فٌرط للا بو 
يداكموف على الصلوات ا٣بمس الفرائض كٰبفظوف ىيبتها  َُيَاِفُظوَف( َصبلهِتِمْ  َعَلى )َوُىمْ من شيء 

ا ك٦باالت تربيتها للنفوس كإحياء الضمائر كٙبسْب السلوؾ كاألخبلؽ ، ليكونوا على كيبينوف ركحه
صلة دائمة كثيقة اب تعأب ، كٰبفظوف أكقاهتا كأركاهنا كحدكدىا كشركطها كآداهبا كمكمبلهتا  

شوع ، كالصبلة من دكف ركح أم بدكف خ ِا٤بؤمنوف/ ﴾َخاِشُعوفَ  َصبلهِتِمْ  ِف  ُىمْ  الَِّذينَ ﴿كقولو 
كعمود  ،تكوف ٦بٌرد حركات ال ركح فيها كال أتثّب ، كخص الصبلة ابلذكر ألهنا أشرؼ العبادات

 ِكَتاِبً  اْلُمْؤِمِنيَ  َعَلى َكاَنتْ  الصَّبلةَ  ِإفَّ ﴿ كىاٍلميٍنكىرً  اٍلفىٍحشىٍاءً  عىنٍ  كىتػىنػٍهىى ،الدين كمظهر اإلٲباف
( ا كىٌَب ، فىمىنٍ  (دىًقٍيقه )ًميزىافه  لصَّبلةي : )ا عن اإلماـ علي )ع(،  َُّالنساء/ ﴾َمْوُقواتً  ٍستػىٍوَبى
 ِْٔ/ْٖالبحار
 بِمْ رَوٍَ ًٌََُْ اَُِّوُ ؤَٗيٍََ َٓب ِٓضََْ ٍَإُٗيٍُِ هَبٍَ ًََْٖٓ شَِْءٌ بَُِْْوِ ٌُّػَ ًََُْْ بََُِِّ ؤًُؽَِِ هَبٍَ ؤًَْ ًَنِثبً اَُِّوِ ػَََِ اكْزَوٍَ َِّْٖٓٔ ؤَظَُِْْ ًََْٖٓ﴿ - ٖٜ

 اَُِّوِ ػَََِ رَوٌٌَُُُٕ ًُنزُْْ ثَِٔب اُْيٌُِٕ ػَنَاةَ رُغْيًََْٕ اٌََُّْْْ ؤَٗلٌََُُْْ ؤَفْوِعٌُا ؤَّْلِّيِْْ ثَبٍِـٌُا ًَأَُْالئٌَِخُ أٌَُْْدِ ؿََٔوَادِ كِِ ظَّبٌَُُِٕٔاُ

 ﴾رََْزٌَْجِوًَُٕ آَّبرِوِ ػَْٖ ًًَُنزُْْ اُْؾَنِّ ؿَْْوَ
على للا فجعل لو شركاء كاندادان أك نسب إٔب للا قوالن أك حكمان  ال أحد أظلم كأجـر ٩بن كذب

بغّب ما أنزؿ للا كىو من أكرب ا٤بفاسد كإٌدعاء النبوة مثل مسيلمة الكذاب كاألسود العنسي ، أك 
يقوؿ ىذا حبلؿ للا كىذا حراـ للا يبتدع ذلك من عنده فهو كٌذاب كمفَبٌو على للا حٌب كلو 

 قَاؿَ  )َأوْ ختبلؽ عليو حكمان ٓب يقلو سبحانو افَباء الكذب على للا ٗبعُب اكوف أصاب الواقع في
فَباءن اإٌف ىذا األٞبق ا٤بغركر يٌدعي النبوة كنزكؿ الوحي عليو كذابن ك  َشْيٌء( ِإلَْيوِ  يُوحَ  َولَْ  ِإَلَّ  ُأوِحيَ 

ُ( َأنَزؿَ  َما ِمْثلَ  َسأُنِزؿُ  قَاؿَ  )َوَمنْ  .على للا هزاءن ابلقرآف الكرٙب حيث نسبو إٔب للا سبحانو ستا اّلِلَّ
ستكباران على آايتو ، ىؤالء أظلم الناس ألهنم استعبلء على للا ك اٍب كعد الناس مثلو ابإلنزاؿ ، 

جواب  اْلَمْوِت( َغَمَراتِ  ِف  الظَّاِلُموفَ  ِإذْ  تَػَرى )َوَلوْ سم ا٢بق فهم ضالوف مضلوف ٰباربوف ا٢بق اب
هويل أم كلو ترل اي دمحم ىؤالء الظلمة ا٤بفَبكف كىم ُب )غىمىرىاًت( أم سكرات ٧بذكؼ للت )َلْو(

كمبلئكة  أَنُفَسُكْم( َأْخرُِجوا أَْيِديِهمْ  َِبِسُطوا )َواْلَمبلِئَكةُ ا٤بوت كشدائده لرأيت أمران عظيمان رىيبان 
صوا أنفسكم من العذاب يضربوف كجوىهم كأدابرىم لتخرج أركاحهم من أجسادىم قائلْب ٥بم : خلًٌ 

٘بزكف العذاب الذم يقع بو ا٥بواف كالذؿ كا٣بزم  اَْلُوِف( َعَذابَ  جُتَْزْوفَ  )اْليَػْوـَ عذاب يـو القيامة 
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رَ  اّلِلَِّ  َعَلى تَػُقوُلوفَ  ُكنُتمْ  )مبَااألكيد كالشديد ، كا١بزاء من جنس العمل  ( َغيػْ من كذبكم  اْلَقِّ
نقياد ٥با تَبفعوف عن اال َتْسَتْكِبُوَف( آََيتِوِ  َعنْ  )وَُكنُتمْ عليو كردكم للحق الذم جاءت بو الرسل 

  .ستسبلـ ألحكامهاكاال
تعذيب  -ٖ .ستقبلؿ الركح عن ا١بسدا -ٕ .ىذا دليل على عذاب الربزخ كنعيمو -ٔفائدة:

 .اجملرمْب يبدأ منذ ٢بظة قبض أركاحهم
 َٗوٍَ ًََٓب ظُيٌُهًُِْْ ًَهَاءَ فٌََُّْنَبًُْْ َٓب ًَرَوًَْزُْْ َٓوَّحٍ ؤًٍَََّ ْْفََِوْنَبًُ ًََٔب كُوَاكٍَ عِئْزٌَُُٔٗب ًََُوَلْ﴿ - ٜٗ

 ﴾رَيْػٌَُُٕٔ ًُنزُْْ َٓب ػَنٌُْْ ًَػَََّ ثَْْنٌَُْْ رَوَـَّغَ َُوَلْ شُوًََبءُ كٌُِْْْ ؤََّٗيُْْ ىَػَْٔزُْْ اَُّنَِّٖ شُلَؼَبءًَُْْ َٓؼٌَُْْ
حدان منفردين عن األىل كا٤باؿ كا١باه كالولد ، حفاة عراة فما جئتموان للحساب كا١بزاء كاحدان كا

 َكَما﴿معكم إاٌل ذكاتكم ٦بٌردة كمفردة ، كتلقوف ربكم أفرادان ال ٝباعة كما خلقكم أكؿ مرٌةو أفرادان 
 ﴾ُعوُدوفَ تػَ  َبَدَأُكمْ  َكَما﴿، كإف اإلنساف يلقى ربو بعد ا٤بوت َُْاألنبياء/ ﴾نُِعيُدهُ  َخْلقٍ  َأوَّؿَ  َبَدْأنَ 

، كما خرج من بطن أمو ال ٰبمل معو شيئان، كفرؽ بْب خركجو من أصل األرض  ِٗاألعراؼ/
كإعادتو إليها ، إنو خرج أكؿ مرة كاف غّب مسؤكؿ كحْب يعاد إليها يكوف مسؤكالن عن كلًٌ شيء 

؟  أىٍببلىهي  ًفيمى  شىبىاًبوً  ؟ كىعىنٍ  أىفٍػنىاهي  ًفيمى  عيميرًهً  عىنٍ  ، ييٍسأىؿى  ِْالصافات/ ﴾َمْسُئوُلوفَ  ِإنػَُّهمْ  َوِقُفوُىمْ ﴿
أىنٍػفىقىوي ؟.. كىسىٍوؼى ييٍسأىؿي عىٍن كيلًٌ شىٍيءو فػىٍلييًعدَّ ًلكيلًٌ سيؤىٍاؿو جىوىٍاابىن  ٍكتىسىبىوي؟ كىًفيمى اً  ًممَّ  كىعىٍن مىالًوً 
األمواؿ كاألكالد ككل متاع الدنيا ، فلم تركتم ما أعطيناكم من  ظُُهورُِكْم( َورَاءَ  َخوَّْلَناُكمْ  َما )َوتَػرَْكُتمْ 

ينفعكم ُب ىذا اليـو ا٢باسم كا١باـز ، كبقيت للورثة ٥بم النعيم كا٣بّبات ، كعليكم ا٢بساب 
كما نرل معكم  ُشرََكاُء( ِفيُكمْ  أَنػَُّهمْ  َزَعْمُتمْ  الَِّذينَ  ُشَفَعاءَُكمْ  َمَعُكمْ  نَػَرى )َوَماكالتبعات كا٢بسرات 

كنتم توالوف من أىل الفساد   نعبدٛبوىم من دكف للا ليكونوا شفعاءكم عند للا كماألرابب الذين 
َنُكْم( تَػَقطَّعَ  )َلَقدْ  الصبلت كالشفعاء كاألسباب بينكم كبْب من ٙبٌبوف ، كٓب تبق لكم أية صلة  بَػيػْ

ضاع كتبلشى ما ك  تَػْزُعُموَف( ُكنُتمْ  َما َعنُكمْ  )َوَضلَّ بشيء من أشياء الدنيا سول اإلنساف كعملو 
زعمتموه من الشفعاء كالشركاء كخاب أملكم بعد بياف ا٢بقيقة ُب ذلك داللة أٌف ا٤بعاد سيكوف 

اٍنػيوياٍ ًْبى نى توي ٨بىٍ  رى يػٍ : )ٙبيٍشىريكيفى حيفىٍاةن عيرىاٍةن غيٍرالن )غى  عن النيب )ص( .جسمانيان  ٍا كى ( أىكى لىٍيسى ًفٍيًهٍم عىٍيبه كىمى
نٍػيىٍا ٫بىٍوى  ٍهي أيػىٍنظيري .اٍلعىرىًج كىاٍلمىرىضً  ُب الدُّ ٍوأىًة بػىٍعضو  . قىاٍلىٍت عىاًٍئشىةي كىٍاسىٍوأىاتى ٍاًؿ  بػىٍعضيهيٍم ًإٔبى سى ًمنى الٌرًجى

ٍاًء ؟ فقاؿ )ص( :  ُهمْ  اْمِرئٍ  ِلُكلِّ ﴿كىالنًٌسى  نٍ عى  مٍ هي ضي عٍ بػى  لي غي شٍ ( ، كيى ّٕعبس/ ﴾يُػْغِنيوِ  َشْأفٌ  يَػْوَمِئذٍ  ِمنػْ
يًٌديكيٍا )أحٍ ْٕٕ/ُلْبنور الثق( ضو عٍ بػى  ٍا زًيٍػنػىتػيهيٍم( كإهنا بدلة ني سً ، قاؿ )ع( : )جى كيٍم فىًإنػَّهى وا( أىٍكفىٍافى مىٍواتٍى

ا٤باؿ كاألىل كاألكالد كاألصدقاء كىي ال تدخل ُب القرب   : لئلنساف أعداء أربعة فائدة .اآلخرة
 ده مٍ ٧بيى  إاٌل للاي  إلوى  الشهادة )الى  كلمة  وأصدقاء أربعة :مع ا٤بٌيت كيبقى كحيدان فريدان مع عملو ، 

( كالصبلة كالصـو يعِب )العبادات( كالٌدعاء كذكر للا كىي تدخل معو ُب القرب كتؤنسو للاً  ؿي وي سي رى 
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فبل يبقى كحيدان ، إنٌو ا٤بشهد الواقعي الذم سنبلقيو ٝبيعان ككل إنساف كعملو ، كىذه ا٢بقيقة هتز 
رَ  فَِإفَّ  َوتَػَزوَُّدوا﴿فيو التػٍَّقوىل  الزَّادً  يػٍرى القلب البشرم ىزٌان عنيفان فخى  ف  .ُٕٗالبقرة/ ﴾التػَّْقَوى الزَّادِ  َخيػْ

 (ءى ياى بً األنٍ  قي لي خي  وي إنً قى فى ابلتٌ  يكى لى )عى غرر الكم: 
 ﴾رُاْكٌٌََُٕ كَإََّٗب اَُِّوُ مٌَُُِْْ اُْؾَِِّ ِْٖٓ أَُِّْْذِ ًَُٓقْوِطُ أَُِّْْذِ ِْٖٓ اُْؾََِّ ُّقْوِطُ ًَاُنٌٍََّ اُْؾَتِّ كَبُِنُ اَُِّوَ بَِّٕ﴿ - ٜ٘
إهٌنا ا٣بارقة الٍب ال يدرم سٌرىا أحد فضبلن عن أف ٲبلك صنعها  .نشقٌ انفلق الٌصبح ا: شق ك  فلق

ٱبرب للا تعأب عن قدرتو كسعة رٞبتو كعنايتو  .أحد أك دكالب ا٢بياة كا٤بوت مستمراف نشأة كحركة
ٙبت األرض ٣بركج النبات منها ، كيشق النول من الثمر ٣بركج الشجر  ٖبلقو ، فهو يشق ا٢ببَّ 

منها، كىذا قانوف شامل لكل ا٢ببوب الٍب يباشر الناس زرعها كالٍب ال يباشركهنا كا٢ببوب الٍب 
يبثها للا ُب الربارم ، كُب كلَّ ٢بظة تنفلق حبة ساكنة عن نبتة انمية كتنفلق النواة ا٥بامدة عن 

ىو نظاـ لو منظم ، كيقف اإلنساف أماـ دقة ىذا النظاـ يدرؾ الوظيفة كا٤بظهر شجرة صاعدة ك 
 ِمنْ  اْلَيَّ  )َُيْرِجُ كٯبهل ا٤بصدر كا١بوىر كا٢بياة مستمرٌة ُب طريقها كا٣بارقة تقع ُب كٌل ٢بظة ! 

رج من فهو سبحانو ٱبرج ا٢بياة من الَباب ، كٱبرج النبات الطرم من ا٢بب اليابس ، كٱب اْلَميِِّت(
 ِمنْ  اْلَميِّتِ  )َوَُمْرِجُ ا٢بب كالنول زرعان كشجران ، كٱبرج من البيضة فرخان كمن ا٤بِب حيواانن كإنساانن 

) كال يقدر إاٌل للا أف يصنع ذلك ، ٍب ٲبيت ا٢ببة كيعيدىا تراابن كٱبرج ا٣ببلاي ا٢بية من ا٤بيتة ،  اْلَيِّ
رج من الطائر بيضان ، ٱبلق للا ا٢بيواف ا٢بٌي من كٱبرج من األشجار كالزركع النول كا٢بب ، كٱب

العلف الذم ال حياة فيو ، كمن ا٢بيواف ا٢بي ٱبلق اللب الذم ال حياة فيو ، كمن النواة ا٤بيتة ٱبرج 
 الشجرة ا٢بية ، كمن الشجرة ا٢بٌية ٱبرج النواة اليابسة ا٤بيتة ! 

كتسّب ا٢بياة فتتحوؿ إٔب موت ظاىرم ،  ىذا التداخل بي الياة واملوت ىو سر  إَلي خالد
لتمهد ٢بياة أخرل ىي حلقة ُب سلسلة السّب الطبيعي ٫بو الكماؿ كا١بماؿ كا١ببلؿ ، كٱبرج 
ا٤بؤمن من صلب الكافر كالكافر من صلب ا٤بؤمن ، ال يقدر إال للا أف يصنع ىذا النظاـ الدقيق 

م رىٌب ٝبيع العا٤بْب بنعمو كىو الذم يستحق ُب مبناه كالعميق ُب معناه كالبعيد ُب مغزاه ، ىو الذ
: تصرفوف كتنحرفوف ، ذلكم ا٣بالق ا٤بدبًٌر  تُػْؤَفُكوفَ  تُػْؤَفُكوَف( فََأنَّ  اّلِلَُّ  )َذِلُكمْ العبادة كحده 
فكيف تصرفوف عن ا٢بق ككيف تنحرفوف عن منهج للا بعد ىذا  تُػْؤَفُكوَف( )فََأنَّ كا٤بقدًٌر كا٤بنظم 

ٍي  من دعاء اإلماـ السي )ع( يـو عرفة .للعقوؿ كالدليل الساطع للقلوب كالعيوف البياف الواضح : )ًإ٥بًى
 خىًسرى  كىلىقىدٍ  بىدىالن  ديكنىكى  رىًضيى  مىنٍ  خىٍابى  لىقىدٍ  ؟ كىجىدىؾى  مىنٍ  فػىقىدى  الًَّذم كىمىاٍ  فػىقىدىؾى ؟ مىنٍ  كىجىدى  مىٍاذىاٍ 
ٍي كى  عىٍنكى  بػىغىى مىنٍ  ( الرًَّقٍيبي  كىأىٍنتى  تىًغٍيبي  كىٍيفى  أىـٍ  الظٍَّاًىري  كىأىٍنتى  ٚبىٍفى ٍيفى ميتىحىوَّالن ًإ٥بًى  .ا٢بٍىٍاًضري

 ﴾اُْؼَِِِْْ اُْؼَيِّيِ رَوْلِّوُ مَُِيَ ؽَُْجَبٗبً ًَاُْؤََوَ ًَاُشٌََّْٔ ٌٍََنبً اَََُِّْْ ًَعَؼَََ اإلِطْجَبػِ كَبُِنُ﴿ - ٜٙ
نبثاؽ النور ُب تلك انفبلؽ ا٢ببة كالنواة ، ك اشكلها صباح من الظبلـ حركة تشبو ُب نفبلؽ اإلاك 

 )فَاِلقُ كقولو   َوالنػََّوى( الَْبِّ  )فَاِلقُ نبثاؽ الربعم ا٢بي ُب ىذه ا٢بركة ا٤برب٦بة ، كنبلحظ اا٢بركة ك
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كما أف للا فالق ا٢ببًٌ كالنول كذلك ىو فالق   .إنٌو مشهده قرآ٘ب حي ٰبٌرؾ ا٤بشاعراإِلْصَباِح( 
الليل الداجي الشامل بضياء الصبح كنور النهار الذم يفلق ظلمة الليل ابلتدريج كشاؽ ظلمة 

ا٤بنظم كا٤بقدًٌر حٌب تذىب ظلمتو كلها كٰبل ٧بلها الضياء كالنور الذم يتصرؼ بو ا٣بلق ُب 
 )َوَُمْرِجُ مقابل  َسَكناً( اللَّْيلَ  )َوَجَعلَ مصا٢بهم ، ٤با كاف ا٣بلق ٧بتاجْب إٔب السكوف كالراحة 

(  ِمنْ  اْلَميِّتِ  ُب اآلية السابقة ، يسكن فيو الناس كيستقركف كيناموف ، كىكذا األنعاـ إٔب اْلَيِّ
مأكاىا كالطيور إٔب أككارىا فتأخذ نصيبها من الراحة ، ٍب يزكؿ الضياء كأيٌب الظبلـ كا٢باجة إٔب 

 ِٖالبقرة/ ﴾تُػْرَجُعوفَ  ِإلَْيوِ  ثَّ  َُيِْييُكمْ  ثَّ  َُيِيُتُكمْ  ثَّ  ُكمْ فََأْحَيا  َأْمَوااتً  وَُكنُتمْ  ِِبّلِلَِّ  َتْكُفُروفَ  َكْيفَ ﴿النـو 
ٍا تػىنىٍاميويفى ٛبىيويتػيويفى عن النيب )ص(،  ٍا تىٍستػىٍيًقظيويفى تػيبػٍعىثػيويفى( ،: )كىمى من  .َِٔ/ُٓتفسّب القرطيب كىكىمى

ىذه السٌنة الكونية ا٤بتحرٌكة سنة  : إٌف بتداكؿ الليل كالنهار كالظلمة كالنور نستنتج مناجلدير ذكره
أترٱبية )إنسانية( متحركة لعبلقة أحدٮبا ابآلخر ، إف مع الضعف قوة ، كمع القوة ضعف ، كمع 
الرخاء شدة ، كمع الشدة رخاء ، كمع العلم جهل ، كمع ا١بهل علم ، كمع الٌدنيا اآلخرة كمع 

ع العمل كا٢بياة مع ا٤بوت ، كمع العسر يسر ، اآلخرة الٌدنيا ألٌف الٌدنيا مزرعة اآلخرة ، كاألمل م
 )َوالشَّْمسَ ، كىكذا  ٔ-ٓالشرح/ ﴾ ُيْسراً  اْلُعْسرِ  َمعَ  ِإفَّ  ، ُيْسراً  اْلُعْسرِ  َمعَ  فَِإفَّ ﴿كمع اليسر عسر

من ا٢بساب كالتقدير لؤلكقات كمعرفة أٮبية الزمن كالعمر، فقد حسب نظامهما  ُحْسَبانً( َواْلَقَمرَ 
الليل كالنهار كاألاٌيـ كاألسابيع كالشهور كالسنْب لينتظم معاش البشر كعٌد أعمارىم بدقة فصار 

 )اْلَعِليِم(الذم ال يقهره قاىر فيفسد عليو شيئان من تدبّبه  اْلَعزِيِز( تَػْقِديرُ  )َذِلكَ كبياف مصا٢بهم 
  .الذم ال ٯبهل شيئان من مصاّب ٩بلكتو

 : فائدة
نٌو جعل األرض ُب مكاف تتحٌرؾ فيو تلقائيان كآليان حركتْب : حركة كمن تقديره تعأب كحكمتو أ -ٔ

ساعة كعليها مدار حساب األاٌيـ، كحركة تتمُّ ُب سنة كهبا توجد الفصوؿ األربعة ،  ِْتتمُّ ُب 
ظاىرة طلوع الصبح نعمة كربل كىي ٙبدث لوجود الغبلؼ  -ٕ .كعليها مدار حساب السنة

يط ابألرض ، فلو كانت األرض مثل القمر عدٲبة الغبلؼ ا١بوم ا١بوم الضخم من ا٥بواء الذم ٰب
إنٌو نظاـ الكوف  .٤با كاف ىناؾ طلوعاف كال فلق كال إصباح كال غسق كال شفق كلتغٌّب النظاـ العاـ

مقٌدر فيو بدٌقة حساب ا٢بياة كدرجتها كنوعها كنسبتها ، كذلك مقٌدر فيو بدقة حساب ا٤بوت 
بًٌرى  كىجىحىدى  اٍلميقىدًٌرى  أىٍنكىرى  ًلمىنٍ  : )فىاٍلوىٍيلي  ن اإلماـ علي )ع(عكدرجتو كنوعو كنسبتو ،   أىنػَّهيمٍ  زىعىميوا اٍلميدى

النػَّبىاتً   ًلمىا ٙبىًٍقيقو  كىالى  ادَّعىٍوا ًفيمىا حيجَّةو  ًإٔبى  يػىٍلجىأكا كىٓبىٍ  صىاًنعه  صيوىرًًىمٍ  ٍخًتبلىؼً ال كىال زىارًعه  ٥بىيمٍ  مىا كى
 َشْيءٍ  ُكلَّ  َأْحَسنَ  الَِّذي﴿،  ُْا٤بؤمنوف/ ﴾اْْلَاِلِقيَ  َأْحَسنُ  اّلِلَُّ  فَػتَػَباَرؾَ ﴿ ِٔصّالبحار كىعىٍوا(
 .ٕالسجدة/ ﴾َخَلَقوُ 
  ﴾ٌََّٕؼَُِْٔ ُِوٌٍَّْ آَّبدِ كَظَِّْنَب هَلْ ًَاُْجَؾْوِ اُْجَوِّ ظَُُِٔبدِ كِِ ثِيَب ُِزَيْزَلًُا اُنُّغٌَُّ ٌَُُْْ عَؼَََ اَُّنُِ ًَىٌَُ﴿ - ٜٚ
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عىمىدو  النُّجيـو زينة للناظرين ُب السماء ا٤برفوعة ًبغىٍّبً :  الن ُجـوشتباىات ، ا: متاىات ك  ظيليمىاتً 
، كالنجـو من أىم العبلمات الٍب يهتدم هبا ا٤ببلح ُب سفينتو  ُٔالنحل/ ﴾يَػْهَتُدوفَ  ُىمْ  َوِِبلنَّْجمِ ﴿

و عليكم ا٤بسالك كيتحّب ُب سّبه السالك كالراكب ُب سيارتو كا٤برٙبل على راحلتو ، حْب تشتب
قد بٌينا الدالئل ُب اآلايت القرآنية على قدرتنا كإتقاف صنعنا  يَػْعَلُموَف( ِلَقْوـٍ  اآلََيتِ  َفصَّْلَنا )َقدْ 

لقـو يتدبركف حكمة للا ، فإدراؾ عظمة للا ا٤ببثوثة ُب آايت اآلفاؽ ال ينا٥با إاٌل من حظي 
َ  َحَّتَّ  أَنْػُفِسِهمْ  َوِف  اآلفَاؽِ  ِف  آََيتَِنا َسُنرِيِهمْ ﴿كاإلدراؾ بنصيب من العلم كالفهم   َأنَّوُ  ََلُمْ  يَػتَػبَػيَّ

: على أٮبية معرفة علم الفلك كمنظومة الكواكب كاإلطبلع على  ودلت اآلية .ّٓفصلت/ ﴾اْلَق  
 : )إفَّ  يت )ع(وروي عن أىل الب .. إْب.عجائب أنظمة السماء كإختبلؼ مواقع النجـو ك٦باريها

: )أىالى ًإفَّ مىثىلى ٜٚف هنج الببلغة خطبة( ، للاً  جً هى نػٍ إٔب مى  اةً دى يْب كا٥بي اإل٥بً  ةً ادى كالقى  زً وي الرمي  أمَّ  وـى جي الني 
ٍاًء أبىىيًًٌهمي  ثىًل ٪بييويـً السَّمى يٍػتيٍم اً ٧بيىمَّدو كىآًؿ ٧بيىمَّد )ص( كىمى يٍػتيٍم ، فػىلىٍن ٱبيٍرًجيوي اً قٍػتىدى كيٍم ًمٍن ىيدىل كىلىٍن ٍىتىدى

ا٥بداية ابلنجـو ا٢بقيقة ُب السماء، ككذلك ا٥بداية  :فائدة .ٕٔصٕشرح النهج ييًعٍيديكيكيٍم ُبٍ رىدىل(
ابلنجـو ا٤بعنوية، الٍب ىي مراكز التأثّب، كمنها )األقمار األصطناعية( الٍب ترسم لك خارطة الطريق 

  على كثرهتا كدقتها.
ْنَب هَلْ ًََُْٓزٌَْكَعٌ كََُْٔزَوَوٌّ ًَاؽِلَحٍ َٗلٌٍْ ِْٖٓ ؤَٗشَإًَُْْ اَُّنُِ ًَىٌَُ﴿ -ٜٛ  ﴾َّلْوَيٌَُٕ ُِوٌٍَّْ آَّبدِ كَظَِّ

: خلقكم إببداع كأحسن تربيتكم ، بعد أف أشار إٔب آايت اآلفاؽ ذكر آايت األنفس  أَنَشَأُكمْ 
، فهي مظهر  ُِ-َِالذارايت/ ﴾تُػْبِصُروفَ  َفبلأَ  َأنُفِسُكمْ  َوِف  ، ِلْلُموِقِنيَ  آََيتٌ  اأَلْرضِ  َوِف ﴿

عظمة للا تتجلى ُب ا٣بلقة اإلنسانية الواحدة إذ تبدأ من منشأ كاحد من رب كاحد من نفس 
يتيح لو طىٍورىهي( ف يػىتػىعىدَّ  قىٍدرىهي ٓبىٍ  عىرىؼى  رىبَّوي( ك)مىنٍ  عىرىؼى  فػىقىدٍ  نػىٍفسىوي  عىرىؼى  )مىنٍ ف غرر الكم: كاحدة 
هي كىمىعىوي )عن اإلماـ علي )ع(: ، للا ُب كلًٌ شيء أف يرل لىوي كىبػىٍعدى ئىان ًإاٌل كىرىأىٍيتي للاى قػىبػٍ يػٍ مىٍا رىأىٍيتي شى

ختبلؼ صوركم كألوانكم كمبل٧بكم لى كثرتكم كا: أنكم عاملعىن ُٓٓ/ّتفسّب النور( كىًفيوً 
أبدعكم من نفس بشرية كأشخاصكم كأجناسكم كأعراقكم كطبائعكم كأذكاقكم قد خلقكم للا ك 

كاحدة موحدة متحٌدة إلٙباد الذكر كاألنثى ، فمن بعض أنفسكم خلق للا تعأب أزكاجكم ، كمن 
 أَنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَ ﴿نظاـ كحدة النفس ٫بصل على كحدة السكن كا٤بساكنة كحسن ا٤بعاشرة 

َها لَِتْسُكُنوا َأْزَواجاً  َنُكمْ  َوَجَعلَ  ِإلَيػْ / ﴾َوَرْْحَةً  دَّةً َموَ  بَػيػْ ، كقٌدـ السكن النفسي على العمل  ُِالرـك
ا١بنسي ليبْب لئلنساف أنو ٗبقدار معرفة نظاـ السكن النفسي بْب الزكجْب ٰبصل على متعة ا٢بياة 
ا١بنسية كحٌب يرتقي عن مستول نكاح ا٢بيواانت ، لذلك عرب عن خلق اإلنساف ابإلنشاء الٍب 

اع ا٤بقنن ا٥بادؼ مع الَببية كالرعاية ، كىذا يدؿ أف قيمة ا٤برأة كقيمة تعِب اإلٯباد ا٤بنظم كاإلبد
الرجل من انحية اإلنسانية ، فهما خلقا على نظاـ ا٤بساكاة من نفس كاحدة ، كلكن عندما ٚبتلف 
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 الذََّكرُ  َولَْيسَ ﴿كظيفة ا٤برأة عن كظيفة الرجل ، فبل بدَّ أف ٱبتلف الَبكيب النفسي كا٤بادم بينهما 
ختبلؼ ا٤بسؤكليات مع اختبلؼ األدكار اختبلؼ قيمة كإ٭ٌبا ا، ليس  ّٔآؿ عمراف/ ﴾األُنْػَثىكَ 

)راجع التفصيل ف كتاب السكن الزوجي املتكافئ ف املنظور القرآن الفريد للمؤلف مكي قاسم كحدة ا٥بدؼ 
: غّب ا٤بستقر غّب الثابت  املُْستَػْودَُع : الثابت الرٌاسخ،  املُْستَػَقر   َوُمْستَػْودٌَع( )َفُمْستَػَقر  ،  البغدادي(

كالوديعة الٍب ٯبب أف ترجع إٔب صاحبها كىنا بداعة األسلوب كببلغة ا٤بعُب كدقة العبارة ، 
ا٤بستقر ىو النطفة ُب صلب الرجل ، كا٤بستودع ىو النطفة تستودع ُب رحم ا٤برأة ، كمن ىذا النظاـ 

لداللة ابلغ الدقة ٰبتاج إٔب دقة نظر كمزيد علم فينظر الدقيق ٰبصل التكاثر ، كىذا النظاـ كاسع ا
 .فيها من يعلم كيتدبر ما ال يعلم

  يَػْفَقُهوَف( ِلَقْوـٍ  اآلََيتِ  َفصَّْلَنا )َقدْ 
: النظر ُب عمق الشيء كابطنو كمعرفة نظامو كأسراره ، فإف ىذا النظاـ الزكجي الدقيق ال الفقو

اء الباحثوف الذين يفقهوف األسرار كالدقائق كيعرفوف فلسفة يعرفو جهبلء الناس كإ٭با يعرفو العلم
ا٢بياة ، كا١بهبلء يعرفوف منو لذة ا١بنس فقط بينما العلماء يعرفوف منو لذة العلم كدقة النظاـ 
كبداعة ا٣بلق ، فتكوف لذهتم ا١بنسية من خبلؿ العلم ، ككرب العقل أفضل من لذة ا١بنس عن 

بػيرى اٍلعىٍقلي صىغيرىٍت الشٍَّهوىةي )تعففت( ، طريق إاثرة الشهوة ، ألٌف ال ٍا كى عقل يهذًٌب الشهوة ، فىكيلَّمى
بػيرىٍت الشٍَّهوىةي صىغيرى اٍلعىٍقلي  ٍا كى  -ٔفائدة: . (ةي وى هٍ الشَّ  تٍ صى قى نػى  لي قٍ العى  لى مى كى   اى )إذٍ ف غرر الكم: ، ككيلَّمى

حٌّب فيها األلباب ، ٖببلؼ النجـو فأمرىا إشارة إٔب أٌف أطوار اإلنساف تت )يَػْفَقُهوَف(عرٌب ىنا بػ 
: إنٌو قسَّم اإلٲباف املعىن املعنوي للتعبريين) عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٕ .)يَػْعَلُموَف(ظاىر عرٌب فيها بػ 

( إٔب  اثبت راسخ حٌب ا٤بوت ، كال يكوف ىذا إاٌل ُب قلب من تٌتفق أقوالو مع أفعالو أم )ُمْستَػَقر 
متزلزؿ غّب اثبت ُب قلب من ٚبالف أقوالو أفعالو ، أم مع  )ُمْستَػْودَُع( مع ا٤بخلصْب ، إٲبافه 

( :  وقيلا٤بؤمنْب الناقص إٲباهنم( ،  قد إستودعت  )ُمْستَػْودَُع(ركح اإلنساف مستقرٌة اثبتة ك )ُمْستَػَقر 
 ت ليكوف للجسم كرامة ُب الٌدنيا.جسم اإلنساف الفا٘ب غّب الثاب

أم منتهى ينتهوف إليو كغاية يساقوف إليها كىي دار القرار الٍب ال مستقر  : جعل ٥بم مستقران  مبعىن
الٍب ال تستقر بل ينتقل منها حٌب  (ميٍستػىٍودىعي )كراءىا كُب الٌدنيا يكوف اإلنساف على كجو الوديعة 

تَػَهى رَبِّكَ  ِإىَل  َوَأفَّ ﴿يوصل إٔب دار ا٤بستقر  الٌدائمة ٥بي  ، ىذه ا٤بوازنة ا٤بتحرٌكة ِْالنجم/ ﴾اْلُمنػْ
 ال آيَةٍ  ُكلَّ  يَػَرْوا َوِإفْ ﴿أٌما الذين ال يفقهوف كقولو  يَػْفَقُهوَف( )ِلَقْوـٍ تدبّب ا٣بالق كتقديره كحكمتو 

مىًِبٍ روي،  ُْٔاألعراؼ/ ﴾ِبَا يُػْؤِمُنوا نٍػيىٍا قىٍاؿى ٥بىىٍا )ايىٍ دُّنٍػيىٍا مىٍن خىدى : ًإفَّ للاى تػىعىٍأبى لىمٍَّا خىلىقى الدُّ
مىًك فىًإٍستىٍخًدًمٍيًو !( ،ًإٍخًدًمٍيوً فى  ا يى نػٍ إٔب الدي  ى للاي حى )أكٍ النيب )ص(:  وعن ّٕ/ّركح البياف كىمىٍن خىدى
  ْٓصٕٕالبحار (كً مى دى خى  نٍ يب مى عً تٍ ا، ك ًِب مى دى خى  نٍ ي مى مً دً خٍ ا
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 اُنَّقَِْ ًَِْٖٓ ُٓزَوَاًِجبً ؽَجّبً ِٓنْوُ ُٗقْوِطُ فَؼِواً ِٓنْوُ كَإَفْوَعْنَب شَِْءٍ ًَُِّ َٗجَبدَ ثِوِ كَإَفْوَعْنَب  َٓبءً أَََُّبءِ ِْٖٓ ؤَٗيٍََ اَُّنُِ ًَىٌَُ﴿ - ٜٜ
 َّٓبدٍ مٌَُُِْْ كِِ بَِّٕ نْؼِوًََِّ ؤَصَْٔوَ بِمَا صََٔوِهِ بََُِ اٗظُوًُا ُٓزَشَبثِوٍ ًَؿَْْوَ ُٓشْزَجِيبً ًَاُوَُّّٓبَٕ ًَاُيَّّْزٌَُٕ ؤَػْنَبةٍ ِْٖٓ ًَعَنَّبدٍ كَاَِْٗخٌ هِنٌَْإٌ ؿَِْؼِيَب ِْٖٓ

 ﴾ُّآِْنٌَُٕ ُِوٌٍَّْ
 ُكلَّ  اْلَماءِ  ِمنْ  َوَجَعْلَنا﴿كمن قدرة للا تعأب ىذا ا٤باء ا٤بنزؿ من السحاب ٱبرج منو كٌل شيء حي 

، كأسند للا سبحانو إليو إنزاؿ ا٤باء كاإلنبات ألنو مسبب األسباب ،  َّاألنبياء/ ﴾ َحيٍّ  َشْيءٍ 
 ِمْنوُ  فََأْخَرْجَنا َشْيءٍ  ُكلِّ  نَػَباتَ  ِبوِ  )فََأْخَرْجَناشيء يبتدأ بقدرتو سبحانو كإٔب إرادتو ينتهي فكلُّ 

أخرجنا نبااتن ذا خضرة طرية كىي ركح النبات، كاللوف األخضر يهٌدئ اإلنساف كتنشرح لو  َخِضرًا(
ٱبرج من  ُمتَػَراِكبًا( َحّباً  ِمْنوُ  رِجُ )َنُْ نفسو ، حٌب قيل : من أىم النعم ا٤باء كا٣بضراء كالوجو ا٢بسن 

يتػىرىاًكب كعناقيد العنب كٜبر  األغصاف سنابل كسنابل القمح كالشعّب كالذرة كاألرز كغّبىا ، ا٢بىبُّ 
ا٤ب

 طَْلِعَها ِمنْ  النَّْخلِ  )َوِمنْ ،  ْالرعد/ ﴾َواِحدٍ  مبَاءٍ  ُيْسَقى﴿الذم يركب بعض حبوبو بعضان  الٌرٌماف
َوافٌ  َوافٌ كأخرجنا من طلع النخل  انَِيٌة(دَ  ِقنػْ عناقيد قريبة من التمر سهلة التناكؿ َدانَِيٌة(  )ِقنػْ

 َوالر مَّافَ  )َوالزَّيْػُتوفَ كأخرجنا من ا٤باء بساتْب كحدائق من أعناب متنوعة  َأْعَناٍب( ِمنْ  )َوَجنَّاتٍ 
رَ  ُمْشَتِبهاً  رب ُب الكماؿ كالتماثل ُب ا١بودة كا١بماؿ كا٤بشتبو كا٤بتشابو ٗبعُب التقا ُمَتَشاِبٍو( َوَغيػْ

كاللذة ، أم كأخرجنا أيضان شجر الزيتوف كشجر الرماف كذكر ىذه األصناؼ الثبلثة على سبيل 
ا٤بثاؿ كمنها يعرؼ نظاـ الزراعة الواسع كنعمو الٍب ال حٌد ٥با ، من ىذه النبااتت كالشجر ما يشبو 

قد يتشابو ُب الشكل كالورؽ كٱبتلف ُب الثمر كالطعم بعضو بعضان كمنو ما ال يشبو بعضو بعضان ك 
: نضجو ، أنظركا أيها الناس نظر يَػْنِعِو  َويَػْنِعِو( َأَْثَرَ  ِإَذا ََثَرِهِ  ِإىَل  )انُظُرواكاللوف كالرائحة كالفائدة 

َرةً  َذِلكَ  ِف  ِإفَّ ﴿ستبصار اعتبار ك ا ثمار ا٤بتنوعة ، إٔب خركج ىذه ال ِٔالنازعات/ ﴾ََيَْشى ِلَمنْ  َلِعبػْ
نتهاء ظهورىا كنضجها كيف تنتقل من حاؿ إٔب حاؿ ُب اللوف كالرائحة ابتداء خركجها إٔب امن 

نتهى اكالصغر كالكرب ، كيكوف بعضو مرٌان ُب بدايتو كبعضو ما٢بان ال ينتفع بشيء منو ، ٍب إذا 
ؽ الذم ُب كلًٌ شيء لو كنضج فإنو يعود حلوان طيبان انفعان مستساغ ا٤بذاؽ ، فسبحاف القدير ا٣ببلٌ 

إف ُب خلق ىذه الثمار كأنواع  يُػْؤِمُنوَف( ِلَقْوـٍ  آلََيتٍ  َذِلُكمْ  ِف  )ِإفَّ آية تدؿُّ على أنو كاحد 
. لدالئل .ختبلؼ األجناس كاألشكاؿ كاأللواف كاألحجاـ كالطعـو كالركائح كالفوائدااألشجار مع 

لقوة القادرة كالقاىرة الٍب أخرجت ىذه النبااتت ابىرة على قدرة للا ككحدانيتو لقـو يصدقوف اب
: ف غرر الكمقادرة أيضان على أف ٙبيي ا٤بوتى ، كىكذا يسّب القرآف ابلنفوس ليذيقها طعم ا٥بداية ، 

 لو ما ٲباثلو ُب فائدة: )ُمْشَتِبهاً( .ٍىتىدىل ٪بىىا(اً ٍىتىدىل ، كىمىٍن اً ٍستػىٍرشىدى عىًلمى ، كىمىٍن عىًلمى اً )مىٍن 
رَ الشكل كالٌنوع   .لو ما ٱبالفو ُب الشكل كالٌنوع ُمَتَشاِبٍو( )َوَغيػْ

 ﴾َّظِلٌَُٕ ػََّٔب ًَرَؼَبََُ ٍُجْؾَبَٗوُ ػٍِِْْ ثِـَْْوِ ًَثَنَبدٍ ثَنِنيَ َُوُ ًَفَوَهٌُا ًَفََِوَيُْْ اُْغَِّٖ شُوًََبءَ َُِِّوِ ًَعَؼٌَُِا﴿ - ٓٓٔ
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 حيث أطاعوىم فزٌين ٥بم ا١بنُّ عبادة غّب للا كتعاملوا  لسة( شيرىكىاءى )الشياطْب كاألاب كىجىعىليوا ا١بًٍنَّ  
نفرد إبٯبادىم فكيف ٯبعلوهنم شركاء لو ؟ كا٤بخلوؽ ال ٯبوز أف يشارؾ ا٣بالق اك  )َوَخَلَقُهْم(معهم 

 َوبَػَناتٍ  بَِنيَ  وُ لَ  )َوَخَرُقوا، كىذه غاية ا١بهالة  ُٕالنحل/ ﴾ََيُْلقُ  ال َكَمنْ  ََيُْلقُ  َأَفَمنْ ﴿ُب مقامو 
فَبكا كنسبوا  تعأب البنْب كالبنات حيث قالوا : عزير إبن للا اختلقوا ك ا: أم ك  َوَخَرُقوا ِعْلٍم( ِبَغرْيِ 

تنزه للا كتقٌدس كتعأب عن ىذه  َيِصُفوَف( َعمَّا َوتَػَعاىَل  )ُسْبَحانَوُ كا٤ببلئكة بنات للا سفهان كجهالة 
 .كبّبان   الصفات ا٤بادية علوان 

 ﴾ػٌَِِْْ شَِْءٍ ثٌَُِِّ ًَىٌَُ شَِْءٍ ًََُّ ًَفََِنَ طَبؽِجَخٌ َُوُ رٌَُْٖ ًََُْْ ًََُلٌ َُوُ ٌٌَُُّٕ ؤَََّٗ ًَاألَهْعِ أٌََََُّادِ ثَلِّغُ﴿ -ٔٓٔ
بتدأٮبا من ال شيء كال على مثاؿ سابق فبل ٲباثلو امبدعهما كمنشئهما كمدبر أمرٮبا بعلمو كقدرتو 

 ﴾َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ ﴿لق بوجو من الوجوه كحقيقة ا٣بالق غّب حقيقة ا٤بخلوؽ شيء ٩با خ
(أم زكجة ،  َصاِحَبٌة( َلوُ  َتُكنْ  َولَْ  َوَلدٌ  َلوُ  َيُكوفُ  )َأنَّ ، ُُالشورل/  كىلىده  لىوي  أم كيف يىكيوفي  )َأنَّ

جساـ كخالق األجساـ كليس لو زكجة؟ كالولد ال يكوف إاٌل من زكجة ، كالوالدة من صفات األ
كما من شيء إاٌل خالقو كالعآب بو كٓب يلده  َعِليٌم( َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوُىوَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  )َوَخَلقَ ليس ٔبسم 

كالدة كما زعمتم ، كمن كاف كذلك كاف غنيان عن كلًٌ شيء ككاف ا٤بخلوؽ يستغِب اب كال 
 .فطرم فينفي عنها خرافات ا٤بشركْب٪بد القرآف يسّب ابلنفس إٔب اإلٲباف ال .يستغِب عنو

  ﴾ًًٌََِْ شَِْءٍ ًَُِّ ػَََِ ًَىٌَُ كَبػْجُلًُهُ شَِْءٍ ًَُِّ فَبُِنُ ىٌَُ بِالَّ بَُِوَ ال هَثٌُُّْْ اَُِّوُ مٌَُُِْْ﴿ - ٕٓٔ
٣بلق  الذم رىٌب ٝبيع ا٣بلق ابلٌنعم كصرؼ عنهم صنوؼ الٌنقم، كقد تفٌرد سبحانو اب رىبُّكيمٍ  اَللَّي  ذىًلكيمٍ 

كتفٌرده اب٤بلك كالرزؽ، ينبغي أف تتجو إليو الوجوه فهو خالقكم كمالككم كمدبر أموركم ال معبود 
ىو ا٣بالق لكل ٨بلوؽ مهما كاف شكلو كحجمو ، كمن   فَاْعُبُدوُه( َشْيءٍ  ُكلِّ  )َخاِلقُ ٕبق سواه 

،  ٔٓالذارايت/ ﴾لِيَػْعُبُدوفِ  ِإالَّ  َواإِلنسَ  اجلِْنَّ  َخَلْقتُ  َوَما﴿كاف ىكذا فهو ا٤بستحق للعبادة كحده 
ـى ًبشىرىاًٍئًط اٍلعيبػيويًديًَّة أيىًٌلى لًٍلًعٍتقً ف غرر الكم كىمىٍن قىصَّرى عىٍن أيصيويًؿ اٍلعيبػيٍوًديًَّة أيًعٍيدى ًإٔبى الٌرًًؽ،  (: )مىٍن قىٍا

 ٗبعُب متوؿو ٝبيع أمور الكوف : ا٢بافظ كالرقيب ، ككالة للاالوَِكيلٌ  وَِكيٌل( َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى )َوُىوَ 
بعلمو كحكمتو كىو ا٢بافظ كا٤بدبر لكل شيء ففوضوا أموركم إليو كتوسلوا إليو كأعبدكه طوعان ال  
كرىان فهو الرقيب عليكم. كال تشركوا معو أحدان من األنداد كال تنسبوا لو الصاحبة )الزكجة( كالولد 

: ككالتو تعأب فائدةاتاج كىو منزٌه عن ا٢باجة.  فهو غِب بذاتو عن كٌل شيء كالولد إ٭ٌبا يطلبو
على األشياء ليست من جنس ككالة ا٣بلق فإٌف ككالة ا٣بلق نيابة كالوكيل فيها اتبع ٤بملوكو، أٌما 
ككالة للا تعأب من نفسو لنفسو متضٌمنة لكماؿ العلم كحسن الٌتدبّب كالتقدير ٤بخلوقاتو حيث 

 .جعل أمرىا كيف يشاء ٕبكمتو
 ﴾اُْقَجِريُ اَُِّـِْقُ ًَىٌَُ األَثْظَبهَ ُّلْهِىُ ًَىٌَُ األَثْظَبهُ رُلْهًُِوُ ال﴿ -ٖٓٔ
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 يُْدِرؾُ  َوُىوَ  األَْبَصارُ  ُتْدرُِكوُ  ال)للا نور السماكات كاألرض لعظمتو كجبللو كٝبالو ككمالو، 
لطيف ال ييرل إذ لو ريؤم لتحدَّد كتنفي اآلية الرؤية مطلقان ال ُب الٌدنيا كال ُب اآلخرة ، ( األَْبَصارَ 

كلو ٙبدد لتجٌسم كلو ٘بٌسم لكاف مركبان كلو كاف مركبان لكاف ٨بلوقان ، فبل تصل إليو األبصار كال 
 اللَِّطيفُ  )َوُىوَ ٙبيط بو كىو يراىا كٰبيط هبا لشموؿ علمو بكل شيء لتعاليو عن ا١بسمية كا٤بادية 

٢بهم كنواايىم الظاىرة كالباطنة ، من لطف للا سبحانو أنٌو اللطيف بعباده ا٣ببّب ٗبصا اْْلَِبرُي(
يهدم عبده ا٤بؤمن إٔب مصاّب دينو كدنياه كيوصلها إليو ابلطٌرؽ الٍب ال يشعر هبا العبد كال يسعى 

نْػَيا ثَػَوابَ  يُرِيدُ  َكافَ  َمنْ ﴿فيها  نْػَيا ثَػَوابُ  اّلِلَِّ  َفِعْندَ  الد  اللطيف من ، ك  ُّْالنساء/ ﴾َواآلِخَرةِ  الد 
ا٠باء للا ا٢بسُب أم يعامل عباده ابللطف الظاىر كالباطن ُب رفق كرأفة من حيث يعلموف كمن 

ٍنظىًر األىٍعلىى( عن النيب )ص(حيث ال يعلموف  التوحيد : )٘بىَّلىى ٣ًبىٍلًقًو ًمٍن غىٍّبً أىٍف يىكيويفى يػيرىل كىىيوى اًبٍلمى
ٍلقىٍهرً  األىٍشيىٍاءً  نى مً  : )ابىٍفى ٕ٘ٔف هنج الببلغة خطبة، ْٓص اٍ  كىاٍلقيٍدرىةً  ٥بىىاٍ  ابى نىتً  ،عىلىيػٍهى  ًمٍنوي  االىٍشيىٍاءي  كىابى

٣ٍبيضيوعً  : ىىٍل رىأىٍيتى رىبَّكى فػىقىٍاؿى )نػيويره أىٗبَّ أىرىاٍهي ؟( أم ىو نوره ٲبؤل وسئل )ع( ًإلىٍيًو(  كىالرُّجيويعً  لىوي  ابى
أٌما الٌنور فبل ٛبسك بو عْب كال ٰبٌده نظر فكيف ييرل ىذا الوجود تيرل ُب نور أنواره ا٤بوجودات ، 

ًة اٍلعىيىٍافً  األىٍبصىٍاري  تػىرىهي  : )ٓبىٍ وعن اإلماـ الصادؽ )ع(الٌنور ؟   ، اإًلٲٍبىٍافً  ًٕبىقىاًٍئقً  اٍلقيليويبي  رىأىٍتوي  كىلىًكنٍ  ، ٗبيشىٍاىىدى
  .ّّ/ْالبحار (معركؼ بغّب تشبيو، اًبلنٍَّاسً  يػيقىٍاسى  كىالى  اًب٢بٍىوىٍاسً  ييٍدرىؾي  الى 

 ُىوَ ﴿: إٌف أبصار البشر كحواٌسهم كإدراكهم الذىِب خلقت ٥بم ليزاكلوا خبلفتهم ُب األرض فائدة
، أنشأكم لعمراف األرض كالنفوس ، كإدراؾ آاثر  ُٔىود/ ﴾ِفيَها َواْستَػْعَمرَُكمْ  اأَلْرضِ  ِمنْ  أَنَشَأُكمْ 

فهم ٓب يوىبوا القدرة على إدراؾ الذات اإل٥بية بل ٓب يدركوا  الوجود اإل٥بي ُب ا٣بلق كا٤بخلوقات
ف غرر ،  ٖٓاإلسراء/ ﴾َقِليبلً  ِإالَّ  اْلِعْلمِ  ِمنْ  ُأوتِيُتمْ  َوَما َربِّ  َأْمرِ  ِمنْ  الر وحُ  ُقلْ ﴿الركح الٍب فيهم 

َا ِإىَل  ، ةٌ َنِضرَ  يَػْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ ﴿رىبَّوي(  عىرىؼى  فػىقىدٍ  نػىٍفسىوي  عىرىؼى  : )مىنٍ الكم ،  ِّ-ِِالقيامة/ ﴾َنِظَرةٌ  َربِّ
ًضرىةه( أم مسركرة مبتهجة  يػىٍوـى القيامة أم كيجيوهه  َا )ِإىَل )انى ببصّبة القلب ال ببصر العْب  َنِظَرٌة( َربِّ

ٍا ،  َعتْ  ُأُذفٌ  َوالَ  رََأتْ  َعْيٌ  َفبلَ )أك( إٔب نور رهبا نعيم رهبا ا١بميل ا٤بدىش ُب ا١بٌنة الٍب ًفيػٍهى  َوالَ  مسَِ
 َأِرِن  َربِّ  قَاؿَ ﴿انظرة ، فهي من ىذه الناحية انظرة ، كمثلو قوؿ موسى  َبَشرٍ  قَػْلبِ  َعَلى َخَطرَ 
: اإلدراؾ أعمق اإلدراؾ غري الرؤية  األَْبَصاُر( ُتْدرُِكوُ  )ال ُّْاألعراؼ/ ﴾تَػَراِن  َلنْ  قَاؿَ  ِإلَْيكَ  أَنظُرْ 

:  والرؤيةوقوؼ على كنو الشيء كمعرفة حقيقتو كاإلحاطة بو ، من الرؤية ، ألف اإلدراؾ ىو ال
ا٤بعاينة الظاىرية كقد تكوف الرؤية ببل إدراؾ ، فا تعأب ٯبوز أف يرل ابلبصّبة من غّب إدراؾ أك 

 )ال: ٤باذا قاؿ  سؤاؿإحاطة ، فاإلنساف عجز عن رؤية ركحو فكيف ال يعجز عن رؤية ربٌو؟ 
كٓب يقل )ال يدركو شيء( كخٌص األبصار بعدـ إدراكو مع أنٌو ال يدركو شيء ألف  (األَْبَصارُ  ُتْدرُِكوُ 

األبصار ىي رؤية العيوف الٍب ترل ظواىر األشياء كال ترل حقائقها كلكنها ال تدرؾ نفسها أم ال 
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ـي ىى األكٍ  وي الي نى تػى  الى ): )ف التوحيد(ٙٛٔف هنج الببلغة خطبة .تدرؾ سٌرىا كجوىرىا  وي ٮبىي وى تػى  تػى الى ، كى هي رى دٌ قتي فػى  ا
 يدي حً وٍ )التػى ف غرر الكم:  (وي سَّ مى تى فػي  مَّ األيدى  وي سي مى لٍ  تػى الى ، كى وي سَّ حً تى اٌس فػى وى ا٢بى  وي كي ري دٍ  تى الى ، كى هي رى وٌ صى تي فػى  ني طى الفً 
 (.سً فٍ النػى  اةي يى حى 

 ﴾ثِؾَلِْظٍ ػٌََُِْْْْ ؤََٗب ًََٓب كَؼََِْْيَب َِِٔػَ ًََْٖٓ كَِِنَلَِْوِ ؤَثْظَوَ كََْٖٔ هَثٌُِّْْ ِْٖٓ ثَظَبئِوُ عَبءًَُْْ هَلْ﴿ - ٗٓٔ
: الدالئل الباىرة كالبينات الواضحة كالرؤية العقبلنية  الَبَصاِئرُ  : للقلب كالبصر للعْب ، الَبَصاِئرُ 

على كجود للا ككحدانيتو، قد جاءتكم ا٢بجج القاطعة الٍب تبصركف هبا ا٥بدل من الضبلؿ كٛبيزكف 
باطل ، كالقرآف الكرٙب كٌلو بصائر ألٌف فيو تبياف لكل شيء كتفصيل كٌل شيء كما هبا بْب ا٢بق كال

َها( َعِميَ  َوَمنْ  َفِلنَػْفِسوِ  أَْبَصرَ  )َفَمنْ فٌرط للا فيو من شيء ، فهو بصائر انفذة ُب ا٤بشاعر   فَػَعَليػْ
للاي افمن أبصر ا٢بق كآمن ك  يده  غىًِبٌّ  ستقاـ فلنفسو أبصر كإايىا نفع ، كى فػىعىلىى نفسو  عىًميى  كىمىنٍ  ٞبًى

عمي كإاٌيىا ضرَّ ابلعمى ، أم فمن بصر فلم يتبٌصر كزجر فلم ينزجر كبْب لو ا٢بق فما إنقاد لو 
كالنيب )ص( ليس  ْبَِفيٍظ( َعَلْيُكمْ  َأنَ  )َوَمافإ٭ٌبا مضرٌة عماه عليو كعرٌب عنو ابلعمى عنو تقبيحان لو 

ٰبفظ أعمالكم كال موكبلن بكم ألجربكم على اإلٲباف كإ٭با  على الناس برقيب كال حافظ كال ككيل
  .ىو بشّب كنذير، كللا سبحانو ىو ا٢بفيظ كالرقيب

َا َفذَكِّرْ ﴿ ، كىذا داللة أف ا٤بكلفْب  ِِ-ُِالغاشية/ ﴾مبَُسْيِطرٍ  َعَلْيِهمْ  َلْستَ  ، ُمذَكِّرٌ  أَْنتَ  ِإمنَّ
داية التشريعية اإل٥بية الٍب تضيف إٔب بصّبة اإلنساف ا٥ب -ٔفائدة :  .٨بّبكف ُب أفعا٥بم غّب ٦بربين

التكوينية بصائر كمنافذ جديدة ضخمة ييعرؼ من خبل٥با مسّبة اإلٲباف كا٢بق كالسعادة ، دكف أف 
رب على اإلختيار ، ىذه البصائر الكثّبة تبْب ا٢بق ك٘بعلو للقلب ٗبنزلة الشمس لؤلبصار ٤با  ٯبي

ية كالرشاد ، إٌف للا تعأب أعطى لكٌل عبد بصّبة لقلبو يبصر هبا شتملت عليو من مقومات ا٥بداا
عتمد على إدراؾ بصّبتو نفع نفسو كمن اا٢بقائق كما أعطى بصران لقالبو يبصر بو األعياف فمن 

 ﴾رالص ُدو  ِف  الَِّت  اْلُقُلوبُ  تَػْعَمى َوَلِكنْ  األَْبَصارُ  تَػْعَمى ال فَِإنػََّها﴿عميت بصّبتو أم عمي قلبو 
َها َأَساءَ  َوَمنْ  َفِلنَػْفِسوِ  َصاِلاً  َعِملَ  َمنْ ﴿كقولو   -ٕ .، فبل يضرُّ إاٌل نفسو ْٔا٢بج/  ﴾فَػَعَليػْ

يستفاد من اآلية أف  -ٖ .ُْْ/ٕٕالبحار اٍلقىٍلًب( عىمىى اٍلعىمىى : )شىرُّ  عن النيب )ص(  ، ُٓا١باثية/
 )َبَصاِئرُ  -ٗيكتفى ابلظن كاإلتباع األعمى.  العقائد ا٢بقة البد أف تستند إٔب اليقْب كالرباىْب كال

رٌبكم الذم راٌبكم كتفٌضل عليكم كرىٌب أركاحكم كأجسادكم كىذَّب نفوسكم لتصل إٔب رَبُِّكْم(  ِمنْ 
  .ْٓاألنعاـ/ ﴾الرَّْْحَةَ  نَػْفِسوِ  َعَلىربُكم  َكَتبَ ﴿درجات الكماؿ كىذا من رٞبتو 

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ ُِوٌٍَّْ ًَُِنُجَِّْنَوُ كَهٍَْذَ ًََُِْوٌٌُُُا آَّبدِ ُٗظَوِّفُ ًًََنَُِيَ﴿ - ٘ٓٔ
نقل الشيء من حاؿ إٔب حاؿ أك إبدالو بغّبه ، أم نوٌضح اآلايت  : التصريف اآلََيتِ  تَصريفُ 

 .كنكٌررىا على أساليب ٨بتلفة لتتأثر هبا الٌنفوس كتؤمن كتستقيم على كافة مستوايهتا ُب الفهم
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للا اآلايت الدالة على ا٤بعا٘ب الرائعة الكاشفة عن ا٢بقائق الفائقة تصريفان : ككذلك ينوٌع املعىن
رتقى عن إدراؾ ا٤بخلوقْب إلثبات اإلٲباف ُب القلوب كهتذيب النفوس اكتنويعان بلغ من الركعة مبلغان 

،  َُّالنحل/ ﴾َبَشرٌ  يُػَعلُِّموُ  ِإمنََّا﴿البلـ للعاقبة كقولو  َدَرْسَت( )َولِيَػُقوُلواكتعليم مكاـر األخبلؽ 
تعلمت كقرأت كتب أىل الكتاب كجئت هبذا القرآف كليس بوحي  )َدَرْسَت(كليقوؿ ا٤بشركوف 

كلنوضح القرآف لقـو يعلموف  يَػْعَلُموَف( ِلَقْوـٍ  )َولِنُػبَػيَِّنوُ منزؿ كما زعمت كقد قالوا ىذا كذابن كزكران 
 ِمنْ  َونُػنَػزِّؿُ ﴿ا١بهالة فهم ُب ضبللة كعمى كقولو أنٌو من عند للا ا٢بق كاب٢بق فيتبعونو ، أٌما أىل 

 .ِٖاإلسراء/ ﴾َخَساراً  ِإالَّ  الظَّاِلِميَ  َيزِيدُ  َوال لِْلُمْؤِمِنيَ  َوَرْْحَةٌ  ِشَفاءٌ  ُىوَ  َما اْلُقْرآفِ 
 ﴾وًِِنيَأُُْشْ ػَْٖ ًَؤَػْوِعْ ىٌَُ بِالَّ بَُِوَ ال هَثِّيَ ِْٖٓ بَُِْْيَ ؤًُؽَِِ َٓب ارَّجِغْ﴿ - ٙٓٔ
شتغل بعبادة للا ااي دمحم القرآف الذم أكحاه للا ربك إليك كال تشغل قلبك كخاطرؾ هبم بل  )اتَِّبْع(

ستهزائهم ، فإذا كاف للا يؤكد على النيب استمر ُب الدعوة كالتبليغ كال تباًؿ بتكذيب ا٤بشركْب ك اك 
 وى يى بً نى  ثى عى بػى  )إٌف للاى اـ الصادؽ )ع(: عن اإلمابإلتباع كىو ا٤بتبع األكؿ فمعُب ذلك ا٣بطاب )لنا( 

ٍارىة( ايىٍ  كىًإ٠ٍبىًعيٍ  أىٍعًِبٍ  اٌيٍؾً إبً   ُبٍ الدًٌٍينً  كىكيلُّ ًبٍدعىةو أم إف ٓب نتبع فسوؼ نبتدع ،  ،ُّٖ/ِٗالبحار جى
ـى الدًٌٍينى ًمٍثلى اٍلًبدىًع( عن اإلماـ علي )ع(،  ضىبلىلىةه  ال  ُىَو( ِإالَّ  ِإَلوَ  )ال، ِٗصٖٕالبحار : )مىٍا ىىدى

ال تلتفت إٔب آرائهم كال  اْلُمْشرِِكَي( َعنْ  )َوَأْعِرضْ معبود حقٌّ إاٌل ىو سبحانو فبل شريك لو 
ستكبارىم كال ٘بهد نفسك ُب ٞبلهم على التوحيد فإ٭با مسؤكليتك الببلغ ا٤ببْب كالبٌد أف ايصدؾ 

لف أساليب التعامل مع ا٤بناؤين ٚبت -ٔفائدة : .أيٌب اليـو الذم يعلو ا٢بق كال يعلى عليو
، ككقولو  ّٔالفرقاف/ ﴾َسبلماً  قَاُلوا اجْلَاِىُلوفَ  َخاطَبَػُهمْ  َوِإَذا﴿ختبلؼ ا٢باالت كالظركؼ كقولو اب
، ٌٍب تقع ا٤بفاضلة بْب  ُْٗالبقرة/ ﴾َعَلْيُكمْ  اْعَتَدى َما مبِْثلِ  َعَلْيوِ  فَاْعَتُدوا َعَلْيُكمْ  اْعَتَدى َفَمنْ ﴿

 صركف يعلموف، كقـو عمي ال يعلموف.قوـو يب
  ﴾ثًٌٍََِِْ ػََِْْيِْْ ؤَْٗذَ ًََٓب ؽَلِْظبً ػََِْْيِْْ عَؼَِْنَبىَ ًََٓب ؤَشْوًٌَُا َٓب اَُِّوُ شَبءَ ًٌََُْ﴿ -ٚٓٔ

 علم كلكن إليو ٥بداىم اإلٲباف ختيارا منهم علم كلو للا مشيئة خبلؼ على يشركوف ال أهنم بٌْب 
كلو شاء للا  ، ٨بتارين بل مقهورين بو يؤمنوا أف للا يريد ال ، فأشركوا الشرؾ يارختاك  ٫براؼاال منهم

ىدايتهم ٥بداىم ابإلجبار فلم يشركوا كلكٌن للا خلق اإلنساف ٨بٌّب للهدل كالضبلؿ كىو مسؤكؿ 
 ال﴿ابإلكراه  ، كال ىداية ابإلجبار كال عقيدةِْالصافات/ ﴾َمْسُئوُلوفَ  ِإنػَُّهمْ  َوِقُفوُىمْ ﴿ختياره اعن 

ينِ  ِف  ِإْكَراهَ  َ  َقدْ  الدِّ  )َوَماكال حساب كال جزاء ابإلجبار  ِٔٓالبقرة/ ﴾الَغيِّ  ِمنْ  الر ْشدُ  تَػبَػيَّ
كما جعلناؾ رقيبان مهيمنان على أعما٥بم ٘بازيهم عليها كتدفع الضٌر عنهم  َحِفيظاً( َعَلْيِهمْ  َجَعْلَناؾَ 

 أم للتأكيد ، ا٤بعُب ُب متقاربتاف كالثانية األكٔب ا١بملة ِبوَِكيٍل( َعَلْيِهمْ  َأْنتَ  )َوَماكال موكبلن إبٲباهنم 
 اْمِرئٍ  ُكل  ﴿ كقولو لدعوتك رٌدىم ٰبزنك حٌب كالدنيوية الدينية كأمورىم أرزاقهم على ٗبوكل كلست
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 كىو معنه اإلعراض جاز لك ٤با عليهم حفيظان  أك ككيبلن  كنت لو .ُِالطور/ ﴾رَِىيٌ  َكَسبَ  مبَا
 ، عتقاداال حرٌية اآلية تقٌرر : فائدة .السابقة اآلية ُب اْلُمْشرِِكَي( َعنْ  )َوَأْعِرضْ  لقولو توضيح
 .الواسطة ىو )ص( كالرسوؿ الرابنية اب٥بداية مكلفوف كالٌناس
 هَثِّيِْْ بََُِ صَُّْ ػَََِٔيُْْ ؤَُّٓخٍ ٌَُُِِّ ىََّّنَّب ًَنَُِيَ ػٍِِْْ ْْوِثِـَ ػَلًْاً اَُِّوَ كَََُْجٌُّا اَُِّوِ كًُِٕ ِْٖٓ َّلْػٌَُٕ اَُّنَِّٖ رََُجٌُّا ًَال﴿ - ٛٓٔ

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ ًَبٌُٗا ثَِٔب كَُْنَجِّئُيُْْ َٓوْعِؼُيُْْ
أتديب إ٥بي رائع للنفس كتربية ٭بوذجية للمؤمنْب ، كىي أف ٙبرص أف ال ترد ا٣بطأ اب٣بطأ فتكوف 

، كاف ا٤بسلموف يسبوف أصناـ الكفار فيجيبهم الكٌفار بسب للا : ال تشتموا  َتُسب وا المثلو. 
عتداءن كجهبلن اتعأب، فنهى للا ا٤بؤمنْب عن سبًٌ أ٥بة الكافرين حٌب ال يسبوا للا رب العا٤بْب 

١بهلهم ْلٍم( عِ  )ِبَغرْيِ عتداءن : ظلمان كجهبلن كا )َعْدوًا(فيسبوا للا  ِعْلٍم( ِبَغرْيِ  َعْدواً  اّلِلََّ  )فَػَيُسب وا
ستخدامو ا: على أف النهي عن ا٤بنكر إذا أسيء  وفيو داللة .كسفاىتهم لعدـ معرفتهم بعظمة للا

فإنو يضر كال ينفع فيكوف معصية ٯبب تركها ، فإف كل ما يؤدم إٔب السوء فهو سوء كإف كاف 
 تىكيونيوا أىفٍ  أىٍكرىهي  : )ًإ٘بٌ )ع( قومان يسبوف أىل الشاـ فقاؿ عنوانو كظاىره خّب ، ٠بع اإلماـ علي

هنج اٍلقىٍوًؿ كىأىبٍػلىغى ُبٍ اٍلعيٍذًر(  ُب  أىٍصوىبى  كىافى  ،حىا٥بىيمٍ  كىذىكىٍرًبيٍ  أىٍعمىا٥بىيمٍ  كىصىٍفتيمٍ  لىوٍ  كىلىًكنَّكيمٍ  ،سىبَّاًبْبى 
(  ،: )سيبىٍابي اٍلميٍؤًمًن فيسيويؽه  عن النيب )ص(، َِٔالببلغة حكم ، َْٖٗالعماؿ خربكنز كىًقتىاٍليوي كيٍفره

إهٌنا سٌنة للا تعأب ُب البشر ُب أعما٥بم كأقوا٥بم كعاداهتم كأخبلقهم  َعَمَلُهْم( أُمَّةٍ  ِلُكلِّ  زَيػَّنَّا )َكَذِلكَ 
ا٤بوركثة كا٤بكتسبة ، إٌف للا تعأب خلق اإلنساف على حاؿ يستحسن معها ما أيتيو من أعماؿ 

ة كالناس كما ٰبٌبوف كما يبغضوف مذاىب شٌٌب، من كٯبرم عليو من عادات حٌب كلو كانت قبيح
  :ٰبٌبو قومو يبغضو آخركف كابلعكس كقولو

، ككىب اإلنساف عقبلن ٲبيز بو األعماؿ  ّْاألنعاـ/ ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َما الشَّْيطَافُ  ََلُمْ  َوزَيَّنَ ﴿
 ِحْزبٍ  ُكل  ﴿ان كقولو : ا٢بسنة كالقبيحة كلو خلقو على حاؿ يستقبح هبا ٝبيع أعمالو ٤با عمل شيئ

ختيارية بدكف جرب كال يعلم أف التزيْب أثر ألعما٥بم اال، كمن ىذا  ّٓا٤بؤمنوف/ ﴾َفرُِحوفَ  َلَدْيِهمْ  مبَا
إكراه، كنسب إٔب للا التزيْب ألنو مسبب األسباب ، فالسبب من اإلنساف كا٤بسبب ىو للا ، 

ية معتادة كعمل مألوؼ فهم ٰببوف عملهم كيركنو فصار التزيْب ألعماؿ األمم حالة مكتسبة كطبيع
ٝبيبلن فتكوف الطاعة ألىل اإلٲباف ٧بٌببة ٥بم ، كا٤بعصية ألىل الشيطاف ٧بٌببة ٥بم حٌب صار القبيح 

 بَػيَِّنةٍ  َعَلى َكافَ  َأَفَمنْ ﴿، كقولو ٖفاطر/ ﴾َحَسناً  فَػَرآهُ  َعَمِلوِ  ُسوءُ  َلوُ  زُيِّنَ  َأَفَمنْ ﴿ٝبيبلن ُب نظرىم 
 ﴾َىَدى ثَّ  َخْلَقوُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َأْعَطى الَِّذي رَبػ َنا﴿،  ُْدمحم/ ﴾َعَمِلوِ  ُسوءُ  َلوُ  زُيِّنَ  َكَمنْ  رَبِّوِ  نْ مِ 

 َواْلُفُسوؽَ  اْلُكْفرَ  ِإلَْيُكمْ  وََكرَّهَ  قُػُلوِبُكمْ  ِف  َوزَيػََّنوُ  اإِلَيَافَ  ِإلَْيُكمْ  َحبَّبَ  اّلِلََّ  َوَلِكنَّ ﴿،  َٓطو/
ٍب مصّبىم إٔب للا  يَػْعَمُلوَف( َكانُوا مبَا فَػيُػنَػبِّئُػُهمْ  َمْرِجُعُهمْ  َربِِّمْ  ِإىَل  )ثَّ ،  ٕا٢بجرات/ ﴾ َيافَ َواْلِعصْ 
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كعودهتم إليو فيجازيهم أبعما٥بم على ما يستحقوف كىو هبم عليم ، كىناؾ يعرؼ كلُّ إنساف 
)رىًحمى للاي  ف غرر الكم:، ارؾ شيئان حقيقتو الٍب كاف عليها من حقو أك ابطل كال يستطيع أف يتد

: ىو الشتم  السبالسب غّب اللعن كالرباءة ،  -ٔفائدة:  .كىٓبٍى يػىتػىعىدَّ طىٍورىهي( ،ًإٍمرًئن عىرىؼى قىٍدرىهي 
 اّلِلَُّ  يَػْلَعنْ  َوَمنْ ﴿: اإلبعاد عن رٞبة للا كالطٌرد منها كالسخط ُب غضب كزجر واللعنالقبيح ، 

السبُّ كسيلة مبتذلة تعمل كراىية فَػَيُسب وا(  ..َتُسب وا )ال -ٕ،  ِٓالنساء/ ﴾ َنِصرياً  وُ لَ  جتَِدَ  فَػَلنْ 
 كردكد أفعاؿ بغيضة ُب النفوس.

 ال عَبءَدْ بِمَا ؤََّٗيَب ُّشْؼِوًُُْْ بًََٓ اَُِّوِ ػِنْلَ آَّبدُ بََِّٗٔب هَُْ ثِيَب َُُْآِْنَُّٖ آَّخٌ عَبءَرْيُْْ َُئِْٖ ؤََّْٔبِٗيِْْ عَيْلَ ثِبَُِّوِ ًَؤَهٌََُْٔا﴿ - ٜٓٔ

 ﴾ُّآِْنٌَُٕ
لئن جاءهتم معجزة أك أمر  ِبَا( لَيُػْؤِمُننَّ  آيَةٌ  َجاَءتْػُهمْ  )لَِئنْ حلف كٌفار مكة أبغلظ األٲباف كأشٌدىا 

َا )ُقلْ قَبحوه أبف ٯبعل ٥بم جبل الصفا ذىبان ليؤمنن برسالتو كبنبوتو )ص( اخارؽ ٩با   تُ اآلَيَ  ِإمنَّ
( ِعْندَ  قل إ٭با ا٤بعاجز عند للا ال عندم ىو القادر على اإلتياف هبا دك٘ب ، فلو كاف صبلحكم  اّلِلَِّ

 )َوَماهبا ألنز٥با ، كقد ٛبٌُب ا٤بؤمنوف أف يستجيب للا لطلب الكافرين رغبة ُب إٲباهنم فجاء ا١بواب 
يكم أيها ا٤بؤمنوف لعلها إذا جاءهتم ال يصدقوف هبا كما يدر  يُػْؤِمُنوَف( ال َجاَءتْ  ِإَذا أَنػََّها ُيْشِعرُُكمْ 

 عندئذو ٯبب تعذيبهم كما فعلنا اب٤بكذبْب السابقْب )أك( أتركهم حٌب يتوب اتئبهم كىو األحسن.
 ﴾َّؼَْٔيٌَُٕ يِْْؿُـَْْبِٗ كِِ ًََٗنَهُىُْْ َٓوَّحٍ ؤًٍَََّ ثِوِ ُّآِْنٌُا َُْْ ًََٔب ًَؤَثْظَبهَىُْْ ؤَكْئِلَرَيُْْ ًَُٗوَِِّتُ﴿ - ٓٔٔ

تقليب األفئدة كاألبصار : الطبع كا٣بتم عليها أم كما يشعركم أان نقلب أفئدهتم عن إدراؾ ا٢بق 
  .ٍ(.)َونُػَقلِّبُ ٍبٌ إٌف  .فبل يدركونو كتقٌلب أبصارىم بوضوح ا٢بق فبل يبصركنو نتيجة عنادىم كطغياهنم

كلو جاءهتم ألف آية كآية ، كموقفهم معو كناية عن علم للا ٕبقيقتهم كإصرارىم على الضبلؿ حٌب 
كالعمو  يَػْعَمُهوَف( طُْغَياهِنِمْ  ِف  )َوَنَذرُُىمْ )ص( بعد أف أيتيهم اب٤بعجزات الباىرات كموقفهم من قبل 

يتخبطوف كنَبكهم ُب ضبل٥بم يتخبطوف كيَبددكف متحّبين كقد  يَػْعَمُهوفَ للقلب كالعمى للعْب ، 
م أ أقمنا صحاب ىول كليس طبلَّب ىداية ، فرسوخهم ُب الطغياف الذم ىو غاية ا٢بجة عليهم إهنَّ

الكفر كالعصياف ىو سبب تقليب القلوب كاألبصار كا٣بتم عليها فبل يفقو القلب )كال يدرؾ 
العقل( كال تبصرة البصّبة ككأ٭با ال ترل العْب ، كىكذا الذم ال ينفعو ا٥بدل تضره الضبللة ، 

سند أ: كإ٭ٌبا فائدة .ه الشك ، كالذم ال يريد الرٞبن يريده الشيطافكالذم ال ينفعو اليقْب يضرٌ 
بسبب طغياهنم صار  ، أم ا٣بالق التقٌلب إٔب نفسو لبياف سننو ا٢بكيمة ُب ربط ا٤بسببات أبسباهبا

كال تبصر ا٢بقائق ، كىكذا األسباب تؤدم إٔب  تقليب القلوب كاألبصار كا٣بتم عليهما فبل تفقو
.النتائج
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 انثامه مه انقزآن انكزيم انجزء
 

 اَُِّوُ َّشَبءَ ؤَْٕ بِالَّ ُُِْآِْنٌُا ًَبٌُٗا َٓب هُجُالً شَِْءٍ ًََُّ ػََِْْيِْْ ًَؽَشَوَْٗب أٌَُْْرََ ًًََََِّٔيُْْ أَُْالئٌَِخَ بَُِْْيِْْ َٗيَُّْنَب ؤََّٗنَب ًٌََُْ﴿ - ٔٔٔ

 ﴾َّغْيٌََُِٕ ؤًَْضَوَىُْْ ًٌَََُِّٖ
 ﴾ِبَا َليُػْؤِمُننَّ  آيَةٌ  َجاَءتْػُهمْ  لَِئنْ ﴿ا٤بشركْب ُب حلفهم الفاجر حْب أقسموا  ىذا بياف لكذب

قَبحوه من آية كاحدة من اآلايت ، بل آتيناىم ا، كلو أننا ٓب نقتصر على إيتاء ما َُٗاألنعاـ/
قَبحوا ا )ص( كمااألعاجيب كنزلنا إليهم ا٤ببلئكة كأحيينا ٥بم ا٤بوتى فكلموىم كأخربكىم بصدؽ دمحم 

ُ( َيَشاءَ  َأفْ  ِإالَّ  قُػُببلً  َشْيءٍ  ُكلَّ  َعَلْيِهمْ  )َوَحَشْرنَ  كٝبعنا ٥بم كٌل شيء من ا٣ببلئق نوعان نوعان عياانن  اّلِلَّ
: من ا٤بقابلة أم ٝبعنا كٌل صنف أمامهم قبالتهم فشهدكا ٥بم كٌل شيء بًلسىٍافي  والُقبلكمشاىدة، 

ٍاًف اٍلمىقى  ٓب يؤثر شيء من ذلك من  لِيُػْؤِمُنوا( َكانُوا )َماٍاًؿ أم أقمنا ٥بم القيامة ا٢بٍىٍاًؿ أىٍك بًًلسى
أف األمر ٗبشيئة للا أبف يلجئهم  ََيَْهُلوَف( َأْكثَػَرُىمْ  )َوَلِكنَّ إستجابتهم  كالغرض التيئيس من إٲباهنم 

، ٰبسبوف أف ُْٓآؿ عمراف/ ﴾ّلِِلَِّ  ُكلَّوُ  اأَلْمرَ  ِإفَّ ﴿إٔب اإلٲباف بك ابلقوة كىذا خبلؼ ا٢بكمة 
، كليس األمر كذلك ، كإ٭با ال ٌب شاءكا كفركا كمٌب شاءكا آمنوااإلٲباف أبيديهم كالكفر إبرادهتم كم

يؤمن منهم إاٌل من أراد اإلٲباف فيهديو للا لو كيوفقو ، كال يكفر إاٌل من يريد الكفر فيخذلو للا 
باب كا٤بسببات، كاألسباب يصنعها اإلنساف كيضلو على ضوء ما يريد ، على ضوء قانوف األس

كا٤بسببات من للا على ضوء األسباب تكرٲبان لئلنساف، فيكوف ا١بٍىزىٍاءي ًمٍن ًجٍنًس اٍلعىمىٍل، كإرادة للا 
  .كقدره كقضائو ٧بيط ابلبشر ُب كلًٌ األحواؿ

 اْلَعَذابِ  َصاِعَقةُ  فََأَخَذتْػُهمْ  اَْلَُدى َعَلى َمىاْلعَ  فَاْسَتَحب وا فَػَهَديْػَناُىمْ  ََثُودُ  َوَأمَّا﴿كقولو  -ٔ: فائدة
 ا٥ٍبيدىل ًمنٍ  إٕبىَّ  كىلىٍيسى  كىميبػىلًٌغنا دىاًعينا : )بيًعٍثتي عن النيب )ص(، ُٕفصلت/ ﴾َيْكِسُبوفَ  َكانُوا مبَا اَْلُوفِ 
ٍيسى لىكى ًمنى لى كقولو ) ،ْٔٓنز العماؿ خربك  شىٍيءه( الضَّبلىؿً  ًمنٍ  ًإلىٍيوً  كىلىٍيسى  ميزىيًٌننا إٍبًليسي  كىخيًلقى  ،شىٍيءه 

كأكثر ا٤بسلمْب ٯبهلوف أف إٲباف ا٤بشركْب يتوقف على نزكؿ معجزة  -ٕ ُِٖآؿ عمراف/( اأٍلىٍمًر شىٍيءه 
فيطمعوف ُب إٲباهنم، كلكن ا٢بقيقة أف ا٤بؤمن أبم دليل قاطع يتحقق إٲبانو، كغّب ا٤بؤمن لو أيتيو 

يات فتقع ُب ، فيكوف معو الٌنقاش ُب البديهيرضى أبم دليل خارؽ أبلف دليل كدليل ال يؤمن كال
َا َلَقاُلوا يَػْعُرُجوَف، ِفيوِ  َفظَل وا السََّماءِ  ِمنْ  َِبِبً  َعَلْيِهمْ  فَػَتْحَنا َوَلوْ ﴿أشكل ا٤بشكبلت كقولو   ِإمنَّ

 .ُٓ-ُْا٢بجر/ ﴾َمْسُحوُروفَ  قَػْوـٌ  ََنْنُ  َبلْ  أَْبَصارُنَ  ُسكَِّرتْ 
 شَبءَ ًٌََُْ ؿُوًُهاً اُْوٌٍَِْ ىُفْوُفَ ثَؼْغٍ بََُِ ثَؼْؼُيُْْ ٌُّؽِِ ًَاُْغِِّٖ اإلٌِِٗ شََْبؿِنيَ ػَلًُّاً َٗجٍِِّ ٌَُُِِّ عَؼَِْنَب ًًََنَُِيَ﴿ - ٕٔٔ

 ﴾َّلْزَوًَُٕ ًََٓب كَنَهْىُْْ كَؼٌَُِهُ َٓب هَثُّيَ
ككذلك قضت مشيئة ا٣بالق جٌل  : معُب كاسع يشمل أشرار كفسقة اإلنس كا١بن ، أم َشَياِطيَ 

( اإِلنسِ  )َشَياِطيَ كعبل كسٌنتو أف جعل لك أعداء كجعل لكٌل نيب أعداء  ٦بتمعْب على غاية  َواجلِْنِّ
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، كجعل كٌل من يغرم الناس  ْٖالطور/ ﴾ِبَِْعُيِنَنا فَِإنَّكَ  رَبِّكَ  ِلُْكمِ  َواْصِبْ ﴿خسيسة ماكرة كاحدة 
فهو من شياطْب اإلنس ا٤بتعاكف مع شياطْب ا١بن كيستجيب ابلباطل كيزكقو على أنو حق 

لوساكسهم، فهم ٱبططوف لكل عداكة كبغضاء ، كشياطْب اإلنس ينفذكف ، كىكذا يقف ىؤالء ُب 
كجو الدعاة إٔب ا٥بداية كيعملوف على ٧باربتها ُب طرح الشائعات كالشبهات إلضبلؿ الناس ككضع 

اإلصبلحية ، كإذا أتمل ا٤بؤمن ىذه ا٢بقيقة ٓب يعد ٱبشى من  العثرات كالعراقيل ُب مسّبة األنبياء
ىذه األساليب ا٤بلتوية كيعمل على إحباطها كىذا ما يعرٌب عنو بسٌنة تنازع البقاء بْب ا٢بق كالباطل 

، كىكذا ينتصر ا٢بق بقوة  ّٖالقصص/ ﴾ِلْلُمتَِّقيَ  َواْلَعاِقَبةُ ﴿الٍب تدعو إٔب الوعي كالتنافس كا١بهاد 
نتشر الضبلؿ ، كىكذا يكوف لكل ٭بركد ادتو على الباطل ، كبذلك تنتشر ا٥بداية من حيث إرا

 َوَلوْ ﴿، ٕالرعد/ ﴾َىادٍ  قَػْوـٍ  ِلُكلِّ ﴿إبراىيم كلكٌل فرعوف موسى كلكٌل معاكية علي كلكٌل يزيد حسْب 
ُهمْ  النَتَصرَ  اّلِلَُّ  َيَشاءُ  ُلوَ  َوَلِكنْ  ِمنػْ بتليناؾ اي دمحم ابألعداء  ا، كىكذا  ْ/دمحم ﴾بِبَػْعضٍ  بَػْعَضُكمْ  لِيَػبػْ
كىُبٍ  ،بتلينا من قبلك من األنبياء لنكشف عن سنة حقيقية تقوؿ: ُبٍ اٍلًمحىًن ًمنىحه ًمنى للاً اكما 

ٍارًًه ًمًكٍاًرـه  ًٍة ًىبىٍاةه  ،كىُبٍ اٍلمىشىقٍَّاًت ًخبػٍرىٍاته  ،اٍلمىكى اٍ  ،كىُبٍ اٍلميعىٍاانى ٍ ًبدى ٍا اٍلكىرىٍامىٍاتي كىُبٍ اٍلبىبلىايى ٍتػيهى   .ايىٍته هًنىٍاايى
ٍهي ٧بىٍشيوَّةه ًبكىرىٍامىاٍتًًو األىبىًديىةي عن اإلماـ الصادؽ )ع( (  ،: )ًإفَّ بىبلىايى كى٧ًبىنيوي مىٍوريثىةي ًرضىٍاهي كىقػيٍربيوي كىلىٍو بػىٍعدى ًحٍْبو

لوحي ىو اإلعبلـ ا٣بفي ا٣بادع إذا  : يوسوس ، كايُوِحي بَػْعٍض( ِإىَل  بَػْعُضُهمْ  )يُوِحي ،ََِ/ٖٕالبحار
كاف من الشيطاف ، كاإلعبلـ ا٣بفي ا٥بادم إذا كاف من الرٞبن ، يوسوس بعض الشياطْب من 
اإلنس كا١بن لبعضهم ُب كضع ا٣بطط ا١بهنمية كيتبادلوف بينهم سران لئبل يعرؼ الناس شيئان عن 

 ِللَِّذينَ  َأْولَِياءَ  الشََّياِطيَ  َجَعْلَنا نَّ إِ ﴿أعما٥بم حٌب ينفذكا خططهم كاملة ُب ضبلؿ الناس كفسادىم 
  . ِٕاألعراؼ/ ﴾يُػْؤِمُنوفَ  ال

: خداعان، يوسوسوف ابلكبلـ ا٤بزخرؼ ا٤بزين ا٤بعسوؿ ا٣بادع الذم ُغُروراً  ُغُرورًا( اْلَقْوؿِ  )زُْخُرؼَ 
 ﴾ُمْهَتُدوفَ  أَنػَُّهمْ  َوََيَْسُبوفَ  يلِ السَّبِ  َعنْ  لََيُصد ونَػُهمْ  َوِإنػَُّهمْ ﴿ظاىره يغر كيسر كابطنو يضر كقولو 

لى إبليس ابإلنس شياطْب ييضلوهنم فإذا إلتقى شياطْب اإلنس بشياطْب ، قاؿ مقاتل : ككَّ  ّٕالزخرؼ/
ضلل أنت صاحبك بكذا ككذا فذلك أا١بن قاؿ أحدٮبا لصاحبو إ٘ب أضللت صاحيب بكذا ككذا، ف

(  ًإٔبى  بػىٍعضيهيمٍ  )ييوًحي كلو شاء للا ما عادل ىؤالء أنبياءىم كلكن  فَػَعُلوُه( َما رَب كَ  اءَ شَ  )َوَلوْ بػىٍعضو
 أَنْػُتمْ  َما َعَلى اْلُمْؤِمِنيَ  لَِيَذرَ  اّلِلَُّ  َكافَ  َما﴿قتضت ىذا الببلء كقولو احكمة للا كسٌنتو كفلسفتو 

إتركهم كما يدبركنو من  يَػْفتَػُروَف( َوَما )َفَذْرُىمْ ،  ُٕٗآؿ عمراف/ ﴾الطَّيِّبِ  ِمنْ  اْْلَِبيثَ  ََيِيزَ  َحَّتَّ  َعَلْيوِ 
َنا اْلَببلغُ  َعَلْيكَ  فَِإمنََّا﴿ا٤بكائد فإف للا كافيك كانصرؾ عليهم ،  فائدة:  .َْالرعد/ ﴾الَِْسابُ  َوَعَليػْ

كما أٌف  -ٕفهو من غيب للا كنؤمن بو ألٌف القرآف أثبتو كالعقل ال ينفيو ،  )شياطي اجلن( -ٔ
ا٤بشهد  -ٖ . ا٢بقًٌ كالباطل )كذلك( ىناؾ صراع اإلرادات كحوار ا٢بضاراتىناؾ صراعان بْب
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من  ،القرآ٘ب ا٢بركي الذم يرسم طبيعة ا٤بعركة الطويلة بْب ا٢بق كالباطل ُب خطٌة مقٌررة كمدبٌرة
شياطْب اإلنس كا١بن تبْب ىذا ا٤بكر ا٣بطّب على ضخامتو ك٘بمع القول الشر العا٤بية عليو ، يبدك 

ق مقٌيد كمغلوؿ ا٢بركة ، كمقابل ذلك كعي ا٤بؤمنْب ليعرفوا طبيعة ا٣بطٌة ا٤باكرة كمشهد إحاطة أف ا٢ب
 يُرِيُدوفَ ﴿مشيئة للا ، فليمضوا ُب طريقهم يبنوف ا٢بق ُب كاقع ا٣بلق بعد بنائو ُب نفوسهم كقلوهبم 

 ِّالتوبة/ ﴾اْلَكاِفُروفَ  َكرِهَ  َوَلوْ  نُورَهُ  يُِتمَّ  َأفْ  ِإالَّ  اّلِلَُّ  َوأيََْب  ِبَِفْػَواِىِهمْ  اّلِلَِّ  نُورَ  يُْطِفُئوا َأفْ 
 ﴾ًَُِزَظْـََ بَُِْْوِ ؤَكْئِلَحُ اَُّنَِّٖ ال ُّآِْنٌَُٕ ثِبٓفِوَحِ ًََُِْوْػٌَْهُ ًََُِْوْزَوِكٌُا َٓب ىُْْ ُٓوْزَوِكٌَُٕ﴿ - ٖٔٔ

من الشيطاف( قلوب الكفرة  : كلتميل كتسمع إٔب ىذا القوؿ ا٤بزخرؼ )الباطل السابق)َولَِتْصَغى(
الذين ال يصدقوف ابلعآب اآلخر ، فالشيطاف يدخل إٔب نفوسهم بسبب عدـ إٲباهنم ابآلخرة 

كلّبضوا هبذا الباطل الذم ظاىره يغر كابطنو يضر ببل ٕبث  )َولِيَػْرَضْوُه َولِيَػْقرَتُِفوا َما ُىْم ُمْقرَتُِفوَف(
: ف غرر الكمما ىم مكتسبوف من اآلاثـ كال يضٌركف إاٌل أنفسهم ،  كليكتسبوا)َولِيَػْقرَتُِفوا( كال ٙبقيق 

لي النًٌقىٍم( ، أٌما الذين ينظركف إٔب عواقب األمور فيعلموف بطبلهنا  اٍنىوي اًبٍلمىعىٍاًصٍي تػيعىجًٌ )٦بيىٍاىىرىةي للًا سيٍبحى
كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اَللًَّ ) كقولو  .فبل تغرهٌنم تلك الزخارؼ كىم الذين يؤمنوف ابآلخرة كيعملوف عليها

 ُالطبلؽ/( فػىقىٍد ظىلىمى نػىٍفسىوي 
بةَ َّؼٌََُِْٕٔ ؤََّٗوُ ُٓنَيٌٍَّ ِْٖٓ ؤَكَـَْْوَ اَُِّوِ ؤَثْزَـِِ ؽٌََٔبً ًَىٌَُ اَُّنُِ ؤَٗيٍََ بٌَُُِْْْْ اٌُِْزَبةَ ُٓلَظَّالً ًَاَُّنَِّٖ آرَْْنَبىُْْ اٌُِْزَ﴿ - ٗٔٔ

 ﴾كاَل رٌٌَََُّٖٗ ِْٖٓ أُُْْٔزَوَِّٖ هَثِّيَ ثِبُْؾَنِّ
أم قاضيان بيِب كبينكم كا٢بكم أبلغ من ا٢باكم ،  )َحَكماً(اإلستفهاـ إنكارم ، أىفػىغىيػٍرى للًا أطلب 

ُغوَف َوَمْن كللا ىو من يستحق التحاكم إليو فهو ال يقضي إاٌل اب٢بق كقولو  ﴿َأَفُحْكَم اجْلَاِىِليَِّة يَػبػْ
 )َوُىَو الَِّذي أَنَزَؿ ِإلَْيُكْم اْلِكَتاَب ُمَفصَّبًل(،  َٓا٤بائدة/ّلِلَِّ ُحْكمًا ِلَقْوـٍ يُوِقُنوَف﴾ َأْحَسُن ِمْن ا

: موضحان ا٢بق كالباطل كا٢ببلؿ كا٢براـ ، كالقرآف كاؼو ُب أمر الٌدين مغنو عن غّبه ببيانو  )ُمَفصَّبًل(
ان ا٥بدل من الضبلؿ كا٢بق من الباطل كفيو كىو الذم أنزؿ إليكم القرآف موضح كتفصيلو لؤلشياء ،

تبياف لكل شيء ، كتفصيل كلًٌ شيء كما فٌرط للا فيو من شيء ، كالذم فيو كلُّ إحتياجات 
﴿َواّلِلَُّ يَػْقِضي ِِبْلَقِّ اإلنساف الَببوية كال برىاف أجلى من برىانو فما أعظمو من كتاب إ٥بي كقولو 

: عن النيب )ص(،  َِغافر/ِو ال يَػْقُضوَف ِبَشْيٍء ِإفَّ اّلِلََّ ُىَو السَِّميُع اْلَبِصرُي﴾ َوالَِّذيَن َيْدُعوَف ِمْن ُدونِ 
ئىان أىٍفضىلى ٩بَّاى أيٍعًطيٍ  يػٍ ان أيٍعًطيى شى ان كىعىظَّمى صىًغيػٍرىان !(  ،)مىٍن أىٍعطىٍاهي اٍلقيٍرآفى فػىرىأىل أىفَّ أىحىدى فػىقىٍد صىغَّرى عىًظٍيمى

()َوالَّ ، ُّصِٗالبحار َناُىْم اْلِكَتاَب يَػْعَلُموَف أَنَُّو ُمنَػزٌَّؿ ِمْن رَبَِّك ِِبْلَقِّ كىم علماء اليهود  ِذيَن آتَػيػْ
كالنصارل يعلموف حق العلم أف القرآف حق كينطق اب٢بق كنزؿ اب٢بق كيدعو للحق لتصديقو ما 

، كماشٌك كال إفَبل الرسوؿ )ص( كاإلفَباء : الشاٌكْب  اْلُمْمرَتِينَ  )َفبل َتُكوَننَّ ِمْن اْلُمْمرَتِيَن(عندىم 
ا١بدؿ العقيم ، ال تشكٌن اي دمحم أف أىل الكتاب يعلموف أف القرآف حق كأنك ٧بق ُب رسالتك ، 
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فَباء كالشك كا١بدؿ العقيم القائم على كا٣بطاب ىنا للنيب كمعناه لؤلمة أم لكل من يتأتى منو اال
للنيب )ص( يدؿُّ على ضخامة ما كاف يلقاه من الكيد ا١بهل كا٥بول ، كلكن ىذا توجيو كأمثالو 

ستهزاء كما كاف يعانيو منهم ككيف يشك النيب )ص( كىو يرل ملكوت كالتكذيب كالعناد كاال
ًٍيًِبٍ كىاٍلقىمىرى ُبٍ يىسىٍارًمٍ  للًا لىٍو كىضىعيويٍا الشٍَّمسى ُبٍ ٲبى ٍا عىلىى أىٍف أىتٍػريؾى  ،السماكات عياانن كىو القائل )كى ىىذى

﴿لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك﴾ األىٍمرى مىٍا تػىرىٍكتيوي أىٍك أىٍىًلكن ديكينىوي( كهني النيب عن الشك ككقولو 
، كاف  ّيوسف/﴿َوِإْف ُكنَت ِمْن قَػْبِلِو َلِمْن اْلَغاِفِلَي﴾ ، التأكيد عليو من ابب التحذير منو  ٓٔالزمر/

 عن سبيل تغيّب اجملتمع ١بهلو هبا ، ككاف النيب دمحم )ص( يقوؿ للٌناس النيب )ص( قبل القرآف غافبلن 
أان بشره مثلكم أحاسب كأعاقب كأم إنساف يشك أك يكذًٌب آبايت للا إذا أان شككت ككٌذبت ، 
كىذا األسلوب من أبلغ األساليب كأ٪بحها ُب الٌدعوة إٔب ا٢بق الذم تتساكل فيو ٝبيع الناس كقولو 

ُكْم َلَعَلى ُىًدى َأْو ِف َضبلٍؿ ُمِبٍي﴾ ﴿َوِإنَّ أَ  نَػَنا ،  ِْسبأ/ْو ِإَيَّ ﴿تَػَعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء بَػيػْ
َنُكْم﴾  ، كالنيب ٧باؿ أف يٌتبع ىول ٨بلوؽ كال ْٖا٤بائدة/﴿َوال تَػتَِّبْع َأْىَواَءُىْم﴾ ،  ْٔآؿ عمراف/َوبَػيػْ

و كأفعالو سٌنة تتبع كميزاف يقاس بو ا٢بق كالعدؿ ، كلو يقوؿ إاٌل ا٢بق كال يتساىل فيو ، كيف كأقوال
َناَؾ َلَقْد ِكْدَت تَػرَْكُن إفَبض أف ٨بادعان حاكؿ أف ٱبدع الرسوؿ )ص( فا يسٌدده  ﴿َوَلْوال َأْف ثَػبػَّتػْ

 .ْٕاإلسراء/ِإلَْيِهْم َشْيئاً َقِليبًل﴾ 
 ﴾جَلٍَِّ ٌََُِِِٔبرِوِ ًَىٌَُ أََُِّْغُ اُْؼًََُِِْْرََّٔذْ ًََِِٔخُ هَثِّيَ طِلْهبً ًَػَلْالً ال ُٓ﴿ - ٘ٔٔ

ستوفت كلمة ربك ابإلسبلـ ككبلمو البليغ ُب القرآف على كجو ال ٲبكن فيو اكٛبت كلمة للا ك    
مطلقان ُب ٝبيع أقوالو ، كُب  )ِصْدقاً(ستوفت غاية الكماؿ كالتماـ اٗبعُب  )َوَتَّْت(الزايدة كالنقصاف، 

مطلقان ُب ٝبيع أفعالو كفيما  )َوَعْداًل(، صدقان ال يشوبو كذب كال أيتيو ابطل أبدان  أخباره كمواعيده
عن اإلماـ علي قضى كقٌدر ، كما فيو من األمر كالنهي كا٢برمة كاإلابحة كا٢بكم مبِب على العدؿ ، 

( )ع( ـي اٍلعىٍآبٍى َؿ ِلَكِلَماتِِو(نة ابقية فهو جينة كاقية كجى  ،ّٖصٖٕالبحار : )العىٍدؿي أىسىٍاسه ًبًو قػىوىٍا  )ال ُمَبدِّ
ال مغّبًٌ ٢بكمو كال راد لقضائو كال ٱبلف ا٤بيعاد بعدما كانت تسّب دىران طويبلن ُب مدارج التدريج ، 
نبوة بعد نبوة كشريعة بعد شريعة ألنٌو ال مبٌدؿ لكلمات للا ، فإذا بنيت كلمات للا كحكمو على 

ُ ََيُْكُم ال ُمَعقَِّب ِلُْكِمِو﴾ الذم ال ٱبالطو ظلم  ا٢بق كلو كٛبت على العدؿ ا٤بطلق ،  ُْالرعد/﴿َواّلِلَّ
ستولت على العدؿ ٝبيعو استوفت ا٢بق كلو ك ا، كىي إذ  ِٕالكهف/﴿َوال ُيْشِرُؾ ِف ُحْكِمِو َأَحدًا﴾ 

فلن يلحقها تبديل كال تعديل كال ٙبويل ، كال يصيبها عارض من عوارض التحريف ، كإذا كانت 
ايت للا على ىذا التماـ كالكماؿ فهي إذان قائمة بسلطاهنا على ا٢بياة بكل تطوراهتا ال تنقضها آ

َؿ ستمرار ا٤بعارؼ ا٢بديثة كالعلـو ا٤بعاصرة كال ٚبالفها الكشوفات العلمية الٍب تقع اب )ال ُمَبدِّ
فوظ ٕبفظ للا حٌب هناية كلمات للا القرآف ال تبديل كال تغيّب ٰبدث ُب القرآف فهو ٧ب  ِلَكِلَماتِِو(
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الذم يسمع كٌل ما يقوؿ ا٤بتقولوف على كلمات للا ُب ٝبيع )السَِّميُع(  )َوُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم(العآب 
تطلق  فائدة : )َكِلَمُة رَبَِّك( .كيعلم ما ٱبفوف كما يعلنوف )اْلَعِليُم(األحواؿ ُب السر كالعبلنية ، 

٤بوضوع كيقاؿ كتب أحده كلمة أك قاؿ كلمة أم خطب خطبة كألقى الكلمة على ا١بملة ككحدة ا
﴿َوَلَقْد َسبَػَقْت َكِلَمتُػَنا ِلِعَباِدَن اْلُمْرَسِلَي ، ِإنػَُّهْم ٧باضرة ، قالوا كلمة التوحيد كتوحيد الكلمة كقولو 

ىر قدرتو ، ، كٝبيع ا٤بوجودات ىي كلمات للا ألهنا مظا ُِٕ-ُُٕالصافات/ََلُْم اْلَمنُصوُروَف﴾ 
َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ َرُسوُؿ اّلِلَِّ وََكِلَمُتوُ ﴿كإطبلؽ على عيسى )ع(  ،  ُُٕالنساء/﴾ ِإمنَّ

ستوفت ، فهي كافية كافية كصلت إٔب حد ال ٰبتاج معها إٔب شيء ا: َتَّْت : كعدان ،  َكِلَمتُػَنا
﴿َوَتَّْت َكِلَمُة رَبَِّك من الصدؽ كالعدؿ كقولو  خارج عنها ، فهي كافية ُب اإلعجاز كُب غاية التماـ

 .ُّٕاألعراؼ/اْلُْسىَن َعَلى َبِِن ِإْسَرائِيَل مبَا َصبَػُروا﴾ 
 ﴾ٌََّٕقْوُطُ ًَبِْٕ رُـِغْ ؤًَْضَوَ َْٖٓ كِِ األَهْعِ ُّؼٌُِِّىَ ػَْٖ ٍَجَِِْ اَُِّوِ بِْٕ َّزَّجِؼٌَُٕ بِالَّ اُظََّّٖ ًَبِْٕ ىُْْ بِالَّ﴿ - ٙٔٔ

أصحاب  إٌف أكثر الناس تغلب عليهم أىواؤىم ، كتستوٕب عليهم نزعات الشر كالضبلؿ ، كإف
ستقامة ، ىم قلة كإهنم لو إتبعوا الكثرة لكثرهتا لضلوا مع الضالْب ، ا٥بدل كالتقول كالوعي كاال

، ككذلك كلُّ كىكذا ا٣بّب قليل ُب أىلو كثّب ُب مضمونو، كإف الشر كثّب ُب أىلو قليل ُب ٧بتواه 
﴿ُقْل ال نفيس ىو قليل الكمية كثّب الكيفية ، ككلُّ خبيث كاتفو ىو كثّب الكمية قليل القدر 

)ِإْف يَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْف ُىْم  ََُا٤بائدة/َيْسَتِوي اْْلَِبيُث َوالطَّيُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َكثْػَرُة اْْلَِبيِث﴾ 
الكثرة من الضالْب ٤باذا ؟ ألهٌنم ال يٌتبعوف ا٤بنطق الدقيق كالتفكّب السليم  فهذه ِإالَّ ََيُْرُصوَف(

ا٤بستقيم، كال يقـو ضبل٥بم إاٌل على أكىاـ كتوافو األفكار كيستند على األىواء كالظنوف كالنزكات 
وف ، كىم يكذبوف على يكذبوف ٱٌبمن )ََيُْرُصوَف(،  ِٖالنجم/﴿َوِإفَّ الظَّنَّ ال يُػْغِِن ِمْن اْلَقِّ َشْيئًا﴾ 

: كىو ا٢بكم على الشيء ببل علم كاألخذ بو ببل برىاف كىو  ََيُْرُصوفَ أنفسهم ٖبداع أنفسهم ، 
﴿قُِتَل اْْلَرَّاُصوَف، الَِّذيَن ُىْم ِف َغْمَرٍة َساُىوَف﴾ ضرب من ا٤بقامرة كىو منهي عنو ُب اإلسبلـ 

 .ُُ-َُالذارايت/
إاٌل ىذه اآلية لكفى هبا دليبلن على فضل اإلسبلـ حيث رفعت  لو ٓب يكن ُب القرآف -ٔ :فائدة 

ستقامة فوؽ كلمة أىل العلم كالوعي ككضعت ا١بهل كاإلتٌباع األعمى ، كجعلت أىل العلم كاال
: على أنو ال ًعربة ُب معرفة دين للا  ف اآلية داللة -ٕ،  )َوِإْف ُىْم ِإالَّ ََيُْرُصوَف(األرض الضالْب 

كالقرآف  -ٖعتبار فيو اب٢بجة كالربىاف ، ثرة ١بواز أف يكوف ا٢بق مع األقل ، كإ٭با االابلقلة كالك
. .ال يؤمنوفك ، ال يعلموف  ِّْالبقرة/﴿َأْكثَػَر النَّاِس ال َيْشُكُروَف﴾ الكرٙب يذـ الكثرة العامة فقاؿ 

كيعتمد على الكمية كىذا يبطل نظاـ الدٲبقراطية ا٢بديثة الٍب تعتمد على الكثرة كغلبة األصوات ، 
دكف الكيفية كالنوعية ، كتبقى ا١باىلية ىي ا١باىلية مهما كثر أتباعها الضالوف ، كمهما ٙبٌسن 
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ثٍػرىةى اًب٢بٍىقًٌ أىٍنصىفي  ثٍػرىًة ظىلىميويهي كىمىٍن زىاٍنػيويٍا الكى ويهي !( الشكل كخبث ا٤بضموف ، قيل : )مىٍن زىاٍنػيويٍا ا٢بٍىقَّ اًبٍلكى
كما عية أفضل من الكثرة الكمية ، كإ٭با ا٢بق كالباطل ال يعرفاف ابلكثرة كالقلة كإ٭با إذف الكثرة النو 

ف هنج ، ّأمإب ا٤بفيد ص )ًإٍعًرٍؼ ا٢بٍىقَّ تػىٍعًرٍؼ أىٍىلىوي ، كىًإٍعًرٍؼ اٍلبىٍاًطلى تػىٍعًرٍؼ أىٍىلىوي( : ورد اإلماـ علي )ع(
ةو : )الى تىٍستػىٍوًحشيويٍا ُبٍ طىرً ٕٔٓالببلغة خطبة ٍل ًلًقلًَّة أىٍىًلًو ، فىًإفَّ النٍَّاسى قىٍد ًإٍجتىمىعيويٍا عىلىى مىاًٍئدى  ٍيًق ا٥ٍبيدى

اٍ  بػىعيهى ٍا طىًوٍيله( قىًصيػٍره  شى  .كىجيويعيهى
 ﴾بَِّٕ هَثَّيَ ىٌَُ ؤَػَُِْْ َْٖٓ َّؼَُِّ ػَْٖ ٍَجِِِْوِ ًَىٌَُ ؤَػَُِْْ ثِبُُْٔيْزَلَِّٖ﴿ - ٚٔٔ

ىتدل ا أعلم ٕبقيقة العباد أعلم ابلفريقْب ٗبن ضٌل عن سبيل الرشاد كٗبن إف ربك الذم راٌبؾ اي دمحم
إٔب طريق ا٥بدل كالسداد ، كىو ا٤بهيمن على ا٤بسّبة البشرية كىي حقيقة ٛبنح مسّبة ا٢بق قوة 

ُتْصَرُفوَف﴾  ﴿َفَماَذا بَػْعَد اْلَقِّ ِإالَّ الضَّبلُؿ فََأنَّ كثبااتن، كما ٘بعل الضعف كالوىن ُب مسّبة الضالْب 
ختياره الضبلؿ كاإلضبلؿ من فعل العبد كابُب اآلية داللة على أف  -ٔ:  فائدة،  ِّيونس/

: ٤باذا أىل ا٥بدل متأخركف بعكس أىل الضبلؿ ؟ ألهنم ضعفاء جهبلء  سؤاؿكٰباسب عليو ، 
ف غرر و ، ٠بامعٌقدكف متخاذلوف متفرقوف ٓب يكن بعضهم أكلياء بعض ، كٓب ٰبققوا من ا٥بدل إاٌل 

ٍل مىٍن يػىٍغًلبيوي ا٥ٍبىوىٍل(: )كىٍيفى يىٍستىًطٍيعي ا٥ٍبي الكم البٌد من قاعدة لتقرير ما ىو ا٢بق كما ىو  -ٕ؟ دى
الباطل، كللا كحده ىو ا٢بق كىو الذم كضع ىذا ا٤بيزاف الدقيق ُب ا٤بهتدم كالضاؿ ُب ا٢بق 

َك ِبَِفَّ اّلِلََّ ُىَو اْلَق  َوَأفَّ َما َيْدُعوَف ِمْن َذلِ ﴿كالباطل كليس اجملتمع كليس القانوف الوضعي كقولو 
 .ِٔا٢بج/﴾ ُدونِِو ُىَو اْلَباِطلُ 

 ﴾كٌٌَُُِا َِّٓٔب مًُِوَ اٍُْْ اَُِّوِ ػََِْْوِ بِْٕ ًُنزُْْ ثِأَّبرِوِ ُٓآِْنِنيَ﴿ - ٛٔٔ
)ِإْف  رعي اإلسبلمي( سم للا على الذبيحة اللة حٌب ٰبل أكلها ابلتذكية )الذبح الشاكجوب ذكر 

﴿َوال ََتُْكُلوا ممَّا لَْ يُْذَكْر جتناب ما حٌرمو التزاـ ٗبا أحٌلو للا ك ٗبنهج للا فعليكم اال ُكنُتْم ُمْؤِمِنَي(
رَّمة  ُُِاألنعاـ/اْسُم اّلِلَِّ َعَلْيِو َوِإنَُّو َلِفْسٌق﴾  ﴿َوَيُِل  ََلُْم ، فهو غّب مذكى فيكوف ميتة كىي ٧بي

ـُ َعَلْيِهْم اْْلََباِئَث ﴾ الطَّيِّ  : )مىٍا نػىهىى للاي عىٍن شىٍيءو ًإالَّ كىأىٍغُبى ف غرر الكم،  ُٕٓاألعراؼ/َباِت َوَُيَرِّ
ٍارًـً أيضاً و فيو عىٍنوي( ،  ٍاًرـٍ( ، اً : )ًمٍن أىٍحسىًن اٍلمىكى : )ًإفَّ للاى عىزَّ كىجىلَّ حىرَّـى  عن النيب )ص(ٍجًتنىٍابي اٍلمىحى

( ا١بٍى  ان غيذًٌمى اًب٢بٍىرىاٍـً : )مىٍن أىكىلى ليٍقمىةن ًمٍن حىرىاٍـو ٓبٍى تػيٍقبىٍل لىوي صىبلىةه وعنو )ص(، ْٗتنبيو ا٣بواطر صنَّةى جىسىدى
لىةن( ىذه األحكاـ تؤكد الشخصية ا٤بستقلة لؤلمة  -ٔفائدة:  ،ِٔٔٗكنز العماؿ خرب  أىٍربىًعٍْبى لىيػٍ

عم اإل٥بية التوحيد ، كتبعدىا عن خرافات ا٤بشركْب كتذكرىا ابلناإلسبلمية ، كتربط سلوكها بعقيدة 
ٍرأىًة  عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٕ، الوفّبة لتقـو بشكرىا ًة ًمنى اٍلمى بًٍيحى  ةي مى لً سٍ مي ػال: )٨بتصر( )ٯبىيويزي أىٍكلي الذَّ

ٍبًح اإًلٍسبلىًمٍي( : قاؿ  أسباب النزوؿ -ٖ ،ِّْ/ُْنمواىب الرٞب كىاٍلغيبلىـي اٍلميٍستػىٍوًفٍْبى ًلشيريكيًط الذَّ
ا٤بشركوف للمؤمنْب إٌنكم تزعموف أٌنكم تعبدكف للا فما قتلو للا )يريدكف ا٤بيتة( أحقُّ أف أتكلوه ٩با 
قتلتم أنتم فنزلت اآلية ، كىكذا يلبسوف ا٢بق ابلباطل ألفَّ للا سبحانو  ىو الذم حٌدد أجل ىذه 
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سم للا عليها إهٌنا حرمة صٌحية أك معنوية االٍب ٓب يذكر السبب ُب حرمة أكل الذابئح  -ٗ .كتلك
فبل تغفلوا عما ل أخبلقية كركحية ليكوف من ا٤بؤمنْب الصا٢بْب الذاكرين كال يكوف من الغافلْب )

يىٍاةي اٍلقيليويًب( كعدـ ذكر للا قسوهتاف غرر الكم( ، يغفل عنكم كأيضان ظاىر اآلية  .: )ُبٍ الذًٌٍكًر حى
ا٢براـ )من اللحـو الٍب ٓب يذكر أبف اإلٲباف شرط ٢بٌلية األكل من ىذه الذبيحة ، أم األكل  ييشعر

ضطراب ُب الفكر كالسلوؾ ، كمن اعتقاد ك سم للا عليها( تعمل موانع اإلٲباف كتصنع ٚبلخل ُب االا
: )قىٍد ميًلئىٍت اءُب يـو عاشور ألعدائو  قاؿ اإلماـ السي )ع(ستقامة على منهج للا كما ٌٍب ٛبنع اال

)  .ٖصْٕٓبار األنوار بيطيوينيكيٍم ًمنى ا٢بٍىرىاٍـً
ػْـُوِهْرُْْ بَُِْْوِ ًَبَِّٕ ًََٓب ٌَُُْْ ؤَالَّ رَإًٌُُِْا َِّٓٔب مًُِوَ اٍُْْ اَُِّوِ ػََِْْوِ ًَهَلْ كَظَََّ ٌَُُْْ َٓب ؽَوََّّ ػٌََُِْْْْ بِالَّ َٓب ا﴿ - ٜٔٔ

 ﴾ىٌَْائِيِْْ ثِـَْْوِ ػٍِِْْ بَِّٕ هَثَّيَ ىٌَُ ؤَػَُِْْ ثِبُُْٔؼْزَلًََِّٖضرِياً َُُْؼٌَُِِّٕ ثِإَ
ستفهاـ تعجيب لئلنكار أم كما ا٤بانع لكم من أكل ما ذٕبتموه أبيديكم أك ما ىو مذبوح على ا

شركط التذكية الشرعية كىي قطع األكداج األربعة كتكوف ا١بوزة ُب الرأس كالتوجو للقبلة كحد 
( ا السكْب كذكر ـَ سم للا عليو عند ذٕبو فتقوؿ )ًبٍسًم للًا ًكللاي أىٍكبػىري )َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرَّ

ـُ َولَُْم كقد بٌْب لكم ربكم ا٢ببلؿ كا٢براـ ككٌضح لكم ما ٰبـر عليكم من  َعَلْيُكْم( َتُة َوالدَّ ﴿اْلَميػْ
ضطرار، ستثناء عند االفاال )ِإالَّ َما اْضطُِرْرمُتْ ِإلَْيِو(،  ّئدة/ا٤با.﴾ .اْْلِنزِيِر َوَما ُأِىلَّ ِلَغرْيِ اّلِلَِّ ِبوِ 

( كقولو كاال َر َِبٍغ َوال َعاٍد َفبل ضطرار يقٌدر بقدره )الضَّريٍكرىٍاتي تػيبػىٍيحي اٍلمىٍحضيويرىٍاتي ﴿َفَمْن اْضطُرَّ َغيػْ
ببل حجة كال برىاف ، كإف كثّبان  اِئِهْم ِبَغرْيِ ِعْلٍم()َوِإفَّ َكِثريًا لَُيِضل وَف ِبَِْىوَ ،  ُّٕالبقرة/ِإْثَ َعَلْيِو﴾ 

من ا١بهبلء اجملادلْب ليضلوف الناس بتحرٙب ا٢ببلؿ كٙبليل ا٢براـ بغّب شرع للا بل ٗبجرد األىواء 
اكزين حدكد للا أىٍعلىمي علمان اتمان اًبٍلميٍعتىًدينى اجمل )ِإفَّ رَبََّك ُىَو َأْعَلُم ِِبْلُمْعَتِديَن(كالشهوات كا٤بصاّب 

عتداء على حقوقهم فيحللوف كٰبرموف بدكف دليل شرعي كقولو اكزين حدكد الناس إبضبل٥بم كاالكاجمل
عتدل على حدكد للا ا، كفيو كعيد كهتديد ٤بن  َُٗالبقرة/﴿َوال تَػْعَتُدوا ِإفَّ اّلِلََّ ال َيُِب  اْلُمْعَتِديَن﴾ 

ُب اآلية إشارة إٔب  -ٔ: فائدة .ِِٗالبقرة/ فَُأْولَِئَك ُىْم الظَّاِلُموَف﴾ ﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّلِلَِّ كالٌناس 
: )أىٍجرىؤيكيٍم  عن النيب )ص(ٙبرٙب القوؿ ُب الدين بغّب علم كال ٯبوز اإلتباع األعمى كتعطيل العقل ، 

ًت نػىٍفسىكى كىًإٍف أىفٍػتىٍاؾى اٍلميٍفتػيويفى( ٍستػىفٍ اً : ) وعنو )ص(، ٖٕٔ/ٕالبحار عىلىى اٍلفىتػٍوىل أىٍجرىؤيكيٍم عىلىى النٍَّاًر( 
دلت اآلية الكرٲبة على أٌف األصل ُب األشياء كاألطعمة اإلابحة إالٌ ما  -ٕ. ٜٖٖٜٕكنز العّماؿ خب 

)فدىٍع مىٍا ييرًيٍػبيكى ًإٔبى مىٍا الى  عن النيب )ص(:، كرد التحرٙب منها ، كإذا كقع ٌشك بْب أنٌو حبلؿ أك حراـ
كمن الورع الوقوؼ  ّْتنبيو ا٣بواطر ص (وً يً فً  عى قى يػى  أفٍ  كي وشى ى يي مى ا٢بى  ؿى وٍ ( حى ٌرؾى ى )ٙبى رعى  نٍ مى ، فى ييرًيٍػبيكى 

 عند الشبهات.
 ﴾ًَمَهًُا ظَبىِوَ اإلِصِْْ ًَثَبؿِنَوُ بَِّٕ اَُّنَِّٖ ٌََِّْجٌَُٕ اإلِصَْْ ٍَُْغْيًََْٕ ثَِٔب ًَبٌُٗا َّوْزَوِكٌَُٕ﴿ - ٕٓٔ

: كل قبيح ُب  اإِلثِْ نْب من أنفسهم األٌمارة ابلسوء كمن دنياىم ا٣بٌداعة الغركر ، اآلية ٙبذير للمؤم
اللغة ، كما حٌرمو للا ُب الشرع ، كللا ٓب ٰبٌرـ على عباده إاٌل ما كاف ضاران كأغُب الٌناس عنو كٓب ٯبعل 
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: َِبِطُن اإِلثِْ ا٢براـ علنان ،  : ىو الواضح الذم ال ٱبطئو فهم كالذم يرتكب ظَاِىَر اإِلثِْ ا٢باجة إليو ، 
)َذُروا( :  املعىن .الذم ٲبكن أف ٰبجب كجهو بشيء من ا٣بداع كالتمويو أم يرتكب ا٢براـ سران 

تركوا ا٤بعاصي ظاىرىا كابطنها ، سرُّىا كعبلنيتها صغّبىا ككبّبىا ُب القوؿ كالعمل ، مثاؿ : األكل ا
اإلث ؾ الفرائض كعمل الفساد كالزٗب كالظلم إٍب ظاىر ، سم للا عليو إٍب ابطن ، كتر ا٩با ٓب يذكر 

: ما يرتكب ُب القلب كُب النية  اإلث الباطن: ما يرتكب أبعضاء ا١بسم كا١بوارح ، ك الظاىر
، فكلُّ  ٫براؼ عن خط التوحيد كطاعة للا ، ىو السقوط ُب اإلٍب سواء كاف عقائداين أك فكراين اكالعـز

ا٤بتعلقة ٕبقوؽ للا أك ٕبقوؽ الناس ، ككثّب من الناس ٱبفى عليهم كثّب من  أك قوليان أك عمليان أك
. .ا٤بعاصي الباطنة كالًكرب كالعجب كا٢بسد كا٢بقد كتدبّب ا٤بكائد الضارٌة للناس كالرايء كسوء ا٣بلق
 .ىي آاثـ خفية تقٌسي القلب ك٘بفف الركح كتقلق النفس كتغتاؿ اإلٲباف دكف أف أيخذ حذره منها

)دىٍع مىٍا عن النيب )ص(: شتباه ا: ترؾ كافة اآلاثـ من ٝبيع جهاهتا إذا حصل ملقصود من اآليةوا
ف هنج الببلغة  ، ِٕٕٗكنز العماؿ خرب( ً  وي تي كٍ رى تػى  يءو شى  دي قٍ فػى  دى ٘بىً  نٍ لى  كى فإنَّ  ييرًيٍػبيكى ًإٔبى مىٍا الى ييرًيٍػبيكى 

يػٍره ًمٍن ريكيوًب : )أىٍمًسٍك عىٍن طىرًيقو ًإذىٍا ًخٍفتى ضى ٖٔكتاب رىًة الضَّبلىًؿ خى يػٍ بللىتىو ، فىًإفَّ اٍلكىفَّ ًعٍندى حى
)ِإفَّ الَِّذيَن  .األىٍىوىٍاًؿ( ، كىذا يتطٌلب معرفة معاصي القلب كالبدف كالعلم بذلك كاجبان على ا٤بكٌلف

يكتسبوف كيرتكبوف، ًإفَّ الًَّذينى يىٍكًسبيوفى اإًلٍٍبى :  يَػْقرَتُِفوفَ  َيْكِسُبوَف اإِلْثَ َسُيْجَزْوَف مبَا َكانُوا يَػْقرَتُِفوَف(
ُب ظاىره كابطنو ، ُب القوؿ كالعمل صغّبه ككبّبه ُب سرًٌه كعبلنيتو ، النفسي كا٤بادم أك مع النفس 

ًر ا١ٍبًنىاٍيىًة سواء أكاف العقاب ماداين أك معنواين مباشران  أك غّب أك مع الغّب سىييٍجزىٍكفى اٍلًعقىٍابى عىلىى قىدى
ٍستىخىفَّ ًبًو اً : )أىشىدُّ الذُّنيوًب مىٍا  عن اإلماـ علي )ع(مباشر العاجل ُب الدنيا أك اآلجل ُب اآلخرة ، 

تعبّب بليغ يشّب أف اإلنساف يسعى  )َيْكِسُبوَف اإِلْثَ(كقولو  -ٔفائدة: ، ّْٔ/ّٕالبحارصىاًحبيوي( 
جتهد لكسب اإلٍب الذم يضر اح األجر لكسب األمواؿ لّببح ، كا١باىل ا٤بسكْب بدؿ أف يرب

﴿َفبل َتْدُع َمَع اّلِلَِّ ِإََلًا آَخَر فَػَتُكوَف ِمْن اْلُمَعذَِّبَي﴾ كقولو   -ٕ .نفسو فخسر من ٝبيع الوجوه
﴿َوَمْن َأْعَرَض َعْن ،  ُٕا١بن/﴿َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْكُو َعَذاًِب َصَعدًا﴾ ،  ُِّالشعراء/

: الضيق ا٤بعنوم كالقلق النفسي كاألرؽ الليلي !  الضنك،  ُِْطو/ِري فَِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َضنكًا﴾ ِذكْ 
كثّب من الٌناس ا٤بؤمنْب يعرفوف اإلٍب الظاىر كلكن ٱبفى عليهم اإلٍب الباطن ، معاصي القلب فعليهم 

 معرفتها كا٢بذر منها ! 
اٍُْْ اَُِّوِ ػََِْْوِ ًَبَِّٗوُ َُلَِْنٌ ًَبَِّٕ اُشََّْبؿِنيَ ٌَُُْؽٌَُٕ بََُِ ؤًََُِْْبئِيِْْ ُُِْغَبكًٌُُُِْْ ًَبِْٕ  ًَال رَإًٌُُِْا َِّٓٔب َُْْ ُّنًَْوْ﴿ - ٕٔٔ

 ﴾ؤَؿَؼْزٌُُٔىُْْ بٌَُِّْْٗ َُُٔشْوًٌَُِٕ
عليو أك ٓبٍى ييٍذكىٍر سم غّب للا اكىالى أتىٍكيليوا أيها ا٤بؤمنوف ٩بٌا مات فلم تذٕبوه ، ٩بٌا ذبح لغّب للا أك ذكر 

ًإفَّ( البلـ للتوكيد على حرمتو ، لىًفٍسقه : ٤بعصية )َوِإنَُّو َلِفْسٌق( )اٍسمي اَللًَّ عىلىٍيًو عمدان دكف سهوان 
ف ،  ُالطبلؽ/﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّلِلَِّ فَػَقْد ظََلَم نَػْفَسُو﴾ كخركج عن طاعة للا ك٘باكز حدكده 
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ٍر اٍسمي اَللًَّ عىلىٍيًهٍا كٓب تتقيد بشركط الذبح حرمة ذ اآلية داللة بيحة غّب ا٤بسلمْب ألهنا ٓبٍى ييٍذكى
﴿َأْو ِفْسقاً ُأِىلَّ ِلَغرْيِ اّلِلَِّ ِبِو﴾ كقولو   )َوِإنَُّو َلِفْسٌق( /سورة األنعاـ( ،ٜٔٔ)راجع اآلية اإلسبلمية ا٤بعركفة 

ٌرمو للا ىو فسق ُب ذاتو كيؤدم إٔب الفسق ستباحة ىذا األكل ا٢براـ الذم حا، إف  ُْٓاألنعاـ/
على نفسو كعلى غّبه كلو آاثر سلبية على القلب كالنفس كعلى الفرد كاجملتمع ، كيساعد على 

)َوِإفَّ الشََّياِطَي لَُيوُحوَف ِإىَل َأْولَِياِئِهْم نسبلخ من اإلٲباف كلو بعد حْب ا٣بركج من الدين ، كاال
: يوسوسوف ، ليخدعوف ، ٙبذير للمؤمنْب لَُيوُحوَف د ابلشياطْب أابلسة اإلنس ، كا٤برا لُِيَجاِدُلوُكْم(

٩با يراكدىم عليو أىل الضبلؿ كا٤بتسا٧بْب ُب الدين ليشٌوىوا حقيقتو كنزاىتو ليخدعوا البسطاء من 
ا ﴿َوقَػيَّْضنَ الٌناس كٯبادلوهنم بو ُب حل ىذا كحرمة ىذا، من إٰباءات الشياطْب ككساكسهم كقولو 

ُ ، فهذا ا٢بكم ىو حكم للا  ِٓفصلت/ََلُْم قُػَرَنَء فَػَزيػَُّنوا ََلُْم َما بَػْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم﴾  ﴿َواّلِلَّ
﴿َوَلْو اتػََّبَع اْلَق  َأْىَواَءُىْم َلَفَسَدْت السََّمَواُت َواأَلْرُض﴾ ،  ُْالرعد/ََيُْكُم ال ُمَعقَِّب ِلُْكِمِو﴾ 

ستحبلؿ اهتديد شديد ٤بن يطيع أكلياء الشيطاف من  )َوِإْف َأَطْعُتُموُىْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكوَف( ،ُٕا٤بؤمنوف/
﴿َوزَيََّن ََلُْم الشَّْيطَاُف َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾ ا٢براـ كساعدٛبوىم على أابطيلهم ًإنَّكيٍم ًإذان ًمثٍػليهيٍم مشركْب 

، كمن حق ا٤بؤمن ذم البصّبة ُب دينو أال  ِٓدمحم/َوَأْمَلى ََلُْم﴾  ﴿الشَّْيطَاُف َسوََّؿ ََلُمْ  ّْاألنعاـ/
٨بالفة الدين ُب تشريعاتو  -ٔ: فائدة .سم للا عليو أك ال أيكل ٩با فيو شبهةاأيكل ٩با ٓب يذكر 

،  ٖٓبقرة/ال﴿َأفَػتُػْؤِمُنوَف بِبَػْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَف بِبَػْعٍض﴾ عمبلن يؤدم إٔب الشرؾ ُب ا٢بكم كقولو 
بىةي اًبلدًٌٍيًن أىٍعظىمي اٍلمىصىاًٍئًب(ف غرر الكم تشّب اآلية إٔب حرمة الذبيحة غّب اإلسبلمية  -ٕ .: )اٍلميًصيػٍ

الوحي إلقاء ا٤بعُب إٔب الٌنفس  لَُيوُحوفَ  -ٖألهنا ٓب يتقيد ذإبها ابلشركط اإلسبلمية للذابحة اللة 
: إٌف الفسق مذمـو عقبلن ألنٌو خركج عن طاعة  تدؿ اآلية ()الفسق -ٗمع ا٣بفية بطريقة اإل٥باـ. 

﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّلِلَِّ فَػَقْد ظََلَم نَػْفَسُو﴾ للا ك٘باكز ٢بدكده كىو مناؼو ٢بق العبودية  
 .ُالطبلؽ/
َ ؤًَََْٖٓ ًَبَٕ َْْٓزبً كَإَؽَْْْْنَبهُ ًَعَؼَِْنَب َُوُ ٌُٗهاً َّْٔشِِ ثِوِ كِِ ﴿ - ٕٕٔ اُنَّبًِ ًََْٖٔ َٓضَُِوُ كِِ اُظَُُِّٔبدِ ٌََُْْ ثِقَبهِطٍ ِٓنْيَب ًَنَُِيَ ىُِّّٖ

 ﴾ ٌَُِِْبكِوَِّٖ َٓب ًَبٌُٗا َّؼٌََُِْٕٔ
َناُه( : اب١بهل كاإل٢باد  )َمْيتاً( ابلعلم كاإلٲباف ، تصٌور اآلية طبيعة اإلٲباف اب٢بياة ا٤بعنوية ، )فََأْحيَػيػْ

عنوم ، إهٌنا صورة تشبيهية ٦بازية لتجسيم حقيقة متحركة ُب صورة موحية كطبيعة الضاؿ اب٤بوت ا٤ب
مؤثرة دقيقة كعميقة ٥با دالالهتا الركحية كالفكرية كالَببوية ، حقيقة تذاؽ ابلتجربة فهي أكرب من أف 

لب ستذكقها فعبلن ، إٌف ىذه العقيدة تنشئ ُب القاتصٌورىا الكلمة كالعبارة فبل يعرفها حقان إاٌل من 
حياة ، كالكافر منقطع عن ىذه ا٢بياة ! ىذا مثل ضربو للا سبحانو للمقارنة بْب ا٤بؤمن كغّب ا٤بؤمن 
)الكافر( كا٤بقارنة بْب ا٢بياة كا٤بوت كالنور كالظلمات شٌبو للا تعأب ا٤بؤمن اب٢بي الذم لو نوره 
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ريقْب بوضوح ، فالكافر ميت يستعْب بو ، كشبو الكافر اب٤بتخٌبط ُب الظلمات ليظهر الفرؽ بْب الف
من جديد كعادت إليو ا٢بياة كإٲبانو نور ٲبشي بو ُب حياتو على  ثى عً معنواين بْب األحياء، فإذا آمن بي 

٫براؼ فهو كمن يتخبط ُب الظلمات يسّب على بصّبة من أمره ، كمن بقي على الكفر كالشرؾ كاال
بصّبة كافران فاسدان ضاالن ، فأحيا للا قلبو : من كاف ٗبنزلة ا٤بيت كاف أعمى ال املعىنغّب ىدل. 

)َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا ََيِْشي ِبِو ِف ابإلٲباف كأنقذه من التيو كمن حّبة الضبللة كمن ظلمات ا١بهالة 
عن كجعلنا مع تلك ا٥بداية نور الدراية الذم يتأمل بو األشياء فيميز بو بْب ا٢بق كالباطل ،  النَّاِس(

)َكَمْن َمثَػُلُو ِف ، ُٖٗ/ٖٕالبحارمي عىلَّمىوي للاي ًعٍلمى مىٍا الى يػىٍعلىٍم( لى مىٍن عىًملى ٗبىٍا يػىعٍ : ) النيب )ص(
َها( فهو  ،كىمىٍن ىو يتخبط ُب ظلمات ا١بهالة كحّبة الضبللة ال يفارقها  الظ ُلَماِت لَْيَس ِبَارٍِج ِمنػْ

﴿َوَمْن  كأيضان ٰبشر يـو القيامة أعمى معها من حاؿ إٔب حاؿ ال يعرؼ كيف ا٣ببلص كالنجاة ؟ 
)َكَذِلَك زُيَِّن ِلْلَكاِفرِيَن َما  ،  ِٕاإلسراء/َكاَف ِف َىِذِه َأْعَمى فَػُهَو ِف اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضل  َسِبيبًل﴾ 

كل جاىل ٔبهلو يرل األمور على غّب موازينها الصحيحة كمعايّبىا الدقيقة فّبل   َكانُوا يَػْعَمُلوَف(
ن ٥بم أعما٥بم كيزينها ُب قلوهبم ا سًٌ ﴿َوزَيََّن ََلُْم ٣بّب شرٌان ، كيرل الشٌر خّبان ، فلم يزؿ الشيطاف ٰبي

 .ّْاألنعاـ/الشَّْيطَاُف َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾ 
ستحسنوىا كرأكىا حقان كصارت عقيدة ُب قلوهبم كصفة راسخة ُب نفوسهم ، فلذلك رضوا ٗبا احٌب 

اإلٲباف ىدل كنور كال إٲباف مع ضبلؿ كظبلـ كشتاف  -ٔ : فائدة .كالقبائحىم عليو من الشر 
بينهما، فا٤بؤمنوف تساموا ابإلٲباف كفهموا ا٢بياة بشكلو صحيح على أٌف ىذا الوجود أكرب من ظاىره 
ا٤بشهود، كخلقوا من جديد ، فهم ٪بـو المعة ُب كسط ليل دامس ، أما الكافركف فيلفهم الظبلـ 

عنهم الَباب  فى شً ضبلؿ فبل يرفعوف أبصارىم إٔب النور ، مثلهم كمثل دكد األرض إذا كي كأيخذىم ال
﴿الشَّْيطَاُف َسوََّؿ ََلُْم نكمشوا كدخلوا ٙبت الَباب مرة اثنية كال ٰببوف نور الشمس اتضايقوا ك 

َن ِلْلَكاِفرِيَن َما َكانُوا )َكَذِلَك زُيِّ ، كىكذا الذم ال تنفعو ا٥بداية تضره الغواية  ِٓدمحم/َوَأْمَلى ََلُْم﴾ 
َناُه( -ٕ .يَػْعَمُلوَف( ا٢بياة كا٤بوت كا٤بشرؽ كا٤بغرب ، اإلٲباف حياة كالكفر موت كٮبا  )َمْيتًا فََأْحيَػيػْ

ستقامة فهو حياة ، كالكفر طريق شرٌو كظبلـ فهو موت، اطريقاف ٨بتلفاف اإلٲباف طريق خّبو كىدل ك 
ؤمنوف بعثوا ابإلٲباف كخلقوا خلقان جديدان بو فهم أشبو بشموع مضيئة كشٌتاف بْب ىؤالء كىؤالء ، فا٤ب

كسط ظبلـ دامس ، كالكافركف جثث يلٌفها الظبلـ كٰبتويها الضبلؿ كٰبجبوف أنفسهم عن النور ، 
:  إهّنما عاملاف َمتلفافكا٤برء حيث يضع نفسو كىو ا٤بسؤكؿ عن بناء مستقبلو العاجل كاآلجل ، 

)َكَذِلَك زُيَِّن ِلْلَكاِفرِيَن َما َكانُوا ُب الظلمات بينما النور يفيض حولو  فما الذم ٲبسك ٗبن
﴿َشَياِطَي اإِلنِس َواجلِْنِّ يُوِحي بَػْعُضُهْم ِإىَل ىذا ىو السٌر ، إٌف ىناؾ تزيينان للكفر تقوده  يَػْعَمُلوَف(

طع عن اإلٲباف يسمع كسوسة ، كالقلب الذم ينق ُُِاألنعاـ/بَػْعٍض زُْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغُرورًا﴾ 
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اٍيىةي تىضيرُّهي  الشياطْب عندئذو ال ٲبيز بْب ا٥بدل كالضبلؿ ُب ذلك الظبلـ العميق ك)اٍلًذٍم ال تػىنػٍفىعيوي ا٥بًٍدى
الضَّبللىةي( بل يرل الظبلؿ ىو التقٌدـ ، كا٥بدل ىو الرجعية ، فّبل ا٢بياة حسب منظوره ا٣باص 

﴿َأَفَمْن َكاَف َعَلى بَػيَِّنٍة ِمْن رَبِِّو َكَمْن زُيَِّن َلُو ُسوُء َعَمِلِو َواتػَّبَػُعوا  حسب ىواه كا٥بول إلو يٌتبع كقولو
ينبغي للمسلم أف يكوف إٲبانو حٌيان  -ٖ .، كا٥بول مصدر ان كأساس الفًب ُْدمحم/َأْىَواَءُىْم﴾ 

يغة ا٤بفرد للداللة أف جاءت بص )نُورًا( -ٗ .عا٤بان بوعي كلو بصّبة ُب دينو كأعمالو كحسن سّبتو
: نبلحظ  سؤاؿ -٘ .بصيغة ا١بمع )الظ ُلَماِت(ا٢بق كاحد كالباطل متعٌدد كمتلٌوف لذلك جاءت 
: الرفاىية ال ٚبتص ابلكفر كال ابإلٲباف ، اجلواب الكافرين ُب ىذا العصر أكثر رفاىية من ا٤بؤمنْب؟ 

ثَّ لَُتْسأَُلنَّ يَػْوَمِئٍذ َعْن ﴿فقر كقولو كنبلحظ كم من مؤمن يعيش الرفاىية ككم من كافر يعا٘ب ال
 .ٖالتكاثر/﴾ النَِّعيمِ 
 ﴾ب َّشْؼُوًًًَََُٕنَُِيَ عَؼَِْنَب كِِ ًَُِّ هَوَّْخٍ ؤًََبثِوَ ُٓغْوِِْٓيَب ٌَُُِْْٔوًُا كِْيَب ًََٓب ٌَُّْٔوًَُٕ بِالَّ ثِإَٗلَُِيِْْ ًََٓ﴿ -ٖٕٔ
ستعمالو ُب البلد اس للسكن كالعمل قٌلوا أك كثركا كلكن كثر : ا٤بكاف الذم ٯبتمع فيو النا الَقْريَةٍ 

:  املعىنالصغّب ، كُب ا٤بصطلح ا٤بعاصر تسمى العاصمة ٗبعُب قلب البلد كقد تطلق ٗبعُب الشعب ، 
كما ىدل للا تعأب ا٤بؤمنْب إٔب اإلٲباف كجعل ٥بم نوران ٲبشوف بو ُب الناس ، جعل ُب كٌل قرية 

رؤساءىم كىم قادة الضبلؿ كالكفر كالفساد ُب ا٤باضي كا٢باضر كا٤بستقبل كشعب أكابر القـو ك 
: صرؼ الغّب عٌما يقصده ٕبيلة كىو ٧بمود إف قصد بو فعبلن ٝبيبلن ، )لَِيْمُكُروا ِفيَها( املكر 

كمذمـو إف قصد بو فعبلن قبيحان ، ىؤالء ٱبططوف للضرر ابلدعوة اإلسبلمية كاب٤بؤمنْب ، كيفسدكف 
ّب منها كيسدكف منافذ ا٥بدل فيها ، كىم سرُّ الببلء لنشرىم سٌنة أإلجراـ ككبتهم لصوت كجوه ا٣ب

ا٢بق كا٢بقيقة، فَباىم ٲبكركف كيضركف ابألفراد كا١بماعات ليحفظوا رايستهم كيعززكا نفوذ حكومتهم 
،  ُِيونس/َمُلوَف﴾ ﴿َكَذِلَك زُيَِّن ِلْلُمْسرِِفَي َما َكانُوا يَػعْ بْب الشعوب كالدكؿ األخرل كقولو 

: ألهنم عناصر التأثّب كمراكز ا٤بكر كا٣بديعة كىم ُب غاية اإلجراـ  وَّتصيص أكابر اجملرمي ِبلذكر
كإ٭ٌبا مكرىم ككيدىم يعود  )َوَما ََيُْكُروَف ِإالَّ ِِبَنُفِسِهْم َوَما َيْشُعُروَف(كإلتفاؼ ا٥بمج الرعاع حو٥بم 

ُر اْلَماِكرِيَن﴾ ﴿َوََيُْكُروَف َوََيْكُ على أنفسهم  ، كىم ال يعلموف أٌف سنة للا  َّاألنفاؿ/ُر اّلِلَُّ َواّلِلَُّ َخيػْ
ٍاؽى ًبًو مىٍكريهي( ف غرر الكم: تقوؿ  اٍنىوي مىٍكرىهي )مىٍن مىكىرى اًبلنٍَّاًس رىدَّ للاي سيٍبحى ف غرر الكم: )مىٍن مىكىرى حى

، دكف أف يشعركا أهنم غارقوف  ّْفاطر/ْكُر السَّيُِّئ ِإالَّ ِبَِْىِلِو﴾ ﴿َوال َيَِيُق اْلمَ ، كقاؿ تعأب ُبٍ عينيًقًو(
ُب الضبلؿ كسوؼ يردكف موارد ا٥بلكة ١بهلهم بسنن للا ُب خلقو ، كىكذا ا١باىل يعمل بنفسو  

  .كما يعمل العدك بعدكه ، كىذه سنة جارية كوعيد للماكرين كتسلية للمؤمنْب
النكبات الٍب تصيب اجملتمع إ٭ٌبا تنشأ من كباره كقادتو اجملرمْب ،  تشّب اآلية إٔب أف -ٔفائدة : 

تكشف اآلية عن سٌنة جارية كمعركة ٧بتومة ُب الصراع بْب ا٢بق كالباطل منذ قدٙب الزماف ، كإٌف  -ٕ
ا٤بؤمنْب ال ٱبوضوف ا٤بعركة كحدىم فا كليهم كموالىم كىو يردُّ مكر ا٤باكرين ككيدىم كما يشعركف، 
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: على قاعدة لكٌل شيء سبب ، فإذا  كيف تنسب أفعاؿ العباد إىل هللا ؟ اجلواب ْلَنا()َجعَ 
حصل السبب ٰبصل ا٤بسبب ، فاألسباب يصنعها اإلنساف ٨بتاران تكرٲبان لو كا٤بسببات من للا تكوف 

انَفَلَق ﴿اْضِرْب ِبَعَصاَؾ اْلَبْحَر فَ على ضوء األسباب كال يعمل ا٤بسٌبب إاٌل بوجود السبب كقولو 
: إٌف للا ٲبنح عبده العقل كاإلرادة كالقدرة ،  ث نقوؿ،  ّٔالشعراء/َفَكاَف ُكل  ِفْرٍؽ َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم﴾ 

ابلعقل ٲبيز كابإلرادة ٱبتار كابلقدرة يفعل كعلى ىذا األساس عرفنا أف تنسب إٔب للا أفعاؿ العباد 
عامة ُب كٌل العصور كىي كجود ٦برمْب ُب كٌل  تكشف اآلية عن حقيقة إجتماعية -ٖ .ابلكامل

٦بتمع ، كيكوف بعضهم أكابر ٥بم نفوذ إجتماعي كالتأثّب على اآلخرين كيستخدموف أخبث الوسائل 
)َأَكاِبَر  -ٗ .ليعتدكا على الدين كا٤بؤمنْب كخضوع مرضى القلوب ٥بم كيكونوف ُب خدمتهم

ا قادة اإلجراـ كشٌدتو أيضان كعظم ا٤بكر كا٣بديعة كأنواع فهم ليسوا قادة القـو فحسب كإ٭بٌ  جُمْرِِميَها(
﴿َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُىْم َوِعْنَد اّلِلَِّ َمْكُرُىْم َوِإْف َكاَف َمْكُرُىْم ا٢بيل ا٣ببيثة الٍب يستخدموهنا كقولو 

 معىن اإلجراـ -٘ .ًسٍْبي الشًَّر(: )ًمٍن أىٍعظىًم اٍلمىٍكًر ٙبىٍ ف غرر الكم،  ْٔإبراىيم/لِتَػُزوَؿ ِمْنُو اجْلَِباُؿ﴾ 
: أصل ا١بـر قطع الثمرة عن الشجرة كتوٌسع معناه لكٌل إكتساب مكركه ، كيقاؿ اللحم اجملرـك أم 
ا٤بفصوؿ عن العظم ، ككذلك اجملـر فإنٌو أخبث ا٤بعتدين كشرُّ الٌناس فبل يقبل العذر كال يغفر الذنب 

: )شرُّ النٍَّاًس مىٍن يػىتًَّقٍيًو ف غرر الكمؽ البشرية الطبيعية ، فهو منفصل عن الصفات اإلنسانية كاألخبل
 .النٍَّاسي ٨بىىٍافىةى شىرًًٌه(

اَُّنَِّٖ ؤَعْوٌَُٓا  ؼََُ هٍَِبَُزَوُ ٍَُْظِْتًَُبِمَا عَبءَرْيُْْ آَّخٌ هَبٌُُا َُْٖ ُٗآَِْٖ ؽَزََّ ُٗاْرََ ِٓضََْ َٓب ؤًُرَِِ هٍَُُُ اَُِّوِ اَُِّوُ ؤَػَُِْْ ؽَْْشُ َّغْ﴿ - ٕٗٔ

 ﴾طَـَبهٌ ػِنْلَ اَُِّوِ ًَػَنَاةٌ شَلِّلٌ ثَِٔب ًَبٌُٗا ٌَُّْٔوًَُٕ
كإذا جاءت ىؤالء ا٤بشركْب ا٤بعاندين أكابر اجملرمْب كالرؤساء ا٤باكرين ، حجة قاطعة كبرىاف ساطع 

من ا٤بعجزات ينهي جداؿ القـو على صدؽ الرسوؿ دمحم )ص( قالوا لن نصدًٌؽ برسالتو حٌب نعطى 
مثل ما أعطي رسل للا ، كفلق البحر ٤بوسى ، كإبراء األكمو كاألبرص كإحياء ا٤بوتى لعيسى )ع( ، 

عَباض منهم على اكمعُب ذلك أهنم ال يؤمنوف ابلرسالة إاٌل إذا صاركا رسبلن يوحى إليهم ، كُب ىذا 
)اّلِلَُّ َأْعَلُم  عليهم خطأىم بقولو للا كعيجبه أبنفسهم كإغبلؽ عقو٥بم كتكرٌب على ا٢بق ، كقد رٌد للا

للا أعلم من ىو أىل للرسالة ككفؤ ٥با كصاّبه ٢بملها كأمْبه عليها فيضعها فيو  َحْيُث ََيَْعُل ِرَسالََتُو(
ستعداده خاص كمؤىبلته ٭بوذجية قدكة كقيادة لّبتقي إٔب منزلة )العصمة( إٌف ىذه افيكوف لو 

ن أف يتصٌدل ٥با من دكف ، كللا يعلم إٌف الرسالة أمره عظيم ال ٲبكالصفات ال يعلم هبا غّب للا 
صطفاء من للا ، كإٌف للا ال يصطفي لرسالتو إاٌل عن علم أبف ا٤بصطفى كفؤ ٥با كيقـو ٗبسؤكلياهتا ا

كىو متصف ٗبؤىبلت تتناسب مع ٞبل الرسالة من خيليقو عظيم كصربو ٝبيل كمقومات التأثّب كالرأم 
فكر الرشيد كالعصمة عن ا٣بطأ كالقدرة على الببلغ ا٤ببْب كالقيادة الفاضلة الرشيدة السديد كال
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. إْب كمن ٓب يكن كذلك فلم يضع للا أفضل مواىبو عند من ال يستأىلو كال يزكو .كالسديدة لؤلمة
مة : على كماؿ حكمة للا تعأب ألنو ال يضع رسالتو إالٌ عند أىلها لسبل وف ىذه اآلية دليلعنده 

خيليقيوي  ص( )الفطرة كطهارة القلب كحب ا٣بّب لئلنسانية فيكوف ىو رسالة عملية كما كاف النيب )
(اٍلقيٍرآفي(  ستكبار( كىو الذؿ مقابل الكبار )اال الصغار : )َسُيِصيُب الَِّذيَن َأْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد اّلِلَِّ

ستكبارىم ابب بس اٌب َشِديٌد مبَا َكانُوا ََيُْكُروَف()َوَعذَ كا٥بواف ، سيصيب ىؤالء اجملرمْب الذؿ كا٥بواف 
كمكرىم ا٤بستمر فيكوف ا١بزاء من جنس العمل ، كالعقوبة على قدر ا١بناية ، كقٌدـ الصغار على 
العذاب ألهنم ٛبردكا على الرسالة كالرسوؿ كا٤برسل كتكربكا ك٘بربكا فقابلهم للا ابلصغار كالذؿ كا٥بواف 

عقاب الشديد ا٤بتناسب معهم كالعذاب الشديد يقابل ا٤بكر الشديد كقولو كىو من مقدمات ال
كالتهديد القرآ٘ب ىذا لو دكر ُب كسر   -ٔ فائدة ّْفاطر/﴿َوال َيَِيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإالَّ ِبَِْىِلِو﴾ 

ٍب تقف كربايء ىؤالء كهتذيب نفوسهم ، كهبذا ندرؾ متابعة القرآف ٢بركة األمة كمعا١بة العقبات ال
أمامها كدفعها ُب خط ا٥بدل كالتكامل ، كىكذا نزؿ القرآف من خبلؿ حركة الواقع كيفهم من 

يكيفى يػىٍوـى اٍلًقيىٍامىًة ُبٍ صيوىًر الذَّرًٌ يىطىؤيىيٍم عن النيب )ص( -ٕ .خبلؿ حركة الواقع : )ٰبيٍشىري ا١بٍىبٍَّاريكيفى اٍلميتيكىربًٌ
(النٍَّاسي ٥ًبىوىٍاهًنًٍم عىلىى للاً   . ُِٓ/ٔاجة البيضاء  تػىعىٍأبى

وَعبً ًَإَََّٗٔب َّظَّؼَّلُ كِِ أَََُّبءِ كََْٖٔ ُّوِكْ اَُِّوُ ؤَْٕ َّيلَِّوُ َّشْوَػْ طَلْهَهُ ُِإلٍِْالِّ ًََْٖٓ ُّوِكْ ؤَْٕ ُّؼَِِّوُ َّغْؼََْ طَلْهَهُ ػَِّْوبً ؽَ﴿ - ٕ٘ٔ

 ﴾َُّنَِّٖ ال ُّآِْنًٌََُٕنَُِيَ َّغْؼََُ اَُِّوُ اُوِّعٌَْ ػَََِ ا
، ككأف عدسة اآلية تصوير حالة ا٥بدل كحالة الضبلؿ من داخل القلوب ككأهٌنا حالة ٘بسيم للنفوس

مبٌْب للا تعأب لعباده عبلمة سعادة اإلنساف  سرارىا !أص التصوير تغوص ُب أعماؽ النفس كتشخٌ 
فمن ( اّلِلَُّ َأْف َيهِديَُو َيْشَرْح َصْدرَُه ِلئِلْسبلـِ  َفَمْن يُِردْ ): املعىنكىدايتو كعبلمة شقاكتو كضبللتو ، 

يرد للا أف يؤىلو للهداية يشرح ركحو كينٌور قلبو كصدره لئلسبلـ أم إتسع كإنفسح كفهم كعلم 
طمأنت بذلك نفسو كأحب ا٣بّب من ىذا الطريق ا٤بستقيم اكإستنار بنور اإلٲباف كحي بضوء اليقْب ف

ٍاًر كطوعت لو نفسو فعلو مت لذذان بو غّب مستثقل بل مستبشر ، فيشعر إٌف راحتو بطاعتو ك)ٗبًٍقدى
الطٍَّاعىًة تىكيويفي الرٍَّاحىةي( ألف يسلم كجهو لربو كيلتـز ٗبنهجو ، فبل يلقى إليو قوؿه حقه إاٌل كعاهي كال 

داه لًلًٍَّب ًىيى عمله صاّب إاٌل أخذ بو ، فإف ىذا عبلمة على أف للا قد ىداه كمٌن عليو ابلتوفيق كى
ـي كقولو  ، كمعُب ىذا أف ا٣بيار ُب النبوة   ٗاإلسراء/﴿ِإفَّ َىَذا اْلُقْرآَف يَػْهِدي ِللَِّت ِىَي َأقْػَوـُ﴾ أىقٍػوى

)َوَمْن  .كحده أما ا٣بيار ُب اإلسبلـ فلعباده ابلكامل ، كللا ُب عوف من ٱبتار طريق ا٥بدل لنفسو
َا َيصَّعَُّد ِف السََّماِء(يُِرْد َأْف ُيِضلَُّو ََيْعَ  كمىٍن ٱبَب الضبلؿى لنفسو ك)مىٍن الى  ْل َصْدرَُه َضيِّقًا َحَرجًا َكَأمنَّ

ٍل تىضيرُّهي الضَّبلىلىةي( فبل ٲبنعو للا عن الضبلؿ ابلقهر كاإلكراه ، بل يَبكو مع ىواه كمناه  يػىنػٍفىعيوي ا٥ٍبيدى
﴿ِإفَّ رَبََّك ُىَو َأْعَلُم مبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِو ،  ٓالصف/قُػُلوبَػُهْم﴾  ﴿فَػَلمَّا زَاُغوا َأزَاَغ اّلِلَُّ كمن أغواه 

كمن ٱبتار طريق الضبلؿ يكوف صدره ُب غاية الضيق عن  ُِٓالنحل/َوُىَو َأْعَلُم ِِبْلُمْهَتِديَن﴾ 
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لشهوات نغمس قلبو ُب الشبهات كحب ااستقامة فقد اإلٲباف كا٢بق كالعلم كال ٰبب ا٥بداية كال اال
كإتٌباع اللذات فبل يصل إليو نور ا٥بدل كال ينشرح قلبو للتقول كأنو ُب شدتو كضيقو يكادي يصٌعد 
ُب السماء ببل كسيلة ترفعو كال كاسطة ٙبملو كتنقلو كيزاكؿ أمران غّب ٩بكن كما أٌف اإلٲباف عنده غّب 

صوؿ اإلٲباف إليو ، إذان الذم ٩بكن ، كىذا مثل ضربو للا لقلب الكافر ا٤بعاند ُب شدة ضيقو من ك 
يسيطر عليو الضبلؿ كتضيق نفسو كمن يضيق عن التنفس بسبب قٌلة األككسجْب عندما يرتفع إٔب 
أعإب ا١بو، كىي حقيقة علمية حديثة نتيجتها عدـ التناسب بْب الضغط ا١بوم كضغط الدـ، كهبذا 

 ََيَْعُل اّلِلَُّ الّرِْجَس َعَلى الَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَف()َكَذِلَك يتم التناسق بْب ا٢بالة ا٤بعنوية كا٤بثل ا٤بادم 
  .: الشيء القذر أك العذاب ككلُّ ما ال خّب فيو كىو اللعنة ُب الدنيا كالعذاب ُب اآلخرةالرجس

: الذم ال يقبل ا٢بق سيبتلى ابلرجس أم كذلك الذم يرفض ىداية الرٞبن أتخذه غواية املعىن
ذالف كلو بعد حْب كا٤بقصود إٌف الذين كقعوا ُب الضيق من أتباع ا٢بق الشيطاف كيلقى العذاب كا٣ب

﴿َوَمْن ُب الدنيا كذلك غدان يقعوف ُب العذاب الذم ىو أشدُّ ضيقان عليهم من إتٌباع ا٢بق كقولو 
آَخَر فَػَتُكوَف ِمْن  ﴿َفبل َتْدُع َمَع اّلِلَِّ ِإََلاً ، ُٕا١بن/يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْكُو َعَذاًِب َصَعدًا﴾ 

﴿َوَمْن ،  ِِاإلسراء/﴿ال جَتَْعْل َمَع اّلِلَِّ ِإََلًا آَخَر فَػتَػْقُعَد َمْذُمومًا ََمُْذواًل﴾ ،  ُِّالشعراء/اْلُمَعذَِّبَي﴾ 
لَّ ًإذىاٍ : )ًإفَّ للاى عىزَّ كىجى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،، ُِْطو/َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َضنكًا﴾ 
يػٍرىان نىكىتى ُبٍ قػىٍلًبًو نيٍكتىةن ًمٍن نػيويرو  ان ييسىدًٌديهي ، كىًإذىٍا أىرىٍادى  ،أىرىٍادى ًبعىٍبدو خى ٍاًمعى قػىٍلًبًو كىكىكَّلى ًبًو مىلىكى كىفػىتىحى مىسى

ٍاًمعى قػىٍلًبًو كى  ،ًبعىٍبدو سيويءىان نىكىتى ُب قػىٍلًبًو نيٍكتىةن سىٍودىٍاءى   كىكَّلى ًبًو شىٍيطىٍاانىن ييًضلُّوي ٍبيَّ تىبلى اآليىًة(كىسىدَّ مىسى
  .ُِْ/ِالكاُب
تٌتسع صدكرىم للحق كيطمئنوف إليو كيتحرركف من  إّف الّناس فريقاف : الفريق األوؿ : -ٔ: فائدة

ْحَسَنُو ُأْولَِئَك ﴿الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػيَػتَِّبُعوَف أَ سم الٌدين كقولو التقاليد ا١باىلية كلو كانت اب
: ال تٌتسع صدكرىم للحق  الفريق الثان، ُٖالزمر/الَِّذيَن َىَداُىْم اّلِلَُّ َوُأْولَِئَك ُىْم ُأْوُلوا األَْلَباِب﴾ 

﴿َما أيَْتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َربِِّْم ُمَْدٍث ِإالَّ اْسَتَمُعوُه َوُىْم يَػْلَعُبوَف﴾ ١بهلهم كضيق أفقهم كقولو 
َا َيصَّعَُّد ِف السََّماِء( -ٕ، ِنبياء/األ كىي حالة نفسية مضطربة ٘بسم ُب حالة حسٌية كتكشف  )َكَأمنَّ

ىذا ٯبده من صًعد بطائرة أك مكوؾ )َيصَّعَُّد( قاعدة علمية عن ضيق الٌنفس ككربة الٌصدر كتعبّب 
فقد ا١باذبية كقٌل فضائي ُب الطبقات العليا من ا١بو حٌب يشعر كخاصةن رٌكاد الفضاء أبنٌو 

ختناؽ كأشرؼ على ا٥ببلؾ إف ٓب يتدارؾ نفسو كينزؿ إٔب أسفل كىكذا األككسجْب كأحس ابال
ٱبتلف الضغط ا١بوم ُب ٨بتلف طبقات ا٥بواء، كجاء العلم ا٢بديث فأمكن شرح مغزل اآلية، 

معُب شرح الصدر عن ُسِئَل الّنيب )ص(  -ٖفنستنتج أٌف الٌدين كالعلم رافداف أحدٮبا يدعم اآلخر. 
ٍاءي فػىيػىٍنشىرًحي لىوي صىٍدريهي كىيػىنػٍفىًسحي( كقولو   ،ِْٔ/ْاألمثل فقاؿ )ص(: )نػيويره يػىٍقًذفيوي للاي ُبٍ قػىٍلًب مىٍن يىشى



 522 الثامن/ اجلزء ٘ٙٔ/ مكية/ عدد آَيهتا  ٙ/ سورة االنعاـ َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر  
 

﴾ ﴿َأَفَمْن َشَرَح اّلِلَُّ َصْدرَُه ِلئِلْسبلـِ فَػُهَو َعَلى نُوٍر ِمْن رَبِِّو فَػَوْيٌل ِلْلَقاِسَيِة قُػُلوبُػُهْم ِمْن ذِ  ْكِر اّلِلَِّ
 .ِِالزمر/

 ﴾ًَىَنَا طِوَاؽُ هَثِّيَ َُْٓزَؤِْبً هَلْ كَظَِّْنَب آَّبدِ ُِوٌٍَّْ َّنًََّّوًَُٕ﴿ - ٕٙٔ
ا٤بتمثل ابلقرآف الكرٙب هبذا الدين اإلسبلمي األصيل القٌيم الذم أنت عليو اي  )َوَىَذا ِصَراُط رَبَِّك(

الفطرة البشرية ، الذم ال عوج لو فيو كال إفراط  ف ا٤بنسجم معدمحم ىو الطريق ا٤بستقيم ا٤بعتدؿ ا٤بتواز 
 ستمسك بو ، فإنٌو دين للا الذم تنشرح لو صدكر ا٤بؤمنْب ليزدادكا إٲباانن اكال تفريط الذم بعثك بو ف

رىاطي اٍلميٍستىًقيمي  عن اإلماـ علي )ع( ٍبلي اَللًَّ اٍلمىًتْبي  ،: كىو يصف القرآف )ىيوى الصًٌ وى الذًٌٍكري كىىي  ،كىحى
)َقْد يتعظوف  َيذَّكَُّروَف( )ِلَقْوـٍ ، كىذا التفصيل ليس لكٌل أحد كإ٭ٌبا ىو َِْٕكنز العماؿ خرب  ا٢بٍىًكيمي(

قد بٌينا ككضحنا اآلايت كاألدلٌة كالرباىْب على صحة  أم)َقْد َفصَّْلَنا(  َفصَّْلَنا اآلََيِت ِلَقْوـٍ َيذَّكَُّروَف(
أتلقان ُب العلم كرسوخان ُب اإلٲباف  بذلك لقـو يتدبركف بعقو٥بم فيزدادكف اإلسبلـ كصدؽ القرآف ،

للا ا٣بإب من  كالعمل الصاّب كحسن ا٣بلق ، كالٍب بتذكرىا يهتدم اإلنساف إٔب معرفة منهج
)َوَىَذا ِصَراُط جرت سٌنة للا تعأب مع خلقو  كىكذا .٫برافاتكا٣برافات كاال الشبهات كا٤بغاالت

 عن مسؤكؿ كىو لنفسو كقدرتو ُب أفعاؿ اإلنساف كما ٱبتاره أف اليتدخل إبرادتو ْسَتِقيماً(رَبَِّك مُ 

منهما كبعد  بٌْب للا تعأب ا٥بداية كالضبللة كعٌرؼ صفات كٌل كاحدة ُب اآلايت السابقة .إختياره
يٍستىًقيم ببل  تعأب ًصرىاطي للا يتبٌْب  ٥بما كضوح الكامل

 التمييز اإلنساف يستطيعك  شبهات كال لتباساا٤ب
 كى بي سً كٍ يي  وي ، فإنَّ ةً امى قى تً االسٍ  جً هى نػٍ ٗبى  كى يٍ لى عى )ف غرر الكم:  .لوضوحهما بسهولة السليمة ابلفطرة بينهما

 كالندامة (ةى مى ا٤ببلى  كى يى فً كٍ ، كيى ةى امى رى الكى 
 ﴾ٌا َّؼٌَََُُِْٕٔيُْْ كَاهُ اََُّالِّ ػِنْلَ هَثِّيِْْ ًَىٌَُ ًَُُِّْيُْْ ثَِٔب ًَبُٗ﴿ - ٕٚٔ

سبحانو بسلوكهم ا٤بستقيم انلوا  )ََلُْم َداُر السَّبلـِ ِعْنَد َربِِّْم(٥بؤالء السالكْب صراط رهبم ا٤بستقيم 
صراطو ا٤بستقيم ا٤بوصل إليو ٗبا قدموا من عمل كىكذا تكوف النتائج كا٤بقدمات ، ك٠بيت دار 

دة من كٌل اآلفات الظاىرة كالباطنة ا٤باديٌة دار خالصة كبعي ،السبلـ ألهنا دار السبلمة الدائمة
كا٤بعنوية، دار سا٤بة من كل ببلء كداء كعناء كشقاء ، كىي دار األمن كاألماف كالعافية من كٌل سوء 

. إْب كيلـز من .ٰبل ابلكافرين، كىي دار ا١بنة الوارفة السا٤بة من كلًٌ عيب كآفة كىم كغم كنقص
ماؿ كهناية التماـ كا١بماؿ ٕبيث ال يقدر على كصفو الواصفوف ذلك أف يكوف نعيمها ُب غاية الك

﴿َما َتْشَتِهيِو األَنُفُس َوتَػَلذ  كال يتمُب فوقو ا٤بتمنوف من نعيم الركح كالقلب كالبدف ، ك٥بم فيها ما 
الذم يتؤب تدبّبىم  وَف()َوُىَو َولِيػ ُهْم مبَا َكانُوا يَػْعَملُ ،  ُٕالزخرؼ/اأَلْعُيُ َوأَنْػُتْم ِفيَها َخاِلُدوَف﴾ 

 .كتربيتهم كىو حافظهم كانصرىم كمؤيدىم جزاءن ألعما٥بم الصا٢بة الٍب قصدكا هبا رضا للا تعأب
﴿ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا : أٌف دين للا مرٌكب من اإلٲباف كالعمل الصاّب كقولو  ومن ىذا داللة
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ُر الْ  ا الوي ! قى أىبى  نٍ إاٌل مى  ةى نى ا١بى  لي خى دٍ يى  مٍ كي لي )كي عن النيب )ص(:  .ٕالبينة/َبِيَِّة﴾ الصَّاِلَاِت ُأْولَِئَك ُىْم َخيػْ
 ُٖٓٔالبخارم/ (!ىبى أ دٍ قى  فػى ا٘ب صى عى  نٍ مى ، كى ةى نى ا١بى  لى خى  دى ًِب اعى أطى  نٍ : مى اؿى ؟ قى للاً  ؿى وي سي رى  ايى ىبى أيى  نٍ مى كى 

 ًَثََِـْنَب ثِجَؼْغٍ ثَؼْؼُنَب اٍْزَْٔزَغَ هَثَّنَب اإلٌِِٗ ِْٖٓ ؤًََُِْْبئُىُْْ ًَهَبٍَ اإلٌِِٗ ِْٖٓ اٍْزٌَْضَوْرُْْ هَلْ ِّٖاُْغِ َٓؼْشَوَ َّب عَِْٔؼبً َّؾْشُوُىُْْ ًٌَََّّْ﴿-ٕٛٔ

 ﴾ٌْْػَِِ ؽٌٌَِْْ هَثَّيَ اَُِّوُ بَِّٕ شَبءَ َٓب بِالَّ كِْيَب فَبُِلَِّٖ َٓضٌَْاًُْْ اُنَّبهُ هَبٍَ َُنَب ؤَعَِّْذَ اَُّنُِ ؤَعََِنَب
إنٌو مشهده من مشاىد يـو القيامة ، إذكر يـو ٯبمع للا الثقلْب اإلنس كا١بن ٝبيعان للحساب كا١بن 

﴿َشَياِطَي اإِلنِس َواجلِْنِّ يُوِحي ، ككقولو  َٓالكهف/﴿ِإْبِليَس َكاَف ِمْن اجلِْنِّ﴾ ىنا ٗبعُب الشياطْب 
﴿يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َيْكُفُر بَػْعُضُكْم بِبَػْعٍض ، ككقولو  ُُِاألنعاـ/﴾ بَػْعُضُهْم ِإىَل بَػْعٍض زُْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغُروراً 

يقوؿ سبحانو  )ََي َمْعَشَر اجلِْنِّ َقْد اْسَتْكثَػْرمُتْ ِمْن اإِلنِس(، ِٓالعنكبوت/َويَػْلَعُن بَػْعُضُكْم بَػْعضًا﴾ 
أخذًب الكثّب من الٌناس من إغوائهم  أم )َقْد اْسَتْكثَػْرمُتْ ِمْن اإِلنِس(٤بعشر ا١بن منهم بطريق التوبيخ 
،  ِٔيس/﴿َوَلَقْد َأَضلَّ ِمْنُكْم ِجِببلا َكِثريًا َأفَػَلْم َتُكونُوا تَػْعِقُلوَف﴾ ؟ كإضبل٥بم عن سبيل للا كقولو 

ُهْم ﴿قَاَؿ َربِّ مبَا َأْغَويْػَتِِن ألزَيَِّننَّ ََلُْم ِف اأَلْرِض َوألْغِويَػنػَُّهْم َأمْجَِعَي ، إِ كقولو  الَّ ِعَباَدَؾ ِمنػْ
 .َْ-ّٗا٢بجر/اْلُمْخَلِصَي﴾ 

( ! كيبدك أٌف  ٍرءي مىعى مىٍن أىحىبَّ فكاف حشرىم على صعيد كاحد كالطيور على أشكا٥با تقع ، ألف )اٍلمى
الشياطْب ا٤بضلْب ال جواب ٥بم على ىذا السؤاؿ كيطرقوف صامتْب، غّب أٌف أتباعهم من البشر 

ستفدان منهم حٌب جاء أجلنا، معناه كانوا مستغرقْب ُب استفادكا مٌنا كما أنٌنا ا يقولوف اي ربٌنا ىؤالء
ستحقاؽ ، كىو جواب يكشف عن غفلة كخفة كسذاجة ُب ستغراؽ يضٌيع االالضبلؿ ، كاال

اإلنس، كما يكشف عن مدخل ا١بن الشياطْب إٔب نفوس الناس عن طريق ا٥بول كاألان كالغركر 
 )َوقَاَؿ َأْولَِياُؤُىْم ِمْن اإِلنِس رَبػََّنا اْسَتْمَتَع بَػْعُضَنا بِبَػْعٍض(ستمتاع االسَبساؿ كا٣بداع ُب كاال

نتفاع ، ما ينتفع بو طويبلن ، كقاؿ : اال ستمتاعاال: ىم الذين تولوىم أم أطاعوىم ، َأْولَِياُؤُىْم 
نتفع( كل منا ابآلخر( بشكل ا) رَبػََّنا اْسَتْمَتعَ اإلنس الذين أطاعوا ا١بن معَبفْب ٕبقيقة األمر ، )

ستمتاع ا١بٌن ابإلنس : ابلسيطرة علينا امتبادؿ كمتعادؿ ، كحقق كل كاحد منَّا رغبتو ابآلخر ، أٌما 
كالعبث ُب حياتنا كتسخّبان بتحقيق ىدؼ إبليس ُب عآب اإلنس ، ٗبا كاف للجن من اللذة ُب 

ختياران كسيء ابرغبة لوسوستهم بسوء إغرائنا ابلشهوات كاللذات اٌرمة ك٫بن نستجيب كنطيع 
ستمتاع أف ا١بن كانت ٚبطط إلضبل٥بم عن منهج للا ككانت أعمالنا ، فكاف على ما يبدك اال

اإلنس تنٌفذ كتتبع ما هتول كال تتخٌوؼ سوء العاقبة ، ككأف لكل إنساف شيطاانن من ا١بن يزين لو 
 .ستمتاع ا١بن ابإلنساطريق الفسق كالفجور ، فهذا 

: فهو أف ا١بن كانوا يدلوف اإلنس على أنواع الشهوات كاللذائذ ارمات  ستمتاع اإلنس ِبجلناا أم
نساقوا ٫بو ارمات ببل استمتاعهم ابلطاعة العمياء ٥بم فاكما هتواه أنفسهم ، كيغركهنم هبا ككاف 
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ستمتاع ااؿ الكبلـ لئلنس ، أم إف ما ز  )َوبَػَلْغَنا َأَجَلَنا الَِّذي َأجَّْلَت لََنا(تفكُّر كحصلوا مرادىم 
بعضنا ببعض كاف إٔب أجل معْب قدره لنا ، يعِب كذلك طوؿ عمرىم مع الشيطاف إٔب ا٤بوت 

تٌباع ىول أنفسهم ، كاآلف اي إ٥بي ٫بن بْب اعَباؼ من طاعتهم الشياطْب ك اكا٢بساب ، كىذا منهم 
ُ()قَاَؿ النَّاُر َمثْػَواُكْم َخاِلدِ يديك فأحكم ٗبا نستحق  : مأكاكم ، َمثْػَواُكْم  يَن ِفيَها ِإالَّ َما َشاَء اّلِلَّ

ُ(ىذا ىو ا٢بكم الفاصل كا١بزاء العادؿ  ستثناء إٔب الذين ال يستحقوف ا٣بلود ُب ا )ِإالَّ َما َشاَء اّلِلَّ
أبعماؿ  ()َعِليمٌ ُب أفعالو  )ِإفَّ رَبََّك َحِكيٌم(العذاب لينالوا العفو اإل٥بي كىذا متعلق ٗبشيئة للا ، 

بىًغي ألىحىدو أىٍف ٰبىٍكيمى عىلىى  عن إبن عباس – ٔ:فائدة  .عباده كما يَبتب عليها : ُب ىذه االية )الى يػىنػٍ
ٍلقً  للاً  رنا(  وً ُب خى نَّة كىال انٍى ،  ُْالرعد/﴿َواّلِلَُّ ََيُْكُم ال ُمَعقَِّب ِلُْكِمِو﴾ ، َّ/ٖا٤براغيكال يػيٍنز٥بىيٍم جى

ستتارىم عن أعْب اجتناهنم أم ك٠ٌبي ا١بٌن جٌنان ال -ٕ .ِٔالكهف/ ُحْكِمِو َأَحدًا﴾ ﴿َوال ُيْشِرُؾ ِف 
فا١بِب يستمتع  -ٖ .ِٕاألعراؼ/﴿ِإنَُّو يَػَراُكْم ُىَو َوقَِبيُلُو ِمْن َحْيُث ال تَػَرْونَػُهْم﴾ كقولو  الٌناس

 خدمة كساكس ا١بِب، بطاعة اإلنسي لو كعبادتو كتنفيذ كسوستو ، كاإلنسي يستمتع عندما يكوف ُب
)ََي  -ٗ .نسياؽ الدكاب الٍب ال تعقلانساقوا للجٌن االشهوات كالٌلذات اٌرمة ف على دٌلوىم حيث

) لفظ ا٤بعشر مع ا١بن  ، كذكر لكوهنم ٝباعة من عقبلء ا٣بلق ا١بٌن كاإلنس معشران  ٠ٌبي َمْعَشَر اجلِْنِّ
 التعاكف على للداللة معشر تعبّب اكف بْب ا١بن كُبما يقتضي التع إغواء ا١بٌن كثّبان  دكف اإلنس إلف

 أفٌ  إٔب اآلية تشّب -٘ .ُُِاألنعاـ/ َأْولَِياِئِهْم﴾ ِإىَل  لَُيوُحوفَ  الشََّياِطيَ  ﴿َوِإفَّ  لئلغواء بينهم كالتواصي
الباطل كيغريو أبنواع األساليب  لو أنواع فيزٌين ا١بن من شيطاف لو يوسوس إنساف( )كلٌ  إنسي كلٌ 
 بينهما.  ا٤بتبادؿ ستمتاعاال معُب ينكشف كهبذا ، كالفجور فسقابل

 ﴾ًًََنَُِيَ ٌَُُِِّٗ ثَؼْغَ اُظَّبُِِٔنيَ ثَؼْؼبً ثَِٔب ًَبٌُٗا ٌََِّْجٌَُٕ﴿ - ٜٕٔ
: نسلط كلٌّ حسب عملو ، إهٌنا سٌنةه إ٥بية إجتماعية عند ٛبٌرد اإلنساف على ربٌو كاإلعراض عن  نُػَولِّ 

﴿ُقْل ُكل  يَػْعَمُل َعَلى كٕبُّ ا٤بؤمن ، كالكافر كٕبُّ الكافر ككله أيلف إٔب مثلو طاعتو ، فا٤بؤمن 
ستمتع بعضهم ببعض كما ُب اآلية ا، كما خذلنا عصاة ا١بن كاإلنس حٌب  ْٖاإلسراء/َشاِكَلِتِو﴾ 

كذلك نسلط بعض الظا٤بْب على بعض بسبب كسبهم أنواع ا٤بعاصي ككبائر الذنوب ، كىذا   ُِٖ
للظآب إف ٓب ٲبتنع من ظلمو سٌلط للا عليو ظا٤بان آخر فننتقم من الظآب ابلظآب ك)الظٍَّآبي سىٍيفه  هتديد

﴿َوِإفَّ أىنٍػتىًقمي ًبًو كىأىنٍػتىًقمي ًمٍنوي( كىكذا اجملرموف حلفاء متعاضدكف ألف بينهم تعدد أدكار ككحدة ىدؼ 
ٗبا كانوا مستمرين على كسبو من  )مبَا َكانُوا َيْكِسُبوَف(،  ُٗثية/ا١باالظَّاِلِمَي بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعٍض﴾ 

اآلية(  رى كى كذى  وً لً وٍ قي : )مىٍا ًإنٍػتىصىرى للاي ًمٍن ظىٍآبًو ًإالَّ ًبظىٍآبًو كى  عن اإلماـ الباقر )ع(الظلم كا٤بعاصي 
ان سىلَّطىوي للاي عن النيب )ص(، ُّّ/ٕٓالبحار : )مىٍن وعنو )ص(، َُْ/ّركح البياف عىلىٍيًو(: )مىٍن أىعىٍافى ظىاًٍلمى

كنز العماؿ   (ِِالسجدة/﴿ِإنَّ ِمْن اْلُمْجرِِمَي ُمنَتِقُموَف﴾ مىشىى مىعى ظىٍآبًو فػىقىدى أىٍجرىـى يػىقيويؿه للاي 
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عن  -ٕ .ىذا هتديد للظآب إف ٓب ٲبتنع من ظلمو سلط للا عليو ظا٤بان آخر -ٔ: فائدة ،ُّْٓٗخرب
يػٍرىان كىٔبَّ أىٍمرىىيٍم ًخيىٍارىىيٍم، كىًإذىٍا سىًخطى للاي عىلىى قػىٍوـو كىٔبَّ أىٍمرىىيمٍ  :إبن عباس ٍعن قػىٍوـو خى  )ًإذىٍا رىًضيى للاي ى

يكا مى ) وً ولً قي ي كى اصً ا٤بعى  نى مً  وفى بي سً كٍ ا يى انوي ا كى ، ٗبى ًشرىٍارىىيمٍ  ي مىا ًبقىٍوـو حىٌبَّ يػيغىّبًٌ ( ا أبًىنٍػفيًسًهمٍ ًإفَّ اَللَّى الى يػيغىّبًٌ
: )ًإٌ٘بً ألىنٍػتىًقمي ًمنى اٍلمينىاًفًق اًبٍلمينىاًفًق ٍبيَّ أىنٍػتىًقمي ًمنى اٍلمينىٍاًفًقْبى وف الزبور ، ُِٖ/٦ْبمع البياف (ُُالرعد/

يػٍعنا( كلو بعد حْب )من سنتنا أف نوٕب كل ظآب ظا٤بان مثلو يساعده على الشر كيكرٌه إليو  -ٖ .ٝبًى
ه عنو، كذلك من عقوابت للا الشديد أثرىا البليغ خطرىا ، كالذنب ذنب الظآب فهو ا٣بّب كينٌفر 

: )مىٍن  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ْٔفصلت/﴿َوَما رَب َك ِبَظبلَّـٍ ِلْلَعِبيِد﴾ الذم أدخل الضرر على نفسو 
ان ًبظيٍلًمًو سىلَّطى للاي عىلىٍيًو مىٍن يىٍظًلميوي   دىعىٍا ٓبٍى ييٍستىجىٍب لىوي كىٓبٍى يػيٍؤًجٍرهي للاي عىلىى ظيبلىمىًتًو(كىًإٍف  ،عىذىرى ظىاًٍلمى

( ـً بلى اإلسٍ  نى مً  جى رى خى  دٍ قى فػى  آبه ظى  وي أنَّ  مي لى عٍ ىو يػى ، كى وي ينى عً يي  لً آبً ظى  عى ى مى شى مى  نٍ )مى عن النيب )ص(:  ِّّ/ٕٓالبحار
نشهد ٘بٌمعان ضخمان لشياطْب اإلنس  ()نُػَولِّ بَػْعَض الظَّاِلِمَي بَػْعضاً  -ٗ .ُْٓٓٗكنز العماؿ خرب

﴿يُرِيُدوَف َأْف ُيْطِفُئوا نُوَر اّلِلَِّ من الصهاينة كأمريكا كأكراب للقضاء على اإلسبلـ كا٤بسلمْب العاملْب 
اَء اّلِلَُّ َما فَػَعُلوُه ﴿َوَلْو شَ ،  ِّالتوبة/ِبَِفْػَواِىِهْم َوأيََْب اّلِلَُّ ِإالَّ َأْف يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَف﴾ 

، فكما أٌف الظا٤بْب بعضهم أكلياء بعض ٯبب أف يكوف ا٤بؤمنوف  ُّٕاألنعاـ/َفَذْرُىْم َوَما يَػْفتَػُروَف﴾ 
 .ُٕالتوبة/﴿َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعٍض﴾ كذلك كقولو 

َّإْرٌُِْْ هٌٍَُُ ِٓنٌُْْْ َّوُظٌَُّٕ ػٌََُِْْْْ آَّبرِِ ًَُّننِهًٌَُُْْٗ ُِوَبءَ ٌٌَُِّْْْٓ ىَنَا هَبٌُُا  َّب َٓؼْشَوَ اُْغِِّٖ ًَاإلٌِِٗ ؤََُْْ﴿-ٖٓٔ

 ﴾شَيِلَْٗب ػَََِ ؤَٗلَُِنَب ًَؿَوَّرْيُْْ اُْؾََْبحُ اُلَُّْْٗب ًَشَيِلًُا ػَََِ ؤَٗلَُِيِْْ ؤََّٗيُْْ ًَبٌُٗا ًَبكِوَِّٖ
سؤاؿ يوجهو سبحانو يـو القيامة لؤلشرار من ا١بن كاإلنس  من مشاىد يـو القيامة ، ىذا

ستفهاـ للتأنيب كالتوبيخ سؤاؿ تقريرم ، فا سبحانو يعلم ما كاف من أمرىم ُب ا٢بياة الدنيا ، كاال
ْم( )ُرُسٌل ِمْنكُ  )َأَلْ أيَِْتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم(،  ستحقاقهم ىذا ا١بزاء ُب اآلخرةكا١بواب عليو إقرار منهم اب

﴿اّلِلَُّ َيْصَطِفي ِمْن رسله من ا١بن كرسله من اإلنس ألٌف كلمة رسوؿ تطلق على غّب البشر كقولو 
، يتلوف عىلىٍيكيٍم آايت ربكم الٌدالٌة على ضركرة اإلٲباف بدين  ٕٓا٢بج/اْلَمبلِئَكِة ُرُسبًل َوِمْن النَّاِس﴾ 

ٱبوفونكم ٨باطر يـو القيامة فهناؾ  ْوِمُكْم َىَذا()َويُنِذُروَنُكْم ِلَقاَء يػَ للا حيث ا١بزاء كا٢بساب 
ٓب ٯبدكا إاٌل  (قَاُلوا َشِهْدَن َعَلى َأنُفِسَنا) ا٢بساب كا١بزاء فيكوف اإلنساف ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب

نْػَيا(عَباؼ على أنفسهم ابلتقصّب اعَباؼ ، كىذا إقرار منهم ابلكفر ك اال  )َوَغرَّتْػُهْم اْلََياُة الد 
دعتهم الدنيا بنعيمها كخانتهم أنفسهم األمارة ابلسوء فدفعتهم ٫بو الفساد كأعرضوا عن دين للا خ

عَبفوا بكفرىم كسوء فهمهم للحياة كفساد ا )َوَشِهُدوا َعَلى أَنُفِسِهْم أَنػَُّهْم َكانُوا َكاِفرِيَن(ا٤بستقيم 
﴿فَػُتْصِبُحوا َعَلى َما لعذاب ستسبلـ لأعما٥بم حٌب أضطركا ابلشهادة على أنفسهم ابلكفر كاال

ٍافى ًعبػٍرىةن لًٍلبىٍاًقٍْبى  ،، ٙبذيران لغّبىمٔا٢بجرات/فَػَعْلُتْم َنِدِمَي﴾  ٍاًضٍْبى كى كىأىٍخسىري  ،كالًَّذٍم الى يػىتًَّعظي اًبٍلمى
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ٍافى ًعبػٍرىةن لًلنٍَّاسً  : إنٌو مشهده من  فائدة .(هً ًبغىّبًٍ  كيًعظى  مىنٍ  السًَّعٍيدي ) :ٙٛهنج الببلغة خطبة ،النٍَّاًس مىٍن كى
﴿َىَذا يَػْوـُ ال يَنِطُقوَف، َوال يُػْؤَذُف ََلُْم فَػيَػْعَتِذُروَف﴾ مشاىد يـو القيامة كُب مشهد آخر 

﴿يَػْوـَ َتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسنَػتُػُهْم َوأَْيِديِهْم ، كُب مشهد آخر يكذبوف على أنفسهم  ّٔ-ّٓا٤برسبلت/
 ِْالنور/انُوا يَػْعَمُلوَف﴾ َوَأْرُجُلُهْم مبَا كَ 

 ﴾مَُِيَ ؤَْٕ َُْْ ٌَُّْٖ هَثُّيَ ُٓيِِْيَ اُْوُوٍَ ثِظٍُِْْ ًَؤَىُِْيَب ؿَبكٌَُِِٕ﴿ - ٖٔٔ
ذلك اإلرساؿ من للا لرسلو لو حكمة كىي من سنة للا ُب عباده فإنو سبحانو كتعأب رب العا٤بْب 

بل ىم أنفسهم يظلموف ، ال يؤاخذ عباده ما صدر ،  ْٗالكهف/﴿َوال َيْظِلُم رَب َك َأَحدًا﴾ عادؿ 
منهم من فساد إاٌل بعد إرساؿ الرسل مبشرين كمنذرين كإلقاء ا٢بجة اإل٥بية عليهم حٌب ينتبهوا من 
غفلتهم رٞبة بعباده ، فبل يكوف ٥بم عذر إذا أخذىم للا ابلعقاب الذم يستحقونو على ضبل٥بم  

ِبَي حَ كقولو  َعَث َرُسواًل﴾ ﴿َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ ًر ا١ٍبًنىاٍيىًة ، كال  ُٓاإلسراء/َّتَّ نَػبػْ ، كيكوف اٍلًعقىٍابي عىلىى قىدى
عقاب إاٌل بعد إلقاء ا٢بجة الواضحة كإظهار ا٢بقائق فيكوف عقاهبا تربية ٥با كزجران لغّبىا ، كقولو 

كاضحة كإرساؿ  إشارة إٔب أف عدؿ للا يقضي أبال يعاقب أحدان من خلقو من دكف بينة )ِبظُْلٍم(
﴿َوَما َكاَف رَب َك لِيُػْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْىُلَها ُمْصِلُحوَف﴾ الرسل كالرساالت كاآلايت كالعرب كقولو 

ستقباؿ فتكوف ، كىذه اآلية من سنن اإلجتماع العامة فقد تتلوث الفطرة كتتعٌطل أجهزة االُُٕىود/
٫براؼ ، كجعل العذاب مرىوانن ابلتكذيب بعد ل من االستنقاذ الفطرة كالعقرسالة الرسل ضركرية ال

 الببلغ كاإلنذار.
 ﴾ًٌٍََُُِّ كَهَعَبدٌ َِّٓٔب ػٌَُِِٔا ًََٓب هَثُّيَ ثِـَبكٍَِ ػََّٔب َّؼٌََُِْٕٔ﴿ - ٕٖٔ

كلكٌل من ا٤بكٌلفْب من ا١بٌن كاإلنس درجات كمنازؿ كمراتب ٨بتلفة حسب أعما٥بم كيفان ككمان 
دركات حسب جرائمهم كمستول ضبل٥بم ، كللمحسنْب درجات كفق أعما٥بم كقصدان، للمسيئْب 

الصا٢بة ، فرٌب دينار ينفق ُب سبيل للا لوجو للا خّب من مليوف ينفق رايءن أك توصبلن لرايسة أك جاه 
 ُلوَف()َوَما رَب َك ِبَغاِفٍل َعمَّا يَػْعمَ أك كاألمواؿ اٌرمة الٍب تصرؼ لكسب األصوات أايـ اإلنتخاابت 

﴿وَُكل  َشْيٍء فَػَعُلوُه ِف ليس للا ببلهو أك ساهو عن أعماؿ عباده كال ٚبتلط عنده األعماؿ كقولو 
، كُب ذلك هتديد ككعيد ، ككلُّ شيءو ٧بفوظ  ّٓ-ِٓالقمر/الز بُِر ، وَُكل  َصِغرٍي وََكِبرٍي ُمْسَتَطٌر﴾ 

﴿َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا الَّ أىٍحصىاىىا كحاسب عليها كمسجل عند للا ال يدع صىًغّبىةن كىال كىًبّبىةن إً 
ٍا لىكيٍم  وف الديث القدسي،  ْٗالكهف/َوال َيْظِلُم رَب َك َأَحدًا﴾  اٍليكيٍم أيٍحًصيهى ٍ ًعبىٍاًدم ًإ٭بَّىا ًىيى أىٍعمى : )ايى

٫بطاط كتفاضل رتفاع كاالا ُب االكإ٭با ٠بيت درجات لتفاضله -ٔ:  فائدة .ٍبيَّ أيكىفًٌيكيٍم ًإايٍَّىىا(
تشّب اآلية أٌف السعادة كالتعاسة نتيجة عمل اإلنساف كا٤برء حيث يضع نفسو كىو  -ٕ .الدرج
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﴿َوَلآلِخَرُة َأْكبَػُر َدرََجاٍت َوَأْكبَػُر تَػْفِضيبًل﴾ ا٤بسؤكؿ عن بناء مستقبلو الدنيوم كاألخركم كقولو 
 ُِاإلسراء/
 ﴾آفَوَِّٖمًُ اُوَّؽَْٔخِ بِْٕ َّشَإْ ُّنْىِجٌُْْْ ًَََّْزَقِِْقْ ِْٖٓ ثَؼْلًُِْْ َٓب َّشَبءُ ًََٔب ؤَٗشَإًَُْْ ِْٖٓ مُهَِّّّخِ هٌٍَّْ  ًَهَثُّيَ اُْـَنُِِّ﴿ - ٖٖٔ

﴿َوّلِِلَِّ َخَزاِئُن السََّمَواِت َواأَلْرِض﴾ إف للا تعأب )اٍلغىًِبُّ( ، كالغِب الذم ال ٰبتاج إٔب شيء 
ستغِب عن ا٣بلق كعبادهتم ، ال تنفعو طاعة من أطاع كال تضره معصية من عصى ، ، ا٤بٕا٤بنافقوف/

يتعطف عليهم ابلتكاليف هتذيبان  )ُذو الرَّْْحَِة(فهو الغِب ا٤بطلق ُب ذاتو كصفاتو ببل فقر كال حاجة 
فضل التاـ ذك الت .ألنفسهم كإيقاضان لعوامل فطرهتم الكامنة لينساقوا إٔب الكماؿ اإلنسا٘ب ا٤بقٌدر ٥بم
﴿َكَتَب رَب ُكْم َعَلى على ٝبيع ٨بلوقاتو بعفوه كإحسانو ، كذك الرٞبة الواسعة الٍب كسعت كٌل شيء 

نتقاـ ٤بن عصى ، ذك الرٞبة أبكليائو كأىل طاعتو ، كمن رٞبتو أتخّب اال ْٓاألنعاـ/نَػْفِسِو الرَّْْحََة﴾ 
﴿ََي أَيػ َها النَّاُس َأنْػُتْم اْلُفَقَراُء ِإىَل رحيم هبم كبغى ، كعباده الفقراء إليو ُب ٝبيع أحوا٥بم كمع ذلك 

ستبداؿ العامة ، يطبق عليكم سنة اال )ِإْف َيَشْأ يُْذِىْبُكْم(،  ُٓفاطر/اّلِلَِّ َواّلِلَُّ ُىَو اْلَغِِن  اْلَِميُد﴾ 
كأتى  َما َيَشاُء( )َوَيْسَتْخِلْف ِمْن بَػْعدُِكمْ ستئصاؿ كلو شاء للا ألىلككم أيها العصاة بعذاب اال

مهالو ىو رٞبة اٖبلق آخر أطوع منكم كأحق برٞبتو منكم كيعملوف بطاعتو كىذا سهل عليو كإٌف 
كما خلقكم كإبتدأكم من   )َكَما أَنَشَأُكْم ِمْن ُذرِّيَِّة قَػْوـٍ آَخرِيَن(كإحساف بكم لىعىلَّكيٍم تػىٍهتىديكفى ، 

جياؿ ا٤باضية كأتى ابلذم بعدىا كلكنو أمهلكم بعد خلق آخرين كانوا قبلكم ، كما أذىب األ
تفضبلن منو كرٞبة فبل ينسى الناس أهنم ابقوف برٞبة للا ، كأٌف بقاءىم متعٌلق ٗبشيئة للا كأٌف ما ُب 

  .أيديهم من سلطاف إ٭ٌبا خو٥بم للا إاٌيه
منوا على كالقصد ىو هتديد ا٤بتمردين على منهج للا كا٤بفسدين ُب األرض فبل أت -ٔ: فائدة

، كأهٌنا إيقاعات  ٗٗاألعراؼ/﴿َفبل أيََْمُن َمْكَر اّلِلَِّ ِإالَّ اْلَقْوـُ اْْلَاِسُروَف﴾ مستقبلكم كعاقبة أمركم 
ا٣بطاب  )َورَب َك اْلَغِِن ( -ٕ .أيضان لتثبيت قلوب ا٤بؤمنْب كتطمْب ألنفسهم أبٌف للا كليهم كموالىم

 ذك الرٞبة تكرٙب لو كرفع لقدره كمنزلتو عند ربو إلختصاصو بتلك للنيب الكرٙب كإضافتو إٔب ربٌو الغِب
اإلضافة ، كإف كاف للا ىو رٌب العا٤بْب ، فإضافة النيب )ص( منفردان هبذه اإلضافة إٔب ربو غاية ُب 

رَُكْم ثَّ  ﴿َواّلِلَُّ اْلَغِِن  َوأَنْػُتْم اْلُفَقَراُء َوِإْف تَػتَػَولَّْوااآلية كقولو  -ٖ .الٌتكرٙب كالرعاية َيْستَػْبِدْؿ قَػْومًا َغيػْ
 .ّٖدمحم/ال َيُكونُوا َأْمثَاَلُكْم﴾ 

 ﴾بَِّٕ َٓب رٌُػَلًَُٕ ٓدٍ ًََٓب ؤَْٗزُْْ ثُِٔؼْغِيَِّٖ﴿ - ٖٗٔ
إٌنكم ُب يد للا كقبضتو كرىن مشيئتو كقدره ، ما توعدكنو من ٦بيء يـو )ِإفَّ َما ُتوَعُدوَف آلٍت( 
﴿َوَعَد اّلِلَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم ككل ما كعد للا بو لواقع ال شك فيو كقولوالقيامة كا٢بشر كالنشر 

 ُّالرعد/﴿ِإفَّ اّلِلََّ ال َُيِْلُف اْلِميَعاَد﴾ ،  ٓٓالنور/.﴾ .َوَعِمُلوا الصَّاِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنػَُّهم ِف اأَلْرضِ 
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مستعصْب أك ٖبارجْب أم ال ٚبرجوف عن قدرتنا كإرادتنا فلستم ٗبنفلتْب أك  )َوَما َأنْػُتْم مبُْعِجزِيَن(، 
كعقابنا ، كإف ركبتم ُب ا٥برب مًب كل صعب فىأىٍينى تىٍذىىبيوفى ، فلن تستطيع قدرة بشرية أف توقف 

( َوَما َتَشاُءوَف ِإالَّ َأْف َيَشاَء اّلِلَُّ َرب  اْلَعاَلِميَ كقولو )مشيئة للا )الٍب ىي فوؽ كٌل مشيئة(  
ا٤بتعلقة ٗبجيء ىذا اليـو ا٢باسم كا١باـز كا٤بوعود بكل ما فيو من تبعات ، األمر الذم  ِٗوير/التك

 ،)ًإفَّ بػىقىٍاءيؾى ًإٔبى فػىنىٍاءو ( البقاء الصحيح)يدفع ابإلنساف ليحسب حساب مستقبلو األبدم بدقة 
يـو القيامة  فائدة: ى ، لًبػىقىاًٍئكى الًَّذٍم الى يػىٍفُبى !( كىفػىنىٍاؤيؾى ًإٔبى بػىقىٍاءو ، فىخيٍذ ًمٍن فػىنىاًٍئكى الٍَّذٍم الى يػىبػٍقى 

اًٍئنه  اًٍئنو آتو  ،كائنه مقٌدر البٌد منو ، ك كيلُّ ميقىدَّرو كى ٍادى أىٍف  ،كىكيلُّ آتو قىرًٍيبه  ،كىكيلُّ كى كىكيلُّ قىرًٍيبو كى
:  عن النيب )ص(،  ْٔالنازعات/َعِشيًَّة َأْو ُضَحاَىا﴾  ﴿َكأَنػَُّهْم يَػْوـَ يَػَرْونَػَها َلْ يَػْلبَػُثوا ِإالَّ يىكيويفى ، كقولو 

 .ُِِّْكنز العماؿ خرب  قىٍامىٍت ًقيىامىتيوي( دٍ قى فػى  مٍ كي دي أحى )ًإذىاٍ مىٍاتى 
 ﴾بَِّٗوُ ال ُّلِِْؼُ اُظَّبٌَُُِٕٔهَُْ َّب هٌَِّْ اػٌَُِْٔا ػَََِ ٌََٓبَٗزٌُِْْ بِِِّٗ ػَبٌَِٓ كٌَََْفَ رَؼٌََُِْٕٔ َْٖٓ رٌٌَُُٕ َُوُ ػَبهِجَخُ اُلَّاهِ ﴿ - ٖ٘ٔ

انىًتكيٍم أم على حالكم على  أمر سبحانو نبيو )ص( أف يقوؿ للمعاندين من قومو اٍعمىليوا عىلىى مىكى
﴿ُقْل ُكل  يَػْعَمُل َعَلى شاكلتكم كا٢بالة الٍب يستقر عليها أمركم كرضيتموىا ألنفسكم كقولو 

هبداية للا كمقيم على الدعوة اإلسبلمية كما أمر٘ب للا تعأب غّب  ٌل()ِإّنِ َعامِ ،  ْٖاإلسراء/َشاِكَلِتِو﴾ 
اِر(منصرؼ عنو  كمن يسعد كمن ينجح ُب عملو كتكوف  )َفَسْوَؼ تَػْعَلُموَف َمْن َتُكوُف َلُو َعاِقَبُة الدَّ

ل ا١بزاء مقركانن بنظر البصّبة لو العاقبة ا٢بسنة ُب الٌدار اآلخرة ك )األيميويري ميتػىعىلًٌقىةه اًب٣بٍىوىاٍتًٍيًم( كجع
( ، امعرضان عن التصريح ك   )ِإنَُّو ال يُػْفِلُح الظَّاِلُموَف(ستغُب ابلتلميح ك )ريبَّ تػىٍلًمٍيحو أىبٍػلىغي ًمٍن تىٍصرًٍيحو

ىذه ىي القاعدة العامة الٍب ال ٚبتلف شيئان ، كالذين ال يتبعوف ىدل للا كليس كراءىم إاٌل الضبلؿ 
، فشرككم ظلم عظيم كال يظفر الظا٤بوف  ِّيونس/َذا بَػْعَد اْلَقِّ ِإالَّ الضَّبلُؿ﴾ ﴿َفَماالبعيد 

﴿َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقَي﴾ ٗبقاصدىم كإف طاؿ هبم األمد ليستكملوا ا٣بزم كيستوجبوا العذاب ، 
 . ّٖالقصص/

: )ًإايٍَّؾى كىالظٍُّلمي فىمىٍن ظىلىمى كيرًىىٍت أىايٍَّموي(، كمف غرر ال،  ِٓالنمل/﴿فَِتْلَك بُػُيوتُػُهْم َخاِويًَة مبَا ظََلُموا﴾ 
كيقلق  ،عيشكم صي غٌ نً يي ، كى ُّٓ/ٕٓالبحار: )ًإايٍَّكيٍم كىالظٍُّلًم فىًإنَّو ٱبيىرًٌبي قػيليويبىكيٍم(  وعن النيب )ص(

نٍػيىاٍ  ُبٍ  ؽ ليلكم ك)الظٍُّلمي كيؤرٌ  ،كمػػنفوس اٍنىوي لىقىٍد أىٍمهىلى  -ٔائدة : ف .اآلًخرىًة( ُبٍ  ظيليمىٍاته  الدُّ للاي سيٍبحى كى
 . أىنَّوي أىٍعٌذرى رى حىٌبَّ كى أىنَّوي غىفىرى ، كىأىٍنذى أىنَّوي أىٮٍبىلى، كىسىتػىرى حىٌبَّ كى تشّب اآلية إٔب أٌف أحواؿ األمم  -ٕحىٌبَّ كى

كأٌف عاقبة عمل عامة مرتبة ٕبسب أعما٥با ، كأٌف أعما٥با منبعثة من عقائدىا كصفاهتا النفيسة ، 
( كقولو اْلَببَلُء َعَلى َقَدِر الطَّباْعِ ا٣بّب تكوف نتيجتو اب٣بّب مثلو ، ألٌف النتائج على قدر ا٤بقٌدمات ك)

َها ثَّ ِإىَل رَبُِّكْم تُػْرَجُعوَف﴾  عرٌب سبحانو  -ٖ .ُٓا١باثية/﴿َمْن َعِمَل َصاِلًا َفِلنَػْفِسِو َوَمْن َأَساَء فَػَعَليػْ
كىذا يعِب أٌف الكفر ىو إنكار لوجود للا كتغطية آلاثره كآايتو كىذا  الظلملقـو بكلمة عن )كفر( ا
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عتقاد فهو ظلمه ٕبق النفس كظلم ٕبق الغّب كظلمه ٕبق اجملتمع ، كالعدالة مصدر قوة نوع من ظلم اال
)ِإنَُّو ال ف كالظلم مصدر ضعف ، ك٤با كاف الظلم يناقض العدالة فكاف ٧بكومان عليو اب٥بزٲبة كا٣بسرا

 .يُػْفِلُح الظَّاِلُموَف(
ئِنَب كََٔب ًَبَٕ ُِشُوًََبئِيِْْ كَال َّظَُِ ًَعَؼٌَُِا َُِِّوِ َِّٓٔب مَهَؤَ ِْٖٓ اُْؾَوْسِ ًَاألَْٗؼَبِّ َٗظِْجبً كَوَبٌُُا ىَنَا َُِِّوِ ثِيَػِْٔيِْْ ًَىَنَا ُِشُوًََب﴿ - ٖٙٔ

 ﴾َّظَُِ بََُِ شُوًََبئِيِْْ ٍَبءَ َٓب َّؾٌٌَُُْٕٔ بََُِ اَُِّوِ ًََٓب ًَبَٕ َُِِّوِ كَيٌَُ
ٱبرب للا تعأب عٌما عليو ا٤بشركوف ا٤بكذبوف للنيب )ص( من سفاىة عقل ، كعٌدد تعأب شيئان من 
خرافاهتم ، كأٌف معارضة ىؤالء السفهاء للحق ال تقدح برسالة الرسوؿ فإهنم ال أىلية ٥بم ُب مقابلة 

أم خلق ًمٍن ا٢بٍىٍرًث أم الزرع كاألنعاـ من  َذرََأ(ل مشركوا قريش َللًًَّ ٩بَّا )ا٢بق فذكر من ذلك : جع
ائًنىا  )َىَذا ّلِِلَِّ ِبَزْعِمِهْم َوَىَذا ِلُشرََكائَِنا(: سهمان ينفقونو على الفقراء َنِصيبًا البقر كاإلبل كالغنم ،  ًلشيرىكى

َما َكاَف ِلُشرََكاِئِهْم َفبل َيِصُل ِإىَل اّلِلَِّ َوَما  )فَ أم ألصنامهم نصيبان أيخذه سدنة األصناـ كحراسها 
كانوا إذا أجدب اصوؿ كيبس ما عينوه  كأخصب ما عينوه   َكاَف ّلِِلَِّ فَػُهَو َيِصُل ِإىَل ُشرََكاِئِهْم(

لؤلصناـ أبقوا لكٌل نصيبو )كإذا كاف العكس( جعلوا ا٤بخصب لؤلصناـ كعوضوه من نصيب للا ! 
ىي فقّبة ال شيء ٥با ك كلُّ شيء ، كىكذا ٯبمع العقل البدائي ا١باىلي بْب ا٤بتناقضات  كقالوا :

)َساَء َما فالصنم أك ا٢بجر الذم ليس بشيء ىو ُب نفس الوقت شريك  ا٣بالق كلًٌ شيء !! 
آثركا  بئس ىذا ا٢بكم ا١بائر ُب ا١بمع بْب للا ا٣بالق لكل شيء كبْب ا٢بجر األصم ٍبٌ  ََيُْكُموَف(

كبْب عبادة  )ِبَزْعِمِهْم(أصنامهم على للا سبحانو ، كىكذا اآلف من ٯبمع من الناس بْب عبادة للا 
ا٥بول كاألان كا٤باؿ كا١بماؿ كحسن ا٢باؿ كتعدد األشكاؿ ، كعبادة األفكار الصنمية كالغلو 

م ، كأكثر ما يقاؿ الزعم ُب بدعواى )ِبَزْعِمِهْم( -ٔ:  فائدةسم الٌدين ، ٫برافات ابكا٣برافات كاال
كانوا ُب ا١باىلية يسموف جزءان من الزرع  كجزءان ألصنامهم ، فما ذىبت بو الريح   -ٕ .الكذب

من نصيب للا إٔب أكاثهنم تركوه كما ذىب من نصيب أكاثهنم إٔب نصيب للا ردكه ، ككانوا إذا 
: )أىانٍى أىٍغُبى ن النيب )ص( عن هللا تعاىل عأصابتهم ٦باعة أكلوا نصيب للا كحفظوا نصيب األصناـ ! 

ٍرًؾ، مىٍن  ٍاًء عىًن الشًٌ   .كىوي(ي، تػىرىٍكتيوي كىًشرٍ غّبممىًعي فيو أىٍشرىؾى عىًملى عمبلن الشُّرىكى

ٌَُا ػََِْْيِْْ كِّنَيُْْ ًٌََُْ شَبءَ ًًََنَُِيَ ىَََّّٖ ٌَُِضِريٍ ِْٖٓ أُُْشْوًِِنيَ هَزََْ ؤًَْالكِىِْْ شُوًََبئُىُْْ ُُِْوْكًُىُْْ ًََُِِْْجِ﴿ - ٖٚٔ

 ﴾اَُِّوُ َٓب كَؼٌَُِهُ كَنَهْىُْْ ًََٓب َّلْزَوًَُٕ
كمثل ذلك التزيْب لقسمة القرابْب من ا٢برث كاألنعاـ بْب للا كاألصناـ كما ُب اآلية السابقة كذلك 

من الرؤساء ، أف زين الشياطْب لكثّب من ا٤بشركْب شركاؤىم كىم سدنة األ٥بة كخدمتها كغّبىم 
يقتلوا أكالدىم ظلمان كعدكاانن كقد نزلوا عن مرتبة ا٢بيواف الذم يرعى أكالده كٰبميهم من كٌل سوء ، 

﴿َوال تَػْقتُػُلوا َأْوالدَُكْم ِمْن ِإْمبلٍؽ﴾ إتقاء الفقر كقولو  –كلكٌنهم قتلوىم ألسباب نذكر منها 
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ر األكالد لؤل٥بة لؤلصناـ تقرابن إليها ، ك٠بى للا ، أك إلتقاء العار بوأد البنات أك بنح ُُٓاألنعاـ/
ا٤بزينْب ٥بم الشرؾ من شياطْب اإلنس كالسدنة أك شياطْب ا١بن شركاء ، كإف كانوا ىم ٓب يسموىم 

﴿اَّتََُّذوا َأْحَباَرُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْرَِبًِب ِمْن ُدوِف ال آ٥بة كال شركاء كلكن أطاعوىم طاعة خضوع كقولو 
)َولِيَػْلِبُسوا َعَلْيِهْم  أم ليهلكوىم ابإلغواء كا٥بدؼ الكامن كراء التزيْب )لِيُػْرُدوُىْم(،  ُّالتوبة/﴾ اّلِلَِّ 

كليخلطوا عليهم دينهم ما كانوا عليو من دين إ٠باعيل )ع( كيدخلوا الشبهات فيو ، فرأكا  ِدينَػُهْم(
مضان ال يقفوف منو على تصٌور كاضح ، دينهم الباطل ُب صورة ا٢بق كليجعلوا دينهم عليهم ملتبسان غا

كلو شاء للا ما فعلوا ذلك القبيح قهران كجربان لكٌنو تعأب أراد أف يكوف  )َوَلْو َشاَء اّلِلَُّ َما فَػَعُلوُه(
)َفَذْرُىْم َوَما عباده أحراران كي ٲبٌهد أمامهم طريق الَببية كالتكامل كليس ُب اإلكراه تربية كال تكامل 

دعهم كما ٱبتلقونو من الكذب على للا كفيو هتديد ككعيد كمبالغة ُب إٮبا٥بم ، لو كاف  (يَػْفتَػُروفَ 
﴿وََكاَف الشَّْيطَاُف ِلئِلنَساِف َخُذواًل﴾ فيهم خّبان ٤با كاف الشيطاف يتحكم هبم كيفسد عليهم حياهتم ! 

ُتْم ِإنَُّو مبَا تَػْعَمُلوَف َبصِ ، كقولو ِٗالفرقاف/   .َْفصلت/رٌي﴾ ﴿اْعَمُلوا َما ِشئػْ
بلؿ ا١باىلية ضىناؾ عادات كتقاليد ُب ا١باىلية ا٢بديثة ك )َولِيَػْلِبُسوا َعَلْيِهْم ِدينَػُهْم( -ٔفائدة: 

القدٲبة مثل ىذه األزايء كعقيدة الغلو ككسائل اإلعبلـ ا٤بفتوحة )اإلنَبنت( الٍب تفرض نفسها على 
كأخبلقهم كتلبس عىلىٍيًهٍم ًدينػىهيٍم كتشوشو، كاإلعبلـ الناس تكلفهم أحياانن ما اليطيقوف كتفسد حياهتم 

 .)مىٍا غيزًمى قػىٍوـه قىطُّ ُب عيٍقًر دىارًًىٍم ًإالَّ ذىلُّوياٍ(: ٕٚف هنج الببلغة خطبة ،غزك ثقاُب خطّب
ًَؤَْٗؼَبٌّ ؽُوَِّٓذْ ظُيٌُهُىَب ًَؤَْٗؼَبٌّ ال َّنًُْوًَُٕ اٍَْْ ًَهَبٌُُا ىَنِهِ ؤَْٗؼَبٌّ ًَؽَوْسٌ ؽِغْوٌ ال َّـْؼَُٔيَب بِالَّ َْٖٓ َٗشَبءُ ثِيَػِْٔيِْْ ﴿ - ٖٛٔ

 ﴾اَُِّوِ ػََِْْيَب اكْزِوَاءً ػََِْْوِ ٍََْغْيِّيِْْ ثَِٔب ًَبٌُٗا َّلْزَوًَُٕ
يستمر القرآف ُب نقد ا٣برافات ا١باىلية ، كالٍب تكوف ٥با مصاديق ُب كل جيل كلكن أبشكاؿ 

 القسم ية أٌف ا٤بشركْب قٌسموا زرعهم كأنعامهم إٔب ثبلثة أقساـ:جديدة ذكر سبحانو ُب ىذه اآل

ـٌ َوَحْرٌث ِحْجرٌ ) األكؿ: فها ىم ٰبجركف شيئان من الثركة ا٢بيوانية كالزراعية بذريعة أهنا  (َىِذِه أَنْػَعا
، قاؿ : ا٢براـ كاجور ا٤بمنوع  الجر : املعىن .النساء دكف كالرجاؿ األكاثف خدـ من نشاء ٨بصوصة من

ال  َنَشاُء( َمنْ  ِإالَّ  َيْطَعُمَها )ال غّبىم على ٩بنوعة ا٤بشركوف ىذه أنعاـ كزركع حجر أفردانىا آل٥بتنا حراـ
الباطل من غّب حجة كال  )ِبَزْعِمِهْم(منها إاٌل من شاء للا أك من شاؤكا ىم كىم النفعيوف  أيكل
ـٌ  برىاف ىذه أنعاـ أخرل ال تركب كالٰبمل عليها !  : كقالوا : ا٘بالث القسم ظُُهورَُىا( ُحّرَِمتْ  )َوأَنْػَعا

ـٌ ال َيْذُكُروفَ كتَبؾ سائبة ، كىذا القسم الثالث :  َها( اّلِلَِّ  اْسمَ  )َوَأنْػَعا  عليها يذكركف كإ٭با الذبح عند َعَليػْ

 بذلك كٌلو كذابن كاألعجب من ذلك أهٌنم يٌدعوف أٌف للا أمرىم  )اْفرِتَاًء َعَلْيِو(أ٠باء آ٥بتهم األصناـ 

فَباء كالكذب ، كىو هتديد سيجزيهم على ذلك اال يَػْفتَػُروَف( َكانُوا مبَا )َسَيْجزِيِهمْ  للا على كإختبلقان 
ـْ َعَلى اّلِلَِّ ككعيد كقولو  ُ َأِذَف َلُكْم َأ  .ٗٓيونس/ تَػْفتَػُروَف﴾ ﴿ُقْل آّلِلَّ
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بُِظَخٌ ُِنًٌُُهَِٗب ًَُٓؾَوٌَّّ ػَََِ ؤَىًَْاعِنَب ًَبِْٕ ٌَُّْٖ َْْٓزَخً كَيُْْ كِْوِ شُوًََبءُ ًَهَبٌُُا َٓب كِِ ثُـٌُِٕ ىَنِهِ األَْٗؼَبِّ فَ﴿ - ٜٖٔ

 ﴾ٍََْغْيِّيِْْ ًَطْلَيُْْ بَِّٗوُ ؽٌٌَِْْ ػٌَِِْْ
ىذه إشارة إٔب نوع آخر من أنواع قبائحهم ا١باىلية ، أم قالوا ما ُب بطوف ىذه البحائر كالسوائب 

ـٌ َعَلى َأْزَواِجَنا(يولد حيان من بطوهنم فهو حبلؿ لذكوران خاصة  من ىذه األنعاـ ما أم ال  )َوُمَرَّ
َتًة أتكل منو اإلانث ، التمييز التعسفي بْب ا٤برأة كالرجل عمل جاىلي خبلؼ الفطرة  )َوِإْف َيُكْن َميػْ

 )َسَيْجزِيِهْم َوْصَفُهْم(ث كإف كاف ىذا ا٤بولود منها ميتة إشَبؾ فيو الذكور كاإلان فَػُهْم ِفيِو ُشرََكاُء(
حكيم ُب صنعو  )ِإنَُّو َحِكيٌم َعِليٌم(سيجزيهم جزاء كصفهم الكذب على للا ُب التحليل كالتحرٙب 

تدٌؿ اآلية على أمر دقيق ُب أسلوب ببلغي رصْب كىو كوف ا١بزاء  -ٔفائدة :  .عليم ُب خلقو
 )َوقَاُلوا( -ٕأنٌو أصل العمل ، على الوصف الذم أحدث ُب النفس من أثرو حسن أك سيء ك

 .أتثّب الكبلـ ليس ٦بٌرد صوت يطرؽ السمع ببل أتثّب بل ىو كسيلة ىدل أك ىو كسيلة ضبلؿ
ٌُِّا ًََٓب ًَبٌُٗا وِ هَلْ ػَهَلْ فََِوَ اَُّنَِّٖ هَزٌَُِا ؤًَْالكَىُْْ ٍَلَيبً ثِـَْْوِ ػٍِِْْ ًَؽَوٌَُّٓا َٓب هَىَهَيُْْ اَُِّوُ اكْزِوَاءً ػَََِ اَُِّ﴿ - ٓٗٔ

 ﴾ُٓيْزَلَِّٖ
كللا لقد خسر ىؤالء السفهاء ا٣بسارة الفادحة ُب الٌدنيا كاآلخرة ، الذين كانوا يئدكف بناهتم ٨بافة 

جهالة  )َسَفهًا ِبَغرْيِ ِعْلٍم(السيب كالفقر كالعار أم خسركا دينهم كأكالدىم كعقو٥بم كصاركا سفهاء 
، أبف للا ىو الرزاؽ ٥بم كألكالدىم كإف دٌؿ ىذا على شيء فإ٭ٌبا  كسفاىة ٣بفة عقو٥بم ككثرة جهلهم

ُ(يدؿُّ على حياة ا١بهل كالبؤس كالفقر  حرموا على أنفسهم من الطٌيبات كما  )َوَحرَُّموا َما َرزَقَػُهْم اّلِلَّ
(أحٌلوا بعض اٌرمات كأكل ا٤بيتة  نهم كليس من للا كذابن على للا ألف التحرٙب م  )اْفرِتَاًء َعَلى اّلِلَِّ

متهن بعض الٌناس الكذب كتفٌننوا فيو كما زالوا يكذبوف على للا اتعأب ، كُب عصران ا٢باضر قد 
َا يَػْفرَتِي اْلَكِذَب الَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَف  كرسلو كرساالتو كعلى بعضهم البعض كعلى أنفسهم ، ﴿ِإمنَّ

 ﴾ : )جيًعلىًت ا٣بٍىبٍاًئثي ُب بػىٍيتو كىجيًعلى ًمٍفتٍاحيوي عسكري)ع(عن اإلماـ السن ال،  َُٓالنحل/ِِبََيِت اّلِلَِّ
 ) لقد ضىلُّوا ضىبلالن بىًعيدان عن الطريق ا٤بستقيم  )َقْد َضل وا َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن(، ِّٔ/ِٕالبحاراٍلكىًذبي

ذىاٍ سىرَّؾى أىٍف تػىٍعلىمى )إً  : عن إبن عباس:  فائدة .بفعلهم القبيح كما كانوا من األصل مهتدين لسوء سّبهتم
( َُّجىٍهلى اٍلعىرىًب فىًإقٍػرىٍأ مىٍا فػىٍوؽى   .ْٖ/ٖا٤براغي ًمٍن سيويرىًة األىنٍػعىاٍـً

َٕ ُٓزَشَبثِيبً ًَؿَْْوَ ُٓزَشَبثِوٍ َٕ ًَاُوَُّّٓبًَىٌَُ اَُّنُِ ؤَْٗشَإَ عَنَّبدٍ َٓؼْوًُشَبدٍ ًَؿَْْوَ َٓؼْوًُشَبدٍ ًَاُنَّقََْ ًَاُيَّهْعَ ُٓقْزَِِلبً ؤًُُُِوُ ًَاُيَّّْزٌُ﴿-ٔٗٔ

 ﴾ًٌُُِا ِْٖٓ صََٔوِهِ بِمَا ؤَصَْٔوَ ًَآرٌُا ؽَوَّوُ ٌََّّْ ؽَظَبكِهِ ًَال رَُْوِكٌُا بَِّٗوُ ال ُّؾِتُّ أَُُْْوِكِنيَ
أم بساتْب من  )َجنَّاٍت(فخلق لكم  .ىو الذم أنعم عليكم أيٌها الٌناس أبنواع النعم لتعبدكه كحده

َر َمْعُروَشاٍت( أم مرفوعات على عيداف كمنها )َمْعُروَشاٍت( )العنب( منها الكرـك  ملقيات على )َغيػْ
كأنشأ لكم أصنافان متعٌددة كلكٌل صنف طعم  )َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع َُمَْتِلفًا ُأُكُلُو(كجو األرض ٓب تعرش 
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ُل بَػْعَضَها َعَلى بَػْعٍض ِف ﴿َماٍء َواحِ خاص ك٩بيز عن غّبه بعٌدة ٩بيزات نوعية ، تيٍسقىى ًمٍن  ٍد َونُػَفضِّ
، كمنها شجر النخيل ا٤بثمر فهو فاكهة كقوت ، كأنواع الزرع اصل ألنواع الطعاـ  ْالرعد/اأُلُكِل﴾ 

َر ٨بتلفان ٜبره كحبو ُب اللوف كالطعم كا٢بجم كالرائحة كالشكل  )َوالزَّيْػُتوَف َوالر مَّاَف ُمَتَشاِبًا َوَغيػْ
كلوا   )ُكُلوا ِمْن ََثَرِِه ِإَذا َأَْثََر(الشكل كغّب متشابو ُب الطعم كالفائدة  كأمتشاهبان ُب اللوف  ٍو(ُمَتَشابِ 

كا٢بق ا٤بذكور أعٌم  )َوآُتوا َحقَُّو يَػْوـَ َحَصاِدِه(أيها الناس من ٜبر كلًٌ األشجار ا٤بثمرة ا٤بذكورة كغّبىا 
قراء كا٤بساكْب ٩با رزقكم للا من ٜبره يـو ا٢بصاد ما من الزكاة ا٤بفركضة أم أعطوا كتصدقوا على الف

 ةً كضى ري فٍ مى ػال اةً كى الزى  نى ، كمً  ورد عن اإلماـ الصادؽ )ع(٘بود بو نفوسكم من الزكاة غّب الواجبة ، كما 
﴾ ، كقولو  ةى بً اجً الوى  ﴿َوَما ،  ِٓ-ِْج/ا٤بعار ﴿َوالَِّذيَن ِف َأْمَواَلِِْم َحق  َمْعُلوـٌ ، ِللسَّاِئِل َواْلَمْحُروـِ

 ﴾ ُموا ألَنْػُفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ جتَُِدوُه ِعْنَد اّلِلَِّ ، كليس ألحدو من األغنياء مٌنةه على ىؤالء  َُُالبقرة/تُػَقدِّ
﴿َوأَْنِفُقوا ممَّا الفقراء كال فضل عليهم ألنٌو ىو أعطاىم ٩بٌا عند للا ٩بٌا جعلو للا أمانة عنده كقولو 

  .ٕا٢بديد/َلِفَي ِفيِو﴾ َجَعَلُكْم ُمْسَتخْ 
ٍادى اًبٍلعىًطيىًة( ، ٖٛٔف هنج الببلغة حكم : )ًإذىا أىرىٍدتى أىٍف يػيٍثرًمى للاي  عن النيب )ص(: )مىٍن أىيٍػقىنى اًب٣بٍىلىًف جى

ٍاةي اٍلعىٍقًل ف غرر الكم، ِّصٔٗالبحارمىاٍلىكى فػىزىكًًٌو(  ٍاةه، كىزىكى اٍ اً : )ًلكيلًٌ شىٍيءو زىكى ٍاًؿ(، ٍحًتمى وعن ؿي ا١ٍبيهَّ
ٍاًف ، كىاٍلعىٍفوي زىكى اإلماـ الصادؽ )ع( ٍاةي األىٍبدى ٍاةي ا١بٍىٍاًه، كىاٍلعىمىلي زىكى ٍاةي النًٌعىًم ، كىالشَّفىٍاعىةي زىكى ٍعريكيؼي زىكى ٍاةي : )اٍلمى

اٍتىوي فػىهيوى مىٍأميويفي السٍَّلًب(  ،الظَّفىرً    ُتْسرُِفوا ِإنَُّو ال َيُِب  اْلُمْسرِِفَي()َوال، ِٖٔ/ٖٕالبحاركىمىٍا أىدٍَّيتى زىكى
كال تسرفوا ُب األكل ٤با فيو من مضرة العقل كالبدف ، كاإلسراؼ مضرٌّ ُب كلًٌ شيء ، فنهاىم عن 
اإلسراؼ كىو ٘باكزىم ا٢بد الطبيعي كاإلنفاؽ بغّب موجب لو كزايدة عن ا٢باجة ، كهناىم عن التقتّب 

﴿َوالَِّذيَن ِإَذا أَنَفُقوا لَْ ُيْسرُِفوا نفاؽ كُب اإلستهبلؾ كُب كلًٌ شيء اال عتداؿ ُبكالبخل كأمرىم ابال
يػٍرى ُبٍ السَّرىؼً  عن النيب )ص(،  ٕٔالفرقاف/َولَْ يَػْقتُػُروا وََكاَف بَػْيَ َذِلَك قَػَوامًا﴾  كىالى سىرىؼى ُبٍ  ،: )الى خى

 .ُٗٔ/ٕٕالبحار ا٣بٍىٍّبً(
 ﴾ؽٌََُُٔخً ًَكَوْشبً ًٌُُِا َِّٓٔب هَىَهٌَُْْ اَُِّوُ ًَال رَزَّجِؼٌُا فُـٌَُادِ اُشَّْْـَبِٕ بَِّٗوُ ٌَُُْْ ػَلًٌُّ ُٓجِنيًٌَِْٖٓ األَْٗؼَبِّ ﴿ - ٕٗٔ

حيواانت صغّبة   )َوفَػْرشاً(كىىيوى خىلىقى لىكيٍم ًمٍن األىنٍػعىاـً حيواانت كبّبة للحمل كالنقل كا١بماؿ كا٣بيل 
: ما يفرش للذبح كما يتخذ الفرش من صوفو كشعره ككبره ما أتكلوف ش )َوالَفرْ كا٤باعز كاألغناـ 

ُ(كٙبلبوف  )َوال تَػتَِّبُعوا ُخُطَواِت من اللحم كاللب كإشكركا للا تعأب على فضلو  )ُكُلوا ممَّا َرزََقُكْم اّلِلَّ
للا كالتحرٙب ما أحل ،  كطرقو ا٤بلتوية كأكامره كخططو ككساكسو ا٤باكرة ُب التحليل ما حٌرـ الشَّْيطَاِف(

كاإلفراط كالتفريط ُب اإلنفاؽ كالتبذير أكالتقتّب كيقيم بينكم كبْب أنواع النعم حواجز نفسية تقلل من 
)ِإنَُّو ستخدامها ا١بيد ، فبل تركف فيها كماؿ النعمة كإحساف ا٤بنعم اقيمة ىذه النعم كتفسد عليكم 

حذركا كيده ، فبل أيمركم إاٌل ما ُب ظاىره ما االعداكة لئلنساف فإٌف الشيطاف ظاىر  َلُكْم َعُدو  ُمِبٌي(



 نالثام/ اجلزء ٘ٙٔ/ مكية/ عدد آَيهتا  ٙ/ سورة االنعاـ  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    533
 

َا أيَُْمرُُكْم ِِبلس وِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْف تَػُقوُلوا َعَلى اّلِلَِّ َما ال تَػْعَلُموَف﴾ يغر كيسر كُب ابطنو ما يضر  ﴿ِإمنَّ
اٍلىفى اٍلقيٍرآفى فػىهيوى ًمٍن خيطيوى عن إبن عباس، ُٗٔالبقرة/ كأف يزين  ،ُٕٔ/ُالدر ا٤بنثور ٍاًت الشٍَّيطىٍاًف(:)مىٍا خى

. فهو من خطوات .سم الدينشيئان من طرؽ الباطل بزينة ا٢بق كيسمى ما ليس من الدين اب
﴿َوزَيََّن ََلُْم الشَّْيطَاُف َما َكانُوا ، كقولو  ِٓدمحم/﴿الشَّْيطَاُف َسوََّؿ ََلُْم َوَأْمَلى ََلُْم﴾ الشيطاف كقولو 

 .ّْاألنعاـ/َف﴾ يَػْعَمُلو 
َّٓب اشْزَََِٔذْ ػََِْْوِ ؤَهْؽَبُّ األُٗضََِْْْٖ َٗجِّئٌُِِٗ صََٔبَِْٗخَ ؤَىًَْاطٍ ِْٖٓ اُؼَّإِْٕ اصْنَِْْٖ ًَِْٖٓ أَُْؼْيِ اصْنَِْْٖ هَُْ ؤَاُنًََّوَِّْٖ ؽَوََّّ ؤَّْ األُْٗضََِْْْٖ ؤَ﴿ - ٖٗٔ

 ﴾ثِؼٍِِْْ بِْٕ ًُنزُْْ طَبكِهِنيَ
﴿َخَلَق الزَّْوَجْيِ الذََّكَر َواألُنْػَثى﴾ طلق على كلًٌ كاحدو لو قرين كأحد الزكجْب كلمة الزكج ت

: كأنشأ لكم من األنعاـ ٜبىىانًيىةى أىٍزكىاجو أحل لكم أكلها ًمٍن الضٍَّأًف ذكران كأنثى )الكبش املعىن، ْٓالنجم/
ٍعًز ذكران كأنثى )التيس كالعنز( كى  ًمٍن اإًلًبًل اثٍػنػىٍْبً البخاٌب كالعراب كىًمٍن اٍلبػىقىًر )الغنم( كالنعجة( كىًمٍن اٍلمى

)ُقْل َأالذََّكَرْيِن اثٍػنػىٍْبً زكج داجنة للناس كالزكج اآلخر البقر الوحشية ككل طّب طيب كحشي كأنسي 
ـْ األُنْػثَػيَػْيِ( ـَ َأ لى كجو ىذا إنكار ٤با كانوا يفعلونو من ٙبرٙب ما أحٌل للا ، أم قل ٥بم اي دمحم ع َحرَّ

رىٍيًن من الغنم كا٤بعز حىرَّـى للا عليكم أيها ا٤بشركوف أىـٍ األينٍػثػىيػىٍْبً منهما ؟ أم ىل للا  التوبيخ : آلذَّكى
ـُ األُنثَػيَػْيِ(حٌرـ الذكور منها أـ اإلانث ؟!  أم أك ما ٞبلت إانث ا١بنسْب  )َأمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيِو َأْرَحا

: أـ أنٌو حٌرـ عليكم ما ُب بطوف اإلانث من األغناـ أـ ما ُب بطوف  مبعىنذكران كاف أك أنثى ؟ 
أخربك٘ب عن للا أبمر معلـو كبدليل كحجة ال  )نَػبُِّئوِن ِبِعْلٍم ِإْف ُكنُتْم َصاِدِقَي(اإلانث من ا٤بعز ؟ 

 فَباء كال بظن إف كنتم صادقْب ُب نسبة ذلك التحرٙب إٔب للا ، كفيو تعجيز كتوبيخ ؟اب
وِ ؤَهْؽَبُّ األُٗضََِْْْٖ ؤَّْ ًُنزُْْ شُيَلَاءَ ًَِْٖٓ اإلِثَِِ اصْنَِْْٖ ًَِْٖٓ اُْجَوَوِ اصْنَِْْٖ هَُْ ؤَاُنًََّوَِّْٖ ؽَوََّّ ؤَّْ األُٗضََِْْْٖ ؤََّٓب اشْزَََِٔذْ ػََِْْ﴿ - ٗٗٔ

 ﴾وِ ًَنِثبً ُُِْؼََِّ اُنَّبًَ ثِـَْْوِ ػٍِِْْ بَِّٕ اَُِّوَ ال َّيْلُِ اُْوٌََّْ اُظَّبُِِٔنيَبِمْ ًَطَّبًُْْ اَُِّوُ ثِيَنَا كََْٖٔ ؤَظَُِْْ َِّْٖٓٔ اكْزَوٍَ ػَََِ اَُِّ
أىنشىأى لىكيٍم ًمٍن اإًلًبًل اثٍػنػىٍْبً ٮبا ا١بمل كالناقة )الذكر كاألنثى( كىًمٍن اٍلبػىقىًر اثٍػنػىٍْبً ٮبا ا١باموس أك  ك

ـُ األُنثَػيَػْيِ()ُقْل َأالذََّكَرْيِن َحرَّ )الثور( كالبقرة  ـْ األُنثَػيَػْيِ َأمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيِو َأْرَحا كرره ىنا مبالغة   ـَ َأ
ُب التقريع كالتوبيخ ، كا٤بقصود إنكار أف للا سبحانو حٌرـ عليهم شيئان من األنواع األربعة كإظهار  

كالدىا اترةن أخرل ، أـ ٙبرٙب كذهبم ُب ذلك، فإهنم كانوا ٰبرموف ذكور األنعاـ اترةن ، كإانثها اترةن كأ
ـْ ُكنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ األجٌنة من بطن الناقة كمن بطن البقرة ، فقل من أين أتيتم هبذا التحرٙب؟  )َأ

اضرين حْب كصاكم للا هبذا التحرٙب ؟ أـ علمتم حزايدة ُب التوبيخ أم ىل كنتم  َوصَّاُكْم اّلِلَُّ ِبََذا(
)َفَمْن أـ شهدًب أمر للا بتحليل أك ٙبرٙب شيء من ىذه األنعاـ ؟  ٙبرٙب ذلك عن طريق العقل ؟!

ال أحد أظلم أك فمن أشٌد ظلمان كإجرامان  َأْظَلُم ممَّْن افْػتَػَرى َعَلى اّلِلَِّ َكِذًِب لُِيِضلَّ النَّاَس ِبَغرْيِ ِعْلٍم(
ليضل الٌناس ٔبهلهم ؟  ٩بن كذب على للا فنسب إليو تعأب ٙبرٙب ما ٓب ٰبـر بغّب دليل كال برىاف
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عمـو ُب كٌل ظآب ، كىم هبذا  )ِإفَّ اّلِلََّ ال يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِمَي(كإٌنكم إذ ظلمتم فإٌنكم لن هتتدكا 
: إٌف للا سبحانو خاطب ىؤالء القـو من كاقع حياهتم كعلى قدر  فائدةالباطل ظا٤بوف معتدكف، 

اس على قدر عقو٥بم ، كيوجو القرآف خطابو لكل من عقو٥بم ، ك٫بن مأموركف أبف ٬باطب الن
يساىم ُب ظلم البشرية كٯبرىا للهاكية بعلمهم ا٤بنحرؼ كجرأهتم على للا تعأب كأنو تعأب ال يهدم 

 .الظا٤بْب سبيل سعادهتم
ٌٌََُّٕ َْْٓزَخً ؤًَْ كَٓبً ََْٓلٌُؽبً ؤًَْ َُؾَْْ فِنيِّوٍ كَةَِّٗوُ هِعٌٌْ ؤًَْ كَِْوبً ؤُىََِّ هَُْ ال ؤَعِلُ كِِ َٓب ؤًُؽَِِ بََُِِّ ُٓؾَوَّٓبً ػَََِ ؿَبػٍِْ َّـْؼَُٔوُ بِالَّ ؤَْٕ ﴿ - ٘ٗٔ

 ﴾ُِـَْْوِ اَُِّوِ ثِوِ كََْٖٔ اػْـُوَّ ؿَْْوَ ثَبؽٍ ًَال ػَبكٍ كَةَِّٕ هَثَّيَ ؿَلٌُهٌ هَؽٌِْْ
قرآف شيئان ٧بيىرَّمان من ا٤بطاعم عىلىى أم إنساف قيٍل اي دمحم لكفار مكة ال أىًجدي ُب مىا أيكحاه للا إٌٕب من ال

َتًة(من ذكرو أك أنثى ًإالَّ أىٍف يىكيوفى ذلك الطعاـ  كىي كلُّ من مات دكف تذكية شرعية كالٍب ٛبوت  )َميػْ
أىٍك دىمان سائبلن مصبوابن ال كالكبد أك ا٤بختلط ابللحم ال ٲبكن فصلو  )َأْو َدمًا َمْسُفوحاً(حتف أنفها 

مى ًخنزًيرو عنو ،  قذر ك٪بس كخبيث ُب ذاتو لتعوده أكل النجاسات كىذا  )فَِإنَُّو رِْجٌس(أىٍك يكوف ٢بٍى
مى ا٣بًنزًيرو  تىًة كىالدىـ ك٢بٍى يػٍ )َأْو ِفْسقًا ُأِىلَّ ِلَغرْيِ سبب ٤بختلف األضرار ا١بسدية كالنفسية كىذا يعود للمى

غّب للا ، ك٠ٌبي فسقان مبالغة كأنو نفس الفسق سم اأك يكوف ا٤بذبوح فسقان ذبح على  اّلِلَِّ ِبِو(
أكيؤدم إٔب الفسق كىو ا٣بركج عن طاعة للا إٔب معصيتو ، كيقٌسي القلب كٯبفف منابع الركح ُب 
حركة النفس كيدفع إٔب عمل كبائر الذنوب فيكوف ا٣بركج عن طاعة للا منشأ ٤بختلف األضرار 

َر َِبٍغ َوال َعاٍد فَِإفَّ رَبََّك َغُفوٌر رَِحيٌم()َفَمْن اْضطُرَّ غَ األخبلقية كا٤بعنوية  من أصابتو الضركرة  يػْ
ضطرتو إٔب أكل شيء من ارمات حفاظان على حياتو فبل إٍب عليو ، إف  ا)كالضركرة تقدر بقدرىا( ك 

َر َِبٍغ(كاف  : الذم يفعل ا٢براـ من غّب ضركرة ، أم غّب قاصد التلذذ أبكلها بدكف الباغي  )َغيػْ
)فَِإفَّ رَبََّك َغُفوٌر أم ٦باكز قدر الضركرة الٍب تدفع عنو ا٥ببلؾ  )َوال َعاٍد(كرة كىو ال ٯبد غّبىا ضر 

 فا غفور رحيم ابلعباد.  رَِحيٌم(
كصف شامل لكل ٧بٌرـ ، فإف ارمات كلها رجس كخبث كقذر ، كإف   )فَِإنَُّو رِْجٌس( -ٔفائدة: 

كلكن ابطنها يضر ، كتدفع إٔب الكبائر كلو بعد حْب  كاف بعض ارمات ظاىرىا يغر كيسر
ـُ َعَلْيِهْم اْْلََباِئَث﴾ كتتسامح ُب إرتكاب صغائر الذنوب  ،  ُٕٓاألعراؼ/﴿َوَيُِل  ََلُْم الطَّيَِّباِت َوَُيَرِّ

اٍنىوي عىٍن شىٍيءو ًإالَّ كىأىٍغُبى عىٍنوي(، ف غرر الكم ٍاًرـً أيضاً و فيو : )مىٍا نػىهىى للاي سيٍبحى  ،: )ًإذىٍا رىًغٍبتى ُبٍ اٍلمىكى
ٍاًرـٍ( ثبت ُب السٌنة النبوية العديد من ارمات ٓب يذكرىا  )ِف َما ُأوِحَي ِإَلَّ( -ٕ .فىًإٍجًتنىٍب اٍلمىحى

ذكر غّب للا  )ُأِىلَّ ِلَغرْيِ اّلِلَِّ ِبِو( -ٖالقرآف منها كلُّ ذم انب من السباع كذم ٨بلب من الطيور 
 و ، كأصل اإلىبلؿ : الصياح لرؤية ا٥ببلؿ ٍبَّ أطلق على تكبّب للا.عند ذٕب
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َٓب ؽَََِٔذْ ظُيٌُهُىَُٔب ؤًَْ ًَػَََِ اَُّنَِّٖ ىَبكًُا ؽَوَّْٓنَب ًََُّ مُِ ظُلُوٍ ًَِْٖٓ اُْجَوَوِ ًَاُْـَنَِْ ؽَوَّْٓنَب ػََِْْيِْْ شُؾٌَُٓئَُب بِالَّ ﴿ - ٙٗٔ

 ﴾ؾَ ثِؼَظٍْْ مَُِيَ عَيَّْنَبىُْْ ثِجَـِْْيِْْ ًَبَِّٗب َُظَبكِهٌَُٕاُْؾٌََاَّب ؤًَْ َٓب افْزََِ
يذكًٌر القرآف أف اليهود ٤با بغوا كظلموا عوقبوا بشكل خاص بتحرٙب كل حيواف لو ظفر ٗبعُب لو أصبع 

ِم )َوِمْن اْلبَػَقِر َواْلَغنَ من دابٌة أك طائر ، أم غّب مشقوؽ القدمْب كا١بمل كا٢بصاف كالبط كالوز 
 )ِإالَّ َما َْحََلْت ظُُهوُرَُهَا(حٌرمنا عليهم أكل شحـو البقر كشحـو الغنم  َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما(

األمعاء كا٤بصارين كالشحـو ا٤بتصلة هبما غّب ٧بٌرمة  )َأْو اْلََواََي(إاٌل الشحم الذم علق ابلظهر منهما 
: أف الشحم الذم تعٌلق ابلظهور أك إحتوت عليو  مبعىنة كشحم األلي  )َأْو َما اْختَػَلَط ِبَعْظٍم(

ذلك التحرٙب بسبب  )َذِلَك َجَزيْػَناُىْم بِبَػْغِيِهْم(ا٤بصارين أك إختلط بعظم كشحم األلية جائز ٥بم 
بػىٍغًيًهٍم أم ظلمهم كعدكاهنم ، كالتمرد على أكامر للا كنواىيو ، الذم سبق من قتل األنبياء كأكل الراب 

اْلَببَلُء ؿ أمواؿ الناس ابلباطل كإاٌل فقد كاف حبلالن كفق طبعو األكٕب كُب ىذا داللة أٌف )ستحبلاك 
يثًا﴾ دِ حَ  هللاِ  نَ مِ  ؽُ دَ صْ أَ  نْ ﴿ومَ فيما قصصنا عليك اي دمحم ،  )َوِإنَّ َلَصاِدُقوَف(( َعَلى َقَدِر الطَّباْعِ 

كالسبب ُب ٙبرٙب شحـو البقر  .َٓا٤بائدة/وف﴾ نُ وقِ يُ  ـٍ وْ قَ ًا لِ مَ كْ حُ  هللاِ  نَ مِ  نُ سَ أحْ  نْ ﴿ومَ ،  ٕٖالنساء/
كالغنم، أف القرابْب عندىم ال تكوف ااٌل منهما، ككاف يتخذ من شحمهما الوقود للرب، كما ُب سفر 

 الى كى  مً حٍ شى ال نٍ ئان مً يٍ وا شى لي كي  أتى ، الى مٍ هً نً اكً سى مى  يعً  ٝبىً ، ُب مٍ كي يالً جٍ أ ُب  ةه يضى رً فى  لربً لً  مً حٍ الشى  لُّ البلكيْب )كي 
 (.ـً الدى 

 ﴾كَةِْٕ ًَنَّثٌُىَ كَوَُْ هَثٌُُّْْ مًُ هَؽَْٔخٍ ًَاٍِؼَخٍ ًَال ُّوَكُّ ثَإٍُْوُ ػَٖ اُْوٌَِّْ أُُْغْوِِٓنيَ﴿ -ٚٗٔ
إف كذبوؾ اي دمحم فبل ٘بعلهم ُب أيس من رٞبة للا حيث ٓب يعاجلهم ابلعقوبة مع شٌدة إجرامهم ، 

فح عنكم إف تبتم كرجعتم عن ضبللكم فإف طريق للا ا٤بستقيم مفتوح كقل ٥بم : إف للا يقبلكم كيص
)رَب ُكْم ُذو َرْْحٍَة أماـ ا١بميع ، فبل تغَبٌكا إبمهالو فإنٌو أمهل حٌب كأنٌو أٮبل ! كقل متعجبان من حا٥بم 

﴿ِإفَّ رَبََّك ة ببل ريب إاٌل أف ذلك ال يتناَب مع عقاب اجملرمْب ألنو أيضان مظهر للرٞبة كالعرب  َواِسَعٍة(
: ُب صفة للا تعأب )الى يىٍشغىليوي ٜ٘ٔف هنج الببلغة خطبة ،ّْفصلت/َلُذو َمْغِفَرٍة َوُذو ِعَقاٍب أَلِيٍم ﴾ 

(،  ،غىضىبه عىٍن رىٍٞبىةو  بُّ كىيػىٍرضىى ًمٍن غىٍّبً رًقَّةو( ٙٛٔأيضاً خطبةو فيو كال تيو٥ًبيوي رىٍٞبىةه عىٍن ًعقىابو )َوال : )ٰبًي
ال تغَبكا بسعة رٞبة للا فهو سبحانو مع سعة رٞبتو ذك أبس شديد  ِبَُْسُو َعْن اْلَقْوـِ اْلُمْجرِِمَي( يُػَرد  

﴾ للمعاندين  ، كقد ٝبعت اآلية بْب الرٞبة كالنقمة كبْب الَبغيب  ٓٗا٤بائدة/﴿َواّلِلَُّ َعزِيٌز ُذو اْنِتَقاـٍ
العاصي ٕبلم للا ، كللا تعأب ٱباطب قلوهبم هبذا كالَبىيب حٌب ال يقنط ا٤بذنب من الرٞبة كال يغَب 

 .نتقاـ ألٌف رٞبة للا سبقت غضبوكقٌدمت اآلية رٞبة للا على اال .كذاؾ لعٌلها هتتز كهتتدم
ةَ اَُّنَِّٖ ِْٖٓ هَجِِْيِْْ ؽَزََّ مَاهٌُا ٍََْوٌٍُُ اَُّنَِّٖ ؤَشْوًٌَُاٌَُْ شَبءَاَُِّوُ َٓبؤَشْوًَْنَبًَالآثَبئَُٗبًَال ؽَوَّْٓنَب ِْٖٓ شَِْءٍ ًَنَُِيَ ًَنَّ﴿-ٛٗٔ

 ﴾طٌَُٕثَإٍَْنَب هَُْ ىََْ ػِنْلًَُْْ ِْٖٓ ػٍِِْْ كَزُقْوِعٌُهُ َُنَب بِْٕ رَزَّجِؼٌَُٕ بِالَّ اُظََّّٖ ًَبِْٕ ؤَْٗزُْْ بِالَّ رَقْوُ
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يركف عيوب  : الذين يتقبلوف النصح كيتبعوف أحسن القوؿ قليلوف جدان ، كأقل منهم منشبهة وردىا
﴿َكَذِلَك زُيَِّن أنفسهم كيعَبفوف هبا ، فإف األكثرية الغالبة يركف عيوهبم فضائل كسيئاهتم حسنات 

، فإف عجزكا عن ٙبسْب قبائحهم تربأكا منها ، كأحالوىا إٔب  ُِيونس/ِلْلُمْسرِِفَي َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾ 
نزه عما يصفوف ، إنو تعأب أيمرىم كينهاىم كٯبعل مشيئة للا كإٔب القضاء كالقدر ، كللا سبحانو م

، ِْاألنفاؿ/﴿لِيَػْهِلَك َمْن َىَلَك َعْن بَػيَِّنٍة َوََيَْيا َمْن َحيَّ َعْن بَػيَِّنٍة﴾ ٥بم ا٣بيار فيما يفعلوف كيَبكوف 
: إٌدعى ا٤بشركوف أف شركهم كشرؾ آابئهم ، كٙبرٙب ما حرموا من ا٢برث كاألنعاـ إ٭ٌبا كاف املعىن

ٗبشيئة للا كأمره ، كلو شاء أف ال يشركوا ٤بنعهم عن الشرؾ ابإلجبار فلم يفعل فهو راضو ٗبا نفعلو ! 
فهم يتذرعوف إهنم ٦بربكف ال ٨بّبكف فيما أشركوا فلو كاف للا ال يريد منهم الشرؾ ٤بنعهم منو بقدرتو 

اَء اّلِلَُّ َما َعَبْدَن ِمْن ُدونِِو ِمْن َشْيٍء ََنُْن ﴿َوقَاَؿ الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو شَ الٍب ال يعجزىا شيء ، كقولو 
﴿َوقَاُلوا َلْو َشاَء الرَّْْحَُن َما َعَبْدَنُىْم﴾ ،  ّٓالنحل/َوال آَِبُؤَن َوال َحرَّْمَنا ِمْن ُدونِِو ِمْن َشْيٍء﴾ 

وكانوا ،  ْٕيس/َيَشاُء اّلِلَُّ َأْطَعَمُو﴾  ﴿قَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا أَنُْطِعُم َمْن َلوْ ،  َِالزخرؼ/
﴿َوُىَو : كل ما نفعلو فهو ٩با يريده للا كيشاؤه ، كلو أنو ٓب يكن يريدىا ٤با صدرت منا يقولوف

 . ُٔاألنعاـ/اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدِه﴾ 
كالتخٌلص : إهنم ٯبهلوف سنن للا ُب خلقو ، فيضعوف شبهة يريدكف ا٣بركج من ا٤بسؤكلية واجلواب

، كىم ال يعتقدكا قبح أفعا٥بم بل إهنا عليو عتدكاظلموه ك  نلتماس ا٢بجة ٥بم فيمامن تبعاهتا ، ك 
أبف للا ال ٯبرب على فعل ، كعدـ مشيئة للا للشرؾ ال تعِب إجبارىم إذ  ويؤكد القرآفمشركعة!! 

 ﴾ يِن َقْد تَػبَػيََّ الر ْشُد ِمْن الَغيِّ ، ألف ا١برب ليس من صفات العدؿ  ِٔٓلبقرة/ا﴿ال ِإْكَراَه ِف الدِّ
كا٢برية كالكرامة، كيسقط الثواب كالعقاب كا٢بساب فيكوف ال حاجة للجنة كال للنار، فيكوف 

ّب ُب طاعتو اإلنساف كا٤ببلئكة كبذلك تتغّب سنن للا ُب خلق اإلنساف ا٣بليفة ، كإ٭با اإلنساف ٨ب
ختياران لطريق اكال يعِب أٌف للا سبحانو راضو عن ختياره كمسؤكؿ عنو ، اكمعصيتو ك٧باسب على 

ا٤بعاصي ، يريد للا تعأب أف يؤمن الناس كيستقيموا إراداين دكف إكراه كإجبار ، ألف للا تعأب بٌْب لو 
ختياره أصاب سبيل ا٣بّب كأمر بو كأاثبو عليو ، ككرَّه لو الشر كهناه عنو كعاقبو عليو ، فمن أطاع اب

ٍرءي حىٍيثي ف غرر الكم: ختياره سلك سبيل الندامة فعليو عاقبة معصيتو، صى ابالسبلمة كمن ع )اٍلمى
﴿ِإنَّ َىَديْػَناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكرًا يىضىعي نىفسىوي( كىو الذم يبِب مستقبلو الدنيوم كاألخركم بنفسو 

﴿َونَػْفٍس َوَما َسوَّاَىا ، فََأَْلََمَها ُفُجوَرَىا ،  َُالبلد/﴿َوَىَديْػَناُه النَّْجَدْيِن﴾ ،  ّاإلنساف/َوِإمَّا َكُفورًا﴾ 
، كٰبث القرآف ُب جواهبم ، فهم ليسوا كحدىم يفَبكف على للا مثل ىذه  ٖ-ٕالشمس/َوتَػْقَواَىا﴾ 

كقد تشاهبت آراء  )َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم َحَّتَّ َذاُقوا ِبََْسَنا(األكاذيب كزرع الشبهات 
بتدعوا الكذب كتفننوا فيو كإهتموا اا٤بشركْب كا٤بكذبْب كأفعا٥بم سواء السابقْب أك ا٤بعاصرين ، إهنم 
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﴿َوَمْن للا فيو ك٘باكزكا حدكد األدب مع للا ، حٌب ذاقوا جزاء كذهبم كتطاك٥بم كتعدم حدكد للا 
)ُقْل َىْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم زلنا عليهم العذاب ، حٌب أن ُالطبلؽ/يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّلِلَِّ فَػَقْد ظََلَم نَػْفَسُو﴾ 

ستفهاـ إنكارم يقصد بو التهكم ، أم قل ٥بم ىل عندكم حجة أك برىاف على ا فَػُتْخرُِجوُه لََنا(
)ِإْف تَػتَِّبُعوَف ِإالَّ ،  ُُُالبقرة/﴿ُقْل َىاُتوا بُػْرَىاَنُكْم ِإْف ُكنُتْم َصاِدِقَي﴾ صدؽ قولكم فتظهركه لنا 

: تكذبوف ، ٚبمنوف كالتخمْب أضعف الظن ، إنكم لستم  ََّتُْرُصوفَ  لظَّنَّ َوِإْف َأنْػُتْم ِإالَّ ََّتُْرُصوَف(ا
على شيء من العلم ، بل ما تتبعوف ُب عقائدكم ُب الدين كالعمل بو إاٌل الظنوف كاألكىاـ كا٢بدس 

هنج الببلغة  ف،  ّٔيونس/ْن اْلَقِّ َشْيئًا﴾ ﴿ِإفَّ الظَّنَّ ال يُػْغِِن مِ كالتخمْب الذم ال يستقر عنده حكم 
ٍا عىلىى مىٍا يىٍستػىٍيًقني( ،. تػىٍغًلبيوي نػىٍفسيوي عىلىى مىٍا يىظينُّ .: )الى تىكيٍن ٩بَّنٍ ٓ٘ٔحكم : فائدة : سؤاؿ .كىالى يػىٍغًلبػيهى

وا عن الوثنية كارمات ٝبيعان فبل آابؤىم  نعترب للا راضيان ستجابوا كال ىم ، فكيف ااألنبياء )ع( هنى
رِيَن : كدعوة األنبياء )ع( إللقاء ا٢بجة على الٌناس اجلواب عنهم هبذه األعماؿ ؟  ﴿ُرُسبًل ُمَبشِّ

، دليل على حرية اإلنساف ُب  ُٓٔالنساء/َوُمنِذرِيَن لئبلَّ َيُكوَف ِللنَّاِس َعَلى اّلِلَِّ ُحجٌَّة بَػْعَد الر ُسِل﴾ 
ختياره ، كقضى للا سبحانو أف تكوف حرية اإلنساف ضمن اختياره كىو مسؤكؿ ك٧باسب عن ا

عن اإلماـ علي حدكد مشيئة للا كإرادتو ، كمسؤكليتو عن أفعالو ُب حدكد قدرتو عز كجٌل كحكمتو ، 
ًسبىًهٍا ىيدىلن ، كىالى تػىٍرؾي  )ع( حىقٌو حىًسبىوي  : )ًإنَّوي لىٍيسى ٥ًبىاًٍلكو ىىلىكى ًمٍن يػىٍعذيريهي ُبٍ تػىعىمًُّد ضىبلىلىةو حى

﴿َوَمْن َكاَف ِف َىِذِه َأْعَمى فَػُهَو ِف اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضل  َسِبيبًل﴾ ، َّٓ/ٓالبحارضىبلىلىةه( 
 .ِٕاإلسراء/
 ﴾هَُْ كََِِِّوِ اُْؾُغَّخُ اُْجَبُِـَخُ كٌََِْ شَبءَ َُيَلَاًُْْ ؤَعَْٔؼِنيَ﴿ - ٜٗٔ

أم البينة كالدالئل كالرباىْب الواضحة  )َفِللَِّو اْلُجَُّة اْلَباِلَغُة(ة قل ٥بم إف ٓب تكن لكم ا٢ٍبيجَّةي ا٤بقنع
القوية القاطعة الٍب بلغت غاية الظهور كا٤بتانة كاإلقناع كتقطع كل عذر ، كىي أقصى درجات القوة 

عان ابإلكراه فلو شاء للا ٥بدل الناس ٝبي )فَػَلْو َشاَء ََلََداُكْم َأمْجَِعَي(إ٭ٌبا ىي  كحده عليكم 
ختيارىم إاٌيىا ، استعدادىم ٥با ك كاإلجبار عليها كترؾ الشرؾ كا٤بعاصي ، كلكن شاء ىداية قـو ال

﴿َوَلْو َعِلَم اّلِلَُّ ِفيِهْم َخرْيًا أَلمْسََعُهْم ختيارىم إايه كقولو اكشاء للا تعأب ضبلؿ آخرين ٢ببهم لو ك 
، كلو فعل ا٥بداية القسرية لبطل التكرٙب كالتكليف ِّاألنفاؿ/ِرُضوَف َوَلْو َأمْسََعُهْم لَتَػَولَّوا َوُىْم ُمعْ 

﴿َوِقُفوُىْم ِإنػَُّهْم  .ختيار كا٤بسؤكلية من بعدهنتفى الثواب كالعقاب كا٢بساب كإ٭با ترؾ لكم االاك 
 -ٔدة : فائ .ِٗالكهف/﴿َفَمْن َشاَء فَػْليُػْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَػْلَيْكُفْر﴾ ،  ِْالصافات/َمْسُئوُلوَف﴾ 

ان( فىًإٍف قىٍاؿى نػىعىٍم قىٍاؿى روي لىوي )أىفىبلى عىًمٍلتى : )ًإفَّ للاى تػىعىٍأبى يػىقيويؿي لًٍلعىٍبًد يػىٍوـى اٍلًقيىٍامىًة )عىٍبًدٍم أىكيٍنتى عىاًٍلمى
) ٍاًىبلن قىٍاؿى لىوي )أىفىبلى تػىعىلٍَّمتى حىٌبَّ تػىٍعمىلى  ؟ٗبىٍا عىًلٍمتى فػىيىٍخًصميوي( ، فتلك حجة للا  كىًإٍف قىٍاؿى كيٍنتي جى

: )ًإفَّ ً عىلىى النٍَّاًس حيجَّتػىٍْبً حيجَّةه  عن اإلماـ الكاظم )ع( -ٕ. (كمصداؽ) ِٗ/ِالبحار البالغة



 539 الثامن/ اجلزء ٘ٙٔ/ مكية/ عدد آَيهتا  ٙ/ سورة االنعاـ َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر  
 

(، كىأىمٍَّا اٍلبىاٍ )ع(ظىٍاًىرىةه كىحيجَّةه ابىًٍطنىةه ، فىأىمٍَّا الظٍَّاًىرىةي فىالرُّسيلي كىاألىٍنًبيىٍاءي كىاألىًئمَّةي  الكاُب  ًطنىةي فىاٍلعيقيويؿي
 .ُٔصُج

جِغْ ؤَىٌَْاءَ اَُّنَِّٖ ًَنَّثٌُا هَُْ ىََُِّْ شُيَلَاءًَُْْ اَُّنَِّٖ َّشْيَلًَُٕ ؤََّٕ اَُِّوَ ؽَوََّّ ىَنَا كَةِْٕ شَيِلًُا كَال رَشْيَلْ َٓؼَيُْْ ًَال رَزَّ﴿ - ٓ٘ٔ

 ﴾ًَىُْْ ثِوَثِّيِْْ َّؼْلٌَُُِٕثِأَّبرِنَب ًَاَُّنَِّٖ ال ُّآِْنٌَُٕ ثِبٓفِوَحِ 
اءىكيٍم ، أم أرك٘ب كاحدان يقوؿ : إٌف للا أكحى إليو أبنو تعأب حٌرـ ما  َىُلمَّ ُشَهَداءَُكمْ  : أحضركا شيهىدى

حٌرمتم ، كىم ال ٲبلكوف مثل ىؤالء الشهداء بل يكتفوف إبدعائهم أنفسهم فقط ، إهٌنا مواجهة ىائلة 
ين القيم ، كفيو هتديد شديد ٤بن يفٍب الناس بغّب علم اب٣بياؿ كفاصلة على حقيقة ىذا الد

ٍافى مىٍا يػيٍفًسديهي ًمنى الدًٌٍيًن أىٍكثػىرى ٩بٍَّا ييٍصًلحيوي(  عن النيب )ص(حتماؿ كاال : )مىٍن أىفٍػٌبى النَّاسى ًبغىٍّبً ًعٍلمو كى
)فَِإْف َشِهُدوا َفبل ُِّ/ِالبحارعىلىى النٍَّاًر(  : )أىٍجرىؤيكيٍم عىلىى اٍلفىتػٍوىل أىٍجرىؤيكيمٍ  وعنو )ص(، ُُِ/ِالبحار

فإف حضركا ككذبوا ُب شهادهتم فبل تشهد معهم كال تصدقهم ألٌف شهادتك إتٌباع  َتْشَهْد َمَعُهْم(
)َوال تَػتَِّبْع َأْىَواَء الَِّذيَن  النيب )ص( يشهد مع ا٤بشركْب كيتبع من كٌذب بنبوتو أف ألىوائهم ك٧باؿ 

بُوا ِبِ  كال تتبع أىواء ا٤بكذبْب آبايت الرٞبن الباىرة الذين ال  ََيتَِنا َوالَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَف ِِبآلِخَرِة(َكذَّ
﴿ِإفَّ اّلِلََّ ال يَػْهِدي َمْن ُىَو َكاِذٌب  قوف ابآلخرة كمن ال يؤمن ابآلخرة ال ٱبشى عاقبة الكذب صدًٌ يي 

أم يتخذكف لو سبحانو نٌدان كشريكان كعديبلن يعادلو كيساكيو  َف()َوُىْم ِبَربِِّْم يَػْعِدُلو ،  ّالزمر/َكفَّاٌر﴾ 
ْرؾَ  ﴿ِإفَّ  .كيشاركو ُب ا٣بلق ُب جلب ا٣بّب كدفع الضر، كىو للا الواحد القٌهار  َعِظيٌم﴾ َلظُْلمٌ  الشِّ

، كال ٯبَبئ على ذلك مع كماؿ البياف ككضوح الربىاف إاٌل الذين يتبعوف األىواء كالتقليد  ُّلقماف/
: على  ف اآلية داللة،  ّْالفرقاف/﴿َأرََأْيَت َمْن اَّتَََّذ ِإََلَُو َىَواُه َأفَأَْنَت َتُكوُف َعَلْيِو وَِكيبًل﴾ ألعمى ا

أٌف الرسوؿ )ص( ىو الشاىد على ا٢بق ُب دار الٌدنيا ، ككٌل شهادة على حكم تشريعي البٌد أف 
: إٌف إنكار اآلخرة يؤدم إٔب  دؿ  اآلية أيضاً وتترجع إليو )ص( للتصديق عليها كإاٌل كاف ابطبلن ، 

إٚباذ الشركاء مع للا كىم أساس كٌل رذيلة ، كفيهم البعدي عن ا٢بق كالواقع كإٮباؿ للعقل كالنقل 
 .كا٤بنطق
ِٖ بِؽََْبٗبً ًَال رَوْزٌُُِا ؤًَْالكًَُْْ ِْٖٓ بِْٓالمٍ هَُْ رَؼَبٌَُْا ؤَرَُْ َٓب ؽَوََّّ هَثٌُُّْْ ػٌََُِْْْْ ؤَالَّ رُشْوًٌُِا ثِوِ شَْْئبً ًَثِبٌَُْاُِلَّْ﴿ - ٔ٘ٔ

ِ ؽَوََّّ اَُِّوُ بِالَّ ثِبُْؾَنِّ مٌَُُِْْ ًَطَّبًُْْ َٗؾُْٖ َٗوْىُهٌُُْْ ًَبَِّّبىُْْ ًَال رَوْوَثٌُا اُْلٌََاؽِشَ َٓب ظَيَوَ ِٓنْيَب ًََٓب ثَـََٖ ًَال رَوْزٌُُِا اُنَّلٌَْ اَُّزِ

 ﴾رَؼْوٌَُِِٕثِوِ َُؼٌََُِّْْ 
، ُب ىذه إهٌنا عشرة كصااي إ٥بية مهمة لكٌل إنساف ُب كٌل زماف كمكاف ، ٦بموعة ُب ثبلث آايت

: قل اي دمحم تعالوا أقرأ الذم حرمو ربكم عليكم ابليقْب ال ابلظن كالتخمْب املعىن، ية ٟبس منهاآلا
شرؾ اب ىو أف ييعبد ا٤بخلوؽ كما ييعبد كنفي الشرؾ ا١بلي كا٣بفي ، كال )َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيئاً(

ا٣بالق ، كقٌدـ الشرؾ ألنٌو أساس ارمات كال يقبل للا تعأب معو شيئان من الطاعات، نفي الشرؾ 
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يقابلو ثبوت التوحيد أم توحدكه كتعبدكه كحده كال تعبدكا معو غّبه ، كالتوحيد أصل الدين كأساس 
، ال ُب الذات كال ُب الصفات  ُُالشورل/﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾ العقيدة كحياة النفس كقوة اإلٲباف 

كمن اإلحساف إدخاؿ السركر كأحسنوا إٔب الوالدين إحساانن  )َوِِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانً(كال ُب األفعاؿ 
، كذيكر ضمن ارمات ألف األمر ابلشيء هني عن ضده ، فكأنو قاؿ : كال تسيئوا إٔب إليهما
ين، كالسر ُب ذلك ا٤ببالغة كالداللة على أف ترؾ اإلساءة إليهما غّب كاؼو ُب قضاء حقوقهما، الوالد

)َوال تَػْقتُػُلوا ستقامة اجملتمع ، استقرار النفس ك اكقرف سبحانو بر الوالدين ابلتوحيد ألٮبيتو ُب 
ء ، كال تقتلوا أكالدكم خشية بعد أف أكصى األبناء ابآلابء أكصى اآلابء ابألبنا َأْوالدَُكْم ِمْن ِإْمبلٍؽ(

ُىْم(الفقر  ﴿ِإفَّ اّلِلََّ ُىَو الرَّزَّاُؽ ُذو رزقكم كرزقهم علينا فإف للا ىو الرزاؽ للعباد  )ََنُْن نَػْرزُُقُكْم َوِإَيَّ
ِة اْلَمِتُي﴾  ( : )الى يىٍشغىٍلكى رًٍزؽه مىٍضميوفه عىٍن عىمىلو مى عن اإلماـ العسكري )ع(،  ٖٓالذارايت/اْلُقوَّ ٍفريكضو

َها َوَما َبَطَن( ّْٖ/ٖٕالبحار كل ما ٘باكز ا٢بٌد ُب القبح فهو   )َوال تَػْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ
كا٤براد ترؾ ا٤بعاصي كلها، كالورع عن ، )ماظهر منها( أفعاؿ ا١بوارح )كما بطن( أفعاؿ القلوبفحش 

الشرؾ ك  ، كالقوؿ البذمء كالعمل القبيح،نيتها كسٌرىاكال تقربوا ا٤بنكرات الكبائر كلها عبل .٧باـر للا
  .. إْب..لواط كالتهتككالٌ 

كانوا ُب ا١باىلية ال يركف ابلزٗب أبسان ُب السر ، يستقبحونو ُب العبلنية ، فحرمو للا ُب السر 
ا النػَّْفَس )َوال تَػْقتُػُلو اب١بمع قصدان إٔب النهي عن أنواعها كمقٌدماهتا  )الفواحش(كالعبلنية كجيء بػ 

) ُ ِإالَّ ِِبْلَقِّ ـَ اّلِلَّ ال تقتلوا النفس الربيئة الٍب حٌرـ للا قتلها إاٌل ٗبوجب عقلي كشرعي كقانو٘ب   الَِّت َحرَّ
كالقصاص العادؿ، ككل الشرائع السماكية كاألرضية ٙبٌرًـ القتل إالٌ اب٢بق ، كحٌرـ قتل النفس ا٤بسلمة 

﴿َمْن قَػَتَل نَػْفسًا ِبَغرْيِ نَػْفٍس َأْو َفَساٍد ِف رج منها ا٢بريب اإلرىايب بعصمتها ابإلسبلـ أك ابلعهد فيخ
يعًا﴾  َا قَػَتَل النَّاَس مجَِ   .ِّا٤بائدة/اأَلْرِض َفَكَأمنَّ
ذلكم ما أمركم بو أمران مؤكدان لعلكم تسَبشدكف بعقولكم كىو ما  )َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِو َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوَف(

عقولكم أبدٗب أتٌمل ، إٔب فوائد ىذه التكاليف كمنافعها ُب الدين كالدنيا ، فتهذًٌب نفوسكم تدركو 
من اللطف  )َوصَّاُكْم(ُب لفظ  -ٔ:  فائدة .األٌمارة ابلسوء كتعقل ىواكم كٙببسو عن ا٤بنكرات

ية ا٤بضامْب كالرأفة كجعلهم للا أكصياء لو سبحانو كفيو من اإلحساف الكثّب ، إهٌنا كصااي عشر عال
 -ٕ،  ٖ٘ٔ-ٔ٘ٔظاىرىا أنيق كابطنها عميق ك٥با دالالت كاسعة ، ٝبعت ُب ثبلث آايت من 

كالنهي عن التقرب إٔب الفواحش أبلغ من النهي عن ٦برد فعلها فإنو يتناكؿ النهي عن مقدماهتا 
جاءت النفس  نػَّْفَس()َوال تَػْقتُػُلوا ال -ٖككسائلها ا٤بوصلة إليها ألٌف اإلقَباب من الشيء يغرم بو ، 

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأفَّ النػَّْفَس مطلقة )كل نفس( كرٲبة على للا ال ٯبوز قتلها إاٌل اب٢بق  ﴿وََكتَػبػْ
دٌلت اآلية على أنو ٕبسب عقل العبد يكوف قيامو ٗبا أمر للا بو ،  -ٗ،  ْٓا٤بائدة/ِِبلنػَّْفِس﴾ 
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﴿َوال : كقولو  الزن بي قتلي ف القرآف الكرمي -٘ .فتكوف العبادات على قدر العقل كاإلٲباف
-ٖٔ/، كُب اإلسراء ُُٓاألنعاـ/.. َوال تَػْقتُػُلوا النػَّْفَس﴾ ... َوال تَػْقَربُوا اْلَفَواِحشَ .تَػْقتُػُلوا َأْوالدَُكمْ 

، ال ٰبٌل دـ إمرئ ﴾ .. َوال تَػْقتُػُلوا النػَّْفسَ ... َوال تَػْقَربُوا الزِّنَ .﴿َوال تَػْقتُػُلوا َأْوالدَُكمْ قولو  ٖٖ
رتداد( كزان بعد إحصاف ، كقتل نفسو بغّب حق ، عمومان إالٌ أبحد أمور أربعة : كفر بعد إٲباف )ُب اال

َا َجَزاُء الَِّذيَن َُيَارِبُوَف اّلِلََّ َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَف ِف اأَلْرِض َفَسادًا  ٖٖ/ كُب قولو ُب سورة ا٤بائدة  ﴿ِإمنَّ
تفسّب ا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تُػَقطََّع أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخبلٍؼ َأْو يُنَفْوا ِمْن اأَلْرِض﴾ َأْف يُػَقتػَُّلو 

، كإهٌنا  :الشرؾ كالزان كقتل النفسونبلحظ: يذكر القرآف املنكرات الثبلثة متتابعة، ِّٖ/ّالكاشف
عن إبن ؽ كقتل النفس اللٌوامة، كٌلها جرائم قتل حقيقي أك قتل معنوم كقتل الفطرة كقتل األخبل

ٍرأىًة ُب ثىبلثىًة  ،ُب بىصىرًًه كىقػىٍلًبًو كىذىكىرًهً  ،)ًإفَّ الشٍَّيطىافى ًمنى الرَّجيًل ُب ثىبلثىًة مىنىٍازًؿى  :عباس كىىيوى ًمنى اٍلمى
ٍا( ،مىنىٍازًؿى  ٍا كىعىجيزًىى ٍا كىقػىٍلًبهى َها َوَما َبَطنَ مَ ف قولو ) اإلماـ الصادؽ )ع( عن .ُب بىصىرًىى  )إٌف للاى : (ا َظَهَر ِمنػْ

  ُٕٕ/ُنور الثقلْب ا(هى نػى ابطً ا كى ىى رى اىً ظى  شى احً وي الفى  ـى رَّ حى  وً تً ّبى غً ، كلً ورو يي غى  لَّ كي   بي ٰبيً  وره يي أب غى عى كتػى  ؾى بارى تى 
 َٗلَْبًبِالًٍَُّْؼَيَبًَبِمَاهُِْزُْْ الٌَُِِّٗقُ ثِبُْوَِْؾِ ًَأُِْْيَإَ ًَؤًَْكٌُااٌَََُْْْ ؤَشُلَّهُ َّجُِْؾَ ؽَزََّ ىَِِ ؤَؽََُْٖ بِالَّثِبَُّزِِ اَُْْزِِْْ ًَالرَوْوَثٌُآَبٍَ﴿-ٕ٘ٔ

 ﴾رَنًََّوًَُٕ َُؼٌََُِّْْ ثِوِ ًَطَّبًُْْ ؤًَْكٌُامٌَُُِْْ ًَثِؼَيْلِاَُِّوِ مَاهُوْثََ كَبػْلٌُُِاًًٌَََُْبَٕ
بو بوجو من الوجوه إاٌل ابلطريقة الٍب ىي أنفع لو ٢بفظو كتنميتو  كال تتصٌرفوا )َوال تَػْقَربُوا َماَؿ اْلَيِتيِم(

ُه( ُلَغ َأُشدَّ ُهْم ُرْشدًا فَاْدفَػُعوا ِإلَْيِهْم َأْمَواََلُْم﴾ حٌب يصّب ابلغان رشيدان  )َحَّتَّ يَػبػْ ﴿فَِإْف آَنْسُتْم ِمنػْ
ي عن ، كالنهي عن القرب منو أبلغ من النهي عنو ابلذات ، كيعم كجوه الٔالنساء/ تصرؼ ألنو إذا هني

أف يقرب ا٤باؿ فالنهي عن أكلو أكٔب ، كالنهي عن األسباب كالوسائل الٍب تؤدم إٔب أكلو كالٍب ىي 
أحسن منفعة اليتيم كتثمّب مالو ، كىو أف يعمل لو عمبلن مصلحان فيأكل منو اب٤بعركؼ ككأ٭ٌبا يعملو 

﴿َوال ابلعدؿ كالتسوية ُب األخذ كالعطاء كال تطففوا  ِط()َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَف ِِبْلِقسْ لنفسو 
 .ٖٓاألعراؼ/تَػْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُىْم﴾ 

كالوفاء ُب كٌل شيء ُب البيع كالشراء كالقرض كُب كٌل التعامبلت )اٍلعىٍدؿي أىسىٍاسي اٍلميٍلًك( كمفتاح 
تيٍم أٍمران ىىلىكىًت ًفٍيًو األيمىمي الساًلفةي إنًٌك: )ألصحاب الكيل كا٤بيزاف:  عن النيب )ص(لكٌل خّب ،  م كيلًٌيػٍ

ال نكلًٌف أحدان إاٌل ٗبقدار كسعها أم قدرتو  )ال ُنَكلُِّف نَػْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها( ُٕ/ٖا٤براغي (قػىبػٍلىكيمٍ 
كطاقتو ٗبا ال يعجز عنو ، كذكره بعد كفاء الكيل ألف إيفاء ا٢بق عسره فعليكم ٗبا ُب كسعكم أم 

 )َوِإَذا قُػْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَف َذا قُػْرَب(وا على الوفاء بو بقدر الطاقة كما كراءه معفوٌّ عنكم إحرص
﴿ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم إعدلوا كأنصفوا ُب كٌل قوؿ كالشهادة كالفتول كراقبوا كبلمكم كزنوه ابلصدؽ 

لعدؿ فيما لك كعليك ، ىذا اك ٤بن ٱباؼ عتمد اا، ُب كٌل شؤكف حياتكم ك  َُفاطر/الطَّيُِّب﴾ 
للا كٱبلص لو كيشعر أمامو اب٤بسؤكلية كال فرؽ ُب نصرة ا٢بق بْب القريب كالغريب كالعدك كالصديق 
كأف ال تتأثر ابلعشائرية كالعنصرية ، فبل ٙبٌرفوا الكبلـ ك٘باكزكا ا٢بق فتقضوا ٗبا فيو رعاية جانب من 
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متثالو ىو اكل أكامر للا كنواىيو ىي عهد للا ك   )َوِبَعْهِد اّلِلَِّ َأْوُفوا(و ، ٙببونو كإبطاؿ حق من تكرىون
، كىذا عاـ ُب ٝبيع ما عهده للا إٔب  ّْاإلسراء/﴿َوَأْوُفوا ِِبْلَعْهِد ِإفَّ اْلَعْهَد َكاَف َمْسُئواًل﴾ الوفاء بو 

)َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِو الوفاء بو نعقد بْب الناس كأضيف إٔب للا من حيث أمر ٕبفظو ك اعباده كفيما 
َا يَػَتذَكَُّر ُأْوُلوا األَْلَباِب﴾ : تتعظوف كترجعوف إٔب فطرتكم السليمة  َتذَكَُّروفَ  َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَف( ﴿ِإمنَّ

َقْد ﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّلِلَِّ فػَ ، كفيو أتكيد للتكاليف ا٤بذكورة كضركرة حفظ حدكد للا فيها  ٗالزمر/
: كمن الغريب أف يتنكر عا٤بنا اإلسبلمي اليـو ٥بذه الوصااي اإل٥بية  فائدة ، ُالطبلؽ/ظََلَم نَػْفَسُو﴾ 

ٍل تىضيرُّهي  وً بً  يمي قً تى سٍ  يى إٌف مىٍن الى )عن اإلماـ علي )ع( ، ا٤بهمة الٍب تقدـ اجملتمع حضاراين كنفسيان  ا٥ٍبيدى
( مىنٍ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي، كى  ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ  مىنٍ كى  ،الضَّبلىلىةي    .ُٗ/ِشرح النهج  الى يػىنػٍفىعيوي اٍليىًقٍْبي يىضيرُّهي الش كي
 ﴾وٌَُٕبًُْْ ثِوِ َُؼٌََُِّْْ رَزًََّؤََّٕ ىَنَا طِوَاؿِِ َُْٓزَؤِْبً كَبرَّجِؼٌُهُ ًَال رَزَّجِؼٌُا اَُُّجََُ كَزَلَوَّمَ ثٌُِْْ ػَْٖ ٍَجِِِْوِ مٌَُُِْْ ًَطَّ﴿ - ٖ٘ٔ

كتبْب الوسائل الٍب كعزيزة كٜبينة، ك٩بٌا كٌصاكم بو ربكم ىذه الوصية العاشرة كىي عامة كشاملة 
ا ديِب املعىن ٯبب أف تصٌب ُب ا٥بدؼ النبيل كىو رضا للا تعأب إذ يسلكها اإلنساف  : كىأىفَّ ىىذى

)القرآف الكرٙب( كقولو عوجاج فيو أساسو االقيم ا٤بستقيم ا٤بشركع ىو دين للا لشرعتو لكم ال 
ذم فيو خّب الدنيا كاآلخرة كفيو ، ال ِْاألنفاؿ/﴿اْسَتِجيُبوا ّلِِلَِّ َوِللرَُّسوِؿ ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما َُيِْييُكْم﴾ 

عتقدكا بصحتو، اكحده كإقتدكا بو كإعملوا بو ك  )فَاتَِّبُعوُه(ستقامة السلوؾ اطمئناف القلوب ك ا
ألٌف  كهنى عن التفٌرؽ)َوال تَػتَِّبُعوا الس ُبَل فَػتَػَفرََّؽ ِبُكْم َعْن َسِبيِلِو( ، فتمسكوا بو كال تتفرقوا فيو 

السبل ا٤بتعٌددة ليس ٥با حدكد كال قيود كال تتبعوا األدايف كا٤ببادئ ا٤بتعٌددة كاألحزاب ا٤بتشعبة 
الطرؽ ا٤بلتوية الٍب  ا٤بتناحرة كالسبل ا٤بختلفة ذات البدع كالشبهات ا٤بتنوعة ا٤بشوىة للٌدين ، فإهنا

 .ظاىرىا يغر كابطنها يضر ألٌف فيها الضبلؿ كالضياع
فتخرجوف من الطريق ا٤بستقيم ألٌف الطريق ا٤بستقيم أقرب الطٌرؽ إٔب مرضاة للا كأيسر  )فَػتَػَفرََّؽ(

ختبلؼ بْب أجزائو كال بْب سالكيو، فهو الطريق السهل كا٤بتوازف كا٤بتناسق مع الفطرة اكال الطرؽ 
فتفرقكم كتزيلكم عن سبيل ا٥بدل كالرٞبن إٔب سبيل ا٥بول كالشيطاف ،  َوال تَػتَِّبُعوا الس ُبَل( )فَاتَِّبُعوهُ 

كتعانوا من اإلفراط كالتفريط كتكونوا ٫بو اليمْب كالشماؿ ، كإ٭ٌبا ىلك من كاف قبلكم ابلتفرقة 
: ٦برد أف تنحرؼ مبعىناب١بمع ،  ُبَل()الس  اب٤بفرد كجاءت  )ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً(كالنزاعات، كجاء 

عن صراط للا الواحد فسوؼ تقع ُب السبل ا٤بتعددة الكثّبة الضالة الباطلة ا٤بتطرفة الٍب ال حصر 
﴿اّلِلَُّ َوِل  الَِّذيَن آَمُنوا َُيْرُِجُهْم ِمْن اب١بمع كقولو  )الظلمات(اب٤بفرد ك )النور(٥با! كأيضان أيٌب 

ا٢بق جاء ، ِّيونس/﴿َفَماَذا بَػْعَد اْلَقِّ ِإالَّ الضَّبلُؿ﴾ ، كقولو  ِٕٓالبقرة/الن وِر﴾  الظ ُلَماِت ِإىَل 
رىاطى اٍلميٍستىًقيمى زاؿ ُب كل ركعة من الصبلة نقوؿ )نك٫بن ال ، اب٤بفرد كالضبلؿ اب١بمع ( اٍىًدانى الصًٌ

ان مى دى م قى كي تى )أثبػي  عن النيب )ص(زؿَّ عن صراط اآلخرة،  ،عن ىذا الصراط ُب الدنيا ، كمن زؿَّ ٔا٢بمد/
: )خىطَّ لىنىٍا رىسيوؿي للًا )ص( يػىٍومنا خىط ا، ٍبيَّ  روي ٗٔصٖالبحار( ًٍب يٍ بػي  لً ٌبان ألىً حي  مٍ أشدٌكي  اطً رى لى الصً عى 
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ًيًنًو ، كىعىٍن ًَشىاٍلًًو ، ٍبيَّ قىاؿى  ا سىًبيلي للًا ، ٍبيَّ خىطَّ خيطيوطنا عىٍن ٲبى ُسُبٌل َعَلى ُكلِّ َسِبيٍل  َىِذهِ )قىٍاؿى ىىذى
َهاْ  َها َشْيطَاٌف َيْدُعو ِإلَيػْ إهٌنا  )َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِو َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوَف(، َُِ/ّركح البياف، ٍبيَّ تىبل اآلية( (ِمنػْ

كصااي راٌبنية تربوية مهمة لنفس الفرد كإستقامة اجملتمع ، كصراط للا جامع للتكاليف فبل يقـو إالٌ 
من الوقاية ، كما أتقي النار خوفان من اإلحَباؽ كذلك أتقي للا إبتباع منهجو  )والتقوى(لتقول اب

جاءت كصااي إ٥بية ُب  -ٔ:  فائدة .٫براؼ كالعصياف ىو الورع عن ٧باـر للاخوفان من الضبلؿ كاال
ستعرؼ قبحها ٤با كانت ارمات األكٔب ال يقع فيها عاقل ألنٌو أبقل تفٌكر كتدبٌر  ٔ٘ٔاآلية 

شهوات كقد يقع فيها من ٓب ٕ٘ٔكارمات األخرل ُب اآلية  )َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوَف(جاءت العبارة 
كالسّب ُب ا١بادة ا٤بستقيمة يتضمن فعل الفضائل كالبد من  )َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَف(يتذكر جاءت العبارة 

كىذه اآلايت ٧بكمات كثّبة النفع ُب   تَػتػَُّقوَف( )َلَعلَُّكمْ جاءت العبارة  ٖ٘ٔتقول للا كما ُب اآلية 
  .كٌل زماف كمكاف

٫براؼ بدقة ستقامة بوضوح كٛبييزه عن خط االاآلية الكرٲبة تعاِب مشكلة ىي ٙبديد خط اال -ٕ
فذلك الفرز ىو ا٥بدل كٌلو أك الضبلؿ كٌلو ، مع مبلحظة ا٤بنهج الفكرم كالعلمي كطبيعة القيادة 

ستقامة الٍب فيها السبلمة كا٤بؤثرة ُب اجملتمع ، فتأٌب التقول لتحٌدد خط السّب ىو االكالوالية الفاعلة 
٫براؼ فيها استقامة ال كالكرامة ببل أية مبلمة كال ندامة ، على أساس كضوح الرؤية ، فإف ثبات اال

ا كا٤بثبتة كعنها مع الظركؼ السياسية ا٤بضطربة كا٤بتغّبة ٕباجة إٔب التقول فهو عنصر الثبات بذاهت
 -ٖ ُْٗالبقرة/﴿َواْعَلُموا َأفَّ اّلِلََّ َمَع اْلُمتَِّقَي﴾ ،  ُٔالتغابن/﴿فَاتػَُّقوا اّلِلََّ َما اْسَتَطْعُتْم﴾ لغّبىا 

ىو فهم ا٢بكم كإدراكو، كا٤برحلة الثانية: مرحلة التذٌكر  )َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوَف(ففي ا٤برحلة األكٔب )التعقل( 
ستيعاب ذلك ا٢بكم كتزكية نفسو لفهمو ، كا٤برحلة الثالثة : ىي مرحلة اىو  كَُّروَف()َلَعلَُّكْم َتذَ 

وعن اإلماـ )َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوَف(  )التقوى(تقاء ااذير كا٤بخاطر ىي مرحلة االتطبيق كا٤بمارسة العملية ك 
ًذًه السُّبيلي( ُب ىذه اآلية )كمصداؽ( قاؿ: )٫بىٍني السًَّبٍيلي فىمىٍن أىىبى فػى  الباقر )ع(  ،ٕٕٗ/ُنور الثقلْبهى

 ،يعِب سبيل أىل بيت النيب )ص( سبيل كاحد موحد مٌتحد كالقدكة كالقيادة ، فهم نظاـ األمة
﴿ُقْل ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِف اْلُقْرَب﴾ كعٌز ا٤بؤمنْب  ،كصبلح الٌدنيا ،ككحدة الٌدين

ـي الدًٌٍيًن(نيب )ص(عن ال،  ِّالشورل/   .ُّٖ/ٖٕالبحار : )حيبػُّنىٍا أىٍىلي اٍلبػىٍيًت ًنظىٍا
 (قً يً ضً مى ػال ةً ّبى  حً ُب  عى قى كى  يقً رً الطى  ٌجةً ٧بىى  نٍ زؿَّ عى  نٍ )مى ف غرر الكم: 

 ﴾لًٍ ًَهَؽَْٔخً َُؼََِّيُْْ ثِِِوَبءِ هَثِّيِْْ ُّآِْنٌَُٕصَُّْ آرَْْنَب ٌٍََُٓ اٌُِْزَبةَ رََٔبٓبً ػَََِ اَُّنُِ ؤَؽَََْٖ ًَرَلْظِْالً ٌَُُِِّ شَِْءٍ ًَىُ﴿ - ٗ٘ٔ
إاٌن آتينا ىذه التعاليم كالشرائع كالوصااي العامة لؤلنبياء السابقْب ، ٍب أعطينا موسى التوراة إٛبامان 

)ع( لنعمتنا على موسى  )ََتَامًا َعَلى الَِّذي َأْحَسَن(للكرامة كالنعمة على من كاف ٧بسنان كصا٢بان ك 
ُب قيامو أبمران كهنينا فإف إيتاء موسى الكتاب الكامل ا١بامع ا٤بانع ُب عصره ، نعمة من للا عليو 
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بياانن مفصبلن كافيان كافيان لكل ما ٰبتاج إليو بنوا  )َوتَػْفِصيبًل ِلُكلِّ َشْيٍء(ستقاـ اكعلى كل من أحسن ك 
)َوُىًدى ،  ُُُيوسف/﴿تَػْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء﴾ إسرائيل ُب أمور دينهم كدنياىم ، كقولو ُب القرآف كفيو 

كىدل لبِب إسرائيل من الضبللة كرٞبة عليهم كا٣بّب الكثّب  َوَرْْحًَة َلَعلَُّهْم بِِلَقاِء َربِِّْم يُػْؤِمُنوَف(
:  فائدة .ليصدقوا بلقاء للا كلكي يؤمنوا ابلبعث كالنشور كا٢بساب كالثواب كالعقاب فيستقيموا

كتاابن جامعان مانعان كافيان كافيان كٓب ندع شيئان إاٌل فصلناه فيو ُب عهده كعصره ، فيو ا٥بدل   كآتينا موسى
الذم يعرؼ الناس ا٢بق ، كفيو الرٞبة الٍب ٰبيوف فيها حياة سعيدة ىادئة ، كآتيناىم كل شيء 

فلم تىًلق هبم  .عداد لوستكخاصة األدلٌة القاطعة على البعث كا١بزاء ٩بٌا يوجب لو اإلٲباف بلقاء للا كاال
النعمة فأصركا على الضبلؿ كالكفر بلقاء للا كاليـو اآلخر، ك٩بٌا يؤيده أٌف التوراة ا٢باضرة الٍب يذكر 
القرآف أهٌنا ٧بٌرفة ، ال يوجد فيها ذكر للبعث أك يـو القيامة ٕبيث يكوف ٛبامان أك يوجد إشارات 

ٍل تىضيرُّهي الضَّ عي كىكذا الًَّذٍم الى يػىنػٍفى  .٨بتصرة كقليلة  .بلىلىةي وي ا٥ٍبيدى
 ﴾ًَىَنَا ًِزَبةٌ ؤَٗيَُْنَبهُ ُٓجَبهَىٌ كَبرَّجِؼٌُهُ ًَارَّوٌُا َُؼٌََُِّْْ رُوْؽٌََُٕٔ﴿ - ٘٘ٔ

ؾ كتاب عظيم الشأف كثّب ا٤بنافع ُب الٌدنيا كاآلخرة كىو مبار   )ُمَباَرٌؾ(إشارة إٔب القرآف الكرٙب  َىَذا
غّبه ، كالثابت ُب ذاتو كا٤بثٌبت لغّبه ، مع ىذه ا٤بميزات النموذجية قد أًٌب ُب ذاتو كصفاتو كمبارؾ ل

، ألنو   ِٗص/﴿ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌؾ﴾ للا ا٢بجة على الٌناس كافة ، إنٌو لكتاب مبارؾ حقان 
لربكات فما من كلو خّب كنفع كبركة كفيو العلم الغزير الذم تستمد منو سائر العلـو كتستخرج منو ا

ٛبٌسكوا كإجعلوه إمامان كقدكة  )فَاتَِّبُعوُه(خّب إاٌل كدعا إليو كما من شر إاٌل كهنى عنو كحٌذر منو 
حذركا اللا تعأب أم  )َواتػَُّقوا(كإعملوا بو فيما أيمر بو كينهى عنو كإبنوا أصوؿ دينكم كفركعو عليو 

فأكرب سبب لنيل رٞبة للا كتكونوا سعداء ُب  تُػْرَْحُوَف( )َلَعلَُّكمْ أف ٚبالفوه فتعلموا منو كال تعلموه 
﴿ََي أَيػ َها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن رَبُِّكْم  .الدنيا كاآلخرة، إتباع ىذا الكتاب علمان كعمبلن 

 .إٔب مرجعو آخر كراءه ، فبل ٙبتاجوفٕٓيونس/َوِشَفاٌء ِلَما ِف الص ُدوِر َوُىًدى َوَرْْحٌَة ِلْلُمْؤِمِنَي﴾ 
 ﴾ؤَْٕ رَوٌٌُُُا بََِّٗٔب ؤُٗيٍَِ اٌُِْزَبةُ ػَََِ ؿَبئِلَزَِْْٖ ِْٖٓ هَجِِْنَب ًَبِْٕ ًُنَّب ػَْٖ كِهَاٍَزِيِْْ َُـَبكِِِنيَ﴿ - ٙ٘ٔ

بياف للحكمة من إنزاؿ ىذا الكتاب على العرب بلساف عريب كعلى يد رسوؿ عريب كىذا فضل 
كبلـ موجو إٔب مشركي   .القـو الذين كرمهم للا فعليهم أف يكرموا أنفسهم عظيم من للا على ىؤالء

﴿َوَلَقْد العرب، اي معشر العرب أنزلنا عليكم القرآف الكرٙب بلغتكم كعلى رجل منكم كفيكم كإليكم 
لسماء بلسانكم كقد ، لئبل تقولوا ٓب ينزؿ كتاب من إُالقمر/َيسَّْرَن اْلُقْرآَف ِللذِّْكِر فَػَهْل ِمْن ُمدَِّكٍر﴾ 

اليهود كالنصارل ك٫بن ٓب ينزؿ علينا كٓب نعرؼ ما ُب التوراة  )َعَلى طَائَِفتَػْيِ ِمْن قَػْبِلَنا(نزؿ من قبل 
كال ما ُب اإل٪بيل ألهنما بلساف غّب لساننا كنزؿ على أمة غّب أمتنا لذلك كنا غافلْب عن تعاليم للا 

كإنو كنا عن معرفة ما  )َوِإْف ُكنَّا َعْن ِدرَاَسِتِهْم َلَغاِفِلَي(ا بذلك كإرشاداتو، أنزؿ القرآف حٌب ال تعتذرك 
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ًتًهٍم لىغىاًفًلْبى ،  ُب كتبهم ك : القراءة كالٌتعٌلم أم ال نعلم ما فيها ألهنا ٓب تكن بلغتنا ،  والدراسةًدرىاسى
الى يىٍسًبقيكيٍم اًبٍلعىمىًل  ،كقد أنزلنا القرآف بلسانكم قطعان ٢بجتكم ، كالقرآف أفضل ىدية كأحسن دراية

 ًبًو غىيػٍريكيٍم ! 
ْ ؤَظَُِْْ ًَهَؽَْٔخٌكََْٖٔ ًَىُلًٍ هَثٌُِّْْ ثَِّْنَخٌِْٖٓ كَوَلْعَبءًَُْْ ِٓنْيُْْ ٌَُُنَّبؤَىْلٍَ ػََِْْنَباٌُِْزَبةُ ؤًَْرَوٌٌُُُاٌَُْؤََّٗبؤُٗيٍَِ﴿-ٚ٘ٔ َِّٖٔٓ 

 ﴾ثَِٔبًَبٌُٗاَّظْلِكٌَُٕ آَّبرِنَبٌٍُءَاُْؼَنَاةِ ػَْٖ َّظْلِكٌَُٕ اَُّنَِّٖ نَغْيُِػَنْيَبٍَ ًَطَلَفَ اَُِّوِ ثِأَّبدِ ًَنَّةَ
لئبل تقولوا اي أىل مكة ، لو أننا أنزؿ علينا الكتاب السماكم كما أنزؿ )عىلىى طىائًفىتػىٍْبً ًمٍن قػىٍبًلنىا( 

ُهْم(اليهود كالنصارل  مر للا كالرسوؿ بسبب مزيد ذكائنا إٔب ا٢بق كأسرع إجابة أل )َلُكنَّا َأْىَدى ِمنػْ
فقد جاءكم من للا بواسطة دمحم )ص(  )فَػَقْد َجاءَُكْم بَػيَِّنٌة ِمْن رَبُِّكْم َوُىًدى َوَرْْحٌَة(كجٌدان ُب العمل 

حجة كاضحة كىي قرآف عظيم فيو تبياف لكٌل شيء ما فرط للا فيو من شيء )بَػيَِّنٌة ِمْن رَبُِّكْم( 
كىو دستور حياة كمنهج متوازف كصراط مستقيم كاضح حجتو فبل يبقى عذران  كتفصيل كٌل شيء ،

نٍػيىا  (يَػْهِدي ِللَِّت ِىَي َأقْػَوـُ )٤بعتذر ، فيو بياف للحبلؿ كا٢براـ ، كا٥بدل كالضبلؿ كىو  كٯبمع خّب الدُّ
َمْن َأْظَلُم ممَّْن َكذََّب ِِبََيِت )فَ كىاآلًخرىًة ، كالفرقاف بْب ا٢بٍىقَّ كىاٍلبىاًطلى كىو نعمة ٤بن إتبعو كعمل بو ، 

) َها(الظلم قبيح بكل أنواعو ، أم من أشد ظلمان ٩بن كذب ابلقرآف كٓب يؤمن بو  اّلِلَِّ  )َوَصَدَؼ َعنػْ
: اإلعراض الشديد كالنفور عن الشيء دك٭با تعٌقل ، فهو نقلة من حالة حٌسية إٔب حالة الصدؼ 

َها()َوَصدَ معنوية ليصحب ا٢بس أصل ا٤بعُب  كأعرض عن آايتو كبيناتو كعلومو كٓب يفكر هبا  َؼ َعنػْ
َهْوَف صرؼ نفسو عن آايتو كصرؼ الناس عنها ، فجمع بْب الضبلؿ كاإلضبلؿ كقولو  ﴿َوُىْم يَػنػْ

 .ِٔاألنعاـ/َعْنُو َويَػْنَأْوَف َعْنُو﴾ 
يعرضوف ، كىو هتديد  نُوا َيْصِدُفوَف()َسَنْجِزي الَِّذيَن َيْصِدُفوَف َعْن آََيتَِنا ُسوَء اْلَعَذاِب مبَا َكا

ككعيد ٥بم ، أم سنعاقب ىؤالء ا٤بعرضْب عن القرآف الكرٙب كعن آايت للا الكثّبة كحججو 
ُب اآلية  -ٔ:فائدةالساطعة ، شديد العقاب بسبب إعراضهم عن آايت للا كتكذيبهم لرسلو. 

،  َُٓاإلسراء/قِّ أَنَزْلَناُه َوِِبْلَقِّ نَػَزَؿ﴾ ﴿َوِِبلَْ داللة على أف إنزاؿ القرآف لطف للا ابلناس كقولو 
ستقامتهم كمصدر سعادهتم ُب الدنيا كاآلخرة ، كبو ٙبصل األنو منهج حياة ٥بم كدستور لتقدمهم ك 

ـي،  ، كىكذا من ال ْيطَْاِف تَِلْيُق ِبِو ِغَوْايَُة الشَّ  ،َوالَِّذْي اَل تَِلْيُق ِبِو ِىَدْايَُة اْلُقْرآفِ ا٥بداية لًلًٍَّب ًىيى أىقٍػوى
ىو   ٙ٘ٔ: ا٤بعُب ُب ٚ٘ٔكاآلية  ٙ٘ٔالفارؽ ُب ا٤بعُب بْب اآلية  -ٕ .ينفعو ا٢بق يضره الباطل

ىو كراىية أف تقولوا لو نزؿ علينا  ٚ٘ٔكراىية اف تقولوا نزؿ الكتاب على غّبان ال علينا ، كُب 
ترغيب اآلية ُب  -ٖفماذا نصنع؟  الكتاب لكٌنا أفضل من الذين نزؿ عليهم كلكن ال كتاب عندان

 .العمل ابلقرآف الكرٙب كيرٌغب غّبه بقدر اإلمكاف فيشَبؾ معو ُب الثواب
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ال َّنلَغُ َٗلَْبً بِميَبُٗيَب َُْْ رٌَُْٖ ِ ثَؼْغُ آَّبدِ هَثِّيَ ىََْ َّنظُوًَُٕ بِالَّ ؤَْٕ رَإْرَِْيُْْ أَُْالئٌَِخُ ؤًَْ َّإْرَِِ هَثُّيَ ؤًَْ َّإْرَِِ ثَؼْغُ آَّبدِ هَثِّيَ ٌََّّْ َّإْرِ﴿ - ٛ٘ٔ

 ﴾آَٓنَذْ ِْٖٓ هَجَُْ ؤًَْ ًَََجَذْ كِِ بِميَبِٗيَب فَْْواً هَُْ اٗزَظِوًُا بَِّٗب ُٓنزَظِوًَُٕ
نتظار ، كأنو قيل إٌ٘ب أقمت : ينتظركف ، النظر يستعمل ُب معُب اال يَنظُُروفَ ستفهاـ لئلنكار ، اال

ٍتًيػىهيٍم  املعىنينتظركف إذ ٓب يؤمنوا ! عليكم ا٢بجة الواضحة فما  : ما ينتظر ىؤالء ا٤بشركوف ًإالَّ أىٍف أتى
اٍلمىبلًئكىةي ٗبقٌدمات عبلمات اآلخرة كىذا يدٌؿ على ٛباديهم ُب تكذيب آايت للا ، أم إهنم ال 

ع ٦بيء مبلئكة ا٤بوت لقبض أركاحهم كتعذيبها كىو كقت الينف -ٔيؤمنوف إاٌل أبحد أمور ثبلثة 
٦بيء أمر ربك فيهم ابلقتل كالعذاب أك  -ٕ )َأْو أيَِْتَ رَب َك َأْو أيَِْتَ بَػْعُض آََيِت رَبَِّك(فيو توبتهم 

كىو  )َأْو أيَِْتَ بَػْعُض آََيِت رَبَِّك(ُب موقف القيامة للفصل بْب خلقو  )َأْو أيَِْتَ رَب َك( -ٖغّبه ، 
٣بارقة كطلوع الشمس من مغرهبا ، ا٤بوجبة لئلٲباف ظهور بعض عبلمات يـو القيامة القاىرة ا

)يَػْوـَ أيَِْت بَػْعُض آََيِت رَبَِّك ال حتضار قبل خركج الركح ضطرارم ، أك يرل بعض اآلايت عند االاال
ك األمور الثبلثة عند ٦بيء تل يَنَفُع نَػْفسًا ِإَيَانُػَها َلْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَػْبُل َأْو َكَسَبْت ِف ِإَيَاهِنَا َخرْيًا(

ضطرارم ٓب تكن آمنت من قبل أف تؤمن حينئذو ، ا٣بارقة للعادة أك بعضها ، ال ينفع نفسان إٲباهنا اال
ال تفيد عندئذو التوبة شيئان ، كإ٭با الذم يفيد ىو اإلٲباف كالعمل الصاّب ُب الدنيا كقبل نزكؿ العقاب، 

ال عند نزكؿ العذاب ، ألٌف الٌتكليف يستدعي حتضار كال عند قياـ الساعة ك إذ ال تكليف عند اال
ختيار يستدعي ا١بزاء ختيار ابلتمكن من اإلٲباف كالكفر كعمل ا٣بّب كالشر كىذا االاإلرادة كاال

كالثواب كالعقاب ، يقـو اإلٲباف على الرضا التاـ كالقناعة الكاملة ، أما ٦برد التسليم لئلٲباف ُب 
  .إلٲباف ُب شيءظركؼ ا٣بوؼ كالرىبة ىذا ليس من ا

ا٤بقصود النفس الٍب آمنت عند ٦بيئ نذر للا كعبلمات ا٤بوت )َأْو َكَسَبْت ِف ِإَيَاهِنَا َخرْيًا( 
كعبلمات القيامة ، حٌب اإلٲباف عند اليقْب ال ٯبدم نفعان إاٌل من كسب ُب إٲبانو خّبان أم عمل 

صحيح عمل كلو كالقوؿ بعضو ، فالعمل صا٢بان قبل ٦بيء عبلمات ا٤بوت كالقيامة ، ألف اإلٲباف ال
كىالى عىمىله صىاًٍلحه  ،الصاّب قرين اإلٲباف كعنوانو كترٝبتو ُب ميزاف اإلسبلـ ، فبلى ًإٲٍبىٍافه ًببلى عىمىلو صىاًٍلح

 ، : والكمة من ىذا، (ؿٌ اْلِعْلُم ِبَغرْيِ اْلَعَمِل َوِبٌَْؿ ، َواْلَعَمُل ِبَغرْيِ اْلِعْلِم َضبلَ : )ف غرر الكمًببلى ًإٲٍبىٍافو
إ٭ٌبا كاف اإلٲباف ينفع إذا كاف إٲباانن ابلغيب كالعآب اآلخر ككاف ٨بتاران ، فأما إذا كجدت االايت 
ا٣بارقة صار األمر شهادة كحضور كٓب يبق لئلٲباف فائدة ألنو يشبو اإلٲباف الضركرم كإٲباف الغريق 

﴿فَػَلمَّا رََأْوا ِبََْسَنا قَاُلوا إٲباف فرعوف عند الغرؽ كقولو كا٢بريق ٩ٌبن إذا رأل ا٤بوت أقلع عٌما ىو فيو ك
َفُعُهْم ِإَيَانُػُهْم َلمَّا رََأْوا ِبَْ  َسَنا ُسنََّة اّلِلَِّ الَِّت آَمنَّا ِِبّلِلَِّ َوْحَدُه وََكَفْرَن مبَا ُكنَّا ِبِو ُمْشرِِكَي ، فَػَلْم َيُك يَػنػْ

قيٍل انتىًظريكا ما ٰبل بكم عند إتياف  )ُقْل انَتِظُروا ِإنَّ ُمنَتِظُروَف(،  ٖٓ-ْٖغافر/َقْد َخَلْت ِف ِعَباِدِه﴾ 
: كيلُّ  قيلأحد األمور الثبلثة ًإانَّ مينتىًظريكفى ذلك ، كىو الفصل كليس اب٥بزؿ كىو أمر هتديد ككعيد. 
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اًٍئنه  اًٍئنو آتو  ،ميقىدَّرو كى ٍادى أىٍف يىكيويفى ، كىكيلُّ قىرً  ،كىكيلُّ آتو قىرًٍيبه  ،كىكيلُّ كى ﴿ِإنػَُّهْم يَػَرْونَُو بَِعيدًا ، ٍيبو كى
: كمن بديع النظم كٝباؿ السياؽ القرآ٘ب أنو سبحانو كرر لفظ فائدة،  ٕ-ٔا٤بعارج/َونَػَراُه َقرِيبًا﴾ 

ثبلث مرات لتأييد النيب )ص( ٘باه خصمو ، حيث كانوا يفتخركف أبرابهبم كيباىوف أبكاثهنم  )رَبَِّك(
و ليعتز بربو كيثبًٌت بو قلبو كيقٌوم بو إرادتو ُب دعوتو  تعأب إف ٪بحت ، كإاٌل فبالقضاء أما ى

ـي السٍَّاعىةي حىٌبَّ تػىرىٍكا  عن النيب )ص( الفصل ا٢باسم كليس اب٥بزؿ يكوف القرار النهائي هبم ، قبلها )الى تػىقيوي
: طيليوعى الشٍَّمًس ًمٍن مىٍغرهًًبىا تو ٍافى الكى  ،عىٍشرى آايى كىخىٍسفه  ،خىٍسفو اًبٍلمىٍشرًؽً كى  ،كىخيريكيجي دىاٍبَّةي األىٍرضً  ،دُّخى

ره ٚبىٍريجي ًمٍن عىدىفى  ،كىخىٍسفه ًٔبىزًيرىًة اٍلعىرىبً  ،اًبٍلمىٍغًربً  أيىٍجيوجى كىمىٍأجيوجى  ،كىانى  ،ًعٍيسىى ًبًن مىٍرٙبىى نزكؿ كى  ،كى
ٍا( ،بىةى كىالزَّالىزًؿي الرًَّىيػٍ  ،كىخيريكيجي الدَّجٍَّاؿً  ٍا كىأىٍضوىاًٍئهى ًر كىاٍلكىوىاًٍكبي ألىنٍػوىٍارًىى ٍافي الشٍَّمًس كىاٍلقىمى الفخر  كىفػيٍقدى

ٍا النٍَّاسي  وعنو )ص( .ٕصُْالرازم ـي السٍَّاعىةي حىٌبَّ تىٍطليعى الشٍَّمًس ًمٍن مىٍغرهًًبىا فىًإذىٍا طىلىعىٍت كىرىآىى : )الى تػىقيوي
ا ٓبٍى تىكيٍن آمىنىٍت ًمٍن قػىٍبٍل()ًلكى ًحٍْبى آمىنػيوياٍ أىٍٝبىعيويفى ، كىذى   .ِٖ/ٖا٤براغي الى يىنفىعي نػىٍفسان ًإٲبىانػيهى

 ﴾َٕجِّئُيُْْ ثَِٔب ًَبٌُٗا َّلْؼٌَُِبَِّٕ اَُّنَِّٖ كَوَّهٌُا كِّنَيُْْ ًًََبٌُٗا شَِْؼبً ََُْذَ ِٓنْيُْْ كِِ شَِْءٍ بََِّٗٔب ؤَْٓوُىُْْ بََُِ اَُِّوِ صَُّْ ُّنَ﴿ - ٜ٘ٔ
منهج القرآف الكرٙب كطريقتو ُب الَببية كالتعليم تنفرد عن كٌل ا٤بلل كالنحل كالشيع كالفرؽ    

كا١بماعات كاألحزاب كاألنظمة السابقة كا٢بالية ، كوف القرآف ينفرد بَببيتو للفرد كللمجتمع كللعآب 
بادئ الوضعية إٔب يـو القيامة اإلنسا٘ب ٝبيعو، ينفرد عن كٌل النظرايت كالتصٌورات كا٤بعتقدات ككٌل ا٤ب

حيث يعطيك القرآف التوازف ُب كٌل شيء ، التوازف بْب مطالب الٌدنيا كاآلخرة كبْب ا٢بياة كا٤بوت 
. إْب فبل يعطي حساب الٌدنيا على حساب خسارة اآلخرة .كبْب الٌركح كا١بسد كبْب األمل كالعمل

)فَػرَُّقوا : إف ا٤براد ابلًَّذينى املعىن .. كىكذا.كال يعطي حساب ا١بسد على حساب خسارة الركح
ُب اللغة كفرقان كطوائف كأحزاب كمذاىب فآمنوا  )وََكانُوا ِشَيعاً(ختلفوا كتنازعوا فيو اكتفرقوا ك  ِدينَػُهْم(

ببعض ككفركا ببعض ، كىم أىل الكتاب كاليهود كالنصارل كىي إف كانت خاصة هبم كلكن أريد ٥با 
كمكاف ، لتشمل ٝبيع من تفٌرؽ عن ا٢بق إٔب فرؽ كٝباعات كطوائف  عمـو ا٤بعُب ُب كٌل زماف

﴿َوال مذىبية ٨بتلفة كمتباغضة ، كطبيعة التفٌرؽ يوٌلد التباغض كالتنازع كيؤدم إٔب الفشل كقولو 
 مٍ ضهي عٍ ّب( بػى )لتكف ارً فى ايانن إلكٍ أدى  للاً  ينً وا دً لي عى )جى عن اإلماـ الباقر )ع( ، ْٔاألنفاؿ/تَػَناَزُعوا فَػتَػْفَشُلوا﴾ 

د أم دخلت بو زأ كال يتعدٌ كدين للا كاحد ال يتجٌ  ،ِِْ/٦ْبمع البيافقان( رى فػي اابن كى زى كا أحٍ اري ان، كصى ضى عٍ بػى 
كا٤براد برباءة الرسوؿ منهم كٙبذير ا٤بسلمْب من مثل تفرقة أىل الكتاب كفعلهم ، دع!األىواء كالبً 

﴿َوَمْن ختبلؼ كالتنازع فقد ٘باكزكا حدكد للا ة كاالليعلموا أهنم إذا فعلوا فعل أىل الكتاب ابلتفرق
﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّلِلَِّ فَُأْولَِئَك ُىْم الظَّاِلُموَف﴾ ،  ُالطبلؽ/يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّلِلَِّ فَػَقْد ظََلَم نَػْفَسُو﴾ 

ُهْم ِف َشْيٍء(،  ِِٗالبقرة/ شيء كليسوا على  أنت اي دمحم برمء منهم كال ىم منك ُب )َلْسَت ِمنػْ
دينك كال ٲبٌتوف إليك بصلة كليسوا على طريقتك ا٤ببنية على كحدة الكلمة كنفي الفرقة ، ألف 
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ختبلؼ اال .ختبلؼ القلوباختبلؼ اآلراء ُب دين للا يؤدم إٔب اا٣ببلؼ يهدـ الرأم الصائب ، ك 
﴿ُقْل ُىَو اْلَقاِدُر َعَلى خرة كقولو ُب دين للا عقوبتو مريرة كفيو عذاب متنوع من للا ُب الٌدنيا قبل اآل

َعَث َعَلْيُكْم َعَذاًِب ِمْن فَػْوِقُكْم َأْو ِمْن ََتِْت َأْرُجِلُكْم َأْو يَػْلِبَسُكْم ِشَيعًا َويُِذيَق بَػْعَضُكمْ   ِبََْس َأْف يَػبػْ
ا ًإالَّ اً : )مىٍا عن النيب )ص(،  ٓٔاألنعاـ/بَػْعٍض﴾  ٍا عىلىٍى أىٍىًل  ٍختػىلىفىٍت أيمَّةه بػىٍعدى نىًبيًٌهى ظىهىرى أىٍىلي ابىًٍطًلهى

ٍا! كيٍم كىالتػَّلىوُّفى ُب ًديًن للًا فىًإفَّ وعن اإلماـ علي )ع(، ُُٖ/ٓشرح النهج( للاي  اءى ا شى إاٌل مى  حىقًٌهى : )ًإايَّ
بُّوفى ًمنى اٍلبى  يػٍره ًمٍن فػيٍرقىةو ًفيمىا ٙبًي ا تىٍكرىىيوفى ًمنى ا٢بٍىقًٌ خى انىوي ٓبٍى يػيٍعًط أىحىدان ٝبىىاعىةن ًفٍيمى اًطًل كىًإفَّ للاى سيٍبحى

)! ٍّبان ٩بٍَّن مىضىى كىالى ٩بٍَّن بىًقيى كما ىو حاؿ ا٤بسلمْب اآلف   ّّصَُشرح النهج ابن أيب ا٢بديدًبفيٍرقىةو خى
طَاُف ﴿اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهْم الشَّيْ متفرقْب أيخذىم الغلو كالضبلؿ كالبدع كٰبسبوف أهنم ٰبسنوف صنعان 

،  ُٗاجملادلة/فَأَنَساُىْم ِذْكَر اّلِلَِّ ُأْولَِئَك ِحْزُب الشَّْيطَاِف َأال ِإفَّ ِحْزَب الشَّْيطَاِف ُىْم اْْلَاِسُروَف﴾ 
/﴿ُكل  ِحْزٍب مبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَف﴾  كٌل طائفة معجبة برأيها كتستهْب ابلرأم اآلخر كالذين ال   ِّالرـك

  .مة لوحدة الدين اإلسبلمي فهم ليسوا من أمة دمحم أم ليسوا ٗبسلمْبيؤمنوف اب٤بنظومة العا
ُهْم ِف َشْيٍء( (كىم ُب موضع هتديد ككعيد للا تعأب  )َلْسَت ِمنػْ َا َأْمُرُىْم ِإىَل اّلِلَِّ إف للا سبحانو  )ِإمنَّ

كلكل ٨بلوؽ صفحة فيها  وَف()ثَّ يُػنَػبِّئُػُهْم مبَا َكانُوا يَػْفَعلُ كحده ىو الذم ٰباسب كيعاقب كٯبازم 
﴿اقْػَرْأ  تفاصيل أعمالو كىي ٧بفوظة عنده سبحانو سيحاسبهم عن كلًٌ ما فعلوه ُب دارىم الدنيا 

، كللا يتؤب عقاب من يثّب العداكة  ُْاإلسراء/ِكَتاَبَك َكَفى بِنَػْفِسَك اْليَػْوـَ َعَلْيَك َحِسيبًا﴾ 
﴿َفَماَذا م الواحد ا٤بوحد ا٤بٌتحد الذم ال يتعٌدد كال يتجزأ ! كالبغضاء كالتكفّب بْب أىل دين للا القيٌ 

، كالذين ال توحدىم عقيدة التوحيد فهم من حزب الشيطاف  ِّيونس/بَػْعَد اْلَقِّ ِإالَّ الضَّبلُؿ﴾ 
 كأعوانو ! 

وائف  : ٝبع شيعة أم شايعو كاتبعو على األمر أم كانوا فرقان كطرقان كط)وََكانُوا ِشَيعاً( -ٔفائدة: 
٥با معُب آخر ُب )الشيعة( . أما لفظة .كل فرقة كطائفة تتشيع كتتبع إلماـ كقائد كرئيس

رًؾه اال ٍ اتٍى صطبلح، ىو متابعة اإلماـ علي بن أيب طالب )ع( كمشايعتو أبمر الرسوؿ )ص( : )ًإٌ٘بً
اى( ًفٍيكيمي الثػَّقىلىٍْبً ًكتىٍابي للًا كىًعتػٍرىٌبٍ أىٍىلى بػىٍيًٍبٍ مىٍا ًإٍف ٛبىى  ٍا لىٍن تىًضلُّويٍا بػىٍعًدمى أىبىدى الفخر سٍَّكتيٍم هًبًمى

ٍافى لىوي أىٍجري ًمائىًة شىًهٍيدو( ،ٍخًتبلىًؼ أيمًٍَّبٍ اً : )مىٍن ٛبىىسَّكى ًبسينًٍَّبٍ ُبٍ وعنو )ص(، ُّٔ/ٖالرازم كى
دين بعد جتماع من إضاعة ال، إنو تذكّب ىذه األمة ٗبا ىي عرضة لو ٕبسب سنن االِِٔ/ِالبحار

ىتداء ابلتفرؽ فيو ابآلراء كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤ببتدعة الٍب ٘بعلها متفرقْب أحزاابن كشيعان كقادة اال
كرؤساء تتعصب كل منها ٤بذىب أك إماـ ، فيضيع ا٢بق كتنفصم الوحدة كتصبح بعد أخوة اإلٲباف 

ىم ٙبت شعارىم ا٤بشهور )فػىٌرًؽ أ٩بان متعادية كيكوف للعدك مربران لغزكىم كالسيطرة عليهم كسرقة موارد
﴿َوال َتُكونُوا َكالَِّذيَن تَػَفرَُّقوا َواْختَػَلُفوا ِمْن بَػْعِد َما َجاَءُىْم تىسيٍد( كما حدث ٤بن قبلهم من األمم 

جتماع : أٌف الٌدين أيمر ابال دّلت اآلية. َُٓآؿ عمراف/اْلبَػيَِّناُت َوُأْولَِئَك ََلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾ 
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ختبلؼ كالتنازع ُب أصل دين للا ؼ ككحدة الكلمة ككلمة التوحيد كينهى عن الٌتفٌرؽ كاالئتبلكاال
ألهٌنم نشركا البدع كالضبلالت  )فَػرَُّقوا ِدينَػُهْم وََكانُوا ِشَيعاً(الواحد كأمر للا نبيو )ص( أف يتربأ ٩ٌبن 

ٍنبو تػىٍوبىةه ًإالَّ أىٍصحىٍابى اٍلًبدىًع ًلكيلًٌ صىٍاًحًب ذى : ) عن النيب )ص(كفٌسركا الٌدين آبرائهم ا٣باصة 
ليس ٥بم توبة ألهٌنم  ْٖ/ٖا٤براغي (كىأىٍصحىٍابى األىٍىوىٍاًء لىٍيسىٍت ٥بىيٍم تػىٍوبىةه ، أىانى ًمنػٍهيٍم بىرًمءه، كىىيٍم ًمِبًٌ بػيرىآءي 

ِِبأَلْخَسرِيَن  ﴿ُقْل َىْل نُػنَػبُِّئُكمْ عتقادىم أهٌنم على صواب كغّبىم على ابطل كقولو ال يتوبوف ال
نْػَيا َوُىْم ََيَْسُبوَف أَنػَُّهْم َُيِْسُنوَف ُصْنعًا﴾  -َُّالكهف/َأْعَمااًل ، الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم ِف اْلََياِة الد 

ٍا كىًكٍزري مىٍن فىًإفَّ اٍلعىٍبدى ًإذىٍا سىنَّ سينَّةن سىيًٌئىةن ٢بىً  ،ًإايٍَّؾى أىٍف تىسينَّ سينَّةى ًبٍدعىةو )عن النيب )ص(  .َُْ قىوي ًكٍزريىى
 َُْ/ٕٕالبحار (عىًملى هًبىاٍ 

 ﴾ٌََُْٕٖٔٓ عَبءَ ثِبُْؾَََنَخِ كََِوُ ػَشْوُ ؤَْٓضَبُِيَب ًََْٖٓ عَبءَ ثِبََُِّّْئَخِ كَال ُّغْيٍَ بِالَّ ِٓضَِْيَب ًَىُْْ ال ُّظَِْ﴿ - ٓٙٔ
كل ما فيو ضبلؿ كغضب  كٌل شيء فيو طاعة كرضا  كنفع للٌناس كللٌنفس فهو حسنة ، ك 

كضرر للناس كللنفس فهو سيئة ، كا٢بسنة القولية كالفعلية الظاىرة كالباطنة ا٤بتعلقة ٕبق للا كحق 
ري الٌناًس مىٍن نػىفىعى النَّاسى ، شىرُّ  ف غرر الكم: ،خلقو كراجعة إٔب نوعية العمل كصفات العامل يػٍ )خى

( يالٌناًس مىٍن  : من جاء ربو يـو القيامة اب٣بصاؿ ا٢بسنة من الطاعات ا٤برضية عند  املعىنضىرَّ اًبلنَّاسى
للا كالنافعة للناس ، كالٍب يفعلها خالصة  كقلبو مطمئن ابإلٲباف فلو عشر حسنات أمثا٥با من 

َا يُػَوّفَّ الصَّاِبُروَف َأْجَرُىْم ِبَغرْيِ ِحسَ عطاء للا غّب ادكد كفضبلن منو كنعمة كقولو  اٍب﴾ ﴿ِإمنَّ
كمن  )َوَمْن َجاَء ِِبلسَّيَِّئِة َفبل َُيَْزى ِإالَّ ِمثْػَلَها(،  ُِٔالبقرة/﴿َواّلِلَُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء﴾ ،  َُفاطر/

ختبلؼ ُب الٌدين كما يؤدم إٔب أنواع ا٤بنكرات كالفواحش فبل يعاقب إالٌ جاء اب٣بصلة السيئة كاال
و ُب أتثّب األعماؿ السيئة ُب إفساد النفس على مستول ٗبثلها ، دكف مضاعفة ٕبسب سننو سبحان

ال ينقصوف من جزائهم شيئان ، فبل نقص ُب ثواب كال زايدة ُب  )َوُىْم ال يُْظَلُموَف(الفرد أك اجملتمع 
 .عقاب

ٍ حىرٍَّمتي الظٍُّلمى عىلىى نػىٍفًسي كىجىعىٍلتيوي بػىيػٍنىكيٍم ٧بيىرَّ : )عن النيب )ص(  (مىان فىبلى تىظىالىميوياٍ ايىٍ ًعبىٍاًدم ًإٌ٘بً
فالزايدة ُب ا٢بسنات تفضل ككـر ، كا٤بعاملة اب٤بثل ُب السيئات من ابب العدؿ  ُٔصَُا٤براغي

عن النيب : فائدة  .كالصدؽ ، فيكوف ا١بزاء على قدر ا١بناية ، كالعقوبة من جنس العمل مع اللطف
ٍادىهي أىٍعشىٍاريهي(: )ا٢بٍىسىنىةي عىٍشره كىأىزًٍيدي ، كىالسًَّيئىةي  )ص( ةه أىٍك أىٍعفيوي ، فىاٍلوىٍيلي ًلمىٍن غىلىبىٍت آحى ٦بمع  كىٍاًحدى
كرب سيئة كاحدة قبيحة كاإل٢باد كالشرؾ كالعدكاف على العباد ٛبحو آالؼ ا٢بسنات  ،ِِٔ/ْالبياف

كتغطي على الفضائل ، فما أقبح السيئات مع ا٢بسنات كما أقبح السيئات بعد ا٢بسنات كما 
﴿ِإفَّ الََْسَناِت يُْذِىْبَ السَّيَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى ِللذَّاِكرِيَن﴾ ن ا٢بسنات بعد السيئات أحس
اًكرًينى )قولو تعأب ، فكما ُُْىود/ كذلك   ُُْىود/ (ًإفَّ ا٢بٍىسىنىاًت ييٍذًىٍبى السَّيًٌئىاًت ذىًلكى ًذٍكرىل لًلذَّ

ُب  تكتضطرب النفوس ، كإف كان ،قلوبكتقٌسي ال ،فإف بعض السيئات يذىب بعض ا٢بسنات
﴿َكبلَّ َبْل رَاَف َعَلى قُػُلوِبِْم َما َكانُوا كمنغصاهتا كثّبة  ،كلكنها تبعاهتا طويلة ،السيئات لذاته قصّبة
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ٍغًفٍر ٕب ، ُب دعاء كميل )اىلٌلهيمَّ اٍغًفٍر ٕب الذُّنيوبى الٍَّب تػيٍنزًؿي النًٌقىمى، اىلٌلهيمَّ ا ُْا٤بطففْب/َيْكِسُبوَف﴾ 
. إْب( كىكذا السيئات يذىب اب٢بسنات كٛبحى كٙببط بسبب الرايء .الذُّنيوبى الٍَّب تػيغىّبًٌي النًٌعىمى 

َذِلَك ِِبَنػَُّهْم َكرُِىوا َما أَنَزَؿ ﴿. كغّبىا من السيئات الكبّبة كقولو .كالعجب كا٢بسد كا٢بقد كالظلم
ٍاءىٍتوي سييًٌئىةه كىسىرٍَّتوي حىسىنىةه فػىهيوى ميٍؤًمنه(ن النيب )ص(ع،  ٗدمحم/﴾ اّلِلَُّ فََأْحَبَط َأْعَماََلُمْ   : )مىٍن سى

ٍاءى  ،ٍستػىٍبشىرى اً : )اٍلميٍؤًمني الًَّذٍم ًإذىٍا أىٍحسىنى وعن اإلماـ الرضا )ع(، ِٗٓ/ُٕالبحار (اً كىًإذىٍا أىسى ٕبار  ٍستػىٍغفىرى
  .ِٗٓصُٕاألنوار ج

 ﴾ِ بََُِ طِوَاؽٍ َُْٓزَوٍِْْ كِّنبً هَِْٔبً َِِّٓخَ بِثْوَاىَِْْ ؽَنِْلبً ًََٓب ًَبَٕ ِْٖٓ أُُْشْوًِِنيَهَُْ بَِّٗنِِ ىَلَاِِٗ هَثِّ﴿ - ٔٙٔ
ىىدىا٘ب أم أرشد٘ب إٔب الدين ا٤بستقيم البعيد عن الباطل  قل اي دمحم إف ريب ىىدىا٘ب إٔب الطريق القوٙب ك

ابلفطرة الصافية كالعقل السليم كالوحي األمْب من  كالتأخر كيوصل إٔب ا٢بق كالتقٌدـ ، الٌدين ا٤بعتدؿ
: ِملَّةَ  )ِدينًا ِقَيمًا ِملََّة ِإبْػَراِىيَم َحِنيفاً(عند للا الذم يعصم عن ا٣بطأ كالزلل كيسٌدد ُب القوؿ كالعمل 

 دينان اثبتان كدائم العطاء ذك قيمة عليا فهو قيمة القيم ، يقـو أبمر الناس )ِدينًا ِقَيماً(دين ، 
كمصا٢بهم ُب معاشهم كمعادىم كُب دنياىم كآخرهتم كُب عا٤بهم ا٤بادم كا٤بعنوم كالركحي كا١بسدم 
، كالفردم كا١بماعي ، كىو دين مستقيم عإب ا٤بضامْب ال عوج فيو كىو دين ا٢بنيفية السهلة 

ان كقولو السمحة الذم جاء بو إماـ ا٢بنفاء إبراىيم خليل للا )ع( الذم يعظمو أىل األدايف ٝبيع
، ُِٓالنساء/﴿َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا ممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُو ّلِِلَِّ َوُىَو ُمِْسٌن َواتػََّبَع ِملََّة ِإبْػَراِىيَم َحِنيفًا﴾ 

يُن : ا٤بائل عن األدايف الباطلة كالسائدة إٔب دين للا ا٢بق ا٤بستقيم ا٣بالص  والنيف ﴿َأال ّلِِلَِّ الدِّ
منزٌه عن  )َوَما َكاَف ِمْن اْلُمْشرِِكَي(ا٤بنقذ من ظلمات الضبللة كمن حّبة ا١بهالة  ّ/الزمراْْلَاِلُص﴾ 

ٍل ٕٔٓف هنج الببلغة خطبةالشرؾ كما عليو ا٤ببطلوف كإف كانوا األغلبية،  : )الى تىٍستػىٍوًحشيويٍا طىرًٍيقى ا٥ٍبيدى
  .ًلًقلًَّة أىٍىًلًو(

٫براؼ إبراىيم زٌكى نفسو كطٌهرىا من كٌل أنواع الشرؾ كاال: إٌف : )حنيفاً(فائدة: من امللفت للنظر
الغارؽ بو اجملتمع ا١باىلي كا٤بألوؼ عند الٌناس كافة ، كأعاب العادات ا١باىلية ا٤بنحرفة كا٤بنتشرة 

حقان إنٌو بطل ا١بهاد كالٌتصٌدم ضٌد الوثنية ، كأفضل ا١بهاد كلمة حقو )َوَما َكاَف ِمْن اْلُمْشرِِكَي( 
٦بتمع جاىلي كثِب جائر!! كثبت لوحده على صراط ربو ا٤بستقيم ، الصراط التوحيدم الغريب أماـ 

كالذم ىو بذاتو معُب  )وىذا ىو املعىن الركي لكلمة النيف(العجيب عن كٌل الٌناس آنذاؾ 
، هبذا َُِالنحل/﴿ِإفَّ ِإبْػَراِىيَم َكاَف أُمًَّة﴾ حركي انىض كرافض للضبلؿ الذم يعم اجملتمع ، لذلك 

فيكوف ا٤بؤمن ا٤بتبع األحسن  ،ا٤بستول ينبغي أف يكوف اإلتٌباع األحسن من اإلنساف األحسن
الوريث ا٢بقيقي ٢بنيفية إبراىيم )ع( كىكذا ندعو الناس إٔب اإلسبلـ الذم فيو السبلـ الصحيح 

األماف كالكرامة ببل أية ٤بدرسة إبراىيم كمواقفو ا٢بركية النموذجية ا٤بميزة ، كىذا ىو اإلتباع كالسبلمة ك 
 قتداء ٗبواقف قائد اجملاىدين كا٤بوحدين إبراىيم األمة )ع( ندامة كال مبلمة ، من خبلؿ اال
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 ﴾هَُْ بَِّٕ طاَلرِِ ًٌََُُِِٗ ًََٓؾَْْبُ ًَََٓٔبرِِ َُِِّوِ هَةِّ اُْؼَبَُِٔنيَ﴿ -ٕٙٔ
، ىو بياف ٥بذا الصراط ا٤بستقيم  ُُٔاألنعاـ/يٍم﴾ ﴿ِإنَِِّن َىَداِن َربِّ ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتقِ بياف لقولو 

الذم ىو الدين القيم كىو مٌلة إبراىيم ا٢بنيف ، كالذم يستقيم على ىذا الٌدين يكوف كالؤه كٌلو  
كأقوالو كأفعالو كمقاصده ، ُب الشٌدة كالرخاء كالسٌر كالعبلنية كٌلها  رٌب العا٤بْب خالصة لوجهو 

يُن اْْلَاِلُص﴾ ﴿َأال ّلِِلَِّ الكرٙب  ، كُب إسبلـ الوجو  تعأب توجهان كامبلن ال يستبقي ُب  ّالزمر/ الدِّ
النفس كال ُب ا٢بياة كال ُب التعامبلت العامة بقية ال ٯبعلها  ، إنو التجرد الكامل  تعأب ، كما 

كذلك أعطيو كأرضيو كأقدًٌـ لو   ، ّٔالزمر/﴿أَلَْيَس اّلِلَُّ ِبَكاٍؼ َعْبَدُه ﴾ أعطا٘ب أىٌم شيء ككفا٘ب 
  .أنفس ما عندم كىي حياٌب ك٩باٌب فمن ابب أكٔب أقدـ لو صبلٌب كنسكي

الٍب أعبد هبا ريب الواجب منها كا٤بستحب ، كالصبلة صلة بْب العبد كربو  )ُقْل ِإفَّ َصبلِت(: املعىن
صبلة هتذًٌب اإلنساف نفصاؿ عن مطالب الدنيا ٰبصل اإلتصاؿ اب ، كىذه الكبقدر حصوؿ اال

َهى َعْن اْلَفْحَشاِء كتنهاه عن الفحشاء كا٤بنكر كتطهره من الذنوب الكبّبة كالصغّبة  ﴿ِإفَّ الصَّبلَة تَػنػْ
(ا: فىمىٍن كىٌَب ، )الصَّبلةي ًميزىافه عن اإلماـ علي )ع( ، ْٓالعنكبوت/َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر اّلِلَِّ َأْكبَػُر﴾   ٍستػىٍوَبى

عن اإلماـ الكاظم )ع( ٝبيع عباداٌب ك)أىٍفضىلي اٍلًعبىٍادىًة اٍلىوىرىعي عىٍن ٧بىىٍارًـً للًا(  )َوُنُسِكي( ِْٔ/ْٖالبحار
( وً ينً دً  رً دٍ لى قى عى  لي جي )كىرىعى الرى ف غرر الكم:  ،ُٖ/ُالكاُب )ما عبد للا بشيء أفضل من العقل(

  )َوَمَْياي َومَمَاِت ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمَي(
إٌف الٌنيب ٧بٌمد )ص( إقتدل بسّبة إبراىيم )ع( ككٌجو كجهو ككٌطن نفسو كحصر نيتو كقٌول إرادتو 
كعـز بقٌوة من أٌكؿ خطوة على أف تكوف حياتو كلها  رب العا٤بْب خالصة لو سبحانو لنيل رضاه ، 

لى ذلك كما لّبعى للا شؤكنو كيدبر أمر حبيبو )ص( كىو يبذؿ مهجتو كنفسو ُب سبيلو فيموت ع
يعيش ، فيقصد ا٣بّب كالصبلح ُب كلًٌ أقوالو كأفعالو، كٰبب كيبغض من أجل للا ، كيسعى ٫بو 
الكماؿ اإلنسا٘ب ُب نفسو رجاء أف ٲبوت ميتة ترضي ربو )موت الشهداء( أرقى أنواع ا٤بوت ُب 

ُربَّ َحَيْاٌة ل للا ك )سبيل للا ، كال ٰبرص على حياتو لذاهتا كلذاهتا فبل يرىب ا٤بوت ما داـ ُب سبي
يػٍره ًمٍن  عن اإلماـ علي )ع(:( َسبَػبُػَهْا طََلُب اْلَمْوِت، َومَمَْاٌت َذلِْيٌل َسبَػُبُو طََلُب اْلََيْاةِ  )مىٍوته ُبٍ ًعزٌو خى

 ) يىٍاةو ُب ذيؿٌو ، كما عليو أف يقيم ميزاف العدؿ بقدر كسعو ، فيأخذ على أيدم ُِٗ/ْْالبحارحى
﴿َوذَكِّْر فَِإفَّ ر اب٤بعركؼ كينهى عن ا٤بنكر ، كينصح الناس كيذٌكرىم اب تعأب ا٤بفسدين فيأم

كأفرد الصبلة ابلذكر  )َصبلِت َوُنُسِكي( -ٔ: فائدة،  ٓٓالذارايت/الذِّْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِنَي﴾ 
حسن العبادة الورع ألٮبيتها ا٣باصة عند للا كعند اإلنساف ا٤بؤمن ، كٝبع كٌل العبادات ُب النسك كأ

ٍثلىاً )رىبًٌ  السجاد )ع(اإلماـ  ءدعاف عن ٧باـر للا ، كما 
ي
ٍجعىٍلًِب عىلى مىلًَّتكى اً كى  ،ٍسليٍك يبى اٍلطَّرًيقىةى ا٤ب

أىميوتي كىأىٍحيا( ٍب إنتقل السياؽ ٤با ىو أكسع لتكوف كلُّ حياٌب ٔبميع تفاصيلها كيكوف ٩باٌب على 
من أجل إعبلء كلمة للا رب العا٤بْب ، ٕبيث أجعل كل ما أعطا٘ب  شرؼ الشهادة ُب سبيل للا
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كفضلِب ريب أجعلها أيضان كأقدمها إليو هلالج لج، كما كىبِب كل شيء أعطيو كل شيء فبل يبقى ٕب 
لذلك  -ٕ .ِٕالتوبة/﴿َوِرْضَواٌف ِمْن اّلِلَِّ َأْكبَػُر ﴾ شيء إاٌل رضاه سبحانو عِب فهو أغلى شيء 

﴿َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِف ِإبْػَراِىيَم َوالَِّذيَن َمَعُو﴾ وة كقيادة حسنة كقولو صار قدكة كأس
ينبغي للمؤمن أف يتعٌلم  -ٖ. ُِاألحزاب/﴿َلَقْد َكاَف َلُكْم ِف َرُسوِؿ اّلِلَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة﴾ ،  ْا٤بمتحنة/

سو كيهذهبا على أف تكوف حياتو  ك٩باتو  من ىذه ا٤بدرسة النموذجية عالية ا٤بضامْب ليوطن نف
تعأب ٗبعُب أف ٯبعل كٌل شيء عنده  تعأب، كال ٰبرص على ا٢بياة كلٌذاهتا، كال يرىب ا٤بوت 

: على أنٌو ال ينبغي أف ٯبعل اإلنساف حياتو لشهوتو ،  وفيو تنبيو .فيمتنع عن ا١بهاد ُب سبيل للا
القدر يفٌكر ابألمور الكبّبة ، كاإلنساف صغّب القدر يفٌكر ابألمور ك٩باتو لورثتو ! فاإلنساف كبّب 

الصغّبة، كأٌف عليو أف يقيم ميزاف العدؿ فيجاىد أىل ا١بور كينصح الٌناس كيذٌكرىم عند الغفلة 
: أٌف النيب )ص( كاف يقرأ اآليتْب  روي -ٗكأيمر اب٤بعركؼ كينهى عن ا٤بنكر ابلٍب ىي أحسن. 

يوحي معُب العبودية  ىو  )َمَْياي َومَمَاِت ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمَي( -٘ .ةقبل الصبل ٖٙٔ-ٕٙٔ
 .ستسبلـ ألمر للا ُب كٌل شيءإسبلـ الوجو  كاال

 ﴾ال شَوِّيَ َُوُ ًَثِنَُِيَ ؤُِٓوْدُ ًَؤََٗب ؤًٍََُّ أَُُِِِْْٔنيَ﴿ -ٖٙٔ
يتو أحدان كال أشرؾ ُب عقيدٌب كٝبيع أعمإب شيئان ال أعبد غّب للا كال أشرؾ ُب ربوب)ال َشرِيَك َلُو( 

، إنٌو ليس لو شريك ُب ا٤بلك كالتدبّب كالتقدير،  َُُالكهف/﴿َوال ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة رَبِِّو َأَحدًا﴾ 
كأخلص لو العبادة بتوحيد خالص نقي ُب ٝبيع األحواؿ ٕبيث أعتمد اإلخبلص ُب كٌل شيء 

يُن اْْلَاِلُص﴾ ٌل سوء )كابإلخبلص يكوف ا٣ببلص( من ك ، البعيد عن كل معا٘ب  ّالزمر/﴿َأال ّلِِلَِّ الدِّ
أم إبخبلص العبادة  كحده ، كبذلك أمر٘ب ريب )َوِبَذِلَك ُأِمْرُت( الشرؾ سواء ا٣بفي أك ا١بلي ، 
ألكوف ُب أعلى درجات كىأىانى أىكَّؿي اٍلميٍسًلًمْبى  )َوَأَن َأوَُّؿ اْلُمْسِلِمَي(كديِب كعقلي كفكرم كإٲبا٘ب 

خضع كأسلم ، كأكؿ من  ُٖالزخرؼ/﴿فََأَن َأوَُّؿ اْلَعاِبِديَن﴾ سبلـ علمان كعمبلن كإٲباانن كقولو اال
: فائدة .ستسلم ألمر للا كابدر كأسرع إٔب مرضاتو كخضع ٤بنهجو جٌل كعبل ُب ٝبيع ما أمر كهنىاك 

٥با عمـو ا٤بعُب كَشوؿ ا٤بغزل، ككل من  كإف كانت اآلية سببها خطاب النيب )ص( كلكن أريد -ٔ
عتصم ٕببل للا استسلم ٤بنهج للا كخضع ألمر للا كأٌكؿ من اابدر ليكوف أكؿ ا٤بسلمْب كىو أٌكؿ من 

تٌباع نتماء كاالفهو أكؿ العابدين كأٌكؿ ا٤بطيعْب ألمر للا ، ليكوف ىو األكؿ ُب الوالء كالوفاء كاال
،  َٗاألنعاـ/﴿ُأْولَِئَك الَِّذيَن َىَدى اّلِلَُّ فَِبُهَداُىْم اقْػَتِدِه﴾ صطفاء لبل قتداء كا٤بستحقكاألكؿ ُب اال

﴿َوأُِمْرُت َأْف َأُكوَف اإلسبلـ ذك معُب عاـ ككاسع كيشمل ٝبيع األدايف السماكية كما قاؿ نوح )ع( 
على كأفضل من ، أما النيب )ص( درجة إسبلمو كتسليمو ٤بنهج للا أ ِٕيونس/ِمْن اْلُمْسِلِمَي﴾ 

ا١بميع كىذا يعطينا درسان أف اإلسبلـ يشجعنا على التسابق للدرجات األكٔب ُب ٝبيع شؤكف ا٢بياة 
﴿ِلِمْثِل َىَذا فَػْليَػْعَمْل اْلَعاِمُلوَف﴾ ا٤بتنوعة كٰبثنا إٔب ا٤ببادرة للٍب ىي أحسن ُب كٌل شيء 

، ك٥بذا فليتسابق ا٤بتسابقوف ، كال  ِٔا٤بطففْب/وَف﴾ ﴿َوِف َذِلَك فَػْليَػتَػَناَفْس اْلُمتَػَناِفسُ ، ُٔالصافات/



 552 الثامن/ اجلزء ٘ٙٔ/ مكية/ عدد آَيهتا  ٙ/ سورة االنعاـ َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر  
 

 )َأوَُّؿ اْلُمْسِلِمَي(يرضى أف نبقى مراكحْب ُب مكاننا ال نرقى إٔب درجة الكماؿ اإلنسا٘ب كإٔب درجة 
ـَ َأْو يَػَتَأخََّر ﴾  ٍرءي حىٍيثي يىضى ف غرر الكم: ، ّٕا٤بدثر/﴿ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْف يَػتَػَقدَّ ف عي نىفسىوي(، )اٍلمى

ٍاًت(غرر الكم ٍاىىدى  )َوَأَن َأوَُّؿ اْلُمْسِلِمَي( -ٕ .: )ذىٍركىةي اٍلغىٍاايىًٍت الى يػىنىٍا٥بيىٍا ًإالَّ ذىكيكي التػٍَّهًذٍيًب كىاٍلميجى
كىذا درس عإب ا٤بضامْب ١بميع ا٤بسلمْب أف يكونوا ُب طليعة تطبيق حكم للا على نفوسهم كعلى 

 ،األحواؿ ُب العسر كاليسر ، كىذا يعطينا أفق أكسع أف يكونوا أكائل ُب كٌل شيءغّبىم ُب ٝبيع 
 ،كاإلنتاج كاإلبداع ،كاألقواؿ كاألعماؿ ،ككٌل إنساف من موقعو كبقدره ، أكائل ُب العلم كالفكر

ا٢بضارم، . كأف ال يسبقكم غّبكم هبذا ا٤بنهج .خَباع ُب ٝبيع ٦باالت ا٢بياةكتشاؼ كاالكاال 
  .النموذجي اٌفز ا٤بمٌيز الصاّب

يعِب إسبلـ كٌل نيب متقٌدـ على إسبلـ أٌمتو ، كفيو بياف مسارعة النيب )َوَأَن َأوَُّؿ اْلُمْسِلِمَي(  -ٖ
، كالقرآف الكرٙب حكى عن  ْٖطو/﴿َوَعِجْلُت ِإَلْيَك َربِّ لِتَػْرَضى﴾ متثاؿ ٤بنهج للا )ص( إٔب اال

و ٓب يصف كاحدان منهم بكونو )أىكَّؿي اٍلميٍسًلًمْبى( إاٌل خاٛبهم )ص(  دخوؿ األنبياء ُب اإلسبلـ كلكنٌ 
، كدخوؿ ٝبيع األنبياء )ع( ُب اإلسبلـ ، ُِ/الزمراْلُمْسِلِمَي﴾  أوؿْف َأُكوَف ألَ ﴿َوأُِمْرُت كقولو 

ـي كقولو )كاإلسبلـ ٗبعناه العاـ )دين للا(   ٍسبلى م ٤بنهج يأم التسل ُٗمراف/آؿ ع( ًإفَّ الدًٌينى ًعٍندى اَللًَّ اإٍلً
﴿َوَأْسَلْمُت َمَع ، كعن ملكة سبأ  ٖٕا٢بج/﴿ُىَو مَسَّاُكْم اْلُمْسِلمَي ِمْن قَػْبُل﴾ للا كقولو عن إبراىيم 

ىو اإلسبلـ ا٣بالص الكامل أم  أّما إسبلـ النيب دمحم )ص(،  ْْالنمل/ُسَلْيَماَف ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمَي﴾ 
 وعن النيب )ص(،  ُِٓالنساء/َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا ممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُو ّلِِلَِّ َوُىَو ُمِْسٌن﴾ ﴿ا٤بفٌصل كالشامل 

ـُ : ) وعنو )ص(، ُِٓٓكنز العماؿ خرب: )اإًلٍسبلىـي حيٍسني ا٣بيليٍق(  : أىٍف تيٍسًلمي قػىٍلبىكى ً ، كىيىٍسليمي اإِلْسبَل
كهبذه الصفات ا٤بمٌيزة للنيب )ص( الذم سبق هبا  ،ُٕكنز العماؿ خرب  (اٍلميٍسًلميوفى ًمٍن ًلسىاًنكى كىيىًدؾى 

﴿َلَقْد َكاَف َلُكْم ِف َرُسوِؿ اّلِلَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة﴾ ٝبيع األنبياء )ع( صار أسوة حسنة ألٌمتو 
 لساف(الٌ  ؽي دٍ بلـ صً اإلسٍ  بلؾي )مً ف غرر الكم:  .ُِاألحزاب/
ََُ ـِِ هَثّبً ًَىٌَُ هَةُّ ًَُِّ شَِْءٍ ًَال رٌََِْتُ ًَُُّ َٗلٌٍْ بِالَّ ػََِْْيَب ًَال رَيِهُ ًَاىِهَحٌ ًِىْهَ ؤُفْوٍَ صَُّْ بِهَُْ ؤَؿَْْوَ اَُِّوِ ؤَثْ﴿ -ٗٙٔ

  ﴾هَثٌُِّْْ َٓوْعِؼٌُُْْ كَُْنَجِّئٌُُْْ ثَِٔب ًُنزُْْ كِْوِ رَقْزَِِلٌَُٕ
: قل اي واملعىن أهٌنم دعوه إٔب عبادة آ٥بتهم تقرير كتوبيخ للكٌفار ، كسببها  وأسلوب قرآ٘ب بليغ في

أم أأطلب رابٌن غّب للا تعأب ؟ كأان مأخوذ بنيٍب كعملي ك٧باسب على ما أكسبو من )أَْبِغي( دمحم 
فإذا   )َوُىَو َرب  ُكلِّ َشْيٍء(ستدالؿ على صفاء التوحيد ُب صدؽ العبودية ، اطاعة كمعصية ، أم 

القو كمالكو كمدبٌره كمربيو ، كاف كلُّ شيء مربوابن لو فبل ربَّ غّبه كال كاف للا رب كلًٌ شيء كىو خ
معبود سواه ، فكيف أعبد غّبه ؟ ككيف يليق أف أٚبذ إ٥بان غّب للا ؟ ككيف أطيع ا٤بخلوؽ ُب 
معصية ا٣بالق ؟ ككيف أطيع ا٥بول كأترؾ نعمة ا٥بدل ؟ إٌف الشركد عن للا ىو الشركد عن ا٢بق 

َها(ستقاـ عليو الوجود كٌلو ا، كالذم  ِٔا٢بج/ ُىَو اْلَق ﴾ ﴿ِبَِفَّ اّلِلََّ   )َوال َتْكِسُب ُكل  نَػْفٍس ِإالَّ َعَليػْ
﴿َمْن َعِمَل كال تكوف جناية نفس من النفوس إاٌل عليها كتناؿ جزاء عملها خّبان كاف أـ شران كقولو 
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َها﴾  : الذنب أم كال الِوْزَر  )َوال َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى(،  ُٓة/ا١باثيَصاِلًا َفِلنَػْفِسِو َوَمْن َأَساَء فَػَعَليػْ
ٰبمل أحده ذنب أحد ، كال يؤاخذ إنساف ٔبريرة كجـر غّبه ، ككلُّ إنساف مسؤكؿ عن نفسو 

﴿ُكل  نَػْفٍس مبَا َكَسَبْت َرِىيَنٌة﴾ كٰباسب على أساس عملو كليس مسؤكالن عن عمل غّبه كقولو 
، ُِالعنكبوت/﴿اتَِّبُعوا َسِبيَلَنا َوْلَنْحِمْل َخطَاََيُكْم﴾ كاف ا٤بشركوف يقولوف للمسلمْب ، ك  ّٖا٤بدثر/

كإف كاف أحد قد تسبب ُب ضبلؿ غّبه ككزره فإنو عليو كزر التسبب من غّب أف ينقص من كزر 
اِر الَِّذيَن ُيِضل ونَػُهْم ِبَغرْيِ ِعْلٍم﴾ ﴿لَِيْحِمُلوا َأْوزَاَرُىْم َكاِمَلًة يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوِمْن َأْوزَ ا٤بباشر شيء 

ينتفع بعمل من أرشدىم زايدة على ، من كاف قدكة صا٢بة للٌناس ُب عمل معٌْب فإنٌو ِٓالنحل/
نتفاعو بعملو )كابلعكس( ُب القدكة السيئة كما جاء عن النيب )ص( )مىٍن سىنَّ ُبٍ اإًلٍسبلىـً سينَّةن ا

اٍ  مىٍن سىنَّ  ،ًمٍن غىٍّبً أىٍف يػىنػٍقيصى ًمٍن أيجيويرًًىٍم شىٍيءه  ،كىأىٍجري مىٍن عىًملى هًبىٍا ًإٔبى يػىٍوـً اٍلًقيىٍامىةً  حىسىنىةن فػىلىوي أىٍجريىى
ٍا كىًكٍزري مىٍن عىًملى هًبىٍا ًإٔبى يػىٍوـً اٍلًقيىٍامىةً  ٍافى عىلىٍيًو ًكٍزرىى نػٍقيصى ًمٍن ٍن غىٍّبً أىٍف يػى مً  ،ُبٍ اإًلٍسبلىـً سينَّةن سىيًٌئىةن كى

  .َّْٕٗكنز العماؿ خرب  رًًىٍم شىٍيءه(زاكي أي 
فَباء ألنو ٨بالف ا: أف نسبة قوؿ )يعذب ا٤بيت ببكاء أىلو( إٔب رسوؿ للا )ص( ٦برد وبذا يتبي
كىكذا ٯبب أف يكوف القرآف الكرٙب مرجعان لكل األفكار كالعقائد كالركاايت  ،لكتاب للا
( زُْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغُرورًافإنو كقولو ) ،رموا بو عرض ا٢بائطاما خالفو ففما كافقو فخذكه ك  ،كالقناعات

٫برافات كا٣برافات كٯبعل الفكر كالسلوؾ فالقرآف كا٤بصفاة يصٌفي كل الشوائب كاال ،ُُِاألنعاـ/
ُكْم فَػيُػنَػبُِّئُكْم مبَا ُكنُتْم )ثَّ ِإىَل رَبُِّكْم َمْرِجعُ خيليقيوي القيرآف مستقيمان صافيان  كا٣بيليق متألقان، كاف النيب)ص(

، فيجازيكم على ِٗاألعراؼ/﴿َكَما َبَدَأُكْم تَػُعوُدوَف﴾مرجعكم إٔب للا يـو القيامة  ِفيِو ََّتَْتِلُفوَف(
، موعدان ٧بددان ُٕالنبأ/﴿ِإفَّ يَػْوـَ اْلَفْصِل َكاَف ِميَقااًت﴾ أعمالكم كبذلك يتميز بْب اسن كا٤بسيء 

 .ِِٕالشعراء/﴿َوَسيَػْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب يَنَقِلُبوَف﴾ ختبلؼ فيو ابوضوح ال هر ا٢بق فيو يظ
هَثَّيَ  ًَىٌَُ اَُّنُِ عَؼٌََُِْْ فَالئِقَ األَهْعِ ًَهَكَغَ ثَؼْؼٌَُْْ كٌَْمَ ثَؼْغٍ كَهَعَبدٍ َُِْجًٌَُُِْْْ كِِ َٓب آرَبًُْْ بَِّٕ﴿ -٘ٙٔ

 ﴾بَِّٗوُ َُـَلٌُهٌ هَؽٌٍَِْْوِّغُ اُْؼِوَبةِ ًَ
بياف لنعمة للا على اإلنساف كما فيها من تكرٙب لو كإحساف إليو ، إنٌو خبلفة اإلنساف  على 

ستقاـ كمن ضٌل عن سبيل للا فلم يعرؼ قدر ا٣ببلفة كٓب يعرؼ قدر ااألرض، فمن قٌدر نفسو ك 
 : أم َخبلِئفَ  اأَلْرِض( )َوُىَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخبلِئفَ  .(نفسو ك )مىٍن ٓبٍى يػىٍعًرؼي قىٍدرىهي يػىتػىعىدَّ طىٍورىهي 

ٱبلف أىل العصر البلحق أىل العصر السابق ، كٱبلف بعضكم بعضان ، كجعلكم خلفاء للا ُب 
تساؽ إٔب يـو يبعثوف ، انتظاـ ك اأرضو تتصٌرفوف ُب إعمارىا ، كلما مضى جيل خلفو جيل آخر ُب 

عف كعلم كجهل ، كغُب كفقر كرائسة كمرؤكسية ، كىذا نظاـ ال ختبلؼ شؤكنكم من قوة كضاك 
يكوف إاٌل من منظًٌم قادر مقٌدر مدبر عآب حكيم ، كسٌخر لكم ما ُب األرض ٝبيعان لينظر كيف 

 ، ُْيونس/﴿ثَّ َجَعْلَناُكْم َخبلِئَف ِف اأَلْرِض ِمْن بَػْعِدِىْم لِنَػْنظَُر َكْيَف تَػْعَمُلوَف﴾ تعملوف؟ كقولو 
ُب التفاكت بينكم ُب صفات ٩بيزة كثّبة منها ُب ا٤بؤىبلت  )َورََفَع بَػْعَضُكْم فَػْوَؽ بَػْعٍض َدرََجاٍت(
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ختبلؼ ا٤بواقع كا٤بهن االعلمية كالعقلية كا١بسمية كتنوع ا٤بواىب كاألفكار كالذكاء كالدىاء ، كُب 
القدرة كاألشكاؿ كاأللواف كُب كاإلختصاصات كالكفاءات ، كُب تفاكت الرزؽ كالغُب كا١باه كالقوة ك 

ختبلؼ األعماؿ الٍب هبا تتفاكت درجاتكم اختبلؼ القدرات يؤدم إٔب االعقل كالوعي كالعمر ، 
﴿ِإنَّ َجَعْلَنا َما َعَلى كمنازلكم ُب الٌدنيا كاآلخرة ، كغّب ذلك ٩بٌا كقع فيو الٌتفضيل بْب العباد كقولو 

ُلَوُىمْ   .ٕالكهف/أَيػ ُهْم َأْحَسُن َعَمبًل﴾  اأَلْرِض زِيَنًة ََلَا لِنَػبػْ
ُلوَُكْم ِف َما آاَتُكْم( متحاف أم شخص ٗبقدار اليختربكم كٲبتحنكم فيما أعطاكم فيكوف  )لِيَػبػْ

ستغبلؿ ترب ، ىل تستعملوف مواىبكم ُب االا٤بواىب كاإلمكاانت ا٤بمنوحة لو ! فيعاملكم معاملة ا٤بخ
لطائفية ا٤بقيتة ، أك ُب تربية الفرد كاجملتمع كدفع التطور ا٢بضارم حتكار كالفساد كإاثرة النعرات اكاال

إٔب األماـ ُب إنشاء ا٤بعامل كا٤بصانع ا٤بتنوعة ُب ما يرضي للا كُب ما ينفع الناس كيسد حاجاهتم 
مع أٌف  )َسرِيُع اْلِعَقاِب(إ٭ٌبا كصف نفسو سبحانو بػ  )ِإفَّ رَبََّك َسرِيُع اْلِعَقاِب(الضركرية الكمالية 

اًٍئنه  اًٍئنو آتو  ،عقابو ُب اآلخرة أكالن كُب الٌدنيا اثنيان من حيث أف كيلُّ ميقىدَّرو كى  ،كىكيلُّ آتو قىرًٍيبه  ،كىكيلُّ كى
ٍادى أىٍف يىكيويفى ،  ، فهو إذف سريع ،  ٕ-ٔا٤بعارج/﴿ِإنػَُّهْم يَػَرْونَُو بَِعيدًا ، َونَػَراُه َقرِيبًا﴾ كىكيلُّ قىرًٍيبو كى

ىو سبحانو قادر على تعجيل العقاب ُب الٌدنيا قبل اآلخرة من الضرر ُب النفس أك العقل أك  كأيضان 
﴿َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت العرض أك ا٤باؿ كغّب ذلك فيكوف ا٢بليم فيهم حّباف، 

﴾ ﴿َواّلِلَُّ َعزِيٌز ُذو،  َّالشورل/َكِثرٍي﴾  أَْيِديُكْم َويَػْعُفو َعنْ   رَِحيٌم( )َوِإنَُّو َلَغُفورٌ  ، ْآؿ عمراف/ اْنِتَقاـٍ
 التوبة كابب ، نفعهم ُب كساىم الناس عن األذل ككف صا٢بان  كعمل كآمن  الدين أخلص ٤بن

 كبْب كالرجاء ا٣بوؼ بْب ٝبع كىنا ، ستقاـاك  كاتب أانب ٤بن رحيم غفور فإنو مفتوح كأإلانبة
 اٍلميٍؤًمني  يػىٍعلىمً  )لىوٍ  : عن النيب )ص( ، الٌدكاـ على كمَبابطْب تبلزمْبم يكوانف ٕبيث كالَبىيب الَبغيب

ٍاًفري  يػىٍعلىمٍ  كىلىوٍ  ، أىحىده  ًٔبىنًَّتوً  طىًمعى  مىاٍ  اٍلعيقيويبىةً  ًمنى  للاً  ًعٍندى  مىاٍ   ًمنى  أىحىده  قػىنىطى  مىاٍ  الرٍَّٞبىةً  ًمنى  للاً  ًعٍندى  مىاٍ  اٍلكى
 الَِّذي ّلِِلَِّ  )اْلَْمدُ  تعأب للا على ابلثناء األنعاـ سورة إستهٌلت :فائدة .ٕٖٔٓكنز العماؿ خرب  ا١بٍىنًَّة(
  .رَِحيٌم( َلَغُفورٌ  )َوِإنَّوُ  ابلرٞبة كإختتمت َخَلَق(

ْمُد َأِف الَْ )وآخر دعوان ،  ُِا٢باقة/﴿لَِنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكَرًة َوَتِعيَػَها ُأُذٌف َواِعَيٌة﴾ :  وف اْلتاـ نقوؿ
 .ٓٔيونس/ (ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ 

لسورة األنعاـ ، بقدري ال بقدرىا ، جبهٍد متواصل ،  (رسَّ يمَ الُ  رآفِ القُ )ُوْعُي مّت بعوف هللا تعاىل  
فلّلو المد واملّنة، وِبلمد تتم  الّصالات وتزداد البكات وتدفع النقمات بتأريخ 

ـ مع تصحيحها عّدة مّرات وتدقيقها ف  ٕٗٔٓ/ٜ/ٕىػ املوافق  ٖٙٗٔ/رمضاف/٘ٔ
الكاظمية ، داعي هللا تعاىل أف يُعيننا على تكملة بقية الس ور القرآنية الكرَية ، إّف رّب -بغداد

 .مسيٌع جميب الد عاء
 بقلم الباحث : مكي قاسم البغدادي
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 الخاتمت
 

َؿ ِلَكِلَماتِوِ َوَتَّْت َكِلَمُة رَبَِّك ِصْدقاً َوَعدْ ﴿ قال تعانً :  . ُُٓاألنعاـ/﴾ اًل ال ُمَبدِّ

( تعَّٕ جعانى ٔجٕفٍقّ ٌٔححٕي : يٍ َوْعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّرجّى انًجّهد األٔل يٍ )

( يٍ انقرآٌ انكرٌى ، يٍ سٕرة انفاجحة إنى َٓاٌة سٕرة االَعاو ، 8 – 1انجزء )

نعًم عهى جكًهة تقٍة أجزاء يٍ انقرآٌ انكرٌى تعٌٕ اهلل ٔجٕفٍقّ ، َٔسحعٍٍ تاهلل ا

( تقدري ال تقدرِ ، ٔتًححٕاي ُي الُقرآِف اْلُمَيسَّرَوعْ انقرآٌ انكرٌى، فإًَ أكحة )

ٔعهى  ، 72انحكٌٕر/ ﴾ِلْلَعاَلِميَ  ِذْكرٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإفْ ﴿ال تًححٕاِ، ٔتًُطهقات قٕنّ جعانى 

ِِْجَرْحِٔع اهلِل اُبَحقاعدة انثقهٍٍ )ِك  يٍ ٌعصًًُ أٌ اهلل أدعٕ أَأ ً( حٍِِتَ ُمً أ

 . ٔانعًم انقٕل فً ٌٔسددًَ انزنم

  و 7272/ 1/ 72،  انًصادف   ْـ 1441/جًادي أٔنى / 72ٔاَحٓث كحاتحّ تحأرٌخ 

 مدينة الكاظمية –ُب العراؽ / بغداد 
 َُ﴾ يونس/ َأِف اْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ  ﴿كآخر دعواان 

 قاسم البغدادم بقلم الباحث القرآ٘ب مكي
 ييعُب ابلدراسات القرآنية
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 مصادر الكتاب

 
 

 القرآف الكرٙب. -ُ
 ج الببلغة لئلماـ علي )ع(/ دار التعارؼ بّبكت كغّبىا.هنالشيخ دمحم عبدة/ شرح  -ِ
 ابن أيب ا٢بديد ا٤بعتزٕب/ شرح هنج الببلغة/ طباعة طهراف، كطباعة بّبكت.  -ّ
 جادية الكاملة )زبور آؿ دمحم( مؤسسة النعماف بّبكت. اإلماـ زين العابدين )ع(/ الصحيفة الس -ْ
 الشيخ أبو علي الفضل الطربسي/ ٦بمع البياف ُب تفسّب القرآف/ دار مكتبة ا٢بياة بّبكت.  -ٓ
 ـ. ُّٕٗسنة  ّالسيد دمحم حسْب الطباطبائي/ ا٤بيزاف ُب تفسّب القرآف/ مؤسسة األعلمي بّبكت ط -ٔ
 . ّ/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت طاإلماـ الفخر الرازم/ التفسّب الكبّب -ٕ
 ـ.ُِٗٗسنة ُالشيخ انصر مكاـر الشّبازم/ األمثل ُب تفسّب كتاب للا ا٤بنزؿ/ مؤسسة البعثة بّبكت ط -ٖ
 ـ. ُُٖٗسنة  ّدمحم جواد مغنية/ التفسّب الكاشف/ دار العلم للمبليْب بّبكت ط -ٗ

 ـ. َُِْسنة  ُكت طالشيخ ٧بسن قراءٌب/ تفسّب النور/ دار ا٤بؤرخ العريب بّب  -َُ
 ـ بّبكت. ُٖٗٗسنة  ِالسيد دمحم حسْب فضل للا/ تفسّب من كحي القرآف/ دار ا٤ببلؾ ط -ُُ
 قَُْٕسنة  ُالسيد دمحم تقي ا٤بدرسي/ من ىدل القرآف/ الناشر مكتب ا٤بدرسي ط -ُِ
سنة  ٦ٕبلدات طٖاألستاذ الشهيد سيد قطب/ ُب ظبلؿ القرآف/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت/  -ُّ

ُُٕٗ . 
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  ُبن كثّب القرشي/ تفسّب ابن كثّب/ دار األندلس بّبكت ط -ُٔ
 دمحم بن جرير الطربم/ تفسّب الطربم/ دار ا٤بعارؼ ٗبصر.  -ُٕ
 اآللوسي البغدادم/ ركح ا٤بعا٘ب ُب تفسّب القرآف/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت.  -ُٖ
 أبو القاسم الز٨بشرم ا٣بوارزمي/ تفسّب الكشاؼ/ دار ا٤بعرفة بّبكت.  -ُٗ
 ـ. ََِٕسنة  ِّبكت طد. مصطفى فرج/ التفسّب ا٤بختصر للقرآف الكرٙب/ دار ا٥بادم ب -َِ
سنة  ّدمحم السبزكارم العزيزم النجفي/ إرشاد االذىاف إٔب تفسّب القرآف/ دار التعارؼ بّبكت ط -ُِ

َُِْ . 
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 ـ. ُّٖٗسنة  ِدمحم جواد مغنية/ التفسّب ا٤ببْب/ دار الكتاب اإلسبلمي بّبكت/ ط -ِِ
 ر/ طباعة سورية. كماؿ مصطفى شاكر/ ا٤بيزاف ا٤بختصر ُب التفسّب/ ربط ا٤بعا٘ب بركح العص -ِّ
الشيخ أٞبد مغنية/ خبلصة التفاسّب ُب أكضح التعابّب/ ا٤بكتبة ا٢بديثة بّبكت/ مقدمة الشهيد دمحم ابقر  -ِْ

 الصدر.
 ـ. ُْٗٗ ُلم العريب حلب/، دار النمّب بدمشق طقدمحم علي الصابو٘ب/ صفوة التفاسّب/ دار ال -ِٓ
 ـُٗٔٗسنة  أضواء على متشاهبات القرآف/ الشيخ خليل ايسْب/ بّبكت -ِٔ
 َُِٕ، سنة ٨ِبتصر خواطر دمحم متوٕب الشعراكم/ حوؿ آايت القرآف الكرٙب/ دار ا٤بعارؼ ٗبصر ط -ِٕ

 إعداد مُب ا٥باَشي. 
 ـ. َُٕٗعبد الكرٙب ا٣بطيب/ التفسّب القرآ٘ب للقرآف/ دار الفكر العريب ٗبصر سنة  -ِٖ
ّب ركائي مؤسسة النشر اإلسبلمي إيراف ٝباؿ الدين القمي ا٤بّبزا دمحم ا٤بشهدم/ تفسّب كنز الدقائق/ تفس -ِٗ

 ٝباعة ا٤بدرسْب بقم. 
 . ِإيراف ط –قم  –العبلمة ٝبعة العركسي ا٢بويزم/ تفسّب نور الثقلْب/ مطبعة ا٢بكمة  -َّ
 الفيض الكاشا٘ب/ تفسّب الصاُب/ مؤسسة األعلمي بّبكت/ طباعة إيراف.  -ُّ
 ـ. ُّٖٗسنة  ُأثور/ دار الفكر بّبكت طعبد الرٞباف الدين السيوطي/ الدر ا٤بنثور ُب التفسّب ا٤ب -ِّ
 دمحم ابقر اجمللسي/ ٕبار األنوار ا١بامع لدرر االخبار/ ط حديثة بّبكت مؤسسة الوفاء.  -ّّ
 الراغب االصفها٘ب/ معجم مفردات ألفاظ القرآف/ دار ا٤بعرفة بّبكت/ ٙبقيق دمحم سيد كيبل٘ب.  -ّْ
األفعاؿ/ مؤسسة الرسالة بّبكت/ كمكتبة الَباث عبلء الدين علي ا٥بندم/ كنز العماؿ ُب سنن األقواؿ ك  -ّٓ

 اإلسبلمي ُب حلب. 
 مّبزا حسْب النورم الطربسي/ مستدرؾ الوسائل/ طبعة إيراف ا٤بكتبة اإلسبلمية/ كا٤بكتبة العلمية النجف.  -ّٔ
 أبو دمحم القوم ا٤بنذرم/ الَبغيب كالَبىيب/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت.  -ّٕ
 د الرحيم الشّبازم/ كسائل الشيعة/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت.ا٢بر العاملي/ ٙبقيق عب -ّٖ
 . ّأبو جعفر الكليِب الرازم/ الكاُب/ صححو علي أكرب الغفارم/ دار التعارؼ بّبكت ط -ّٗ
مدم/ غرر ا٢بكم كدرر الكلم لئلماـ علي )ع(/ ط ايراف/ دار الصفوة أبن عبد الواحد التميمي اآل -َْ

 . ََِٗبّبكت سنة 
 الرم شهرم/ ميزاف ا٢بكمة/ ٝبع ركائي/ مكتبة االعبلـ اإلسبلمي حوزة قم إيراف. امدم  -ُْ
 دمحم فؤاد عبد الباقي/ معجم ا٤بفهرس أللفاظ القرآف الكرٙب/ دار األندلس بّبكت.  -ِْ
 ا٢بسن بن شعبة ا٢برا٘ب/ ٙبف العقوؿ/ مؤسسة النشر اإلسبلمي إيراف.  -ّْ
  الشيخ عباس القمي/ سفينة البحار/ ط إيراف. -ْْ
 الشيخ عباس القمي/ مفاتيح ا١بناف ا٤بعٌرب/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت. -ْٓ
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سنة  ِدمحم بن مرتضى الكاشا٘ب/ اجة البيضاء ُب هتذيب اإلحياء/ مؤسسة األعلمي بّبكت ط -ْٔ
 ـ. ُِٕٗ

سنة  ُالشيخ دمحم ابقر امودم/ هنج السعادة ُب مستدرؾ هنج الببلغة، مطبعة النعماف النجف ط -ْٕ
ُٖٗٔ . 

 ابن عساكر/ اتريخ دمشق/ ترٝبة كمكتبة اإلماـ ا٢بسْب )ع(.  -ْٖ
 ـ. ُْٕٗ/ سنة ّالسيد أبو القاسم ا٣بوئي/ تفسّب البياف/ مؤسسة األعلمي بّبكت ط -ْٗ
السيد عبد األعلى ا٤بوسوم السبزكارم )مواىب الرٞبن ُب تفسّب القرآف(/ منشورات دار التفسّب/ إيراف  -َٓ

 ـ. ََُِسنة  ٓقم ط –
 ه اإلماـ الصادؽ )ع( للمفضل/ توحيد ا٤بفضل/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت. ما أمبل -ُٓ
 أبو علي الفضل الطربسي/ االحتجاج/ مطبعة النعماف النجف.  -ِٓ
 عبد للا األنصارم القرطيب/ ا١بامع ألحكاـ القرآف/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت طبعة أكفسيت.  -ّٓ
 م/ لساف العرب/ دار صادر بّبكت. يقي ا٤بصر فر ن منظور األبأبو الفضل  -ْٓ
د. حيد علي نعمة ك د. أٞبد علي نعمة/ ا٤بعجم القرآ٘ب/ دراسة معجمية ألصوؿ الفاظ القرآف الكرٙب  -ٓٓ

)ا١بذر الٌلغوم للمصطلح القرآ٘ب، كمعا٘ب الكلمات( كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي ا١بامعة العراقية 
 شارع ا٤بتنيب.  –داد بغ – ُـ، مطبعة السيماء، طَُِّسنة 

 الشيخ ا٤بفيد/ األمإب/ ٝباعة ا٤بدرسْب/ ا٢بوزة العلمية بقم.  -ٔٓ
 . ِصحيح مسلم/ شرح النوكم/ إحياء الَباث العريب بّبكت ط -ٕٓ
 لبيب بيضوف/ تصنيف هنج الببلغة/ دار أسامة كـر دمشق/ توزيع دار القلم بّبكت.  -ٖٓ
 ستعمإب ٥با.   كغّبىا من ا٤بصادر األخرل الٍب ٓب أذكرىا لقلة ا -ٗٓ

 

 َُ﴾ يونس/ أىًف ا٢بٍىٍمدي َللًًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى  ﴿كآخر دعواان 
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 فهرس
 

 محتىياث 
 

 ) يُميََّسر آِن ال ُ اليُقري  )َوْعي
 اجملٌلد األكؿ 

 

 
 من سورة الفاٙبة إٔب هناية سورة االنعاـ

 جزء من القرآف الكرٙبمن أ( ٖ-ُ) جزء من
نْػَيا َوِف اآلِخَرةِ  يُػثَػبِّتُ قاؿ تعاىل : ﴿ ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِِبْلَقْوِؿ الثَّاِبِت ِف اْلََياِة الد   ِٕإبراىيم/﴾ اّلِلَّ

 

 الصفحة املوضوع

 ْ السّبة الذاتية ا٤بختصرة للكتاب

 ٖ-ٕ ، إقرأ القرآف كأرؽ ، اقتدكا بسنة نبيكم دعاء بعد التبلكة ،دعاء قبل التبلكة  

 ُٓ-ٗ باب .. منهجية البحث .. النتائجمقٌدمة ا٤بؤلف : األس

إسم 
رقمها  نزوَلا إمسها اآلخر السورة

 وترتيبها
عدد 
 الصفحات اجلزء من القرآف وعدد اآلَيت آَيهتا

 إىل من

سورة 
 الفاٙبة

ا٢بمد ، أساس 
 القرآف ، الكافية 

 أـ الكتاب
 ِٔ ُٔ  ٕ – ُا١بزء األكؿ من االية  ٕ ُ مدنية

  ُُْ – ُا١بزء األكؿ من اآلية  ِٖٔ ِ مدنية ناـ القرآفس سورة البقرة
  ِِٓ – ُِْا١بزء الثا٘ب من اآلية 

ِٕ 
َُُ 

َُُ 
ُِٖ 
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 َُِ ُِٖ  ِٖٔ – ِّٓا١بزء الثالث من اآلية 
إسم 
رقمها  نزوَلا إمسها اآلخر السورة

 وترتيبها
عدد 
 الصفحات اجلزء من القرآف وعدد اآلَيت آَيهتا

 إىل من

 سورة 
 آؿ عمراف

اإلستغفار ،  
الكنز ، اآلماف 

 ، طيبة
  ِٗ – ُا١بزء الثالث من اآلية  ََِ ّ مدنية

  ََِ – ّٗا١بزء الرابع من اآلية 
ُُِ 
ِٓٔ 

ِٓٓ 
ُّٓ 

سورة 
 ُٕٔ ْ مدنية النساء الكربل النساء

  ِّ – ُا١بزء الرابع من اآلية 
 ُْٕ – ِّا١بزء ا٣بامس من اآلية 
 ُٕٔ – ُْٕا١بزء السادس من اآلية 

ُّٔ 
ّّْ 
ِّْ 

ّّّ 
ِّْ 
َْْ 

سورة 
 ا٤بائدة

العقود ، ا٤بنقذة  
 ُٖ – ُا١بزء السادس من اآلية  َُِ ٓ مدنية األخيار

 َُِ – ِٖا١بزء السابع من اآلية 
ُْْ 
َُٓ 

َُٓ 
ّٕٓ 

سورة 
 َُُ – ُا١بزء السابع من اآلية  ُٓٔ ٔ مكية ا٢بجة األنعاـ

 ُٓٔ – ُُُا١بزء الثامن من اآلية 
ّٕٓ 
ُٔٗ 

ُٖٔ 
ٔٔٓ 

 

 َُيونس /( ؤَِٕ اُْؾَْٔلُ َُِِّوِ هَةِّ اُْؼَبَُِٔنيَكآخر دعواان )
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 فهرس
 

 مباحث آياث

 
 ) يُميََّسر آِن ال ُ اليُقري  )َوْعي

 

 اجملٌلد األكؿ 
 من سورة الفاٙبة إٔب هناية سورة االنعاـ

 ( من أجزء من القرآف الكرٙبٖ-ُمن جزء )
  ُّٖآؿ عمراف/﴾ َياٌف ِللنَّاِس َوُىًدى َوَمْوِعَظٌة ِلْلُمتَِّقيَ َىَذا بػَ قاؿ تعاىل : ﴿

 الصفحة وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاملوض 
 ْ السّبة الذاتية ا٤بختصرة للكتاب -
ٖ-ٕ ، إقرأ القرآف كأرؽ ، اقتدكا بسنة نبيكمدعاء قبل التبلكة ، كدعاء بعد التبلكة -  
ُٓ-ٗ سباب التأليف .. منهجية البحث .. النتائجمقٌدمة ا٤بؤلف : أ -  

- 

 ٕ/عدد آايهتا ُسورة ا٢بمد كتسٌمى الفاٙبة ، أـ الكتاب ، أـ القرآف/مكية
، كتسمى السبع ا٤بثا٘ب ، أىداؼ القرآف ُب أـ الكتاب / كىي خبلصة 

 القرآف ُب سورة ا٢بمد
ُٓ 

 ُٔ معُب اإلستعاذة من الشيطاف الرجيم -
ِٔ-ُٓ ًعٍدؿي القرآفسورة ا٢بمد  -  

 
/آياتها 2مه مباحث آياث صىرة البقرة/مذويت/ترتيبها 

 /الجزء األول مه القرآن الكريم286
 الصفحت اآليت

 ِٕ  من مقاصد السورة كفضلها -
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- 
، كا٥بداية  ِ/البقرة ﴾ِلْلُمتَِّقيَ  ُىًدى﴿القرآف كتاب ىداية ، ا٥بداية ا٣باصة 

  ُٖٓ/قرةالب ﴾ِللنَّاسِ  ُىًدى﴿العامة 
ِ ِٖ 

- 
:  من صفات املتقي ﴾... الصَّبلة َويُِقيُموفَ  ِِبْلَغْيبِ  يُػْؤِمُنوفَ  الَِّذينَ ﴿قولو 

 اإلٲباف ابلغيب كإقامة الصبلة
ّ ِٖ 

- 
ا٣بطّبة : املنافقي من صفات  ﴾... َُيَاِدُعوَف اّلِلََّ َوالَِّذيَن آَمُنوا﴿قولو 

 التلٌوف كالتذبذب كالتغٌّب 
ٗ ُّ 

- 
ىدؼ اْللق عبادة  ﴾... ََي أَيػ َها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكمْ ﴿و قول

 كىي مفهـو كاسع تشمل نفع الناس كعمارة األرض كهتذيب الٌنفوسهللا 
ُِ ّٔ 

- 
يتحٌدل القرآف  ﴾... فَْأُتوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِو َواْدُعوا ُشَهَداءَُكمْ ﴿قولو 

 كٌل الٌناسإبعجازه ا٤بتكامل  
ِّ ّٕ 

- 
٤باذا البعوضة فما  ﴾... َأْف َيْضِرَب َمَثبًل َما بَػُعوَضًة َفَما فَػْوقَػَها﴿قولو 

 فوقها؟
ِٔ ّٗ 

- 
معُب ا٣ببلفة ُب األرض  ﴾... ِإّنِ َجاِعٌل ِف اأَلْرِض َخِليَفةً ﴿قولو 

 كخصائصها 
َّ ُْ 

- 
متحاف آدـ كزكجتو ُب جٌنة الٌدنيا إ ﴾... اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اجْلَنَّةَ ﴿قولو 

 ، كطبيعة الٌدنيا دار إمتحاف
ّٓ ْْ 

- 
من صفات بِب إسرائي كسّبهتم  ﴾... َوَأْوُفوا ِبَعْهِدي ُأوِؼ ِبَعْهدُِكمْ ﴿قولو 

 ا٤بشبوىة
َْ ْٕ 

- 
ة إالٌ الصبلة ثقيلة ٩بلٌ  ﴾... َواْسَتِعيُنوا ِِبلصَّْبِ َوالصَّبلِة َوِإنػََّها َلَكِبريَةٌ ﴿قولو 

 على ا٣باشعْب
ْٓ ْٗ 

- 
ال َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوال ُىْم  ←ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا ﴿قولو 

 مفهـو الفرقة الناجية ُب القرآف ﴾ََيَْزنُوفَ 
ِٔ ٕٓ 

- 

ي وَف ال يَػْعَلُموَف اْلِكَتاَب ِإالَّ َأَماِنَّ ﴿قولو  ُهْم أُمِّ األمٌيوف ..  ﴾... َوِمنػْ
األما٘ب الكاذبة ، أمٌيوف كإف كانوا يقرأكف كيكتبوف كلكن ال كعي ٥بم كال ك 

 فهم
ٕٖ ْٔ 

- 
٨باطر الذنوب  ﴾... بَػَلى َمْن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت ِبِو َخِطيئَػُتوُ ﴿قولو 

 كآاثرىا السيئة ُب خراب النفوس
ُٖ ٔٔ 

 ْٕ ٔٗصورة مزرية عن حرص  ﴾... ةٍ َولََتِجَدنػَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَيا﴿قولو  -
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َئٍة(لتعلقهم  )حياة(اليهود على ٦بٌرد  نْػَيْا رَْأُس ُكلِّ َخِطيػْ  )ُْبب  الد 

- 

َها﴿قولو  حكمة النسخ ُب  ﴾... َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسَها ََنِْت ِبَرْيٍ ِمنػْ
آايت القرآف ، قد يكوف منسوخ حكم ال يعمل بو دكف نسخ الٌنص 

 تبلكتوك 
َُٔ ٕٗ 

- 
تسليم  ﴾... َمْن َأْسَلَم َوْجَهُو ّلِِلَِّ َوُىَو ُمِْسٌن فَػَلُو َأْجُرُه ِعْنَد رَبِّوِ بَػَلى ﴿قولو 

 األمور  ، سٌلم إٔب كٌل عاؿو 
ُُِ ّٖ 

- 
َوَمْن َأْظَلُم ممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اّلِلَِّ َأْف يُْذَكَر ِفيَها امْسُُو َوَسَعى ِف ﴿قولو 

 من معا٘ب السعي ُب خراب ا٤بساجد ىو ىجرهتا كمقاطعتها ﴾... َراِبَاخَ 
ُُْ ْٖ 

- 
لن  ﴾... َوَلْن تَػْرَضى َعْنَك اْليَػُهوُد َوال النََّصاَرى َحَّتَّ تَػتَِّبَع ِملَّتَػُهمْ ﴿قولو 

 يرضوا عنك حٌب تَبؾ اإلسبلـ ، كتتجاكز حدكد للا
َُِ ٖٕ 

- 
َناُىْم ا﴿قولو  ُلونَُو َحقَّ ِتبلَوتِوِ الَِّذيَن آتَػيػْ يتلونو بتدبٌر كأتٌمل  ﴾... ْلِكَتاَب يَػتػْ

 كأيخذكنو قائدان ٢بياهتم
ُُِ ٖٖ 

- 
معُب إمامة إبراىيم )ع( كإمامة  ﴾... قَاَؿ ِإّنِ َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماماً ﴿قولو 

 أئمة أىل البيت )ع(
ُِْ َٗ 

- 
َغَة اّلِلَِّ َوَمْن َأْحَسُن ِمْن ا﴿قولو  َغةً ِصبػْ اإلسبلـ )صبغة هللا(  ﴾... ّلِلَِّ ِصبػْ

 كالعبودية الكاملة  ، كالتعامل األخبلقي مع الٌناس
ُّٖ ٖٗ 
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- 
 ﴾... وا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً لَِتُكونُ ﴿قولو 

 ، كاألٌمة الشاىدة على الٌناساألّمة الوسط 
ُّْ َُِ 

- 
كٍّ ممَّا أَنْػَزْلَنا فَِإْف ُكْنَت ِف شَ ﴿كقولو  ﴾... َفبل َتُكوَننَّ ِمْن اْلُمْمرَتِينَ ﴿قولو 
 ، كيف نفهم معُب ا٣بطاب ا٤بوٌجو للنيب )ص( ْٗ/يونس ﴾ِإلَْيكَ 

ُْٕ َُٓ 

- 
الشهداء  ﴾... َوال تَػُقوُلوا ِلَمْن يُػْقَتُل ِف َسِبيِل اّلِلَِّ َأْمَواٌت َبْل َأْحَياءٌ ﴿لو قو 

 أحياء عند رهبم مكرموف
ُْٓ َُُ 

- 

خطورة كتماف العلم  ﴾... ِإفَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَف َما أَنَزْلَنا ِمْن اْلبَػيَِّناتِ ﴿قولو 
اس ، خطورة السكوت على على الٌناس ، خطورة تسطيح الفكر على النٌ 

 إ٫برافات كخرافات كغلو األٌمة
ُٓٗ ُُّ 

 ُُٔ ُٓٔ فلسفة ا٢بب ُب القرآف ﴾... َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشد  ُحّباً ّلِِلَِّ ﴿قولو  -
 ُُٗ ُٖٔخالفوا كساكس  ﴾ِإنَُّو َلُكْم َعُدو  ُمِبيٌ َوال تَػتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيطَاِف ﴿قولو  -
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 بكل أمر فالشيطا

- 
ُ ِمْن اْلِكَتابِ ﴿قولو  خطورة كتماف  ﴾... ِإفَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَف َما أَنَزَؿ اّلِلَّ

 العلم على الناس
ُْٕ ُِْ 

 ُِٓ ُٕٕ معُب الرب ُب القرآف ﴾... َوَلِكنَّ اْلِبَّ َمْن آَمَن ِِبّلِلَِّ َواْليَػْوـِ اآلِخرِ ﴿قولو  -

- 
ضركرة  ﴾َحَياٌة ََي ُأْوِل األَْلَباِب َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوفَ َوَلُكْم ِف اْلِقَصاِص ﴿قولو 

 القصاص ٢بفظ حياة اجملتمع كتقٌدمو
ُٕٗ ُِٖ 

- 
َرِبَي ِِبْلَمْعُروؼِ ﴿قولو  أٮبية إعداد الوصية  ﴾... اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواأَلقػْ

 العادلة لكل إنساف كحفظ حقوؽ الورثة
َُٖ ُِٗ 

- 
ـُ َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُكمْ ُكِتَب عَ ﴿قولو  َيا فريضة  ﴾... َلْيُكْم الصِّ

 الصـو من أركاف اإلسبلـ
ُّٖ َُّ 

- 
أحكاـ القتاؿ ُب سبيل  ﴾... َوقَاتُِلوا ِف َسِبيِل اّلِلَِّ الَِّذيَن يُػَقاتُِلوَنُكمْ ﴿قولو 

 للا
َُٗ ُّٕ 

 ُُْ ُٔٗ من أحكاـ ا٢بج ﴾... َة ّلِِلَِّ َوَأَت وا الَْجَّ َواْلُعْمرَ ﴿قولو  -

- 
نْػَيا﴿قولو  من صفات  ﴾... َوِمْن النَّاِس َمْن يُػْعِجُبَك قَػْولُُو ِف اْلََياِة الد 

 ا٤بنافقْب
َِْ ُْٕ 

- 
من صفات  ﴾... َوِمْن النَّاِس َمْن َيْشِري نَػْفَسُو اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اّلِلَِّ ﴿قولو 

 من يبيع نفسو 
َِٕ ُْٗ 

- 
 ﴾... َوزُْلزُِلوا َحَّتَّ يَػُقوَؿ الرَُّسوُؿ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو َمََّت َنْصُر اّلِلَِّ ﴿قولو 

 اإلبتبلء الشديد ُب معركة ا٣بندؽ
ُِْ ُٓٓ 

- 
ُب منبت اإلخصاب )ُب القيبل(  ﴾... اّلِلَُّ  َأَمرَُكمْ  َحْيثُ  ِمنْ  فَْأُتوُىنَّ ﴿قولو 

 دكف سواه
ِِِ ُُٔ 

- 
ُتمْ  َأنَّ  َحْرَثُكمْ  فَْأُتوا َلُكمْ  َحْرثٌ  ِنَساؤُُكمْ ﴿قولو  حدكد النكاح ُب  ﴾... ِشئػْ

 مكاف ا٢برث أم ُب مكاف اإلخصاب ، أبيٌة كيفية شئتم
ِِّ ُِٔ 

- 
حكمة الطبلؽ عند  ﴾... ِبِِْحَسافٍ  َتْسرِيحٌ  َأوْ  مبَْعُروؼٍ  فَإْمَساؾٌ  ﴿قولو 

 الضركرة القصول
ِِٗ ُٔٓ 

- 
ٙبديد الصبلة  ﴾... اْلُوْسَطى َوالصَّبلةِ  الصََّلَواتِ  َعَلى ُظواَحافِ ﴿قولو 

 الوسطى
ِّٖ ُِٕ 

 ُٕٓ ِْٓقرض للا  ﴾... َلوُ  فَػُيَضاِعَفوُ  َحَسناً  قَػْرضاً  اّلِلََّ  يُػْقِرضُ  الَِّذي َذا َمنْ ﴿قولو  -
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 ، كقرض الناس

- 
قصة طالوت ا٤بلك  ﴾... َمِلكاً  طَاُلوتَ  َلُكمْ  بَػَعثَ  َقدْ  اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿قولو 

 كصفاتو ا٤بميزة ا٤بناسبة ٥بم
ِْٕ ُٕٕ 

- 
فلسفة  ﴾... اأَلْرضُ  َلَفَسَدتْ  بِبَػْعضٍ  بَػْعَضُهمْ  النَّاسَ  اّلِلَِّ  َدْفعُ  َوَلْوال﴿قولو 

 الدفع ُب القرآف الكرٙب
ُِٓ َُٖ 
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- 
آية الكرسي ، ٙبتوم على  ﴾... اْلَقي وـُ  اْلَي   ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  ال اّلِلَُّ ﴿قولو 

 أسس التصٌور اإلسبلمي
ِٓٓ ُْٖ 

- 
٧باججة إبراىيم )ع(  ﴾... رَبِّوِ  ِف  ِإبْػَراِىيمَ  َحاجَّ  الَِّذي ِإىَل  تَػرَ  َألَْ  ﴿قولو 

 واعد ا١بداؿمع النمركد ، أصوؿ ا٢بوار كق
ِٖٓ ُٖٖ 

- 
 تعأب للا ﴾... َحبَّةٍ  َكَمَثلِ  اّلِلَِّ  َسِبيلِ  ِف  َأْمَواََلُمْ  يُنِفُقوفَ  الَِّذينَ  َمَثلُ ﴿ قولو

 الناس خدمة ُب أم سبيلو ُب اإلنفاؽ يضاعف
ُِٔ ُُٗ 

- 
 َكِثرياً  رْياً خَ  ُأوِتَ  فَػَقدْ  الِْْكَمةَ  يُػْؤتَ  َوَمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  الِْْكَمةَ  يُػْؤِت ﴿قولو 
 : )ال حكمة إالٌ بعصمة( ف غرر الكم ﴾...

ِٔٗ ُٗٔ 

- 
 يَػَتَخبَّطُوُ  الَِّذي يَػُقوـُ  َكَما ِإالَّ  يَػُقوُموفَ  ال الرِِّبَ  أيَُْكُلوفَ  الَِّذينَ ﴿قولو 

 ٨باطر أكل الٌراب ﴾... اْلَمسِّ  ِمنْ  الشَّْيطَافُ 
ِٕٓ ََِ 

- 
آية الٌدين ، أطوؿ آية ُب القرآف لتنظيم  ﴾... ِبَدْينٍ  َتَدايَنُتمْ  ِإَذا﴿قولو 

 العبلقات اإلجتماعية
ِِٖ َِْ 

- 
 اّلِلَُّ  ُيَكلِّفُ  ال ﴿، كقولو  ﴾... ُوْسَعَها ِإالَّ  نَػْفساً  اّلِلَُّ  ُيَكلِّفُ  ال﴿قولو 
  ٕالطبلؽ/ ﴾ آاَتَىا َما ِإالَّ  نَػْفساً 

ِٖٔ َِٗ 

 
آياتها /3/مذويت/ترتيبها آل عمرانمه مباحث آياث صىرة 

 مه القرآن الكريم الثالث/الجزء 200
 الصفحت اآليت

 ُُِ  من مقاصد السورة كفضلها -

- 

ـ   ُىنَّ  ُمَْكَماتٌ  آََيتٌ  ِمْنوُ  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  أَنْػَزؿَ  الَِّذي ُىوَ  ﴿قولو   اْلِكَتابِ  ُأ
قرآف ا٤بتشابو يكشف عنو اكم ، فيكوف تفسّب ال ﴾... ُمَتَشاِبَاتٌ  َوُأَخرُ 

 ابلقرآف فيعود كٌلو ٧بكمان ، كىذا ٕباجة إٔب إختصاصات ٩بيزة
ٕ ُِْ 

- 
فمن فٌضل  ﴾... َواْلَبِنيَ  النَِّساءِ  ِمنْ  الشََّهَواتِ  ُحب   ِللنَّاسِ  زُيِّنَ ﴿قولو 

 متاع الٌدنيا على ا٢بياة اآلخرة فقد إختار لنفسو دين ا٢بياة
ُْ ُِٖ 
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- 
 ِِبْلِقْسطِ  َقاِئماً  اْلِعْلمِ  َوُأْوُلوا َواْلَمبلِئَكةُ  ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  ال أَنَّوُ  اّلِلَُّ  َشِهدَ ﴿قولو 
 العلماء خلفاء الٌرسل ككرثة األنبياء ﴾...

ُٖ ُِِ 

- 
ينَ  ِإفَّ ﴿قولو  اإلسبلـ دين ا٤بستقبل كىو يعلو  ﴾... اإِلْسبلـُ  اّلِلَِّ  ِعْندَ  الدِّ

 كال يعلى عليو
ُٗ ِِِ 

- 
سّنة الّتداخل  ﴾... اللَّْيلِ  ِف  النػََّهارَ  َوُتوِلجُ  النػََّهارِ  ِف  ْيلَ اللَّ  ُتوِلجُ ﴿قولو 

 ، كتداخل الٌنور مع الظلماتبي األشياء 
ِٕ ِِٔ 

- 
 َأفْ  ِإالَّ  ... اْلُمْؤِمِنيَ  ُدوفِ  ِمنْ  َأْولَِياءَ  اْلَكاِفرِينَ  اْلُمْؤِمُنوفَ  يَػتَِّخذْ  ال﴿قولو 
ُهمْ  تَػتػَُّقوا  موارد التقية ﴾... تُػَقاةً  ِمنػْ

ِٖ ِِٕ 

- 
رُ  َواّلِلَُّ  اّلِلَُّ  َوَمَكرَ  َوَمَكُروا﴿قولو  : ما يدبره للا مكر هللا  ﴾اْلَماِكرِينَ  َخيػْ

 ضٌد ا٤باكرين
ْٓ ِّٖ 

- 
آية  ﴾... تَػَعاَلْوا فَػُقلْ  اْلِعْلمِ  ِمنْ  َجاَءؾَ  َما بَػْعدِ  ِمنْ  ِفيوِ  َحاجَّكَ  َفَمنْ ﴿قولو 

 ىل البيت )ع(، لبياف منزلة أاملباىلة 
ُٔ َِْ 

- 
نَػَنا َسَواءٍ  َكِلَمةٍ  ِإىَل  تَػَعاَلْوا اْلِكَتابِ  َأْىلَ  َيَ  ُقلْ ﴿قولو  َنُكمْ  بَػيػْ  ﴾... َوبَػيػْ

 مة اإلتفاؽ كالوفاؽل، ككلمة السواء
ْٔ ِِْ 

- 
ال تثقوا أبحد إالٌ إذا كاف على  ﴾... ِديَنُكمْ  تَِبعَ  ِلَمنْ  ِإالَّ  تُػْؤِمُنوا َوال﴿قولو 

 دينكم
ّٕ ِْٔ 

َتغِ  َوَمنْ ﴿قولو  - رَ  يَػبػْ  ِِٓ ٖٓ )ال شرؼ أعلى من اإلسبلـ( ﴾... ِديناً  اإِلْسبلـِ  َغيػْ

 
/آياتها 3/مذويت/ترتيبها آل عمرانمه مباحث آياث صىرة 

 مه القرآن الكريم الرابع/الجزء 200
 الصفحت اآليت

- 
ا٢بج  ﴾... َسِبيبلً  ِإلَْيوِ  اعَ اْسَتطَ  َمنْ  اْلبَػْيتِ  ِحج   النَّاسِ  َعَلى َوّلِِلَِّ ﴿قولو 

 إعداد ا٢باج النفسي كالعلمي ليـو اشر
ٕٗ ِٕٓ 

 ِٗٓ َُِ )من إتٌقى للا كقاه( ﴾... تُػَقاتِوِ  َحقَّ  اّلِلََّ  اتػَُّقوا﴿قولو  -

- 
يعاً  اّلِلَِّ  ْبَْبلِ  َواْعَتِصُموا﴿قولو  ، ككلمة وحدة الكلمة  ﴾... تَػَفرَُّقوا َوال مجَِ

 التوحيد
َُّ َِٔ 

- 
إعداد ٬ببة من األمة  ﴾... اْْلَرْيِ  ِإىَل  َيْدُعوفَ  أُمَّةٌ  ِمْنُكمْ  َوْلَتُكنْ ﴿قولو 

 لتهذيب ا١بماىّب الشعبية
َُْ ُِٔ 

 ِِٔ َُٓ اْلبَػيَِّناتُ  َجاَءُىمْ  َما بَػْعدِ  ِمنْ  َواْختَػَلُفوا تَػَفرَُّقوا َكالَِّذينَ  َتُكونُوا َوال﴿قولو  -
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 لتفرؽ كخطورة اإلختبلؼٙبذير ا٤بسلمْب من آفة ا ﴾...

- 
ُتمْ ﴿قولو  رَ  ُكنػْ تكرٙب األمة  ﴾... ِِبْلَمْعُروؼِ  ََتُْمُروفَ  ِللنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّةٍ  َخيػْ

 ا٤بسلمة ٔبعلها خّب األمم
َُُ ِْٔ 

 ِِٕ ُِّ معُب النصرة من قلة كذلة ﴾... َأِذلَّةٌ  َوأَنْػُتمْ  بَِبْدرٍ  اّلِلَُّ  َنَصرَُكمْ  َوَلَقدْ ﴿قولو  -

- 
 نَػْفعاً  لِنَػْفِسي َأْمِلكُ  ال ُقلْ ﴿كقولو  ﴾... َشْيءٌ  اأَلْمرِ  ِمنْ  َلكَ  لَْيسَ ﴿قولو 
 ْٗيونس/ ﴾... اّلِلَُّ  َشاءَ  َما ِإالَّ  َضّراً  َوال

ُِٖ ِْٕ 

- 
إكتشفوا نظاـ  ﴾اأَلْرِض ... ِف  َفِسريُوا ُسَننٌ  قَػْبِلُكمْ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ ﴿قولو 

 ِٕٗ ُّٕ السنن التأرَيية

- 
ُتمْ  قُِتلَ  َأوْ  َماتَ  َأفَِإْين﴿قولو  تداعيات اإلنقبلب  ﴾... َأْعَقاِبُكمْ  َعَلى انْػَقَلبػْ

 على األعقاب بعد كفاة الرسوؿ )ص(
ُْْ ِّٖ 

- 
 ِف  َوَشاِوْرُىمْ  ... َحْوِلكَ  ِمنْ  النْػَفض وا اْلَقْلبِ  َغِليظَ  َفظّاً  ُكْنتَ  َوَلوْ ﴿قولو 
 ارؾ أصحاب العقوؿ كاإلٲباف ، شاركهم عقو٥بم كإٲباهنممن ش ﴾... اأَلْمرِ 

ُٓٗ ُِٗ 

- 
إذا أراد للا نصركم فبل يتمكن  ﴾... َلُكمْ  َغاِلبَ  َفبل اّلِلَُّ  يَػْنُصرُْكمْ  ِإفْ ﴿قولو 

 أحد أف يغلبكم
َُٔ ِِٗ 

- 
لو )ص( صفات ٭بوذجية  ﴾... أَنْػُفِسِهمْ  ِمنْ  َرُسوالً  ِفيِهمْ  بَػَعثَ  ِإذْ ﴿قولو 
 نشأتو فهو الٌصادؽ األمْبمنذ 

ُْٔ ِْٗ 

- 
كرامة  ﴾... َأْحَياءٌ  َبلْ  َأْمَوااتً  اّلِلَِّ  َسِبيلِ  ِف  قُِتُلوا الَِّذينَ  ََتَْسَبَّ  َوال﴿قولو 

 الشهيد ا٤بميزة النموذجية السامية
ُٔٗ ِٗٔ 

- 
َا ← َكَفُروا الَِّذينَ  ََيَْسَبَّ  َوال﴿قولو  إٌف للا  ﴾... ِإَْثاً  ُدوالِيَػْزَدا ََلُمْ  مُنِْلي ِإمنَّ

 ٲبهل الظآب كال يهملو
ُٕٖ َُّ 

- 
ُب ان منح ،  ﴾... الطَّيِّبِ  ِمنْ  اْْلَِبيثَ  ََيِيزَ  َحَّتَّ  ← اّلِلَُّ  َكافَ  َما﴿قولو 

 كُب ا٤بكاره مكاـر كُب ا٤بعاانة ىباة ...
ُٕٗ َِّ 

 َّٔ ُٖٓ كٌل نفسا٤بوت حق على   ﴾... اْلَمْوتِ  َذائَِقةُ  نَػْفسٍ  ُكل  ﴿قولو  -

- 
)إذا ظهرت البدع كٓب يظهر العآب  ﴾... َتْكُتُمونَوُ  َوال ِللنَّاسِ  لَتُػبَػيِّنُػنَّوُ ﴿قولو 

 علمو فعليو لعنة للا(
ُٖٕ َّٕ 

- 
ا٤بعجبوف أبنفسهم صغار  ﴾... يَػْفَعُلوا لَْ  مبَا َُيَْمُدوا َأفْ  َوَيُِب وفَ ... ﴿قولو 

 النفوس كالعقوؿ
ُٖٖ َّٖ 

 الصفحت اآليت/آياتها 4/مذويت/ترتيبها الىضاءمباحث آياث صىرة  مه 
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 مه القرآن الكريم الرابع/الجزء 676
 ُّٔ  من مقاصد السورة كفضلها -

- 
مفهـو )النفس  ﴾... َواِحَدةٍ  نَػْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي رَبَُّكمْ  اتػَُّقوا﴿قولو 

 الواحدة ، كتقول للا كتقول األرحاـ(
ُ ُّٔ 

- 
 ﴾... َوُرَِبعَ  َوُثبلثَ  َمثْػىَن  النَِّساءِ  ِمنَ  َلُكمْ  طَابَ  َما فَانِكُحوا﴿قولو 

 أحكاـ تعدد الزكجات بشرط العدالة
ّ ُّٗ 

 َِّ ْ حكمة مهور النساء ﴾... َِنَْلةً  َصُدقَاهِتِنَّ  النَِّساءَ  َوآُتوا﴿قولو  -

- 
 ِمنْ  يَػُتوبُوفَ  ثَّ  جبََهاَلةٍ  الس وءَ  يَػْعَمُلوفَ  ِللَِّذينَ  اّلِلَِّ  َعَلى التػَّْوبَةُ  ِإمنََّا﴿قولو 

 شركط التوبة ﴾... َقرِيبٍ 
ُٕ ِّٖ 

- 

 ِميثَاقاً  ِمْنُكمْ  َوَأَخْذفَ  بَػْعضٍ  ِإىَل  بَػْعُضُكمْ  َأْفَضى َوَقدْ  ََتُْخُذونَوُ  وََكْيفَ ﴿قولو 
رعي فلسفة اإلفضاء النموذجية ، ك٤باذا ٠ٌبى القرآف العقد الش ﴾... َغِليظاً 

 اب٤بيثاؽ الغليظ؟!
ُِ ُّّ 

 
/آياتها 4/مذويت/ترتيبها الىضاءمه مباحث آياث صىرة 

 الصفحت اآليت مه القرآن الكريم الخامش/الجزء 676

- 
ُهنَّ  ِبوِ  اْسَتْمتَػْعُتمْ  َفَما﴿قولو  ط و شر  ﴾... َفرِيَضةً  ُأُجوَرُىنَّ  َفآُتوُىنَّ  ِمنػْ

 الزواج املؤقت )زواج املتعة(
ِْ ّّْ 

 ُّْ ِّ حق ا٤برأة ُب ا٤بلكية الفردية ﴾... اْكَتَسْبَ  ممَّا َنِصيبٌ  َوِللنَِّساءِ ﴿قولو  -

- 
، األسباب .. القوامة جدلية بي زوجي  ﴾النَِّساِء ... َعَلى قَػوَّاُموفَ  الّرَِجاؿُ ﴿قولو 

 ِّْ ّْ كالنتائج

- 
 ﴾... َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدوفَ  َما رُ َويَػْغفِ  ِبوِ  ُيْشَرؾَ  َأفْ  يَػْغِفرُ  ال اّلِلََّ  ِإفَّ ﴿قولو 

 ٨باطر الشرؾ ا٣بفي كا١بلي
ْٖ ّٓٓ 

- 
العدؿ أساس  ﴾... ِِبْلَعْدؿِ  ََتُْكُموا َأفْ  النَّاسِ  بَػْيَ  َحَكْمُتمْ  َوِإَذا﴿قولو 
 ا٤بلك

ٖٓ َّٔ 

- 
معُب أكلوا  ﴾... ِمْنُكمْ  اأَلْمرِ  َوُأْوِل  الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا اّلِلََّ  َأِطيُعوا﴿قولو 
 األمر

ٓٗ ُّٔ 

- 
 َأْجراً  نُػْؤتِيوِ  َفَسْوؼَ  يَػْغِلبْ  َأوْ  فَػيُػْقَتلْ  اّلِلَِّ  َسِبيلِ  ِف  يُػَقاِتلْ  َوَمنْ ﴿قولو 

 ترغيب ُب القتاؿ ُب سبيل للا ﴾َعِظيماً 
ْٕ ّٖٔ 

- 
ُهمْ  َوِإفْ ﴿قولو  هُ  َوِإفْ  اّلِلَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َىِذهِ  يَػُقوُلوا َحَسَنةٌ  ُتِصبػْ  َسيَِّئةٌ  مْ ُتِصبػْ

إٌف للا ٲبدح من يفهم  ﴾... اّلِلَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ُكل   ُقلْ  ِعْنِدؾَ  ِمنْ  َىِذهِ  يَػُقوُلوا
ٕٖ ّٖٔ 
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 سننو سبحانو كنظامو كتدبّبه ، كيذـ ا١بهل 

- 
 ِفيوِ  َلَوَجُدوا اّلِلَِّ  َغرْيِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكافَ  َوَلوْ  اْلُقْرآفَ  يَػَتَدبػَُّروفَ  َأَفبل﴿قولو 
 كتناقضان كبّبان  ﴾َكِثرياً  فاً اْخِتبل

ِٖ ّٕٕ 

- 

ُهمْ  اأَلْمرِ  ُأْوِل  َوِإىَل  الرَُّسوؿِ  ِإىَل  َرد وهُ  َوَلوْ ﴿قولو   الَِّذينَ  َلَعِلَموُ  ِمنػْ
ُهمْ  َيْستَػْنِبُطونَوُ  كجوب إعداد علماء دين متخصصْب ٨بلصْب  ﴾... ِمنػْ

 نباط ا٢بكم الشرعي كا٤بستحدث عاملْب لقيادة األمة كإلست
ّٖ ّٕٖ 

 ّْٖ ِٗ حكم القتل ا٣بطأ ﴾... َخطَأً  ِإالَّ  ُمْؤِمناً  يَػْقُتلَ  َأفْ  ِلُمْؤِمنٍ  َكافَ  َوَما﴿قولو  -

- 
داً  ُمْؤِمناً  يَػْقُتلْ  َوَمنْ ﴿قولو  حكم القتل ا٤بتعٌمد ،  ﴾... َجَهنَّمُ  َفَجَزاُؤهُ  ُمتَػَعمِّ

 ٟبس عقوابت متتالية
ّٗ ّٖٔ 

 ّٕٖ ٓٗ ﴾َعِظيماً  َأْجراً  اْلَقاِعِدينَ  َعَلى ْلُمَجاِىِدينَ ا اّلِلَُّ  َوَفضَّلَ ﴿قولو  -

- 
ا٥بجرة عن  ﴾... ِفيَها فَػتُػَهاِجُروا َواِسَعةً  اّلِلَِّ  َأْرضُ  َتُكنْ  َألَْ  قَاُلوا﴿قولو 

 األكطاف ٥با ظركفها ا٤بناسبة
ٕٗ ّٖٖ 

- 
الصبلة فريضة مكتوبة أبكقاهتا  ﴾واتً َمْوقُ  ِكَتاِبً  اْلُمْؤِمِنيَ  َعَلى َكاَنتْ  الصَّبلةَ  ِإفَّ ﴿قولو 
 ِّٗ َُّ ا٤بعينة

- 
كليان  ﴾ُمِبيناً  ُخْسَرانً  َخِسرَ  فَػَقدْ  اّلِلَِّ  ُدوفِ  ِمنْ  َولِّياً  الشَّْيطَافَ  يَػتَِّخذْ  َوَمنْ ﴿قولو 

من دكف للا كانصران كقائدان فقد خاب كخسر فما الفائدة أف أربح كٌل شيء 
 كأخسر أىٌم شيء كىي نفسي؟!

ُُٗ َِْ 

- 
 فَُأْولَِئكَ  ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  أُنَثى َأوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  الصَّاِلَاتِ  ِمنْ  يَػْعَملْ  َوَمنْ ﴿قولو 

 الفرقة الناجية ف القرآف ﴾... اجْلَنَّةَ  َيْدُخُلوفَ 
ُِْ َْْ 

- 
د ال أح ﴾... ُمِْسنٌ  َوُىوَ  ّلِِلَِّ  َوْجَهوُ  َأْسَلمَ  ممَّنْ  ِديناً  َأْحَسنُ  َوَمنْ ﴿قولو 

 أحسن دينان ٩بن إنقاد ألمر للا
ُِٓ َْٓ 

- 
حكم نشوز  ﴾... ِإْعَراضاً  َأوْ  ُنُشوزاً  بَػْعِلَها ِمنْ  َخاَفتْ  اْمَرَأةٌ  َوِإفْ ﴿قولو 
 الزوج

ُِٖ َْٖ 

- 
ال ٲبكن  ﴾... َحَرْصُتمْ  َوَلوْ  النَِّساءِ  بَػْيَ  تَػْعِدُلوا َأفْ  َتْسَتِطيُعوا َوَلنْ ﴿قولو 

 يوؿ النفسي كالعاطفي بْب الزكجاتالعدؿ ُب ا٢بب كا٤ب
ُِٗ َْٗ 

- 
سّنة اإلستبداؿ  ﴾... ِِبَخرِينَ  َوأيَْتِ  النَّاسُ  أَيػ َها يُْذِىْبُكمْ  َيَشأْ  ِإفْ ﴿قولو 

 ف القرآف
ُّّ ُِْ 

تَػُغوفَ  اْلُمْؤِمِنيَ  ُدوفِ  ِمنْ  َأْولَِياءَ  اْلَكاِفرِينَ  يَػتَِّخُذوفَ  الَِّذينَ ﴿قولو  -  ُْٓ ُّٗ مْ ِعْنَدىُ  أَيَػبػْ
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 ؟ )من إعتز بغّب للا( ﴾... اْلِعزَّةَ 

- 
ٯبازيهم على  ﴾... َخاِدُعُهمْ  َوُىوَ  اّلِلََّ  َُيَاِدُعوفَ  اْلُمَناِفِقيَ  ِإفَّ ﴿قولو 

 خداعهم
ُِْ ُْٗ 

 
/آياتها 4/مذويت/ترتيبها الىضاءمه مباحث آياث صىرة 

 الصفحت اآليت مه القرآن الكريم الضادس/الجزء 676

- 
من حق  ﴾... ظُِلمَ  َمنْ  ِإالَّ  اْلَقْوؿِ  ِمنْ  ِِبلس وءِ  اجْلَْهرَ  اّلِلَُّ  َيُِب   ال﴿و قول

 ا٤بظلـو أف يدافع عن نفسو كيظهر حقو
ُْٖ ِّْ 

- 

ُهمْ  اْلِعْلمِ  ِف  الرَّاِسُخوفَ  َلِكنْ ﴿قولو   ِإلَْيكَ  أُنِزؿَ  مبَا يُػْؤِمُنوفَ  َواْلُمْؤِمُنوفَ  ِمنػْ
م يقيِب مع الٌدليل كالربىاف علمه ال شٌك فيو كال : علمهالراسخوف  ﴾...

 شبهة كيقنع أصحاب العقوؿ
ُِٔ ِْٖ 

- 
إلقاء الجة  ﴾... الر ُسلِ  بَػْعدَ  ُحجَّةٌ  اّلِلَِّ  َعَلى ِللنَّاسِ  َيُكوفَ  لَِئبلّ ﴿قولو 

 ، ضركرة عقائديةالعلمية على الّناس 
ُٔٓ ُّْ 

- 
: كىو ٘باكز َماطر الغلو  ﴾... ِديِنُكمْ  ِف  تَػْغُلوا ال اْلِكَتابِ  َأْىلَ  َيَ ﴿قولو 

 ا٢بدكد ُب الٌدين
ُُٕ ّْٓ 

 
/آياتها 5/مذويت/ترتيبها املائذةمه مباحث آياث صىرة 

 مه القرآن الكريم الضادس/الجزء 620
 الصفحت اآليت

 ُْْ  من مقاصد السورة كفضلها -

- 

 َلُكمْ  َوَرِضيتُ  نِْعَمِت  َعَلْيُكمْ  تُ َوَأَْتَمْ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَػْوـَ ﴿قولو 
يـو إكماؿ الٌدين كإٛباـ الٌنعمة ، ًٌب اإلسبلـ كنظرية ،  ﴾... ِديناً  اإِلْسبلـَ 

كبعد كفاة الٌرسوؿ ٕباجة اإلسبلـ إٔب شخصيات متكاملة ٙبمل اإلسبلـ بْب 
 الناس كىي أمانة

ّ ّْْ 

- 
 عن النيب )ص( ﴾... َوأَْيِدَيُكمْ  ُوُجوَىُكمْ  ُلواَفاْغسِ  الصَّبلةِ  ِإىَل  ُقْمُتمْ  ِإَذا﴿قولو 

 : )الوضوء غسلتاف كمسحتاف(
ٔ ْْٗ 

- 
كىو القرآف يهدم للٍب ىي  ﴾ُمِبيٌ  وَِكَتابٌ  نُورٌ  اّلِلَِّ  ِمنْ  َجاءَُكمْ  َقدْ ﴿قولو 

 أقـو
ُٓ ْٕٓ 

- 
َا ... نَػْفساً  قَػَتلَ  َمنْ ﴿قولو  يعاً  النَّاسَ  قَػَتلَ  َفَكَأمنَّ َا َأْحَياَىا نْ َومَ ،  مجَِ  َفَكَأمنَّ
يعاً  النَّاسَ  َأْحَيا  معُب قتلها كحياهتا ﴾... مجَِ

ِّ ْٖٔ 

- 
: الوسيلة  ﴾... اْلَوِسيَلةَ  ِإلَْيوِ  َوابْػتَػُغوا اّلِلََّ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػ َها َيَ ﴿قولو 

 القربة ، شركط الوسيلة
ّٓ ُْٕ 



 582 الفهرس اجملّلد األوؿ / من سورة الفاَتة إىل هناية سورة االنعاـ/ َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر  
 

- 
 ، الظَّاِلُموفَ  ُىمْ  ، اْلَكاِفُروفَ  ُىمْ  فَُأْولَِئكَ  اّلِلَُّ  أَنَزؿَ  مبَا ََيُْكمْ  لَْ  َوَمنْ ﴿قولو 
  ﴾... اْلَفاِسُقوفَ  ُىمْ 

ْْ ْٕٖ 

- 
القرآف  ﴾... َعَلْيوِ  َوُمَهْيِمناً  اْلِكَتابِ  ِمنْ  َيَدْيوِ  بَػْيَ  ِلَما ُمَصدِّقاً ﴿قولو 

 مهيمن على كّل كتاب
ْٖ ِْٖ 

- 
ُغوفَ  اجْلَاِىِليَّةِ  َأَفُحْكمَ ﴿قولو   ﴾يُوِقُنوفَ  ِلَقْوـٍ  ُحْكماً  اّلِلَِّ  ِمنْ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  يَػبػْ

 حكم للا ... كحكم ا١باىلية
َٓ ْٖٓ 

- 
ُمْ  َوَمنْ  ... َأْولَِياءَ  َوالنََّصاَرى اْليَػُهودَ  تَػتَِّخُذوا ال﴿قولو   فَِإنَّوُ  ِمْنُكمْ  يَػتَػَوَلَّ
ُهمْ    ﴾... ِمنػْ

ُٓ ْٖٔ 

 ُْٗ ٓٓ  ﴾رَاِكُعوفَ  َوُىمْ  الزََّكاةَ  َويُػْؤُتوفَ  الصَّبلةَ  وفَ يُِقيمُ  الَِّذينَ ﴿قولو  -

- 
َهاُىمْ  َلْوال﴿قولو  نِي وفَ  يَػنػْ  الس ْحتَ  َوَأْكِلِهمْ  اإِلثَْ  قَػْوَلِِمْ  َعنْ  َواأَلْحَبارُ  الرَِّبَّ
 ضركرة الناىوف عن ا٤بنكر ﴾َيْصنَػُعوفَ  َكانُوا َما لَِبْئسَ 

ّٔ ْٗٔ 

 ََٓ ٕٔ  ﴾رَبِّكَ  ِمنْ  ِإلَْيكَ  أُنِزؿَ  َما بَػلِّغْ  الرَُّسوؿُ  َهاأَيػ   َيَ ﴿قولو  -

- 
 َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  َفبل ... َوالصَّابُِئوفَ  َىاُدوا َوالَِّذينَ  آَمُنوا الَِّذينَ  ِإفَّ ﴿قولو 
 الفرقة الناجية ف القرآف ﴾...

ٔٗ َِٓ 

 
/آياتها 5/مذويت/ترتيبها املائذةمه مباحث آياث صىرة 

 الصفحت اآليت مه القرآن الكريم الضابعلجزء /ا620

- 
 َأْشرَُكوا َوالَِّذينَ  اْليَػُهودَ  آَمُنوا ِللَِّذينَ  َعَداَوةً  النَّاسِ  َأَشدَّ  لََتِجَدفَّ ﴿قولو 
 اليهود أخبث من ا٤بشركْب لذلك تقٌدموا ﴾...

ِٖ َُٓ 

- 
 الشَّْيطَافِ  َعَملِ  ِمنْ  رِْجسٌ  ـُ َواأَلْزال َواألَنَصابُ  َواْلَمْيِسرُ  اْْلَْمرُ  ِإمنََّا﴿قولو 

 ٙبرٙب ا٣بمر ﴾... فَاْجَتِنُبوهُ 
َٗ ُْٓ 

- 
ال  ﴾... اْْلَِبيثِ  َكثْػَرةُ  َأْعَجَبكَ  َوَلوْ  َوالطَّيِّبُ  اْْلَِبيثُ  َيْسَتِوي ال ُقلْ ﴿قولو 

 يستوايف ُب كل شيء .. يبحث مفهـو الدٲبقراطية
ََُ َِٓ 

 
/آياتها 6ت/ترتيبها يك/ماألوعاممه مباحث آياث صىرة 

 مه القرآن الكريم الضابع/الجزء 665
 الصفحت اآليت

 ّٕٓ  من مقاصد السورة كفضلها -

- 
األجل اتـو ، كاألجل  ﴾... ِعْنَدهُ  ُمَسماى َوَأَجلٌ  َأَجبلً  َقَضى ثَّ ﴿قولو 

 ا٤بخرـك
ِ ّٓٗ 

 ْٓٓ ُِبو ، رٞبة من غّب رٞبتو سبقت غض ﴾... الرَّْْحَةَ  نَػْفِسوِ  َعَلى َكَتبَ ﴿قولو  -
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 رقة

- 
َعثُػُهمْ  َواْلَمْوَتى َيْسَمُعوفَ  الَِّذينَ  َيْسَتِجيبُ  ِإمنََّا﴿قولو  ا٤بعاند  ﴾... اّلِلَُّ  يَػبػْ

 كا١باىل كا٤بيت بْب األحياء
ّٔ ّٓٔ 

- 
 ثَاُلُكمْ َأمْ  أَُممٌ  ِإالَّ  جبََناَحْيوِ  َيِطريُ  طَاِئرٍ  َوال اأَلْرضِ  ِف  َدابَّةٍ  ِمنْ  َوَما﴿قولو 
 فأطوار حياهتا مثل أطوار حياة اإلنساف ﴾...

ّٖ ٓٔٓ 

- 
يعلم اإلنساف القليل كٯبهل  ﴾ُىَو ... ِإالَّ  يَػْعَلُمَها ال اْلَغْيبِ  َمَفاِتحُ  َوِعْنَدهُ ﴿قولو 

 َٖٓ ٗٓ الكثّب

- 
مٌب ؟ إذا تعارضت إرادة اإلنساف  ﴾... ِعَباِدهِ  فَػْوؽَ  اْلَقاِىرُ  َوُىوَ ﴿قولو 
 ار مع إرادة للا الواحد القٌهارا٤بخت

ُٔ ّٖٓ 

- 
 ِمنْ  َولَِيُكوفَ  َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ  َمَلُكوتَ  ِإبْػَراِىيمَ  نُِري وََكَذِلكَ ﴿قولو 

 كشف للا بصّبتو عن األسرار الكامنة ُب الكوف كالكائنات ﴾اْلُموِقِنيَ 
ٕٓ ٓٗٓ 

- 
 ﴾... اأَلْمنُ  ََلُمْ  ُأْولَِئكَ  ِبظُْلمٍ  نَػُهمْ ِإَيَا يَػْلِبُسوا َولَْ  آَمُنوا الَِّذينَ ﴿قولو 

 ٗٗٓ ِٖ التخٌلص من كٌل أنواع الظلم .. تكوف عاقبتو األماف

- 
َتِدهِ  َفِبُهَداُىمْ  اّلِلَُّ  َىَدى الَِّذينَ  ُأْولَِئكَ ﴿قولو  فهم النموذج الصاّب  ﴾... اقػْ

 َْٔ َٗ لئلقتداء كاإلنتماء كاإلتٌباع

- 
 ﴾... َوُمْستَػْودَعٌ  َفُمْستَػَقر   َواِحَدةٍ  نَػْفسٍ  ِمنْ  أَنَشَأُكمْ  الَِّذي َوُىوَ ﴿قولو 

 َُٔ ٖٗ النفس الواحدة ا٤بوحدة ا٤بتحدة

 ُّٔ َُّ اإلدراؾ عميق الرؤية ﴾... األَْبَصارَ  يُْدِرؾُ  َوُىوَ  األَْبَصارُ  ُتْدرُِكوُ  ال﴿قولو  -

 
/آياتها 6يت/ترتيبها ك/ماألوعاممه مباحث آياث صىرة 

 مه القرآن الكريم الثامهالجزء /665
 الصفحت اآليت

- 
ٝبيع ا٤بوجودات ىي كلمات  ﴾... َوَعْدالً  ِصْدقاً  رَبِّكَ  َكِلَمةُ  َوَتَّتْ ﴿قولو 

 للا ، كلمات للا مفهـو عاـ
ُُٓ ِِٔ 

- 
يذـ  ﴾... اّلِلَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  ُيِضل وؾَ  اأَلْرضِ  ِف  َمنْ  َأْكثَػرَ  ُتِطعْ  َوِإفْ ﴿قولو 

 رآف الكثرة العامةالق
ُُٔ ِّٔ 

- 
الفسق  ﴾... َلِفْسقٌ  َوِإنَّوُ  َعَلْيوِ  اّلِلَِّ  اْسمُ  يُْذَكرْ  لَْ  ممَّا ََتُْكُلوا َوال﴿قولو 

 ا٣بركج عن طاعة للا
ُُِ ِٔٔ 

- 
َناهُ  َمْيتاً  َكافَ  َأَوَمنْ ﴿قولو   ﴾... النَّاسِ  ِف  ِبوِ  ََيِْشي نُوراً  َلوُ  َوَجَعْلَنا فََأْحيَػيػْ

 مقارنة بْب الكافر كا٤بؤمن
ُِِ ِٕٔ 

 ُّٔ ُِٓ ُيِضلَّوُ  َأفْ  يُِردْ  َوَمنْ  ِلئِلْسبلـِ  َصْدرَهُ  َيْشَرحْ  َيهِديَوُ  َأفْ  اّلِلَُّ  يُِردْ  َفَمنْ ﴿قولو  -
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 تصوير ا٥بدل كالضبلؿ كأتثّبٮبا على حركة القلوب ﴾...

- 

 بِبَػْعضٍ  بَػْعُضَنا اْسَتْمَتعَ  رَبػََّنا ... إِلنسِ ا ِمنْ  اْسَتْكثَػْرمتُْ  َقدْ  اجلِْنِّ  َمْعَشرَ  َيَ ﴿ قولو

 كابلعكس لو اإلنسي بطاعة يستمتع ا١بِب ﴾...
 

ُِٖ ّْٔ 

- 
إهٌنا  ﴾... الس ُبلَ  تَػتَِّبُعوا َوال فَاتَِّبُعوهُ  ُمْسَتِقيماً  ِصَراِطي َىَذا َوَأفَّ ﴿قولو 

 كصية للا لعباده عالية ا٤بضامْب
ُّٓ ِٔٓ 

- 
ُهمْ  َلْستَ  ِشَيعاً  وََكانُوا ِدينَػُهمْ  فَػرَُّقوا ِذينَ الَّ  ِإفَّ ﴿ قولو  ﴾... َشْيءٍ  ِف  ِمنػْ

 كالرسوؿ منهم للا يربئ كالتفرؽ البدع أصحاب
ُٓٗ ٕٔٓ 

- 
 بَػْعضٍ  فَػْوؽَ  بَػْعَضُكمْ  َوَرَفعَ  اأَلْرضِ  َخبلِئفَ  َجَعَلُكمْ  الَِّذي َوُىوَ ﴿قولو 

 ا٣ببلئف .. كفلسفة التفاكت ﴾... َدرََجاتٍ 
ُٔٓ ْٔٔ 

 

 َُيونس /( ؤَِٕ اُْؾَْٔلُ َُِِّوِ هَةِّ اُْؼَبَُِٔنيَكآخر دعواان )
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 للباحث مكي قاصم البغدادي)املختصزة( الضرية الذاتية 
 بػداد 1955مواليد: 

 عراقياجلنضية : 

 و1980ٍادر إىل خارز العرام يف ظروف إرٍابية شية 

 1978قصه احملاشبة/ بػداد شية  خرير معَد اإلدارة / الرصافة/التحصيل العلمي: 

 .1987درط يف دامعة االوزاعي يف بريوت/ الدراشات اإلشالمية شية     

  ُيعيى بالدراشات الكرآىية.االختصاص: 

 مؤلفاتى 

)العَادة تأصيل الشتئصال( دراشة موضوعية معاصرة  موصوعة الثكافة االصتشوادية -1

تألف مً أربعة دلّلدات فيّية مطبوعة، لليعرية االشتعَادية يف امليعور اإلشالمي، ت

 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  850و، يف شوريا، دمعل تضه 2008واسد، مطبوع يف شية 

 ة، الدراشة احليوية للكرآٌ، )شورة احلند ميساٌ: فنً َوّفى، اشتوفى(. حتليلية معاصر

، شبل اليذاة مً اخلصراٌ، طروسات قرآىية حتليلية معاصرة، دراصة صورة العصز -3

 و، دار ضشى للطباعة واليعر يف شوريا، دمعل. 2008صفشة، طبعت شية  240تضه 

، طروسات قرآىية حتليلية ، يف امليعور الكرآىي الفريدالضكن الشوجي املتكافئ -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

عدة خري الهالو ما قلَّ ودلَّ الكرآىي بصورة ُمَيصَّرة ومؤثرة، ذلرنة للنعاعر، على قا

ٍَُ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.  2019يف بػداد، ظارع املتييب، يضه أربعة دلّلدات فيية، شية الطبع 

 ، مً ىعاو التهافل يف اإلشالو.منوج الوصية الشخصية اهلادفة -6
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ٌَ َعَلى اليَِّصاِءلكولُ تعاىل ) الِكَواَمُة َجَدلّية بني سوجني -7 ، 34( اليصاء/الرَِّداُل َقوَّاُمو

دراشة قرآىية حتليلية معاصرة، مفَوو إدارة األشرة بصورة عادلة ونفوءة ومتأّلكة، 

َّ ِباِلَنِعُروِفَوعلى قاعدة ) ٍُ  . 19( اليصاء/َعاِظُرو

 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. 

، ألكي البشح يف مؤمتر دامعة امليَر العاملي للكرآٌ، يتياشب معُ اخلطاب العاملي -10

 ، وُىِعَر يف نتاب املؤمتر )الكرآٌ وقضايا العصر(. 2013الهوفة شية 

اإلماو الهاظه )ع( وىعاو األولويات، ُألكّي البشح يف مؤمتر اإلمامني الهاظه  -11

 ، وُىِعَر يف نتاب املؤمتر. 2011واجلواد )ع( الصيوي الجاىي شية 

املصتضعفني مع احلهومة املصتهربة، بني قواعد  سدود الرخصة العرعية يف تعاوٌ -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.

 مؤمتر العودة إىل الكرآٌ، يف إظهالية اهلداية بني الكول والعنل، ُألكي البشح يف -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 

 عنل معّد برامر يف إذاعة اخلالدوٌأ -15

 لجابتة ثالثة: الربامر ا -

 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 /( ؤَِٕ اُْؾَْٔلُ َُِِّوِ هَةِّ اُْؼَبَُِٔنيَكآخر دعواان )

 
 





 




