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 ﴾ًَؤََّٕ ىٍََخ َُِٜخ٤ِِ ُْٕٓعَؤًِْد كَدظَّسِؼٌُهُ ًََُد ظَعَّسِؼٌُخ خُُّٕسََُ كَعَلََُّمَ زٌُِْْ ػَْٖ َٔسِِِْوِ  ﴿:  هدٍ ظؼدىل

 851/خٕٗؼدّ



 

 
 مقدمة أستاذ اللغة العربية 

 
 زْٕ خهلل خُُمحٖ خُُلْْ، ًزو ٕٗعؼني

 

 ة على سيدان دمحم كآلو الطاىرينا٢بمد  كصلوات ربنا كسبلم
( تدقيقان لغواين، كجدانه َوْعُي الُقرآِف املُيسَّرا٢بمد  الذم مٌن علينا إٛباـ ىذا اجمللد من )

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

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

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

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

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

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

القرآف ميزاف بعيدان عن التعقيد، كميٌسران بطريقة فنية فريدة بعيدان عن التسطيح. فيكوف )
 (. دقيق: رمن وّْت، استوْت

 ك٩بن يستمع القوؿ فيتبع أحسنو ر فتنفعو الذكرل،ا ٩بن يتذكٌ ناللهم اجعل
 َُ( يونس/َأِف اْلَْمُد ّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ كآخر دعواان )

 
  أستاذ اللغة العربية                                                                       

ضياء ا١بادرم                                                                                  
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 من مقاصد السورة : 
. نزلت  ﴿مبَا َكانُوا يَػْفُسُقوَف﴾إٔب قولو تعأب  ﴿َواْسَأْْلُْم َعْن اْلَقْريَِة﴾مكية غّب قولو تعأب 

، من السور الطواؿ أكؿ سورة عرضت للتفصيل ُب  َِِٔب٤بدينة، ا١بزء الثامن، عدد آايهتا 
وؿ الدعوة اإلسبلمية من التوحيد كالنبوة كا٤بعاد إٔب يـو القيامة كبياف قصص األنبياء ، كتبْب أص

أٮبية الوحي كالرسل كالرساالت، كأٮبية القرآف العظيم معجزة دمحم )ص( ا٣بالدة فهو يهدم للٍب 
ىي أقـو كبغّبه الضبلؿ كالفساد ، كبٌْب قٌصة آدـ كحٌذر من كيد الشيطاف ككٌرره ككيف ىبط آدـ 

معُب ىذا ا٥ببوط أنٌو ليس من جنة اآلخرة ألهٌنا ال يوجد فيها إبليس كإ٭ٌبا ىبط من إٔب األرض ك 
جٌنة الٌدنيا ا٣باصة إٔب األرض العامة الٍب فيها السعي كالتعب كالنصب، كٙبٌدثت عن أىل ا١بٌنة 

 .٠بها سورة األعراؼك٠بٌيت ِب )أصحاب األعراؼ(كأىل النار ، كعن 
بْب أىل ا١بٌنة كأىل النار يكوف فاصل بينهما ، ككقف على  : سوره مضركب ومعىن األعراؼ

ىذا السور عليو رجاؿ يعرفوف كبلن بسيماىم يعرفوف أىل ا١بنة ٗبميزاهتم كأىل النار ٗبميزاهتم ، 
كتناكلت السورة علماء السوء كصٌورهتم أببشع صورة، صورة الكلب البلىث . كختمت إبثبات 

وكانت انت السورة تقـو على كحدانية هللا ُب البدء كا٣بتاـ، التوحيد كما بدأت ِبلتوحيد ، فك
: تعمل على الربط ا٤بميز النموذجي ٤بنظومة السنن الكونية الٍب توٌحد هللا تعأب  تسبيحة التوحيد

مع حركة السنن اإلنسانية ا٤بوحدة  لوجود عبلقة بينهما ، فتجعل نظاـ اإلنساف يرتبط مع 
﴿َأال ِبذِْكِر  كحدة كاحدة موحدة متحدة ، كبذل  يطمئن قلب اإلنساف النظاـ الكو٘ب ا٥بائل ُب
نىوي عن النيب )ص(: رضلها .  ِٖالرعد/اّللَِّ َتْطَمِئن  اْلُقُلوُب﴾  : )مىٍن قػىرىأى سيورىةى األىٍعرىٍاًؼ جىعىلى هللاي بػىيػٍ

ًفيػٍعىان لىوي يػىٍوـى الٍ  ـى شى ٍافى آدى : )مىٍن قػىرىأى سيورىةى وعن اإلماـ الصادؽ )ع(ًقيىٍامىًة(، كىبػىٍْبى ًإبًٍلٍيسى ًستػٍرىان كىكى
ٍافى يػىٍوـى اٍلًقيىٍامىًة ًمنى ال ًذٍينى  ٦بمع (ال خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم ٰبىٍزىنيوفى األىٍعرىٍاًؼ ُبٍ كيلًٌ شىٍهرو كى

صدؽ :كل فضل من فضائل سور القرآف كلها يعتمد على مقدار المبلحظة عامة. ِّّ/ْالبياف
 كالعمل من اإلنساف كمقدار الرضا من هللا عز كجل ٘باه اإلنساف كليس ِب٤بُب كاألما٘ب .

 
  ﴾آملٛ﴿ - ٔ

تقٌدـ الكبلـ ُب أٌكؿ سورة البقرة فيما يتعلق ِب٢بركؼ ا٤بقطعة . قيل إهٌنا إشارة إٔب إعجاز القرآف 
ذل  ىم عاجزكف عن إنٌو مؤلف من جنس ىذه األحرؼ العربية الٍب يستخدمها البشر، كمع 
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اإلتياف ٗبثلو أك بعضو ُب ببلغتو كفصاحتو كعلومو كأحكامو كغّبىا.. تقرأ : ألف ، الـ ، ميم ، 
 .صاد
  ﴾ًِعَدذٌ ؤٍَُِّٗ بَُِْْيَ كَٚ ٌَُّْٖ كِِ ًََِْٜىَ لََُؾٌ ِٓنْوُ ُِعُنٍََِ زِوِ ًًٌٍََُِْ ُُِِْٔآِْنِنيَ﴿ - ٕ

تناسب مع حركة إصبلح إجتماعي ُب كاقع فاسد خطّب ، يصٌور القرآف حالة كاقعية متحركة ت
كتشمل كٌل زماف كمكاف ، ٘بد كلمة ا٢بق غريبة ُب بيئة فاسدة ، كثقيلة على النفوس الفاسدة ، 
كمستنكرة ُب القلوب القاسية ، تستفتح اآلية أبسلوب حركي مؤثر فتقوؿ : ىذا كتاب مبارؾ 

كىو القرآف الكرٙب ، حامبلن للبشرية نور ا٥بداية كمتكفبلن  جليل ٧بكم مفٌصل أنزلو هللا إلي  اي دمحم
ستقامتها، ككصفو ِبإلنزاؿ من عند هللا تعأب داؿٌّ على عظيم قدره ، كجاء الكتاب اتنظيم ا٢بياة ك 

)َربل َيُمْن ٓت نكرة للتعظيم كالتعريف بو كمبالغة ُب تكرٲبو ككأنو بذاتو مستغن عن كٌل تعريف . 
: ضيق ، من الطبيعي أف يواجهو كثّب ٩بن تضرب مصا٢بهم ، أم َحَرٌج ِمْنوُ  ِمْنُو( َصْدِرَؾ َحَرجٌ 

ال يضيق صدرؾ من تبليغو ٗبا تبلقيو من قول الشر كالضبلؿ كال ٚبش لومة الئم ، فا مع  
،  ٕدمحم/ ﴿ِإْف تَنُصُروا اّللََّ يَنُصرُْكْم َويُػثَػبِّْت َأْقَداَمُمْم﴾كُب عون  فهو انصرؾ مادمت انصره 

لتنذر ِبلقرآف كل الناس ُب العآب كتذكرىم كتعظهم كتؤثر فيهم أثر اإلنذار ألنٌو يشمل  )لُِتنِذَر ِبِو(
سخط هللا كعقابو للظا٤بْب ُب اآلخرة كالٌدنيا ، فتقـو ا٢بجة على ا٤بعاندين، كيسمى ىذا اإلنذار 

ب الباطلة كاألعماؿ الضالٌة كالعمل على ُب زماننا ا٤بعاصر ، الثورة على الواقع الفاسد كعلى ا٤بذاى
القضاء على كثّب من التقاليد الشاذة ا٤بتخلفة الٍب تضر ِبإلنساف ُب دنياه كآخرتو كٰبسب أنٌو 

 ٰبسن صنعان ! كطلب اإلصبلح من األساس 
 ، كمن ىنا جاء الضيق كا٢برج من ا١بهبلءٖٖىود/﴿ِإْف ُأرِيُد ِإالَّ اإِلْصبلَح َما اْسَتَطْعُت﴾ 

(اً )لىٍو سىكىتى ا١بٍىٍاًىلي مىٍا  )ع( ، عن اإلماـ عليكالغوغاء )َوِذْكَرى  ُٖصٖٕالبحار ٍختػىلىفى الن ٍاسي
ذكرل خاصة ٥بم يتذكركف آايت هللا فيهابوف مقاـ رهبم فيزيد بذل  إٲباهنم كعملهم  ِلْلُمْؤِمِنَي(

، لتثبيت ا٤بؤمنْب ِبلفعل ك٤بن ٓٓالذارايت/ِنَي﴾ ﴿َوذَكِّْر رَِإفَّ الذِّْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤمِ الصاّب كقولو 
تفعوف بو ا٤بنجذبوف إليو ، كيذكرىم أبف ال ٱبتلف قوؿ ا٤بؤمن عن نيريد اإلٲباف ِب٢بق كألهنم ا٤ب

: بذل  يتخٌلص الضمّب البشرم  رائدةعتقاداتو عن ٩بارساتو ، كإٌدعاءاتو عن حقيقتو . افعلو ، ك 
﴿ِإفَّ اْلُمَناِرِقَي ٓت رىها هللا تعأب كتضرُّ ِبلناس كٚبدع النفس كىو أسوأ صفة يك )النفاؽ(من 

ْرِؾ اأَلْسَفِ  ِمْن النَّاِر َوَلْن َتََِد َْلُْم َنِصُيًا﴾  . جاء القرآف إنذاران للمنحرفْب كىًذٍكرىل  ُْٓالنساء/الدَّ
َر ِبِو اْلُمتَِّقَي َوتُنِذَر ِبِو لًٍلميٍؤًمًنْبى كقولو  : قومان أٌلداء أعداء  قَػْومًا ُلّداً ،  ٕٗمرٙب/ قَػْومًا ُلّدًا﴾﴿لِتُػَبشِّ

 ٦بادلوف بشٌدة ك٨باصموف ِبلباطل كالعناد .
  ﴾خظَّسِؼٌُخ َٓد ؤٍَُِّْٗ بٌَُُِْْْْ ِْٖٓ ََزٌُِّْْ ًَٙ ظَعَّسِؼٌُخ ِْٖٓ يًُِٗوِ ؤًََُِْْدءَ هًَِِْٚ َٓد ظًًٍََََُُّٕ﴿ - ٖ
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 االستقامةقتدكا بو الذم فيو ا٥بدل كالتقى ك ارآف الكرٙب ا٤ببارؾ ك تبعوا القاأيها الناس ٝبيعان 
كالكرامة كالسبلمة ببل أية مبلمة كال ندامة ، كىذه كناية عن الدخوؿ ٙبت كالية هللا سبحانو 

ليس  ِو َأْولَِياَء()َوال تَػتَِّبُعوا ِمْن ُدونِ ، ُٖالزمر/﴾ الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ رَػيَػتَِّبُعوَف َأْحَسَنوُ ﴿أكلئ  
دكف القرآف كالرسوؿ )ص( إاٌل األىواء كالضبلؿ ، فإف ٓب تتبعوا تبتدعوا ، ككل بدعة ُب دين هللا 

 )َأْولَِياَء(ضبللة كالضبللة ُب الٌنار، فبل تتبعوا غّب ىدل هللا كىم أكلياء كثّبكف لذل  جاءت 
مور عكس منهج هللا فتطيعوهنم ُب معصية هللا ، أرِبِبن كقادة يتولوف تدبّب األ )َأْولَِياَء(ِب١بمع ، 

: )مىٍن ال يػىنػٍفىعيوي ُِٖب هنج الببلغة خطبة عن اإلماـ علي )ع(فيكونوا لكم أكلياء كأنصار من دكف هللا ، 
إٌنكم  َقِليبًل َما َتذَكَُّروَف()ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي ، مىٍن الى يىٍستىًقٍيمي ًبًو ا٥ٍبيدىٍل ٯبىيرُّ ًبًو الض بلىؿي ًإٔبى الر دىل( 

ستذكقها اتعظتم لذقتم طعم ا٥بداية الٍب ال يعرفها إاٌل الذم ذاقها ك اقليبلن ما تتعضوف ، لو تذكرًب ك 
يلفت  -ٔ: رائدة، كلكن ما تتعظوف إاٌل قليبلن ، كمن ال يليق بو الرٞبن يليق بو الشيطاف. 

غلبية ال يصغوف لكلمة العدؿ كا٢بق، كالقليل مىٍن القرآف نظران أبف أكثر الناس ال يعلموف كاأل
)حشر مع ، إذان من الضبلؿ القوؿ  ِّيونس/ ﴿َرَماَذا بَػْعَد اْلَقِّ ِإالَّ الضَّبلُؿ﴾كيتذكر  يتعظ

﴾  ﴿َوِإْف ُتِطْع َأْكثَػَر َمْن ٓت اأَلْرضِ  كما قاؿ تعأب  الناس عيد( ُيِضل وَؾ َعْن َسِبيِ  اّللَِّ
ي كىًقطىًع الل ٍيل اٍلميٍظلًم فػىعىلىٍيكيٍم ًِبٍلقيٍرآًف( : )ًإذىٍا ًإٍلتػىبىسىتٍ  )ص( النيب عن -ٕ. ُُٔاألنعاـ/  عىلىٍيكيمي اٍلًفًبى

ٓب  أحدان( دك٘ب من تتبعوا )كال يقل كٓب ِمْن ُدونِِو َأْولَِياَء( )َوال تَػتَِّبُعواقولو  -ٖ. َِْٕكنز العماؿ خرب
 .تٌباع من دكنواكإ٭ٌبا ٲبنع من  ، الصا٢بْب كالقادة ْبا٤بؤمن تباعا من تعأب هللا ٲبنع

كأصحاب  الٌدين علماء كلباس الٌدين سمِب ِبلدين ا٤بتاجرين تٌباعا من زعماء من دكنو، ٲبنع )َأْولَِياَء(
بدكف  أك بقصدو  معادكف لو ُب الباطن، ُب الٌدين، كىم منحرفوف عن الٌدين مؤثرة كمهٌمة مواقع

من  َأْولَِياَء(ايألرِبب ا٤بتعٌددة ) يرضى فسوؼ ٝبيعان  )رٌبكم( الواحد ِبلرب ىيرض ال قصد، كالذم
األكثرية، أم  على أصوات تعتمد الٍب ا٢بديثة الدٲبقراطية خطأ مفهـو إٔب اآلية تشّب -ٗ دكنو.
 إٔب ينظر كالقرآف ، خبيثة األكثرية كانت على الكمية دكف الكيفية، تعتمد األكثرية حٌب لو تعتمد
 َأْعَجَبكَ  َوَلوْ  َوالطَّيِّبُ  اْْلَِبيثُ  َيْسَتِوي ﴿ال كقولو كاألكثرية كالعدد الشكل قبل ا٢بق ٤بضموفا

 . ََُا٤بائدة/ اْْلَِبيِث﴾ َكثْػَرةُ 
 ﴾ًًََْْ ِْٖٓ هََُّْصٍ ؤَىٌَِْْنَدىَد كَفَدءَىَد زَإُْٔنَد زََْدظدً ؤًَْ ىُْْ هَدجٌَُِِٕ﴿ - ٗ

من الشعوب كاجملتمعات الفاسدة أصاهبا ا٥ببلؾ عندما ِمْن قَػْريٍَة( )للتكثّب أم ككثّب )وََكْم( 
،  ٓا١بمعة/﴿َكَمَثِ  الَِْماِر َٗمِْمُ  َأْسَفارًا﴾ سلكوا طريقو ، إهٌنا ٞبيًٌلت رسالة هللا فلم ٙبملها 

 بَػَيااتً( )َرَجاَءَىا َبَُْسَناٚبذكا أكلياء من دكف هللا ، كإعتربكا ىدل هللا رجعية كىم تقدميوف ؟! اك 
أك هناران ُب كقت القيلولة كىي  )َأْو ُىْم قَائُِلوَف(فجاءىا عذابنا ٥بم حاؿ نومهم ليبلن كقـو لوط 

منتصف النهار كالنـو ُب الظهّبة كقـو شعيب ، كخص ٦بيء البأس كالعذاب هبذين الوقتْب 
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، يكوف على غفلةألهنما كقتاف للسكوف كالدعة كالراحة فمجيء العذاب فيهما أشق كأفظع ألنو 
ٍاًد ا٢بًٍٍس( فإهنا اٍلغىٍفلىةي احذركا ) ٓت غرر المم: ٗبىٍغفيوؿو  سى يلى كى فل اغٍ عجبت لى ) عن النيب )ص(ًمٍن فىسى

كٓب ٱبطر ا٥ببلؾ على قلوهبم فحْب جاءىم العذاب ببل مقٌدمات  ،ْٓأمإب ا٤بفيد ص( وعىنٍ 
ألٮبية ال يعٌيها إاٌل القليل ، كىذه اآلايت ىذه حقيقة ِبلغة ا -ٔ:  رائدةستسلموا إليو مذعنْب ا

كاإلعراض  ٫براؼُب أكؿ ىذه السورة تعد األمة ٢بمل مسؤكليتها بقوة كإخبلص كٙبذرىا من اال
 -ٕ.  َُِىود/﴿وََكَذِلَك َأْخُذ رَبَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِىَي ظَاِلَمٌة ِإفَّ َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديٌد﴾ 

قاؿ  -ٖماع الناس أم مركز ا٤بدينة كقد تسمى العاصمة ُب ا٤بصطلح ا٢بديث . جتامركز  )قَػْريَة(
فقٌدـ ا٥ببلؾ على البأس ، كُب العقاب يقٌدـ البأس على )َرَجاَءَىا َبَُْسَنا( ٍب قاؿ  )َأْىَلْمَناَىا(
: حكم ا٥ببلؾ مقٌرر عليهم قبل ٦بيء البأس ، حٌب إذا بلغ الكتاب أجلو أم  واجلوابا٥ببلؾ ، 

 اف الوقت ا٤بناسب ، جاء أبس هللا فأخذىم العذاب كىم ظا٤بوف .ح
 ﴾كََٔد ًَدَٕ يَػٌَْخىُْْ بٌِْ ـَدءَىُْْ زَإُْٔنَد بَِّٙ ؤَْٕ هَدٌُُخ بَِّٗد ًُنَّد ظَدُِِٔنيَ﴿ - ٘

كشاىدكا العذاب كرأكا عبلماتو  ستغاثتهم حْب صيدموااأم ما كاف دعاؤىم ك )َرَما َكاَف َدْعَواُىْم( 
هم ٙبسران ا٫برافعَبفوا بظلمهم ك اإاٌل أف  )ِإالَّ َأْف قَاُلوا ِإاَّ ُكنَّا ظَاِلِمَي(تذكقوا لوعتو كشٌدتو ساك 

﴿َوَنُسوا ستغرقوا ُب ا٤بنكرات اكندامة ُب كقت ال ينفع الندـ ، بينما نبلحظهم ُب كقت األماف 
كنز ريكا ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم( ذً عٍ حىٌب  يػي الٌناس ى هلى ى ٍن يى لى : ) )ص( النيب عن ،ُّا٤بائدة/ َحظًّا ِمَّا ذُكُِّروا ِبِو﴾

، إهنا إدانة ألنفسهم كحجة يلـو هبا بعضهم على بعض ، كىكذا األخطار ٕٖٕٔخرب العماؿ
كالببلاي الشديدة تسحق كربايء اإلنساف ا٤بعاند كتزيح حيجب الغفلة عن بصّبتو كتوقظ ضمّبه 

/ ُع الَِّذيَن ظََلُموا َمْعِذرَتُػُهْم َوال ُىْم ُيْستَػْعتَػُبوَف﴾﴿رَػيَػْوَمِئٍذ ال يَنفَ من سباتو !  ، كىذا  ٕٓالرـك
درس للشعوب اإلسبلمية ا٤بستضعفة أف ترجع إٔب ىدل القرآف، فإنٌو ال تنكشف ظلماتنا إالٌ 

 ٌدعاء.ِبلرجوع إليو ليكوف القرآف دستوران ِبلفعل كالقوة كِب٢بقيقة كاال
 ﴾ٍَِّٖ ؤَََُِْٔ بَُِْْيِْْ ًََُنَْٕإَََُّٖ خَُُُِِْْٔٔنيَكََِنَْٕإَََُّٖ خَُّ﴿ - ٙ

فأقسم ببلـ القسم كنوف التوكيد أٌف ىناؾ مسؤكلية عامة على ا١بميع ُب الدنيا نيسأؿ )رَػَلَنْسأََلنَّ( 
كيبعد . : يغيب  يَػْعُزبُ ،  ُٔيونس/﴿َوَما يَػْعُزُب َعْن رَبَِّك ِمْن ِمثْػَقاِؿ َذرٍَّة﴾ عنها ُب يـو القيامة 

: لنسألن األمم قاطبة ىل بلغكم الرسل كماذا أجبتم ا٤برسلْب ، كا٤بقصود من ىذا السؤاؿ املعىن
كلنسألن الرسل أيضان ىل بلغوا الرسالة كألقوا ا٢بجة اإل٥بية  )َولََنْسأََلنَّ اْلُمْرَسِلَي(التوبيخ للكفار 

شرية كلها مسؤكلة عن رسالتها على الناس ككيف تفاعل الناس مع الرسالة ؟ كىكذا تصبح الب
 ـكانوا قادة أأكٯبب أف تتحمل ا٤بسؤكلية ك٘بيب ُب ذل  ا٤بوقف الرىيب عن كٌل سؤاؿ سواء 

﴿َوِقُفوُىْم ِإنػَُّهْم ،  ّٖا٤بدثر/﴿ُك   نَػْفٍس مبَا َكَسَبْت َرِىيَنٌة﴾ جهبلء  ـأتباعان ، فضبلء أ
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ـي ييٍسأىؿي : )كي  عن النيب )ص(،  ِْالصافات/َمْسُئوُلوَف﴾  لُّكيٍم رىاٍعو كىكيلُّكيٍم مىٍسؤيكيؿه عىٍن رىًعي ًتًو ، فىاإًلمىٍا
ٍا( ٍرأىةي تيٍسأىؿي عىٍن زىٍكًجهى كىكذا نيسأؿ  ُْٗٓ/ّصحيح مسلم عىًن الن ٍاًس كىالر جيلي ييٍسأىؿي عىٍن أىٍىًلًو، كىاٍلمى

﴿َوال كُب موقف آخر قاؿ  َنْسأََلنَّ()رَػلَ : قاؿ ىنا  رائدةعن كٌل شيء فلنعدُّ لكٌل سؤاؿ جواِبن . 
﴿رَػيَػْوَمِئٍذ ال ُيْسَأُؿ َعْن َذْنِبِو ِإنٌس َوال ، كقولو  ٖٕالقصص/ُيْسَأُؿ َعْن ُذنُوِِبِْم اْلُمْجرُِموَف﴾ 

: ككلُّ مشهد أحداثو ا٣باصة بو ، فهنا واجلواب : يـو القيامة مشاىد كثُية ،  ّٗالرٞبن/َجافٌّ﴾ 
نتهاء ا٢بساب ، كُب مشهد ٱبتم هللا على ااب كُب الثا٘ب موقف العقاب ك األكؿ ُب موقف ا٢بس

عَباؼ ِبلذنوب ، كُب مشهد آخر ييسأؿ عن ٝبيع استغاثة ك االفم فبل يتكٌلم ، كُب مشهد آخر 
﴿َوَخَشَعْت اأَلْصَواُت ِللرَّْْحَِن َربل َتْسَمُع ِإالَّ َٕمْسًا﴾ أعمالو ، كُب مشهد آخر فيو الصمت 

﴿ِإفَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُك   ، كُب مشهدو آخر ييسأؿ عن جوارحو كحواسو كقولو  َُٖطو/
: )ييٍسأىؿي اٍلعىٍبدي يػىٍوـى اٍلًقيىٍامىًة عىٍن كيلًٌ شىٍيءو ًمٍنوي : عىٍن  روي،  ّٔاإلسراء/ُأْولَِئَك َكاَف َعْنُو َمْسُئواًل﴾ 
ٍكتىسىبىوي ؟ كىًفيمى أىنٍػفىقىوي ؟ كىعىٍن فػىرىٍاًغًو كىٍيفى اً عيميرًًه ًفيمى أىفٍػنىاهي ؟ كىعىٍن مىالًًو ًمم  شىبىاًبًو ًفيمى أىٍببلىهي ؟ ك عىٍن 

( ، ٓب ٖالتكاثر/﴿ّتَّ لَُتْسأَُلنَّ يَػْوَمِئٍذ َعْن النَِّعيِم﴾ ألىن وي ًمنى الن ًعٍيًم  ؟كىعىٍن حيبًٌ أىٍىًل اٍلبػىٍيتً  ؟قىض ٍاهي 
خبار ٗبا حدث منهم أتنيبان  تعأب ، بل لبلستعبلـ كالبياف لشيء ٦بهوؿ عن هللايكن السؤاؿ لبل

: )اٍلكىيًٌسي )ا٤بٌتزف( مىٍن دىٍافى )حاسب(  نػىٍفسىوي كىعىًملى عن النيب)ص(على إٮبا٥بم ُب ضبلؿ أنفسهم ، 
ٍا بػىٍعدى اٍلمىٍوًت كىاٍلعىاًجزي مىٍن   . َٕصَٕالبحارعىلىى هللًا األىمىٍا٘بٍ( تٍػبىعى نػىٍفسىوي ىىوىاىىا كىٛبىىُب  اى ًلمى

 ﴾كََِنَوََُّّٖٝ ػََِْْيِْْ زِؼٍِِْْ ًََٓد ًُنَّد ؿَدجِسِنيَ﴿ - ٚ
 كتاب يوضع ، علم عن كفعلوا قالوا ٗبا فلنخربهنم أم التوكيد كنوف القسم ببلـ كأقسم )رَػَلنَػُقصَّنَّ(
 أرض على ىي ّبكف ا٢بقيقة كماكالنية ف كالصوت ِبلصورة القيامة يـو مفصلة بصورة األعماؿ
اٍنػيويٍا يػىٍعمىليويفى( بن عباساعن  الواقع ل مي ٗبىٍا كى  ﴿َأْحَصاُه اّللَُّ ،  : )يػيٍوضىعي اٍلًكتىٍابي يػىٍوـى اٍلًقيىٍامىًة فػىيػىتىكى

عملوا من  عباده يـو القيامة ٗبا قالوا كما ٱبرب هللا تعأب )َوَما ُكنَّا َغائِِبَي(،  ٔاجملادلة/َوَنُسوُه﴾ 
 ال يُػَغاِدُر َصِغُيًَة َوال َكِبُيًَة ِإالَّ َأْحَصاَىا اْلِمَتابِ  ﴿َماِؿ َىَذا صغّبة ككبّبة كجليل كحقّب كقولو

ٱبفى عنو  ، كهللا على كٌل شيء شهيد ، ال يغيب كال ْٗالكهف/َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا﴾ 
﴿َوَما ُكنَّا َعْن اْْلَْلِق ٚبفي الصدكر  كما عْباأل ٖبائنة يغفل عن شيء بل ىو العآب شيء ، كال
 كا٤بقدمات النتائج فتكوف ، َُٖالنساء/ يَػْعَمُلوَف ُمُِيطًا﴾ ﴿وََكاَف اّللَُّ مبَا،  ُٕا٤بؤمنوف/َغاِرِلَي﴾ 

 من القصة الٍب يتلو بعضها بعضان  رائدة : )لَنَػُقصَّنَّ(.  على ضوء األعماؿ كيكوف ا١بزاء
يِو﴾  ْخِتوِ ﴿َوقَاَلْت ألُ   كدقيق عظيم أنٌو التفصيلي هللا علم لبياف نكرة جاء )ِبِعْلٍم( ،ُِالقصص/ُقصِّ

 . ُْٗاألنعاـ/ ﴿َرِللَِّو اْلُجَُّة اْلَباِلَغُة﴾ الواضحة ا٢بجة مع كشامل ككامل
 ﴾لِِْمًٌََُٕخٌَُُِْْٕ ٌََّْٓحٍٍِ خُْمَنُّ كََْٖٔ ؼَوَُِطْ ٌََٓخِِّنُوُ كَإًَُُْحِيَ ىُْْ خُُْٔ﴿ - ٛ
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ميزاف الدنيا للكمية كميزاف اآلخرة للكيفية ال للكمية ، للنوع ال للمقدار ،فميزاف الٌدنيا مادم يزف 
ٓت األشياء كميزاف اآلخرة معنوم يزف األعماؿ ، ألٌف ا٢بق صفة معنوية عامة الجور فيو كال ظلم ، 

يػٍره ًمٍن كى  الديث ، كالوزف للعمل ُّٗالتفسّب ا٤ببْب ص ًثٍّبو ًببلى تػىٍقوىل(: )قىًلٍيلي اٍلعىمىًل مىعى التػ ٍقوىل خى
شتمل منها على حق ، فالوزف الذم توزف ادكف عاملو ُب ا٣بّب كالشر ألف العربة بوزف األعماؿ ما 

شتماؿ العمل ابو األعماؿ كلها ىو ا٢بق كالعدؿ ببل ريب فبل يوجد جور كال ظلم ىناؾ فبمقدار 
ُب ا٤بيزاف ، كإٌف لكٌل عمل ميزاانن ، فللصبلة مثبلن ميزاف توزف بو  على ا٢بق يكوف كزنو ثقيبلن 

،  ْٕاألنبياء/﴿َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَػْوـِ اْلِقَياَمِة﴾ كللزكاة ميزاف كلئلنفاؽ ميزاف .. كىكذا 
رجحت  يُنُو()َرَمْن ثَػُقَلْت َمَوازِ موازين دقيقة تزف مثقاؿ الذرة من ا٣بّب كالشر كٯبازل عليها 

كا إٔب هللا بقلب سليم ؤ أعما٥بم ا٢بسنة مع اإلٲباف كالتقول كٓب ٰببط من أعما٥بم شيء ، كجا
كإبٲباف كأعماؿ صا٢بة كخيليقو حسن ، ككزف إنسا٘ب راجح ينفع نفسو كٱبدـ الناس كيرضي ربو 

العذاب ، كفبلح العيش ُب  الفائزكف ٔبزيل الثواب كالناجوف غدان من )رَُأْولَِئَك ُىْم اْلُمْفِلُحوَف(
 .عىٍيشى ًإال  عىٍيشي اآلًخرىًة(اآلخرة أعظم فبلح على اإلطبلؽ )كالى 

ُب هنج الببلغة خطبة . ّْٕ/ُٕالبحار: )مىٍا كىًضعى ُبٍ اٍلًميػٍزىٍاًف أىثٍػقىلي ًمٍن حيٍسًن ا٣ٍبيليًق( عن النيب )ص(
نٍػيىاكىالى تىضىعيوا مىٍن رىفػىعىٍتوي التػ ٍقوىل، كىالى ) ُُٗ : رائدة: )امليزاف معىن عاـ( (  تػىٍرفػىعيوا مىٍن رىفػىعىٍتوي الدُّ

٫بناء ا١بدار، كارار لقياس درجة ا٢برارة الكٌل شيء كسيلة لقياسو مثبلن : الشاقوؿ لقياس درجة 
 ، كالكيلوغراـ لقياس كتلة ا٤بادة ، كا٤بَب لقياس األطواؿ ، كاإلنساف ا٤بستقيم ىو ا٤بيزاف )القدكة(

)اٍلمىوىٍازًٍيني األىنًٍبيىٍاءي  )َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط(: ُب قولو  عن اإلماـ الصادؽ )ع(الذم يقاس بو ، 
، ك٬باطب اإلماـ علي ُب زايرتو )اىلس بلـي عىلى ًمٍيزاًف ِٔٓ/ْاألمثلكىاألىٍكًصيىٍاءي )كمصداؽ لآلية(( 

ستكرب الظآب يـو القيامة كا٥بباءة فبل يزف عند هللا كيكوف ميزاف ا٤ب ُْ/ّتفسّب النوراألىٍعماًؿ( 
ًإف  ا٣بٍىيػٍرى ، عن اإلماـ الصادؽ )ع( )َُٓالكهف/﴿َربل نُِقيُم َْلُْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوْزًا﴾ جناح بعوضة 

ًر ثًٍقًلًو ُبٍ مىوىاٍ  نٍػيىٍا عىلىى قىدى نٍػيىٍا ةً زًيًٍنًهٍم يػىٍوـى اٍلًقيىٍامى ثػىقيلى عىلىى أىٍىًل الدُّ ، كىًإف  الش ر  خىف  عىلىى أىٍىًل الدُّ
ًر ًخف ًتًو ُبٍ مىوىٍازًيًٍنًهٍم يػىٍوـى اٍلًقيىٍامىةً   . ْْٖ/ّكنز الدقائق ( عىلىى قىدى

 ﴾ًََْٖٓ وَلَّطْ ٌََٓخِِّنُوُ كَإًَُُْحِيَ خٍََُِّّٖ وًَُُِٕخ ؤَٗلَُٕيُْْ زَِٔد ًَدٌُٗخ زِأَّدظِنَد َّظٌَُِِْٕٔ﴿ - ٜ
﴿اْلَوْزُف يَػْوَمِئٍذ اْلَق ﴾ السيئة خفيفة القدر كالوزف ال تسبب ثقبلن ُب ميزاف األعماؿ ألف ف

بتضييع الفطرة السليمة أم تلويثها ، عبدكا  ، كىم الذين رجحت سيئاهتم على حسناهتمٖاألعراؼ/
 ظهورىم كراء آفالقر  كجعلوا كالشهوات ارمة ىواىم كعاشوا مناىم كمتاعهم القليل كطلبوا اللذات

إبصرارىم على أنواع  االستقامةكقست قلوهبم من كثرة ذنوهبم فحرموا أنفسهم لذة ا٥بداية كنعمة 
فرأس ما٥بم ىو أنفسهم فخسرت  أَنُفَسُهْم( َخِسُروا )رَُأْولَِئَك الَِّذينَ هناية أعمارىم  ا٤بعاصي إٔب

ةي أىفٍ  ٍا اٍلفىاًٍئدى كىًىيى  ،كىأىٍخسىرى أىىىم  شىٍيءو  ،أىٍربىحى كيل  شىٍيءو  أنفسهم فحصل ا٣بسراف الكبّب ، فىمى
﴿رََأْوَرَدُىْم النَّاَر َوبِْئَس اْلِوْرُد فاهتم النعيم ا٤بقيم كحصل ٥بم العذاب األليم  حيث نػىٍفًسٍي؟
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هم عن آبايت هللا كإعراض كفرىم يكذبوف بسبب )مبَا َكانُوا ِِبََيتَِنا َيْظِلُموَف(، ٖٗىود/اْلَمْوُروُد﴾ 
﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّللَِّ رَػَقْد ظََلَم ا٢بقيقة  منهج هللا، فهم ظلموا أنفسهم كظلموا غّبىم كظلموا

 ٘باه الريح كاألمطاراكالربد ك  للحر موازين كشف لنا ا٢بديث العلم كاف ، فإذاُالطبلؽ/نَػْفَسُو﴾ 
ٍافى  )مىنٍ  : )ع( علي عن اإلماـ،  اسالن كالغاز .. إْب إذف فهناؾ موازين ألعماؿ النفط كتشاؼا ك   كى

ٍافى  كىمىنٍ  ، اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  ًميزىانيوي  خىف   ِبىًٍطًنوً  ًمنٍ  أىٍرجىحى  ظىٍاًىريهي   يػىٍوـى  ًميزىانيوي  ثػىقيلى  ظىٍاًىرًهً  ًمنٍ  أىٍرجىحى  ِبىًٍطنيوي  كى
ئىٍاتي  ،زىٍافً اٍلًميػٍ  ثًٍقلي  )فىا٢بٍىسىنىٍاتي  :وعنو )ع(  ،ُٓ/ٖا٤بيزاف اٍلًقيىامىًة(  ،ُُْ/ٗالبحار اٍلًميػٍزىٍاًف( ًخف ةي  كىالس يػٍ
بُػُهْم َوِإمَّا يَػُتوُب َعَلْيِهْم﴾ هللا إٔب كأمرىم كسيئاهتم حسناهتم إستوت اثلث فريق كىناؾ  ﴿ِإمَّا يُػَعذِّ
عن اإلماـ علي )ع( )ليأٌب للعظيم الٌسمْب يـو القيامة ال يزف عند هللا جناح  .َُٔالتوبة/
 . ِْٔ/ْٖالبحار ( الص بلةي ًميزىافه فىمىٍن كىٌَب، إٍستػىٍوَبى كعنو )ع( )، ْْٔ/ّالدقائقوضة( كنز البع
 ﴾ًََُوًَْ ٌََّٓنَّدًُْْ كِِ خََِْٕٞ ًَـَؼَِْنَد ٌَُُْْ كِْيَد َٓؼَدَِّٗ هًَِِْٚ َٓد ظًٌََُُُْٕٙ﴿ - ٓٔ

ى ٙبصيل أسباب كٌل خّب للٌدنيا أك سلطناكم أك أسكٌناكم ، كىيأان لكم القدرة عل )َممَّنَّاُكْم(
لآلخرة، كالتمكْب لفظ جامع للتملي  كا٥بيمنة كبو يتميز اإلنساف عن ٝبيع الكائنات ، كبو 

زكد هللا سبحانو اإلنساف بكل الطاقات املعىن : التكرٙب كبو يتمُّ أمر خبلفتو على األرض. 
﴿َويُػَعلُِّمُمْم بداع ٤با ىو جديد كمفيد خَباع كاإلكتشاؼ كاالكا٤بؤىبلت كعلمو ما ٓب يكن يعلم لبل 

ستقرار فيها كالبناء ، كمىك ن اكيٍم من سكُب ىذه األىٍرًض كاال ُُٓالبقرة/َما َلَْ َتُمونُوا تَػْعَلُموَف﴾ 
)َوَجَعْلَنا َلُمْم ِريَها نتفاع منها كا٣ببلفة  عليها ما ٓب ٭بٌكن أحدان غّب اإلنساف عليها كزرعها كاال

كأنشأان ٤بصا٢بكم فيها أسباِبن كثّبة تعيشوف هبا كٙبيوف من أنواع الطعاـ كالشراب ٩با  َش(َمَعايِ 
ٱبرج من األشجار كالنبات كا٢بيواف كمعادف األرض كأنواع الصناعات كالتجارات ، فإف هللا ىو 
ا الذم ىيأ لكم كٌل أسباب التقدـ ا٢بضارم ما تكوف بو ا٢بياة كتنمية ا٢بياة كاافظة عليه

ـَ َأْو يَػَتَأخََّر﴾  كمع ىذا الفضل  )َقِليبًل َما َتْشُمُروَف(،  ّٕا٤بدثر/﴿ِلَمْن َشاَء ِمْنُمْم َأْف يَػتَػَقدَّ
، كالذم يشكر النعم  ُّسبأ/﴿َوَقِليٌ  ِمْن ِعَباِدي الشَُّموُر﴾ كاإلنعاـ قليل منكم من يشكر 

ًر هللاى ، كالذم ال يقدًٌر النعم ال يقدر ا٤بنعم ، يشكر ا٤بنعم ، كالذم الى يىٍشكيًر الن ٍاسى الى يىٍشكي 
﴿َوَمْن َشَمَر ،  ُّسبأ/﴿اْعَمُلوا آَؿ َداُووَد ُشْمرًا﴾ كالذم ال يشكر ِبلعمل ال يشكر ِبللساف 

َا َيْشُمُر لِنَػْفِسِو َوَمْن َكَفَر رَِإفَّ َرّبِّ َغِِنٌّ َكِرمٌي﴾   . َْالنمل/رَِإٔمَّ
ًُْْ ؼَُّْ ٌََََّْٜٗدًُْْ ؼَُّْ هُِْنَد َُِِْٔٚجٌَِصِ خْٔفًًُُخ ٓيََّ كََٕفًًَُخ بَِّٙ بِزَِِْْٓ َُْْ ٌَُّْٖ ِْٖٓ ًََُوًَْ وََِوْنَد﴿ - ٔٔ

 ﴾خَُّٕدـًَِِّٖ
كالفرؽ بْب ا٣بلق كالتصوير ، معُب ا٣بلق إٯباده كإنشاؤه ، كمعُب التصوير إعطاء ا٤بخلوؽ شكلو 

ه فيكوف نسخة مفردة ال مثيل ٥با ، كُب العطف بػ )ٍب ( بْب ا٣باص بو بعد إٯباده كا٤بستقل من غّب 
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: لقد خلقنا  املعىنا٣بلق كالتصوير يشّب إٔب فاصل زمِب طويل بينهما أم خلقو على مراحل ، 
أِبكم آدـ أبٝبل تصوير كأحسن تقوٙب كأتقن صنع كأعقد تركيب ككرمناه أحسن تكرٙب فعليو أف 

 أن )رىًحمى هللاي ًإٍمرً  ٓت غرر المم ،مع تعظيمان آلدـ ألنٌو أبو البشريكـر نفسو، كإ٭ٌبا ذكر بلفظ ا١ب
عىرىؼى قىٍدرىهي ٓبٍى يػىتػىعىد   أن رحم هللا امر ) ريوو )مىٍن عىرىؼى نػىٍفسىوي فػىقىٍد عىرىؼى رىب وي(  ريوو عىرىؼى قىٍدرى نػىٍفًسًو( 
هي( ، عىرىؼى حىد هي فػىوىقىفى ًعنٍ  أن طىٍورىهي( ك)رىًحمى هللاي ًإٍمرً  ـَ(دى السجود  )ّتَّ قُػْلَنا ِلْلَمبلِئَمِة اْسُجُدوا آلَد

آلدـ أبمر هللا فيكوف سجود طاعة  عز كجٌل ، ألٌف السجود ألمر هللا ال سجود عبادة ، إنٌو 
سجود ٙبٌية كتكرٙب ال سجود خضوع ألنٌو ال ٯبوز السجود لغّب هللا ، كعندما خلق آدـ جسد 

ئكة ِبلسجود ، كلكن عندما نفخ هللا تعأب فيو من ركحو ا٤بقدسة كجب ببل ركح ٓب أيمر ا٤ببل
وىذا األمر ِبلسجود آلدـ تكرٲبان لو كلركحو ا٤بقدسة كصار مستعدان ليكوف خليفة هللا ُب أرضو ، 

: أف اإلنساف قيمتو بركحو ال ٔبسده ، قيمتو بعقلو ال ببطنو ، بفكره ال بشهوتو ، قيمتو يدؿ 
  )َرَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس ََلْ َيُمْن ِمْن السَّاِجِديَن(بللو ستقامتو ال بضِب

ستثناء منقطع ، سجد ا٤ببلئكة آلدـ أبمر هللا فصار السجود ألمر هللا قبل السجود آلدـ ، ا)ِإالَّ( 
فهو من ا١بن متنع من السجود تكربان كعنادان كإعجاِبن بنفسو افىسىجىديكا كيلُّهيٍم أىٍٝبىعيوفى ًإال  ًإبًٍليسى 

ـى عن النيب )ص(: رائدةكليس من ا٤ببلئكة تعصبان ألصلو كحسدان آلدـ.  : )ًإف  هللاى تػىعىٍأبى خىلىقى آدى
٘بٌلى هبذه الٌركح الٍب كرمتو كصار مستعدان للٌتجٌلي ، فبمقدار ، ّٕٔ/ٓركح البياف فػىتىجىل ى ًفٍيًو(

جاذبية الركح كالتألق إٔب عآب السماء عآب التخٌلص من جاذبية ا١بسد كالذات كالَباب ، أتخذؾ 
ا٤بعُب كالتقول الٍب يستحق هبا التجٌلي فيستقبل الفيض اإل٥بي ا٣باص، فاإلنساف لو القابلية على 
أف يتألق فيكوف أفضل من ا٤ببلئكة كلو القابلية على ا٥ببوط كالتدىور فيصل إٔب درجة كا٢بيواف 

 .ْْالفرقاف/ِإالَّ َكاألَنْػَعاـِ َبْ  ُىْم َأَض   َسِبيبًل﴾  ﴿ِإْف ُىمْ أك يكوف ا٢بيواف أفضل منو 
 ﴾هَدٍَ َٓد َٓنَؼَيَ ؤََّٙ ظَْٕفًَُ بٌِْ ؤََُْٓظُيَ هَدٍَ ؤََٗد وٌَُْْ ِٓنْوُ وََِوْعَنِِ ِْٖٓ َٗدٍَ ًَوََِوْعَوُ ِْٖٓ ٤ِنيٍ﴿ - ٕٔ

للتقريع  الستفهاـاما دفع  أك أم ما ٞبل  على ترؾ السجود ؟ كما ا٤بانع الذم منع  ؟ 
كالتوبيخ، عندما ييسأؿ إبليس عن عدـ السجود آلدـ كىي معصية  تعأب ، يعلن أهنا األاننية 

ٌر ِمْنُو(كالتعإب كالتكرب  قاؿ إبليس اللعْب أان أفضل من آدـ كأشرؼ منو ، ٍب ذكر  )قَاَؿ َأَا َخيػْ
كالنار أفضل من الطْب كالٌنار جوىر  َتُو ِمْن ِطٍي()َخَلْقَتِِن ِمْن َاٍر َوَخَلقْ متناع فقاؿ العلة ُب اال

خفيف كلطيف نورا٘ب كالطْب جسم كثيف ثقيل ظلما٘ب ، نظر إبليس اللعْب إٔب أصل العنصر كٓب 
ينظر إٔب األمر اإل٥بي إنٌو إجتهد ُب مقابل الن ص ، كٓب يلتفت إٔب التشريف كالتكرٙب كىو أف هللا 

كحو ككرمو أحسن تكرٙب كفضلو على كثّب ٩بن خلق كجعلو خليفتو خلق آدـ بيده كنفخ فيو من ر 
ُب أرضو ، كقاس إبليس قياسان فاسدان ، فيكوف إبليس أكؿ من قاس فأخطأ ، ألٌف القياس يعتمد 
على الٌظن كليس على العلم ، فمن قاس الدين برأيو قرنو هللا مع إبليس ، كا٤براد ِبلسجود سجود 
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كخضوع ألمر هللا، ال سجود عبادة ، كنتعلم من حوار هللا مع إبليس  حَباـ كٙبية كتقدير آلدـا
عَبض علينا ، فإف ِب٢بوار العلمي تنضج األفكار اكىو عاصو لو ، كيف نتحاكر مع من خالفنا ك 

هًبىٍا( ٍسًتٍكبىٍاري ىيوى أىك ؿي مىٍعًصيىةو عيًصيى هللاي : )االً  عن اإلماـ الصادؽ )ع(كيظهر الشطٌار كتتبْب ا٢بقيقة، 
من قاؿ متكربان : أان خّب من فبلف فهو من حزب الشيطاف ، فريب  كضيعو رائدة : . َٔ/ٖا٤بيزاف

ان لىعىل وي يىكيوي  في كىلًيان لىوي عند الٌناس ىو رفيعه عند هللا )ًإف  هللاى أىٍخفىى أىٍكلًيىٍاءىهي بػىٍْبى ًعبىٍاًدًه فىبلى ٙبىًٍقرىف  أىحىدى
 : )أيصيويؿي اٍلكيٍفًر ثىبلىثىةه : ا٢بًٍٍرصي  وعن اإلماـ الصادؽ )ع(، ِٕٓ/ٗٔالبحار مي( كىأىٍنتى الى تػىٍعلى 

 . َُْ/ِٕالبحارٍسًتٍكبىٍار كىا٢بٍىسىدي( كاال
َ كِْيَد كَدوُُْؾْ بَِّٗيَ ِْٖٓ خَُّٝدؿَُِِّٖ﴿ - ٖٔ  ﴾هَدٍَ كَدىْس٣ِْ ِٓنْيَد كََٔد ٌٌَُُّٕ َُيَ ؤَْٕ ظَعٌََسَُّ

ار كالسقوط من مكاف إٔب ما دكنو كمن منزلة إٔب ما دكهنا فهو ىبوط حسي : اإل٫بد اْلبوط
: إىبط من ا١بنة فإهٌنا جٌنة األرض كليست جٌنة اآلخرة ، كىي أيضان منزلةه رفيعة  املعىنكمعنوم، 

كال ببلء  امتحاف، ألٌف ُب جٌنة اآلخرة جٌنة خلودو كتشريف التكليف كال يوجد فيها إبليس كال 
فبل ينبغي أف تستكرب عن طاعٍب كأمرم كتسكن دار قدسي ُموُف َلَك َأْف تَػَتَمبػََّر ِريَها( )َرَما يَ 

 )رَاْخُرْج ِإنََّك ِمْن الصَّاِغرِيَن(: جٍعلي اإلنساف نفسو أكرب ٩بٌا ىي عليو  والتمّب دار التكرٙب 
رمن تواضع  غار )ستكبار ألبسو هللا الذؿ كالصالذليلْب ا٢بقّبين ا٤بهانْب ، ٤با ظهر منو اال

( طرد هللا إبليس من رٞبتو إٔب لعنتو الدائمة جزاء على تكربه ررعو ومن تمب عليو وضعو
ُوا َما َِبَنُفِسِهْم﴾ كمعصيتو  ًا نِْعَمًة أَنْػَعَمَها َعَلى قَػْوـٍ َحَّتَّ يُػَغُيِّ ﴿َذِلَك َبَِفَّ اّللََّ َلَْ َيُك ُمَغُيِّ
تكربين الطغاة الذين يظنوف أهنم ينازعوف هللا تعأب كربايءه ، كىذا مصّب كل ا٤بس ّٓاألنفاؿ/

كمن التكرب ما ىو ٧بمود كالتكرب على أعداء هللا  -ٔ: رائدةكسلطانو كحاكميتو فيما خلق. 
: )إىف  هللاى تػىعىٍأبى  ٓت الديثعراض عنهم ، كمنو مذمـو كىو التكرب على عامة الناس ، ٗبعُب اال

ٓت هنج  ،ُُّ/ٖا٤براغيٍينى يػىٍوـى اٍلًقيىٍامىًة ُبٍ أىٍحقىٍر الصُّوىًر ًإٍذ يىطىؤيىيهيٍم الن ٍاسي أبًىٍرجيًلًهٍم(ٰبىٍشيري اٍلميتىكىربًًٌ 
لىوي ٕٜٔالببلغة خطبة ٍافى ًمٍن ًفٍعًل هللًا إبًًبًٍليسى ًإٍذ أىٍحبىطى عىمى هي ا١بٍىًهيدى : )فىًإٍعتىربيكيٍا ٗبىٍا كى ، الط ًويلى كجىٍهدى

اٍ  نٍػيىٍا أىـٍ ًمٍن ًسًِب اآلًخرىًة ، عىٍن ًكرٍبً سىاعىةو ككى  فى قىٍد عىبىدى هللاى ًست ةى آآلًؼ سىنىةو الى ييٍدرىل أىًمٍن ًسًِب الدُّ
ةو( من موقف كاحد . علمو ِب ٓب ينفعو ك  عتقاده بوجوده كصفاتو ٓب ينفعو ، ككذل  كٌل اكىاًحدى

ُب ىذا األمر يَبتب عليو قبولو أك رفضو ، فقد يشَبؾ مع من يتلقى أمر هللا ٍب ٯبعل لنفسو نظران 
 الشيطاف ُب موقفو كمصّبه . لقد طرد هللا إبليس من رٞبتو إٔب لعنتو جزاء على تكرٌبه .

 ﴾هَدٍَ ؤَٗظُِِِْٗ بََُِ ٌَِّّْ ُّسْؼَؽٌَُٕ ، هَدٍَ بَِّٗيَ ِْٖٓ خُُْٔنظََُِّٖ﴿ ٘ٔ - ٗٔ
ص ٢بركات نفس إب ليس الٍب تصرُّ على فعل الشٌر على إطبلقو كالتصميم على إنٌو لتصوير ا٤بشخًٌ

ل كليس عارضان كال كقتيان  ُذوُه َعُدّوًا﴾الغواية ، إنٌو شر أصيل متأصًٌ  ﴿ِإفَّ الشَّْيطَاَف َلُمْم َعُدوٌّ رَاَّتَِّ
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ٛبتِب إٔب  : أمهلِب كال تعاقبِب كال أَنِظْرين ، فبلبٌد من ا٢بذر الٌدائم منو كعدـ الغفلة عنو .  ٔفاطر/
قاؿ إٌن   )قَاَؿ ِإنََّك ِمْن اْلُمنَظرِيَن(يـو البعث كالنشور للحساب كا١بزاء إذ ال موت بعد ا١بزاء. 
ُلوُكْم ختبار العباد اك  بتبلءاالأحد ا٤بمهلْب ا٤بؤخرين ٢بكمة يراىا هللا عز كجل ، كىي فلسفة  ﴿َونَػبػْ

َنًة﴾ نها أف التكامل اإلنسا٘ب ٰبصل من خبلؿ الصراع ا٢بق ، كم ّٓاألنبياء/ اِبلشَّرِّ َواْْلَُْيِ ِرتػْ
كا٥بدل ضد ا٥بول كالنفس األمارة ِبلسوء كالشياطْب كالطواغيت ، ك٤با كانت حكمة هللا تبُب 

ختبار ليتبْب ا٣ببيث من الطيب ، كينكشف من يطيع هللا كمن يطيع الشيطاف  كاال بتبلءاالعلى 
﴾﴿َوَما َكاَف َلُو َعَلْيِهْم مِ كقولو  َها ٓت َشكٍّ  ْن ُسْلطَاٍف ِإالَّ لِنَػْعَلَم َمْن يُػْؤِمُن اِبآلِخَرِة ِمَّْن ُىَو ِمنػْ
﴾، كقولو  ُِسبأ/ ٓت هنج الببلغة  ، ُٖ-َٖص/ ﴿رَِإنََّك ِمْن اْلُمْنَظرِيَن ، ِإىَل يَػْوـِ اْلَوْقِت اْلَمْعُلوـِ
ٍامان لًٍلبىًلي ةً اً كى  ،سٍُّخطىةً ٍسًتٍحقىاقان لًلاً : )فىأىٍعطىٍاهي هللاي الن ًظرىةى ٔخطبة : كيف  رائدة(. كا٪بازان للعٌدة ٍسًتٍتمى

كاف كبلـ هللا مع إبليس ؟ كاف كبلـ هللا تعأب مع إبليس بواسطة مل  ألٌف كبلـ البارم ٤بن  
كٌلمو رٞبة كرضى كتكرٙب كإجبلؿ ، أال ترل أٌف موسى )ع( كاف كليم هللا ٕبجاب فتمٌيز عن 

 األنبياء )ع( .
 ﴾هَدٍَ كَسَِٔد ؤَؿٌَّْْعَنِِ َٕهْؼًََُّٕ َُيُْْ َُِٜخ٤َيَ خُُْْٕٔعَوَِْْ﴿ - ٙٔ

غواء من الغواية كىو قاؿ إبليس )رمز اإلغواء كاإلضبلؿ( عندما أبلس كآيس من رٞبة هللا ، كاإل
يْػَتِِن( )رَِبَما َأْغوَ :  املعىنعن منهج هللا ا٤بستقيم ا٤بوصل إٔب جٌنة اآلخرة ،  ٫براؼالضبلؿ كاال

بسبب عصيا٘ب أمرؾ صّبتِب غاكاين ضاالن عن ا٥بدل ٧بركمان من الرٞبة كا١بنة ، ألجلهم أقسم 
نتقاـ من آدـ جتهاد ا١باد بقصد اإلفساد كاالفالقعود كناية عن اال )أَلقْػُعَدفَّ َْلُْم ..(بعزت  

سببهم كطردت كذرٌيتو ، أم ألجتهدف ُب إغوائهم كإضبل٥بم حٌب يفسدكا بسببػي كما فسدت ب
سبلـ قطع إبليس عهدان على نفسو أبف يَبٌصد ٥بم على طريق اإل )أَلقْػُعَدفَّ َْلُْم(من رٞبة هللا ، 

كما يَبصد قطاع الطريق ليقطعو على ا٤بارة ، كذل  أجعل العقبات ا٤بتنوعة ُب طريق   االستقامةك 
فهو عدكىم اللدكد الواضح نتقامان منهم اكيصد عنها كينحرؼ آدـ ك ذريتو  االستقامةاإلسبلـ ك 

، فالقعود على  ٓيوسف/﴿ِإفَّ الشَّْيطَاَف ِلئِلنَساِف َعُدوٌّ ُمِبٌي﴾ كبذل  يثأر لنفسو كيبٌْب لؤمو 
راط هللا ا٤بستقيم كناية عن الَبصد ا٢باقد لسالكيو ليخرجهم منو ، فينغص الشيطاف عليهم ص

نطبق ىذه الصورة ا٤بتحركة على العديد من حياهتم كيشٌوًه كجو خبلفتهم  على أرضو ، كىكذا ت
ختار إبليس الغواية لنفسو كلكنو نسبها إٔب هللا ا رائدة : )رَِبَما َأْغَويْػَتِِن(شياطْب اإلنس كا١بن . 

، كىكذا يعتمد إبليس أسلوب النفاؽ كا٤بنطق ا٤بلتوم ا٤بتلٌوف كا٤بقلوب كا٤بعايّب ا٤بزدكجة كا١برأة 
اٍيىةي تىًلٍيقي ًبًو اٍلًغوىاٍيىةي!على هللا جٌل جبللو ، كا  ل ًذٍم الى تىًلٍيقي ًبًو ا٥بًٍدى

 ﴾ْْ َ٘دًَُِِّٖؼَُّْ ٓظَِْنَّيُْْ ِْٖٓ زَِْْٖ ؤًَِّّْيِْْ ًَِْٖٓ وَِْلِيِْْ ًَػَْٖ ؤََّْٔدِٗيِْْ ًَػَْٖ ََ٘ٔدجِِِيِْْ ًَٙ ظَفًُِ ؤًَْؽََُىُ﴿ - ٚٔ



 07الثامن                           / اجلزء ٕٙٓ/ ممية/ عدد آَيهتا  ٚعراؼ / سورة األرآِف اْلُمَيسَّرَوعُي القُ  
 

و يغرم ِب٤بعاصي كيثبط عن الطاعات ، معناه كناية عن كسوسة الشيطاف كأساليب إغوائو فه
آلتينهم إلضبل٥بم من ٝبيع كجوه ا٢بق كالباطل كبكٌل كسيلة ٩بكنة ٰبقق فيها ىدفو فأكره إليهم 

)ِمْن بَػْيِ من ا١بوانب األربعة كىي معنوية ال حسية  )ّتَّ آلتِيَػنػَُّهْم..(ا٢بق كأحبب إليهم الباطل 
من ا٢بوادث ٩با تتعٌلق بو اآلماؿ كاألما٘ب ٩با ٰبب اإلنساف ك٩با يكره   كىو ما يستقبلهم أَْيِديِهْم(

من انحية األكالد كاألعقاب فيجمع ا٤باؿ من حبللو كحرامو  )َوِمْن َخْلِفِهْم(كالفقر كا٤برض 
 )َوَعْن َأْٙمَاهِنِْم(ألجلهم كيعد ٥بم ما إستطاع من قدرة كلو ِب٤بعصية ٗبنع ا٢بقوؽ الشرعية كالزكاة 

و جانب اليمْب كا٤بيموف الذم فيو سعادهتم كىو إفساد الدين كاألخبلؽ فيعلمهم البدع كى
على الفتول الصحيحة كيستهْب بعلماء الٌدين العاملْب كلو ببل علم بتزيْب الضبللة  ؤكالتجر 

 كٙبسْب الشبهة كيزيًٌني ٥بم ا٤ببالغة كالغلو كالتطٌرؼ ُب بعض العقائد الدينية ، كالتكٌلف ٗبا ٓب
كىو خبلؼ اليمْب يزين ٥بم الفحشاء  )َوَعْن ََشَائِِلِهْم(تٌباع خطوات الشيطاف اأيمرىم بو هللا كىو 

 ذكر اجلهات األربع رلم يق  أيتيهما من روقهما وال من حتتهماكا٤بنكر كالفساد كاألىواء . 
س الشيطاف كىذه نقطة ضعف الشيطاف كجهلو ، ألٌف )من فوقهم( ِبلتضرٌع إٔب هللا األعلى ٱبن

يعِب الٌتضرٌع إٔب هللا ُب حالة السجود كالركوع ٱبنس  )من حتتهم(كيعجز عن الوسوسة، ككذل  
مؤمنْب مطيعْب فبل يشكركف النعم كال ا٤بنعم  )َوال َتَُِد َأْكثَػَرُىْم َشاِكرِيَن(الشيطاف كيعجز ! 

من السلوؾ ا٤بستقيم كىو يريد ، ألف القياـ ِبلشكر  ُّسبأ/﴿َوَقِليٌ  ِمْن ِعَباِدي الشَُّموُر﴾ 
إغفا٥بم عنو ، ٤با علم منهم من الغفلة كا١بهالة . كقد نبهنا هللا على ما عـز الشيطاف على فعلو 

 . ز من عداكتو كمن كساكسو ا٤بتنوعةلنأخذ حذران من مكره ا٣بادع ك٫بَب 
م يريده فهو أيتينا كيغرينا من حيث ٫بب حٌب يصل بنا من حيث ٰبب ىو! كالذ -ٔ: رائدة
﴿َوَلَقْد َصدََّؽ َعَلْيِهْم ِإْبِليُس ظَنَُّو رَاتػَّبَػُعوُه ِإالَّ َررِيقًا ِمْن ،  )َوال َتَُِد َأْكثَػَرُىْم َشاِكرِيَن(ىو 

، كأيتينا من كٌل شيء ظاىره يغر كيسرُّ كِبطنو يضر، فيزين ٥بم الٌدنيا أبهنا  َِسبأ/اْلُمْؤِمِنَي﴾ 
﴿َوزَيََّن َْلُْم الشَّْيطَاُف َما َكانُوا ر كال بعث كال حساب كال عقاب ىي كلُّ شيء فبل جٌنة كال ان

ٍلًفي ّْاألنعاـ/يَػْعَمُلوَف﴾  ًيًِب كىعىٍن  ،، ُب الٌدعاء )الل هيم  اٍحفىٍظًِب ًمٍن بػىٍْبً يىدىم  كىًمٍن خى كىعىٍن ٲبى
)آلتِيَػنػَُّهْم ِمْن : ُب اآلية ) اـ الباقر )ع(عن اإلم -ٕ. ُُٔ/ٖا٤براغي ًِشىإب كىًمٍن فػىٍوًقي كىًمٍن ٙبىًٍٍب( 

آميريىيٍم ًٔبىٍمًع األىٍموىٍاًؿ كىاٍلبيٍخًل هًبىٍا عىٍن ا٢ٍبيقيويًؽ  )َوِمْن َخْلِفِهْم(أيىىوًٌفي عىلىٍيًهٍم أىٍمرى اآلًخرىًة بَػْيِ أَْيِديِهْم( 
ًة أيٍفًسدي عىلىٍيهً  )َوَعْن َأْٙمَاهِنِْم(لًتػىبػٍقىى ًلوىرىثىًتًهٍم  )َوَعْن ٍم أىٍمرى ًديًٍنًهٍم بًتػىٍزًيٍْبً الض بلىلىًة كىٙبىًٍسٍْبً الشُّبػٍهى

ٍاًت ًإلىٍيًهٍم كىتػىٍغًلٍيًب الش هىوىٍاًت عىلىى قػيليويهًبًٍم( ََشَائِِلِهْم( ،  َْْصْ-٦ّبمع البياف ج بًتىٍحًبٍيًب الل ذى
ُهْم اْلُمْخَلِصَي﴾﴿قَاَؿ َرِبِعزَِّتَك ألْغِويَػنػَُّهْم َأْْجَِعَي كقولو    ّٖ-ِٖص/، ِإالَّ ِعَباَدَؾ ِمنػْ
 ﴾هَدٍَ خوُُْؾْ ِٓنْيَد ٍَْٓءًُٓدً ًَْٓلٌَُخً ََُْٖٔ ظَسِؼَيَ ِٓنْيُْْ َََّْٕٖٕٓ ـَيَنََّْ ِٓنٌُْْْ ؤَـَْٔؼِنيَ﴿ - ٛٔ
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خّب ، كىو  مطركدان من رٞبٍب ٧بتقران بعيدان عن كلٌ )َمْدُحورًا( أخرج من جنة التكرٙب مذمومان معيبان 
توبيخ عظيم للشيطاف كحزبو من الطواغيت كا٤بستكربين كالظا٤بْب من اإلنس فهم مطركدكف بذلة 

ُهْم(من رٞبة هللا ،  قتدل ب  من بِب آدـ ، االبلـ لتوطئة القسم، فمن أطاع  ك  )َلَمْن تَِبَعَك ِمنػْ
جواب  َهنََّم ِمْنُمْم َأْْجَِعَي()أَلْمؤَلفَّ جَ فصرت أنت الذم اي إبليس ٚبطط ٥بم كىم الذين ينفذكف 

ن مى من  كمن ذرية آدـ الشياطْب ألنو ال يكوف ُب جهنم إاٌل إبليس  القسم أم أقسم ألىٍمؤلىف  جىهى
كحزبو من الشياطْب ككفار اإلنساف كالعصاة منهم ، كىو كعيد ِبلعذاب لكل من أطاع الشيطاف 

 . ِْؽ/  َّ َكفَّاٍر َعِنيٍد﴾﴿أَْلِقَيا ٓت َجَهنََّم كُ كترؾ أمر الرٞبن 
 ﴾ْٖ خُظَّدُِِٔنيًَََّد آيَُّ خٌُْْٖٔ ؤَْٗطَ ًًََِْـُيَ خُْفَنَّصَ كٌَُٚ ِْٖٓ لَْْػُ ِ٘حْعَُٔد ًَٙ ظَوَُْزَد ىٍَِهِ خَُّٙفََُشَ كَعٌٌََُٗد ِٓ﴿ - ٜٔ

و آدـ أف األكؿ بتجربة أكٔب لئلنساف األكؿ من خبلؿ الٌنعيم ، أمر هللا سبحان متحافيبدأ اال
يسكن ىو كزكجتو ا١بنة، ككانت جنة الدنيا تطلع فيها الشمس كالقمر كليست جنة اآلخرة ، 

ُتَما(ألٌف جٌنة اآلخرة للتشريف ال للتكليف كال يوجد فيها أكامر كنواىي   )َرُمبل ِمْن َحْيُث ِشئػْ
ءا ككلما شاءا أِبح هللا ٥بما أف أيكبل من ا١بنة من حيث شاءا كأين شاءا كمٌب شاءا ككيف شا

النهي عن قرب الشيء أبلغ أثران من النهي عن الشيء نفسو ألنٌو من  )َوال تَػْقَراَب َىِذِه الشََّجَرَة(
ستثناء شجرة معينة كاحدة عٌينها ٥بما كهناٮبا عن مشى حوؿ ا٤بخاطر يوش  أف يقع فيها ! ِب

ُب الوسوسة كا٤بكر كا٣بديعة   فعند ذل  حسدٮبا الشيطاف كسعى ٔبدامتحاانن ك  ابتبلءاألكل منها 
، فتكوان معان من  ُالطبلؽ/﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّللَِّ رَػَقْد ظََلَم نَػْفَسُو﴾  )رَػَتُموَا ِمْن الظَّاِلِمَي(

ا٣باسرين الذين حرموا نفوسهم الثواب العظيم، كالظلم ىو ظلم النفس دكف معصية  ألف األمر 
صار النهي لشجرة كاحدة ككٌل ا١بٌنة  ئدة: )َوال تَػْقَراَب َىِذِه الشََّجَرَة(راإرشادم كليس تشريعيان . 

ستثناء القليل لعامة كالكثّبة كاٌرمات ىي اال: أٌف ا٤بباحات ىي القاعدة اوٓت ذلك داللةمباحة 
فمن ، رًيٍػبي ى )دىٍع مىٍا ييرًيٍػبي ى ًإٔبى مىٍا الى يي ، عن النيب )ص( ادكد كمن الورع التوقف عند الشبهات

 . ّْتنبيو ا٣بواطر صيوش  أف تقع فيو( )ا٤بخاطر( رعى )ٙبرؾ( حوؿ ا٢بمى 
ػَْٖ ىٍَِهِ خَُّٙفََُشِ بَِّٙ ؤَْٕ كٌٌََََْْٔ َُئَُد خ٥ََُّْْٙدُٕ ُُِْسًَُِْ َُئَُد َٓد ًًََُُِ ػَنْئَُد ِْٖٓ ٌَْٔآظِئَِد ًَهَدٍَ َٓد َٗيَدًَُٔد ََزٌَُُّٔد ﴿ - ٕٓ

 ﴾د ٌَََِِْْٖٓ ؤًَْ ظٌٌََُٗد ِْٖٓ خُْىَدًَُِِّٖظٌٌََُٗ
فػىوىٍسوىسى الش ٍيطىافي آلدـ كحواء معان ، جاءٮبا من حيث ٰبٌباف حٌب يصل إٔب ما ٰبب ، إهنا حقان 

القى  )وسوس إليو(ستدراجهما! كالفرؽ بْب كسوس إليو ككسوس لو : إف معُب خطة خبيثة ال
: خدعو كتظاىر ِبلنصيحة كأخفى ا٤بكر كا٣بديعة ، ()ووسوس لوبصوت خفي  ان إٔب قلبو كبلم

أم ألقى ٥بما بصوت خفي ظاىره يغر كيسرُّ كِبطنو يضر إلغرائهما ِبألكل من  )رَػَوْسَوَس َْلَُما(
ُهَما ِمْن َسْوآهِتَِما(الشجرة ا٤بعينة اذكرة ا٤بخطورة  : ليظهر لِيُػْبِدَي  )لِيُػْبِدَي َْلَُما َما ُووِرَي َعنػْ

ألهنا تسوء  ومسى العورة سوءةما كاف مستوران من العورات الٍب يقبح كشفها ، )َما ُووِرَي( ٥بما 
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اإلنساف سليم الفطرة من إظهارىا ، كالذم يلبس ا٤ببلبس الضيقة كيتظاىر بعورتو من الٌرجاؿ 
كالنساء ، معناه ىناؾ خلل ُب فطرتو كتلوث ُب نفسيتو كشبهات ُب عقيدتو كا٤بقصود نزع لباس 

يىٍاءى لىوي( إٲبافالى ) عن اإلماـ الصادؽ )ع(ا٢بٍىيىٍاءي ًمنى الدًٌٍيًن،  ،ا٢بياء كيريد  ،ُّّ/ُٕالبحار ًلمىٍن الى حى
الشيطاف ترؾ التقول لتشجيعهما على ٨بالفة األمر اإل٥بي ، كإٌف ىذا اإلغواء كالوسوسة يعتمداف 

،  ٕٔالنساء/ْيطَاِف َكاَف َضِعيفًا﴾ ﴿ِإفَّ َكْيَد الشَّ على نقاط ضعف ُب شخصية اإلنساف بينما 
)َوقَاَؿ كالذكر الكثّب يعاِب الضعف كالغفلة حٌب ما يكوف للشيطاف سلطاف على ا٤بؤمن الذاكر 
ستغٌل ا َما نَػَهاُكَما رَب ُمَما َعْن َىِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأْف َتُموَا َمَلَمْيِ َأْو َتُموَا ِمْن اْْلَاِلِديَن(

ستفادة من نقطة ضعف غفلتهما كطيبتهما كبراءهتما كجاء إبغواء آخر من خبلؿ االالشيطاف 
احذركا ) :ٓت غرر المم، عندٮبا، إهنما قببل نصيحتو كنسيا عداكتو كغفبل عن هني هللا تعأب

ٍاًد ا٢بًٍسٌ  فإهنااٍلغىٍفلىةي  ( فىسى هنما إذا أكبل من : أكٮبهما أواملعىن( )الى تػىٍغفيٍل فػىلىٍستى ٗبىٍغفيوؿو عىٍن ى
ىذه الشجرة ٙبسنت أحوا٥بما كتغّبت صورهتما كيرفع مقامهما إٔب مقاـ ا٤بل  العظيم ا٣بالد 

َلى﴾ كالعمر ا٣بالد األبدم كقولو  أك  َُِطو/﴿َىْ  َأُدل َك َعَلى َشَجَرِة اْْلُْلِد َوُمْلٍك ال يَػبػْ
، فقد قلب ا٢بقيقة ٥بما فحلف أنو ٥بما من  بفتح البلـ أم من ا٤ببلئكة ا٣بالدين )َتُموَا َمَلَمْيِ(

الناصحْب كإذا أكبل من الشجرة يكوانف من ا٣بالدين ُب ا١بنة، فأراد أف يطردٮبا من ا١بنة بغضان 
 ّْاألنعاـ/﴿َوزَيََّن َْلُْم الشَّْيطَاُف َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾ ٥بما كما طرده هللا منها بتمٌرده عليو سبحانو 

الٌشيطاف ليس لو سلطافه على إجبار اإلنساف فهو ال يسلبو إرادتو كحريتو كدكره : كلكٌن رائدة 
ُتْم ِل﴾ ٦بٌرد كسوسة  عن  .ِِإبراىيم/﴿َوَما َكاَف ِل َعَلْيُمْم ِمْن ُسْلطَاٍف ِإالَّ َأْف َدَعْوُتُمْم رَاْسَتَجبػْ
 ًمنٍ  ًإلىٍيوً  كىلىٍيسى  ميزىيًٌننا إبًٍليسي  كىخيًلقى  ،شىٍيءه  دىلا٥ٍبي  ًمنٍ  إٕبى   كىلىٍيسى  كىميبػىلًٌغنا دىاًعينا بيًعٍثتي النيب )ص( )

 ْٔٓ، كنز العماؿ خربُِٖآؿ عمراف/ (ٍيسى لى ى ًمنى اأٍلىٍمًر شىٍيءه لى كقولو ) شىٍيءه( الض بلىؿً 
 ﴾ًَهَدََٔٔئَُد بِِِّٗ ٌََُُٔد َُِْٖٔ خُنَّدِٜمِنيَ﴿ -ٕٔ

اصحْب ا٤بشفقْب ، كىكذا كلُّ منافق يتكٌثر من كأقسم كحلف ٥بما ِب على ذل  أنو من الن
ا٢بلف كلو ٓب يٌش  فيو أحد ، فهو ٰباكؿ أف يسَب على كذب نفسو بكثرة ا٢بلف . كِبلغ ُب 
القسم فأغلظ ُب حلفو حٌب خدعهما ألهنما ٓب يتوقعا أف ٰبصل ا٢بلف ِب عن كذب كنسيا 

)إذا كمل  ٓت غرر المم ،وة على العقلعداكة الشيطاف كغفبل عن هني هللا ٥بما ، كغلبت الشه
بػيرى اٍلعىٍقلي صىغيرىٍت الش ٍهوىةي( كمن العقل نقصت الشهوة(  بػيرىٍت الش ٍهوىةي صىغيرى اٍلعىٍقلي ، كىًإذىٍا كى )ًإذىٍا كى

ٍم ًمٍن عىٍقل ) ُُُِب هنج الببلغة حكم ، عدكه حاؽ بو مكره كأصاب بو غدره غفل عن مكر كىكى
: عكس الٌلعْب ا٢بقيقة عليهما فأقسم أٌف عاقبة األكل من الشجرة رائدة( وىل أىًمّبأىسّب ٙبىٍتى ىى 

اضورة ا٣بلود ُب ا١بنة، كىو يعلم أبف األكل سٌبب الطرد منها ، كىذا ىو ا٤براد بوسوسة 
الشيطاف كحزبو الذين يرفعوف شعارات ا٣بّب كىم أعدل أعدائو، كينادكف ِب٢برٌية كيبطشوف 

 ٌدعوف ِبلعدالة كيقتلوهنا غدران ، كيتباكوف على كحدة الص فوؼ كىم الذين فٌرقوا األٌمة. ِبألحرار كي
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َُْْ خُْفَنَّصِ ًََٗديَخىَُٔد ََزُّئَُد ؤَ كًَََّٙىَُٔد زِـًٍَُُُ كَََِّٔد ٌَخهَد خَُّٙفََُشَ زًََضْ َُئَُد ٌَْٔآظُئَُد ٤ًََلِوَد َّىِْٝلَدِٕ ػََِْْئَِد ِْٖٓ ًَََمِ﴿ - ٕٕ

 ﴾ؤَْٗئٌََُد ػَْٖ ظٌَُِِْٔد خَُّٙفََُشِ ًَؤَهَُْ ٌََُُٔد بَِّٕ خ٥ََُّْْٙدَٕ ٌََُُٔد ػًًٌَُّ ُٓسِنيٌ
: فأنز٥بما ، كتعِب إرساؿ الٌدلو ٕببل ُب البئر تدرٯبيان ، كىي عبارة بليغة ككناية لطيفة عن  َرَدالَُّٕمَا

آلدـ )ع( كزكجتو فأنز٥بما من مقامهما أٌف الشيطاف أنزؿ حبل مكره كخطوات خداعو ِبلتدريج 
: ٖبداع ،  ِبُغُرورٍ الٌرفيع مقاـ القرب كا٢بب إٔب مقاـ ا٣باطئْب ، ٌٍب ٚبٌلى عنهما متشٌمتان هبما ! 

أم خدعهما كغرٮبا الشيطاف ا٤براكغ بوسوستو كِبلقسم ِب كأنو انصح أمْب ككاف ىذا قبل نبٌوة 
عوراهتما أم فػىلىم ا ذىاقىا الش جىرىةى ظهرت لكل كاحد  َدْت َْلَُما َسْوآتُػُهَما()رَػَلمَّا َذاَقا الشََّجَرَة بَ آدـ 

: أف الذنوب  معىن ذلكستحيا كشعرا ِب٢باجة إٔب سَبىا امنهما عورتو كعورة صاحبو !! ف
تكشف العورات ا٢بٌسية كا٤بعنوية كتعمل الكرِبت كالنقمات من خبلؿ ا١بهاالت كالغفبلت 

ٯبمعاف كيلصقاف كرقة  )َ٘مِْصَفاِف َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِؽ اجْلَنَِّة(أخذا كشرعا  )َوَطِفَقا(مات تٌباع ارٌ اك 
:  وىذا يدؿعلى كرقة من أكراؽ شجر ا١بنة ليستَبا بعد أف كانت كسوهتما من حلل ا١بنة ، 

رة من على أف سَب العورة كاجب إنسا٘ب ألنو مع الفطرة قبل أف يكوف كاجب شرعي، ك٠بيت العو 
)َوَاَدإُمَا العار ، ك٠بٌيت السوءة من اإلساءة للنفس أم ما يسوء اإلنساف أف يطٌلع عليها أحد 
انداٮبا هللا  رَبػ ُهَما َأَلَْ أَنْػَهُمَما َعْن تِْلُمَما الشََّجَرِة َوَأُقْ  َلُمَما ِإفَّ الشَّْيطَاَف َلُمَما َعُدوٌّ ُمِبٌي(

ا إبرشاداتو سبحانو قائبلن: أٓب أحذركما من األكل من ىذه الشجرة معاتبان ٥بما ألهنما ٓب أيخذ
كأخربكما بعداكة الشيطاف لئلنساف ؟ أٌما كيف كاف النداء ككيف ٠بعاه فهو كما خاطبهما أكؿ 

كيف أكل من الشجرة اضورة ؟ بسبب براءة آدـ   فمرٌة ، خطاب من كراء حجاب . إذ
  ألنو ٓب ٲبر بعد أبية ٘بربة كصفاءه يشبو صفاء الطفل كإف كاف رجبلن 

ًر ٘بىٍرًبىًتوً  ٍاًر كىًخبػٍرىتًوً  ،ك)ًقيمىةي كيلًٌ ًاٍمرًئو عىلىى قىدى عتقد أنو ال ٲبكن من أحد اكىسىعىًة كىفىٍاءىتًًو( ك  ،كىًمٍقدى
ـَ ِمْن قَػْبُ  رَػَنِسَي َوَلَْ ّمَِ ٯبرأ على ا٢بلف ِب كاذِبن كقولو  ْد َلُو َعْزمًا﴾ ﴿َوَلَقْد َعِهْدَا ِإىَل آَد

رشاداين كليس تكليفيان فيو ىبوط منزلة كليس عليو عذاب الٌنار إ، ككاف النهي عن الشجرة ُُٓطو/
ستغفر ربٌو كأانب إليو ، ٗبجرد تنبيهو كإحساسو ا، لذا ندـ كطلب الصفح كالتوبة عن غفلتو ك 

: رائدة .  ِٓالشورل/َعْن ِعَباِدِه﴾  ﴿َوُىَو الَِّذي يَػْقَبُ  التػَّْوبَةَ شتباه كليس عن عمد ا٣بطأ عن ِب
التعٌرم كظهور العورات حالة ٚبٌلف أخبلقي كأتخر حضارم ، كالعفاؼ رأس كٌل خّب للفرد  -ٔ

الشيطاف الذم خدع آدـ ىو الذم ٱبدع  -ٕكاجملتمع فهو كسيلة تقٌدـ حضارم كأخبلقي. 
﴾ ﴿َوَمْن َأَض   ِمَّْن اتػَّبَ ذرٌيتو كيضٌلهم عن سبيل هللا   . َٓالقصص/َع َىَواُه ِبَغُْيِ ُىًدى ِمْن اّللَِّ

 ﴾هَدٙ ََزَّنَد ظََِْٔنَد ؤَٗلَُٕنَد ًَبِْٕ َُْْ ظَـْلُِْ َُنَد ًَظَُْلَْٔنَد َُنٌٌَََُّٖٗ ِْٖٓ خُْىَدَُِِّٖٔ﴿ - ٖٕ
عَبفا ِب٣بطيئة بسرعة كاتِب من الذنب ببل اعَباؼ ِب٣بطأ كعدـ تربيره ، من صفات ا٤بؤمن اال

 )َوتَػْرَْحَْنا(ما ظلمنا بو أنفسنا  )َوِإْف َلَْ تَػْغِفْر لََنا(ّب كندما معان كطلبا من هللا ا٤بغفرة كالرٞبة ، أتخ
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ا٥بالكْب الذين ِبعوا حٌظهم ُب اآلخرة بشهوة ساعة ، فكم  )لََنُموَننَّ ِمْن اْْلَاِسرِيَن(ِبلصفح عنا 
عَباؼ ِبلذنب لعودة إٔب هللا ، ِبالتتم ا إذفمن لٌذة منعت لٌذات كشهوة منعت شهوات ! 

بسرعة بدكف أتخّب كاإلحساس بظلم النفس كالسعي ا١باد لطلب الغفراف كالرٞبة فهما ا٤بنجياف 
ـُ ِمْن كىذه اآلية ىي الكلمات الٍب تلقاىا آدـ من ربٌو  -ٔرائدة: من ا٣بسراف.  ﴿رَػتَػَلقَّى آَد

كلُّ معصية ىي ظلمه للٌنفس ألهٌنا تعيق الكماؿ  -ٕ.  ّٕالبقرة/رَبِِّو َكِلَماٍت رَػَتاَب َعَلْيِو﴾ 
 . ِِٗالبقرة/﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّللَِّ رَُأْولَِئَك ُىْم الظَّاِلُموَف﴾ اإلنسا٘ب 

 ﴾هَدٍَ خىْس٥ٌُِخ زَؼ١ٌُُْْْ ُِسَؼٍْٟ ػًًٌَُّ ًٌََُُْْ كِِ خََِْٕٞ ُْٕٓعَوٌَُّ ًََٓعَدعٌ بََُِ لِنيٍ﴿ - ٕٗ
٫بدار( كىذا ا٥ببوط ىو ىبوط منزلة كىو ىبوط معنوم ، ا٣بطاب لنزكؿ بسرعة )االا٥ببوط : ا

ىبطوا من جنة الدنيا النموذجية إٔب األرض اء كإبليس ك٥بذا جاء ِب١بمع ، أم موٌجو آلدـ كحٌوا
ُلوَُكْم أَي ُمْم َأْحَسُن َعَمبلً كالببلء  متحافالواسعة كقوانينها كنظامها الذم يعتمد اال  ّا٤بل /﴾ ﴿لِيَػبػْ
ختبلؼ الطبائع كا٤بصاّب كاألىداؼ، فالشيطاف عدك ، حاؿ كوف بعضكم عدكان لبعض ال

ُذوُه َعُدّوًا﴾ لئلنساف حسدان لو ، كاإلنساف عدك للشيطاف   ٔفاطر/﴿ِإفَّ الشَّْيطَاَف َلُمْم َعُدوٌّ رَاَّتَِّ
ِبلسوء ، كمن خبلؼ ، كاإلنساف يعيش الصراع من خبلؼ النفس الٌلوامة مع النفس األٌمارة 

دكافع ا٥بول مع دكافع ا٥بدل ، كمن صراع جند الرٞبن الٍب تعتمد ا٢بق مع جند الشيطاف الٍب 
﴿َقْد َأرْػَلَح َمْن تعتمد الباطل .. إْب كمن خبلؿ ىذا الصراع العاـ ٰبصل التكامل اإلنسا٘ب 

 ْم ٓت اأَلْرِض ُمْستَػَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإىَل ِحٍي()َوَلمُ ، ٍب قاؿ َُ-ٗالشمس/، َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَىا﴾زَكَّاَىا
نقضاء اكإنتفاع كعمل كإعمار .. إٔب حْب ستقرار معْب كٛبتع اكلكم ُب األرض موضع سكن ك 

ككأ٭با ٫بن  -ٔ: رائدة ،ِِ/ّركح البياف )مىٍن مىٍاتى فػىقىٍد قىٍامىٍت ًقيىامىتيوي(عن النيب )ص( آجالكم 
عن النيب مؤدبْب ال نتعد  حدكد هللا كال نعتًد على حقوؽ الناس،  ف علينا أف نكوفو ضيوؼ مؤقت

يتبْب أٌف ا٤بعصية )صغّبىا  )اْىِبُطوا( -ٕ. ُِٓٓكنز العماؿ خرب: )اإًلٍسبلىـي حيٍسني ا٣بيليٍق(  )ص(
ككبّبىا( ٥با آاثر سلبية نسبية على اإلنساف ُب العاجل أك اآلجل ، كأٌكؿ ىذا ا٥ببوط ا٤بعنوم 

﴿َوَما َأَصاَبُمْم ِمْن كالسقوط ىو ا٥ببوط النفسي كاألخبلقي كالعقائدم كالبعد عن هللا  ٫بداراال
 )بَػْعُضُمْم لِبَػْعٍض َعُدوٌّ( -ٖ.  َّالشورل/ُمِصيَبٍة رَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُمْم َويَػْعُفو َعْن َكِثٍُي﴾ 

اكز على حقوؽ اآلخرين عتداء كالتج: من اال والعدوالعداكة معُب عاـ نفسي كماٌدم كمعنوم، 
، اترة العداكة ِبلكراىية ِبلقلب كاترة ُْالتغابن/﴿َعُدّواً َلُمْم رَاْحَذُروُىْم﴾ كا٢بذر من شرار الٌناس 

ات الختبلفِبلتصٌرفات كاترة ِبإلخبلؿ ِبلعدالة العامة كسوء ا٤بعاملة كٖبس حقوؽ الٌناس كِب
 ضطراِبت نفس الفرد كاجملتمع.اكالتنازعات ، ك 

 ﴾هَدٍَ كِْيَد ظَمٌََْْْٕ ًَكِْيَد ظٌَُٔظٌَُٕ ًَِٓنْيَد ظُىَُْـٌَُٕ﴿ - ٕ٘
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مدة العمر ا٤بقٌدر ضمن اآلجاؿ  )ِريَها حَتْيَػْوَف(رتباط اإلنساف ِبألرض الٍب خلقكم هللا من تراهبا ا
َها َُّتَْرُجوَف(كتقربكف  )َوِريَها ََتُوُتوَف(ا٤بكتوبة  َها زاء بعد موتكم للحشر كالنشر كا١ب )َوِمنػْ ﴿ِمنػْ

َها ُٓمْرُِجُمْم اَترًَة ُأْخَرى﴾   . ٓٓطو/َخَلْقَناُكْم َوِريَها نُِعيدُُكْم َوِمنػْ
 ﴾ْْ ًًٍََََُُّّّْٕٖ آَّدضِ خَُِّوِ َُؼََِّيَُّد زَنِِ آيََّ هًَْ ؤََُّْٗنَد ػٌََُِْْْْ ُِسَدٔدً ٌَُّخَُِ ٌَْٔآظٌُِْْ ًََِّٙدً ًَُِسَدُْ خُعَّوٌٍَْ ٌَُِيَ وٌَُْْ ٌَُِيَ ِٓ﴿ - ٕٙ

ختبلؼ اأم خلقنا بقدرتنا السبب ا٤بوجب للباس على  )أَنَزْلَنا َعَلْيُمْم(ا٣بطاب لكافة الناس 
درجاتو كتعٌدد أنواعو أك خلقنا لكم ا٤بواد األكلية لصناعة اللباس من القطن كالصوؼ كا٢برير 

ُمْم َما َلَْ َتُمونُوا تَػْعَلُموَف﴾ ﴿َويُػَعلِّمُ كأنواع ا٣بيوط الٍب مادهتا النفط كعلمهم اآلت الصنع 
، فهناؾ لباساف مادم )جسدم( كمعنوم )أخبلقي كعلمي كديِب( اللباس ا٤بادم  ُُٓالبقرة/

للزينة كيسٌد ا٢باجة  )َورِيشاً(يسَب عوراتكم كيسٌد ا٢باجة الضركرية )يُػَواِري َسْوآِتُمْم( الظاىرم 
نٌو لباسو كزينتو ، كلباس ِبطِب يزينكم كتتجملوف بو ستعّب من ريش الطّب كألوانو ألاالكمالية ، 

  .ِبألخبلؽ كاآلداب كا٢بكم كالعلـو ا٤بتنوعة كاللباس ا٤بعنوم
يهذب النفس كىو أىم من كٌل لباس ، ألنٌو لباس معنوم يسَب سوأتكم كيصلح  )لَِباُس التػَّْقَوى(

ن األلبسة ا٤باٌدية الظاىرية، فهناؾ عاداتكم كيزينكم كيزيدكم كقاران كىيبة كجبلالن كهباءن أفضل م
تبلـز بْب سعادة اإلنساف كتشريع هللا اللباس لسَب العورات كالزينة كبْب لباس التقول، ككبلٮبا 

( زينة الركح كالعقل كاألخبلؽ االستقامةلباس ، اللباس ا٤بادم زينة ا١بسد كاللباس ا٤بعنوم )
ٌر( ﴿َوتَػَزوَُّدوا رَِإفَّ  ، ُّا٢بجرات/َأْكَرَمُمْم ِعْنَد اّللَِّ أَتْػَقاُكْم﴾ ﴿ِإفَّ  )َولَِباُس التػَّْقَوى َذِلَك َخيػْ

َر الزَّاِد التػَّْقَوى﴾  : )ثػىٍوبي ٓت غرر المم ،ّْاألنفاؿ/﴿ِإْف َأْولَِياُؤُه ِإالَّ اْلُمتػَُّقوَف﴾ ، ُٕٗالبقرة/َخيػْ
( فالتقول حصن حصْب كدرع كاقي من ا٤بآٍب، التػُّقىى أىٍشرىؼي اٍلمىبلىًبًس(، ك )مىٍن ًإتػ قىى هللاى كىقىٍاهي 

كىي لباس الورع عن ٧باـر هللا كا٣بشية من هللا تعأب خّب ما يتزين بو ا٤برء ، فإف طهارة الباطن 
أىم من ٝباؿ الظاىر ، كأطلق اللباس على التقول ألهنا ىي الٍب تقي صاحبها من الفساد كمن  

لعٌلهم  )َذِلَك ِمْن آََيِت اّللَِّ َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَف(الربد كل سوء كما يقي اللباس ا١بسد من ا٢برًٌ ك 
يتذكركف أٌف ٥بم سوءات ِبطنية تسوؤىم إف ظهرت كسَبىا أكجب من سَب السوءات كالعورات 
الظاىرية ، تل  النعمة من النعم ا٤بنسية ىي من آايت هللا الدالة على فضلو لئلنساف فعليو أف 

هي ، أم عليو شكر ا٤بنعم كا٢بذر يػىٍعًرؼى قىٍدرىهي كى  الى يػىتػىعىد ل طىٍورىهي، كعليو أف يػىعىرىؼى حىد هي كىيػىقىفى ًعٍندى
﴿ِإنَُّو ال ستعماؿ الزينة اكعدـ كشف العورات كعدـ اإلسراؼ ُب  ،من الشيطاف كىول النفس

 .  ُّاألعراؼ/ٗمُِب  اْلُمْسرِِرَي﴾ 
ٌر(رائدة: )َولَِباُس التػَّْقَوى َذِلَك خَ  شبهت التقول ِب٤بلبوس كناية بليغة ذات داللة كاسعة ،  يػْ

رتقاء اسَب كزينة كتكامل ك  )لَِباُس التػَّْقَوى(فالتقول من كقى كما أتقي الٌنار كذل  أتقي ا٤بعاصي 
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لباس  )َولَِباُس التػَّْقَوى(رتقاء عن اإلنساف الضاؿ عن سبيل هللا اعن عآب ا٢بيواف العارم ، ك 
ضامْب كامل بذاتو كمكٌمل لغّبه ، ِبإلضافة إٔب ٝبالو كجبللو كىيبتو ألنٌو ٝباؿ معنوم عإب ا٤ب

كا٢بياء كالعلم كالعمل الصاّب ،  االستقامةالركح كجبلؿ النفس كىيبة العقل، إنٌو لباس العفاؼ ك 
إنٌو لباس الشرؼ كالعزٌة كالكرامة، إنٌو لباس ينسجو اإلنساف من ذات نفسو لكماؿ نفسو . 

اللباس الظاىرم غايتو أف يسَب العورة الظاىرة كيكوف زينة لئلنساف، كإذا تيرؾ لباس ا١بسد فيكوف 
تنكشف العورة الظاىرة كإظهارىا من العار ، لذل  ٠ٌبى القرآف العورة ِبلسوءة ألهٌنا تسوء النفس 

نفسو كسوء  فإهنا تنكشف عورتو الباطنة كتظهر عيوب )لَِباُس التػَّْقَوى(عند إظهارىا ، أٌما عدـ 
)ًإن وي ُب اآلية  : عن إبن عباسأخبلقو كعاداتو كتفاىة أفكاره كفساد سلوكو كضرره على اآلخرين ، 

يػٍره )أىم( ًمنى الرًٌٍيًش كىاللًٌبىٍاًس( ٍا خى ، كالٌدعوة إٔب اللباس ُِٓ/ٖا٤براغي اإًلٲٍبىٍافي كىاٍلعىمىلي الص اًٍلحي فىًإنػ هيمى
م كىو من هللا تعأب، كلكٌن التعٌرم ككشف العورات من الشيطاف ىي دعوة إٔب التسٌَب للجس

 كعصياف الرٞبن كضرر على اإلنساف كلو بعد حْب .
َٔد بَِّٗوُ ََُّخًُْْ ىٌَُ َُُِّْئَُد ٌَْٔآظِيَِّد زَنِِ آيََّ ٙ َّلْعِنَنٌَُّْْ خ٥ََُّْْٙدُٕ ًََٔد ؤَوَُْؾَ ؤَزٌٌََُّْْْ ِْٖٓ خُْفَنَّصِ َّنِّعُ ػَنْئَُد ُِسَدَٔئَُد ُِ﴿ - ٕٚ

 ﴾ًَهَسُِِْوُ ِْٖٓ لَْْػُ ٙ ظًَََُْٗيُْْ بَِّٗد ـَؼَِْنَد خََُّْٙد٤ِنيَ ؤًََُِْْدءَ ٍََُِِِّّٖ ٙ ُّآِْنٌَُٕ
ـَ ال : حٌذر هللا بِب آدـ من خبث الشيطاف فقاؿ : املعىنختبار. كاال بتبلءاال:  الفتنة )ََي َبِِن آَد

وينكم الشيطاف أبساليبو ا٣بادعة كال تغفلوا عن خطواتو ا٤بضللة كال تغفلوا عن ال يغيَػْفِتنَػنَُّمْم( 
ٍاًد ا٢بًٍسٌ  فإهنااٍلغىٍفلىةى احذركا ) ، ُب غرر ا٢بكم:كساكسو فإنو ليس ٗبغفوؿو عنكم ( كالغفلة عنو فىسى

كقد حذ ر هللا تعأب  ()َكَما َأْخَرَج أَبَػَوْيُمْم ِمْن اجْلَنَّةِ كمن منزلة الكرامة  االستقامةٚبرجكم من 
أبناء آدـ أف يوقعهم الشيطاف ُب شباكو كفتنو كٰبملهم على معصية هللا ليصدىم عن دخوؿ ا١بنة  

ُهَما لَِباَسُهَما ِلُُيِيَػُهَما َسْوآهِتَِما(كما خدع أبويهما من قبل  ٱبلع عنهما اللباس الساتر  )يَنزُِع َعنػْ
ألنو ا٤بتسبب كارًٌض ، كىذا ىدؼ الشيطاف أف  لتظهر العورات ، كنسب النزع إٔب الشيطاف

ٍا  بػيرى اً يهت  سَب اإلنساف لتحركو شهواتو ا٢بيوانية ، ككيل مى ٍا كى ٍزدىٍادىٍت الش ٍهوىةي صىغيرى اٍلعىٍقلي، كىكيل مى
الشيطاف أف  ، كٰباكؿ(الش ٍهوىةي نقصت اٍلعىٍقلي  ملٍ ًإذىٍا كى ) ٓت غرر المم ،اٍلعىٍقلي صىغيرىٍت الش ٍهوىةي 

يعٌرًم اإلنساف من ٝبيع الفضائل ا٢بسية كا٤بكاـر ا٤بعنوية، فكلكم اي بِب آدـ سوآت يسوؤكم 
إظهارىا كيضركم كشفها، ال يسَبىا إاٌل لباس التقول فهي حصن لكم ٙبصنكم من فًب الشيطاف 

َر الزَّاِد التػَّْقَوى﴾ فتحصنوا هبا  اُكْم ُىَو َوقَِبيُلُو ِمْن َحْيُث ال )ِإنَُّو يَػرَ ،  ُٕٗالبقرة/﴿رَِإفَّ َخيػْ
  .يراقبكم على الٌدكاـ كىو عدكٌّ خفي لئيم خطّب كيبصركم )يَػَراُكْم(إف الشيطاف  تَػَرْونَػُهْم(

ذرٌيتو كجنوده من ا١بهات الٍب ال تبصركنو منها كأيتيكم أبساليب خبيثة ال تفطنوا  )ُىَو َوقَِبيُلُو(
وده دقة ال ٛبيزىا حواس الناس ، ألف اإلنساف ال يرل إالٌ إليها إذ إف ٣ببث مسلكو كخفاء جن
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نفسو من غّب أف يشعر أف كراءه من أيمر ِبلشهوات ارمة الٍب لذاهتا قصّبة كتبعاهتا طويلة ، 
حذركا كيده كمكره ألف العدك إذا أتى من حيث ال ييرل كاف أشد كأخوؼ افهو لكم ِب٤برصاد ف

: أصدقاء ، الذين ال يؤمنوف َأْولَِياَء  اِطَي َأْولَِياَء ِللَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَف()ِإاَّ َجَعْلَنا الشَّيَ كأضر 
ٍا٥ًبىٍا تػىقىعي( ،  يكونوف شياطْب أصدقاء مع إخواهنم الشياطْب من ا١بٌن كاإلنس ك)الطًٌيػيويري عىلىى أىٍشكى

تٌبعوا ا٥بول اسبيلو ك إٌف سنتنا جرت أبف يكوف للشيطاف أنصار للذين أعرضوا عن هللا كضٌلوا عن 
، كأصحاب األجساـ كالبنية الضعيفة لقة، الذين يستجيبوف ٥بم عن رضاأصحاب النفوس الق

يستجيبوف لؤلمراض لعدـ قدرهتم على ا٤بمانعة ، كا٤بومس إذا دعاىا الفاجر العاىر إٔب الفاحشة، 
، يق بو الغوايةوالذي ال تليق بو اْلداية تل ،وىمذا الذي يررض الرْحن تتلقفو الشياطي

كالذم ال ينفعو ا٢بق يضره الباطل ، كالذم ال ينفعو اليقْب يضره الش  ، كال قدرة للشيطاف إالٌ 
على الذين ال يؤمنوف ، ألف من عبد هللا صار ُب ىداية هللا كحصنو فلم يعبد سواه ، فبل كالية 

﴿ِإفَّ ِعَباِدي سلطاف لو عليهم للشيطاف على ا٤بؤمنْب الواعْب ألهٌنم أسلموا زماـ أمورىم  فبل 
كلُّ من يكيد  -ٔ:  رائدة. ِْا٢بجر/لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌف ِإالَّ َمْن اتػَّبَػَعَك ِمْن اْلَغاِويَن﴾ 
: كيف سٌلط هللا الشيطاف  سؤاؿ -ٕللناس ُب ا٣بفاء، كيظهر غّب ما يضمر فهو شيطاف رجيم. 

)ِإاَّ َجَعْلَنا الشََّياِطَي : ُب خاٛبة اآلية اجلوابـ ُب عركقو ؟ على اإلنساف كىو ٯبرم منو ٦برل الدٌ 
﴿َوَمْن يَػْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْْحَِن نُػَقيِّْض َلُو َشْيطَاًا رَػُهَو َلُو َقرِيٌن﴾ كقولو  َأْولَِياَء ِللَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَف(

ٍيدان مىٍن أ.  ّٔالزخرؼ/  ظهرى عىداكىتيوي(ُب غرر ا٢بكم: )أٍكىىن األٍعداء كى
 ﴾ُْلَمَْٙدءِ ؤَظَوٌٌَُُُٕ ػَََِ خَُِّوِ َٓد ٙ ظَؼًٌَََُِْٕٔبٌَِخ كَؼٌَُِخ كَدلَِٙصً هَدٌُُخ ًَـًََْٗد ػََِْْيَد آزَدءََٗد ًَخَُِّوُ ؤََََُٓٗد زِيَد هَُْ بَِّٕ خَُِّوَ ٙ َّإُُُْٓ زِد﴿ - ٕٛ

اصي الكبّبة ا٤بتناىية ُب القبح ،  : ا٤بع الفاحشةالضمّب يعود ٢بزب الشيطاف كمؤيديو ، 
كالطواؼ حوؿ البيت ا٢براـ عراة رجاالن كنساءن . كاف ا٤بشركوف يعملوف جرائم منكرة فإذا سئلوا 

َها آاَبَءَا(ستغراب كالنهي أجابوا عن ىذا الفعل القبيح ، ِبال ىكذا كجدان  )قَاُلوا َوَجْدَا َعَليػْ
رٱبية طبيعية ، كقد أمهلهم هللا ا ، ليعطوا أعما٥بم صفة اتآِبءان يفعلوهنا فقلدانىم فهم أعلم منٌ 

ُٗمَّرُِروَف اْلَمِلَم َعْن َمَواِضِعِو َوَنُسوا َحظًّا ِمَّا ﴿تعأب ، كىذا يعِب رضاه عنهم كىو أمرىم هبا ! 
َْلُْم َوَأْمَلى  الشَّْيطَاُف َسوَّؿَ ﴿رتكابو ! كقولو ا، ككاف تربير الذنب أعظم من  ُّا٤بائدة/﴾ ذُكُِّروا ِبوِ 

ٍنًب ٓت غرر المم،  ّْاألنعاـ/﴿َوزَيََّن َْلُْم الشَّْيطَاُف َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾ ، ِٓدمحم/﴾ َْلُمْ  : )أىٍعظىمي الذ 
 .به أىصىر  عىلىٍيًو عىٍاًمليوي(ًعٍندى هللًا ذىنٍ 

أٌما أىل ا١باىلية ا٢بديثة كقو٥بم نريد العلمانية أم  : )التػ بىجُّحي ًِبٍلمىعىٍاًصٍي أىقٍػبىحي ًمٍن ريكيويهًبىا(ريو ايضاً و 
فصل الٌدين عن السياسة ، كتزعم أهٌنا ٙبسن صنعان ! كىذا مطلب خبيث كلئيم كٱبدع البسطاء ، 
كالذم يفصل الٌدين عن السياسة يريد أف يفصل هللا تعأب عن خلقو ، كيفصل منهجو عن شؤكف 
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﴿َبْ  اتػََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َأْىَواَءُىْم األعمى ببل تفكر كال تدبر تباع ا٢بياة ، إنو ا١بهل كا٥بول كاال
/ِبَغُْيِ ِعْلٍم﴾  من الذم أعلمهم أبمر هللا ذاؾ ؟!  )َواّللَُّ َأَمَرَا ِِبَا(، كأكثر من ذل  قالوا  ِٗالرـك

اُتوا بُػْرَىاَنُمْم ِإْف  ُقْ  ىَ ﴿ٌدعاء ، إٌنكم تفَبكف على هللا الكذب إٌف أكامر هللا كشرائعو ليست ِبال
على هللا سبحانو ، فأعرض  فَباءحتجوا أبمرين : تقليد اآلِبء كاالا،  ُُُالبقرة/﴾ ُكنُتْم َصاِدِقيَ 

قل إٌف هللا منزٌه عن   )ُقْ  ِإفَّ اّللََّ ال أيَُْمُر اِبْلَفْحَشاِء(عن جواب األكؿ لظهور فساده ، كرٌد الثا٘ب 
 )أَتَػُقوُلوَف َعَلى اّللَِّ َما ال تَػْعَلُموَف(ائح األفعاؿ كمساكئ ا٣بصاؿ كلًٌ نقص ال أيمر عباده بقب

لئلنكار كالتوبيخ أم أتكذبوف على هللا كتنسبوف إليو القبيح دكف علم كالحجة ؟ إنو  االستفهاـك 
َكَذبُوا   ﴿َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة تَػَرى الَِّذينَ ات كمن أكرب الكبائر فَباءكقح كغيب كىو من أقبح اال افَباء

: )مىٍن زىعىمى أىف  ا٣بٍىيػٍرى كىالش ر  )يعود(  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  َٔالزمر/َعَلى اّللَِّ ُوُجوُىُهْم ُمْسَودٌَّة﴾ 
ئىًة هللًا  اٍنىوي فػىقىٍد كىذىبى عىلىى هللًا تػىعىٍأبى ، مىٍن زىعىمى أىف  ا٣بٍىيػٍرى كىالش ر  ًبغىٍّبً مىًشيػٍ فػىقىدى أىٍخرىجى هللاى ًإلىٍيًو سيٍبحى

ان ، كىالى يىٍستػىٍيًقني أىف   وعنو )ع(، ٖٗ/ٖا٤بيزافًمٍن سيٍلطىاٍنًًو(  : )الى يىٍستػىٍيًقني اٍلقىٍلبي أىف  ا٢بٍىق  ِبىًٍطله أىبىدى
ان(  من ، ككم  ِْالبقرة/﴾ َوال تَػْلِبُسوا اْلَقَّ اِبْلَباِط ِ ﴿، كقولو ٖٓصَٕالبحاراٍلبىٍاًطلى حىقٌّ أىبىدى

نطلت على البسطاء ، كلو أف ا٢بق ٚبلص من لبس الباطل ٓب اضبللة خبيثة طليت ِبلطيب ف
 يكن إختبلؼ كٓب ٙبصل شبهات تضلُّ الٌناس عن سبيل هللا .

 ﴾ًََٔد زًََؤًَُْْ ظَؼٌُيًَُٕهَُْ ؤَََُٓ ََزِِّ زِدُْو٣ِِْٕ ًَؤَهٌُِْٔخ ًُـٌُىٌَُْْ ػِنًَْ ًَُِّ َْٕٓفًٍِ ًَخيْػٌُهُ ُٓىِِِْٝنيَ َُوُ خًَُِّّٖ ﴿ - ٜٕ
عتداؿ ُب ٝبيع األمور كىو الوسط بْب ، كىو اال االستقامةِبلعدؿ ك )ُقْ  َأَمَر َرّبِّ اِبْلِقْسِط( 

﴿َوَأمَّا اإلفراط كالتفريط كيشمل كٌل جديد كمفيد ، كالقاسط من أيخذ قسط غّبه كىو جور 
﴿ِإفَّ ، كاإلقساط من يعطي قسط غّبه كىو عدؿ  ُٓ/ا١بناْلَقاِسُطوَف َرَمانُوا جِلََهنََّم َحطَبًا﴾ 

، كالعدؿ ىو اإلنصاؼ ُب األمور كلها حٌب ال يظلم الناس  ٗا٢بجرات/اّللََّ ٗمُِب  اْلُمْقِسِطَي﴾ 
نىٍاءي اٍلعىٍيشً  ،كىتىطىوُّري ا٢بٍىيىٍاةً  (بعضهم بعضان ك)اٍلعىٍدؿي أىسىٍاسي اٍلميٍل ً  )َوَأِقيُموا ، كىٝبىىٍاؿي اإًلٲٍبىٍافً  ،كىىى

سم مكاف السجود أم أقيموا الصبلة عنٌد كٌل مسجد ، ا: املسجد  ُوُجوَىُمْم ِعْنَد ُك ِّ َمْسِجٍد(
كىذا توسيعه لدكر ا٤بسجد كرسالتو ليشمل كٌل مكاف فيو عبادة حٌب يشمل ا٢بياة كٌلها . كىي 

ن شؤكف ا٢بياة . كإقامة نعزاؿ ، كتعارض أيضان فكرة فصل ا٤بسجد مرؤية تعارض الرىبانية كاال
لتفات إٔب أحد غّبه ُب أم مكاف تعبدكف هللا فيو كتسجدكف االوجوه إليو سبحانو كحده دكف 

اٍ  ان  ،إليو . )فػىتػىوىج هيويٍا ًإٔبى كىٍجوو كىٍاًحدو كىفىٍاىيٍم اٍلويجيويهى كيل هى ـى  كىفىٍاىيٍم ا٥ٍبيمي   (ًلوىٍجًو هللاً )كىٙبىىم ليويٍا ٮبى ان كىٍاًحدى وي
ٍا( كإدعوه كحده مباشرة من دكف كسائط مع إخبلص العبادة  كحضور القلب كصرؼ كل  كيل هى

يَن(شاغل يشغل  عن العبادة    )َواْدُعوُه ُُمِْلِصَي َلُو الدِّ
يُن اْْلَاِلُص﴾  عىمىًل( : )أىٍخًلٍص قػىٍلبى ى يىٍكًف ى اٍلقىًليلي ًمنى الٍ عن النيب )ص(،  ِالزمر/﴿َأال ّلِلَِّ الدِّ

نقطاع العبادة  عن غّبه، كىذا ىو الذم التخلص من ٝبيع أنواع الشرؾ ِب ُٕٓ/ّٕالبحار
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فىمىٍن كىٌَب ،  (دىًقٍيقه ))الص بلةي ًميزىافه  عن اإلماـ علي )ع(، يعطي الصبلة ٜبرهتا ا٤بطلوبة منها ألف
) ليكوف التطبيق العملي  قَبف الدعاء ِبلصبلة كجاء بعدىااك٥بذا  ،ِْٔ/ْٖالبحار إٍستػىٍوَبى

)َكَما َبَدَأُكْم كاألخبلقي مع الناس كلتكوف ا٢بياة كلها عبادة، كىذا ا٤بعُب ا٢بركي للعبادة 
، تعودكف إٔب هللا تعأب للجزاء كتعودكف من األرض فرادل ال ٛبلكوف شيئان  كما بدأكم  تَػُعوُدوَف(

كم قادره على إعادتو ، بل اإلعادة إٔب األرض فرادل ال ٛبلكوف شيئان ، فالقادر على بدء خلق
 ٓت الديثأىوف من البدء عقبلن ، لذل  شب و اإلعادة ِبإلبداء تقريران إلمكاهنا كالقدرة عليها. 

ٍرءى عىلىى مىا مىاتى عىلىٍيًو(  ُتُموَا رُػَراَدى َكَما َخَلْقَناُكْم  ِِِْٕكنز العماؿ خرب)يػيبػٍعىثي اٍلمى ﴿َوَلَقْد ِجئػْ
 )ًإن كيٍم ٙبيٍشىريكيفى ًإٔبى هللًا حيفىٍاةن عيرىاٍةن عيٍزالن )غّب ٨بتونْب( :عن النيب )ص(، ْٗاألنعاـ/ٍة﴾ َأوََّؿ َمرَّ 

َنا ِإاَّ ُكنَّا رَاِعِلَي﴾  . ُٖ/ِنور الثقلْب( َُْاألنبياء/﴿َكَما َبَدْأَا َأوََّؿ َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعداً َعَليػْ
َُصُ بَِّٗيُْْ خظَّىًٍَُخ خََُّْٙد٤ِنيَ ؤًََُِْْدءَ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ ًََّمَْٕسٌَُٕ ؤََّٗيُْْ ُٓيْعًَُكَُِّودً ىًٍََ ًَكَُِّودً لَ﴿ - ٖٓ  ﴾ًَٕنَّ ػََِْْيِْْ خ١َُّٚ

﴿َوَمْن يُػْؤِمْن اِبّللَِّ يَػْهِد  االستقامة( كالذم يهيدىم هللا الذين رغبوا ُب ا٥بداية ك )َررِيقًا َىَدى
َحقَّ  )َوَررِيقًا َحقَّ َعَلْيِهْم الضَّبلَلُة( ُٕدمحم/﴿َوالَِّذيَن اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدى﴾  ، ُُالتغابن/قَػْلَبُو﴾ 

ُ : أكجب، كىم الذين أعرضوا عن ا٥بدل كزاغوا عنو إٔب الضبلؿ كالفساد  ﴿رَػَلمَّا زَاُغوا َأزَاَغ اّللَّ
على الصراع بْب ا٥بدل كالضبلؿ ٫برفوا ، كىكذا قامت ا٢بياة ا:  زَاُغوا،  ٓالصف/قُػُلوبَػُهْم﴾ 

(كالذين ال تنفعهم ا٥بداية تضٌرىم الضبللة  ىذا تعليل  )ِإنػَُّهْم اَّتََُّذوا الشََّياِطَي َأْولَِياَء ِمْن ُدوِف اّللَِّ
ٚبذكا الشياطْب من اإلنس كا١بن أكلياء أم نصراء من اللفريق الذين حقت عليهم الضبللة أم 

، ْا٢بج/﴿ُكِتَب َعَلْيِو أَنَُّو َمْن تَػَوالَُّه رَأَنَُّو ُيِضل ُو﴾ د ضلوا ضبلالن بعيدان دكف هللا يتولوف أمورىم فق
ستقامة ُب سلوكهم كعاشوا ُب ايظنوف أهنم على بصّبة ُب عملهم ك  )َوَٗمَْسُبوَف أَنػَُّهْم ُمْهَتُدوَف(

إٲباهنم كأغلقوا أ٠باعهم عن  دنيا اآلماؿ كاألحبلـ ، كأيقنوا أبنٌو ال دين إاٌل دينهم كال إٲباف إالٌ 
﴿ُقْ  َىْ  نُػنَػبُِّئُمْم اِبأَلْخَسرِيَن ،  ٖفاطر/﴿َأَرَمْن زُيَِّن َلُو ُسوُء َعَمِلِو رَػَرآُه َحَسنًا﴾ الرأم اآلخر، 

نْػَيا َوُىْم َٗمَْسُبوَف أَنػَُّهْم ُٗمِْسُنوَف صُ  -َُّالكهف/ْنعًا﴾ َأْعَمااًل ، الَِّذيَن َض َّ َسْعيُػُهْم ٓت اْلََياِة الد 
، كىكذا تنقلب ا٤بقاييس الصحيحة عند ىؤالء ، فتصوركا الفساد تقدمان كشطارة كا٥بداية َُْ
 .كاألخبلؽ رجعية كسذاجة االستقامةك 

ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي  ٓت غرر المم اٍيىةي تىًلٍيقي ًبًو اٍلًغوىاٍيىةي،  ()اٍلمى  -ٔ: ئدةراكىال ًذٍم الى تىًلٍيقي ًبًو ا٥بًٍدى
ا٥بدل كالضبلؿ راجعاف لئلنساف ، فا٥بداية ٙبصل بفضل هللا كالضبلؿ ٖبذالف اإلنساف لنفسو. 

من بذؿ جهده ُب البحث عن ا٢بق كا٢بقيقة ٌٍب إتٌبع ما ظهر لو أنٌو ا٢بق ٕبسب ما كصلت  -ٕ
يكوف معذكران  إليو طاقتو، ككاف ٨بالفان ُب شيء منو ٤با ُب القرآف ، ال يدخل ُب مدلوؿ اآلية ، بل

 عند هللا. 
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 ﴾َّد زَنِِ آيََّ وًٍُُخ ِِّنَعٌَُْْ ػِنًَْ ًَُِّ َْٕٓفًٍِ ًًٌَُُِخ ًَخَُْ٘زٌُخ ًَٙ ظُُِْٕكٌُخ بَِّٗوُ ٙ ُّمِرُّ خُُُِْْٕٔكِنيَ﴿ – ٖٔ
الزينة على إطبلؽ معناىا ما يربز ٝباؿ الشيء أك الشخص ، كتشمل الزينة ا٤بادية كا٤بعنوية ، 

كالباطنية ، زينة الشكل كا٤بضموف ، زينة القوؿ كالعمل ، زينة النظافة كا١بماؿ ، زينة الظاىرية 
التصرؼ كحسن األخبلؽ كالثياب ا٢بسنة، كىو إغراء ِبلتنعم كإظهار نعم هللا كالتجمل هبا كأخذ 

َحدِّْث﴾ ﴿َوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك رَ حاجة النفس منها فإٌف هللا ٰببُّ أف يرل أثر نعمو على عبده 
عَباؼ بو كعدـ تربيره ، كمن الزينة سَب العورات كهتذيب النفس كمعا١بة ا٣بطأ كاال ُُالضحى/

كحسن السّبة كٝباؿ ا٤بعاشرة ، ٩با ٯبعل ُب كياف ا٤بؤمن الوقار كا١بماؿ كا٥بيبة كاإلجبلؿ للعبادة 
نظيفة عند كٌل صبلة أك لبسوا أثواِبن طاىرة كفاخرة ك ا: املعىنكا٤بساجد كحسن تصرفات ا٤بصلْب. 

، ُب أم مسجد حيث ٯبتمع الناس فبل ينفر بعضهم  ْا٤بدثر/﴾ َوثَِياَبَك َرَطهِّرْ ﴿طواؼ أك عبادة 
من ريح بعض كمنظره ، ككأنٌو يقوؿ إٌف مبلبس العبادة ٚبتلف عن مبلبس العمل كالشغل ، كال 

قبحو ، كخّب لباس كل زماف تلبس ا٤بشهور ُب حسنو أم لباس ا٣بيبلء ، كال لباس ا٤بشهور ُب 
ٍاؿى عن اإلماـ السن )ع(لباس أىلو  بُّ ا١بٍىمى ٍيله ٰبًي ٍ كقرأ اآلية( ،  ،: )ًإف  هللاى ٝبًى )وَُكُلوا فىأى٘بىىم لي ًلرىيبًٌ

ما تشتهوف )وَُكُلوا َواْشَربُوا( ُب األكل كالشرب ٗبا يضر ِبلنفس كا٤باؿ أم  َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِروا(
عن النيب  كف من دكف ٚبمة ، ألٌف الٌتخمة تزيل الفطنة ، كتسقم البدف كمكسلة عن العبادةكتستلذ
( )ص( ٍا ًإٍشتػىهىٍيتى : )ًإ٭ب ىٍا عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ْٔٓتنبيو ا٣بواطرص : )ًإف  ًمنى الس رىًؼ أىٍف أتىٍكيلى كىل مى

ٍاؿى كىأىضىر  ِبً  ًف( اإًلٍسرىٍاؼي ُبٍ مىٍا أىتٍػلىفى اٍلمى حملو، كل ، كل الطعاـ ليحمل  ال لتَّّ/ٕٓالبحارٍلبىدى
خركج عن حدًٌ اإلعتداؿ  اإلسراؼ ،، فكم من أكلة منعت أكبلتالطعاـ للقوة ال للشهوة
 .كزايدة عن القدر الكاُب

: كلمة جامعة كل تطٌرؼ كإفراط ُب الكٌمية كالكيفية ُب كٌل شيء ، فإف اإلسراؼ واإلسراؼ
يػٍرى ُبٍ الس رىؼً  يفسد النعمة كيزيل ٓت غرر  ُٗٔ/ٕٕالبحاركىالى سىرىؼى ُبٍ ا٣بٍىٍّبً(  ،الربكة )كالى خى

ـه ُبٍ كيلًٌ شىٍيءو المم ًإال  ُبٍ أىفٍػعىٍاًؿ اٍلربًٌ(، إٌف هللا خالق األكل كالشرب ككل  ،: )اإًلٍسرىٍاؼي مىٍذميوي
﴾ ّتَّ لَُتْسأَُلنَّ يَػْوَمِئٍذ َعْن النَِّعيمِ ﴿كقولو الطيبات فبل تسرفوا فيها كال تبذركىا ألنكم تسألوف عنها  

رِيَن َكانُوا ِإْخَواَف الشََّياِطِي﴾ ،  ٖالتكاثر/ : ىو الذم ينفق ا٤باؿ  واملبذر،  ِٕاإلسراء/﴿ِإفَّ اْلُمَبذِّ
 ُب غّب موضعو، كا٤ببذركف ىم ا٤بسرفوف كىم أتباع الشياطْب ألهنم سلكوا طريقو ا٤بكركه عند هللا ،
كاإلسراؼ عدـ تقدير النعمة ، كالذم ال يقدر النعمة ال يقدر ا٤بنعم ، لذل  يعاقب هللا على 

ا٤بتجاكزين حدكد هللا فيما  )ِإنَُّو ال ٗمُِب  اْلُمْسرِِرَي(اإلسراؼ ٗبقدار ما ينشأ عنو مضار كمفاسد 
الطبيعية كاألنظمة  أحل كحٌرـ أم يبغض ا٤بسرفْب ، ألهنم خالفوا سنن الفطرة كخالفوا القواعد
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: )ًإٍجًلٍس ًإٔبى الط عىاٍـً كىأىٍنتى تىٍشتىًهٍي ، كىقيٍم ًمنى الط عىاٍـً كىأىٍنتى تىٍشتىًهٍي(  ٓت الديثالطبية الصحية ، 
 .َِٗ/ِٔالبحار
هَُْ ىَِِ ٍََُِِِّّٖ آَٓنٌُخ كِِ خُْمََْدشِ خًَُُّْْٗد وَدَُِٝصً ٌََّّْ خُْوَِْدَٓصِ هَُْ َْٖٓ لَََُّّ ِِّنَصَ خَُِّوِ خَُّعِِ ؤَوَُْؾَ ُِؼِسَديِهِ ًَخ٥َُِّّْسَدضِ ِْٖٓ خُُِِّْمِ ﴿ - ٕٖ

 ﴾ًٍََُِيَ ُٗلََُِّٝ خَّٓدضِ ُِوٌٍَّْ َّؼٌََُِْٕٔ
: على إطبلؽ معناىا كِشوؿ  الزينةلئلنكار كالتوبيخ ٗبعُب ا٤ببالغة ُب نفي التحرٙب ،  االستفهاـك 

لمية كا٣بيلقية كالظاىرية كالباطنية .. إْب ، كإضافة الزينة إٔب هللا ألنٌو مغزاىا ا٤بادية كا٤بعنوية كالع
، على الزينة كا٢باجة إٔب الطٌيباتأخرجها من خزائن ألطافو كحقائق أعطافو ، كقد ساكل ا٢باجة 

(بل قٌدـ  . ا٤بعُب : قل افة الزينة العامة ُب حياة اإلنسألٮبي )الطَّيَِّباِت ِمْن الرِّْزِؽ(على  )زِيَنَة اّللَِّ
ألكلئ  الذين ٰبسبوف أف ٙبرٙب أنواع الزينة كالتزين كالتجٌمل فإهنا ليست ٧بٌرمة، فتحرٙب شيء أك 

ُلَوُىْم أَيػ ُهْم َأْحَسُن ﴿ٙبليلو ال يكوف إاٌل بشرع هللا تعأب  ِإاَّ َجَعْلَنا َما َعَلى اأَلْرِض زِيَنًة َْلَا لِنَػبػْ
أف خالقها ٝبيل ٱبلق ا١بماؿ كٰببو كيدعو إليو ، فإف إجتناب  ، كتدؿ على ٕالكهف/﴾ َعَمبلً 

ئىان  يػٍ ًٍل ى شى كىلىًكن   ،الزينة كاإلعراض عن الطيبات ٕبجة الزىد فهذا ليس بزىد )لىٍيسى الزٍُّىدي أىٍف الى ٛبى
ًٍلكى ى شىٍيءه  ساف الفرد كاجملتمع ، إال  هللاى. كالزينة ضركرية لئلن ، ِِٗ/ٗميزاف ا٢بكمة( الزٍُّىدى أىٍف الى ٲبى

من حٌرـ عليكم توفّب ا٢باجات الضركرية كالكمالية كا١بسدية كالنفسية من مسكن كملبس كأاثث 
ككسائط نقل .. إْب فبل تكوف حرامان كقد خلقها هللا كىٌيء أسباهبا كسٌهل صناعتها كخلق موادىا 

َناَىا َعَلْيِهمْ َوَرْىَبانِيًَّة ﴿األكلية كظهورىا لعباده كىذا خبلؼ للرىبانية   ِٕا٢بديد/﴾ ابْػَتَدُعوَىاَما َكتَػبػْ
كالطيبات على إطبلقها طعامان كشراِبن كمتاعان من ملبس كمركب ككٌل ما  ، )َوالطَّيَِّباِت ِمْن الرِّْزِؽ(

كٌل الطٌيبات س، كفيو داللة على أٌف األصل ُب  طاب من حبلؿ كىي ما تبلئم الطبائع كتنفع النا
فيها هني، كمن الذم ٰبـر ما أحلو هللا ؟ كجعل هللا ىذه الطيبات لعباده اإلِبحة حٌب يرد 

نْػَيا َخاِلَصًة يَػْوـَ ليستعينوا هبا على عبادتو سبحانو كنفع عباده  )ُقْ  ِىَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ٓت اْلََياِة الد 
يها الكفار كستكوف ىذه الزينة كالطيبات ُب الدنيا ٨بلوقة للمؤمنْب كإف شاركهم ف اْلِقَياَمِة(

خالصة ٥بم يـو القيامة ال يشركهم فيها أحد ال تليق بو ا١بٌنة ، ألف هللا حر ـ ا١بنة على الكافرين 
ُ  اآلََيِت ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموَف( كذل  نوض ح اآلايت التشريعية لقـو يتدبركف حكمة هللا   )َكَذِلَك نُػَفصِّ
 كيفقهوف تشريعو ُب ا٢ببلؿ كا٢براـ. 

ًتًو عىلىى عىٍبًدًه( نيب )ص(عن ال بُّ أىٍف يػىرىل أىثػىرى نًٍعمى عن اإلماـ ، ِٗٓ/َُصحيح الَبمذم: )ًإف  هللاى ٰبًي
ًة هللًا كى  الصادؽ )ع( ًبٍيبي هللًا ٧بيىدًٌاثىن بًًنٍعمى ًإذىاٍ : )ًإذىٍا أىنٍػعىمى هللاي عىلىى عىٍبًدًه بًًنٍعمىةو فىظىهىرىٍت عىلىٍيًو ٠بيًٌيى حى

ًة هللًا( أىنٍػعىمى  ٍر عىلىٍيًو ٠بيًٌيى بىًغٍيضي هللًا ميكىذًٌِبىن بًًنٍعمى ، ّْٖ/ٔفركع الكاُب هللاي عىلىى عىٍبًدًه بًًنٍعمىةو فػىلىٍم تىٍظهى
( لٌ : )ًإف  ًمنى الس رىًؼ أىٍف أتىٍكيلى كي  وعنو )ص(،  ُُالضحى/﴿َوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك َرَحدِّْث﴾  ٍا ًإٍشتػىهىٍيتى مى



 19الثامن                           / اجلزء ٕٙٓ/ ممية/ عدد آَيهتا  ٚعراؼ / سورة األرآِف اْلُمَيسَّرَوعُي القُ  
 

اٍ ٓت غرر المم، ْٔٓا٣بواطر صتنبيو  عن ، فى ٮبىُّوي فػىٍرجيوي كىبىٍطنيوي(: )أىبٍػعىدي مىٍا يىكيويفي اٍلعىٍبدي ًمنى هللًا ًإذىاٍ كى
يػُّنىٍا  )ُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِروا(: )ٝبىىعى هللاي الطًٌب  كيلُّوي ُبٍ ًنٍصًف آيىةو  اإلماـ السجاد )ع( كىٝبىىعى نػىبػٍ

ٍاًء كىا٢بًٍٍميىةي رىٍأسي كيلًٌ دىكىٍاءو كىًإٍعًط كيل  بىدىفو مىٍا عىو ٍدتىوي(()ص( الطًٌ  ةي بػىٍيتي الد  ًعدى ٦بمع  ب  ُبٍ قػىٍولًًو: )اٍلمى
ٚبصيص ا٤بؤمنْب ِبلذكر ألهٌنم يقٌدركف النعم الطٌيبة  )ِىَي ِللَِّذيَن آَمُنوا( -ٔرائدة: . ُّْ/ْالبياف

ا٤بؤمنْب فبل يفرقوف بْب الطٌيب كا٣ببيث )ا٢براـ( إذ ال دين ٥بم ٰبجزىم كيشكركف ا٤بنعم، أٌما غّب 
( -ٕعن ا٣ببيث.  ـَ زِيَنَة اّللَِّ : من ٲبنعكم عن طلب ٓت املعىن العرراين لآلية  )ُقْ  َمْن َحرَّ

الكماالت كالكرامات كا٤بقامات ٣بواص عباده؟ فمن تصٌدل لطلبها كسعى سعيها ا٤بناسب 
ٍاًت( فإف حٌب : رر الممٓت غفيصل إليها  ٍاىىدى )ذىٍركىةي اٍلغىٍاايىًٍت الى يػىنىٍا٥بيىٍا ًإال  ذىكيكي التػ ٍهًذٍيًب كىاٍلميجى

الزينة غريزة إنسانية تفتح آفاؽ جديدة كمفيدة ُب ا٢بياة كمعرفة سنن هللا كآايتو ُب الكوف 
 كالكائنات . 

د ظَيََُ ِٓنْيَد ًََٓد ز٥َََٖ ًَخِٗؼَْْ ًَخُْسَـَِْ زِـَُِْْ خُْمَنِّ ًَؤَْٕ ظًٌُُُِْٙخ زِدَُِّوِ َٓد َُْْ ُّنٍَِّّْ زِوِ هَُْ بََِّٗٔد لَََُّّ ََزِِّ خُْلٌََخلَِٗ َٓ﴿ - ٖٖ

 ﴾٥َُِْٔدٗدً ًَؤَْٕ ظَوٌٌُُُخ ػَََِ خَُِّوِ َٓد ٙ ظَؼٌََُِْٕٔ
) ـَ َرّبِّ َا َحرَّ ن شديد الضرر كا٣بطر على نفس ستة أنواع من الكبائر كا٣ببائث ٤با ٥با م )ُقْ  ِإٔمَّ

)اْلَفَواِحَش َما ،  ٔ٘ٔاألنعاـ/الفرد كاألمة ، إهٌنا تعرقل مسّبة التكامل اإلنسا٘ب ، كتقٌدـ ُب 
َها( الفواحش الظاىرة كالباطنة السرية كالعلنية ، الٍب يقبح فعلها لدل أىل الفطرة  ِ-ُ َظَهَر ِمنػْ

الٍب )َوَما َبَطَن( إٚباذ الصاحبات ُب السر كالعبلنية ، السليمة كالعقوؿ الراجحة كالزان كاللواط ك 
تتعٌلق ٕبركات القلوب كالكربايء كالعجب كالرايء كالنفاؽ كا٢بسد كا٢بقد كاللـؤ كا٣ببث كغّبىا ، 

) واإلّت حٌرـ كل ما يؤدم إٔب اإلٍب كا٤بعاصي من قوؿ أك فعل ،  -ّ، )َواإِلّْتَ َواْلبَػْغَي ِبَغُْيِ اْلَقِّ
ـو كاسع لكٌل صغّبة ككبّبة من كٌل ذنب كالذم يعمل على إ٫بطاط اإلنساف ُب نفسو : مفه

كاإلعتداء على حدكد  )َواْلبَػْغَي( -ْكغّبه ، كيعمل ذلٌة كىواانن كسقوطان كشرب ا٣بمر كالقمار ، 
ًتلى ًبًو( )مىٍن سىل  سىٍيفى اٍلبػىٍغًي قي  عن اإلماـ علي )ع(، هللا كاإلعتداء على حقوؽ الناس كىو الظلم

، ُٕٗالتفسّب ا٤ببْب ص( بًٍئسى الز ادي ًإٔبى اٍلمىعىاًد اٍلعيٍدكىافي عىلىى اٍلًعبىادً ) ٓت هنج الببلغة، ُُِ/ٕٕالبحار
 .: حجة قاطعة تؤثر ُب النفس ا٤بفكرة كتقنعها ُسْلطَااً  )َوَأْف ُتْشرُِكوا اِبّللَِّ َما ََلْ يُػنَػزِّْؿ ِبِو ُسْلطَااً(

أك  ان جلي ان لوا  شركاء ُب عبادتو بدكف حجة قاطعة كبرىاف ساطع سواء أكاف شرككأف ٘بع -ٓ
﴾ َوال ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة رَبِِّو َأَحداً ﴿، أم شرؾ ُب العقيدة أك ُب العمل أك ُب الٌدعاء  ان خفي ان شرك

اانن على ، كالشرؾ أقبح الفواحش كرأس الكبائر ، ك٠بيت ا٢بجة سلطاانن ألف ٥با سلط َُُالكهف/
َوَمْن َيْدُع َمَع اّللَِّ ِإَْلاً آَخَر ﴿العقوؿ فتزيل الشكوؾ كتثٌبت اليقْب ُب القلوب كتنشرح ٥با الصدكر 

َا ِحَسابُُو ِعْنَد رَبِّوِ  ، )َوَأْف تَػُقوُلوا َعَلى اّللَِّ َما ال تَػْعَلُموَف( ، ُُٕا٤بؤمنوف/﴾ ال بُػْرَىاَف َلُو ِبِو رَِإٔمَّ
بتداع ُب الدين على هللا ُب التحليل كالتحرٙب ، كىو اال فَباء بغّبعلم ، كاالالقوؿ على هللا -ٔ
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)أىٍجرىؤيكيٍم عىلىى اٍلفىتػٍوىل أىٍجرىؤيكيٍم عىلىى الن ٍاًر(  عن النيب )ص(ا٢بق ِبلرأم كالفتول بغّب علم 
ـٌ لِتَػْفتَػُروا  ﴿َوال تَػُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسنَػُتُمْم اْلَمِذَب َىَذاكقولو  ُِّ/ِالبحار َحبلٌؿ َوَىَذا َحَرا

(.  ُُٔالنحل/َعَلى اّللَِّ اْلَمِذَب﴾  كالبغي ال يكوف ِب٢بق ، كأفرده  رائدة: )َواْلبَػْغَي ِبَغُْيِ اْلَقِّ
 ِبلذكر مع دخولو ُب اإلٍب للمبالغة ُب الزجر عنو كعدـ التقٌرب منو .

 ﴾ـَُِيُْْ ٙ َّْٕعَإْوًَُُِٕ َٔدػَصً ًَٙ َّْٕعَوًًٌٌَََُُُِِِّْٕٓ ؤَُّٓصٍ ؤَـٌََ كَةٌَِخ ـَدءَ ؤَ﴿ - ٖٗ
متداد ا٢بياة ، اإهٌنا حقيقة مؤثرة ٙبٌرؾ أكاتر القلوب كتوقظ النفوس فبل يغٌرىا )َوِلُم ِّ أُمٍَّة َأَجٌ ( 

فما داـ األجل مقٌدر ، ككل مقٌدر كائن ، ككٌل كائن آتو ، ككلُّ آتو قريب ، ككلُّ قريبو كاد أف 
: ىناؾ أجل لكل فرد كىناؾ املعىن .  ٕ-ٔا٤بعارج/﴾ ِإنػَُّهْم يَػَرْونَُو بَِعيدًا ، َونَػَراُه َقرِيباً ﴿ف يكو 

أجل لكل أمة كٝباعة ك٦بتمع كلكٌل دكلة كحزب كحضارة، كمنهم ا٤بشركوف كا٤بلحدكف ٥بم أجل 
ة لعٌزىا كسعادهتا ُب معٌْب ُب ا٢بياة، كلكٌل جيل من الناس لو أجل معٌْب كحياة مقٌدرة كهنضة معين

نفسها كبْب األمم، كىذا ٧بٌدد بقواعد السنن التأرٱبية ، كعوامل الرقي كالنهضة ا٢بضارية ، ٍبٌ 
ا٤بوت اٌدد الثابت ُب كقتو كمكانو ا٤بعينْب ، كىو األمد ا٤بقٌدر لقوهتا ُب األرض كعزهتا 

٤برسـو الثابت الذم ال يتقٌدـ كال كإستخبلفها ٍب تستوُب رزقها فنقطع حياهتا ِب٤بوت التدرٯبي ا
يتأخر ، كىذا األجل ا١بماعي كإف عرفت أسبابو كلكن هللا يعلم ٙبديده ٗبا أكجد لو من األسباب 

)رَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُروَف الٍب تنتهي ٗبسبباهتا كِب٤بقدمات الٍب تَبتب عليها نتائجها 
اعة لغة : أقل مدة من الزمن فإهٌنا مثل ُب غاية القٌلة فإذا جاء األجل الس َساَعًة َوال َيْستَػْقِدُموَف(

أم قرب عمي البصر كذيىل البشر كإستسلمت النفوس ، فبل ٰبصل شيء خبلؼ ما ىو 
مكتوب ك٧بدد أم فإذا جاء كقت ىبلكهم التدرٯبي ا٤بقٌدر ٥بم ال يتأخر عنهم ٢بظة من الزمن 

﴿وََكَذِلَك َأْخُذ رَبَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِىَي ،  ّٖالرعد/﴾ ِكَتابٌ ِلُم ِّ َأَجٍ   ﴿كال يتقٌدـ كقولو 
ًنٍْبى ٍبي  تػيعىدُّ الشُّهيويٍر ٍبي   عن اإلماـ الصادؽ )ع(، َُِىود/ظَاِلَمٌة ِإفَّ َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديٌد﴾  : )تػيعىدُّ السًٌ
كىكذا نرل كيف زالت  ِْٖ/ّكنز الدقائق..(  َجاَء َأَجُلُهمْ  رَِإَذاتػيعىدُّ األىاي ٍـي ٍبي  تػيعىدُّ النػ فىسى ، 

حضارة ِببل كالفراعنة كقـو سبأ كالفرس كالرـك كالعرب كالَبؾ كغّبىم ٩بٌن سلب ملكهم كٌلو أك 
حتبلؿ للحياة ابعضو .. فعلينا أف نعرؼ كيف تنهض ا٢بضارات ككيف تنهار؟ ال بقاء ألحد كال 

ـُ من أحد  ﴿َوتِْلَك اْلُقَرى َأْىَلْمَناُىْم َلمَّا ، َُْآؿ عمراف/نَُداِوُْلَا بَػْيَ النَّاِس﴾  ﴿َوتِْلَك اأَلَيَّ
 . ٗٓالكهف/ظََلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِمِهْم َمْوِعدًا﴾ 

لكٌل شيء أجله مقٌدر )ِبلعمر الطبيعي( كىناؾ أجله ٧بتـو اثبت ، كأجل ٨برـك )معٌلق رائدة: 
: ُب اآلية عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ِاألنعاـ/﴾ َأَجبًل َوَأَجٌ  ُمَسمًّى ِعْنَدهُ َقَضى ﴿أك متغٌّب( كقولو 

ـي ًمٍنوي مىٍا شىٍاءى كىيػيٌؤخ ري ًمٍنوي مىٍا شىٍاءى ، كىأىم ا األىجى  لي )األىجىلي غىيػٍري ميسىم ى )ا٤بتغٌّب( مىٍوقػيويؼه يػيقىد 
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ٍا ُب قىاًٍبٍل  الثابت( فػىهيوى ال ًذٍم يػىٍنزًؿي )اٍلميسىم ى عنده  لىًة اٍلقىٍدًر ًإٔبى ًمٍثًلهى ٩ب ٍا ييرًٍيدي أىٍف يىكيويفى ًمٍن لىيػٍ
ًل ى قػىٍوليوي  : وعنو )ع(، ُّٗ/ٓالبحار()رَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُروَف َساَعًة َوال َيْستَػْقِدُموَف( فىذى

ٍا٥ًبًٍم()يىًعيشي الن ٍاسي إبًًٍحساهًنًم أىٍكثػىري ٩ب ٍا يىعً  نػيويهًبًٍم أىٍكثػىرى ٩ب ا ٲبىيويتػيويفى آًبجى  يشيويفى أبًىٍعمارًىٍم، كىٲبىيويتػيويفى ًبذي
: وٓت غرر المم ، َِٓ/َٕالبحار )مىٍن حىسينى ًبرُّهي أبًىٍىًل بػىٍيًتًو زًٍيدى ُبٍ عيميرًًه(: وعنو )ع(، ا٤بصدر السابق

 ، ) ٍاؿي قىًة تػيٍفسىٍح اآلجى : )مىٍن سىر هي أىٍف يػيٍبسىطى لىوي ُبٍ رًٍزًقًو كىيػيٍنسىأى لىوي )يؤخر( ُبٍ  نيب )ص(عن ال)ًِبلص دى
ًلًو فػىٍليىًصٍل رىًٞبىوي(  : ٙبسْب كسائل ا٤بعيشة  من أسباب قّلة الوريات ٓت األمم. ٖٗصْٕالبحارأىجى

ٙبصي دائمان عتداؿ فيها ، كتوقي األمراض ، كاألمم ا٢بضارية العا٤بة بسنن الصحة كالسقم كاال
عدد ا٤برضى كا٤بوتى كتضع نسبان حسابية تعرؼ هبا متوسط اآلجاؿ ُب كلٌو منها، فعلى األفراد 

 كاألمم أف تستثمر عمرىا للقياـ ٗبقتضى خبلفة هللا ُب األرض .
وََ ًَؤََِْٜكَ كَٚ وٌَْفٌ ػََِْْيِْْ ًَٙ ىُْْ َّد زَنِِ آيََّ بَِّٓد َّإْظَِْنٌَُّْْ ٌََُُٔ ِٓنٌُْْْ َّوٌَُُّٕٝ ػٌََُِْْْْ آَّدظِِ كََْٖٔ خظَّ﴿- ٖ٘

 ﴾َّمٌََُّْٕٗ
: إف ٯبيئكم رسلي الذين أرسلت  املعىنا٣بطاب لكل بِب آدـ كٝبيع األمم ُب العآب البشرم ، 

يبينوف لكم األحكاـ كالشرائع كفلسفة ا٢بياة )يَػُقص وَف َعَلْيُمْم آََيِت( إليكم برساالت ىدل كنور 
﴿لئبلَّ َيُموَف ِللنَّاِس َعَلى اّللَِّ ُحجٌَّة بَػْعَد الر ُسِ ﴾  تبعوىماف جة على كافة ا٣بلقلتكتمل ا٢ب

)مىٍن ًإتػ قىى هللاى كىقىٍاهي ، كىمىٍن  )َرَمْن اتػََّقى َوَأْصَلَح َربل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوال ُىْم َٗمَْزنُوَف(،  ُٓٔالنساء/
ٍاهي(  تػىوىك لى عىلىى هللًا كىفىٍاهي ، كىمىنٍ  فمن فعل الطاعات من رٞبتو، شىكىرى هللا جىزىاٍهي ، كىمىٍن نىًسيى هللاى نىسى

ٌدعاء كحقيقة االدين عبادة كمعاملة ، أقواؿ كأفعاؿ ،  عتباركترؾ ارمات كأحسن ا٤بعامبلت ، ِب
( ُىْم َٗمَْزنُوفَ  )َوال ٩با يكوف ُب مستقبل أمرىمَربل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم( ستقامة ُب السر كالعبلنية )ا، ك 

نتفى ا٣بوؼ كا٢بزف كحصل اكإذا  من شيء ينغص عليهم حاضرىم ال ُب الٌدنيا كال ُب اآلخرة ،
الفرؽ بي : رائدة .  ّٓالزمر/﴾ َوَٖمْزِيَػُهْم َأْجَرُىْم َبَِْحَسِن الَِّذي َكانُوا يَػْعَمُلوفَ ﴿األمن كاألماف 

طمئناف ، اي ا٤بستقبل كىو ُب مقابل األمن كااليتعٌلق بقضا )اْلوؼ(: اْلوؼ والزف ٓت اآلية 
 يرتبط ِب٤باضي كما فات من اإلنساف كىو ُب مقابل الفرح كالسركر . )الزف(أٌما 
 ﴾ًَخٍََُِّّٖ ًٍََّزٌُخ زِأَّدظِنَد ًَخْٔعٌَْسًَُُخ ػَنْيَد ؤًَُُْحِيَ ؤَْٜمَدذُ خُنَّدَِ ىُْْ كِْيَد وَدًًَُُِٕ﴿ - ٖٙ

ستكربكا عن العمل هبا فقد ظلموا اكأعرضت أنفسهم عن رسالة هللا ك كالذين كذبت قلوهبم 
مىٍن ضىٍاؽى فى ،  ُِاألنعاـ/﴿الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم رَػُهْم ال يُػْؤِمُنوَف﴾ أنفسهم كعٌرضوىا للخسراف 

ُأْولَِئَك َأْصَحاُب ، ) تىضيرُّهي الض بللىةي  ةي مى اٍ قى تً االسٍ عىلىٍيًو ا٢بٍىقُّ فىاٍلبىٍاًطلي عىلىٍيًو أىٍضيىٍق ، كال ًذٍم ال تػىنػٍفىعيوي 
تىًهٍي الى  (اْلَمْرُء َحْيُث َيَضُع نَفَسوُ )كىكذا  (النَّاِر ُىْم ِريَها َخاِلُدوفَ  كاٍلًذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ
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أي  ًلٍيقي هًبًم ا١بٍىن ةي تىًلٍيقي هًبًمي الن ٍاري ، ال ًذٍيٍن الى تى  ُٕٓالبقرة/﴾ َرَما َأْصبَػَرُىْم َعَلى النَّارِ ﴿يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى
ان  ٍا أىبىدى  .  ُْٕاألعراؼ/﴾ َىْ  ُٖمَْزْوَف ِإالَّ َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ ﴿،  مىاًٍكًثٍْبى ًفيػٍهى

 َُُُِٔنَدَّعٌََكٌََّْٗيُْْ بٌَِخـَدءَظْيُْْ لَعََّ خٌُِْعَدذِ ِْٖٓ ْسُيَُِْْٗٝ َّنَدُُيُْْ ؤًَُُْحِيَ زِأَّدظِوِ ًٍَِزدًؤًًٍَََّْذَ خَُِّوِ ػَََِ خكْعٍََُ َِّْٖٓٔ ؤَظَُِْْ كََْٖٔ﴿-ٖٚ

 ﴾ًَدٌُٗخًَدكَُِِّٖ ؤََّٗيُْْ ؤَْٗلُِٕيِْْ ٠ٌَُِّخػَنَّدًََ٘يًًُِخػَََِ هَدٌُُخ خَُِّوِ يًُِٕ ِْٖٓ ظًَْػٌَُٕ ًُنعُْْ َٓد هَدٌُُخؤََّْٖ
)َرَمْن َأْظَلُم ِمَّْن ارْػتَػَرى َعَلى :  املعىنلتقريع . لئلنكار كىي إخبار كأبلغ ُب التهديد كا االستفهاـ
من أقبح كأشنع ظلمان ٩ب ن تعٌمد الكذب على هللا كالتقٌوؿ عليو ما ٓب يقل كالبدع ُب اّللَِّ َكِذابً( 
ستكرب استهاف هبا ك اكرساالتو ا٤بنزلة أك أعرض عنها ك أك كٌذب رسلو )َأْو َكذََّب ِِبََيتِِو( الٌدين، 
، فهي أعظم حياة الناس الٍب تعارض منهج هللاستبد٥با ِبلقوانْب الوضعية لتنظيم اتٌباعها ، ك اعن 

الظلم ألهٌنا من ىول اإلنساف كمن خطوات الشيطاف، كالذم ال يليق بو منهج الرٞبن يليق بو 
كتوب، فيو أم أف كا٤براد ِبلكتاب ا٤ب )ُأْولَِئَك يَػَناُْلُْم َنِصيبُػُهْم ِمْن اْلِمَتاِب(منهج الشيطاف 

أعما٥بم كٌلها مكتوبة ُب الٌلوح افوظ من مقٌدرات ا٢بياة الٌدنيا من الٌنعم ا٤بختلفة من عمر 
كمعيشة كغُب كصحة كماؿ ككلد كغّبىا، أكلئ  يصيبهم حظهم ُب الدنيا ٩با كيتب ٥بم كقدًٌر ٥بم 

ستوفوا افرىم ، حٌب إذا من األرزاؽ كما كتب ٥بم من ا٣بّب كالشر، فبل يقطع عنهم رزقهم بك
، َِاإلسراء/﴾ ُكبلًّ ٔمُِد  َىُؤالء َوَىُؤالِء ِمْن َعطَاِء رَبَِّك َوَما َكاَف َعطَاُء رَبَِّك َُمُْظوراً ﴿أرزاقهم 

نتهاء مدة اهتم مبلئكة ا٤بوت لقبض أركاحهم ك أم جاء )َحَّتَّ ِإَذا َجاَءتْػُهْم ُرُسُلَنا يَػتَػَورػَّْونَػُهْم(
(ُب ا٢بياة  آجا٥بم كمهلتهم : أٌف أٌكؿ ما ٓت ىذه داللة )قَاُلوا أَْيَن َما ُكنُتْم َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف اّللَِّ
؟ أين اآل٥بة الٍب كنتم تعبدكهنا من دكف هللا ٤بوت عن معبوده كمن ىو إ٥بو كربويسأؿ العبد بعد ا

يعملوف فيها أنواع  جتماعية مسؤكلةاكانت آ٥بتهم أىواء متبعة أك ثراء من حراـ أك مواقع أسواء 
، أدعوىم ليخلصوكم من الفساد أك أية دعوة كنتم تركجوهنا من دكف هللا كتصدكف عن سبيل هللا

 .العذاب
قاؿ األشقياء ا٤بنحرفوف لقد غابوا عنا كاتىوا ، كما اتىوا ُب  )قَاُلوا َضل وا َعنَّا(كالسؤاؿ للتوبيخ 

غنْب عنا من عذاب هللا من شيء، كُب ىذا ٙبذير الٌدنيا ، فبل نرجوا نفعهم كال خّبىم كليسوا م
: ٓت ىذه داللة  )َوَشِهُدوا َعَلى أَنْػُفِسِهْم أَنػَُّهْم َكانُوا َكاِررِيَن(تباع األعمى من دكف تفكّب من اال

، ِّاألنعاـ/﴾ َواّللَِّ رَبَِّنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكيَ ﴿أٌف ضمّب اإلنساف أٌكؿ قاضو ُب يـو ا٢بساب ، أٌما قولو 
عَبفوا على أنفسهم ٙبسران كندامة اإٌف ذل  ظركؼ ٨بتلفة ُب ساحة اشر للحساب ! أقركا ك 
عن النيب ستحقوا العذاب األليم، اعلى ا٣بيبة كا٣بسراف أهنم كانوا ُب ضبلؿ مبْب كُب كفر مهْب ف

ٍامىةً ) )ص( ﴾ وا النََّداَمَة َلمَّا رََأْوا اْلَعَذابَ َوَأَسر  ﴿ ُُٓ/ٕٕالبحار( يػىٍوـً اٍلًقيىٍامىةً ، ندامة ش رُّ الن دى



 22الثامن                           / اجلزء ٕٙٓ/ ممية/ عدد آَيهتا  ٚعراؼ / سورة األرآِف اْلُمَيسَّرَوعُي القُ  
 

ستجواب اإلنساف تبدأ امرحلة  )أَْيَن َما ُكنُتْم َتْدُعوَف(: رائدة.  ُِ، كتقٌدـ ُب األنعاـ/ ْٓيونس/
 . ِِ/ّركح البياف: )مىٍن مىٍاتى فػىقىٍد قىٍامىٍت ًقيىامىتيوي( عن النيب )ص(مباشرة بعد موتو ، 

بٌَِخ  ِ ؤٍَُْٓ هًَْ وََِطْ ِْٖٓ هَسٌُِِْْْ ِْٖٓ خُْفِِّٖ ًَخِِٗٗٓ كِِ خُنَّدَِ ًََُِّٔد يَوََِطْ ؤَُّٓصٌ َُؼَنَطْ ؤُوْعَيَد لَعََّهَدٍَ خيْوٌُُِخ كِ﴿ - ٖٛ
دَِ هَدٍَ ٌَُُِ  ٠ِؼْقٌ ًٌََُِْٖ ٙ خيَّخًٌََُخ كِْيَد ـَِْٔؼدً هَدَُطْ ؤُوَُْخىُْْ ًُٕٙىُْْ ََزَّنَد ىَاُٙءِ ؤ٠ٌَََُِّٗد كَأظِيِْْ ػٍََخزدً ٠ِؼْلدً ِْٖٓ خُنَّ

 ﴾ظَؼٌََُِْٕٔ
يقوؿ هللا تعأب ٨بربان عما يقولو ُب مشهد من مشاىد يـو القيامة ٥بؤالء الطغاة ا٤بشركْب بو ا٤بفَبين 

مضت من الفجرة كالغدرة كالفسقة ُب انر )َقْد َخَلْت( دخلوا مع أمم أمثالكم ا: قاؿ  املعىنعليو 
: على أٌف من ا١بنًٌ أ٩بان ٲبوتوف آبجا٥بم  وٓت اآلية داللةاضية من ا١بن كاإلنس جهنم من األمم ا٤ب
ستثناء إبليس الباقي إٔب يـو الوقت ا٤بعلـو ، كٰباسبوف كيعاقبوف على كٌل فساد ا٣باصة هبم ِب

فسادىا  كلما دخلت طائفة ُب النار لعنت الٍب قبلها ُب  )ُكلََّما َدَخَلْت أُمٌَّة َلَعَنْت ُأْختَػَها(
يقولوف : أنتم بسببكم أكردان النار فلعنكم هللا ، يلعن األتباع القادة كيلعن بعضهم بعضان ، كىكذا 

فتضحوا كأيخذكا للعقاب تبلعنوا االلصوص كالقراصنة يتعاطفوف ُب السلب كالنهب ، حٌب إذا 
ْعُضُهْم لِبَػْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اأَلِخبلَُّء يَػْوَمِئٍذ بػَ ﴿كألقى كلٌّ التبعة كا٤بسؤكلية على صاحبو كقولو 

﴿ّتَّ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َيْمُفُر بَػْعُضُمْم بِبَػْعٍض َويَػْلَعُن بَػْعُضُمْم بَػْعضًا﴾ ، ككقولو  ٕٔالزخرؼ/﴾ اْلُمتَِّقيَ 
يعًا(، ِٓالعنكبوت/ أ جتمعوا كلهم ُب عذاب النار عندىا يبداتبلحقوا ك  )َحَّتَّ ِإَذا ادَّارَُكوا ِريَها ْجَِ

ا١بداؿ كالعتب كإلقاء الٌتبعة على صاحبو من الرؤساء كا٤برؤكسْب، كالقادة كأتباعهم الظا٤بْب 
تباع األعمى للقادة قاؿ األتباع الذين يتبعوف اال )قَاَلْت ُأْخَراُىْم أُلوالُىْم رَبػََّنا َىُؤالِء َأَضل وَا(

ن أضلوان عن سبيل  ككرىوا لنا كالرؤساء أصحاب القرار الذين أضلوىم اي ربنا ىؤالء ىم الذي
كقولو   )َرآهِتِْم َعَذااًب ِضْعفًا ِمْن النَّاِر(كزينوا لنا الفساد كالضبلؿ كطاعة الشيطاف  االستقامةا٢بق ك 

اْلَعَذاِب﴾  ﴿َوقَاُلوا رَبػََّنا ِإاَّ َأَطْعَنا َساَدتَػَنا وَُكبَػَراَءَا رََأَضل وَا السَِّبيَ  ، رَبػََّنا آهِتِْم ِضْعَفْيِ ِمنْ 
لَِيْحِمُلوا َأْوزَاَرُىْم َكاِمَلًة يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوِمْن َأْوزَاِر الَِّذيَن ُيِضل ونَػُهْم ِبَغُْيِ ﴿، كقولؤٖ-ٕٔاألحزاب/
لكل من القادة كاألتباع عذاب مضاعف أما  )قَاَؿ ِلُم ٍّ ِضْعٌف(، قاؿ هللا تعأبِٓالنحل/﴾ ِعْلمٍ 

)َوَلِمْن ال ضبل٥بم ، كأما األتباع بسبب كفرىم كتقليدىم األعمى القادة بسبب ضبل٥بم كإ
ما لكل فريق منكم من العذاب ا٤بتناسب مع فسادكم ككبلن منكم مشغوؿ بنفسو،  تَػْعَلُموَف(

ًر ا١ٍبًنىاٍيىةً  تىًهيٍ   ، كىكذا ال ًذٍم الى يػىٍعًرؼي كيكوف ا١بٍىزىٍاءي ًمٍن ًجٍنًس اٍلعىمىٍل، كىاٍلعيقيويبىةي عىلىى قىدى  ،كىٍيفى يػىنػٍ
أي بكرامةالى  : اآلية تدعو إٔب التفٌكر بعاقبة األمور، كالتحذير من التقليد رائدة! يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى

ًقٍف ًعٍندى كيلًٌ أىٍمرو حىٌب  ) )ع(اإلماـ الصادؽ عن  تٌباع بغّب ىدل كال علم من هللا تعأب.األعمى كاال
لىوي ًمٍن ٨بىٍرى  ـٍ تػىٍعًرؼى مىٍدخى  ِّٖ/ٖٕالبحار (ًجًو قػىٍبلى أىٍف تػىقىعى ًفٍيًو فػىتػىٍندى

 ﴾ًَهَدَُطْ ؤًُٙىُْْ ُٕوَُْخىُْْ كََٔد ًَدَٕ ٌَُُْْ ػََِْْنَد ِْٖٓ ك١ٍََْ كًٍَُهٌُخ خُْؼٍََخذَ زَِٔد ًُنعُْْ ظٌَِْٕسٌَُٕ﴿ - ٜٖ
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تساككف ُب الضبلؿ قاؿ القادة لؤلتباع ردان عليهم : ال فضل لكم علينا ُب ٚبفيف العذاب فنحن م
 ،ان ، فإف اٍلعىٍاًملي ًِبلظٍُّلمً ختيار كالفساد كُب إستحقاؽ العذاب الضعف األليم ألنٌنا رضينا بذل  ِب

ٍاءي ُبٍ الظٍُّلًم، ،كىا٢بٍىٍاًضني لىوي  ،كىاٍلميؤىيًًٌد لىوي  ،كىالس اًٍكتي عىٍنوي  ،كىالر ٍاًضٍي ًبوً  )َرُذوُقوا اْلَعَذاَب مبَا   شيرىكى
عتداء على الناس ، قالوه ٥بم على سبيل التشٌفي ألهنم من الظلم كالفساد كاال نُتْم َتْمِسُبوَف(كُ 

دعوا عليهم ٗبضاعفة العذاب كال تلوموا إاٌل أنفسكم فيندموا ُب كقت ال ينفعهم الندـ  
امىةى لىم ا رىأىكيا اٍلعىذىابى كقولو) ٍامىةً ا رٌ )ش عن النيب )ص(، ْٓيونس/(كىأىسىرُّكا الن دى يػىٍوـً ندامة  ،لن دى
 .كهبذا ينتهي ذل  مشهد ا٢بساب الساخر األليم ،ُُٓصٕٕالبحاراٍلًقيىٍامىًة(
َُ كِِ َِّْٔ نَّصَ لَعََّ َِِّؿَ خُْفََٔبَِّٕ خٍََُِّّٖ ًٍََّزٌُخ زِأَّدظِنَد ًَخْٔعٌَْسًَُُخ ػَنْيَد ٙ ظُلَعَّكُ َُيُْْ ؤَزٌَْخذُ خََُّٕٔدءِ ًَٙ ًَّْوٌَُُِٕ خُْفَ﴿ - ٓٗ

 ﴾خُْىَِْد٢ِ ًًٍَََُِيَ َٗفُِّْ خُُْٔفُِِْٓنيَ
)ِإفَّ إنٌو تصويره ٤بشهدو غريب كعجيب ، مشهد ا١بمل الكبّب ٘باه ثقب إبرة خياطة الصغّب ! 

بُوا ِِبََيتَِنا( ستكربكا عن اإلٲباف هبا كفهم االدالة على كجودان مع كثرهتا ككضوحها ك  الَِّذيَن َكذَّ
كناية عن رفض أعما٥بم كإهنا ال يقبلها   )ال تُػَفتَُّح َْلُْم أَبْػَواُب السََّماِء(مل ٗبقتضاىا فلسفتها كالع

هللا كال تنا٥بم رٞبتو سبحانو ما داموا بو كافرين كمكذبْب، كما تقبل أعماؿ ا٤بؤمنْب الصا٢بْب  
بُوا ِِبََيتَِنا َوِلَقاِء اآلِخَرِة َحِبَطْت َأعْ كقولو  ، فيكوف ا١بزاء من ُْٕاألعراؼ/َماُْلُْم﴾ ﴿َوالَِّذيَن َكذَّ

ال يدخلوف يـو القيامة ا١بنة  )َوال َيْدُخُلوَف اجْلَنََّة َحَّتَّ يَِلَج اجْلََمُ  ٓت َسمِّ اْْلَِياِط(جنس العمل 
أم يدخل البعّب ُب ثقب اإلبرة !! مبالغة ُب التصوير ككناية  )ٓت َسمِّ اْْلَِياِط(حٌب يدخل ا١بمل 

كمثل ذل  ا١بزاء الفظيع ٪بزم أىل  )وََكَذِلَك َّمِْزي اْلُمْجرِِمَي(ى إستحالة ىذا األمر لطيفة عل
العصياف كاإلجراـ ٕبيث صار اإلجراـ كصفان ٥بم ، ال من أجرموا جيرمان بغضبو أك بشهوة ٍب 

عن اإلماـ علي ،  ُّٓآؿ عمراف/﴿َوَلَْ ُيِصر وا َعَلى َما رَػَعُلوا َوُىْم يَػْعَلُموَف﴾ يندموف على فعلهم 
ٍاءى ُب ٟبىٍسىًة مىوىاًٍقٍيتي : ًعٍندى نػيزيكيؿي اٍلغىٍيٍث كىًعٍندى الز ٍحًف ، كىًعٍندى اآلذىاٍ  )ع( ًف ، : )تػيٍفتىحي أىبٍػوىٍابي الس مى

 -ٔرائدة : .  ْٖٗ/ّكنز الدقائق جكىًعٍندى ًقرىٍاءىًة اٍلقيٍرآًف مىعى زىكىٍاًؿ الش ٍمًس ، كىًعٍندى طيليويًع الفىٍجًر(
ُب اللغة أيٌب ٗبعُب البعّب كىو ا٤بشهور ، كأيٌب ٗبعُب ا٢ببل ا٤بتْب الغليظ ا٤بلتف مع بعضو )اجلّم ( 

: أصل ا١بـر قطع الثمرة عن الشجرة كاجملـر ىو ا٤بنفصل عن الصفات  معىن اإلجراـ -ٕ. 
اسن بعد املوت ؟ كيف ٖمازي هللا المارر   -ٖاإلنسانية كا٤بنقطع عن األخبلؽ البشرية . 

: ال يدخل جٌنة ا٣بلد أبدان كال يدخل انر ا٣بلد أيضان ، فقد يعمل الكافر ا٣بّب العاـ  اجلواب
كيكف أذاه عن الناس بل ينفع الناس كٱبَبع الكهرِبء كاآلالت ا٤بفيدة كيكتشف الدكاء لؤلمراض 

عن اإلماـ الصادؽ يدخلو ا١بٌنة ، ا٤بستعصية كغّب ذل  لوجو اإلنسانية ، ٩بٌا ينجيو من الٌنار كال 
ٍاًفًر كىاٍلميٍؤًمًن  َٔالرٞبن/﴾ َىْ  َجَزاُء اإِلْحَساِف ِإالَّ اإِلْحَسافُ ﴿: )ُب قولو  )ع( ، جىرىٍت ُبٍ اٍلكى
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إهٌنا قاعدة إنسانية عامة مكافأة اإلحساف ِبإلحساف ُب ، ُٖٗالتفسّب ا٤ببْب صكىاٍلبػىرًٌ كىاٍلفىٍاًجٍر( 
 ة .الٌدنيا كاآلخر 

 ﴾َُيُْْ ِْٖٓ ـَيَنََّْ ِٓيَديٌ ًَِْٖٓ كٌَْهِيِْْ ؿٌََخٍٖ ًًٍَََُِيَ َٗفُِّْ خُظَّدُِِٔنيَ﴿ - ٔٗ
ن مى من ٙبتهم  فراش يدعوه للسخرية مهادان ، كما ىو مهد كال لٌْب كال  )ِمَهاٌد(فلىهيٍم ًمٍن انر جىهى

وقهم منها أغطية تغطيهم كتغشاىم ، كا٤براد : أغطية ك٥بم من فَغَواٍش  )َوِمْن رَػْوِقِهْم َغَواٍش(مريح 
)وََكَذِلَك ، ٖا٥بمزة/﴿ِإنػََّها َعَلْيِهْم ُمؤَصَدٌة﴾ أهنا ٧بيطة ِبجملرمْب من ٝبيع ا١بهات كمطبقة عليهم 

كمثل ذل  ا١بزاء الشديد ٪بزم كل من ظلم نفسو كظلم الناس كتعدل حدكد  َّمِْزي الظَّاِلِمَي(
،كالظا٤بوف ىم اجملرموف، كالظا٤بوف ىم ا٤بكذبوف، كهبذا ِْٓالبقرة/ْم الظَّاِلُموَف﴾﴿َواْلَماِرُروَف ىُ هللا 

لتقاء ا٤بؤمنْب كالفاسقْب فبل ٘بد نقاط يتعمق ا٢باجز النفسي بْب ا٤بستكربين كا٤بستضعفْب كبْب ا
 بينهما!
 ﴾ًُْٔؼَيَد ؤًَُُْحِيَ ؤَْٜمَدذُ خُْفَنَّصِ ىُْْ كِْيَد وَدًًَُُِٕ ًَخٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خَُّٝدُِمَدضِ ٙ ٌَُِِّٗقُ َٗلْٕدً بَِّٙ﴿ - ٕٗ

كالذين صدقوا ٗبنهج هللا كعملوا ٗبا أمرىم بو كإستقاموا على طاعتو كٓب يستكربكا عنها ، كىنا 
أتكيد القرآف على الدكاـ على اإلٲباف كالعمل الصاّب ٗبعناٮبا العاـ ، على العبادات كا٤بعامبلت ، 

: )اٍلًعٍلمي ًبغىٍّبً عىمىلو ٓت غرر المم ،على العمل ليكوف ترٝباف القوؿ ، كالقوؿ ترٝباف العمل أتكيده 
 ) ، كىاٍلعىمىلي ًبغىٍّبً ًعٍلمو ضىبلىؿه ال ُيَملُِّف اّللَُّ نَػْفسًا ِإالَّ ﴿كقولو   )ال ُنَملُِّف نَػْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها(كىِبىٍؿه

حدان ٗبا ىو فوؽ طاقتو أك ٗبا يعجز عنو، بل يكلفو بقدر كسعو ، ال نكلف إٔالطبلؽ/﴾ َما آاَتَىا
، كىذا تنبيو أف منهج هللا كأحكاـ هللا ُب كسعهم كغّب خارج عن قدرهتم ألف الوسع دكف الطاقة  

يِن َوَما َجَعَ  َعَلْيُمْم ٓت ﴿،  ُٖٓالبقرة/﴿يُرِيُد اّللَُّ ِبُمْم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُمْم اْلُعْسَر﴾ كقولو   الدِّ
إليها ِبلعمل السهل من  : إف ا١بنة مع جبللة قدرىا ٲبكن الوصوؿ رائدة. ٖٕا٢بج/ ﴾ِمْن َحَرجٍ 
، كىي طريق سالكة ٤بن أراد ، كٙبصل عليها بغّب ٜبن ، بينما اإلنساف ا١باىل يشَبم غّب مشقة

اف كا١باىل ييعرض جهنم كيسل  سبيلها ٔبد كيدفع عليها أٜباانن ِبىظة، أما ا١بنة فسبيلها ِبجملٌ 
شرح كىالن ارى حيف ٍت ًِبلش هىوىاًت(  ،: )إف  ا١بٍىن ةى حيف ٍت ًِبٍلمىكىارًهً  عن النيب )ص(عنها 
أكلئ  ا٤بؤمنوف اآلمنوف يـو القيامة  )ُأْولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَنَِّة ُىْم ِريَها َخاِلُدوَف(ُٔصَُالنهج

أي ، ا٤بستحقوف للخلود ُب النعيم األبدم  تىًهٍي يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى ، كىكذا ال ًذٍم يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ
كىذه الفئة ا٤بؤمنة الصا٢بة اجملاىدة ىي الٍب ٙبمل أمانة رسالة هللا ، كتقـو ٗبقتضيات ا٣ببلفة ، 
كتصارع الطاغوت كٚبالف ا٥بول كتثبت على ا٥بدل ، كتعمل الصا٢بات بقدرىا ، كتصرب على 

َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِريَنا لَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسبُػَلَنا َوِإفَّ ﴿ْب الفرص ٤بواصلة إعبلء كلمة هللا األذل ، كتتح
 . ٗٔالعنكبوت/﴾ اّللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِنيَ 
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ٍَُُِّ ىًََخَٗد ُِيٍََخ ًََٓد ًُنَّد ُِنَيْعًََُِ ٌَُْٙ ؤَْٕ ىًََخَٗد ًَََّٗػْنَد َٓد كِِ ًًَُُِٜىِْْ ِْٖٓ ؿَِ  ظَفُُِْ ِْٖٓ ظَمْعِيِْْ خَْٕٗيَدَُ ًَهَدٌُُخ خُْمًَُْٔ َُِِّوِ خ﴿-ٖٗ

 ﴾خَُِّوُ َُوًَْ ـَدءَضْ ََُُُٔ ََزِّنَد زِدُْمَنِّ ًٌَُٗيًُخ ؤَْٕ ظٌُِِْْْ خُْفَنَّصُ ؤًَُِؼْعٌُُٔىَد زَِٔد ًُنعُْْ ظَؼٌََُِْٕٔ
امعة لكل السلبيات ، فًغلُّ : ا٢بقد كا٢بسد كالتباغظ كالعداكة كالكراىية كىي صفة ج الغ 

أم كأخرجنا ، )َونَػَزْعَنا( : املعىن الصدكر من أعظم ما ينغًٌص العيش فإذا نيزًع الًغلُّ طابى العيشي 
طهران قلوب أىل ا١بنة من كل ما ال يليق هبم من السلبيات كالنواقص كالعيوب ا٣بىلقية كا٣بيلقية ، 

بة كالتعاطف كالصفاء كالسكينة ، كصيغة ا٤باضي تفيد فبل يكوف بينهم إاٌل ا٤بودة كالرٞبة كا
التحقق كالتثبت ، ك٤باذا يتحاسدكف كقد تطهرت قلوهبم من كلًٌ شر كملئ ا٣بّب نفوسهم ككل ما 
حو٥بم ، ليس ألحد منهم حاجة ُب شيء إاٌل كجدىا بْب يديو ، كلهم سعداء برٞبتو كرضوانو 

 رب العا٤بْب الذم ىداىم للٍب ىي أقـو كأكصلهم إٔب سبحانو ال ٯبرم على ألسنتهم إالٌ ا٢بمد 
َربل تَػْعَلُم نَػْفٌس َما ﴿،  ٓٓيس/﴿ِإفَّ َأْصَحاَب اجْلَنَِّة اْليَػْوـَ ٓت ُشُغٍ  رَاِكُهوَف﴾ ىذا ا٤بقاـ العظيم 

٘برم  ي ِمْن حَتِْتِهْم األَنْػَهاُر()ََتْرِ ،  ُٕالسجدة/﴾ ُأْخِفَي َْلُْم ِمْن قُػرَِّة َأْعُيٍ َجَزاًء مبَا َكانُوا يَػْعَمُلوفَ 
)َوقَاُلوا اْلَْمُد ّلِلَِّ الَِّذي األهنار من ٙبت قصورىم من غّب أخدكد زايدة ُب نعيمهم كتكرٲبهم 

كقالوا ا٢بمد  أبلسنتهم كجوارحهم معربين عن فرحهم لتحصيل ىذا النعيم ا٤بقيم ُب  َىَداَا ِْلََذا(
ستقامت أقوالنا كأفعالنا كتطهرت نفوسنا اذم أخلصنا لنفسو سبحانو فجنة ا٣بلد ، كا٢بمد  ال

  .عتقاد ِبطل كال عمله سٌيء فكاف جزاؤىمافبل 
َعتْ  ،َمْا اَل َعْيٌ رََأتْ  )َوَما ُكنَّا لِنَػْهَتِدَي َلْوال َأْف َىَداَا َواَل َخَطَر َعَلى قَػْلِب َبَشٍر  ،َواَل ُأُذٌف مسَِ

)ُ أننا كال من قابليتنا أف هنتدم هبدل هللا بقدراتنا ا٣باصة لوال أف ىداان هللا كما كاف من ش اّللَّ
ستجبنا إليها كتذكقنا حبلكهتا اإليها بتوفيقو إايان كإٔب نعمة ىدايتو الٍب فطر الناس عليها ك٫بن 

كصربان عليها، أٌما غّبان فٌضل الغواية على ا٥بداية كفضل طريق الشيطاف على طريق الرٞبن ، 
﴿َوِلُم ِّ ، كالناس ا٥بداة أسباب للهدااي  ُٕاألنعاـ/﴿ُىَدى اّللَِّ ُىَو اْْلَُدى﴾ ذه إشارة إٔب أف كى

( لىٍيسى ٥بىيٍم ًمٍن األىٍمًر شىٍيءه ، ك ٕالرعد/قَػْوـٍ َىاٍد﴾  حْب كانوا يتمتعوف  )َلَقْد َجاَءْت ُرُسُ  رَبَِّنا اِبْلَقِّ
اليقْب( ٥بم بعد أف كاف )علم اليقْب( ٥بم قالوا : لقد ِبلنعيم الٍب أخربت بو الرسل كصار )حق 

كا بو حق اليقْب ال إشكاؿ فيو فأصبح ؤ ٙبققنا كرأينا ما كعدتنا بو الرسل ، كإف ٝبيع ما جا
)َأْف تِْلُمْم اجْلَنَُّة حَبامان ااندهتم ا٤ببلئكة ٙبية ٥بم كإكرامان ك  )َونُوُدوا(الغيب عندىم مشهودان 

أم أعطيتموىا كصارت إليكم ببل منازع كما يصّب ا٤بّباث إٔب أىلو ، اإلرث نعمة  ُأورِثْػُتُموَىا(
لغّبؾ أصبحت إلي  ، فقد خلق هللا ا١بنة ليكسبها اإلنساف ا٤بؤمن ِبعمالو الصا٢بة ، فخرج 

)مبَا ُكنُتْم عنها الكافر كا٤بشرؾ كالفاسق بسوء عملهم فبقيت إرث للمؤمنْب بفضلو من هللا كرٞبة 
ا١بنة  -ٔ:  رائدة. ُّٔآؿ عمراف/﴿َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلَي﴾ كحسن العمل أحسن كراثة  ُلوَف(تَػْعمَ 

عن النيب  )َونُوُدوا( -ٕحق للمؤمنْب عرٌب عنو ِبإلرث ، كىذا ا٢بق اثبت ٥بم ال ٦برد تفضل . 
ًإنٍػعىميويٍا فىبلى تػىٍيأىسيوياٍ  ،: )أىٍف صيحُّويٍا فىبلى تىٍسقىميوياٍ  )ص(  كىشيبػُّويٍا فىبلى تػىٍهرىميويٍا كىأيٍخليديكيٍا فىبلى ٛبىيويتػيويٍا ..( ،كى
ٍاًفري  عن النيب )ص( ُّٗ/ٖا٤بيزف : )مىٍا ًمٍن أىحىدو ًإال  كىلىوي مىٍنزًؿه ُبٍ ا١بٍىن ًة كىمىٍنزًؿه ُبٍ الن ٍاًر ، فىأىم ٍا اٍلكى
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ًل ى قػىٍوليوي )فػىّبىًثي اٍلميٍؤًمني مىٍنزًلىوي ُبٍ الن ٍاًر ، كى  ٍاًفري مىٍنزًلىوي ُبٍ ا١بٍىن ًة فىذى  ((ُأورِثْػُتُموَىاأىم ٍا اٍلميٍؤًمني يىًرثي اٍلكى
ٍا ًبرىٍٞبىًة هللًا تػىعىٍأبى  وعنو )ص(، ّْٗ/ّكنز الدقائق ًلًو كىًإ٭ب ىٍا تىٍدخيليوينػىهى : )لىٍن يىٍدخيلى ا١بٍىن ةى أىحىدىكيٍم ًبعىمى
الى تىكيٍن ٩ب ٍن يػىٍرجيو ااٍلًخرىةى ًبغىٍّبً ) َُٓكُب هنج الببلغة حكمة، ََُْٕؿ خربكنز العماكىفىٍضًلًو(
 .(اٍلعىمىلً 
ؼَْْ ًَ ََزٌُُّْْ لَوّدً هَدٌُُخ ًَََٗٗديٍَ ؤَْٜمَدذُ خُْفَنَّصِ ؤَْٜمَدذَ خُنَّدَِ ؤَْٕ هًَْ ًَـًََْٗد َٓد ًَػًَََٗد ََزُّنَد لَوّدً كَيََْ ًَـًَْظُْْ َٓد ًَػَ﴿ - ٗٗ

 ﴾كَإٌَََّٕ ُٓإٌٌَِّ زَْْنَيُْْ ؤَْٕ َُؼْنَصُ خَُِّوِ ػَََِ خُظَّدُِِٔنيَ
ستقرار أىل ا١بٌنة ُب ا١بٌنة كأىل الٌنار ُب الٌنار اىذا النداء من مشاىد يـو القيامة ، إ٭ٌبا يكوف بعد 

ستهزاء النار ، كجاء النداء ِب٤باضي ليعرب عن ا٤بستقبل لتحقق كقوعو أم ينادم أىل ا١بنة أىل ا
كسخرية منهم كنتيجة طبيعية لفعلهم يقولوف : إان قد كجدان ما كعدان ربنا من النعيم ا٤بقيم 
كالكرامة األبدية حقان كما قالت الرسل كرساالت هللا، فهل كجدًب ما كعدكم ربكم من ا٣بزم 

قاؿ أىل النار ٦بيبْب نعم  ُلوا نَػَعْم()رَػَهْ  َوَجْدُُتْ َما َوَعَد رَب ُمْم َحّقًا قَاكا٥بواف كالعذاب حقان ؟ 
، ٕٖالنساء/﴾ َوَمْن َأْصَدُؽ ِمْن اّللَِّ َحِديثاً ﴿كجدانه حقا كحقيقة ُب كقتو ال ينفعهم اإلعَباؼ 

غتباطان ٕباؿ أىل ا١بنة كشكر  اإ٭با صار ىذا ا٢بوار بينهما ِشاتة أبىل النار كزايدة ُب غمهم ، ك 
نَػُهْم َأْف َلْعَنُة اّللَِّ َعَلى الظَّاِلِمَي( )رََأذَّفَ على ما أنعم عليهم  ٌف بَػيػْ اندل منادو بينهم من قبل  ُمَؤذِّ

هللا سبحانو )إنو صوت الوجود كلو( أ٠بع الفريقْب، أف لعنة هللا كغضبو كسخطو على كلًٌ ظآب 
ٞبتو سبحانو للناس كألنفسهم كلفطرهتم ، كصٌدكا عن سبيل هللا فضٌلوا كأضٌلوا ، فطردىم هللا من ر 

مع ا٣بزم كاإلىانة، إنٌو تصوير ٦بٌسم لنفوس الظا٤بْب، إنٌو تصوير حيٌّ مؤثر يكشف حقيقة ىذه 
)الظٍُّلمي ُبٍ  )ع( الباقرعن اإلماـ  ،النفوس كيصف معاانهتا الٌداخلية بدقة ! كطردىم من رٞبة هللا

نٍػيىٍا ظيليمىٍاته ُبٍ اآلًخرىًة(   كىكيرًىىٍت أىاي ٍموي( . ،لىمى فػىقىٍد تػىنػىغ صى عىٍيشيوي ك)مىٍن ظى  ُِّ/ٕٓالبحارالدُّ
 ﴾خٍََُِّّٖ ًًََُُّّٕٝ ػَْٖ َٔسَِِْ خَُِّوِ ًََّسْـٌَُٗيَد ػٌَِـدً ًَىُْْ زِدٓوَُِشِ ًَدكًَُُِٕ﴿ - ٘ٗ

ستحقوا اللعنة ُب اآلية السابقة ، إهنم ال يقتصركف على ظلم اكمن صفات ىؤالء الظا٤بْب الذين 
( ل أنفسهم ب ٗبختلف األساليب ا٤باكرة سواء بقوة السبلح أك ِبلكتماف )َيُصد وَف َعْن َسِبيِ  اّللَِّ

كاإلخفاء ٢بقيقة الٌدين القٌيم أك ِبإلعبلـ ا٤بهرٌج ا٤بشٌوه للٌدين كا٤بؤمنْب ، يظلموف الناس كيعتدكف 
كترغيب كتظليل ، على حقوقهم ، كٲبنعوف الناس من إتباع ا٢بق ٗبختلف أنواع ا٤بنع من ترىيب 

ُغونَػَها ِعَوجاً( ان عن الصواب ٗبا يلقونو من ٙبريف كنشر البدع ا٫برافيطلبوف ٥با زيفان ك  )َويَػبػْ
كالشبهات كالغلو كا٣برافات كالفساد كا٣بدع كالغش كالنفاؽ ، كيكٌرًىوف الناس بدين هللا كيبغوف 

، ير ك٨باطر حٌب ال يتبعها أحد كيطمحوف أف تكوف السبل إٔب هللا معوٌجة ٩بلوءة عراقيل ك٧باذ
كِبلتإب فهم ينكركف ا٤بعاد  )َوُىْم اِبآلِخَرِة َكاِرُروَف( كيريدكف التحٌرر كالعلمانية كا٤ببادئ الوضعية

إٔب يـو القيامة كٯبحدكف لقاء هللا كأعما٥بم اإلجرامية تدؿ على كفرىم ! كىكذا الذم ينكر ا٤بعاد 
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( عدـ إٲباهنم ِبلبعث كالنشور فبل َأِمَن اْلِعَقْاَب َأَسْاَء اأَلَدبْ  َمنْ يؤمن العقاب فييسيء األدب ك)
ُب الفكر كاإلجراـ ُب السلوؾ ، كىال ًذٍم الى  ٫براؼحساب كال جزاء كىو الذم أكصلهم إٔب ىذا اال
أي ؟  تىًهٍي الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى ُغونَػَها ِعَوجاً(يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ كصف حركي فيو إٰباء إنٌو  رائدة : )يَػبػْ

ٕبقيقة ما يريده الذين يصٌدكف عن سبيل هللا ، إهٌنم يريدكف العوج ُب كٌل شيء كال يريدكف 
٥با صورة كاحدة مضيئة ذات كرامة ككٌل ما عداىا فهو أعوج كىو إرادة  االستقامة، ف االستقامة

ِبآلخرة أحد ٌٍب يصدُّ عن  للعوج ، كىذه اإلرادة ا٤بعوٌجة كانت نتيجة الكفر ِبآلخرة ، فما يؤمن
ٓت غرر  ،سبيل هللا كٰبيد عن هنجو ، إنٌو تصوير حركي دقيق لطبيعة النفوس الٍب تتبع غّب شرع هللا

 .)أجور الٌناس مىٍن عىٌد جىٍوريهي عىٍدالن ًمنىوي( المم
ىُْْ ًََٗديًَْخ ؤَْٜمَدذَ خُْفَنَّصِ ؤَْٕ ٌَّٔٚ ػٌََُِْْْْ َُْْ ًَزَْْنَئَُد لِفَدذٌ ًَػَََِ خَٕػَُْخفِ َِـَدٌٍ َّؼُِْكٌَُٕ ًًُّٚ زَِِْٕٔد﴿ - ٙٗ

 ﴾ًَّْوٌُُِىَد ًَىُْْ ٥ََّْٔؼٌَُٕ
 اِلَجابإنٌو مشهد ٦بٌسم آخر من مشاىد يـو القيامة بتصوير حقيقي حي ٢بالة كاقعة البٌد منها 

عإب السور كىو ا٢باجز : ا٤بكاف ا٤برتفع كىو أ اأَلْعَراؼ: ا٢باجز كا٤بانع كيقاؿ لو األعراؼ ، 
 ِسيَماُىمْ كىي منطقة ا٢بد الفاصل بْب أىل ا١بنة كأىل الٌنار ، كىم ال من ىؤالء كال من ىؤالء ، 

( أم أعراؼ ذل  ا٢بجاب َوَعَلى اأَلْعَراؼِ ، ) ِٗالفتح/﴾ ِسيَماُىْم ٓت ُوُجوِىِهمْ ﴿: عبلماهتم 
:  املعىنرؼ الٌدي  كىو أعلى شيء فيو . رتفع من األمكنة كمنو عا: ما  واألعراؼأم أعاليو ، 

نَػُهْم ِبُسوٍر َلُو اَبٌب بْب أىل ا١بٌنة كأىل الٌنار حجاب كمانع كىو السور ُب قولو  ﴿َرُضِرَب بَػيػْ
، ىذا السور كا٢بجاب كاألعراؼ ٲبنع  ُّا٢بديد/اَبِطُنُو ِريِو الرَّْْحَُة َوظَاِىُرُه ِمْن ِقَبِلِو اْلَعَذاُب﴾ 

النار للجنة ، كعلى ىذا السور رجاؿ األعراؼ يعرفوف كبلن من أىل ا١بنة كأىل من كصوؿ أىل 
النار بسيماىم بعبلمات ٩بيزة تدؿُّ عليهم ميزىم هللا هبا، أىل النار كجوىهم مسودة ككجوه أىل 

كاندل أصحاب )أىل(  )َوَاَدْوا َأْصَحاَب اجْلَنَِّة َأْف َسبلـٌ َعَلْيُمْم( ا١بنة مبيضة مستبشرة
مبَا َأْسَلْفُتْم ﴿األعراؼ أىل ا١بنة كحْب رأكىم قالوا ٥بم : سبلـ عليكم كىنيئان لكم كأماانن عليكم 

ـِ اْْلَاِلَيةِ  ي ةي أىٍىًل ا١بٍىن ًة(  ِْا٢باقة/﴾ ٓت اأَلَيَّ )ََلْ ،  َُيونس/﴾ حتَِيػَّتُػُهْم ِريَها َسبلـٌ ﴿، ك)الس بلىـي ٙبًى
ٓب يدخل أصحاب األعراؼ ا١بنة كىم يطمعوف أف يكونوا ُب كقت من  َف(َيْدُخُلوَىا َوُىْم َيْطَمُعو 

: )أىٍصحىٍابي األىٍعرىٍاًؼ قػىٍوـه عن اإلماـ الصادؽ )ع(األكقات معهم بشفاعة النيب كآلو )عليهم السبلـ( 
نػيويهًبًٍم كى  يًٌئىاٍتػيهيٍم فىًإٍف أىٍدخىلىهيمي الن ٍاري فىًبذي نىاٍتػيهيٍم كىسى ًإٍف أىٍدخىلىهيمي ا١بٍىن ةى فىربىٍٞبىًتًو ًإٍستػىوىٍت حىسى

) : بْب أىل ا١بٌنة كأىل الٌنار حجاب أم حاجز خارجي ، : اْلبلصةرائدة. ُّٖ/ِالكاُبتػىعىٍأبى
كعلى األعراؼ أم أعلى ا٢بجاب كأعلى السور ، كىو معربه صعب العبور إٔب طريق ا١بٌنة كىناؾ 

ا١بٌنة كالٌنار يسمى ِبألعراؼ كما ىو ِبلنعيم كما رجاؿ األعراؼ يقفوف ُب مكاف حرج كيقع بْب 
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ىو ِب١بحيم ، كلكن ِبطنو فيو الرٞبة كىو ما يلي ا١بٌنة كظاىره فيو العذاب كىو ما يلي الٌنار ، 
  .كرجاؿ األعراؼ مؤمنوف مستضعفوف قٌصركا ُب عملهم الصاّب

ستوت ا، فَُِالتوبة/﴾ اِلًا َوآَخَر َسيِّئاً َوآَخُروَف اْعتَػَرُروا ِبُذنُوِِبِْم َخَلُطوا َعَمبًل صَ ﴿كقولو 
حسناهتم كسيئاهتم ، فعجزكا عن العبور فحبسوا ىناؾ أم ُب ساحات يـو اشر ! حٌب ٰبكم 
هللا ُب أمرىم ! كىؤالء يركف كبلن من أىل ا١بٌنة كأىل الٌنار كيعرفوهنم بعبلماهتم كمبلمح كجوىهم ، 

كيسٌلموف عليهم كيطمعوف أف يكونوا معهم ، كإذا كقع طرفهم كىم يتعٌمدكف النظر إٔب أىل ا١بٌنة 
، فهم بْب ا٣بوؼ كالٌرجاء  ْٕاألعراؼ/﴿قَاُلوا رَبػََّنا ال ََتَْعْلَنا َمَع اْلَقْوـِ الظَّاِلِمَي﴾ على أىل الٌنار 

! إنٌو عقاب من جنس عملهم ، ٌٍب ينتهي ىذا ا٤بشهد ُب تصوير أىل األعراؼ ككأهٌنا صورة حية 
تحركة، كىذه اآلية الوحيدة الٍب تتحٌدث عن أىل األعراؼ ُب القرآف ، لذا ٠بٌيت السورة هبذا م

 اإلسم .
 ﴾ًَبٌَِخ ُُِٜكَطْ ؤَزَْٝدَُىُْْ ظِِْوَدءَ ؤَْٜمَدذِ خُنَّدَِ هَدٌُُخ ََزَّنَد ٙ ظَفْؼَِْنَد َٓغَ خُْوٌَِّْ خُظَّدُِِٔنيَ﴿ - ٚٗ

اؼ( كرأكا ما عليو أىل النار من العذاب ، شاىدكا منظران كإذا ٙبولت أبصارىم )كىم أىل األعر 
ستغاثوا برهبم أال ٯبعلهم معهم كمثلهم ، كأخسر الٌناس اخافوا ك )قَاُلوا رَبػََّنا( شنيعان كىوالن فظيعان 

تي كيالس يػ ئىٍاًت : )يػيٍوضىٍع اٍلًميػٍزىٍافي يػىٍوـى اٍلًقيىٍامىًة فػىتػيويزىٍف ا٢بٍىسىنىاٍ  عن النيب )ص(من كاف عربة للٌناس ، 
يػ ئىاٍتيوي عىلىى حىسىنىاٍتًًو دىخىلى ا ئىاٍتًًو دىخىلى ا١بٍىن ةى ، كىمىٍن رىجىحىٍت سى يػٍ لن ٍارى ، فىمىٍن رىجىحىٍت حىسىنىاٍتيوي عىلىى سى

يًٌئىاٍتًًو أيٍكلىًئ ى أىٍصحىٍابي األىٍعرىٍاًؼ( )كىىيٍم آًخري مىنٍ  نػىهيٍم ًمنى اٍلًعبىٍاًد  كىمىٍن ًإٍستػىوىت حىسىنىاٍتيوي كىسى ييفصىلي بػىيػٍ
 ًمنى الن ٍاًر كىٓبىٍ ، فىًإذىٍا فىرًغى رىبُّ اٍلعىاٍلىًمٍْبى ًمنى اٍلفىٍصًل بػىٍْبى اٍلًعبىٍاًد قىٍاؿى أىنٍػتيٍم قػىٍوـه أىٍخرىجىٍتكيٍم حىسىنىاٍتيكيمٍ 

يًٌئىاًٍتكيٍم فىأىنٍػتيٍم عيتػىقىاٍئً  تيٍم(تىٍدخيليويٍا ا١بٍىن ةى ًبسىبىًب سى : رائدة . ُِْ/ٖا٤بيزاف يى فىًإٍرعىٍوٍا ُبٍ ا١بٍىن ًة حىٍيثي ًشئػٍ
دليل على أف أكثر أحوا٥بم النظر ، كٓب يكن نظرىم إال بداعي حٌب  )ُصرَِرْت(كُب التعبّب 

ستطبلع الكامن ُب طبيعة اإلنساف ، فهو نظر من غّب قصدو كال رغبة بل بصارؼ يصرفهم اال
 إليها كىم غافلوف .

 ﴾ْٕعٌَْسًًَََُُِٕٗديٍَ ؤَْٜمَدذُ خَٕػَُْخفِ َِـَدًٙ َّؼُِْكٌَُٗيُْْ زَِِْٕٔدىُْْ هَدٌُُخ َٓد ؤَؿْنََ ػَنٌُْْْ ـَْٔؼٌُُْْ ًََٓد ًُنعُْْ ظَ﴿ - ٛٗ
كىذا نداء آخر ُب مشهدو آخر من مشاىد يـو القيامة ، كىم  )َوَاَدى َأْصَحاُب اأَلْعَراِؼ(

بعبلماهتم من أئمة الكفر )رَِجااًل يَػْعرُِرونَػُهْم ِبِسيَماُىْم( ألكصياء كالشهداء الشفعاء كمن األنبياء كا
كىم بعض ا٤بستكربين كا١ببابرة الذين تسلطوا على ا٤بستضعفْب ظلمان كعدكاانن ككانوا يعتزكف ُب 

ُعُمْم َوَما ُكنُتْم )قَاُلوا َما َأْغىَن َعْنُمْم ْجَْ الدنيا بغناىم كقوهتم كٰبتقركف ضعفاء ا٤بؤمنْب لفقرىم 
للتوبيخ كالشماتة هبم ، أم شيء نفعكم كثرة أعدادكم كٝبعكم للماؿ  االستفهاـك  َتْسَتْمِبُوَف(
ستكباركم عن اإلٲباف كعلى الناس كعلى قبوؿ ا٢بق ، كنتم ُب ا٢بياة الدنيا تنقصوف من االكثّب ك 



 الثامن/ اجلزء ٕٙٓ/ ممية/ عدد آَيهتا  ٚ/ سورة االعراؼ  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    31
 

اه كماؿ ، فكيف أنتم اآلف ُب حالة قدر الناس كهتينوف كرامتهم كتتعالوف عليهم ٗبا ٛبلكوف من ج
 حتقار كالذلة كا٥بواف ؟من الصغار كاال

 ﴾مٌََُّْٕٗؤَىَاُٙءِ خٍََُِّّٖ ؤَهَْْٕٔعُْْ ٙ َّنَدُُيُْْ خَُِّوُ زَُِلَْٔصٍ خيْوٌُُِخ خُْفَنَّصَ ٙ وٌَْفٌ ػٌََُِْْْْ ًَٙ ؤَْٗعُْْ ظَ﴿ - ٜٗ
 ا٤بؤمنوف أىىىؤيالءً  ، الكفر أئمة من للرجاؿ ألعراؼا أصحاب قوؿ ٛباـ من كىو ، للتوبيخ االستفهاـ
)الَِّذيَن َأْقَسْمُتْم ال يَػَناُْلُْم أيها ا١ببابرة ا٤بَبفوف  منهم تسخركف الدنيا ُب كنتم ال ًذينى  ا٤بستضعفوف
 حَتَْزنُوَف( أَنْػُتمْ  الَعَلْيُمْم وَ  َخْوؼٌ  ال اجْلَنَّةَ  )اْدُخُلواكٙبلفوف أف هللا ال يدخلهم ا١بنة اّللَُّ ِبَرْْحٍَة( 
ا٤بنازؿ العليا ، يقولوف ألىل ا١بنة  كبلـ أصحاب األعراؼ كىم الشفعاء أصحاب كىذا من

٩بٌا يكوف ُب مستقبل  خائفْب غّب كتنعموا فيها ا٤بستضعفْب ا٤بشار إليهم أدخلوا ا١بنة أبمر هللا
 مطمئنْب آمنوا بل ، ما مضى ىعل ٙبزنوا كال ، شيء ينٌغص عليكم حاضركم من أمركم كال ٧بزكنْب

 )كىأىٍحسىني  العيش كأحسن الكرامة كأفضل النعم أًب كعلى كأنتم ، فضلو من هللا آاتكم ٗبا فرحْب
 األعماؿ . قدر على ا١بزاء أف بياف ا٤بقالة كىذه اآلًخرىًة( عىٍيشي  اٍلعىٍيشً 
 ﴾١ٌُْخ ػََِْْنَد ِْٖٓ خَُْٔدءِ ؤًَْ َِّٓٔد َََِهٌَُْْ خَُِّوُ هَدٌُُخ بَِّٕ خَُِّوَ لَََُّٓئَُد ػَََِ خٌَُْدكًَََُِِّٖٗديٍَ ؤَْٜمَدذُ خُنَّدَِ ؤَْٜمَدذَ خُْفَنَّصِ ؤَْٕ ؤَكِ﴿ - ٓ٘

كىو مشهد آخر من مشاىد يـو القيامة ، كيرل ا٤بشاىد من كلمات هللا الٍب صٌورت ا٤بشهد 
كتصويره ك٘بسيم ا٤بوقف . ٱبرب هللا ككأنٌو عْب ا٢بقيقة ، ٩بٌا ال يقدر أبرع ا٤بخرجْب من إخراجو 

ستقر بكل من الفريقْب القرار ، ينادم اتعأب عن ٧باكرة بْب أىل النار كأىل ا١بنة بعد أف 
أصحاب النار حْب يبلغ منهم العذاب كل مبلغ كحْب ٲبسهم ا١بوع ا٤بفرط كالظمأ ا٤بوجع 

َنا ِمْن اْلَمايستغيثوف هبم فيقولوف  ُ()َأْف َأِريُضوا َعَليػْ أغيثوان كصبوا علينا من  ِء َأْو ِمَّا َرزََقُمْم اّللَّ
)قَاُلوا ِإفَّ اّللََّ ا٤باء لنسكن بو حرارة النار كالعطش أك ٩با رزقكم هللا بو من أنواع األطعمة كاألشربة 

ا إذ منع هللا الكافرين من شراب ا١بنة كطعامها كما حٌرـ عليهم دخو٥ب َحرََّمُهَما َعَلى اْلَماِررِيَن(
ـ ال تقربو دابة لنًب رٰبو كقولو و ليس ٥بم إاٌل ماء جهٌنم ا٢بميم ا٤بغلي كطعامها من الضريع كالزق

ـٌ ِإالَّ ِمْن ِغْسِلٍي ، ال أيَُْكُلُو ِإالَّ اْْلَاِطُئوفَ ﴿  . ّٖ-ّٕا٢باقة/﴾ َوال َطَعا
  ﴾ُْمََْدشُ خًَُُّْْٗد كَدٌََُّْْْ َٗنَٕدىُْْ ًََٔد ٌَُٕٗخ ُِوَدءَ ٌَِّْٓيِْْ ىٍََخ ًََٓد ًَدٌُٗخ زِأَّدظِنَد َّفْمًًََُٕخٍََُِّّٖ خظَّىًٍَُخ يِّنَيُْْ َُيٌْخً ًََُؼِسدً ًَؿََُّظْيُْْ خ﴿ -ٔ٘

ٍب كصف هللا الكافرين الذين ىزءكا من دين هللا ، كجعلوا دين هللا القيم الضركرم ا٤بنقذ ٢بياهتم 
عبان ، أم أهٌنم جعلوا بدؿ دينهم القٌيم اللهو كاللعب كالواجب عليهم اإللتزاـ بو ، جعلوه سخرية كل

، كىكذا عمل ا١بهبلء يلعبوف ِب١بوىرة ككأهٌنا كرة ! فحللوا كحرموا ٕبسب ما هتول نفوسهم عن 
،  ّْاألنعاـ/ ﴿َوزَيََّن َْلُْم الشَّْيطَاُف َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾قصدو كعمد أـ عن جهلو كإتٌباع أعمى 

نْػَيا( )َوَغرَّتْػُهمْ  خدعتهم الٌدنيا بزينتها كأنفسهم ٖبيانتها كىذا شأف الدنيا مع أىلها تغر  اْلََياُة الد 
ٍيئان ًمٍن أىٍمًر ًديًنًهٍم ٓت غرر المم كتسر كتضر كٛبير ، كٚبدع ٍب تصرع ، : )الى يػىتػٍريؾي الن اسي شى
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)رَاْليَػْوـَ نَنَساُىْم َكَما َنُسوا ِلَقاَء يَػْوِمِهْم وى أىضىرُّ ًمٍنوي( ، إًلٍسًتٍصبلىًح دينٍػيىاىيٍم ًإالٌ فػىتىحى هللاي عىلىٍيًهٍم مىا ىي 
أم يعاملهم معاملة من نسيهم كأٮبلهم من رٞبتو ألنو تعأب منزٌه عن الٌنسياف ال يشذ عن  َىَذا(

٭بهلهم كنعاملهم معاملة الشيء ا٤بنسي أم نَبكهم ُب  )نَنَساُىْم(علمو شيء كال ينساه، أم 
ب النار كننساىم كنَبكهم من أم كسيلة إنقاذ مثل نسياهنم لقاء هللا كاليـو اآلخر ىذا اليـو عذا

الرىيب ا٢باسم الذم ٯبب أاٌل ينسى، فلم ٱبطر ببا٥بم كٓب يهتموا بو فبل ٪بيب ٥بم دعوة كال ترحم 
ٍاهي كمىٍن ذىكىرى هللاى ذىكىرىهي  )َوَما  ، ُِٓالبقرة/﴾ ُروين َأذُْكرُْكمْ رَاذْكُ ﴿٥بم عربة ، فإٌف مىٍن نىًسيى هللاى نىسى

ينكركف كيكذبوف آلايت هللا ُب الدنيا كيستهزئوف هبا فبل شيء أمامهم إالٌ  َكانُوا ِِبََيتَِنا َٖمَْحُدوَف(
ا٤بصاّب حٌب كلو سحقت ُب سبيلها النفوس كأريقت الدماء ، كىذه سّبة ا٤بستكربين على مدل 

: )ًإ٭ب ىٍا ٯبيىٍازًٍم مىٍن نىًسيىوي كىنىًسيى ًلقىٍاءى يػىٍوًمًو أبًىٍف يػيٍنًسيػىهيٍم  لرضا )ع(عن اإلماـ ارائدة : التأريخ . 
َوال َتُمونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اّللََّ رَأَْنَساُىْم أَنْػُفَسُهْم ُأْولَِئَك ﴿أىنٍػفيسىهيٍم( أىٍم مىصىاًٍلحى أىنٍػفيًسًهٍم كقولو 

 .ٗٓ٘/ٖالدقائق كنز ُٗا٢بشر/﴾ ُىْم اْلَفاِسُقوفَ 
 ﴾ًََُوًَْ ـِحْنَدىُْْ زٌِِعَدذٍ كََِّْٝنَدهُ ػَََِ ػٍِِْْ ىًًٍُ ًَََلَْٔصً ُِوٌٍَّْ ُّآِْنٌَُٕ﴿ - ٕ٘

ما زاؿ الكبلـ عن أىل النار الذين غرهتم ا٢بياة الدنيا كظلموا أنفسهم ، لقد جئنا ٥بؤالء ِبلقرآف 
بل يطلب معو زايدة ٤بستزيد ، إنٌو يػىٍهًدم لًل ًٍب ا٢بكيم كامل البياف كامل بذاتو كمكٌمل لغّبه ، ف

ـي  : جعل ا٤بسائل ا٤براد بياهنا فصوالن بعضها من بعض ٗبا  التفصي  )َرصَّْلَناُه َعَلى ِعْلٍم(ًىيى أىقٍػوى
يزيل إشتباىها كىذا القرآف فصلنا آايتو تفصيبلن على علم من هللا أم بٌيناه أًٌب بياف ٗبا ٰبتاج إليو 

افة ُب ىدايتهم ُب دنياىم كآخرهتم ، حٌب جاء قيمان غّب ذم عوج ، ليكوف تزكية الناس ك
كمصدر  )ُىًدى َوَرْْحًَة ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف(لنفوسهم كقلوهبم كسبب لسعادهتم ُب معاشهم كمعادىم 

عنو ،  نتهاء عما هنيىداية كنور كرٞبة ٤بن يؤمن بو إٲباانن يبعثو على العلم كالعمل ٗبا أمر بو كاال
يهتدم  ُٖٓالبقرة/﴾ ُىًدى ِللنَّاسِ ﴿: القرآف كتاب ىداية  رائدةكلكنهم تركوه كإتبعوا أىواءىم . 

بو التائهوف كالضالوف كا١باىلوف فّبكف فيو األشياء على حقيقتها كيفهموف فلسفة ا٢بياة كأسباب 
كتوازف كتقٌدـ  الوجود على أنو أكرب من ظاىره ا٤بشهود ، كىو كتاب رٞبة كسعادة كإستقامة

﴾ َوَأفَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا رَاتَِّبُعوُه َوال تَػتَِّبُعوا الس ُبَ  رَػتَػَفرََّؽ ِبُمْم َعْن َسِبيِلوِ ﴿كإعتداؿ 
 كنز: )ًإف  اٍلقيٍرآفى ييصىدًٌؽي بػىٍعضيوي بػىٍعضىان ، فىبلى تيكىذًٌبػيويٍا بػىٍعضىوي بًبػىٍعضو !( عن النيب )ص(،  ُّٓاألنعاـ/

 . ُِٖٔالعماؿ خرب 
نَد زِدُْمَنِّ كَيََْ َُنَد ِْٖٓ ُ٘لَؼَدءَ كََْْٙلَؼٌُخ َُنَد ؤًَْ ىََْ َّنظًَُُُٕ بَِّٙ ظَإًَِِّْوُ ٌََّّْ َّإْظِِ ظَإًُِِّْوُ َّوٌٍُُ خٍََُِّّٖ ٌَُٕٗهُ ِْٖٓ هَسَُْ هًَْ ـَدءَضْ ََُُُٔ ََزِّ﴿ -ٖ٘

 ﴾َٗؼََُْٔ هًَْ وًَُُِٕخ ؤَٗلَُٕيُْْ ٠ًََََّ ػَنْيُْْ َٓد ًَدٌُٗخ َّلْعًََُُٕ َُُٗيُّ كَنَؼَََْٔ ؿََُْْ خٍَُُِّ ًُنَّد
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: حقيقة األمر كعاقبتو ، إٌف كٌل ما نطق بو  ، ََتِْويَلوُ إنكارم  االستفهاـ: ينتظركف ،  يَنظُُروفَ 
بلثة أبعاد القرآف يؤكؿ أمره إٔب ا٢بصوؿ كالوقوع ال ٧بالة ، ككأنٌو شريط )فلم( متحٌرؾ كاقعي ذك ث

: أتنظركف أيها ا١باحدكف فسوؼ يظهر للعياف )أتكيل القرآف  املعىنِبلصوت كالصورة كالنية . 
على حقيقتو( أم ما تؤكؿ إليو أخباره أف كل ما نطق بو القرآف من كعيد كثواب كعقاب 

ـَ )يَػوْ كحساب ككتاب .. ىو حق كصدؽ أم ىل ينتظركف إاٌل ذل  اليـو ا٢باسم حٌب يؤمنوا ؟! 
ُب يـو القيامة أيٌب أتكيلو كحقيقتو بوقوع ما أخرب القرآف عنو حيث يرل كل إنساف  أيَِْت ََتِْويُلُو(

)يَػُقوُؿ الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن جزاء عملو ، كيتبْب للكافرين كالناس ٝبيعان صدقو ِبلعياف كا٤بشاىدة 
)َقْد َجاَءْت ِبلقرآف ُب الدنيا  كىم اندموف متحسركف، يقوؿ الذين ضٌيعوا كتركوا العمل قَػْبُ (

) جاءتنا الرسل ِبلرساالت الصادقة كاألخبار ا٤بؤكدة كتبْب لنا صدقهم فلم نؤمن  ُرُسُ  رَبَِّنا اِبْلَقِّ
هبم كٓب نتبعهم ، كإعَبفوا ُب كقت فائت ال ينفع الندـ كُب مكاف ال يفيد فيو إاٌل زاد التقول 

َر الزَّ  عَباؼ فذكقوا ما كنتم بو ، فبل فائدة من ىذا اال ُٕٗالبقرة/اِد التػَّْقَوى﴾ ﴿َوتَػَزوَُّدوا رَِإفَّ َخيػْ
ىل لنا اليـو شفيع ٱبلصنا من ىذا العذاب الرىيب؟  )رَػَهْ  لََنا ِمْن ُشَفَعاَء رَػَيْشَفُعوا لََنا(تكذبوف 

َر الَِّذي ُكنَّا نَػْعَم ُ ستفهاـ فيو معُب التمِب ا ىل لنا من عودة إٔب الدنيا  ()َأْو نُػَرد  رَػنَػْعَمَ  َغيػْ
ستجاب سبحانو لدعوهتم ىذه النعمل صا٢بان غّب ما كنا نعملو من ا٤بعاصي كقبيح األعماؿ، كلو 

 .ستول مصّب الطيب كا٣ببيث كاسن كا٤بسيءالبطلت ا٤بقاييس كا١بنة كالنار ك 
)َقْد َخِسُروا ردان عليهم  تعأب قاؿ ، ِٖاألنعاـ/﴾ َوَلْو رُد وا َلَعاُدوا ِلَما نُػُهوا َعْنُو َوِإنػَُّهْم َلَماِذبُوفَ ﴿

شَبكا الدنيا ا٣بسيسة الفانية احيث  قد خسركا أنفسهم عندما عرضوىا للهبلؾ األبدم،أَنُفَسُهْم( 
، كخسركا أنفسهم ٖبسارة ضمّبىم كتلوث فطرهتم كفساد  كِبعوا نعيم اآلخرة النفيسة الباقية
 َخِسُروا ﴿الَِّذينَ  نفسي؟ كىي شيء شيء كلكنِب أخسر أىم دينهم، فما الفائدة أف أربح كلٌ 

تنبيو  اٍلمىعىٍاًد( ًإٍصبلىحً  عىنٍ  غىًفلى  مىنٍ  )ا٣بٍىٍاًسري  : )ص( النيب عن ،ُِاألنعاـ/ يُػْؤِمُنوَف﴾ ال رَػُهمْ  أَنُفَسُهمْ 
ُهمْ  )َوَض َّ  .ّٗٓا٣بواطر ص  الشافعْب شفاعة من مونويزع كانوا ما عنهم كبطل يَػْفتَػُروَف( َكانُوا َما َعنػْ

ٓت غرر  القرآف. عن ٙبجبهم كانت الٍب األضاليل من يفَبكنو كانوا ما أيضان  عنهم كبطل ، ٥بم
 )مىٍن أٍفُب عيميرىهي ُبى غىّبً ما يػىٍنجيًو فػىقىٍد أضىاعى مىٍطلىبىوي(المم: 
ِ ِٔعَّصِ ؤََّّدٍّ ؼَُّْ خْٔعٌٍََ ػَََِ خُْؼَُِْٖ ُّـِِْٙ خَََُِّْْ خُنَّيَدََ ٥َُِّْسُوُ لَؽِْؽدً بَِّٕ ََزٌَُّْْ خَُِّوُ خٍَُُِّ وََِنَ خٌَََُّٕٔخضِ ًَخَََْٕٞ كِ﴿ - ٗ٘

 ﴾نيًََخََُّْٙٔٓ ًَخُْؤَََُ ًَخُنُّفٌَُّ َُٕٓىََُّخضٍ زِإَُِْٓهِ ؤَٙ َُوُ خُْىَِْنُ ًَخَُُْٕٓ ظَسَدََىَ خَُِّوُ ََذُّ خُْؼَدَُِٔ
قوم عميق بعبودية الوجود كٌلو لبارئو ، إف ربكم كخالقكم كمربيكم ىو  السياؽ القرآ٘ب إيقاع مؤثر

(كحده ا٤بتفرد إبٯباد الكوف كالكائنات ألعلى مثاؿ سبق  ـٍ  )َخَلَق السََّمَواِت َواأَلْرَض ٓت ِستَِّة َأَيَّ
ٍا ُبٍ أىقىل  ًمٍن لىٍمًح : )كىلىٍو شىٍاءى أىٍف ٱبىًٍلقىهى  عن اإلماـ علي )ع(ُب مقدار ستة أايـ من أايـ الدنيا ، 

ٍارىاٍةى ًمثىٍاالن أليمىنىاٍئًًو كىًإٯٍبىٍاِبىن لًٍلحيج ًة عىلىى  ةى كىاٍلميدى ، كىلىًكن وي جىعىلى األىانٍى ٍلًقًو( اٍلبىصىًر ٣بىىلىقى -ُاالحتجاج جخى
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ىذه األايـ كناية عن الدفعات أك األطوار أك ا٤براحل )ُب ست مراحل من مراحل  ِْٓصِ
كوين( إذ ليست بياانن للزمن فهو سبحانو الذم ٰبكم الزمن كال ٰبكمو ، حيث ال زماف كال الت

أايـ قبل الكوف ، كإٌف إنشاء الكوف على نظاـ الدفعات أدؿُّ على أف ا٤بنظم عليم كحكيم كأنٌو 
حٌٌب يعٌلم عباده الصرب  ، ِالفرقاف/﴾ َوَخَلَق ُك َّ َشْيٍء رَػَقدَّرَُه تَػْقِديراً ﴿مدبٌر األمر كمقٌدر ا٤بقادير 

على إ٪باز األعماؿ كا١بٌد كاإلجتهاد كالتأ٘ب ُب األمور كأٮبية الزمن، كىذا ما يتفق مع العلم 
)ّتَّ ا٢بديث ، كيستحيل أف يعلم ذل  دمحم )ص( لو ٓب يكن نبيان يتلٌقى الوحي من خالق الكوف 

م على ملكو كسلطانو بعد تكوين ىذا إنو تعأب قد إستول على عرشو أ اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش(
 ا٤بل  ، يدبر أمره كيصٌرؼ نظامو ٕبسب تقديره كتدبّبه ا٢بكيم العليم .

: كناية عن ا٤بل  والعرشستقٌر ملكو ، استؤب على ما خلق كنفذ أمره ك اأم )اْستَػَوى( :  مبعىن
رد ُب التدبّب كالتقدير نفاالعظيم ك٧بٌل ٘بلي القدرة كالتدبّب بعد تكوينو ىذا ا٤بل  كالسلطاف ك 

)يُػْغِشي ،  ِٓٓالبقرة/﴾ َواأَلْرضَ  َوِسَع ُكْرِسي ُو السََّمَواتِ ﴿كأمس  بزماـ أمور كٌل شيء كقولو 
يغٌطي الليل على النهار كيتبعو فيذىب بضوئو ، كيطلبو  )يُػْغِشي( اللَّْيَ  النػََّهاَر َيْطُلُبُو َحِثيثاً(

، كىكذا أيٌب كل منهما عقب اآلخر ليؤدم دكره ببل فاصل كال  سريعان كٔبد حٌب يدركو )َحِثيثاً(
، كسنة التداخل بْب  ُٔا٢بج/﴿يُوِلُج اللَّْيَ  ٓت النػََّهاِر َويُوِلُج النػََّهاَر ٓت اللَّْيِ ﴾ أتخّب كقولو 

الليل كالنهار سنة كونية تكشف عن سين ة إنسانية عامة لعبلقة أحدٮبا ِبألخرل، إنو كما يتداخل 
الليل كالنهار كذل  تتداخل األشياء ، كتداخل القوة كالضعف ، كالعزة كالذلة ، كالزكج كالزكجة 
كالصحة كا٤برض كالدنيا كاآلخرة كا٢بياة كا٤بوت ، كالركح كا١بسد كاألمل كالعمل ، كا٥بدل 

  .كالضبلؿ كا٣بّب كالشر، كالشدة كالرخاء ، كالعسر كاليسر
، كىكذا ال يوجد شيء اثبت  ٔ-ٓالشرح/ُيْسرًا ، ِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا﴾  ﴿رَِإفَّ َمَع اْلُعْسرِ كقولو 

ـُ نَُداِوُْلَا بَػْيَ النَّاِس﴾  ِٗالرٞبن/﴾ ُك َّ يَػْوـٍ ُىَو ٓت َشْأفٍ ﴿كال حالة دائمة  آؿ ، ﴿َوتِْلَك اأَلَيَّ
مذلبلت جارايت ُب ٦باريهن بتدبّبه  ْمرِِه()َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالن ُجوـَ ُمَسخََّراٍت َبَِ ،  َُْعمراف/

كتقديره كصنعو خلقهن ٤بنافع العباد ٕبكمتو من أجل أف تتهيأ أمامهم كل سبل الرقي كالتقٌدـ 
لو ا٤بل  كالتصرؼ التاـ ُب الكوف كالكائنات ألهنا  )َأال َلُو اْْلَْلُق(ا٢بضارم كالكماؿ اإلنسا٘ب ، 

َوِإَلْيِو يُػْرَجُع ﴿اد منو السنن كالقوانْب ا٢باكمة ُب الكوف كالكائنات ا٤بر  )َواأَلْمُر(منو ال من غّبه 
/﴿ّلِلَِّ اأَلْمُر ِمْن قَػْبُ  َوِمْن بَػْعُد﴾ ،  ُِّىود/﴾ اأَلْمُر ُكل وُ  ٰبكم ما يشاء كيف يشاء مٌب  ْالرـك
، كىو ٰبكم  ُْالرعد/﴾ وِ َٗمُْمُم ال ُمَعقَِّب ِلُْممِ ﴿كىو  ُٔالربكج/﴾ رَػعَّاٌؿ ِلَما يُرِيدُ ﴿يشاء كىو 

،  ُِٖآؿ عمراف/﴾ لَْيَس َلَك ِمْن اأَلْمِر َشْيءٌ ﴿،  ِٔالكهف/﴾ َوال ُيْشِرُؾ ٓت ُحْمِمِو َأَحداً ﴿
ُ َرب  اْلَعاَلِمَي(كليس لنا من األمر شيء ،  كتبارؾ : من الربكة فهو ذك بركات مستمرة  )تَػَباَرَؾ اّللَّ

 كٛبجد ا٣بالق ا٤ببدع ا٤بصٌور رب العا٤بْب ، فتبارؾ ُب نفسو ككمالو دائمة على العا٤بْب ، كتعٌظم هللا
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كٝبالو كجبللو، كِبرؾ لغّبه أبنواع الربكات كتعأب ِبلوحدانية عن صفات ا٤بخلوقْب فهو سبحانو 
يُن اْْلَاِلُص﴾ رهبم كمالكهم كمربيهم بربكاتو كنعمو فعلينا أف نعبده خالص العبودية  ﴿َأال ّلِلَِّ الدِّ

(.  ِالزمر/ ـٍ مفهـو اليـو ذك معُب كاسع ، مثل عٌدة أكقات، يـو القيامة  رائدة : )ٓت ِستَِّة َأَيَّ
َوِإفَّ يَػْومًا ﴿، ْا٤بعارج/﴾ تَػْعُرُج اْلَمبلِئَمُة َوالر وُح ِإلَْيِو ٓت يَػْوـٍ َكاَف ِمْقَدارُُه ََخِْسَي أَْلَف َسَنةٍ ﴿

 . ْٕا٢بج/﴾ ا تَػُعد وفَ ِعْنَد رَبَِّك َكأَْلِف َسَنٍة ِمَّ 
 ﴾خيْػٌُخ ََزٌَُّْْ ظ١ََُُّػدً ًَوُلَْْصً بَِّٗوُ ٙ ُّمِرُّ خُُْٔؼْعًََِّٖ﴿ - ٘٘

عبدكه بتضرٌع أم ٖبضوع كتواضع انقطاع إٔب هللا ، أدعوا ربكم ك : العبادة كاالمعىن الّدعاء 
 )َوُخْفَيًة(دعاء جهران كإنقطاع كإبخبلص كتذلل كٚبٌشع كعدـ العجب كالتظاىر كاإل٢باح ُب ال

خبلص كأٝبع إٔب ا١بوارح كأدعى ضٌد العبلنية أم سرٌان كٮبسان ألنٌو أبعد عن الرايء كأقرب إٔب اال
إٔب سكوف النفس كطمأنينة القلب ، كالبعد عن التباىي فيما يفعل من خّب كيعلنو للناس بقصد 

ى هللا كعلى الناس كمن أجل ذل  أف يعرؼ فييشهد لو ِبلتضرع كالتعبد ، فإف ىذا ٙبد كتعد عل
ا٤بتجاكزين حدكد ما أمر بو كما هنى عنو ، فقد هنى هللا عن ا٤بباىاة  )ِإنَُّو ال ٗمُِب  اْلُمْعَتِديَن(ختم 

ِبلعبادة ُب األقواؿ كاألفعاؿ ، كا٤ببالغة ُب رفع صوتو ِبلدعاء ٩با يلفت إليو النظر ، كطلب ما ال 
 .عتداء على حرمات هللاا حْب الٌدعاء فهذا ينبغي أك التوٌجو إٔب غّب هللا

يى ًلغىٍّبً هللاً عن اإلماـ الصادؽ )ع(
ان حىٌب  ييصىلًٌ أىٍك يىٍدعيوي  ،أىٍك يىٍذبىحى ًلغىٍّبً هللاً  ،: )الى يىكيويفي اٍلعىٍبدي ميٍشرًكى

َمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّللَِّ رَُأْولَِئَك تِْلَك ُحُدوُد اّللَِّ َربل تَػْعَتُدوَىا وَ ﴿، كقولو ٔٗصِٕالبحارًلغىٍّبً هللًا( 
، فصار الٌدعاء ِب٣بفية كا٥بمس أقرب إٔب هللا كأنفع إٔب النفس من  ِِٗالبقرة/﴾ ُىْم الظَّاِلُموفَ 
 إالٌ إذا قيرئ الدعاء بصورة ٝباعية موٌحدة الٌدعاء ِب١بهر.

 ﴾ٌهُ وٌَْكدً ٤ًَََٔؼدً بَِّٕ ََلَْٔصَ خَُِّوِ هَُِّرٌ ِْٖٓ خُُْٔمِْٕنِنيًََٙ ظُلًًُِْٕخ كِِ خََِْٕٞ زَؼًَْ بِْٜٚلِيَد ًَخيْػُ﴿ - ٙ٘
أبم نوع من الفساد ا٤بادم كا٤بعنوم ، الظاىرم )َوال تُػْفِسُدوا ٓت اأَلْرِض بَػْعَد ِإْصبلِحَها( 

 زدكاج الشخصية كالتلوف كالتقلب ُباكالباطِب ا٤بباشر كغّب ا٤بباشر، ال تتخذكا الطرؽ ا٤بعوجة ك 
األقواؿ كاألفعاؿ، كال تؤذكا أحدان من الناس كالتعتدكا على ٨بلوقات هللا ، كاليظلم بعضكم بعضان 

جتماع كالزراعة كالصناعة كال تعٌكركا صفاء ا٢بياة ِبلطمع كا١بشع ، كال تفسدكا السياسة كاال
َوالتػَّْقَوى َوال تَػَعاَونُوا َعَلى َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ ﴿كالتجارة بل كتعاكنوا على ا٣بّب كالصاّب العاـ 

ريكيٍا كىالى تػينػىفًٌريكيٍا ، حببوا  ِا٤بائدة/﴾ اإِلّتِْ َواْلُعْدَوافِ  ريكيٍا ، بىشًٌ ريكيٍا كىالى تػيعىسًٌ بًٌبػيويٍا كىالى تػينػىفًٌريكيٍا ، يىسًٌ ، حى
عثة ا٤برسلْب كإرساؿ بعد أف أصلح هللا األرض بب)بَػْعَد ِإْصبلِحَها( الناس ِب كبرسلو كبرساالتو 

الرساالت كىذا اإلصبلح ا٤بعنوم ، ككلُّ شيءو ُب األرض ٨بلوؽ ٗبيزاف الصبلح كلو مقدار كي 
خوفان من عذابو  )َواْدُعوُه َخْورًا َوَطَمعاً(يتمتع اإلنساف هبذه ا٣بّبات ا٤بادية الكثّبة طيلة حياتو 
)طمع( ُب رٞبتو ببل حدكد بل أمر بْب كطمعان ُب رٞبتو كعفوه كثوابو ، الخوؼ مطلق كال رجاء 
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ٍاءو  عن اإلماـ الصادؽ )ع(أمرين .  ٍا ٓبٍى  ،: )ُبٍ قػىٍلًب اٍلميٍؤًمًن نػيويرىٍاًف: نػيويري خىٍوؼو كىنػيويري رىجى لىٍو كيزًفى ىىذى
اٍ(  َرْْحََة )ِإفَّ ، فا٣بوؼ من هللا يهذب القلب كيزكيو ، كالرجاء يقويو كيثبتو ٕٔ/ِالكاُبيىزًٍد عىلىى ىىذى

إٌف الفيض اإل٥بي قريب من النفوس ا٤بستعٌدة لو  َُِتفسّب ا٤ببْب ص اّللَِّ َقرِيٌب ِمْن اْلُمْحِسِنَي(
 .كىي النفوس اسنة لنفسها كاسنة لغّبىا كاسنة مع رهبا

: الذين ٯبيبوف دعوة هللا كيستقيموف على منهجو كينفعوف عباده كٰباسبوف أنفسهم واسنوف
ٌكوف أخطاءىا ، فيتبعوف األحسن كال يصركف على ا٣بطأ كال يربركنو ، كيرجوف هللا القبوؿ ىم كيز 

َىْ  َجَزاُء اإِلْحَساِف ِإالَّ ﴿من أىل اإلحساف كٯبازل اإلحساف ٗبثلو كتكوف رٞبة هللا قريبة منهم 
ألفعاؿ كدعاء : قيل : دعاء العامة ِبألقواؿ كدعاء الزاىدين ِبرائدة. َٔالرٞبن/﴾ اإِلْحَسافُ 

 .ٕٕالفرقاف/﴾ ُقْ  َما يَػْعَبأُ ِبُمْم َرّبِّ َلْوال ُدَعاؤُُكمْ ﴿العارفْب ِبألحواؿ كالدعاء يردُّ القضاء ا٤برـب
َِّْٓطٍ كَإََُّْٗنَد زِوِ خَُْٔدءَ كَإَوَُْـْنَد زِوِ  ًًٍَىٌَُ خٍَُُِّ َُُُِّْٔ خَُُِّّدقَ زُُْٙخً زََْْٖ ًََُّْ ََلَْٔعِوِ لَعََّ بٌَِخ ؤَهََِّطْ َٔمَدزدً ؼِوَدًٙ ُٔوْنَدهُ ُِسََِ﴿ - ٚ٘

 ﴾ِْٖٓ ًَُِّ خُؽَََُّٔخضِ ًٍََُِيَ ُٗىُِْؾُ خٌَُْْٔظََ َُؼٌََُِّْْ ظًًٍََََُُّٕ
: أماـ رٞبتو كنعمتو كىو ماء الغيث ، إٌف هللا تعأب ىو الذم يرسل الرايح  بَػْيَ َيَدْي َرْْحَِتوِ 

لشمس تبخر ا٤باء كترفع الرايح هبذا البخار إٔب السماء العالية ، ٍب ٘بذبو كٰبركها مبشرة ِب٤باء ، كا
األرض إليها بعملية التفريغ اإل٥بي فيتساقط عليها الغيث أبمر هللا ، فتحيا األرض بعد موهتا 

 َأْخَرْجَنا ِبِو ِمْن ُك ِّ الثََّمَراِت()َحَّتَّ ِإَذا َأقَػلَّْت َسَحااًب ثَِقااًل ُسْقَناُه لِبَػَلٍد َميٍِّت رَأَنَزْلَنا ِبِو اْلَماَء رَ 
حٌب إذا ٞبلت كرفعت الرايح سحاِبن مثقبلن ِب٤باء كجهناه إٔب أرض ايبسة ميتة ال نبات فيها 

﴾ َوَجَعْلَنا ِمْن اْلَماِء ُك َّ َشْيٍء َحيٍّ ﴿فأنزلنا ُب ذل  البلد ا٤بيت ا٤باء الذم تتفٌجر منو ا٢بياة 
كل أنواع الثمرات كا٣بّبات ككل ذل  يسّب كفق سنن هللا الٍب أكدعها ُب ، كٱبرج منو   َّاألنبياء/

ىذا النظاـ الكو٘ب الضخم، فإف ىذا النظاـ التكويِب قرآف هللا ا٤بكتوب إبتقاف كالداؿ على كجوده 
َتى َلَعلَُّمْم )َكَذِلَك ُٓمْرُِج اْلَموْ ،  ٖٖالنمل/﴿ُصْنَع اّللَِّ الَِّذي أَتْػَقَن ُك َّ َشْيٍء﴾ سبحانو كعظمتو 

مثل ىذا اإلخراج للنبات ٰبصل إخراج ا٤بوتى من قبورىم بعدما كانوا رفااتن ، لعلكم  َتذَكَُّروَف(
كل موضع ذكر هللا فيو إرساؿ   -ٔ رائدة:تعتربكف كتستقيموف كذل  لتقريب حقيقة ا٤بعاد . 

، ككل موضع ذكر  ِْاألحقاؼ/﴾ رِيٌح ِريَها َعَذاٌب أَلِيمٌ ﴿الريح بلفظ الواحد كاف للعذاب كقولو 
من ٲبوت ليس ٗبنعدـ من األصل  -ٕفيو بلفظ ا١بمع كاف للرٞبة )الرايح( كما ُب ىذه اآلية . 

ألف أركاحكم ِبقية كإف تغّبت أبدانكم كما أف النبات يتغّب كيبقى أصلو ، فما إحياء ا٤بوتى ُب 
ذا ا٤بثاؿ لنريكم أ٭بوذجان من ا٤بعاد ُب ا٢بشر يـو البعث إاٌل كإحياء األرض ا٤بيتة . كلقد أتينا هب

ىذه ا٢بياة الٌدنيا الذم يتكٌرر أماـ عيونكم لعٌلكم تتذٌكركف فتدركوف أٌف من قدر على ىذا قادره 
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﴿َكَما َبَدْأَا َأوََّؿ على بعث البشر بعد موهتم ، كالسبب كاحد كال فرؽ إاٌل ُب الٌصورة كالشكل 
 َُْاألنبياء/َنا ِإاَّ ُكنَّا رَاِعِلَي﴾ َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعداً َعَليػْ 

 ﴾َّدضِ ُِوٌٍَّْ ًًٌَََُُُّْٕٙخُْسًََُِ خ٥َُِّّْرُ َّىُُْؾُ َٗسَدظُوُ زِةٌِِْٕ ََزِّوِ ًَخٍَُُِّ وَسُػَ ٙ َّىُُْؾُ بَِّٙ ًٌَِٗخً ًٍََُِيَ َُُِّٗٝفُ خٓ﴿ - ٛ٘
الفاجر ِبألرض ، ىناؾ عبلقة بْب القلب إٌف ىذا التشبيو دقيق كرائع لقلب ا٤بؤمن كالكافر كالرب ك 

كالَببة منبت الزرع كمأٌب الثمر ، فالعطاء اإل٥بي يكوف شريطة أف تكوف قابلية اإلنساف مستعٌدة 
للتلقي، كاإلنساف إبن األرض كهبا يشٌبو كُب أبنائها النفيس كا٣بسيس ، كالكرٙب كاللئيم كالقاسي 

من حيث ا١بنس ، كلكن منها الكرٲبة ا٣بصبة الطيبة  كالرقيق ككجو الشبو أف األرض كلها كاحدة
ًيجو إذا شربت ا٤باء العذب  ، كٱبرج نباهتا زاكيان كفّبان إبذف  اٍىتػىز ٍت كىرىبىٍت كىأىنٍػبػىتىٍت ًمٍن كيلًٌ زىٍكجو هبى

كناية عن خّب كثّب كمتنوع كرخيص السعر ، كىذا مثل للمؤمن يسمع ا٤بوعظة   )ِبِِْذِف رَبِِّو(رهبا 
  )َوالَِّذي َخُبَث ال َ٘مُْرُج ِإالَّ َنِمدًا(نتفع هبا في

: سيئان قليبلن ال خّب فيو كال بركة فيو كٱبرج بعسرو كمشقة ، كمنها األرض القاسية الٍب  َنِمداً 
خبثت تربتها كالسبخة ا٤با٢بة تنأل عن ا٣بّب كالصبلح كال تستفيد من ا٤باء العذب، كإذا أتت 

يفان شبو ميت ال ينفع كال يغِب كال يسمن من جوع ، كىذا مثل للكافر بشيء من ا٣بّب فيأٌب ضع
 )َكَذِلَك ُنَصرُِّؼ اآلََيِت ِلَقْوـٍ َيْشُمُروَف(الذم ال ينتفع ِب٤بوعظة كاألرض السبخة ال ينتفع منها 

إٌف هللا يضرب األمثاؿ كيصٌرؼ اآلايت كيكٌررىا كيوضحها على أساليب ٨بتلفة ليعترب هبا ا١بميع 
٣ببيث كالطيًٌب ، كلكٌن الطيبْب ىم الذين ينتفعوف هبا كيشكركف هللا عليها فيكوف عملهم طيبان  ا

كاألرض الطيبة كٜبرىا طٌيب ، أما ا٣ببثاء فبل ينتفعوف منها كاألرض ا٣ببيثة القاسية غّب صا٢بة 
ِبلذكر ألهٌنم  للزراعة ! فيكوف عملهم خبيثان كاألرض السبخة ال ينتفع هبا ، كإ٭ٌبا خٌص الشاكرين
 ا٤بنتفعوف بسماع القرآف ، كينبع الشكر من القلب الطٌيب الذم ٰبسن الٌتلقي .

 ﴾ػٌََُِْْْْ ػٍََخذَ ٌٍَّّْ ػَظٍَُِْْوًَْ ؤَََِْْٔنَد ٌُٗلدً بََُِ هٌَِْٓوِ كَوَدٍَ َّد هٌَِّْ خػْسًًُُخ خَُِّوَ َٓد ٌَُُْْ ِْٖٓ بَُِوٍ ؿَُُْْهُ بِِِّٗ ؤَوَدفُ ﴿ - ٜ٘
د أرسل هللا نوحان كىو من أنبياء أكٕب العـز كشيخ األنبياء كأطو٥بم عمران كأشٌدىم معاانة ، أرسلو لق

(إٔب قومو ا٤بشركْب األجبلؼ  أضافهم إٔب نفسو ليقبلوا نصحو ، كأحسن قواعد  )رَػَقاَؿ ََي قَػْوـِ
تى  ، حىٌب  تػىنػٍ بُّ أي مىعىوي ًمٍن حىٍيثي ٰبًي بُّ !( ا٢بوار مع ا٤بخالف )أف تػىٍبدى )اْعُبُدوا اّللََّ ًهٍي ًمٍن حىٍيثي ٙبًي

ُرُه(  كحدكا هللا كال تشركوا بو شيئان كأعبدكه كما يريد كال تعبدكه كما تريدكف ، َما َلُمْم ِمْن ِإَلٍو َغيػْ
ان أى٥ٍبىمىوي حيٍسنى اٍلًعبىاٍ ٓت غرر المم، فما لكم إلو مستحق العبادة غّبه دىًة(. : )ًإذىٍا أىحىب  هللاي عىٍبدى

شَبؾ ٝبيع األنبياء )ع( ِبلدعوة إٔب التوحيد بكافة معانيو العقائدية كاألخبلقية كالعبادية اكىكذا 
)ِإيّنِ َأَخاُؼ َعَلْيُمْم َعَذاَب يَػْوـٍ ..إْب إلجتماعية كاإلقتصادية كالسياسيةكالنفسية كالعلمية كا

مع الرٞبن يتلقفهم  ، فإهنم إف ٓب يكونواىذا من نصحو)ع( كشفقتو عليهم َعِظيٍم(
: لقد تفٌنن نوح)ع(ُب دعوة قومو رائدة.ِٗالفرقاف/﴿وََكاَف الشَّْيطَاُف ِلئِلنَساِف َخُذواًل﴾ الشيطاف



 37الثامن                           / اجلزء ٕٙٓ/ ممية/ عدد آَيهتا  ٚعراؼ / سورة األرآِف اْلُمَيسَّرَوعُي القُ  
 

كىذا يعطينا درسان أٌف على ،ٔنوح/﴾رَػَلْم َيِزْدُىْم ُدَعاِئي ِإالَّ ِرَراراً ﴿إٔب التوحيد كلكن بدكف نتيجة 
 س مسؤكالن عنها .ا٤برء أف يعمل ببل تقصّب كالنتائج لي

 ﴾هَدٍَ خَُْٖٔ ِْٖٓ هٌَِْٓوِ بَِّٗد َُنََُخىَ كِِ ٠ٍٍَٚ ُٓسِنيٍ﴿ - ٓٙ
قاؿ القادة كالرؤساء حَبامان لتجميل منظرىم ، اجهاء الذين ٲبؤلكف العيوف ىيبة ك : الو اْلَمؤل 

لموف ، أهنم كأصحاب القرار كأصل الببلء كالداء العياء ، الذين ال يعلموف كال يعلموف أهنم ال يع
يعيشوف ا١بهل كا١بهل ا٤بركب ، إهنم قالوا لنوح إان لنراؾ تبتعد عن ا٤بألوؼ كا٤بعركؼ ، كإف كاف 

، اٍلعىٍاًملي ًِبلظٍُّلمً ) عن اإلماـ علي )ع(، سفاىة كسخافة كٚبٌلف ، كإف سكت عنهم صار مثلهم
ٍاءي  ،كىا٢بٍىٍاًضني لىوي  ،س اًٍكتي عىٍنوي كىال ُِّ/ٕٓالبحارشركاء ثبلثة(  كىالر ٍاًضٍي ًبوً  كا٤بعْب عليو، أيضان شيرىكى

ُبٍ ا١بٍىرٲًٍبىًة ، كإف هناىم إعتربكه ىو ُب ضبلؿ كىم على حق ، جاءىم نوح )ع( بفكر جديد 
متألق فحـر ما أحلوا ، كأحٌل ما حرموا كجعل اآل٥بة ا٤بتعددة إ٥بان كاحدان كىو الذم يستحق 

شيء عجاب ، كىكذا حاؿ الفٌجار ، إ٭با يركف األبرار ُب ضبللة العبادة دكف غّبه ، إٌف ىذا ل
فتنقلب عندىم ا٤بقاييس الصحيحة فّبكف ا٢بق ِبطبلن كالباطل حقان ، بل يعارضوف ا٢بق كيؤيدكف 

 الكبّب كا٣بطّب ! ٫براؼالباطل كىذا ىو اال
 ﴾خُْؼَدَُِٔنيَ هَدٍَ َّد هٌَِّْ ََُْْٓ زِِ ٠ََُٚصٌ ًٌََُِنِِّ ٌٌٍََُٔ ِْٖٓ ََذِّ﴿ - ٔٙ

رٌد الضبللة عن نفسو ككصفها أبنو ٰبمل رسالة هللا كىو رسولو لينقذىم من حّبة الضبللة كمن 
ُ ﴿ظلمات ا١بهالة ، فما ىو إنساف خفيف العقل كليس لو حجة كمنطق كلكنو  يَػْهِدي ِبِو اّللَّ

، كمن  ُٔا٤بائدة/﴾ ُلَماِت ِإىَل الن وِر ِبِِْذنِوِ َمْن اتػََّبَع ِرْضَوانَُو ُسُبَ  السَّبلـِ َوُ٘مْرُِجُهْم ِمْن الظ  
فلم يقل ٥بم )أنتم ضالوف( بل تسامى عن  )َضبلٍؿ ُمِبٍي(ا١باىلية إٔب اإلسبلـ ، قالوا لو أنت ُب 

كمىٍا دىخىلى الرًٌٍفقى ُب شىٍيءو ) )ص( يبنعن ال ،ا٣بطأ حٌب ال يصّب مثلهم كرفق هبم أبسلوب لْبًٌ ىْبًٌ 
اٍنىوي ًإال  زى  كإ٭با أان أٞبل رسالة ىادية من رب العا٤بْب ،  ،َٔصٕٓالبحار ( انىوي كىمىٍا خىرىجى عىٍنوي ًإال  شى

السبلمة  االستقامةستقيموا على هنجو ، فإف ُب االرب الذم رِبكم كىيء لكم كسائل ا٢بياة ف
)َلْيَس وب حسن بل جاء ُب أسل )لست ٓت ظبلؿ مبي(كالكرامة ببل مبلمة كال ندامة كٓب يقل 

نفي أف ٚبتلط بو ظبللة ما، كىذا أبلغ من نفي الضبلؿ إذ ٓب يتعلق بو كال ضبللة  ّب َضبلَلٌة(
 كاحدة .

 ﴾ؤُزَِِّـٌُُْْ ََِٔدٙضِ ََزِِّ ًَؤََٗٝكُ ٌَُُْْ ًَؤَػَُِْْ ِْٖٓ خَُِّوِ َٓد ٙ ظَؼٌََُِْٕٔ﴿ - ٕٙ
ستقامتو كإسعاده كبث ركح التعاكف كنشر اة البشر ك ما أرسلِب هللا بو إليكم كىي ىداي أيبػىلًٌغيكيمٍ 

: اإلرشاد السليم إٔب ا٤بصلحة )َوَأنَصُح َلُمْم( النصح  العمل الصاّب ك٘بسيد األخوة بْب الناس
: )الدًٌٍيني  عن النيب )ص(أبسلوب سليم كفكر قوٙب مع خلوص النية ا٣بالية من ا٤بكر كا٣بديعة 

: )مىٍا أىٍخلىصى اٍلمىوىد ةى مىٍن ٓبٍى يػىٍنصىٍح( كمن ىنا نفركا ألهنم الٰببوف  وٓت غرر الممالن ًصٍيحىةي( ، 
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)َوَأْعَلُم ِمْن اّللَِّ الناصحْب كىذا دليل على قسوة قلوهبم من كثرة ذنوهبم كشدة ضبل٥بم كعنادىم 
لمو ما ٓب يكن علمو هللا علمان كافيان لنجاح دعوتو كقدرة للوصوؿ إٔب غايتو ، كع َما ال تَػْعَلُموَف(

يعلم كأرسلو ليعلمهم ما ٰبتاجونو من علم ُب كلًٌ شؤكف الدنيا كشؤكف العآب اآلخر، كأف يكوف 
من الرسل مبلغان فصيحان انصحان عا٤بان بشؤكهنم كيدعوىم ِب٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة، كعلم النبوة ٩بٌا 

رائدة : القدكة كالقيادة .  يعجز البشر عن الوصوؿ إليو ٤با ٰبمل من صفات التكامل اإلنسا٘ب
﴿َوذَكِّْر رَِإفَّ الذِّْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِنَي﴾ التذكّب  -ُ: ثبلث مراح  الّدعوة والتبليغ إىل هللا -ٔ

َر أُمٍَّة ﴿األمر ِب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر  -ّالنصيحة كهذه االية،  -ِ، ٓٓالذارايت/ ُتْم َخيػْ ُكنػْ
َهْوَف َعْن اْلُمنَمرِ ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس ََتْمُ  ككلُّ مرحلةو ٥با أصو٥با  َُُآؿ عمراف/﴾ ُروَف اِبْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ

:إٌف تبليغ الرسالة معناه أف يعرؼ ي تبليغ الرسالة وتقرير النصيحةالفرؽ ب -ُٕب ا٢بديث. 
ة أنواع تكاليف هللا كأحكامو، كالنصيحة ا٤براد هبا الَبغيب ُب الطاعة كالتحذير من ا٤بعصي

 كاإلرشاد ِب٢بسُب إٔب ما فيو مصاّب الٌناس.
ٖٙ - ﴿ ُْْ ؤًََػَفِسْعُْْ ؤَْٕ ـَدءًَُْْ ًٌٌُِْ ِْٖٓ ََزٌُِّْْ ػَََِ ََـٍَُ ِٓنٌُْْْ ُُِْنًٍََُِْْ ًَُِعَعَّوٌُخ ًََُؼٌََِّ

 ﴾ظُُْلٌََُٕٔ
ا٢بقة .  ستفهاـ إنكارم ، ينكر تعجبهم من رسالة الدين ا٢بق كما يذكر بو هللا كىو ا٤بعارؼا

ُتْم( : املعىن أم ال تعجبوا من ىذا فإف ىذا ليس بعجيب أف يوحي هللا إٔب رجل منكم )َأَوَعِجبػْ
)لُِينِذرَُكْم َولِتَػتػَُّقوا َوَلَعلَُّمْم كإليكم رٞبة بكم ، كإ٭ٌبا العجب أف يهملكم كيَبككم من غّب مرشد 

امة كما فيو من العذاب إف ٓب تؤمنوا ، ليخوفكم ىذا الرسوؿ من ا٤بعاد إٔب يـو القي تُػْرَْحُوَف(
ربكم ظاىران كِبطنان، فإف )مىٍن ًإتػ قىى هللاى كىقىٍاهي( ، كبذل  تنزؿ عليكم رٞبة هللا الواسعة،  )َولِتَػتػَُّقوا(

شَباؾ ُب كانوا يركف أٌف اال  رائدة : )َعَلى رَُجٍ  ِمْنُمْم(فلم ينجح معهم أم أسلوب للتغيّب. 
اكم ُب ٝبيع ا٣بصائص، كىذا خطأ فضيع ، ألٌف التفاكت ُب القابليات البشرية يقتضي التس

ا٤بتنوعة كاضحة بْب البشر كىذا ما يتمٌيز بو اإلنساف عن ا٢بيواف كهبذا يتمٌيز العلماء عن ا١بهبلء 
 ٗالزمر/ ﴾َىْ  َيْسَتِوي الَِّذيَن يَػْعَلُموَف َوالَِّذيَن ال يَػْعَلُموفَ ﴿

 ﴾ْْنَدهُ ًَخٍََُِّّٖ َٓؼَوُ كِِ خُْلُِْيِ ًَؤَؿَُْهْنَد خٍََُِّّٖ ًٍََّزٌُخ زِأَّدظِنَد بَِّٗيُْْ ًَدٌُٗخ هٌَْٓدً ػَِٔنيَكٌٍَََّزٌُهُ كَإَجنَ﴿ - ٗٙ
ختبلؼ األكقات كٓب ينفعهم اكٌذبوا نوحان مع طوؿ دعوتو فيهم كتعدد أساليب ا٤بوعظة ا٤بؤثرة ك 

 )اْلُفْلِك(و فيهم ، فأ٪باه هللا كا٤بؤمنْب معو ُب الَبغيب ِب١بنة كال الَبىيب ِبلنار مع طوؿ إقامت
بُوا ِِبََيتَِنا(السفينة  إنتقم هللا من قـو نوح ُب الدنيا قبل اآلخرة ، فجعل  )َوَأْغَرقْػَنا الَِّذيَن َكذَّ

 عميت )ِإنػَُّهْم َكانُوا قَػْومًا َعِمَي(األرض تتفٌجر ٕباران ككاف الطوفاف الذم أغرؽ بو ٝبيع الظا٤بْب 
رَِإنػََّها ال تَػْعَمى األَْبَصاُر َوَلِمْن تَػْعَمى اْلُقُلوُب الَِِّت ٓت ﴿قلوهبم عن ا٢بق كٓب تعمى أبصارىم 
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، كأشدُّ العمى عمى القلوب ، كماتت بصّبهتم عن ا٥بدل فهم اليبصركف ْٔا٢بج/﴾ الص ُدورِ 
عرفة التوحيد كالنبوة ، كٝبدت عقو٥بم عن م االستقامةا٢بق كال يستذكقوف ا٥بداية كال ٰببوف 

اٍيىةي اكا٤بعاد ، ك  ستفحل عندىم ا٥بول كقادىم الشيطاف إٔب ا٣بسراف كا٣بذالف ك)ال ًذٍم ال تػىنػٍفىعيوي ا٥بًٍدى
 ٓت غرر المم:، تىضيرُّهي الض بللىةي( فبعماىم ىذا كٌذبوا كعاندكا، كبعماىم ساقوا أنفسهم إٔب ا٥ببلؾ

ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي   ( .)اٍلمى
 ﴾ًَبََُِ ػَديٍ ؤَوَدىُْْ ىٌُيخً هَدٍَ َّد هٌَِّْ خػْسًًُُخ خَُِّوَ َٓد ٌَُُْْ ِْٖٓ بَُِوٍ ؿَُُْْهُ ؤَكَٚ ظَعَّوٌَُٕ﴿ - ٘ٙ
: من ينتسب إٔب قـو أك بلدة أك صنعة أك صفة كقوؿ العرب ُب األخوة اي أخا العرب. األخ
النيب )ع( كإ٭ٌبا قاؿ أخاىم ألنٌو أقرب ُب  : كأرسل هللا تعأب إٔب قـو عاد أخاىم ىودان املعىن

ختار رسو٥بم منهم أم من قبيلتهم ليكونوا إليو أسكن كبو االٌنسب كالتأثّب كأبلغ ُب ا٢بجة عليهم ك 
ات ٫برافآنس، ككانت مساكنهم ِبألحقاؼ ِبليمن ككانت أمة قوية بدنيان كغنية ماليان ككانت اال

ُرُه(بينهم  العقائدية كا٤بفاسد األخبلقية متفشية قاؿ  )قَاَؿ ََي قَػْوـِ اْعُبُدوا اّللََّ َما َلُمْم ِمْن ِإَلٍو َغيػْ
٥بم رسو٥بم كحدكا هللا كإستقيموا على هنجو فليس لكم إلو غّبه ، كىكذا تشَبؾ ٝبيع األنبياء 

إف  أفبل ٚبافوف عذابو كتتقوف أم تتجٌنبوف سخطو )َأَربل تَػتػَُّقوَف()ع( ُب الٌدعوة إٔب الٌتوحيد 
أقمتم على ما أنتم عليو من الضبلؿ كالفساد كالشرؾ فلم يستجيبوا لنداء الفطرة ألهٌنم ٓب يستذكقوا 

 اإلٲباف كٓب يعوا التوحيد 
 ﴾ هَدٍَ خَُْٖٔ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ِْٖٓ هٌَِْٓوِ بَِّٗد َُنََُخىَ كِِ َٔلَدىَصٍ ًَبَِّٗد َُنَظُنُّيَ ِْٖٓ خٌَُْدٌِزِنيَ﴿ -ٙٙ

)ِإاَّ لَنَػَراَؾ ٓت ٲبؤلكف العيوف ىيبة ككجاىة كىم القادة كأصحاب الرايسة منهم َمؤل الَِّذيَن قَاَؿ الْ 
جهالة كخفة علم كحلم كسخافة عقل  )َسَفاَىٍة(إاٌن نراؾ ُب  َسَفاَىٍة َوِإاَّ لََنظُن َك ِمْن اْلَماِذِبَي(

  النبوة كإن  حامل رسالة هللا ، ٌدعائاد ، كإننا لنظن  من الكاذبْب ُب كفكر كإن  غّب رشي
نقلبت اعَباض عليها ، كقد ية فيهم ٕبيث ال ٯبرؤ أحد على االستقرار صفة الوثنية كالصنمال

ستحكم عماىم ٕبيث ذموا نبيهم )ع( ٗبا ىم متصفوف بو ، كىو أبعد الناس عن اعليهم ا٢بقيقة ك 
 ! ُّالبقرة/﴾ اُء َوَلِمْن ال يَػْعَلُموفَ َأال ِإنػَُّهْم ُىْم الس َفهَ ﴿السفاىة كالضبللة عن ا٢بق 

ٌُْْ َٗدِٜكٌ هَدٍَ َّد هٌَِّْ ََُْْٓ زِِ َٔلَدىَصٌ ًٌََُِنِِّ ٌٌٍََُٔ ِْٖٓ ََذِّ خُْؼَدَُِٔنيَ ، ؤُزَِِّـٌُُْْ ََِٔدٙضِ ََزِِّ ًَؤََٗد َُ﴿ٛٙ – ٚٙ

 ﴾ؤَِٓنيٌ
أك يعَبيو حاؿ اليأس ، ايى قػىٍوـً فأجاهبم بوقار النبٌوة كٕبلم الرسالة من دكف أف ينفعل أك يغضب 

نقص عقل كما تزعموف كلكنِب مرسل إليكم من رب العا٤بْب ألىديكم سبل ا٥بداية  لىٍيسى يب 
اّللَُّ َأْعَلُم َحْيُث ﴿كالنجاة كأحذركم من الغواية كالضبللة ، كأان الرسوؿ ا٤برشد الرشيد السديد 

( األعراؼ ، كىذا التكرير ا٤بناسب يعلمنا أساليب ُٔ)مثلها آية  ُِْاألنعاـ/﴾ َٖمَْعُ  ِرَسالََتوُ 
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 ) الدعوة كفنوف الببلغ الذم يَبؾ أثره ا٤بثبت للمؤمنْب كا٤بثبط للفاسدين ك )التًٌٍكرًٍاري يػيعيلًٌمي الشُّط ٍارى
، كأف ال يقابل السفهاء ِبلكبلـ القبيح كيَبٌفع أف يكوف مثلهم ، فّبد ا٣بطأ ِب٣بطأ ، كيقتصر 

أبلغكم أكامر هللا كأان  )أُبَػلُِّغُمْم ِرَساالِت َرّبِّ َوَأَا َلُمْم َاِصٌح َأِمٌي(ما ينسب إليو على نفي 
انصح لكم فيما أدعوكم إليو، كأان أمْب عاـ على رسالة ريب ال أكذب ُب طرحها ، كنتعٌلم من 

 ىتزاز ؟ذل  أدب األنبياء ككيف ٱباطبوف السفهاء ؟ ككيف تٌتزف شخصياهتم ُب مواقف اإل
 ِْٖٓ زَؼًِْ وَُِلَدءَ ََـٍَُ ِٓنٌُْْْ ُُِْنًٍََُِْْ ًَخًًٌُُُْخ بٌِْ ـَؼٌََُِْْ ػَََِ ًٌٌُِْ ِْٖٓ ََزٌُِّْْ ؤًََػَفِسْعُْْ ؤَْٕ ـَدءًَُْْ﴿ - ٜٙ

 ﴾ظُلِِْمٌَُٕ َُؼٌََُِّْْ خَُِّوِ آٙءَ ز٥ََْٝصً كَدًًٌُُُْخ خُْىَِْنِ كِِ هٌَِّْ ٌُٗقٍ ًََِخيًَُْْ
 معركؼ كىو أنفسكم من رسوالن  إليكم هللا يبعث أف كىو منو يتعٌجب ال أمر من تعجبوف كيف
 كلكن ا٤بنكرين تعٌجب ذل  من فتعجبتم ثوابو إٔب كيشوقكم عذابو كٱبوفكم هللا لقاء لينذركم عندكم
 شريكان !! الصنم كوف من كٓب يتعٌجبوا رسوالن  رجل كوف من عجبوا كالغباكة ا١بهالة فرط فمن
ستخلفكم ُب احْب  ذكركا نعمة هللا عليكماك  بَػْعِد قَػْوـِ نُوٍح( ِمنْ  ُخَلَفاءَ  ِإْذ َجَعَلُممْ  اذُْكُروا)وَ 

حذركا من اك  ، لينظر كيف تعملوف كأبقاكم بسبب عصياهنم األرض بعد إىبلؾ قـو نوح ِبلطوفاف
 كضخامة قوة أجسامكم زاد ُب )َوزَادَُكْم ٓت اْْلَْلِق َبْصَطًة( حٌب ال يصيبكم ما أصاهبم التكذيب
 )رَاذُْكُروا آالَء اّللَِّ َلَعلَُّمْم تُػْفِلُحوَف( ، ُٓفصلت/﴾ َوقَاُلوا َمْن َأَشد  ِمنَّا قُػوَّةً ﴿ يقولوف كانوا
 كبذل  النعم كتدفع النقم تدـك شكركا هللا عليها ألنو ِبلشكراذكركا نًعىمى هللا الكثّبة عليكم ك ا

اًٍكرًٍينى، كىايىٍ  : عن اإلماـ السجاد )ع(كُب الدعاء  . خرةكاآل الدنيا ٖبّب تفلحوف )ايىٍ مىٍن ًذٍكريهي شىرىؼه لًلذ 
 .(ُُالصحيفة السجادية/ دعاء ) لًلش اًٍكرًٍينى( مىٍن شيٍكريهي فػىٍوزه 

 ﴾ظِنَد زَِٔد ظَؼًَُِٗد بِْٕ ًُنطَ ِْٖٓ خَُّٝديِهِنيَهَدٌُُخ ؤَـِحْعَنَد ُِنَؼْسًَُ خَُِّوَ ًَلًَْهُ ًٍَََََٗ َٓد ًَدَٕ َّؼْسًُُ آزَدئَُٗد كَإْ﴿ - ٓٚ
تػىنىا اي ىود تتوعدان ِبلعذاب كي نعبد هللا كحده  أم نَبؾ كهنجر عبادة ما الفناه من  )َوَنَذَر(أىًجئػٍ

اآلِبء كاألجداد كنتربأ منها كىذا تضييع لَباث أسبلفنا ؟! إنو التقليد األعمى كا١بهل ا٤بركب فبل 
تٌباع العقل العرُب العاـ ُب اجملتمع ا٤بتخلًٌف كقالوا ٫بن مع الٌناس ك )حشره احجة إاٌل منطق ٥بم كال

ستصغار كعناد كإنكار ببل دليل كال مع الٌناس عيد(، إهنم تعاملوا مع القضااي الكربل ا٤بصّبية ِب
ا َتِعُدَا ِإْف ُكنَت ِمْن )رَْأتَِنا مبَِ برىاف علمي ، كاألطفاؿ الذين يلعبوف ِب١بوىرة على أهٌنا كرة كقالوا 

فجئنا ٗبا تعدان بو من العذاب على ترؾ اإلٲباف ب  إف كنت من الصادقْب ُب قول   الصَّاِدِقَي(
ا األدب ، ك ، كىكذا إستعجل القـو العذاب فراران من مواجهة ا٢بق ، إهنم آمنوا العقاب فأساؤ 

ٓت ،  ٗٗاألعراؼ/﴾ بل أيََْمُن َمْمَر اّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوـُ اْْلَاِسُروفَ َأرََأِمُنوا َمْمَر اّللَِّ رَ ﴿كإهنم أمنوا مكر هللا 
  : )ًمٍن أىٍعظىًم اٍلمىٍكًر ٙبىًٍسٍْبي الش ًر(.غرر المم

ًَآزَدئًُُْْ َٓد ٍَََّّٗ خَُِّوُ هَدٍَ هًَْ ًَهَغَ ػٌََُِْْْْ ِْٖٓ ََزٌُِّْْ َِـٌْٓ ًَؿ١ََرٌ ؤَظُفَديٌَُُِٗنِِ كِِ ؤََْٔٔدءٍ ََّْْٔٔعٌُُٔىَد ؤَْٗعُْْ ﴿ - ٔٚ

 ﴾زِيَد ِْٖٓ ٥َُِْٔدٍٕ كَدٗعَظًُُِخ بِِِّٗ َٓؼٌَُْْ ِْٖٓ خُُْٔنعَظَُِِّٖ
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عقاب كعذاب  (رِْجٌس َوَغَضبٌ )كجب كقضى عليكم ربكم  )َوَقَع(قىاؿى ىود ٔبواب سريع قىٍد 
م رٰبان ذات صوت نعقدت أسبابو كحاف كقت ا٥ببلؾ ، ككاف عذاهباكطرد من رٞبتو ، فإن و قد 

َقِعٍر﴾ شديد كقوة عاتية تقلع الناس من األرض ٍب ترميهم هبا صرعى  ﴿َكأَنػَُّهْم َأْعَجاُز َٓمٍْ  ُمنػْ
ُتُموَىا أَنْػُتْم َوآاَبؤُُكْم ، قد قلع النخل من منابتو كزاؿ من أماكنو  َِالقمر/ )َأَُتَاِدُلوَنِِن ٓت َأمْسَاٍء مَسَّيػْ

أٚباصمونِب ُب أ٠باء ألصناـ حجرية ٠بيتموىا آ٥بة كىي كٮبية ال  ا ِمْن ُسْلطَاٍف(َما نَػزََّؿ اّللَُّ ِبَِ 
أم حجة أك برىاف كمصاديق يصدؽ )ُسْلطاْف( شيء فيها من اإل٥بية ما أنزؿ هللا بعبادهتا من 

 )رَانَتِظُروا ِإيّنِ زعمكم أبف هللا تعأب رضٌي أف تكوف كاسطة بينو كبينكم تعبدكهنا من دكف هللا 
نتظركا أنتم إف تنفعكم أصنامكم كمعبوداتكم كتنصركم ، افلننتظر ٝبيعان ،  َمَعُمْم ِمْن اْلُمنَتِظرِيَن(

نتظر أف ٰبٌل غضب هللا كعذابو األليم جزاء تعٌنتكم ، كستكشف األايـ من ىو األقرب إٔب اك 
ىذا سلوؾ النفوس ( ٓت َأمْسَاءٍ ):  رائدةالصواب ، كسوؼ يندـ ا٣باطئ كقت ال ينفع الٌندـ . 

ا٤بتخلفة كا٤بستكربة ، تبتدع أ٠باء كتطلق شعارات فارغة كتطرح ٭باذج كٮبية كتسل  مسال  
)َما نَػزََّؿ اّللَُّ ِِبَا ِمْن  -ٕمشبوىة ٍب تعمل على زرعها ُب نفوس العامة حٌب تبلغ مآرهبا . 

ة ا٤بضامْب ، أٌف كلُّ كلمة أك تعبّب متكٌرر ُب القرآف يوحي بتثبيت حقيقة أصيلة عاليُسْلطَاٍف( 
فتول أك شرع أك عرؼ أك تصٌور أك قناعة .. إْب ٓب ينزلو هللا فهو خفيف الوزف قليل التأثّب سريع 

ستخفاؼ، فإذا جاءت الكلمة من هللا ثقلت كأثرت االزكاؿ ، كفطرة اإلنساف تتلقى ىذا كٌلو ُب 
 كنظرايت مذاىب من  الذم يودعها إايه ككمٗبا فيها من سلطاف هللا ،ستقٌرت ُب النفوس ا٤بؤمنةاك 

 سبحانو هللا سلطاف أماـ تذكب كلكٌنها ، كالتمكْب التزيْب قول ٥با حشدت براقة كأحزاب
. أجلها ضمن ِبلتدريج مىٍا ٓبٍى يػيوىاًٍفٍق ًمنى ا٢بٍىًدٍيًث اٍلقيٍرآفى فػىهيوى عن اإلماـ علي )ع( ) ا٤برسـو
  ٗٔصُ، الكاُبُُِاألنعاـ/( ًؿ غيريكرنازيٍخريؼى اٍلقىوٍ ( لقولو )زيٍخريؼ
 ﴾نيَكَإَجنَْْنَدهُ ًَخٍََُِّّٖ َٓؼَوُ زَُِلَْٔصٍ ِٓنَّد ًَه٥ََؼْنَد يَخزَُِ خٍََُِّّٖ ًٍََّزٌُخ زِأَّدظِنَد ًََٓد ًَدٌُٗخ ُٓآِْنِ﴿ - ٕٚ

نهم قبل كجاء ا١بواب سريعان ، فخلصنا ىودان كالذين آمنوا معو من العذاب إبخراجنا إايىم من بي
ستذكقوه ، كجعل إٲباهنم العملي افإف هللا برٞبتو ىداىم لئلٲباف ف )ِبَرْْحٍَة ِمنَّا(نزكؿ العذاب هبم 

سببان ينالوف بو رٞبة هللا فأ٪باىم برٞبتو لذل  ال ينجي عمل من دكف رٞبة حٌب األنبياء )ع( 
بُوا ِِبََيتَِنا( الذين كذبوا آبايتنا فلم يبق ٥بم نسل كٓب تبق منهم  ستأصلنااك  )َوَقَطْعَنا َداِبَر الَِّذيَن َكذَّ

ِإْذ َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم الّرِيَح اْلَعِقيَم ، َما َتَذُر ِمْن َشْيٍء ﴿ِبقية ، كالدابر ىو آخر كاحدو ُب الرٌكب 
كلن يكونوا أبدان من  )َوَما َكانُوا ُمْؤِمِنَي(،  ِْ-ُْالذارايت/﴾ أََتْت َعَلْيِو ِإالَّ َجَعَلْتُو َكالرَِّميمِ 

 ستحقوا تطهّب األرض من شرىم !اا٤بؤمنْب ، أصركا على الكفر كالتكذيب كعمل ا٤بوبقات ف
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َٗدهَصُ خَُِّوِ صٌ ِْٖٓ ََزٌُِّْْ ىٍَِهِ ًَبََُِ ؼٌَُٔيَ ؤَوَدىُْْ َٜدُِمدً هَدٍَ َّد هٌَِّْ خػْسًًُُخ خَُِّوَ َٓد ٌَُُْْ ِْٖٓ بَُِوٍ ؿَُُْْهُ هًَْ ـَدءَظٌُْْْ زَِّْنَ﴿-ٖٚ

 ﴾ٌَُُْْ آَّصً كًٍَََُىَد ظَإًَُْْ كِِ ؤََِْٞ خَُِّوِ ًَٙ ظٌََُّٕٔىَد زٌُِٕءٍ كََْإْوًٍَُُْْ ػٍََخذٌ ؤٌَُِْْ
موقف اثلث يضربو القرآف على ا٢بقيقة الٍب يريد تقريرىا كىي الصراع بْب الكفر كاإلٲباف ، 

: ىذا قـو ٜبود  املعىنكذبْب كعاقبة الصراع الواحدة . كالنداء ا٤بوح د لؤلنبياء كا٤بوقف ا٤بوح د للم
إذ ييبعث ٥بم أخوىم صاّب ليقوؿ ٥بم ما قالو نوح كىود من قبل، )كٜبود قـو من العرب سكنوا 
منطقة جبلية بْب ا٢بجاز كالشاـ( كليستدؿ على صدؽ نبوتو ٕبجة خارقة إ٥بية كاضحة كمعجزة 

قىةي اَّللً  شريفة  بَػيَِّنٌة ِمْن رَبُِّمْم َىِذِه َاَقُة اّللَِّ َلُمْم آيًَة()َقْد َجاَءْتُمْم حسية يصعب تكذيبها  ىذه انى
قَبحتم كإضافتها إٔب هللا للتشريف كالتعظيم كما يقاؿ بيت هللا، ألهنا اكفاضلة معجزٌب إليكم كما 

ال يقدر الناس خلقت بغّب كاسطة بطريقة خارقة غّب مألوفة كغّب معركفة ال تكوف إاٌل آية ٠باكية 
عليها. كإٌف قـو صاّب سألوه أف ٱبرج ٥بم انقة من الصخرة كأنو سأؿ ربو ذل  فتمخضت 
الصخرة كا٤برأة أيخذىا الطلق فولدت انقة كىي ا١بمل، كأنتم تشاىدكف خركجها ٕبسب 

(الصفات الٍب طلبتموىا ذات ٩بيزات خاصة  أهنا أتكل تركوىا كشا )َرَذُروَىا ََتُْكْ  ٓت َأْرِض اّللَِّ
، )َوال َتََس وَىا ِبُسوٍء رَػَيْأُخذَُكْم ُٓٓالشعراء/﴾ َْلَا ِشْرٌب َوَلُمْم ِشْرُب يَػْوـٍ َمْعُلوـٍ ﴿من رزؽ هللا 
 ، هللا امتحافكال تتعرضوا ٥با بشيء من السوء أصبلن إكرامان ٥با ألهٌنا آية هللا كفيها  َعَذاٌب أَلِيٌم(

ىا أبذل فيعذهبم هللا عذاِبن أليمان، ألهنم يغلقوف ِبب ا٥بداية عَبضو اكحذرىم من سوء العاقبة أف 
 على الناس إبطفاء معجزة صاّب الدالة على صدؽ نبوتو .

فِسَدٍَ نْمِعٌَُٕ خًَُْخًًٌُُُْخ بٌِْ ـَؼٌََُِْْ وَُِلَدءَ ِْٖٓ زَؼًِْ ػَديٍ ًَزٌََّؤًَُْْ كِِ خََِْٕٞ ظَعَّىًٍَُِٕ ِْٖٓ ُٔيٌُُِيَد هٌَُُٝخً ًَظَ﴿ - ٗٚ

 ﴾زٌُُْظدً كَدًًٌُُُْخ آٙءَ خَُِّوِ ًَٙ ظَؼْؽٌَْخ كِِ خََِْٕٞ ُٓلًَِِّْٕٖ
أىل  هللا عادان ِبلريح العقيم بكثرة ذنوهبم كجربكهتم كأكرث ٜبود أرضهم كدايرىم فذٌكرىم صاّب 

:  بَػوََّأُكمْ  ُهوِْلَا ُقُصورًا()َوبَػوََّأُكْم ٓت اأَلْرِض تَػتَِّخُذوَف ِمْن سُ بنعمة ىذا اإلرث الذم كىبو هللا ٥بم 
ستثمار األرض حيث تشاؤكف كتستفيدكف من مناطقها السهلة لبناء اأسكنكم مكنكم هللا ُب 
إهنم كانوا يسكنوف بيوهتم اصنة الفخمة ا٤بنحوتة  )َوتَػْنِحُتوَف اجْلَِباَؿ بُػُيواًت(قصوركم العالية الزاىية 

من القوة فبل تؤثر فيها األمطار كالعواصف ، كيسكنوف السهوؿ من ا١بباؿ ُب أثناء الشتاء ٤با ٥با 
ُب ِبقي الفصوؿ للزراعة كالعمل إهٌنم ُب حضارة عمرانية كعيشة ىنية كصناعة كزراعة كرفاىية 

 : نًعىٍم ، تذكركا ىذه النعم الكثّبة كالآالَء  )رَاذُْكُروا آالَء اّللَِّ َوال تَػْعثَػْوا ٓت اأَلْرِض ُمْفِسِديَن(
تبطركم النعمة كتلهيكم الزينة عن هللا كعبادتو كشكره فبشكر هللا تدـك النعم كتدفع النقم ، كالتعثوا 

عتداء على حقوؽ الناس ككبت لغان ُب األرض ، كأعظم الفساد االكتسعوا فسادان شديدان كمبا
الكراىية بينهم حرايهتم كسرقة خّباهتم كنشر الفًب كالفوضى ا٣ببلقة بينهم كإاثرة ا٢برب كبث ركح 
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، أم قابلوا النعم ِبلشكر كليس ِبلكفر، ال تلهيكم الزينة عن هللا صاحب النعمة كالفضل، 
: أشدُّ الفساد الذم يدرؾ ِب٢بواس لضرره ككثرتو كسرعة إنتشاره ، أم ال تٌتخذكا الفساد والعثي

 طريقان كهنجان .
َََِْٔ زِوِ ِٓوِ ٍََُِِِّّٖ خْٔع١ُْؼِلٌُخ َُِْٖٔ آََٖٓ ِٓنْيُْْ ؤَظَؼٌََُِْٕٔ ؤََّٕ َٜدُِمدً ٌََُُْٓٔ ِْٖٓ ََزِّوِ هَدٌُُخ بَِّٗد زَِٔد ؤُهَدٍَ خَُْٖٔ خٍََُِّّٖ خْٔعٌَْسًَُُخ ِْٖٓ هٌَْ﴿ - ٘ٚ

 ﴾ُٓآِْنٌَُٕ
)أَتَػْعَلُموَف َأفَّ كقاؿ الرؤساء ا٤بستكربكف من قـو صاّب للمؤمنْب ا٤بستضعفْب من أتباع صاّب )ع( 

ستنكار كهتديد كزرع شبهات كزعزعة اإلٲباف اإنو سؤاؿ سخرية ُب أسلوب  ْرَسٌ  ِمْن رَبِِّو(َصاِلاً مُ 
مؤمنوف  )قَاُلوا ِإاَّ مبَا ُأْرِسَ  ِبِو ُمْؤِمُنوَف(من نفوس من آمن ، أجابوىم أف هللا أرسلو إلينا كإليكم 

وعيد ، لقد سكب اإلٲباف مصٌدقوف عن علم كيقْب من رسالة صاّب كٓب ٱبافوىم ُب التهديد كال
ِب القوة ُب قلوهبم كالثقة ُب نفوسهم أهٌنم على يقْب إذ أمر رسالتو معلـو ال يدخلو ريب كال 
ينفع معو هتديد كال تكذيب ا٤بؤل ، ٤با أتى بو من ىذا ا٤بعجز ا٣بارؽ كىي انقة هللا الفاضلة فبل 

تضعف من أصابو الضعف بسبب ظلم الظا٤بْب ا٤بس (اْسُتْضِعُفوارائدة : )ٰبتاج إٔب زايدة بياف . 
ستضعاؼ الفقر ، كُب ستضعاؼ ثقافيان أك بدنيان أك إقتصاداين .. إْب كال يعِب اال، سواء أكاف اال

اللغة ا٤بعاصرة الطبقة ا٤بستكربة ا٤بستًغل ة للطبقة ا٤بستضعفة ا٤بستغىل ة ، كصف السياؽ القرآ٘ب ا٤بؤل 
 لًٌْب ، ككصف ا١بماىّب الكادحة ا٤بؤمنة ِب٤بستضعفْب ا٤بستغىلًٌْب .كالرؤساء ِب٤بستكربين ا٤بستغً 

 ﴾هَدٍَ خٍََُِّّٖ خْٔعٌَْسًَُُخ بَِّٗد زِدٍَُُِّ آَٓنعُْْ زِوِ ًَدكًَُُِٕ﴿ - ٙٚ
على الرغم من البينات الواضحات أصركا على الكفر ، كالذم ال ينفعو اإلٲباف يضره الكفر ، 

يتولد من الَبؼ ككثرة ا٤باؿ كا١باه كحب الدنيا كالعناد كا١بهل ُب ستكبار الانستنتج من ذل  أف 
ِإاَّ اِبلَِّذي آَمنُتْم ِبِو  )أمور اآلخرة .. ىي الٍب ٞبلتهم على الكفر كأخذهتم العزة ِبإلٍب ، قالوا 

لوه كٓب يقولوا )إاٌن ٗبا أرسل بو صاّب كافركف( ألٌف ذل  يتضٌمن إثبات الرسالة ، فلو قا (َكاِرُروفَ 
ستكباران كعنادان إظهاران ٤بخالفتهم الكاف شهادة منهم على أنفسهم ٔبحود ا٢بق على علمهم بو 

َها أَنْػُفُسُهْم ظُْلماً َوُعُلّواً ﴿لصاّب كمعجزتو كقولو  َقنَػتػْ  . ُْالنمل/﴾ َوَجَحُدوا ِِبَا َواْستَػيػْ
 ﴾دٌُُخ َّد َٜدُِكُ خجْعِنَد زَِٔد ظَؼًَُِٗد بِْٕ ًُنطَ ِْٖٓ خَُُُِِْْٔٔنيَكَؼَوًَُُخ خُنَّدهَصَ ًَػَعٌَْخ ػَْٖ ؤَُِْٓ ََزِّيِْْ ًَهَ﴿ - ٚٚ

كأخّبان سٌولت ٥بم أنفسهم أف يتحٌدكا هللا تعأب كيتحٌدكا صا٢بان كيتحٌدكا الوعد كالوعيد ، إنٌو 
ـ عن اإلماالتبجح الذم يصاحب ا٤بعصية كيعرٌب عن عصياهنم ِبلعتوا إلبراز صفة التبجح كالغركر ، 

اٍجى ًبًو أىٍعظىمي ًمٍن ريكيويًبًو(السجاد )ع( ٍنًب فىًإف  اإًلبًٍتهى اٍجي ًِبلذ  : رَػَعَقُروا  ُٗٓ/ٖٕالبحار : )ًإاي ٍؾى كىاإًلبًٍتهى
كا األدب ؤ أم ٫بركا الناقة كضربوا قوائمها ِبلسيف مع ٙبذيرىم ِبلعذاب ! كتعٌدكا ا٢بدكد كأسا

﴿َربل أيََْمُن ٛبٌردكا كتعالوا عن إمتثاؿ أمر هللا كأمنوا مكر هللا  ِبِِّْم()َوَعتَػْوا َعْن َأْمِر رَ ستكربكا اك 
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)َوقَاُلوا ََي َصاِلُح اْئِتَنا مبَا َتِعُدَا ِإْف ُكنَت ِمْن ،  ٗٗاألعراؼ/َمْمَر اّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوـُ اْْلَاِسُروَف﴾ 
ستهزاء بو مع اب كسوء العاقبة قالوا ذل  إف كنت نبيان فجئنا ما كنت تعدان من العذا اْلُمْرَسِلَي(

﴾ قَاُلوا ََي َصاِلُح َقْد ُكنَت ِريَنا َمْرُجّوًا قَػْبَ  َىَذا﴿العلم أٌف صا٢بان كاف ذا جاهو ُب قومو كقولو 
، فلٌما دعاىم إٔب هللا تغٌّبت نظرهتم إليو كساءت حالو عندىم ! كىكذا ا١باىل يعمل  ِٔىود/

كه ، كىكذا ا٤بستكربكف يستخدموف القوة لغرض سلطتهم فتنقلب بنفسو كما يعمل العدك بعد
﴾ عندىم ا٤بقاييس فتأخذىم العزة ِبإلٍب كٯبهلوف  ، ٤باذا  ْٕإبراىيم/﴿ِإفَّ اّللََّ َعزِيٌز ُذو انِتَقاـٍ

ـى ٖٔٓت هنج الببلغة حمم  واجلواب :سألوه أف تعٌجل بعذاهبم؟  ثػيرى نًزىٍاعيوي ًِب١بٍىٍهًل دىٍا ٍاهي  : )مىٍن كى عىمى
ئىةي،  هي الس يػٍ هي ا٢بٍىسىنىةي كىحىسينىٍت ًعٍندى سىكىرى سيٍكري الض بلىلىًة( كى عىٍن ا٢بٍىٍق ، كىمىٍن زىاٍغى )إ٫برؼ( سىٍاءىٍت ًعٍندى

العقر لغة ىو قطع عرقوب البعّب أم رجلو ، كقد ٠ٌبوا الناحر يعقر البعّب :  (رَػَعَقُروافائدة : ) .
 سٌهل ٫بره .أم يقطع أرجلو أكالن لي

 ﴾كَإَوٍََظْيُْْ خَُُّـْلَصُ كَإَْٜسَمٌُخ كِِ يَخَِىِْْ ـَدؼِِٔنيَ﴿ - ٛٚ
أم صيحة كصاعقة من السماء كزلزلة شديدة فقطعت قلوهبم كدٌمرهتم تدمّبان  )رََأَخَذتْػُهْم الرَّْجَفُة(

ىهم كركبهم ، كٓب ىامدين خامدين كىلكوا ساقطْب على كجو )رََأْصَبُحوا ٓت َدارِِىْم َجاِثَِي( 
ِإاَّ ِمْن ﴿ٲبهلهم هللا إٔب يـو يبعثوف ، فتحوؿ الكرب إٔب ذؿ ، كالتحدم إٔب خوؼ كىبلؾ 

تىًهيٍ  ِِالسجدة/﴾ اْلُمْجرِِمَي ُمنَتِقُموفَ  أي ،  ،، كىكذا ال ًذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى
ٍا ، كىالى تىصيٍن دينٍػيىٍاؾى ًبًديًًن ى فػىتىٍخسىٍرٮبيىٍا( : )صيٍن ًديٍػنى ى  عن اإلماـ علي )ع( نٍػيىٍاؾى تػىٍرٕبىٍهيمى مستدرؾ ًبدي

الرجفة كا١بثـو جزاء مقابل للعتو كالتبجح ، كا١بٍىزىٍاءي ًمٍن ًجٍنًس  -ٔرائدة : . ِّٓ/ِالوسائل
ًر ا١ٍبًنىاٍيىًة   -ٕ.  َُُىود/﴾ َوَلِمْن ظََلُموا أَنُفَسُهمْ  َوَما ظََلْمَناُىمْ ﴿اٍلعىمىٍل ، كاٍلعيقيويبىةي عىلىى قىدى

تفق القـو على رجل شقي )من الشقاء( كذك عزٌة كمنعة ُب قومو ليعقر الناقة ! كرضوا بو كصاركا  ا
كُب ذل  )رعقروا( كأهٌنم فعلوه ٝبيعان ، كالذم قتل الناقة رجله كاحد كلكن جاء السياؽ ِب١بمع 

َنًة ال ﴿ستصيبهم ٝبيعان كيعاقب عليو ا١بميع كقولو  هتويل كتفظيع ألمرىم ، كأٌف أضراره َواتػَُّقوا ِرتػْ
كىاٍلميًعٍْبي  ،: )اٍلعىٍاًملي ًِبلظٍُّلمً  عن اإلماـ علي )ع(،  ِٓاألنفاؿ/﴾ ُتِصيََبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُمْم َخاصَّةً 

ٍاءي ثىبلىثىة(  ،كىالر ٍاًضٍي ًبوً  ،عىلىٍيوً  الساكت عنو كا٢باضن لو كٌلهم شركاء ُب  كأيضان  ُِّ/ٕٓالبحارشيرىكى
 الظلم .
 ﴾ِٜمِنيَكَعٌََََُّ ػَنْيُْْ ًَهَدٍَ َّد هٌَِّْ َُوًَْ ؤَزَِْـْعٌُُْْ ََِٔدَُصَ ََزِِّ ًَََٗٝمْطُ ٌَُُْْ ًٌََُِْٖ ٙ ظُمِسٌَُّٕ خُنَّد﴿ - ٜٚ

كلساف حالو يقـو  بتعد حزينان استئصاؿ ، أدبر عنهم ك ٤با رأل صاّب ما حل  بقومو من عذاب اال
نغماس ُب ىذا الذم جلبوه على أنفسهم ِبلتكرب كالعتو نتيجة ا١بهل كالغركر كالعناد كاال

عراض إشارة إٔب أنٌو أعطاىم ظهره غّب آسفو الشهوات ارمة، لذل  جاء لفظ الٌتوٌٕب ٗبعُب اال
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ًإف  : ) عن النيب )ص(،  ْم()َوَنَصْحُت َلمُ عليهم بعد أف عٌزل نفسو ىذا العزاء ٌٍب مضى ُب طريقو 
ًة ٣ًبىٍلًقوً  ٓت ، َِٖ/ِأصوؿ الكاُب( أىٍعظىمى الن اًس مىٍنزًلىةن ًعٍندى هللا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍمشىاىيٍم ُب أىٍرًضًو ًِبلن ًصيحى

كلكن فضلتم  َي()َوَلِمْن ال حتُِب وَف النَّاِصحِ : )مىٍا أىٍخلىصى اٍلمىوىد ةى مىٍن ٓبٍى يػىٍنصىٍح( ، غرر المم
َوَأمَّا َِثُوُد رَػَهَديْػَناُىْم رَاْسَتَحب وا اْلَعَمى ﴿الغش على النصح كفٌضلتم بعض الناصحْب كعداكهتم 

: ٓت غرر المم،  ُٕفصلت/﴾ َعَلى اْْلَُدى رََأَخَذتْػُهْم َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اْْلُوِف مبَا َكانُوا َيْمِسُبوفَ 
اٍنىوي األىٍصلي ، فىًإف  مىٍن فىاٍتىوي اٍلعىٍقلي يػىغيشُّ ًمٍن حىٍيثي يػىٍنصىٍح )الى تػىٍنصىٍح ٗبىٍن فىاٍ  تىوي اٍلعىٍقلي كىالى تىًثٍق ٗبىٍن خى

اٍنىوي األىٍصلي يػيٍفًسدي ًمٍن حىٍيثي ييٍصًلٍح( ،  ٍقىًة عن النيب )ص(، كىمىٍن خى :)ايىٍ عىًلٍي أىٍشقىى األىك ًلٍْبى عىٍاًقري انى
(كىأى  ،صىاًٍلحٍ   .ُٓٗ/ّركح البياف ٍشقىى اآلًخرًٍينى قىاٍتًلي ى
بٌَُِّْْٗ َُعَإْظٌَُٕ خُُِّـَدٍَ َ٘يٌَْشً ِْٖٓ يًُِٕ ٤ًٌَُُدً بٌِْ هَدٍَ ُِوٌَِْٓوِ ؤَظَإْظٌَُٕ خُْلَدلَِٙصَ َٓد َٔسَوٌَُْْ زِيَد ِْٖٓ ؤَلًٍَ ِْٖٓ خُْؼَدَُِٔنيَ ، ﴿ ٔٛ - ٓٛ

 ﴾كٌَُٕخُنَِّٕدءِ زََْ ؤَْٗعُْْ هٌٌَّْ ُُِْٕٓ
تل  الفعلة الشنيعة  (اْلَفاِحَشةَ )ذكر لوطان )ع( حْب قاؿ لقومو موٖبان ٥بم كمستنكران ، أتفعلوف اك 

)َما َسبَػَقُمْم الفضيحة القذرة ا٤بخالفة للفطرة ا٤بتناىية ُب القبح كالشناعة كىي من الذنوب الكبّبة 
ُب أم زماف كىي من مبتدعاتكم ُب مبالغة  ما عملها أحد قبلكم ِِبَا ِمْن َأَحٍد ِمْن اْلَعاَلِمَي(

ستهانة ٕبقوؽ الٌرجل ، فإهنا سين ةن عتداء على حقوؽ ا٤برأة ُب اجملتمع كاالاالفساد، فإف اللواط 
ٍا كىًكٍزري مىٍن عىًملى هًبىٍا ًإٔبى يػىٍوـً اٍلًقيىٍامىًة ، كال ًذٍم الى تػىنػٍفىعيوي اٍلفىضىاٍئً  لي تىضيرُّهي الر ذىاًٍئًل . سىيًٌئىةن فعىلىٍيكيٍم ًكٍزرىى

إنكم تقصدكف الرجاؿ ُب أدِبرىم شهوة منكم ،  )ِإنَُّمْم لََتْأُتوَف الّرَِجاَؿ َشْهَوًة ِمْن ُدوِف النَِّساِء(
فهو فعل خبيث ال يفعلو إاٌل ا٣ببيث ، كىو مكركه كعمله شاذٌّ كغريب على الطبع البشرم كحرمو 

قباؿ سواء أكاف إتياف األدِبر من الرجاؿ أك من النساء ، كاال هللا أشد التحرٙب كىو من الكبائر
على األدِبر غاية ما يكوف ُب الشناعة كالقباحة كىو مكاف ٚبرج منو النجاسات كا٣ببائث الضارة 
الٍب يستحي من ذكرىا فضبلن عن مبلمستها كقرهبا ، كيسٌمى ِبلشذكذ ا١بنسي كالفساد الفطرم 

متجاكزكف للحدكد ا٤بعقولة كا٤بنقولة كا٤بألوفة ، متجاكزكف ُب  قَػْوـٌ ُمْسرُِروَف()َبْ  أَنْػُتْم كاألخبلقي 
 .كلًٌ شيء متجرئوف على أحكاـ هللا ك٧بارمو

كصف ٥بم  )َشْهَوًة( -ٔرائدة : ،  ُالطبلؽ/﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّللَِّ رَػَقْد ظََلَم نَػْفَسُو﴾ 
يواانت الٍب ال تشذ كال تنحرؼ ُب تناسلها ، أال ترل ِبلبهيمية الصرفة ، فهم أخس من سائر ا٢ب

أٌف الطيور تبدأ حياهتا الزكجية ببناء األعشاش كتنبيو لئلنساف العاقل ا٤بكر ـ أف تكوف الشهوة 
كسيلة شريفة لغاية نبيلة لطلب الولد ، كقضاء الشهوة من أجل التناسل كليست أيريدت الشهوة 

لغّبىا لشيء أىم منها ، فتكوف الشهوة كسيلة نبيلة لغاية شريفة ،  لذاهتا كلٌذاهتا كإ٭ٌبا أيريدت
على العقل كعلى اإلستمتاع كعلى السكن كالسكينة كعلى ا٤ببادئ )الَشْهَوَة( لذل  قٌدـ 

بػيرى اٍلعىٍقلي صىغيرىتٍ  بػيرىٍت الش ٍهوىةي صىغيرى اٍلعىٍقلي ، كىًإذىٍا كى  كاألعراؼ كاألخبلؽ كالقيم لذل  )ًإذىٍا كى
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كال يقرب ىذه الفاحشة إاٌل الشاذكف ( صىٍت الش ٍهوىةي نىقاٍلعىٍقلي  ملى ًإذىٍا كى ) :ٓت غرر الممالش ٍهوىةي( 
عن طبيعة اإلنساف السوم ، القذركف ُب تصرفاهتم ا٤بضطربوف نفسيان ، كلكن لو كاف فيهم شيء 

ة البشرية فإهنا ٚبرب اللواط حالة رذيلة كخطّبة شاٌذة عن الطبيع -ٕمن الفضيلة لَبكوىا . 
النسيج اإلجتماعي كىي حالة قذرة أبتليت هبا ا١باىليات ا٤بختلفة كمنها ا١باىلية الغربية ا٢بديثة 
ككل ا١باىليات ا٤بعاصرة ، إهٌنم شٌرعوا قانوف ر٠بي ِبلزكاج ا٤بثلي ، الرجاؿ ِبلرجاؿ كالنساء 

: ُب علة عن اإلماـ الرضا )ع( -ٖبشدة.  ِبلنساء ! كىو أمر حاربتو كحٌرمتو األدايف السماكية كلها
ٍا ُبٍ  ًث كىمىٍا طيًبعى عىلىٍيًو الذٍُّكرىٍاًف ، كىًلمى ٍا رىك بى ُبٍ اإًلانٍى ٙبرٙب الذكراف للذكراف كاإلانث لئلانث )ًلمى

ًث ًمٍن  ًث ًلئًلانٍى نًٍيٍا( ٍنًقطىاًٍع الن ٍسًل كىفى اً ًإتٍػيىٍاًف الذٍُّكرىٍاًف لًلذٍُّكرىٍاًف كىاإًلانٍى ٍاًد الت ٍدًبٍّبً كىخىرىٍاًب الدُّ كنز سى
، كخراب النفوس كخراب الطبائع النبيلة كسقوط العٌفة كالقيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ ، ّٖٓ/ّالدقائق

ٍعتى هللاى  سئ  اإلماـ علي )ع( : )أف يؤتى النساء ُب أدِبرىن ؟ فقاؿ سىًفٍلتى سىفىلى هللاي ًب ى أىمىٍا ٠بًى
: )مىٍن كىجىٍدٛبييوهي يػىٍعمىلي عىمىلى قػىٍوـً ليوطو  وعن النيب )ص( ْْٓ/ٓالكاُب( ُتوَف اْلَفاِحَشَة ..)َأَتَْ يػىقيويؿي 

ٍفعيوؿى ًبًو !(  كالٌدعوة إٔب اللواط ُب الوقت  -ٗ. ِٖٖ/ّالَبغيب كالَبىيبفىاقٍػتػيليوا اٍلفىاًعلى كىاٍلمى
٫ببلؿ لغّب اليهود إبشاعة االالشريفة،  العفيفةا٢باضر يقودىا اليهود لتدمّب ا٢بياة اإلنسانية 

نتشر ِب٤بقابل انتشر اللواط االعقيدم كاألخبلقي كنشر األفبلـ ا٣ببلعية كا١بنسية ا٤بقززة ، ككٌلما 
 السحاؽ بْب النساء! 

نػىهين (: )سيحىٍاؽي ٓت الديث ٍاًء ًزٗبى بػىيػٍ ميو٥بم إٔب اللواط جعلهم ٲبارسوف أقبح األعماؿ   -٘. النًٌسى
قمار كبذاءة ا٢بديث كاإلعتداء على اآلخرين ، كالتحٌرش ا١بنسي ِب٤بارٌة ، ككانوا يكشفوف كال

عوراهتم ُب الطٌرقات كاجملالس العاٌمة ، كىذا من الذنوب الكبّبة كا٣بطّبة كا٤بريرة ، كاإلتياف ُب دبر 
ٍرأىةى : )مى  وٓت الديثالذٌكر ىو اللواطة الكربل، كُب دبر ا٤برأة ىو اللواطة الصغرل  ٍلعيويفه مىٍن أىتىى اٍلمى

ٍا(  ، عن اإلماـ الصادؽ )ع( )فما كاف من شيعتنا .. فبل يكوف فيهم ُٖٗ/ّركح البيافُبٍ ديبيرًىى
 . َْٓ/ّككنز الدقائق ،ُُّصِ-ُا٣بصاؿ ج من ييؤتى ُب ديبيرًًه(

 ﴾هََُّْعٌُِْْ بَِّٗيُْْ ؤَُٗدٌْ َّع٥ََيًََُُّٕ ًََٓد ًَدَٕ ـٌََخذَ هٌَِْٓوِ بَِّٙ ؤَْٕ هَدٌُُخ ؤَوُِْـٌُىُْْ ِْٖٓ﴿ - ٕٛ
كما كاف جواب قومو القذرين إٔب نبيهم ا٤بعصـو )ع( إذ كٖبهم على فعلهم القبيح إاٌل أف قاؿ 

 أم مدينتكم كبلدتكم ألهنم أيانىسه )قَػْريَِتُمْم( بعضهم لبعض أخرجوا لوطان كأتباعو ا٤بؤمنْب من 
رة من الفواحش أم يتنزىوف عن الٌلواط كيتقذركف عن إتياف األدِبر من ( يطلبوف الٌطها)يَػَتَطهَُّروفَ 

الٌرجاؿ كالنساء، فبل سبيل إٔب معاشرهتم ٤با بينهم كبيننا من فوارؽ ُب الصفات كالقناعات 
ستهزاءن بلوط كأتباعو ، كعابوىم ٗبا ٲبدح بو اإلنساف ، أجل إف اكاألخبلؽ كىم يقولوهنا بسخرية ك 

رٲبة عند العاىر الفاجر كاألمانة جرٲبة عند العميل ا٣بائن ، إهنم شاذكف قذركف الطهر كالعفاؼ ج
حٌب ُب سلوكهم النفسي كأسلوهبم الكبلمي، إٌف دعوة الطهارة كالَبٌفع عن الشذكذ يعترب عمبلن 
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الذم أصاهبم ،  ٫براؼد كالعباد ! كمن ىنا نعرؼ مدل االإجراميان يعاقب عليو ِبلنفي من الببل
نغماسهم ُب الذنوب فحالت اختلت عندىم الرؤية لكثرة اعندىم ا٤بقاييس الصحيحة، ك  نقلبتاف

ستجابة للطهر كالعفاؼ كالنقاء ، بل يدفعهم إٔب ا٣ببث ك٧باربة التطهّب بينهم كبْب اال
 ّْاألنعاـ/يَػْعَمُلوَف﴾  ﴿َوزَيََّن َْلُْم الشَّْيطَاُف َما َكانُوا،  ِٓدمحم/﴾ الشَّْيطَاُف َسوََّؿ َْلُْم َوَأْمَلى َْلُمْ ﴿
( يَبفعوف عن الٌلواط كالسحاؽ إذ كاف شائعان بْب نسائهم كما كاف الٌلواط رائدة : )يَػَتَطهَُّروفَ . 

شائعان بْب رجا٥بم ، اي عجبان من يتطٌهر ٱبرج من القرية إخراجان ِبلقوة ، ليبقى فيها الشاٌذكف 
يثة الٍب تطارد الذين يتطهركف كال تطيق اف تراىم كىكذا تصنع ا١باىلية ا٢بديثة ا٣بب ا٤بدنٌسوف ؟!

ُهْم ِإالَّ َأْف يُػْؤِمُنوا اِبّللَِّ اْلَعزِيِز ﴿يتعففوف ألهٌنا ال ترحب إاٌل ِب٤بلوثْب كقولو  َوَما نَػَقُموا ِمنػْ
، كىكذا الذم ايلف ا٤بنكر مهما كاف خبيثان كيعتاد عليو كٲبارسو مٌدة طويلة ُب  ٖالربكج/﴾ اْلَِميدِ 

حياتو فيكوف جزءان ال يتجزٌأ من عاداتو كقناعاتو ، فتنقلب عنده ا٤بوازين كا٤بعايّب ا٤بستقيمة فّبل 
َأَرَمْن زُيَِّن َلُو ﴿ا٤بنكر معركفان كا٤بعركؼ منكران ، بل ينهى عن ا٤بعركؼ كأيمر ِب٤بنكر !! كقولو 

 . ُٖٗ/ّركح البيافساء زٗب بينهٌن( ُب ا٢بديث )سيحاؽي النً  . ٖفاطر/﴾ ُسوُء َعَمِلِو رَػَرآُه َحَسناً 
 ﴾كَإَجنَْْنَدهُ ًَؤَىَِْوُ بَِّٙ خَُْٓؤَظَوُ ًَدَٗطْ ِْٖٓ خُْـَدزَُِِّٖ﴿ - ٖٛ

 ، إليو ينسبوف الذين ا٣بٌلص األتباع ٗبعُب جاء كىنا خاٌصتو أبىلو ا٤براد . ا٥ببلؾ ُب الباقْب : اْلَغاِبرِينَ 
مرأة لوط )ع( كحدىا من بْب أىلو ارحم .  غّب من أـ رٞبان  أكاف سواء ا٤بؤمنْب من معو كاف من

 العذاب ا٤بنزؿ فراران من معو حْب سرل أبىلو بقطع من الليل كٓب يصحبها الٍب ىلكت مع ا٥بالكْب
 بفعلهم لرضاىا ، كافرة ِب الفاسقْب مع متعاكنة فإهنا كانت منافقة متآمرة على زكجها الفورم
ًلًهٍم( فهي خانتو ُب العقيدة كٓب  قػىٍوـو أيٍشرًؾى  ا )مىٍن رىًضيى ًبًفٍعلً زكجه كإعانتها ٥بم على الشاذ ُبٍ عىمى

 مع زكجها النيب الداعية )ع( كٓب مع صحبتها النفيسة ٓب تنتفع إمرأتو ا٣بسيسة ، ٚبنو ُب الزكجية
ضبللة ، تنفعو ا٥بداية تضرٌه ال كالذم ٓب ، كٓب تتأثر بتقواه ، كأتثرت ِبلفاسدين تستفد من علمو

مرأة فرعوف احافظ ، بينما  يكن لو من هللا نفسو كاعظ ال تنفعو ا٤بواعظ كٓب من ٓب يكن لو كمن
ا٤بؤمنة ٓب تتأثر بكفره كإ٭با أتثرت بدعوة موسى )ع( كدافعت عنو كتعلقت برهبا كماتت شهيدة ُب 

 كقولو ؿخّبة النساء كأفضل من كثّب من الٌرجاؿ ، كيضرب هبا األمثا كأصبحت من سبيلو
 َصاِلَْيِ  ِعَباِداَ  ِمنْ  َعْبَدْينِ  حَتْتَ  َكانَػَتا َكَفُروا ِاْمَرَأَة نُوٍح َوِاْمَرَأَة ُلوطٍ  َمَثبًل ِللَِّذينَ  اّللَُّ  َضَربَ ﴿

ُهَما يُػْغِنَيا رَػَلمْ  َرَخانَػَتإُمَا  كٓب يقل )ِمْن اْلَغاِبرِيَن( قاؿ -ٔ : رائدة.  َُالتحرٙب/ ﴾َشْيئاً  اّللَِّ  ِمنْ  َعنػْ
 رابطة اْمَرأََتُو( )ِإالَّ  -ٕ.  الفئتْب ا٥ببلؾ كِشل الٌنساء على الرجاؿ من ا٥بالكْب لغلبة الغابرات( )من

عن النيب  .ُِالطور/ ﴾َرِىيٌ  َكَسبَ  مبَا اْمِرئٍ  ُك   ﴿ كالقرابة النسب رابطة من بكثّب أىم العقيدة
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 عنها، كمن غابى  ا فأنكرىا كمن غابى ىى دى هً )إذا عملت ا٣بطيئة ُب األرض، كاف من شى )ص( 
  ّٕٓٓكنز العماؿ خرب  ىا(دى هً ها كاف كمن شى يٌ عنها فرض

 ﴾ًَؤ٥َََُْْٓٗد ػََِْْيِْْ ٥ََُٓخً كَدٗظُُْ ًَْْقَ ًَدَٕ ػَدهِسَصُ خُُْٔفُِِْٓنيَ﴿ - ٗٛ
ر السوء مطران منكران من كشٌبو العذاب ِب٤بطر لكثرتو كفضاعتو كغرابتو كإنتقامو ، كىأىٍمطىٍرانى عىلىٍيًهٍم مىطى 

نوع غريب غّب مألوؼ كغّب معركؼ ، مطر ا٥ببلؾ إنو مطر ا٢بجارة كليست كبقية ا٢بجارة إهٌنا 
نتقاـ ، ا٢بجارة ا٤بدربة ا٢بارٌة الشديدة ا٢بارقة ا٣بارقة الرىيبة ا٤برعبة حجارة من سجيل احجارة 

البطن، كجعل هللا صغّبة ا٢بجم ثقيلة الوزف ، قلبت ا٤بدينة كما فيها ظهران  ﴿ِإفَّ اّللََّ  عىالًيػىهىا سىاًفلىهى
 ﴾ ، كإهنا حجارة منضودة أم مهٌيأة ٥بم كىي مسٌومة أم معلمة يعرؼ   ْٕإبراىيم/َعزِيٌز ُذو انِتَقاـٍ

)رَانُظْر  كلُّ حجر ُب أمًٌ مكاف يقع عليو كاألثر الذم ٰبدثو لتطهّب األرض من رجسهم كقذارهتم 
اٍنىوي  ُة اْلُمْجرِِمَي(َكْيَف َكاَف َعاِقبَ  إنٌو عقاب األمم على كبائرىا ُب الٌدنيا قبل اآلخرة، ك هللاي سيٍبحى

أىن وي غىفىرى ، كىأىٍنذىرى حىٌب  كىأىن وي أىٍعٌذرى ك)ال ًذٍم الى يػى  أىن وي أىٮٍبىلى، كىسىتػىرى حىٌب  كى ٍاًضٍْبى  أىٍمهىلى حىٌب  كى ت ًعظي ًِبٍلمى
ٍافى ًعبػٍرىةن  ٍافى ًعبػٍرىةن لًلن ٍاًس . كسنٌن هللا مستمرٌة ُب األرض كيكوف  كى لًٍلبىاًٍقٍْبى( كأىٍخسىري الن ٍاًس مىٍن كى

 العقاب على قدر الذنب ، كىذه األمراض الفٌتاكة كاإليدز كالكآبة كغّبه عقوبةه لكبائر الذنوب .
ػْسًًُُخ خَُِّوَ َٓد ٌَُُْْ ِْٖٓ بَُِوٍ ؿَُُْْهُ هًَْ ـَدءَظٌُْْْ زَِّْنَصٌ ِْٖٓ ََزٌُِّْْ كَإًَْكٌُخ ًَبََُِ ًَََّْٖٓ ؤَوَدىُْْ ُ٘ؼَْْسدً هَدٍَ َّد هٌَِّْ خ﴿ - ٘ٛ

 ٌَُُْْ بِْٕ ًُنعُْْ خٌَََُْْْ ًَخَُِّْْٔخَٕ ًَٙ ظَسْىٌَُٕخ خُنَّدَْ ؤََْْ٘دءَىُْْ ًَٙ ظُلًًُِْٕخ كِِ خََِْٕٞ زَؼًَْ بِْٜٚلِيَد ٌٌَُُِْْ وٌَُْْ

 ﴾نيَُٓآِْنِ
مشهده آخر من مشاىد حركة التأريخ ُب الٌدعوة األصيلة إٔب هللا تعأب ، أىل مدين عرب من 

نتشرت فيهم الوثنية ، ككذا ا٢بيلة كالتطفيف ُب امدف أطراؼ الشاـ ككاف أىلها أىل ٘بارة كترؼ ك 
و خطيب ا٤بكياؿ كا٤بيزاف كالبخس ُب ا٤بعامبلت التجارية ، أما شعيب النيب )ع( كاف يقاؿ ل

ُرُه( األنبياء ١بماؿ خطابو كبداعة أسلوبو  كىم )َقاَؿ ََي قَػْوـِ اْعُبُدوا اّللََّ َما َلُمْم ِمْن ِإَلٍو َغيػْ
، ككاف يدعوىم إٔب توحيد هللا كعبادتو كعدـ الشرؾ،  ٙٚٔسورة الشعراء/أصحاب اآليكة كما ُب 

٥بي كىي تبُب عليها ٝبيع كىي دعوة أساسية لكل األنبياء ، كىي ركح كمنطلق النظاـ اإل
  )َقْد َجاَءْتُمْم بَػيَِّنٌة ِمْن رَبُِّمْم(األحكاـ 
نكرة لفخامتها كعظمتها كٓب يصرًٌح هبا كما ٓب يذكر أكثر معجزات نبينا )ص( )بَػيَِّنة( كجاءت 

كىي معجزة ظاىرة تدؿ على صدؽ رسالٍب ٓب يذكر السياؽ نوع ىذه البينة كال نعرؼ ٥با ٙبديدان 
واضع القٌصة ُب السور األخرل ، كلكن النٌص يشّب إٔب أنٌو كانت ىناؾ بيٌنة جاءىم هبا من م

)رََأْوُروا اْلَمْيَ  تثبت دعواه أنٌو مرسله من عند هللا ، كيرٌتب على ىذه البينة ما أيمرىم بو فقاؿ : 
و ، ككانوا يسيئوف أٛبوا للناس حقوقهم ِبلكيل الذم تكيلوف بو كالوزف الذم تزنوف ب َواْلِميَزاَف(
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)َوال تَػْبَخُسوا النَّاَس ا٤بعاملة مع الناس ُب البيع كالشراء ككاف ذل  مألوفان عندىم متفشيان بينهم 
كٓب يقل )حقوقهم( ألٌف الشيء أقلُّ من  )َأْشَياَءُىْم(: نقص ا٢بقوؽ . قاؿ  البخس َأْشَياَءُىْم(

ٌف الٌنهي عن ٖبس ا٢بقوؽ أكٔب ، أم ال ا٢بق، فإذا كاف النهي عن ٖبس األشياء فمعُب ذل  أ
تظلموا الناس حقوقهم ا٤بادية كا٤بعنوية كال تنقصوىم إايىا كأعطوا لكل ذم حق حقو ، كىذا 

فا قد أصلحها ُب  )َوال تُػْفِسُدوا ٓت اأَلْرِض بَػْعَد ِإْصبلِحَها(ا٢بديث أيضان  الداء ىو داء العصر
ا٢بياة السعيدة ،  و إٔب إصبلحها كبذل  ينتظم أمربعثة الرسل ، كالفطرة اإلنسانية تدع

: يشمل كافة ا٤بعاصي ُب األقواؿ كاألفعاؿ كمع هللا كمع النفس كمع الناس ، كٱبص واإلرساد
 األمواؿ على ِبإلعتداء النفس من الطمأنينة اجملتمع كسلب اإلفساد ىنا سلب األمن العاـ من

ٌر َلُممْ  كا٢بقوؽ كاألعراض  إذا حضاراين  جتماعية تتقدـفا٢بياة اال ِإْف ُكنُتْم ُمْؤِمِنَي( )َذِلُمْم َخيػْ
 من بو أمرتكم فما ، يبخسو لغّبه أف ٯبوز غّبه يبخس أف كاإلصبلح فمن ٯبوز لنفسو حققوا األمن
 إف لكم خّب األرض كلًٌ  كُب الفساد ُب النفوس كترؾ حقوقهم كإيفاء الناس  العبادة إخبلص
 أَنْػَزؿَ  ﴿َماَذا كقولو هللا شرع كاجملتمع يؤيده للفرد كالصبلح ا٣بّب فيو ما ككلُّ  ، قوٕب مصدقْب كنتم
يػٍري ٓت غرر المم:  ، َّالنحل/ َخُْيًا﴾ قَاُلوا رَب ُممْ  ( نػىفىعى  مىنٍ  الٌناسً  )خى  كضر شر فيو ما ككل الن اسى
 ﴿َذِلكَ  ًِبلن اًس( أىضىر   مىنٍ  الٌناسً  )شىرُّ  ،ُٕٓاألعراؼ/ اْْلََباِئَث﴾ َعَلْيِهمْ  ﴿َوُٗمَرِّـُ  هللا دين فيحرمو
ينُ  يىٍاةى  )الى  :)ع( علي اإلماـ عن ،ٗالتوبة/اْلَقيُِّم﴾  الدِّ ٓت غرر  ،ُٕٓاإلرشاد للمفيد ص ًِبلدًٌٍيًن( ًإال   حى
اٍنىوي  هللاي  نػىهىى )مىاٍ  :المم  عىٍنوي(. كىأىٍغُبى  ًإال   شىٍيءو  عىنٍ  سيٍبحى
 هًَِِْٚ خ زٌَُِِّ َُِٜخ٢ٍ ظٌُػًًَُِٕ ًَظًًََُُّٕٝ ػَْٖ َٔسَِِْ خَُِّوِ َْٖٓ آََٖٓ زِوِ ًَظَسْـٌَُٗيَد ػٌَِـدً ًَخًًٌُُُْخ بٌِْ ًُنعًَُْْٙ ظَوْؼًًُُ﴿ - ٙٛ

 ﴾كٌََؽًََُُّْْ ًَخٗظًُُُخ ًَْْقَ ًَدَٕ ػَدهِسَصُ خُُْٔلًَِِّْٕٖ
عوف الناس من ا٤بشاركة ُب العبادات. : ٛبن َتُصد وفَ : تتوعدكف كهتددكف ا٤بؤمنْب ،  ُتوِعُدوفَ 
َمْن آَمَن ِبِو(  )َوَتُصد وَف َعْن َسِبيِ  اّللَِّ كال ٘بلسوا بكل طريق ٚبٌوفوف ا٤بؤمنْب ِبلقتل ،  )املعىن(

كانوا يقعدكف على الطرقات ا٤بؤدية إٔب شعيب فيتوعدكف من أراد اجمليء إليو كيصدكنو كيقولوف 
ُغونَػَها ِعَوجاً(ما فعلت قريش مع النيب ٧بٌمد )ص( إنو كٌذاب فبل تذىب إليو ، ك تريدكف أف  )َوتَػبػْ

تكوف السبيل إٔب هللا معوٌجة غّب مستقيمة كغّب ميسرة ك٩بلوءة ِبلعراقيل كا٤بخاكؼ كا٤بشاكل 
فيَبكوه إٔب سبل الغواية كالضبلؿ كالفساد ، كما يقوؿ الضالوف ُب عصران ا٢باضر )ىذا الدين ال 

صر( ألنو ٱبالف أىواءىم فيبذلوف أنواع القدرة كالقوة لقطع الطريق على ا٤بؤمنْب يتماشى مع الع
بكل حيلة ككسيلة ِبلَبغيب كالَبىيب من إلقاء الشبهات كِبلتهديد كالوعيد الشديدين 

ُر اْلَماِكرِينَ ﴿  َقِليبًل َرَمثػَّرَُكْم( )َواذُْكُروا ِإْذ ُكنُتمْ ، َّاألنفاؿ/﴾ َوَٙمُْمُروَف َوَٙمُْمُر اّللَُّ َواّللَُّ َخيػْ
، إذ كنتم فقراء  ٓٓالذارايت/الذِّْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِنَي﴾  ﴿َوذَكِّْر رَِإفَّ ذكركا نعمة هللا عليكم اك 

 فجعلكم كثّبين فوجبت عليكم طاعة فجعلكم أغنياء ككنتم ضعفاء فجعلكم أقوايء ككنتم قليلوف



 التاسع/ اجلزء ٕٙٓ/ ممية/ عدد آَيهتا  ٚ/ سورة االعراؼ  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    51
 

 إنظركا كتفٌكركا ما حٌل ِبألمم ا٤باضية حْب ِقَبُة اْلُمْفِسِديَن()َوانظُُروا َكْيَف َكاَف َعاهللا كشكره 
﴾ نتقم هللا منهم اأصٌركا على الفسق كالفجور كيف  عتربكا هبم ا، ك  ٓٗا٤بائدة/﴿َواّللََّ َعزِيٌز ُذو انِتَقاـٍ

ٍاًضٍْبى كىٍافى ًعبػٍرىةن لًٍلبىٍاًقٍْبى( ،  : )أىٍكحىى هللاي ًإٔبى شيعىٍيبى )ع(  لباقر )ع(عن اإلماـ اك)ال ًذٍم الى يػىت ًعظي ًِبٍلمى
ٍ ميعىذًٌبه ًمٍن قػىٍوًم ى ًماٍئىةى أىٍلفو ، أىٍربىًعٍْبى أىٍلفىان ًمٍن ًشرىٍارًًىٍم كىًستػيويفى أىٍلفىان ًمٍن ًخيىٍارًىً  ٍ أىٌ٘بً ٍم فػىقىٍاؿى )ع( : ايى

ٍا ِبىٍؿي األىٍخيىٍاًر؟ فىأىكٍ  نػيويٍا أىٍىلى اٍلمىعىٍاًصٍي كىٓبىٍ رىبًٌ ىىؤيالىًء األىٍشرىٍاري فىمى حىى هللاي عىز  كىجىل  ًإلىٍيًو ألىنػ هيٍم دىٍاىى
الَِّذيَن آَمُنوا َوَلَْ يَػْلِبُسوا ِإٙمَانَػُهْم ِبظُْلٍم ُأْولَِئَك َْلُْم اأَلْمُن ﴿، كقولو ّٖٔ/ُِالبحاريػىٍغضىبػيويٍا لىغىضىيبٍ( 
نٍػيىاٍ  ظىلىمى ُبٍ  ، كىمىنٍ  ِٖاألنعاـ/﴾ َوُىْم ُمْهَتُدوفَ  ًر ظيٍلًموً  ُبٍ  سىييبلىًقٍي ظيليمىٍاته  ،الدُّ  .اآلًخرىًة ًبقىدى

 ﴾وُ زَْْنَنَد ًَىٌَُ وَُُْْ خُْمَدًِِٔنيًََبِْٕ ًَدَٕ ٤َدجِلَصٌ ِٓنٌُْْْ آَٓنٌُخ زِدٍَُُِّ ؤَُِِْْٔطُ زِوِ ٤ًََدجِلَصٌ َُْْ ُّآِْنٌُخ كَدْٜسًُُِخ لَعََّ َّمٌَُْْ خَُِّ﴿ - ٚٛ
ُ آمن بشعيب )ع( ٝباعة كصدقوه برسالتو ككفر بو آخركف كٓب يصدقوه  )رَاْصِبُوا َحَّتَّ َٗمُْمَم اّللَّ

ُر اْلَاِكِمَي( نَػَنا َوُىَو َخيػْ  صربكا كمن صرب ظفر حٌب يفصل هللا ٕبكمو العادؿ بيننا كىو خّباف بَػيػْ
، إذ ال جور ُب حكمو ، دعاىم إٔب موقف  ُْ/الرعد﴾ َٗمُْمُم ال ُمَعقَِّب ِلُْمِموِ ﴿َوهللُا الفاصلْب 

نتظار ا٤بتبادؿ حٌب ٰبكم هللا ، فدعا شعيب ا١بميع إٔب اإلخاء كالعيش عادؿ ىو موقف اال
ختار الكفر أك اا٤بشَبؾ بسبلـ كأف تَبؾ كل طائفة كشأهنا كال يتعرض أحد ألحد أبذل ، سواء 

ذل  ، كىذا من أحسن األقواؿ كاألفعاؿ ُب آداب  اإلٲباف ِب ٍب يتبْب حكم هللا ُب الطائفتْب بعد
. ) بُّ تىًهيى ًمٍن حىٍيثي ٙبًي بُّ ، حىٌب  تػىنػٍ ٍأ مىعىوي ًمٍن حىٍيثي ٰبًي  ااكرة )أىٍف تػىٍبدى
 الجزء التاصع مه القرآن الكريم

ًَخٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ َٓؼَيَ ِْٖٓ هََُّْعِنَد ؤًَْ َُعَؼٌُيَُّٕ كِِ َِِّٓعِنَد هَدٍَ ؤًٌَََُْ ًُنَّد هَدٍَ خَُْٖٔ خٍََُِّّٖ خْٔعٌَْسًَُُخ ِْٖٓ هٌَِْٓوِ َُنُىُِْـَنَّيَ َّد ُ٘ؼَْْرُ ﴿ - ٛٛ

 ﴾ًَدَِىِنيَ
)لَُنْخرَِجنََّك ََي ُشَعْيُب عندما دعا شعيب الكافرين كا٤بستكربين من قومو إٔب اإلٲباف ِب كرسلو 

كجاء قرارىم إبصرار سافر ال يقبل ا٤بهادنة  لَتَػُعوُدفَّ ٓت ِملَِّتَنا( َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن قَػْريَِتَنا َأوْ 
كالتعايش ا٤بشَبؾ ! عندما دعا شعيب )ا٤بؤل من قومو الذين ٲبلؤكف العيوف مهابة كىم الرؤساء( 

كىي دعوة إٔب ا٤بسا٤بة كالتعايش اإلنسا٘ب ، ٔالكافركف/( َلُمْم ِديُنُمْم َوِلَ ِدينِ ِب٢بل الوسط )
دينو ك٭بوذج حياتو غّب أف ا٤بَبفْب  اختيارا٤بشَبؾ اآلمن كأف تكوف ا٢برية لكل ٝباعة أك فرد ُب 

كالرؤساء رفضوا الدعوة الوسط كخّبكه بْب أمرين أحبلٮبا مر ، إٌما أف ينضم إليهم ُب تقاليدىم 
وا إاٌل كال ذٌمة كال ا١باىلية الضالة كإٌما أف ٱبرج من بلدىم مع الذين آمنوا معو مشٌردين ، كٓب يراع

 ، )قَاَؿ َأَوَلْو ُكنَّا َكارِِىَي(ستبدادىم استعبلئهم ك احقان كال إنسانية كإ٭ٌبا راعوا أىواءىم لكربايئهم ك 
لئلنكار كالتعٌجب كىو درس بليغ ُب أسلوب الدعوة كاإلرشاد ُب القرآف ، ٤باذا ىذا  االستفهاـ

لوف عن حريتكم ُب الرأم كالتعبّب ، إف أحاسيسو الضغط كاإلرىاب ؟ كىل تقبلونو ألنفسكم كتتخ
تكره حياة الكفر كالضبلؿ إهنا ظلمات ا١بهالة كحّبة الضبللة ، إنو عاىد ربو على اإلٲباف بدينو 

يىٍاةى ًإال   :عن اإلماـ علي )ع(، كأم إعراض عن ىذا العهد يعِب التكذيب يعِب ترؾ الٌدين )الى حى
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إٌف حٌب الوطن ال يبلغ منزلة حٌب الٌدين كإنٌنا ال نؤثر حٌب الوطن على ك  ،ُْٖ/ٕٕالبحار ًِبلدًٌٍيًن(
مرضاة هللا ، فإف ٛبكن اإلنساف من اإلقامة ُب كطنو كإصبلح أىلو كمعاشو فهو أحقُّ بو ، كإف فيًًبى 
ُب دينو ُب كطنو كتعٌرض للضرر كاف تركو كاجبان عليو كما خرج النيب دمحم )ص( ككما فعل إبراىيم 

، فليس بلدان أحقُّ ب  من بلدو خّب الببلد ما ٞبل  كأعٌزؾ ، كشرُّ الببلد ما هتاف بو كرامة )ع( 
هبذا ا٤بوقف الثابت تتجٌلى  )أولو كّنا كارىي(اإلنساف ، كمن ىانت عليو نفسو فبل اتمن شرٌه ! 

ريو ، إهٌنما طبيعة اإلٲباف كمنهجو ا٤بستقيم ، كما تتجٌلى طبيعة ا١باىلية كمنهجها الطاغوٌب الك
ٓت طبيعتاف متضاداتف متنافراتف ال تلتقياف ُب كٌل زمافو كمكافو ال ُب الوسائل كال ُب األىداؼ . 

( ، غرر المم هي اٍلقىدىري ـى وريو أيضاً : )ا٢ٍبيرُّ حيرٌّ كىلىٍو مىس وي الضُّري ، كىاٍلعىٍبدي عىٍبده كىًإٍف سىٍاعىدى : )مىٍن قىٍا
اٍـً ا٢ٍبيرًٌي ًة أيًعٍيدى ًإٔبى الٌرًًؽ( .ًبشىرىاًٍئًط ا٢ٍبيرًٌي    ًة أيىًٌلى لًٍلًعٍتًق، كىمىٍن قىص رى عىٍن أىٍحكى

ََّٙدءَ خَُِّوُ ََزُّنَد ًَِٔغَ  د ؤَْٕ َٗؼٌُيَ كِْيَد بَِّٙ ؤَْٕهًَْ خكْعََُّْنَد ػَََِ خَُِّوِ ًٍَِزدً بِْٕ ػًَُْٗد كِِ َِِّٓعٌُِْْ زَؼًَْ بٌِْ َٗفَّدَٗد خَُِّوُ ِٓنْيَد ًََٓد ٌٌَُُّٕ َُنَ﴿-ٜٛ

ْنَد ََزَّنَد خكْعَكْ زَْْنَنَد ًَزََْْٖ هٌَِْٓنَد زِدُْمَنِّ ًَؤَْٗطَ وَ  ﴾ُُْْ خُْلَدظِمِنيَََزُّنَد ًََُّ َِْ٘ءٍ ػِِْٔدً ػَََِ خَُِّوِ ظًٌَََِّ
إٔب دينكم ا٤بشبوه،   ٓت ِملَِّتُمْم()ِإْف ُعْداَ ختلقنا عىلىى اَّللً  كىًذِبن عن كعي كشعور اأم  )َقْد ارْػتَػَريْػَنا(

إف عدان إٔب عادتكم كتقاليدكم ا١باىلية ا٤بمقوتة ، بعد أف أنقذان هللا منها ِبإلٲباف كبٌصران ِب٥بدل 
سلوب الٌناعم الٌلْب أماـ مؤل القـو كرؤسائهم فإٌف األسلوب الٌلْب يفتح مسامع بتوفيقو ، الحظوا اال

رتداد كالرجوع إٔب الوراء كال أعظم إٜبان ٩ٌبن جعل  شريكان عُب أهنا االالقلوب كيؤثًٌر ُب النفوس ٗب
ْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيٌم﴾  عن النيب )ص( ، كىذا تيئيس للكفار من العودة إٔب دينهم،  ُّلقماف/﴿ِإفَّ الشِّ

اٍئًرو(  ًلمىةي حىقٌو ًعٍندى سيٍلطىٍافو جى ٍاًد كى )َوَما كقوـه طغاةه قساة ، ّْٖٖٓكنز العماؿ خرب )أىٍفضىلي ا١بًٍهى
كال ينبغي كال يصح لنا أف نعود إٔب ملتكم  َيُموُف لََنا َأْف نَػُعوَد ِريَها ِإالَّ َأْف َيَشاَء اّللَُّ رَبػ َنا(

نتكاس كا٣بذالف فيمضي فينا قضاؤه ، كهللا أجلُّ كأعظم من كعاداتكم إاٌل إذا شاء اَّلل ي رىبػُّنىا لنا اال
شرؾ ككيف كقد هنى عنو كتوعد عليو؟ كيسمى ىذا تعليق ما ال يكوف على ما أف يشاء الكفر كال

إٌف هللا يعلم كل شيء  )َوِسَع رَبػ َنا ُك َّ َشْيٍء ِعْلماً(اليكوف أك يسمى )فرض ااؿ ليس ٗبحاؿ( ، 
ْلَنا(كيعلم ما يصلح أمران ك٫بن نطيعو كال نعصيو  صوننا من شٌر عتمدان على هللا ليا )َعَلى اّللَِّ تَػوَكَّ

ما ٬باؼ كيثبتنا على الصراط ا٤بستقيم كيعصمنا من الزلل كيسٌددان ُب القوؿ كالعمل ك)مىٍن تػىوىك لى 
 .عىلىى هللًا كىفىٍاهي كمىٍن ًإتػ قىى هللاى كىقىٍاهي(

ُر اْلَفاحِتَِي( نَػَنا َوبَػْيَ قَػْوِمَنا اِبْلَقِّ َوأَْنَت َخيػْ : أحكم ، فقد يئسنا من القـو  ارْػَتحْ  )رَبػََّنا ارْػَتْح بَػيػْ
نقطاع ادعاء ك  كىذا سؤاؿ من شعيب على ىيئة الكافرين رىبػ نىا افٍػتىٍح ىذه العقدة ُب مشكلة الطرفْب

يػٍري ا٢بٍىاًكًمْبى كرجاء إٔب هللا أف ٰبكم بينو كبْب قومو ِب٢بق الذم ال جور فيو كال ظلم كأنت  خى
، إٌن   ِٔالكهف/﴾ َوال ُيْشِرُؾ ٓت ُحْمِمِو َأَحداً ﴿،  ُْالرعد/﴾ وِ َٗمُْمُم ال ُمَعقَِّب ِلُْممِ ﴿َوهللُا 

.  ّالطبلؽ/﴿ِإفَّ اّللََّ اَبِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَ  اّللَُّ ِلُم ِّ َشْيٍء َقْدرًا﴾ تذؿ ملوكان كتستخلف آخرين ، 
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على  االستقامةية للطاغوت ك تكاليف ا٣بركج من العبود رائدة : )َوَما َيُموُف لََنا َأْف نَػُعوَد ِريَها(
منهج هللا مهما عظمت كشٌقت أقلُّ كأىوفي من تكاليف العبودية للطواغيت ، ألٌف تكاليف 
العبودية للطواغيت فاحشة كلو على ا٤بدل البعيد ، كإف كاف مقٌدمتها السبلمة على ا٢بياة كا٤بقاـ 

هي خسارة ُب النفس كالعرض كا٤باؿ ٍب كالرزؽ ، إٌف عبادة الطواغيت ظاىرىا يسرُّ كِبطنها يضرُّ ، ف
خسارة اآلخرة كىي أكرب خسارة كمهما تكن تكاليف العبودية  تعأب فهي أربح كأسهل من 

َأَرُحْمَم اجْلَاِىِليَِّة ﴿ٝبيع الوجوه كأقـو ُب ا٢بياة كأثبت للنفس كأفضل ُب ميزاف ا٤بؤمنْب كميزاف هللا 
ُغوَف َوَمْن َأْحَسُن ِمْن اّللَِّ   َٓا٤بائدة/﴾  ُحْمماً ِلَقْوـٍ يُوِقُنوفَ يَػبػْ

 ﴾ًَهَدٍَ خَُْٖٔ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ِْٖٓ هٌَِْٓوِ َُحِْٖ خظَّسَؼْعُْْ ُ٘ؼَْْسدً بٌَُِّْْٗ بٌِخً َُىَدًَُُِٕٔ﴿ - ٜٓ
قاؿ ا٤بؤل الذين ٲبلؤف العيوف ىيبة كىم رؤساء القـو ا٤بستكربين كالفجرة مهددين شعيبان ك٤با يئسوا 

ِإنَُّمْم ِإذاً )على منهجو  االستقامةىددكا أتباعو ا٤بؤمنْب فقالوا إذا تبعتم شعيبان كأجبتموه إٔب  منو
عٌمموا ا٣بسراف ليشمل مصادرة كٌل شيء ، ففي دنياكم خسارة مادية  ( )َْلَاِسُروفَ  (َْلَاِسُروفَ 

اٍيى  كا٤باؿ كالوطن ، كخسارة معنوية كا١باه كالعشّبة ، كال ًذٍم الى تىًلٍيقي  عن ، ةي تىًلٍيقي ًبًو اٍلًغوىاٍيىةي ًبًو ا٥بًٍدى
 (ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي ، كالذم ال ينفعو اليقْب يضره الش )إٌف من اإلماـ علي )ع(: 

، كىكذا تقلب الضبللة ا٤بوازين الصحيحة على أصحاهبا ، فيفسركا الرقي كالتكامل ِّٗ/ٕٕالبحار
تفسّبان عكسيان على أنٌو خسارة ليصدكا ا٤بؤمنْب عن ا٢بق ! كىكذا ا٤برء يصنع  ستقامةاالكا٥بداية ك 

تىًهيٍ ٓت غرر المم: ، مستقبلو بنفسو  ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي( كال ًذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ الى يػىٍعًرؼي   ،)اٍلمى
أي ، كىكذا ٚبتلف مقاييس ا٣بسراف بْب ا٤بؤمنْب  كالكافرين ، بل ٚبتلف ا٤بقاييس بينهما كىٍيفى يػىٍبدى

 ُب أغلب األشياء .
خٍََُِّّٖ ًٍََّزٌُخ  كَإَوٍََظْيُْْ خَُُّـْلَصُ كَإَْٜسَمٌُخ كِِ يَخَِىِْْ ـَدؼِِٔنيَ ، خٍََُِّّٖ ًٍََّزٌُخ ُ٘ؼَْْسدً ًَإَْٕ َُْْ َّـْنٌَْخ كِْيَد﴿ ٕٜ - ٜٔ

 ﴾ُ٘ؼَْْسدً ًَدٌُٗخ ىُْْ خُْىَدَُِِّٖٔ
تٍػهيٍم فىأىخى  ضطراب كاإلرىاب كأكبهم هللا الزلزلة العظيمة نتيجة صيحة عظيمة كأخذىم اال( الرَّْجَفةُ )ذى

ستكبار على كجوىهم فأصبحوا ميتْب خاسئْب جاٜبْب على كجوىهم كركبهم أذلة ، نتيجة ذل  اال
بُوا ُشَعْيبًا َكَأْف َلَْ يَػْغنَػْوا رِ  -ٕٜكالتعإب على ا٢بق .  : ٓب  َكَأْف َلَْ يَػْغنَػْوا ِريَها يَها()الَِّذيَن َكذَّ

يسكنوا كيتنعموا كيقيموا ، أىل  هللا ا٤بستكرب ين كأهنم ٓب يقيموا ُب دايرىم منعمْب إذا زالوا كزالت 
بُوا ُشَعْيبًا َكانُوا ُىْم اْْلَاِسرِيَن( آاثرىم ُب ٢بظات معدكدة ! كىذا ما جنوه على أنفسهم  )الَِّذيَن َكذَّ

من جنس عملهم ، فكانت الرجفة كا١بثـو كا٣بسراف جزاء التهديد كالوعيد كإرىاب  فكاف جزاؤىم
: )ا٣بٍىٍاًسري مىٍن غىًفلى  عن النيب )ص(،  ُِاألنعاـ/﴿الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم رَػُهْم ال يُػْؤِمُنوَف﴾ ا٤بؤمنْب 

ٍا اٍلفىاًٍئدى ، ّٗٓتنبيو ا٣بواطر صعىٍن ًإٍصبلىًح اٍلمىعىٍاًد(  كىًىيى  ،كىأىٍخسىرى أىىىم  شىٍيءو  ،ةي أىٍف أىٍربىحى كيل  شىٍيءو فىمى
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مىٍن أفٍػُبى عيميرىهي )ٓت غرر المم:  .ِا٢بشر/﴿رَاْعَتِبُوا ََي ُأوِل األَْبَصاِر﴾ نػىٍفًسٍي! تل  عربة للمعتربين 
 (ُب غىّب ما ييًنٍجًيًو فػىقىٍد أضاعى مىٍطلىبىوي 

 ﴾هَدٍَ َّد هٌَِّْ َُوًَْ ؤَزَِْـْعٌُُْْ ََِٔدٙضِ ََزِِّ ًَََٗٝمْطُ ٌَُُْْ كٌََْْقَ آََٔ ػَََِ هٌٍَّْ ًَدكَُِِّٖكَعٌََََُّ ػَنْيُْْ ًَ﴿ - ٖٜ
 أكصلت ، هللا عذاب أاتىم حْب أظهرىم بْب من كخرج قومو عن صاّب أدبر كما عنهم شعيب فأدبر
نصيحة ا٢بريص على  َوَنَصْحُت َلُمْم()كعرفتم ما أريد  عليكم ا٢بجة كألقيت رىيبًٌ  رًسىاالتً  إليكم

ا١باىل  ستكبار نفوسكم على عقولكم فلم ترشدكا ، كىكذااىدايتكم فلم تقبلوا نصحي فتغٌلب 
: من األسى كا٢بزف آَسى  )َرَمْيَف آَسى َعَلى قَػْوـٍ َكاِررِيَن(يعمل بنفسو كما يعمل العدك بعدكه 

ز  كاألسف أم كيف أحزف على من ال يستحق ستحقاقهم ف عليو ، إهٌنم ليسوا أىبلن للحزف الأف ٰبي
 ما نزؿ هبم كإ٭ٌبا األسى كا٢بزف على من قٌصر فيما ٯبب عليو من الٌنصح ال على من عادل

 الناصحْب 
 ﴾١ََُّّػًٌَََُٕٓد ؤَََِْْٔنَد كِِ هََُّْصٍ ِْٖٓ َٗسِِ  بَِّٙ ؤَوٍََْٗد ؤَىَِْيَد زِدُْسَإَْٔدءِ ًَخ١ََُُّّخءِ َُؼََِّيُْْ َّ﴿ - ٜٗ

ألم ٦بتمع من )َوَما َأْرَسْلَنا( الرؤساء )العاصمة( أم  كيسكنها ىي البلدة ا١بامعة للٌناسٓت قَػْريٍَة 
 إالٌ  ِبنة تربية إهٌنا َوالضَّرَّاِء( اِبْلَبْأَساءِ  )ِإالَّ َأَخْذَا َأْىَلَهانيب ليهديهم سبيل الرشاد فكذبوه 

 غّب ُب اإلنساف تصيب الٍب كا٤بعنوية ا٤باٌدية كان ا٤بصائب ألواف كىي َساءِ اِبْلَبأْ كعاقبناىم  بتليناىما
 ماداين  اإلنساف تضرُّ  الٍب ا٤بصائب : َوالضَّرَّاءِ  كالفقر كالبؤس كاألمن كاألىل كا١باه كاألمواؿ ذاتو

 َيضَّرَُّعوَف( ُهمْ )َلَعلَّ  كا٣بوؼ كا١بهل كا٥بم كاإلكتئاب ا٢باؿ كسوء ذاتو كا٤برض ُب تصيبو الٍب كمعنواين 
 كيعودكا ذنوهبم من كيتوبوا ٱبضعوا لكي ، كفسادىم ستكبارىما عن يكٌفوف لعٌلهم ، ٱبضعوف أم

ٍافى ًعبػٍرىةن لًلن ٍاًس( كيبتهلوف  إٔب هللا كيتعظوا كيرتدعوا كيعترب هبم من أيٌب بعدىم ك)أىٍخسىري الن ٍاًس مىٍن كى
يزاؿ فيها  ما ِبلشٌدة أف يوقظ الفطرة الٍب بتبلءاالطبيعة  من . كشف ما نزؿ هبم إٔب هللا تعأب ُب

 خالقهم إٔب الضعاؼ البشر عليها الفساد ، كأف يٌتجو خّب يرجى، كأف يرقق القلوب الٍب طاؿ
 كيدعوه.  ليتضٌرعوا إليو

ا٤بتتالية كلها.  لؤلجياؿ عربة القرآف يكشف عن سنة أترٱبية متحرٌكة كمستمرٌة لتكوف -ٔرائدة:
كان نعم العوف لدعوة األنبياء فإٌف اإلنساف غّب ا٤بؤمن ما داـ  اتبتبلءاال يضرعوف( )لعّلهم -ٕ

ربٌو ، كإذا  ستغُب هبا كنسياك  هللا كىو عليو أنعمها من عن الٌتوٌجو إٔب على الٌنعمة يشغلو ذل  ا٣بّب
الفطرة إٔب  ثو ذل  ٕبسبفيبع ، سلب النعمة عنو أحس  ِب٢باجة ، كنزلت عليو الذًٌلٌة كا٤بسكنة

هللا عٌز كجٌل ، كإف كاف ال يشعر بو، كإذا نٌبو إليو  بيده دفع ذلٌتو كىو من لتجاء كالٌتضرٌع إٔباال
َتِلَي اّللَُّ َما﴿ ىتداؤه على هللا تعأب كقولواكذٌكره بو تعأب كاف من ا٤برجو   ٓت ُصُدورُِكمْ  َولِيَػبػْ

َص َما ٓت قُػُلوِبُممْ  ٍا وعن اإلماـ العسمري )ع( ،  ُْٓآؿ عمراف/ ﴾َولُِيَمحِّ : )مىٍا ًمٍن بىًليىةو ًإال  كىً ًفيػٍهى



 التاسع/ اجلزء ٕٙٓ/ ممية/ عدد آَيهتا  ٚ/ سورة االعراؼ  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    53
 

ٍيطي هًبىٍا !( ٍارًًه ًمًكٍاًرـه  ،ًمنىحه ًمنى هللاً  اٍلًمحىنً  )ُبٍ  : قي ، ّْٕ/ٖٕالبحار نًٍعمىةه ٙبًي كىُبٍ  ،كىُبٍ اٍلمىكى
ٍةً  ،اٍلمىشىق ٍاًت ًخبػٍرىٍاته  ! ٍب غّبان ا٢باؿ ،ًىبىٍاةه  كىُبٍ اٍلميعىٍاانى ٍا اٍلكىرىٍامىٍاتي ٍتػيهى ٍاايىٍته هًنىٍاايى إٔب  كىُبٍ اٍلبىبلىايىٍ ًبدى

 : هللا فيو فقاؿ ليختربىم رخاء
إَوٍََْٗدىُْْ زَـْعَصً ًَىُْْ ٙ ؼَُّْ زًََُّْنَد ٌََٓدَٕ خَُِّّْٕحَصِ خُْمََٕنَصَ لَعََّ ػَلٌَخ ًَهَدٌُُخ هًَْ ََّٓٓ آزَدءََٗد خ١ََُُّّخءُ ًَخََُُّّٕخءُ كَ﴿ - ٜ٘

 ﴾َّْٙؼًَُُُٕ
من السعة ككل ما : مقابلها والسنة، يق كالعسر ككلُّ ما يسوء اإلنساف: الضابلسيئةا٤براد 

ُب  بتبلءاالُب الشٌدة )البأساء كالضرٌاء( بدلناىا بسٌنة  بتبلءاال. فلم تنفعهم سٌنة يستحسنو اإلنساف
فتعٌلقوا ِبلشهوات اٌرمة كزخارؼ الٌدنيا كصادقوا الشيطاف  لسنة()بّدلنا مماف السيئة االرخاء 

ستدراج ٗبعُب يتابع هللا عليهم كقاطعوا الٌرٞبن فطبع هللا على قلوهبم ، كىذه سٌنة ا٤بكر كسٌنة اال
وا َوال َٗمَْسََبَّ الَِّذيَن َكَفرُ ﴿الٌنعم كىم يستمركف ِب٤بعاصي كيغفلوف عن ا٤بنعم كشكره كفضلو كقولو 

َا ُٔمِْلي َْلُْم لِيَػْزَداُدوا ِإِْثًا َوَْلُْم َعَذاٌب ُمِهيٌ  ٌر ألَنْػُفِسِهْم ِإٔمَّ َا ُٔمِْلي َْلُْم َخيػْ ، لىقىٍد  ُٖٕآؿ عمراف/﴾ َأٔمَّ
أىن وي غىفىرى ، كىأىن وي أىٍنذىرى  أىن وي أىٮٍبىلى ، كىلىٌقٍد سىتػىرى حىٌب  كى أىن وي أىٍعٌذرى !! إ٭ٌبا ىو  أىٍمهىلى هللاي تػىعىٍأبى حىٌب  كى حىٌب  كى

ختباره كببلء. ٍب حولنا البأساء كالضراء إٔب نعمة كسرٌاء كرخاء، فحٌولنا النقمة إٔب نعمة اُب ا٢بقيقة 
من العفو أم تركوا  )َحَّتَّ َعَفوا(كا٤برض إٔب صحة، كالفقر إٔب غُب حٌب كثرت أموا٥بم كأكالدىم 

أنفسهم كأموا٥بم كنسوا ما كانوا عليو من الشٌدة ، كنسوا مقاصد هللا من  حٌٌب تناسلوا ككثركا ك٭بوا ُب
أم أبطرهتم النعمة فقالوا كفراانن ٥با : ىذه  )َوقَاُلوا َقْد َمسَّ آاَبَءَا الضَّرَّاُء َوالسَّرَّاُء(تل  الشدائد 

مٌس آِبءان عادة الدىر جارية ُب األكلْب كالبلحقْب يكونوف ُب فرح كترح حسب الظركؼ، كقد 
س الٌرخاء كالعناء مثل ذل  من ا٤بصائب كمن الرخاء فليس ذل  ٔبديد كليست بعقوبة من هللا كلي

إ٥بي، بل ىي طبيعة ا٢بياة الٌدنيا كتقلباهتا ! كليس لئلنساف إاٌل أف يتقٌدـ ُب  امتحافكالببلء دليل 
سٌنة هللا ٔبهلهم كحسب العلم كيستخدـ كسائل متطٌورة ٤بواجهة كٌل كارثة ، كأخذكا يفسركف 

كما أصاب آِبءان من الضرٌاء  ، ّْاألنعاـ/﴿َوزَيََّن َْلُْم الشَّْيطَاُف َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾ أىوائهم كقولو 
ٓب يكن عقوبة على ضبل٥بم ، كما أكرمهم هللا من السرٌاء ٓب يكن مثوبة على صبلحهم كإ٭ٌبا ىي 

: والغرض . إذان فلنبق على ما ٫بن عليو ،  ُّا٤بائدة/﴾ ذُكُِّروا ِبوِ  َوَنُسوا َحظًّا ِمَّا﴿الصٌدفة كقولو 
ء ليشكركا بتبلىم ِب٢بسنة كالرخااإٌف هللا إبتبلىم ِبلسيئة كالشدائد ليتضرعوا إٔب هللا فما فعلوا ، ٍب 

رََأَخْذَاُىْم )هللا ٥بم ُب ا٢بالْب فلم يبق إالٌ أف أيخذىم ِبلعذاب  ابتبلءستشعركا اهللا فما فعلوا ، كال 
  بَػْغَتًة َوُىْم ال َيْشُعُروَف(

: فجأة ، أخذانىم ِبلعذاب ا٤بفاجئ السريع من حيث ال يدركف ، كال يتوقعوف ألٌف ذل  بَػْغَتةً 
 ﴾َأرََأِمُنوا َمْمَر اّللَِّ َربل أيََْمُن َمْمَر اّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوـُ اْْلَاِسُروفَ ﴿أشدُّ إيبلمان ٥بم كعربة لغّبىم 
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ندفاعهم كراء األىواء كليكونوا عربة ٤بن بعدىم ، اغَبارىم ِبلشهوات ك ا، جزاء على  ٗٗاألعراؼ/
ٍاًد ا٢بًٍسٌ فإهنا ًمٍن اٍلغىٍفلىةي احذركا ) غرر المم: ٓت، أخذىم العذاب فجأة لغفلتهم عما ييراد هبم ( فىسى

( كإلصرارىم على الب اطل كىم يظنوف أهنم عا٤بوف ٗبجرايت األمور )فىبلى تػىٍغفيٍل فػىلىٍستى ٗبىٍغفيوؿو عىٍن ى
، كىذا ٖببلؼ حاؿ ا٤بؤمنْب الذين  ِا٢بشر/﴿رَاْعَتِبُوا ََي ُأوِل األَْبَصاِر﴾ ليكونوا عربة لغّبىم 

: )مىٍوتي ٓت الديثيشكركف هللا على السراء كيصربكف على الضراء كيستقيموف ُب ٝبيع األحواؿ. 
ةي أىسىفو )غضب( لًٍلفىٍاًجًر( اٍلفىٍجأىًة رىٍٞبىةه لًٍلميؤٍ  ، إهنم ٓب يفهموا سنن َِّْٕكنز العماؿ خربًمًن كىأىٍخذى

ُ هللا كقوانينو ا١بارية ُب السعادة كالرخاء ُب اجملتمعات كٓب ينتبهوا من غفلتهم كقولو  ﴿ِإفَّ اّللََّ ال يُػَغُيِّ
ُوا َما َِبَنُفِسِهْم﴾  ﴿رَػَلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبِو رَػَتْحَنا َعَلْيِهْم كقولو ، ك ُُالرعد/َما ِبَقْوـٍ َحَّتَّ يُػَغُيِّ

رائدة : .  ْْاألنعاـ/﴾ َأَخْذَاُىْم بَػْغَتًة رَِإَذا ُىْم ُمْبِلُسوفَ أَبْػَواَب ُك ِّ َشْيٍء َحَّتَّ ِإَذا َررُِحوا مبَا ُأوُتوا 
يصرب عليو الكثّبكف ألٌف الشٌدة  ِبلشٌدة قد بتبلءاالِبلرخاء ، ك  بتبلءاالِبلشٌدة أسهل من  بتبلءاال

تستثّب عناصر ا٤بقاكمة ُب النفس ، أٌما الببلء ِبلرخاء فالذين يصربكف عليو قليلوف ألنٌو يينسي 
يػٍره ٩بً  ى،ٍكفً كى  قىل  ما : )عن النيب )ص(كييلهي كييطغي ،  )حَّّت . كتعبّب ُُٓ/ٕٕالبحار( ى٥بٍ كىأ كىثرى   اٍ خى

ستهتار فيها فكلُّ شيءو ستخفاؼ ِبلٌنعم كاالمباالة حالة االيوحي ٕبالة نفسية من البل عفوا(
 ببل ٙبرٌج ، كٰبسبوف أٌف األمور ٛبضي جزافان ببل مدبر قدير كال مقدًٌر حكيم .)عفوًا( يصدر عنهم 

خََِْٕٞ ًٌََُِْٖ ًٍََّزٌُخ كَإَوٍََْٗدىُْْ زَِٔد ًَدٌُٗخ ًٌََُْ ؤََّٕ ؤَىََْ خُْوٍَُُ آَٓنٌُخ ًَخظَّوٌَْخ َُلَعَمْنَد ػََِْْيِْْ زًَََُدضٍ ِْٖٓ خََُّٕٔدءِ ًَ﴿ - ٜٙ

 ﴾ٌَِّْٕسٌَُٕ
كىلىٍو أىف  )أىٍىلى اٍلقيرىل( املعىن : إنٌو قانوف كسٌنة إ٥بية متحرٌكة دائمة الفعالية بْب األجياؿ ا٤بتعاقبة . 

لسر كالعبلنية كتوٌقوا تقوا هللا ُب اا كرساالتو كعملوا الصا٢بات ك اجملتمعات البشرية آمنوا ِب أم
عتربكا ا٤بساكاة بْب اا٤بعاصي ك٘بنبوا الفسق كالفجور ، كأحيوا العدؿ ك)اٍلعىٍدؿي أىسىٍاسي اٍلميٍلً ( ك 

أحسنوا العقيدة كالسلوؾ  مبعىنحتكار كال حرب كال هنب اناس ببل دكتاتورية كال فساد كال ال
لوسعنا عليهم ا٣بّبات كالربكات ا٤باٌدية  سََّماِء َواأَلْرِض()َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَػرََكاٍت ِمْن الكاألخبلؽ 

طمئناف كالرخاء كا٤باؿ كالثمار كالصحة كا٤بعنوية الكثّبة بكٌل أنواعها من كل جانب كاألمن كاال
كاألكالد كأعطيناىم بعض ا٣بّبات من السماء كالغيث كالثلج ِب٤بقدار النافع كبعضها من األرض 

الفواكو كعاشوا ٝبيعان حياة سعيدة طيبة حضارية متقدمة ال شقاء فيها كال من أنواع النبااتت ك 
 عذاب كبذل  يرٕبوا خّب الٌدنيا كاآلخرة. 

تكشف اآلية القرآنية الَبابط الوثيق بْب عآب الغيب كالشهادة كعآب الركح كا١بسد  -ٔ: رائدة
قواؿ كاألفعاؿ ، كإٌف اإلٲباف كالتقول كالعآب ا٤بادم كا٤بعنوم كعآب العبادات كا٤بعامبلت كعآب األ

كاإللتزاـ ٗبنهج هللا ليست مسالة منعزلة عن كاقع ا٢بياة كتقٌدمها ، بل ىناؾ عبلقة متصلة بْب 
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اإلٲباف كالتقول )السنن اإلنسانية( كبْب الربكات السماكية كاألرضية )السنن الكونية( كىذا ٧بٌفز إٔب 
كالفساد إٔب الضياع  ٫براؼُب حْب يؤدم التكذيب كاال التقدـ ا٤بادم كا٢بضارم كاألخبلقي ،

٫بطاط أخبلقي اكالتيو ا٢بضارم كاألخبلقي كالقلق النفسي كاألرؽ الليلي ، كما نشاىده اليـو من 
بُوا رََأَخْذَاُىْم مبَا َكانُوا َيْمِسُبوَف(إاٌل شاىد على ىذه السنة الثابتة الٍب يؤكدىا القرآف   )َوَلِمْن َكذَّ

عتداء ، فجاءىم ا١بزاء من يعملوا ٗبنهج هللا بل سعوا ُب األرض فسادان بنشر أنواع الظلم كاالٓب 
در الذنب ، كجاء ىبلكهم جنس عملهم، كجاءت العقوبة على قدر ا١بناية ، كجاء العقاب على ق

ْن َىَلَك َعْن لِيَػْهِلَك مَ ﴿هم ألهنم كفركا كفسدكا كبطركا كظلموا كسلبوا كهنبوا .. إْب ا٫برافعلى قدر 
فتتاح الربكات الكثّبة ا: على أف  ٓت اآلية داللة -ٕ. ِْاألنفاؿ/﴾ بَػيَِّنٍة َوَٗمَْيا َمْن َحيَّ َعْن بَػيَِّنةٍ 

من آاثر إٲباف اجملتمع كتقواه الذم يغلب عليو ظاىرة الصبلح البارزة ، ال إٲباف بعض األفراد 
% ُٓىو ما زاد على النصف كلو بواحد،  مفهـو األكثرية )واملقصود ٓت اجملتمع(كتقواىم 
نرل أ٩بان يقولوف إهٌنم مسلموف لكٌنهم مضٌيق عليهم ُب سؤاؿ:  -ٖ% منحرفْب ْٗصا٢بْب، 

الرزؽ كنرل أ٩بان ال يؤمنوف مفتوحان عليهم ُب الرزؽ ، فكيف إذان ال تفعل سٌنة فتح الربكات؟! 
 يؤمنوف كال يٌتقوف ىم مسلموف ِبإلسم ، : إٌف أكلئ  الذين يقولوف إهٌنم مسلموف فهم الواجلواب

ٍيئان ًمٍن ًديًنًهٍم إًلٍصبلًح دينٍػيىاىيٍم ًإالٌ وٓت غرر المم بىٍل الدًٌيني لىٍعقه عىلىى أىٍلًسنىًتًهٍم ،  : )الى يػىتػٍريؾي الن اسي شى
لهي .  فػىتىحى هللاي عىلىٍيًهٍم مىا ىيوى أىضىرُّ ًمٍنوي( عندىم الرزؽ القليل اليكفي ، خّب من

ي
أما الكثّب ا٤ب

لهي كقولو  اجملتمعات غُي املؤمنة
ي
َوَلْو َبَسَط اّللَُّ الرِّْزَؽ ِلِعَباِدِه ﴿: فتح هللا عليهم بركات الرزؽ ا٤ب

﴿رَػَلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبِو رَػَتْحَنا َعَلْيِهْم أَبْػَواَب ُك ِّ َشْيٍء َحَّتَّ ،  ِٕالشورل/﴾ لَبَػَغْوا ٓت اأَلْرضِ 
، فهو رزؽ يبعث على الطٌغياف كالعصياف فهو  ْْاألنعاـ/َذا َررُِحوا مبَا ُأوُتوا َأَخْذَاُىْم بَػْغَتًة﴾ إِ 

نقمة ُب الظاىر كلكٌنها عذاب نفسي ُب الباطن ! كلكٌنهم حرموا أنفسهم من نعمة اإلٲباف 
ها مفتقرة معنواين كتعا٘ب طمئناف ككفركا ِبليـو اآلخر ، صحيح أهٌنا ٦بتمعات مَبفة ماٌداين كلكنٌ كاال

من الكآبة كاألمراض النفسية الٍب تنٌغص العيش كتكرٌه األايـ ! كتعا٘ب من ا١بفاؼ الٌركحي كالقلق 
النفسي كاألرؽ الٌليلي ، كاإلنساف يسعد بركحو قبل متاع جسده ، كىم فعلوا متعة ا١بسد مقابل 

َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْمُو َعَذااًب ﴿عذاب الٌركح! كيصٌور القرآف ىذه ا٢بالة ا٤بهمة بقولو 
َوَمْن ﴿،  ُِّالشعراء/﴾ َربل َتْدُع َمَع اّللَِّ ِإَْلًا آَخَر رَػَتُموَف ِمْن اْلُمَعذَِّبيَ ﴿، ُٕا١بن/﴾ َصَعداً 

ةي أىفٍ  ُِْطو/﴾ َأْعَرَض َعْن ِذْكِري رَِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َضنماً  ٍا اٍلفىاًٍئدى كىأىٍخسىرى أىىىم   ،أىٍربىحى كيل  شىٍيءو  ، فىمى
 . ُِاألنعاـ/﴿الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم رَػُهْم ال يُػْؤِمُنوَف﴾ كىًىيى نػىٍفًسٍي ؟!  ،شىٍيءو 
 ﴾ٍ ؤَْٕ َّإْظَِْيُْْ زَإُْٔنَد ٠ُمًَ ًَىُْْ َِّْؼَسٌَُٕؤَكَإََِٖٓ ؤَىَُْ خُْوٍَُُ ؤَْٕ َّإْظَِْيُْْ زَإُْٔنَد زََْدظدً ًَىُْْ َٗدجٌَُِٕٔ ، ؤًََؤََِٖٓ ؤَىَُْ خُْوَُُ﴿ ٜٛ – ٜٚ
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 )َبَُْسَنا(: ىل أمن ىؤالء ا٤بكذبوف أف أيتيهم املعىن: كقت ا٤ببيت.  بَػَيااتً ا٥بمزة لئلنكار ، )َأرََأِمَن( 
ُسَنا ُضًحى َوُىْم )َأَوَأِمَن َأْىُ  اْلُقَرى َأْف أيَْتِيَػُهْم َبَْ نتقامنا ليبلن كىم انئموف غافلوف عنو ؟ اعذابنا ك 

ىل أمنوا أف أيتيهم عذابنا هناران جهاران كىم يلهوف كيلغوف كيشتغلوف ِبلعمل للدنيا   يَػْلَعُبوَف( ؟
شتغل بدنياه كأعرض عن آخرتو فهو كالبلعب ، كالعاقل ال أيمن اكأهنم يلعبوف ؟ فإٌف من 

﴿َوُىَو اْلَقاِىُر رَػْوَؽ ِعَباِدِه﴾ وة ا٤بخبآت كا٤بفاجآت ِبلغان ما بلغ من القوة ألف هللا قاىر كل ق
( كا٤بنقذ الوحيد تقول هللا )مىٍن ًإتػ قىى هللاى كىقىٍاهي( فهو  ُٔاألنعاـ/ بًٌريكيفى كىاٍلقىضىٍاءي يىٍضحى ي بًٌري اٍلميدى ، )ييدى
َر الزَّاِد التػَّْقَوى﴾خّب زاد   . ُٕٗالبقرة/ ﴿َوتَػَزوَُّدوا رَِإفَّ َخيػْ

 ﴾ٌََُْٓ خَُِّوِ كَٚ َّإَُْٖٓ ٌََُْٓ خَُِّوِ بَِّٙ خُْوٌَُّْ خُْىَدًَُُِٕٔؤَكَإَِٓنٌُخ ﴿ - ٜٜ
مد عقباه،  اْلَمْمرَ  : َواْلَمْمرَ : التدبّب ا٣بفي الذم يؤدم ِب٤بمكور بو إٔب ما ال ٰبتسب كال ٰبي

 صرؼ الغّب عٌما يقصده ٕبيلة ، كىو ٧بمود إف ٙبٌرل بو فعبلن ٝبيبلن كمذمـو إف قصد بو فعبلن 
من  ستدراجاالستدراجو كإمهالو إايىم ِبلنعمة كالسبلمة ؟ كمعُب ا: أىفىأىًمنيوا مكر هللا ك املعىنقبيحان. 

ستغراؽ ُب ا٤بعاصي ، حٌب يهلكوا هللا سبحانو لعبده أف يسبغ عليو النعم كال تقابل ِبلشكر بل ِبال
قىٍوـي الذين خسركا عقو٥بم كإنسانيتهم فصاركا ُب غفلتهم على حْب غرة ! فىبل أيىٍمىني مىٍكرى اَّللً  ًإال  الٍ 

أسوأ من البهائم ألهنم ٩بكور هبم هبذا األمن ا٤بؤقت بعينو ! كىم ال يشعركف أف ما يفعلونو يسوقهم 
كىاٍلفىٍاًجري  ،)اٍلميٍؤًمني يػىٍعمىلي ًِبلط ٍاعىٍاًت كىىيوى ميٍشًفق كىًجل خىاًئفه  -ٔ: رائدةإٔب العذاب التدرٯبي. 

لي ًِبٍلمىعىٍاًصي كىىيوى آًمنه !( كأنو سبحانو يصف حالو ِب٤باكر ألنو يبطل مكر ا٤باكرين كيصف يػىٍعمى 
نفسو ِبلشاكر ألنو يثيب الشاكرين ، كِبلتٌواب ألنٌو يقبل من التائبْب ، أما أهنم ا٣باسركف فؤلهنم 

﴿َوأُْمِلي الفساد  أكقعوا أنفسهم ُب ا٣بذالف كا٢برماف كا٣بسراف بسبب جهلهم ا٤بركب كعنادىم ُب
نػيويبى ًمنى الن ٍاًس  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ْٓالقلم/َْلُْم ِإفَّ َكْيِدي َمِتٌي﴾  : )ًإذىٍا رىأىيٍػتيمي اٍلعىٍبدى يػىتػىفىق دي الذُّ

نًٍبًو فىًإٍعلىميويٍا أىن وي قىٍد ميًكرى ًبًو( ًسيىان ًلذى وٓت ٍكرى هللاى ىىلىٍ ( . : )مىٍن أىًمنى مى ٓت غرر المم، ِْٔ/ٖٕالبحار انٍى
ًذًه األيم ًة عىذىابى هللًا ٌٍب ذكر اآلية( داعْب هللا تعأب ٖٚٚحمم  هنج الببلغة : )الى أتىٍمىنىن  عىلىى خىٍّبً ىى

،  ٖ/آؿ عمراف﴾ رَبػََّنا ال تُزِْغ قُػُلوبَػَنا بَػْعَد ِإْذ َىَديْػتَػَنا َوَىْب لََنا ِمْن َلُدْنَك َرْْحَةً ﴿الثبات على دينو 
( .  عن النيب )ص(  )َمْمُر هللا( -ٕ: )الل هيم  ايى ميقىلًٌبى اٍلقيليوًب كاألىٍبصىٍاًر ثىبًٌٍت قػىٍليب عىلىى ًدٍيًن ى

حتياؿ فذل  ال ستدراجو العبد كأخذه من حيث ال ٰبتسب . أٌما ا٤بكر ٗبعُب االستعارة ببلغية الا
 ضٌد ا٤بستكربين ُب ما ٲبكركف كالذين أيمنوف مكر هللا : ما يدبٌره هللا )َمْمُر هللا(ٯبوز على هللا ، 

 كيغفلوف عنو ىم ا٣باسركف ُب دنياىم آخرهتم .
 ﴾ََّْٕٔؼٌَُٕػَََِ هٌُُِزِيِْْ كَيُْْ ٙ ؤًَََُْْ َّيًِْ ٍََُِِِّّٖ َُِّؼٌَُٕ خَََْٕٞ ِْٖٓ زَؼًِْ ؤَىِِْيَد ؤَْٕ ٌَُْ ََٗٙدءُ ؤََٜسْنَدىُْْ زٌٍُُِٗزِيِْْ ٥ًََْٗسَغُ ﴿ - ٓٓٔ
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إنٌو خطاب قرآ٘ب لكٌل أمة ييسر هللا ٥با أف ٛبتل  القوة كالسيطرة كا٤بنصب كالسلطة كا١باه لتكوف 
يتضح  )َأَوَلَْ يَػْهِد(: املعىن على حذر من عذاب هللا إذا ٘باكزت ا٣ببلفة اإلنسانية  ُب األرض . 

ا يعمركهنا كقد كانوا كيتبْب لًل ًذينى يستخلفوف ُب األىٍرضى ًمٍن بػىٍعًد إىبل ؾ آخرين قبلهم كانوا أىٍىًلهى
َناُىْم ِبُذنُوِِبِْم(أشد  منهم قوة  لو أردان ألىلكناىم بسبب ذنوهبم كما أىلكنا من  )َأْف َلْو َنَشاُء َأَصبػْ

قبلهم عندما ساركا سّبهتم الفاسدة كعتوا على أكامر رهبم ، كقد علمتم ما حٌل هبم أفما ٙبذركف أف 
م ما حٌل هبم ، أف ىذه سنة هللا الفٌعالة مؤثرة ُب األكلْب كاآلخرين فهداىم فلم يهتدكا ٰبل بك

فعاقبهم هللا ِبلراف على قلوهبم كالدنس ، إنٌو عذاب معنوم كببلء خفي ٰبجب عن قلوهبم ا٥بداية 
كتتعٌطل عن عملها  ك٬بتم على قلوهبم فتقفل )َوَنْطَبُع َعَلى قُػُلوِِبِْم رَػُهْم ال َيْسَمُعوَف(الغالية 

ستقباؿ عندىم ، كنسلب منهم الشعور كحس التشخيص كالتميٌيز ٛبامان ٕبيث ال كتتوقف أجهزة اال
يسمعوف معها حقيقة فبل يقبلوف موعظة كال يسمعوف تذكّبان انفعان ٥بم ، كالغرض منو ا٤ببالغة ُب 

مرار كيتعظ بغّبه كال يغَب ستالنصيحة كالتحذير للعصاة ، كأف يراقب اإلنساف نفسو كٰباسبها ِب
نْػَيا َوال يَػُغرَّنَُّمْم اِبّللَِّ اْلَغُرورُ ﴿ كجزاء كمسؤكلية امتحاف فإهنا ِبلدنيا كزينتها ﴾ َربل تَػُغرَّنَُّمْم اْلََياُة الد 

ٍافى ًعبػٍرىةن لًٍلبىٍاًقٍْبى( . ّّلقماف/ ٍاًضٍْبى كى )ًإذىاٍ  : الصادؽ )ع(عن اإلماـ  : رائدة ، )كىمىٍن الى يػىت ًعظي ًِبٍلمى
بى  حىٌب  تػىٍغًلبى عىلىى قػىٍلًبًو فىبلى  ،٭ٍبىحىٍت كىًإٍف زىٍادى زىادىتٍ اً أىٍذنىبى الر جيلي خىرىجى ُب قػىٍلًبًو نيٍكتىةه سىٍودىاءي فىًإٍف اتٍى

ان( ا أىبىدى ىى  يصبح الذنب إفٌ  أم ،ِّّ/ّٕالبحار ُْا٤بطففْب/ ﴾قُػُلوِِبِمْ  َعَلى رَافَ  َب ْ ﴿ كقولو يػيٍفًلحي بػىٍعدى
 ( .َُُيونس/ ﴾يُػْؤِمُنوفَ  ال قَػْوـٍ  َعنْ  َوالن ُذرُ  اآلََيتُ  تُػْغِِن  َوَما﴿ كقولو كإدماف عادة عنده
ًٍََّزٌُخ ِْٖٓ هَسَُْ ًٍََُِيَ زَِٔد  ظِِْيَ خُْوٍَُُ َٗوُُّٛ ػََِْْيَ ِْٖٓ ؤَْٗسَدجِيَد ًََُوًَْ ـَدءَظْيُْْ َُُُِٔيُْْ زِدُْسَِّْنَدضِ كََٔد ًَدٌُٗخ ُُِْآِْنٌُخ﴿ - ٔٓٔ

 ﴾٥َّْسَغُ خَُِّوُ ػَََِ هٌُُِذِ خٌَُْدكَُِِّٖ
: تل  أىل القرل ذات اجملتمعات املعىن: مكاف ٘بٌمع الٌناس ُب ا٤بدينة أك تسٌمى العاصمة. اْلُقَرى 

ات ا٤بتعددة كىم قصص أىل القرل ا٣بمس قـو نوح كىود ٫برافا٤بختلفة كاألزماف ا٤بتنوعة كاال
كصاّب كلوط كشعيب الٍب أىلكهم هللا بذنوهبم ، كا٣بطاب أيضان للمسلمْب حٌب يتعظوا ِب٤باضْب 

 ا٫براؼفبل يكونوا عربة للباقْب ، نركم ل  بعض أخبارىا كليعتربكا كٰبذركا من اإلصرار مع فساد ك 
يَػْوَمِئٍذ َعْن النَِّعيِم﴾  ﴿ّتَّ لَُتْسأَُلنَّ ا٤بنحرفْب بطوؿ اإلمهاؿ ُب النعم ا٤بتنوعة فإهنم مسؤكلوف عنها 

ِب٤بعجزات ا٣بارقة كا٢بجج القاطعة ككضوح كثّب من  )َوَلَقْد َجاَءتْػُهْم ُرُسُلُهْم اِبْلبَػيَِّناِت(، ٖالتكاثر/
بُوا ِمْن قَػْبُ (ا٢بقائق  ما كانوا ليؤمنوا ٗبا جاءهتم بو الرسل لتكذيبهم  )َرَما َكانُوا لِيُػْؤِمُنوا مبَا َكذَّ
ستكبارية بقيت كاحدة كٓب ات كالدالالت قبل ٦بيئهم ِب٤بعجزات كبعد ٦بيئهم هبا فحالتهم االِبلبين

﴿َونُػَقلُِّب َأْرِئَدتَػُهْم َوأَْبَصاَرُىْم َكَما ََلْ تؤثر فيهم شيئان حٌب كأف هللا ٓب يرسل إليهم بشّبان كال نذيران 
)َكَذِلَك َيْطَبُع اّللَُّ َعَلى قُػُلوِب  ، َُُاألنعاـ/اهِنِْم يَػْعَمُهوَف﴾ يُػْؤِمُنوا ِبِو َأوََّؿ َمرٍَّة َوَنَذرُُىْم ٓت طُْغيَ 
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يطبع هللا على قلوهبم أم ٱبتم عليها نتيجة الطبائع الشديدة الصلبة ُب نفوسهم ا٤بريضة  اْلَماِررِيَن(
م العزة القاسية فيكوف الطبع كا٣بتم كالراف كالدنس كناية عن قسوة قلوهبم من كثرة ذنوهبم فتأخذى

ِبإلٍب ، فبل ترتدع عن ضبل٥با كال يرجى خّبىا ، إنو سبحانو شبو الكفر ِبلصدأ الذم أيٌب إٔب 
﴿َوَما ظََلَمُهْم اّللَُّ َوَلِمْن َكانُوا أَنْػُفَسُهْم َيْظِلُموَف﴾ القلوب فبل تتأثر ٕببلكة اإلٲباف كقولو 

ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي(. ّّالنحل/ ليست البينات ىي الٍب كانت تنقصهم ليؤمنوا ، رائدة: ، ك)اٍلمى
إ٭ٌبا كاف ينقصهم القلب ا٤بنفتح على اآلخر كا٢بس ا٤برىف الذم يطلب ا٢بقيقة، كالتوٌجو إٔب 

نغلقوا عن اا٥بدل أينما كاف، كانت تنقصهم الفطرة ا٢بٌية الٍب تستجيب لدعوة ا٥بدل فلما 
وهبم كأغلقها عقوبة ٥بم، كىكذا ال ًذٍم الى تىًلٍيقي ًبًو موحيات ا٥بدل كدالئل اإلٲباف، طبع هللا على قل

اٍيىةي تىًلٍيقي ًبًو اٍلًغوىاٍيىةي  مسٌبب األسباب، فاإلنساف قاـ ِبألسباب  ألنٌوونسب الطّبع إىل هللا تعاىل ا٥بًٍدى
َوَمْن ﴿ الٍب تؤٌدم إٔب الطٌبع كا٣بتم، كهللا تعأب ثٌبت عليهم الطبع الذم ىم سلكوا طريقو إبرادهتم

َها  . ٕٓالكهف/﴾ َأْظَلُم ِمَّْن ذُكَِّر ِِبََيِت رَبِِّو رََأْعَرَض َعنػْ
 ﴾ًََٓد ًَـًََْٗد ًَْٕؽَُِىِْْ ِْٖٓ ػَيًٍْ ًَبِْٕ ًَـًََْٗد ؤًَْؽََُىُْْ َُلَدِٔوِنيَ﴿ - ٕٓٔ

كمع الٌناس  ما كجدان ألكثر الناس من كفاء للعهد أم ال يلتزموف بعهدو مع هللا أك بعهدو مع أنفسهم
السليمة  )عهد الفطرة(عليو كالعمل ٗبوجبو ، كأيضان ىو  االستقامةاإلٲباف ٗبنهج هللا ك  )عهد(كىو 

ا٤بميز بْب القبيح كا٢بسن كبْب  )عهد العق (الٍب فطر الناس عليها حيث خالفوىا كلوثوىا ، ك
)العهد ىىوىل أىًمٍّبً ؟( أـ  تى ٙبىٍ عىٍقلي أىًسٍّبً ًمٍن  كىمٍ ): ٕٔٔٓت هنج الببلغة حمما٥بدل كالضبلؿ 

على منهج هللا أـ  الستقامةالذم أخذه هللا من الٌناس عن طريق الٌرسل كالٌرساالت ِب التشريفي(
كاف العهد )عهد األصبلب( مع هللا حيث يقعوف ُب بلية أف يتوبوا كيؤمنوا! أـ  )عهد الّناس(

أنو رهبم كخالفهم خالفوه كأشركوا بو ببل  الذم أخذه رهبم عليهم كىم ُب األصبلب كُب عآب الذر
ـَ ِمْن ظُُهورِِىْم ُذرِّيػَّتَػُهْم دليل كال حجة من عقل كال شرع كقولو  ﴿َوِإْذ َأَخَذ رَب َك ِمْن َبِِن آَد

لُّ : )كي  عن النيب )ص(،  ُِٕاألعراؼ/َوَأْشَهَدُىْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّمْم قَاُلوا بَػَلى َشِهْدَا﴾ 
اٍنًًو( سى رىاٍنًًو أىٍك ٲبيىجًٌ )َوِإْف َوَجْدَا ، َِصٗا٤براغي مىٍوليودو ييولىدي عىلىى اٍلًفٍطرىًة فىأىبػىوىاٍهي يػيهىوًٌدىاٍنًًو أىٍك يػينىصًٌ

أايٌن كاف الفاسقْب أم ا٣بارجْب عن طاعة هللا إٔب  الفسق ِثرة نقض العهد َأْكثَػَرُىْم َلَفاِسِقَي(
ْب ألىوائهم بغّب ىدل من هللا ، فا تعأب أرسل الرسل كأمر الناس إبتباعهم طاعة غّبه ، متبع

  .فهو عهده كىداه فلم ٲبتثل ألمره إألٌ القليل
لتـز كبقي على العهد اداللة إٔب أف بعضهم آمن ك  )َأْكثَػَرُىْم(، كُب تعبّب ِْص/﴿َوَقِليٌ  َما ُىْم﴾ 

﴾ رََأََب َأْكثَػُر النَّاِس ِإالَّ ُكُفوراً ﴿آف يذـ الكثرة فقاؿ مع هللا كمع الناس كمع أنفسهم، كىكذا القر 
﴿َوِإْف ُتِطْع َأْكثَػَر َمْن ، كىقىًليله ًمٍن ًعبىٍاًدم الش كيويري ال يعقلوف،  أىٍكثػىرى الن اًس ال يػىٍعلىميوفى ،  ٖٗاإلسراء/
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 ﴾ : )الى تىٍستػىٍوًحشيويٍا طىرًٍيًق ٕٔٓببلغة خطبةٓت هنج ال،  ُُٔاألنعاـ/ٓت اأَلْرِض ُيِضل وَؾ َعْن َسِبيِ  اّللَِّ
ـٌ الٌناكثْب ٥با ، ا رائدة :ًلًقل ًة أىٍىًلًو(.  ا٥بيدل متدح هللا تعأب ُب القرآف الكرٙب ا٤بوفْب بعهودىم كذ

 . ُٖٗ/ِٕالبحار : )الى ًدٍينى ًلمىٍن الى عىٍهدى لىوي( عن النيب )ص(
 ﴾ٌََُٓٔ زِأَّدظِنَد بََُِ كُِْػٌََْٕ ًَََِٓحِوِ كَظٌََُِٔخ زِيَد كَدٗظُُْ ًَْْقَ ًَدَٕ ػَدهِسَصُ خُُْٔلًَِِّْٕٖ ؼَُّْ زَؼَؽْنَد ِْٖٓ زَؼًِْىِْْ﴿ - ٖٓٔ

ٍب بعثنا من بعد نوح ىود كصاّب كلوط كشعيب ، موسى بن عمراف ِب٤بعجزات الباىرات كا٢بجج 
أرسلناه إٔب فرعوف الطاغية  َمَلِئِو()ِإىَل ِرْرَعْوَف وَ الساطعات الٍب ترفع الشكوؾ كتثبت اليقْب 

فكفركا  )َرظََلُموا ِِبَا(كقومو ا١ببلكزة ا١ببابرة الذين ٲبلؤكف العيوف مهابة ك٥بم الكلمة ا٤بؤثرة  )َوَمَلِئِو(
ميوي  ،برسالتو كجحدكا معجزاتو الباىرة ظلمان كعنادان   ظٍُّلمي كال ،ككيرًهى عىٍيشيوي  ،كمىٍن ظىلىمى فػىقىٍد تػىنػىغ صىٍت أىاي 

نٍػيىاٍ  ُبٍ  كلُّ من ٰبكم الناس ٰبكم من   )رَانظُْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن( اآلًخرىةً  ُبٍ  ظيليمىٍاته  الدُّ
ىول نفسو كينبذ شريعة هللا ىو من ا٤بفسدين ، فهو يفسد ٗبقدار ما يضل الٌناس عن سبيل هللا . 

الظا٤بْب ا٤بفسدين ُب األرض كيف أغرقناىم عن  أنظر كأتمل أيها اإلنساف ما إنتهى إليو أمر
آخرىم ٗبرأل من موسى كقومو ، كىذا أبلغ ُب العقوبة ألعداء هللا كأقرب لشفاء صدكر قـو مؤمنْب 

٠بو كقيصر مل  الرـك ككسرل مل  الفرس القب مل  مصر كليس  رائدة : )ررعوف(. 
 كالنجاشي مل  ا٢ببشة ، كاف يلقب بسليل اإللو .

 ﴾ًَهَدٍَ ٌََُٓٔ َّد كُِْػٌَُْٕ بِِِّٗ ٌٌٍََُٔ ِْٖٓ ََذِّ خُْؼَدَُِٔنيَ﴿ - ٗٓٔ
هبذا النداء خاطب موسى فرعوف الطاغية من غّب تبجيل كتعظيم ، ٓب يقل اي صاحب الفخامة 
كلكن انداه بلقبو ُب أدب كإعتزاز ، انداه ليقٌرر حقيقة فخمة كضخمة ، إٌ٘ب رسوؿه إلي  من رب 

لًٌ شيء كخالقو كمربيو كالرحيم بو دكف تردد كخوؼ إ٥بان كاحدان ال إلو غّبه . اإلنساف العا٤بْب ربًٌ ك
ا٤بستضعف عندما يتوكل على هللا تقول إرادتو فيمل  أعظم قوة يستطيع هبا أف يقارع الطواغيت 

أىٍف يىكيويفى أىقٍػوىل الن ٍاًس  : )مىٍن سىر هي عن النيب )ص(، ّالطبلؽ/﴾ َوَمْن يَػتَػوَكَّْ  َعَلى اّللَِّ رَػُهَو َحْسُبوُ ﴿
اٍئًرو( وعنو )ص(، ٖٔٔٓكنز العماؿ خرب فػىٍلًيتػىوىك ٍل عىلىى هللًا(  ًلمىةي حىقٌو ًعٍندى سيٍلطىٍافو جى ٍاًد كى : )أىٍفضىلي ا١بًٍهى
تعِب ربوبية رب العا٤بْب إبطاؿ شرعية كل حكم  )َربِّ اْلَعاَلِمَي(: رائدة. ّْٖٖٓكنز العماؿ خرب

. إٌف قلب تعبيد الٌناس لو من دكف هللا ٙبكم بغّب ما أنزؿ هللا، كتنحية كٌل طاغوت عن كسلطة
اإلنساف ال ٱبدـ سٌيدين كال يعبد إ٥بْب ، فمن كاف عبدان  فما ٲبكن أف يكوف عبدان لسواه كقولو 

احد فبلبٌد من منهج كاحد ، إنٌو قلب ك  ْاألحزاب/﴾ َما َجَعَ  اّللَُّ ِلَرُجٍ  ِمْن قَػْلبَػْيِ ٓت َجْوِروِ ﴿
يسّب عليو ، كالبٌد لو من ميزاف كاحد يزف بو القيم ، إنٌو منج هللا ا٤بستقيم كغّبه مناىج معوٌجة ، 

َأال َلُو ﴿كمنهج هللا منهج ٙبرير اإلنساف من التبعية كالعبودية لغّب هللا فبل حكم إاٌل  
 ر كىواه كرآه كجعلها تصبُّ ُب حكم هللا.، كٙبرير اإلنساف من حكم البشِٔاألنعاـ/﴾اْلُْممُ 
 ﴾بَُِْٔخجََِْ لَوِْنٌ ػَََِ ؤَْٕ ٙ ؤَهٌٍَُ ػَََِ خَُِّوِ بَِّٙ خُْمَنَّ هًَْ ـِحْعٌُُْْ زِسَِّْنَصٍ ِْٖٓ ََزٌُِّْْ كَإَََِْْٔ َٓؼِِ زَنِِ﴿ - ٘ٓٔ
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قديرم  حق قدره، : كاجب علٌي كجدير يب أف ال أخرب عن هللا إاٌل ٗبا ىو حق كصدؽ لتَحِقيٌق 
رسالتو أف  على مؤٛبن رسوؿ كلًٌ  شأف فهو األمْب العاـ على الرسالة كسبلمتها كببلغها كىكذا

 يبلغها كما أمره هللا كقد أمره ِب٢بق فصفع بو فرعوف فبل ٱبشاه كال ٱباؼ لومة الئم ، فمن ٱباؼ
 ّلِلَِّ َوُىَو ُُمِْسٌن رَػَلُو َأْجُرُه ِعْنَد رَبِّوِ  ﴿َمْن َأْسَلَم َوْجَهوُ كقولو  األرض طواغيت ٱبشى فبل هللا مقاـ
اٍنىوي  هللاى  خىاؼى  )مىنٍ  :ٓت غرر المم ، ُُِالبقرة/ُىْم َٗمَْزنُوَف﴾  َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوال َوال  ًمنٍ  هللاي  آمىنىوي  سيٍبحى
اٍنىوي  هللاي  أىخىافىوي  الن اسى  خىاؼى  كىمىنٍ  ، شىٍيءو  كيل   ُتُمْم بِبَػيَِّنٍة ِمنْ ،  شىٍيءو( كيلًٌ  ًمنٍ  سيٍبحى  رَبُِّممْ  )َقْد ِجئػْ

 سبيل خلي من  أطلب ، صدقي على تشهد هللا من قاطعة ٕبجة جئتكم ِإْسَرائِيَ ( َبِِن  َمِعي رََأْرِس ْ 
 موسى منو فطلب ، الواسعة هللا أرض إٔب معي يذىبوا حٌٌب  كعبيد كأرقاء تستخدمهم كال إسرائيل بِب
 فمن رائدة.  فرعوف كربايء كيكسر ا٤بطلوب الرسإب كٰبقق ا٥بدؼ ، هبم فينهض سراحهم يطلق أف

 َوَما﴿ كمشيئتو إرادتو كعنصر ، الٌناس بْب قدرتو أداة ليكوف ا٤بناسب اإلنساف هللا ٱبتار أف التوفيق
 . ُّا٤بدثر/﴾ لِْلَبَشرِ  ِذْكَرى ِإالَّ  ِىيَ  َوَما ُىوَ  ِإالَّ  رَبِّكَ  ُجُنودَ  يَػْعَلمُ 
 ﴾هَدٍَ بِْٕ ًُنطَ ـِحْطَ زِأَّصٍ كَإْضِ زِيَد بِْٕ ًُنطَ ِْٖٓ خَُّٝديِهِنيَ﴿ - ٙٓٔ

)رَْأِت ِِبَا( بعبلمة قطعية من رب  كما تٌدعي كما أظن  ، )ِِبيٍَة(  )قَاَؿ ِإْف ُكنَت ِجْئَت ِِبيٍَة(
ن  تصدؽ بقصد ليثبت هبا صدق  ُب دعواؾ كما أظ )ِإْف ُكنَت ِمْن الصَّاِدِقَي(فأحضرىا عندم 

 أف يفضح موسى أماـ الناس 
 ﴾ًَََّٗعَ ًََّهُ كَةٌَِخ ىَِِ ز١ََْْدءُ ُِِنَّدظَُِِّٖكَإَُْوََ ػََٝدهُ كَةٌَِخ ىَِِ ؼُؼْسَدٌٕ ُٓسِنيٌ ، ﴿ ٛٓٔ - ٚٓٔ
 ضخمة حية هبا فإذا كمستشاريو فرعوف أماـ عصاه )ع( موسى ألقى ! الغريبة العجيبة ا٤بفاجأة إهٌنا
حية حقان كحقيقة  (رَِإَذا ِىَي ثُػْعَباٌف ُمِبيٌ )فرعوف  ٫بو مسرعة فمها فاٙبة ، العصا من أكرب طويلة

 كاف أمره ألنو كٛبال  نفسو رتعب كلكنو صرٌب اففزع فرعوف ك  ! ظاىران ككاقعان ال ٛبويهان كال إيهامان 
 فتحة )كىي كأخرج يده من جيبو َن()َونَػزََع َيَدُه رَِإَذا ِىَي بَػْيَضاُء ِللنَّاِظرِي األعلى الرب ىو يٌدعي
 عجيبان كنور الشمس أضاء ما بْب السماء نورانيان  بياضان  بيضاء ىي صدره( فإذا على قميصو

 ِبلضعف دفعة كاحدة ليذىل فرعوف مباشرة ، فشعر فرعوف معو كاألرض، لقد ألقى موسى بكٌل ما
د يده إٔب جيبو عادت يده كما  ، كأعا عن سيدىم فحاكلوا قومو أف ٱبففوا شأنو عند نفسو كصغر

حٌب يتيقن ا١بميع ببل ش  أبف ذل   طريقها تؤثر ُب قلوب الٌناس كانت كأخذت رسالة موسى
 من يسود كاف ما مع تتناسب موسى ككانت معجزة كا٤بعركفة ، خارقة عن العادة ا٤بألوفة معجزة إ٥بية

 . كقتو ُب السحر فن
 ﴾كُِْػٌََْٕ بَِّٕ ىٍََخ ََُٕدلٌُِ ػٌَِِْْ ، ًُُُِّّ ؤَْٕ ُّىُِْـٌَُْْ ِْٖٓ ؤ٠ٌََُِْْْ كََٔدٌَخ ظَإًَُُُْٕٓهَدٍَ خَُْٖٔ ِْٖٓ هٌَِّْ ﴿ ٓٔٔ - ٜٓٔ

قاؿ ا٤بؤل الذين ٲبلؤف العيوف مهابة كىم ا٤بستشاركف لفرعوف كأعضاء حكومتو حْب هبرىم ما رأكا ، 
العلم فهو خبّب كفٌناف كخٌداع ، طعنوه  مبالغة )َعِليٌم(إف ىذا عآب ِبلسحر ماىر خبّب فيو ، كقو٥بم 
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ِبلسحر شأف العاجز إذا صفعو الدليل كأعجزه ا٤بنطق ، كما حدث ليس ٗبعجزة ، كإ٭ٌبا الغاية منو 
ٌدعائو النبوة أف ٰبٌرر بِب إسرائيل من ايريد أبعمالو ا٣بارقة ك  )يُرِيُد َأْف ُ٘مْرَِجُمْم ِمْن َأْرِضُمْم(

هبم ، كٰباكؿ قلب نظاـ ا٢بكم كيبطل شرعية السلطة ا٢باكمة ! كيذىب العبودية لفرعوف ليتقٌول 
ماذا نفعل ُب شأنو ؟ كأبم شيء تشّبكف إلفشاؿ  )َرَماَذا ََتُْمُروَف(بطريقتكم ا٤بثلى كٲبتل  مصر 

خطٌتو كا٢بفاظ على العركش كالنفوذ فذل  لدل الظا٤بْب فوؽ التصديق برسالة رب العا٤بْب . كهبذا 
على أنو رجل حوار كيطلب الشورل كدٲبوقراطي كغّب دكتاتورم كمع ذل  يريد  يظهر فرعوف

، أسند سبحانو ىذا  ُّْب سورة الشعراء/ -ٔرائدة: فرعوف أف ٰبفظ ملكو كعرشو كأرضو. 
: قاؿ فرعوف ككافقو عليو ا٤بؤل  اجلوابالقوؿ إٔب فرعوف، كىنا أسنده إٔب ا٤بؤل ، فما كجو ا١بمع ؟ 

 )َرَماَذا ََتُْمُروَف( -ٕككافقهم فرعوف فهم ٰبققوف ىدؼ مشَبؾ ككأ٭ٌبا قالوه ٝبيعان .  ، أك قالو ا٤بؤل
فماذا تشّبكف ؟ إذا كانت الشورل يعتمدىا فرعوف كالطٌغاة فا٤بؤمنوف أكٔب ِبلشورل كتبلقح 

نَػُهمْ ﴿األفكار ، كتبادؿ الرأم كالرأم اآلخر   . ّٖالشورل/ ﴾َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بَػيػْ
 ﴾هَدٌُُخ ؤََْـِوِ ًَؤَوَدهُ ًَؤَََِْْٔ كِِ خًََُْٔخجِِٖ لَدَُِِّٖ٘ ، َّإْظٌُىَ زٌَُِِّ َٔدلٍُِ ػٍَِِْْ﴿ ٕٔٔ - ٔٔٔ

ر أمرٮبا كأٌجلو اآلف كال  )َأْرِجِو َوَأَخاُه( قىاليواستحسنوا آخر اآلراء كقٌدموه إٔب فرعوف اتشاكركا ك  أخًٌ
الرأم العاـ كيكوف ا٣بطر ُب ىذا ا٢بقد حٌب  تقتلو كأخيو خشية أف يغضب ا١بمهور كٰبقد علي 

حاشدين  (َحاِشرِينَ )كأرسل الشرطة ُب أ٫باء مدف الببلد ( َوَأْرِسْ  ٓت اْلَمَداِئنِ )ترل رأي  فيهما 
كانت أرض مصر ٛبوج ِبلسحرة كأنواع   )أيَُْتوَؾ ِبُم ِّ َساِحٍر َعِليٍم(أم من ٯبمع ل  السحرة ا٤بهرة 

نة ، أيتوؾ بكلًٌ ماىر ُب السحر كفٌناف فيو ليبطلوا سحره بسحرىم كيغلبوه، السحر ُب عهد الفراع
اٍئًًو يػىٍؤمىًئذو ًكٍلدي ًسفىاٍحو )زان(  روي ٍاريكيفى ًحٍْبى دىخىبلى عىلىى ًفٍرعىٍوفى ٓبٍى يىكيٍن ًمٍن جيلىسى اٍنػيوياٍ : )أىف  ميويسىى كىىى كى

اٍحو كيلُّهيٍم )زكاج شرعي( كىلىٍو كى  ٍا(ًكٍلدى ًنكى ، كىكذا ٕٓٓ/ّكنز الدقائق ٍافى ًفٍيًهٍم ًكٍلدي ًسفىاٍحو ألىمىرى ًبقىٍتًلًهمى
أعماؿ غريبة كحيل سريعة ا٢بركة ٚبفى حقيقتها  رائدة : )السحر(إذا أراد هللا شيئان ىٌيء أسبابو. 

َوال ﴿اشل ، كالساحر فُُٔاألعراؼ/﴾ َسَحُروا َأْعُيَ النَّاسِ ﴿على ٝباىّب الٌناس ١بهلهم ألسباهبا 
، كالسحر من الذنوب الكبّبة فبل ٯبوز تعٌلمو كالعمل بو، إٌف ٗٔطو/﴾ يُػْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث أََتى

 حٌد الٌسحر القتل فهو ظلم عظيم يعادؿ الشرؾ ِب .
ُْْ َُِْٖٔ خُُْٔوََُّزِنيًََـَدءَ خَُّٕمََُشُ كُِْػٌََْٕ هَدٌُُخ بَِّٕ َُنَد َٕـُْخً بِْٕ ًُنَّد َٗمُْٖ خُْـَدُِسِ﴿ ٗٔٔ - ٖٔٔ  ﴾نيَ ، هَدٍَ َٗؼَْْ ًَبٌَِّٗ

إٌف لنا ألجران  )قَاُلوا ِإفَّ لََنا أَلْجرًا ِإْف ُكنَّا َْمُْن اْلَغالِِبَي(كا فرعوف ؤ بعث لطلب السحرة فلما جا
عظيمان كمكافأة كبّبة إف ٫بن غلبنا موسى كىزمناه كأبطلنا سحره ؟ كاف السحرة ُب ذاؾ الزماف 

قاؿ  )قَاَؿ نَػَعْم َوِإنَُّمْم َلِمْن اْلُمَقرَِّبَي(ثلوف الدين كيساكموف عليو ا٤بَبفْب كا٤بلوؾ كالشياطْب ٲب
فرعوف نعم لكم األجر كأزيدكم على ذل  فأجعلكم من أعز خاصٍب كأصحاب مشورٌب كمن 

سم لدين كِبسم اكعاظ السلطاف ، كىي حالة نبلحظها لدل الطغاة ُب تعاملهم مع ا٤بستأكلْب ِب
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إٌف التقٌرب إٔب فرعوف ُب قصره أىٌم من ا٤باؿ ، كحصلت  -ٔرائدة: العلماء كأىل الفتول! 
ا٤بواجهة التأرٱبية كىٌيأ السحرة حفنة من العصي كا٢بباؿ معٌبأة ٗبواد كيمياكية خاصة تبعث على 

صي كا٢بباؿ حركتها إذا سطعت عليها الشمس، ألهٌنا تتحٌوؿ إٔب غازات خفيفة ٙبٌرؾ تل  الع
دعم فرعوف  -ٕاجملٌوفة ، فكاف موسى كأخوه كحدٮبا أماـ ا٢بشود ا٥بائلة من السحرة كا٤بتفٌرجْب . 

 ندعم أىل ا٢بق لنصرة ا٢بق كا٢بقوؽ كإزىاؽ الباطل؟٫بن فهل  ،السحرة لنصرة الباطل
 ﴾ُُِْْٔوِنيَهَدٌُُخ َّد ٌََُٓٔ بَِّٓد ؤَْٕ ظُِْوَِِ ًَبَِّٓد ؤَْٕ ٌٌََُٕٗ َٗمُْٖ خ﴿ - ٘ٔٔ

خّبكه بْب أف يبدأ ىو أك يبدأكا ىم ، ثقة منهم بسحرىم كقدرهتم على الغلبة كعدـ مببلهتم 
 (يَُدبُِّر اْلُمَدبُِّرُوَف َواْلَقَضْاُء َيْضَحكُ عتزاز ِبلنفس )ٗبوسى، كإف ٚبيّبىم إايه أدب حسن مع اال

 ﴾َٖ خُنَّدِْ ًَخْٔعَُْىَسٌُىُْْ ًَـَدءًُخ زِِٕمٍُْ ػَظٍِْْهَدٍَ ؤَُْوٌُخ كَََِّٔد ؤَُْوٌَْخ َٔمًَُُخ ؤَػُْْ﴿ - ٙٔٔ
أم خيلوا  (َسَحُروا َأْعُيَ النَّاسِ )قاؿ ألقوا ال مبإب هبم كبسحرىم ، فلمأ ألقوا العصي كا٢بباؿ 

إليهم ا٤بشهد خدعة للبصر ال حقيقة ٥با كضبلؿ للعقل على أف يدرؾ الشيء على ما ىو عليو 
، كنسبة  ٔٔطو/﴿ُ٘مَيَُّ  ِإلَْيِو ِمْن ِسْحرِِىْم أَنػََّها َتْسَعى﴾ تمويهات كقولو بسبب ما فعلوه من ال

السحر إٔب األعْب للداللة أف سحرىم ال كاقع لو كال حقيقة فيو كىو دليل أف سحرىم جاء بطريقة 
م سرقوا فنية سريعة عالية اإلتقاف فصٌوركا ا٣بياؿ كالوىم ألعْب الٌناس على أنٌو حقيقة كاقعية ، إهنٌ 

مبلحظة العيوف فهو ٛبويو كتضليل ، كىكذا طبيعة السحر كالسحرة كا٤بشعوذين ُب كلًٌ زماف 
يهابو من رآه أم خوفوىم كأرىبوىم إرىاِبن شديدان  )َواْستَػْرَىُبوُىْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم(كمكاف 

لناس ، ٍب ألقى كلُّ رجل فبهركا أعْب الناس فخطفوا بسحرىم بصر موسى كبصر فرعوف ٍب أبصار ا
منهم ما ُب يده من ا٢بباؿ كالعصي فإذا حٌيات كأمثاؿ ا١بباؿ قد مؤلت الوادم يركب بعضها 

: من األعماؿ الغريبة  معىن السحر:  رائدةبتسامة الٌرضا . ابعضان كعلت كجوه فرعوف كملئو 
ينتشر بْب ا١بهبلء ، كحيل خفيفة كسريعة ٚبفى حقيقتها على ٝباىّب الناس ١بهلهم أسباهبا ك 

كالعقبلء يسمونو شعوذة كإحتياؿ ، كىي خفة اليدين ُب إخفاء أشياء كإظهار بعضها بغّب صورىا 
ك٥با أتثّب على األنفس ذات اإلرادة القوية ُب النفس الضعيفة ، كيستعينوف أبركاح ا١بن كالشياطْب 

ٍاًىنً ٜٚٓت هنج الببلغة خطبة كمنهم من يكتب الطٌلسمات للحب كالبغض،  اٍلكى مي كى  ،: )اٍلمينىجًٌ
ٍاًىني كىالس ٍاًحرً  ٍاًفرً  ،كىاٍلكى اٍلكى ٍاًفري ُبٍ الن ٍاًر( كالسحر من الذنوب الكبّبة ،كىالس ٍاًحري كى الٍب تغر  ،كىاٍلكى
 كتضر كال تنفع .

 ﴾ًٌٌََُٕؤًَْلَْْنَد بََُِ ٌََُٓٔ ؤَْٕ ؤَُْنِ ػََٝدىَ كَةٌَِخ ىَِِ ظَِْوَقُ َٓد َّإْكِ﴿ - ٚٔٔ
خاؼ موسى أف يغَب اجملتمعوف فيما رأكه من ٛبويو السحرة كخداعهم كتضليلهم ، فشٌد هللا من 

ْحُر ِإفَّ اّللََّ ﴿عزمو كأكحى إليو أنو معو كأف ما جاء بو السحرة تضليل كتزكير  ُتْم ِبِو السِّ َما ِجئػْ
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:  تَػْلَقفُ  ا ِىَي تَػْلَقُف َما أيَِْرُموَف()رَِإذَ ، كأمره أف يلقي عصاه ك٤با ألقاىا  ُٖيونس/﴾ َسيُػْبِطُلوُ 
: يكوف ِبلقوؿ كالكذب كيكوف ِبلفعل كالسحر كىو  اإلركفإذا ىو ىباء ،  فَباءتبتلع ىذا اال

، أٗب يصرفوف عن ا٢بق  َّالتوبة/﴿قَاتَػَلُهْم اّللَُّ َأَّنَّ يُػْؤَرُموَف﴾ صرؼ الشيء عن كجهو الصحيح 
ذا ىي تبتلع بسرعة ثعابينهم الكثّبة ا٤بزكرة ا٤بموىة من الكذب إٔب الباطل ، فلما ألقى عصاه فإ

ا٣بادع كأبطلت أثرىا كظهر ا٢بق كإنقلب السحر على الساحر كتفشل ا٣بطة كتيصدًٌؽي ا٢بشود 
موسى ، كعرفت الٌسحرة أٌف ىذا شيءه خارؽه كعجيب كليس بسحر كإ٭ٌبا من هللا تعأب مدبٌر 

ما كانت فهي أكلت كٌل ما عندىم على كثرهتا كبقيت على األمور كمقٌدرىا، كرجعت العصا ك
 حجمها ككزهنا ك٫بافتها !

 ﴾كٌََهَغَ خُْمَنُّ ًَز٥ََََ َٓد ًَدٌُٗخ َّؼٌََُِْٕٔ ، كَـُِِسٌُخ ىُنَدُِيَ ًَخٗوََِسٌُخ َٜدؿَُِِّٖ﴿ ٜٔٔ - ٛٔٔ
يل للٌناس أنٌو غالب كجارؼ كلكن  إنٌو الباطل ينتفش بغركره كيسحر العيوف كيسَبىب القلوب كٱبي

عندما يواجو ا٢بق ا٥بادئ الواثق القوم ا٤بستضعف فإنٌو يزكؿ كالفقاعة ، فإذا ا٢بق راجح الوزف 
ِبرز ُب الوجود عميق ا١بذكر اثبت القواعد ظهر ا٢بق ٤بن شهده كبطل كذب السحرة كخداعهم 

قهورين مبهوتْب كأسقط ما ُب أم م (َوانَقَلُبوا َصاِغرِينَ )للناس كغيلب فرعوف كقومو كصاركا ذليلْب 
أيديهم من ىوؿ الصدمة إهٌنم تصٌوركا أٌف ىذه ا٣بطٌة ا٢بيلة الوحيدة الٍب يفضح فيها أمر موسى 

ضطراب من ا١بماىّب ا٤بتفٌرجة كإختلفت ردكد األفعاؿ، منهم من اكيقول مل  فرعوف ، كحدث 
و كمنهم من سكت آمن ٗبوسى كمنهم من خاؼ كىرب كمنهم من صاح كمنهم من أغمي علي

 كمنهم من دىش ٗبوقف موسى كصدؽ بو كأخفى إٲبانو .
 ﴾ََذِّ ٌََُٓٔ ًَىَدًًَََُٕؤُُْوَِِ خَُّٕمََُشُ َٔدـًَِِّٖ ، هَدٌُُخ آَٓنَّد زَُِذِّ خُْؼَدَُِٔنيَ ، ﴿ ٕٕٔ - ٕٓٔ

عد تل  ا٤بفاجأة الصاعقة الثانية لفرعوف الٍب ٓب تكن ٕبسابو ، كاف ينتظر أف تسجد لو ا٢بشود ب
رََأرَاُدوا ِبِو َكْيدًا ﴿نقلب السحر على الساحر اسجدت إللو موسى كآمنوا برسالتو ك األضاليل ف

، كٱبرج موسى من ىذه ا٤بنازلة ظافران منتصران مفتخران بقدرة هللا  ٖٗالصافات/﴾ َرَجَعْلَناُىْم اأَلْسَفِليَ 
، فعرفت السحرة أف ىذا الشيء  ُٖاإلسراء/اَف َزُىوقًا﴾ ﴿َجاَء اْلَق  َوَزَىَق اْلَباِطُ  ِإفَّ اْلَباِطَ  كَ 

ا٣بارؽ معجزة من أتييد ربًٌ السماء كىذا ليس بسحر ، السجود كا٣بضوع للحقيقة إهنا صولة 
نفتاح ا٢بق ُب الضمائر كنور ا٢بق ُب ا٤بشاعر ، إهٌنا مرحلة هتيئة القلوب لتستذكؽ طعم ا٥بداية لبل

، كىنا ٙبوؿ السحرة من التحدم ا٤بعلن إٔب التسليم ا٤بطلق  الذم  على تقبل حكم هللا كرساالتو
ٯبدكنو برىاانن عمليان ُب بصرىم كنور ىداية ُب بصّبهتم ، كىذ ا٢بقيقة ا٤بعنوية ا٤بؤثرة ال يفهمها 

ستعدادان للتسليم ِب٢بقيقة حْب اختصاصو ىو أكثر الٌناس االعآب ُب  -ٔ:  رائدةالطغاة . 
و أقرب إدراكان ٥بذه ا٢بقيقة ، كمن ىنا ٙبٌوؿ السحر من ا١بحود مباشرة إٔب تنكشف لو ألنٌ 
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ِإفَّ ٓت َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن  ﴿السجود ، أم إٔب اإلٲباف الذم ٯبدكف برىانو ُب أنفسهم عْب اليقْب 
 . ّٕؽ/﴾ َكاَف َلُو قَػْلٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع َوُىَو َشِهيدٌ 

رآنية حيوية آللية خضوع القلب  تعأب، خٌركا سٌجدان كأ٭ٌبا القاىم إهٌنا صورة ق )ساجدين(-ٕ
ستعارة ببلغية كبلمية ٛبثيلية متحركة حيث شٌبو حا٥بم ُب املقو لشٌدة أتثّبىم بقوة ا٢بق ، أم ىناؾ 

سرعة السجود حْب شاىدكا ا٤بعجزة ٕباؿ من ال يتمال  نفسو فسجد تعبّبان عمليان عن ا٣بضوع 
ٍاًف اٍلمىقىٍاًؿ( أعلنوا ذل  أماـ  ٓت غرر المم ،يدالصادؽ الشد )ًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ أىٍصدىؽي ًمٍن ًلسى

ًلمىةي حىقٌو ًعٍندى عن النيب )ص( ،ا١بماىّب ِبلٌرغم من موقف فرعوف الطٌاغية الٌرىيب ٍاًد كى : )أىٍفضىلي ا١بًٍهى
اٍئًرو(   .ّْٖٖٓكنز العماؿ خربسيٍلطىٍافو جى

د كٌََْٕفَ ٌُْٕ آَٓنعُْْ زِوِ هَسََْ ؤَْٕ إٌََٓ ٌَُُْْ بَِّٕ ىٍََخ ٌٌََُُْٔ ٌََُْٓظٌُُٔهُ كِِ خًَُِّْٔنَصِ ُِعُىُِْـٌُخ ِٓنْيَد ؤَىَِْيَهَدٍَ كُِْػَ﴿ - ٖٕٔ

 ﴾ظَؼٌََُِْٕٔ
لئلنكار كالتوبيخ ، أقررًب بصدؽ موسى كآمنتم بو كخضعتم إليو أمامي قبل أف آمركم  االستفهاـ

ريد منهم أف يستأذنوه ُب أف تنتفض قلوهبم للحق كاإلٲباف ِب كىم أنفسهم ال كآذف لكم ، كأ٭ٌبا ي
سلطاف ٥بم على قلوهبم! كىذه طبيعة الطواغيت، يقيدكف كٌل شيء إبذف حكومي ، يريد منهم 

تٌباع أعمى ، يريد منهم أف يكونوا أداة طيعة ذليلة بيده يوجهها االطاغية أف يلغوا عقو٥بم كيٌتبعوه 
 ٗ٘ٔٓت هنج الببلغة خطبةيد ال حيث يريدكف، كىو ذاىب إٔب ا١بحيم فيأخذىم معو حيث ير 

ان عىٍن الص وىٍاًب(.  اٍلعىاًملى بػىغىٍّبً ًعٍلم) كىالس اٍئًًر عىلىى غىٍّبً الط رًًيًق الص ًحٍيًح الى تىزًٍيديهي سيٍرعىةي الس ٍّبً ًإالٌ بػيٍعدى
اٌل أف يتخلوا عن دينهم كعقلهم كضمّبىم كقناعاهتم كأمتهم كىكذا الطغاة ال يقرٌبوف أحدان إليهم إ

مىٍن شىر هي )ع(اْلادي عن اإلماـ علي تٌباع األعمى، كيٌتبعوا اال ٙبف  (: )كىمىٍن ىانىٍت عىلىٍيًو نػىٍفسيوي فىبل أتى
نٍػيىٍا ُبٍ عىٍيًنًو!( ) ٓت غرر المم، ّٖٓالعقوؿ ص ِإفَّ َىَذا َلَمْمٌر )كىمىٍن كىريمىٍت نػىٍفسيوي صىغيرىٍت الدُّ

َها َأْىَلَها( : ا٢بيلة، إٌف عملكم ىذا ٢بيلة مدركسة كخيانة املمر َمَمْرَُتُوُه ٓت اْلَمِديَنِة لُِتْخرُِجوا ِمنػْ
دبرٛبوىا أنتم كموسى ُب مصر من قبل أف ٚبرجوا إٔب ا٤بيعاد، لتخرجوا منها أتباع فرعوف كتسكنوا 

لى ا٢بكم كالسلطة، كقاؿ ىذا ٛبهيدان كإيهامان للناس لئبل يتبعوا بدالن عنهم بِب إسرائيل كتستولوا ع
كىذا هتديد ككعيد للتهويل عما  )َرَسْوَؼ تَػْعَلُموَف(السحرة ُب إٲباهنم كينضموا إٔب موسى 

سيحصل كٰبل بكم، كيفَبض فرعوف لنفسو أنو مسيطر على نفوسهم كعقو٥بم كسيطرتو على 
ُب الناس كال خركج ألحد عن قولو كحكمو،كقيل لفرعوف ما أبداهنم! كقولو مطاع كأمره انفذ 

فرعن ؟ قاؿ ٓب أجد رادع يردعِب! كهبذه ا٢بالة ا٣بانعة الذليلة تنحط األمم كتستضعف قيمتها 
﴿رَاْسَتَخفَّ قَػْوَمُو رََأطَاُعوُه ِإنػَُّهْم َكانُوا نتقامو كقولو:اكتتعٌرض لبغض هللا ك  كإرادهتا كتتخلف عقو٥با

 ْٓالزخرؼ/رَاِسِقَي﴾ قَػْوماً 
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 ﴾ِِسٌَُٕٕه٥َِّؼََّٖ ؤًٌََُِّّْْْ ًَؤََْـٌَُُِْْ ِْٖٓ وِٚفٍ ؼَُّْ َِِّٕٜسَنٌَُّْْ ؤَـَْٔؼِنيَ ، هَدٌُُخ بَِّٗد بََُِ ََزِّنَد ُٓنوَ﴿ ٕ٘ٔ - ٕٗٔ
عٌدة الباطل ا٣ببيث ُب مواجهة ا٢بق الطٌيب الصريح ، إنٌو رلسفة الثبات واجلهاد والصمود : 

عذيب الوحشي كالٌتشويو الفظيع ، إهٌنم ال يستطيعوف مواجهة ا٢بق علميان كدفع ا٢بجة ِب٢بجة الت
فيواجهونو ِبلعنف كالطٌغياف ، كلكن الٌنفس ا٤بؤمنة عندما يثبت اإلٲباف ُب قلبها كتستذكؽ حبلكتو 

نتصر فيها كتعرؼ أٮبٌيتو عندئذو تستعلي على قوة األرض كتستهْب أبساليب الطٌغاة الوحشية ، كت
العقيدة على ا٢بياة كيعلو حبلكة اإلٲباف على اإلحساس ِبلعذاب كاألٓب ، كيعلو حبُّ هللا ُب الٌنفس 
على حٌب الٌذات كاألان ، كتعلو قيم اآلخرة على كٌل متاع الٌدنيا ، كٙبتقر الٌنفس ا٤بؤمنة الفناء 

كقمة القمم ، إنٌو اإلٲباف األصيل الذم ال الزٌائل إٔب جوار ا٣بلود ا٤بقيم ، إنٌو اإلٲباف نعمة النًٌعم 
يتزعزع كال يفزع كما أنٌو ال ٱبضع كال ٱبنع ، كأفضل اإلٲباف أف يعرؼ كيف ينتهي حٌب يعرؼ  

إنٌو يستيقن من الٌرجعة إٔب ربًٌو فّبضاىا لنفسو كيستعد ٥با  قَاُلوا ِإاَّ ِإىَل رَبَِّنا ُمنَقِلُبوَف()كيف يبدأ 
اره سبحانو ، حقان إنٌو اإلٲباف ا٣بارؽ الذم ينقل اإلنساف من كفر الٌسحر فيطمئن قلبو إٔب جو 

كضبللو ُب أٌكؿ الٌنهار إٔب نعمة الشهادة كمنازؿ الشهداء الربرة السامية ُب آخر الٌنهار ، ىؤالء 
، لذًٌلٌةيمة للحياة مع ا٤بهانة كاالشهداء فٌضلوا ا٤بوت ُب عزٌو ككرامة على ا٢بياة ُب ذؿٌو كمهانة ، فبل ق

]للتوسعة راجع موسوعة كالٌناس خوفهم من الذُّؿ أكقعهم ُب الذُّؿ ، كساعة ذيؿو ال تفي بعٌز الٌدىر 
هتديد بقطع اليد اليمُب مع الرجل اليسرل  ، الشهادة َتصي  ال إستئصاؿ/للمؤلف ممي قاسم البغدادي[

ة معٌذِبن كمشٌوىان كقتان أطوؿ ، أك اليد اليسرل مع الرجل اليمُب ، فإٌف اإلنساف يضلُّ على ا٢بيا
كليس كذل  إذا قطعت اليد اليمُب مع الٌرجل اليمُب أك العكس ىذا من شأنو أف يقضي على 

ال أدع كاحد منكم إاٌل صلبتو ، تنكيبلن بكم كلتكونوا  )ّتَّ ألَصلِّبَػنَُّمْم َأْْجَِعَي(اإلنساف ُب ا٢باؿ ! 
ذكع النخل حٌب ا٤بوت فقاؿ السحرة الذين آمنوا ٗبوسى عربة ألمثالكم ، كالصلب التعليق على ج

: راجعوف ، إاٌن سنصرب على ىذا األذل ُمنَقِلُبوفَ  )قَاُلوا ِإاَّ ِإىَل رَبَِّنا ُمنَقِلُبوَف()ع( ٨باطبْب فرعوف 
وت مقابل لٌذة ا٥بدل ، إاٌن البٌد أف نرجع إٔب هللا ربنا ِب٤بوت الشريف فبل نبإب ِب٤بوت كمرحبان ِب٤ب

َوال تَػُقوُلوا ِلَمْن يُػْقَتُ  ٓت َسِبيِ  اّللَِّ َأْمَواٌت ﴿ـ ُب سبيل هللا فهو شهادة كسعادة كمنزلة عالية اماد
، قابلوا فرعوف ٗبا يبطل كيده ، فما تعده أنت جرمان نعٌده ُْٓالبقرة/﴾ َبْ  َأْحَياٌء َوَلِمْن ال َتْشُعُروفَ 

، فمن أعطى  نفسو الغالية )كا١بود ِبلنفس أقصى غاية  ٫بن غنمان كفوزان كشهادة كفضبلن كبّبان 
متياز على جناح الشهادة كالفداء اا١بود( أعطاه هللا كل  نفيس كأكرمو أرقى درجات ا٤بوت بدرجة 

بػىبيوي  ٍا طىلىبي اٍلمىٍوًت، كىمىٍوته ذىلًٍيله بىًطيءه سى بػىبػيهى يىٍاةو عىزًيٍػزىةو سى طىلىبي ا٢بٍىيىٍاًة  ما داـ ُب مرضاة هللا )ريب  حى
يىاًتكيٍم مىٍقهيورًينى ٔ٘ٓت هنج الببلغة خطبة ا٣بٍىاٍنًعىًة( ،  كىاى٢بٍىيىاةي ُب مىٍوًتكيٍم قىاًىرًينى(  ،: )فىاٍلمىٍوتي ُب حى

ٍادىًة(   . ٖص ََُالبحار جعن النيب )ص( لذل  أصبح )أىٍشرىؼي اٍلمىٍوًت قػىٍتلي الش هى



 77التاسع                            / اجلزء ٕٙٓ/ ممية/ عدد آَيهتا  ٚ/ سورة االعراؼ ُي الُقرآِف اْلُمَيسَّرَوع 
 

 ﴾َّٙ ؤَْٕ آَٓنَّد زِأَّدضِ ََزِّنَد ََُّٔد ـَدءَظْنَد ََزَّنَد ؤَكُِْؽْ ػََِْْنَد َٜسُْخً ًَظٌََكَّنَد ُِِِْٕٓٔنيًَََٓد ظَنوُِْ ِٓنَّد بِ﴿ - ٕٙٔ
كال تعيب علينا كما أسخط  علينا كدفع  إٔب عقابنا إاٌل بسبب  (َوَما تَنِقُم ِمنَّا)إٌن  اي فرعوف 

ُهْم ِإالَّ َأْف يُػْؤِمُنوا و ألصحاب األخدكد إٲباننا ِب كآايتو كرسولو ٤بٌا جاءتنا كقول ﴿َوَما نَػَقُموا ِمنػْ
، أرادكا أف يعيبوا عملنا فإذا ىو أصل ا٤بفاخر كالفضائل كلها كىو  ٖالربكج/اِبّللَِّ اْلَعزِيِز اْلَِميِد﴾ 

َناالذم لواله ٤با عرؼ للحياة معناىا كال فسر مغزاىا  )اإلٙماف( َصْبًا َوتَػَورػََّنا  )رَبػََّنا َأْررِْغ َعَليػْ
ٌٍب أعرضوا عن فرعوف كتوٌجهوا إٔب هللا تعأب ، توٌجهوا إٔب كجو كاحد يكفيهم الوجوه   ُمْسِلِمَي(

َناكٌلها ، كٙبٌملوا ٮبان كاحدان يكفيهم ا٥بمـو كٌلها !  مؤلان صربان كثّبان يغمران كما يغمر ا:  َأْررِْغ َعَليػْ
علينا ا٤بقدار الكاُب من الصرب عند رىبة التعذيب الفرعو٘ب دعمنا كصٌب اا٤باء ليمؤل األرض ، 

ا١بائر كلتثبيت القلب على اإلٲباف، كال ينحرؼ عند الشدة كال تنهار أعصاهبم عند ىذه انة ، 
جاؤا  -ٔ:  رائدة: ٗبعُب التسليم ٤بنهج هللا كىي منزلة سامية اإلسبلـ كتوفنا على ملة اإلسبلـ . 
رعوف الطاغية فلم ٚبوفهم سطوتو بل أعلنوا إرادهتم بقلوب راسخة مطمئنة  ِبلعجب ُب خطاهبم لف

كىكذا ا٤بؤمن يتقٌول ِب  -ٕكرٲبة يدؿ على شرؼ نفوسهم كتسامي حالتهم الركحية ا٤بتألقة. 
كيسٌلم أمره إليو كال يطلب من خصمو السبلمة كالعافية ، كإ٭ٌبا يطلب من هللا كحده كيقف الطٌغياف 

اإلٲباف كأماـ الوعي ، إنٌو اإلٲباف الثٌابت الذم ال ٲبل  أمره إاٌل هللا ، إنٌو موقف مبدئي  عاجزان أماـ
نتصار العزٲبة على األٓب ، كإنتصار احاسم ُب أتريخ البشرية إبنتصار العقيدة على الٌذات كا٢بياة ، ك 
على طغياف الطٌغاة ،  نتصار ا٢برٌيةاحٌب هللا على حٌب الٌدنيا ، كإنتصار اإلٲباف على الشيطاف ، 

قَاُلوا َلْن نُػْؤِثَرَؾ َعَلى َما َجاَءَا ِمْن اْلبَػيَِّناِت َوالَِّذي َرَطَرَا ﴿كا٢برُّ يبقى حران كلو مٌسو الٌضر كقولو 
نْػَيا َا تَػْقِضي َىِذِه اْلََياَة الد  َنا َصْباً ) -ٖ.  ِٕطو/﴾ رَاْقِض َما َأْنَت قَاٍض ِإٔمَّ فراغ ( إَأْررِْغ َعَليػْ

ستعارة ، شٌبو الٌصرب على الٌصرب : صٌبو صبان علينا حٌب يغمران كما يغمر ا٤باء األرض من قبيل اال
إرىاب فرعوف ِب٤باء الغامر ألٌف اإلفراغ من لواـز ا٤باء كمبلءماتو ، فإٌف انة قاسية كالببلء شديد ، 

ستعانوا ِب فهو خّب معْب . اذل  كذل  أمر ٰبتاج إٔب كثّب من إمداد الصرب حٌب ٲبتلئ كياننا ، ل
أٌما موقف فرعوف من موسى ، فألقى هللا الٌرعب ُب قلب فرعوف فلم يبادر ُب هتديده  -ٗ

 عتقالو !اكالتحٌرش بو ك 
يَ هَدٍَ َٔنُوَعَُِّ ؤَزْنَدءَىُْْ ًََْٕٗعَمِِْ ًَهَدٍَ خَُْٖٔ ِْٖٓ هٌَِّْ كُِْػٌََْٕ ؤَظٍَََُ ٌََُٓٔ ًَهٌََْٓوُ ُُِْلًًُِْٕخ كِِ خََِْٕٞ ًٍَََََّىَ ًَآُِيَعَ﴿ - ٕٚٔ

 ﴾َِٕٗدءَىُْْ ًَبَِّٗد كٌَْهَيُْْ هَدىًَُُِٕ
٤بٌا رأل فرعوف من موسى ما رأل خافو كألقى هللا الٌرعب ُب قلبو كٓب يتعرض لو بسوء بل خٌلى 

ا٤بقربوف لفرعوف سبيلو كترؾ بِب إسرائيل أحراران ، لذل  قاؿ ا٤بؤل الذين ٲبلؤف العيوف مهابة كىم 
أتَبؾ موسى كٝباعتو ا٤بؤمنة ِب٣بركج عن دين  كترؾ عبادة آ٥بت  ، كىم يدعوف إٔب عبادة هللا 
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متيازاهتم بْب الٌناس ، كىذا ٙبريض على قتلهم اجتمع حولو خلق كثّب فخاؼ ا٤بؤل على اكحده ك 
الشر خوفان على  كتعذيبهم، كىذا ىو دأب حاشية السوء ا٤برتزقة ٰبرضوف حكامهم الطغاة على

﴿َما َعِلْمُت َلُمْم ِمْن ِإَلٍو َغُْيِي﴾ أٌٗب يكوف لفرعوف آ٥بة كىو القائل  )َوَيَذَرَؾ َوآِْلََتَك(مصا٢بهم 
ستكباران ا: جعل فرعوف للناس أصنامان يعبدكهنا كجعل لنفسو إلو اآل٥بة غركران ك واجلواب، ّٖالقصص/

 ٓت غرر المم:، ، كيصٌور اإلماـ علي )ع( ىذه ا٢بالة ِْازعات/الن﴿َأَا رَب ُمْم اأَلْعَلى﴾ لذل  قاؿ 
ٍرًء غيريكيرىان أىٍف يىًثقى ًبكيلًٌ مىٍا تيسىوًٌؿي لىوي نػىٍفسيوي(  )قَاَؿ َسنُػَقتُِّ  أَبْػَناَءُىْم ٓت غرر المم )كىفىى ًِبٍلمى

كربايئو سنقتل أبناءىم الذكور كنستبقي أجاهبم فرعوف ب َوَنْسَتْحِي ِنَساَءُىْم َوِإاَّ رَػْوقَػُهْم قَاِىُروَف(
نساءىم للخدمة كالفجور ، كما كنا نفعل هبم ذل  قبل كالدة موسى كإاٌن عالوف فوقهم ِبلقوة 
كالقهر كالسلطاف إنٌو الطٌغياف ُب كٌل زماف كمكاف ، تتعٌدد أشكالو كتتفق مضامينو ، ك٤با ٠بع بنو 

 موسى )ع( . إسرائيل ىذا الوعيد خافوا من فرعوف فطمأهنم
 ﴾ؼَدهِسَصُ ُُِِْٔعَّوِنيَهَدٍَ ٌََُٓٔ ُِوٌَِْٓوِ خْٔعَؼِْنٌُخ زِدَُِّوِ ًَخْٜسًُُِخ بَِّٕ خَََْٕٞ َُِِّوِ ٌَُِّؼُيَد َْٖٓ ََّٙدءُ ِْٖٓ ػِسَديِهِ ًَخُْ﴿ - ٕٛٔ

يُنوا )اْسَتعِ قاؿ موسى لقومو )تسلية ٥بم كفتح ِبب األمل أمامهم ٩با ٠بعوا( هتديد فرعوف فخافوا 
أطلبوا ا٤بعونة كالتأييد من هللا على رفع ذل  التهديد كالوعيد من فرعوف كقومو فيما ينالكم  (اِبّللَِّ 

ٍن تػىوىك لى عىلىى هللًا كىفىٍاهي  ٍستىًعينيوا ًِبً امن أذاىم أم  كمىٍن نىًسيى  ،كمىٍن ًإتػ قىى هللاى كىقىٍاهي  ،ِبلتوكل عليو )فمى
ٍاهي  على حكم هللا فمن صرب ظفر كمن ِبٌ كفر ، كٙبٌملوا الٌصعاب ُب  َواْصِبُوا()ٍٞبىًتًو، ًمٍن رى  (هللاى نىسى

ٍارًًه ًمًكٍاًرـه  ،مواجهة ىذه انة ، كُبٍ اٍلًمحىًن ًمنىحه  اًٍئًد ًخبػٍرىٍاته  ،كىُبٍ اٍلمىكى ًٍة ، كىُبٍ اٍلشىدى كىُبٍ اٍلميعىٍاانى
ٍاايىٍته هًنى  ،ًىبىٍاةه  ٍتيوي اٍلكىرىٍامىٍاتي كىاٍلبىبلءي ًبدى ككعدىم ِبلنصر إذا ىم صربكا كإتقوا  ،كًإف  هللاى مىعى الص اًبرًينى  !ٍاايى
ىذا القانوف الرائع وىذه القيقة الركية معلنان  )ِإفَّ اأَلْرَض ّلِلَِّ يُورِثُػَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه(هللا 

َواّللَُّ َوِل  ﴿شيء طوع أمره ال لفرعوف : إف األرض مل   كىو مال  ا٤بل  ككل املؤثرة
ٌٚباذ ا، كهللا يعطي ملكو ٤بن أراد من عباده ، كفق سٌنتو كحكمتو من  ُٗا١باثية/﴾ اْلُمتَِّقيَ 

ان كىيىٍستىٍخًلفي آخىرًٍينى( كيداكؿ األرض بْب الٌناس أطمعهم ُب أف  األسباب ا٤بناسبة )كهللا يػيٍهًل ي ميليوكى
تقى هللا كىذه سنة اثبتة اكالنتيجة النهائية امودة ٤بن  )َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقَي(صر يورثهم هللا أرض م

﴿َأفَّ انفذة طاؿ الٌزمن أـ قصر ، كال ٱبايل ٥بم تقٌلب الذين كفركا ُب الببلد فيحسبوهنم ِبقْب 
  .َُٓاألنبياء/اأَلْرَض َيرِثُػَها ِعَباِدي الصَّاِلُوَف﴾ 

كالصرب ا١بميل من معانيو ٙبٌمل ا٤بكاره للٌنهوض كالتغٌلب على ظلم الظآب الصرب  -ٔ: رائدة
كالٌتخٌلص من مكره ككيده كشرٌه كرفع التخلف عن اإلنساف ، فالصرب رائد ا٣بّب كحث على التقدـ 
كٙبصيل ما تريد أبقل ا٣بسائر ، كصرب على غٌصة ا٤بعاانة حٌب ٙبْب الفرصة ا٤بناسبة للفرج، أم 

ـز ُب الوقت ا٤بناسب ُب ا٤بكاف ا٤بناسب كالعمل ا٤بناسب لتحصيل ىدؼ مناسب ، الٌصرب البل
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﴿َواْصِبْ َعَلى َما كليس الصرب خنوعان كخضوعان ٙبت الذلة كا٥بواف كإىانة اإلنساف كإضاعة الفرص 
صرب االفعل . أم ك : اإلرادة ا٤بتقدمة على  اْلَعْزـِ ،  ُٕلقماف/َأَصاَبَك ِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ األُُموِر﴾ 

على ما تبلقيو من األذل كا٤بشاكل كاألضرار فإف ذل  الصرب يعطي  عـز كقوة كإرادة ٕبيث تظفر 
ٕباجت  ، كيعطي  عـز آخر كخربة أخرل أف ٘بتاز الٌصعاب بشكل أكثر كفاءة ُب ا٤بستقبل ، 

. َُِآؿ عمراف/﴾ ُكْم َكْيُدُىْم َشْيئاً َوِإْف َتْصِبُوا َوتَػتػَُّقوا ال َيُضر  ﴿كِبلصرب ا٤بناسب تدرؾ الرغائب 
ستطاعة عليو توفّب األسباب الٌدافعة عنو كٌل سوء من كظيفة اإلنساف أنٌو عند القدرة كاال -ٕ

كأذل الغّب بقدر ما يستطيع ، أٌما عند العجز أف يصرب كيٌتقي هللا كيستعْب بو سبحانو كينتظر 
 الٌدكر ا٤بناسب كالفرصة ا٤بناسبة .

ْٕعَىِِْلٌَُْْ كِِ خََِْٕٞ كََْنظَُُ ًَْْقَ دٌُُخ ؤًٌُِّنَد ِْٖٓ هَسَِْ ؤَْٕ ظَإْظَِْنَد ًَِْٖٓ زَؼًِْ َٓد ـِحْعَنَد هَدٍَ ػَََٕ ََزٌُُّْْ ؤَْٕ ُّيِِْيَ ػًًًََُُّْْ ًََّهَ﴿ - ٜٕٔ

 ﴾ظَؼٌََُِْٕٔ
 كتنغصت كا١بسدية فسيةقىاليوا أيكًذينىا ِبلببلاي الن لنبيهم ظلم ا٤بستكربين ا٤بستضعفوف يشكو ىنا

ٓب تفارقهم  دائمة كمكابدة مستمرٌة معاانة ُب فهم جئتنا هبا ما بعد كمن ِبلرسالة أتتينا أف قبل معيشتنا
 كاف السيئة ! أحوالنا من شيئان  يغٌّب  ٓب ألنٌو ! عدمو مثل إلينا فمجيئ  ، بعثتو كبعد موسى بعثة قبل
 ٯبيبهم موسى بثقة عالية ! (الطَّباْعِ  َقَدرِ  اْلَببَلُء َعَلىك)القاسية  طبيعتهم ضوء القاسي على بتبلؤىما

 من كبّب أمل تَػْعَمُلوَف( َكْيفَ  رَػَينظُرَ  اأَلْرضِ  ٓت  رَب ُمْم َأْف يُػْهِلَك َعُدوَُّكْم َوَيْسَتْخِلَفُممْ  َعَسى )قَاؿَ 
 كٲبنٌ  ىبلكهم بعد أرضهم ُب كٯبعلكم ٚبلفوهنم عدككم الطاغية كأعوانو اجملرمْب يهل  أف ربكم
َوتَػتػَُّقوا رَِإفَّ َذِلَك  َوِإْف َتْصِبُوا﴿ الصادقة كقولو ا١بميل كالطٌاعة الٌصرب بشرط ستقبلؿِبال عليكم

 ىذه الفئة ٘باه ماذا تفعل ينظر ا٣ببلفة سوؼ ، كحْب يتسٌلموف ُٖٔآؿ عمراف/﴾ ِمْن َعْزـِ األُُمورِ 
رَّ َوَأْخَفى﴿قبل أف يكوف  ماذا سيكوف يعلم سبحانو كىو ، مسؤكلياهتا ،  ٕطو/﴾ رَِإنَُّو يَػْعَلُم السِّ
 مكشوؼ من الغيب حٌب يقع منهم ُب العياف ما ىو البشر سٌنة هللا كعدلو أال ٰباسب كلكٌنها

 الواقع أرض ليعلم العلم على فيكوف معُب فينظر أم )رَػيَػْنظَُر(ا٤بستور لعلمو القدٙب ِبألحداث 
 ٗبا ؟ ٌٍب ٯبزيكم ، ىل تشكركف أـ تكفركف أـ تفسدكف ىل تصلحوف ، ُب الغيب لعلمو ا٤بطابق

ُلوَُكْم ٓت ﴿ تستحٌقوف كالغرض خلق ٥بم األمل ٤بواصلة العمل كٙبريضهم  ، ْٖا٤بائدة/﴾ َما آاَتُكمْ  لِيَػبػْ
 فاقدان  كاف شعب ختبارا ختباركماك  كمامتحاننتصاركم مرحلة ابعد  : ستبدأ رائدة،  على طاعة هللا

َبِِن  َعَلى اْلُْسىَن  َكِلَمُة رَبِّكَ  َوَتَّتْ ﴿ اإل٥بية ا٥بداية ضوء ُب شيء كلٌ  على حصل ٍبٌ  يءش كلٌ 
 كأحٌباؤه هللا أبناء أهٌنم كليس ٥بم ابتبلء ىو إ٭ٌبا ٥بم هللا ستخبلؼا ، ُّٕاألعراؼ/ ﴾َصبَػُروا ِإْسَرائِيَ  مبَا

ُبُممْ  َرِلمَ  ُق ْ ﴿ ا٤بختار هللا شعب أهٌنم كال زعموا كما  . ُٖا٤بائدة/﴾ ِبُذنُوِبُممْ  يُػَعذِّ
ٖٔٓ - ﴿ًََُُّٕ  ﴾ًََُوًَْ ؤَوٍََْٗد آٍَ كُِْػٌََْٕ زِدُِّٕنِنيَ ًََٗوٍْٛ ِْٖٓ خُؽَََُّٔخضِ َُؼََِّيُْْ ًٍََّّ
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هللا لىقىٍد أىخىٍذانى إهٌنا إشارة الٌتحذير األكٔب ،  و كخاصتو كأتباعآَؿ ِرْرَعْوَف( )ختربان ابتلينا ك اأم  كى
ِنَي( بتليناىم إبذىاب الثمار من  اك  )َونَػْقٍص ِمْن الثََّمَراِت(ِب١بدب كالقحط كضيق العيش  )اِبلسِّ

كثرة اآلفات الزراعية ، كإ٭با أخذكا ِبلضرٌاء ألف أحواؿ الشٌدة كانة ترقق القلوب كترغب فيما عند 
كي يتذٌكركا   )َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَف(األمم ستغفار ، كفقان لسٌنة هللا ُب تنبيو هللا كتشجع على التوبة كاال

كيتضرعوا إٔب هللا ، فصارت ان كالشدائد كا٤بصيبات موجبات  االستقامةكيتعظوا كيعودكا إٔب 
كلكن ألىل اإلٲباف كأكٕب األبصار ، أٌما أىل العصياف كالطٌغياف ال توقضهم ان  عتبارنتباه كاالاال

م مع تل  ان ا٤بتتابعة كالشدائد ا٤بَبادفة ٓب يزدادكا إاٌل ٛبٌردان ككفران لشٌدة كالٌنعم ! ٍب بْب تعأب أهن
نػيويبً عن اإلماـ علي )ع(: )ستكبارىم كطغياهنم كقسوة قلوهبم، ا ثٍػرىةً  الذُّ  (كمىٍا قىسىًت القيليويبي إال  ًلكى

َتِلَي اّللَُّ ﴿، كىكذا جاء ببلءىم على قدر طباعهم ٓٓ/َٕالبحار َص َما  َولِيَػبػْ َما ٓت ُصُدورُِكْم َولُِيَمحِّ
 . ُْٓآؿ عمراف/﴾ ٓت قُػُلوِبُممْ 

َٔد ٤َدجُُِىُْْ ػِنًَْ خَُِّوِ ًٌَََُِّٖ كَةٌَِخ ـَدءَظْيُْْ خُْمََٕنَصُ هَدٌُُخ َُنَد ىٍَِهِ ًَبِْٕ ظُِٝسْيُْْ َِّْٔحَصٌ ٥ًَََُُّّّْخ زٌََُِٔٔ ًََْٖٓ َٓؼَوُ ؤَٙ بَِّٗ﴿ - ٖٔٔ

 ﴾ْْ ٙ َّؼٌََُِْٕٔؤًَْؽََُىُ
ه ، فإٌذا جاءىم ا٣بصب كالرخاء ككثرة ؤ : ما يسو  واْلَسّيئةُ : ما يستحسنو اإلنساف ، الََْسَنُة 

أم بسبب جدارتنا كحسن تدبّبان لؤلمور ،  لََنا َىِذِه()بغطرسة ككربايء  قىاليواا٣بّبات كسعة العيش 
م يفٌسركف األحداث حسب شهواهتم ك٫بن مستحقوف لذل  البذخ كالرفاىية دكف سواان ، إهنٌ 

ُهْم َسيَِّئٌة َيطَّيػَُّروا مبُوَسى َوَمْن َمَعُو(كرغباهتم  ُهْم َسيَِّئٌة( : التشاـؤ  التطُّي  )َوِإْف ُتِصبػْ كإف )َوِإْف ُتِصبػْ
يصيبهم ا١بدب كالشدة كالببلء كا١بوع كقلة ا٤بطر كالثمر كضيق العيش تشاءموا من موسى كمن 

(سيئات أعما٥بم كظلمهم لقـو موسى )ع( معو كغفلوا عن  َا طَاِئُرُىْم ِعْنَد اّللَِّ أال إٌف منشأ   )َأال ِإٔمَّ
َنا ﴿كٌل شؤـو كببلء أصاهبم من قبل هللا بسبب أعما٥بم ا٤بشؤكمة  َنًة َوِإلَيػْ ُلوُكْم اِبلشَّرِّ َواْْلَُْيِ ِرتػْ َونَػبػْ

أصاهبم من الشدائد كأهنا إبرادة هللا ضمن قانوف كناية عما   )طائُِرُىْم(،  ّٓاألنبياء/﴾ تُػْرَجُعوفَ 
األسباب كا٤بسببات ، كإف تشاؤمهم من موسى )ع( جهل كقباحة ككقاحة ، أال أف ما تشاءموا بو 

ال يتفكركف ليعلموا سنن  )َوَلِمنَّ َأْكثَػَرُىْم ال يَػْعَلُموَف(٧بفوظ عليهم فيجازيهم بو هللا يـو القيامة 
موف أف ما ٢بقهم من القحط بسبب معاصيهم ، كال يعلموف أف ا٤بعاصي تزيل هللا كقوانينو كال يعل

﴿َوَما َأَصاَبُمْم ِمْن ُمِصيَبٍة رَِبَما َكَسَبْت النعم ك٘بلب النقم ك٥با آاثر سلبية على عاقبتهم كقولو 
سبب إطبلؽ التطٌّب يتشاءموا ، ك  )َيطَّيػَُّروا( -ٔرائدة : .  َّالشورل/أَْيِديُمْم َويَػْعُفو َعْن َكِثٍُي﴾ 

على التشاـؤ أٌف العرب كانت تتوقع ا٣بّب كالشٌر ٩بٌا تراه من حركة الطّب فإذا طارت من جهة 
اليمْب تيٌمنت هبا كرجت ا٣بّب ، كإذا طارت من جهة الشماؿ تشاءمت كتوقعت الشٌر ، ك٠ٌبوا 

، فإهٌنا ال ترل تدبّبه  حْب تنحرؼ الفطرة عن اإلٲباف ِب -ٕالشـؤ طّبان كالتشاـؤ تطٌّبان . 
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سبحانو ُب تصريف سنن الوجود كال ترل قدره الذم تنشأ بو األشياء كاألحداث ، كعندئذو تفقد 
إدراكها بسنن هللا الثابتة فتفسر ا٢بوادث تفسّبات بعيدة عن ىذه السنن فيقعوف ُب ا١بهل 

َا ُأوتِيُتُو َعَلى ِعْلٍم عِ ﴿كالضبلؿ البعيد كما قاؿ قاركف  )َوَلِمنَّ َأْكثَػَرُىْم ال ، ٖٕالقصص/﴾ نِديِإٔمَّ
ًٍيتي األىٍحيىاًء، كى٨بيىلًٌدي الش قىاًء  يَػْعَلُموَف( كىكذا ينكركف غيب هللا كتدبّبه لؤلمور ، كىكذا ا١بىٍهلي ٩بي

َربل َتُموَننَّ ِمْن ﴿كىو الداء العياء كيدفع إٔب كٌل سوءو كببلء ، كالقرآف ينهاان عن ا١بهل فيقوؿ 
نكرة  )سيئة(جاءت ا٢بسنة مع األلف كالبلـ ك)إذا( كذكر  )السنة( -ٖ. ّٓاألنعاـ/﴾ اِىِليَ اجلَْ 

مع )أف( إشارة إٔب أف الٌنعم كانت تنزؿ عليهم بصورة متتابعة ، بينما كانت الببلاي تنزؿ بتقٌطع يعِب 
ا إً عن اإلماـ الصادؽ )ع(بعض األحياف .  يػىرىةي عىلىى مىا ٘بىٍعىليهى ا تػىهىو نىتٍ : )الطًٌ ا  ،ٍف ىىو نٍػتػىهى ٍدتػىهى كًإٍف شىد 

ٍيئا(كًإٍف ٓبٍى ٘بىٍعىلٍ  ،تىشىد دىتٍ  ٍيئان ٓبٍى تىكيٍن شى  .َُٔ/ٓاألمثل  هىا شى
 ﴾ًَهَدٌُُخ َٓئَْد ظَإْظِنَد زِوِ ِْٖٓ آَّصٍ ُِعَْٕمَََُٗد زِيَد كََٔد َٗمُْٖ َُيَ زُِٔآِْنِنيَ﴿ - ٕٖٔ

أم شيء أتتينا بو اي موسى من ا٤بعجزات ا٣بوارؽ لتصرفنا عما ٫بن  قاؿ قـو فرعوف الطغاة ٤بوسى
عليو فلن نؤمن ل  فبل تتعب نفس  معنا ! إهنم يزعموف أف موسى يريد أف يسحرىم هبا ، ككلمة 

عَباؼ ِبلعجز عن مواجهة اتشّب أٌف العناد لدافع شخصي ال مبدئي ، كُب الوقت نفسو  )لك(
م أتخذىم العزٌة ِبإلٍب ، كىذا ٦بتمع متعإب على ا٢بق كمصاب موسى ِب٢بجة كالربىاف ، إهنٌ 

﴿َوِإفَّ ِللطَّاِغَي َلَشرَّ َمآٍب﴾ أبمراض الطغياف كالعناد ، كمن ضاؽ عليو ا٢بق فالطغياف عليو أضيق 
كلما ( اْلَببَلُء َعَلى َقَدِر الطَّباْعِ على قدر الطباع ، ألٌف ) بتبلءاال، كىكذا تتبْب سنة هللا ُب  ٓٓص/

 رائدة : تدؿ  االية :قسى طبع اإلنساف قسى ببلؤه بقدره ، كىذا قانوف يشمل الفرد كاجملتمع ! 
  . ّاإلنساف/ ﴾ِإاَّ َىَديْػَناُه السَِّبيَ  ِإمَّا َشاِكراً َوِإمَّا َكُفوراً ﴿ه كقولو اختيار أٌف اإلنساف حرٌّ ُب 

 ﴾فََُخيَ ًَخُْؤَََُّ ًَخ١َُّلَديِعَ ًَخًََُّّ آَّدضٍ ُٓلََّٝٚضٍ كَدْٔعٌَْسًَُُخ ًًََدٌُٗخ هٌَْٓدً ُٓفُِِْٓنيَكَإَََِْْٔنَد ػََِْْيِْْ خ٥ٌُُّكَدَٕ ًَخُْ﴿ - ٖٖٔ
بتبلىم هللا بعقوِبت قاسية حسب قسوة طباعهم ، ٖبمسة أنواع اكاف جزاء عناد فرعوف كقومو أف 

داللة متناسقة ا٣بطوات من العذاب ا٤بادم كا٤بعنوم )عذاب نفسي( آايت مفصبلت كاضحة ال
٨بتلفة التاثّب ، إهٌنا ٟبسة آايت مع أربع آايت سابقة العصا كاليد البيضاء كالسنْب )القحط( 

كثرة األمطار ا٤بغرقة كالسيوؿ ا٤بدٌمرة لكٌل الط ورَاْف  كنقص الثمرات فيكوف تسع آايت بينات.
متؤلت بيوت القبط ماءن ايهلكوف ك شيء كا٤بتلفة للزركع كالثمار كاألشجار فخربت دكرىم ككادكا 

كٓب يدخل بيوت بِب إسرائيل من ا٤باء قطرة ، فقالوا ٤بوسى أدعي لنا رب  أف يكشف عنا ا٤بطر 
فأنزؿ  )َواجْلََراد(فنؤمن ل  كنرسل مع  بِب إسرائيل فدعا ربو فكشف عنهم الطوفاف فلم يؤمنوا 

جارىم كٜبارىم حٌب أكل ثياهبم ككانت ال هللا عليهم ُب السنة الثانية ا١براد فأكل زركعهم كأش
تدخل بيوت بِب إسرائيل فعجبوا كضٌجوا، كجزع فرعوف كقاؿ اي موسى أدع لنا رب  أف يكشف 
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فأنزؿ هللا عليهم ُب السنة الثالثة القمل كىو  )َواْلُقمََّ (عنا ا١براد فكشف عنهم ا١براد فلم يؤمنوا 
سوس فنخر حبوهبم كتعٌلق ٔبلودىم كشعورىم ، ككاف يقضي على ا٢بيواانت كالنبااتت كىو آفة ال

يدخل القمل بْب ثوب أحدىم كجلده كٲبص دمو كىو شر ما يكوف كأخبثو ككاف أيكل أحدىم 
الطعاـ فيمتلئ قمبلن كقاؿ فرعوف ٤بوسى أدعي لنا رٌب  لىًئٍن كشف عنا القمل ألكفن  عن بِب إسرائيل 

  .فأنزؿ هللا عليهم ُب السنة الرابعةفدعا موسى حٌب ذىب القمل فلم يؤمنوا ، 
مؤلت بيوهتم كطعامهم كشراهبم كفرشهم كأكانيهم كإذا تكٌلم أحدىم دخل الضفدع إٔب  )الضََّفادَِع(

دع هللا فأخذ عهودىم ٍب دعا ربو افمو فشكو ذل  إٔب موسى كقالوا ىذه ا٤برة نتوب كالنعود ف
ـَ( مسة أرسل عليهمفكشف عنهم الضفادع فلم يؤمنوا ، ُب السنة ا٣با صارت مياىهم دمان  )الدَّ

فما يسقوف من بئر كال هنر إاٌل كجدكه دمان ، حٌٌب هنر الٌنيل صار لوف مائو لوف الٌدـ فرفضتو الطٌباع 
البشرية ، فكاف القبطي يراه دمان كاإلسرائيلي يراه ماء ككاف القبطي يقوؿ لئلسرائيلي خذ ا٤باء ُب 

 ا صٌبو ُب فم القبطي ٰبٌوؿ دمان كىكذا أصاب فرعوف مباشرة .. في  كصٌبو ُب فمي فكاف إذ
عبلمات ظاىرات قطعيات الداللة فيها ًعرب كعظات كثّبة ، كمن ٓب يكن من  )آََيٍت ُمَفصَّبلٍت(

نفسو كاعظان ال تنفعو ا٤بواعظ كٓب يكن لو من هللا حافظ ، كا١باىل ا٤بتكرب ال ينتفع أبم موعظة 
، كٌلها عبلمات ِبىرات متفٌرقة ُْا٢بديد/﴿َوَغرَُّكْم اِبّللَِّ اْلَغُروُر﴾ غركر ألف عليو حجاب من ال

 )رَاْسَتْمبَػُروا وََكانُوا قَػْومًا ُُمْرِِمَي(بينها فواصل زمنية كي تكوف ىناؾ فرصة للتفٌكر كاليقظة 
ُب اإلجراـ  ستكربكا عن اإلٲباف ككفركا بكل ا٤بعجزات مع شٌدة ىذه الببلاي كالكركب ! لغلوىماف

أصل ا١بـر قطع الثمرة عن الشجرة ، كتوٌسع معناه لكٌل  رائدة : )ُمرمي(ك٣ببث نفوسهم . 
كتساب مكركه كييقاؿ اللحم اجملرـك أم ا٤بفصوؿ عن العظم ، ككذل  اجملـر فإنٌو أخبث ا٤بعتدين ا 

: )شىرُّ الٌناًس  الممٓت غرر فهو منفصل عن الصفات اإلنسانية السوية كاألخبلؽ البشرية ا٤بعركفة ، 
)  . مىٍن ظىلىمى الن اسى

ـَّْ َُنُآِْنََّٖ َُيَ ًََُنََُُِِّْٖٔ َٓؼَيَ ًَََُّٔد ًَهَغَ ػََِْْيِْْ خُُِّـُّْ هَدٌُُخ َّد ٌََُٓٔ خيْعُ َُنَد ََزَّيَ زَِٔد ػَيًَِ ػِنًَْىَ َُحِْٖ ًََٙلْطَ ػَنَّد خُُِّ﴿ - ٖٗٔ
 ﴾زَنِِ بَُِْٔخجََِْ
َوَلمَّا َوَقَع َعَلْيِهْم الّرِْجُز( ): العذاب الشديد الناتج عن عقوبة رادعة تضطرب ٥با الٌناس  الّرِْجزُ 

ـى   )قَاُلوا ََي ُموَسى ادُْع لََنا رَبََّك مبَا َعِهَد ِعْنَدَؾ(ا٤بتمثل ِبلطُّوفىافى كىا١بٍىرىادى كىاٍلقيم لى كىالض فىادًعى كىالد 
)لَِئْن َكَشْفَت َعنَّا الّرِْجَز لَنُػْؤِمَننَّ نا الببلء ٕبق من أكرم  بشرؼ النبوة ليكشف ع ادٍعي لىنىا رىب  

البلـ الـ القسم أم كهللا لئن رفعت عنا العذاب الذم ٫بن فيو  َلَك َولَنُػْرِسَلنَّ َمَعَك َبِِن ِإْسَرائِيَ (
موهنم ُب أرذؿ األعماؿ اي موسى لنصد قن  ٗبا جئت بو كلنطلقن سراح بِب إسرائيل ككانوا يستخد

ا٤براد ِبلعهد النبوة ك٠بيت النبوة عهدان للمبالغة ُب كفاء )مبَا َعِهَد ِعْنَدَؾ(  -ٔ:  رائدةكأشقها . 
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كٓب  )رَبََّك( -ٕالنيب لعهده مع ربو فجعلت النبوة نفس العهد حيث ال فرؽ بْب النبوة كعهدىا ، 
الئل القاطعة على اإلٲباف ، كىكذا الذم اليرضى يقولوا )ربنا( للداللة على كفرىم مع كثرة الد

 .ّٖالنساء/﴿َوَمْن َيُمْن الشَّْيطَاُف َلُو َقرِيناً َرَساَء َقرِينًا﴾ ِبلرٞبن يرضى بو الشيطاف 
 ﴾كَََِّٔد ًََٙلْنَد ػَنْيُْْ خُُِّـَّْ بََُِ ؤَـٍََ ىُْْ زَدُِـٌُهُ بٌَِخ ىُْْ َّنٌُؽٌَُٕ﴿ - ٖ٘ٔ
عن ا٢بق ، لكي تتم  ا٫براؼالشديد الذم يضطرب لو الٌناس كىو ُب األصل : العذاب الّرِْجَز 

إٔب  ِإىَل َأَجٍ  ُىْم اَبِلُغوُه()ا٢بجة البالغة عليهم يستجيب هللا دعاء موسى كيكشف عنهم العذاب 
فَبة معينة معلومة ٧بدكدة كي ٲبهد ٥بم سبيل التوبة كيقيم عليهم ا٢بجة . ُب اآلية إشارة إٔب أٌف 

رتفاع ذل  اى )ع( كاف يقوؿ ٥بم : ُب كقت كذا سّبفع ىذا الببلء عنكم ، حٌب يٌتضح أف موس
ينقضوف  )ِإَذا ُىْم يَنُمُثوَف(الببلء عنهم ليس صدفة عابرة بل ىو بفضل دعائو )ع( كبرٞبة هللا هبم 

عهودىم ككعودىم القاطعة الٍب منحوىا ٤بوسى كيصركف على الكفر كا١بحود بشكل عجيب 
 ُب كٌل مرٌة إٔب التجربة ا٣بامسة ، كال ًذٍم الى يىًلٍيقي ًبًو اإًلٲٍبىٍافي يىضيرُّهي اٍلكيٍفري . كغريب
 ﴾كَدٗعَؤَْنَد ِٓنْيُْْ كَإَؿَُْهْنَدىُْْ كِِ خَُِّْْْ زِإََّٗيُْْ ًٍََّزٌُخ زِأَّدظِنَد ًًََدٌُٗخ ػَنْيَد ؿَدكِِِنيَ﴿ - ٖٙٔ

﴾ نتقاـ هللا منهم علهم مؤىلْب الكنقضهم للعهود ا٤بتكٌررة مع موسى ج آؿ ﴿َوهللُا َعزِيٌز ُذو اْنِتَقاـٍ
َها َغاِرِلَي(، ِبإلغراؽ ُب البحر  ْعمراف/ بُوا ِِبََيتَِنا وََكانُوا َعنػْ بسبب تكذيبهم آبايت هللا  )َِبَنػَُّهْم َكذَّ

ٍافى ًعبػٍرىةن لًلن ٍاًس فىبلى مستكربين عليها كغفلتهم عنها كعدـ مباالهتم ٗبا يراد منها ، أىٍخسىري الن اٍ  ًس مىٍن كى
ٍاًد ا٢بًٍٍس( ، فإهنا اٍلغىٍفلىةي )احذركا  ٓت غرر المم:، تػىٍغفيٍل فػىلىٍيسى ٗبىٍغفيوؿو عىٍن ى  : ٓت غرر الممًمٍن فىسى

كالغفلة يربط السياؽ القرآ٘ب بْب التكذيب ِبآلايت  -ٔرائدة: )الى تىًثقىن  ًبعىٍهًد مىٍن الى ًدٍينى لىوي(. 
عنها كبْب ىذا ا٤بصّب ا٤بقدكر، كيقٌرر أٌف األحداث ٘برم على ضوء سننو اثبتة كال ٘برم مصادفة  

فا أرحم الراٞبْب ُب موضع العفو كالٌرٞبة ، كأشدُّ ا٤بعاقبْب  (رَانتَػَقْمَنا) -ٕكما يظنُّ الغافلوف. 
 ء كالعظمة .ُب موضع الٌنكاؿ كالٌنقمة ، كأعظم ا٤بتجرٌبين ُب موضع الكرباي

طْ ًََِِٔصُ ََزِّيَ خُْمُْٕنََ ػَََِ ًَؤًَََْؼْنَد خُْوٌََّْ خٍََُِّّٖ ًَدٌُٗخ ُّْٕع١َْؼَلٌَُٕ ََٓٙدَِمَ خََِْٕٞ ًََٓـَدَِزَيَد خَُّعِِ زَدًََْنَد كِْيَد ًَظََّٔ﴿-ٖٚٔ

 ﴾ًَهٌَُْٓوُ ًََٓد ًَدٌُٗخ َّؼٌَُُِْٕ٘ زَنِِ بَُِْٔخجََِْ زَِٔد َٜسًَُُخ ًَيَََُّْٓٗد َٓد ًَدَٕ َّْٝنَغُ كُِْػٌَُْٕ
انيوا يستذ٥بم فرعوف ِب٣بدمات الشاقة أكرثهم أرض مصر كببلد الشاـ  كىأىٍكرىثٍػنىا بِب إسرائيل ال ًذينى كى

)الَِِّت كفلسطْب كملكناىم ٝبيع جهاهتا كنواحيها ، مشارقها كمغارهبا فكأهٌنم كرثوا منهم ذل  
)َوَتَّْت َكِلَمُة رَبَِّك اْلُْسىَن ٣بّبات ككثرة الثمرات بزايدة ا٤بياه كخصوبة الَببة بزايدة ا اَبرَْكَنا ِريَها(

كًب تنفيذ كعد هللا الصادؽ ِبلتمكْب ُب أرض مصر الواسعة العريضة لبِب  َعَلى َبِِن ِإْسَرائِيَ (
َونُرِيُد َأْف َٔمُنَّ َعَلى ﴿لو ىي قو  )َكِلَمُة رَبَِّك اْلُْسىَن(إسرائيل كنصرىم إايىم على عدكىم الظآب ، 

بسبب  )مبَا َصبَػُروا(،  ٓالقصص/﴾ الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ٓت اأَلْرِض َوَّمَْعَلُهْم أَِئمًَّة َوَّمَْعَلُهْم اْلَوارِِثيَ 
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ُهْم أَِئمًَّة يَػْهُدوَف َبَِْمِرَا َلمَّا﴿ٙبملهم ا٤بعاانة كصربىم على األذل كقولو  َصبَػُروا وََكانُوا  َوَجَعْلَنا ِمنػْ
)َوَدمَّْرَا َما َكاَف َيْصَنُع ِرْرَعْوُف َوقَػْوُمُو َوَما َكانُوا ، )كمن صرب ظفر( ِْالسجدة/﴾ ِِبََيتَِنا يُوِقُنوفَ 

: رفع ا٤ببا٘ب كالسقائف للنبات ا٤بتسٌلق كالعنب ، أم كىٌدمنا كخربنا ما كانوا  يَػْعِرُشوفَ  يَػْعِرُشوَف(
القصور الٍب كاف يشيدىا فرعوف كجبلكزتو كما كانوا يعرشوف من ا٤بزارع كالبساتْب يبنوف من األبنية ك 

: كشف الصراع بْب ا٢بق  )العبة من ىذه اآلَيت القرآنية(كاألعناب كأنواع األشجار كالثمار . 
كالباطل ، معرفة منطق ا٤بستكربين كمنطق ا٤بستضعفْب ، إٌف للباطل جولة كمهلة كللحق دكلة 

كعزة، كلنصرة ا٢بق دعوة كاعية إليو كقيادة حكيمة تقود ا١بماىّب بكفاءة كنزاىة ، ك٥بذا مستقٌلة 
﴿ِإْف تَنُصُروا اّللََّ يَنُصرُْكْم َويُػثَػبِّْت ٯبدر أاٌل تستعظم قوة الدكؿ الكربل أماـ قوة ا٢بق كقدرة أىلو 

ن بِب إسرائيل ا٤بستضعفْب ، هناية عصر فرعوف ا٤بستكرب كبداية عصر حديث م ٕدمحم/َأْقَداَمُمْم﴾ 
 . ستخبلفهم كٛبكنهم ُب األرضاحالة ُب 

هنيار اإلرادة اىو مقابل ا٤بستكرب كىو من أصابو الضعف ك  من ىو املستضعف ؟ -ٔ: رائدة
قتصاداين أك سياسيان أك استضعاؼ نفسيان أك ثقافيان أك بدنيان أك بسبب ظلم الظا٤بْب ، سواء أكاف اال

من ٝبيع ا١بهات كُب ٝبيع النواحي ، كليس ا٤بستضعف ٗبعُب الفقّب ستضعاؼ اغّب ذل  أم 
كإ٭ٌبا ىو العاجز عن ٙبسْب أكضاعو للظركؼ القاىرة عليو، كىناؾ مستضعف ِبلفعل كالقوة، 
كىناؾ مستضعف ِبلقوة كلكٌنو مستكرب ُب الفعل كا٢بقيقة، يعِب أنٌو مستضعف ُب الظاىر 

قٌوتو كإرادتو كلكٌنو إذا  !! كسيٌنة ان فاسد ان ظا٤ب ان ستلم سلطة أك منصب ِبلفعل فيكوف دكتاتور امسلوبة ه
ستخبلؼ، كالذم ال تنفعو ستضعاؼ مرحلة تربوية ِبنة لتزكية النفس إلعدادىا ٤برحلة االاال

َوَأْورَثْػَنا ﴿ستبلـ السلطة أك ا٤بنصب، كقولواستخبلؼ ك ستضعاؼ ال تنفعو مرحلة االمرحلة اال
، كٓب يقل)كأكرثنا بِب إسرائيل(ألف نصرة هللا تعأب ُّٕاألعراؼ/﴾ َكانُوا ُيْسَتْضَعُفوفَ   اْلَقْوـَ الَِّذينَ 

للمستضعفْب ال ٚبصُّ قـو بِب إسرائيل كحدىم، كأٌف القرآف يكشف عن سٌنة إ٥بية فٌعالة مستمرة 
كلمة   َكِلَمُة رَبَِّك(()كَ َوَتَّْت َكِلَمُة رَبِّ )-ٕشاملة دائمة التأثّب كالتدبّب كالتقدير ُب ظركؼ مناسبة. 

وََكاَف ﴿عامة تشمل ا٤بؤمنْب الصا٢بْب فهم ٨بصوصوف بدعمنا كنصران ُب كٌل زماف كمكاف مناسبْب
َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَ  / ﴾َحّقًا َعَليػْ َوَعَد اّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُمْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَاِت ﴿،ْٕالرـك

 . ٓٓالنور/﴾  اأَلْرضِ لََيْسَتْخِلَفنػَُّهم ٓت 
َ َُنَد بَُِيدً ًََٔد َُيُْْ آُِيَصٌ ًَـَدًََِْٗد زِسَنِِ بَُِْٔخجََِْ خُْسَمَُْ كَإَظٌَْخ ػَََِ هٌٍَّْ َّؼٌُْلٌَُٕ ػَََِ ؤَْٜنَدٍّ َُيُْْ هَدٌُُخ َّد ٌََُٓٔ خـْؼَ﴿ - ٖٛٔ

 ﴾هَدٍَ بٌَُِّْْٗ هٌٌَّْ ظَفْيٌََُِٕ
بتدأت متاعبو مع بِب إسرائيل كىي أمر كأشد اوف كقومو ، فنتهت متاعب موسى )ع( مع فرعا

: ٘باكز الشيء أم تعٌداه ، عربان  َجاَوْزاَ  املعىنعلى نفسو من متاعب فرعوف أضعافان مضاعفة . 
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ببِب إسرائيل البحر كىو ٕبر القيٍلـز أك يسٌمى ٕبر سوؼ بْب مصر كسيناء سا٤بْب برعاية إ٥بية 
عربانه بعناية هللا كأتييده فكأنو معهم بذاتو  )َجاَوْزَا(ف ، كنبلحظ خاصة عند خليج السويس اآل
 )يَػْعُمُفوَف(مركا على قـو  )رَأَتَػْوا َعَلى قَػْوـٍ يَػْعُمُفوَف َعَلى َأْصَناـٍ َْلُْم(كمدبٌران كمعينان مصاحبان ٥بم 

إجعل لنا صنمان  َكَما َْلُْم آِْلٌَة(  )قَاُلوا ََي ُموَسى اْجَع  َلَنا ِإَْلاً أم يبلزموف على عبادة أصناـ ٥بم 
ستحسنوا ذل  كأرادكا أف يكوف ُب شرع موسى كُب ٝبلة ما انعبده كما ٥بم أصناـ يعبدكهنا !! إهنم 

يتقرب بو إٔب هللا ، ككأهنم لن يؤمنوا ِب حٌب يتجس د ٥بم كيركه رأم العْب ُب صورة ٧بسوسة 
الكربل ا٣بارقة أببصارىم ! ككأهنم نسوا كيف أغرؽ هللا  ملموسة ٦بسدة ! ككأهنم ٓب يركا ا٤بعجزات
ٚبذكا ٥بم آ٥بة لكاف األمر أقل غرابة من أف يطلبوا من اعدكىم فرعوف كجنوده ، كلو أهنم أبنفسهم 

موسى )ع( معلمهم التوحيد كمنقذىم من فرعوف ك٨بلصهم من الذؿ ، يطلبوا منو أف يتخذ ٥بم 
اليهود كغرابة طبائعهم ، فبل ٯبد موسى )ع( من كصفهم ِب١بهل آ٥بة بنفسو كبيده ، إهنا جبلفة 

ا١بهل من ا١بهالة ضٌد ا٤بعرفة ، كا١بهل من ا٢بماقة ضٌد العقل ، كا١بهل  )قَاَؿ ِإنَُّمْم قَػْوـٌ ََتَْهُلوَف(
يزؿُّ القدـ كيسٌطح الفكر كينٌغص العيش كيكرٌه األايـ ، تعجب من قو٥بم القبيح ا٣ببيث الداؿ 

وسهم القبيحة فوصفهم ِب١بهل ا٤بطلق ا٤بركب الشنيع الفظيع الداؿ على لؤمهم كسفاىتم، على نف
هم عن التوحيد إٔب الٌشرؾ إ٭ٌبا ينشأ من ا١بهل كا٣بساسة كا٢بماقة أم ا١بهل ا٤برٌكب ا٫برافإٌف 

١بهل.بينما ا٤بضاعف،كأٌف العلم كالتعٌقل يقود كبلٮبا إٔب هللا الواحد ، كالذم ال ينفعو العلم يضرٌه ا
طريق الوثنية ككل طريق دكف هللا فهو كثنية لسعة مداليلها يؤدم نتيجتو إٔب ا٥ببلؾ، كىكذا ال 

 ٓت غرر المميعرفوف قدر رهبم ألهنم ال يعرفوف قدر أنفسهم، كمن عرؼ قدر نفسو عرؼ قدر ربو 
)رىًحمى هللاي ًإٍمرًئن عىرىؼى كفيو  هي ٓبٍى يػىتػىعىد  طىٍورىهي()مىٍن عىرىؼى قىٍدرى فيو ك  )رىًحمى هللاي ًإٍمرًئن عىرىؼى قىٍدرى نػىٍفًسًو(

هي(  .ِِٗالبقرة/﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّللَِّ رَُأْولَِئَك ُىْم الظَّاِلُموَف﴾  حىد هي فػىوىقىفى ًعٍندى
 ﴾بَِّٕ ىَاُٙءِ ُٓعَسٌَُّ َٓد ىُْْ كِْوِ ًَزَد٤ٌَِ َٓد ًَدٌُٗخ َّؼٌََُِْٕٔ﴿ - ٜٖٔ
: مدٌمر كمهٌدـ ، إٌف ىؤالء ضائعوف فاسدكف ىالكوف ألنفسهم كلغّبىم ال ينتج منهم إالٌ ٌر ُمتَػبػَّ 

عتقادات الشرؾ كاإل٢باد ُب عبادة األصناـ االضبلؿ كا٢بماقة كالدمار ما ىم فيو من أكىاـ ك 
 معُب لو كىو ِبطل عملهم اإل٢بادم مضمحل ال )َواَبِطٌ  َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف(ا٢بجرية أك )البشرية( 

ستقامة فيو كال خّب إنو سبيل اضياع ال ىدل فيو كىبلؾ ال ٪باة منو كسبيل معوج كخبيث ال 
الشرؾ ، كالشرؾ ا٣بفي كا١بلي كالتجسيم ، فبل ٰبقُّ أف ٲبيل إٔب ىذا الضبلؿ إنساف عاقل، كينتظره 

ٍافى قػىبػٍلىكيٍم  : )ًإن كيمٍ  عن النيب )ص(ما ينتظر كل ِبطل من ا٥ببلؾ ُب هناية ا٤بطاؼ  بػيويفى سينىنى مىٍن كى تػىرٍكى
ةً  ةى ًِبٍلًقذى وٓت ، سين ةى بىًِبٍ ًإٍسرىاٍئًٍيلى( حىٌب  الى ٱبيًٍطؤيكيفى طىرًيٍػقىهيٍم كىالى ٚبيًٍطئيكيم ،حىٍذكى النػ ٍعًل ًِبلنػ ٍعلى كىاٍلًقذى

والعادات تّتبعوف  إّف املسلمي أشبو األمم ببِن إسرائي  ٓت الطبائع والصفات ذلك داللة:
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عملهم، حَّّت لو أّف من أولئك دخ  جحر ضب )سب  املتاىات( لدخلتموه، ولو كاف ريهم 
، عن صحيح الَبمذم، كالدر ا٤بنثور، كُب  ّٕٗص ّا٤بيزاف ج..( من نمح أّمو عبلنية كاف ٓت املسلمي مثلو

 كماؿ الدين
ٌَُْْ ػَََِ خُْؼَدَُِٔنيَهَدٍَ ؤَؿََُْْ خَُِّوِ ؤَزْـٌُِْْْ بَُِيدً ًَىُ﴿ - ٓٗٔ  ﴾ٌَ ك١ََِّ

أأطلب لكم معبودان غّب هللا ا٤بستحق للعبادة الكامل بذاتو كا٤بكٌمل لغّبه كا٢باؿ أٌف هللا فضلكم 
على غّبكم تفضيل نعمة ال تفضيل قيمة ، فضلكم على عآب زمانكم ، فكيف يبتغي اإلنساف رِبن 

﴾ ريٌب ككل النعم منو تعأب غّب هللا كىو اسن كالٌرحيم كا٤بتفٌضل كا٤ب ﴿َوَما ِبُمْم ِمْن نِْعَمٍة َرِمْن اّللَِّ
، كأيضان هللا فٌضلكم على العا٤بْب بكثرة األنبياء كتنوٌع ا٤بعجزات كزايدة ا٣بّبات ، فيقتضي ّٓالنحل/

أف تقابلوا فضلو كتفضيلو ِبلشكر ، كِبلشكر تدـك النعم كتدفع النقم ، كلكن قابلتم ىذه الٌنعم 
ِب١بحود كالشرؾ كالفساد كعبادة العجل !! كمن عبلمات اللئيم مقابلة اإلحساف ِبلعصياف كمن 

: إٌف اإللو ليس شيئان ماداين حسيان  رائدةعبلماتو أيضان إذا أخذ الٌلئيم فوؽ مقداره تنٌكرت أحوالو . 
ْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾ ﴿لَ ،  ّٓالنور/﴾ َواأَلْرضِ  اّللَُّ نُوُر السََّمَواتِ ﴿يلتمس كتراه العيوف، 

﴿ال ُتْدرُِكُو ، تراه البصائر ٕبقائق اإلٲباف أكثر كأحسن ٩با تراه العيوف ٕبقائق األبصار ُُالشورل/
ليغى كيٍنوى ًصفىًتًو ، فىًصفيويهي  َُّاألنعاـ/األَْبَصاُر َوُىَو يُْدِرُؾ األَْبَصاَر﴾  ، )ًإف  هللاى أىجىلُّ كىأىٍعظىمي ًمٍن أىٍف يػىبػٍ

شرح  (٨بىٍليوؽو ًمٍثًلوً  عىٍن ًصفىةً  يػىٍعجىزي  مىنٍ  يىًصفي ًإ٥بىىوي  كىٍيفى : )عن اإلماـ علي )ع(ٗبىٍا كىصىفى ًبًو نػىٍفسيوي(، 
ٍم(، ٓت غرر المم، ِّٕ/ٕالنهج ياةي النػ ٍفًس(وريو ايضًا : )التٌػٍوًحيدي أىٍف ال تػىتػىوىىى طمئناف اك ، )التٌػٍوًحيدي حى

 كإحساف إٔب الٌناس . ،رتباط ِب تعأباكالسلوؾ ، كالتوحيد ستقامة الفكر االقلب ك 
ْْ ًَكِِ ًَبٌِْ ؤَجنَْْنَدًُْْ ِْٖٓ آٍِ كُِْػٌََْٕ ٌٌٌََُُُّْْٕٓٗ ٌُٔءَ خُْؼٍََخذِ ُّوَعٌَُِِّٕ ؤَزْنَدءًَُْْ ًََّْٕعَمٌَُْْٕ َِٕٗدءًَُ﴿ - ٔٗٔ

 ﴾ٌٌَُُِْْ زَٚءٌ ِْٖٓ ََزٌُِّْْ ػَظٌِْْ
إسرائيل تكرٲبي لكم ِبلنعم الكثّبة الٍب مٌر ذكرىا حْب أ٪بيتكم كخٌلصتكم من فرعوف ذكركا اي بِب اك 

يذيقونكم أفظع أنواع العذاب إبكراهو كإذالؿ ( َيُسوُموَنُمْم ُسوَء اْلَعَذابِ )كظلمو كجبلكزتو كانوا 
ختبار بلل بتبلءاالفما كاف شيءه من ذل  الببلء العظيم جزافان ببل تدبّب كال تقدير ، كلكٌنو 

يذٕبوف الذكور  )يُػَقتُِّلوَف أَبْػَناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَف ِنَساءَُكْم(كاإلتٌعاظ كالتذكّب كالٌتمحيص كالتدريب 
)َوٓت ستمرار كيستبقوف اإلانث إلذال٥بن ُب ا٣بدمات ا٤بتنوعة الذليلة كمنعان للتكاثر ليضعفوكم ِب

فيتناسب حجم الببلء مع نسبة الطباع، كلما  متحاف: االٌء اْلَببل َذِلُمْم َببلٌء ِمْن رَبُِّمْم َعِظيٌم(
﴿ِإاَّ  ! (اْلَببَلُء َعَلى َقَدِر الطَّباْعِ قست الطباع البشرية جاء الببلء متناسبان معها كبقدرىا حٌٌب قيل )

م من هللا لكم عظي امتحافختبار ك ا: كُب ىذا العذاب أي، ْٗالقمر/ُك َّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر﴾ 
ٍارًًه ًمًكٍاًرـه  كىُبٍ  ،على نفوسكم فنجاكم منو أفبل تشكركنو؟ كُبٍ اٍلًمحىًن ًمنىحه ًمنى هللًا كىُبٍ اٍلمىكى
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ًٍة ًىبىٍاةه  ،اٍلمىشىق ٍاًت ًخبػٍرىٍاته  ٍاايىٍته هًنى  ،كىُبٍ اٍلميعىٍاانى ٍا اٍلكىرىٍامىٍاتي كىُبٍ اٍلبىبلىايىٍ ًبدى ٍتػيهى عن اإلماـ الصادؽ . ٍاايى
ُ ﴿كقولوّْٓالتوحيد ص( ابتبلء: )مىٍا ًمٍن قػىٍبضو كىالى بىٍسطو ًإال  كىً ًفٍيًو مىًشي ةه كىقىضىٍاءه كى )ع( َتِلَي اّللَّ َولِيَػبػْ

َص َما ٓت قُػُلوِبُممْ   ُْٓآؿ عمراف/﴾َما ٓت ُصُدورُِكْم َولُِيَمحِّ
د زِؼٍَُْٙ كَعََّْ ِْٓوَدضُ ََزِّوِ ؤََْزَؼِنيَ ََُِْْصً ًَهَدٍَ ٌََُٓٔ َٕوِْوِ ىَدًََُٕ خوُِْلْنِِ كِِ هٌَِِْٓ ًًََخػًََْٗد ٌََُٓٔ ؼَٚؼِنيَ ََُِْْصً ًَؤَظَْْٔٔنَدىَ﴿ - ٕٗٔ

 ﴾ًَؤَِِْٜكْ ًَٙ ظَعَّسِغْ َٔسََِْ خُُْٔلًَِِّْٕٖ
: كعد هللا موسى ٤بناجاتو املعىن : الوقت الذم فيو عمل ُب مكاف معلـو ككقت ٧بدد .  اْلِميَقاتُ 

ا ًبعىٍشرو لياؿ فتمت ا٤بناجاة ) لىةن كىأىٍٛبىٍمنىاىى كتسٌمى مناجاة الكليم( ُب جبل طور كبعد مضي ثىبلًثْبى لىيػٍ
أبربعْب ليلة كذكرت الليإب دكف األايـ ألهنا األنسب للتقرب إٔب هللا كذكره ، كأغلب مناجاة 

كراء حجاب ، إلثبات أٌف هللا ال موسى لربو كانت تتمُّ ُب الليإب ، ككاف تكٌلمو مع ربٌو بوحي من 
: أف موسى )ع( كعد بِب إسرائيل إف أىل  هللا عدكىم أاتىم  رويٲبكن أف يدرؾ ِبلبصر ، 
﴾ بكتاب من عند هللا  ، يعرفوف فيو  ُٓا٤بائدة/﴿يَػْهِدي ِبِو اّللَُّ َمْن اتػََّبَع ِرْضَوانَُو ُسُبَ  السَّبلـِ

ما ىل  فرعوف سأؿ موسى )ع( ربو الكتاب فوعده أف منهجو كأمور دينهم كحبللو كحرامو ، فل
ينزلو بعد ثبلثْب ليلة من ذم القعدة كأزادىا بعشرة لياؿو من ذم ا٢بجة من إنزاؿ الكتاب ليتأىب 

ِإاَّ َسنُػْلِقي َعَلْيَك قَػْوالً ﴿٢بمل األمانة كتلٌقي الرسالة من قبل رب العا٤بْب كتبليغها لبِب إسرائيل 
، كرٗبا كانت ىذ ا٤بدة أمران ضركراين لتهيئة النفوس كإعدادىا ٥بذا األمر العظيم  ٓل/ا٤بزمٌ ﴾ ثَِقيبلً 

كقبل الذىاب إٔب ميقات ربو أكصى موسى )ع(  )َوقَاَؿ ُموَسى أَلِخيِو َىاُروَف اْخُلْفِِن ٓت قَػْوِمي(
لعاـ على أخاه كين خليفٍب ُب قيادة الٌناس إٔب أف أرجع، فتقٌبل ىاركف نصيحة أخيو األمْب ا

ٓت ، ستطعتاكأف يكوف ُب إدارتو صا٢بان انفعان ٥بم ما  )َوَأْصِلْح َوال تَػتَِّبْع َسِبيَ  اْلُمْفِسِديَن(الرسالة 
( كأف يتجنب طريق ا٤بفسدين كطبائعهم كإقَباحاهتم ُب غرر المم: ري الٌناًس مىٍن نػىفىعى الن اسى يػٍ )خى

بسبب كجود عناصر مفسدة كبؤر شريرة ُب بِب معصيتهم  ُب غياب موسى كىو ٙبذير ضركرم 
: رائدةقتصادم ال يستهاف بو. اجتماعي ك اإسرائيل كاف )ع( يعا٘ب منهم ٥بم حضور سياسي ك 

إهٌنا عٌدة معينة ٥با خصوصية لَبكيض نفس موسى على اللقاء ا٤بوعود كينعزؿ  )أربعي ليلة( -ٔ
عتكف فيها عن ا٣بلق ليزداد قرِبن كحٌبان فيها عن شواغل ا١بسد ليستغرؽ ُب شواغل الٌركح ، كي

كجذِبن ككٌدان ُب ا٣بالق ا١بليل ، كتصفو ركحو كتشٌف كتستضيء كتتقٌول عزٲبتو ُب مواجهة ا٤بسؤكلية 
الرسالية الكبّبة ٥بؤالء القـو الذم يصعب ٙبٌملهم كقيادهتم . فتكوف مٌدة أربعْب ليلة من ٛباـ الٌنعمة 

من التماـ كالكماؿ ، فمن خصوصية األربعْب أٌف ٥با اتثّبان فاعبلن ُب  الَببوية الٍب ٙبقق غاايهتا
شفافية النفس كرقٌة القلب كهتذيب الطبائع كٙبليق الٌركح ، فتظهر ينابيع ا٢بكمة من قلوب األكلياء 

ًة ًمنٍ  كقوؿ النيب )ص( ان ظىهىرىٍت يػىنىابًيعي ا٢بًٍٍكمى الدر قػىٍلًبًو عىلىى ًلسىانًًو(  : )مىٍن أىٍخلىصى ً أىٍربىًعْبى صىبىٍاحى
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ُه َوبَػَلَغ َأْربَِعَي َسَنًة قَاَؿ َربِّ َأْوزِْعِِن َأْف َأْشُمَر ﴿، كقولو ِّٕ/ِا٤بنثور َحَّتَّ ِإَذا بَػَلَغ َأُشدَّ
، ىناؾ عبلقة بْب بلوغ األشد ككماؿ العقل كبْب األربعْب سنة ، كفَبة الٌتيو ُٓاألحقاؼ/﴾ نِْعَمَتكَ 

وعن ُب الٌصحراء كانت أربعْب سنة ، كبعث النيب دمحم )ص( للرسالة ُب سٌن األربعْب،  لبِب إسرائيل
ٍ أىٍربىًعٍْبى النيب )ص( ان عىاًٍلمىان(  : )مىٍن حىًفظى عىِبًٌ ًديٍػثىان ًمٍن أىٍمًر ًديًٍنًو .. بػىعىثىوي هللاي يػىٍوـى اٍلًقيىٍامىًة فىًقيػٍهى حى
 . ُْٓ/ِالبحار
 ٧بدكد مؤقت ضمن زمن كقته فيو عمل معٌْب  )امليقات(: إٌف لوقت الفرؽ بي امليقات وا -ٕ

تفاض  درجات  -ٖكإف ٙبٌدد الوقت بزمن.  عمل ببل زمن ٙبديد )الوقت( أٌما ، ا٢بج كمواقيت
ُهمْ  بَػْعضٍ  َعَلى بَػْعَضُهمْ  تِْلَك الر ُسُ  َرضَّْلَنا﴿: األنبياء )ع(  كٌنو كل ، ِّٓالبقرة/﴾ اّللَُّ  َكلَّمَ  َمنْ  ِمنػْ

 كنصّبه ككزيره كمنهم منع ا٤بناجاة عن ىاركف )ع( ككاف ىاركف شريكو منع الرؤية عن موسى )ع(
: )أىٍنتى ًمِبًٌ ٗبىٍنزًلىًة  قاؿ النيب )ص( لعلي )ع(رجاالن  مقاـو  لكلٌ  كلكن ، سنان  األكرب ككاف األمر ُب

ٍاريكفى ًمٍن ميويسىى ، ًإال  أىن وي الى نىيب     .ُٕٖ/ْصحيح مسلمبػىٍعًدم(  ىى
َوُ ََزُّوُ هَدٍَ ََذِّ ؤََِِِٗ ؤَٗظُُْ بَُِْْيَ هَدٍَ َُْٖ ظََُخِِٗ ًٌََُِْٖ خٗظُ﴿ - ٖٗٔ ُْ بََُِ خُْفَسََِ كَةِْٕ خْٔعَوََُّ ًَََُّٔد ـَدءَ ٌََُٓٔ ُِِْٔوَدظِنَد ًًَََِّٔ

 ﴾َِوُ يًَّدً ًَوََُّ ٌََُٓٔ َٜؼِودً كَََِّٔد ؤَكَدمَ هَدٍَ ُٔسْمَدَٗيَ ظُسْطُ بَُِْْيَ ًَؤََٗد ؤًٍََُّ خُُْٔآِْنِنيٌَََٓدَٗوُ كٌََْٕفَ ظََُخِِٗ كَََِّٔد ظَفَََِّ ََزُّوُ ُِِْفَسََِ ـَؼَ
للوقت الذم حٌددانه فيو كانجاه ككلمو ربو تكليمان من كراء حجاب  (َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا)

﴿وََكلََّم ،  ُٓالشورل/﴾ َملَِّمُو اّللَُّ ِإالَّ َوْحيًا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجابٍ َوَما َكاَف لَِبَشٍر َأْف يُ ﴿بغّب كاسطة 
، ببل جوارح كال أدكات كال شفة ك٠بعو السبعوف الذين كانوا معو  ُْٔالنساء/اّللَُّ ُموَسى َتْمِليمًا﴾ 

شتاقت نفسو أف اقالوا لن نصٌدؽ أٌف ىذا صوت هللا حٌٌب نراه عياانن ، كحْب ٠بع موسى كبلـ ربو 
أر٘ب اي رب ذات  ا٤بقدسة أنظر إليها ، إ٘ب رأيت  بقليب  )قَاَؿ َربِّ َأِرين أَنُظْر ِإلَْيَك(يرل ربو 

كعقلي كأحب أف تتجلى لعيِب من دافع حب كشوؽ ليكوف أقرب إٔب ا٢بس ، لينتقل من عآب 
عْب اليقْب ليصل اإلنساف إٔب اإلٲباف العقلي إٔب اإلٲباف ا٢بسي ك٘باكز درجة علم اليقْب كدرجة 

درجة حٌق اليقْب كإطمئناف القلب ، ٓب يطلب الرؤية لذاهتا كإ٭با طلبها لغّبىا ٤بعرفة القرب من 
عظمتها ، إذ الرؤية ا٢بسية ٗبعُب ا١بسمية كالتحديد كالَبكيب كاإلحتياج للمكاف كالزماف ككلها 

ألف ىذه الرؤية ٩بتنعة  )قَاَؿ َلْن تَػَراين(، ّٓالنور/﴾ َواأَلْرضِ  اّللَُّ نُوُر السََّمَواتِ ﴿مستحيلة ألف 
﴿ال ُتْدرُِكُو ،  ُُالشورل/﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾ ذااتن ألف البنية البشرية ال طاقة ٥با بذل  ألنو 

تَػَقرَّ َمَمانَُو َرَسْوَؼ )َوَلِمْن انظُْر ِإىَل اجْلََبِ  رَِإْف اسْ ،  َُّاألنعاـ/األَْبَصاُر َوُىَو يُْدِرُؾ األَْبَصاَر﴾ 
أجابو ربو لن تستطيع رؤيٍب كلكن سأ٘بلى ٤با ىو أقول من  كأثبت كأكرب كىو ا١ببل فإف  تَػَراين(

ثبت ا١ببل مكانو فسوؼ ترا٘ب كتثبت رؤيٍب كإاٌل فبل طاقة ل  هبا ، فلم يثبت ا١ببل إذف فالرؤية 
أم ظهر  )ََتَلَّى(فػىلىم ا  َجَبِ  َجَعَلُو دَّكًا َوَخرَّ ُموَسى َصِعقاً()رَػَلمَّا ََتَلَّى رَب ُو ِللْ ٩بتنعة كغّب ٩بكنة 
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هنار كتفتت ا١ببل كصار مدكوكان مفتتان كسقط اأمر ربٌو أك ظهر من نور هللا قدر قليل على ا١ببل 
مغشيان عليو كغائبان عن كعيو أم كصعق من ىوؿ ما رأل ، كمات السبعوف الذين   )َصِعقاً( ميوسىى
﴾ َلْو أَنْػَزْلَنا َىَذا اْلُقْرآَف َعَلى َجَبٍ  َلَرأَيْػَتُو َخاِشعاً ُمَتَصدِّعاً ِمْن َخْشَيِة اّللَِّ ﴿ا معو كٌلهم كقولو كانو 
فلما صحا من غيبوبتو  )رَػَلمَّا َأرَاَؽ قَاَؿ ُسْبَحاَنَك تُػْبُت ِإلَْيَك َوَأَا َأوَُّؿ اْلُمْؤِمِنَي(، ُِا٢بشر/

تنزيهان ل  اي رب عٌما ال يليق ب  من الرؤية كغّبىا كبراءة أف  )ُسْبَحاَنَك( اؿى كأدرؾ مدل طاقتو قى 
  .يراؾ أحد ، إٌ٘ب ٘باكزت ا٢بدكد فتبت إلي  من سؤإب رؤيت 

من قومي أبن  ال تيرل ، كأٌكؿ ا٤بصٌدقْب بعظمت  كأكؿ ا٤ببادرين ُب طاعت   )َوَأَا َأوَُّؿ اْلُمْؤِمِنَي(
ؿ كجه  ، كليس ا٤براد )أكؿ ا٤بؤمنْب ٕبسب الزماف كإ٭با ا٤براد أكؿ العاملْب كأكؿ ا٤بنقادين ١ببل

أبكامرؾ كأٌكؿ ا٤ببادرين بطاعت  كأٌكؿ الٌساعْب لرضاؾ ، كىذا يستدعي إٔب التسابق ُب أعماؿ ا٣بّب 
حٌب يكوف دائمان من األكائل ُب كلًٌ شيء صاّب ينفع الٌناس ، كىذا حس حضارم هنضوم متألق 

 تقدـ ا٤باٌدم كا٤بعنوم كاألخبلقي كالعلمي .. ُب ال
اٍلعيييوفي  تػىرىهي  ٓبىٍ كىكىٍيفى أىٍعبيدي ًمٍن ٓبٍى أىرىهي ، : ىىٍل رىأىٍيتى رىب  ى ؟ فقاؿ )ع( : )ُسِئ  اإلماـ علي )ع(رائدة : 

فإذا كاف ا٤بؤمن يرل ربٌو  ُٓٓ/ّالنور تفسّب( ٗبىشىاًىٍد اٍلًعيىٍاًف، كىلًكٍن رىأىٍتوي اٍلقيليويبي ًٕبىقىاًٍئًق اإًلٲٍبىٍافً 
ٗبشاىدة البصر فإٌف كٌل من جاز عليو البصر كالرؤية فهو ٨بلوؽ كالبٌد للمخلوؽ من ا٣بالق فقد 

ئىان ًإاٌل  وعنو )ع(ٌٚبذ مع هللا شريكان( اجعلتو إذان ٧بداثن ٨بلوقان كمن شٌبهو ٖبلقو فقد  يػٍ : )مىٍا رىأىٍيتي شى
لى  هي كىمىعىوي كىًفيًو( كىرىأىٍيتي هللاى قػىبػٍ ٍزدىٍدتي اً : )لىٍو كيًشفى ٕبى اٍلًغطىٍاءي مىٍا ، ٓت غرر الممُٓٓ/ّتفسّب النوروي كىبػىٍعدى
نىان( !  تىًغٍيبي  كىٍيفى  ٚبىٍفى كىأىٍنتى الظ ٍاًىري أىـٍ  كىٍيفى  )ًإ٥بًىيُب دعاء عرفة:  وعن اإلماـ السي )ع(يىًقيػٍ

 ؟!(كىأىٍنتى الر ًقٍيبي ا٢بٍىاًضري 
 ﴾هَدٍَ َّد ٌََُٓٔ بِِِّٗ خ٥َْٜلَْْعُيَ ػَََِ خُنَّدِْ زَُِِٔدٙظِِ ًَزٌَِِِٚٓ كَىٍُْ َٓد آظَْْعُيَ ًًَُْٖ ِْٖٓ خَُّٙدًَُِِّٖ﴿ - ٗٗٔ

ُتَك() نتقيت  على الناس من أىل زمان  بتبليغ الرسالة اإل٥بية كخصصت  اخَبت  ك ا ِإيّنِ اْصَطَفيػْ
من غّب كاسطة ، كىذا شرؼ عظيم ٤بوسى ا٤بخلوؽ ادكد أماـ  بتكليمي إاٌيؾ من كراء حجاب

ُتَك(عظمة ا٣بالق ا٤بطلق  خذ ما أعطيت  من شرؼ النبوة كالرسالة ٔبدو كعزٲبة  )َرُخْذ َما آتَػيػْ
َناُكْم ِبُقوٍَّة﴾  أشكر رب  على ما أعطاؾ من النعم  )وَُكْن ِمْن الشَّاِكرِيَن(،  ّٔالبقرة/﴿ُخُذوا َما آتَػيػْ

، كىنا ٰبمل ٕإبراىيم/﴾ لَِئْن َشَمْرُُتْ أَلزِيَدنَُّممْ ﴿ليلة فقابلها ِبلشكر العملي كالشكر القوٕب ا١ب
موسى أمانة الرسالة كيعمل على تبليغها بقولو كفعلو ، لصياغة ٦بتمع مستقيم خاضع  كانفع 

كعليو أف يعمل ٗبقدار ،  ُّسبأ/﴿اْعَمُلوا آَؿ َداُووَد ُشْمرًا﴾ للناس ، كىذا ىو الشكر العملي 
رِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئبلَّ َيُموَف ِللنَّاِس َعَلى اّللَِّ ُحجٌَّة ﴿كسعو كليس عليو أف يكوف موفقان  ُرُسبًل ُمَبشِّ

 .ُٓٔالنساء/﴾ بَػْعَد الر ُس ِ 
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ِْءٍ كَىٍُْىَد زِوٌَُّشٍ ًَؤُُْْٓ هٌََْٓيَ َّإْوًٍُُخ زِإَلَْٕنِيَد ًًََعَسْنَد َُوُ كِِ خٌََُْٕخقِ ِْٖٓ ًَُِّ َِْ٘ءٍ ٌَْٓػِظَصً ًَظَلًِْْٝٚ ٌَُُِِّ َ٘﴿ - ٘ٗٔ

 ﴾َٔإٌَُُِّْْ يَخََ خُْلَدِٔوِنيَ
َنا َلُو ٓت األَْلَواِح ِمْن ُك ِّ َشْيٍء( للداللة على الكثرة كاف بنوا إسرائيل ٧بتاجْب  ُك ِّ َشْيٍء() )وََكتَػبػْ

٤بتنوعة كتفصيل األحكاـ الشرعية كبياف ا٢ببلؿ كا٢براـ إليو ُب دينهم كدنياىم كآخرهتم من ا٤بواعظ ا
)َمْوِعَظًة َوتَػْفِصيبًل ِلُم ِّ كغّب ذل  كتبناه ُب ألواح التوراة أم صيحيفها ألنٌو تسٌمى الصفحة لوحان 

لفظ  )ِمْن ُك ِّ َشْيٍء(ليتعظوا هبا كيستقيموا على هنجها كتفصيبلن لكل التكاليف الشرعية  َشْيٍء(
بو ا٣بصوص كىو شرح لكل ما ٰبتاجو قوم  من العقائد كاألعماؿ كاألحكاـ الشرعية   عاـ أريد

كا٢ببلؿ كا٢براـ ما ينهض هبم إٔب األعإب فيسبقوف زماهنم كيكونوف قدكة كقيادة لغّبىم كيفوزكف 
ٍة(آبخرهتم  دكف  جتهاد كبقٌوة كعـز كحـز كعلم كبنية صادقة كمن اخذ التوراة ٔبد ك  )َرُخْذَىا ِبُقوَّ

( حرص  ُِمرٙب/﴾ ََي َٗمََْي ُخْذ اْلِمَتاَب ِبُقوَّةٍ ﴿كسل كتراخو كقولو  ، )كىذا شأف أنبياء أكٕب العـز
 )َوْأُمْر قَػْوَمَك أيَُْخُذواحذر أف يفوت  منها شيء اعلى العمل هبا كالدعوة إليها كالتفاعل معها ك 

زؿ ُب كتابو سبحانو ىو حىسىٍن كالذم أيخذ ِبألحسن ىو األحسن ، كلُّ ما أن َبَِْحَسِنَها(
 .اثنيان  كأحسن، ككانوا مكٌلفْب ِبألخذ ِبألحسن أكالن ٍبٌ ِب٢بسن

ٌم( أم كأمر قوم  أف يتجٌنبوا السيئات كيبلزموا ما هتديهم إليو  ك)مىٍن ًإٍشتػىغىلى ًِبٍلميًهٍم ضىي عى األىىى
أبكثرىا نفعان كىداية كأجران كثواِبن   كآخرهتم، أم أيخذكا الٌتوراة من ا٢بسنات الٍب تصلحهم ُب دنياىم

الغضب ،  كالعفو أحسن من القصاص ا٤بتسرًٌع على ا٤بعتدين ، ككظم الغيظ أحسن من التسرٌع ُب
﴿الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ رَػيَػتَِّبُعوَف َأْحَسَنُو﴾ كالعبادة بعلم أحسن من العبادة ٔبهل كقولو: 

ا٣بارجْب عن  اْلَفاِسِقيَ  )َسُأرِيُمْم َداَر اْلَفاِسِقَي(فاسقْب  اليم كنتم، كإذا خالفتم ىذه التعُٖالزمر/
كسَبكف  طاعة هللا إٔب طاعة غّبه ، سَبكف منازؿ الفاسقْب خالية منهم فإعتربكا أف تكونوا مثلهم

﴿رَاْعَتِبُوا ََي ُأوِل ؟  عاقبة من خالف أمرم كخرج عن طاعٍب كيف يكوف مصّبه إٔب الدمار
ٍاًضٍْبى ِا٢بشر/ْبَصاِر﴾ األَ  ٍافى ًعبػٍرىةن  ، ال ًذٍم الى يػىت ًعظي ًِبٍلمى ٍافى ًعبػٍرىةن لًٍلبىٍاًقٍْبى ، كأىٍخسىري الن ٍاًس مىٍن كى كى

معُب  رائدة : )َبَِْحَسِنَها(. ٗٗ/َُالبحار عىظى ًبغىٍّبًًه(كي الس ًعٍيدي مىٍن عن اإلماـ علي )ع(: )لًلن ٍاًس، 
، كمعاقبة ا٤بعتدم  ٩بٌا ترؾ ٥بم ا٣بيار فيو أف يعملوا أبفضل اسع منو : كأمر قوم األحسن معُب ك 
الٌرٌِب٘ب  لتزاـ ِب٤بنهج، كالتجاكز عن بعض ا٢بق أك ا٤بطالبة بو كٌلو ، كىذا يوحي ِبال أك العفو عنو

مر عإب لتزاـ بدين هللا القٌيم أ، ألٌف اال لكٌل أٌمة حسب الكتاب السماكم الصحيح الذم أيتيها
مستقيمة إاٌل هبذا الٌدين القٌيم الذم ٯبمع ل  خّب  ا٤بضامْب عند هللا، فهو قٌمة القمم ، فبل حياة

 .الٌدنيا كاآلخرة
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نْػَيا َوُحْسَن ثَػَواِب اآلِخَرةِ ﴿ القيمة العليا  كىذا الدين هبذه ، ُْٖآؿ عمراف/﴾ َرآاَتُىْم اّللَُّ ثَػَواَب الد 
 كال ، العاٌمة كا٤بعامبلت العبادات ُب ُب الٌتطبيق كجٌدية كحسم ككضوح الكٌلية ٯبب أف يؤخذ بقٌوة

ىو التشٌدد كالتعقيد كلكٌن معناه  ىذا معُب كليس . أعمى كإتٌباع رخاكة كجهل ُب يؤخذ أف ينبغي
 ُب ، سطحها على كليس ا١بٌد كاإلجتهاد كالعلم كاإلٲباف ، كأف يكوف ىذا الٌدين ُب مًب حيات 

 ِإلَْيُممْ  أُْنِزؿَ  َما َأْحَسنَ  َواتَِّبُعوا﴿ كقولو القرآف ىو دائمان  كاألحسن ، أقوال  على قتصري كال أعمال 
 الٌنفس كتزكية  كاإلخبلص كا١بماؿ كا٢بسن الكماؿ منتهى ىو )واألحسن( ، ٓٓالزمر/ ﴾رَبُِّممْ  ِمنْ 
 . حضاراين  اجملتمع هنضة على كالعمل األحواؿ ٝبيع ُب االستقامة على كالقدرة العقل ككفور
ًَبِْٕ ًََُّْخ َٔسََِْ خًُُُِّْ٘ ٙ َّعَّىًٍُِهُ  َٔإَُِْٜفُ ػَْٖ آَّدظِِ خٍََُِّّٖ َّعٌََسًََُُّٕ كِِ خََِْٕٞ زِـَُِْْخُْمَنِّ ًَبِْٕ ًََُّْخ ًََُّ آَّصٍ ٙ ُّآِْنٌُخ زِيَد﴿-ٙٗٔ

 ﴾ًْٚ ٌَُِيَ زِإََّٗيُْْ ًٍََّزٌُخ زِأَّدظِنَد ًًََدٌُٗخ ػَنْيَد ؿَدكِِِنئََسًِْٚ ًَبِْٕ ًََُّْخ َٔسََِْ خُـَِِّ َّعَّىًٍُِهُ َٔسِ
ٙبذير شديد كمديد لبِب إسرائيل كلكن يكشف القرآف من ضبل٥بم عن سٌنة إ٥بية عاٌمة  )سأصرؼ(

ستكربكا ُب األرض بغّب ا٢بق ىؤالء سيصرؼ هللا عنهم عجائب آايتو كيبعد عنهم لذائذ قربو ا٤بن 
: ىذه العقوبة عقوبة معنوية  نبلحظجذبو سبحانو ، كٰبجبهم هللا عن مواقع رٞبتو كلطفو ، كحٌبو ك 

﴿َوَنَذرُُىْم ٓت طُْغَياهِنِْم يَػْعَمُهوَف﴾ مثل قولو )سأصرؼ( تصيب الٌركح كالفكر كليس ا١بسد 
، إنٌو ، كىذا الصرؼ كاإلعراض عن آايت هللا كا٢بجب عن مواقع رٞبتو كمواطن لطفو  َُُاألنعاـ/

خطّب كمرير كضبلؿ بعيد على مدل األايـ ، ٕبرماف نفسها بنفسها من اإلٲباف  )عذاب نفسي(
بتعاد عن رٞبة هللا تعأب كالتقٌرب )كىو سرُّ ا٢بياة كقيمة الوجود( كحرماهنا من القرب من الرٞبن كاال

ين ا٥بداية ألهٌنم رفضوا ا٥بداية : إهٌنا سٌنة هللا الثابتة أف يسلب هللا من ا٤بعاند إذاً من مواطن نقمتو. 
نصراؼ إٔب هللا ألنٌو إليو ترجع ٝبيع كنىسبي اال )سأصرؼ(٫برفوا عن سبيلها أبنفسهم ، اف

األسباب، ضمن قاعدة األسباب كا٤بسببات، فاألسباب من اإلنساف كا٤بسببات من هللا ، 
( كال يعمل ا٤بسٌبب إاٌل بوجود )ًلكيلًٌ شىٍيءو سىبى  ٓت غرر المم:، كا٤بسببات تَبتب على األسباب به

نفلق البحر، ا، لو ٓب يضرب بعصاه ما  ّٔالشعراء/﴾ اْضِرْب ِبَعَصاَؾ اْلَبْحَر رَانَفَلقَ ﴿السبب كقولو 
:  ومعىن ذلكفليست عصاه الٍب فلقت البحر كإ٭ٌبا بسبب عصاه ٙبٌرؾ ا٤بسٌبب ففلق هللا البحر ، 

ىذا النموذج من الّناس يرتسم بقية على هللا تعأب . ستطاعت  كالاٯبب أف تعمل ِب٤بمكن بقدر 
سًٌم ا٢بالة كيصٌورىا كأ٭ٌبا نراىا  ٓت تصوير حركي مؤثر دقيق ٓت السياؽ القرآين البليغ ، ككأ٭ٌبا ٯبي

حٌية ٕبركاهتا النفسية الدقيقة الظاىرة كالباطنة ، يعلن هللا تعأب عن مشيئتو ُب شأف أكلئ  الذين 
يركف أنفسهم أهٌنا أكرب من اآلخرين كأكرب من حقيقتها كأكرب من ا٣بضوع للحق  يتكرٌبكف ، الذين

سأمنع كأبعد )َسَأْصِرُؼ( حتقار الٌناس . ا، حٌب يكونوا من ا١بٌبارين كيصحب ا٤بتكرٌبكف 
ا٤بستكربين على هللا كعلى الناس عن فهم آايٌب الكثّبة كالصغّبة كالكبّبة ا٤بنتشرة ُب اآلفاؽ 

ُ قُػُلوبَػُهْم﴾ ولو كاألنفس كق   .ٓالصف/﴿رَػَلمَّا زَاُغوا َأزَاَغ اّللَّ
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َها أَنْػُفُسُهْم ظُْلمًا َوُعُلّواً ﴿ َقنَػتػْ ، ألٌف الكربايء يزيد ُب األاننية  ُْالنمل/﴾ َوَجَحُدوا ِِبَا َواْستَػيػْ
هم عتزاز ِبألان ببل معُب فيكوف ا٤بتكرٌبكف ُب عمى كضبلؿ بعيدين فيحجبكاإلعجاب ِبلنفس كاال

. فبل يتفكركف ُب عظمتها  كٍاًحدي  تىديؿُّ عىٍلى أىن وي  كىُب كيلًٌ شىيءو لىوي آيىةه ،هللا عن سبل الوصوؿ إليو ، 
كال يتدبركف ُب أسرارىا كال ٱبضعوف لسلطاف ا٢بق ، كأحجب قلوهبم القاسية عقوبة ٥بم على 

، كيدعهم  ُالطبلؽ/ رَػَقْد ظََلَم نَػْفَسُو﴾ ﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّللَِّ تكربىم ككفرىم ك٘باكزىم للحدكد 
كضبل٥بم كال ٯبربىم على اإلٲباف فيتصٌوركف أنفسهم قادرين على إدارة حياهتم بعيدة عن شريعة هللا 
، فهم ال يعّبكف أٮبٌية لدين هللا الذم يدعوىم إٔب هللا تعأب كأف هللا تعأب ٰبفظ دينو كسوؼ 

﴿يُرِيُدوَف لُِيْطِفُئوا نُوَر ا٤بشركوف كيصرؼ عنو الطغاة ا١ببابرة الذين  يظهره على الشرؾ كلو كلو كره
ُ ُمِتم  نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَماِرُروَف﴾   . ٖالصف/اّللَِّ َبَِرْػَواِىِهْم َواّللَّ

رآف كُب األنفس كإف يشاىدكا كل آية من آايت هللا الكثّبة ُب الق )َوِإْف يَػَرْوا ُك َّ آيٍَة ال يُػْؤِمُنوا ِِبَا(
كُب اآلفاؽ أك يركا كل معجزة رِبنية خارقة ال يصدقوا هبا كىكذا يصف هللا الطغاة كالسفلة أدؽ 
كصف ، فا٢بق كالعدؿ عندىم كبلـ فارغ ، كا٢بجج كالرباىْب تصورات كٮبية ، كالدين كاإلٲباف 

 شيء أبدان عندىم جهل كٝبود ، كحساب هللا كا٢بشر كالنشر كيـو القيامة خرافات كمغيبات، ال
﴿َكاألَنْػَعاـِ ُب الوجود إاٌل البطن كالفرج كتكاثر األمواؿ كا٤بتاع فهذا ىو التقدُّـ عندىم ! فصاركا 

  .ْْالفرقاف/َبْ  ُىْم َأَض   َسِبيبًل﴾ 
 االستقامةك  ا٥بدل كالصبلح )الر ْشِد(كإف يركا طريق  )َوِإْف يَػَرْوا َسِبيَ  الر ْشِد ال يَػتَِّخُذوُه َسِبيبًل(

ٍل تىضيرُّهي الض بلىلىةي(  : الَغيّ  )َوِإْف يَػَرْوا َسِبيَ  الَغيِّ يَػتَِّخُذوُه َسِبيبًل(اليسلكوه ك)مىٍن الى يػىنػٍفىعيوي ا٥ٍبيدى
، كإف يركا طريق  االستقامةعن  ٫براؼعمل ٔبهل عن إعتقادو فاسد، كالغيُّ ضٌد الٌرشد كىو اال

كالٌنهب فهو طريقهم يعملوف بو ككأ٭ٌبا نفوسهم تعمل آبلية ُب الفساد كالضبلؿ كالزان كالسلب 
بُوا ِِبََيتَِنا(تركيبها هبذا اإلٌ٘باه ال تتخٌلف عنو!  عن ىدل هللا  ٫براؼذل  اال )َذِلَك َِبَنػَُّهْم َكذَّ

َها هم عن سبيلو ا٫برافكشرعو كإرتكاهبم أنواع ا٤بوبقات بسبب تكذيبهم آبايت هللا ك  )وََكانُوا َعنػْ
كغفلتهم عن اآلايت كالعبلمات الكثّبة الٍب هبا سعادهتم حيث ال يتفكركف فيها كال  َغاِرِلَي(
ٍاًد ا٢بًٍٍس( كقولو فإهنا اٍلغىٍفلىةي احذركا ى )ٓت غرر المم: يعتربكف  ﴿َوَأمَّا َِثُوُد رَػَهَديْػَناُىْم ًمٍن فىسى

(-ٔ: رائدة، ُٕفصلت/رَاْسَتَحب وا اْلَعَمى َعَلى اْْلَُدى﴾ نغماسهم ُب الباطل ا: أم )ِبَغُْيِ اْلَقِّ
كالفساد فبل قيمة للحقًٌ عندىم كال يبحثوف عنو كإذا رأه جحدكه! التكربُّ دائمان بغّب ا٢بق كما تكرٌب 

عن عراض عنهم كالتعإب عليهم فهو حق، عبده كيكوف ىناؾ حق، إاٌل التكرب على أعداء هللا ىو اال
ٍا ُبٍ نػىٍفًسًو(: )مىٍا اإلماـ الصادؽ )ع( ىى بػ رى أىٍك ٘بىىبػ رى ًإال  ًلًذل ةو كىجىدى ، كمن ِِٓ/ّٕالبحار ًمٍن رىجيلو تىكى

بػُّري يىضىعي الر ًفٍيعى( إ٭با الكربايء  كحده كال  ٓت غرر المم: ،تكرٌب كضعو هللا كمن تواضع  رفعو )الت كى
إهنم ٗبخالفتهم لنداء -ٕ. ّٕا١باثية/َمَواِت َواأَلْرِض﴾ ﴿َوَلُو اْلِمْبََِيُء ٓت السَّ يقبل معو شريكان 
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َوَمْن ﴿بتلوا ِبلعمى كالعناد التاـ فراحوا يغفلوف عما ينفعهم كقولواالوجداف كالضمّب كالفطرة كالواقع 
لٌناس إنٌو صنفه من ا-ٖ. ِٕاإلسراء/﴾ َكاَف ٓت َىِذِه َأْعَمى رَػُهَو ٓت اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَض   َسِبيبلً 

ندفاع دكف جهدو منو كال تفٌكر، فهو طريقة آلية، فهو متوجو إٔب ذل  ِبيتجٌنب الٌرشد كيٌتبع الغٌي ب
﴿َأَرَمْن كييعرض عنو، كينشرح لطريق الغٌي كالفساد كيتبعو كقولو االستقامةيعمى عن طريق الٌرشد ك 

ستقباؿ عنده ٔب ىذا ا٤بستول ألٌف أجهزة اال، كإ٭ٌبا ىبط إٖفاطر/زُيَِّن َلُو ُسوُء َعَمِلِو رَػَرآُه َحَسنًا﴾
ٍرءي  ٓت غرر المم:، ال تلتقط اإلٲباف آبايت هللا فهو ال يراىا كال يتدبٌرىا كال يعرؼ إيقاعاهتا )اٍلمى

ّتَّ  َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسورٌَة َنَظَر بَػْعُضُهْم ِإىَل بَػْعٍض َىْ  يَػَراُكْم ِمْن َأَحدٍ ﴿حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي( كقولو
ُ قُػُلوبَػُهْم َِبَنػَُّهْم قَػْوـٌ ال يَػْفَقُهوفَ   . ُِٕالتوبة/﴾ انَصَرُروا َصَرَؼ اّللَّ

 ﴾ًَخٍََُِّّٖ ًٍََّزٌُخ زِأَّدظِنَد ًَُِوَدءِ خٓوَُِشِ لَس٥َِطْ ؤَػَْٔدُُيُْْ ىََْ ُّفًََّْْٕ بَِّٙ َٓد ًَدٌُٗخ َّؼٌََُِْٕٔ﴿ -ٚٗٔ
ككذبوا  )َوِلَقاِء اآلِخَرِة(هللا ، كجحدكا ٗبا أنزؿ هللا من الرساالت هتديد بعد هتديد ٤بن كذبوا آبايت 

: أم بطلت َحِبَطْت  )َحِبَطْت َأْعَماُْلُْم(بلقاء هللا ُب اآلخرة كٓب يؤمنوا ِب٤بعاد إٔب يـو القيامة 
أعما٥بم ا٣بّبية الصا٢بة الٍب عملوىا ُب الدنيا كذىبت سدل كفقدت أثرىا من إحساف كصلة رحم 

صدقة كأمثا٥با كذىب ثواهبا ألهٌنا على غّب أساس كقد فقد شرطها الرئيس ىو اإلٲباف كٓب يعملوا ك 
 تعأب ككل من أنكر ا٢بق ٗبعُب آمن ِبلباطل فعملو ىباء ككجوده كعدمو حٌب كلو صادؼ الواقع 

َُتَْزى ، ِإالَّ اْبِتَغاَء َوْجِو  َوَما أَلَحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمةٍ ﴿، إنٌو خسر كٌل شيء كال ٜبن لعملو مهما كاف 
نتفخت بطنها مرضان كليس ا، مثلو كمثل الدابة الٍب رعت نبااتن سامان ف َِ-ُٗالليل/﴾ رَبِِّو اأَلْعَلى

 االستفهاـ )َىْ  ُٖمَْزْوَف ِإالَّ َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف(صحة، ىذا ىو ا٢ببط كالضياع لؤلعماؿ ُب الٌلغة ! 
كار يعِب ال ٯبزكف على أعما٥بم الصا٢بة ، فا١بزاء ىو من نفس العمل ، كا٢ببط ٗبعُب النفي كاإلن

من ا١بزاء كإذا كاف العمل ٧ببطان فإحباطو ىو ا١بزاء فتذىب ا٢بسنات كتبقى السيئات فيجازل 
ِمْن َعَمٍ  َرَجَعْلَناُه َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ﴿ َْالشورل/﴾ َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْػُلَها﴿عليها ، كقولو 
ُثوراً  تىًهيٍ  ، ِّالفرقاف/﴾ َىَباًء َمنػْ أي(  ،كىكذا )ال ًذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ هنج الببلغة الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى

ان عىٍن كىالس اٍئًًر عىلىى غىٍّبً الط رًًيًق الص ًحٍيًح الى تىزًٍيديهي سيٍرعىةي ال  علمغىٍّبً ب ملاٍ ع، )الُْٓخطبة س ٍّبً ًإاٌل بػيٍعدى
)َىْ  ُٖمَْزْوَف حبط العمل ال يتعارض مع العدؿ اإل٥بي ألنٌو ٜبرة أفعاؿ اإلنساف  رائدة :الص وىٍاًب( . 

 . ِإالَّ َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف(
 ﴾َُْْ ًََُّْخ ؤََّٗوُ ٙ ٌَُُِِّّٔيُْْ ًَٙ َّيًِّْيِْْ َٔسًِْٚ خظَّىًٍَُهُ ًًََدٌُٗخ ظَدُِِٔنيًََخظَّىٍََ هٌَُّْ ٌََُٓٔ ِْٖٓ زَؼًِْهِ ِْٖٓ لُِِِّْيِْْ ػِفًْٚ ـًََٕخً َُوُ وٌَُخٌَ ؤَ﴿ - ٛٗٔ

ستخلف أخاه ىاركف على بِب إسرائيل ، كبعد أف اإٌف موسى ذىب ٤بيقات ربو ٤بناجاتو سبحانو ك 
يبان مطاعان( غتنموا الفرصة فجمع السامرم )ككاف عندىم مهاستبطاؤىم رجوعو اغاب موسى )ع( ك 

بن البقر الركح فيو كقد اصنمان من ذىب ، كالعجل ىو  ()ِعْجبًل َجَسداً حلي النساء كصنع منها 
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أم صوت كصوت الثور كقاؿ ٥بم ىذا إ٥بكم  َلُو ُخَواٌر()حتاؿ إبدخاؿ الرٌيح فيو حٌٌب صار يسمع ا
القليل ، كىكذا يتبلعب  كإلو موسى فتهافتوا على عبادتو فنهاىم ىاركف بشٌدة فلم يستجب لو إالٌ 

 )َأَلَْ يَػَرْوا أَنَُّو ال ُيَملُِّمُهْم َوال يَػْهِديِهْم َسِبيبًل(ا٤بفسدكف بعقائد كٌل قـو فينعقوف مع كلًٌ انعق ! 
للتوبيخ كالتعٌجب كيف عبدكا العجل ا٤بصنوع ِبليد كإٚبذكه إ٥بان كليس فيو ركح كال  االستفهاـ

جعلوه  )اَّتََُّذوُه وََكانُوا ظَاِلِمَي(يزة ٥بديهم إٔب سبيل السعادة حقيقة كال كبلـ كليس لو صفات ٩ب
 .إ٥بان يعبد من دكف هللا فتعدكا ا٢بدكد ا٢بمراء

يث كضعوا ، فكانوا ظا٤بْب ألنفسهم ح ُالطبلؽ/﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّللَِّ رَػَقْد ظََلَم نَػْفَسُو﴾ 
ل كالغباء كاإل٫بطاط كالسقوط، كىكذا كثّب من الناس ، إنو ا٣بزم كا١بهاألشياء ُب غّب مواضعها

ببل غرابة يعبدكف صنم األمواؿ كالكراسي كا١باه كالسمعة كالنساء .. إْب كىكذا حولوا إٲباهنم ِب 
ُغوَف ﴿صاحب الفضل عليهم ا٤بنقذ ٥بم إبٲباف بعجل مصنوع من حلي القـو  َأَرُحْمَم اجْلَاِىِليَِّة يَػبػْ

، كىكذا من ال تليق هبم الفضيلة تليق هبم َٓا٤بائدة/﴾ ِمْن اّللَِّ ُحْممًا ِلَقْوـٍ يُوِقُنوفَ َوَمْن َأْحَسُن 
لَْيَس َبََِمانِيُِّمْم َوال َأَماينِّ َأْىِ  اْلِمَتاِب ﴿! يٌدعوف أهنم )شعب هللا ا٤بختار( الرذيلة! كىؤالء الذين

٤بزيد اإلنكار كالتشنيع عليهم إهٌنم ٓب  )إَّتذوا(ر لفظ ، كتكريُِّالنساء/﴾ َمْن يَػْعَمْ  ُسوءًا ُٖمَْز ِبوِ 
 يٌتخذكه عن دليل كبرىاف بل إٌٚبذكه عن إتٌباع أعمى ألصناـ ا١باىلية

 ﴾َّٖ ِْٖٓ خُْىَدَُِِّٖٔنًٌٌَََََُُّٗٔد ُٔو٣َِ كِِ ؤًَِّّْيِْْ ًَََؤًَْخ ؤََّٗيُْْ هًَْ ٠ٌَُِّخ هَدٌُُخ َُحِْٖ َُْْ َُّْلَْٔنَد ََزُّنَد ًََّـْلُِْ َُنَد َُ﴿ - ٜٗٔ
هم عن ٫برافكا٣بطّب ِبكناية عن شٌدة ندمهم كخطئهم الفظيع ك٤با أحسوا  َوَلمَّا ُسِقَط ٓت أَْيِديِهْم( )

توٌضح ضبل٥بم  )َورََأْوا أَنػَُّهْم َقْد َضل وا(ٙبٌسركا ندموا على جنايتهم كإزدادت حسرهتم  االستقامة
قالوا إٌف ذنبنا لعظيم أم  اُلوا َلِئْن َلَْ يَػْرَْحَْنا رَبػ َنا َويَػْغِفْر لََنا()قَ بشكل جلي كأهنم أبصركه بعيوهنم 

اركمْب من سعادة  )لََنُموَننَّ ِمْن اْْلَاِسرِيَن(لئن ٓب يتداركنا ربنا برٞبتو الواسعة كيعفوا عنا كيغفر لنا 
كاف تضٌرعهم إٔب هللا داللة الٌدنيا كاآلخرة أم ا٥بالكْب ، كىل ىناؾ خسارة أكرب من ضبل٥بم ؟ ك 

 ستعداد صاّب ، فلم تكن قلوهبم قد قست كما قست من بعد!اأنٌو كاف فيهم بقية من 
خقَ ًَؤَوٍََ ٌُْْ ًَؤَُْوََ خًٌَََََُُّْٕٔد ََـَغَ ٌََُٓٔ بََُِ هٌَِْٓوِ ؿ١َْسَدَٕ ؤَِٔلدً هَدٍَ زِحََْٕٔد وََِلْعٌُُِِٔٗ ِْٖٓ زَؼًُِْ ؤَػَفِِْعُْْ ؤََُْٓ ََزِّ﴿ - ٓ٘ٔ

 ﴾زِِ خَٕػًَْخءَ ًَٙ ظَفْؼَِْنِِ َٓغَ خُْوٌَِّْ خُظَّدُِِٔنيَزَُِؤِْْ ؤَوِْوِ َّفُُُّهُ بَُِْْوِ هَدٍَ خزَْٖ ؤَُّّ بَِّٕ خُْوٌََّْ خْٔع١َْؼَلٌُِِٗ ًًََديًُخ َّوْعٌَُُِٗنِِ كَٚ ظُِْٙٔطْ 
فغضب كأتسف َغْضَباَف َأِسفًا( )للعجل  ك٤با رجع موسى من ا٤بناجاة إٔب قومو كأخربه ربو بعبادهتم

)قَاَؿ بِْئَسَما بشدة كحزف كثّبان كمن حٌقو أف يغضب فا٤بفاجأة قاسية فألقى األلواح من يده 
كٌٖبهم كذٌمهم ٗبا صنعوا كقاؿ ىذا أسوأ فعل فعلتموه بعد غيبٍب ، تركهم  َخَلْفُتُموين ِمْن بَػْعِدي(

رتدكا عن دينهم ُب حياة موسى اعلى الشرؾ كالذلة ! إهنم  على التوحيد كالعزة ك٤با عاد كجدىم
ارىم موسى ظلئلنكار ، لعدـ إنت االستفهاـ )َأَعِجْلُتْم َأْمَر رَبُِّمْم(فكيف يكوف ا٢باؿ بعد موتو ؟! 
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نتظاره أبمر هللا اك٨بالفتهم عهده ككصاايه ، أم ا٤براد أبمر هللا ربكم غياب موسى عن قومو ك 
نتظرًب حٌب يعود إليكم موسى اما  واملعىنمٌدة ا٤بيقات من ثبلثْب إٔب أربعْب ليلة ، ٤بناجاتو كٛبديد 
كانت صحف التوراة بيده فوضعها جانبان كىوال يلقيها إاٌل كقد أفقده   )َوأَْلَقى األَْلَواَح(من ا٤بناجاة 

كف كجره إٔب نفسو كقربو إليو كأخذ برأس ىار  )َوَأَخَذ ِبَرْأِس َأِخيِو َٖمُر ُه ِإلَْيِو(الغضب زماـ نفسو 
ليناجيو كيستفهم منو ماذا حصل حٌٌب يرفع عنو الظٌن بتقصّبه ، كىاركف أكرب منو بثبلث سنْب ، 
كغضب موسى كاف  كألقى ا٤ببلمة على أخيو ككيف يكوف ذل  منهم كىو بينهم ؟ ككيف يكوف 

كال  االستقامةة التوحيد كآداب ذل  الشرؾ الشنيع منهم كقد أمضى عمران يعلمهم دين هللا كعباد
 .شيء يصح أف يعبد إالٌ هللا

يُن اْْلَاِلُص﴾  َـّ ِإفَّ اْلَقْوـَ اْسَتْضَعُفوين(،  ّالزمر/﴿َأال ّلِلَِّ الدِّ قاؿ ىاركف ألخيو  )قَاَؿ اْبَن ُأ
َـّ(كشقيقو من أمو كأبيو ككاف صبوران كلينان كحليمان كطيبان  كترقق ستعطاؼ اكىو نداء  )َيْبَن ُأ

سَبحاـ مذكران لو ِبلرحم ، ليكوف أرٌؽ كأكثر أتثّبان ُب نفسو لتحري  عاطفتو كالسٌيما كىو ُب اك 
ستعطاؼ كالَبٌحم ُب حالة الغضب، كُب نسبتو إليو ىذه ا٢بالة الساخنة، كىذه عادة العرب ُب اال

كىاركف ٙبت جناحها ستعطاؼ، فيذٌكره بفَبة الطفولة حيث كانت أٌمو تضٌمو ىو أبٌمو زايدة ُب اال
ختبلؼ أحواؿ قادهتا كٝباىّبىا ، فّبؽُّ موسى كأتخذه الشفقة بو ، كسياسة األمم ٚبتلف ِب

فالقائد منهم الشديد الغضب للحقًٌ كموسى يشعر ٗبا اليشعر بو من يغلب عليو اللْب كا٢بلم 
أم إٌف القـو كا٥بدكء كهاركف ، فالغضب ُب موضعو ال يتناسب مع ا٢بلم كاللْب كا٤بسا٧بة . 

ستذلو٘ب كقهرك٘ب كقاربوا قتلي حْب هنيتهم بشٌدة كعارضتهم كقاكمتهم عن ذل  ، كرأك٘ب ضعيفان ا
ر ُب نصحهم  )َربل ُتْشِمْت ّب عاجزان عن ردعهم ِبلقوة ، فأان أديت كاجيب ُب هنيهم كٓب أقصًٌ

: الفرح ِب٤بصيبة أم ال تعنفِب فيشمت يب كب  الشماتة اأَلْعَداَء َوال ََتَْعْلِِن َمَع اْلَقْوـِ الظَّاِلِمَي(
األعداء كٰبزف األصدقاء ، كال ٘بعلِب ُب عداد الظا٤بْب كال تظهر غضب  علٌي كما أظهرتو عليهم 

)َأَعِجْلُتْم( الفرؽ بي  رائدة :، كىنا يلْب موسى )ع( كأتخذه العاطفة كالرٞبة كرابطة األخوة. 
العمل ِبلشيء قبل كقتو كُب  العجلةالسرعة غّب مذمومة ، : العجلة مذمومة ك  العجلة والسرعة

غّب ٧بٌلو كالذم يقطع الثمرة من الشجرة قبل نضوجها لذل  صارت العجلة مذمومة ، ٖببلؼ 
السرعة فإهٌنا غّب مذمومة بل مطلوبة كمرغوب فيها لذاهتا كلغّبىا لكوهنا العمل ِبلشيء ُب أٌكؿ 

الذم يقطع الثمرة ُب كقتها ، فإف ٓب تقطعها ُب كقتها فيصيبها كقتو كُب ٧بٌلو كمن دكف هتٌور ، ك
 الذبوؿ كالَباجع عن كما٥با . كانجى ربو بقولو :

 ﴾هَدٍَ ََذِّ خؿْلُِْ ُِِ ًََٕوِِ ًَؤَيْوِِْنَد كِِ ََلَْٔعِيَ ًَؤَْٗطَ ؤََْلَُْ خَُُّخلِِٔنيَ﴿ - ٔ٘ٔ
قَبفاه كلكن استغفر اثنيان ألخيو دكف ذنبو اك أستغفر هللا أكالن لنفسو ٤با كاف من شدتو على أخيو 

٨بافة التقصّب ُب ردعهم عن الشرؾ ، ككاف نوعان من ا٣بضوع  كاإلانبة إليو ، كٓب يشرؾ أحدان من 
قومو ُب دعائو كطلب أف يدخلهم ُب حصن رٞبتو كسعة لطفو كأال يتفرقا عن رٞبتو سبحانو بل 
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يػٍري  عن النيب )ص(حم الراٞبْب أرحم مٌنا أبنفسنا . تسعهما رٞبتو ُب الدنيا كاآلخرة كىو أر  : )خى
 )  .ّٖ/ٓنور الثقلْباٍلًعبىٍادىًة اإًلٍسًتٍغفىٍاري

 ﴾ُ خُُْٔلْعََُِّٖبَِّٕ خٍََُِّّٖ خظَّىًٍَُخ خُْؼِفََْ ََْٔنَدُُيُْْ ؿ١ََرٌ ِْٖٓ ََزِّيِْْ ًٌََُِّصٌ كِِ خُْمََْدشِ خًَُُّْْٗد ًًٍَََُِيَ َٗفِّْ﴿ - ٕ٘ٔ
نٌو حكم كهتديد ككعيد لكٌل من عبد ىواه سواء أكاف بعجل أـ بشخص أـ ٕبزب أـ أبمواؿ كجاه إ

: )مىٍا عيًبدى ُبٍ األىٍرًض ًإلىوه أىبٍػغىضي عىلىى هللًا ًمنى ا٥ٍبىوىل( ! إٌف الذين عبدكا  عن النيب )ص(ك٠بعة ، 
م توبة حٌب يقتل بعضهم ستهانوا أبمره فلم يقبل ٥باالعجل إ٥بان سيصيبهم غضب من رهبم كما 

بعضان ، كٰبرؽ العجل ا٤بعبود كينسفو ُب اليم )البحر( كيطرد السامرم ، كينا٥بم ُب الدنيا الذؿ 
: الكاذبْب ، كما  اْلُمْفََتِينَ  )وََكَذِلَك َّمِْزي اْلُمْفََتِيَن(كا٥بواف كالقتل كاإلِبدة كالسيب عرب التأريخ 

فَبل الكذب على هللا ُب كٌل زمافو كمكاف ا  ٪بزم كل من جازينا ىؤالء ِبلغضب كاإلذالؿ كذل
: )فىبلى تػىرىل  عن اإلماـ الباقر )ع(، فيكوف ا١بزاء من جنس العمل.  فَباءكأبٌم شكلو من أشكاؿ اال

تفسّب   ذىلًيبلن(صىٍاًحبى ًبٍدعىةو ًإال  ذىلًيبلن ، كىميٍفَبىًاين عىلىى هللًا عىز  كىجىل  كىرىسيولًًو كىأىٍىًل بػىٍيًتًو ًإال  
ٚبذكا ٥بم طريقان غّب طريق هللا اقانوانن أترٱبيان عامان، فكل من : يطرح القرآف ىنا رائدة. ُٖٔ/ّالنور

سيكوف مصّبىم الغضب اإل٥بي كاإل٫بطاط ا٢بضارم كالنفسي كاألخبلقي كلو بعد حْب ، كالذلة 
لٌرفاىية كالغُب إاٌل أنو قانوف إ٥بي ال يتخٌلف ُب الدنيا ِبلرغم ٩بٌا يبدك من مظاىر ا١بربكت كالٌنعمة كا

أّما دولة كما تؤكده اآلية كيثبتو التأريخ ، كىو جزاء ا٤بفَبين الذين ٰبٌرفوف كبلـ هللا عن مواضعو. 
ستمرار، فهي ما زالت ٙبت رٞبة فإٌف هللا ٲبهلها كال يهملها كال يسمح ٥با ِبال إسرائي  اليـو :

ف أف تقف ٗبفردىا من غّب عٌكازات ، أٌما الستْب كالسبعْب سنة أك القرف غّبىا كٓب تستطع حٌٌب اآل
ٍاًر رىٍىنه عىلىى  عن النيب )ص(ليست شيئان ُب عمر الزمن الطويل  )ًإف  ا٢بٍىجىرى اٍلمىٍغصيويبى ُبٍ الد 

ٍاًر!(  َا َمْمرًا َوُىْم ال َوَمَمُروا َمْمرًا َوَمَمرْ ﴿كما جاء ُب ا٢بديث كقولو َّٗ/ُٕالوسائلخىرىٍاًب الد 
 .َٓالنمل/﴾ َيْشُعُروفَ 
 ﴾ًَخٍََُِّّٖ ػٌَُِِٔخ خَُِّّْٕحَدضِ ؼَُّْ ظَدزٌُخ ِْٖٓ زَؼًِْىَد ًَآَٓنٌُخ بَِّٕ ََزَّيَ ِْٖٓ زَؼًِْىَد َُـَلٌٌَُ ََلٌِْْ﴿ - ٖ٘ٔ

وا إٔب هللا ستقاموا على اإلٲباف كرجعاستغفركا كاتبوا كأانبوا ك اكالذين عملوا ا٤بعاصي ٍب ندموا ك 
إف رب  من بعد  )ِإفَّ رَبََّك ِمْن بَػْعِدَىا َلَغُفوٌر رَِحيٌم(بصدؽ كداكموا على إٲباهنم مع ٙبٌمل ا٤بعاانة 
﴿َوِإيّنِ َلَغفَّاٌر ِلَمْن اَتَب َوآَمَن َوَعِمَ  َصاِلًا ّتَّ تل  التوبة النصوحة لغفور لذنوهبم رحيم هبم 

ٌٚبذكا العجل لن ا. إٌف الذين ِٓالشورل/ي يَػْقَبُ  التػَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه﴾ ﴿َوُىَو الَّذِ ، ِٖطو/اْىَتَدى﴾ 
نتهوا إٔب غضب هللا كاللعنة الٌدائمة إٔب ايتوبوا توبة نصوحة كإهٌنم يرتكبوف ا٣بطيئة بعد ا٣بطيئة حٌٌب 

﴾ أف ٰبْب كقت اإلنتقاـ منهم   ّٖالرعد/﴾ َأَجٍ  ِكَتابٌ  ِلُم ِّ ﴿،  ْآؿ عمراف/﴿َواّللََّ َعزِيٌز ُذو انِتَقاـٍ
 ﴾سًٌََََُُّٕٔد ٌََٔطَ ػَْٖ ٌََُٓٔ خُْـ١ََرُ ؤَوٍََ خٌََُْٕخقَ ًَكِِ ُْٕٗىَعِيَد ىًًٍُ ًَََلَْٔصٌ ٍََُِِِّّٖ ىُْْ َُُِزِّيِْْ َُّْىَ﴿ - ٗ٘ٔ
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: سكن كىدأ غضبو على قومو ، كالنيب ال يغضب إالٌ  كالغضب حالةه إنسانية كلو نسب  َسَمتَ 
مقادير ، كيصٌور القرآف غضب موسى كأنٌو حالة حية متحركة يغضب كيسكت غضبو بسبب ك 

﴿َوِإَذا َما َغِضُبوا ُىْم معٌْب، كا٤بؤمن إذا غضب ال ٱبرج عن ا٢بق كإذا رضي ال يدخل ُب ِبطل 
)َأَخَذ ٍلًمًو( ، : )أىقٍػوىل الن ٍاًس ًمٍن قىًومى عىلىى غىضىًبًو ًٕبً  ٓت غرر المم،  ّٕالشورل/يَػْغِفُروَف﴾ 

أخذ ألواح )صحف( التوراة ا١بليلة الٍب ألقاىا كفيما نسخ  األَْلَواَح َوٓت ُنْسَخِتَها ُىًدى َوَرْْحٌَة(
)ِللَِّذيَن ُىْم ِلَرِبِِّْم ككتب كفيها ىداية للحق كرٞبة للخلق إبرشادىم إٔب ما فيو سعادة الدارين 

ـَ رَبِِّو ﴿خوؼ ىيبة كليس خوؼ رىبة  : أشدُّ ا٣بوؼ ، كىو الرىبة يَػْرَىُبوَف( َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا
َذِلَك ِلَمْن ﴿، ىذه الرٞبة خاصة للذين ٱبافوف هللا كٱبشونو ُب السر كالعبلنية  ْٔالرٞبن/﴾ َجنػََّتافِ 

، كا٣بوؼ من هللا حاجز عن عصيانو كا٣بشية من هللا تفتح ُْإبراىيم/﴾ َخاَؼ َمَقاِمي َوَخاَؼ َوِعيدِ 
: )مىٍن ٓبٍى ٱبىىًف هللاى خىٍف  ٓت الديثستقامة للهدل كتوقظها من الغفلة كهتيء النفوس لبل القلوب
 . ِْٗ/ّركح البياف ًمٍنوي(
عرب سبحانو عن إطفاء الغضب ِبلسكوت تنبيهان على أف الغضب كاف ىو الدافع لو  -ٔ: رائدة

الغضب ردكد أفعاؿ كىي أتٌب  على ما فعل ، لذل  ٓب أيخذ األلواح إالٌ بعد سكوف الغضب ، ألف
نفعاؿ ، ككل إنفعاؿ أيٌب بفعل غّب متوازف ، لذل  صار أقدر الناس على فعل الصواب من ٓب ِب

: )ًسيىٍاسىةي ٓت غرر المم -ٕيغضب أك يسيطر على غضبو ، ألنو ٲبل  منطقو كعقلو كحجتو . 
يىٍاسىًة، كىرايىٍسىةي اٍلًعٍلًم أىشٍ   )الغضب( -ٖرىؼي رايىٍسىةو( كآلىةي الٌرايىٍسىًة سىعىةي الص ٍدًر. النػ ٍفًس أىٍفضىلي السًٌ

 صٌور الغضب بصورة شخص ذم قوة كرايسة ٰباكؿ أف أيمر كينهى فييطاع .
ؤَىٌَِْْعَيُْْ ِْٖٓ هَسَُْ ًَبَِّّدَُ ًَخوْعَدََ ٌََُٓٔ هٌََْٓوُ َٔسْؼِنيَ ََـًُٚ ُِِْٔوَدظِنَد كَََِّٔد ؤَوٍََظْيُْْ خَُُّـْلَصُ هَدٍَ ََذِّ ٌَُْ ِ٘حْطَ ﴿ - ٘٘ٔ

 ﴾ؤَْٗطَ ًَُُِّْنَد كَدؿْلُِْ َُنَد ًَخَْلَْٔنَد ًَؤَْٗطَ وَُُْْ خُْـَدكَُِِّٖؤَظُيٌُِِْنَد زَِٔد كَؼَََ خُُّٕلَيَدءُ ِٓنَّد بِْٕ ىَِِ بَِّٙ كِعْنَعُيَ ظ١َُُِّ زِيَد َْٖٓ ظََٙدءُ ًَظَيًُِْ َْٖٓ ظََٙدءُ 
من كربائهم كخّبهتم ٩بن ٓب يعبدكا العجل ، ُب الوقت  َسى قَػْوَمُو َسْبِعَي رَُجبًل ِلِميَقاتَِنا()َواْخَتاَر ُمو 

عتذار عن كا٤بكاف الذم كقٌتو ربو ككعده اإلتياف بو للمناجاة كلتلقي الوحي كنزكؿ الشريعة كلبل
، ك٤با ٠بعوا كبلـ هللا  عبادة العجل ، صحبهم معو إٔب جبل الطور ليسمعوا كبلـ هللا كيزدادكا إٲباانن 

، فأخذهتم الصاعقة عقاِبن ٥بم على ىذه ا١برأة  ُِٓالنساء/﴿قَاُلوا َأِرَا اّللََّ َجْهَرًة﴾ عز كجل 
: الصاعقة  الرَّْجَفةُ  )رَػَلمَّا َأَخَذتْػُهْم الرَّْجَفُة(كالوقاحة ألهنم يؤمنوف بتجسيم اإللو فتحسو حواسهم 

كحده كحار ُب  ا ، كبقي ىو كحيدان فريدان فعظم عليو أف يرجع، رجف هبم ا١ببل كصعقوا كىلكو 
َي(أمره ٗباذا يعتذر؟ كماذا يقوؿ لقومو عنهم؟  قاؿ  )قَاَؿ َربِّ َلْو ِشْئَت َأْىَلْمتَػُهْم ِمْن قَػْبُ  َوِإَيَّ

ستسبلـ ألمر هللا كا٣بضوع ا٤بطلق للقدرة ا٤بطلقة من قبل كمن موسى )ع( على كجو التضرع كاال
، لو شئت اي رب أف هتلكنا قبل ذل  لفعلت فإان عبيدؾ كٙبت قدرت  كأف تفعل ما تشاء ، بعد 
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ستبعاد ا٥ببلؾ ، أم ربًٌ إنٌو استعطاؼ ، زايدة ُب طلب لبل االستفهاـكقد جاء الٌرجاء بصيغة 
جلُّ كأعظمي كأرفع من كبٌل ، إٌن  أ  )أَتُػْهِلُمَنا مبَا رَػَعَ  الس َفَهاُء ِمنَّا(٤بستبعد عن رٞبت  ايربًٌ أف 

أف تفعل ذل  إٌن  رؤكؼ حليم، أهتلكنا كسائر بِب إسرائيل ٗبا فعل ىؤالء السفهاء ا١بهبلء 
ٍهرىةن ؟ فقاـ موسى يبكي كيدعو هللا : اي رب  السبعوف )كىم ضعفاء العقوؿ( ُب قو٥بم أىرانى هللاى جى

أؿ ربٌو أف ٰبييهم خوفان من أف يتهمو ماذا أقوؿ لبِب إسرائيل إذا أتيتهم كقد أىلكت خيارىم ، فيس
بنو إسرائيل بقتلهم فّبتٌدكا عن الٌدين كتبطل الٌدعوة ! فإذا كاف ىذا قوؿ األخيار من بِب إسرائيل 

نَػُتَك(فكيف حاؿ األشرار منهم ؟ نعوذ ِب من خبث اليهود !  نَػُتكَ  )ِإْف ِىَي ِإالَّ ِرتػْ :  ِرتػْ
من هللا ٲبتحن هبا  ابتبلءة الٍب حدثت ِبلٌرجفة إاٌل فتنة ك٧بنة ك   إلٲباهنم ، ما ىذه ا٢بادثامتحان

كهللا سبحانو كتعأب  )ُتِض   ِِبَا َمْن َتَشاُء(العباد ، فما ىو بغافل عن مشيئة ربٌو كفعلو كالغافلْب 
كالفساد  ٫براؼعادؿ كحكيم كيستحيل ُب حقو أف يضل أحدان من عباده إاٌل أف ٱبتار الضبلؿ كاال

ُ قُػُلوبَػُهْم﴾ بكامل إرادتو كلست ِبلظآب ٥بم  لنفسو  .ٓالصف/﴿رَػَلمَّا زَاُغوا َأزَاَغ اّللَّ
يهدم هللا من ٱبتار ا٥بداية كيطلبها لنفسو كلست ِب٤بانع ٥بم ُب توفيق   )َوتَػْهِدي َمْن َتَشاُء(

َر رَػهَ ، ُُالتغابن/﴿َوَمْن يُػْؤِمْن اِبّللَِّ يَػْهِد قَػْلَبُو﴾  ﴿يَػْهِدي ِبِو اّللَُّ َمْن ،  ّاألعلى/َدى﴾ ﴿الَِّذي َقدَّ
 ﴾  ،ٍىتىدىلاً كىمىٍن عىًلمى  ،ٍستػىٍرشىدى عىًلمى اً : )مىٍن ٓت غرر المم ،ُٔا٤بائدة/اتػََّبَع ِرْضَوانَُو ُسُبَ  السَّبلـِ

كالقائم علينا كليس لنا  أنت اي رب متوٕب أموران )أَْنَت َولِيػ َنا رَاْغِفْر لََنا َواْرَْحَْنا(، كىمىٍن ًإٍىتىدىل ٪بىىا(
، كقٌدـ ا٤بغفرة على الٌرٞبة ألٌف دفع ا٤بضرٌة رٞبنا برٞبت  الواسعةاالسيئات ك  غفر لنا مناغّبؾ ف

ُر اْلَغاِررِيَن(مقٌدـ على ٙبصيل ا٤بنفعة  أنت ربنا خّب من صفح كسَب كخّب من رحم  )َوأَْنَت َخيػْ
: )ًإف  الس فىوى خيليقي  عن اإلماـ الصادؽ )ع( . ُّٓآؿ عمراف/﴾ َوَمْن يَػْغِفُر الذ نُوَب ِإالَّ اّللَُّ ﴿كغفر 

: )الفتنة( -ٔ: رائدة .ِّٗ/ٕٓالبحار كىٱبىٍضىعي ًلمىٍن ىيوى فػىٍوقىوي( ،لىًئيمو يىٍستىًطيلي عىلىى مىٍن ىيوى ديكنىوي 
كنو صابرين من رهٌبم ٯبتاز  ابتبلءشأف كٌل فتنة أف يهدم هللا هبا من يدركوف طبيعتها على أهٌنا 

عارفْب ، كأف يضٌل هبا من ال يدركوف ىذه ا٢بقيقة كمن ٲبٌركف هبا غافلْب كٱبرجوف منها ضالْب ، 
 اختيار )وِإْختاَر ُمُوْسى( -ٕبنجاح.  بتبلءاالجتياز اكموسى )ع( يطلب من هللا العوف على 

ىم بعناية ككفاءة ختيار ادقيق ك  ختيارا٤بناصب ا٢بساسة ُب الٌدكلة كا٤بواقع ا٤بهمة ٯبب خضوعهم ال
بعض ا٤بواقف قد  -ٖمرئن على قدر ٘بربتو كمقدار خربتو ككفاءتو كنزاىتو. اكنزاىة ألٌف قيمة كٌل 

َلْو ِشْئَت َأْىَلْمتَػُهْم ِمْن قَػْبُ  )يتمٌُب اإلنساف فيها ا٤بوت كيكوف أىوف من ٙبٌمل مبلمة الٌناس 
َي(  . َوِإَيَّ
ًََُّ هِ خًَُُّْْٗد لََٕنَصً ًَكِِ خٓوَُِشِ بَِّٗد ىًَُْٗد بَُِْْيَ هَدٍَ ػٍََخزِِ ؤُِْٜرُ زِوِ َْٖٓ ؤََ٘دءُ ًَََلَْٔعِِ ًَِٔؼَطْ ًَخًْعُرْ َُنَد كِِ ىٍَِ﴿ - ٙ٘ٔ

 ﴾َِْ٘ءٍ كََٕإًَْعُسُيَد ٍََُِِِّّٖ َّعَّوٌَُٕ ًَُّاْظٌَُٕ خًََُّّدشَ ًَخٍََُِّّٖ ىُْْ زِأَّدظِنَد ُّآِْنٌَُٕ
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سى )ع( فكاف دعاؤه ٭بوذجان ألدب العبد الصاّب ُب حٌق الٌرب الٌرحيم ، أم كىذا من دعاء مو 
نْػَيا َحَسَنًة( السنة :)كحقق لنا  معُب كاسع لكٌل خّبك صبلح كٝباؿ يستحسنو ٓت َىِذِه الد 

من علم انفع كرزؽ كاسع كعيشو ىِبء كعمل صاّب كعرٌب  اإلنساف كيشمل خّب الٌدنيا كاآلخرة ،
سن كقعو كأثره ُب النفوس  ة()ابلسنعنها  حسنة كىي نعم اآلخرة ما  )َوٓت اآلِخَرِة(ألهنا ٩با ٰبي

: رجعنا ، أم تبنا كرجعنا إلي  من ٝبيع  ُىْداَ  )ِإاَّ ُىْدَا ِإلَْيَك(أعٌدىا هللا ألكليائو الصا٢بْب 
قاؿ هللا تعأب : أما  َشاُء()قَاَؿ َعَذاّب ُأِصيُب ِبِو َمْن أَ لتجأان إٔب ٞباؾ كطلبنا نصرت  اذنوبنا ك 

عذايب فأصيب بو من أشاء من عبادم ٩بن ىو متعرض ألسبابو كيستحقو من اجملرمْب كالعاصْب 
كأما رٞبٍب فقد عٌمت خلقي كلهم الرب كالفاجر ، كنسبة اإلصابة إٔب  )َوَرْْحَِِت َوِسَعْت ُك َّ َشْيٍء(

يغة ا٤باضي إيذاف أبف الرٞبة كتبها على نفسو العذاب بصيغة ا٤بضارع كنسبة السعة إٔب الرٞبة بص
فتسبق غضبو ، فينا٥با من رٞبة ال يدرؾ مداىا إاٌل هللا ألهٌنا أكسع من أف ٙبٌدىا حدكد ، كأم ٍا 

ًر ا١ٍبًنىاٍيىةً  ٍابي عىلىى قىدى  ْؤُتوَف الزََّكاَة()َرَسَأْكتُػبُػَها ِللَِّذيَن يَػتػَُّقوَف َويػُ كىا١بٍىزىٍاءي ًمٍن نػىٍفًس اٍلعىمىٍل.  ،اٍلعىذى
سأجعل كاجب ىذه الرٞبة خاصة ُب اآلخرة للخواص من الناس عند هللا ، كالٍب من صفاهتم 

على هنجو كيعطوف زكاة أموا٥بم ٤بستحقيها الواجبة كا٤بستحٌبة )مىٍن ًإتػ قىى هللاى  االستقامةيتقوف هللا ُب 
فزكاة العلم نشره كزكاة القدرة  (مهم وواسع: )لم  شيء زكاة حركي وللزكاة مفهـوكىقىٍاهي( 

  .اإلنصاؼ كزكاة ا١بماؿ العفاؼ كزكاة العْب النظر ِبلعربة كالغض عن الشهوات .. إْب
جاءت مطلقة كتعِب يؤمنوف بشموؿ اآلايت الٌدالٌة على  )َوالَِّذيَن ُىْم ِِبََيتَِنا يُػْؤِمُنوَف( )اآلَيت(

ىرة كالباطنة كُب األنفس كاآلفاؽ كُب الرسل كالرساالت كجود هللا ، كاآلايت اإلعجازية ا٣بارقة الظا
َوَلْو يُػَؤاِخُذ اّللَُّ النَّاَس ﴿كمعرفة معناىا كالعمل ٗبقتضاىا ىؤالء ىم أىل الرٞبة الٍب كتبها هللا ٥بم 

بادات كخٌص الزٌكاة من بْب الع -ٔرائدة .  ْٓفاطر/﴾ مبَا َكَسُبوا َما تَػَرَؾ َعَلى َظْهرَِىا ِمْن َدابَّةٍ 
  )عذاّب ... رْحِت( -ٕألهٌنا تقٌدـ اجملتمع كتقضي على الفقر كتزيد ُب الٌرزؽ كحصنه لؤلمواؿ . 

ٌف هللا سبحانو ٓب يشمل بِب إسرائيل ُب أكشف هللا عن حكم عاـ يقع على الٌناس ٝبيعان كىذا يدؿُّ 
وٓت بو عباده ، ىذا الٌدعاء بشكل خاص بل كضعهم ٝبيعان ٙبت ا٢بكم العاـ الذم أيخذ هللا 

إٔب أٌف العذاب ىو ا١بزاء ا٤برصود لبِب إسرائيل كأٌف  تقدمي العذاب على الّرْحة إشارة واضحة
 الٌرٞبة الٍب تنا٥بم ىي الٌرٞبة العامة الٍب تسع الوجود كٌلو !

ػِنًَْىُْْ كِِ خُعٌَََّْخشِ ًَخِٗجنَِِْ َّإُُُْٓىُْْ زِدَُْٔؼًُُْفِ ًََّنْيَدىُْْ  خٍََُِّّٖ َّعَّسِؼٌَُٕ خٌٍََُُُّٔ خُنَّسَِِّ خَُِِّّٕٓ خٍَُُِّ َّفًًَُِٗوُ ٌَْٓعٌُزدً﴿ - ٚ٘ٔ
زِوِ  خَُّعِِ ًَدَٗطْ ػََِْْيِْْ كَدٍََُِّّٖ آَٓنٌُخػَْٖ خُُْٔنٌَُِ ًَُّمَُِّ َُيُْْ خ٥َُِّّْسَدضِ ًَُّمَُُِّّ ػََِْْيِْْ خُْىَسَدجِػَ ١ًَََّغُ ػَنْيُْْ بَُِْٜىُْْ ًَخَٕؿٍَْٚ 

 ﴾ًَػًَََُّّهُ ًًَََُُٗٝهُ ًَخظَّسَؼٌُخ خُنٌََُّ خٍَُُِّ ؤٍَُِّٗ َٓؼَوُ ؤًَُُْحِيَ ىُْْ خُُْٔلِِْمٌَُٕ
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 )الرَُّسوَؿ(كال يبتدعوف ، كيستقيموف على هنج  )الَِّذيَن يَػتَِّبُعوَف(ىؤالء الذين تنا٥بم رٞبة هللا ىم 
﴿َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإالَّ َرْْحًَة تٌباع أعمى اكف دمحم ا٤بصطفى )ص( الشريعة الوسط عن إٲباف كعلم د

)النَّيبَّ ،  ٕٖص/﴿ِإْف ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِمَي﴾ ، كرسالتو العا٤بية )القرآف(  َُٕاألنبياء/ِلْلَعاَلِمَي﴾ 
) ُلو ِمْن ﴿َوَما ُكنْ الذم ال يقرأ كال يكتب كبقي على ا٢بالة الٍب كلدتو هبا أٌمو كقولو  األُمِّيَّ َت تَػتػْ

، كاألمية كصف خاص بو ْٖالعنكبوت/قَػْبِلِو ِمْن ِكَتاٍب َوال ََّتُط ُو بَِيِميِنَك ِإذًا الْراَتَب اْلُمْبِطُلوَف﴾ 
)ص( من دكف األنبياء كىي آية من آايتو ، إشعاران من ىذه األمية إنطلق برسالة عا٤بية عالية 

﴿َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإالَّ َكارًَّة ِللنَّاِس﴾ ىذه األرض  ا٤بضامْب كخاٛبية لتكوف دستور اإلنساف على
، كمن ىذه األمية أخرج  ُٗاألنعاـ/﴾ َوُأوِحَي ِإَِلَّ َىَذا اْلُقْرآُف ألُنِذرَُكْم ِبِو َوَمْن بَػَلغَ ﴿، ِٖسبأ/

ستدؿ الناس من الظلمات إٔب النور كمن ا٥بول إٔب ا٥بدل ، إلسعاد البشرية ُب الٌدنيا كاآلخرة ، كن
-ّالنجم/﴿َوَما يَػْنِطُق َعْن اْْلََوى ، ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى﴾ على ذل  إرتباطو ا٤بباشر ِب تعأب 

ىناؾ ركايتاف  )النَّيب  األُّمي(، كقد كصفو هللا على كل من أدركو من بِب إسرائيل كجوب إتباعو . ْ
ـٌ ا لقرل )مكة( كليس الذم ٓب يدرس كٓب يقرأ كٓب عن أىل البيت )ع( : تفسّب األٌمي منسوب إٔب أ

يكتب كٯبيب صاحب تفسّب األمثل إٌف إحدل الركايتْب )مرفوعة( كسندىا يفقد القيمة، كالركاية 
ُلو َعَلْيِهْم آََيتِِو َويُػزَكِّيِهْم ﴿األخرل ضعيفة السند ألهٌنا منقولة عن شخصو ٦بهوؿ . كقولو  يَػتػْ

، قالوا كاف النيب )ص( يتلوا القرآف على الٌناس على شيءو  ِا١بمعة/﴾ الِْْمَمةَ َويُػَعلُِّمُهْم اْلِمَتاَب وَ 
مكتوب كىذا خطأ ألٌف التبلكة تطلق على ما ىو مكتوب كتطلق على ما ىو ٧بفوظ عن ظهر 

 قلب. 
ْورَاِة )الَِّذي ٖمَُِدونَُو َمْمُتواًب ِعْنَدُىْم ٓت التػَّ : الصحيح األٌمي الذم ال يقرأ كال يكتب.  إذف

: لفظه يوان٘ب معناه البشارة ، ٩با يذكر  اإِلِّمي ِ : كلمة عربانية ٗبعُب الشريعة ، التػَّْورَاِة  َواإِلِّميِ (
تباعو كفاءن لدينهم كإٲباهنم أىل الكتاب أف موسى كعيسى )ع( بشركا أ٩بهم ببعثو )ص( كأمركىم ِب

ل التحريف ، كيكشف للناس ما قاـ بو ، الذم ٯبدكنو موصوفان عندىم ُب الٌتوراة كاإل٪بيل قب
أم أيمرىم ِب٢بق ،  )أيَُْمُرُىْم اِبْلَمْعُروِؼ(علماؤىم من إخفاء ىذه ا٢بقيقة ٤بصاّب زىيدة فالويل ٥بم 

أيمرىم بكل شيء يستحسنو الٌشرع كيفضلو طبع اإلنساف ا٤بؤمن كينسجم مع فطرتو السليمة 
َهاُىْم َعْن اْلُمنَمِر( شيء قبيح هنى عنو الٌشرع كتكرىو الٌنفس ا٤بؤمنة كترفضو الفطرة كىو كلًٌ  )َويَػنػْ

ـُ َعَلْيِهْم اْْلََباِئَث(السليمة .  كيبيح ٥بم كل الطيبات من ا٤بآكل  )َوٗمُِ   َْلُْم الطَّيَِّباِت َوُٗمَرِّ
ئة كا٤بشارب كالشهوات ا٢بسنة كاللذائذ ا٤بفيدة الصا٢بة كٰبـر عليهم كل ا٣ببائث كالقبائح السي

الضارة ُب القوؿ كالعمل الٍب أحٌلوىا ميبلن مع أىوائهم ، فكل مفيد طيب فهو حبلؿ ككل ضار 
ُهْم ِإْصَرُىْم( ِإْصَرُىمْ خبيث فهو ٧بـر )كىذه قاعدة كلية(  : ثقلهم ، كناية عن  )َوَيَضُع َعنػْ
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كقتل النفس ُب التكاليف الثقيلة عليهم، ٱبلصهم من التكاليف الصعبة الشاقة الٍب تشبو األغبلؿ  
التوبة كالقصاص من القاتل عمدان أك خطأن كقطع موضع النجاسة .. إْب ٩بٌا تكٌلفو علماؤىم 

﴿يُرِيُد اّللَُّ ِبُمْم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُمْم اْلُعْسَر﴾ كأحبارىم كرىباهنم من األحكاـ ا٤ببتدعة ا٤بشبوىة 
: القيود من ا١بهل كالتعصب كالتكرب كالظلم  اأَلْغبلؿَ  ْيِهْم()َواأَلْغبلَؿ الَِِّت َكاَنْت َعلَ ،  ُٖٓالبقرة/

كالفساد الٍب كانت تكٌبل عقو٥بم كأفكارىم كتثقل عليهم .. عاقب هللا اليهود لعصياهنم كٛبردىم 
كسوء أعما٥بم بتكاليف شاقة ىي بصعوبتها الٍب يقيد هبا اإلنساف اجملـر أك ا٤بتهم ِبإلجراـ ، كأيٌب 

يِن ِمْن ﴿ع تل  األغبلؿ الثقيلة كالقيود الشاقة عن قومو دمحم )ص( يرف َوَما َجَعَ  َعَلْيُمْم ٓت الدِّ
تيكيٍم ًِبلش رً  عن النيب )ص(،  ٖٕا٢بج/﴾ َحَرٍج ِملََّة أَبِيُمْم ِإبْػَراِىيمَ   . يٍػعىًة الس ٍهلىًة الس ٍمحىًة(: )ًجئػٍ

ًة()أحب  األدايف إٔب هللًا ا٢بىنفٌيًة عن النيب )ص(  ىذه  -ٔ:  رائدة، ِٖٗكنز العماؿ خرب  الس ٍمحى
اآلية تلخص اإلسبلـ أنو دين هللا دين ا٢بياة لسعادة اإلنساف كتنمية حياتو ، فأينما يوجد ا٣بّب 
كا٤بنفعة كا٤بصلحة فهناؾ دين هللا كشريعتو كمبادئو كقيمو ، كأينما ٘بد الشٌر كا٤بضاٌر كا٤بفاسد ُب 

)رَالَِّذيَن سم الٌدين كفساده إبسم ا٤بسلمْب كاإلسبلـ منها برمء ! رة ِبببلد ا٤بسلمْب فهناؾ ٘با
أم عظموه كساندكه ككقركه كأعانوه على  )َوَعزَُّروُه(فالذين صدقوا ٗبحمد )ص(  آَمُنوا ِبِو َوَعزَُّروُه(

 على قول الشر كأعداء اإلسبلـ )َوَنَصُروُه(نشر اإلسبلـ كمنعوا عنو أعداءه ككقوه أبنفسهم 
)َواتػَّبَػُعوا الن وَر الَِّذي ِبللساف كالسناف، كجعلوا كلمة اإلسبلـ ىي العليا ككلمة أعدائو ىي السفلى 

تبعوا قرآنو ا٤بنّب ا٥بادم كسنة نبيو الصحيحة الٍب ال تتعارض مع القرآف ، كٮبا الٌنور اك  أُنِزَؿ َمَعُو(
)ُأْولَِئَك ُىْم ِبلٌنور ُب أمور دنياىم  ُب القلوب يهتدم هبما الٌناس ُب أمور الٌدين كما يهتدكف

 -ٕالفائزكف كالداخلوف ُب ظل رٞبة هللا ُب الدنيا كاآلخرة يـو ال ظٌل إاٌل ظلو .  اْلُمْفِلُحوَف(
سلوب الذم يتبلءـ األ اختياراإلنساف حره ُب آرائو كقناعاتو كُب  )َواأَلْغبلَؿ الَِِّت َكاَنْت َعَلْيِهْم(

أف تنتهي حريتو عند حٌرية اآلخرين كمصلحتهم كال تتعارض مع حرية اآلخرين ، معو ُب ا٢بياة على 
: ٓت غرر الممعتداء على حرٌية اآلخرين فبلبٌد من هتذيبها، ألٌف ا٢بٌرية ا٣باصة ٙبمل ُب طبيعتها اال

َ  ِلْلِعْتِق، َوَمْن َقصََّر َعْن ُأُصُوِؿ ) ـَ ِبَشَرْاِئِط اْلُّرِيَِّة ُأىِّ  -ٖ(. اْلُّرِيَِة ُأِعْيَد ِإىَل الرِّؽِ َمْن قَْا
الر سيوؿي أعلى من الن يب   كأفضل كمعناه أكسع لذا قٌدمو ، كالٌرسوؿ صاحب رسالة  )الرَُّسوَؿ النَّيبَّ(

 كتبليغها ، كالٌنيبُّ ينبأ بوحي بتبليغ الٌرسالة، فكلُّ رسوؿو نيب كلكن ليس كلُّ نيبٌو رسوالن.
ُّمِِْ ًَُِّْٔطُ كَأِٓنٌُخ زِدَُِّوِ ُّّيَد خُنَّدُْ بِِِّٗ ٌٍََُُٔ خَُِّوِ بٌَُُِْْْْ ـَِْٔؼدً خٍَُُِّ َُوُ ُِْٓيُ خٌَََُّٕٔخضِ ًَخََِْٕٞ ٙ بَُِوَ بَِّٙ ىٌَُ هَُْ َّد ؤَ﴿ - ٛ٘ٔ

 ﴾ٌُْْ ظَيْعًًًٌَََََُُُِٕٔوِ خُنَّسِِِّ خُِِِّّٕٓ خٍَُُِّ ُّآُِْٖ زِدَُِّوِ ًًَََِِٔدظِوِ ًَخظَّسِؼٌُهُ َُؼََِّ
كانت رساالت السماء قبل الرسالة ا٣باٛبة رساالت ٧بٌلية قومية ٧بدكدة بفَبة من الٌزماف ، أٌما 

: ا٣بطاب لكل الناس ُب أم زماف املعىن متداد الٌزماف . االرسالة النيب )ص( فهي رسالة ٩بتٌدة مع 
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اًب كالرسالة األخّبة اإلسبلمية القٌيمة ستثناء ، إنو الرسوؿ ا٣باكمكاف لكل أىل األرض ٝبيعان ببل 
ا٤برنة كاليسّبة كا٤بنقذة كتٌتفق مع الفطرة اإلنسانية ، كىي الشاملة الكاملة ا٤بتناسبة لكل األجياؿ 

ستثناء ، إهٌنا رسالة عا٤بية عالية ا٤بضامْب ، إهٌنا رسالة العقل العمـو رسالتو )ص( ١بميع ا٣بلق ببل 
اإلنسانية ا٤بستقيمة ، كتنهى عن ا١بٌهل أبنواعو كتنهى عن الٌتقليد األعمى ،  كالعلم كاإلٲباف كا٢بياة

﴿َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإالَّ َرْْحًَة ِلْلَعاَلِمَي﴾ كأنو )ص( رٞبة مهداة للناس ٝبيعان ، فالرسوؿ عا٤بي 
، كا٤برسل ٕٖص/اَلِمَي﴾ ﴿ِإْف ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر ِلْلعَ ، كالرسالة اإلسبلمية )القرآف( عا٤بية  َُٕاألنبياء/

عا٤بي )رب العا٤بْب( فإذا كاف ا٤بنهج اإل٥بي عا٤بيان فعلينا أف يكوف فهمنا لو عا٤بيان ككعينا لو عا٤بيان 
﴿تَػَباَرَؾ الَِّذي نَػزََّؿ اْلُفْرقَاَف َعَلى َعْبِدِه لَِيُموَف ِلْلَعاَلِمَي كتعاملنا معو عا٤بيان كتبليغنا لو عا٤بيان 

فإذا كانت رسالة هللا ١بميع نواحي ا٢بياة ،  )الَِّذي َلُو ُمْلُك السََّمَواِت َواأَلْرِض(، ُالفرقاف/ َنِذيرًا﴾
)ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو ُٗمِْي كما ا٢بياة كاألحياء كٝبيع الكائنات إاٌل مل   خالقها كا٤بشرع الوحيد ٥با 

اإلحياء كاإلفناء ، فا٥بدل حياة كالضبللة  ال رب كال معبود سواه فهو اإللو القادر على َوُٙمِيُت(
فصدقوا  )َرآِمُنوا اِبّللَِّ َوَرُسوِلِو( ِْاألنفاؿ/﴾ اْسَتِجيُبوا ّلِلَِّ َوِللرَُّسوِؿ ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُٗمِْييُممْ ﴿موت 

 .آبايت هللا كرسولو ا٤ببعوث إٔب الناس كافة
يِّ الَِّذي يُػْؤِمُن اِبّللَِّ  آمنوا ِبلنيب األمي صاحب ا٤بعجزات كا٤بؤيد من رب   وََكِلَماتِِو()النَّيبِّ األُمِّ

أم ا٤بصدؽ )وََكِلَماتِِو( الذم ال يقرأ كال يكتب )كأعطي جوامع الكلم(  )األُّمّي(السماكات 
ِبلكتب الٍب أنز٥با هللا عليو كعلى األنبياء الذين سبقوه أم يؤمن بتوحيد هللا ككلماتو التشريعية الٍب 

)َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّمْم ا ٥بداية خلقو ، ككلماتو التكوينية الٍب ىي مظهر قدرتو كإرادتو كحكمتو أنز٥ب
َلَقْد َكاَف َلُمْم ٓت ﴿قتدكا بو رجاء ىدايتكم إٔب خّب الدنيا كاآلخرة اسلكوا طريقو ك ا تَػْهَتُدوَف(

()النَّ  -ٔرائدة . ُِاألحزاب/﴾ َرُسوِؿ اّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  الذم ال يقرأ كال يكتب ، ككونو  يبَّ األُمِّيَّ
أميان من ٝبلة معجزاتو فإنو )ص( لو كاف ٰبسن ا٣بط كالقراءة لصار متهمان أبنو رٗبا طالع ُب كتب 
األكلْب كاآلخرين فحصل ىذه العلـو ، بينما أتى )ص( هبذا القرآف الذم فيو تبياف لكل شيء من 

الٌدين اإلسبلمي يعلن  -ٕنٌو كحيه يوحى إليو من السماء. غّب تعلم كاف ذل  معجزة ِبىرة إ
حقيقتو دائمان إنٌو ليس ٦بٌرد عقيدة ُب الٌضمّب كليس ٦بٌرد شعائر تؤٌدل ُب ا٤بساجد ٗبعزؿ عن 

تٌباع الكامل ٤بنهج الٌرسوؿ )ص( الذم ىو منهج حياة ُب كٌل شؤكف الٌتقٌدـ كالتطٌور ، إ٭ٌبا ىو اال
 البعيد . ا٢بياة كبغّبه الضبلؿ

 ﴾ًَِْٖٓ هٌَِّْ ٌََُٓٔ ؤَُّٓصٌ َّيًًَُْٕ زِدُْمَنِّ ًَزِوِ َّؼًٌَُُِْٕ﴿ - ٜ٘ٔ
)أمٌَّة( ٓب يصب كل أتباع موسى )ع( فكاف من بِب إسرائيل  ٫براؼإنصافان للحق يعلن القرآف أف اال

ا٢بق  ٝباعة قليلة من خواصهم مستقيموف على شريعة هللا يهدكف الناس كيرشدكهنم ِب٢بق كإٔب
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كىم أقٌلية ،كِب٢بق يعدلوف ُب حكمهم بشريعتهم ا٤بوسوية ا٤بستقيمة دكف غّبىا  )َوِبِو يَػْعِدُلوَف(
صا٢بة غّب موافقة على أعماؿ األكثرية كإذا حكموا بْب الناس فبل يتبعوف ىولن كال أيخذكف رشىن 

بلـ مثل عبد هللا بن كىم بعض علماء اليهود كقد دخل منهم ُب اإلس،كال أيكلوف سحتان كحرامان 
ُهْم أَِئمًَّة يَػْهُدوَف َبَِْمِرَا َلمَّا َصبَػُروا وََكانُوا ِِبََيتَِنا يُوِقُنوفَ ﴿سبلـ كقولو   ِْالسجدة/﴾ َوَجَعْلَنا ِمنػْ

ُلونَُو َحقَّ ِتبلَوتِِو﴾ ككقولو ، َناُىْم اْلِمَتاَب يَػتػْ اِب أُمٌَّة ﴿ِمْن َأْىِ  اْلِمتَ كقولو ، ُُِالبقرة/﴿الَِّذيَن آتَػيػْ
ُلوَف آََيِت اّللَِّ آَاَء اللَّْيِ  َوُىْم َيْسُجُدوَف﴾  . كىذه قاعدة عامة بل ىي  ُُّآؿ عمراف/قَاِئَمٌة يَػتػْ

 ٕالرعد/﴿َوِلُم ِّ قَػْوـٍ َىاٍد﴾ من سنن هللا الثابتة ُب خلقو كليست خاصة ُب قـو موسى )ع( كقولو 
﴾ َوِِمَّْن َخَلْقَنا أُمٌَّة يَػْهُدوَف اِبْلَقِّ َوِبِو يَػْعِدُلوفَ ﴿، ِْفاطر/﴾ ِذيرٌ َوِإْف ِمْن ُأمٍَّة ِإالَّ خبل ِريَها نَ ﴿،

 . ُُٖاألعراؼ/
فََٕطْ ِٓنْوُ َٝدىَ خُْمَفََُ كَدْٗسًََه٥ََّؼْنَدىُْْ خؼْنَعَِْ ػََُْٙشَ ؤَْٔسَد٤دً ؤَُٓٔدً ًَؤًَْلَْْنَد بََُِ ٌََُٓٔ بٌِْ خْٔعَْٕوَدهُ هٌَُْٓوُ ؤَْٕ خ٠ُِْذ زِؼَ﴿ - ٓٙٔ

ََُّْٖٔ ًَخٌٍََُِّْٕ ًٌُُِخ ِْٖٓ ٤َِّْسَدضِ َٓد خؼْنَعَد ػََُْٙشَ ػَْْندً هًَْ ػََِِْ ًَُُّ ؤَُٗدٍْ ََُْٓٙزَيُْْ ًَظََِِّْنَد ػََِْْيِْْ خُْـََٔدَّ ًَؤََُّْٗنَد ػََِْْيِْْ خ

 ﴾ََََِٕهْنَدًُْْ ًََٓد ظٌَََُِٔٗد ًٌََُِْٖ ًَدٌُٗخ ؤَٗلَُٕيُْْ َّظٌُِِْٔ
كفرقنا بِب إسرائيل إٔب املعىن : يستعرض القرآف ىنا بعض النعم اإل٥بية ا٤بتوالية على بِب إسرائيل . 

قبيلة ٲبتاز كلٌّ منهم بنظاـو خاص ُب معيشتهم  ثنٍب عشرةافجعلناىم  اثْػنَػَِتْ َعْشَرَة َأْسَباطًا ُأَِماً()
 ذرية كثّبة ، لّبجع أمر كل سبط أم ثِب عشر كلدان من يعقوب كلكٌل كاحدو اكبعض شؤكهنم ، من 

حفيد أك قبيلة إٔب رئيسو ليخف أمرىم على موسى كلئبل يتحاسدكا كال يعتدم بعضهم على بعض 
يتنازعوا كيقتتلوا على ا٤باء كجعل لكل سبط نقيبان  ثنٍب عشرة عينان لئبلافيقع ا٥برج ، ك٥بذا فٌجر ٥بم 

  .)قائدان( يدير أمورىم
هُ  َنا كثّبة  نسل كل سبط صار ٝباعة )ُأَِماً(،  ُِا٤بائدة/ْم اثْػَِنْ َعَشَر نَِقيبًا﴾ ﴿َوبَػَعثْػَنا ِمنػْ )َوَأْوَحيػْ

( طلبوا منو ِإْذ اْسَتْسَقاُه قَػْوُموُ )كحْب إستؤب عليهم العطش ُب التيو  ِإىَل ُموَسى ِإْذ اْسَتْسَقاُه قَػْوُمُو(
نفجرت ا )رَانْػَبَجَسْت ِمْنُو اثْػنَػَتا َعْشَرَة َعْيناً(ففعل  الََْجَر( ِبَعَصاؾَ  )َأْف اْضِربأف يسقيهم ا٤باء 

بتداء قليبلن اال ُب ثنتا عشرة عينان من ا٤باء العذب بعدد األسباط ، ككاف ٱبرج من ا٢بجرامن ا٢بجر 
نبجاس كخركج ، معُب االٓٙسورة البقرة/نفجار كما ُب نبجاس كاالجتمع فيو صفة االاٍب يتسع ف

قد عرؼ كل سبط  )َقْد َعِلَم ُك   ُأَاٍس َمْشَربَػُهْم(بكثرة  خركجو نفجارلة ، كاالا٤باء ا١بارم بق
ـَ( َعَلْيِهمْ  )َوظَلَّْلَناعينهم ا٣باصة هبم حٌب ال يشتبو بعضهم على بعض )َمْشَربَػُهْم( كٝباعتو   اْلَغَما

لشمس ُب النهار كجعلنا السحاب ظبلن ٥بم تسّب ُب التيو بسّبىم كتسكن إبقامتهم لتقيهم حر ا
كىو فاكهة ذات طعم كالعسل  )اْلَمنَّ(بطعاـ شهي  كأكرمناىم )َوأَنَزْلَنا َعَلْيِهْم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى(

 فيأكلوف طائر لذيذ اللحم يسمى السما٘ب )َوالسَّْلَوى(تسقط على الشجر ٯبمعونو كأيكلونو 
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٩با أنعم هللا عليكم فكفركا بكٌل ىذه الٌنعم  َناُكْم(َرزَقػْ  َما طَيَِّباتِ  ِمنْ  )ُكُلوا جهد دكف من كيشربوف
ستكبارىم كما ضٌركان ِب )َوَما ظََلُموَا( الٌنقم الٌنعم تضرٌه كالذم ال تنفعو ،ٌٍب حرمهم هللا منها

تنفعو  عنهم كعن العا٤بْب كال فا غِب كضبل٥بم فلم يقٌدركا ىذه النعم ا١بليلة كٓب يشكركا ا٤بنعم،
أنفسهم  ظلموا بل َيْظِلُموَف( أَنُفَسُهمْ  َكانُوا )َوَلِمنْ  تضرٌه معصية من عصاه و كالمن أطاع طاعة

نٍػيىاٍ  ُبٍ  كالظٍُّلمي  ، أظلم لغّبه كاف ظلم نفسو كمن كاإلنكار هبذا ا١بحود كأضركىا  اآلًخرىةً  ُبٍ  ظيليمىٍاته  الدُّ
ٍ  ايىٍ ) :ٓت الديث القدسي، ُالطبلؽ/نَػْفَسُو﴾  ظََلمَ  رَػَقدْ  اّللَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  ﴿َوَمنْ   حىر ٍمتي  ًعبىٍاًدم ًإٌ٘بً
نىكيٍم ٧بيىر مىان فىبلى  كىجىعىٍلتيوي  نػىٍفًسي عىلىى الظٍُّلمى   ًلمىنٍ  : )عىًجٍبتي ٓت غرر المم، ُٔ/َُا٤براغي (تىظىالىميوياٍ  بػىيػٍ

 على غلب كقد أنثى أـ كاف ذكران  لولدا كلد :السبط -ٔ رائدة:غىيػٍرىهي!(.  يػيٍنًصفي  كىٍيفى  يىٍظًلمي نػىٍفسىوي 
 َعَشرَ  ﴿اثْػَِنْ  )ع( كاف ٤بوسى -ٕأك القبيلة.  الفرقة كا٤براد بو ىنا ، ا٢بفيد للذكر مقابل البنت كلد

قريش.  من كٌلهم إمامان  عشر ثناا )ص( ٌمد ككاف حواراين، عشر ثناا لعيسى ككاف ، ُِا٤بائدة/ نَِقيبًا﴾
 الببلء العصٌي الذم بل ينفعها الٌرعاية ا٣باصة ال تنفعها االستقامةك  دلالطبيعة العصية على ا٥ب-ٖ

 فهو نفسو ظلم من -ٗ !الطّباع( قدر على )الببلء يثبت أفٌ  كىذا مع طبيعتها العصية يتناسب
 تل  ِب٣بواتيم، متعلقة كاألمور ! ا٤بضرٌة عاقبتو كتكوف ا٤بنفعة صورة ُب لو يتجٌلى إذ ٥با ظآبه  أنٌو ٯبهل
 تتوقاىا. أف البشرية كٯبب تعيها لكي القرآف عليها يرٌكز ٢بقيقةا

ًخً َٗـْلُِْ ٌَُُْْ ًَبٌِْ هََِْ َُيُْْ خٌُْٔنٌُخ ىٍَِهِ خُْوََُّْصَ ًًٌَُُِخ ِٓنْيَد لَْْػُ ِ٘حْعُْْ ًَهٌٌُُُخ ل٥َِّصٌ ًَخيْوٌُُِخ خُْسَدذَ ُٔفَّ﴿ - ٔٙٔ

 ﴾و٥َِْحَدظٌُِْْ َٔنًَُِّّ خُُْٔمِْٕنِنيَ
)اْسُمُنوا إذكركا إذ قلنا ألسبلفهم على لساف نبٌيهم يوشع بن نوف حْب خرجوا من عقوبة التيو ، ك 

بيت ا٤بقدس ككلوا من خّباتو من أم مكاف شئتم ، الذم رفض آِبؤكم دخولو ُب  ( أمَىِذِه اْلَقْريَةَ 
كقولوا حْب  طٌَّة()َوُقوُلوا حِ عهد موسى، ال ييعٌْب القرآف إسم القرية ألنو ليس ا٤بغزل ذكرىا 

ستغفار لتزكية ابتهاؿ ك اغفرىا ٖبضوع كدعاء ك ادخولكم اي هللا حٌط عٌنا ذنوبنا أم ٘باكز عنها ك 
بػ رى عىلىٍيًو كىضىعىوي )عن النيب )ص( نفوسهم،  )َواْدُخُلوا  َُِ/ٕٓالبحار (كمىٍن تػىوىٍاضىعى ً رىفػىعىوي ، كىمىٍن تىكى

إف فعلتم  ،بى ا٤بسجد تواضعان كخشوعان  تعأب أك منحنْب  شكران اٍدخيليوا ِبى  اْلَباَب ُسجَّدًا(
سنزيد من أحسن  )َسَنزِيُد اْلُمْحِسِنَي(نزيل عنكم الذنوب السالفة  )نَػْغِفْر َلُمْم َخِطيَئاِتُمْم(ذل  

 ستقاـ على أمر هللا كطاعتو فوؽ الغفراف دخوؿ ا١بناف .اعملو منكم ك 
 ﴾ٌََُِِّٕٖٔ ظٌََُِٔخ ِٓنْيُْْ هًٌَْٙ ؿََُْْ خٍَُُِّ هََِْ َُيُْْ كَإَََِْْٔنَد ػََِْْيِْْ َِـّْخً ِْٖٓ خََُّٕٔدءِ زَِٔد ًَدٌُٗخ َّظْكَسًٍَََّ خٍَُِّ﴿ -ٕٙٔ

َر الَِّذي ِقيَ  َْلُمْ )ستغفار كطلب العفو بقوؿ فغٌّب الظا٤بوف منهم اال خالفوا األمر ٨بالفة اتمة ، ( َغيػْ
قالوا كبلمان ال يليق ٗبوسى كال ِب بل يكشف عن خبث نفوسهم ! ككبلـ ا٤برء ك٘باكزكا قوؿ هللا ف

حنطة كبدؿ أف  )ِحطٌَّة(عنواف عقلو كيكشف عن أصلو ، كاإلانء ينضح ٗبا فيو ، حيث قالوا بدؿ 
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تيو ، دخلوا يزحفوف على أدِبرىم يدخلوا ساجدين شاكرين خشوعان  على إخراجهم من عقوبة ال
كامر هللا ، كىكذا الطباع اللئيمة كالنفوس ا٤بريضة ا٤بملوءة خبثان تردُّ اإلحساف ِبإلساءة ! ستهزاء أبا

عذاِبن من السماء  )رِْجزًا(فأرسلنا عليهم  )رََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِْجزًا ِمْن السََّماِء مبَا َكانُوا َيْظِلُموَف(
هم ، فكاف عقاهبم على قدر جنايتهم ، تضطرب لو القلوب كاألكضاع العامة ٗبا يتناسب مع ظلم

اآلية تعٌلمنا أٌف رائدة : فالسماء الٍب كانت تتنزؿ منها الرٞبة عليهم صارت تصب عليهم النقم ! 
هللا يعاقب األيمم على ذنوهبا ُب الٌدنيا قبل اآلخرة ، كأف نتجٌنب الظلم كالفسق ألهٌنما ا٣بركج عن 

َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري ﴿،  ُٕا١بن/﴾ ِر رَبِِّو َيْسُلْمُو َعَذااًب َصَعداً َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذكْ ﴿سنن هللا 
 : الٌضيق ا٤بعنوم )الكآبة( كالعذاب الٌنفسي . الضنك،  ُِْطو/﴾ رَِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َضنماً 

كِِ خَُّٕسْطِ بٌِْ ظَإْظِْيِْْ لِْعَدُٗيُْْ ٌََّّْ َٔسْعِيِْْ َُُّ٘ػدً ًٌَََّّْ  ًَخْٔإَُْيُْْ ػَْٖ خُْوََُّْصِ خَُّعِِ ًَدَٗطْ لَد٠َُِشَ خُْسَمُِْ بٌِْ َّؼًًَُْٕ﴿ -ٖٙٔ

 ﴾ٙ َّْٕسِعٌَُٕ ٙ ظَإْظِْيِْْ ًٍََُِيَ َٗسٌُِْىُْْ زَِٔد ًَدٌُٗخ َّلُْٕوٌَُٕ
على  ِر(اْلَقْريَِة الَِِّت َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبحْ سأؿ )اي دمحم )ص( اليهود يذكرىم أبسبلفهم( عن أمر )اك 

صطادكا يـو السبت بعد أف هنوا عنو ؟ أٓب ٲبسخهم هللا اشاطئ البحر ماذا حٌل هبم ٤با عصوا هللا ك 
صطيادىم اإذا يتعدكف حدكد هللا كيتجاكزكف أكامره كىو  )ِإْذ يَػْعُدوَف ٓت السَّْبِت(قردة كخنازير ؟ 
حْب كانت ا٢بيتاف )األ٠باؾ الكبّبة( أتتيهم  رَّعاً()ِإْذ ََتْتِيِهْم ِحيَتانُػُهْم يَػْوـَ َسْبِتِهْم شُ يـو السبت 

رافعة رؤسها كطافية كظاىرة على كجو ا٤باء كلكنها ٧برمة عليهم صيدىا  ُشرَّعاً()يـو السبت كثّبة 
كُب سائر األايـ الٍب أبيح ٥بم الٌصيد فيها ال أتتيهم بل  )َويَػْوـَ ال َيْسِبُتوَف ال ََتْتِيِهْم(ُب ىذا اليـو 

ُلوُىْم مبَا َكانُوا يَػْفُسُقوَف( عنهم  تغيب ُلوُىْم  )َكَذِلَك نَػبػْ عجيب كفظيع  متحاف: ٬بتربىم ِبنَػبػْ
سهم الصعبة ا٤بعقدة بسبب فسقهم ككاضحةه يدي هللا فيو، ككاف ىذا الببلء الصعب على قدر نفو 

 .نتهاكهم حرمات هللااك 
! )اْلَببَلُء َعَلى َقَدِر الطَّباِْع(ع فيكوف تتناسب مع الطبا  بتبلءاال: أف سنة وىمذا نستنتج من ذلك

ككلما كانت الطباع شديدة يكوف الببلء بقدرىا ، ككلما شٌفٍت الطبائع رؽ الببلء كخف! كىذه 
فتوصل ٝباعة منهم إٔب حيلة شرعية ٰبلٌلوف هبا رائدة : قاعدة كسٌنة عامة تشمل الفرد كاجملتمع . 

فذ األ٠باؾ فيها كٙببس ُب أحواض تتٌصل ِب٤باء كال تستطيع ما حٌرـ هللا ، فحفركا سواقي ماء تن
حتياؿ ُب الٌدين كحٌذرىم من ا٣بركج فيصطادكهنا يـو األحد ، فأنكركا عليهم ٝباعتهم عن ىذا اال

يتحٌدث عن مساكئ ا٢بيل الشرعية: واإلماـ)ع( ، ٙ٘ٔخطبةوٓت هنج الببلغة سوء العاقبة فلم يٌتعظوا، 
اًذبىًة كىاىألىٍىوىاًء اىلس اًىيىًة فػىيىٍستىًحلُّوفى اى٣بٍىٍمرى ًِبلن ًبيًذ كى اىلسٍُّحتى  )...كىيىٍستىًحلُّويفى  حىرىامىوي ًِبلشُّبػيهىاًت اىٍلكى

 ًِب٥ٍبىًدي ًة كى اىلٌرِبى ًِبٍلبػىٍيًع(.
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ؼٍَِّزُيُْْ ػٍََخزدً ًًَِّ٘خً هَدٌُُخ َٓؼٍََِْشً بََُِ ََزٌُِّْْ ًََُؼََِّيُْْ ًَبٌِْ هَدَُطْ ؤَُّٓصٌ ِٓنْيُْْ َُِْ ظَؼِظٌَُٕ هٌَْٓدً خَُِّوُ ُٓيٌُِِْيُْْ ؤًَْ ُٓ﴿ -ٗٙٔ

 ﴾َّعَّوٌَُٕ
حتالوا ارتكبت اظور ، ك انقسم اإلسرائيليوف ُب صيد ا٢بيتاف يـو السبت ثبلث فرؽ فرقة عصت ك ا

 صطياد السم  يـو السبت كىم األكثرية كفرقة )عارضت( كأمرت ِب٤بعركؼ كهنت عناعلى 
: )اٍلعىٍاًملي ًِبلظٍُّلًم  عن اإلماـ علي )ع(عتزلتهم كىم األقلية ، كفرقة سكتت فلم تفعل كٓب تنو ، اا٤بنكر ك 

ٍاءي ثىبلىثىة(  كالسكوت عنو عبلمة الٌرضى ، كقالت  ُِّ/ٕٓالبحاركىاٍلميًعٍْبي عىلىٍيًو كىالر ٍاًضٍي ًبًو شيرىكى
بُػُهْم وا عن ا٤بنكر ا١بماعة الساكتة للجماعة ا٤بعارضة الذين هن ُ ُمْهِلُمُهْم َأْو ُمَعذِّ )َلَ َتِعُظوَف قَػْوماً اّللَّ

ستحقوا العقوبة آب تنهوف ىؤالء العصاة الذين ال ينتهوف عن ا٤بنكر كقد علمتم أهنم  َعَذااًب َشِديدًا(
)قَاُلوا م إايىم ا٤بهلكة من هللا ُب الٌدنيا أك معذهبم عذاِبن شديدان ُب اآلخرة ، فبل فائدة من هنيك

قاؿ ا٤بعارضوف الٌناىوف عن ا٤بنكر اآلمركف ِب٤بعركؼ ، إ٭با نعظهم لنعذر عند هللا  َمْعِذرًَة ِإىَل رَبُِّمْم(
كإان كارىوف ٤با  ٓٓالذارايت/﴿َوذَكِّْر رَِإفَّ الذِّْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِنَي﴾ بقيامنا بواجب النصح كالتذكّب 

كلعٌلهم يٌتعظوف كيٌتقوف هللا  )َوَلَعلَُّهْم يَػتػَُّقوَف( ـز ُب إبراء ذٌمتنا ُب الوعظيفعلوف كنبذؿ ا١بهد البل
كٱبافونو ، كنرجو أف يرتدعوا عن غيهم كينتفعوا ِبألمر ِب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ، إذ ٫بن ٓب 

 بَػْعدَ  ُحجَّةٌ  اّللَِّ  َعَلى ِللنَّاسِ  َيُموفَ  ﴿لئبلَّ  ايئسوف منهم أنتم كما ا٢بق نيأس من ىدايتهم إٔب
 ! الواعظْب يلوموف كىم الوعظ عن ا٤بتقاعسْب ىؤالء تلـو كاالية ُٓٔالنساء/ الر ُسِ ﴾
 ﴾ُٕوٌَُٕحٍِْٓ زَِٔد ًَدٌُٗخ َّلْكَََِّٔد ٌَُٕٗخ َٓد ًًٌُُُِّخ زِوِ ؤَْٗفَْْنَد خٍََُِّّٖ َّنْيٌََْٕ ػَْٖ خٌُُّٕءِ ًَؤَوٍََْٗد خٍََُِّّٖ ظٌََُِٔخ زِؼٍََخذٍ زَ﴿ -٘ٙٔ
 اتمان  إعراضان  النصيحة قبوؿ عن كأعرضوا للشيء الناسي ترؾ صلحاؤىم بو ذٌكرىم ما كنسوا تركوا فلما

َنا َهْوفَ  الَِّذينَ  )َأّْمَيػْ  )َوَأَخْذَا الَِّذيَن ظََلُمواعن ا٤بنكر  الناىْب ِب٤بعركؼ اآلمرين أ٪بينا الس وِء( َعنْ  يَػنػْ
 َكانُوا )مبَا إبصرار ا٤بنكر رتكاهبمال شديد بَِئيٍس( )ِبَعَذابٍ الظا٤بْب  اةكأخذان العص بَِئيٍس( ِبَعَذابٍ 

 الصادؽ اإلماـ عن سبحانو. عليو كٛبٌردىم حدكده عن كخركجهم هللا ألمر عصياهنم بسبب يَػْفُسُقوَف(
 : )الى تػىٍرتىًكبػيويٍا مىٍا ًإٍرتىكىبى  )ص(عن النيب ،َّّ/ٖا٤بيزاف الن ٍاًىيىةي( اٍلًفٍرقىةي  كى٪بىىتٍ  اٍلًفٍرقػىتىٍافً  )ىىلىكىتٍ  :)ع(
 كىا٢بٍىٍاًضني لىوي  ،كىالس اًٍكتي عىٍنوي  ،كىالر ٍاًضٍي ًبوً  ،ا٢ٍبًيىًل( اٍلعىٍاًملي ًِبلظٍُّلمً  أبًىٍدٗبى  هللاً  ٧بىىٍاًرـى  فػىتىٍستىًحلُّوياٍ  اٍليػىهيويدي 
ٍاءي   . الظٍُّلمً  ُبٍ  شيرىكى
 ﴾ُٗيٌُخ ػَنْوُ هُِْنَد َُيُْْ ًٌٌُُٗخ هَُِيَشً وَدِٔحِنيَ كَََِّٔد ػَعٌَْخ ػَْٖ َٓد﴿ -ٙٙٔ

كتكربكا كٛبردكا كٓب ،  أم ِبلغوا ُب ا٤بعصية الكبّبة كا٣بركج عن حدكد هللا من غّب ٙبرٌجرَػَلمَّا َعتَػْوا( )
وا بعذاب شديد إهنم عذب )قُػْلَنا َْلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئَي(يَبكوا ا٤بعاصي ا٤بنهي عنها كأصركا عليها 

مطركدين من رٞبتنا  َخاِسِئَي()عاجل ُب دنياىم فلما ٓب يرتدعوا كٛبادكا ُب العصياف مسخوا قردة 
نتكاس الشديد إٔب عآب ا٢بيواف كا٥بواف حْب ٚبٌلوا عن مهينْب مبعدين أذالء ، رضوا ألنفسهم اال
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ئىان فىجىعىلى لىوي نىٍسبلن كىعىًقبىان( : )ًإف  هللاى عن النيب )ص(خصائص اإلنساف إبرادة حرٌة ٨بتارة ،  يػٍ  ٓبٍى ٲبىٍسىٍخ شى
ٍـو  ّْٗصْ-٦ّبمع البياف ج ، ّّٕ/ّمن ال ٰبضره الفقيو ،كىًإف  اٍلمىٍمسيويخى ٓبٍى يػىٍبقى أىٍكثػىرى ًمٍن ثىبلىثىًة أىاي 

كشكل ظاىرم فكانوا قردة على ا٢بقيقة  َخلق وجسم: الظلم مسخهم مسخ )ماٌدم( مسخي قي 
)مسخ معنوم( فكانوا كالقردة ُب طبيعتهم كعاداهتم ُب  مسخ ُخُلق ونفس وقلبىناؾ  ()أو

الطيش كالفساد فلم يوٌفقوا لفهم ا٢بق ، كىكذا يعيشوف مع الٌناس ُب أشكاؿ البشر كلكٌنهم ال 
ٲبتلكوف الفطرة السوية كالطبيعة البشرية ، كتكوف طبيعتهم أقرب إٔب عادات كطبيعة القركد 

 .ا٤بتوحشة
 ﴾َُِّٕغُ خُْؼِوَدذِ ًَبَِّٗوُ َُـَلٌٌَُ ََلًٌَِْْبٌِْ ظَإٌَََّٕ ََزُّيَ ََُْسْؼَؽََّٖ ػََِْْيِْْ بََُِ ٌَِّّْ خُْوَِْدَٓصِ َْٖٓ ٌَُُّٕٓيُْْ ٌُٔءَ خُْؼٍََخذِ بَِّٕ ََزَّيَ َُ﴿ -ٚٙٔ

 اإلعبلـ ، كأنو قد : أم قضى كحكم كأعلم من اإليذاف ٗبعُب َتََذَّفَ : الواك كاك القسم ،  َوِإْذ()
:  املعىنأقسم أبمر البٌد أف يتحقق على أرض الواقع ٗبساحة من الٌزماف مفتوحة إٔب يـو القيامة . 

ذكر اي دمحم حْب حكم رب  على ىؤالء من أعما٥بم اإلجرامية ا٤بتكررة أنو قضى كعـز على اليهود اك 
جتماع كسنن امت عليو نظم االُب علمو ٕبكم قطعي كفقان لقانوف األسباب كا٤بسببات كما ق

َعَثنَّ()التكوين  َمْن َيُسوُمُهْم ُسوَء )ليسلطن عليهم إٔب يـو القيامة  كالبلـ فيو الـ جواب القسم لَيَػبػْ
( يبتغي ٥بم من يوقع هبم العقاب الشديد من يسومهم كيذيقهم الذلة كا٥بواف بْب آكنة اْلَعَذابِ 

ُب األرض رغم ما يتظاىركف فيو من سعادة ظاىرة   كأخرل على ظلمهم كفسقهم كفسادىم الكبّب
  .ٖاإلسراء/﴿َوِإْف ُعْدُُتْ ُعْدَا﴾ كقولو 

كذل  ُب أجيا٥بم ا٤بتعاقبة ، كقد سلط هللا عليهم الفراعنة ٌٍب الفرس ٌٍب خلفاء اإلسكندر ٖبتنٌصر 
النيب دمحم  فسباىم كقتلهم كسلط عليهم النصارل فأذلوىم كضربوا عليهم ا١بزية ، كسٌلط عليهم

ستباح ٞباىم ككاد أف يبيدىم ِبلقتل ا)ص( فأجبلىم عن ا١بزيرة العربية كسلط عليهم ىتلر ف
فأذؿ ما يسمى ا١بيش  ََِٔكالتشريد ُب األرض ، كسلط عليهم حزب هللا اللبنا٘ب سنة 

م راية عزًّ اإلسرائيلي الذم ال يقهر ، كال يزاؿ كعد هللا قائمان بتسليط العذاب عليهم ، كال ترفع ٥ب
ستقبلؿ ا٢بر بعدـ الٌتبعية ، كتعيش القلق ا٤بستمر، إٔب أف ستقرار الكامل كاالكال ترل دكلتهم اال

﴿َأفَّ اأَلْرَض َيرِثُػَها ِعَباِدي الصَّاِلُوَف﴾ يقتلهم ا٤بسلموف ُب ا٤بعركة الفاصلة لتحقيق كعد هللا 
عن يزالوف ُب ظٌل إرادة الٌنصارل بقيادة أمريكا ، كإهٌنم ُب دكلتهم ا٤بزعومة إسرائيل ال َُٓاألنبياء/

ا النيب )ص( ٍلىؤيىىا عىٍدالن كىمى ٍىًر ًإال  يىـو لىبػىعىثى هللا تػىعىٍأبى رىجيبلن ًمٍن أٍىًل بػىٍيًٍب ٲبى : )لىٍو ٓبٍى يػىٍبقى ًمنى الد 
ٍوران( رَبََّك َلَسرِيُع اْلِعَقاِب  )ِإفَّ ، كيومئذو يفرح ا٤بؤمنوف بنصر هللا ّٕٖٓٔكنز العماؿ خرب ميًلئىٍت جى

سريع العقاب ٤بن عصاه كغفور رحيم ٤بن أطاعو ، األمر الذم ٯبعل اإلنساف  َوِإنَُّو َلَغُفوٌر رَِحيٌم(
َٗمَْذُر اآلِخَرَة َويَػْرُجو َرْْحََة ﴿عتداؿ بْب ا٣بوؼ كالرجاء كالرغبة كالرىبة كقولو يعيش التوازف كاال

ٍاًء كىا٣بٍىٍوًؼ(لممٓت غرر ا.  ٗالزمر/﴾ رَبِّوِ  ٍاؿي الر جى ٍاًؿ ًإٍعًتدى يػٍري األىٍعمى  : )خى
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 ﴾حَدضِ َُؼََِّيُْْ َُّْـِؼًٌََُٕه٥ََّؼْنَدىُْْ كِِ خََِْٕٞ ؤَُٓٔدً ِٓنْيُْْ خَُّٝدُِمٌَُٕ ًَِٓنْيُْْ يًَُٕ ٌَُِيَ ًَزٌَََِْٗدىُْْ زِدُْمََٕنَدضِ ًَخَُِّّْٕ﴿ -ٛٙٔ
فرقناىم ُب أرض هللا الواسعة ُب العآب طوائف كفرقان ٨بتلفة كٝباعات شٌب : كزعناىم ك َوَقطَّْعَناُىمْ  

٨بتلفة ا٤بذاىب كالتصٌورات ففي كٌل بلدة قسم منهم ، كليس ٥بم إقليم كال كطن ٲبلكونو بسبب 
إعراضهم عن ا٢بق كمعاداهتم لو حٌب ال تكوف ٥بم قوة كقدرة ، كحاكلت الصهيونية أف تقيم دكلة 

ٍولىةه كىميٍهلىةه كىلًٍلحىقًٌ دىٍكلىةه اكما ل ، ٥بم على الباط جتمعوا ُب فلسطْب ىذ األايـ إاٌل ليكوف لًٍلبىٍاًطًل جى
َنا ِبُمْم ميٍستىًقل ةه ، كأف يكوف قضاء هللا فيهم على أيدم ا٤بسلمْب  ﴿رَِإَذا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة ِجئػْ

ـي الس ٍاعىةي حىٌب   عن النيب )ص(، ، ٝباعات ٦بتمعة من فئات شٌب  َُْاإلسراء/َلِفيفًا﴾  : )الى تػىقيوي
ُهْم ُدوَف َذِلَك(يػيقىاًٍتلى اٍلميٍسًلميوفى اٍليػىهيويدى(  ُهْم الصَّاِلُوَف َوِمنػْ فيهم األخيار كىم األقلية كفيهم  )ِمنػْ
ختربانىم ِبلنعم كالنقم ا ُعوَف()َوبَػَلْوَاُىْم اِبلََْسَناِت َوالسَّيَِّئاِت َلَعلَُّهْم يَػْرجِ األشرار كىم الغالبية 

كنقٌلبهم ِبلشٌدة كالرخاء بْب آكنة كأخرل، فإف فعل النعم تقتضي الشكر حٌب تدـك ، كًِبلشٍُّكًر 
عن الكفر كا٤بعاصي  َلَعلَُّهْم يَػْرِجُعوَف()تىديكيـ النػ عىٍم ، كفعل النقم يقتضي التضرع إٔب هللا ُب كشفها 

كتصريح القرآف هبذه ا٢بقيقة ٥بي من  -ٔ:  رائدة  ِبرئهم .كيرجعوف إٔب رشدىم كيتوبوف إٔب
: ما  والسيئاتما يستحسنها اإلنساف ُب نفسو ،  )السنات( -ٕا٤بعجزات كتنبؤا ِبلغيبيات . 

تسوءه كتزعجو كلو بعد حْب ، كا٥بدؼ ُب ا٢بالتْب لَببيتهم كتذكّبىم ِب كالعودة إٔب منهجو ، 
َوال َتُمونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اّللََّ رَأَْنَساُىْم أَنْػُفَسُهْم ُأْولَِئَك ﴿الفسق كقولو ألٌف نسياف هللا يؤدم إٔب 

 ُٗا٢بشر/ ﴾ُىْم اْلَفاِسُقوفَ 
ظِيِْْ ػٌََُٞ ِٓؽُِْوُ إْكَىََِقَ ِْٖٓ زَؼًِْىِْْ وَِْقٌ ًََِؼٌُخ خٌُِْعَدذَ َّإْوًٍَُُٕ ػَََُٞ ىٍََخ خَٕيََْٗ ًََّوٌٌَُُُٕ َُْٔـْلَُُ َُنَد ًَبِْٕ َّ﴿ -ٜٙٔ

وِ ًَخًَُّخَُ خٓوَُِشُ وٌَُْْ ٍََُِِِّّٖ َّعَّوٌَُٕ ؤَكَٚ َّإْوًٍُُهُ ؤََُْْ ُّاْوٍَْ ػََِْْيِْْ ِْٓؽَدمُ خٌُِْعَدذِ ؤَْٕ ٙ َّوٌٌُُُخ ػَََِ خَُِّوِ بَِّٙ خُْمَنَّ ًَئٌَََُخ َٓد كِْ
 ﴾ظَؼْوٌَُِِٕ

م الصاّب كالطاّب خلف آخر ال خّب فيهم كىم األسوأ خلف من بعد ذل  ا١بيل السلف الذم فيه
كىجركىا ، كا٣بٍلف بسكوف البلـ ذـ ،  ْْا٤بائدة/﴾ ِريَها ُىًدى َونُورٌ ﴿كرثوا التوراة عن آِبئهم 

 )أيَُْخُذوَف َعَرَض َىَذا اأَلْدََّن َويَػُقوُلوَف َسيُػْغَفُر لََنا(كبفتحها مدح ، كاف ا٤بفركض أف ٱبتاركا اآلخرة 
ا٤بتاع الزائل ا٣بسيس أيخذكف ذل  الشيء الد٘بء الذم ظاىره يغرُّ كيسرُّ َض َىَذا اأَلْدََّن َعرَ 

كِبطنو يضرُّ ، من ا٤باؿ ا٢براـ كالرِب كالرشى كالغش كالفساد كالبغاء كالشذكذ كٙبريف أحكاـ هللا 
وف متفاخرين كا٢بكم الباطل ، كيقولوف : ما دمتي أعيش فليهل  العآب ! ككل د٘بء كخبيث كيقول

سيغفر هللا لنا ما فعلناه كىذا إغَبار ككربايء منهم ككذب على هللا كسوء أدب معو سبحانو كالغريب 
كليس ٥بم ا٢بق أف ،  َِا٤بائدة/﴾ َْمُْن أَبْػَناُء اّللَِّ َوَأِحبَّاُؤهُ ﴿أهنم يٌدعوف أهنم شعب هللا ا٤بختار ! 

﴿َوزَيََّن َْلُْم الشَّْيطَاُف َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾  نهميقولوا ذل  كىو ٯبرئهم على معاصي هللا كىدـ دي
يرجوف ا٤بغفرة كىم مصركف على الذنب ككلما الح  )َوِإْف أيَْهِتِْم َعَرٌض ِمثْػُلُو أيَُْخُذوُه( ،ّْاألنعاـ/
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ال يبالوف من حبلؿ كاف أك حراـ أيخذكنو مرات كمرات غّب  )أيَُْخُذوُه(٥بم شيء من حطاـ الدنيا 
ددين كال مستغفرين كال عنصرية كجبلفة طبع كقسوة قلب تشبو ىذه العنصرية ككل من شاهبهم مَب 

 )َأَلَْ يُػْؤَخْذ َعَلْيِهْم ِميثَاُؽ اْلِمَتاِب َأْف ال يَػُقوُلوا َعَلى اّللَِّ ِإالَّ اْلَقَّ(ِبلصفات صار مثلهم 
أف يقولوا ا٢بق كال يكذبوا على هللا ؟  للتوبيخ ، أٓب يؤخذ عليهم العهد ا٤بؤكد ُب التوراة االستفهاـ

مع إصرارىم على ا٤بعاصي كأكل ا٢براـ  )َسيُػْغَفُر لََنا(كال ٰبتالوا على الٌنصوص فكيف يزعموف أنو 
ُب ىذا أعظم توبيخ ٥بم ألهنم درسوا التوراة كعرفوا ما فيها معرفة اتمة من الوعد  )َوَدَرُسوا َما ِريِو(؟ 

على هللا فيكوف من  فَباءستقاـ ، كمن الوعيد على قوؿ الباطل كاالاك ِب١بٌنة ٤بن اتب كأانب 
ٌر ِللَِّذيَن يَػتػَُّقوَف(ا٥بالكْب  اُر اآلِخَرُة َخيػْ كنعيم اآلخرة خّب من نعيم الٌدنيا ا٤بؤقت للذين  )َوالدَّ

كال  يستقيموف على منهج هللا كيتقوف هللا ُب السر كالعبلنية بَبؾ ارمات كالتمس  ِبلطاعات ،
 االستفهاـ )َأَربل تَػْعِقُلوَف(يصلح قلب كال تصلح حياة إاٌل ِبلعمل لآلخرة )كمىٍن ًإتػ قىى هللاى كىقىٍاهي( 

ستقاموا لئلنكار أفبل تنزجركف كتتفهموف ىذه ا٢بقائق الواضحة؟ لو كانوا عقبلء أسوايء كرماء ال
ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي(.  ٓت غرر المم: ،على هنج هللا كٓب يلقوا أبيديهم إٔب التهلكة  -ٔرائدة: )اٍلمى
اٍيىةي تىضيرُّهي اٍلًغوىاٍيىةي.    )َوَدَرُسوا َما ِريِو( -ٕكال ًذٍم ال تػىنػٍفىعيوي ا٥بًٍدى

الدراسة ال ٘بدم نفعان مآب ٚبالط القلوب ، ككم من دارسْب للٌدين كقلوهبم عنو بعيدة إ٭ٌبا يدرسونو 
كٯبدكا ا٤بخارج للفتول ا٤بغرضة الٍب تنيلهم عرض ا٢بياة الٌدنيا كىؤالء ىم ليحٌرفوا الكلم عن مواضعو 

ٌر( )آفىةي الدًٌٍيًن .  اُر اآلِخَرُة َخيػْ . إٌف اليقْب ِبآلخرة ٍستػىٍوَبى اًميزىافه دىًقٍيقه فىمىٍن كىٌَب ، ألٌف اآلًخرىةى َوالدَّ
ؼ القلقة كإهٌنا خّب للمتقْب . ىو الذم يعطي الثبات ُب ا٤بواقف ا٤بستقيمة كالسٌيما ُب الظرك 

كالٌدار اآلخرة غيب من عآب الغيب فبمقدار إٲباننا ِبآلخرة تثبت النفوس كتطمئن القلوب كبغّبه 
القلق كاألرؽ كفساد ا٢بياة ، فهناؾ قضية اآلخرة كقضية التقول كٮبا أساسيتاف ُب العقيدة كُب 

 االستقامةإزداد اإلٲباف ِبآلخرة كإزدادت  ا٢بياة كأحٌدٮبا يقٌوم اآلخر ككٌلما إزدادت التقول
ستقاـ السلوؾ اطمأٌنت القلوب ك ازدادت التقول ك اان كٌلما إزداد اإلٲباف ِبآلخرة كاألخبلؽ ، كأيض

كتفوا ا كٙبٌسنت األخبلؽ ! ىذه ا٢بقيقة يفهمها الذين يعقلوف كيطبقوف حقان ال أكلئ  الذين 
ئىةو : )االية إىل أّف تشُي لتزاـ هبا . بدراسة ا٢بقيقة دكف اال ًطيػٍ نٍػيىٍا رىٍأسي كيلًٌ خى ( حيبُّ الدُّ

. كىكذا حبُّ ل آخرهتم كأذىب عنهم رشدىمكىو الذم أفسد على بِب إسرائ، ٕصّٕالبحار
 . ُٖصّٕالبحار : )مىٍن أىحىب  دينٍػيىٍاهي أىضىر  آًبًخرىتًًو(عن النيب )ص(الٌدنيا يعمي كيصم كيذؿي الٌرقاب 

 ﴾َّٖ ٌٌََُُِّّٕٕٔ زِدٌُِْعَدذِ ًَؤَهَدٌُٓخ خَُّٝٚشَ بَِّٗد ٙ ١ُِْٗغُ ؤَـَُْ خُُِِْْٔٝمِنيًََخٍَُِّ﴿ -ٓٚٔ
ُموَف( يتمسكوف ِبلقرآف كيعملوف بو بقدر ا٤بستطاع كال يعملوف خبلفو ليكوف ٥بم  َوالَِّذيَن )ٙمَُسِّ

ف فما كافقو فنأخذه كما الفرقاف الذم ٲبيز ا٢بق من الباطل ، ككل حديث مركم نزنو كنقرنو ِبلقرآ
خالفو نـر بو عرض ا٢بائط ، ألٌف القرآف أىم مصدر ُب الٌتشريع اإلسبلمي بل أساس كٌل مصدر 
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ْر ِعَباِدي ، الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ رَػيَػتَِّبُعوَف َأْحَسَنُو﴾  :  عن النيب )ص(،  ُٖ-ُٕالزمر/﴿رَػَبشِّ
: كالذين يتمسكوف ِبلقرآف املعىن . ِّّٗٗكنز العماؿ خرب ؾى اٍلميٍفتػيويفى()ًإٍستػىٍفًت نػىٍفسى ى كىًإٍف أىفٍػتىاٍ 

فبل ٰبٌرفونو كال يفٌسركنو ِبلرأم كال يكتموف منو شيئان كيطبقونو ُب حياهتم العملية فيهديهم للٍب ىي 
 ا الصَّبلَة()َوَأقَاُمو كٰبافظوف على إقامة الصبلة ، كٓب يقل )صلوا( كقاؿ  )َوَأقَاُموا الصَّبلَة(أقـو 

تستدعي إقامة الصبلة أداء شركطها كاملة مع مقدماهتا كأكقات فضيلتها كهنيها عن الفحشاء 
عن ستقامة الفكر كالسلوؾ ، أكلئ  ىم ا٤بصلحوف ، اكا٤بنكر فتتحقق بذل  حكمتها كأثرىا ُب 

( افىمىٍن كىٌَب،  (دىًقٍيقه ))الص بلةي ًميزىافه اإلماـ علي )ع(:  كقٌدـ الصبلة ألهنا ، ِْٔ/ْٖحار البٍستػىٍوَبى
ال نضيع  . )ِإاَّ ال ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحَي(كتزكية للٌنفس كاجملتمع  ،كمفتاح لكل خّب ،عمود الدين

أجرىم بل ٪بزيهم على إلتزامهم كصبلح أقوا٥بم كأعما٥بم أفضل ا١بزاء ، كقد ٠ٌبى هللا تعأب ا١بزاء 
 . تحق عليو األجر من هللا عز كجل  ّب للناس يعملو  كلنفسو فيسأجران فضبلن منو ككأف عامل ا٣ب

 رائدة: 
ُـّ اآلية كل من ينتسب إٔب دين هللا كٓب يعمل أبحكامو كيَبؾ الصبلة خاصة.  -ٔ  -ٕتذي
ُموفَ ) تصوير مدلولو ككأنٌو حالة ٙبسُّ كترل كتتحٌرؾ ، إهٌنا صورة القبض على الكتاب بقوة  (ٙمَُسِّ

﴾ ََي َٗمََْي ُخْذ اْلِمَتاَب ِبُقوَّةٍ ﴿رامة كالصورة الٍب ٰبٌب هللا أف يؤخذ هبا كتابو كقولو كعلم كجد كص
َناُكْم ِبُقوٍَّة﴾ ،  ُِمرٙب/ ، كنبلحظ الٌتمٌس  ِبلقرآف بقوة كإقامة الصبلة ٮبا  ّٔالبقرة/﴿ُخُذوا َما آتَػيػْ

لقرآف ُب حياة الٌناس إلصبلح طرفا ا٤بنهج الرٌِب٘ب لصبلح حياة البشرية ، كىذا يعِب ٙبكيم ا
كبَبؾ طرُب ىذا ا٤بنهج  (ِإاَّ ال ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحيَ )نفوسهم كحياهتم العامة كال تصلح بسواه 

الرٌِب٘ب تفسد حياة البشرية كٌلها ، إنٌو منهج متكامل يقيم ا٢بياة على أساس القرآف ، كيقيم القلب 
مع القرآف كتصلح ا٢بياة، فيصلح الشكل كا٤بضموف كيصلح  على أساس العبادة ، فتتوافق القلوب

 -ٖمعُب كاسع يشمل كٌل ما فيو ٪باح كفبلح كنفع.  )واإلصبلح(القوؿ كالعمل كالسرُّ كالعبلنية 
 من عبلمات آخر الزماف ترؾ العمل ِبلقرآف .

 ﴾وُ ًَخهِغٌ زِيِْْ وًٍُُخ َٓد آظَْْنَدًُْْ زِوٌَُّشٍ ًَخًًٌُُُْخ َٓد كِْوِ َُؼٌََُِّْْ ظَعَّوًٌََُٕبٌِْ َٗعَوْنَد خُْفَسَََ كٌَْهَيُْْ ًَإََّٗوُ ظَُِّصٌ ًَظَنٌُّخ ؤََّٗ﴿ -ٔٚٔ
: عندما قرأ موسى التوراة على بِب إسرائيل  اجلوابما ىو سبب قلع ا١ببل ؟  (نَػتَػْقَنا اجْلََب َ )قولو 

نقلع من أصلو كقاـ ا تعأب ا١ببل فكما فيها من التكاليف الٌشاقة على عصياهنم ٓب يقبلوىا فأمر هللا
قتلعنا جبل الطور أك أم جبل ا (نَػتَػْقَنا)فوؽ رؤكسهم كٌلهم لتهديدىم ُب سقوطو عليهم ، حْب 

)َوظَن وا ( مظٌلة أك سقف يظٌلهم ليقيهم من الٌشمس ! ظُلَّةٌ )كرفعناه فوؽ رؤكس بِب إسرائيل كأنو 
عليهم إف عصوا إلرىاهبم بقدرة هللا دكف إجبارىم على العمل أم  كأيقنوا أنو ساقط أَنَُّو َواِقٌع ِِبِْم(

ضطراب شديد كخوؼ كُب تل  اخٌّبانىم بْب العمل ٗبا ُب الٌتوراة كبْب إسقاطو عليهم فأصاهبم 
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ٍة(ا٢باؿ قلنا ٥بم  َناُكْم ِبُقوَّ قلنا ٥بم خذكا التوراة ٔبد كعزٲبة كصدؽ عقيدة كٙبٌمل  )ُخُذوا َما آتَػيػْ
 )َواذُْكُروا َما ِريِو َلَعلَُّمْم تَػتػَُّقوَف(أداء الٌتكاليف من دكف نسياف كغفلة كتراخي كتسامح ا٤بشاؽ ك 

قبائح األعماؿ كتتجٌنبوف  )َلَعلَُّمْم تَػتػَُّقوَف(عملوا بو حٌب تكونوا ُب سل  ا٤بتقْب اأعلموا ما فيو ك 
. تػىوىك لى عىلىى هللًا كىفىٍاهي(كىمىٍن  ،كىقىٍاهي  رذائل األخبلؽ ُب ظل ىذه ا٤بعجزة ا٣بارقة )كىمىٍن ًإتػ قىى هللاى 

 : سؤاؿ -ٔرائدة: 
: أخذ ا٤بيثاؽ منهم أللقاء ا٢بجة عليهم ك٤بٌا ألقيت  اجلواب٤باذا صفة اإلجبار ُب أخذ ا٤بيثاؽ ؟ 

ىم ُب الطٌاعة اختيار ا٢بجة عليهم كثبت ا٤بيثاؽ زاؿ ا٣بطر كرجع ا١ببل كما كاف كرجعوا إٔب مواصلة 
﴾ لَِئبلَّ َيُموَف ِللنَّاِس َعَلى اّللَِّ ُحجٌَّة بَػْعَد الر ُس ِ ﴿العصياف حٌب يتحقق ا١بزاء عليهم أك 
يِن َقْد تَػبَػيََّ الر ْشُد ِمْن الَغيِّ ﴿عتقاد ، كال معُب لئلجبار ُب االُٓٔالنساء/ ﴾ ال ِإْكَراَه ٓت الدِّ
الٌصرب على التعٌلم أىمُّ كأفضل من البقاء ُب ، كال مانع من اإلجبار على التعٌلم كإٌف  ِٔٓالبقرة/

ظلمات ا١بهل ، كال مانع من اإلكراه على عملية جراحية مفيدة لصاحبها ، بل من ا٤بفيد إكراه 
، كا٥بول إلو يعبد من دكف  ِٔص/﴾ َوال تَػتَِّبْع اْْلََوى رَػُيِضلََّك َعْن َسِبيِ  اّللَِّ ﴿الٌنفس عن ىواىا 

ٍة( -ٕ هللا فهو شري  العمى . َناُكْم ِبُقوَّ فإٌف أخذ األشياء بقوة أم ٖبربة ككفاءة  )ُخُذوا َما آتَػيػْ
ك٘بربة ، كبعلم كعـز كحـز كصرب ، إٌف ذل  يعدٌكم لدرجة التقول كتكونوف أحٌق هبا كأىلها ، فإٌف 

أٌف الٌتهاكف قوة العزٲبة ُب إقامة دين هللا القٌيم تزٌكي الٌنفوس كهتٌذب الطبائع كٙبٌسن األخبلؽ ، كما 
ُب الدين ٯبعل الٌنفس حرٌة تٌتبع الٌشهوات اٌرمة ، كتتأخر عن الٌتقٌدـ ا٤بعنوم كالٌركحي ، كالٌرقي 

َوِإْف َتْصِبُوا َوتَػتػَُّقوا ﴿،  َُ-ٗالشمس/﴾ َقْد َأرْػَلَح َمْن زَكَّاَىا ، َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَىا﴿الٌنفسي 
 . ُٖٔآؿ عمراف/﴾ ورِ رَِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ األُمُ 

َّعَيُْْ ًَؤَْ٘يًََىُْْ ػَََِ ؤَٗلُِٕيِْْ ؤََُْٕطُ زَُِزٌُِّْْ ﴿ -ٕٚٔ هَدٌُُخ زَََِ َ٘يًَِْٗد ؤَْٕ ًَبٌِْ ؤَوٍََ ََزُّيَ ِْٖٓ زَنِِ آيََّ ِْٖٓ ظُيٌَُِىِْْ ٌَُِّّ

 ﴾ظَوٌٌُُُخ ٌََّّْ خُْوَِْدَٓصِ بَِّٗد ًُنَّد ػَْٖ ىٍََخ ؿَدكِِِنيَ
. ىذه اآلية الوحيدة الفريدة الٍب تبحث ُب أخذ العهد األكؿ  ة من اآلَيت املتشاِبةىذه اآلي

كفريد ، مشهد الٌذرية ا٤بكنونة ُب عآب  لكافة البشرية كىم من عآب الٌذر ، إنٌو ٤بشهد كو٘ب ِبىر
يا كىي الغيب السحيق ، ا٤بستكٌنة ُب ظهور بِب آدـ قبل اف تظهر إٔب عآب الشهود ُب ا٢بياة الٌدن

ُب قبضة ا٣بالق ، إنٌو ٤بشهد عجيب فريد حينما يتصٌور تل  ا٣ببلاي الٍب ال ٙبصى  منثورة كالذر
عليها العهد كا٤بيثاؽ كىي ذره ُب  ستجابة العقبلء كيؤخذاكىي ٚباطب خطاب العقبلء كتستجيب 

املعىن . يدةالبع اآلراؽ ذو الفريد املشهد ىذا ٙمتلى وىو الّتصّور روؽ منظر إنّواألصبلب ! 
الرسوؿ للناس كافة ما أخذه هللا من عهد الفطرة الٍب فطر هللا الناس عليها ، كىم  ذكر أيهاا: ك العاـ

من بِب آدـ كٌلهم من ظهورىم  ستخرجاُب عآب األركاح قبل الٌدنيا كٲبٌثل أعظم ميثاؽ كجدا٘ب ، إذ 
صبلب الرجاؿ كأرحاـ النساء إٔب ذريتهم كىم مثل الٌذر جيبلن بعد جيل كُب كل زماف كمكاف من أ
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ستعداد لئلٲباف بتوحيد هللا تعأب كأكدع ذل  السٌر حقيقة أنفسهم فوىبهم اال ا٢بياة الدنيا ليعرفوا
يدعوىم إٔب اإلٲباف برهٌبم فإذا  اإل٥بي ُب ذاهتم كفطرهتم بصورة إحساس داخلي كرٌكب ُب عقو٥بم ما

أم شهد بعضهم على بعض بذل   )َوَأْشَهَدُىْم َعَلى أَنُفِسِهْم( قالوا بلى( أََلْسُت ِبَربُِّممْ )قيل ٥بم 
عقوؿ كما ُب الكوف من بينات كدالئل على كجوده سبحانو كتعأب قائبلن ٥بم قوؿ  ٗبا أكدع فيهم من

 .إرادة كتكوين كقدرة ال قوؿ كحي كال تبليغ
أنت ربنا كحدؾ ا٤بستحق  وا بَػَلى َشِهْدَا()قَالُ بلساف ا٢باؿ ال بلساف ا٤بقاؿ  فقالوا )أََلْسُت ِبَربُِّمْم(

كركحو فضبلن عن شواىد  للعبادة ، كالشواىد على كجود هللا سبحانو ٰبملها اإلنساف ُب جسمو
الكوف ، كٰبمل ىذه الشواىد ُب فطرتو حٌٌب كلو كاف ملحدان ، كتتجٌلى فطرة ا٤بلحد ُب الشدائد 

ينَ  َمَمافٍ  َوَجاَءُىْم اْلَمْوُج ِمْن ُك ِّ ﴿ ،  ِِيونس/﴾ َوظَن وا أَنػَُّهْم ُأِحيَط ِِبِْم َدَعْوا اّللََّ ُُمِْلِصَي َلُو الدِّ
﴿رَػَقاَؿ َْلَا كقولو  عَباؼ رٌدىم إٔب مكاهنم ، فالكبلـ من قبيل التمثيل كالتشبيوكبعد ىذا اال

َنا طَائِ  )َأْف تَػُقوُلوا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ، ُُفصلت/ِعَي﴾ )للسماء( َوِلؤَلْرِض ِاْئِتَيا َطْوعًا َأْو َكْرىًا قَاَلَتا أَتَػيػْ
٫برفتم عن سبيل اىذا منعان إلعتذاركم يـو القيامة أبف تقولوا إذا  إان فعلنا ِإاَّ ُكنَّا َعْن َىَذا َغاِرِلَي(

ذار تعأب اإلعت هللا إان كنا عن ىذا العهد ِبلتوحيد غافلْب فلم ينبهنا إليو منبو، فبل يقبل منهم هللا
ِب١بهل ، كما أٌف القانوف ال ٰبمي ا٤بغٌفلْب عنو كذل  قانوف هللا كسننو ال ٙبمي ا٤بغٌفلْب كا١بٌاىلْب 

  .يرل خلقو هبا ! ال عذر ٤بن ش  ُب هللا كىو
)فىمىٍن عىرىؼى نػىٍفسىوي فػىقىٍد عىرىؼى رىب وي( فنزؿ ٛبكينهم من ىذا العلم منزلة اإلشهاد : ٓت غرر المم

القرآف ىنا صورة غيبية غريبة يصعب  يرسم -ٔ: رائدة. على طريق التقريب للواقععَباؼ الكا
تصورىا ككل بِب آدـ ُب عآب الذر عآب األركاح عآب الغيب قبل عآب ا٤بادة كا١بسد كأيٌب النداء 

صورة اإلٲباف ِب من الفطرة السليمة الٍب خلقها هللا مؤمنة فتشهد عظمة ا٣بالق كىذه  اإل٥بي طالبان 
كجدا٘ب )إف ىذا الوجود أكرب من ظاىره  فريدة شاملة لكل إنساف ُب ىذا الوجود ٲبثل أعظم عهد

يعِب على ا٤بعرفة  ِٕٗ/ّالبحار: )كيلُّ مىٍوليودو ييولىدي عىلىى اٍلًفٍطرىًة(  عن النيب )ص(ا٤بوجود كا٤بشهود( ، 
َمْن َخَلَق السََّمَواِت َواأَلْرَض لَيَػُقوُلنَّ اّللَُّ﴾ ﴿َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم خالقو كىو قولو  أبف هللا عز كجل ىو

القول ا٤بدركة لتوحيد هللا   ، كلكن ىذه الفطرة السليمة تتعرض آلفات كثّبة فتتعطل منها ِٓلقماف/
اٍنًًو( سى رىاٍنًًو أىٍك ٲبيىجًٌ لذل  فالفطرة  َُُّٕكنز العماؿ خرب  كما ُب ا٢بديث )فىأىبػىوىاٍهي يػيهىوًٌدىاٍنًًو أىٍك يػينىصًٌ

كالفطرة ا٤بلوثة ىي الٍب تنحرؼ عن اإلٲباف  السليمة ىي الٍب تتقبل اإلٲباف كمنهج هللا بسهولة ،
كالضبللة.  ٫براؼكتضل عن سبيل هللا ، كىذه مسألة نسبية بقدر التلوث للفطرة يكوف مقدار اال

لكائنات من حولو ، حقيقة الٌتوحيد موجودة ُب فطرة اإلنساف كُب فطرة ىذا الكوف كا إفٌ  -ٕ
أطرافان من ىذه العبلقة ا٤بتبادلة  كبينهما عبلقة موصولة غّب منقطعة ، كالعلم ا٢بديث يكشف

كا٤بتعادلة ، كىو ميثاؽ معقود بْب الفطرة كخالقها ُب عآب الغيب قبل عآب الشهادة ٕبيث يكوف 
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ًفًلْبى من قبيل التأثر ِبلواقع ا١باىلي ا٤بعاصر غىا َغاِرِلَي( َىَذا َعنْ  ُكنَّا )ِإاَّ  حقيقة ال ٲبكن إغفا٥با
 . أخرل ٕبجة أيضان  ٙبتجوف أك األحسن تٌباعِبال الٌتفكّب دكف تٌباع األعمىحيث الٌتقليد كاال

 ﴾ؼَََ خُُْٔس٥ٌَُِِْٕؤًَْ ظَوٌٌُُُخ بََِّٗٔد ؤََُْ٘ىَ آزَدئَُٗد ِْٖٓ هَسَُْ ًًَُنَّد ٌََُِّّّصً ِْٖٓ زَؼًِْىِْْ ؤَكَعُيٌُِِْنَد زَِٔد كَ﴿ -ٖٚٔ
 مناىجهم تبعنااك  آِبءان قلدان كإ٭با مباشرة أشركنا ما ٫بن عتذاراال ُب أيضان  القيامة يـو غدان  تقولوف أم

كليس موضعان  من البديهيات كا٤بسلمات توحيد هللا شأف أف اآلية كتكشف ، مثلهم فصران الضالة
ٓت غرر المم: أىٍف الى تػىتػىوىى ٍم(  )التػ ٍوًحٍيدي  ٓٚٗممٓت هنج الببلغة ح لئلجتهاد أك التقليد لشدة كضوحو،

من آِبئنا  فعل فتهلكنا ٗبا أتؤاخذان أم )َأرَػتُػْهِلُمَنا مبَا رَػَعَ  اْلُمْبِطُلوَف(حياة النفس( التػ ٍوًحٍيدي )
 فقد علم غّب من ٥بم األعمى تباعاال لنا إالٌ  كليس ا٤بضٌلْب ك٫بن ٓب نتفٌكر كٓب نتدبٌر كالفنا ا٤بنكر ؟

 فلماذا هللا رسل بو جاءت ما ا٢بق كأف ما يدؿ على أف ما مع آِبئكم ِبطل فطركم أكدع هللا ُب
داخلكم ؟ فٌإذا أىلككم هللا فبأفعالكم  الٌلوامة ُب النفس نداء كخالفتم نداء الفطرة السليمة خالفتم

﴿َوال تَنِمُحوا َما شيء فيقوؿ تباع األعمى ُب كلًٌ عن اال القرآف دائمان  . ينهى ال أبفعاؿ آِبئكم
  ِِالنساء/ آاَبؤُُكْم﴾ َنَمحَ 
 ﴾ًًٍَََُِيَ ُٗلََُِّٝ خَّٓدضِ ًََُؼََِّيُْْ َُّْـِؼٌَُٕ﴿ -ٗٚٔ

إان كما بي نا لكم اآلايت كالدالالت كذل  نوضحها كنفصلها لغّبكم ُب اآلفاؽ كُب األنفس 
 ىا مع هللا أك يرجعوف إٔب عقو٥بم كإٔب دعوة الٌرسلإٔب سبلمة فطرهتم كعهد َوَلَعلَُّهْم يَػْرِجُعوَف()

فيقصدكف ا٢بق إبرادهتم ، كيكشف ٥بم ذخائر اإلٲباف ا٤بطموسة ُب نفوسهم الٍب غفلوا عنها 
ستدالؿ بكٌل إٔب أنفسهم ك٧باسبتها من خبلؿ تفصيل اآلايت فيتمكنوا من اال َوَلَعلَُّهْم يَػْرِجُعوَف()

بػيويٍا  عن النيب )ص(فة ا٢بق ، كاحدة من ىذه اآلايت على معر  ٍاًسبػيويٍا أىنٍػفيسىكيٍم قػىٍبلى أىٍف ٙبيىٍاسى : )حى
ٍا قػىٍبلى أىٍف تػيويزىنػيوياٍ كى٘بىىه زيكياٍ لًٍلعىٍرًض األىٍكربىً(   . ّٕصَٕرالبحاكىزًنػيويىى

 ﴾سَؼَوُ خ٥ََُّْْٙدُٕ كٌََدَٕ ِْٖٓ خُْـَدًًََِّٖخظَُْ ػََِْْيِْْ َٗسَإَ خٍَُُِّ آظَْْنَدهُ آَّدظِنَد كَدََِٕٗهَ ِٓنْيَد كَإَظْ﴿ -٘ٚٔ
إنٌو ٙبذير قرآ٘ب من حالة خطّبة كمريرة قابلة أف ٙبصل عند الوجهاء كاللؤماء كا١بهبلء ُب كٌل 

عن الفطرة السليمة ، كنقض لعهد هللا ا٤بأخوذ عليها ، إنٌو السياؽ القرآ٘ب  ٫براؼجيل! إنٌو مثل لبل
نفعاالت بعبارات كاقعية حيٌو متحٌرؾ كمؤثر كِبرز الصفات ككاضح االالذم يصٌور ا٢بالة ُب مشهدو 

نتكاسة الفرد االًعربة عالية ا٤بضامْب ، إهٌنا موحية، إنٌو مشهد من ا٤بشاىد الواقعية العجيبة ذات 
،  ُٕفصلت/ ﴿َوَأمَّا َِثُوُد رَػَهَديْػَناُىْم رَاْسَتَحب وا اْلَعَمى َعَلى اْْلَُدى﴾كىناؾ إنتكاسة ٦بتمع كقولو 

ُ الظَّاِلِميَ ﴿فكيف يستطيع ا٥بدل من يغلبو ا٥بول كاألان ؟  ، فهو يهبط من ِٕإبراىيم/﴾ َوُيِض   اّللَّ
األفق ا٤بتألق فيلتصق ٕبٌب الٌدنيا الٍب ىي رأس كٌل خطيئة ، فيصبح غرضان للشيطاف ال يقيو منو 

 . كقصة ذات عربة ، ذل  العآب ا٤بؤمن  ان همم ان كإتل اي دمحم على اليهود خرب )ٓت قصة( : املعىن كاؽو
من بِب إسرائيل الذم علمناه علم بعض كتب هللا كلديو ٩بيزات خاصة ككاف عابدان زاىدان كلو 
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َها()جتماعي كرائسي كبّب اكجاىة ككزف  ك٘بٌرد منها كتركها أم ترؾ آايتنا ا٣باٌصة  رَانَسَلَخ ِمنػْ
غطائو الواقي كدرعو ا٢بامي ، كٚبٌلى عن علمو ٗبشٌقة ، كالذم ينسلخ من جلده فتجٌرد من 

ستنكف اكأعرض عن اآلايت الٍب تعلمها كما تنسلخ ا٢بية من جلدىا أبف كفر هبا كأعرض عنها ك 
ستحوذ عليو كصار قرينان لو افلحقو الشيطاف ك  )رَأَتْػبَػَعُو الشَّْيطَاُف َرَماَف ِمْن اْلَغاِويَن(منها كتزندؽ 

اه حٌب جعلو ُب زمرة الٌضالْب الرٌاسخْب ُب الغواية كالفساد بعد أف كاف تبع ىواه كأعرض عن ىداف
﴿وََكاَف الشَّْيطَاُف ِلئِلنَساِف َخُذواًل﴾  من ا٤بهتدين، كىكذا ال ًذٍم ال يػىنػٍفىعيوي اٍلر ٍٞبني يىضيرُّهي اٍلش ٍيطىٍافي 

 .ّٖالنساء/رِينًا﴾ ﴿َوَمْن َيُمْن الشَّْيطَاُف َلُو َقرِيناً َرَساَء قَ ،  ِٗالفرقاف/
ىو بلعم بن ِبعورا كاف من علماء بِب إسرائيل بعثو موسى إٔب مًل  مىٍديىن داعيان إٔب  -ٔرائدة: 

هللا فرشاه ا٤بل  كأعطاه كأغراه على أف يَبؾ دين موسى ففعل كأضل الناس بذل  ، كىو مصداؽ 
ًبغىٍّبً اٍلعىمىًل كىِبىٍؿه ، كىاٍلعىمىلي ًبغىٍّبً اٍلًعٍلًم : )اٍلًعٍلمي ٓت غرر الممعن الفطرة كنقض عهد هللا ،  ٫براؼاال

 ، ) َها(كالتعبّب  -ٕضىبلىؿه داللة إٔب أنو كاف متمكنانمن علمو ِبآلايت ظاىران ال  )رَانَسَلَخ ِمنػْ
ِبطنان، عا٤بان ال عامبلن ، كىذه اآلية ًعربة للمؤمنْب من أتباع العلماء الذين يقولوف ما ال يفعلوف ، 

فعلوف خبلؼ ما يقولوف ، الذين ظاىرىم يغر كيسر كلكن ِبطنهم يضر كعملهم يضل، كاآلية كي
ٙبذر ا٤بؤمنْب من إتباع ا٥بول كحٌب الٌدنيا كمن آمن بلسانو كمظهره كٓب يؤمن قلبو كحقيقتو ، كلو 

  نزالؽ كالسقوطحذركا من االافصاحة كلباقة كحكم كخطابة كلكنو ٓب يستذكؽ حبلكة اإلٲباف ، ف
نزلق صاحب ا٤بثل ٕبٌبو للٌدنيا ، كىكذا الذم يكرب علمو على إٲبانو يصّب شيطاانن ، كمن اكما 

يكرب إٲبانو على علمو يكوف دركيشان ساذجان . لذل  القرآف يقٌدـ التقول على العلم حٌٌب تكوف 
: )مىٍن   عن النيب )ص(،  ِِٖرة/البق﴾ َواتػَُّقوا اّللََّ َويُػَعلُِّمُمْم اّللَُّ ﴿الٌتقول صٌماـ أماف للعلم فقاؿ 

ٍافى أٍكثػىري ٮبىًًٌو نػىٍيلي الش هىوٍاًت نيزًعى ًمٍن قػىٍلًبًو حىبلكىةي اإًلٲٍبىٍاًف(  . ّٕٓا٣بواطر صتنبيو  كى
ٌَِْرِ بِْٕ ظَمَِْْٔ ػََِْْوِ َِّْيَػْ ؤًَْ ظَعًُُْْوُ ًٌََُْ ِ٘حْنَد ََُُكَؼْنَدهُ زِيَد ًٌََُِنَّوُ ؤَوًََِْ بََُِ خََِْٕٞ ًَخظَّسَغَ ىٌََخهُ كََٔؽَُِوُ ًََٔؽََِ خُْ﴿ -ٙٚٔ

 ﴾َِّْيَػْ ٌَُِيَ َٓؽََُ خُْوٌَِّْ خٍََُِّّٖ ًٍََّزٌُخ زِأَّدظِنَد كَدهُْْٝٛ خُْوَََٝٛ َُؼََِّيُْْ َّعَلًٌَََُُّٕ
َنا َلَررَػْعَناُه ِِبَا() : املعىن نسلخ منها . او ف: ا٥باء تعود إٔب الذم آاته هللا آايتَلَررَػْعَناُه  َوَلْو ِشئػْ

رتفعت منزلتو كقرٌبناه إلينا ايت كالعلـو الآلاإٔب منازؿ العلماء العاملْب العرفانيْب األبرار هبذه  لىرىفػىٍعنىاهي 
كلكٌنو أخذتو جاذبية األرض كالٌَباب كٚبٌلى عن جاذبية السماء كالقيم ( َوَلِمنَُّو َأْخَلَد ِإىَل اأَلْرضِ )

طمأف قلبو ٥با كآثر لذاهتا كشهواهتا اؿ إٔب الدنيا كلذاهتا كزينتها كسكن إليها ك كا٤ببادئ كلكنو ما
 ُٖصّٕالبحار )مىٍن أىحىب  دينٍػيىٍاهي أىضىر  آًبًخرىتًًو( عن النيب )ص(على لٌذة اآلخرة كنعيمها ا٤بقيم 

اَف َعَلى بَػيَِّنٍة ِمْن رَبِِّو َكَمْن َأَرَمْن كَ ﴿تبع ما هتواه نفسو فا٫بٌط أسفل سافلْب كقولو ا( ك َواتػََّبَع َىَواهُ )
تٌبع ا٥بول فقد ىول كسقط كلو بعد حْب ا، كمن  ُْدمحم/﴾ زُيَِّن َلُو ُسوُء َعَمِلِو َواتػَّبَػُعوا َأْىَواَءُىمْ 
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و العمى ، كا٥بول يدفع ٫ب ّْالفرقاف/﴿َأرَأَْيَت َمْن اَّتَََّذ ِإَْلَُو َىَواُه َأرَأَْنَت َتُموُف َعَلْيِو وَِكيبًل﴾ 
رَػَلمَّا زَاُغوا َأزَاَغ اّللَُّ قُػُلوبَػُهْم َواّللَُّ ال يَػْهِدي ﴿كيطاع من دكف هللا ككاف ذل  موردان إلضبللنا إاٌيه 

، كتركناه كشأنو كال نريد أف ٪بربه على اإلٲباف ألنٌو خبلؼ عدالتنا ٍب  ٓالصف/﴾ اْلَقْوـَ اْلَفاِسِقيَ 
رُْكُو يَػْلَهْث( )َرَمثَػُلُو َكَمَث ِ ضرب لو مثبلن  فمثلو ُب ا٣بسة  اْلَمْلِب ِإْف حَتِْمْ  َعَلْيِو يَػْلَهْث َأْو تَػتػْ

  .)ِإْف حَتِْمْ  َعَلْيِو يَػْلَهْث(كشدة الضبلؿ كمثل الكلب 
: ٱبرج لسانو من فمو من التنفس الشديد عطشان أك يَػْلَهثْ إف طردتو كزجرتو يسعى كىو يلهث ، 

لهث كٱبرج لسانو من فمو ، فهو الىث على كلًٌ حاؿ ُب ا٢بٌر كالربد تعبان كإف تركتو على حالو ي
 ،تبع ىواه كتعٌلق ِبلدنيااكالٌتعب كالرٌاحة ٖببلؼ سائر ا٢بيواانت ، ككذل  من صادؽ الشيطاف ك 

كحبُّ الدنيا ييعمي كيصم كيذؿ الرقاب تراه يستمر ُب ضبللو سواء كعظتو أك ٓب تعضو فهو ضاؿ 
بُوا ِِبََيتَِنا(قلقه ُب كلًٌ كقت ال يطمئني قلبو ي أبدان  على كلًٌ حاؿ ألنٌو  ! )َذِلَك َمَثُ  اْلَقْوـِ الَِّذيَن َكذَّ

٫برؼ عن سبيل هللا كأصٌر على ا٤بعصية كال تنفع معو اىذا ا٤بثل السٌيء لكل من كذب آبايت هللا ك 
ًمٍن  كىمٍ ) :ٕٔٔة حممٓت هنج الببلغموعظة كال تفيده حكمة ، خلعها من نفسو كما ٱبلع اللباس 

ان كىٓبٍى يػىٍزدىٍد ىيدىلن ٓبٍى يػىٍزدىٍد ًمنى هللًا ًإالى  عن النيب )ص(!( ، أىًمٍّبً ىىوىلن ٙبىٍتى عىٍقلو أىًسٍّبً  : )مىٍن ًإٍزدىٍادى ًعٍلمى
ان(  نٍػيىٍا دي )قاؿ لقماف الميم البنو ، ِٕٓتنبيو ا٣بواطر صبػيٍعدى خيويالن يىضيرُّ آًبًخرىًت ى اٍي بػيِبى  الى تىٍدخيٍل ُبٍ الدُّ

ٍا تىكيويفى كىبلًّ عىلىى الن ٍاسً   .ُِْ/ّٕالبحار( كىالى تػىتػٍريٍكهى
حدث الٌناس عن ا٤بكذبْب كا٤بنحرفْب كما كانت نتيجتهم  )رَاْقُصْص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يَػتَػَفمَُّروَف(

﴿رَاْعَتِبُوا ََي كاف عربة للباقْب كإف كاف هللا ٲبهلهم كلكنو ال يهملهم ، كالذم ال يتعظ ِب٤باضْب  
، كأخسر الناس من كاف عربة للناس ، لعلهم يتعظوف كيعتربكف فيستقيموف ِا٢بشر/ُأوِل األَْبَصاِر﴾ 
ُ َما ِبَقْوـٍ َحَّتَّ ٫برؼ أسبلفهم فتقـو ا٢بٌجة  كل  عليهم اكال ينحرفوف كما  ﴿ِإفَّ اّللََّ ال يُػَغُيِّ

ُوا َما َِبَنفُ   . ُُالرعد/ِسِهْم﴾ يُػَغُيِّ
ىذا مثل كاقعي ُب حياة البشرية يتكٌرر ُب كٌل مكاف كزماف ، ليحٌذر الذين أكتوا العلم  -ٔ: رائدة

أف ينتهوا إٔب ىذه الٌنهاية البائسة ، كأف يصّبكا إٔب ىذا الٌلهاث الذم ال ينقطع كراء زخارؼ 
لمو إاٌل عدك لعدٌكه ، فإهٌنم ال يظلموف الٌدنيا، كأف يظلموا أنفسهم ذل  الظٌلم الفادح الذم ال يظ

عن النيب ، ُِاألنعاـ/﴿الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم رَػُهْم ال يُػْؤِمُنوَف﴾ إاٌل أنفسهم هبذه الٌنهاية ا٤بأساكية 
من ) ٖٔٓت هنج الببلغة كتاب .ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص : )ا٣بٍىٍاًسري مىٍن غىًفلى عىٍن ًإٍصبلىًح اٍلمىعىٍاًد()ص(
ىعىادً الز ادً لفساًد إضاعًة ا

ة ا٤ب تشبيو اإلنساف الٌضاؿ ِبلكلب  (َرَمثَػُلُو َكَمَثِ  اْلَمْلبِ ) - ٕ (، كىمىٍفسىدى
ُب أقبح حاالتو ، الذم يلهث دائمان تشبيو دقيق ُب الٌشكل كا٤بضموف إنٌو ىبوط من مكاف إنسافو 

كٔب ُب أحسن تقوٙب فإذا ىو ينحطُّ منها ُب فطرتو األ ان متألق مكٌرـ إٔب مكاف حيوافو ، كاف إنساانن 
على أسفل الٌسافلْب كُب أسوأ حاؿ، إنٌو الٌلهاث ا٤بستمر ُب كٌل حاؿ كراء أعراض الٌدنيا كزخارفها 
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الٍب من أجلها ينسلخ الذين يؤتيهم هللا آايتو فينسلخوف منها ، كالٌنعمة إ٭ٌبا تسلب ٩ٌبن ال يعرؼ 
، كما أٌف الكلب ال يعرؼ اإلكراـ من اإلىانة ، كإ٭ٌبا الكرامة  قدرىا كال يؤٌدم شكرىا كىو الكفور

عنده كٌلها ُب اإلىتماـ بطعامو يرمى إليو كذل  العبد السيء الٌضاؿ الذم خدعتو الٌدنيا كخانتو 
نفسو ، ال يعرؼ قدر الكرامة كٯبهل حٌق الٌنعمة فينسلخ عن الٌلباس ا٤بعنوم لباس التقول كالفضل 

نٍػيىٍا رىٍأسي كيلًٌ  عن اإلماـ الصادؽ )ع(، كيرتدم الٌلباس ا٤باٌدم ا٤بتمٌثل ُب كالعلم كاإلٲباف )حيبُّ الدُّ
ئىةو( ًطيػٍ َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْمُو ﴿فهو ُب شغل دائم كىمٌو مستمر كقولو  ،ٕصّٕالبحار خى

نػْ ﴿، ككقولو  ُٕا١بن/﴾ َعَذااًب َصَعداً  ٓت غرر .  ٕٔالنفاؿ/﴾ َيا َواّللَُّ يُرِيُد اآلِخَرةَ ُترِيُدوَف َعَرَض الد 
ٍيئان ًمٍن أىٍمًر ًديًنًهٍم إًلٍسًتٍصبلىًح دينٍػيىاىيٍم ًإاٌل فػىتىحى هللاي عىلىٍيًهٍم مىا ىيوى أىضى  المم رُّ : )الى يػىتػٍريؾي الن اسي شى
ٍاًدمىان ًلًديًٍنًو إً  وريو أيضاً ! ًمٍنوي( ٍاًدمان : )مىٍن جىعىلى ميٍلكىوي خى نٍػقىٍادى لىوي كيلُّ سيٍلطىٍافو ، كىمىٍن جىعىلى ًديٍػنىوي خى

 ًلميٍلًكًو طىًمعى ًفٍيًو كيلُّ ًإٍنسىٍافو !( .
 ﴾َٔدءَ َٓؽًَٚ خُْوٌَُّْ خٍََُِّّٖ ًٍََّزٌُخ زِأَّدظِنَد ًَؤَٗلَُٕيُْْ ًَدٌُٗخ َّظٌَُِِْٕٔ﴿ -ٚٚٔ
و مثل للعلم الذم ال يعصم صاحبو من دكافع شهوتو : قبيح كىل أسوأ من ىذا ا٤بثل مثبلن ؟ إنٌ  َساءَ 

نسبلخ كالتخلي عن دين هللا كرغبات نفسو فيخلد إٔب جاذبية األرض كمتاعها ، كىل أسوأ من اال
كالتعرم من ىدل هللا كاإلعراض عن منهج هللا؟ من أسوأ من ىذا كىل أسوأ من أيخذه حب 

جاذبية السماء ، كيتبع ا٥بول كيَبؾ ا٥بدل؟ من الدنيا عن حبًٌ هللا ، كأتخذه جاذبية األرض عن 
عن منهج هللا إالٌ  ٫براؼكما ظلموا ِبلتكذيب كاال )َوأَنُفَسُهْم َكانُوا َيْظِلُموَف(أسوأ من ىذا؟ 

ةي أىٍف أىٍربىحى كيل  شىٍيءو  ٍا اٍلفىاًٍئدى )مىٍن : ٓت غرر الممكىًىيى نػىٍفًسٍي؟!  ،كىأىٍخسىرى أىىىم  شىٍيءو  ،أنفسهم، فىمى
ٍافى ًلغىٍّبًًه أىٍظلىمي، كىمىٍن أىٮٍبىلى اٍلعىمىلى ًبطىٍاعىًة هللًا ظىلىمى نػىٍفسىوي، عىًجٍبتي ًلمىٍن يىٍظلً  مي نػىٍفسىوي كىٍيفى ظىلىمى نػىٍفسىوي كى

 يػيٍنًصفي غىيػٍرىهي( ؟!
 ﴾ىَدًََُُِْٕٖٔٓ َّيًِْ خَُِّوُ كَيٌَُ خُُْٔيْعًَُِ ًََْٖٓ ١َُِِّْْ كَإًَُُْحِيَ ىُْْ خُْ﴿ -ٛٚٔ

ستعمالو عقلو كحواسو ٗبعرفة ا٥بدؼ الذم خلقنا هللا لو حسب من يوفقو هللا لسلوؾ سبل ا٥بداية ِب
يػٍري الٌناًس مىٍن نػىفىعى  ٓت غرر المم:، إرشادات اإلسبلـ كالقرآف فهو ٩بن أطاع هللا كنفع الناس )خى

( فهو ا٤بهتدم الذم إستقاـ على منهج هللا كشكر النعم كا٤بنعم كٓب يتعٌد حدكد هللا ككاف عند  الن اسى
كىمىٍن الى تػىنػٍفىعيوي  )َوَمْن ُيْضِلْ  رَُأْولَِئَك ُىْم اْْلَاِسُروَف(هللا مهتداين فقد فاز بسعادة الدنيا كاآلخرة 

اٍيىةي تىًلٍيقي ًبًو اٍلًغوىاٍيىةي كىالض بلىؿي  ًبٍيًل الر ٍٞبىًن كىمىٍن ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىاٍ  ،ا٥بًٍدى ًطلي ، كىمىٍن يػيٍعًرٍض عىٍن سى
ًبٍيًل الش ٍيطىٍاًف، كأيخذ كساكسو كيتبع ىواه كشهواتو فييسيء إٔب الٌناس كإٔب نفسو كشرُّ  يػيٍقًبلي عىلىى سى
الٌناس من كاف شرٌان على الٌناس ، فهو الضاؿ الذم خسر تل  الوسائل ا٥بادية للٍب ىي أقـو ، 

ستذكقها ، كالضاؿ من أراد هللا ىدايتو فرفض ا٥بداية فخلى اا٥بداية ك ه هللا فقبل فا٤بهتدم من ىدا
ه ، كلو كاف ُب الٌدنيا من القادة كالٌسادة كالٌرايدة اختيار هللا بينو كما إختار لنفسو كىو مسؤكؿ عن 
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ُهْم َمْن َحقَّْت َعَلْيِو الضَّبلَلُة﴾  ُهْم َمْن َىَدى اّللَُّ َوِمنػْ ﴿َوَأمَّا َِثُوُد رَػَهَديْػَناُىْم ،  ّٔ/النحل﴿َرِمنػْ
  .ُٕفصلت/رَاْسَتَحب وا اْلَعَمى َعَلى اْْلَُدى﴾ 

هي( . ٓت غرر المم كنسبة ا٥بداية كالضبلؿ إٔب هللا ال  -ٔ:  رائدة: )مىٍن ًإٍىتىدىل هًبيدىل هللًا أىٍرشىدى
ن أدركتو العناية ٢بقتو يدالف على اإلجبار كإ٭با ٰبصبلف ضمن قاعدة األسباب كا٤بسببات ، فم

ا٥بداية، كمن توٌجو  تعأب توٌجو هللا إليو ِبلٌرعاية ، كالذم يهديو هللا بقدر معْب يتناسب مع 
قدراتو، كالذم يضلو هللا بقدر معْب يتناسب مع حجم ضبللو ، فهو غّب مؤىل لقبوؿ ا٥بداية كال 

ا٥بداية كالضبلؿ بيد اإلنساف  -ٕسو ! يستذكقها بل ىو أىل ٥بذا الضبلؿ الذم طلبو كإشَباه لنف
ستعداده ٥با كإقبالو اه ، فمن يستعد للهداية كيسعى سعيها يهديو هللا تعأب بقدر ختيار نفسو كِب
َر رَػَهَدى﴾ عليها  بلؿ كيسعى سعيو يضٌلو هللا بقدر كمن يستعد للض ، ّاألعلى/﴿َوالَِّذي َقدَّ

،  ّٔاألحزاب/﴾ ِص اّللََّ َوَرُسوَلُو رَػَقْد َض َّ َضبلاًل ُمِبيناً َوَمْن يَػعْ ﴿ستعداده للضبلؿ كإقبالو عليو ا
بصيغة ا٤بفرد  (رَػُهَو اْلُمْهَتِدي): )ضىل  مىٍن ًإٍىتىدىل ًبغىٍّبً ىيدىل هللًا( ، لذل  قاؿ ٓت غرر المم 
هم ، بصيغة ا١بمع ، للداللة أٌف طريق ا٥بداية كاحد كىم مٌتحدكف مع بعض (اْْلَاِسُروفَ )كجاءت 

 بينما يكوف ا٤بنحرفوف متفٌرقْب كسبلهم شٌٌب فهم ا٣باسركف .
ًَُُِٕٝ زِيَد ًََُيُْْ آٌَخٌٕ ٙ ًََُوًَْ ٌَََؤَْٗد ُِفَيَنََّْ ًَؽِريخً ِْٖٓ خُْفِِّٖ ًَخِِٗٗٓ َُيُْْ هٌُُِذٌ ٙ َّلْوَيٌَُٕ زِيَد ًََُيُْْ ؤَػٌُْْٖ ٙ ُّسْ﴿ -ٜٚٔ

 ﴾دَْٕٗؼَدِّ زََْ ىُْْ ؤ٠َََُّ ؤًَُُْحِيَ ىُْْ خُْـَدكٌَََُِِّْٕٕٔؼٌَُٕ زِيَد ؤًَُُْحِيَ ًَ
الـ العاقبة أم عاقبتهم جهٌنم مثل لدكا للموت ، خلق هللا سبحانو  )جِلََهنََّم(: خلقنا ، البلـ  َذرَْأاَ 

العقبلء كمنحهم مع العقل ا٢برية كالقدرة كأمرىم ما فيو ا٣بّب كهناىم ما فيو الشر فمنهم ٠بعوا 
ىم فكانت اختيار طاعوا فدخلوا ا١بنة ككثّب منهم عصوا كٛبردكا كضلوا عن سبيل هللا بسوء كأ

: لقد خلقنا كثّبان من ا١بن كاإلنس  املعىن،  ْٔفصلت/﴿َوَما رَب َك ِبَظبلَّـٍ ِلْلَعِبيِد﴾ عاقبتهم جهنم 
خلقنا للجنة مثل ذل  لسكُب جهنم كا٤بقاـ فيها كالبلئقة هبم بسوء أفعا٥بم ليكونوا حطبان ٥با ، ك 

ُهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد﴾ ٕبسن أعما٥بم  ، ٍب بٌْب سبب كوهنم الئقْب ١بهنم كمؤىلْب ٥با  َُٓىود/﴿َرِمنػْ
٥بم عقوؿ ال يعقلوف هبا منهج هللا ألهنم ال يتدبركف آبايتو  )َْلُْم قُػُلوٌب ال يَػْفَقُهوَف ِِبَا(فقاؿ 

ال يبصركف هبا دالئل قدرة هللا بصر  ْم َأْعُيٌ ال يُػْبِصُروَف ِِبَا()َوْلَُ ا٤بنتشرة ُب ٝبيع اآلفاؽ كاألنفس 
ال يسمعوف هبا ا٤بواعظ كا٢بكم كال يتعضوف ، كليس  )َوَْلُْم آَذاٌف ال َيْسَمُعوَف ِِبَا( اعتبارتفٌكر ك 

ا ا٤براد نفي السمع كالبصر كامبلن كإ٭با ا٤براد نفي كعيها ُب دين هللا كعدـ تدبرىا ُب مستقبله
األخركم بسبب قسوة قلوهبم من كثرة ذنوهبم فيجازيهم هللا من نفس أعما٥بم ِبلطبع على قلوهبم 

نسلخوا من أصلهم اإلنسا٘ب كٓب يكونوا اكالغشاكة على أبصارىم كالوقر كالصمم ُب آذاهنم ، ىؤالء 
  .ىمختيار خلفاء  ُب أرضو ِب
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) ه ا٢بيواانت ُب عدـ الفهم ، الٍب ال تعقل أكثر من بطنها أكلئ  كالبهائم كأشبا )ُأْولَِئَك َكاألَنْػَعاـِ
بل ىم اسوأ حاالن من البهائم الٍب تدرؾ منافعها  )َبْ  ُىْم َأَض  (كفرجها كال تفهم عما يراد منها 

كمضاٌرىا فإهنا إذا زجرت أنزجرت كإذا أرشدت إٔب طريق إىتدت كتعلمت كىؤالء الضالوف ال 
 ، إهٌنم عطٌلوا ىذه األجهزة الٌنافعة فبل ٲبيزكف بْب ا٤بنافع كا٤بضار يهتدكف إٔب شيء من منهج هللا

الغارقوف ُب الغفلة  )ُأْولَِئَك ُىْم اْلَغاِرُلوَف(كال يفٌكركف بيـو القيامة كا١بزاء فيها لذل  تليق هبم الٌنار 
قت ألجلو عما سيبلقوه ُب اآلخرة ، كالغافلوف عن إستعماؿ عقو٥بم كضمائرىم ُب أفضل ما خيل

ٍرءي حىٍيثي  كالغافلوف عن حياهتم ا٤بنحرفة كما ستؤدم هبم إٔب سوء العاقبة ، كاألمور ِب٣بواتيم ، كىاٍلمى
ٍاًد ا٢بًٍٍس )فىبلى  يىضىعي نىفسىوي ، كىو الذم يبِب مستقبلو الٌدنيوم كاألخركم بنفسو ، كىاٍلغىٍفلىةي ًمٍن فىسى

( ك  ،   َِٓاألعراؼ/﴿َوال َتُمْن ِمْن اْلَغاِرِلَي﴾ القرآف ينهاان عن الغفلة تػىٍغفيٍل فػىلىٍستى ٗبىٍغفيوؿو عىٍن ى
نْػَيا َوُىْم َعْن اآلِخَرِة ُىْم َغاِرُلوفَ ﴿كقولو /﴾ يَػْعَلُموَف ظَاِىرًا ِمْن اْلََياِة الد  : ٓت غرر المم،  ٕالرـك

كىٍيفى ٓبٍى ٱبىٍليًق ا٣بٍىٍلقى كيل هيٍم ميًطيًعْبى :  ُسئ  اإلماـ الّصادؽ )ع( -ٔرائدة: )كىفىى ًِبٍلغىٍفلىًة ضىبلىالن(. 
ًدينى كىكىافى عىلىى ذىًل ى قىاًدران ؟ قاؿ )ع( : ) لىقىهيٍم ميًطيًعْبى ٓبٍى يىكيٍن ٥بىيٍم ثػىوىابه ألىف  الط ٍاعىةى ًإذىاٍ ميوىحًٌ لىٍو خى
ره ، كىلىًكٍن  ن ةه كىالى انٍى انىٍت ًفٍعلىهيٍم ٓبٍى يىكيٍن جى ٍاىيٍم عىٍن مىٍعًصيىًتًو، مىٍا كى ٍلقىوي فىأىمىرىىيٍم ًبطىٍاعىًتًو كىنػىهى خىلىقى خى

ٍستػىٍوًجبػيويفى كىًإٍحتىج  عىلىٍيًهٍم ًبريسيًلًو ، كىقىطىعى عيٍذرىىيٍم ًبكيتيًبًو، لًيىكيونػيويٍا ىيمي ال ًذينى ييًطيعيويفى كىيػىٍعصيويفى كىيى 
هي اٍلًعقىابى ًبطىٍاعىًتًهٍم لىوي الثػ وىابى كىٗبىٍعصً  ، ألهٌنم ٨بتاركف كا٢بساب على َُِ/ّتفسّب النور( يىًتًهٍم ًإاي 

ُب اإلنساف ركح كجسد كقد رٌكب فيو عقل كشهوة ، فإف كاف عقلو غالبان على  -ٕىم ! اختيار 
ىواه كاف أفضل من ا٤ببلئكة كإف كاف عقلو مغلوِبن للشهوة كا٥بول كاف أرذؿ من البهائم ألنٌو ِبع 

ستعداد ِبألكٔب كالٌدين ِبلٌدنيا . كتركوا طلب ا٤بؤب فصاركا أضٌل من ا٢بيواانت إلفساد االاآلخرة 
ٍا  (ُأْولَِئَك ُىْم اْلَغاِرُلوفَ ) عن هللا كغافلوف عن الكماالت كاألسرار ، كما قيل : )غيضُّويٍا أيٍبصىٍارىكيٍم عىم 

ٍار( ،ٍم األىٍسرىٍاري كىتػىٍنكىًشفي لىكي  ،حىر ـى هللا تػىرىٍكفى اٍلعىجىاًٍئبى  قيويفى مىعى األىٍقدى : )العىقيلي ٓت غرر المم، كىتػينىسًٌ
كالٌشهىوةي ًضٌداف، ميؤٌيدي العىقلي الًعٍلمي، كىميزىٌين الٌشهىوةي ا٥بىويل، كالٌنفسي ميتىنٍازًعىةه بًٍينػىهيما فأيٌػهيما قػىهىرى  

اٍنًًبًو (  . كانىٍت ُب جى
 ﴾مُْٕنََ كَديْػٌُهُ زِيَد ًًٌَََُخ خٍََُِّّٖ ُِّْمًًَُِٕ كِِ ؤََْٔٔدجِوِ َُْٔفًََّْْٕ َٓد ًَدٌُٗخ َّؼًٌََََُُِِِّْٕٔوِ خََْٕٔٔدءُ خُْ﴿ -ٓٛٔ

أ٠باء هللا كلها حسنة كحسُب كجليلة فهي حسنة بذاهتا كحسنة لغّبىا كحسنة ٗبعانيها كٗبداليلها 
فهي أ٠باء كثّبة لذاتو كصفاتو ،  كبشرفها كبتأثّبىا، لذل  صارت األ٠باء معرٌبة عن معانيها ،

كصفاتو عْب ذاتو كتدؿ على كمالو كٝبالو كجبللو كالٍب فيها معُب كصفي يليق بساحة هللا دكف أف 
كالعآب كالقادر كا٢بي   ومنها ما يرجع إىل صفات ذاتويكوف ٥با داللة على خصوصية جسمانية ، 

فعلو كا٣بالق كالرازؽ كا٤ببدع كايي  كاإللو كالقدٙب كالسميع كالبصّب ، كمنها ما ىي صفات
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عن كلًٌ نقص كنفي الصفات السلبية عنو تعأب كالغِب كالواحد  ومنها ما يفيد التنزيوكا٤بميت، 
ـُ اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن ﴿كالقدكس .. كقولو  ُىَو اّللَُّ الَِّذي ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَمِلُك اْلُقد وُس السَّبل

ُ ُسْبَحاَف اّللَِّ َعمَّا ُيْشرُِكوفَ اْلَعزِيُز  فتوجهوا إليو سبحانو  )رَاْدُعوُه ِِبَا(،  ِّا٢بشر/﴾ اجْلَبَّاُر اْلُمَتَمبِّ
: ليس  سم األعظمما ىو االسم شئتم ِبلعبادة كالتضرع كالدعاء كالذكر . اهبا أم اندكه أبٌم 

جبلالن كصفة معنوية جليلة  تعأب عالية سم األعظم لفظان كإ٠بان معٌينان ٧بٌددان ، بل كماالن ك اال
، كال يوجد  ُُالشورل/﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾ ا٤بضامْب ، كال يوصف هللا إاٌل ٗبا كصف بو نفسو 

سم غّب اسم أعظم ك اسم هللا األعظم ُب القرآف الكرٙب بشكل ٧بٌدد ككاضح كصريح ، كليس  ا
ْنِب َوقَاِبِ  التػَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ﴿كعظيمة كقولو أعظم ، ككلُّ أ٠باء هللا تعأب جليلة  َغاِرِر الذَّ

، كلكٌن أ٠باءه ٘بٌليات لصفاتو كإشارة ٢بقائق ذاتو عٌز كجٌل كأ٠بائو سبحانو  ّغافر/﴾ ِذي الطَّْوؿِ 
 (٥ٗٗبا كال حصر كال ٙبٌدد بػ ) ال ٲبكن إحصاؤىا ألٌف كماالتو غّب متناىية ، كأ٠باء هللا الحدٌ 

ستطاع نقل عرش اف سم هللا األعظما: )كاف آصف بن برخيا عنده  ويروى٠بان كما ُب الٌركاايت ، ا
 ( َْالنمل/﴾ قَػْبَ  َأْف يَػْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُركَ ﴿بلقيس إٔب سليماف 

سم كاحد فيكوف كعصا موسى تعمل العجائب ، كإ٭ٌبا كاف آلصف من صفات هللا آب يكن لو 
ية القريبة من هللا تعأب ا٤بتمثلة ِبلعلم الٌلد٘ب ا٣باص كاإلٲباف الٌنموذجي ، كإاٌل ال ذات الٌركحية العال

سم فيكوف مستجاب الٌدعوة كيعمل العجائب كتكوف بيده ٲبكن ألٌم شخص أف يعرؼ ىذا اال
بعض ، ل ٓٔالكهف/﴾ َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُداَّ ِعْلماً ﴿مقٌدرات األمور، كإ٭ٌبا ىو تعليم من ذم علم 

خلقو ٩ٌبن أعطوا  تعأب ما يريد فاكرمهم هللا فوؽ ما يريدكف كىؤالء ٩ٌبن يصطفيهم هللا لذل  
ها ا٫براف: ومعىن اإللاد ىنا )َوَذُروا الَِّذيَن يُػْلِحُدوَف ٓت َأمْسَائِِو(بكفاءهتم العالية كنزاىتهم الٌسامية. 

تركوا الذين يتطرفوف ُب اأم ك  )َوَذُروا(،  كٙبريفها عن معناىا الصحيح ما يناُب كصفها ِب٢بسُب
أ٠بائو تعأب فينحرفوف عن ا٢بق كيعدلوف ِبلصفات ا٣باصة بو تعأب إٔب غّبه ، فهناؾ من ا٤بؤمنْب 
يلحدكف ُب أ٠بائو فيثبتوف  من صفات الٌنقص كاألفعاؿ الٌدينية ما ىو منزٌه عنو كنسبة الظٌلم ُب 

قدير ُب رزقو أك اإلمهاؿ ُب قضائو فهذه ٝبيعان من اإل٢باد ُب أ٠بائو فعلو أك ا١بٌهل ُب حكمو أك التٌ 
سينالوف جزاء ما عملوا ُب العاجل أك ُب اآلجل حيث تتجٌسد  )َسُيْجَزْوَف َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف(

أعما٥بم على صورهتا ا٢بقيقية أمامهم لتبقى معهم تؤذيهم كتعذهبم، فمن أظلم ٩بن نسب إٔب هللا ما 
 عنو. تنزه

كىذا شامل لدعاء العبادة كدعاء ا٤بسألة كا٢باجة ، فيدعى ُب كلًٌ مطلب ٗبا يتناسب  -ٔ رائدة :
﴿اّللَُّ َلِطيٌف ِبِعَباِدِه يَػْرُزُؽ َمْن مع ذل  ا٤بطلوب مثبلن ُب الغُب يقوؿ )ايلطيف( مع تكرار الذكر 

وا اّللََّ َأْو اْدُعوا الرَّْْحََن َأَيًّ َما َتْدُعوا رَػَلُو ُقْ  اْدعُ ﴿،  ُٗالشورل/َيَشاُء َوُىَو اْلَقِوي  الَعزِيُز﴾ 
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ٍسًتٍغنىٍاءي اً ، كإف ٝبيع أ٠بائو بياانن لصفاتو كإهنا تعود كلُّها إٔب حقيقة )َُُاإلسراء/﴾ اأَلمْسَاُء اْلُْسىَن 
)َوَذُروا الَِّذيَن يُػْلِحُدوَف ٓت  -ًٕة( . ٍحًتيىاٍجي كيلًٌ شىٍيءو ًإٔبى ذىاٍتًًو اٍلميقىد سى اكى  ،ذىاٍتًًو عىٍن كيلًٌ شىٍيءو 

: ا٤بيل عن الوسط حسان أك معُب ،  اإللاد : ٓت أمسائو معىن واسع الّداللة معىن اإللاد َأمْسَائِِو(
: التطٌرؼ ُب اإلعتقاد كا٤بيل عن ا٢بق كا٣بوض ُب الٌشبهات ، كالذين يٌدعوف لو الولد  واإللاد

و سبحانو مقٌيدة بسنن كونية ، ككالذين يٌدعوف أنٌو سبحانو إلو ُب ككالذين يٌدعوف أف مشيئت
الٌسماء كُب حساب الٌناس ُب اآلخرة ، كلكٌنو ليس إ٥بان ُب األرض كال ُب حياة الٌناس كال يشرٌع 
٥بم، إ٭ٌبا الٌناس ىم الذين يشٌرعوف ألنفسهم بعقو٥بم ك٘بارهتم كمصا٢بهم كىذا كٌلو إ٢باد ُب أ٠باء 

 -ٖاتو كخصائص ألوىيتو ، كا٤بسلموف مأموركف ِبإلعراض عن ىذا كٌلو كإٮبالو . هللا كصف
اللَُّهمَّ ِإيّنِ َعْبُدَؾ واْبُن َعْبِدَؾ اَِْصَيِِت : )من أصابو ىمٌّ كحزف فقاؿ : ) عن النيب )ص( رَاْدُعوُه ِِبَا()

مَسَّْيَت ِبِو نَػْفَسَك َأْو أَنْػَزْلَتُو ٓت ِكَتاِبَك َأْو  بَِيِدَؾ َمْاٍض ٓتَّ ُحْمُمَك َأْسأَُلَك ِبُم ِّ ِإْسٍم ُىَو َلكَ 
ْليب ، َعلَّْمَتُو َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك َأِو ِإْسَتْأثَػْرَت ِبِو ٓت ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَؾ، َأْف ََتَْعَ  اْلُقْرآَف رَبِيَع قػَ 

ي( إاّل  أذىب هللا عنو كّ  ّٕمو وحزنو وأبدلو ممانو َونُوَر َصْدِري ، َوَجبَلَء ُحْزين ، َوَذَىاَب ٕمَِّ
 . ِْٖ/ّركح البياف (ررحاً 
 ﴾ًََِّْٖٓٔ وََِوْنَد ؤَُّٓصٌ َّيًًَُْٕ زِدُْمَنِّ ًَزِوِ َّؼًٌَُُِْٕ﴿ -ٔٛٔ

ُب اآلية السابقة أشار سبحانو أٌف كثّبان من ا١بٌن كاإلنس من أىل الٌنار ، كُب ىذه اآلية أٌكد أٌف 
ِإفَّ  )كٌل جيل من أنصار ا٢بق كمن أىل ا١بٌنة ، فعرٌب عن أىل الٌنار ِبلكثّب   ىناؾ أٌمة كٝباعة ُب

ليدٌؿ أف أىل الٌنأر أكثر من أىل ا١بٌنة ، لذل   )أُمٌَّة يَػْهُدوَف(كعرٌب عن أىل ا١بٌنة أبٌمة َكِثُيًا( 
ب ا١بٌنة بذل  ! ، كٓب ٱباط َّؽ/﴾ َىْ  اْمَتؤْلِت َوتَػُقوُؿ َىْ  ِمْن َمزِيدٍ ﴿صار ا٣بطاب ١بهٌنم 

كتعِب اآلية إٌف هللا تعأب ال أيمركم أبمور مثالية غّب قابلة للتطبيق كال خارجة عن طاقة البشر ، فإٌف 
٩ٌبن خلقنا أٌمة )ٝباعة( يرشدكف إٔب ا٢بق كيدٌلوف عليو كال ٱبلو منهم زماف ، كبو يعدلوف ُب كٌل 

م هبدايتو ا٣باٌصة كما جعل من قـو موسى أئمةن شيء ، ُب ا٢بكم كُب الٌتعامل العاـ ألٌف هللا كٌرمه
جعل أيضان من  ُٗٓاألعراؼ/﴾ َوِمْن قَػْوـِ ُموَسى أُمٌَّة يَػْهُدوَف اِبْلَقِّ َوِبِو يَػْعِدُلوفَ ﴿ىاديْب مهديْب 

ىذه األٌمة ا٤برحومة كذل  كىم من ا٤بصاديق العملية لآلية ذات دالالت كاسعة ، ككأ٭ٌبا تشّب إٔب 
بن مرٙب  : )ًإف  ًمٍن أيم ًٍب قػىٍوـه عىلىى ا٢بٍىًق حىٌب  يػىٍنزًؿى ًعٍيسىىعن النيب )ص(م الفرقة الٌناجية ! أٌف ىؤالء ى

 . َُٓ/ِنور الثقلْب( )ع(
تكشف اآلية عن سنة إنسانية عامة ، سٌنة حركية دائمة كمستمرٌة كعالية ا٤بضامْب ، سٌنة مؤثرة ُب  

إ٭با ٙبديد للصفة إهنم أىل ا٢بق كالعدؿ كا٥بداية ال ٱبلو منهم سم ك كلًٌ زماف كمكاف ببل ٙبديد لبل
زماف كمكاف كىم أٌمة صا٢بة ُب نفسها كمصلحة لغّبىا يهدكف أنفسهم كغّبىم ِب٢بق كيعملوف بو 
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كيعملوف من أجلو لتحبيب الٌناس إليو ، كإهنم شهادة قائمة كدائمة على أىل الضبلؿ كىم كإف  
نب الكثرة الكثّبة من أىل الضبلؿ فهم جند هللا اجملهولْب ُب ىذه كانوا قلة ُب الناس إٔب جا

﴿َوّلِلَِّ ُجُنوُد ،  ُّا٤بدثر/﴿َوَما يَػْعَلُم ُجُنوَد رَبَِّك ِإالَّ ُىَو﴾ األرض ، ككرثة األنبياء كخلفاء الرسل 
: كبعض ٩ٌبن املعىن  َوِبِو يَػْعِدُلوَف( َوِِمَّْن َخَلْقَنا أُمٌَّة يَػْهُدوَف اِبْلَقِّ )،  ْالفتح/السََّمَواِت َواأَلْرِض﴾ 

خلقنا ٝباعة فاضلة غّب معينة ِب٢بق ٰبكموف بْب الناس كيقيموف موازين العدؿ فيهم كيستقيموف 
على منهج اإلسبلـ األصيل ُب كلًٌ األحواؿ كما أهنم ٱبرجوف الٌناس من ظلمات ا١بهالة كمن حّبة 

متداد لرساالت األنبياء )ع( كىكذا ينتصر اإلسبلـ ا، فهم الضبللة إٔب نور ا٥بداية كٝباؿ الدراية 
ُىَو الَِّذي َأْرَسَ  َرُسوَلُو اِبْْلَُدى َوِديِن ﴿ُب هناية ا١بولة فيعلو كال ييعلى عليو كإٌف كثر األشرار كقولو 

يِن ُكلِِّو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوفَ    .ّّالتوبة/﴾ اْلَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
الىفىهيٍم النيب )ص(عن  ٥بىيٍم كالى مىٍن خى : )الى تػىزىٍاؿي طىائًفىةه ًمٍن أيم ًٍب ظىٍاًىرًٍينى عىلىى ا٢بٍىقًٌ الى يىضيرُّىيٍم مىٍن خىذى

 ) ، إهنم ٝباعة فاضلة كاملة ُب نفسها ّْْٔٗكنز العماؿ خربحىٌب  أيىٌٍبى أىٍمري هللًا كىىيٍم عىلىى ذىًل ى
رسة ألمانة هللا ُب األرض ، الشاىدة بعهده على الٌناس جيبلن بعد جيل ، مكملة لغّبىا، كىي ا٢با

كىم ُب أنفسهم مراتب متفاكتة ككل ٕبسب حالو كعلو منزلتو كىم على إختبلؼ لغاهتم كقومياهتم 
كمناز٥بم العلمية كقدراهتم العملية كلكنهم أمة كاحدة موحدة متحدة ٥بم عدة أدكار ككحدة ىدؼ 

كٓب يقل )أمم يهدكف( ٩بٌا يدؿُّ على كحدة كلمتهم ككحدة أىدافهم ألٌف  ٌة يَػْهُدوَف()ُأمَّ لذل  قاؿ 
﴿َوِمْن قَػْوـِ ُموَسى أُمٌَّة يَػْهُدوَف اِبْلَقِّ َوِبِو يَػْعِدُلوَف﴾ ا٢بق  كاحده ال يتعٌدد كال يتجزأ كقولو 

ومن ،  ِْفاطر/﴾ ٍة ِإالَّ خبل ِريَها َنِذيرٌ َوِإْف ِمْن ُأمَّ ﴿،  ٕالرعد/﴿َوِلُم ِّ قَػْوـٍ َىاٍد﴾ ،  ُٗٓاألعراؼ/
: دكر أئمة أىل البيت )ع( ُب نصرة ا٢بقًٌ كىداية الٌناس إليو كالٌدعوة إليو كالقيادة مصاديق اآلية 

﴾ يُْدِخُ  َمْن َيَشاُء ٓت َرْْحَِتوِ ﴿إب٠بو ، كىم أئمة ا٥بدل كمصابيح الٌدجى كسفينة النجاة كقولو 
ٍا  يب )ص(عن الن،  ُّاإلنساف/ ٍا ٪بىىٍا كىمىٍن ٚبىىل فى عىنػٍهى نىًة نػيٍوحو مىٍن رىًكبػىهى ًفيػٍ ثىًل سى : )مىثىلي أىٍىلي بػىٍيًٍبً كىمى
)  ُُّْٓكنز العماؿ خرب غىرًؽى
 ﴾ًَخٍََُِّّٖ ًٍََّزٌُخ زِأَّدظِنَد َٔنَْٕعًََِْـُيُْْ ِْٖٓ لَْْػُ ٙ َّؼٌََُِْٕٔ﴿ -ٕٛٔ

ستدراج إٔب الشيء ىو اإلغراء بو كتيسّب السبل إليو ادع ، كاالستدراج ا٣بإنٌو ٙبذير من ٨باطر اال
:  املعىنحٌب يقع ُب فخو ا٤بشؤـك فيتمادل ُب طغيانو ذاىبلن عن ا٤بخبآت كا٤بفاجآت السيئة . 

سنأخذىم َسَنْسَتْدرُِجُهْم( )كالذين كذبوا ِبلقرآف كبكل الرباىْب الدالة على كجود هللا كمنهجو القيم 
 كندنيهم من خاٛبتهم السيئة درجة درجة من حيث ال يشعركف كال يتوقعوف ، كىكذا قليبلن قليبلن 

مد عقباه ، كذل  أبف تتواتر عليهم  يقود ا٥بول إٔب العمى ، كا٥بول يهوم بصاحبو إٔب ما ال ٰبي
انن أنواع النعم فيظنوا أهنا لطف من هللا تعأب هبم فيزدادكا بطران ُب النعم كفسادان ُب األرض كعدكا

  .على الناس حٌب ٙبق عليهم كلمة العذاب
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عن اإلماـ ، إهٌنم يركف ا٣بّب شران كالشر  خّبان !  ٖفاطر/﴿َأَرَمْن زُيَِّن َلُو ُسوُء َعَمِلِو رَػَرآُه َحَسنًا﴾ 
ٍم ًمٍن ميٍستىٍدرىجو ًبسىٍَبً  الصادؽ )ع( ٍم ًمٍن مىٍغريكيرو ٗبىٍا قىٍد أىنٍػعىمى هللاي عىلىٍيًو كىكى ٍم ًمٍن مىٍفتػيويفو : )كى   هللًا عىلىٍيًو كىكى

﴿ُقْ  َىْ  نُػنَػبُِّئُمْم اِبأَلْخَسرِيَن َأْعَمااًل ، الَِّذيَن َض َّ َسْعيُػُهْم ، ٗٓٔ/ّكنز الدقائق  بًثػىنىٍاًء الن ٍاًس عىلىٍيًو(
نْػَيا َوُىْم َٗمَْسُبوفَ  : ىي ستدراجاال: رائدة. َُْ-َُّالكهف/أَنػَُّهْم ُٗمِْسُنوَف ُصْنعًا﴾ ٓت اْلََياِة الد 

ستدراج هللا ا، إهٌنم ال يتصٌوركف أبدان أنٌو القوة القاىرة الٍب ال ٰبسبوف حساهبا كيغفلوهنا ا٤بكٌذبوف 
ُر ﴿٥بم من حيث ال يعلموف ، فهم ال يؤمنوف أبٌف كيد هللا متْب  َوَٙمُْمُروَف َوَٙمُْمُر اّللَُّ َواّللَُّ َخيػْ

، فيزدادكا شران إٔب شٌرىم كبذل  تزيد عقوبتهم ٍب أيخذىم أخذ عزيزو مقتدرو  َّاألنفاؿ/﴾ اْلَماِكرِينَ 
هي ٓبٍى يػيٍفًلٍتوي(  ٓت الديثكمنتقمو   . ّْٗ/ِنور الثقلْب: )ًإف  هللاى لىييٍمًلي )ٲبهل( لًلظ ٍآبًً ، حىٌب  ًإذىاٍ أىخىذى
 ﴾ًَؤُِِِْٓ َُيُْْ بَِّٕ ًًَُِْْ َٓعِنيٌ﴿ -ٖٛٔ

أمهلهم كال أٮبلهم كال أعاجلهم ِبلعقوبة حٌب يظنوا أهنم آمنوف كال يعاقبوف فيزدادكا َْلُْم( َوأُْمِلي )
إٌف كيدم أم أخذم كعقايب شديد ُب خفاءو كشقاء ، قومه  (ِإفَّ َكْيِدي َمِتيٌ )طغياانن إٔب طغياهنم، 

لذين فسقوا كٰبذر منها الذين ٧بكم ال ٲبنعو مانع كال يدفعو دافع ، إهٌنا سٌنة هللا الثابتة يغفل عنها ا
آمنوا ، فإهنم ال يفوتِب عذاهبم كيكوف على ضوء أعما٥بم الفاسدة ، كإٌف تقديرم لؤلمور ٧بكم ال 
ينقض أبدان ، كعذايب منيع قوم ال ٲبنعو مانع كال يدفعو دافع ، ك٠بٌاه كيد لنزكلو هبم بغتة من حيث 

أىن وي أىٮٍبىلى ، كىسىتػىرى ال يشعركف كأيضان إٌف ظاىره إحساف كِبطنو خذال اٍنىوي أىٍمهىلى حىٌب  كى ف ! كهللاي سيٍبحى
أىن وي أىٍعٌذرى !  أىن وي غىفىرى كىأىٍنذىرى حىٌب  كى ٌر كقولو ﴿حىٌب  كى َا ُٔمِْلي َْلُْم َخيػْ َوال َٗمَْسََبَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأٔمَّ

َا ُٔمِْلي َْلُْم لِيَػْزَدادُ  ﴿َربل أيََْمُن َمْمَر اّللَِّ  ، ُٖٕآؿ عمراف/﴾ وا ِإِْثًا َوَْلُْم َعَذاٌب ُمِهيٌ ألَنْػُفِسِهْم ِإٔمَّ
ـى،: ٕ٘حمم ٓت هنج الببلغة.  ٗٗاألعراؼ/ِإالَّ اْلَقْوـُ اْْلَاِسُروَف﴾  ٍبنى آدى ًإذىا رىأىٍيتى  )ايى

انىوي  رىب  ى  رٍ  يػيتىاًبعي عىلىٍي ى نًعىمىوي كىأىٍنتى تػىٍعًصيوً  سيٍبحى هي( ! كىذا يكشف أٌف موازين هللا كمقاديره فىاٍحذى
َا ٔمُِد ُىْم ﴿ٚبتلف عن موازين الٌناس كمقاديرىم كقولو  َرَذْرُىْم ٓت َغْمَرهِتِْم َحَّتَّ ِحٍي ، َأَٗمَْسُبوَف َأٔمَّ

َراِت َب  ال َيْشُعُروفَ   . ٔٓ-ْٓا٤بؤمنوف/﴾ ِبِو ِمْن َماٍؿ َوبَِنَي ، ُنَسارُِع َْلُْم ٓت اْْلَيػْ
 ﴾ؤًَََُْْ َّعَلًٌََُُّخ َٓد زَِٝدلِسِيِْْ ِْٖٓ ـِنَّصٍ بِْٕ ىٌَُ بَِّٙ ٌٍَُِّٗ ُٓسِنيٌ﴿ -ٗٛٔ
: ا١بنوف ، أم أكٓب يتفكر ىؤالء ا٤بكذبوف كبقليل من التأمل كالتفكر ُب حياة الرسوؿ العظيم اجْلِّنة 

بلقو القرآنية الفريدة ، يقود اإلنساف )ص( كإٲبانو الكرٙب كأقوالو البليغة كأفعالو ا١بميلة ا٤بستقيمة كأخ
لئلٲباف هبذا الرسوؿ الرٞبة كبرسالتو القيمة، كاإلٲباف ِبلقرآف الذم يهزُّ مشاعرىم كيوقظهم من 

ليس دمحم )ص( إالٌ  )ِإْف ُىَو ِإالَّ َنِذيٌر ُمِبٌي(غفلتهم كيستنقذ فطرهتم كعقو٥بم من ٙبت الرٌكاـ، 
فيو أم ش  ٤بن كاف لو قلب يعمل . كم ىو ىذا اجملتمع رسوؿ منذر أمره بٌْب كاضح ليس 

منحدر ُب السقوط كا١بهل ٕبيث يصف منقذىم ِب١بنوف ؟! ككم ىي معاانة ىذا ا٤بنقذ الٌرحيم من 
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: أٓب ٯبعل اآل٥بة ا٤بتعددة إ٥بان كاحدان ؟ كاثر على رائدةنتشاؿ ىذا اجملتمع ا٤بتخٌلف من الوحل؟! ا
، كىكذا شأف   ْٓاألنبياء/﴿َلَقْد ُكنُتْم أَنْػُتْم َوآاَبؤُُكْم ٓت َضبلٍؿ ُمِبٍي﴾ م تقاليدىم ا١باىلية كقاؿ ٥ب

كل مصلح جملتمع متخلًٌف فإنو يرمى ِبلتهم كما ترمى الشجرة ا٤بثمرة ِب٢بجارة ، كلو كاف دمحم 
 )ص( ُب ىذا العصر الذم ملئ ظلمان كجوران لقيل عنو ٨برب إرىايب !! كىكذا يكوف حاؿ العفيف

ًٍا اٍلًعبىٍادىةي عن اإلماـ الرضا )ع(الفاضل عند الفاسد العاىر،  ثٍػرىةي الص بلىًة كىالص ٍوـً كىًإ٭ب  : )لىٍيسىٍت اٍلًعبىٍادىةي كى
يذٌكرىم أبهٌنم يعرفونو  (ِبَصاِحِبِهمْ ): كالٌتعبّب رائدة. ٓٓ/ِالكاُبالتػ فىكُّري ُبٍ أىٍمًر هللًا عىز  كىجىل ( 

بُوَنَك َوَلِمنَّ الظَّاِلِمَي ِِبََيِت اّللَِّ ﴿ من أٌكؿ نشأتو كقولو الصادؽ األمْب رَِإنػَُّهْم ال ُيَمذِّ
 . ّّاألنعاـ/﴾ َٖمَْحُدوفَ 
 ﴾ؤَـَُِيُْْ كَسِإَُِّ لًَِّػٍ زَؼًَْهُ ُّآِْنٌَُٕ َُذَؤًَََُْْ َّنظًُُُخ كِِ ٌٌََُِٓضِ خٌَََُّٕٔخضِ ًَخََِْٕٞ ًََٓد وََِنَ خَُِّوُ ِْٖٓ َِْ٘ءٍ ًَؤَْٕ ػَََٕ ؤَْٕ ٌٌََُّٕ هًَْ خهْعَ﴿ -٘ٛٔ

: ا٤ببالغة ُب ا٤بل  ، كىو ا٤بل  العظيم الذم يشمل العآب   َمَلُموتِ لئلنكار كالتعجب ،  االستفهاـ
ستداللية علمية الذم اكٌلو كما خلق هللا فيو من أصناؼ ا٤بخلوقات ، أكٓب ينظر العقبلء نظرة 

الناظر جزئيات الكوف كما فيها من سنن ٙبكمها  ئس معان ، يستقر ستقراء كالقيايستخدـ اال
كتضبط حركاهتا فيقوؿ ُب الكوف نظاـ كتدبّب كتقدير كلكل نظاـ كتدبّب كتقدير ، من مدبر كمنظم 
كمقدًٌر فللكوف خالق عليم كمدبر حكيم ، كالذم ال ينفعو سبيل الرٞبن يكوف لقمة سائغة 

كُب ٝبيع ٨بلوقات هللا الكبّب منها كالصغّب كالدقيق، إنٌو ٓب  ِمْن َشْيٍء( )َوَما َخَلَق اّللَُّ للشيطاف 
ٱبلق شيئان منها عبثان كإ٭ٌبا ىناؾ ىدؼه نبيله كراء ذل  ، فيستدلوا بذل  على كماؿ قدرة صانعها 

وتوف عن كأف يتفكركا لعلهم ٲب )َوَأْف َعَسى َأْف َيُموَف َقْد اقْػتَػَرَب َأَجُلُهْم(كعظم شأف مالكها ؟ 
كيػيبػٍعىثي ) وعنو )ص(، ِْْٖٕكنز العماؿ خرب  ()مىٍن مىٍاتى فػىقىٍد قىٍامىٍت ًقيىامىتيوي  عن النيب )ص(قريب 

ٍرءى عىلىى مىا مىاتى عىلىٍيًو(  فينبغي ٥بم أف يسارعوا إٔب النظر كالتدبر فيما  ُِِّْكنز العماؿ خرباٍلمى
ادركا إٔب اإلٲباف لئبل ٲبوتوا كٌفاران فيصّبكا إٔب الٌنار، ٱبلصهم عند هللا قبل حلوؿ األجل اتـو ، فليب

  .حتماؿ يصرفهم عن أتباع ا٥بول كطوؿ األملكىذا اال
فبأم حديث بعد القرآف )الذم تلْب لو القلوب كٚبشع ا٤بشاعر(  )رَِبَأيِّ َحِديٍث بَػْعَدُه يُػْؤِمُنوَف(

قٌمة البياف كالربىاف فبل يهتدم بشيء.  يؤمنوف كمن ال يهتدم ٗبواعظ هللا كحكمو ُب القرآف كىو
: القرآف أحسن ا٢بديث كالذم أيخذ ِبألحسن ىو األحسن، كالذم ال أيخذ ِبألحسن ىو رائدة
ْر ِعَباِدي، الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ رَػيَػتَِّبُعوَف َأْحَسَنُو﴾األسوأ    ُٖ-ُٕالزمر/﴿رَػَبشِّ
 ﴾يَُِ َُوُ ًٍََََُّىُْْ كِِ ٤ُـَْْدِٗيِْْ َّؼَْٔيٌََُْٕٖٓ ١َُِِّْْ خَُِّوُ كَٚ ىَد﴿ -ٙٛٔ
: ىو الغافل عن إصبلح عيوب نفسو ، كىو الغافل عن آايت ربٌو فبل يتدبٌرىا كمن يضٌلو الّضاؿ

ه عن ختيار ٫برؼ ِبا: من املعىن هللا ىو الذم يضلُّ نفسو أكالن كال يهديو أحد من بعد هللا تعأب . 
 ا٫براؼعن ا٥بداية كأٌكؿ  ٫براؼو ، كالضبلؿ ىو أٌكؿ االا٫برافضاؿ بقدر  صراط هللا ا٤بستقيم فهو
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ستجابة للٌنفس األٌمارة ِبلسوء كأٌكؿ أتييد للهول كاألان ، فصار الضبلؿ درجات اعن الفطرة كأٌكؿ 
عهم كِب٤بقابل ا٥بداية درجات ، إٌف هللا يَبكهم كما أرادكا ُب ضبل٥بم تغرىم ا٢بياة الدنيا بغركرىا كٚبد

أنفسهم ٖبيانتها ، كٲبهلهم إٔب أجل ٍب ٯبازيهم ٗبا فعلوا ، كليس ُب ىذا اإلمهاؿ ظلم ألنو جاء 
)َوَيَذرُُىْم ٓت طُْغَياهِنِْم بعد إلقاء ا٢بجة الواضحة كالتحذير من العصياف كبعد اليأس من ىدايتهم . 

يتحّبكف كيَبددكف )يَػْعَمُهوَف( كعنادىم ٛبردىم  )طُْغَياهِنِْم(: كيَبكهم ُب  َوَيَذرُُىمْ  يَػْعَمُهوَف(
يتخٌبطوف ُب ا٢بّبة كٱبلي بينهم كبْب ما يشتهوف كال يهتدكف سبيبلن للخركج ٩با ىم فيو من عناء 

:  الطُْغَيافِ ، ُْا٤بطففْب/﴿َبْ  رَاَف َعَلى قُػُلوِِبِْم َما َكانُوا َيْمِسُبوَف﴾ كشقاء نتيجة الضبلؿ البعيد 
: ُب  والعمى: ُب بصّبة القلب ،  والعمورتكاب أنواع الشرًٌ كالظُّلم ، ااطل ك ٘باكزا ا٢بٌد ُب الب

بصر العْب ، كالعمو أشد من العمى ألنٌو عمله ِب٥بول كاألان من غّب ىدل هللا ك)ال ًذٍم ال تػىنػٍفىعيوي 
اٍيىةي تىضيرُّهي الض بللىةي( .   : رائدةا٥بًٍدى

﴾ ُىًدى ِللنَّاسِ ﴿، ِالبقرة/﴾ ُىًدى ِلْلُمتَِّقيَ ﴿ا٥بداية  إٌف هللا جعل ىذا القرآف أعظم أسباب -ٔ
، كالقرآف ال يهدم ا٤بعاندين ا١باحدين ، فمن يفقد اإلستعداد لئلٲباف هبذا القرآف كهبذا  ُٖٓالبقرة/

ْم﴾ ﴿رَػَلمَّا زَاُغوا َأزَاَغ اّللَُّ قُػُلوبَػهُ ه فييضلُّو هللا ختيار الٌرسوؿ ا٤بصطفى فهو الذم يضلي نفسو ِب
﴿َوزَيََّن َْلُْم الشَّْيطَاُف َما َكانُوا ، كىكذا األسباب الٌضالٌة تؤٌدم إٔب النتائج الٌضالٌة ٓالصف/

َأَرَمْن َكاَف َعَلى بَػيَِّنٍة ِمْن رَبِِّو َكَمْن زُيَِّن َلُو ُسوُء َعَمِلِو َواتػَّبَػُعوا ﴿،  ّْاألنعاـ/يَػْعَمُلوَف﴾ 
رٌنت قلوهبم على الكفر كالضبلؿ كأسرفوا فيهما حٌٌب كصلوا إٔب حٌد ، ىؤالء م ُْدمحم/﴾ َأْىَواَءُىمْ 

ُب اآلية  -ٕ. ِٔالبقرة/﴾ َوَما ُيِض   ِبِو ِإالَّ اْلَفاِسِقيَ ﴿العمو ُب الطٌغياف ككرىوا ا٥بدل كاإلٲباف ! 
اُلوا َلْو َوقَ ﴿ىتدل كلنجى من الٌنار كقولو حثه على الٌتفٌكر ألٌف العاقل لو تفٌكر ِبلعقل الٌسليم ال

 . َُا٤بل /﴾ ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نَػْعِقُ  َما ُكنَّا ٓت َأْصَحاِب السَِّعُيِ 
ِٞ ٙ ظَإْظٌُِْْْ  ؼَوَُِطْ كِِ خٌَََُّٕٔخضِ ًَخَََّْْٕٕإٌََُُٗيَ ػَْٖ خَُّٕدػَصِ ؤََّّدَٕ َُُْٓٔدىَد هَُْ بََِّٗٔد ػُِِْٔيَد ػِنًَْ ََزِِّ ٙ ُّفَِِّْيَد ٌَُِهْعِيَد بَِّٙ ىٌَُ﴿-ٚٛٔ

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ بَِّٙ زَـْعَصً َّْٕإٌََُُٗيَ ًَإََّٗيَ لَلٌِِّ ػَنْيَد هَُْ بََِّٗٔد ػُِِْٔيَد ػِنًَْ خَُِّوِ ًٌَََُِّٖ ؤًَْؽََُ خُنَّدِْ ٙ
 يَػْوـَ يَػُقوـُ النَّاُس ِلَربِّ ﴿ستغراب ! عن القيامة )الرجوع إٔب هللا( ايسألون  اي دمحم سؤاؿ تعٌجب ك 

َف ُمْرَساَىا( )، ٔا٤بطففْب/﴾ اْلَعاَلِميَ  مٌب كقوعها كحدكثها ؟ كٓب يعملوا ٥با فما سؤا٥بم عنها إالٌ َأَيَّ
للجدؿ السفيو ! ك٠بيت القيامة ساعة لسرعة ا٢بساب فيها كلوقوعها فجأة كبغتة أم بسرعة ملفتة 

، سئل رسوؿ هللا )ص( مٌب تقـو  ٕٕالنحل/قْػَرُب﴾ ﴿َوَما َأْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر َأْو ُىَو أَ 
ىتماـ بطبيعتها الساعة ؟ قىٍاؿى )ص( كىمىٍاذىٍا أىٍعدىد تى ٥بىىٍا ٍب يلفتهم عن السؤاؿ عن موعدىا على اال

(ستعداد ٥با كحقيقتها كإٔب اال َا ِعْلُمَها ِعْنَد َرّبِّ ُب حكم الغيب فبل ٰبيط هبا أحد ألف  )ُقْ  ِإٔمَّ
ظهورىا يبلـز فناء الكائنات كخراب الدنيا ، ٌٍب يعجب من أمر ىؤالء الذين يسألوف الٌرسوؿ ٙبقق 

ال يكشف  )ال ُٖمَلِّيّػَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُىَو()ص( عن الٌساعة كىم ال يدركوف ا٤برسل كالٌرسوؿ كالٌرسالة 
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َوال ُيْشِرُؾ ٓت ُحْمِمِو ﴿ا أمرىا كال يظهرىا للناس إاٌل هللا سبحانو فهو ا٤بنشئ ٥با كا٢باكم فيه
عظمت ككربت  )ثَػُقَلْت ٓت السََّمَواِت َواأَلْرِض(، كىو ا٤بختص ُب ٙبديد كقتها ِٔالكهف/﴾ َأَحداً 

كقعتها على أىل السماكات كاألرض من ا٤ببلئكة كا١بن كاإلنس، حيث يشفقوف منها كٱبافوف 
ل ثقل الٌساعة نفسها لثقل أتثّبىا الٌَببوم شدائدىا كأىوا٥با لثقل كقوعها عليهم، فإٌف علمها ثقي

ىذه  ِْْٖٕكنز العماؿ خرب: )مىٍن مىٍاتى فػىقىٍد قىٍامىٍت ًقيىامىتيوي( عن النيب )ص(على النفوس كاجملتمعات، 
القيامة الصغرل لكل فرد، كاآلية تبحث عن القيامة الكربل للكوف كالكائنات، تبدأ من هناية 

اية النظاـ األخركم العلوم ا١بديد ُب إ٠بو كمسماه فإنٌو)الى عىٍيشى ًإال  النظاـ العا٤بي الدنيوم كبد
َها َويَػْعَلُموَف ﴿عىٍيشي اآلًخرىًة( كقولو  َيْستَػْعِجُ  ِِبَا الَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَف ِِبَا َوالَِّذيَن آَمُنوا ُمْشِفُقوَف ِمنػْ

ال إنذار فتكوف أعظم كأشٌد فجأة من غّب إشعار ك  َتًة()ال ََتْتِيُمْم ِإالَّ بَػغْ ،ُٖالشورل/﴾ أَنػََّها اْلَق  
غفر ٕب يـو العرض ا، فا٤بؤمن من يستعد ٥با قبل كقوعها كيقوؿ:رب أحسن كقوُب بْب يدي  ك ىوالن 
َها(علي   ىتماـ للعلم بو، اا٢بفي من يسأؿ عن الشيء بتتابع كإصرار ك  )َيْسأَُلوَنَك َكأَنََّك َحِفيٌّ َعنػْ

لى العآب هبا، يسألون  دائمان عن كقتها ككثّب السؤاؿ عنها شديد الطلب للعلم فتستعمل ا٢بفي ع
(هبا َا ِعْلُمَها ِعْنَد اّللَِّ ستأثر هبا هللا عبلـ اال يعلم كقتها إاٌل هللا ألهنا من األمور الغيبية الٍب )ُقْ  ِإٔمَّ

)َوَلِمنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ال نيبالغيوب هبا لنفسو كال يطلع عليها أحدان من الٌناس نبيان كاف أـ غّب 
السبب ُب إخفائها ، كإ٭با ٓب ٱبرب هللا سبحانو بوقتها ليكوف العباد على حذر منها كهتيئو يَػْعَلُموَف(

 .ا٤بعصية٥با ُب كٌل حاؿ ُب الشٌدة كالٌرخاء، فيكوف ذل  أدعى ٥بم إٔب الطاعة كأزجر عن 
 : رائدة
ؽ التصٌور للعآب نطبلاْب فسحة الرؤية كعمقها ككعيها ك أصبحت حقيقة اآلخرة مفرؽ طريق ب -ٔ

، كضيق الرؤية كٙبجيم التصٌور ٢بقيقة الكوف كالكائنات ُب حدكد العآب ا٤بادم ا٤بعنوم اآلخر
ا٢بسي، لذل  أٌكد القرآف على اآلخرة كا٤بعاد إٔب هللا حٌب ِبت يـو القيامة ُب حس األمة 

يقينية ال يعَبيها الش  ، كآمنوا أٌف ىذا الوجود أكرب من  اإلسبلمية عقيدة اثبتة كحقيقة كربل
ظاىره ا٤بشهود ، بل ىي ضركرة حياتية ، كالقرآف أٌكد على ىذه الضركرة إذان فالقرآف ىو ضركرة 

 حياتية . 
واهتا اإلٲباف ٕبقيقة اآلخرة إٲبافه ضركرم لضبط الٌنفس كتزكيتها كهتذيب أخبلقها كعاداهتا كشه -ٕ

 يبً ذً هٍ التػ   كي كي ذى  إال   اٍ ٥بي اٍ نى ال يػى  تً ايٍ اٍ الغى  كةي ذرٍ ) ٓت غرر المم:، ، كاآلخرةطامعها ادكدةالصغّبة كم
 .(تً اٍ دى ىى اٍ جى ا٤بٍ كى 
٠بان منها : ا( َِالٌساعة من األ٠باء الغالبة عن يـو القيامة كتعٌددت أ٠باء يـو القيامة إٔب ) -ٖ

لو علم  -ٗ. يـو التغابن ، يـو التناد .. إْبا١بمع ،  يـو الٌدين ، يـو الفصل ، يـو ا٢بسرة ، يـو
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: إذا كانت الٌساعة قريبة األجل على أواًل :  اإلنساف وقت حدوث الّساعة لدث أمرأف
اإلنساف كىو يعرؼ ذل  فلم يهنأ بعيشو كٓب يستطع أف يعمل كينتج كيستقيم ُب الفكر كالسلوؾ 

: اثنيًا فيضيق صدره كيتغٌّب طبعو كحالو كتيشلُّ قدراتو .. فيكوف ٗبنزلة من قد فُب مالو كقارب فناؤه 
هنم  ُب الٌشهوات كالٌلذات اٌرمة اإذا كانت الٌساعة بعيدة عنو لوثق ِبلبقاء كإعتدل على الٌناس ك 

كييقنع نفسو إنٌو ُب آخر عمره سيتوب ، ككذل  أخفى هللا ليلة القدر ليجتهد ا٤بكٌلف ُب العبادة 
ٌدان متواصبلن ُب الٌدعاء ، كأخفى عمر ُب كٌل كقت ، ك  أخفى ساعة اإلجابة ليكوف ا٤بكٌلف ٦بًي

اإلنساف عليو حٌٌب ٯبٌد كٯبتهد ُب كٌل كقت ُب طاعة ربٌو كيكوف أصدؽ ُب العبودية كبذل  يتبْب 
 درجة اإلٲباف. 

َف ُمْرَساَىا) -٘ ٦بيئو ، حيث ال يدرم كالتعبّب عن ٦بيئها ٗبرساىا إشارة إٔب أهٌنا غائب ينتظر  (َأَيَّ
َا )قولو  -ٙأحده مٌب تطلع كتبلغ الغاية الٍب تصل إليها كتلقى مراسيها كٞبولتها عندىا !  ُقْ  ِإٔمَّ

َا ِعْلُمَها ِعْنَد َرّبِّ كقولو ) (ِعْلُمَها ِعْنَد اّللَِّ  : التعبّب  اجلواب( ما الفرؽ بْب ا٤بقامْب ؟ ُقْ  ِإٔمَّ
دان مباشران على سؤاؿ السائلْب للنيب عن ميقات الٌساعة ككانوا ٰبسبوف أٌف ذل  ر  (ِعْلُمَها ِعْنَد َرّبِّ )

٩بٌا يعلمو الٌنيب ، فجاءىم الٌرد إبضافة علم الٌساعة إٔب ربًٌ الٌساعة كربُّ ٧بٌمد ال إٔب ٧بٌمد ، أٌما 
طٌلع عليو ٧بٌمد ا يفذل  بعد أف جاءىم العلم أبٌف علم الٌساعة ليس ٩بٌ ( ِعْلُمَها ِعْنَد اّللَِّ )قولو 

من  -ٚستأثر بو هللا لنفسو كإذف فليعلموا بعد ىذا أٌف هللا رٌب العا٤بْب . ا)ص( بل ىو ٩بٌا 
ْب لليهود كأعواهنم كفتح بيت ا٤بقدس ، كنشر الفًب ككثرة الٌزان م: قتاؿ ا٤بسلعبلمات الّساعة 

مثلو مثل الٌساعة كىو ٧بٌمد بن )املهدي املنتظر( كالفسوؽ كالعصياف ، كظهور ا٤بنقذ لؤلٌمة كىو 
ا٢بسن ا٤بهدم العسكرم القائم ا٤بنتظر ، كىو آخر إماـ من أئمة أىل البيت )ع( الذم أذىب 
هللا عنهم الٌرجس كطٌهرىم تطهّبان ، كىو الذم ٲبؤل األرض قسطان كعدالن بعدما ملئت ظلمان كجوران ، 

َوَعَد اّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُمْم َوَعِمُلوا ﴿كىو الذم ٰبقق كعد هللا الذم ذكره ُب كتابو بقولو 
، ﴿َأفَّ اأَلْرَض  ٓٓالنور/﴾ الصَّاِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنػَُّهم ٓت اأَلْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهمْ 

 . َُٓاألنبياء/َيرِثُػَها ِعَباِدي الصَّاِلُوَف﴾ 
ٌءُ لْؼدً ًَٙ ٠َُّخً بَِّٙ َٓد َ٘دءَ خَُِّوُ ًٌََُْ ًُنطُ ؤَػَُِْْ خُْـَْْرَ ْٙٔعٌَْؽَُْضُ ِْٖٓ خُْىَُِْْ ًََٓد ََّٕٓنِِ خُُّٕهَُْ ٙ ؤَِِْٓيُ ُِنَلِِْٕ َٗ﴿ -ٛٛٔ

 ﴾بِْٕ ؤََٗد بَِّٙ ٌٍَُِّٗ ًَزَِٙريٌ ُِوٌٍَّْ ُّآِْنٌَُٕ
فع عنها شران إاٌل ٗبشيئتو قل اي ٧بٌمد إٌ٘ب فقّب إٔب هللا ال أمل  أف أجلب إٔب نفسي خّبان كال أد

كليس ٕب من العلم إاٌل ما عٌلمِب ريٌب ، كليس  َّالتكوير/﴾ َوَما َتَشاُءوَف ِإالَّ َأْف َيَشاَء اّللَُّ ﴿تعأب 
)َوَلْو ُكنُت ٕب من الٌنصر إاٌل ما أقـو بو من نصرة دين ريٌب ، فكيف يكوف عندم علم الٌساعة ؟ 

لو كنت أعرؼ أمور الغيب كحقيقتو كلو كانت عندم مفاتح  ُت ِمْن اْْلَُْيِ(َأْعَلُم اْلَغْيَب الْسَتْمثَػرْ 
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الغيب ٢بصلت ٕب كثّبان من منافع الدنيا كخّباهتا كدفعت عِب آفاهتا كمضراهتا كلكنت أختار 
 كٓب،  ّالبقرة/﴾ الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف اِبْلَغْيبِ ﴿األفضل دائمان ُب عمل الٌدنيا كاآلخرة لذل  قاؿ تعأب 

حَبست من السوء كلو كنت أعلم الغيب ال )َوَما َمسَِِّن الس وُء( يقل )الذين يعلموف الغيب(
حَبست من أسبابو كلكن ال أعلمو ، فلهذا يصيبِب ما قٌدر هللا ٕب من العسر كاليسر ، إذان عند كال

د عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية كعند حدكد البشرية يقف شخص رسوؿ هللا )ص( كتتحدٌ 
َا َأَا َبَشٌر ِمثْػُلُمْم يُوَحى ِإَِلَّ ﴿كظيفتو  فتل  ىي  )ِإْف َأَا ِإالَّ َنِذيٌر َوَبِشٌُي( َُُالكهف/﴾ ُقْ  ِإٔمَّ

مهمة الرسوؿ )ص( أف يبلًٌغ بوضوح ما أنزؿ إليو من ربو منذران ِبلعقاب ٤بن عصى كمبشران ٤بن 
مية كينتفعوف ٗبنهجها القٌيم كينفعوف هبا اآلخرين، يصدقوف برسالٍب اإلسبل )ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف(ىتدل ا

﴿َوَما َأْنَت َعَلْيِهْم ِبَبَّاٍر َرذَكِّْر اِبْلُقْرآِف َمْن َ٘مَاُؼ كليس عليو أف يهدم الناس ِبإلجبار كقولو 
 ﴿َعاَلُِ الغيب قسماف حقيقي ال يعلمو إاٌل هللا تعأب  )َأْعَلُم اْلَغْيَب( -ٔ: رائدة، ْٓؽ/َوِعيِد﴾ 

، كغيب إضاُب ِٕ-ِٔا١بن/﴾ ِإالَّ َمْن اْرَتَضى ِمْن َرُسوؿٍ اْلَغْيِب َربل ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِو َأَحدًا، 
تِْلَك ِمْن َأنْػَباِء اْلَغْيِب نُوِحيَها ﴿يعلمو من ذم علم ، لذل  يعلمو بعض ا٣بلق دكف بعض 

تبٌْب اآلية ال ٲبكن أف ييقصد النيب )ص(  (َضّراً ال َأْمِلُك لِنَػْفِسي نَػْفعًا َوال ) -ٕ. ْٗىود/﴾ ِإلَْيكَ 
لَْيَس َلَك ﴿كيدعوه خاصة من دكف هللا ٢بصوؿ نفع أك ضر فإنٌو ليس بيده الضر كال الٌنفع كقولو 

َوأُِمْرَا ﴿، كلكن نقصده لقربو من هللا كندعوه ٔباىو عند هللا تعأب ُِٖآؿ عمراف/﴾ ِمْن اأَلْمِر َشْيءٌ 
، فالنيب انصر هللا كهللا انصره فهو حبيب هللا، كالنيب ليس لو قوة ُٕاألنعاـ/﴾ اْلَعاَلِميَ  لُِنْسِلَم ِلَربِّ 

يعاً ﴿من نفسو من دكف هللا بل القوة كٌلها من هللا كقولو  َة ّلِلَِّ ْجَِ ، كهللا  ُٓٔالبقرة/﴾ َأفَّ اْلُقوَّ
يعلم النيب الغيب ٤با عرض : لو كاف مثاؿ. ا٤بواىب كالقوة كالكفاءة سبحانو يهب ٤بن يشاء من

نفسو على مدينة ثقيف قبل ا٥بجرة فآذكه أشٌد اإليذاء ، كأيضان لو كاف )ص( يعلم الغيب ٤با أىذف 
كا إليو أبعذار كاذبة للتخٌلف عن غزكة تبوؾ ، كإ٭ٌبا تكوف مهمة الٌرسل ؤ للمنافقْب الذين جا
رِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئبلَّ ﴿ٝبيعهم كقولو  ﴾ َيُموَف ِللنَّاِس َعَلى اّللَِّ ُحجٌَّة بَػْعَد الر ُس ِ  ُرُسبًل ُمَبشِّ

 ُٓٔالنساء/
ًْٔٚ وَلِْلدً كَََُّٔضْ زِوِ كَََِّٔد ىٌَُ خٍَُُِّ وََِوٌَُْْ ِْٖٓ َٗلٍْٓ ًَخلًَِشٍ ًَـَؼَََ ِٓنْيَد ًَِْـَيَد ٌََُُِْْٕٖ بَُِْْيَد كَََِّٔد ظَـََّٙدىَد لَََِٔطْ لَ﴿ -ٜٛٔ

 ﴾ػٌََخ خَُِّوَ ََزَّئَُد َُحِْٖ آظَْْعَنَد َٜدُِمدً َُنٌٌَََُّٖٗ ِْٖٓ خَُّٙدًَُِِّٖؤَؼْوََِطْ يَ
ىذا العآب البشرم كٌلو ٨بلوؽ من نفس كاحدة ، إهٌنا  ُ: تقٌدـ ُب سورة الٌنساء/املعىن العاـ 

تكوينها كإف الفلسفة القرآنية الفريدة للٌنفس الواحدة ا٤بوحدة ا٤بٌتحدة ! فهي نفس كاحدة ُب طبيعة 
ختلفت كظيفتها بْب الذكر كاألنثى ، حٌب يكوف بينهما تعدد أدكار ككحدة ىدؼ ، كإ٭با ىذا ا

ختبلؼ ُب اُب الَبكيب السايكولوجي )ا١بسدم كالٌركحي كالٌنفسي( يؤدم إٔب  االختبلؼ
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 لَِيْسُمنَ )الوظائف كتنوع ا٤بسؤكليات حٌب يتحقق من ىذا النظاـ العاـ نظاـ آخر خاص ىو 
َها(  ليسكن الزكج إٔب زكجو كيسَبيح إليها كيطمئن ليظل من السكينة ٗبعُب الطمأنينة ، ِإلَيػْ

السكوف كالسكينة كحسن ا٤بعاشرة ىو ا١بو السليم للعبلقة الزكجية كىو أعلى مطلب إنسا٘ب 
 َوِمْن ُك ِّ ﴿مشَبؾ بْب زكجْب متكافئْب كال ٰبصل بْب زكجْب غّب متكافئْب كغّب دائمْب كقولو 

، ألف السكن نعمة دائمة تتناسب مع الزكاج ْٗالذارايت/﴾ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْيِ َلَعلَُّمْم َتذَكَُّروفَ 
َوِمْن آََيتِِو َأْف َخَلَق َلُمْم ِمْن ﴿الدائم ا٤بتكافئ كتتخلخل مع الزكاج ا٤بؤقت بكافة أ٠بائو كقولو 

َها وَ  َنُمْم َمَودًَّة َوَرْْحَةً أَنُفِسُمْم َأْزَواجًا لَِتْسُمُنوا ِإلَيػْ /﴾ َجَعَ  بَػيػْ ، كٓب ٯبعل اإلسبلـ الزكاج  ُِالرـك
ا٥بدؼ منو اللذة العابرة كٓب ٯبعلو مبنيان على الصراع كالنزاع كما لو كاف قلة النساء أك الرجاؿ ، كٓب 

بط ختصاصات كالوظائف كال ُب ا٢بقوؽ كالواجبات ، كما ٚبٯبعلو ُب تعارض بْب ا٤بسؤكليات كاال
ا١باىلية ُب القدٙب كا٢بديث، كإ٭با جعلو مبنيان على نظاـ تكويِب دقيق متوازف أساسو كحدة النفس 
الواحدة ا٤بٌتحدة كالسكن ا٤بشَبؾ ، كالذم ٯبهل ىذا النظاـ الدقيق فإنو يعيش العبلقة الزكجية 

 يكـر اإلنساف شكبلن ببل مضموف ، كشهوة ببل ٜبرة كال ًعربة، كبذل  يشَبؾ مع غّب العاقل كال
: غطٌاىا كالمسها كىي كناية لطيفة عن ا٤بقاربة  تَػَغشَّاَىا )رَػَلمَّا تَػَغشَّاَىا(نفسو كال زكجو 

كا٤بضاجعة ، كىو أدب قرآ٘ب رفيع إذ يغشى الرجل ا٤برأة أم يكوف ٥با غشاءن ساتران معنواين رقيقان ، 
و اإلنساف ، لذل  صار الزكج أشبو ِبلثوب يلبسو اإلنساف أك أشبو ِب٢بصن الذم يتحصن ب

٧بٌصن بزكجتو كىي ٧بٌصنة بزكجها أك أشبو ِبلليل إذا يغش النهار كيدخل عليو فيسَب ما فيو من  
  .كائنات كٰبجب األعْب عنها ، كىو تعبّب فِب عإب ا٤بضامْب لتصوير ا٤بباشرة الزكجية مع جو

َها( نشطرت إٔب اسدين ككأف ىناؾ نفسان كاحدة لتقاء جامتزاج نفسْب قبل افيظهر  )لَِيْسُمَن ِإلَيػْ
نصفْب منذ التكوين كأصبحت ُب جسدين متكافئْب ، كبذل  تفَبؽ العبلقة الزكجية ِبإلنساف 

، كُب قولو :  َٕاإلسراء/﴾ َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِِن آَدـَ ﴿عن العبلقة الزكجية ِب٢بيواف كىذا من مفاىيم 
فلما قارهبا ٞبلت ِب١بنْب ٞببلن خفيفان ال تكاد تشعر بو ،  ِبِو( )َْحََلْت َْحْبًل َخِفيفًا َرَمرَّتْ 

كالتعرض لذكر خفتو لئلشارة إٔب نعمتو تعأب عليهم كرعايتو ٥بم ُب إنشائو ٝبيبلن كامبلن جليبلن ، 
ستمرت بو إٔب ا )َرَمرَّْت ِبِو(متدرجْب ُب أطوار ا٣بلق من العدـ إٔب الوجود كمن الضعف إٔب القوة 

)َدَعَوا اّللََّ فلما كرب ا٢بمل ُب بطنها ثقل ٞبلو كحاف كقت الوالدة  )رَػَلمَّا َأثْػَقَلْت(الدتو حْب ك 
تَػَنا َصاِلًا لََنُموَننَّ ِمْن الشَّاِكرِيَن(مربٌيهما كمال  أمرٮبا كعاىداه  رَبػَُّهَما( لئن رزقتنا كلدان  )لَِئْن آتَػيػْ

اب يعمل صاّب األعماؿ لنشكرن  على نعمائ  صا٢بان كامل ا٣بلقة كٝبيل ا٥بيئة كحسن اآلد
إٔب سبب دكن  ألٌف الولد الٌصاّب نعمة كبّبة كالعاؽ  وال ٔمي نقطاع إلي  إبظهار نعمت  كاال

 الفاسد شقاء كعناء. 
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نقسمت بقدرة هللا إٔب قسمْب كأصبحت كل قسم لزكج فأصبحا اىناؾ نفس كاحدة  -ٔ: رائدة
﴿ُصْنَع اّللَِّ نذ ا٣بلق األكؿ كاإلنساف ُب بطن أمو كقولو جسدين بنفس كاحدة ! كىذا ٰبصل م

، فهما على ْالتْب/﴾ َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَف ٓت َأْحَسِن تَػْقِوميٍ ﴿،ٖٖالنمل/الَِّذي أَتْػَقَن ُك َّ َشْيٍء﴾ 
مستول كاحد ُب ا٢بقوؽ كالواجبات كُب اإلنسانية كالكرامة، فمن السفو ككربايء الرأم أف يعتقد 
أفضلية أحد الزكجْب ا٤بتكافئْب على غّبه ِب١باه كا٤باؿ كاألشكاؿ كا١بماؿ كحسن ا٢باؿ أك 

جاء القرآف الكرٙب هبذه ا٢بقيقة عالية ا٤بضامْب منذ أكثر من أربعة عشر  -ِٕبلنسب أك العنصر. 
فقامت ُب كأدىا قرانن يـو كانت ا١باىلية تعدُّ ا٤برأة أصل الببلء كتعتربىا لعنة ك٪بسان كفخان للغواية 

كموهتا كىي حٌية! ك٢بٌد اآلف ٓب تدرؾ البشرية عمق النظرية القرآنية ىذا ا٤بزيج بْب الٌتطٌور العلمي 
( إهٌنا من إف حّواء خلقت من ضلع آدـ األيسر: ) روي -ٖكالٌرقي الٌنفسي بْب الٌزكجْب! 

كالذم ضع فها اإلماـ الصادؽ  اإلسرائيليات كالٍب تتعارض مع القرآف الذم يعتمد )الٌنفس الواحدة(
 )ع( .
 ﴾كَََِّٔد آظَدىَُٔد َٜدُِمدً ـَؼََٚ َُوُ ًََُُ٘دء كَِْٔد آظَدىَُٔد كَعَؼَدََُ خَُِّوُ ػََّٔد ًٌَُُُِّْٕٙ﴿ -ٜٓٔ

الغرض من ىذه القصة تعكس حاؿ اإلنساف ٗبا ىو طبيعة إنسانية كليس حكاية عن حادثة معينة 
 )َجَعبَل َلُو ُشرََكاء ِريَما آاَتُٕمَا(ستجاب هللا دعوهتما الد الصاّب السوم ك كىبهما الو  : فلما املعىن، 

قُِتَ  اإِلْنَساُف َما ﴿نسيا هللا ما عاىداه عليو ، كاظهرا ما كاف راسخان ُب أنفسهما من الٌشرؾ ا٣بفي 
رؾ ا١بلي : لو مقادير كمعايّب كنسب كأشكاؿ ، فأعلى الشرؾ ىو الش الشرؾ،  ُٕعبس/﴾ َأْكَفَرهُ 

ْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيٌم﴾ الصريح أف ٘بعل مع هللا إ٥بان آخر تعبده  :  وأدَّن الشرؾ،  ُّلقماف/﴿ِإفَّ الشِّ
عن ىذه اآلية فقاؿ : )ييًطٍيعي الش ٍيطىٍافى ًمٍن حىٍيثي الى يػىٍعلىٍم فػىييٍشرًٍؾ(  اإلماـ الصادؽ )ع(سئل 
مىًن ابٍػتىدىعى رىٍأاين فىأىحىب  عىلىٍيًو أىٍك أىبٍػغىضى عىلىٍيًو( عن أدٗب الٌشرؾ فقاؿ : ) )ع(، كسئل ّٕٗ/ِالكاُب
)إ٭با   شرؾ خفي كطاعة اْلوى: )َجَعبَل َلُو ُشرََكاء( ُب قولو  وعن اإلماـ الباقر )ع(، ّٕٗ/ِالكاُب

)ٓب يكن شرؾ معصية( ٔٔٔ/ّكنز الدقائق وَل يمن شرؾ عبادةكاف شركهما شرؾ طاعة لغّب هللا( 
﴿َأرَأَْيَت َمْن عى ىىوىاٍهي أىٍعطىى عىديك هي مينىٍاهي ، كا٥ٍبىوىل يػىقيويدي ًإٔبى اٍلعىمىى كىو إلو يعبد من دكف هللا مىٍن أىطىٍا 

  .ّْالفرقاف/اَّتَََّذ ِإَْلَُو َىَواُه َأرَأَْنَت َتُموُف َعَلْيِو وَِكيبًل﴾ 
ّب حيث دفعتهما ابة كالشفقة عليو أف من الولد الصا )َجَعبَل َلُو ُشرََكاء ِريَما آاَتُٕمَا(: املعىن

: إف كاف الولد ٝبيبلن أك ذكيان أك قواين  رتارة يقوالفيتعلقا بكل سبب سول هللا تعأب ٢بمايتو !! 
كتسب ىذه الصفات الٌسامية من أبيو أك أٌمو كىذا ىو قانوف الوراثة: كٓب يقوال أٌف هللا يسٌبب ا فإنٌو 

و ، كاترة يقوالف: كاف غذاؤه كالظركؼ الصٌحية سببان لكونو كامبلن ٥بما ىذه الصفات بقدرتو كرٞبت
َوَخَلَق ُك َّ َشْيٍء رَػَقدَّرَُه ﴿! كينسياف أٌف هللا مسٌبب األسباب كمدبٌر األمور كمقٌدر ا٤بقادير 



 التاسع/ اجلزء ٕٙٓ/ ممية/ عدد آَيهتا  ٚ/ سورة االعراؼ  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    021
 

َوَما ﴿، كىذا ىو الشرؾ ا٣بفي كعلى ىذا أكثر الٌناس إاٌل من رحم هللا كقولو  ِالفرقاف/﴾ تَػْقِديراً 
﴾ َوَما َأْكثَػُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت مبُْؤِمِنيَ ﴿، َُٔيوسف/﴾يُػْؤِمُن َأْكثَػُرُىْم اِبّللَِّ ِإالَّ َوُىْم ُمْشرُِكوفَ 

 .َُّيوسف/
ا الشًٌٍرؾى )ا٣بفي( فىًإن وي أىٍخفىى ًمٍن دىبًٍيًب الن ٍمًل ، كىكىٍيفى نػىت ًقيًو كىىيوى أىخٍ عن النيب )ص( فىى : )اتػ قيوا ىىذى

ٍ نػىعيوذي ًب ى أىٍف نيٍشرًؾى ًب ى كى٫بىٍني نػىٍعلىميوي ، كىنىٍستػىٍغفً  ريؾى ًلمىا ًمٍن دىبًٍيًب الن ٍمًل ؟ قاؿ )ص( قولوا )الل هيم  ًإان 
ىذه العهود مع هللا حيث يعوداف إٔب الشركاء  فسرعاف ما ينسيا ْٖٖٗكنز العماؿ خربالى نػىٍعلىميوي( 

الٍب تضغط على البشر  عصرا الاضر ك  القوى املعاديةلشركاء ُب من حيث ال يعلموف ، كا
٘باىات منحرفة خطّبة كالذم يعيش ُب اجملتمع الفاسد كالثقافة الفاسدة كزمرة السلطة الطاغية ِب

جتماعيان حينما أخضعاه للطاغوت ، كأفسداه ثقافيان حيث سلماه اكأصحاب ا٤باؿ كا١باه فأفسداه 
قتصاداين حيث ربطاه بعجلة الرأ٠بالية ، بينما  اعماء الدين الفاسدين ، كأفسداه ز بيد أدعياء العلم ك 

كاف الواجب عليهما )ُب اآلية( أف يشكرا هللا كيربٌوا الولد على أساس الصبلح كىو ٙبريره من 
نيب عن الالشركاء كجعلو مرتبطان ِب كبرساالتو كهللا يبارؾ فيو إٔب هناية عمره كلكنهما أفسدا فطرتو 

رىاٍنًًو أىٍك )ص( : )كيلُّ مىٍوليودو ييولىدي عىلىى اٍلًفٍطرىًة حىٌب  يىكيويفى أىبػىوىاٍهي يػيهىوًٌدىاٍنًًو أىٍك يػينىصًٌ
اٍنًًو( سى تنزٌه كتقٌدس هللا تعأب أف يكوف لو شركاء  )رَػتَػَعاىَل اّللَُّ َعمَّا ُيْشرُِكوَف(، ِٕٗ/ّرالبحاٲبيىجًٌ

: ُب ا١باىلية القدٲبة كانت  الشرؾ أنواع رائدة : )ُيْشرُِكُوْف(. يعملوف معو ُب تدبّب ملكو 
األصناـ ا٢بجرية كُب ا١باىلية ا٢بديثة تغٌّبت أشكاؿ األصناـ فصارت أصناـ بشرية كأصناـ قومية 
كأصناـ مالية كأصناـ سياسية .. إْب كىي أشدُّ ضرران كشركان من ضرر شرؾ ا١باىلية القدٲبة ، 

ٌشرؾ كبقيت ا٤بضامْب ا٤بنحرفة الفاسدة ىي السائدة ، كىي متنوعة األشكاؿ فتغٌّبت أشكاؿ ال
 كاألحواؿ كاأللواف .

 ﴾ؤًٌََُُُِّْٕٙ َٓد َٙ َّىُِْنُ َْْ٘حدً ًَىُْْ ُّىَِْوٌَُٕ﴿ -ٜٔٔ
للتوبيخ ، كبٌْب سبحانو فساد رأيهم كسخافة عقو٥بم ٥بذا الٌشرؾ ا١بلي كا٣بفي فقاؿ :  االستفهاـ

فكل ما خبل ا٣بالق ٨بلوؽ )َوُىْم ُ٘مَْلُقوَف(  ما ال يقدر على خلق شيء أصبلن ؟! أيشركوف مع هللا
 فكيف يعبدكف ا٤بخلوؽ الضعيف كيَبكوف ا٣بالق القوم ؟!،  لو مفتقر إليو ُب كل مراحل كجوده

ىُْْ بََُِ خُْيًٍَُ َٙ َّعَّسِؼًٌُُْْ ٌََٔخء ًََٙ َّْٕع٥َِْؼٌَُٕ َُيُْْ ًَُْٗٝخ ًََٙ ؤَٗلَُٕيُْْ َّنًَُُُٕٝ ، ًَبِٕ ظًَْػٌُ﴿ ٖٜٔ -ٕٜٔ
 ﴾ػٌََُِْْْْ ؤَيَػٌَْظٌُُٔىُْْ ؤَّْ ؤَٗعُْْ َٜدِٓعٌَُٕ

عزاز كاإلذالؿ بيد هللا كالذين إٚبذكىم شركاء كآ٥بة من دكف هللا ىم مفتقركف إٌف النصر كالغلبة كاال
فبل يستطيعوف رٌد  َسُهْم يَنُصُروَف()َواَل أَنفُ  إٔب هللا ٧بتاجوف إليو فبل ينصركف أحدان ٩بن يعبدىا

السوء عن أنفسهم كال ينصركهنا فهم ُب غاية العجز كالذًٌلٌة فكيف يكونوف آ٥بة؟!فهم ٙبت قبضة 
فبل علم ٥بم كال قدرة كال )َوِإف َتْدُعوُىْم ِإىَل اْْلَُدى اَل يَػتَِّبُعوُكْم(-ٖٜٔهللا فكيف يتعلقوف هبم؟!
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)َسَواء َعَلْيُمْم َأَدَعْوَُتُوُىْم ّبو كىدلن كرشاد كما يستجيب هللا لكمإستجابة لكم إذا دعيت إٔب خ
ـْ أَنُتْم َصاِمُتوَف( الفرؽ بْب الصامت كالناطق عند الشركاء فبل يشعركف بشيء من الدعاء كعدمو  َأ

فهي ال تنصر كال تنتصر كال هتدم كال هتتدم كال تدعو أحدان كال تستجيب لدعوة أحد كمع ىذا 
 من دكف هللا !! تيعبدي 

 ﴾بَِّٕ خٍََُِّّٖ ظًَْػٌَُٕ ِٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ ػِسَديٌ ؤَْٓؽَدٌُُُْْ كَديْػٌُىُْْ كََِْْْٕعَفِْسٌُخْ ٌَُُْْ بِٕ ًُنعُْْ َٜديِهِنيَ﴿ -ٜٗٔ
فَبضنا أف األصناـ اأم لو  )ِعَباٌد َأْمثَاُلُمْم(تدعوف من دكف هللا من كٌل الشركاء كىي األصناـ 

ء كما تزعموف أيها ا٤بشركوف فهم أمثالكم ُب الشكل ال تفاضل فيما بينكم فكيف أحياء عقبل
)رَاْدُعوُىْم رَػْلَيْسَتِجيُبوْا تستغيثوف هبم عند ا٢باجة ؟ ككيف تدعوىم كىم ال يسمعوا دعاءكم ؟ 

 أمر على جهة التعجيز أم أدعوىم ُب جلب نفع أك دفع ضر إف كنتم َلُمْم ِإف ُكنُتْم َصاِدِقَي(
 صادقْب ُب دعول أهنم آ٥بة فأطلبوا منهم ىل تستجيب لطلبكم ؟

خٌٕ ََّْٕٔؼٌَُٕ زِيَد هَُْ خيْػٌُخ ؤََُيُْْ ؤََْـٌَُ ٌََُّْٕٔٙ زِيَد ؤَّْ َُيُْْ ؤًٍَّْ َّس٥ٌَُِْٕٙ زِيَد ؤَّْ َُيُْْ ؤَػٌُْْٖ ُّسًَُُِْٕٝ زِيَد ؤَّْ َُيُْْ آٌَ﴿ -ٜ٘ٔ
 ﴾ٚ ظُنظًًََُُُُِِٕ٘دءًَُْْ ؼَُّْ ًًًُِِِْٗ كَ

ـْ َْلُْم َأْيٍد يَػْبِطُشوَف ِِبَا(للتقريع كالتوبيخ ىل ٥بذه األصناـ أرجل يتحركوف هبا ؟  االستفهاـ أـ ٥بم  )َأ
ـْ َْلُْم َأْعُيٌ يُػْبِصُروَف ِِبَا(أيدو تفت  كتبطش ٗبن أرادىا بسوء ؟  ـْ َْلُْم أمامهم من أشياء ؟  )َأ )َأ

ألصوات ؟ كالغرض بياف جهلهم كتسفيو عقو٥بم ُب عبادة ٝبادات ال تسمع ا آَذاٌف َيْسَمُعوَف ِِبَا(
كال تبصر ألهنا فقدت ا٢بواس كفاقد الشيء ال يعطيو كأنتم أفضل منهم كمع ذل  ٓب يستحق 

)ّتَّ ِكيُدوين ستنصركا هبا علٌي اقل أدعوا أصنامكم ك  )ُقْ  اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم(بعضكم عبادة بعض 
فبل ٛبهلو٘ب  )َربل تُنِظُروِف(بذلوا جهدكم أنتم كىم ُب الكيد ٕب كإ٢باؽ ا٤بضرة يب اأم  وِف(َربل تُنِظرُ 

عتمادم على هللا ، فما ِبلكم أتبوف قبوؿ ا٢بق من مثلكم كقد طرفة عْب ، فإ٘ب ال أِبٕب بكم ال
األلوىية ؟! حقان  فٌضلو هللا عليكم ِبلعلم كا٥بدل ٍب ترفعوف ما دكنو من شركاء كال قيمة ٥بم إٔب مقاـ

 إنٌو أفضل ا١بهاد كلمة حقٌو ُب ٦بتمعو جاىليٌو متخٌلف .
 ﴾بَِّٕ ًَُِِِّْ خَُِّوُ خٍَُُِّ ٍَََّّٗ خٌُِْعَدذَ ًَىٌَُ َّعٌََََُّ خَُّٝدُِمِنيَ﴿ -ٜٙٔ

ىذا من كبلـ النيب األعظم )ص( ٱباطب بو ا٤بشركْب ، إٌف الذم يتؤب نصرم كحفظي ىو هللا 
 )َوُىَو يَػتَػَوىلَّ الصَّالَِِي(ٌي القرآف الذم يهدم للٍب ىي أقـو فهو حٌجة ٕب عليكم الذم نٌزؿ عل

ٗبعُب الٌناصر كا٤بؤيًٌد كالٌداعم كا٢بافظ كا٥بادم ، كىو يتؤب أمر عباده الصا٢بْب ِب٢بفظ الوِل 
يلوذ ٕبماه ك  كالتأييد كالنصرة ليورثهم األرض ، فا سبحانو يتؤٌب من يتوالٌه كينصر من ينصره

ستقامت كصلحت أنفسهم ُب األفكار كالعقائد كاألقواؿ كاألعماؿ اكيصديؽ معو ، كىم من 
.  َُٓاألنبياء/﴿َأفَّ اأَلْرَض َيرِثُػَها ِعَباِدي الصَّاِلُوَف﴾ ات ٫برافكسلمت من األكىاـ كا٣برافات كاال

تَػَورَِِّن ﴿دعا يوسف )ع(  كاف األنبياء )ع( يدعوف أف ييلحقهم هللا ِبلصا٢بْب كما :رائدة 
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نىٍا كىعىلىى َُُيوسف/﴾ ُمْسِلمًا َوَألِْْقِِن اِبلصَّالِِيَ  ، ك٫بن نسٌلم عليهم ُب كٌل صبلة )الس بلىـي عىلىيػٍ
 ًعبىٍاًد هللًا الص ٍا٢بًًٍْبى(

ْْ َّنًَُُُٕٝ ، ًَبِْٕ ظًَْػٌُىُْْ بََُِ خُْيًٍَُ ٙ ًَخٍََُِّّٖ ظًَْػٌَُٕ ِْٖٓ يًُِٗوِ ٙ َّْٕع٥َِْؼٌَُٕ ًََُُْْْٗٝ ًَٙ ؤَٗلَُٕيُ﴿ ٜٛٔ -ٜٚٔ
 ﴾ََّْٕٔؼٌُخ ًَظََُخىُْْ َّنظًَُُُٕ بَُِْْيَ ًَىُْْ ٙ ُّسًَُُِْٕٝ

/سورة األعراؼ ، كجاء التكرار ألف النيب )ص( ٙبٌدل األصناـ أف تنالو أبذل ُِٗتقدـ ُب اآلية 
)َوِإْف َتْدُعوُىْم ِإىَل تنصركم كال تنصر نفسها فناسب أف يشّب أبهنا أعجز من أف تنتقم لنفسها فبل 

)َوتَػَراُىْم يَنظُُروَف ِإلَْيَك / سورة األعراؼ للسبب نفسو ُّٗكتقدـ ُب اآلية  اْْلَُدى ال َيْسَمُعوا(
 -ٔ: رائدةكتراىم يقابلون  بعيوف مصورة كأهنا انظرة كىي ٝباد ال تبصر.  َوُىْم ال يُػْبِصُروَف(
تراىم شاخصْب أببصارىم إلي  كىم ال يبصركف لشٌدة ما يشغلهم من شهواهتم كىؤالء الكافركف 

كأىوائهم كمتاع الٌدنيا ، كىكذا تنطبق الوثنية الساذجة ُب ا١بٌاىلية القدٲبة على كٌل اآل٥بة ا٤بٌدعاة 
 لتقٌدـ كالتطٌوراهتا ا٤بتعٌددة ُب ا١بٌاىلية ا٢بديثة ٙبت شعار اا٫برافمن الوثنية ا١بديدة أبلواهنا ا٤بتنوعة ك 

 ﴾وٍُْ خُْؼَلٌَْ ًَؤُُْْٓ زِدُْؼُُْفِ ًَؤَػُِْْٞ ػَْٖ خُْفَدىِِِنيَ﴿ -ٜٜٔ
عتداؿ كالٌرفق ُب ٝبيع األحواؿ ىذه من اآلايت الٍب تبْب النظاـ األخبلقي اإلسبلمي الٌداعي إٔب اال

ا ُب القيادة كُب تعامل الفرد مع الفرد كمع األىل كمع اجملتمع سواء أكانو  ُب القوؿ كالعمل
أكالقاعدة، كتضمنت ثبلثة آداب نفسية فاضلة مركبة مرنة كاسعة الداللة عالية ا٤بضامْب ظاىرىا 

 اّللَُّ  ﴿يُرِيدُ خذ السهل اليسّب  )اْلَعْفَو( -ٔأنيق جٌذاب كِبطنها عميقه منساب ذك داللة كاسعة 
، خذ  ٖٖا٢بجر/﴾ َواْخِفْض َجَناَحَك لِْلُمْؤِمِنيَ ﴿، ُٖٓالبقرة/يُرِيُد ِبُمْم اْلُعْسَر﴾  َوال اْلُيْسرَ  ِبُممْ 

اليسّب الٌسهل الذم ال مشقة فيو كال عسر ُب معاملة الناس كأحسن معاشرهتم كعدـ التشدد معهم 
٥بم بفعل  قبل قول ، سواء تعاملت معهم أك عاشرهتم أك صاحبتهم كال تطلب  االستقامةكحبب 

عف عن أخطائهم كالعفو ُب ا٤بعامبلت الٌشخصية كليس اف ك منهم الكماؿ كال تكٌلفهم ما ال يطيقو 
من الواجبات الٌدينية كا٢بق العاـ ، إف جربيل أكصى الرسوؿ )ص( فقاؿ )ًإف  هللاى أيىٍميريؾى أىٍف تػىٍعفيوى 

(  ،كىتػيٍعًطيى مىٍن حىرىمى ى  ،عىم ٍن ظىلىمى ى   سَب على مناك  ُِٓصْ-٦ّبمع البياف جكىتىًصلى مىٍن قىطىعى ى
: من اْلَعْفوَ أساء إلي  فبل يلح على اإلنتقاـ كال يتبع العثرات كال يغضب لنفسو كإ٭با  تعأب، ك

ى فىأىٍحسىنى أتىًٍدٍييبى(قاؿ )ص( أخبلؽ هللا كرسولو  الوسطية ُب السلوؾ  ،ِّٗ/ٓنور الثقلْب : )أىد بىًِبى رىيبًٌ
، كالتسامح  ٖٓا٢بجر/﴾ الصَّْفَح اجْلَِمي َ  رَاْصَفحْ ﴿ببل إفراط كال تفريط ، كىذا العفو كالٌصفح 

﴿َوَما أدل لنشر ابة كالتسامح كالرٌفق بْب الٌناس ، ألنٌو يشمل هتذيب األفعاؿ كاألخبلؽ كاألقواؿ 
ريكيٍا كىالى تػينػىفًٌريكيٍا ، يىسًٌ  عن النيب )ص(،  َُٕاألنبياء/َأْرَسْلَناَؾ ِإالَّ َرْْحًَة ِلْلَعاَلِمَي﴾  ريكيٍا : )بىشًٌ ريكيٍا كىالى تػيعىسًٌ

ٌرًىيوياٍ( بًٌبػيوياٍ كىالى تيكى ى بػىٍْبى أىٍمرىٍيًن ًإال  ورد عنو )ص(، ُِٗ/ُالدر ا٤بنثور ، حى التفسّب  ٍختىٍارى أىٍيسىرىٮبيىٍا(اً : )مىٍا خيّبًٌ
واضح الذم ال ٰبتاج )كىٍأميٍر ًِبٍلمعركًؼ( كىٍأميٍر ِب٣بّب ا٤بعركؼ ال )َوْأُمْر اِبْلُعْرِؼ( -ٕ، ْْْا٤ببْب ص

على مناقشة كجداؿ ألنٌو سليم ُب ذاتو كُب معناه ك٩بارستو كىو ا٤بعركؼ ا١بٌميل الذم يدركو 
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أإلنساف بفطرتو، كىو ا١بميل ا٤بستحسن من األقواؿ كاألعماؿ كا٤ببادرات ُب نطاؽ منهج هللا الذم 
 . ٰبث على ا٣بّب ككل ما فيو نفع كتقدُّـ كتطوُّر حضارم ُب اجملتمع

ختبلؼ الشعوب كالظركؼ ذكر القرآف ا٤بعركؼ ُب األحكاـ ا٤بهٌمة، كقد ٱبتلف ا٤بعركؼ ِب
َهْوَف َعْن اْلُمْنَمِر ﴿كالعادات كقولو  َوْلَتُمْن ِمْنُمْم أُمٌَّة َيْدُعوَف ِإىَل اْْلَُْيِ َوأيَُْمُروَف اِبْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ

سم جامع لكٌل خّب كنفع للٌصاّب ا٣باص ا: والُعْرؼ،  َُْآؿ عمراف/﴾ َوُأْولَِئَك ُىْم اْلُمْفِلُحوفَ 
كالعاـ كمانع من كٌل شر ٥بم ، كالعرؼ ما يتعارؼ عليو العقل اإلنسا٘ب الٌناضج العاـ كأيمر بو ، 

ىا ا٤بنظم العاـ للسلوؾ عتبار على كوف األكامر الٌدينية تنسجم مع الفطرة السليمة ِب وٓت ىذا داللة
عن ٠باحة كمركنة ىذه الشريعة اإلنسانية ُب صميمها فيكوف حساهبم  ةيتمشف اآلالعقبل٘ب . 

عندىا قائمان على طبيعتهم كعواطفهم كمشاعرىم ، فالعرؼ من ا٤بعركؼ الٍب تتعارؼ عليو الٌنفوس 
وىناؾ ررؽ كبُي بي ما يتعارؼ عليو الّناس من أىواء وبدع ومفاسد الطٌيبة كالفطرة السليمة . 

نتشر ااف العرؼ فيو بدعان كضبلالن كإف ، فما كعليو من خٍُي وحق وإحساف وبي ما يتعارروف 
بْب الٌناس فهو غريب ُب موضعو حٌٌب عند ا٤بتعاملْب بو فهو ُب موطن الٌشبهات كليس من موارد 

أصبلن من أصوؿ الٌتشريع ٥بذه األٌمة الٍب ال ٘بتمع على ضبللة ، ألٌف  )اإلْجاع(اليقْب، لذل  كاف 
عَباؼ من اإلسبلـ ُب خطٌو ايعتمد على الٌشورل كا٤بشورة كتبادؿ الرأم كمناقشتو كىذا اإلٝباع 

عَباؼ اكفرؽ كبّب بْب  العاـ ُب كضع دستور الببلد الذم ال يتعارض مع الٌشريعة اإلسبلمية ،
اإلسبلـ ِبإلٝباع كبْب حق الرئيسي الٌديِب ُب الٌتشريع . كالعرؼ الذم يربط بْب طاعة هللا 

  .حساف إٔب الناس ، كىذا دليل على أفكاإل
من ا١بهالة ضد الرشد ، كضٌد  )َوَأْعِرْض َعْن اجْلَاِىِلَي( -ٖ )اإلسبلـ الشريعة السهلة السمحة(

﴾ َوِإَذا َخاطَبَػُهْم اجْلَاِىُلوَف قَاُلوا َسبلماً ﴿العلم كىم السفهاء كالسٌذج كليس األميْب كقولو 
ى ىدايتهم ِب٢بجة كالدليل كال يستفيدكا من ا٤بواعظ كالسنن كا٢بكم ، كىم الذين ال ترج ّٔالفرقاف/

صرب عليهم اكقد يكوف اإلعراض عنهم أنفع ٤بصلحتهم ، كأيضان ال تقابل السفهاء ٗبثل سفههم بل 
فإف ِبلصرب تدرؾ الرغائب ، كاإلعراض يكوف بَبؾ ا١بداؿ كاللجاج معهم عن القيل كالقاؿ ، 

اؿ ببل معُب ، كمن معا٘ب ىذا اإلعراض كىو الٌتهوين من شأف ما ٯبهلوف كإضاعة ا٤باؿ ككثرة السؤ 
بو من الٌتصٌرفات كبساطة األلفاظ كسذاجة ا٢بديث ، كا٤بركر هبا مركر الكراـ كعدـ الٌدخوؿ معهم 
ٓت ُب جداؿ عقيم يضرُّ كال ينفع ، فيكوف تركهم تركيض لنفوسهم ك٧باسبتها ُب هتذيب أحوا٥بم ، 

ه )كاضح(: )ا٢بٍى  الديث ـه بػىْبًٌ ه )كاضح( كىا٢بٍىرىٍا كتز العماؿ ( فدع ما يريب  إٔب ما ال يريب  بلىؿه بػىْبًٌ
ًذًه اآلية(  عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ِِٕٗخرب ٍارًـً األىٍخبلىًؽ ًمٍن ىى كنز : )لىٍيسى ُبٍ اٍلقيٍرآًف أىٍٝبىعي ًلمىكى

ند الغضب كعدـ ا٥ببوط إٔب مستول ، كاإلعراض عنهم ِبلصرب عليهم كا٢بلم عَٕٔ/ّالدقائق
ا١باىلْب ، فأرد ا١باىل ٔبهل ا١باىلْب ألكوف مثلو ، كىذا ا٣ٍبيليق كالتسامي يوفر الوقت للمؤمنْب 

 العاملْب عن تبذيره ُب القضااي التافهة! 
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فيو عٌدة معافو ، منها ما عيفي كصيفح ُب نفسو كصفح عن غّبه كقبل عذر رائدة: )العفو( 
هل ُب طبعو كُب تعاملو ٩بٌا أتلفو الٌناس كٙبٌبو كتفٌضلو الطبيعة البشرية ، من العفو ىو ا٤بعتذر، كس

عتداؿ بْب الٌتسامح كالتشٌدد ، فيكوف التشٌدد ُب موضعو ا٤بناسب كالتسامح ُب موضعو ا٤بناسب  اال
ًإٍرًفٍق مم ٓت غرر ال،  ِالنور/﴾ َوال ََتُْخْذُكْم ِِبَِما رَْأَرٌة ٓت ِديِن اّللَِّ ﴿كقولو  د ةى ًبرًٍفقو ، كى : )أيٍخليًط الشًٌ

ٍافى الٌرًٍفقي أىٍكفىٍق( كقولو  رَِبَما َرْْحٍَة ِمْن اّللَِّ لِْنَت َْلُْم َوَلْو ُكْنَت َرظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب النْػَفض وا ﴿مىٍا كى
ق كال يدخلو عتداؿ أف ال ٱبرجو الغضب عن ا٢باال )العفو(، كمن  ُٗٓآؿ عمراف/﴾ ِمْن َحْوِلكَ 

تنمو مكاـر األخبلؽ تسعد النفوس كٛبضي ا٢بياة سهلة ميٌسرة ،  )العفو(الٌَبؼ ُب الباطل، كهبذا 
السماحة كالعطف من الكبار األقوايء ٘باه الصغار ا٤بستضعفْب الفقراء ، فالتعامل  )العفو(كمن 

يػٍ  ٍلىفي الن ٍاسى مع الٌناس ٥بدايتهم يقتضي سعة صدر ك٠باحة طبع كألفة الٌناس ، كىخى ري الن ٍاًس مىٍن أيى
ٍلىفيوي  ٍلىفي كىال يػيٍؤلىفي )عن النيب )ص( كالن ٍاسي أتى يػٍرى ًفٍيمىٍن الى أيى عن اإلماـ علي  ،ٕٗٔكتز العماؿ خرب  (كىالى خى

 .ٔٓصٖٕالبحار )طوىب ٤بن أيلف الناس كأيلفونو على طاعة هللا()ع( 
 ﴾٥َْْدِٕ َّْٗؽٌ كَدْٔعَؼٍِْ زِدَُِّوِ بَِّٗوُ َِْٔٔغٌ ػًٌََِِْْبَِّٓد َّنَّؿَنَّيَ ِْٖٓ خَُّٙ﴿ -ٕٓٓ
: كإما املعىن : الدخوؿ ُب األمر إلفساده كإغرائو كاإلاثرة ضٌده دكف الوصوؿ إٔب صميمو .  النزغ

علم أف ايصيبن  اي دمحم من كسوسة الشيطاف ُب نفس  الصافية كحاكؿ أف ٲبنع  ٩با أمرت  بو ، ف
﴿َوزَيََّن َْلُْم الشَّْيطَاُف ،  ِٓدمحم/﴾ الشَّْيطَاُف َسوََّؿ َْلُْم َوَأْمَلى َْلُمْ ﴿اف كقولو ذل  من كيد الشيط
يٌع َعِليٌم(،  ّْاألنعاـ/َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾  ١بأ إليو اعتصم بو ك استجر ِب ك اف )رَاْسَتِعْذ اِبّللَِّ ِإنَُّو مسَِ

إنٌو خطابه عاـ لكٌل مكٌلف  -ٔ:  رائدةم ٗبا تفعل بقلب  ُب دفعو عن  إنو ٠بيع ٤با تقوؿ علي
للحذر من خطوات الشيطاف عدك اإلنساف كا٢بذر من مكره كخبثو كشرًٌه كالٌتيقض من كسوستو 

.  ٖٗ-ٕٗا٤بؤمنوف/﴾ َوُقْ  َربِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َٕمََزاِت الشََّياِطِي ، َوَأُعوُذ ِبَك َربِّ َأْف َٗمُْضُروفِ ﴿
رأيت منكران من سفيو أك معصية من فاسق كسوء تصرؼ من جاىل فبل تغضب  : إذا املعىن

رَاْسَتِعْذ اِبّللَِّ ِمْن ﴿ىدأ اصرب كصابر ك النفس  كإغضب  ، فبل يذىنب الغضب ٕبلم  ف
علم أٌف الغضب لغّب ا، كخاطبو ِب٢بسُب عسى أف يستجيب ل  ك  ٖٗالنحل/﴾ الشَّْيطَاِف الرَِّجيمِ 
: )أىقٍػوىل ٓت غرر المم شيطاف كإنٌو ِبإلستعاذة ٱبنس ، كالوضوء يطفئ الغضب ،هللا من نزعات ال

يصيبٌن  ، شٌبهت اآلية الكرٲبة كسوسة  )يَنَزَغنََّك( -ٕالن ٍاًس ًمٍن قىًومى عىلىى غىضىًبًو ًٕبًٍلًمًو( . 
ستعاذة ِب كعدـ االستعاذة ِب تطرد الشيطاف ، الشيطاف الٌرجيم للٌناس بوكز الٌدابٌة لتسرع ، فاال

﴿وََكاَف ،  ّٖالنساء/﴿َوَمْن َيُمْن الشَّْيطَاُف َلُو َقرِينًا َرَساَء َقرِينًا﴾ منو يقَبب من اإلنساف 
 . ِٗالفرقاف/ الشَّْيطَاُف ِلئِلنَساِف َخُذواًل﴾

 ﴾كَةٌَِخ ىُْْ ُٓسًَُُِْٕٝ بَِّٕ خٍََُِّّٖ خظَّوٌَْخ بٌَِخ ََّٕٓيُْْ ٤َدجِقٌ ِْٖٓ خ٥ََُّْْٙدِٕ ظًًٍَََُُّخ﴿ -ٕٔٓ
تكشف إٰباءات اآلية عن حقائق دقيقة كرقيقة كعميقة يتضٌمنها السياؽ القرآ٘ب ا١بميل ذك ا٤بعا٘ب 

: من عبلمات ا٤بتقْب الصادقْب كالصفة النموذجية الٍب يتميزكف هبا ىي عدـ قدرة  رتقوؿا١بليلة ، 
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ُهْم داللة أهٌنم من أىل هللا الشيطاف من السيطرة عليهم مع أهٌنم غّب معصومْب لل ﴿ِإالَّ ِعَباَدَؾ ِمنػْ
)ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمْن ،  ُّا٢بجرات/﴿ِإفَّ َأْكَرَمُمْم ِعْنَد اّللَِّ أَتْػَقاُكْم﴾ ،  ْٖص/اْلُمْخَلِصَي﴾ 

: ما يدكر حوؿ الشيء كأيتيو من ٝبيع نواحيو ، كىي  والطائف: اإلصابة ،  املس الشَّْيطَاِف(
: إذا أغراىم الشيطاف ٗبعصية هللا أك  املعىنس الشيطاف الٍب تطوؼ حوؿ القلب لتؤثر عليو . كساك 

﴿ِإفَّ  )َتذَكَُّروا(أصاهبم الشيطاف بوساكسو كحاـ حو٥بم هبواجسو كدفعتهم النفس األمارة ِبلسوء 
ُذوُه َعُدّوًا﴾  وََكاَف الشَّْيطَاُف ِلئِلنَساِف َخُذواًل﴾ ﴿ )َوَتذَكَُّروا(،  ٔفاطر/الشَّْيطَاَف َلُمْم َعُدوٌّ رَاَّتَِّ

ما أمرىم هللا بو كما هناىم عنو ، كىو رهٌبم كمالكهم كمربٌيهم كيرجع إليو  )َوَتذَكَُّروا(،  ِٗالفرقاف/
)رَِإَذا ُىْم رجعوا إليو أمركم فيدفع عنكم كيد الشيطاف كيرفع عنكم حجاب الغفلة اأمرىم ف
ر البصّبة كاإلٲباف كيتخلصوف من كساكس الشيطاف كأكامر النفس يبصركف ا٢بق بنو  ُمْبِصُروَف(

 األمارة ِبلسوء فّبتدعوف عن ا٤بعصية. 
صطدمت عاطفتهم كأعما٥بم مع ادعاء ، إذا من عبلمات ا٤بتقْب ِب٢بقيقة كليس ِبال -ٔ: رائدة

لدنيوية دينهم كقاـ الصراع بينهما كأكشكت العاطفة أف تتغٌلب على الدين ، ككادت ا٤بصاّب ا
﴿َوَمْن أهنم ٘باكزكا األصوؿ كتعدكا ا٢بدكد  )َتذَكَُّروا(ا٤بشبوىة تنتصر على القيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ 
متذكركف أبف العاقبة  )رَِإَذا ُىْم ُمْبِصُروَف(،  ِِٗالبقرة/يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّللَِّ رَُأْولَِئَك ُىْم الظَّاِلُموَف﴾ 

لتقول النافذة كأمسكوا أنفسهم األمارة ِبلسوء بضوابط الدين للمتقْب فكبحوا عاطفتهم بقدرة ا
)رَِإَذا ُىْم ُمْبِصُروَف( ُب ختاـ اآلية  -ٖكالعقل كاإلٲباف كقادكىا إٔب طاعة هللا كمعصية الشيطاف . 

آلية فما عبلقة مٌس الشيطاف ِبإلبصار ؟ تفيد ا( ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمْن الشَّْيطَافِ )فتتاح اآلية اكُب 
أٌف مٌس الشيطاف كمقدار سيطرتو على اإلنساف فإنٌو ييعمي البصّبة كيطمس ا٤بشاعر كييغليق أبواب 
األحاسيس ، فيؤدم إٔب مرض معنوم خطّب كمرير كأتٌب تقول هللا )ىذا الٌدكاء الفٌعاؿ ا٢بصن 

ن القلوب ، ا٢بصْب( توقظ البصّبة من الغفلة كٙبرؾ ا٤بشاعر كٙبي الضمائر كتشرح الصدكر كتطمئ
)رَِإَذا ُىْم فإذا تذكركا تفٌتحت بصائرىم كتكشفت الغشاكة عن عيوهنم )َتذَّكْرُوا( كتذٌكر ا٤بتقْب 

نستنتج إٌف مٌس الشيطاف كسيطرتو على اإلنساف عمى ، كإف تذٌكركا هللا إبصار كيقضة ُمْبِصُروَف( 
:  رويعلى ا٤بٌتقْب من سلطاف !  ، كإٌف مٌس الشيطاف ظلمة ، كإٌف تذكير هللا نور ، فما للشيطاف

قيل  -ٗ. ِّٔ/ّتفسّب النور تىٍدفىعي كىسىٍاًكسى الش ٍيطىٍاًف كىًقرىٍاءىةي اٍلميعىو ذىتػىٍْبً أىٍيضىان()ال إلو إالّ هللا( )ذكر 
ا٤بؤمن الذم ال يتمكن الشيطاف من إغوائو إاٌل مثل ا١بسم القوم ال ٘بد ا٤بيكركِبت طريقان ٤برضو 

 : )ًِبلتػ ٍقوىل قيرًنىًت اٍلًعٍصمىةي( .ٓت غرر الممتو ، لقوة مناع
 ﴾ًَبِوٌَْخُٗيُْْ ًًََُُّّٔٗيُْْ كِِ خُـَِِّ ؼَُّْ ٙ ُّوًَُُِْٕٝ﴿ -ٕٕٓ
 الٌدائمة كاإلعانة اإلمداد من ُمد ونَػُهْم() يٌتقوا( ٓب )الذين كاإلنس ا١بن من كأعواهنم الشياطْب كإخواف

( ُب  ٲبدكهنم ،  كرذائل الفساد من فيو ىم كما ا٤بنكر ٥بم كيزينوف ِبلشهوات كيغركهنم ضبلؿال )الَغيِّ
 ال ٍب يُػْقِصُروَف( ال )ّتَّ  ، ّْاألنعاـ/﴿َوزَيََّن َْلُْم الشَّْيطَاُف َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾  كقولو التصرفات
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 يسرعوف كىؤالء يسأموف كال يكٌلوف كال إفسادىم عن يتوقفوف كال عن إغوائهم يكفوف كال ٲبسكوف
ٓب يكن من نفسو كاعظ فإٌف مواعظ  كمن النفسي كالواعظ القليب ، الوازع لفقد طائعْب إجابتهم إٔب

إخواف ا٤بشركْب ا٤بفسدين  كإٌف الشياطْب ىم )َوِإْخَوانُػُهْم(من هللا حافظ  لو الٌناس ال تنفعو، كٓب يكن
﴿َوِإفَّ الظَّاِلِمَي  كقولو أنصار بعض كتضليلهم ألهٌنم بعضهم غوايتهم عن الظا٤بْب ال يتوقفوف

 . ُٗا١باثية/َوِل  اْلُمتَِّقَي﴾  بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعٍض َواّللَُّ 
 ﴾ْٖ ََزٌُِّْْ ًَىًًٍُ ًَََلَْٔصٌ ُِوٌٍَّْ ُّآِْنٌََُٕٝدجُُِ ًَِٓبٌَِخ َُْْ ظَإْظِيِْْ زِأَّصٍ هَدٌُُخ ٌَُْٙ خـْعَسَْْعَيَد هَُْ بََِّٗٔد ؤَظَّسِغُ َٓد ٌُّلََ بََُِِّ ِْٖٓ ََزِِّ ىٍََخ زَ﴿ -ٖٕٓ

تَػَها(قَبحوا أك أبطأت هبا اكإذا ٓب ٘بيئهم ٗبعجزة كما  تَػَها()قالوا ىبٌل  )قَاُلوا َلْوال اْجتَػبَػيػْ  أم اْجتَػبَػيػْ
َا )ُقْ  إِ خَبعتها من عندؾ أك طلبتها من رٌب  كىو على سبيل التعنت اختلقتها اي دمحم ك افتعلتها ك ا ٔمَّ

 ) فأان ال آٌب ٗبعجزة خارقة من عندم كال ُب الوقت الذم أريد ألنو ليس أَتَِّبُع َما يُوَحى ِإَِلَّ ِمْن َرّبِّ
، إ٭با أان عبد أمتثل ما  ُِٖآؿ عمراف/﴾ لَْيَس َلَك ِمْن اأَلْمِر َشْيءٌ ﴿ٕب من األمر شيء كقولو 

: دالئل كاضحة من رٌبكم تبٌصر قلوبكم هبا كهتدم َبَصائُِر  )َىَذا َبَصاِئُر ِمْن رَبُِّمْم(يوحيو هللا إٌٕب 
عقوؿ ذكم الضمائر إٔب حياة أفضل ُب الٌدنيا كاآلخرة ، أم ىذا القرآف ا١بليل يهدم للٍب ىي 

َقْد ﴿أقـو كفيو براىْب نٌّبة يغِب عن غّبه من ا٤بعجزات فهو ٗبنزلة البصائر ا٤بضيئة للقلوب كقولو 
َها َوَما َأَا َعَلْيُمْم ِبَِفيظٍ  َجاءَُكْم َبَصاِئرُ  ﴾ ِمْن رَبُِّمْم َرَمْن أَْبَصَر َرِلنَػْفِسِو َوَمْن َعِمَي رَػَعَليػْ

)َوُىًدى َوَرْْحٌَة ِلَقْوـٍ ، بو يبصر ا٢بق كيستذكؽ طعم ا٥بداية كيعرؼ فلسفة ا٢بياة  َُْاألنعاـ/
م كنعمة قائمة ُب الدين كالدنيا لقـو يؤمنوف كخّب دائ )َوَرْْحٌَة(كىدلن إٔب صراط مستقيم  يُػْؤِمُنوَف(

: ٯبعل القرآف الناس يبصركف كيعوف أمراض أنفسهم  رائدةبو كيعرفوف قيمتو كيعملوف على ضوئو . 
ك٦بتمعهم كاألخطار ايطة هبم ككيف يتوٌقوف منها . إنٌو ىذا القرآف بذاتو معجزة كلغّبه معجزة 

رٙب الذم ال تبلغ خارقة ماديٌة من اإلعجاز ما يبلغو ، إنٌو القرآف كبتأثّبه معجزة، إٌف ىذا القرآف الك
،  ُٖٓالبقرة/﴾ ُىًدى ِللنَّاسِ ﴿ذل  السلطاف ا٤بؤثر على القلوب الٍب تريد أف هتتدم ألٌف القرآف 

يي الٌنفوس كقولو  َوَىَذا ﴿كالذم ال ينفعو القرآف يضرٌه الشيطاف. إٌف ىذا القرآف بصائر للعقوؿ كٰبي
 .ِْْٓكنز العماؿ خرب ُٓٓاألنعاـ/﴾ ٌب أَنَزْلَناُه ُمَباَرٌؾ رَاتَِّبُعوُه َواتػَُّقوا َلَعلَُّمْم تُػْرَْحُوفَ ِكَتا

 ﴾ًَبٌَِخ هُُِتَ خُْوُُْإُٓ كَدْٔعَِٔؼٌُخ َُوُ ًَؤَِٗٝعٌُخ َُؼٌََُِّْْ ظُُْلٌََُٕٔ﴿ -ٕٗٓ
ستماع لو كاإلنصات مأمور ِبال وفإن يتلى هللا كتاب ٠بع من كل ُب كغّبىا الصبلة عاـ ُب أمر ىذا
ىو  اإلنصات: إف  ستماع واإلنصاتاال والفرؽ بيستحباب مؤٌكد كليس كجوِبن ، اأمر 

 كاف من ىو ستماعاال أما شاغل عنها ِب٤بعا٘ب فبل يشغلو السكوت كاإلصغاء كالسكوف كالتفكر
كهتيء النفس  ع كحضور القلبللٌسماع كالٌرغبة ُب القبوؿ كالعمل ٗبا فيو ، كىو تركيز السم قاصدان 

اإلنصات أىم  عتبارستماع إنصات ِبا ستماع كليس كلانصات إللتدبر ما يسمع ، فصار كل 
ستماع كاإلنصات ستماع أىم من السماع ، فإذا حصل اال، كاال ستماعكأنفع كأِشل كأعمق من اال

٥بذا رتب هللا  َعلَُّمْم تُػْرَْحُوَف()لَ ا٣بّب الكثّب كالعلم الوفّب كالتذكّب ا١بميل كاإلٲباف الوفّب  حصل
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فمن إستمع كأنصت كاف جديران أف  ، حصوؿ الرٞبة عليهما ، لّبٞبكم ربكم إبتعاظكم ٗبواعظو
كاف جديران أف ييرحم ، فمن ٓب يستمع كٓب ينصت فإنو ٧برـك ا٢بظ  يفهم كيتدبر كمن كاف كذل 

 ا القرآف كتفٌهموه كأكثركا العناية بتدبٌر معانيو: تدبٌرك املعىن العاـ فاتو خّب كثّب .  من الرٞبة كقد
 لو ستماعو كأصغوا إجبلالن اعند  سكتوااسواء ٠بعتموه أك قرأٛبوه أك درستموه أك ٕبثتم ُب علومو ، ك 

قيٍرآٍف( كىاآلًخرًٍينى فػىٍليػيثػىوًًٌر الٍ  األىٌكًلٍْبى  ًعٍلمى  أىرىٍادى  )مىنٍ  : عن النيب )ص(،  ُب الفائدة كتداكلوا معانيو زايدة
 .ِْْٓكنز العماؿ خرب  كيبحث : يتعٌمق يثّور

 ﴾خُْـَدكِِِنيَ ًَخًٌُُْْ ََزَّيَ كِِ َٗلِْٕيَ ظ١ََُُّػدً ًَوِْلَصً ًَيًَُٕ خُْفَيُِْ ِْٖٓ خُْوٌٍَِْ زِدُْـًًُُِّ ًَخَٜٓدٍِ ًَٙ ظٌَُْٖ ِْٖٓ﴿ -ٕ٘ٓ
 الصبلة ،ففي الذًٌكر لذ ةه للٌذاكرين ٌٍب تنتهي الٌسورة ِبلتوجيو إٔب ذكر هللا عامة ُب الصبلة كغّب

 )َتَضر عًا َوِخيَفًة(مع نفس  مستحضران عظمتو كجبللو عن علم كفهم ٤بعا٘ب الذكر  )َواذُْكْر رَبََّك(
ستحضار ٨بافة هللا للداللة على معرفة امن الٌضراعة أم ٖبشوع كخضوع كرغبة كرىبة كخيفة مع 

ـَ رَ مقاـ ربو  ، كمن خاؼ مقاـ ربٌو عرؼ قدر نفسو ككٌف ْٔالرٞبن/بِِّو َجنػََّتاِف﴾ ﴿َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا
ـَ ظلمو كىٌذب نفسو كرحم غّبه كإستقاـ فكره كسلوكو كال يتعد حدكد ربو  ﴿َوَأمَّا َمْن َخاَؼ َمَقا

ذكر رٌب  بلسان  ، كإ ُْ-َْالنازعات/رَبِِّو َونَػَهى النػَّْفَس َعْن اْْلََوى ، رَِإفَّ اجْلَنََّة ِىَي اْلَمْأَوى﴾ 
)َوُدوَف اجْلَْهِر ِمْن كإ٥بج بذكره بقلب  ِبلتسبيح كالٌتحميد كقراءة القرآف كالٌدعاء بصوتو معتدؿ 

بصوت متوسط معتدؿ بْب ا١بهر كاإلخفات كال ٘بهر بصوت  فهو سبحانو قريب من    اْلَقْوِؿ(
)اِبْلُغُدوِّ  َُُاإلسراء/﴾ بَػْيَ َذِلَك َسِبيبلً  َوال ََتَْهْر ِبَصبلِتَك َوال َُّتَاِرْت ِِبَا َوابْػَتغِ ﴿كقولو 

: ٝبع أصيل كىو  َواآلَصاؿِ : ٝبع غداة كىي بْب صبلة الٌصبح إٔب الٌضحى ، الُغُدوِّ  َواآلَصاِؿ(
ذكر هللا بلساف ا٢باؿ كلساف ا٤بقاؿ صباحان كمساءن كمعناه ذكر ُب  اما بعد العصر إٔب ا٤بغرب . أم 

 . لتكوف من الذين عند رٌب كل األحواؿ كُب كٌل حْب
عن ذكر هللا كطاعتو  )َوال َتُمْن ِمْن اْلَغاِرِلَي(،  ٓٓالقمر/﴾ ٓت َمْقَعِد ِصْدٍؽ ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدرٍ ﴿

ستحوذ عليو الشيطاف فأنساه نفسو ! اكمن غفل عن ذكره كطاعتو تعأب مرض قلبو كضعف إٲبانو ك 
، كال يدع (من فساد ا٢بسٍ فإهنا الغفلة )احذركا  ٓت غرر المم:، ٍغفيويؿو عىٍنكيٍم()فىبلى تػىٍغفىليويٍا فػىلىٍيسى ٗبى 

ٓت  ّٓاألنعاـ/﴾ َربل َتُموَننَّ ِمْن اجْلَاِىِليَ ﴿الغفلة تستقر فيو فتجعلو جاىبلن كهللا ينهى عن ا١بهل 
كىاٍـً ًذٍكًر هللًا تػىٍنجىٍابي اٍلغىٍفلىةي( ، كيندحر الشيطاغرر المم ف كيقٌيد ا٥بول كيطمًئنُّ القلب : )ًبدى

عن اإلماـ علي ،  ْٓالعنكبوت/﴿َوَلذِْكُر اّللَِّ َأْكبَػُر﴾ كينشرح الٌصدر كيهذ بي الطٌبع كتنسقل الٌنفوس 
رىان( )ع( ًثيػٍ رًٌ فػىقىٍد ذىكىرى هللاى كى  . ِّْ/ّٗالبحار: )مىٍن ذىكىرى هللاى ُب السًٌ

قراءة القرآف كالٌدعاء فقد فعل خبلؼ األكٔب كاألحسن تدؿُّ اآلية من رفع صوتو ُب  -ٔرائدة : 
كِب٣بصوص إذا كاف مكرٌب الٌصوت يزعج الٌنائمْب كيؤذم ا٤برضى أك يكوف أثره سلبيان على الٌناس 

َوِإَذا َسأََلَك ﴿: أقريبه ربُّنا فنناجيو أـ بعيده فنناديو ؟ فأنزؿ هللا عٌز كجٌل ُسِئ  النيب )ص( اجملاكرين ، 
، ينبغي أف تكوف قراءة القرآف كالٌدعاء بصورة ٙبفظ ا٣بشوع  ُٖٔالبقرة/﴾ َعِنِّ َرِإيّنِ َقرِيبٌ  ِعَباِدي
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يػٍري الذًٌٍكًر  عن النيب )ص(كٙبقًٌقي الٌضراعة بدكف ضٌجة كصخب كصراخ فإنٌو ٱبدش ا٣بشوع،  : )خى
 )  . ُِٓالبقرة/﴾ َأذُْكرُْكمْ  رَاذُْكُروين ﴿، ُُٕٕكنز العماؿ خربا٣بٍىًفيُّ
 ﴾بَِّٕ خٍََُِّّٖ ػِنًَْ ََزِّيَ ٙ َّْٕعٌَْسًَُُِٕ ػَْٖ ػِسَديَظِوِ ًََُّٕسِّمٌَُٗوُ ًََُوُ َّْٕفًًَُُٕ﴿ -ٕٙٓ

العبادة كالطٌاعة كالذًٌكر عناصر أساسية ُب منهج ىذا الٌدين القٌيم ، كإذا ٙبقق ذكر هللا كثّبان فتكوف 
، كال  ٓٓالقمر/َمْقَعِد ِصْدٍؽ ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر﴾ ﴿ٓت من الذين عند رب  ُب ا٤بقرٌبْب ا٤بكٌرمْب 

ٚبرج من منزلتهم فيكوف القرب من هللا ٗبقدار ذكره ، كبو يرتفع ا٢بجاب بينو كبْب عبده ، كٰبصل 
ٍاًف  ٓت غرر المم:، ذكر هللا ِبألفعاؿ كاألخبلؽ قبل األقواؿ كاأللفاظ )ًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ أىٍصدىؽي ًمٍن ًلسى

كيعِب قرب ا٤بقاـ كليس قرب ا٤بكاف ، كىو مقاـ مفتوح لكل من لو مؤىبلت  )ِعْنَد رَبَِّك(مىقىٍاًؿ( الٍ 
)ال َيْسَتْمِبُوَف تتناسب مع ا٤بقاـ ا١بليل من مكانة ككجاىة عند هللا كعطااي كمنافع كثّبة للناس 

إليو بكل ما أحب ، كيعبدكنو   بل يتواضعوف ُب طاعتو كيتذللوف ُب عبادتو كيتقربوف َعْن ِعَباَدتِِو(
ٲبجدكنو كينزىونو عما ال يليق يو  )َوُيَسبُِّحونَُو(كما يريد ال كما نريد كال يستكربكف على الٌناس 

َواْسُجْد ﴿سجود ا٣باشعْب ا٣باضعْب، كأقرب ما يكوف العبد من هللا كىو ساجد  )َوَلُو َيْسُجُدوَف(
 ، كال يسجدكف لغّبه كال ٱبضعوف لطاعة ا٤بخلوؽ ُب ، ال يسجدكف إاٌل  ُٗالعلق/﴾ َواقْػََتِبْ 

ة ، كليس التسبيح كالسجود ٩با ٱبتص ِبأللفاظ  معصية ا٣بالق، كالسجدة ُب القرآف سين ةه ميؤٌكدى
كاألشكاؿ دكف ا٤بضامْب ، كال ٱبتص ِبألعضاء من لساف كسجود شكلي فحسب بل سجود 

فس كقدحات العقل كخطرات الركح ليكوف متفاعل متكامل بكل خفقات القلب كتطلعات الن
السجود ا١بسما٘ب كالنفسا٘ب كالركحا٘ب كالَببوم كاألخبلقي كبذل  يتحقق ا٣بضوع  كاألدب مع 
الناس ، كتنسجم األقواؿ مع األفعاؿ كالعبادات مع ا٤بعامبلت كيرتبط تسبيح الفرد مع تسبيح 

﴿َوِإْف ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَْمِدِه﴾ َبؾ الكائنات ُب العآب ُب نظاـ كو٘ب رٌِب٘ب متناسق مش
: كالسجود الواجب رائدة .  ُٓالرعد/﴿َوّلِلَِّ َيْسُجُد َمْن ٓت السََّمَواِت َواأَلْرِض﴾ ،  ْْاإلسراء/

، كحم سورة  ُٓللقارئ كا٤بستمع آلايت السجدة من سور العزائم األربعة كىي )أٓب سورة السجدة 
( أٌما آايت السجدة األخرل األحد عشرة فالسجود فيها ُٗ، كالعلق  ِٔجم ، كالنٌ  ّٕفٌصلت 

 مستحب . 
   ُُٓاألنعاـ/﴿َوَتَّْت َكِلَمُة رَبَِّك ِصْدقاً َوَعْداًل﴾ :  وٓت اْلتاـ نقوؿ
 .ٓٔيونس/ (َأِف اْلَْمُد ّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ )وآخر دعواا 

لسورة األعراؼ ، بقدري ال بقدرىا ، ِبهٍد متواص ، رلّلو  (رسَّ ميَ الُ  فِ رآالقُ )َوْعُي ُّت بعوف هللا تعاىل 
 ٖٗٗٔ/شّواؿ/٘ٔالمد واملّنة، وابلمد تتم  الّصالات وتزداد البكات وتدرع النقمات ، بتأريخ 

الماظمية ، داعي هللا -ـ مع تصحيحها عّدة مّرات وتدقيقها ٓت بغداد ٕٗٔٓ/ٓٔ/ٕىػ املوارق 
 عيننا على تمملة بقية الس ور القرآنية المرٙمة ، إّف رّّب مسيٌع ُميب الد عاء .تعاىل أف يُ 

 بقلم الباحث : ممي قاسم البغدادي
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 : من مقاصد السورة 

تيعُب الٌسورة ﴾ ٖٙ-ٖٓ﴿َوِإْذ َٙمُْمُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا من اآلية مدنية غّب سبع آايت نزلت ٗبكة 
لم كا٢برب كأحكاـ  ٔبانب الٌتشريع كِب١بهاد ُب سبيل هللا كِبإلرشادات ا٢بربية كتناكلت جانب السًٌ

ألهٌنا تناكلت  )سورة بدر(نزلت السورة ُب أعقاب غزكة بدر حٌٌب ٠بٌاىا البعض  ،األسر كالغنائم
ًدًىم ! كأٌف  ،ا٣بطٌة الٌتفصيلية للقتاؿ كًٌب فيها الٌنصر للمؤمنْب على قٌلة عددىم كضعف ُب عيدى

الذم حازكا عليو كاف بسبب اإلٲباف كنصرة الٌرٞبن ال بكثرة السبلح كالٌرجاؿ كحٌذرت  الٌنصر
ِإَذا ﴿كحٌذرت من ا٣بيانة كبٌينت رسالة الرسوؿ )ص( حياة ٥بم  ،الٌسورة من الفرار من ا٤بعركة

ببياف كختمت الٌسورة  ،ككٌضحت طريقة العزٌة كأسس الٌنصر ،ِْاألنفاؿ/﴾ َدَعاُكْم ِلَما ُٗمِْييُممْ 
عدد  ،ا١بزء التاسع ،الوالية الكاملة بْب ا٤بؤمنْب فهم أٌمة كاحدة كما أٌف مٌلة الكفر أيضان كاحدة

: )مىنٍ قػىرىأى سيويرىةى األىنٍػفىٍاًؿ كىبػىرىٍاءىٍة )الٌتوبة( ُبٍ كيلًٌ  عن اإلماـ الصادؽ )ع( )رضلها(( آية . ٕٓآايهتا : )
ان ...( شىٍهرو ٓبٍى يىٍدخيٍلوي النًٌفىٍاؽي أى   : راجع فضل سورة البقرة. مبلحظة عامة. ُِّثواب االعماؿ صبىدى

 )كلُّ فضل لسور القرآف بشرطو كشركطو كالٌتمٌس  ٗبنهج هللا من شركطو( .

 
  ﴾ٌُْْ ًَؤ٤َِْؼٌُخ خَُِّوَ ًٌََََُُٔوُ بِْٕ ًُنعُْْ ُٓآِْنِنيََّْٕإٌََُُٗيَ ػَْٖ خَْٕٗلَدٍِ هَُْ خَْٕٗلَدٍُ َُِِّوِ ًَخٌٍَُُُِّٔ كَدظَّوٌُخ خَُِّوَ ًَؤَِِْٜمٌُخ ٌَخضَ زَْْنِ﴿ - ٔ

: الٌزايدة على الواجب كمعناىا ىنا األمواؿ الٍب ليس ٥با مال  كرؤكس ا١بباؿ كالٌداير  األَنْػَفاؿِ 
كتطلق على غنائم  ،ا٣بربة كتركة من ال كارث لو كا٤بعادف كالغاِبت كبطوف األكدية كاألرض ا٤بوات

ك٠بٌيت الصلوات ا٤بستحٌبة انفلة ألهٌنا زايدة على  ،عبو أك بغّب تعب كقبل الٌنصر أك بعدها٢برب بت
: يسأل  أصحاب  اي دمحم عن الغنائم الٍب غنمتها من بدر ٤بن ىي ؟ املعىن الصلوات الواجبة . 
ٍا مىٍا أيًخذى ًمٍن دىٍاًر  عن اإلماـ الصادؽ )ع(ككيف تقٌسم ؟  ا٢بٍىٍرًب ًمٍن غىٍّبً ًقتىٍاؿو كقد : )األىنٍػفىٍاؿي ًإنػ هى

)ُقْ   ِْٓ/ُكنز العرفاف٪بلى عنها أىلها كىو الفيء ..( اتشمل األنفاؿ غّب الغنائم كالذم 
كما كاف  فحكمو لرسولو  ،قٌل ٥بم األنفاؿ ا٢بكم فيها  كالرسوؿ ال لكم األَنْػَفاُؿ ّلِلَِّ َوالرَُّسوِؿ(

ككصيو كا٢بريص على رسالتو كاألمْب عليها كتنفق األنفاؿ متداده كما كاف لرسولو فحكمو ال
لتزموا بطاعتو كال اتوقوا معاصي هللا ك  )رَاتػَُّقوا اّللََّ(إلعبلء كلمة هللا كلصاّب اجملتمع اإلسبلمي 

رَِإْف تَػَناَزْعُتْم ٓت َشْيٍء ﴿ٙبكموا أبىوائكم كآرائكم حْب تنازعتم كعندكم كتاب هللا كسنة نبيو 
أصلحوا األجواء الٍب بينكم  )َوَأْصِلُحوا َذاَت بَػْيِنُمْم( ،ٗٓالٌنساء/﴾ ُه ِإىَل اّللَِّ َوالرَُّسوؿِ رَػُرد و 
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كأصلحوا عبلقاتكم الٍب فسدت بسبب ا٣ببلؼ  ،ضد العدك ا٤بشَبؾ االختبلؼتفاؽ كعدـ ِبال
كِب٣بصوص أطيعوا أمرٮبا  من دكف قيد أك شرط كُب كٌل شيء )َوَأِطيُعوا اّللََّ َوَرُسوَلُو(حوؿ الغنائم 

مصدقْب ألحكاـ هللا  )ِإْف ُكنُتْم ُمْؤِمِنَي(ستسلموا ٥بما بقلوب راضية مرضية ُب ا٢بكم ِبلغنائم اك 
إهٌنم  ،كآتلفوا كال تباغضوا كٙبابٌوا ُب هللا كال تكارىوا كىذا ىو شأف ا٤بؤمنْب ،كرسولو فأطيعوٮبا

: )ًإٍصبلىحي ذىٍاًت اٍلبػىٍْبً أىٍفضىلي ًمٍن عىٍام ًة ج الببلغة ٓت هن -ٔ: رائدة صورة كاقعية عن اإلٲباف . 
 ) يىاٍـً ٌٍب بٌْب مصارؼ األنفاؿ ككيفية قسمتها ُب آية  -ٕا٤بستحٌبة.  ِْٖ/ّتفسّب النورالص بلىًة كىالصًٌ
َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء رََأفَّ ّلِلَِّ َُخَُسُو َولِلرَّسُ ﴿ا٣بمس قولو  ﴾ وِؿ َوِلِذي اْلُقْرََب..َواْعَلُموا َأٔمَّ

  كحٌدد هللا سبحانو ا٤بؤمنْب الصادقْب ِبلصفات اآلتية : ،ُْاألنفاؿ/
  ﴾ًٌَََُِّٕميَدَٗدً ًَػَََِ ََزِّيِْْ َّعٌََبََِّٗٔد خُُْٔآِْنٌَُٕ خٍََُِّّٖ بٌَِخ ًٌَُُِ خَُِّوُ ًَـَِِطْ هٌُُِزُيُْْ ًَبٌَِخ ظَُِِْطْ ػََِْْيِْْ آّدظُوُ َِخيَظْيُْْ بِ﴿ - ٕ
َا اْلُمْؤِمُنوَف() ا٤بخلصوف  ،ا٤بتميزكف ٕبقيقة اإلٲباف ُب األقواؿ كاألفعاؿ كُب العبادات كا٤بعامبلت ِإٔمَّ

عت ُب آيتْب : )الَِّذيَن ِإَذا  -ٔفيو ٥بم ٟبس صفات ٭بوذجية من بْب صفاهتم ا٢بميدة الكثّبة ٝبي
كإذا  ،خافت، فا٤بؤمن حقان ىو الذم ٱبشى هللا كٱبضع ألمره: َوِجَلْت  ذُِكَر اّللَُّ َوِجَلْت قُػُلوبُػُهْم(

 ،كا٣بوؼ عبلمة العارفْب ،ذيكًٌر بو خشع قلبو خشية ككجبلن أم خوفان من مقاـ ربو كعظمة جبللو
كينشأ من ىذا ا٣بوؼ من هللا حالة الورع  ُّّ/ٕٕالبحار: )رىأسي ا٢بًٍٍكمىًة ٨بىٍافىةي هللا(  عن النيب )ص(
ًإذىا ًخٍفتى  ،: )ًإذىا ًخٍفتى ا٣بٍىاًلقى فػىرىٍرتى ًإلىٍيوً ٓت غرر المم  ، كالٌَبٌفع عن ا٤بعاصيعن ٧باـر هللا

ـَ رَبِِّو َجنػََّتاِف﴾ ألنٌو خوؼ ىيبة كليس خوؼ رىبة  ،اٍلمىٍخليوؽى فػىرىٍرتى ًمٍنوي( ﴿َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا
ٍاهي( كينشأ ا٣بوؼ من هللا عز كجل من حالة كقيرف الورع ِبلتقول ك)مىٍن ًإتػ قىى هللاى كىقى  ،ْٔالرٞبن/

فا٤بؤمن حقان إذا ىٌم ٗبعصية  ،اإلحساس ِبلتقصّب ُب طاعة هللا تعأب كمن معرفة عظمة مقاـ هللا
 ،كهنتو النفس اللوامة من مكر النفس األمارة ِبلسوء كمن ٨باطر ا٥بول كحٌب األان ك٘باكز حدكد هللا

مظاىر اإلٲباف من دكف حقيقتو كترٝبتو كمعامبلت على أرض  كإاٌل ٗبجرد ،تقى ربواردع نفسو ك 
 .الواقع فليس من اإلٲباف ا٤بطلوب

كإذا تليت عليهم آايت القرآف إزداد تصديقهم  )َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آَيتُُو زَاَدتْػُهْم ِإٙمَاَاً( -ٕ
طمئناهنم كهتذيبان ُب ام كزايدة ُب زدادكا يقينان ُب إٲباهناف ،كيقينهم ِب ألهنم على بصّبة من دينهم

سلوكهم كنشاطان ُب أعما٥بم، كا٤بؤمنوف حقان ٥بم إٲباف متزايد يؤٌب ٜباره ا٢بلوة أكثر فأكثر فا٤بؤمنوف 
ففي كل يـو جديد يكوف ٥بم فكر جديد كعمل مفيد كخيليق رفيع  ،ال يبقوف ُب مكاهنم كا٤بوتى

 -ٖأٌف لئلٲباف منازؿ كدرجات كزايدة كنقصاف .  فيجعلهم يواصلوف سّبىم التكاملي ٩بٌا يدؿ
فهم ال يرجوف  ،: يفٌوضوف أمرىم إٔب هللا فيما ٰبٌبوف كيكرىوف يَػتَػوَكَُّلوفَ  )َوَعَلى َرِبِِّْم يَػتَػوَكَُّلوَف(

 ،غّب هللا فيتخذكنو سبحانو ككيبلن ٥بم ُب ٝبيع ما يهمهم كما ٰبتاجوف فّبضوف ٗبا يقد ر ٥بم
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كينهضوف إٔب أعما٥بم كيبذلوف غاية جهدىم كيفوضوف أمرىم إٔب هللا ُب  ،و كامبلن كيلتزموف ٗبنهج
لذل  صار الٌتوٌكل على هللا على قدر الثٌقة بو كمن كثق ِب توٌكل عليو ك)مىٍن تػىوىك لى  ،نتائج أعما٥بم

متقدمة ُب كٌل  جتهاد كإبرادة قوية كٖبطىاعىلىى هللًا كىفىٍاهي( لذل  يعمل ا٤بتوكلوف إبتقاف كجد ك 
﴿َوَمْن يَػتَػوَكَّْ  َعَلى : )أىٍصلي قػيو ةي اٍلقىٍلًب التػ وىكُّلي عىلىى هللًا(  ٓت غرر الممأمورىم الٌدينية كالٌدنيوية . 

كالتوكل على هللا األخذ بسنن هللا كقوانينو ُب  ،: كفيلو كمعينو َحْسُبوُ ، ّالطبلؽ/اّللَِّ رَػُهَو َحْسُبُو ﴾ 
َناُه ِمْن ُك ِّ َشْيٍء َسَبباً ﴿بتوفّب األسباب العمل كالسعي  )ًلكيلًٌ ٓت غرر المم:  ،ْٖالكهف/﴾ َوآتَػيػْ
) : )ًإف  اإًلٲٍبىٍافى عىٍشري دىرىجىٍاتو : ٗبىٍنزًلىًة السُّل ًم ييٍصعىدي ًمٍنوي ًمٍرقىٍاةن بػىٍعدى عن اإلماـ الصادؽ )ع( ،شىٍيءو سىبىبه
: يعمل نور اإلٲباف على رقٌة القلب كتصفيتو من مطالب الٌنفس رائدة. ُٔٔ/ٗٔالبحارًمٍرقىٍاةو( 

ىتماـ األٌمارة ِبلسوء كشهواهتا فيلْب القلب إٔب ذكر هللا كيزداد حٌبان لو سبحانو كقرِبن منو كيزداد اال
ٍهًذٍيًب : )ذىٍركىةي اٍلغىٍاايىًٍت الى يػىنىٍا٥بيىٍا ًإال  ذىكيكي التػ  ٓت غرر الممٗبكاـر األخبلؽ مع الٌناس، 

ٍاًت(. ٍاىىدى  كىاٍلميجى
 ﴾خٍََُِّّٖ ُّؤٌَُِْٕ خَُّٝٚشَ ًََِّٓٔد َََِهْنَدىُْْ ُّنلِوٌَُٕ﴿ - ٖ

الذين يؤدكف الصبلة بكما٥با كٝبا٥با كجبل٥با كٖبشوعها كبفركضها  وىي الصفة الرابعة للمؤمني
كأبعما٥با الظاىرة  ،ة كالوضوءكآداهبا كأكقات فضيلتها ُب أكؿ كقتها كيؤٌدكف مقٌدماهتا من الٌطهار 

كتتحٌقق بو حكمتها كأثرىا الٌَببوم ُب الٌنفس كُب  ،كالباطنة كحضور القلب الذم ىو ركح الصبلة
﴿ِإفَّ كبذل  تؤٌب الصبلة أيكيلها كٙبصل على ٜبرهتا  ،ا٤بشاعر كالٌضمائر كالطٌبائع كالٌسلوؾ العاـ

َهى َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنْ  كالذم ٓب تنهو صبلتو عن الفحشاء كا٤بنكر  ،ْٓالعنكبوت/َمِر﴾ الصَّبلَة تَػنػْ
الص بلةي )عن اإلماـ علي )ع(: ، )الذنوب الكبّبة كالصغّبة( معناه ىناؾ خلل ُب الصبلة كا٤بصلي

!( ،فىمىٍن كىَبٌ  (دىًقٍيقه )ًميزىافه   َف(الصفة اْلامسة )َوِِمَّا َرزَقْػَناُىْم يُنِفُقو  ،ِْٔ/ْٖالبحار إٍستػىٍوَبى
 ،كينفقوف بعض أموا٥بم ُب الزٌكاة كغّبىا ُب طاعة هللا ٩با أعطاىم هللا تعأب ينفقونو ُب ٧بٌلو ا٤بناسب

 .ليكوف حكم الصبلة كالزكاة كاحدان ُب القرآف
: عبلقة العبادات ِب٤بعامبلت كاألقواؿ ِبألفعاؿ كاألشكاؿ ِب٤بضامْب كعبلقة  نستنتج من ذلك

: يعِب اإلنفاؽ ا٤بادم  واإلنفاؽ على إطبلؽ معناه ،فرد ِبجملتمعالدين ِبألخبلؽ كعبلقة ال
كا٤بعنوم ككلُّ إنسافو من موقعو كبقدره، كاإلنفاؽ من العلم كا١باه كالقدرة كالقوة كا٤بشورة كالنصيحة 

فإٌف خّب الٌناس أنفعهم للٌناس كمن عًمل ا٣بّب ٚبٌلى عن الٌشر كمن يزرع  ،كاألخبلؽ كحسن السّبة
ال إٲباف بدكف صبلة فهي عمود الٌدين كا٢بدُّ الفاصل بْب الكيفر  -ٔ: رائدة صد خّبان . خّبان ٰب
كمن ترؾ الصبلة كالزٌكاة  ،كمن ترؾ الصبلة متهاكانن ال جاحدان ىو ُب اآلخرة من ا٣باسرين ،كاإلٲباف

ٌف اإلٲباف إبقامة الصبلة نرل لئلٲباف صورة حركية ظاىرة كمؤثرة أل -ٕال ييعدُّ من ا٤بؤمنْب . 
كالصبلة صلة بْب  ،كاألعماؿ الٌصا٢بة كاألخبلؽ الٌنافعة ىي الٌداللة الظاىرة لئلٲباف ،مشاعر قلبية



 التاسع/ اجلزء  ٘ٚ/ مدنية / عدد آَيهتا  ٛ/ سورة االنفاؿ  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    031
 

كٓب يقل )صٌلوا( ألٌف يُِقيُموَف الصَّبلَة( )لذل  قاؿ  ،العبد كربٌو ال ٦بٌرد قراءة كحركات كالقلب غافل
أجٌلو ببل نواقص كال خلل ُب األداء يقيموف من قياـ ِبألمر على أحسن كجو كأكملو كأٝبلو ك 

: القائم إبدارة الكوف اْلَقي وـُ  ،ِٓٓالبقرة/﴾ اّللَُّ ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَي  اْلَقي وـُ ﴿ظاىراين كمعنواين كقولو 
( ك)يقيموف( ىي درجة األداء الكامل  ،كالكائنات إبدارة كاملة متقنة ال عيوب فيها فدرجة )قٌيـو

نتهاء عن كهبذا كٌلو ٙبصل ٜبرة الٌصبلة من اال ،متياز ُب الٌركعةْب يصل إٔب درجة االعإب ا٤بضام
فهم يؤٌدكف كٌل الفرائض كإ٭ٌبا خٌص هللا الٌصبلة كالزٌكاة  ،الفحشاء كا٤بنكر كالتحٌلي ٗبكاـر األخبلؽ

 لعظم ٌشاهنما كأتكيد أمرٮبا.
 ﴾يَََـَدضٌ ػِنًَْ ََزِّيِْْ ًََٓـْلَُِشٌ ًََِِْمٌ ًٌَُِّْؤًَُُْحِيَ ىُْْ خُُْٔآِْنٌَُٕ لَوّدً َُيُْْ ﴿ - ٗ
ُىْم )ا٤بتصفوف هبذه الصفات الصا٢بة ا٣بمسة كغّبىا من الصفات ا٢بميدة النموذجية  ُأْولَِئَك()

ألهنم ٝبعوا بْب اإلٲباف كصدؽ األقواؿ كصاّب األعماؿ كٝبعوا بْب تطابق  ،كعدالن  اْلُمْؤِمُنوَف َحّقاً(
ستقاموا على منهج هللا كثبتت شخصيتهم على اف ،األفعاؿ كبْب تطابق ا٢بقائق كا٤بٌدعياتاألقواؿ ك 

 ،زدكاج الشخصية ككلها صفات تعارض اإلٲبافااإلٲباف فبل تلٌوف عندىم كال تقٌلب كال نفاؽ كال 
َنا اّللَُّ ّتَّ ِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبػ  ﴿لذل  اإلٲباف ليس ِبلتمِب كإ٭با ما كقر ُب القلب كصدقو العمل 

٥بم منازؿ  )َْلُْم َدرََجاٌت ِعْنَد َرِبِِّْم( ،ُّاألحقاؼ/﴾ اْستَػَقاُموا َربل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوال ُىْم َٗمَْزنُوفَ 
رفيعة ُب ا١بنة كمتفاكتة ُب الكرامة ٕبسب تفاكت اإلٲباف كاألعماؿ كٕبسب درجات القرب من 

كتتفاكت ا٤بنازؿ  ،ُٓٔاألنعاـ/بَػْعَضُمْم رَػْوَؽ بَػْعٍض َدرََجاٍت﴾  ﴿َورََرعَ رهٌبم كمقدار نفعهم للٌناس 
  .حسب تفاكت القدرات كاإل٪بازات

كىالى  ،ما أعٌد هللا ٥بم ُب دار كرامتو ٩ب ٍا الى عىٍْبه رىأىتٍ  )َوِرْزٌؽ َكِرمٌي(لذنوهبم ك٧بو لعيوهبم  )َوَمْغِفَرٌة(
عىتٍ  لذل  عرٌب عن الرزؽ ِبلكرٙب بعطاء كرٙب من رب كرٙب  ،ًب بىشىرو كىالى خىطىرى عىلىى قػىلٍ  ،أيذيفه ٠بًى
كقد ٝبعوا بْب أعماؿ القلوب من ا٣بشية كالتوكل  ،كرزؽو دائم مقركف ِبإلكراـ كالٌتعظيم ،لعبدو كرٙب

ِة َربل تَػْعَلُم نَػْفٌس َما ُأْخِفَي َْلُْم ِمْن قُػرَّ ﴿كبْب أعماؿ ا١بوارح من صبلة كزكاة كصاّب األعماؿ كقولو
: )مىٍن ِبىٍعى نػىٍفسىوي ًبغىٍّبً نىًعٍيًم ا١بٍىن ًة فػىقىٍد ٓت غرر المم  ،ُٕالسجدة/﴾ َأْعُيٍ َجَزاًء مبَا َكانُوا يَػْعَمُلوفَ 

ٍا( .  لئلٲباف حقيقة مؤثرة البٌد أف يستذكقها ا٤بؤمن ُب  ُأْولَِئَك ُىْم اْلُمْؤِمُنوَف َحّقاً(): رائدةظىلىمىهى
ذه ا٢بقيقة الثمينة أاٌل ٙبتكر ُب أفراد مؤمنْب فبلبٌد أف ٚبرج من قمقم الٌذات كالبٌد ٥ب ،نفسو

ليس  )راإلٙماف(كحدكد الٌنفس لتنطلق إٔب آفاؽ ا٣بارج لّباىا الٌناس كيتأثركا كيرغبوا هبا كيستذكقوىا 
م دعول ظاىرة كال كلمات لساف كال ىو ٛبٌِب إ٭ٌبا ىو حسٌّ حضارم معنوم ينعكس على علم كفه

ستقامة ُب داخل الٌنفس تنعكس بْب الٌناس ُب الٌتعامبلت كاألخبلؽ فتتطابق أقوا٥بم اكرزانة كىيبة ك 
 كحقيقتهم مع دعواىم . ،مع أفعا٥بم

َد ُّفَديٌَُُِٗيَ كِِ خُْ ،ًََٔد ؤَوَُْـَيَ ََزُّيَ ِْٖٓ زَْْعِيَ زِدُْمَنِّ ًَبَِّٕ كَُِّودً ِْٖٓ خُُْٔآِْنِنيَ ٌََُدَِىٌَُٕ﴿ٙ - ٘ مَنِّ زَؼًَْ َٓد ظَسَََّْٖ ًَإََّٗٔ

 ﴾َُّٕدهٌَُٕ بََُِ خٌَُْْٔضِ ًَىُْْ َّنظًَُُُٕ
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على   ،ِبلٌصواب الذم ال ٧بيد عنو )اِبْلَِق(ُب ا٤بدينة  )قصة بدر( )َكَما َأْخَرَجَك رَب َك ِمْن بَػْيِتَك(
٥بم ُب الغنائم ككراىة بعض  َما تَػبَػيََّ(ُٖمَاِدُلوَنَك ٓت اْلَقِّ بَػْعَد )كرهو من فريق من ا٤بؤمنْب كذل  

كا٢باؿ أف  )َوِإفَّ َررِيقًا ِمْن اْلُمْؤِمِنَي َلَمارُِىوَف(ا٤بؤمنْب لتسوية )األنفاؿ( من خبلؿ القتاؿ ُب بدر 
ككاف خركج النيب  ،ستعداد للقتاؿفريقان منهم كارىوف للخركج لقتاؿ العدك خوفان من القتل كعدـ اال

كهللا يتعامل ٗبا  ،وة متقدمة مدركسة البد منها كإف كره ذل  بعض ا٤بؤمنْب)ص( للقتاؿ خط
ٯبادلون  فريق من  )ُٖمَاِدُلوَنَك ٓت اْلَقِّ بَػْعَد َما تَػبَػيََّ(تقتضيو ا٤بصلحة كليس ٗبا يرتضيو ا٤بؤمنْب . 

ِإفَّ اّللََّ ﴿ر هللا ا٤بؤمنْب ُب شأف ا٣بركج للقتاؿ بعد أف توٌضح ٥بم ا٢بق أم فيو ا٤بصلحة كأنٌو أبم
فكانوا يريدكف أخذ قافلة قريش التجارية كلو عرفنا القصد  ،ّٖا٢بج/ ﴾يَُداِرُع َعْن الَِّذيَن آَمُنوا

َا ُيَساُقوَف ِإىَل اْلَمْوِت َوُىْم يَنظُُروَف(ستعددان للقتاؿ ال فأشار األكثركف ِب٤بضي للقتاؿ  )َكَأٔمَّ
كراىة من ينساؽ إٔب ا٤بوت كىو يشاىد أسبابو كذل  لقلة   كالبعض اآلخر يكرىوف القتاؿ ُب بدر

عتربكا اف ،كإٌف جيش ا٤بشركْب مسٌلح كيبلغ ثبلثة أضعاؼ عدد ا٤بسلمْب ،ستعدادالعدة كالعدد كاال
كىل ينجو من ا٤بوت من خافو كييعطى البقاء من أحبو ؟   ،ا٤بعركة غّب متكافئة كإهٌنا إنتحاره ال قتاؿ

بًٌريكيفى )كلكن  ،ِْٗالبقرة/ ﴾َئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِرَئًة َكِثُيًَة ِبِِْذِف اّللَِّ َكْم ِمْن رِ ﴿كقولو  بًٌري اٍلميدى ييدى
 .(كىاٍلقىضىٍاءي يىٍضحى ي 

ْْ ًًَُُُِّّ خَُِّوُ ؤَْٕ ُّمِنَّ خُْمَنَّ ًَبٌِْ َّؼًًُُِْْ خَُِّوُ بِلًٍَْ خ٥َُّدجِلَعَِْْٖ ؤََّٗيَد ٌَُُْْ ًَظٌََيًَُّٕ ؤََّٕ ؿََُْْ ٌَخضِ خًٌََُّْٙصِ ظٌٌَُُٕ ٌَُُ﴿ - ٚ

 ﴾زٌََِِِٔدظِوِ ًََّو٥َْغَ يَخزَُِ خٌَُْدكَُِِّٖ
نتصار إما اال ،إحدل الفرقتْب أهنا لكم غنيمة ِإْحَدى الطَّائَِفتَػْيِ()كإذكركا حْب كعدكم هللا تعأب 

َر َذاِت صار نتاكإما القافلة التجارية كال  ،ُب ا٢برب على قريش كال قافلة ٘بارية )َوتَػَود وَف َأفَّ َغيػْ
: القوة كالشدة كٞبل الٌسبلح ككصف النفّب إٔب ا٢برب أبنو ذات  الشَّوَْكةِ  الشَّوَْكِة َتُموُف َلُمْم(

ٍب توٌسع مدلوؿ الشوكة إٔب  ،شوكة مستعار من الشوؾ ُب طرفو حٌدة كحٌدة اإلبرة أك حٌدة الٌرماح
يو من القوة كالٌشد ة كأيضان تعِب الٌشوكة ا١بماعة ا٤بسٌلحة كغّب ذات ستعماؿ كٌل أنواع السبلح ٤با فا

: ككنتم  املعىن ،٤با يلقاه ا٤بسلموف من ببلء كعناء كقتاؿ كقتل ،الٌشوكة تعِب ا١بماعة غّب ا٤بسٌلحة
هللا كلكن  ،ٙبٌبوف أف تلقوا الطائفة الٍب فيها القافلة التجارية غّب ا٤بسلحة لعلمكم أهٌنا غنيمة سهلة

تعأب أراد ا٣بّب ٥بم ك٤بستقبل اإلسبلـ ففٌضل ٥بم طريق ذات الشوكة بتحطيم كربايء قريش كطغياهنم 
كا٢بق ىو نصر ا٤بسلمْب  ،: يثبت ا٢بق  كيظهرهٗمُِقَّ اْلَقَّ  )َويُرِيُد اّللَُّ َأْف ٗمُِقَّ اْلَقَّ ِبَمِلَماتِِو(

 ،ُِاجملادلة/﴿َكَتَب اّللَُّ أَلْغِلََبَّ َأَا َوُرُسِلي﴾ ظهار دينو بقضائو ككعده بنصر أنبيائو كإ)وكِلَماتِِو( 
كأراد هللا أف ينصركم على  ،إنكم أيها ا٤بسلموف الذين كرىوا القتاؿ كأحبوا قافلة قريش التجارية

ُ أعدائكم كيقتل بسببكم رؤكس الفتنة كزعماء الشرؾ ُب بدر كيظهر الدين اإلسبلمي ا٢بق  ﴿َواّللَّ
كيستأصل آخر رؤكس الكافرين كيزعزع  )َويَػْقَطَع َداِبَر اْلَماِررِيَن( ،ُِيوسف/َعَلى َأْمرِِه﴾  َغاِلبٌ 
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فإذا أخذت الٌضربة أبٌك٥بم كصلت آاثرىا إٔب آخرىم ! كهللا يريد  ،قوهتم كيكسر جربكهتم قتبلن كأسران 
علينا ٫بن ا٤بسلمْب أف ك  ،معإب األمور كىم يريدكف سفاسف األمور كصغائرىا كشتاف بْب ا٥بدفْب

نفكر ِب٤بصلحة الرسالية كإعبلء كلمة هللا على ا٤بصلحة الشخصية الضيقة غّب متخوفْب ِبلعقبات 
نْػَيا َوٓت كا٤بعاانة الٍب تقف ُب طريقها كقولو  ﴿يُػثَػبُِّت اّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِؿ الثَّاِبِت ٓت اْلََياِة الد 

 . ِٕإبراىيم/اآلِخَرِة﴾ 
 ﴾ُُِْمِنَّ خُْمَنَّ ًَُّس٥ََِْ خُْسَد٤ََِ ًٌََُْ ًَُِهَ خُُْٔفٌَُُِْٕٓ﴿ - ٛ

ختارىا هللا ُب غزكة بدر ا٤براد التفريق بْب ا٤بلحمة الٍب كا ،: الشرؾاَْلَباِطْ   ،ىنا اإلسبلـاْلَقَّ 
ا يقدره البعض من مصاّب كيثٌبتو كبْب م )لُِيِحقَّ اْلَقَّ(نتصار الكبّب ا٤بعجز فيها كىذا معُب كاال

ُب خذالهنم ككسر   )َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِموَف( كيزىقويُػْبِطَ  اْلَباِطَ ( )٧بددة ُب مغنمة مالية كىذا معُب 
ُ َمْن  كىكذا فإف للباطل مهلة كجولة كللحق دكلة مستقٌلة ،كربايئهم كإبطاؿ ِبطلهم ﴿َولََينُصَرفَّ اّللَّ

يِن ُكلِِّو َوَلْو َكرَِه ﴿ُىَو  ،َْا٢بج/يَنُصُرُه﴾  الَِّذي َأْرَسَ  َرُسوَلُو اِبْْلَُدى َوِديِن اْلَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
: غزكة بدر دستور النصر كا٥بزٲبة كتكشف عن األسباب ا٢بقيقية رائدة .  ّّالتوبة/اْلُمْشرُِكوَف﴾ 

 ،ستمرارن هللا ا١بارية ُب خلقو ِبإهٌنا سٌنة من سن ،للٌنصر كاألسباب الظاىرية ا٤باٌدية للهزٲبة
كمصداؽ ذل  ُب زماننا ا٤بعاصر  ،كسيتحقق الٌنصر الٌنهائي بعزٌة ا٢بقًٌ كذلٌة الباطل كلو كره اجملرموف

﴿َأفَّ دكلة اإلماـ ا٤بهدم )عج( الذم ٲبؤل األرض قسطان كعدالن بعدما ملئت ظلمان كجوران كقولو 
 . َُٓاألنبياء/ وَف﴾اأَلْرَض َيرِثُػَها ِعَباِدي الصَّالُِ 

ُْْ كَدْٔعَفَدذَ ٌَُُْْ ؤَِِّٗ ًًُُُِّْْٓٔ زِإَُْقٍ ِْٖٓ خَُْٔٚجٌَِصِ ُُْٓيِكِنيَ﴿ - ٜ  ﴾بٌِْ ظَْٕعَـِْؽٌَُٕ ََزٌَّ
( إذ تطلبوف من ربكم العوف كالغوث كالٌنصر كٚبليصكم من ىذه ِإْذ َتْسَتِغيُثوفَ )إذكركا ايٌها ا٤بؤمنوف 

فضاقت عليهم ا٢بيل كطلبوا  ،اي غياث ا٤بستغيثْب أغثنا ،ككم ُب بدرالشدة كينصركم على عد
﴿ِإْف تَنُصُروا اّللََّ يَنُصرُْكْم َويُػثَػبِّْت ٨بلصان ك٪باة كدعا النيب )ص( اللهم أ٪بز ٕب ما كعدتِب بقول  

ًذًه اٍلًعصىاٍبىةى )ا١بوعن النيب )ص( ،ٕدمحم/َأْقَداَمُمْم﴾  اٍبىًة فػىلىٍن : )الٌلهيم  ًإٍف تػىٍهلىٍ  ىى ماعة( ًمنى الص حى
( ككاف عدد ا٤بشركْب يزيد على األلف ُّّكعددىم ) ُٓ/ْكنز الدقائقتػيٍعبىدى ُبٍ األىٍرًض(!

ك٤بٌا علم هللا منهم صٌحة العـز كصدؽ  )رَاْسَتَجاَب َلُمْم َأيّنِ ِمُِد ُكْم َِبَْلٍف ِمْن اْلَمبلِئَمِة ُمْرِدِرَي(
متتابعْب يتبع بعضهم بعضان، ُمْرِدِرَي( )دعاءكم أب٘ب معينكم أبلف من ا٤ببلئكة ستجاب هللا االٌنية ف

فكانت معركة بدر يديرىا هللا بقدرتو كيقودىا إٔب النصر إبرادتو على الرغم من قلة عدد ا٤بسلمْب 
ْن ﴿َكْم مِ كندرة عدهتم مع كثرة عدد ا٤بشركْب كقوة عدهتم ككاف الدعاء سبلحهم كقرِبهنم إٔب هللا 

فجاءت ا٤ببلئكة تكثر سواد  ،ِْٗالبقرة/ِرَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِرَئًة َكِثُيًَة ِبِِْذِف اّللَِّ َواّللَُّ َمَع الصَّاِبرِيَن﴾ 
، ُُٓآؿ عمراف/﴾ َسنُػْلِقي ٓت قُػُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الر ْعبَ ﴿ا٤بسلمْب كتثبت قلوهبم كإرادهتم 

 كتقديره كتدبّبه هللا ٗبشيئة ا٤بعركة تدار -ٔ : رائدة . إرادهتم سلبهمكي األعداء كسبلح الرعب ٱبذؿ
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 يينشئ سببان  ىناؾ أفٌ  يفهموف ا٤بسلمْب يدع ال سبحانو هللا أفٌ  إالٌ  ،كتوجيهو هللا ٔبند تسّب كىي

 القلب يتعٌلق ال حٌٌب  ،َُاألنفاؿ/ ﴾اّللَِّ  ِعْندِ  ِإالَّ ِمنْ  النَّْصرُ  َوَما﴿  كلُّو األمر ييردُّ  كإ٭ٌبا نتيجة
 اْلَمبلِئَمةِ  ِمنْ  )َِبَْلفٍ  -ٕ أىم. مسٌببات ٙبٌقق مهٌمة أسباب ىم كإ٭ٌبا أصبلن، األسباب من بسببو 
 ا٤ببلئكة من اآلؼ ٟبسة إٔب آالؼ ثبلثة كتبعها أبلف األكؿ الٌرقم فجاءىم متتابعْب، ُمْرِدِرَي(

 ٙمُِدَُّكمْ ﴿ا٤بلحة كقولو ا٢باجة كحسب ا٤برسومة طٌةا٣ب حسب نزك٥با ا٤ببلئكة كتتابع )معٌلمْب( مسٌومْب
َزِلَي، اْلَمبلِئَمةِ  ِمنْ  آالؼٍ  بَِثبلثَةِ  رَب ُممْ   ُٙمِْددُْكمْ  َىَذا ِمْن رَػْورِِىمْ  َوتَػتػَُّقوا َوأيَُْتوُكمْ  َتْصِبُوا ِإفْ  بَػَلى ُمنػْ
 : املعركة ٓت املبلئمة دور ،ُِٓ-ُِْراف/آؿ عم﴾ُمَسوِِّميَ  اْلَمبلِئَمةِ  ِمنْ  آالؼٍ  ِبَْمَسةِ  رَب ُممْ 

 ُب كما عددكم كتكثر إرادتكم كتقٌوم قلوبكم على كتربط أقدامكم ا٤ببلئكة تثبت (َلُممْ  ُبْشَرى)
ُ َأْمراً َكافَ  لِيَػْقِضيَ ﴿ ،ّْاألنفاؿ/  ْْاألنفاؿ/ ﴾َمْفُعوالً  اّللَّ
 ﴾زِوِ هٌُُِزٌُُْْ ًََٓد خُنَُُّْٝ بَِّٙ ِْٖٓ ػِنًِْ خَُِّوِ بَِّٕ خَُِّوَ ػٌَِّّّ لٌٌَِْْ ًََٓد ـَؼََِوُ خَُِّوُ بَِّٙ زٍَُُْٙ ًَُِع٥ََْٔحَِّٖ﴿ - ٓٔ

)َولَِتْطَمِئنَّ ِبِو كما جعل هللا إمدادكم ِب٤ببلئكة تقاتل معكم بظهر الغيب إاٌل بشارة لكم ِبلنصر 
طمأف القلب قويت اكلتسكن قلوبكم كتستقر من شدة ا٥بوؿ الذم عرض لكم كإذا  قُػُلوُبُمْم(

ذؿ من كاف هللا معو ؟  ،اإلرادة كٝبعت الطاقة (فهل ٱبي كليس النصر  )َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اّللَِّ
إاٌل من عند هللا حصران دكف غّبه فهو سبحانو مدبر األمور كمهيء أسباب النصر كالفاعل لو 

ٚباذ ا٤بسببات فإذا ىٌيء اإلنساف دكره ِب ،يةكا٤بسخر لو األسباب البلزمة ا٢بسية كا٤بعنوية كالغيب
كالقوة جاءت نكرة لتشمل عمـو القوة البلزمة  ،َٔاألنفاؿ/﴿َوَأِعد وا َْلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُػوٍَّة﴾ 

)ًلكيلًٌ شىٍيءو  ٓت غرر المم:، القاىرة للعدك يستخدـ هللا قاعدة األخذ ِبألسباب ُب سٌنتو اإلنسانية
( كا لسبب بيد اإلنساف تكرٲبان لو كا٤بسٌبب ىو هللا تعأب كال يعمل ا٤بسٌبب إاٌل بوجود الٌسبب  سىبىبه
فليست  ،نفلق البحرالو ٓب يضرب بعصاه ما  ،ّٔالشعراء/﴾ اْضِرْب ِبَعَصاَؾ اْلَبْحَر رَانَفَلقَ ﴿كقولو 

ستطاعة فإعمل ِبالأم  ،عصاه الٍب فلقت البحر كإ٭ٌبا بسبب عصاه ٙبٌرؾ ا٤بسٌبب ففلق هللا البحر
كينصر هللا ا٤بؤمنْب على قدر حرصهم على نصرة أنفسهم كهللا معينهم  ،ا٤بمكنة كالبقية على هللا

يفعل ما فيو ا٢بكمة )َحِميٌم( غالب ال يغلب )َعزِيٌز(  )ِإفَّ اّللََّ َعزِيٌز َحِميٌم(ستطاعة ِبلقدرة كاال
كعدـ التكاسل كالتخاذؿ كالتخلُّف  ،لعلم كالٌنباىة: عليكم ا٤بثابرة كا١بد كا٢بـز كارائدةكا٤بصلحة. 

 كالٌتقهقر كالتغافل كا١بٌهل .
ٌُْْ َِـَّْ خ٥ََُّْْٙدِٕ بٌِْ ُّـٌَُِّْْْٙ خُنُّؼَدَْ ؤََٓنَصً ِٓنْوُ ًَُّنٍَُِّّ ػٌََُِْْْْ ِْٖٓ خََُّٕٔدءِ َٓدءً ٥َُُِْيًَُُِّْْ زِوِ ًٍَُّْىِرَ ػَن﴿ - ٔٔ

 ﴾ٌزٌُِْْ ًَُّؽَسِّطَ زِوِ خَٕهًَْخًَََُُِّْْز٣َِ ػَََِ هُُِ
يُمْم النػ َعاَس َأَمَنًة ِمْنوُ ) ( إذ يلقي عليكم الٌنعاس كىو مقدٌمة النـو ا٥بادئ أمنان من عند هللا  ِإْذ يُػَغشِّ

كلو ترككم هللا خائفْب ٓب أيخذكم الٌنـو كألخذكم  ،تعأب ُب كقت ا٣بوؼ من العدك ليلة ا٤بعركة
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فعاِب  ،م اإلرادة إاٌل رسوؿ هللا )ص( يصلي كيدعو كيتضرع إٔب هللا لطلب النصرالقلق، كالقلق ٰبطٌ 
كىذه معجزة  ،هللا تعأب خوفهم ِبلنـو ك٤با أف إستيقضوا كجدكا أنفسهم ُب راحة كطمأنينة كعزٲبة

لرسوؿ هللا )ص( حيث غشي ا١بميع الٌنـو ا٥بادئ ُب كقت ا٣بوؼ ا٤بفزع فهي حالة نفسية عجيبة 
بعد أف أخذ ا٤بسلموف قسطان من الراحة  )َويُػنَػزُِّؿ َعَلْيُمْم ِمْن السََّماِء َماًء(يدبٌرىا هللا برٞبتو  كغريبة

ِبلنـو كجدكا أنفسهم ٕباجة إٔب ا٤باء قبل كصو٥بم بدر فأنزؿ هللا عليهم ا٤بطر حٌٌب سالت األكدية 
رَُكْم ِبِو()لِيُ  -ٔراتحوا ككاف ٥بذا ا٤بطر أربع فوائد : افشربوا كتطهركا ك  من ا٢بدث األصغر  َطهِّ
  .كاألكرب كىو ا١بنابة

كاف الشيطاف يوسوس للمسلمْب أبساليبو القذرة كٱبوفهم   )َويُْذِىَب َعنُمْم رِْجَز الشَّْيطَاِف( -ٕ
كأذىبو  ،من ا٤بشركْب كمن العطش كقد أذىب هللا عنهم التخويف الذم عرب عنو برجز الشيطاف

كيقٌوم  )َولِيَػْرِبَط َعَلى قُػُلوِبُمْم( -ٖ ،طمئناف القلوب بنصر هللا تعأبائكة ك ِبلنـو كاإلمداد ِب٤ببل
ـَ( -ٗقلوبكم كمعنوايتكم كإرادتكم ِبلثقة بنصر هللا كبزكاؿ ا٣بوؼ  كتثبيت  )َويُػثَػبَِّت ِبِو اأَلْقَدا

كيٌتصل  ،شدائداألقداـ ُب ميادين القتاؿ ىو العزٲبة على النصر كعدـ التقهقر كالَباجع كٙبٌمل ال
الطب -ٔ: رائدةقتدار. اا٤بد الٌركحي ِب٤بد ا٤باٌدم إلعداد ا٤بقاتلْب ٤بواجهة عدكىم بكفاءة ك 

 -ٕهنيار العصيب . يعاِب بعض األمراض النفسية ِبلنـو كخاصة حالة القلق كا٣بوؼ كاال الديث
ُلوَ ﴿كقولو  ُهْم َوَلِمْن لِيَػبػْ ُ النَتَصَر ِمنػْ  . ْدمحم/﴾ بَػْعَضُمْم بِبَػْعضٍ  َوَلْو َيَشاُء اّللَّ
 ﴾خ خُُُّػْرَ كَد٠ُِْزٌُخ كٌَْمَ خَٕػْنَدمِ ًَخ٠ُِْزٌُخ ِٓنْيُْْ ًََُّ زَنَدٍٕبٌِْ ٌُّلِِ ََزُّيَ بََُِ خَُْٔٚجٌَِصِ ؤَِِّٗ َٓؼٌَُْْ كَؽَسِّعٌُخ خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ َٔإُُْوِِ كِِ هٌُُِذِ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُ﴿ - ٕٔ

:  املعىنل تدلل أف هللا مدبر األمور كىو الذم يدير ا٤بعركة كبيده الٌنصر كالظفر . تذكّب بنعمة أخر 
: إلقاء ا٤بعُب  واإلٗماء ،ذكر اي دمحم كقت إٰبائو تعأب إٔب ا٤ببلئكة أب٘ب معكم ِبلعوف كا٤بدد كالنصرأ

ا٤بؤمنة ُب على النفس من كجو خفي فهو إ٥باـ، كىكذا تشَبؾ القول ا٤ببلئكية مع القول البشرية 
بتثبيت  )رَػثَػبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا( -ٔ كتتجلى الرٞبة ىنا من جهتْب : ،ا٤بعركة الفاصلة ضد الكفار

قلوهبم كتقوية إرادهتم كتكثّب الٌسواد كخلق األمل فيهم ك)لىٍوالى األىمىلي لىوىقىفى اٍلعىمىلي( فبل داللة ُب 
كإ٭ٌبا قامت بعوامل مساعدة معنوية مهٌمة يذكر القرآف  مباشرةاآلية على قتاؿ ا٤ببلئكة مع ا٤بسلمْب 

ستثمار لكامل الطاقة كىو مفتاح لكٌل خّب ماٌدم اكىذا التثبيت ىو )رَػثَػبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا( منها 
كقد أكـر هللا نبٌيو بسبلح الٌرعب الذم يزلزؿ  )َسأُْلِقي ٓت قُػُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الر ْعَب(كمعنوم 

لوب أعدائو، كىذا سبلح معنوم ينخر قواىم من الٌداخل من حيث ال يشعركف، فصار ا٤بسلموف ق
مع قٌلة عددىم كعٌدهتم ينعموف ِبلطمأنينة بينما كاف عدٌكىم يكابد مشاعر الٌرعب كا٣بوؼ مع  

: سبلح نفسي  الر ْعبَ  )َسأُْلِقي ٓت قُػُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الر ْعَب( -ٕ، كثرة عددىم كعٌدهتم!!
فتاؾ كىبة هللا لصاّب الرسوؿ )ص( ضد أعدائو . سأقذؼ ُب قلوب الكافرين ا٣بوؼ ا٤بزلزؿ ا٤بفزع 
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الشديد من ا٤بؤمنْب حٌب تنهار قواىم كينهزموا نفسيان كبذل  يتوفر ا١بو ا٤بساعد للهجـو ا٤بباغت 
رَِإذا َلِقيُتْم ﴿وؽ األعناؽ كقولو أضربوا رؤكسهم ألهنا ف )رَاْضرِبُوا رَػْوَؽ اأَلْعَناِؽ(على الكفار 

ُهْم ُك َّ بَػَناٍف( ،ْدمحم/﴾ الَِّذيَن َكَفُروا َرَضْرَب الّرِقَابِ  : رؤكس األصابع كظاىر البناف  )َواْضرِبُوا ِمنػْ
ضربوىم على أطراؼ األصابع حٌب تتعطل أيديهم عن القتاؿ فأمكن أسرىم اأم  ،األعضاء
عضو من أعضائهم كال فرؽ بْب الٌضربة على الرأس أك البدف  كا٤بقصود إضربوىم على أمٌ  ،كقتلهم

﴾ اّللَُّ َأْمرًا َكاَف َمْفُعواًل لِيَػْهِلَك َمْن َىَلَك َعْن بَػيَِّنٍة َوَٗمَْيا َمْن َحيَّ َعْن بَػيَِّنةٍ ﴿لِيَػْقِضَي أك البناف 
 . ِْاألنفاؿ/
 ﴾ْٖ َُّٙدهِنْ خَُِّوَ ًٌََََُُٔوُ كَةَِّٕ خَُِّوَ ًًَُِّ٘ خُْؼِوَدذٌَُِِيَ زِإََّٗيُْْ َ٘دهٌُّخ خَُِّوَ ًٌََََُُٔوُ ًََٓ﴿ - ٖٔ
ذل  العذاب الشديد كاقع على األعداء بسبب شقاقهم ك٨بالفتهم أمر  ،: خالفوا كعاندكا َشاق وا

ُغو ﴿هللا كعرقلة رسالة الرسوؿ كخلق الصعوِبت ُب طريقو كقولو  نَػَها َوَيُصد وَف َعْن َسِبيِ  اّللَِّ َويَػبػْ
)َوَمْن ُيَشاِقْق اّللََّ َوَرُسوَلُو  إهٌنا قاعدة عاٌمة كسٌنة متحرٌكة ،ّإبراىيم/﴾ ِعَوجًا ُأْولَِئَك ٓت َضبلٍؿ بَِعيدٍ 

رَِإفَّ اّللََّ )كمن ٱبالف أمر هللا كيعرقل مسّبة الرسوؿ فإف هللا لو ِب٤برصاد  رَِإفَّ اّللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب(
﴾ كىوكيعاقبو بشٌدة كقسوة ُب الٌدنيا كاآلخرة ( َشِديُد اْلِعَقابِ  ، كقولو ْٕإبراىيم/﴿َعزِيٌز ُذو انِتَقاـٍ

نتصر اإلسبلـ كأصبح غريبان ُب ٦بتمع جاىلي ا، كىكذا ُِالربكج/﴿ِإفَّ َبْطَش رَبَِّك َلَشِديٌد﴾ 
أى اإًلٍسبلـي غى عن النيب )ص(كسينتصر كيعود غريبان ُب ا١باىلية ا٢بديثة،  أى  ،رًيبنا: )بىدى ا بىدى يػىعيودي كىمى كىسى

ًء( ،غىرًيبنا ﴿يُرِيُدوَف كىكذا يكشف هللا عن سنتو القاىرة  ،ُُِٗكنز العماؿ خرب فىطيوىبى لًٍلغيرىِبى
ة ، كىذا ٙبدم لكل الطغاٖالصف/لُِيْطِفُئوا نُوَر اّللَِّ َبَِرْػَواِىِهْم َواّللَُّ ُمِتم  نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَماِرُروَف﴾ 

 ،إشارة إٔب أٌف كل سعادة كشقاكة ككآبة ٙبصل للعبد ُب الٌدنيا كاآلخرة (َشاق وا اّللََّ ): رائدة. 
ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي( .ٓت غرر المم: ، يكوف للعبد فيها مدخل كسبب  )اٍلمى

 ﴾ٌٌَُُِْْ كًٍَُهٌُهُ ًَؤََّٕ ٌَُِِْدكَُِِّٖ ػٍََخذَ خُنَّدَِ﴿ - ٗٔ
 صيرًعى( ا٢بٍىق   صىٍارىعى  )مىنٍ عن اإلماـ علي )ع( للغصة ٘برعان  َرُذوُقوُه() ا٤برير ديدالش العقاب ذلكم
 من عقاِبن  لكم أف الدنيا ُب الكفار معشر اي علموااك  ،عاجبلن  فذكقوه كالٌذلة ا٣بزم مع َِْ/ٕٕالبحار
 اّللَُّ  َمُهمْ ظَلَ  ﴿َوَما أعما٥بم نفس من جزاءىم كيكوف ،جهنم انر عذاب كىو اآلخرة ُب آخر نوع

 . ّّالنحل/ َيْظِلُموَف﴾ أَنْػُفَسُهمْ  َكانُوا َوَلِمنْ 
 ﴾َّد ؤَُّّيَد خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ بٌَِخ َُوِْعُْْ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ َِلْلدً كَٚ ظٌٌَُُُّىُْْ خَٕيْزَدََ﴿ - ٘ٔ

ا لقيتم أعداءكم إذ )زَْحفاً( ،كىو درسه جهادم كحركي للمؤمنْب ،: الدنو قليبلن قليبلن  اْلَزْحف
 )َربل تُػَول وُىْم اأَلْداَبَر(الكفار ٦بتمعْب كأهنم لكثرهتم يزحفوف كيدنوف منكم لقتالكم ُب أيٌة معركة 

أم فبل تنهزموا أمامهم كال تفركا منهم كإف كانوا أكثر منكم عددان  ،: يراد منو ا٥بزٲبة ا٤بخزية اأَلْداَبرَ 
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كألف الفرار كىن  ،رٍبً تيٍدرىؾي الر غاًئبي كتسيطر على الٌصدمة األكٔبألٌف ًِبلص   ،كعٌدة بل أثبتوا كإصربكا
ستخفاؼ ِبلرسل كالرساالت اُب الدين كذؿ للمسلمْب كإىانة للٌرجاؿ كمن كبائر الذنوب كفيو 

كىو عاره كخزمه على  ،كترؾ نصرة ا٢بق كا٢بقوؽ ٩با يؤدم من جرأة للعدك على قتاؿ ا٤بسلمْب
)ا٤بهلكات(:  إٍجتىًنبيوا الس ٍبعى اٍلميوًبقىاتً : )عن النيب )ص( ،كشف سوأتو كعيوبو لعدٌكهالٌسمعة ككأ٭ٌبا ي

ٍحري كىقػىٍتلي النػ ٍفًس ال ًٍب حىر ـى هللاي ًإال  ًِب٢بٍىقًٌ كىأىٍكلي الٌرِبىٍ كىأىٍكلي مىٍاًؿ ا ٍرؾي ًِبً كىالسًٌ ٍليىًتيًم كىالتػ وىٕبًٌ يػىٍوـى الشًٌ
كىذه دعوة للثبات ُب ساحة  َُٖ/ٗا٤براغي( قىٍذؼي اٍلميٍحصىنىٍاًت اٍلميٍؤًمنىٍاًت اٍلغىٍاًفبلىتً الز ٍحًف كى 

ف )إحدل ا٢بسنيْب النصر أك الشهادة(، دكف أف يدخلهم اا١بهاد ُب سبيل هللا كأمامهم خيار 
 الشعور ِبلفرار أك األسر أاين كاف ا٤بوقف كأايٌن كانت قٌوة ا٤بشركْب .

 ﴾وِ ًََٓإًَْخهُ ـَيَنَُّْ ًَزِحَْٓ خَُِْٔٝريٌَُُُِّّيِْْ ٌََّْٓحٍٍِ يُزَُُهُ بَِّٙ ُٓعَمَُِّكدً ُِوِعَدٍٍ ؤًَْ ُٓعَمَِّّْخً بََُِ كِحَصٍ كَوًَْ زَدءَ زِـ١ََرٍ ِْٖٓ خَُِّ ًََْٖٓ﴿ - ٙٔ
إٔب قتاؿ طائفة أخرل أك  إالٌ ُب حاؿ التوجو )ِإالَّ ُمَتَحّرِراً ِلِقَتاٍؿ(كمن يو٥بم يـو اللقاء ظهره منهزمان 

فاران من موقع إٔب آخر للهجـو على األعداء أك ٖبطٌة الفر كالكر كيسٌمى ِب٤بصطلح العسكرم 
يًٌل إٔب عدكه أنو منهـز ليغريو كيكيد لو كىو من ِبب )ا٢برب  ا٤بعاصر )حرب العصاِبت( أبف ٱبي

كضع خطٌة جديدة أفضل كفق أك إلعادة  ،كىو نوع من التكتي  القتإب ،خدعة( أك مكيدة قتاؿ
أم منحاز إٔب ٝباعة أخرل من  )َأْو ُمَتَحيِّزًا ِإىَل ِرَئٍة(ظركؼ جديدة أك ٚبتاركف موقعان أحسن 

(ا٤بسلمْب تقاتل العدك ألهنم ٕباجة إليو أك ىو ٕباجة إليهم   )رَػَقْد اَبَء( )رَػَقْد اَبَء ِبَغَضٍب ِمْن اّللَِّ
مقره كمسكنو الذم أيكم إليو انر جهنم كايسوء العاقبة  َجَهنَُّم( )َوَمْأَواهُ أم رجع بسخطو عظيم 

 بئس ا٤برجع كبئس ا٣باٛبة .  )َوبِْئَس اْلَمِصُُي(
: أثبتوا أماـ عدككم أيها ا٤بسلموف كالتفٌركا ك٘ببنوا إاٌل أف ٚبتاركا موقعان أحسن أك تدبركا اْلبلصة

العدك ببل عذر فقد غضب عليو هللا كإٌف من فٌر من  ،خطة أحكم إبنضماـ بعضكم إٔب بعض
 كمأكاه جهٌنم فهو البلئق ٥با كالبلئقة بو .

 ﴾ٌِِْْنِنيَ ِٓنْوُ زَٚءً لََٕندً بَِّٕ خَُِّوَ َِْٔٔغٌ ػَكََِْْ ظَوْعٌُُِىُْْ ًٌَََُِّٖ خَُِّوَ هَعََِيُْْ ًََٓد َََْْٓطَ بٌِْ َََْْٓطَ ًٌَََُِّٖ خَُِّوَ ََََٓ ًَُُِْسَِِِْ خُُْٔآِْ﴿ - ٚٔ
سٌنة  ،إٌف هللا يكشف عن سنة اثبتة عاٌمة عالية ا٤بضامْب كمن أىٌم مبادئ التصٌور اإلسبلمي

كىي قانوف متحرؾ ُب كل زماف كمكاف  ،ظاىرىا أنيق رقيق جٌذاب كِبطنها عميق دقيق منساب
ُب الكوف  ذل  أف هللا تعأب ىو ا٤بؤثر الوحيد ،ٗبا يتناسب مع سنتها اإلعجازية ا٤بؤثرة ا٣بارقة

فهو الذم ٲبنح القدرة للفعل اإلنسا٘ب كىو الذم أيذف لو ِبلتأثّب كىي حقيقة عامة ُب   ،كالكائنات
ببدرو  رَػَلْم تَػْقتُػُلوُىْم()، ِٗالتكوير/﴿َوَما َتَشاُءوَف ِإالَّ َأْف َيَشاَء اّللَُّ َرب  اْلَعاَلِمَي﴾ كلًٌ شيء 

من الرٌبط على قلوب ىٌيء لكم كٌل أسباب الٌنصر   قَػتَػَلُهْم()َوَلِمنَّ اّللََّ ٕبولكم كقٌوتكم كقدرتكم 
: )أىف  بػىٍعضى روي  ،ا٤بؤمنْب كتثبيت أقدامهم كإمدادىم ِب٤ببلئكة كإلقاء الٌرعب ُب قلوب األعداء

)رَػَلْم تَػْقتُػُلوُىْم انىن فىأىنٍػزىؿى هللاي اٍلميٍسًلًمٍْبى قىٍاؿى يػىٍوـى بىٍدرو : أىانٍى قػىتػىٍلتي فىبلىانىن كىقىٍاؿى آخىري : أىانٍى قػىتػىٍلتي فيبلى 
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كهللا سبحانو كتعأب  ،فهي ٛبٌثل تدبّب هللا للمعركة كٌلها ،داللة اآلية أعم من سبب الٌنزكؿ ،اآلية ..(
إاٌل أهنا تتجلى ُب ٛبكْب هللا للمسلمْب  ،يتحٌرؾ ا٢بركة الغيبية كراء ا٢بركة الظاىرية للٌنيب كا٤بسلمْب

كأٌف يد هللا الغيبية ىي الٍب ضربتهم تل  الضربة القاسية كأف ا٤بسلمْب ٓب  ،دٌكىمُب بدر من ع
نتقل الٌسياؽ القرآ٘ب من خطاب ا٤بؤمنْب الذين قتلوا أكلئ  انبلحظ  ،يكونوا إاٌل أسباِبن ظاىرة

َوَلِمنَّ اّللََّ  َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيتَ )الصناديد بسيوفهم إٔب خطاب الٌرسوؿ )ص( ا٤بؤيٌد كا٤بسٌدد فقاؿ 
:  ٓت الدر املنثور كىمىا رىمىٍيتى اي ٧بٌمد عندما رىمىٍيتى كٌفان من ا٢بصى فأصابت عيوف ا٤بشركْب (َرَمى

 )أىخىذى رىسيويؿي هللًا )ص( قػىٍبضىةن ًمٍن تػيرىٍابو فػىرىمىى هًبىٍا كيجيويهى اٍلقىٍوـً كىقىٍاؿى شىٍاىىٍت اٍلويجيويهي )فحملت ريحه 
لىٍت ُبٍ أىٍعييًنًهٍم كيٌلًهٍم!(الٌَباب( فى  كأقبل  ،بطريقة إعجازية فملئت قلوهبم رعبان  َٔ/ٗا٤بيزاف دىخى

أصحاب رسوؿ هللا )ص( يقتلوهنم ككانت ىزٲبتهم ُب رمية رسوؿ هللا )ص( إاٌل أف هللا سبحانو ىو 
اّللََّ يَُداِرُع َعْن الَِّذيَن  ِإفَّ ﴿الذم جعل ٥بذه الرمية أتثّبىا كأٌف هللا ُب ا٢بقيقة ىو الٌذم رمى! كقولو 

ُ َمْن يَنُصُرُه ِإفَّ اّللََّ َلَقِويٌّ َعزِيزٌ ﴿ ،ّٖا٢بج/﴾ آَمُنوا   .َْا٢بج/﴾ َولََينُصَرفَّ اّللَّ
كلكن من  ،ُِيوسف/﴿َواّللَُّ َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه ﴾ كأف هللا ىو الذم يدير ا٤بعركة كيدبر األمر كلو 

فاإلنساف يهيء األسباب الظاىرة كهللا تعأب يرتب  ،يأة تتحٌرؾ كأسباب تتهكراء ا٢بركة الظاىرة قدر 
: فإف فوؽ يد ا٤بسلمْب كانت يد هللا  إذفا٤بسببات منو على ضوء األسباب الٍب يوفرىا اإلنساف . 

قد  فبل ٰبسب ا٤بسلموف أهنم بغّب ىذا ا٤بدد السماكم الغييب ،َُالفتح/﴾ َيُد اّللَِّ رَػْوَؽ أَْيِديِهمْ ﴿
بْػُهْم اّللَُّ َِبَْيِديُمْم َوُ٘مْزِِىْم َويَػْنُصرُْكْم َعَلْيِهْم غلبوا عدكىم كقهركه كىذا كقولو  ﴿قَاتُِلوُىْم يُػَعذِّ

أم ليمتحن ا٤بؤمنْب  )َوِليُػْبِلَي اْلُمْؤِمِنَي ِمْنُو َببلًء َحَسناً( ،ُْالتوبة/َوَيْشِف ُصُدوَر قَػْوـٍ ُمْؤِمِنَي﴾ 
فعل هللا ىذه ا٣بوارؽ إلقامة حجتو كأتييد رسولو كليقهر الكافرين كينعم مبعىن  ،ةِبلنصر كالغنيم

 )َحَسناً(للمؤمنْب لذل  كصف الببلء  ابتبلءعلى ا٤بؤمنْب ِبلنصر كالغنيمة كحسن السمعة كىذا 
كىناؾ  ُٖٔاألعراؼ/﴾ فَ َوبَػَلْوَاُىْم اِبلََْسَناِت َوالسَّيَِّئاِت َلَعلَُّهْم يَػْرِجُعو ﴿ليكوف ببلء رخاء كقولو 

َنًة﴾ ببلء شدة كقولو  ُلوُكْم اِبلشَّرِّ َواْْلَُْيِ ِرتػْ يٌع َعِليٌم( ،ّٓاألنبياء/﴿َونَػبػْ ٠بيع ألقوالكم  )ِإفَّ اّللََّ مسَِ
ستغاثتكم عليم أبحوالكم كٯبعلكم أداة لقدرتو كعنصران إلرادتو كجنودان لتحقيق كعده مٌب علم اك 

(  اـ علي )ع(عن اإلممنكم اإلخبلص لو   .َّٗتنبيو ا٣بواطر ص)ًِبإًلٍخبلىًص يىكيويفي ا٣بٍىبلىصي
 ﴾ٌٌَُُِْْ ًَؤََّٕ خَُِّوَ ٌُٓىُِٖ ًًَِْْ خٌَُْدكَُِِّٖ﴿ - ٛٔ

كإ٭ٌبػا يضػيف  ،الٌتدبّب اإل٥بي ال ينتهي عند أف يقتل لكػم أعػداءكم أبيػديكم كيصػيبهم برميػة رسػولكم
ة ألكليائػػو كٛبكيػػنهم م كٯبعػػل تػػدمّبىم ُب تػػدبّبىم! رعايػػإليػػو تػػوىْب كيػػد الكػػافرين كإضػػعاؼ تػػدبّبى

إشارة إٔب أف هللا ىو الذم قػاـ برعايػة أكليائػو ا٤بػؤمنْب كالتمػيكن ٥بػم  : )َذِلُمْم(املعىن .على أعدائهم
من أعدائهم فأكلياؤه اجملاىدكف ُب سبيل هللا ٧بفوفوف بنصر هللا كأتييده كأف ما يكيػده الكػافركف مػن 
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كىػػذا لػػو أثػػره  ،آتمػػر علػػى اإلسػػبلـ كا٤بسػػلمْب ٓب يصػػل إلػػيهم إالٌ ضػػعيفان كاىيػػان متخػػاذالن حيػػلو كمكػػر ك
سػتهانة بقػول األعػداء اجملتمعػة الكثػّبة ضػدىم ألف الكبّب ُب التشجيع على ا١بهاد ُب سبيل هللا كاال

، َٓالنمػػل/﴾ ْشػػُعُروفَ َوَمَمػػُروا َمْمػػراً َوَمَمػػْرَا َمْمػػراً َوُىػػْم ال يَ ﴿: الضػػعف الػػوىنهللا مػػوىن كيػػدىم. 
فينبغػػي أف ال يعجػػب  ،: إٔب أٌف التػػأثّب كالتٌػدبّب مػػن هللا تعػأب كاإلنسػػاف جنػده مػػن جنػودهتشػُي اآليػػة

ـْ َْمْػػػُن  ،َأرَػػػػَرأَيْػُتْم َمػػػا حَتُْرثُػػػوفَ ﴿اإلنسػػػاف بنفسػػػو كعملػػػو كربٌػػػو خػػػّبي معػػػْب لػػػو كقولػػػو أَأَنْػػػػُتْم تَػْزَرُعونَػػػُو َأ
َأْف اْضػػػِرب ِبَعَصػػػاَؾ الََْجػػػَر رَانْػَبَجَسػػػْت ِمْنػػػُو اثْػنَػتَػػػا َعْشػػػَرَة ﴿ككقولػػػو  ،ْٔ-ّٔالواقعػػػة/﴾ الزَّارُِعػػػوفَ 

 َُٔاألعراؼ/﴾ َعْيناً 
حدً ًٌََُْ ػَنٌُْْ كِحَعٌُُْْ َْْ٘بِْٕ ظَْٕعَلْعِمٌُخ كَوًَْ ـَدءًَُْْ خُْلَعْكُ ًَبِْٕ ظَنعَيٌُخ كَيٌَُ وٌَُْْ ٌَُُْْ ًَبِْٕ ظَؼٌُيًُخ َٗؼًُْ ًََُْٖ ظُـْنَِِ ﴿ - ٜٔ

 ﴾ًَؽَُُضْ ًَؤََّٕ خَُِّوَ َٓغَ خُُْٔآِْنِنيَ
﴿ُذْؽ ِإنََّك أَْنَت ا٣بطاب للمشركْب الذين حاربوا النيب )ص( ُب بدر لعٌلهم ٰباسبوا أنفسهم كقولو 

ف ستنصركا هللا أا: إٌف ا٤بشركْب دعوا هللا كأخذكا أبستار الكعبة ف املعىن ،ْٗالدخاف/اْلَعزِيُز اْلَمِرمُي﴾ 
فيعلن ٥بم أهنم إف كانوا يطلبوف  ،ٯبعل ا٥بزٲبة على أضٌل الفريقْب كٲبنح الفتح كالنصر للفريق اآلخر

فأجاهبم هللا  ،ا٢بقيقة فقد بدت ٥بم بكلًٌ كضوح أهنم قالوا اللهم أنصر أعلى ا١بندين كأكـر الفئتْب
وا الفتح كىو الٌنصر فقد جاءكم الفتح إف تستفتحوا تطلب )ِإْف َتْستَػْفِتُحوا رَػَقْد َجاءَُكْم اْلَفْتُح(
رَػَقْد ): إٌف ا٤بشركْب إنكسركا فكيف قاؿ هللا تعأب ٥بم سؤاؿ كا٢بكم من هللا على سبيل التهكم 

: إٌف ا٤بشركْب كانوا دعوا هللا أف ينصر أحٌب الطائفتْب إليو فقاؿ هللا َجاءَُكْم اْلَفْتُح( ؟ اجلواب 
أم إف تستنصركا لؤلعلى كاألىدل كنصرت أحٌب الطائفتْب إٌٕب  ،تعأب ٥بم : ٠بعت منكم الٌدعاء

ٌر َلُمْم(فقد إستجاب هللا كنصر األعلى كاألىدل  نتهيتم عن حرب افإف  )َوِإْف تَنتَػُهوا رَػُهَو َخيػْ
ا٤بسلمْب ك٨بالفة هللا كالرسوؿ فاإلنتهاء خّب لكم بعد أف ذقتم من القتل كاألسر كا٥بزٲبة ما ذقتم 

كىنا سياسة الَبغيب  ،كإف عدًب إٔب ا٢برب ٰبل بكم اثنية ما حٌل بكم أكالن  وُدوا نَػُعْد()َوِإْف تَػعُ 
أما كثرتكم ُب العدد كالعدة الٍب تغَبكف هبا  )َوَلْن تُػْغِِنَ َعنُمْم ِرئَػُتُمْم َشْيئًا َوَلْو َكثُػَرْت(كالَبىيب 

العاملْب بطاعتو  اّللََّ َمَع اْلُمْؤِمِنَي( )َوَأفَّ فقد رأيتم أهٌنا ال تدفع عنكم ا٥بزٲبة كالقتل كاألسر 
﴾ ِإفَّ اّللََّ يَُداِرُع َعْن الَِّذيَن آَمُنوا﴿اجملاىدين ُب سبيلو كهللا ىو الناصر كىو مع ا٤بؤمنْب .كقولو 

: تؤكًٌد اآلية حقيقة كبّبة رائدة فإف أردًب النصر حقان فكونوا مع ا٤بؤمنْب كدعوا الشرؾ .  ّٖا٢بج/
 كأٌف الباطل إٔب زكاؿ كإف ساعده اإلمهاؿ . ،جاة ُب اإلٲباف كالٌتسليم ألمر هللاأٌف النٌ 
 ﴾ؼًٌََُٕٙ ظٌٌٌَُُٗخ ًَدٍََُِّّٖ هَدٌُُخ َِٔٔؼْنَد ًَىُْْ ٙ ََّْٕٔ ،َّد ؤَُّّيَد خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ؤ٤َِْؼٌُخ خَُِّوَ ًٌََََُُٔوُ ًَٙ ظٌٌَََُّْخ ػَنْوُ ًَؤَْٗعُْْ ظََْٕٔؼٌَُٕ﴿ ٕٔ - ٕٓ

جاء ا٣بطاب للمؤمنْب بعد ٦بيء ٝبيع مقٌدماتو كإٰباءاتو اإلعجازية فقاؿ : داكموا على طاعة هللا 
كال تعرضوا عن  )َوال تَػَولَّْوا َعْنُو(كحذرىم فقاؿ  ،كرسولو يدـ لكم العز كالنصر الذم حصل ببدر
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عة هللا كطاعة الٌرسوؿ كاحدة قيادة الٌرسوؿ )ص( ٗبخالفة أمره كٓب يقل )كال تتولوا عنهما( ألٌف طا
: )خىلىقى ا٣بٍىٍلقى ٖٜٔٓت هنج الببلغة خطبة ،تسمعوف القرآف كمواعظ الرسوؿ )ص( )َوأَنْػُتْم َتْسَمُعوَف(

لىقىهيٍم غىًنٌيان عىٍن طىٍاعىًتًهٍم آًمنان ًمٍن مىٍعًصيىًتًهٍم ألىن وي الى تىضيرُّهي مىٍعًصيىةي مىٍن عىصىٍاهي   طىٍاعىةي  فىعيوي تػىنػٍ  كىالى  ًحْبى خى
ْعَنا َوُىْم ال َيْسَمُعوَف(أىطىٍاعىوي(.  مىنٍ   كال تكونوا كالكفار الذين ٠بعوا )َوال َتُمونُوا َكالَِّذيَن قَاُلوا مسَِ

فسماعهم كأهنم ٓب يسمعوا  كيصغوا كينتبهوا يستمعوا أف دكف من ٠بعوا كأهنم ،دكف قلوهبم آبذاهنم
 الشيطاف كيتخذكف نظراين  ِب يؤمنوف الذين كما أكثر ،ٲبتثلوا ٤با ٠بعوه ألهنم ٓب يتدبركا كٓب يتعظوا كٓب

 السَّْمعَ  ﴿ِإفَّ : ُب قولو  سئ  اإلماـ الصادؽ )ع(يتظاىركف ِبلطاعة كيضمركف العصياف .  من أك ،كليان 
عى  الس ٍمعي  )ييٍسأىؿي  : قاؿ )ع( ،ّٔاإلسراء/ َمْسُئواًل﴾ َعْنوُ  ُأْولَِئَك َكافَ  ُك    َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  عىم ٍا ٠بًى

ٍا نىظىرى ًإلىٍيًو كىاٍلفيؤىٍادي عىم ٍا عىقىدى   اإلٲباف قرف (َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ ) :رائدة ّٕ/ِالكاُب عىلىٍيًو( كىاٍلبىصىري عىم 
 القوؿ وفكيك ،بعضو كالقوؿ كٌلو عملٌّ  اإلٲباف بل كعمل ِبألركاف ِبللساف اإلٲباف قوؿ ألفٌ  ِبلطاعة
 فعلو قولو خالف كمن ،ّالصف/ ﴾تَػْفَعُلوفَ  ال َما تَػُقوُلوا َأفْ  اّللَِّ  ِعْندَ  َمْقتاً  َكبُػرَ ﴿ كقولو العمل ترٝباف
 . ُٕٔعمراف/ آؿ ﴾يَػُقوُلوَف َبَِْرواِىِهْم َما لَْيَس ٓت قُػُلوِِبِمْ ﴿منافق  فهو
 ﴾ُْسٌُُْْ خٍََُِّّٖ ٙ َّؼْوٌَُِِٕبَِّٕ ََُّ٘ خًًََُّخذِّ ػِنًَْ خَُِّوِ خُُُّّْٝ خ﴿ - ٕٕ
( ِعْندَ  الدََّوابِّ  ِإفَّ َشرَّ ) ﴾ َماءٍ  ِمنْ  َدابَّةٍ  ُك َّ  َخَلقَ  َواّللَُّ ﴿ كقولو معناه إطبلؽ على الٌدكابً  شرُّ  اّللَِّ

هللا كشٌر البهائم كشٌر  خلق شرٌ  إفٌ  : مبعىن الرٌكوب ستعما٥با ُب البهائم كدكابٌ اكأكثر  ،ْٓالنور/
 الصم الذين ال يسمعوف ا٢بق )الص م  اْلُبْمُم(الٍب تدبُّ )ٛبشي( على كجو األرض  اس عند هللاالنٌ 

 كال يتدبركف )الَِّذيَن ال يَػْعِقُلوَف( بو إليو كالبكم ا٣برس الذين ال ينطقوف يصغوف كال كال يستمعونو
 الشرين خّب بْب بو كٲبيز  كالشرا٣بّب بْب ا٤برء بو ٲبيز الذم ككأ٭با فقدكا العقل بعقو٥بم يتفكركف كال

 كلكنها ألسنة ك٥با تسمعو الذم تفهم الكبلـ ال كلكنها هبا ٥با آذاف تسمع كالدكاب ،الضررين كأىوف
 يسمع من اإلنساف ككذل  ،مفهومة غّب مبهمة إاٌل أصوااتن  منها تسمع كال ألهنا ال تفهم تنطق ال

 بو تنتفع كال الكبلـ تسمع البكماء الصٌماء الدابة كمثل فمثلو بو يهتدم ال ٍب كالرسوؿ هللا كبلـ
 شىرُّ  فهم ينفعهم ٤با عقو٥بم هتديهم ال كىؤالء الضركرية يتعلق ُب حياهتا فيما بفطرهتا مهتدية كالبهائم
َلى اّللَِّ  آََيتِ  َيْسَمعُ  ،أَثِيمٍ  َأرَّاؾٍ  ِلُم ِّ  َوْي ٌ ﴿ كقولو الد كىابًٌ   َكَأْف َلَْ  ْسَتْمِباً مُ  ُيِصر   َعَلْيِو ّتَّ  تُػتػْ
ْرهُ  َيْسَمْعَها  ،ال يىًثقي أبًىحىد ًلسيوًء ظىن وً  مىنٍ  )شىرُّ الٌناسً  :ٓت غرر المم ،ٖ-ٕا١باثية/ ﴾أَلِيمٍ  ِبَعَذابٍ  رَػَبشِّ
 لواعطٌ  الذين للمشركْب البهماء السوداء ا٤بنكرة الٌصورة إهٌنا : رائدة . أىحىده ًلسيوًء ًفعًلًو( كىال يىًثقي ًبوً 
 مستول إٔب اإلنسا٘ب التكرٙب من فهبطوا كفركجهم لبطوهنم يعيشوف كأصبحوا عندىم ستقباؿاال أجهزة
ـِ  ِإالَّ  ُىمْ  ﴿ِإفْ  ا٢بيواف  . ْْالفرقاف/ َسِبيبًل﴾ َأَض    ُىمْ  َب ْ  َكاألَنْػَعا
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 ﴾عٌٌَََُّخ ًَىُْْ ُٓؼ٠ًٌٌَََُُُِْْٕ ػََِِْ خَُِّوُ كِْيِْْ وَُْْخً ََْٕٔٔؼَيُْْ ًٌََُْ ؤََْٔٔؼَيُْْ َُ﴿ - ٖٕ
كلو علم هللا فيهم اإلستعداد الٌذاٌب لئلٲباف كا٥بداية أل٠بعهم ٠باع تدبر كتفهم كلكنو يعلم أنو ال 

تىمى اَّلل ي عىلىى قػيليوهًبًمٍ خّب فيهم كال يليق هبم اإلٲباف فهم ٩بن  كأحاطت هبم خطاايىم كتلٌوثت  خى
ُ َعلَ ﴿فطرهتم كقولو  َبْ  طََبَع ﴿ ،ٕالبقرة/﴾ ى قُػُلوِِبِْم َوَعَلى مَسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِىْم ِغَشاَوةٌ َخَتَم اّللَّ

َها ِبُمْفرِِىمْ  ُ َعَليػْ  –كلو فرض أف هللا أ٠بعهم  )َوَلْو َأمْسََعُهْم لَتَػَولَّوا َوُىْم ُمْعِرُضوَف( ،ُٓٓالنساء/﴾ اّللَّ
ستكباران اكأعرضوا عنو كفركا منو جحودان كعنادان ك لتولوا عما ٠بعوا  –كقد علم أنٌو ال خّب فيهم 

ستعداد لقبوؿ ا٢بق فقدان إهنم فقدكا اال ،ْٗا٤بدثر/﴿َرَما َْلُْم َعْن التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضَي﴾ كغباءن كقولو 
َوَمْن ﴿ألٌف الٌشيطاف إستحكم على عقو٥بم فبل يرجى منهم ا٣بّب كقولو  ،اتمان ال فقدان مؤقتان عارضان 

 ٓت اآلية داللة:  رائدة.  ّٔالزخرؼ/﴾ ُش َعْن ِذْكِر الرَّْْحَِن نُػَقيِّْض َلُو َشْيطَاًا رَػُهَو َلُو َقرِينٌ يَػعْ 
على أف هللا تعأب ال ٲبنع أحدان نعمة ا٥بداية كإ٭با ال يعطي ا٥بداية ٤بن يعلم أنو ال ينتفع منها 

َر رَػَهَدى﴿ه كقولو ختيار ِب ﴿َوَأمَّا َِثُوُد رَػَهَديْػَناُىْم رَاْسَتَحب وا اْلَعَمى َعَلى ، ّاألعلى/﴾ َوالَِّذي َقدَّ
  .ُٕفصلت/اْْلَُدى﴾ 

ٍل تىضيرُّهي الض بلىلىةي عن اإلماـ علي )ع( كىمىٍن  ،: )مىٍن ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي كىمىٍن الى يىٍستىًقٍيمي ًبًو ا٥ٍبيدى
(الى يػىنػٍفىعيوي اٍليىًقٍْبي يىضيرُّ  فهم ال يؤمنوف إاٌل ٗبنافعهم الٌشخصية فهي  ،ِِْْٓكنز العماؿ خربهي الشًّ ي

بينما ا٢بقيقة أٌف شٌر الٌناس من عاش لذاتو كلٌذاتو كىو يرل  ،عندىم ا٣بّب كٌلو كما عداىا كبلـ فارغ
وقات ألهٌنم ٓب أنٌو أفضل الٌناس . كُب اآلية غاية الٌذـ للكافرين كالعصاة ا٤بعاندين أبهٌنم أشرُّ ا٤بخل

 يستفيدكا من حواسهم كعقو٥بم فصاركا ال قيمة ٥بم.
 ﴾ًََّٕمٌٍُُ زََْْٖ خَُُْْٔءِ ًَهَِْسِوِ ًَؤََّٗوُ بَُِْْوِ ظُمَُُْٙ َّد ؤَُّّيَد خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ خْٔعَفِْسٌُخ َُِِّوِ ًٌٍََُُُِِِّٔ بٌَِخ يَػَدًُْْ َُِٔد ُّمٌُِْْْْْ ًَخػٌَُِْٔخ ؤََّٕ خَُِّوَ﴿ - ٕٗ

فهو ذك كلمات قليلة كلكٌنها ٥با  ،الٌتعبّب القرآ٘ب علمي حضارم بليغ أبعلى درجات الببلغة
إنٌو تعبّب قرآ٘ب رفيع كساـو كدقيق ُب مبناه كعميقه ُب معناه ككاسع ُب  ،إٰباءات كثّبة عالية ا٤بضامْب

ٯبيبوا دعوة الرسوؿ )ص( داللتو . ا٣بطاب لكافة ا٤بؤمنْب أف )يستجيبوا  كالٌرسوؿ( ينقادكا ك 
إذا دعاكم لئلٲباف كالعلم الٌنافع كالعمل الٌصاّب الٍب ٙبيا هبا  )ِلَما ُٗمِْييُمْم(كىي دعوة هللا تعأب 

إذا دعاكم للقرآف الكرٙب الذم فيو ا٢بياة  ،النفوس كتطمئن هبا القلوب كا٤ببادرة الٌسريعة إٔب ذل 
حياة تتفٌجر منها  ،حياة بعد حياة ،م لكل ما فيو ا٢بياةإذا دعاك ،كتنمية ا٢بياة كمضاعفة ا٢بياة

حياة  ،حياة التقٌدـ كالتوازف ،حياة الفرد كاجملتمع ،حياة الركح كا١بسد، حياة القوؿ كالعمل ،ا٢بياة
إهنا دعوة إٔب ا٢بياة بكل معانيها ككل ٦باالهتا  ،حياة لكل األجياؿ ،فيها سعادة الدنيا كاآلخرة

َمْن َعِمَ  َصاِلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن ﴿ككلُّ نسبها كمقاديرىا ! كقولو كدالالهتا كصورىا 
يدعوىم إٔب منهج  ،يدعوىم إٔب عقيدة ٙبي القلوب كالعقوؿ ،ٕٗالنحل/﴾ رَػَلُنْحِييَػنَُّو َحَياًة طَيَِّبةً 
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ستعبلء ٔب القوة كالعزة كااليدعوىم إ ،حياة للفكر للقيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ ،جديد للحياة متطٌور
يدعوىم  ،يدعوىم إٔب ا١بٌهاد ُب سبيل هللا ٢بفظ اإلسبلـ كا٤بسلمْب ،بعقيدهتم كالثقة بدينهم كبرهبم

يدعوىم للمحارظة على كرامة اإلنساف  ،إٔب إخراجهم من عبودية العباد إٔب عبودية هللا كحده
البلـ ٗبعُب الذم ٰبيكم  ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُٗمِْييُمْم() ،ستلبها منو الطغاةاالّثمينة الِت وىبها هللا لو ر

 ،يدعوكم إٔب هنضة حضارية ماٌدية كمعنوية كأخبلقية كعلمية كالعلم حياة القلوب ،حياة طيبة
يدعوكم إٔب بناء ا٤بدارس  ،يدعوكم إٔب إحياء ا٤بزارع كا٤بصانع الٍب تنتج الغذاء كالٌدكاء كالكساء

جتماعية كإٔب اإلخٌوة كالتعاكف ُب ىذا يدعوكم إٔب ا٤بساكاة كالعدالة اال ،تكا١بامعات كا٤بستشفيا
 االستقامةيدعوكم إٔب الٌتخٌلص من ا١بهل كالتجاىل كالتخٌلف كا٣برافة كيشجعكم على  ،ا٤بيداف

قتصادية على منهج هللا ُب السٌر كالعبلنية، فكلُّ من يعمل من أجل هنضة ا٢بياة الٌنفسية كاال
إلٌف اإلسبلـ يدعو  ،كالعلمية كالصٌحية كغّبىا فإنٌو يلتقي مع اإلسبلـ ُب مصبٌو كاحد كالسياسية

يدعوىم إٔب  ،ُٔىود/﴾ ُىَو أَنَشَأُكْم ِمْن اأَلْرِض َواْستَػْعَمرَُكْم ِريَها﴿إٔب إعمار كلًٌ شيء كقولو 
يُن اْلَقيِّمُ ﴿ /﴾ َذِلَك الدِّ تقٌدمية عصرية .. الذم ىو منهج حياة متكاملة حضارية  ،َّالرـك
َناُكْم ِبُقوٍَّة﴾ ستجيبوا دعوتو بعـز كحـز كقوة اف )َواْعَلُموا َأفَّ اّللََّ َٗمُوُؿ  ،ُُٕاألعراؼ/﴿ُخُذوا َما آتَػيػْ

و ٛبثيل لغاية قرب ُب القاموس : ككلُّ ما حجز بْب شيئْب فقد حاؿ بينهما كى بَػْيَ اْلَمْرِء َوقَػْلِبِو(
  .هللا من العبد

إهٌنا  ،كىو ا٤بال  لكم كأقرب شيءو إليكم ،ٰبوؿ أم يتوٌسط كٰبجز بْب ا٤برء كنفسو كإرادتو:  مبعىن
صورة ٦بٌسمةه رىيبة للقدرة اإل٥بية القاىرة الٌرحيمة اللطيفة، إنٌو سبحانو يفصل بينو كبْب قلب 
رات صاحبو كٰبجزه ليتصٌرؼ بو كيف يشاء خالقو ال كيف يشاء صاحبو ! إنٌو تعبّب تعجز العبا

  .من تصويره بوضوح بكلًٌ أبعاده اجملٌسمة ذات الدالالت الواسعة
كا٢بذر الٌدائم من كٌل ىفوةو أك زلٌةو أك إنزالؽو أك  ،إهّنا صورة متحرّكة تستوجب اليقظة الّدائمة

كإف كاف ٰبمل قلبو ُب صدره  ،كليعلم أٌف ىذا القلب ُب قبضة القاىر فوؽ عباده ،٘باكزو للحدكد
 ،إنو تعأب ا٤بتصرًٌؼ ُب ٝبيع األشياء ،إهنا صورة ظاىرىا أنيق كِبطنها عميق ،شيءو إليوكىو أقرب 

فيفسخ عزائمو كيثبط إرادتو كيغّب  ،يصٌرؼ القلوب كيف يشاء مٌب يشاء ٗبا ال يقدر عليو صاحبو
ج ٓت هننياتو كيلهمو أشده كرشده أك يزيغ كٰبرؼ قلبو عن الصراط ا٤بستقيم إذ ضٌل عن ا٥بداية 

ًم(: ٕٓ٘الببلغة حممة انىوي ًبفىٍسًخ اٍلعىزىائًًم كىحىلًٌ اٍلعيقيوًد كىنػىٍقًض ا٥بًٍمى ٤بٌا ٮبمت حاؿ  ،)عىرىٍفتي هللاى سيٍبحى
ُب الدعاء  ،ّْ/ّالبحار فعلمت أٌف ا٤بدبٌر غّبم ،كعزمت فخالف القضاء عزمي ،بيِب كبْب ٮٌبٍب
()ايى ميقىلًٌب اٍلقيليوًب كىاألىبٍ  عن النيب )ص( ٲبل  عليو قلبو ُّّ/ّركح البياف صىٍاًر ثىبًٌٍت قػىٍليب عىلىى ًديًًن ى

﴿َوُىَو اْلَقاِىُر رَػْوَؽ ِعَباِدِه﴾ كِب٣بوؼ أمنان كِبألمن خوفان  ،كيبدلو ِبلذكر نسياانن كِبلنسياف ذكران 
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فبل بد من سبب  ،ككل ىذه األسباب ٥با مسببات ،ككل ىذه النتائج ٥با مقدمات ،ُٔاألنعاـ/
َناُه ِمْن ُك ِّ َشْيٍء َسَبباً ﴿نعو اإلنساف فّبتب هللا ا٤بسببات على ضوء السبب كقولو يص رَأَتْػَبَع  ،َوآتَػيػْ
( كمن ىنا صحت النسبة إليو سبحانوٓت غرر المم  ،ٖٓ-ْٖالكهف/﴾ َسَبباً   ،: )ًلكيلًٌ شىٍيءو سىبىبه

لتعلق الدائم ِب سبحانو فإنو إهنا صورة رىيبة حقان تستوجب اليقظة الدائمة كا٢بذر الدائم كا
كٰبوؿ هللا بْب ا٤برء كقلبو إذا  ،اليصدر من القلب السليم إاٌل ا٤بعُب ا٤بستقيم الثابت غّب ا٤بتقلب

ُ كإرادة هللا فوؽ كلًٌ إرادة  ،تعارضت إرادة اإلنساف مع إرادة هللا ﴿َوَما َتَشاُءوَف ِإالَّ َأْف َيَشاَء اّللَّ
هللاي يػىٍفعىلي مىٍا ييرًٍيدي( القدسي ٓت الديث ،ِٗالتكوير/َرب  اْلَعاَلِمَي﴾   ،: )عىٍبًدٍم أىٍنتى تيرًٍيدي كىأىانٍى أيرًٍيدي كى

نىوي كىبػىٍْبى أىٍف يػىٍعلىمى أىف  اٍلبىٍاًطلى حىقٌّ أىٍك يػىٍعلىمى أىف  ا٢بٍىقى ِبىًٍطله( عن اإلماـ الصادؽ )ع(  : ُب اآلية )ٰبىيويؿي بػىيػٍ
فقلوبكم بْب يديو كأنتم بعد ذل  ٧بشوركف  ،٘بمعوف )َوَأنَُّو ِإلَْيِو حُتَْشُروَف( ،كمصداؽ،  ّٖٓالتوحيد
﴿َكَما َبَدَأُكْم ستجابة العبد ا٤بقهور اال  ،ستجابة ا٢بٌر ا٤بأجورايدعوكم هللا لتستجيبوا  ،إليو

ل األمانة ا٥بادية ستجيبوا ٢بمافما لكم منو من مفر فيجازيكم أبعمالكم ف ،ِٗاألعراؼ/تَػُعوُدوَف﴾ 
ستجابة  علموا أنٌو ال عذر ٤بن ترؾ االاأمانة اإلرادة العارفة ما ٥با كما عليها . ك  ،كا٣ببلفة الواعية

كال ٰباكؿ ا٤بنافق أف يظهر  ،كا٢بق أحقُّ أف يٌتبع ،كهللا ىو ا٢بق ،كللٌرسوؿ ٕبٌجة أنٌو ٓب يعرؼ ا٢بق
 ٌف هللا أقرب إليو من حبل الوريد .ستجابة بلسانو كيضمر العصياف ُب قلبو ألاال
 ﴾ًَخظَّوٌُخ كِعْنَصً ٙ ظُِْٝسََّٖ خٍََُِّّٖ ظٌََُِٔخ ِٓنٌُْْْ وَدَّٜصً ًَخػٌَُِْٔخ ؤََّٕ خَُِّوَ ًًَُِّ٘ خُْؼِوَدذِ﴿ - ٕ٘
إف نزلت بكم لن تقتصر على الظآب  ،عاـ ابتبلءتقوا ٧بنة كمصيبة ك احذركا أيُّها ا٤بؤمنوف فتنة ك اك 

كالغرض منع  ،بل تعم ا١بميع كتصل إٔب الصاّب كالطاّب كفق سٌنة هللا ،الذم يباشرىا كحدهخاصة 
  .الٌناس عن ظلم الٌناس

ٍافى ًلغىٍّبًًه أىٍظلىمي( ألف الظآب يهل  بظلمو كعصيانو كغّب الظآب : ٓت غرر المم )مىٍن ظىلىمى نػىٍفسىوي كى
صوصان ا٤بنكرات كا٤بفاسد ا٤بتعلقة ِبلسياسة كخ ،يهل  لعدـ منعو كسكوتو عليو أك الٌرضا عنو

ٍيًو أىٍكشى ى أىٍف :  وٓت الديث ،كا٢بكم كِبلصاّب العاـ )ًإف  الن ٍاسى ًإذىٍا رىأىكيٍا الظ آبى فػىلىٍم أيىٍخيذيكيٍا عىلىى يىدى
ا٤بنكر بْب أظهرىم فيعمهم  كأمر هللا ا٤بؤمنْب أاٌل يقٌركا ٖٕ/ُّا٤براغي ًبًعٍذابو ًمٍن ًعٍنًدًه( يػىعيم هيمي هللا

فإف العامل ِبلظلم كالراضي بو كالساكت عنو كا٢باضن لو   ،هللا ِبلعذاب فيصيب الظآب كغّب الظآب
فإذا كقعت الفتنة أخذت ٦براىا كأثٌرت أثرىا على األتقياء كاألشقياء  ،كلهم شركاء ُب الظلم

أك  ،رىاب كأضراره كا٢برائق كدخاهناكىكذا الفيضاف كاألكبئة كاإل ،فأضرار ا٢برب تشمل ا١بميع
جتماعية ُب التنازع على ا٤بصاّب العامة ُب السيطرة على ا٢بكم أك التفرؽ ُب الدين الفًب اال

نقسامات إٔب أحزاب دينية كسياسية كظهور البدع كإقرار ا٤بنكر الذم يقع بْب أيديهم كالشريعة كاال
وف إدارة الدكلة عندئذو ٤بن غلب منهم كىم فتك ،كتعطيل األمر ِب٤بعركؼ كالٌنهي عن ا٤بنكر

ًئمىةه لىعىنى اَّلل ي : قي مفسدكف فتكوف الفتنة قد أصابت ا١بميع،  نىةي انى ركح أىيٍػقىظىهىا( مىنٍ  )اٍلًفتػٍ
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ٍْبى : )ًإف  هللاى الى يػيعىذًٌبي اٍلعىام ةى ًبعىمىًل ا٣بٍىاص ًة حىٌب  يػىرىكيا اٍلميٍنكىرى بػى عن النيب )ص( ،ّّّ/ّالبياف
 فىبلى يػيٍنًكريكنىوي، فىًإٍف فػىعىليوا ذىًل ى عىذ بى هللاي اٍلعىام ةى كىا٣بٍىاص ةى( ،ظىٍهرىانػىٍيًهٍم كىىيٍم قىاًدريكفى عىلىى أىٍف يػيٍنًكريكهي 

ًر أىٍك لىييوًشكىن  : )وعنو )ص( ،َِّ/ِالدر ا٤بنثور ٍعريكًؼ كىلىتػىنػٍهىويف  عىًن اٍلميٍنكى هللاي أىٍف يػىبػٍعىثى  لىتىٍأميريف  ًِبٍلمى
حذركا فتنان كثّبة  ا ُٕٔ/ٔهتذيب األحكاـ !(عىلىٍيكيٍم ًعقىاِبن ًمٍن ًعٍنًدًه ٍبي  لىتىٍدعين وي فىبلى يىٍستىًجٍيبي لىكيمٍ 
كفًب اآلراء كا٤بذاىب الدينية كالسياسية  ،كفًب ا٣ببلفة كالسلطة كالنساء كالشهوات كاللٌذات

كىذا كعيده شديد لؤلمم كاألفراد الذين تعارضوا مع سننو  اّللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب( )َواْعَلُموا َأفَّ ا٤بتنوعة 
ُ الٍب ال تبديل ٥با كال ٙبويل كىذا العقاب ُب الٌدنيا أك اآلخرة لؤلفراد أك األمم  رُُكْم اّللَّ ﴿َوُٗمَذِّ

: ٙٛٔخطبة ٓت هنج الببلغة -ٔ: دةرائ. ُِالربكج/﴿ِإفَّ َبْطَش رَبَِّك َلَشِديٌد﴾  ،ِٖآؿ عمراف/نَػْفَسُو﴾ 
بُّ كىيػىٍرضىىُب كصف هللا ) ال يىٍشغىليوي ) ٜٚٔريو خطبةك( رىًحيمه الى ييوصىفي ًِبلرًٌق ةً ( )غىٍّبً رًق ةو  ًمنٍ  ٰبًي

َوال َتِزُر ﴿قاؿ تعأب  :سؤاؿ  -ٕ. ٜ٘ٔريو خطبةك( غىضىبه عىٍن رىٍٞبىةو كىال تيو٥ًبيوي رىٍٞبىةه عىٍن ًعقىابو 
َها ﴿ ،ّٖا٤بٌدثر/﴾ ُك   نَػْفٍس مبَا َكَسَبْت َرِىيَنةٌ ﴿ ،ُٖفاطر/﴾ رٌَة ِوْزَر ُأْخَرىَوازِ  َْلَا َما َكَسَبْت َوَعَليػْ

اآلايت ٙبٌمل اإلنساف ذنبو كال يؤاخذ أحده بذنب غّبه، فكيف ىنا  ،ِٖٔالبقرة/﴾ َما اْكَتَسَبتْ 
تظاىركا ِب٤بنكر كٓب ييغٌّب عليو بفعلو ك قوؿ : إٌف الٌناس إذا اجلواب جاءت الفتنة تعمُّ ا١بميع ؟ 

﴾ رَػَعَقُروا النَّاَقةَ ﴿كقولو   ،ُِٖاألعراؼ/﴾ َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَػْعَلُموفَ ﴿فكٌلهم عاصو 
فالذم عقر الٌناقة كاحد كلكن جاء بصيغة ا١بمع ألهٌنم رضوا بفعلو كسكتوا عنو فصاركا  ٕٕاألعراؼ/

٫ببلؿ فيتأثر بو اجملتمع كٌلو، كما افما أصابو من فسادو ك  ،ع اإلنسا٘ب جسده كاحدمثلو ! إلٌف اجملتم
يتأثر جسد الفرد بفساد عضوو من أعضائو . فبلبد  أف يعمل اجملتمع على ٞباية نفسو كأفراده من  

 كلًٌ سوءو يداٮبو بسرعة .
ِٞ ظَىَدكٌَُٕ ؤَْٕ َّعَى٥ََّلٌَُْْ خُنَّدُْ كَأًَخًُْْ ًَؤًًَََُّّْْ زِنَُِْٝهِ ًَخًًٌُُُْخ بٌِْ ؤَْٗعُْْ هٌََِِْ ُْٕٓع١َْؼَلٌَُٕ كِِ خََْٕ﴿ - ٕٙ

ُْْ ظًٌََُُُْٕٙ  ﴾ًََََِهٌَُْْ ِْٖٓ خ٥َُِّّْسَدضِ َُؼٌََِّ
ذكركا نعمة هللا عليكم أيها ا٤بسلموف كقت كنتم قٌلةن أىًذلٌةن مقهورين يستضعفكم الكٌفار ُب أرض اك 

 ،: األخذ بسرعة كسرية اْلطف )ََّتَاُروَف َأْف يَػَتَخطََّفُمْم النَّاُس(كركه مكة كينالونكم ِبألذل كا٤ب
)َرآَواُكْم َوأَيَّدَُكْم بَِنْصرِِه( ٚبافوف ا٤بشركْب أف ٱبتطفوكم ِبلواف الٌتنكيل ِبلقتل كاألسر كالسلب 

دَُكْم بَِنْصرِِه( )َوأَيَّ فجعل لكم مأكل تتحصنوف بو من أعدائكم كىو ا٤بدينة ا٤بنورة  )َرآَواُكْم(
منحكم غنائمهم  )َوَرزََقُمْم ِمْن الطَّيَِّباِت(كأعانكم كقٌواكم بنصره ا٤بؤزر يـو بدر حٌب ىزمتموىم 

لتشكركا هللا شكران عمليان على كٌل ىذه  )َلَعلَُّمْم َتْشُمُروَف(حبلالن طيبة كٓب تكن ٙبل ألحد من قبل 
 .  ُّسبأ/﴾ وَد ُشْمراً اْعَمُلوا آَؿ َداوُ ﴿النعم ا١بليلة كقولو 

يذكرىم هللا تعأب بنعمو على ا٤بسلمْب قبل اإلسبلـ من ا٣بوؼ كالضعف كالذلة كٗبا  -ٔ: رائدة
كالغرض  ،ستجابوا  كللٌرسوؿ ٤با ٰبييهماىم عليو بعد اإلسبلـ من األمن كالقٌوة كالغُب كالعزٌة ألهٌنم 
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عن م ليتحٌملوا أمانة هللا كينهضوا برسالة اإلسبلـ. من ىذا الٌتذكّب أف يستمٌركا على هنجهم ا٤بستقي
ٍعوىهًتًٍم كىصىبلىهتٍم كىًإٍخبلىًصهً : )النيب )ص( ( مٍ اًبٍػغيٍو٘بى ُبٍ الضُّعىفىٍاء فىًإ٭ب ىٍا تػيٍرزىقيوفى كىتػيٍنصىريكفى ًبضيعىفىاًٍئكيٍم ًبدى

هنيار اإلرادة بسبب اف ك ا٤بستضعف من أصابو الضع)ُمْسَتْضَعُفُوْف(  -ٕ. َُٗٔكنز العماؿ خرب
قتصادم كبد٘ب استضعاؼ متنوع ثقاُب ك اكىناؾ  ،كليس ا٤بستضعف ٗبعُب الفقّب ،ظلم الظا٤بْب

 كنفسي كسياسي .. كغّبىا
 ﴾َّد ؤَُّّيَد خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ٙ ظَىٌٌُُٗخ خَُِّوَ ًَخٌٍََُُُّٔ ًَظَىٌٌُُٗخ ؤََٓدَٗدظٌُِْْ ًَؤَْٗعُْْ ظَؼٌََُِْٕٔ﴿ - ٕٚ
كاإلنساف مؤٛبن على أماانت كعهود ككعود كعقود  ،٣بوف الٌنقص كما أٌف أصل الوفاء الٌتماـأصل ا

فمن اإلٲباف أداء األماانت كال دين ٤بن ال أمانة لو كال عهد لو  ،بينو كبْب اآلخرين فعليو الوفاء هبا
 : ٓت الديث ،كاألمانة من صفات ا٤بؤمنْب الصا٢بْب ،كال كعد لو ! ا٣بيانة من صفات ا٤بنافقْب

ٍافى  فػىقىدٍ  ًمٍنوي  أىٍكٔبى  ىيوى  مىنٍ  رىًعي ًتوً  كىُب  عىمىبلن  قػىل دى إٍنسىٍاانن  مىنٍ )  : )ص( وعنو (اٍلميٍؤًمًنْبى  كىٝبىىٍاعىةى  كىرىسيولىوي  هللاى  خى
ًلثي الش رًيكىٍْبً مىا ٓبٍى ٱبىينٍ  هللاي  يػىقيوؿي ) ا ًمنٍ  خىرىٍجتي  خىافى  فىًإذىا ،صىاًحبىوي  أىحىديٮبيىا أىانى اثى  كىجىاءى  بػىٍيًنًهمى

الداللة كُب ٝبيع شؤكف ا٢بياة السياسية  كاسع مفهـو :اْليانة .ّّٔ/ّركح البياف (الش ٍيطىافي 
جتماعية كاألخبلقية .. إْب فهي تشمل كل أنواع ا٣بيانة كالغدر كىي ضد األمانة كالعسكرية كاال

ب علي  أداؤه إٔب أىلو كخصوصان خيانة : ىي كل حق مادم أك معنوم ٯبواألمانة ،كالوفاء
األماانت كاألسرار السياسية كالعسكرية كاألمنية كتفشيها إٔب أعدائكم من أجل ا٢بفاظ على 

 مراكزكم كجاىكم. 
: ا٣بطاب للذين آمنوا ال ٚبونوا هللا بَبؾ فرائضو أك تعطلوىا كال ٚبونوا الرسوؿ بَبؾ سنتو املعىن

ٚبونوا دينكم كأنفسكم كرسولكم إبطبلع أعدائكم على أسرار ا٤بؤمنْب  كال ،كشرائعو أك ٙبرًٌفوىا
نقياد لؤلدعياء كالطغاة، كال ٚبونوا كال ٚبونوا األٌمة ِب٣ببلفات كا٤بشاحنات كاال ،ليعمل الكيد ٥بم

مواىب الٌناس ككفاءاهتم فتعزلوىم ك٘بعلوا بدالن عنهم أشخاص غّب أكٌفاء ٤بصاّب خاصة كقولو 
كال ٚبونوا أنفسكم  ،ٖٓىود/﴾ ُسوا النَّاَس َأْشَياَءُىْم َوال تَػْعثَػْوا ٓت اأَلْرِض ُمْفِسِدينَ َوال تَػْبخَ ﴿

الذم ال ٰبق للمؤمن أف  ،بتلويث فطرتكم الداعية إٔب طاعة هللا كٚبونوا ا٢بقوؽ بْب األخوة ا٤بؤمنْب
 .يهجر أخاه فوؽ ثبلثة أايـ

فمن ا٣بيانة التخلي عن  ،ساف كىي النفاؽ كالكذبحتقار كرامة اإلنا: نقض األمانة ك اْليانةك
: كلُّ األعماؿ األماات  )َوََّتُونُوا َأَماَاِتُمْم(تكاليف األمة ا٤بسلمة فبل ٘بعل كلمة هللا ىي العليا 

ئتمن هللا عليها العباد ٯبب علي  أداؤىا إٔب أىلها سواء أكاف أىلها فرد أك اا٤باٌدية كا٤بعنوية الٍب 
ئتمنكم عليو من التكاليف الرسالية كٮبلكم لؤلمانة الدينية اكٚبونوا ما  ،أك غّب مسلم مسلم ،٦بتمع

﴿ِإاَّ َعَرْضَنا اأَلَمانََة َعَلى السََّمَواِت بعدـ تزكية النفس كعدـ ٞبل الرسالة علمان كعمبلن كتبليغان 
َها َوَْحََلَها اإِلْنَساُف﴾ َواأَلْرِض َواجْلَِباِؿ رَأَبَػْيَ َأْف َٗمِْمْلنَػَها َوَأْشَفْقَن مِ  ككتماف العلم  ِٕاألحزاب/نػْ
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ِإفَّ الَِّذيَن َيْمُتُموَف َما أَنَزَؿ اّللَُّ ِمْن اْلِمَتاِب َوَيْشتَػُروَف ِبِو ﴿الٌنافع للٌناس من ا٣بيانة الكربل كقولو 
َلْو ُتَسوَّى ِِبِْم اأَلْرُض َوال ﴿ ،ُْٕلبقرة/ا﴾ َِثَنًا َقِليبًل ُأْولَِئَك َما أيَُْكُلوَف ٓت بُُطوهِنِْم ِإالَّ النَّارَ 

، كٚبونوا ِبلسكوت عن الذين يفسدكف ُب الببلد كالعباد كأنتم على ِْالنساء/﴾ َيْمُتُموَف اّللََّ َحِديثاً 
كٚبونوا بعدـ رد الناس من  ،كال ٚبونوا النهوض بتكاليف ا٣ببلفة  ُب األرض ،يقْب ٕبقيقتهم

دية خالق الناس .. كغّبىا ككلها أماانت من ٓب ينهض هبا فقد خاهنا كخاف عبودية الناس إٔب عبو 
ًإذىا حىد ثى كىذىبى كىًإذىا كىعىدى  آيىةي )عبلمة( اٍلمينىاًفًق ثىبلثه : ) عن النيب )ص( ،نفسو الٍب ىي أمانة عنده

ـى كىصىل ى كىزىعىمى أىن وي ميٍسلً  نى خىافى كىًإٍف صىا تعلموف  )َوأَنْػُتْم تَػْعَلُموَف( ،ّٖٔ/ٓاألمثل(مه أىٍخلىفى كىًإذىا اٍؤٛبًي
أهنا خيانة كتعرفوف أهنا من الكبائر كعليها من تبعات كمسؤكليات فبل يفعل ىذه ا٣بياانت العاقل 

﴾ َوال تَػرَْكُنوا ِإىَل الَِّذيَن ظََلُموا رَػَتَمسَُّمْم النَّارُ ﴿بن عباس قولو ا٠بع : رائدةفضبلن عن ا٤بؤمن. 
إذان  ،قاؿ : ًإذا كاف ىذا حاؿ من ال يصدر عنو إاٌل ٦بٌرد ركوف كٓب يشرؾ ُب قوؿو أك فعل ،ُُّىود/

فمن أفضل اإلٲباف أداء األمانة   ،فالويل كلُّ الويل ٤بن أطرل كشارؾ الظا٤بْب كخاف الببلد كالعباد
بلهًتًٍم كىصىوًمًهٍم كى كىثرىًة ال تىنظيركا ًإٔب كىثرىًة صى : ) عن النيب )ص( ،كائنان من كاف كأقبح العادات ا٣بيانة

ىٍعركًؼ كىطىٍنطىنىًتًهم ًِبلل ٍيًل، كىلًكًن أينظيركا ًإٔب ًصٍدًؽ ا٢بىًديًث كىأىٍداًء األىٍمانىةً 
 َُٓ/ِالكاُب( ا٢بىجًٌ كىا٤ب

كأٌكد على األماانت السرٌية كأحٌقها ِب٢بفظ كالسيما ما يكوف بْب الٌزكجْب كبْب الٌصديقْب كبْب 
 األخوين 

 ﴾ًَخػٌَُِْٔخ ؤَََّٗٔد ؤٌََْٓخٌُُُْْ ًَؤًَْٙيًُُْْ كِعْنَصٌ ًَؤََّٕ خَُِّوَ ػِنًَْهُ ؤَـٌُْ ػَظٌِْْ﴿ - ٕٛ
َنٌة( ) َا َأْمَواُلُمْم َوَأْوالدُُكْم ِرتػْ ليختربكم هللا تعأب كيف  امتحافك  ابتبلءإهنما ٧بنة ك َواْعَلُموا َأٔمَّ

ُلوُكْم اِبلشَّرِّ من صبلحو كفساد  ه نفوسكمٙبافظوف معها على حدكده كليظهر ما تضمر  ﴿َونَػبػْ
َنًة﴾  ٍيطي هًبىا العسمري )ع( السن وعن اإلماـ  ،ّٓاألنبياء/َواْْلَُْيِ ِرتػْ ا نًٍعمىةه ٙبًي : )مىا ًمٍن بىًلي ةو ًإال  كىً ًفيػٍهى

فهي فتنة  ،ؤبألهنا تشغل القلب ِبلدنيا كتصّب حجاِبن عن طاعة ا٤ب فهي فتنة ،ّْٕ/ٖٕالبحار !(
كمنعهما ا٢بقوؽ  فكم من رجل آثر زكجتو كأكالده على السائل كارـك ،تقودكم إٔب اإلٍب كا٢براـ

فهي فتنة من يقبض من أمواؿ األغنياء كحقوؽ هللا ألسهم الفقراء ليوصلها إليهم كأمْب  ،الواجبة
و ! إذا تعارضت مصلحة الدين مّباث من أبيو أك من كٌد ٲبين فيستأثر هبا ىو كذككه كأهنا ،عليها

ي عن اإلماـ عل ،مع مصلحة األكالد كاألمواؿ فبلبد أف تتقدـ مصلحة الدين على كلًٌ مصلحة
يىٍاةى )ع(:  ٍيئان ًمٍن أىٍمًر ًديًنًهٍم ٓت غرر المم ،ُْٖ/ٕٕالبحار ًإال  ًِبلدًٌٍيًن( )الى حى : )الى يػىتػٍريؾي الن اسي شى

 ًإالٌ فػىتىحى هللاي عىلىٍيًهٍم مىا ىيوى أىضىرُّ ًمٍنوي!(  إًلٍسًتٍصبلىًح دينٍػيىاىيمٍ 
بىةي ًِبلدًٌٍينً  وريو أيضاً  أىٍعظىمي اٍلمىصىاًٍئًب( فللماؿ كاألكالد سلطاف على النفوس كشهوة غالبة  )اٍلميًصيػٍ

الشيطاف  عن كناية : َشارِْكُهْم() ،ْٔاإلسراء/﴿َوَشارِْكُهْم ٓت اأَلْمَواِؿ َواأَلوالِد﴾ على القلوب 
يدفعهم إٔب الزان كالَببية  )اأَلوالِد(يشارؾ الناس ُب كسب ا٤باؿ من ا٢براـ كإنفاقها ُب اآلاثـ 

( كإلفات َأْمَواُلُمْم َوَأْوالدُُكمْ )ىاتْب الشهوتْب  خطورة إٔب كمن ىنا كانت لفتة القرآف ،الفاسدة
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 كيريٌب  هللا و فينفق أموالو ُب سبيلكٯباىد نفس متحافكمن ينجح ُب ىذا اال ،الناس إٔب ا٢بذر منهما
 )َأفَّ اّللََّ ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم( أكالده على منهج هللا فإٌف هللا يؤتيو أجران عظيمان ُب الٌدنيا كاآلخرة

نْػَيا َقِلي ٌ ﴿ كاألكالد ككل األمواؿ متاع كثواب هللا عظيم كعطاؤه كرٙب خّب لكم من ﴾ َمَتاُع الد 
 ستقامة العباد للفرداعلى طاعة هللا فإهنا مفتاح السداد كصبلح الفساد ك  حرصوااف ،ٕٕالنساء/

إٌف هللا ٱباطب الٌنفس البشرية لتتعٌلم أٌف ا٢برص ا٤بتزايد على األمواؿ كاألكالد  -ٔ: رائدةكاجملتمع. 
كاألكالد، لقد كىبهما هللا  ىبة األمواؿ حقيقة كمن ىنا ينبهها هللا إٔب ،من مواطن الضعف فيها

أيشكر هللا عليها أـ يشتغل هبا حٌٌب يغفل عن أداء  فهي من زينة ا٢بياة الٌدنيا ،للٌناس ليبلوىم هبما
ُلَوُىمْ  َْلَا زِيَنةً  اأَلْرضِ  َعَلى َما َجَعْلَنا ِإاَّ ﴿ كقولو هللا فيها حقٌ   ،ٕالكهف/ ﴾َعَمبلً  َأْحَسنُ  أَيػ ُهمْ  لِنَػبػْ

كالٌرفاىية كالعطاء من ىذه األمواؿ  ِبلٌرخاء كاترة تكوففالفتنة اترة تكوف ُب الشٌدة كا٢برماف 
نٍػيىٍا أىٍكبػىرى  الى  رىبػ نىا: )جاء ٓت الّدعاء  ،كاألكالد كا٤بناصب كالسلطة كا١باه كالنساء .. كغّبىا ٘بىٍعىًل الدُّ

ٌنىا لىغى  كىالى  ٮبًى  . (ًعٍلًمنىاٍ  مىبػٍ
 ﴾خَُِّوَ َّفْؼََْ ٌَُُْْ كُُْهَدٗدً ًٌََُّلُِّْ ػَنٌُْْ َِّْٔحَدظٌُِْْ ًََّـْلُِْ ٌَُُْْ ًَخَُِّوُ ًٌُ خُْل١ََِْ خُْؼَظِِْْ َّد ؤَُّّيَد خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ بِْٕ ظَعَّوٌُخ﴿ - ٜٕ

أم إذا ٙبررًب من ا٣بيانة كمن عاطفة حٌب  ،االية الكرٲبة نتيجة للمقٌدمة الٍب مٌرت قبل عٌدة آايت
كمىلىكىةن ذاتية دقيقة ٛبيزكف )رُػْرقَاَاً( ولكم ٯبعل ُب قلوبكم ا٤باؿ كاألكالد كطغياهنما على دينكم كعق

ِإفَّ ٓت َذِلَك ﴿هبا بْب أىوف الٌشرٌين كخّب الضررين، كتكوف للمؤمنْب فراسة كينطقوف ِب٢بق كقولو 
ريكا ًفرىاسىةى اٍلميٍؤًمنً : )عن النيب )ص( ،ٕٓا٢بجر/﴾ آلََيٍت ِلْلُمتَػَومسِِّيَ  كىيػىٍنًطقي  ٍنظيري بًنيوًر هللاً ! فىًإن وي يػى  إٍحذى

 . َُّّٕكنز العماؿ خرب  (بًتػىٍوًفيًق هللاً 
جتنبتم معاصيو كصار عندكم كرعه عن اإف أطعتم هللا ك ِإْف تَػتػَُّقوا اّللََّ( ): ا٣بطاب للذين آمنوا املعىن

: ما يفٌرؽ بو الفرقاف ،جاءت فرقاانن نكرة للداللة على عمـو معناىا َٖمَْعْ  َلُمْم رُػْرقَااً(٧باـر هللا )
ىداية  بْب شيئْب متداخلْب كىي القدرة الٍب يفٌرؽ هبا ا٤بتقوف ا٤بلتزموف ٗبنهج هللا أبف ٯبعل لكم

إ٭با ٲبٌد هبا هللا  ،كتتوقفوف هبا عند الشبهات ،كنوران كقدرةن ُب قلوبكم تفرقوف هبا بْب ا٢بق كالباطل
وٓت  ،أنفسهم كيراقبوهنا من أف تتعدل حدكد هللاأكلئ  الذين يتقونو ُب كٌل األحواؿ كٰبرسوف 

َر الزَّاِد التػَّْقَوى﴿خّب الزٌاد  )التقوى(: على أف  االية دلي  التقوى  ،ُٕٗالبقرة/﴾ َوتَػَزوَُّدوا رَِإفَّ َخيػْ
: من الوقاية كا٢بماية الٍب تقود إٔب العصمة كتنٌور القلب كتشرح الصدر كتزيد ُب العلم كهتذًٌب 

كتقول هللا ٘بعل ُب القلب فرقاانن ذاتيان يكشف لو ٨باطر الطريق فهي  ،قيم السلوؾالنفس كيست
﴿رَاتػَُّقوا فظاىرىا شرؼ الدنيا كِبطنها شرؼ اآلخرة  ،خلق األنبياء كقمة األخبلؽ كراحة النفس

 ،ِٓٔ/َُميزاف ا٢بكمة (تػ قىى هللاى كىقىٍاهي اً : )مىٍن  )ع( الصادؽعن اإلماـ  ،ُٔالتغابن/اّللََّ َما اْسَتَطْعُتْم﴾ 
تقى هللا يؤتيو هللا فرقاانن كمىلىكىةن خاصة ٭بوذجية ا: )أىٍمنىعي حيصيويًف الدًٌٍيًن التػ ٍقوىل( فمن ٓت غرر المم

ْر ِعَباِديٲبيز هبا بْب ا٢بسن كاألحسن كبْب الرشد من الغي  الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ  ،﴿رَػَبشِّ
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كٲبحو عنكم )بسبب ذل  الفرقاف  )َوُيَمفِّْر َعنُمْم َسيَِّئاِتُمْم( ،ُٖ-ُٕالزمر/َنُو﴾ رَػيَػتَِّبُعوَف َأْحسَ 
كيسَبىا عليكم فبل يؤاخذكم هبا  )َويَػْغِفْر َلُمْم(ا٤ببْب( كأتثّبه اإلٯبايب ما سلف كمضى من ذنوبكم 

: إٌف ما كعد  وريو تنبيو ،اءكهللا كاسع الفضل على ا١بميع عظيم العط )َواّللَُّ ُذو اْلَفْضِ  اْلَعِظيِم(
قاؿ تعأب :  ،بو ا٤بتقْب فضل من هللا كإحساف كرٞبة تػىفىض لى هبا عليهم من دكف كاسطة كببل دعاء

: ٓت غرر المم ،ّ-ِالطبلؽ/َويَػْرزُْقُو ِمْن َحْيُث ال َٗمَْتِسُب﴾  ،﴿َوَمْن يَػتَِّق اّللََّ َٖمَْعْ  َلُو َُمَْرجاً 
: الفرؽ بْب )تكفّب رائدة ُبٍ رىشىٍادو كىٙبىىرُّجه عىٍن فىسىٍادو كىًحٍرصه ُب ًإٍصبلىًح اٍلمىعىاد( .  )لًٍلميت ًقٍي ىيدىلن 

جتماعية للذنوب فهي االسيئات( ك)الغفراف( ىو أٌف تكفّب السيئات الٍب ٥با آاثر سلبية نفسية ك 
اإل٥بي كتيسّب ا٢بساب حهجب بينهم كبْب الكماؿ اإلنسا٘ب كتزكؿ ِبلتقول )كالغفراف( ىو العفو 

َواتػَُّقوا اّللََّ َويُػَعلُِّمُمْم ﴿لذل  قٌدـ القرآف التقول على كٌل شيء قاؿ تعأب  ،كالٌنجاة ُب ا١بزاء
 . ِِٖالبقرة/﴾ اّللَُّ 
 ﴾ٌُُُْٔ خَُِّوُ ًَخَُِّوُ وَُُْْ خَُْٔدًًََُِِّٖبٌِْ ٌَُُُّْٔ زِيَ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ُُِْؽْسِعٌُىَ ؤًَْ َّوْعٌُُِىَ ؤًَْ ُّىُِْـٌُىَ ًًٌَََُُُّْٕٔ ًََّ﴿ - ٖٓ
: التخطيط ٕبيلة كالتدبّب ٖبفاء . كاآلية تذكّب بنعمة خاصة على الرسوؿ )ص( بعد تذكّب  املمر

: أذكر اي دمحم حْب آتمر علي  ا٤بشركوف ُب دار الندكة املعىن ا٤بؤمنْب ِبلنعمة العامة عليهم . 
ِبلسيف ضربة رجل كاحد ليتفٌرؽ دمو  )َأْو يَػْقتُػُلوَؾ(يدكؾ حٌٌب ٛبوت أم ٰببسوؾ كيق )لِيُػْثِبُتوَؾ(

ُ(من مكة  )َأْو ُ٘مْرُِجوَؾ()ص( بْب القبائل  إهٌنا صورة ٦بٌسمة ظاىرىا أنيق  )َوَٙمُْمُروَف َوَٙمُْمُر اّللَّ
ب كٰبٌرؾ هبا إهٌنا صورة ساخرة للماكرين كمفزعة للمكور هبم فيهزُّ هبا القلو  ،كِبطنها عميق التأثّب

ٰبتالوف كيتآمركف علي  اي دمحم كيدبر رب  ما يبطل مكرىم ككيدىم كيفضح أمرىم كٱبيب  ،ا٤بشاعر
كهللا ال ٲبكر إاٌل ما ىو حقٌّ كصواب ُب إبطاؿ مكر اجملرمْب  ،أملهم كأيتيهم من حيث ال يشعركف

ُر اْلَماِكرِيَن(كإذا أراد هللا شيئان ىيأ أسبابو  : ا٤بدبٌرين أم مكره تعأب أنفذ من  اْلَماِكرِينَ  )َواّللَُّ َخيػْ
: آتمرت قريش على أسباب ىجرة النيب )ص(مكرىم كأبلغ أتثّبان كفوؽ كٌل تدبّبو كتقدير. 

ا٣ببلص من النيب دمحم )ص( فأشار بعضهم أف ٰببس فتموت دعوتو كقاؿ آخر أنفوه من مكة ٍب 
يغتالوه بضربة كاحدة ٦بتمعْب كىو انئم ُب الليل ُب تفقوا ٝبيعان أف ٱبتاركا من كٌل قبيلة رجبلن ك ا

فأكحى هللا إٔب رسولو  ،فراشو فيتفرؽ دمو ُب القبائل كال يقول بنو ىاشم على حرب ا١بميع
ك٤با ِبدر القـو ِب٥بجـو على مضجع الرسوؿ )ص( أبصركا  ،بقصتهم كأمره أف يبيت علي ُب فراشو
كاإليثار قٌمة  ،علي )ع( النيب )ص( على نفسو كفداه بركحوعليان )ع( فبهتوا فرد هللا مكرىم، فآثر 

  .ا٤بكاـر كأعلى ا٤براتب
َوِمْن النَّاِس ﴿كقولو   ،ِٖٓ/ٓنور الثقلْب : )مىٍن آثػىرى عىٍلى نػىٍفًسًو آثػىرىهي هللاي يػىٍوـى القىيىٍامىًة(عن النيب )ص(

بًٌريكيفى كىاٍلقىضىٍاءي يىٍضحى ي  ،َِٕالبقرة/﴾ َمْن َيْشِري نَػْفَسُو اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اّللَِّ  بًٌري اٍلميدى كأبطل  ،كىكذا ييدى
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صرؼ الغّب عما يقصده ٕبيلة كىو  )املمر( -ٔ: رائدةهللا كيدىم كمكرىم كىم ال يشعركف. 
ُر اْلَماِكرِيَن(كذل  أف يتحرل بو فعل ٝبيل  ُممودنوعاف  كالعبد يريد كهللا يريد كهللا  )َواّللَُّ َخيػْ
وممر  ،ُٔاألنعاـ/﴿َوُىَو اْلَقاِىُر رَػْوَؽ ِعَباِدِه﴾ فما شاء هللا كاف كما ٓب يشأ ٓب يكن  ،يريد فٌعاؿ ٤با
عن اإلماـ  ،ّْفاطر/﴿َوال ٗمَِيُق اْلَمْمُر السَّيُِّئ ِإالَّ َبَِْىِلِو﴾ : كىو أف يتحرل بو فعل القبيح  مذمـو

نػيويبى ًمنى الن ٍاسً  : )ًإذىٍا رىأىيٍػتيمي اٍلعىٍبدى يػىتػىفىق دي الصادؽ )ع( نًٍبًو فى  ،الذُّ ًسيىان ًلذى  ٍعلىميويٍا أىن وي قىٍد ميًكرى ًبًو(اً انٍى
سن  ،كهللا ال ٲبكر كال يسند ا٤بكر إليو إاٌل عن طريق ا٤بقابلة كا٤بشاكلة -ٕ. ِْٔ /ٖٕالبحار كال ٰبى

للخلق مكران للحق تعأب كإٌف  ،إبتداء لتضمنو معُب ا٢بيلة كا٣بدعة كىي ال تليق بعظمة هللا تعأب
فمكر  ،كمكر ا٣بالق من ا٢بكمة كا٤بصلحة كالقدرة ،فمكر ا٣بلق من ا٢بيلة كا٣بدعة كالغدر ،مكران 

 ا٣بلق إذا إصطدـ مع إرادة ا٣بالق فهو مكره فاشل ألٌف مكر هللا ِب٢بق اثبت انفذ يبطل مكرىم .
 ﴾َِٔٔؼْنَد ٌَُْ ََٗٙدءُ َُوُِْنَد ِٓؽََْ ىٍََخ بِْٕ ىٍََخ بَِّٙ ؤََٔد٤ِريُ خًََُِّٕنيَ ًَبٌَِخ ظُعََِْ ػََِْْيِْْ آَّدظُنَد هَدٌُُخ هًَْ﴿ - ٖٔ

ْعَنا كإذا قيرئت عليهم آايت من القرآف الكرٙب الٍب ال ش   ُب داللتها أهٌنا من عند هللا  )قَاُلوا َقْد مسَِ
قد ٠بعنا ىذا الكبلـ اليسّب كلو أردان لقلنا  ،تكباران ساقالوا عنادان كغركران ك  َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَ  َىَذا(
)ِإْف َىَذا ِإالَّ َأَساِطُُي كلكٌننا ال نشغل أنفسنا ٗبثل ىذه التفاىات !  ،مثلو إعجاِبن أبنفسهم

أكاذيب كأِبطيل كحكاايت األمم السابقة  )َأَساِطُي(ما ىذا القرآف الذم تتلوه علينا إاٌل  اأَلوَِّلَي(
كىكذا ا١باىل يتعامل  ،لقدٲبة مسطورة ُب كتبهم فبقيت حٌٌب كصلت إلينا كليس كبلـ هللاا٣برافية ا

 كالطفل الذم يلعب ِب١بوىرة الثمينة ككأهنا حصى!   ،ستخفاؼمع القضااي الكربل ِب
 ﴾ِْٖٓ خََُّٕٔدءِ ؤًَْ خجْعِنَد زِؼٍََخذٍ ؤٍَُِْْ هَدٌُُخ خَُِّيَُّْ بِْٕ ًَدَٕ ىٍََخ ىٌَُ خُْمَنَّ ِْٖٓ ػِنًِْىَ كَإ٥َُِْْٓ ػََِْْنَد لِفَدََشً﴿ - ٕٖ

َنا ِحَجارًَة ِمْن السََّماِء(كإف كاف ىذا القرآف حقان منزالن من عند هللا  فأنزؿ علينا حجارة  )رََأْمِطْر َعَليػْ
 ،زاءهنل  بو كىذا على سبيل اإلسته )َأْو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيٍم(من السماء كما أنزلتها على قـو لوط 

: اللهم إف  ككاف األكٔب أف يقولوا ،كىكذا يفعل ا٢بقد كا٢بسد كالكرب إذا أتٌججت انره ُب الٌصدكر
 ،ستعجلوا العقوبة لسفههم كالٌسفيو مصدر الٌشراىدان لو كلكنهم اكاف ىذا ىو ا٢بق من عندؾ ف

مىٍن ديكينًًو كىٱبىٍضىعي ًلمىٍن :)ًإف  الس فىوى ٣بىيليقه لىًئًيمه يىٍستىًطٍيلي عىٍلى عن اإلماـ الصادؽ)ع(
ـي كلو  رائدة. ِّٗ/ٕٓالبحارفػىٍوقىوي( : إٌف ىذا القرآف ا٢بق ما يزاؿ يعمل كيؤثًٌر كيػىٍهًدم لًل ًٍب ًىيى أىقٍػوى

مَّ نُورَُه يُرِيُدوَف َأْف ُيْطِفُئوا نُوَر اّللَِّ َبَِرْػَواِىِهْم َوأيَََْب اّللَُّ ِإالَّ َأْف يُتِ ﴿كاف أمامو كيد شديد كقولو 
 .ِّالتوبة/﴾ َوَلْو َكرَِه اْلَماِرُروفَ 

 ﴾ًََٓد ًَدَٕ خَُِّوُ ُُِْؼٍَِّزَيُْْ ًَؤَْٗطَ كِْيِْْ ًََٓد ًَدَٕ خَُِّوُ ُٓؼٍَِّزَيُْْ ًَىُْْ َّْٕعَـْلًَُُِٕ﴿ - ٖٖ
إهنم مستحقوف للعذاب كلكنو ال يعذهبم كأنت فيهم إكرامان  ،ىذا بياف للسبب ا٤بوجب إلمها٥بم

  كتعظيمان لشأن  اي ٧بٌمد اي نيب الرٞبة )ص( ألٌف العذاب إذا نزؿ عٌم كالٌرٞبة كالعذاب ضٌداف ل
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فقد جرت سنة هللا كحكمتو أالٌ  ،َُٕاألنبياء/﴿َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإالَّ َرْْحًَة ِلْلَعاَلِمَي﴾ ال ٯبتمعاف 
)َوَما   ا حصل ٥بود كصاّب كلوطيعذب أمة كيستأصلها كنبيها فيها بل كاف ٱبرج الٌرسل أكالن كم

بَػُهْم َوُىْم َيْستَػْغِفُروَف( كما كاف هللا ليعذًٌب ىؤالء الكفار ا٤بعاندين كفيهم مؤمنوف  َكاَف اّللَُّ ُمَعذِّ
ستغفار كليس لفظ )أستغفر هللا( ا٤بطلوب ركح اال ،يستغفركف هللا كيتوبوف إليو كيدعونو إبنقطاع

ستغفار أماانن للمسلمْب ا٤بستضعفْب ُب كل زماف فبقي اال ،فقط كىو صدؽ العودة إٔب منهج هللا
ٍاًب هللاً  )اٍلعىٍبدي آًمنه ًمنٍ :  عن النيب )ص(كمكاف فهو ٧بو للذنوب .  . ٖٓ/ٗا٤بيزاف (هللا ٍستػىٍغفىرى اً مىٍا  عىذى

يػٍري اٍلعىبىٍادىًة االً عن النيب )ص( -ٔ: رائدة (: )خى لدعاء كأفضل التوسل كخّب ا ّٖ/ٓنور الثقلْب ٍسًتٍغفىٍاري
تكشف اآلية عن قانوف عاـ يشمل  -ٕستغفار فهو ٲبحو األكزار كيذىب ِب٥بمـو كاألحزاف . اال

انىوي  ٛٛحمم ٓت هنج الببلغة ،ٝبيع الٌناس اًب هللًا سيٍبحى ًف ًمٍن عىذى كىقىٍد ريًفعى  ،: )كىٍافى ُب األىٍرًض أىمىٍاانٍى
كىأىم ا االىمىافي اٍلبىاًقي  ،مىس كيوا ًبًو أىم ٍا االىمىافي ال ًذم ريًفعى فػىهيوى رىسيوؿي هللاي )ص(أىحىديٮبيىٍا فىديكنىكيمي ااٍلخىري فػىتى 
﴾ َوَما َكاَف رَب َك لِيُػْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْىُلَها ُمْصِلُحوفَ ﴿ككقولو  ،فىاإًلٍسًتٍغفىٍاري كقرأ ىذه اآلية(

  . ُُٕىود/

ُٔعَّوٌَُٕ ًٌَََُِّٖ ُّؼٍَِّزَيُْْ خَُِّوُ ًَىُْْ ًًََُُّّٕٝ ػَْٖ خَُْْٕٔفًِِ خُْمََُخِّ ًََٓد ًَدٌُٗخ ؤًََُِْْدءَهُ بِْٕ ؤًََُِْْدئُهُ بَِّٙ خُْ ًََٓد َُيُْْ ؤََّٙ﴿- ٖٗ
 ﴾ؤًَْؽََُىُْْ ٙ َّؼٌََُِْٕٔ

بسببو ؟  لئلنكار كالتهديد . أم شيء عندىم من دين أك أخبلؽ يرفع هللا العذاب عنهم االستفهاـ
)َوُىْم ككيف ال يعذبوف كىم ُب الضبلؿ كالعناد ؟ كقد عذهبم يـو بدر كأذ٥بم يـو فتح مكة 

( َيُصد وَف  : أم شيء ٲبنع من عذاهبم كقد منعوا املعىن  ،: ٲبنعوفَيُصد وَف َعْن اْلَمْسِجِد اْلََراـِ
 ،ا٤بشرفة كحرموىم ا٢برٌية كاألمافالنيب )ص( كا٤بؤمنْب من إقامة الٌصبلة كالٌتعٌبد  ُب الكعبة 

)َوَما َكانُوا ضطٌركا الٌنيب كا٤بؤمنْب إٔب ا٥بجرة من مكة بكثرة إيذائهم كتعذيبهم اطمئناف ككما كاال
كال ىو تركة يرثها ا٣بلف عن السلف فهم ليسوا  ،ليس ا٤بشركوف أصحاب ا٤بسجد ا٢براـ َأْولَِياَءُه(

)ِإْف َأْولَِياُؤُه ا٤بسجد ا٢براـ مع إشراكهم بل ىم أعداء هللا كرسولو  أكلياء هللا كما كانوا أىبلن لوالية
إ٭با يكوف مؤىل  ،تػ قىى هللاى كىقىٍاهي(اً تٌقى هللا )كمىٍن اإف أكلياؤه ِب٢بقًٌ كا٢بقيقة إاٌل من  ِإالَّ اْلُمتػَُّقوَف(

 .لوالية البيت من كاف بران تقيان ألنو أسس على تقول هللا
تيوي )نسبو(ٜٙحمم  ٓت هنج الببلغة مى كىًإف  عىديك   ،: )ًإف  كىٕب  ٧بيىم دو )ص( مىٍن أىطىاٍعى هللاى كىًإٍف بػىعيدىٍت ٢بٍي

إنٌو ال كالية ٥بم على  )َوَلِمنَّ َأْكثَػَرُىْم ال يَػْعَلُموَف(٧بيىم دو )ص( مىٍن عىصىى هللاى كىًإٍف قػىريبىٍت قػىرىاٍبػىتيوي( 
ثرىم جهلة سفهاء فقد قالوا ٫بن كالة البيت كا٢بـر نصد من نشاء كلكن أك ،الكعبة ا٤بشٌرفة

إذا كاف فيهم من يفهم  )َوَلِمنَّ َأْكثَػَرُىْم( كقد نسب ىذا ا١بٌهل إٔب األكثر ،كندخل من نشاء
كهبذا يضمن اإلسبلـ  ،مثلهم كمؤمن آؿ فرعوف يكتم إٲبانو خوفان من الفتنة ،خطأىم كضبل٥بم
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رائدة قة الٍب جعلها أمنة لكل ا٤بسلمْب بعيدان عن بطش الطواغيت كإرىاهبم. حرية العبادة ُب ا٤بنط
ينبغي أف يكوف  ،: كاآلية كإف نزلت ُب ا٤بسجد ا٢براـ كلكن داللتها عاٌمة تشمل ٝبيع ا٤بساجد

 ،األمناء عليها ا٤بٌتقوف ليجعلوىا مدارس للٌتعليم كنشر الوعي كحفظ القرآف كصا٢بة إلقامة الصبلة
اآلية أيضان الظواىر ا٤بستحدثة ُب إقامة ٝبيع ا٤بدائح الٌنبوية أك ا٢بسينية ذات األ٢باف كتشمل 

 عٌز ا٤بوسيقية ا٤بطربة كفيها ما يشابو حاالت كحركات الٌرقص الٍب تعمل على إبعاد الٌناس عن هللا
 سم الشعائر الدينية .اكجٌل كعن رسولو )ص( كعن اإلماـ ا٢بسْب )ع(! كلو كانت ٙبت 

 ﴾ًََٓد ًَدَٕ َٜٚظُيُْْ ػِنًَْ خُْسَْْطِ بَِّٙ ٌَُٓدءً ًَظًََِّْٝصً كًٍَُهٌُخ خُْؼٍََخذَ زَِٔد ًُنعُْْ ظٌَْلًَُُُٕ﴿ - ٖ٘
: ما كانت عبادة ا٤بشركْب كصبلهتم عند بيت هللا ا٢براـ املعىن : صفّبان كتصفيقان .  ُمَماًء َوَتْصِديَةً 

كتصفيقان ِبليد فصبلهتم لعب ك٥بو كمرح كىرج كصخب ليس  ِديًَة()َوَتصْ تصفّبان ِبلفم )ُمَماًء( إاٌل 
فيو حرمة للبيت كليس فيو توٌجو  كال كقار للكعبةٌ ! كطوافهم حوؿ البيت كىم عراة رجاالن كنساءن 
كيسٌموف أعما٥بم ىذه عبادة !! ككانوا يصٌفركف كيصٌفقوف إذا صلى ا٤بسلموف ُب الكعبة ليخلطوا 

فإذا   )َرُذوُقوا اْلَعَذاَب مبَا ُكنُتْم َتْمُفُروَف(يشوشوهنا كيشحنوا األجواء ِبإلرىاب عليهم صبلهتم ك 
 ،كانت ىذه عبادتكم الفاسدة فذكقوا عذاب القتل كاألسر كا٣بزم بسبب كفركم كأفعالكم القبيحة

 كىو إشارة إٔب ما حصل ٥بم يـو بدر . ،كا١بٍىزىٍاءي ًمٍن ًجٍنًس اٍلعىمىلٍ 
َُشً ؼَُّْ ُّـَِْسٌَُٕ ًَخٍََُِّّٖ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ُّنْلِوٌَُٕ ؤٌََْٓخَُيُْْ ًًَُُُِّْٝخ ػَْٖ َٔسَِِْ خَُِّوِ كََُْٕنلِوٌَُٗيَد ؼَُّْ ظٌٌَُُٕ ػََِْْيِْْ لَْٕ بَِّٕ﴿ - ٖٙ

 ﴾ًَلًَُُخ بََُِ ـَيَنََّْ ُّمًََُُْٕٙ
تبٌْب اآلية العداء الٌدفْب كا٢بقد اللئيم  ،لةمعُب اآلية دقيق ا٤ببُب عميق ا٤بعُب كاسع ا٤بغزل بعيد الدال

ُب  ،للكٌفار كا٤بشركْب كمن عمل عملهم كتواٌلىم من ا٤بسلمْب كسعى سعيهم ُب كٌل زمافو كمكاف
كأٌف اآلية تكشف عن قانوف إ٥بي   ،صرؼ أموا٥بم ُب إطفاء نور هللا ك٧باربة رسالتو اإلسبلمية

يشمل كل ما بذلو أعداء ا٢بق كالعدؿ من أموؿ  ،ا٤بستمرٌة متحٌرؾ كمؤثٌر ُب مسّبة األجياؿ البشرية
﴿َوال ٗمَِيُق اْلَمْمُر السَّيُِّئ ِإالَّ َبَِْىِلِو﴾ لنيل مقاصدىم ا٣ببيثة كمكرىم السيء فإٌف هللا سيبطلو 

يصرفوف أموا٥بم  ،: إٌف الذين كفركا ليتعاكنوا على اإلنفاؽ ُب اإلٍب كالعدكاف املعىن ،ّْفاطر/
()ا بسخاء عن طيب نفس كيبذلوهن   لَِيُصد وا َعْن َسِبيِ  اّللَِّ
ال لشيء إاٌل ٤بنع الناس عن عمل ا٣بّب كالصبلح كمنعهم عن سبيل هللا أم  ،: ٲبنعواَيُصد وا

﴿ُىَو الَِّذي َأْرَسَ  َرُسوَلُو اِبْْلَُدى َوِديِن الَْقِّ الدخوؿ ُب دين اإلسبلـ الذم يعلو كال يعلى عليو 
يِن ُكلِِّو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَف﴾ لُِيظْ  كاآلف ُب ا١باىلية ا٢بديثة تبذؿ ا٤ببليْب  ،ّّالتوبة/ِهَرُه َعَلى الدِّ

ا٤بعتقدات اإلسبلمية  ا٫براؼلتضليل اآلراء ك  ،على اإلعبلـ ا٤بلغـو كالتوجيو ا٤بسمـو كتشويو ا٢بقائق
أك إنفاؽ  ،ٌناعمة ا٣بطّبة ُب زمننا ا٤بعاصرٗبختلف كسائل الَبغيب كالَبىيب كالتضليل ُب ا٢برب ال
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 ،ا٤باؿ لتمويل الٌصحف الٍب تنصر الطٌغاة أك لتمويل ا٢بركب ا١بائرة أك لتمويل مرتزقة ا٢بركب
)َرَسُينِفُقونَػَها ّتَّ َتُموُف كتدعيم كياف ا٤بخابرات كغّبىا الٍب تصدُّ عن سبيل هللا كٛبنع ا٢بٌق كا٢بقوؽ 

ٍب تصّب )ّتَّ َتُموُف َعَلْيِهْم َحْسَرًة( فسينفقوف ىذه األمواؿ بسخاء كٱبسركهنا  َعَلْيِهْم َحْسَرًة(
عليهم ندامة كغٌمان كخيبة أمل كأتٌسفان ألهٌنا تذىب من أيديهم ٌٍب تعود إليهم على ىيئة رزااي 

فبلح ال يهدم إٔب ال ٫براؼكنكبات كال يظفركف ٗبا كانوا يطمعوف ألف الظلم كالفسق كالفساد كاال
)ّتَّ  ،ٖالصف/﴿يُرِيُدوَف لُِيْطِفُئوا نُوَر اّللَِّ َبَِرْػَواِىِهْم َواّللَُّ ُمِتم  نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَماِرُروَف﴾ كالٌنجاح 
ندحار كيغلبهم ا٤بؤمنوف ُب كٌل ا٢بركب كىذا إخبار ِب٤بستقبل ٍب هنايتهم ا٥بزٲبة كاال يُػْغَلُبوَف(

)َوالَِّذيَن   ُِاجملادلة/﴿َكَتَب اّللَُّ أَلْغِلََبَّ َأَا َوُرُسِلي﴾ ركة مستمرة ككشف عن سنة أترٱبية متح
كالذين ماتوا على الكفر كإف كانوا ُب الظاىر مسلمْب كيتظاىركف  َكَفُروا ِإىَل َجَهنََّم ُٗمَْشُروَف(

ا ِإالَّ اأَلْشَقى، ﴿ال َيْصبلىَ ِبلصبلة كالٌصياـ كلكٌنهم منافقوف خطركف فهم يساقوف إٔب جهنم الٍب 
 ﴾ ﴿لِيَػْقِضَي اّللَُّ َأْمرًا َكاَف كما حشركا حشودىم ليطفئوا نور هللا   ،ُٔ-ُٓالليل/الَِّذي َكذََّب َوتَػَوىلَّ

تىًفٍع ٗبى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(.  ِْاألنفاؿ/َمْفُعواًل﴾  ٍامىةى كىاٍلوىٍيلى كيلُّوي ًلمىٍن ٓبى يػىنػٍ ٍا : )ًإف  ا٢بٍىٍسرًةى كىالن دى
 -ٔ: رائدة ّّْ/ِميزاف ا٢بكمةأىٍبصىرى كىمىٍن ٓبٍى يىٍدًر األىٍمري اٍلًذٍم ىيوى عىلىًيًو ميًقٍيٍم أىنػىٍفعه ىيوى لىوي أىـٍ ضىرىٍر(

ستكبارية القوية الٍب تغرم مقاتليها ِب٤باؿ قد برىنت ا٢بوادث ُب عصران ا٢باضر على أف الدكؿ اال
٣بزم كا٥بزٲبة بوجو األمم ا٤بستضعفة الٍب تقاتل عن إٲباف كحقٌو كالرغبات ا٤بادية كثّبان ما تصاب ِب
 ،تفيد الَباخي )ّتَّ َتُموُف َعَلْيِهْم َحْسَرًة ّتَّ يُػْغَلُبوَف( )ّتَّ( -ٕكعدالة كعزٲبة كعلم كقدرات ٩بكنة ! 

نتيجتهم ا٢بتمية إشارة إٔب أٌف ا٢بسرة كا٥بزٲبة تكوف مع مركر األاٌيـ حٌٌب تكوف عليهم ٧بنة ٌٍب تكوف 
 ،ّٖالقصص/﴾ َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَ ﴿هنيار ا٢بضارم التدرٯبي الذم يشمل ا٣بسارة ا٤باٌدية كا٤بعنوية اال

بًٌري  كىذا يبٌْب أٌف هللا تعأب ىو الذم يدير ا٤بعركة لصاّب اإلسبلـ ضٌد الكفر كمؤامرات اجملرمْب )ييدى
بًٌريكيفى كىاٍلقىضىٍاءي يىضٍ  ( .اٍلميدى  حى ي

ِ ـَيَنََّْ ؤًَُُْحِيَ ىُْْ ََُِِّْْٔ خَُِّوُ خُْىَسِْػَ ِْٖٓ خ٥َُِّّْرِ ًََّفْؼَََ خُْىَسِْػَ زَؼ١َْوُ ػَََِ زَؼٍْٟ كًَََُُْْٔوُ ـَِْٔؼدً كََْفْؼََِوُ كِ﴿ - ٖٚ

 ﴾خُْىَدًَُُِٕٔ
  اْْلَِبيَث ِمْن الطَّيِِّب(لَِيِميَز اّللَُّ )كاآلية القرآنية تكشف عن سنة إ٥بية متحرٌكة كقانوف دائم فاعل 

 ،ليكوف للمؤمنْب بفضل هللا عليهم قدرة عالية على الفرز بْب ا٣ببيث كالطٌيب بكاٌفة أشكالو كألوانو
أف يعرؼ ا٤بؤمن من غّب ا٤بؤمن كليفرؽ بْب  ،متعٌلقة بيحشركف ُب اآلية السابقة)لَِيِميَز( البلـ بػ 

 ،كبْب العآب العامل كبْب العآب غّب العامل ،األبرار كاألشرارجند الرٞبن كجند الشيطاف كيفصل بْب 
فبل يبقى أمٌّ من ذل  ٦بهوالن أبدان كالبد  ُب النًٌهاية أف ٛبتاز  ،كاألعماؿ الطيبة من األعماؿ ا٣ببيثة

فبل يستقيم ُب عدؿ هللا تعأب أف يستوم اجملـر كالربمء كالطٌيب  ،الصفوؼ بعضها عن بعض
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بل يثيب ا٤بؤمن كيعاقب  ،ُٖالسجدة/َمْن َكاَف ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَف رَاِسقًا ال َيْستَػُووَف﴾ ﴿َأرَ كا٣ببيث 
يعاً رَػَيْجَعَلُو ٓت َجَهنََّم(الفاسق  كٯبٌسم التعبّب القرآ٘ب  )َوَٖمَْعَ  اْْلَِبيَث بَػْعَضُو َعَلى بَػْعٍض رَػيَػرُْكَمُو ْجَِ

كىذا قانوف إ٥بي  ،: فيجمعو كالرٌكاـ مَباكمان رَػيَػرُْكَمُو  ،ناىاالٌصورة حٌٌب ككأهٌنا حٌية كاقعية ُب مع
كٯبمع سبحانو كتعأب غدان أنواع  ،عاـ كىو إ٢باؽ كل صنف أبصلو ٯبمع ا٤بؤمنوف إٔب ا٤بؤمنْب

ا٣ببيث ا٤بتشاهبوف ُب ا٣بباثة كا٤بتساككف ُب اإلجراـ كا٤بتماثلوف ُب الرذيلة ٯبعلهم بعضهم فوؽ بعض 
ٛبامان كحزمة من حطب تطرح ُب ارقة  ،لْب ال قيمة ٥بم ٍب يلقى هبم ُب انر جهنممَباكمْب مهم

دفعة كاحدة أك الٌنفاية الٌضارٌة من كٌل شيء يلقى هبا ببل حساب كال تقدير للخبلص من شٌرىا 
اآلخرة الذين أكلئ  ا٤بنفقوف ليصٌدكا عن سبيل هللا ىم ا٣باسركف ُب الٌدنيا ك  )ُأْولَِئَك ُىْم اْْلَاِسُروَف(
ةي أىٍف أىٍربىحى كيل  شىٍيءو  ،ألهنم خسركا أنفسهم كأىليهم كأموا٥بم ،يواجهوف مبالغة ا٣بسراف ٍا اٍلفىاًٍئدى  ،فىمى

﴿َوالَِّذيَن آَمُنوا اِبْلَباِطِ  وََكَفُروا اِبّللَِّ ُأْولَِئَك ُىْم اْْلَاِسُروَف﴾ كىًىيى نػىٍفًسٍي ؟!  ،كىأىٍخسىرى أىىىم  شىٍيءو 
كمن الٌصراع بْب ا٢بقًٌ كالباطل كا٣ببيث كالطيًٌب تنكشف الطباع  -ٔ: رائدة . ِٓلعنكبوت/ا

كالتعبّب  -ٕكمعادف الٌناس على حقيقتهم كِبلزمن يكشف كلُّ مستور كيتمٌيز ا٢بق من الباطل. 
م ا٣ببيث كأنٌو كومة من األقذار يقذؼ هبا ُب الٌنار دكف  سًٌ ٓت غرر ! باراعتالقرآ٘ب البليغ ا٤بؤثٌر ٯبي

ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي( كقولو : المم كىذا التمييز  ،ٗٓيس/﴾ َواْمَتاُزوا اْليَػْوـَ َأيػ َها اْلُمْجرُِموفَ ﴿)اٍلمى
رََأمَّا الزََّبُد رَػَيْذَىُب ُجَفاًء َوَأمَّا َما يَنَفُع ﴿جتماع ىو بقاء األصلح كقولو بْب األمرين من سنن اال

 كأيضان ىذا الٌتمييز من سنن هللا الفاعلة ُب الٌدنيا كاآلخرة . ،ُٕالٌرعد/﴾ ٓت اأَلْرضِ  النَّاَس رَػَيْمُمثُ 
 ﴾هَُْ ٍََُِِِّّٖ ًَلًَُُخ بِْٕ َّنعَيٌُخ ُّـْلَُْ َُيُْْ َٓد هًَْ ََِٔقَ ًَبِْٕ َّؼٌُيًُخ كَوًَْ ١ََٓطْ ُٔنَّصُ خًََُِّٕنيَ﴿ - ٖٛ

إٌف ِبب التوبة مفتوح أمامهم كإف  : ٥بم كيقوؿ ينالكافر  يعظ أف أمره )ص( للنيب موجو خطاب
 كيؤمنوا الكفر عن فينتهوا عليهم هللا اتب اتبوا إف إنصحهم ،األكاف الفرصة معهم اآلف قبل أف يفوت

 النيب عن ،الذنوب ما قد مضى من َما َقْد َسَلَف()يغفر ٥بم  ،قتال  كٓب يعادكا رسالت  كيَبكوا ِب

ٍافى  مىاٍ  )يهدُّـ( بُّ ٯبىي  )اإًلٍسبلـي  :)ص( لىوي( كى )َوِإْف قبل اإلسبلـ  من الٌذنوب ،ِّْكنز العماؿ خرب قػىبػٍ
 إٔب عادكا كإف ،اآلخرة قبل الٌدنيا ُب للكافرين إنٌو هتديده شديده  يَػُعوُدوا رَػَقْد َمَضْت ُسنَُّة اأَلوَِّلَي(

 تدمّب جرت طريقٍب ُبسنٍب كتفاعل قانو٘ب كنظامي كمضت قدرٌب ك  قضت فقد كعداكت  قتال 
تَػْبِديبًل َوَلْن َتََِد  اّللَِّ  ِلُسنَّةِ  َتَِدَ  رَػَلنْ ﴿ حْب بعد كلو كرساالٌب ألنبيائي ا٤بقاتلْب كإىبلؾ ا٤بكذبْب

 الباقْب ُب كا٤بستمرٌة ا٤باضْب ُب ا١بارية األكلْب سٌنة هللا كا٤براد بسٌنة ،ّْفاطر/﴾ ِلُسنَِّة اّللَِّ حَتْوِيبلً 
نْػَيا َويَػْوـَ يَػُقوـُ اأَلْشَهادُ  َوالَِّذينَ  ُرُسَلَنا لََننُصرُ  ِإاَّ ﴿ كقولو كللذين   ،ُٓغافر/﴾ آَمُنوا ٓت اْلََياِة الد 

 مفرؽ الطريق ! على كىم ٱبتاركا كفركا أف
 ﴾ةَِّٕ خَُِّوَ زَِٔد َّؼٌََُِْٕٔ زَِٝريًٌَهَدظٌُِِىُْْ لَعََّ ٙ ظٌٌََُٕ كِعْنَصٌ ًٌٌَََُّٕ خًُُِّّٖ ًُُِّوُ َُِِّوِ كَةِْٕ خٗعَيٌَْخ كَ﴿ - ٜٖ
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للنيب )ص( كللمؤمنْب ُب مواجهة الواقع ا١باىلي  خطاب حركيٌّ ٧بٌفز كمؤثٌر دائم ا٤بفعوؿ موٌجو
ألنٌو إذا كاف بغّب  ،أمرىم سبحانو كتعأب أبف يقاتلوا الكافرين حٌٌب ال يكوف كافران بغّب عهدالٌدائم، 

َوقَاتُِلوُىْم َحَّتَّ ال َتُموَف )تطيع أف يدعو الٌناس إٔب دينو فتكوف الفتنة عهدو كاف عزيزان ُب قومو يس
َنةٌ  قاتلوىم لتحرير  ،( ىذه حدكد ا١بهاد ُب سبيل هللا ُب كل زماف كمكاف ال ُب ذل  الزمافِرتػْ

َنٌة(اإلنساف من عبودية اإلنساف لئلنساف إٔب إعبلف العبودية  كحده  على  )َحَّتَّ ال َتُموَف ِرتػْ
َنُة َأَشد  ِمْن اْلَقْت ِ ﴿عمـو معناىا كٗبختلف أشكا٥با كصورىا  قاتلوىم  مبعىن ،ُُٗالبقرة/﴾ َواْلِفتػْ

إهٌنا  ،حٌٌب تنتهي ىذه الفًب الٍب تفاجئكم كترىبكم كتصدُّ الٌناس عن سبيل هللا ٗبختلف األساليب
إهٌنا ثورة جذرية  ،كأنظمتهاثورة عقائدية شاملة على ا٤ببادئ الوضعية الفاسدة ُب كٌل صورىا 

حٌٌب ال ييفًب مؤمن عن دينو فبل تضعفوا عن كاجبكم ُب )قَاتُِلوُىْم( إلعادة تربية األٌمة من جديد! 
فبلبد  من قتاؿ رؤكس الفتنة  ،ا١بهاد ُب سبيل هللا إلقامة دين هللا كخلق جو صاّب للمؤمنْب

كىذا  ،كا بكفرىم كال يفتنوا ا٤بؤمنْب عن دينهمكإضعافهم ِبلقتاؿ كا٤بواجهة العسكرية حٌب ال يغَب 
كما ال تنفع ا٤بفاكضات مع اتل ُب حٌل القضية   ،يدؿُّ أنٌو ال تنفع ا٤بفاكضات السياسية معهم

(الفلسطينية كغّبىا ُب زماننا ا٤بعاصر!  يُن ُكل ُو ّلِلَِّ تضمحل األدايف الوضعية الباطلة  )َوَيُموَف الدِّ
يَن ِعْنَد اّللَِّ اإِلْسبلـُ ﴾ تمثل ِبإلسبلـ كيبقى دين هللا ا٤ب كحٌٌب تكوف  ،ُٗآؿ عمراف/﴿ِإفَّ الدِّ

كلن تناؿ  ،ٔٓالذارايت/﴾ َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوفِ ﴿العبادة كٌلها  خالصة لو 
() البشرية كرامتها كعٌزهتا كلن يتحٌرر اإلنساف من سلطة الطواغيت إاٌل أف يُن ُكل ُو ّلِلَِّ  َيُموَف الدِّ

كهبذه الغاية يستمرُّ ا١بهاد حٌٌب تكوف العاقبة  ،ك٥بذه الغاية الكربل يقاتل الٌنيب كا٤بؤمنوف من بعده
 .َُٓاألنبياء/ الصَّاِلُوَف﴾ ِعَباِدي َيرِثُػَها اأَلْرضَ  ﴿َأفَّ للمٌتقْب كقولو 

كأف اليدعو أحد إٔب دين  ،هللا كا٣بضوع لرضاه م ألمري: التسلواإلسبلـ على عمـو معناه مبعىن
كالفرار من عبودية  ،كىذا يعِب ا٣بركج من سلطاف البشر الظآب إٔب حكم هللا العادؿ ،آخر ٱبالفو

لَنػَُّهْم ِمْن بَػْعدِ الطواغيت إٔب عبودية هللا كقولو   ﴿َولَُيَممَِّننَّ َْلُْم ِدينَػُهْم الَِّذي اْرَتَضى َْلُْم َولَيُػَبدِّ
كا٤بطلوب من ا٤بؤمنْب أف أيخذكا ِبألسباب  ،ٓٓالنور/َخْوِرِهْم َأْمناً يَػْعُبُدوَنِِن ال ُيْشرُِكوَف ّب َشْيئًا﴾ 
تل  ىي ا٤بهمة الصعبة الٍب أبتلي هبا ا٤بؤمنوف ك)ا٥بًٍم ةي  ،ا٤بنفذة لقضاء هللا اتـو ك٢بكمو ا٤بقسـو

ًر اٍلميًهم ًة(  نتهوا عن الكفر كالقتاؿ كخلق افإف  ا رَِإفَّ اّللََّ مبَا يَػْعَمُلوَف َبِصٌُي()رَِإْف انتَػَهوْ عىلىى قىدى
 الفًب كأسلموا فإف هللا مطٌلع على قلوهبم كبصّب أبعما٥بم كيثٌبتهم على إسبلمهم كتوبتهم. 

ًذًه اآليىةي  عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٔ:  رائدة ٍئ أتىًٍكٍيلي ىى ـى قىاٍ  ،: )ٓبٍى ٯبًى ًئمينىٍا بػىٍعدي سىيػىرىل مىٍن كىلىٍو قىٍا
ًذًه اآليىةي  ليغىن  ًدٍينى ٧بيىم دو مىٍا بػىلىغى الل ٍيلي حىٌب  الى يىكيويفى ًشٍرؾه )جلي(  ،ييٍدرًكيوي، مىٍا يىكيويفي أتىًٍكٍيلي ىى كىلىيػىبػٍ
َنةٌ قَاتُِلوُىْم َحَّتَّ ال َتُمو ) -ٕ. َّٗ/ٓاألمثلعىلىى ظىٍهًر األىٍرًض كىذىكىرى اآليىةى(  ال تتعارض مع  (َف ِرتػْ
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يِن َقْد تَػبَػيََّ الر ْشُد ِمْن الَغيِّ ﴿حرٌية إعتناؽ الٌدين األصيل كقولو  )ال ، ِٔٓالبقرة/﴾ ال ِإْكَراَه ٓت الدِّ
يِن(  ( )ُب حالة ِإْكَراَه ٓت الدِّ لغي أٌما إذا ٓب يتبٌْب الٌرشد من ا ،عند الٌناسَقْد تَػبَػيََّ الر ْشُد ِمْن الَغيِّ

فعندئذو ٯبب الوصوؿ إٔب ىذا ا٥بدؼ الٌنبيل حٌٌب لو كاف ُب قتاؿ الطواغيت كإكراه الٌناس ِبلقوة 
لَئبلَّ َيُموَف ﴿على فهم ىذا الٌدين ا٤بنقذ ٥بم لتتاح األجواء ا٤بناسبة لئلنساف لكي ٱبتار كقولو 

رَػَقاتُِلوا ﴿ه كقولو اختيار مسؤكالن عن  كيكوف ،ُٓٔالنساء/﴾ ِللنَّاِس َعَلى اّللَِّ ُحجٌَّة بَػْعَد الر ُس ِ 
ًبٍيًل  عن النيب )ص( ،ُِالتوبة/﴾ أَِئمََّة اْلُمْفِر ِإنػَُّهْم ال َأْٙمَاَف َْلُْم َلَعلَُّهْم يَنتَػُهوفَ  : )مىٍوًقفي سىٍاعىةو ُبٍ سى

ًر األىٍسوىًد( لىًة اٍلقىٍدًر ًعٍندى ا٢بٍىجى يػٍره ًمٍن ًقيىاٍـً لىيػٍ َوَيُموَف )كالبٌد أف يتحقق  ،ّْٔ/ّفركح البيا هللًا خى
 ) يُن ُكل ُو ّلِلَِّ موعود على يد اإلماـ ا٤بهدم ا٤بنتظر )عج( الذم ٲبؤل األرض قسطان كعدالن  ُب يوـو الدِّ
ا َوَعَد اّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُمْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنػَُّهم ٓت اأَلْرِض َكمَ ﴿كٰبٌقق قولو 

لَنػَُّهْم ِمْن بَػعْ  ِد َخْوِرِهْم اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم َولَُيَممَِّننَّ َْلُْم ِدينَػُهْم الَِّذي اْرَتَضى َْلُْم َولَيُػَبدِّ
 ٓٓالنور/﴾ َأْمناً يَػْعُبُدوَنِِن ال ُيْشرُِكوَف ّب َشْيئاً 

 ﴾ًُْْٙ ِٗؼَْْ خٌَََُُْْٔ ًَِٗؼَْْ خُنَِّٝريًَُبِْٕ ظٌٌَََُّْخ كَدػٌَُِْٔخ ؤََّٕ خَُِّوَ ٌَْٓ﴿ - ٓٗ
كإف أعرضوا عن نعمة اإلٲباف كٓب ينتهوا عن كفرىم كفسادىم كٓب يكٌفوا عن الفتنة َوِإْف تَػَولَّْوا( )
علموا أيها ا٤بؤمنوف أف هللا موالكم كانصركم كمعينكم عليهم فثقوا بنصرتو كال اف ،ستمٌركا بقتا٥بماف

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَ ﴿م تبالوا ٗبعاداهتم لك /﴾ وََكاَف َحّقًا َعَليػْ مىٍن  )نِْعَم اْلَمْوىَل َونِْعَم النَِّصُُي( ،ْٕالرـك
يػٍري الن اًصرًينى )مىٍن   ،مىٍن تػىوىك لى عىلىٍيًو كىفىٍاهي  تػىوىٌٔب هللاى تػىوىال هي، يػٍري ا٢بٍىاًفًظْبى كخى كىمىٍن نىصىرى هللاى نىصىرىهي فػىهيوى خى

ٍافى  ٍافى هللاي مىعىوي فىمىٍن عىلىٍيوً  كى ٍافى هللاي مىعىوي( كىمىٍن كى ٍافى هللاي عىلىٍيًو فىمىٍن يىكيويفي مىعىوي ؟!  ،مىعى هللا كى كىمىٍن كى
ٌم الوجود كٌلو إٔب ضكإن ،فسٌبح الوجود ٕبمد هللا )رَاْعَلُموا َأفَّ اّللََّ َمْوالُكْم(قولو  -ٔ: رائدة

كقاؿ الوجود كٌلو  ،ِِاجملادلة/﴾ َك ِحْزُب اّللَِّ َأال ِإفَّ ِحْزَب اّللَِّ ُىْم اْلُمْفِلُحوفَ ُأْولَئِ ﴿ا٤بؤمنْب بقولو 
علموا أيٌتها القلوب كاألركاح اف )رَاْعَلُموا َأفَّ اّللََّ َمْوالُكْم(قولو  -ٕ.  نِْعَم اْلَمْوىَل َونِْعَم النَِّصُُي()
الٍب  د كٌلو يسٌبح ٕبمد هللا ليكوف لو نصيبو من تل  الواليةعلموا أيُّها الكوف كالكائنات أٌف الوجو اك 

 َأفَّ  )رَاْعَلُموا الكرٙب ا٣بطاب ُب كشاركهم ا٤بؤمنْب إٔب كٌلو الوجود مٌ ضكإن ،عباده من تؤٌب هبا ا٤بؤمنْب
افركف فبل مؤب ٥بم كال أٌما الك النَِّصُُي( َونِْعمَ  اْلَمْوىَل  نِْعمَ ) فيو كما كٌلو الوجود فقاؿ اّللََّ َمْوالُكْم(

 .ا٤بشؤـك فيبلقوا مصّبىم اتـو كيتخٌبطوف يعمهوف طغياهنم ُب هللا يَبكهم كإ٭ٌبا ،نصّب
 الجزء العاشر مه القرآن الكريم

َ ًَخََُْٕٔدًِنيِ ًَخزِْٖ خَُّٕسَِِْ بِْٕ ًُنعُْْ آَٓنْعُْْ ًَخػٌَُِْٔخ ؤَََّٗٔد ؿَنِْٔعُْْ ِْٖٓ َِْ٘ءٍ كَإََّٕ َُِِّوِ ؤَُُٕوُ ًٌٍََُُُِِِّٔ ًٍَُُِِ خُْوُُْزََ ًَخَُْْعَدَٓ﴿-ٔٗ

 ﴾ٌُّزِدَُِّوِ ًََٓد ؤََُّْٗنَد ػَََِ ػَسًَِْٗد ٌََّّْ خُْلُُْهَدِٕ ٌََّّْ خُْعَوََ خُْفَْٔؼَدِٕ ًَخَُِّوُ ػَََِ ًَُِّ َِْ٘ءٍ هًَِ
كىي  ،الكفار بقتاؿ : ما أخذ من أمواؿ أىل ا٢برب من الغنيمة ،ا٣بطاب للمؤمنْب ،آية اْلمس

كالغنيمة ُب األصل  ،ىبة من هللا تعأب للمسلمْب لذل  ذكر القرآف الغنيمة ضمن آايت القتاؿ
: ما أخذ بغّب قتاؿ من ماؿ كغنائم بعد أف  والفيءمعناىا كلُّ ربحو كمنفعة حٌٌب ا٣بيط كا٤بخيط . 

معىن الغنيمة يمة قبل قسمتو . : ما ٰبصل عليو اإلنساف من الغن واألنفاؿتضع ا٢برب أكزارىا . 
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ما أخذه ا٤بسلموف ِبلقتاؿ من أمواؿ  ومعىن الغنيمة شرعاً الفوز ِبلشيء من غّب مشقة  اللغة ٓت
: ا٣بّب الذم ينالو الفرد أك ا١بماعة ِبلسعي كا١بد فتكوف الغنيمة ذك معُب  الغنيمةكقيل  ،الكافرين

 : غنائم ا٢برب ُب سبب نزوؿ اآلية.  ٗٔاألنفاؿ/﴾ طَيِّباً  َرُمُلوا ِمَّا َغِنْمُتْم َحبلالً ﴿كاسع كقولو 
سبب نزكؿ اآلية ال ٰبدد  عتبارِب ،معركة بدر كأحكاـ توزيعها . كلكن ا٤بورد ال ٱبصص الوارد

َا َغِنْمُتْم( عمـو معناىا .  َا( تكتب )َأٔمَّ سم موصل تدؿ على عمـو معناىا ا )َما(مفصولة إٌف ما )َأٔمَّ
أم )ما غنمتم من كلًٌ شيء قليبلن أك كثّبان صغّبان أك كبّبان(  )َما(بياف ٤با تدؿ عليو  ْيٍء()ِمْن شَ ىنا 

َرِعْنَد اّللَِّ ﴿: فهي أعم من كوهنا غنيمة حرب كقولو  للداللة على عمـو معىن الغنيمة)شيء( 
ل الكنز ا٤بدفوف ٙبت كإهنا تشمل ا٤بعدف كالنفط كالذىب كغّبٮبا، كتشم ،ْٗالنساء/﴾ َمَغاِِنُ َكِثُيَةٌ 

كتشمل  ،األرض إذا ٓب يعرؼ لو صاحب كتشمل ما ٱبرجو اإلنساف من البحر ِبلغوص كاللؤلؤ
ريموف للخمس معىن ا٤باؿ الذم فيو حبلؿ كحراـ كٓب ييعلم مقدار ا٢براـ منو كال صاحبو .. إْب 

ؤليٌمة كيقضي على يدخل ُب ا٢بياة العملية ليعمل هنضة حضارية ل قتصادي واقعي واسع الداللةا
ألنٌو ٧بدكد  ،ٓت غنائم الرب معناه الواقع لو اآلف وإذا كاف اْلمس ُمدوداً  ،الٌتخٌلف كالفقر

إذ ال دكلة إسبلمية ٘باىد الكفار  ،فيكوف مثل مسألة العبيد كاإلماء ،كضيق ُب أايمنا ا٤بعاصرة
ها القرآ٘ب من غنيمة حربية . كا٤بشركْب ُب ىذا العصر .. كحكم الغنيمة ُب اآلية مأخوذ من سياق

 ؟  ى  َخس أرابح املماسب ىو نفس َخس غنائم دار الرب:  سؤاؿ
كغنائم ا٤بكاسب  ،حيث أف غنائم ا٣بمس فيها أرِبح من غّب مشقة كال تعب ،: ٱبتلف اجلواب

بل ف ،أرِبح جاءت ٗبشقة كتعب مع نسبة عناء معينة، كىذا البياف ٯبعلنا ٫بدد ِشولية معُب الغنيمة
تشمل ا٤بكاسب كاألعماؿ كالتجارات ا٢بالية ألهنم ٰبصلوف على األرِبح بتعب كمشقة مع 

كال ٯبوز كصف الفائض ُب األرِبح من األعماؿ أبنو  ،كٓب يقولوا إهنا غنيمة ،حتماؿ ا٣بسارةا
 فهناؾ ،بينما غنيمة ا٢برب ينا٥با اإلنساف من غّب مقابل ،لكوهنا أرِبح متوقعة ك٧بسوبة ،غنيمة

 .: الزايدة ُب معاملة البيع)رِبتم( الربحك)غنمتم( فرؽ بْب 
الٍب  والرواَيت املوجودة ٓت اْلمس: الربح ببل معاملة ك)نعمة غّب مرتقبة( كغّب ٧بسوبة والغنيمة

تعتمد مدرسة أىل البيت )ع( فإف لفظ الغنيمة فيها كتعميمو ليشمل أرِبح ا٤بكاسب كالتجارات، 
كإما تكوف  ،ف النص القرآ٘ب كإما تكوف صحيحة السند كغّب اتمة الداللةفهي ضعيفة السند كٚبال

كٌصاان رسوؿ هللا )ص( كلُّ ما ٱبالف القرآف  ،صحيحة السند كاتمة الداللة لكنها ٚبالف القرآف
: عمـو معُب الغنيمة ُب  إذاً .  ُُِاألنعاـ/﴾ زُْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغُروراً ﴿نرمي بو عرض ا٢بائط فهو 

ألف الغنيمة ُب اآلية ٚبص ا٢برب كما تدؿ عليو ُب سياقها  ،تاج إٔب قرينة كىي غّب حاصلةاآلية ٙب
فبل ٯبوز تعميمها مع كل فائدة كربح إاٌل مع قياـ الداللة عليو ككجود  ،كاآلايت السابقة كالبلحقة

ب دكف أف ختصاصها بغنائم ا٢بر اشتقاقاهتا تؤكد استخداـ القرآف ٤بادة )غنم( ك االقرينة . كعمـو 
)راجع ى  ْلمس أرابح  ٜٔ-٘ٔالفتح/ ،ٜٙ-ٚٙراجع سورة األنفاؿ/ ،يكوف عامان لكل فائدة كربح
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 مغنية جواد دمحم قاؿ ذكره اجلدير ومن ،(للسيد كماؿ اليدري بقلم ميثاؽ العسر املماسب أص  قرآين ؟
على كجو القتاؿ )ثبت عندان ٚبصيصها )ٚبصيص الغنيمة( ٗبا أخذ من الكفار  املبي تفسُي ٓت

كلو ثبت ىذا التخصيص عند الشيعة لعملوا بقوؿ السنة )أٌف الغنائم ُب دار ا٢برب( كأيضان  ،كالغلبة
)رََأفَّ ّلِلَِّ لو ٓب يثبت عند السنة )أف الغنيمة ذات داللة عامة لكٌل فائدة( لعملوا بقوؿ الشيعة( 

بعد توزيع  )رََأفَّ ّلِلَِّ َُخَُسُو( َمى َواْلَمَساِكِي َواْبِن السَِّبيِ (َُخَُسُو َوِللرَُّسوِؿ َوِلِذي اْلُقْرََب َواْليَػَتا
كيكوف سهم  تعأب من أجل الغاايت الٍب  ،األربعة أٟباس على ا٤بقاتلْب كإبقائها لصاحب ا٤باؿ

ا ىذ ،سم هللا كسبيل هللا كقوة الشريعة كمساعدة اتاجْب كليس  حاجة ُب سهمو معٌْب ترتبط ِب
: يقسم اْلمس نصفيحيث ال نيب بعد دمحم )ص( كال إماـ ظاىر  ،بياف للذين يستحقوف ا٣بمس

كما كاف  فهو للرسوؿ كما   ،سهم  كسهم لرسولو كسهم لذكم القرىب ،منها ثبلثة أسهم األوؿ
فإف كجد  ،كاف للرسوؿ فهو لقرابتو ككٕب القرابة بعد النيب )ص( اإلماـ ا٤بعٌْب القائم مقاـ النيب

كأٮبها الدعوة إٔب اإلسبلـ ككل مشركع يرضي هللا  ،أعطي لو كإاٌل كجب إنفاقو ُب ا٤بصاّب الدينية
: فهو ثبلثة أسهم  أما الصنف الثاين ،كرسولو كينفع الناس كينهض ِبجملتمع حضاراين كأخبلقيان 

خاصة ألف هللا حرـٌ سهم أليتاـ آؿ ٧بٌمد )ص( كسهم ٤بساكينهم كسهم ألبناء السبيل منهم  ،أيضان 
يتسع لكل مسلم من األصناؼ ىاِشيان أك وقاؿ آخروف  ،على آؿ ٧بٌمد الصدقة فعوضها ِب٣بمس

 .غّب ىاِشي
) ُتْم اِبّللَِّ متثلوا أمره اعلموا أف ىذا ىو حكم هللا ُب الغنائم فاإف كنتم آمنتم ِب ف )ِإْف ُكنُتْم آَمنػْ

كفٌرؽ هللا سبحانو بْب الكفر كاإلٲباف  )يَػْوـَ اْلُفْرقَاِف(دمحم )ص(  َا()َوَما َأنَزْلَنا َعَلى َعْبدِ بطاعتو 
 )يَػْوـَ اْلتَػَقى اجْلَْمَعاِف(إبعبلء كلمة اإلسبلـ على الٌشرؾ يـو بدر ألف هللا فٌرؽ بْب ا٢بق كالباطل 
ُك ِّ َشْيٍء )َواّللَُّ َعَلى  يـو إلتقى جند الرٞبن ٔبند الشيطاف كدارت دائرة السوء على ا٤بشركْب 

﴿َكْم ِمْن ِرَئٍة َقِليَلٍة فهو قادر على نصركم مع قلتكم كضعفكم كىم على كثرهتم كقوهتم  َقِديٌر(
ُ َمَع الصَّاِبرِيَن﴾  ٝبع مسكْب )املساكي(  -ٔ: رائدة   ِْٗالبقرة/َغَلَبْت ِرَئًة َكِثُيًَة ِبِِْذِف اّللَِّ َواّللَّ

)إبن كىو الذم ال شيء لديو كىو أشدُّ حالة من الفقّب  ،كىو الذم سٌكن الضٌر كالفقر حركتو
اليتيم من مات أبواه قبل أف )اليتامى( نقطع عن أىلو كمالو اا٤بسافر الغريب اتاج الذم السبي ( 

 قرابة الٌرسوؿ )ص( .)ذوي القرَب( يبلغ كىو ٧بتاج 
 ،بلة ِبلزكاة ألٮبٌيتها ا٤بتبادلة: قرف القرآف الكرٙب دائمان الصى  اْلمس من الزّكاة ؟ اجلواب  -ٕ
ٍاةه(  عتباركِب ،قَباف العبادات ِب٤بعامبلتكال كما ٓت غرر الزٌكاة مفهوـه عاـ فيكوف )ًلكيلًٌ شىٍيءو زىكى

كلسعة مدلوؿ  ،ككٌرر القرآف ذكر الزٌكاة بينما ذكر ا٣بمس مرة كاحدة ُب ىذه اآلية فقط، المم
الزٌكاة  عتبارِب ،الزٌكاة فيكوف ا٣بمس أحد مفاىيم الزٌكاةالزكاة فيدخل مفهـو ا٣بمس مع مفهـو 
ذكرت كلٌّ ى  ىناؾ عبلقة بي الغنيمة والغرامة ؟  -ٖتزٌكي ا٤باؿ كتنٌميو كتطهره كتبارؾ فيو . 

فكما أٌف الغرامة معناىا كاسع لكٌل خّب يقع  ،من )غنيمة( ك)غرامة( ست مرٌات ُب القرآف الكرٙب
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ال تقتصر على خسائر ا٢برب كذل  مفهـو الغنيمة ال ينحصر  ،كمشٌقة عند اإلنساف بدكف عناء
٩بٌا يدؿُّ على عمومية لفظ الغنيمة ُب  ،ُب مكاسب ا٢برب بل ١بميع ا٤بكاسب لسعة معُب الغنيمة

كإف نزلت ُب خصوص الٌسبب ُب حرب بدر كلكن أريد ٥با عمـو ا٤بعُب . كقد إستخدـ  ،اللغة
 : وٓت الديث ،ٗٔاألنفاؿ/﴾ َرُمُلوا ِمَّا َغِنْمُتْم َحبلاًل طَيِّباً ﴿نائم ا٢برب القرآف لفظ الغنيمة لغّب غ

ُب اآلية  إٌف الغنائم :نستنتج  -ٗ : زايدتو ك٭باؤه . ُغنمو)الر ٍىني ًلمىٍن رىىىنىوي لىوي غيٍنميوي كىعىلىٍيًو غيٍرميوي( 
ة الٌلغوم عاـ كال دليل على ٚبصيص ألٌف معُب الغنيم ،ذات معُب عاـ كاسع يشمل كٌل فائدة كربح

ُب أمر خاص غنائم  نزك٥با يكوف سبب كإف عاـ معُب ذات اآلية ُبالغنيمة كأيضان  اآلية ُب ا٢برب
َا: اآلية ِبختصار  معىن -٘غنائم بدر من مصاديق ىذا ا٤بفهـو .  حرب بدر، فتكوف  َغِنْمُتمْ  )َأٔمَّ

أك ربح ٙبصلوف عليو  أيٌة غنيمة إاٌل أهٌنا تقوؿ إفٌ  ا١بهاد آايت سياؽ ُب جاءت اآلية إفٌ  َشْيٍء( ِمنْ 
.  ٤بستحقيو ٟبسو تعطوا أف فعليكم مكاسب أرِبح أك مكاسب غنائم أك أكاف غنائم حرب سواء
 ما منهم كغّب تقدير غّب على للمسلمْب جاءت بدرو ٠بٌاىا القرآف أنفاالن ألهٌنا الغنائم ُب ىذه -ٙ

.  كتضحية كجهادو كقتاؿ كببلء بعد عناء ٥بم فهي جاءت الغنائم أٌما ناءكع ببلء غّب كمن يتوقعوف
 ا٣بمس حكم بياف على عندان القرآ٘ب الٌدليل تكامل عدـ : اْلمس آية البحث ٓت خبلصة -ٚ

 كالدالئل كا٤بؤٌشرات ،آخر شرعيٌو  بدليلو  يعِب عدـ ثبوتو أيضان ال يشمل ٟبس ا٤بكاسب على أنٌو
 ييرًيٍػبي ى ًإٔبى  مىاٍ  )دىعٍ  عن النيب )ص( كاليقْب بْب الش ٌ  الَبٌدد البحث يصل عندما كلكن ،تدعمو العلمية

) ( ! )ينكشف( يػيٍنجىٍابي  اٍلًفٍكرً  )بًًتٍكرىٍارً  : ٓت غرر المم ،ّْتنبيو ا٣بواطر ص مىٍا الى ييرًيٍػبي ى  الش  ُّ
خُْوٌٍَُْٝ ًَخًَُُّْرُ ؤَْٔلَََ ِٓنٌُْْْ ًٌََُْ ظٌََخػًَظُّْْ ٙوْعََِلْعُْْ كِِ خُِْْٔؼَديِ ًٌََُِْٖ َُِْو١َِِْ  بٌِْ ؤَْٗعُْْ زِدُْؼًًَُْشِ خًَُُّْْٗد ًَىُْْ زِدُْؼًًَُْشِ﴿-ٕٗ

 ﴾َِْٕٔغٌ ػٌَِِْْخَُِّوُ ؤَُْٓخً ًَدَٕ َٓلْؼًٌُٙ َُِْيِِْيَ َْٖٓ ىََِيَ ػَْٖ زَِّْنَصٍ ًََّمَْْد َْٖٓ لََِّ ػَْٖ زَِّْنَصٍ ًَبَِّٕ خَُِّوَ َُ
نْػَيا( )ىذا تصوير ٦بٌسم ٤بعركة بدر الٍب تكشف عن سنة قائمة كدائمة  أم ِإْذ أَنْػُتْم اِبْلُعْدَوِة الد 

ٔبانب الوادم كعلى ساحل الوادم األدٗب القريب إٔب  )اِبْلُعْدَوِة(كقت كنتم اي معشر ا٤بؤمنْب 
كأعداؤكم ا٤بشركوف ٔبانب الوادم على  : األبعد أماْلُقْصَوى  )َوُىْم اِبْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى(ا٤بدينة 

قافلة أبو سفياف الٍب فيها ٘بارة قريش ُب مكاف )َوالرَّْكُب َأْسَفَ  ِمْنُمْم(  الٌساحل األبعد عن ا٤بدينة
لو خرجتم أنتم أيها ا٤بسلموف منذ البداية  )َوَلْو تَػَواَعدُت ْ الْختَػَلْفُتْم ٓت اْلِميَعاِد(أسفل من مكانكم 

جتمعتم ٗبثل ىذه الٌدقة كالٌضبط اما  ،ا٤بشركْب متواعدين معهم على ذل  ُب كقتو معٌْب  إٔب قتاؿ
لو علمتم أبهنم  ،نتصار ا٤بسلمْب ُب بدر مٌهدىا هللا ٥بمكىذه بعض األسباب ال ،ُب ا٤بكاف كالٌزماف
 تعأب أف ينزؿ  ككاف من تدبّب هللا ،ختلفتم ُب ا٤بيعاد كٓب تذىبوا إٔب القتاؿ خوفان منهمأكثر منكم ال

كلو رأل ا٤بسلموف أعدادىم رأم العْب ٥با بوىم  ،كلُّ طرؼ ُب موقعو دكف أف يعلم ٗبوقع اآلخر
كلكن ٝبع بينكم على غّب ميعاد  )َوَلِمْن لِيَػْقِضَي اّللَُّ َأْمرًا َكاَف َمْفُعواًل( ،كيئسوا من الظفر هبم

فكاف  ،)َأْمرًا َكاَف َمْفُعواًل(كإذالؿ الشرؾ كأىلو  ليقضي هللا ما أراد بقدرتو من إعزاز اإلسبلـ كأىلو
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كىو أف ٙبدث ا٤بواجهة كينتصر ا٤بؤمنوف )رغم ضعفهم( كينهـز  ،أمران متحققان كاقعان كمقضيان عنده
ا٤بشركوف )رغم زايدة قٌوهتم كعٌدهتم( ليكوف ذل  بينة ظاىرة على أحٌقية ا٢بق كبطبلف الباطل 

وىذا يدؿ  ،كيهدم من يهدم عن بينة كاضحة ،ينة من غّب شبهةفيضٌل من يضلُّ بعدىا عن ب
كىو الذم يدير ا٤بعركة بقدرتو ا٣بارقة للعادة ليزداد  ،أف هللا ىو الذي كاف ٘مطط ملستقب  اإلسبلـ

الذين آمنوا إٲباانن مع إٲباهنم حٌٌب يتمٌحص اإلنساف فّبل يد هللا سبحانو من كراء األحداث ! 
: من كفر فعرٌب عن الكفر  مبن ىلكا٤براد  َلَك َعْن بَػيَِّنٍة َوَٗمَْيا َمْن َحيَّ َعْن بَػيَِّنٍة()لِيَػْهِلَك َمْن ىَ 

)َعْن : ٗبن آمن كعرٌب عن اإلٲباف ِب٢بياة أم إٌف هللا نصر أكلياءه ليكوف ذل   ومبن حيّ ِب٤بوت 
 أعداءىم ليكوف كقهر هللا ،عن حجة قاطعة على أىل الكفر مع الوضوح أبف هللا ضدىمبَػيَِّنٍة( 
عن حجة قاطعة ألىل اإلٲباف مع كامل الوضوح أبف هللا معهم كىو الذم نصرىم  )َعْن بَػيَِّنٍة(ذل  

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَ ﴿ستمرار كقولو كىكذا إهنا سنة رٌِبنية فٌعالة ِب / ﴾وََكاَف َحّقًا َعَليػْ  ،ْٕالرـك
٠بيع ألقواؿ العباد كإستغاثتهم  )َوِإفَّ اّللََّ َلَسِميٌع َعِليٌم(، َْ/ا٢بج﴿َولََينُصَرفَّ اّللَُّ َمْن يَنُصُرُه﴾

:تثبت اآلية أٌف ٥بذا الٌدين اإلسبلمي رِبٌن ٰبميو كىو ينصر أصحابو ا٤بؤمنْب رائدةعليم أبحوا٥بم. 
،كلو كاف األمر ضمن األسباب سبيلو كصربكا كثبتوامٌب صدقوا اإلٲباف كأخلصوا  كجاىدكا ُب 

نتصار نتصر ا٤بسلموف ىذا االايعية كضمن القول ا٤باٌدية الظاىرة ما ىيـز ا٤بشركوف كال الطب
العظيم.كىكذا أصبحت غزكة بدر الفرقاف بْب ا٤بؤمنْب كالكافرين، فهي ليست حداثن مٌر ِبلتأريخ 

ب هللا نتصر حز ا، كىكذا نتصار مٌب توٌفرت ظركفها ُب كٌل زماف كمكافكٓب يعد، كإ٭ٌبا تعاد سٌنة اال
 على إسرائيل كحٌطم أسطورة ا١بيش الذم ال يقهر!ََِٔالٌلبنا٘ب سنة

 ﴾َّٖ خَُِّوَ َََِّْٔ بَِّٗوُ ػٌَِِْْ زٍَِخضِ خًًَُُُِّٝبٌِْ ٌَُُِّّيُْْ خَُِّوُ كِِ َٓنَدِٓيَ هًَِِْٚ ًٌََُْ ؤَََخًَيُْْ ًَؽِريخً َُلَِِْٙعُْْ ًََُعَنَدَِػْعُْْ كِِ خَُِْٕٓ ًٌََُِ﴿ - ٖٗ
إذكر اي دمحم كليذكر ا٤بؤمنوف مع  حْب أراؾ هللا ُب ا٤بناـ )كرؤاي األنبياء كحي( أعداءؾ قلة ال قٌوة 

فأخربت هبا أصحاب  حٌب قويت نفوسهم كتشجعوا على حرهبم  ،٥بم كال كزف ! )ىذا قبل ا٢برب(
كانوا عليو ُب الواقع ٍب ذكرهتم كلو أراؾ رب  عدكؾ كثّبان على ما   )َوَلْو َأرَاَكُهْم َكِثُيًا َلَفِشْلُتْم(

كأنظر إٔب  ،للمؤمنْب ١بىنبي أصحاب  كخافوا كٓب يقدركا على ا٢برب كألعقب ذل  الفشل كا٣بسراف
٧باسن القرآف فإنو ٓب يسند الفشل إٔب الرسوؿ )ص( ألنو ال يصدر منو ما يؤدم إٔب الفشل بل 

هنارت عزٲبتكم أنتم أيها ع نفسي أم الكالفشل : ضعف معنوم مع فز  ،١بىبنتم)َلَفِشْلُتْم( قاؿ 
 )َوَلِمنَّ اّللََّ َسلََّم(ختلفتم بْب الثبات كالفرار اكتفرقت آراءكم ك  )َوَلتَػَناَزْعُتْم ٓت اأَلْمِر(األصحاب 

)ِإنَُّو َعِليٌم ِبَذاِت أم أنعم هللا عليكم ِبلسبلمة من الفشل كالتنازع كتفتيت الصفوؼ إبراءهتم قليبلن 
ي  ،عليم ٗبا ُب القلوب فيعلم ما يقٌوم القلوب كما يضعفها ِر(الص ُدو  فهو مقلًٌبي القلوب كيغّبًٌ

األحواؿ من حاؿو إٔب حاؿ من الشجاعة إٔب ا٣بوؼ كِبلعكس ككاف ىذا تدبّب من تدبّب هللا 
ٍ  لنيب )ص(عن ا )ٓت َمَناِمَك( رائدة.  ٓالسجدة/﴾ يَُدبُِّر اأَلْمَر ِمْن السََّماِء ِإىَل اأَلْرضِ ﴿ : )الرٍُّؤايى
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كىالرٍُّؤايىٍ ٩ب ٍا ٰبيىدًٌثي هًبىٍا الر جيلي  ،كىالرٍُّؤايىٍ ًمٍن ٙبىٍزًٍيًن الش ٍيطىٍافً  ،ثىبلىثه : فىالرٍُّؤايىٍ الص ٍا٢ًبىةي بيٍشرىل ًمنى هللاً 
نْػَيا ﴾ كُب قولو  ُُٗ /ُٔالبحار نػىٍفسىوي( : ُب اآلية  وعنو )ص( ،ْٔيونس/﴿َْلُْم اْلُبْشَرى ٓت اْلََياِة الد 

ري هًبىٍا ُبٍ دينٍػيىٍاهي( ٍا اٍلميٍؤًمني فػييػيبىشًٌ : )ريٍؤايىٍ الص ٍا٢بًًٍْبى  وعنو )ص( ،ُٕٕ/ُٔالبحار )ىىيى الرٍُّؤايىٍ الص ٍا٢ًبىةي يػىرىٍاىى
 .ُٕٕ/ُٔالبحاركىًىيى جيٍزءه ًمٍن أىٍجزىٍاًء النػُّبػيو ًة(  ،ًبشىٍارىةه ًمنى هللاً 

 ًَدَٕ َٓلْؼًٌُٙ ًَبََُِ خَُِّوِ ًَبٌِْ ٌٌُُُُِّّٔىُْْ بٌِْ خُْعَوَْْعُْْ كِِ ؤَػُْْنٌُِْْ هًَِِْٚ ًَُّوٌَُُِِِّْْ كِِ ؤَػُْْنِيِْْ َُِْو١َِِْ خَُِّوُ ؤَُْٓخً﴿ - ٗٗ
 ﴾ظُُْـَغُ خٌَُُُٕٓ

ُتْم ٓت َأْعُيِنمُ )كإذكركا اي مؤمنْب  ىذه الرؤية ِبليقظة ال ِب٤بناـ  ْم َقِليبًل(َوِإْذ يُرِيُمُموُىْم ِإْذ اْلتَػَقيػْ
حْب إلتقيتم ُب معركة بدر فقلل هللا عدككم ُب أعينكم )عند اللقاء( لتزداد  بعكس اآلية السابقة أم

كقللكم ُب أعْب عدككم )ُب أٌكؿ ا٤بعركة( َويُػَقلُِّلُمْم ٓت َأْعُيِنِهْم( ) ،جرأتكم عليهم كليشٌد من عزمكم
نقلبت ا٤بوازين كتغٌّبت ا٤بعادالت بقدرة التحم القتاؿ افلما  ،يتأىبوا لقتالكمحٌب ال يستعدكا ك 

كٌثر هللا ا٤بؤمنْب ُب أعْب الكٌفار فبهتوا كىابوا كضعفت شوكتهم   ،ُٔاألنعاـ/﴿اْلَقاِىُر رَػْوَؽ ِعَباِدِه﴾ 
در كلطفة كىذه من آايت هللا اإلعجازية ُب ب ،كشاىدكا ما ٓب يكن ُب ا٢بسباف ،فكانت ا٥بزٲبة

 ،ِب٤بؤمنْب كإف يد هللا ىي الٍب ٚبطط كىي الٍب تدبر كتقٌدر كٚبٌطط كتدير ا٤بعركة كا٤بسلموف أسباب
﴾ ِإفَّ َرّبِّ َلِطيٌف ِلَما َيَشاءُ ﴿كهللا مسبب األسباب الٍب يصنعها اإلنساف بعوف هللا سبحانو 

 ،هللا ىذه ا٣بطة فجرٌأ ا٤بؤمنْب على الكافرينفعل  )لِيَػْقِضَي اّللَُّ َأْمرًا َكاَف َمْفُعواًل( ،ََُيوسف/
كحٌفز الكافرين على ا٤بؤمنْب لتقع ا٢برب كينصر هللا جنده كيهـز الباطل كحزبو ليتحقق أمره مهمه  

 ،َْالتوبة/﴾ َوَجَعَ  َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا الس ْفَلى وََكِلَمُة اّللَِّ ِىَي اْلُعْلَيا﴿كاف مقضيان عنده سبحانو 
أم مصّب األمور كٌلها إٔب هللا يدبٌرىا حسب ا٢بكمة كا٤بصلحة كقولو  ِإىَل اّللَِّ تُػْرَجُع األُُموُر()وَ 

/﴿ّلِلَِّ اأَلْمُر ِمْن قَػْبُ  َوِمْن بَػْعُد﴾  ﴿لَْيَس َلَك  ،ُْالرعد/﴿َواّللَُّ َٗمُْمُم ال ُمَعقَِّب ِلُْمِمِو﴾ ، ْالرـك
  .ُِٖآؿ عمراف/ِمْن اأَلْمِر َشْيٌء﴾ 

ألف التعليل هبا ُب اآلية األكٔب )ُب ا٤بناـ( كقبل  )لِيَػْقِضَي اّللَُّ َأْمرًا َكاَف َمْفُعواًل(: كإ٭با كرر رائدة
أما التعليل هبا  ،ا٤بعركة كاف للجمع بْب ا٤بسلمْب كا٤بشركْب من أجل التحفيز للقتاؿ من غّب ميعاد

كىم على أرض الواقع كعند اللقاء إلظهار  ،ُب ىذه اآلية فقد جاء لتقليل كل فريق ُب عْب صاحبو
بًٌريكيفى  ،ٔاألنفاؿ/تَػبَػيََّ﴾  َما بَػْعدَ  اْلَقِّ  ٓت  ﴿ُٖمَاِدُلوَنكَ ا٢بق بوضوح للطٌرفْب كقولو  بًٌري اٍلميدى كىكذا )ييدى

كٙبققت غاية  ،كىاٍلقىضىٍاءي يىٍضحى ي !( كىكذا حصل تدبّب هللا ما أغرل الفريقْب ٖبوض ا٤بعركة
كال ينفذ شيء ُب الوجود إالٌ ما قضاه كقٌدره كدبٌره  ،ّب اإل٥بي ككقع األمر الذم جرل بو قضاؤهالتدب

ُ َرب  اْلَعاَلِمَي﴾ سبحانو   . ِٗالتكوير/﴿َوَما َتَشاُءوَف ِإالَّ َأْف َيَشاَء اّللَّ
 ﴾ًُُخ خَُِّوَ ًَؽِريخً َُؼٌََُِّْْ ظُلِِْمٌََُّٕد ؤَُّّيَد خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ بٌَِخ َُوِْعُْْ كِحَصً كَدؼْسُعٌُخ ًَخًٌُْ﴿ - ٘ٗ

ا ال ًذينى آمىنيوا ًإذىا لىًقيتيٍم ٝباعة ِبغية  املعىنىذه اآلية إرشاد ُب طريق ا١بهاد ُب سبيل هللا .  : ايى أىيػُّهى
لقتا٥بم كالتنهزموا فمن أىم أسباب الٌنصر ُب ا٤بعركة الثبات  )رَاثْػبُػُتوا(تسعى ُب األرض فسادان 

 ،ُٖٔآؿ عمراف/﴾ َوِإْف َتْصِبُوا َوتَػتػَُّقوا رَِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ األُُمورِ ﴿لصرب كعدـ اليأس كقولو كا
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نػ ٍوا ًلقىاءى اٍلعىديكًٌ فىًإذىا لىًقيتيميوىيٍم فىإٍصربيكيا( ٓت الديثفأثبت الفريقْب أغلبهما !  ركح  : )الى تػىتىمى
َنا َصْبًا َوثَػبِّْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَا َعَلى اْلَقْوـِ اْلَماِررِينَ  قَاُلوا رَبػََّنا﴿كقولو  ،ُّٓ/ّالبياف ﴾ َأْررِْغ َعَليػْ
كذكر هللا كثّبان عند لقاء األعداء فهو توجيو دائم  )َواذُْكُروا اّللََّ َكِثُيًا َلَعلَُّمْم تُػْفِلُحوَف( ،َِٓالبقرة/
وجو هللا ال للغنيمة أك السمعة اد خالصان لكذكر ِبلقلوب كاأللسن ٯبب أف يكوف ا١به ،للمؤمن

كثركا من ذكر هللا بفنوف الدعوات كٔبميع األصوات كاللغات كُب ٝبيع ا٢باالت ذكران مرتبطان ا ك 
كالذكر ٦بالسة ابوب كلٌذة  ،بشأف ا١بهاد كأٌف الٌنصر من عند هللا كليس فقط ِبألسباب ا٤باٌدية

كال تفضلوا على ذكر هللا شيئان فا يقوؿ  ،ِٖالرعد/﴾ َمِئن  اْلُقُلوبُ َأال ِبذِْكِر اّللَِّ َتطْ ﴿اٌبْب 
يىٍاةي ٓت غرر المم ،ُِٓالبقرة/﴿رَاذُْكُروين َأذُْكرُْكْم﴾  ،ْٓالعنكبوت/﴿َوَلذِْكُر اّللَِّ َأْكبَػُر﴾  : )الذًٌٍكري حى

 النػُّفيويًس( كىصىبلىحي  ،كىجىبلىءي الصُّديكيرً  ،كىنػيويري اٍلعيقيويؿً  ،اٍلقيليويبً 
: إٔب أف النصر ُب القتاؿ كا١بهاد ال يتحقق إاٌل مع النية السليمة كالغاية النبيلة وٓت اآلية داللة
ىم كأٌف كأٌف هللا انصر ا٤بؤمنْب كموال -ٔ: رائدةكليس ِبألشكاؿ كا٤بظاىر.  ،كالوسيلة الشريفة

إحدل ا٢بسنيْب إٌما الٌنصر على العدك كأف مآؿ أمر ا٤بؤمنْب ُب قتا٥بم إٔب  ،الكافرين ال مؤب ٥بم
نتقاؿ بشرؼ الشهادة إٔب رٞبة كإٌما القتل ُب سبيل هللا كاال ،كرفع راية اإلسبلـ كبناء الٌدكلة الكرٲبة

 )رَاثْػبُػُتوا(: الثبات ذكرت اآلية سببي للّنصر -ٕهللا تعأب ك٦باكرة ا٤بقرٌبْب من أكليائو. 
كذكرت عوامل الٌنصر ا٢بقيقية  )َواذُْكُروا اّللََّ َكِثُيًا(يو أشار نقطاع إليو، كإلكاإلخبلص  كاال

 ،ك٘بٌنب الٌنزاع كالشقاؽ كالٌصرب على تكاليف ا٤بعركة ،األخرل ُب اآلايت التالية كطاعة هللا كالٌرسوؿ
ٍلًقًو ًذٍكري : )ًمٍن أىشىد  مىٍا فػىرىضى هللاي عىلى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(كا٢بذر من البطر كالرائء كالبغي .  ى خى

ًثيػٍرىان  مىٍا أىحىل  كىحىر ـى  ،ال أعِب سبحاف هللا كا٢بمد  ... كإف كاف منو ،هللًا كى فىًإٍف   ،كىلىًكٍن ًذٍكري هللًا ًعٍندى
ٍا(  ٍافى مىٍعًصيىةن تػىرىكىهى ٍافى طىٍاعىةن عىًملى هًبىا، كىًإٍف كى  .ُُّ/ّتفسّب النوركى

 ﴾ٌَُُٔوُ ًَٙ ظَنَدَِػٌُخ كَعَلٌَُِْٙخ ًَظٍَْىَرَ َحِيٌُُْْ ًَخْٜسًُُِخ بَِّٕ خَُِّوَ َٓغَ خَُّٝدزًََُِِّٖؤ٤َِْؼٌُخ خَُِّوَ ًَََ﴿ - ٙٗ
كال  ،ُب ٝبيع أقوالكم كأفعالكم ُب سركم كجهركم ُب حربكم كسلمكم)َوَأِطيُعوا اّللََّ َوَرُسوَلُو( 

: ٓت غرر المم ،لسياسية كالعسكريةٚبالفوا أمرٮبا ُب شيء ُب كٌل األحواؿ كخاصة ُب األكامر ا
ٍادو( ٍادو كىصىبلىحي كيلًٌ فىسى : )أىٍكًرـٍ نػىٍفسى ى مىٍا أىعىاٍنػىٍت ى عىلىى طىٍاعىًة أيضاً و ريو  ،)طىٍاعىةي هللًا ًمٍفتىاٍحي كيلًٌ سىدى

تختلف قلوبكم كال ٚبتلفوا ف ،كال تنازعوا تنازعان يكره بعضكم بعضان  )َوال تَػَناَزُعوا رَػتَػْفَشُلوا(هللًا( 
كتذىب قوتكم  )َوَتْذَىَب ِرُٗمُمْم(فتضعفوا ك٘ببنوا عن لقاء عدككم  )رَػتَػْفَشُلوا(كتتخلخل نياتكم 

ختبلؼ اآلراء ٱبل ِبلوحدة كيوىن القوة كيضعف اإلرادة اكىيبتكم كعزتكم ككرامتكم كدكلتكم فإف 
دائد ا٢برب كأىوا٥با فا مع الصابرين ٲبدىم كإصربكا على ش )َواْصِبُوا ِإفَّ اّللََّ َمَع الصَّاِبرِيَن(

( كبذكر هللا كثّبان تناؿ ا٤بطالب: ٓت غرر الممبتأييده كبنصره  كمن كاف هللا  ،)ًِبلص رٍبً تيٍدرىؾي الر غاًئبي



 072العاشر                              /اجلزء  ٘ٚ/ مدنية/ عدد آَيهتا  ٛ/ سورة االنفاؿ َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر  
 

كٯبٌدد عزٲبتهم حْب تضعف  ،إ٭ٌبا ٲبٌدىم هللا تعأب حْب ينفذ زادىم ،معينان لو فبل يغلبو غالب
نطلق نيب اإلسبلـ من اك  ،علينا اف نبدأ كما بدأ اإلسبلـ من ٝبع الشمل -ٔ:  ةرائد. إرادهتم

كإاٌل فبل كزف للمسلمْب كإف كانوا مليار  ،ا٤بؤاخاة بْب ا٤بسلمْب كمن ىنا ٯبب أف نبدأ كننطلق
علينا أف  ،أىٍضيىقٍ  مىٍن ضىٍاؽى عىلىٍيًو ا٢بٍىقُّ فىا١بٍىٍوري عىلىٍيوً كنصف ا٤بليار مسلم كلكٌنهم غثاء كغثاء السيل! 

﴿َوال َتُمونُوا َكالَِّذيَن تَػَفرَُّقوا  -ٕ ،ختبلؼ اآلراء ال ييفسد الود كال يقطع الصلةانعتمد أف 
:  عن النيب )ص( ،َُٓآؿ عمراف/َواْختَػَلُفوا ِمْن بَػْعِد َما َجاَءُىْم اْلبَػيَِّناُت َوُأْولَِئَك َْلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾ 

اٍ ٍختػىلىفىٍت أي اً )مىٍا  ٍا عىلىٍى أىٍىًل حىقًٌهى ا ًإال  ظىهىرى أىٍىلي ِبىًٍطًلهى امإب ا٤بفيد  !(، إاٌل ما شاء هللام ةه بػىٍعدى نىًبيًٌهى
الطٌاعة الواعية  كرسولو أم الٌتمٌس  ِبلكتاب  -أ: ذكرت اآلية سببي للّنصر -ٖ. ُّٖص

لتخاصم كالتكاره فإهٌنا تؤدم إٔب كالتنازع كا االختبلؼك٘بٌنب  -بكالسٌنة )كالعَبة الصحيحة( 
ستعّبت اآلية عن القوة ا )َوَتْذَىَب ِرُٗمُمْم( -ٗالفشل كخيبة األمل كإٔب ا٢برماف كا٣بسراف. 

كحركة الرٌيح توصل  ،كالغلبة ِبلريح كا٥بواء ا٤بتحٌرؾ الشديد الذم يهٌيج البحار كيقتلع األشجار
 ُب ذل  العصر.  السفن إٔب مقاصدىا فقد كانت تضرب هبا األمثاؿ

حيث أٌف الثبات ىو الٌصمود  ،ُب ىذه اآلية )َوِإْصِبُوا(ُب اآلية السابقة  (رَاثْػبُػُتوا)الفرؽ بْب  -٘
كثبات القدـ الذم ٲبثل الناحية الظاىرية )ا١بسمية( أٌما الٌصرب فهو أمر معنوم كنفسي ٗبعُب ٚبزين 

 ى .الطٌاقة كٙبٌمل ا٤بشاؽ كضبط الٌنفس ُب سبيل ىدؼ أ٠ب
 ﴾َٔد َّؼٌََُِْٕٔ ُٓم٣ًٌَِْٙ ظٌٌٌَُُٗخ ًَدٍََُِّّٖ وََُـٌُخ ِْٖٓ يَِّدَِىِْْ ز٥ََُخً ًََِجَدءَ خُنَّدِْ ًًًَََُُّّٕٝ ػَْٖ َٔسَِِْ خَُِّوِ ًَخَُِّوُ زِ﴿ - ٚٗ
: الدىشة كالبلمباالة الٍب تعَبم اإلنساف من سوء التعامل مع النعم ُب غّب ما يرضي هللا . البطر
: كالرائء ىو إظهار ا١بميل كإبطاف القبيح كىو من الصفات ا٤بذمومة للنفس كىو أف يعمل رَيءوال

: كال تكونوا كطغاة قريش حْب خرجوا إٔب معركة بدر املعىنا٤برء ما ٰبب أف ٲبدحو عليو الناس، 
نشرب قاؿ أبو جهل ال نرجع حٌب نرد بدران ف ،كىم ُب عتو كتكرب كطلبان للفخر كالثناء من الناس

قاؿ أبو جهل: نريد أف يسمع الناس بشجاعتنا  )َوِرََئَء النَّاِس(فيها ا٣بمور كتعزؼ علينا ا٤بغنيات 
(ُب ا٤بعركة كعظمتنا ُب ا٤بنطقة كٱبضعوا لنا كيثنوا علينا  ككانوا ٲبنعوف  )َوَيُصد وَف َعْن َسِبيِ  اّللَِّ
ْب أهٌنم يستطيعوف الوقوؼ أماـ قوة هللا الناس من معرفة اإلسبلـ كيزرعوف ُب طريقو الشبهات ظان

كهللا عليم بكل ما يعملوف ك٧بيط أبحوا٥بم   )َواّللَُّ مبَا يَػْعَمُلوَف ُمُِيٌط(القادر )اٍلقىاًىري فػىٍوؽى ًعبىاًدًه( 
كلها إحاطة كاملة علمان كقدرة كملكان كإحصاءن لكل ما يعملوف كٯبازيهم عليها ُب الدنيا كاآلخرة 

 .ُب ترتيب ا١بزاء على األعماؿ ٗبقتضى سننو
ٙبٌذر اآلية من الٌرايء كالكربايء كالبطر كالٌزىو كالتظاىر كالتفاخر إعجاِبن  )ِرََئَء النَّاِس( -ٔرائدة : 
ٍءو( عن النيب )ص(ِبلنفس  ٓت هنج  ،َّْ/ِٕالبحار : )ًإف  هللاى الى يػىٍقبىلي عىمىبلن ًفٍيًو ًمثٍػقىٍاؿى ذىر ةو ًمٍن رائى

( خفي . ٙٛغة خطبةالببل ية تنصح ا٤بؤمنْب فبل ٚبرجوا من آلا -ٕ: )ًإٍعلىميويٍا أىف  يىًسيػٍرى الٌرايىًٍء ًشٍرؾه
حٌب ال ٰببط هللا أعمالكم كيطفئ نور  ،دايركم إٔب قتاؿ أعداء الٌدين هبذه الٌنية الدنيوية السيئة
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م انكين جعل كلمة هللا ىي بل أخرجوا لقتا٥ب ،اإلٲباف من قلوبكم كٱبذلكم كما خذؿ أعداءكم
 العليا فقط من دكف أىداؼ دنيوية أخرل بعيدة عن ىذا ا٥بدؼ الٌنبيل .

ََِ َّٔد ظََُخءَضْ خُْلِحَعَدِٕ ٌَََٗٛ ػًََبٌِْ َََِّّٖ َُيُْْ خ٥ََُّْْٙدُٕ ؤَػَْٔدَُيُْْ ًَهَدٍَ ٙ ؿَدُِرَ ٌَُُْْ خٌََُّْْْ ِْٖٓ خُنَّدِْ ًَبِِِّٗ ـَدٌَ ٌَُُْْ كََِ﴿-ٛٗ

 ﴾ػَوِسَْْوِ ًَهَدٍَ بِِِّٗ زَُُِءٌ ِٓنٌُْْْ بِِِّٗ ؤٍَََ َٓد ٙ ظًَََُْٕ بِِِّٗ ؤَوَدفُ خَُِّوَ ًَخَُِّوُ ًًَُِّ٘ خُْؼِوَدذِ
أم قلب ٥بم ا٢بقائق كبٌدؿ ٥بم ا٤بقاييس كغٌّب ا٤بوازين  ،أراىم القبيح ٝبيبلن كالباطل حقان )زَيََّن َْلُْم(
: املعىننبهار كإعجاب . ىواء كالشهوات فنظركا إٔب أعما٥بم الفاسدة ِبكحٌرؾ عليهم األ ،الصحيحة

ذكر أف حٌسن ٥بم الش ٍيطىافي أىٍعمىا٥بىيٍم القبيحة بوسوستو ا٣بادعة كخركجهم ٢برب الرسوؿ )ص( اك 
 النَّاِس( )َوقَاَؿ ال َغاِلَب َلُمْم اْليَػْوـَ ِمنْ كأظهرىا ٥بم بصورة ٝبيلة ظاىرىا يغرُّ كيسرُّ كِبطنها يضر 

)َوِإيّنِ كقاؿ ٥بم ٗبا ألقاه ُب نفوسهم كخىي ل إليهم أهنم ال ييغلبوف لكثرة عددىم كعدهتم كفوؽ ذل  
كقد أكٮبهم  ،كإ٘ب ٦بّبكم كعاصم لكم من عدككم كمعْب كانصر لكم كال أٚبٌلى عنكم َجاٌر َلُمْم(

 ،: رجع ِف َنَمَص َعَلى َعِقبَػْيِو( َنَمصَ )رَػَلمَّا تَػَراَءْت اْلِفئَػَتاهبذه اآلماؿ كالوساكس الكاذبة 
أحجم عن القتاؿ  )َنَمَص َعَلى َعِقبَػْيِو(فلما تبلقى الفريقاف  ،كالنكوص السّب بشكل معاكس

معناه كٌف عن تزيينو ٥بم ك٘بميل الصورة كقلب  ،كرجع إٔب الوراء القهقرل ىارِبن متخليان عن كعوده
)ِإيّنِ َأَرى تربأ منهم كأيس من حا٥بم كىذا مبالغة ُب ا٣بذالف ٥بم  ُمْم()َوقَاَؿ ِإيّنِ َبِريٌء ِمنْ ا٢بقائق 

)ِإيّنِ َأَخاُؼ اّللََّ َواّللَُّ َشِديُد أرل ا٤ببلئكة انزلْب لنصرة ا٤بؤمنْب كأنتم ال تركف ذل   َما ال تَػَرْوَف(
ـٍ إ٘ب أخاؼ هللا أف يعذبِب كينتقم مِب كىو  اْلِعَقاِب( )َواّللَُّ َشِديُد  ،ْٕإبراىيم/﴾ ﴿َعزِيٌز ُذو انِتَقا
﴿َوَمْن إٌف الشيطاف ٱبدع أتباعو كمؤيدكه  ،َُِىود/﴾ ِإفَّ َأْخَذُه َألِيٌم َشِديدٌ ﴿كقولو   اْلِعَقاِب(

 ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌف ِإالَّ َمنْ  ﴿ِإفَّ  ،ّٖالنساء/َيُمْن الشَّْيطَاُف َلُو َقرِينًا َرَساَء َقرِينًا﴾ 
 . ِْا٢بجر/اتػَّبَػَعَك ِمْن اْلَغاِويَن﴾ 

أٌما الذين  ،كٱبدع الٌناس الكراىية من طبيعة الشيطاف يشعل الٌنار كيثّب الفًب كينشر -ٔ: رائدة
َوَلْوال َرْضُ  اّللَِّ َعَلْيُمْم َوَرْْحَُتُو التػَّبَػْعُتْم ﴿غَبٌكا بو فإٔب داىية ! كقولو ُب ٞباية ا٤بؤمنْب اغٌرىم ك 
 على قائم كىو هللا ٱباؼ أنٌو الشيطاف يعلن كيف سؤاؿ -ٕ . ّٖالنساء/ ﴾َقِليبلً  ِإالَّ  ْيطَافَ الشَّ 

 بِب على بكربايئو مبتلى كلكٌنو هللا بوجود : يعَبؼ الشيطاف واجلواب ؟! الٌناس بضبلؿ هللا عصياف
ٍافى  ًإبًٍلٍيسى  ًإف  ) : عن إبن عباس ،هللا قضاء كاف كىكذا هللا كبْب بينهم ما كفساد إلغوائهم آدـ  يىٍكًذبي  كى
ثىًل الش ٍيطىاًف ًإٍذ قىاؿى ًلئٍلًٍنسىاًف اٍكفيٍر فػىلىم ا كىفىرى قىاؿى ًإٌ٘بً بىرًمءه كقولو )  هللًا( ًمنى  ا٣بٍىٍوؼى  دىٍعوىاٍهي  ُبٍ  كىمى

 . ِِمع إبراىيم/ ُٔا٢بشر/( ًمٍن ى ًإٌ٘بً أىخىاؼي اَّلل ى رىب  اٍلعىالىًمْبى 
 ﴾خَُِّوَ ػٌَِّّّ لٌٌََِّْْوٌٍُُ خُُْٔنَدكِوٌَُٕ ًَخٍََُِّّٖ كِِ هٌُُِزِيِْْ ٌََُٓٞ ؿََُّ ىَاُٙءِ يِّنُيُْْ ًََْٖٓ َّعًٌََََّْ ػَََِ خَُِّوِ كَةَِّٕ  بٌِْ﴿ - ٜٗ
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حْب قاؿ أىل النفاؽ )كا٤بشككوف كا٤بثبطوف( الذين أظهركا اإلٲباف كأبطنوا الكفر لضعف 
مرض )َوالَِّذيَن ٓت قُػُلوِِبِْم َمَرٌض( ٮبٌية ىذا الٌدين كضركرتو ُب ا٢بياة عتقادىم ِب كٯبهلوف أا

مرير فيها أٌدل إٔب التخٌبط ُب العقيدة  ا٫براؼمعنوم ُب عقو٥بم كنفوسهم كضمائرىم كخلل خطّب ك 
ىشوا إهٌنم د )َغرَّ َىُؤالِء ِدينُػُهْم(ستحقار كيقولوف عنهم ِب ،ف ُب اإلٲباف كتقٌلب ُب ا٤بواقفعكض

حْب رأكا إقداـ القٌلة ا٤بسلمة ا٤بستضعفة على حرب الكثرة الكافرة ا٤بستكربة كٓب يفهموا تفسّبان ٥بذا 
فهم ال يؤمنوف ٗبدد السماء كمنزلة اجملاىد ُب سبيل  ،اإلقداـ إاٌل هتٌور ا٤بسلمْب كغركرىم بعقيدهتم

كالفارؽ بْب   ،ؤمنْب كنظرة الكافرينكىذا ىو الفارؽ الكبّب بْب نظرة ا٤ب ،هللا كفوز الشهيد ِب١بٌنة
فأدخلوا  ،: خدعغرَّ  ،غَب ا٤بسلموف بدينهما )َغرَّ َىُؤالِء ِدينُػُهْم( العآب ا٤باٌدم كالعآب ا٤بعنوم.

أنفسهم فيما ال طاقة ٥بم بو كلوال خداع دينهم ٥بم ٓب يقدموا على ىذه التهلكة الظاىرة الواضحة 
)َوَمْن يَػتَػوَكَّْ  َعَلى اّللَِّ رَِإفَّ اّللََّ قاؿ هللا ُب جواهبم  ،٥بم كال عٌدةكىم شرذمة قليلوف أذالء ال عدد 

عتمدكا على هللا كنسبوا حقيقة التأثّب إليو افٌإٌف ا٤بؤمنْب ٓب ٱبدعهم دينهم بل  َعزِيٌز َحِميٌم(
 .كمن يعتمد على هللا كيثق بعونو ،عتمدكا عليو عن إٲباف كعلماك 

الف ذى هللًا كىفىٍاهي( فإف هللا انصره فهو )ينصر من إستنصره( ليس الٌنصر ِبلكثرة كال ا٣ب)مىٍن تػىوىك لى عىلى 
، كللٌنصر عٌدة عوامل ُِٔآؿ عمراف/﴾ َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اّللَِّ اْلَعزِيٌز اْلَِميمٌ ﴿ِبلقلة فقط 

ةٍ َوَأِعد  ﴿منها ا١بهاد كالتضحية كإعداد العدد ا٤بمكن كالعدة  ﴾ وا َْلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُػوَّ
ٓت غرر  (عىلًيوً  ً تػ وىكُّلٍ ِبى مىٍن كىٌثقى )ٓت غرر المم:  ،أىم العوامل الٌتوٌكل على هللا كمن ،َٔاألنفاؿ/
ًر ثًقىًتًو ًبوً : )المم  ،ستجار بواألف هللا عزيز قادر ال يىذؿ من  (حيٍسني تػىوىكًُّل اٍلعىٍبًد عىلىى هللًا عىلىى قىدى

ىؤالء  )َغرَّ َىُؤالِء ِدينُػُهْم(:  رائدةحكيم ُب أفعالو كصنعو يضع كٌل أمرو موضعو ا٤بناسب لو . 
فهم يركف ظواىر األمور ا٤باٌدية دكف  ،ا٤بشككوف ال يدركوف حقيقة أسباب النصر كأسباب ا٥بزٲبة

عركا ِبلقوة الكامنة ُب دين هللا كدكف أف يش ،أف هتديهم بصّبة العلم كاإلٲباف إٔب بواطنها كحقيقتها
كدكف أف يشعركا أبف هللا ىو الذم ٱبطط كىو الذم يدير ا٤بعركة كينصر  ،كالتوكل عليو سبحانو

ٍا تىٍسبي ي الن ٍاري خىبىثى ا٢بٍىًدٍيًد  عن النيب )ص(دينو كا٤بؤمنْب الصادقْب.  : )اإًلٍسبلىـي يىٍسبي ي الٌرًجىٍاؿى كىمى
٠بح( الى يػىرٍكىبي ًإال   ،: )اإًلٍسبلىـي ذىليويؿه )سهلوعنو )ص(، ٖٕصُج كنز العماؿ خرب  ض ةى(كىالذ ىىبى كىاٍلفً 

  ِْْكنز العماؿ خرب ذىليويالن(!
 ﴾ّنًٌََُُِِْ ظٍََُ بٌِْ َّعٌََكََّ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ خَُْٔٚجٌَِصُ ١َُِّْزٌَُٕ ًُـٌُىَيُْْ ًَؤَيْزَدََىُْْ ًًٌَُهٌُخ ػٍََخذَ خُْمَ﴿ - ٓ٘

كيبقى ا١بسد ُب الٌدنيا كىذا يدؿُّ أٌف قيمة  ،الوفاة كالتوُب أخذ ا٢بق بتمامو كتستعمل لقبض الركح
: التعبّب القرآ٘ب يرسم  املعىنكا٤ببلئكة ىم أعواف مل  ا٤بوت .  ،اإلنساف ككرامتو بركحو قبل جسده

خاطب حالتهم ببدر حْب لو رأيت أيها ا٤ب ،صورة منكرة للذين كفركا ُب مشهد مهْب ٢بالة موهتم
: )مىٍن  عن النيب )ص( ،تقبض مبلئكة العذاب أركاح الكفرة اجملرمْب يبدأ عذاهبم من ٢بظة ا٤بوت

كجواب )لو( ٧بذكؼ للتهويل أم لرأيت أمران  ُِِّْكنز العماؿ خربمىٍاتى فػىقىٍد قىٍامىٍت ًقيىامىتيوي( 
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تضرهبم  )َيْضرِبُوَف ُوُجوَىُهْم َوَأْداَبرَُىْم(كفره فظيعان كشأانن ىائبلن ال يكاد يوصف يردع الكافر عن  
ا٤ببلئكة من أمامهم كخلفهم كعلى كجوىهم كظهورىم للداللة على أف العذاب ُب ٝبيع جهات 

ذكقوا اي معشر الفجرة )َوُذوُقوا َعَذاَب اْلَرِيِق( ا١بسم ٧بيط هبم من كلًٌ انحية كىم ُب ذلٌة كىواف 
 يد .عذاب النار ارؽ الشد

  ﴾ٌَُِيَ زَِٔد هًَََّٓطْ ؤًٌَُِّّْْْ ًَؤََّٕ خَُِّوَ ََُْْٓ زِظٍََّّٚ ُِِْؼَسًِِْ﴿ -ٔ٘
عتداءات ك٘باكز ا٢بدكد كا١بزاء من جنس ذل  العذاب ا٢بريق بسبب ما كسبتم من ا١برائم كاال

(  )َوَأفَّ اّللََّ لَْيَس ِبَظبلَّـٍ ِلْلَعِبيِد(العمل  أم ال ينسب  ،إ٭ٌبا ىي للنسبليست للمبالغة ك )َظبلَـّ
كأف هللا ال يظلم عباده كال يرضى  ،نتفى أصل الظٌلم عنو تعأب بصيغة ا٤ببالغةاالظلم إٔب هللا فقد 
نٍػيىاٍ  ُبٍ  )الظٍُّلمي : عن اإلماـ الباقر )ع(كمن ظلم كرىت أايمو كتنٌغص عيشو  ،بْب عباده الظلم  الدُّ

بل ىم الذين يظلموف أنفسهم ُب ا٤بعاصي كيلقوا أبيديهم إٔب  ُِّ/ٕٓالبحاراآلًخرىًة(  ُبٍ  ظيليمىٍاته 
: )إٌف  عن النيب )ص( ،َْالنساء/﴿ِإفَّ اّللََّ ال َيْظِلُم ِمثْػَقاَؿ َذرَّة﴾ كهللا تعأب منزٌه عن الظلم  ،التهلكة

ٍ حىر ٍمتي الظٍُّلمى عىلىى نػىٍفًسي كىجىعىٍلتيوي هللا تعأب يقوؿ   (بػىيػٍنىكيٍم ٧بيىر مىان فىبلى تىظىالىميوياٍ  ايىٍ ًعبىٍاًدم ًإٌ٘بً
  ُٔصَُا٤براغي
 ﴾ هٌٌَُِّ ًًَُِّ٘ خُْؼِوَدذًًََِؤْذِ آٍِ كُِْػٌََْٕ ًَخٍََُِّّٖ ِْٖٓ هَسِِْيِْْ ًَلًَُُخ زِأَّدضِ خَُِّوِ كَإَوٍََىُْْ خَُِّوُ زٌٍُُِٗزِيِْْ بَِّٕ خَُِّوَ﴿ - ٕ٘

حانو كتعأب ال يكل الٌناس إٔب فلتات عابرة كال إٔب جزاؼ ال إٌف هللا سب ،: كعادة كطريقة َكَدْأبِ 
رَػَلْن َتََِد ِلُسنَِّة اّللَِّ تَػْبِديبًل َوَلْن َتََِد ِلُسنَِّة ﴿ضابط لو كإ٭ٌبا يكلهم إٔب سٌنة اثبتة  ٲبضى هبا قٌدره 

 .  ّْفاطر/﴾ اّللَِّ حَتِْويبلً 
لهم كشبههم بفرعوف الطاغية كقومو كعم : بٌْب سبحانو حاؿ ىؤالء الكفار من قريشاملعىن

كمن تقٌدمهم من األمم ا٤بكذبة كا٤بعاندة   )َوالَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم(عتادكا اكطريقتهم الٍب دأبوا عليها ك 
كاألشياء ا٤بتماثلة تؤدم إٔب  ،كقـو نوح كعاد كٜبود سبقوىم ُب العصياف كالتمرد على هللا كرسولو

()َكَفرُ النتائج ا٤بتماثلة  جحدكا ِبلرسل كالرساالت كٝبيع اآلايت كالدالئل على كجود  وا ِِبََيِت اّللَِّ
أىلكهم بكفرىم كفسادىم فكانت عقوبتهم على قدر جنايتهم ككاف  )رََأَخَذُىْم اّللَُّ ِبُذنُوِِبِْم(هللا 

غالب كال يفلت منو  إٌف هللا ال يغلبو )ِإفَّ اّللََّ َقِويٌّ َشِديُد اْلِعَقاِب(جزاؤىم من نفس أعما٥بم 
هي ٓبٍى يػيٍفًلٍتوي( عن النيب )ص(ىارب  فهو  ّْٗ/ِنور الثقلْب : )ًإف  هللاى لىييٍمًلي لًٍلظ ٍآبًً )ٲبهلو( حىٌب  ًإذىٍا أىخىذى

رُُكْم ﴿٤بن يستحق الشدة  ،ُِالربكج/﴿ِإفَّ َبْطَش رَبَِّك َلَشِديٌد﴾ سبحانو قوم شديد البطش  َوُٗمَذِّ
: ما أصاب ا٤بشركْب يـو بدر من سوء العاقبة ٓب يكن أمران  رائدة.  َّآؿ عمراف/﴾ َسوُ اّللَُّ نَػفْ 

عتادكا استثنائيان مؤقتان بل ىي سٌنة إ٥بية دائمة أخذت آؿ فرعوف كالذين من قبلهم ٘باكزكا ا٢بدكد ك ا
ُ َعزِيٌز ُذو اْنِتَقاـٍ ﴿الظلم فأخذىم هللا ِبلعقوبة بسبب ذنوهبم   . ْاف/آؿ عمر ﴾ َواّللَّ

 ﴾َِّوَ َِْٔٔغٌ ػٌَِِْْ ٌَُِيَ زِإََّٕ خَُِّوَ َُْْ َّيُ ُٓـَُِّْخً ِٗؼَْٔصً ؤَْٗؼََٔيَد ػَََِ هٌٍَّْ لَعََّ ُّـًَُُِّْخ َٓد زِإَٗلُِٕيِْْ ًَؤََّٕ خُ﴿ -ٖ٘
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العذاب الذم أكقعو هللا ِبألمم ا٤بكذًٌبة كأزاؿ عنهم ما ىم فيو من أنواع الٌنعيم بسبب )ذلك( 
مؤمنهم ككافرىم  ،اآلية دعوة عامة مفتوحة للٌناس ٝبيعان  ،كتغيّبىم ما أبنفسهم ٫بو األسوأ ذنوهبم

طائعهم كعاصيهم ُب كٌل زماف كمكاف. ُب ىذه اآلية يكشف القرآف عن سنة أترٱبية حركية 
ُوا َما َِبَنفُ مستمرٌة عامة كقولو  ُ َما ِبَقْوـٍ َحَّتَّ يُػَغُيِّ ذل  العذاب  ،ُُالرعد/ِسِهْم﴾ ﴿ِإفَّ اّللََّ ال يُػَغُيِّ

الذم أصاهبم ليس ِبلصدفة كإ٭با بسبب أف هللا عادؿ ُب حكمو ال يغّب نعمة أنعمها على أحد أك 
ُوا على قـو كال يسلبها كال يبد٥با إاٌل بسبب يستحق ذل  كأنو ال يبدؿ النعمة ِبلنقمة  )َحَّتَّ يُػَغُيِّ

يكا ىم أ َما َِبَنُفِسِهْم( حٌب يبدلوا نعمة هللا كفران  ،كالن مىا أبًىنفيًسًهٍم ٘باه هللا ا٤بنعم ك٘باه الٌنعمحىٌب  يػيغىّبًٌ
يٌع َعِليٌم(كعصياانن فعاقبهم هللا بعد إمهاؿ  كأنو سبحانو ٠بيع ٤با يقولوف عليم ٗبا  )َوَأفَّ اّللََّ مسَِ

ا٤بادية كا٤باؿ ا٤براد ِبلنعمة على عمومها ألهنا جاءت نكرة فتشمل النعم  -ٔرائدة: يفعلوف. 
ٙبدكا ا: كاف للعرب ىيبة كسلطاف حْب جاىدكا ك  مثبلً كا٤بعنوية كالشأف كا١باه كا٤بنصب كالكرامة 

٫برفوا عن منهج هللا كٚباذلوا كتنازعوا كتكاسلوا سقوا كأس ا٤بذلة كا٥بواف أبيدم اكتعاكنوا كلكن ٤با 
دىا صاّب كما ال تكوف أمة صا٢بة لن تكوف أمة فاسدة كقائ ،الطغاة أراذؿ ا٣بلق كتوافو الناس

ٍا تى  عن النيب )ص(فا٢باكم من جنس اكـو  ،كقائدىا فاسد كنز العماؿ !كيوينػيويٍا يػيوىٔب  عىلىٍيكيٍم()كىمى
 .ْٔفصلت/﴿َوَما رَب َك ِبَظبلَّـٍ ِلْلَعِبيِد﴾ كىكذا لكل نتيجة أسباب  ُْٕٗٗخرب
نفسهم ُب ٞبايتها فإذا غٌّبكا الشكر إٔب الكفر ستعدكا ٥با ُب أافالنعمة أفيضت عليهم ٤با  -ٕ

ستعداد كالطاعة إٔب ا٤بعصية كاإلصبلح إٔب اإلفساد كا١بهاد إٔب التثاقل كقد تغّب ما أبنفسهم من اال
كيغّب الرفاه إٔب ضيق كاألماف  ،فإف هللا يغّبىا إٔب نقمة كيغٌّب القوة إٔب ضعف ،ستحقاؽ النعمةال

ًتًو ٖ٘ج الببلغة كتابٓت هنإٔب خوؼ .. كىكذا .  : )لىٍيسى شىٍيءه أىٍدعىى ًإٔبى تػىٍغًيٍّبً نًعىًم هللًا كىتػىٍعًجٍيًل نًٍقمى
ٍيعي دىٍعوىًة اٍلمىٍظليويًمٍْبى كىىيوى لًٍلظا ًلًمٍْبى ًِبٍلًمٍرصىٍاًد( ىذه ا٢بقيقة  -ٖ ،ًمٍن ًإقىٍامىةو عىلىى ظيٍلمو فىًإف  هللاى ٠بًى

ا الكوف كما ٯبرم فيو من أنظمة  ِبإلنساف كعبلقة اإلنساف هبذالكبّبة تكشف عبلقة قدر هللا
رتباط السنن الكونية ِبلسنن اإلنسانية كيتبٌْب كرامة ىذا اإلنساف الكبّبة ُب ميزاف هللا الدقيق. ال
 ٤بصلحة يعلمها هللا امتحاانن كقد يسلب هللا الٌنعمة على كجو ا٤بصلحة ال على كجو العقاب  -ٗ
فهم دائمان على شر  ،بعض الظا٤بْب ٓب يكن تغيّب ُب أنفسهم من خّب إٔب شر : نبلحظسؤاؿ -٘

كمن  ،كيتحٌولوف من خّبو إٔب شرو  ،فهم يتغٌّبكف من سيء إٔب أسوأ:  اجلوابفكيف نفهم اآلية ؟ 
أم  ،كالببلء ِبلٌنعمة كالٌرفاىية أشدُّ من الببلء ِبلشٌدة كا٢باجة ،شرو إٔب خّب، كمن سيء إٔب حسن

ًا نِْعَمًة أَنْػَعَمَها ؿ إٯبايب أك سليب ُب اجملتمع ينبثق عن التحٌوؿ الفكرم كالعقائدم ألفراده ٙبوٌ  )ُمَغُيِّ
ُوا َما َِبَنُفِسِهْم( ٍا  عن اإلماـ الصادؽ )ع( ،َعَلى قَػْوـٍ َحَّتَّ يُػَغُيِّ : )مىٍا أىنٍػعىمى هللاي عىلىى عىٍبدو بًًنٍعمىةو فىسىلىبػىهى

ٍهي حىٌب  ييذٍ  ًل ى اٍلسٌ ًإاي   .ّّٗ/ّٕالبحارلىٍب( ًنبى ذىنٍػبىان يىٍستىًحقُّ ًبذى
د آٍَ كُِْػٌََْٕ ًًٌََُّ ًَدٌُٗخ ًًََؤْذِ آٍِ كُِْػٌََْٕ ًَخٍََُِّّٖ ِْٖٓ هَسِِْيِْْ ًٍََّزٌُخ زِأَّدضِ ََزِّيِْْ كَإَىٌَِْْنَدىُْْ زٌٍُُِٗزِيِْْ ًَؤَؿَُْهْنَ﴿ - ٗ٘

 ﴾ظَدُِِٔنيَ
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 أك ا٤باٌدية اجملتمع نعم تغيّب ُب القانوف ىذا ِرْرَعْوَف( آؿِ  )َكَدْأبِ  ،ِٓفاؿ/مع األن اآلية تكررت
 آؿ طريقة مثل الطٌريقة كىذه اجملتمع ! نصف على زدادكاا إذا أفراده نفوس بتغيّب متعٌلق ا٤بعنوية
يكا مىا أبًىنفيًسًهٍم ٫بو األسوأ فغٌّبان عليهم النٌ  ،قبلهم من الذين كاألمم فرعوف  عم كحٌولناىا إٔب نقمغىّبًٌ

الثا٘ب بياف  كُب االخرة عذاب إستحقاؽ ُب حا٥بم بياف ألنو اراد ِبألكؿذنوهبم  بسبب كأىلكناىم
 فإف ،سنة مستمرة كلتثبيت حقيقة كلتأكيد التوبيخ ككرر ا٤بفهـو لزايدة ،ستحقاقهم لعذاب الدنياا

 فغٌّب هللا نعمتو كا نفوسهم فتغٌّب حا٥بمكحاؿ ا٤بكذبْب ا٢باليْب فغّبٌ  شأف ا٤بكذبْب السابقْب كشأف
ككانوا عربة  )َوَأْغَرقْػَنا آَؿ ِرْرَعْوَف(على قدر ا١بناية  العقوبة فتكوف )رََأْىَلْمَناُىْم ِبُذنُوِِبِْم(عليهم 

كاف  منهج هللا كذ ب من فكلُّ  ظَاِلِمَي( َكانُوا )وَُك ٌّ  للناس كأخسر الناس من كاف عربة للناس
 رَػُهْم ال أَنُفَسُهمْ  َخِسُروا ﴿الَِّذينَ فسو ألنٌو يقودىا للخسراف كىو ٰبسب أنٌو ٰبسن صنعان ! ظا٤بان لن

. ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص)ا٣بٍىٍاًسري مىٍن غىًفلى عىٍن ًإٍصبلىًح اٍلمىعىٍاًد(  : عن النيب )ص( ،ُِاألنعاـ/يُػْؤِمُنوَف﴾ 
 هللا آاتؾ لقد لسليماف فقاؿ إسرائيل بِب من : حكي أٌف سليماف )ع( مٌر ُب موكبو بعابدرائدة 
يػٍره  : رقاؿ لو سليماف )ع( ،عظيمان  ملكان  ٍافي  أيٍعًطيى  ٩ب اٍ  )لىتىٍسًبٍيحىةه ُبٍ صىًحيػٍفىًة ميٍؤًمنو خى  مىاٍ  فىكيلُّ  سيلىٍيمى
ٍافي  أيٍعًطيى   .ُّٔ/ّركح البياف تػىبػٍقىى( كيالت ٍسًبٍيحىةي  يىٍذىىبي  سيلىٍيمى
 ﴾خٍََُِّّٖ ػَدىًَْضَ ِٓنْيُْْ ؼَُّْ َّنو١ٌَُُٕ ػَيًَْىُْْ كِِ ًَُِّ ََُّٓشٍ ًَىُْْ ٙ َّعَّوٌَُٕ ،َُّ خًًََُّخذِّ ػِنًَْ خَُِّوِ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ كَيُْْ ٙ ُّآِْنٌَُٕبَِّٕ َ٘﴿ ٙ٘ - ٘٘

من أكثر ا٤بخلوقات العاقلة كغّب  ،إٌف شٌر ما يدبُّ كٲبشي على كجو األرض على عمـو معناه
لعاقلة، كيلقي ظبلن خاصان حْب يطلق على اآلدميْب مع ظل البهيمة ٍب يصبح ىؤالء اآلدميوف شرُّ ا

الذين أصٌركا على الكفر  )الَِّذيَن َكَفُروا رَػُهْم ال يُػْؤِمُنوَف( ،من البهيمة الٍب تدبُّ على األرض
)الَِّذيَن  يتوقع منهم ا٥بداية كرسخوا فيو فهم ال يؤمنوف أبدان كمن التنفعو ا٥بداية تضرُّه الضبللة كال

ُهْم(  كمن صفات الكافرين نقض العهود الذين عاىدهتم اي دمحم على ااٌل يعينوا ا٤بشركْب َعاَىْدَت ِمنػْ
كىم الذين أعطوه ىذا العهد من تلقاء  ،كمعاىدة على ا٤بسا٤بة كحسن ا١بوار كالعيش ا٤بشَبؾ

أف يستمركا على نقض عهودىم معكم مرة بعد مرة  َمرٍَّة( )ّتَّ يَنُقُضوَف َعْهَدُىْم ٓت ُك ِّ أنفسهم 
هللا ُب نقض العهد كال يتقونكم كال ٰبَبموف معاىدتكم  )َوُىْم ال يَػتػَُّقوَف(كيضمركف الغدر كا٣بيانة 

يكشف ذل  عن الدرؾ األسفل الذم كصلوا إليو  ،كال ٱبشوف أف تقاتلوىم كتظفركا هبم ،معهم
﴿ِإْف ُىْم ِإالَّ َكاألَنْػَعاـِ َبْ  ُىْم َأَض   َسِبيبًل﴾ رهتم فعادكا شر البهائم كقولو فعطٌلو عقو٥بم كلوثوا فط

 : )الى تىًثقىن  ًبعىٍهًد مىٍن ال ًدٍينى لىوي(. ٓت غرر المم ،ْْالفرقاف/
كىم  فكيف ينفي اإلٲباف عنهم  )الَِّذيَن َكَفُروا(بعد  )رَػُهْم ال يُػْؤِمُنوَف(: قولو سؤاؿ  -ٔ: رائدة

اآلية تعِب  ،: ىناؾ كافركف كمعاندكف ككافركف ٧باكركف غّب معاندين اجلوابكافركف ال يؤمنوف؟ 
ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم ﴿ىؤالء ا٤بعاندين أهٌنم شرُّ الٌدكاب إلصرارىم على الكفر كقولو 
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ـْ ََلْ تُنِذْرُىْم ال يُػْؤِمُنوفَ  ُ َعَلى قُػُلوِِبِْم َوَعَلى مَسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصاِرِىْم ِغَشاَوةٌ  َخَتمَ  ،ءأَنَذْرتَػُهْم َأ ﴾ اّللَّ
 مضارعاف فعبلف كٮبا َعْهَدُىْم( يَنُقُضوفَ  )ّتَّ  قولو بعد )َوُىْم ال يَػتػَُّقوَف(جاء قولو  -ٕ.  ٕ-ٔالبقرة/
 كرٙب خلق على مهب ٲبس  قيد كلٌ  من متحللوف أهٌنم إٔب إشارة ُب ىذا ،ستمراراال على للداللة
يربط القرآف قيمة  ،منهم خّب يرجى فبل الٌرذيلة مستنقع ُب ساقطوف فهم كأخبلؽ مبادئ ٥بم كليس
 اإلنساف ألف ،اإلنساف حكم كمن العقل دائرة من نفسو خرجأ فقد كفر ِبلعقل كاإلٲباف فإذا اإلنساف
 لو كاف كإف حٌٌب  ا٤بخلوقات أحطُّ  هللا عند فالكافر : إذف ،الذم يعقل كيفٌكر كيؤمن ىو ا٢بقيقي
ٍافى مينىاًفقان  مىنٍ  )ثىبلثه  : روي . ا٣بلق بْب شأف ـى كىصىل ى كىزىعىمى أىن وي ميٍسًلمه : مىٍن ًإذىا  كين  ًفيًو كى كىًإٍف صىا

ٍافى  (. كىعىدى  كىًإذىاٍ  ،كىذىبى  كىًإذىٍا حىد ثى  ،أيئٍػتيًمنى خى بُّ كقولو )  أىٍخلىفى ، ٖٓاالنفاؿ/( ا٣بٍىائًًنْبى  ًإف  اَّلل ى الى ٰبًي
 . ُٗ/ْنور الثقلْب

 ﴾كَةَِّٓد ظَؽْوَلَنَّيُْْ كِِ خُْمَُْذِ كََُِّٙيْ زِيِْْ َْٖٓ وَِْلَيُْْ َُؼََِّيُْْ ًًٍََََُُّّّٕ﴿ - ٚ٘
يرسم صورة ٦بٌسمة لؤلخذ ا٤برعب كا٥بوؿ ا٤بخيف الذم  ،إنٌو تعبّب عجيب يرفع من مقدرة ا٤بؤمنْب

و ا٥برب منو كالشركد عنو ! فما ِبؿ من ٰبٌل بو ىذا العذاب الٌرىيب ! إهٌنا الضربة يكفي الٌسماع ب
كىكذا اإلسبلـ سلم ٤بن سا٤بو  ،ا٤برٌكعة ا٢با٠بة أيخذ هبا ىؤالء الذين ٛبرنوا على نقض العهد

هم ُب فإف تظفر هبم ُب ا٢برب أك تصادف)رَِإمَّا تَػثْػَقَفنػَُّهْم( : املعىن كحرب شديدة ٤بن حاربو ! 
حتقار فرقهم كأغلظ عليهم ِبلقتل كالتشريد كخذىم ِبلشدة كالقسوة كاال )َرَشّرِْد ِِبِْم(ا٤بعركة 

كا١بفوة كنٌكل هبم تنكيبلن بطريقة يشرد كييفٌرؽي هبم من بعدىم كيطردىم كٲبنعهم من نقض العهد. 
اليهود قومان مشركْب كداعمْب ليس ا٤براد إضرب اليهود من ا٣بلف بل ا٤براد أف كراء  )َمْن َخْلَفُهْم(

عترب الذين يتعاكنوف معهم اتعظ ك ا٥بم كيشدكف أزرىم فإذا ضربت اليهود ضربة قاسية موجعة 
لعٌلهم أم ا٤بشٌردين يتعظوف ٗبا  )َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَف(كأخذىم الرعب كا٣بوؼ على قلوهبم فيتفرقوف 

الٌدنيا كاآلخرة كإجعلهم عربة ٤بن يعترب حٌب  شاىدكا ما لنقض العهد من عاقبة مشؤكمة كخسارة ُب
 -ٔرائدة :  ِا٢بشر/﴿رَاْعَتِبُوا ََي ُأوِل األَْبَصاِر﴾ ال تبقى ٥بم قوة على ٧باربت  فّبتدعوا 

إشارة إٔب أف ا٢برب  كالسر ُب تعبّب )تػىثٍػقىفىنػ هيٍم( بدالن من تظفر هبم ،ٗبعُب تظفر هبم )تَػثْػَقَفنػَُّهْم(
ستئصاالن للمغلوب كإ٭با ىي ُب صميمها إصبلح لو كىداية . أما الذين اتقامان ك ناليست كٌلها 

يغدركف ِبلنيب يستقبلونو مسا٤بْب كيفارقونو ٧باربْب ىؤالء ال ييرجى ٥بم إصبلح كال يتوقع منهم خّب 
إٌف ىذا الٌدين اإلسبلمي البٌد لو من ىيبة كقٌوة كقدرة  -ٕفيجب معاملتهم ِبلقوة القاىرة . 

كالبٌد لو من الٌرعب الذم يزلزؿ الطواغيت اجملرمْب الذين يستعبدكف الٌناس كيضٌلوهنم عن  ،طوةكس
َة اْلُمْفِر ِإنػَُّهْم ال ﴿كبذل  يتمُّ ٙبرير اإلنساف من حكم الٌطواغيت كقولو  ،سبيل هللا رَػَقاتُِلوا أَِئمَّ

 .ُِالتوبة/﴾ َأْٙمَاَف َْلُْم َلَعلَُّهْم يَنتَػُهوفَ 
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 ﴾َّٓد ظَىَدكََّٖ ِْٖٓ هٌٍَّْ وَِْدَٗصً كَدْٗسٍِْ بَُِْْيِْْ ػَََِ ٌََٔخءٍ بَِّٕ خَُِّوَ ٙ ُّمِرُّ خُْىَدجِنِنيًََبِ﴿ - ٛ٘
كإف أحسست كعلمت اي دمحم من قـو معاىدين خيانة للعهد بدالئل )َوِإمَّا ََّتَاَرنَّ ِمْن قَػْوـٍ ِخَيانًَة( 

)رَاْنِبْذ ِإلَْيِهْم ستاران يدبركف من كرائو الغدر كاإلغتياؿ قطعية كأيقنت أهٌنم يٌتخذكف من ىذا العهد 
أم عاملهم ِب٤بثل ُب رد العهد كإنبذه معهم  ،: ألق إليهم عهدىم كألًغورَاْنِبْذ ِإلَْيِهْم  َعَلى َسَواٍء(

ككلُّ خصم قد أخذ  ،كأعلن اإللغاء جهران حٌب يكوف تصرف  معهم كتصرفهم مع  ٗبنزلة سواء
 ،: )اٍلوىفىاءي ألىٍىًل اٍلغىٍدًر غىٍدره ًعٍندى هللاً ٜٕ٘هنج الببلغة حممٓت  ،ذل  فا٢برب خدعة كبعد ،حذره

٩با ال يوجد ُب الكبلـ مثلو على كىاٍلغىٍدري أبىىٍىًل اٍلغىٍدًر كىفىاءه ًعٍندى هللًا( ىذا من معجز ببلغة القرآف 
هدىم كما نبذكا )ألغوا( عهدؾ ن  نبذت )ألغيت( عاليعلموا أعداءؾ  ،ختصاره ككثرة معانيوا

كال تقاتلهم كبين  كبينهم عهد كىم يثقوف ب  فيكوف ذل  خيانة  ،فيكونوا مع  ُب العلم سواء
إٌف هللا  )ِإفَّ اّللََّ ال ٗمُِب  اْْلَائِِنَي(ستباقية ٥بم من خبلؿ إلغاء ا٤بعاىدة اكٯبب توجيو ضربة  ،كغدران 

، فبل ٚبنهم أبف تبدأىم ِبلقتاؿ من غّب إعبلمهم بنقض ال ٰبب مىٍن ليس عنده كفاء كال عهد
اٍنى ى فػىتىكيويفى ًمثٍػلىوي( عن النيب )ص( ،العهد  . ُٕٓ/َُّالبحار: )ال ٚبىيٍن مىٍن خى
كال يسمح للغاية  ،ال يبيح اإلسبلـ الغدر ُب سبيل الظفر كىو ٯباىد ألشرؼ الغاايت -ٔ: رائدة

ستحلت النفس كسيلة خسيسة فبل تصل إٔب غاية اكإذا  ،الٌشريفة أف تستخدـ الوسيلة ا٣بسيسة
كىذا من  ،كليس مسلمان من يربر الوسيلة ا٣بسيسة ِبلغاية النبيلة ،شريفة كال ٲبكن أف ٙبافظ عليها

مىٍن  -ٔ: )ثبلثة ا٤بسلم كالكافر فيهن سواء عن النيب )ص( ،)ِإفَّ اّللََّ ال ٗمُِب  اْْلَائِِنَي(ا٣بيانة 
ٍدتىوي  ٍا اٍلعىٍهدي .  عىٍاىى ٍاًفرىان فىًإ٭ب  ٍافى أىٍك كى ا  -ٕفػىوىؼًٌ ًبعىٍهًدًه ميٍسًلمىان كى نىوي رىًحمه فىًصٍلهى اٍنىٍت بػىيػٍنى ى كىبػىيػٍ كىمىٍن كى

ٍاًفرىان .  ٍافى أىٍك كى ان كى ٍافى أىٍك   -ٖميٍسًلمى ان كى ٍا ًإلىٍيًو ميٍسًلمى ٍاًفرىان كىمىٍن ًإئٍػتىمىنى ى عىٍلى أىمىٍانىةو فىأىدًٌىى  (كى
 )مىٍن أىحىسىنى الىوفىٍاءي، استىحق  اإلٍصًطفىٍاءي(ٓت غرر المم:  ،ِِ/َُا٤براغي
 ﴾ًَٙ َّمَْٕسََّٖ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ َٔسَوٌُخ بَِّٗيُْْ ٙ ُّؼْفًَُِّٕ﴿ - ٜ٘

نا كقدران كأفلتوا كال يظنن ىؤالء الكفار أهنم فاتوان كٚبٌلصوا من قضائ )َوال َٗمَْسََبَّ( ،: أفلتوا َسبَػُقوا
إهنم ٙبت قدرتنا كُب قبضة مشيئتنا بل ىو قادر  )ِإنػَُّهْم ال يُػْعِجُزوَف(من قدرتنا فبل نقدر عليهم 

رَػعَّاٌؿ ِلَما ﴿نتقاـ منهم ُب كلًٌ ٢بظة فبل يعجزه شيء ُب األرض كال ُب السماء كىو على اال
فلو كماؿ القدرة كٝبا٥با كجبل٥با كقولو  ،فبل يعجزه من طلب كاليفوتو من ىرب ،ُٔالربكج/﴾ يُرِيدُ 

ـْ َحِسَب الَِّذيَن يَػْعَمُلوَف السَّيَِّئاِت َأْف َيْسِبُقوَا َساَء َما َٗمُْمُموَف﴾  كالذين كفركا  ،ْالعنكبوت/﴿َأ
كأضعف من أف يعجزكا ا٤بسلمْب كهللا انصرىم، كىذا  ،أضعف من أف يعجزكا هللا حْب يطلبهم

كىو تطمْبه لقلوب ا٤بسلمْب كرفع لطوارؽ ا٣بوؼ  ،كا٤بعجبْب بقوهتم كجربكهتمهتديده إ٥بي للكافرين 
 الٍب تطرقهم.
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 وََُِّٖ ِْٖٓ يًُِٗيِْْ ٙ ظَؼٌََُِْٔٗيًَُْْؤَػًًُِّخ َُيُْْ َٓد خْٔع٥ََؼْعُْْ ِْٖٓ هٌَُّشٍ ًَِْٖٓ َِزَد٢ِ خُْىََِْْ ظُُْىِسٌَُٕ زِوِ ػًًََُّ خَُِّوِ ًَػًًًََُُّْْ ًَآ﴿ - ٓٙ

 ﴾خَُِّوُ َّؼَُِْٔيُْْ ًََٓد ظُنلِوٌُخ ِْٖٓ َِْ٘ءٍ كِِ َٔسَِِْ خَُِّوِ ٌَُّفَّ بٌَُُِْْْْ ًَؤَْٗعُْْ ٙ ظُظٌََُِْٕٔ
ٍة(  : التهيئة اإلعداد  ،ا٣بطاب للذين آمنوا ُب كٌل زمافو كمكاف)َوَأِعد وا َْلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُػوَّ

العلمية  ،ستطعتم من أنواع القوة ا٤بادية كا٤بعنويةا م ٝبيع ماأم ىيئوا لقتاؿ أعدائك ،للمستقبل
 ستعداد فريضة تصاحب فريضةقتصادية .. إْب فإٌف ىذا االكالعسكرية كالتكنولوجية كاألمنية كاال

ستعداد للحرب! كإعداد القوة البلزمة كا٤بمكنة كيسمى ُب ا١بهاد، إذ ال شيء ٲبنع ا٢برب إاٌل اال
نكرة للداللة على العمـو ككلُّ ما يتقٌول بو على  )قُػوَّة(ـ ا٤بسٌلح( كجاءت العصر ا٢بديث )السبل

ٍاًر ًخبػٍرىتًًو(، ف ًر ٘بىٍرًبىًتًو كىًمٍقدى  بذلوا كاملااألعداء كأبيًٌة كسيلةو ٩بكنة فإف )ًقيمىةي كيلًٌ ًاٍمرًئو عىلىى قىدى

)َوِمْن ِراَبِط  ،ٍب تقابل قول أعدائكمكسعكم بتوفّب ٝبيع أدكات القتاؿ ا٤بمكنة كالبلزمة كا٤بتقدمة ال
أٌما اليـو  ،ألهنا كانت آنذاؾ من أعظم مظاىر القوة كخص سبحانو رِبط ا٣بيل بذكر القوة اْْلَْيِ (

ُب ثغور  كا٤براد هبذا الرِبط مرابطة ا١بيش ،فالطائرات كالدِبِبت كالغواصات كأنواع األسلحة ا٤بتطورة
ة الرادعة ككل ما يتم بو حفظ الدكلة اإلسبلمية كالنصر على الببلد كمداخل حدكدىا تل  القو 

 )تُػْرِىُبوَف ِبِو َعُدوَّ اّللَِّ َوَعُدوَُّكْم(ىا ٥با ألف حساب ؤ أعدا أعدائها كىيبتها ُب ا٤بنطقة ٕبيث ٰبسب
كم كأعداء  كٚبيفوف بتل  القوة الرىيبة أعداء هللا ،ضطراب: ترعبوف كىو ا٣بوؼ ا٤بقَبف ِبالتُػْرِىُبوفَ 

كترىبوىم كٯبعل أعداءكم ال يعينوف عدكان آخر عليكم كٯبعلهم يفاكضوف سياسيانقبل التفكّب 
العسكرم للدكلة اإلسبلمية على صورة ٧بققة إللقاء الرعب  كىذا يعِب أف ىذا الرِبط ،العسكرم

و نفس كىذا يعِب أيضان أف اإلعداد للحرب ىو إلرىاب العدك كال ٙبدثو ،كالفزع ُب نفس العدك
كمن ىنا يتبْب أف اإلسبلـ دين سبلـ كسلم كسبلمة كأماف كال  ،ِب٢برب حْب يرل القوة الرادعة

 .فيها مدافعان ال مهاٝبان  يبتدأ ِب٢برب كإ٭با ٯبيء إليها مكرىا يدخل
وة الرادعة ال يكوف حساب ا٤بسلمْب ُب إعداد الق ال تَػْعَلُمونَػُهْم اّللَُّ يَػْعَلُمُهْم( )َوآَخرِيَن ِمْن ُدوهِنِمْ 

ٓب يظهركا لكم اآلف  بل ٯبب أف يعلموا ىناؾ أعداء آخرين من دكهنم ٥بم مقصوران على عدك ظاىر
يتظاىركف ِبإلٲباف من  كىم ُب التعبّب ا٤بعاصر ا٣ببلاي النائمة الذين ،)ال تَػْعَلُمونَػُهْم اّللَُّ يَػْعَلُمُهْم(

عتداء أك ا٤بعارضة ضٌد ا٤بؤمنْب بعد يظهركا ِبالكآخرين من اجملرمْب ا٤بستَبين الذين ٓب  ،ا٤بنافقْب
ما  )اّللَُّ يَػْعَلُمُهْم(أك ألٌم سبب آخر ال تعلموهنم على حقيقتهم  بسبب البعد ا٤بكا٘ب أك الٌزما٘ب

اْلَمِديَنِة َمَرُدوا  َأْى ِ  َوِمنْ ﴿ٰبملوف ُب نفوسهم من حقدو كلـؤ كظلم على كلًٌ مؤمن كمصلح كقولو 
 .َُُالتوبة/﴾ ال تَػْعَلُمُهْم َْمُْن نَػْعَلُمُهمْ  َعَلى النَِّفاؽِ 

ا٤بفاجآت  كىذا يعِب أف يبذؿ ا٤بسلموف كثّبان إلعداد ىذه القوة للعدك الظاىر كا٣بفي كلكل
) ٍادً فإهنا اٍلغىٍفلىةي احذركا )ٓت غرر المم:  .كا٤بخبآت )فىبلى تػىٍغفيٍل فػىلىٍيسى ٗبىٍغفيوؿو عىٍن ى  ا٢بًٍٍس( ًمٍن فىسى
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()وَ  بسخاء كلٌّ حسب طاقتو  دعا القرآف إٔب البذؿ كالعطاء َما تُنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ٓت َسِبيِ  اّللَِّ
 )يُػَوؼَّ ِإلَْيُمْم َوأَنْػُتْم ال ُتْظَلُموَف( كقدرتو ُب دعم ا١بهاد كاجملاىدين كاإلنفاؽ ُب كل كجوه ا٣بّب

كال تنقصوف من  ،اؿ ُب الٌدنيا قبل اآلخرةكيرجع إليكم ِبلتماـ كالكم ،تيعطوف جزاءه كافيان كامبلن 
 -ٔ: رائدة. ْٗالكهف/ َأَحدًا﴾ رَب كَ  َيْظِلمُ  ﴿َوال كضياعو ظلمان لكم نقصانو ذل  األجر شيئان ألف

جاء  ،اليـو اإلرىاب ا٢بديث بينما ،مفهـو اإلرىاب ُب القرآف إلرىاب عدٌك هللا كعدكٌكم )تُػْرِىُبوَف(
كال  كليس ٙبديدان لئلرىاب ،ستخدامو حسبما يريدكفايتاجركف ُب ٙبديد فهم  كال ببل تعريف
اإلسبلـ يهدؼ إٔب جعل كلمة  ُب ا١بهاد -ٕ!  كدافعوا عنو بل ىم أٌسسوا اإلرىاب للقضاء عليو
 تعأب عبودية هللا العبيد إٔب من عبودية كٙبرير اإلنساف ،ككلمة أعدائو ىي السفلى هللا ىي العليا

َنةٌ  مْ َوقَاتُِلوىُ ﴿ كقولو مفهـو  كالشيء َشْيٍء( ِمنْ  تُنِفُقوا )َوَما -ٖ.  ّٗاألنفاؿ/﴾ َحَّتَّ ال َتُموَف ِرتػْ
 ،ا٤بهمة األمنية األخبار كنقل كالَببية كالفكر كالنفس كا٤باؿ ٝبيع األشياء ا٤بادية كا٤بعنوية يشمل كاسع

 : اإلسبلـيقوؿ امللحدوف  -ٗ. من موقعو كبقدره  إنسافو  ككلُّ  ينفع ما ككلُّ  ا٤بهمة النصائح كإنفاؽ

 ،بقتاؿ يبدأ ال فهو مسٌماه، على داللة ٠بواك  السبلـ دين اإلسبلـ : اجلواب ،كالقوة ِبلسيف نتشرا

ُأِذَف ِللَِّذيَن ﴿العدك كليس غاية بذاهتا كقولو  إلرىاب كسيلة كىي ،ىجومية ال دفاعية عنده كا٢برب
َة اْلُمْفرِ ﴿ أٌما قولو ،ّٗا٢بج/﴾ يُػَقاتَػُلوَف َِبَنػَُّهْم ظُِلُموا  َوقَاتُِلوُىمْ ﴿كقولو  ،ُِالتوبة/﴾ رَػَقاتُِلوا َأِئمَّ

َنةٌ  َتُموفَ  ال َحَّتَّ  رفع العقبات أماـ إلقاء ا٢بجة اإل٥بية على  منها كغّبٮبا ا٤بقصود ،ُّٗالبقرة/﴾ ِرتػْ
رِينَ  ﴿ُرُسبلً  الٌناس فإذا  ،ُٓٔالنساء/﴾ الر ُس ِ  بَػْعدَ  ُحجَّةٌ  اّللَِّ  َعَلى ِللنَّاسِ  َيُموفَ  لَئبلَّ  َوُمنِذرِينَ  ُمَبشِّ

 آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػ َها َيَ ﴿ كقولو للحرب ألقيت حجة هللا بوضوح على الٌناس ريفع القتاؿ كال مربٌر

ْلمِ  ٓت  اْدُخُلوا  . َِٖالبقرة/﴾ َكارَّةً  السِّ
 ﴾ػَََِ خَُِّوِ بَِّٗوُ ىٌَُ خَُِّْٕٔغُ خُْؼَُِِْْ ًَبِْٕ ـَنَمٌُخ َُِِِِّْْٕ كَدـْنَكْ َُيَد ًَظًٌََََّْ﴿ - ٔٙ

كالتعبّب عن ا٤بيل إٔب السلم ِب١بنوح تعبّب شفاؼ كلطيف كنظيف )َوِإْف َجَنُحوا ِللسَّْلِم رَاْجَنْح َْلَا( 
: كإف مالوا إٔب الصلح كا٤بهادنة كا٤بفاكضات فمل إليو املعىن .  يلقي ُب ظبللو الرقٌة كالٌرٞبة كاألخٌوة

ألف القصد من القتاؿ دفع ا٤بعتدين  ،كأجبهم إٔب ما طلبوه إف كاف فيو مصلحة كقائم على العدؿ
(كأتديب ا٤بفسدين  فٌوض األمر إٔب هللا ليكوف عوانن ل  على تشخيص ا٤بصلحة  )َوتَػوَكَّْ  َعَلى اّللَِّ

 -ٔ: رائدة السميع ألقوا٥بم العليم بنياهتم .  ُم()ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِليك)مىٍن تػىوىك لى عىلىى هللًا كىفىٍاهي( 
السلم مفهـو عاـ يشمل ترؾ ا٢برب ِب٥بدنة كيشمل الٌصلح بْب ا٤بتحاربْب كيشمل دفع ا١بزية 

إٌف ا٤بنهج ا٢بركي للٌدين اإلسبلمي يواجو الواقع دائمان بوسائل مكافئة كىو  ،كالدخوؿ ِبإلسبلـ
ح ىدؼ ا١بهاد ُب اإلسبلـ ىو العدؿفاآلية  ،منهج حركي مرف كمتْب ككاضح فإذا ٙبقق  ،توضًٌ

كتب اإلماـ علي )ع(  -ٕالعدؿ ِبلسلم فيجنح كٲبيل إليو كإذا ٙبقق العدؿ ِب٢برب فيميل إليو . 
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ان دىعىٍاؾى إًلىٍيًو عىديكُّؾى كىً ًفٍيًو ًرضىٍا فىًإف  ُبٍ ال صٍُّلًح دىعىةه إٔب عاملو مال  األشَب قائبلن )الى تىٍدفػىعىن  صيٍلحى
ًر ًمٍن عىديكًٌؾى بػىٍعدى صيٍلًحوً  ،١ًبينػيويًدؾى كىرىٍاحىةن ًمٍن ٮبييويًم ى كىأىٍمنىان لًًببلىًدؾى  فىًإف   ،كىلىًكٍن ا٢بٍىذىري كىلُّ ا٢بٍىذى

 .ّٓهنج الببلغة، الرسالة اٍلعىديك  ريٗب ىٍا قىٍارىبى لًيػىتػىغىف ٍل(
 ﴾ػٌُىَ كَةَِّٕ لَْٕسَيَ خَُِّوُ ىٌَُ خٍَُُِّ ؤًَََّّىَ زِنَُِْٝهِ ًَزِدُُْٔآِْنِنيًََبِْٕ ًًُُُِّّخ ؤَْٕ َّىًَْ﴿ - ٕٙ

كإف أرادكا ِبلصلح خداع  كخيانت  كالغدر ب  كِب٤بؤمنْب ليغّبكا عليكم ُب ظركؼ أخرل مناسبة 
)ُ َمْن يَػتَػوَكَّْ  َعَلى ﴿وَ فإف هللا يكفي  دفع شٌرىم كىو معين  كأنت ُب أماف هللا  )رَِإفَّ َحْسَبَك اّللَّ
 )ُىَو الَِّذي َأيََّدَؾ بَِنْصرِِه َواِبْلُمْؤِمِنَي(ٍب ذٌكره بنعمو سبحانو عليو  ،ّالطبلؽ/اّللَِّ رَػُهَو َحْسُبو﴾ 

كالٌدليل على كفايتو تعأب إنٌو ىو الذم قٌواؾ كأعان  بنصره كشٌد أزرؾ كسٌخر ل  ما كراء 
كُب عطف  -ٔ:  رائدةِب٤بؤمنْب كأعان  كٓب يعن علي  . كنصرؾ  ،األسباب من خوارؽ العادات

تكرٙب ٥بؤالء ا٤بؤمنْب الذين ألقوا أبنفسهم ُب ساحة القتاؿ كىم  )بَِنْصرِِه(على قولو  )اْلُمْؤِمِنَي(
 َوَما يَػْعَلُم ُجُنوَد رَبَِّك ِإالَّ ُىوَ ﴿ستشهاد ُب سبيل هللا فكانوا جندان من جنود هللا مع  على نٌية اال

كبفضل هللا توحدت قلوب ا٤بؤمنْب لدين هللا فبل تستطيع  ،ُّا٤بدثر/﴾ َوَما ِىَي ِإالَّ ِذْكَرى ِلْلَبَشرِ 
 القوة البشرية أف ٙبققو ُب أم ٦بتمع إنسا٘ب على تل  الصورة الواحدة ا٤بوحدة ا٤بتحدة .

 ﴾ْؼدً َٓد ؤََُّلْطَ زََْْٖ هٌُُِزِيِْْ ًٌَََُِّٖ خَُِّوَ ؤََُّقَ زَْْنَيُْْ بَِّٗوُ ػٌَِّّّ لًٌٌََِْْؤََُّقَ زََْْٖ هٌُُِزِيِْْ ٌَُْ ؤَٗلَوْطَ َٓد كِِ خََِْٕٞ ـَِٔ﴿ - ٖٙ
ٝبعان حقيقيان ليس ِبألشكاؿ كإ٭با  ،: ٝبع بْب قلوبكم على اٌبة كاأللفة )أَلََّف بَػْيَ قُػُلوِبُمْم(

ى ما كاف بينهم ُب العداكة كالبغضاء ٝبع بْب قلوهبم ا٤بتنافرة عل ،ِب٤بضامْب كِبلنفوس كِبلقلوب
فأبد٥بم ِبلعداكة حبان  ،كأصلح نفوسهم بعد أف كانت شبو مستحيلة كتأليف بْب األكس كا٣بزرج

ككاف ٝبع القلوب ا١باىلية مع العصبية من معجزات النيب )ص( ألف أحدىم كاف  ،كِبلتباعد قرِبن 
إلٲباف حٌب قاتل الرجل أِبه كأخاه كعشّبتو فألف هللا بْب قلوهبم ِب ،ييلطم اللطمة فيقاتل عليها
يعًا َما َألَّْفَت بَػْيَ قُػُلوِِبِْم(بسبب إعبلء كلمة هللا  لو أنفقت ُب  )َلْو أَنَفْقَت َما ٓت اأَلْرِض ْجَِ

إصبلح ذات بينهم ما ُب األرض من أمواؿ كخّبات ما قدرت على أتليف قلوهبم ا٤بتنافرة 
نَػُهْم(عضان جتماعها على ٧ببة بعضها باك  كلكنو سبحانو بقدرتو البالغة ٝبع  )َوَلِمنَّ اّللََّ أَلََّف بَػيػْ

﴿َواْعَلُموا َأفَّ اّللََّ بينهم ككفق بْب قلوهبم فإنو عز كجل مال  القلوب يقلبها كيف يشاء كقولو 
ْم ِمْن ِغ ٍّ ِإْخَواًا َعَلى ُسُرٍر َونَػَزْعَنا َما ٓت ُصُدورِىِ ﴿ككقولو  ،ِْاألنفاؿ/َٗمُوُؿ بَػْيَ اْلَمْرِء َوقَػْلِبِو﴾ 

أمره ال يفعل  إف هللا عزيز ال يعجزه شيء كىو غالب على )ِإنَُّو َعزِيٌز َحِميٌم( ،ْٕا٢بجر/﴾ ُمتَػَقابِِليَ 
 شيئان إالٌ عن مصلحة كحكمة. 

َا اْلُمْؤمِ اإلٲباف كالعقيدة كقولو  من أىم األسباب لتأليف القلوب كحدة -ٔ: رائدة ُنوَف ﴿ِإٔمَّ
  ،ٕا٢بجرات/﴿َوَلِمنَّ اّللََّ َحبََّب ِإلَْيُمْم اإِلٙمَاَف َوزَيػََّنُو ٓت قُػُلوِبُمْم﴾ ككقولو  ،َُا٢بجرات/ ِإْخَوة﴾
ُتْم َأْعَداًء رَأَلَّفَ ﴿ كقولو ﴾ َوااً بَػْيَ قُػُلوِبُمْم َرَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِو ِإخْ  َواذُْكُروا نِْعَمَة اّللَِّ َعَلْيُمْم ِإْذ ُكنػْ



 العاشرجلزء /ا ٘ٚ/ مدنية/ عدد آَيهتا  ٛ/ سورة االنفاؿ  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    083
 

يػٍرى  كىالى  للمؤمنْب آتلفو من ا٤بؤمنْب )خّب : عن النيب )ص( ،َُّآؿ عمراف/ ٍلىفي  الى  ًفٍيمىنٍ  خى ( كىال أيى  يػيٍؤلىفي
 البغض منها يتوٌلد كاإلساءة التكاره على تعمل طبيعية أسباب ىناؾ -ٕ. ِٓٔ/ٕٓالبحار

 ِىيَ  اِبلَِِّت  اْدَرعْ  السَّيَِّئةُ  َوال الََْسَنةُ  ِويَتْستَ  َوال﴿اإللفة كاٌبة كقولو  يوجب كاإلحساف ،كالكراىية
َنكَ  الَِّذي رَِإَذا َأْحَسنُ  َنوُ  بَػيػْ يمٌ  َوِلٌّ  َكأَنَّوُ  َعَداَوةٌ  َوبَػيػْ  ُبٍ  اٍلميٍؤًمًنٍْبى  )مىثىلي  : ٓت الديث ،ّْفصلت/﴾ ْحَِ
مٍ  تػىوىٍادًًٌىمٍ  ًهمٍ  كىٙبىىٍاهبًى ثىلً  كىتػىرىٍاٞبًي ٍاعىى بػىٍعضيوي  ًمٍنوي  ٍشتىكىىا ذىاٍ إً  ا١بٍىسىدً  كىمى كنز   كىا٢ٍبيم ى( ًِبٍلسىهىرً  سىاٍئًريهي  تىدى
 القومية أك كالعوامل الوقتية الوحدة اإلسبلمية ال تقـو على أساس ا٤بصاّب -ٖ.  ُّْصُالعماؿ ج

سباب أ.. إْب كإ٭ٌبا تقـو على أساس كحدة العقيدة ا٤بؤثرة ُب اإلنسانية .  العرقية أك ا١بغرافية
 أيب طالب )ع( . بن علي حقًٌ  ُب : إٌف ىذه اآلية نزلت النزوؿ
 ﴾َّد ؤَُّّيَد خُنَّسُِِّ لَْٕسُيَ خَُِّوُ ًََْٖٓ خظَّسَؼَيَ ِْٖٓ خُُْٔآِْنِنيَ﴿ - ٗٙ

فجعلكم مكتفوف بذاتكم  ،هللا كحده كافي  ككاُب ا٤بؤمنْب من أتباع  ،: كافي  هللا َحْسُبَك اّللَُّ 
فقد كاف  ،غّبكم فبل ٙبتاجوف مع هللا إٔب أحدو يزيدكم كفاية كإف قٌل عددكمكتكفوف حاجات 

ككانت  ،الصحابة األجبٌلء يفتدكف الرسوؿ )ص( ِبألركاح ككاف اآلِبء يبارزكف األبناء من أجلو
ُ ﴿ا٤برأة تفقد زكجها كأكالدىا كأِبىا فتحمد هللا على ٪باة رسوؿ هللا )ص( كقولو  ُقْ  َحْسيب اّللَّ

 . ّٖالزمر/﴾ َلْيِو يَػتَػوَكَُّ  اْلُمتَػوَكُِّلوفَ عَ 
ِٖ ًَبِْٕ ٌَُّْٖ ِٓنٌُْْْ ِٓدجَصٌ َّد ؤَُّّيَد خُنَّسُِِّ لَُِّْٞ خُُْٔآِْنِنيَ ػَََِ خُْوِعَدٍِ بِْٕ ٌَُّْٖ ِٓنٌُْْْ ػًَُُِْٕٙ َٜدزًَُُِٕ َّـِِْسٌُخ ِٓدجَعَْْ﴿ - ٘ٙ

 ﴾خ زِإََّٗيُْْ هٌٌَّْ ٙ َّلْوَيٌََُّٕـِِْسٌُخ ؤَُْلدً ِْٖٓ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُ
اي أيها النيب حٌث ا٤بؤمنْب كرٌغبهم كشٌجعهم بكل جهدؾ على  ،: ِبلغ ُب ا٢بثًٌ كالتشجيع َحرِّضْ 

قتاؿ ا٤بشركْب الفاسدين دفاعان عن اإلسبلـ كا٤بسلمْب كإعبلء كلمة ا٢بق كأخذ ا٢بقوؽ كىذا من 
إف  ْف َيُمْن ِمْنُمْم ِعْشُروَف َصاِبُروَف يَػْغِلُبوا ِمائَػتَػْيِ()إِ ضركرات سنة التنازع ُب ا٢بياة كالسيادة 

يوجد منكم اي مؤمنْب عشركف صابركف على شدائد ا٢برب يغلبوا مائتْب من عدكىم بعوف هللا 
رة ٧بتسبة كإف يوجد منكم مائة صاب )َوِإْف َيُمْن ِمْنُمْم ِماَئٌة يَػْغِلُبوا أَْلفًا ِمْن الَِّذيَن َكَفُروا(كأتييده 

ٗبعُب أف كل ٝباعة من ا٤بؤمنْب يغلبوا على عشرة  ،متوكلة على هللا تغلب ألفان من الكٌفار بقدرة هللا
كإٌف هللا  ،: ال يدركوف العامل ا٤بعنوم ُب ا٢برب ال يَػْفَقُهوفَ  )َِبَنػَُّهْم قَػْوـٌ ال يَػْفَقُهوَف(من أمثا٥بم 

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَ وََكاَف َحّقاً َعلَ ﴿ىو الذم يدير ا٤بعركة  /﴾ يػْ الباء سببية أم سبب )َِبَنػَُّهْم(  ،ْٕالرـك
ذل  أبف الكفار قـو جهلة ال يؤمنوف ِب٤بعاد كال يعرفوف معُب الشهادة ُب سبيل هللا كمنزلتها 

ال يفقهوف حكمة هللا كال يفقهوف أف النصر من عند هللا كإهنا إحدل ا٢بسنيْب النصر أك  ،السامية
فهم يعتمدكف على ىول أنفسهم كآما٥بم الكاذبة ككسوسة الشيطاف كىذا ما ال يدع  ،ةالشهاد

 .النفس اثبتة أم ٯبعلها قلقة ُب ساحة ا٤بعركة
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: على أف شأف ا٤بؤمنْب أف يكونوا أعلم كأقدر كأقول من الكافرين بكل ٓت االية داللة -ٔ: رائدة
الٌنصر للمؤمنْب  -ٕمن معُب كاسع .  ما يتعلق من هنضة اجملتمع حضاراين بكل ما للٌنهضة

 َكِثُيَةً  ِرَئةً  َغَلَبتْ  َقِليَلةٍ  ِرَئةٍ  ِمنْ  َكمْ ﴿زداد عدد الكافرين عشرة أضعاؼ عنكم االٌصادقْب حٌٌب لو 
﴾ َوَجاِىْدُىْم ِبِو ِجَهادًا َكِبُياً ﴿كُب ىذا بياف فضل ا١بهاد كالَبغيب عليو  ،ِْٗالبقرة/ ﴾اّللَِّ  ِبِِْذفِ 
 فبلبٌد من قٌوة اإلٲباف كالصرب كالٌتصابر كالبصّبة . ،ِٓ/الفرقاف
ًَبِْٕ ٌَُّْٖ خَٕٓ وَلَّقَ خَُِّوُ ػَنٌُْْ ًَػََِِْ ؤََّٕ كٌُِْْْ ٠َؼْلدً كَةِْٕ ٌَُّْٖ ِٓنٌُْْْ ِٓدجَصٌ َٜدزَُِشٌ َّـِِْسٌُخ ِٓدجَعَِْْٖ ﴿ -ٙٙ

 ﴾ خَُِّوُ َٓغَ خَُّٝدزَُِِِّٖٓنٌُْْْ ؤَُْقٌ َّـِِْسٌُخ ؤَُْلَِْْٖ زِةٌِِْٕ خَُِّوِ ًَ
)َوَعِلَم َأفَّ كفيكم من الضعف ُب صفاتكم الركحية كاإلٲبانية  ،اآلف رفع عنكم ما فيو مشقة عليكم

كٓب ير ضعف البدف فإف الذين أسلموا  ،أراد ضعف البصّبة كالعزٲبة كاإلٲباف كاليقْب ِريُمْم َضْعفاً(
دف بل كاف فيهم القوم كالضعيف كلكٌنهم كانوا أقوايء البصّبة بتداء ٓب يكونوا كٌلهم أقوايء البُب اال

ختلط هبم من كاف أضعف يقينان كبصّبة كعزٲبة نزلت اآلية اك٤با كثر ا٤بسلموف ك  ،كاإلرادة كاإلٲباف
ه كتسهيلو إف بتيسّب  )رَِإْف َيُمْن ِمْنُمْم ِماَئٌة َصاِبَرٌة يَػْغِلُبوا ِمائَػتَػْيِ( )اآلَف َخفََّف اّللَُّ َعنُمْم ..(

)َوِإْف َيُمْن ِمْنُمْم يوجد منكم مائة صابرة على الشدائد يتغلبوا على مائتْب من الكفرة بعوف هللا 
كإف يوجد منكم ألف صابركف ٧بتسبوف يتغلبوا ُب ساحة ا٤بعركة على ألفْب من  أَْلٌف يَػْغِلُبوا َأْلَفْيِ(

(األعداء  )َواّللَُّ َمَع يعِب أٌف الظفر ليس بقوتكم كإ٭ٌبا بعوف هللا لكم بقدرة هللا كتيسّبه  )ِبِِْذِف اّللَِّ
ىذا ترغيب ُب ا٤بقاكمة ا٤بستمرة كالثبات على ا٤ببادئ كبشارة ِبلنصر كهللا معهم ِبلرعاية  الصَّاِبرِيَن(

 ؟ فهو الغالب. لنصرة كمن كاف هللا معو فمن عليوكا
نتصار أف تكوف الغلبة للذين ىم أكثر صربان أف من سنن هللا ُب اال ٓت اآلية داللة -ٔ:رائدة 

( كُب ىذا ٙبذير : ٓت غرر الممكإٲباانن كعزٲبة كىكذا )الن ٍصري صىبػٍري سىٍاعىةو(  )ًِبلص رٍبً تيٍدرىؾي الر غاًئبي
كعليهم أف أيخذكا أبسباب النصر كالقدرة على مواصلة  ،بدينهمأبنفسهم ك كا َبٌ غٍ للمؤمنْب أف يػى 
َوِإْف َتْصِبُوا َوتَػتػَُّقوا رَِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ ﴿ٕبقائق األمور كمعرفة سنن هللا ُب خلقو الصرب كالعلم 

 . ُٖٔآؿ عمراف/﴾ األُُمورِ 
على أف ال تكوف  ،قياس اإلقداـ على ا٢برب ضمن خطٌة مدركسة من غرفة العمليات ا٢بربية -ٕ

ان ا٢باضر كما فيها من أسلحة متطورة ٥با أٌما قواعد ا٢برب ُب عصر  ،عملية إنتحارية غّب متكافئة
 -ٖكاآلية تبحث ُب ا٢برب الربية كُب عآب ا٤ببارزة.  ،ختصاصية كفنوف قتالية أخرلاحساِبت 

أٌما تقييد العلم ِبلضعف قد يتوىم الفكر  ،كيقاؿ ا٤بقصود ضعف البدف )َوَعِلَم َأفَّ ِريُمْم َضْعفاً(
: كالعلم اإل٥بي ُب علم األزؿ أف ُب الواحد منكم  وابواجل ،نتفاء العلم ِبلضعف قبل كقوعوا

فكاف علم هللا ِبلضعف  ،كا٤بائة عن قتاؿ األلف ،كالعشرة عن قتاؿ ا٤بائة ،ضعفان عن قتاؿ العشرة
قاؿ ٤بٌا  : بن عباساعن  -ٗكحاؿ الوقوع أبنٌو يقع كبعد الوقوع أبنٌو كقع .  ،قبل الوقوع فبأنٌو سيقع
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شٌق ذل  على ا٤بسلمْب فجاء التخفيف  ْنُمْم ِعْشُروَف َصاِبُروَف يَػْغِلُبوا ِمائَػتَػْيِ()ِإْف َيُمْن مِ نزلت 
قاؿ : فلٌما خٌفف هللا عنهم من العدد نقص من الصرب بقدر ما خٌفف )اآلَف َخفََّف اّللَُّ َعنُمْم( 

 ،غّبىم : إٔب أٌف من سنن هللا ُب الغلب أف يكوف للصابرين علىوٓت ذلك إشارة  -٘عنهم ! 
كيظٌنوا أٌف اإلٲباف كحده يقتضي الٌنصر كالبٌد بدينهم أبنفسهم ك كا َبٌ غٍ يػى كُب ىذا ٙبذير للمؤمنْب أف 

 . ٔٔ-ٓٔكاآليتاف ٧بكمتاف ال نسخ فيهما يعِب  -ٙأف يقَبف إبعداد القوة البلزمة لكمالو . 
 ﴾كِِ خََِْٕٞ ظًًَُُُِّٕ ػَََُٞ خًَُُّْْٗد ًَخَُِّوُ ًُُُِّّ خٓوَُِشَ ًَخَُِّوُ ػٌَِّّّ لٌٌَِْْ َٓد ًَدَٕ ُِنَسِِ  ؤَْٕ ٌٌََُّٕ َُوُ ؤٍََُْٔ لَعََّ ُّؽْىَِٖ﴿ - ٚٙ
نزلت اآلية ُب أسرل  ،ستقرار كا٥بيبة كالقدرة: يقول كيشتد كيثقل كيغلظ كناية عن االيُػْثِخنَ 

كاف من شأف نيب من ما  املعىن : ا٤بشركْب يـو بدر ككانوا سبعْب كٓب يؤسر أحده من الصحابة . 
رَِإمَّا ﴿األنبياء كال من سنتو ُب ا٢برب أف يكوف لو أسرل يَبدد أمره فيهم بْب ا٤بنًٌ كالفداء كقولو 

، أم إٌما أف يطلق سراحهم بعد ذل  ببل ْدمحم/﴾ َمّنًا بَػْعُد َوِإمَّا ِرَداًء َحَّتَّ َتَضَع اْلَْرُب َأْوزَاَرَىا
 )يُػْثِخَن ٓت اأَلْرِض(كىذا ال ٰبصل إاٌل بعد أف  ،ماؿ أك عمل مقابل كإما يطلق مقابل فدية من

للداللة على مبالغة الشدة أم إاٌل بعد أف يعظم شأنو بْب الٌناس كيتم لو النصر كالقوة بقتل أعدائو 
كأضعاؼ البقية الباقية منهم ليعترب هبم من كرائهم فيكٌفوا عن ٧باربة الرسوؿ كرسالتو كحٌب يستقر 

: ال أسرل من الكفار حٌب تتم للدين اإلسبلمي قوتو كىيبتو كقدرتو  وبعبارة أخرىالناس  دينو بْب
كىو عتاب موٌجو ٤بن أسر مشركان بقصد الغنيمة كأخذ  ،القاىرة الٍب يذؿ هبا أىل الكفر كالطغياف

الَبكيز  ككأ٭ٌبا عنده أخذ الفدية ا٤بالية أىم من نصرة اإلسبلـ ! كىذا تنبيو للمسلمْب إٔب ،الفدية
ٌم( فإف االاً على األىم دكف ا٤بهم ألنو )مىٍن  نشغاؿ أبخذ األسرل مهم ٍشتػىغىلى ًِبٍلميًهٍم ضىي عى األىىى

  .ندحار العدك كالسيطرة عليو كاألمن من شرًٌهاكلكن األىم 
ُ يُرِيُد اآلِخَرَة( نْػَيا َواّللَّ نْػَيا  )ُترِيُدوَف َعَرَض الد  كانت العادة   ،ا الفا٘ب الٌسريع: حطاـ الٌدنيَعَرَض الد 

: تريدكف أيها  تقوؿ اآليةليتم اإلفراج عنو  ،تدفع عن كلًٌ أسّب مبلغ من ا٤باؿ كىو فداء عنو
كهللا يريد لكم األىم إبعزاز دينو  ،ا٤بؤمنوف أبخذ الفدية كىو حطاـ الدنيا كمتاعها القليل الزائل

كفيو ا٣بّب الكثّب كالنعم الدائمة ُب الدنيا كالثواب  ،كا لقتلكمؤ كقتل أعدائو الذين جا ،كإعبلء كلمتو
﴿َوُىَو اْلَقاِىُر رَػْوَؽ ِعَباِدِه﴾ عزيز ُب ملكو ال يقهره شيء  )َواّللَُّ َعزِيٌز َحِميٌم(ا١بزيل ُب اآلخرة 

ُب العصر ا٢بديث ٭بوذج الببلد الٍب تقاـك : رائدة ُب تدبّب مصاّب العباد  )حميم( ،ُٔاألنعاـ/
حاكلت  ،ََِِٔبلقوة ا٤بمكنة، كما حصل بْب حزب هللا اللبنا٘ب ا٤بقاـك كإسرائيل سنة  األعداء

إسرائيل )الغدة السرطانية ُب ببلد ا٤بسلمْب( أف تنٌكل ٗبنطقة حزب هللا فخرٌبت ببلدىم كدٌمرت 
 ،ءبناايهتم بنّباف كقذائف الدٌِبِبت كالطائرات كضربتهم ِبلصواريخ ا٢بارقة ا٣بارقة فلم يبق شي

 خة ِبأللغاـ كا٤بتفجرات !فخٌ كتسٌمى ِبألرض اركقة ا٤بهٌدمة كا٤ب
ُْْ كَِْٔد ؤَوٍَْظُْْ ػٍََخذٌ ػَظٌِْْ﴿ - ٛٙ  ﴾ ٌَُْٙ ًِعَدذٌ ِْٖٓ خَُِّوِ َٔسَنَ ٌَََُّٕٔ
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كلوال حكم كقضاء ُب األزؿ من هللا سابق أف ينصر دينو كنبيو ِبلفئة القليلة ا٤بؤمنة الٍب جاءت معو 
كلوال قضاؤه الذم  ،أف ينكل ِبلكثرة ُب صفوؼ الكافرين قتبلن كأسران كهنبان أبيدم ا٤بؤمنْبببدر ك 

الية كفيها شيء من حب الدنيا أم سبق لعٌذب ا٤بؤمنْب الذين أسٌركا أعداء هللا طمعان ِبلفدية ا٤ب
الرسإب نشغلوا ِبلغنائم كاألسرل قبل دحر العدك بشكل اتـ، ألنو تعأب يريد أف يكوف العمل ا

يُن اْْلَاِلصُ ﴿ ،كا١بهاد خالصان لوجو هللا الكرٙب : ُب ٜ٘ٔٓت هنج الببلغة خطبة ،ّالزمر/﴾ َأال ّلِلَِّ الدِّ
)َلَمسَُّمْم ِريَما َأَخْذُُتْ كال تيو٥ًبيوي رىٍٞبىةه عىٍن ًعقىابو !( ، رىٍٞبىةو صفة هللا سبحانو )الى يىٍشغىليوي غىضىبه عىٍن 

كلكن أخذٛبوىا قبل  ،ابكم ُب أخذ الفداء من األسرل كالغنيمة عذاب عظيمألص َعَذاٌب َعِظيٌم(
 نزكؿ اآلايت اللة ٥با

 ﴾كٌٌَُُِخ َِّٓٔد ؿَنِْٔعُْْ لًَٚٙ ٤َِّْسدً ًَخظَّوٌُخ خَُِّوَ بَِّٕ خَُِّوَ ؿَلٌٌَُ ََلٌِْْ﴿ - ٜٙ
اؿ كونو حبلالن أم ٧بلبلن فكلوا أيها اجملاىدكف ٩با أصبتموه من أعدائكم من الغنائم ُب ا٢برب ح

من ا٤بكاسب الطيبة ألنو ٜبرة جهادكم فإف الغنائم ٓب ٙبل ألحد قبلكم كىذه إِبحة )طَيِّباً(لكم 
خافوا هللا كتورعوا عن ٧بارمو كال ٚبالفوا أمره كهنيو كٛبسكوا  )َواتػَُّقوا اّللََّ(خاصة لكم من هللا تعأب

الناس كفاران كانوا أك مؤمنْب من قبل أف ٰبلو لكم  بطاعتو، كالتعودكا إٔب أكل شيء من أمواؿ
مبالغة ا٤بغفرة  )ِإفَّ اّللََّ َغُفوٌر رَِحيٌم(ربكم، كال ٘بعلوا ىدفكم ُب ا٤بعركة ىو الغنائم كأمواؿ الفداء 

 ٤بن اتب كأانب رحيم بعباده 
ْٕ َّؼَِْْْ خَُِّوُ كِِ هٌُُِزٌُِْْ وَُْْخً ُّاْظٌُِْْ وَُْْخً َِّٓٔد ؤُوٍَِ ِٓنٌُْْْ َّد ؤَُّّيَد خُنَّسُِِّ هَُْ َُِْٖٔ كِِ ؤًٌَُِّّْْْ ِْٖٓ خٍََُْٕٔ بِ﴿ - ٓٚ

 ﴾ًََّـْلُِْ ٌَُُْْ ًَخَُِّوُ ؿَلٌٌَُ ََلٌِْْ
ا الن يبُّ قيٍل ٥بؤالء الذين كقعوا ُب قبضة األسر من األعداء كا٤براد هبم أسرل بدر بعد أف أخذ  ايى أىيػُّهى

إف يعلم هللا ُب  )ِإْف يَػْعَلْم اّللَُّ ٓت قُػُلوِبُمْم َخُْيًا(األسرل أمره أف يقوؿ ٥بم:  النيب )ص( الفدية من
ستقامتكم اقلوبكم إٲباانن كإخبلصان كصدقان ُب دعول اإلٲباف أم ىناؾ دالئل تدؿُّ على صدقكم ك 

)َويَػْغِفْر ا أخذ منكم من الفداء يعطكم عطاءن ماداين كمعنواين أفضل ٩ب )يُػْؤِتُمْم َخُْيًا ِمَّا ُأِخَذ ِمْنُمْم(
كاسع ا٤بغفرة عظيم الرٞبة ٤بن اتب.  )َواّللَُّ َغُفوٌر رَِحيٌم(كٲبحو عنكم من ذنوبكم ا٤باضية َلُمْم(
الغنائم ُب ىذه اآلية ٕبسب الٌركاايت ىي نفسها مبلغ  )يُػْؤِتُمْم َخُْيًا ِمَّا ُأِخَذ ِمْنُمْم( -ٔ: رائدة

اآلؼ درىم عن األسّب الغِب، كألف  ْاآلؼ ك  ّّب كالذم كاف يَباكح بْب الفدية لتحرير كٌل أس
درىم عن األسّب الفقّب، كقد ترؾ ا٤بسلمْب أمواالن كثّبة ُب مٌكة عند ىجرهتم فأخذهتا قريش غنائم، 

اإلسبلـ )حمم األسرى( -ٕككاف للمسلمْب ا٢بق أف يعٌوضوا عن خسائرىم ُب يـو بدر ِبلفداء. 
كتذكؽ  االستقامةل لديو ليوقظ ُب نفوسهم أجهزة اإلستقباؿ لتستجيب للهداية ك يستبقي األسر 
  حبلكة اإلٲباف.

 ﴾ًَبِْٕ ًًُُُِّّخ وَِْدَٗعَيَ كَوًَْ وَدٌُٗخ خَُِّوَ ِْٖٓ هَسَُْ كَإٌَََْٖٓ ِٓنْيُْْ ًَخَُِّوُ ػٌَِِْْ لٌٌَِْْ﴿ - ٔٚ
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يىانػىتى ى اي دمحم بنقض ما عاىدكؾ عليو من كىًإٍف كاف ىؤالء األسرل الذين أطلق سراحهم يريدكف خً 
عدـ العود إٔب حرب  فليس ٗبستبعدو منهم ذل  ٗبا أظهركا من إٌدعاء اإلٲباف كأخفوا العناد كالفساد 

فقد خانوا هللا تعأب قبل غزكة بدر ِبلكفر كٖبركجهم لقتال  ُب بدرو مع  )رَػَقْد َخانُوا اّللََّ ِمْن قَػْبُ (
ُهْم()رََأْممَ ا٤بشركْب  فإف عادكا إٔب ا٣بيانة  ،فقٌواؾ كنصرؾ عليهم كجعل  تتمكن من رقاهبم َن ِمنػْ

 ،ٓٗا٤بائدة/﴾ َوَمْن َعاَد رَػَينَتِقُم اّللَُّ ِمْنُو َواّللَُّ َعزِيٌز ُذو انِتَقاـٍ ﴿فيعود هللا أف ٲبكن  منهم أيضان 
: )ًإذىاٍ ٓت غرر المم ،و حكمتو البالغةعآب ٔبميع ما ٯبرم كيفعل ما تقتضي )َواّللَُّ َعِليٌم َحِميٌم(
ًت  ٍاًت(اً ظىهىرىٍت ا٣ٍبًيىٍاانٍى : )تػىنىٍاصىحيويٍا ُب اٍلًعٍلًم ؛ فىًإف  ًخيىاٍنىةى أحىدًكيم ُب  عن النيب )ص( ،ٍرتػىفىعىٍت اٍلبػىرىكى

  . ٖٔ/ِرالبحا (كإٌف هللا مسائلكم يـو القيامة ًعٍلًمًو أىشىدُّ ًمٍن ًخيىاٍنىًتًو ُب مىاٍلًوً 
خ ؤًَُُْحِيَ زَؼ١ُْيُْْ ؤًََُِْْدءُ زَؼٍْٟ بَِّٕ خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ًَىَدـًَُُخ ًَـَدىًًَُخ زِإٌََْٓخُِيِْْ ًَؤَٗلُِٕيِْْ كِِ َٔسَِِْ خَُِّوِ ًَخٍََُِّّٖ آًًَخ ًًَََُُٗٝ﴿ - ٕٚ

َِْ٘ءٍ لَعََّ ُّيَدـًُُِخ ًَبِْٕ خْٔعَنًًَُُُْْٝ كِِ خًُِِّّٖ كَؼٌََُِْْْْ خُنَُُّْٝ بَِّٙ ًَخٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ًََُْْ ُّيَدـًَُُخ َٓد ٌَُُْْ ِْٖٓ ًََّٙعِيِْْ ِْٖٓ 
 ﴾ػَََِ هٌٍَّْ زَْْنٌَُْْ ًَزَْْنَيُْْ ِْٓؽَدمٌ ًَخَُِّوُ زَِٔد ظَؼٌََُِْٕٔ زَِٝريٌ

هد بقدر إف الذين صٌدقوا هللا كرسولو كآمنوا برسالتو كتركوا األكطاف كىجركا الداير كبذلوا ا١ب
كيشّب سبحانو إٔب ا٤بهاجرين األكلْب كقد ذكرىم هللا ُب العديد من  ،ستطاعة حٌبان ُب هللا كرسولواال

(آايتو أبكـر الصفات كرفعهم إٔب أعلى الدرجات   )َوَجاَىُدوا َبَِْمَواْلِِْم َوأَنُفِسِهْم ٓت َسِبيِ  اّللَِّ
ألٌف األنفس أىمُّ من األمواؿ  ،ؿ على األنفسكقٌدـ األموا ،جاىدكا األعداء ِبألمواؿ كاألنفس

(كبنفقة األمواؿ ا٤بهٌمة يتمُّ ٞباية النفوس األىم  ٗبعُب ُب السبل الٍب يرضاىا هللا  )ٓت َسِبيِ  اّللَِّ
: أسكنو  )َوالَِّذيَن آَووا َوَنَصُروا( آواهكأٮٌبها إعزاز دين هللا كخدمة الٌناس كىدايتهم كىم ا٤بهاجركف 

لذين آككا كأنزلوا كأسكنوا ا٤بهاجرين ُب مناز٥بم كنصركا رسوؿ هللا كىم األنصار الذين آثركىم منزلو كا
على أنفسهم كأكالدىم كسا٤بوا من سا٤بهم كعادكا من عاداىم ك٥بذا شٌرفهم هللا أفضل تشريف 

اهنم أم يكفل أكلئ  ا٤بؤمنوف حقان بعضهم أنصار بعض كأعو  )ُأْولَِئَك بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعٍض(
  .بعضهم بعضان كأتسيس نظاـ التكافل بْب ا٤بسلمْب

َا اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوة﴾  يشّب أف يد ا٤بهاجرين كاألنصار كاحدة على أعدائهم كىم  ،َُا٢بجرات/﴿ِإٔمَّ
كأمرىم كاحد يتؤب كل كاحد من  ،أعداء اإلسبلـ كٙبديد العدك ا٤بشَبؾ أكؿ كسائل الوحدة كالقوة

افىأي ًدمىاؤيىيٍم كىىيٍم  عن النيب )ص( ،و ما يتواله من نفسو نصرةن كدفاعان شؤكف صاحب )اٍلميٍؤًمنيوفى إٍخوىةه تػىتىكى
ىيٍم( ، كىنا جاءت الوالية بينهم أعم من َِْكنز العماؿ خربيىده عىلىى مىٍن ًسوىاىيٍم كىيىٍسعىى ًبًذم ًتًهٍم أىٍدانى

فكانوا مسؤكلْب بعضهم عن  ،رث بعضهم بعضان ِب٥بجرةألنٌو كاف ي ،كالية ا٤بّباث كالنصرة كاألمن
ك٥بذا آخى النيب )ص( بْب ا٤بهاجرين كاألنصار فيصبح ا١بميع عائلة  ،بعض كيتعهد كل بصاحبو

)ًِبلتػ وىٍاًخٍي ُب هللًا تػيٍثًمري األيخيو ةي( : ٓت غرر المم كاألخ كثّب أبخيو ،كاحدة متضامنة متعاكنة متكافلة
)َما َلُمْم ِمْن َواليَِتِهْم كالذين آمنوا كأقاموا ٗبكة فلم يهاجركا إٔب ا٤بدينة  آَمُنوا َوََلْ يُػَهاَجُروا()َوالَِّذيَن 

ال إرث بينكم كبينهم كال كالية كال نصرة حٌب يهاجركا من بلد الكفر  ِمْن َشْيٍء َحَّتَّ يُػَهاِجُروا(
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يِن رَػَعَلْيُمْم ال كإف طلبوا منكم النصرة ألجل إعزاز دين هللا فعليكم  نَّْصُر()َوِإْف اْسَتنَصُروُكْم ٓت الدِّ
أف من يعتدم عليهم ألجل دينهم كعقيدهتم مبعىن: أف تنصركىم على أعدائهم ألهنم أخوانكم 

كجب على كلًٌ مسلم كجوب كفاية أم إذا قاـ بو البعض ككفى  ،كٰباكؿ أف يردىم عن دينهم
نَػُهْم فاع عنهم كعن دينهم أف يبذؿ كل طاقتو للد ،سقط عن اآلخرين َنُمْم َوبَػيػْ )ِإالَّ َعَلى قَػْوـٍ بَػيػْ

إف ا٤بسلمْب الذين ٓب يهاجركا من داير الشرؾ إذا طلبوا منكم أف تناصركىم ِبلقتاؿ على  ِميثَاٌؽ(
ألف اإلسبلـ ٰبٌرًـ  ،قـو كافرين بينكم كبينهم عهد موٌثق على التعايش ا٤بشَبؾ فبل تستجيبوا لطلبهم

﴾ ِإفَّ اْلَعْهَد َكاَف َمْسُئوالً ﴿عهد كا٤بيثاؽ كالغدر كا٣بيانة حٌب ِبلكافر إاٌل إذا ىو أخلف نقض ال
رقيب على أعمالكم يرل مقدماهتا كنتائجها كدكافعها كآاثرىا  )َواّللَُّ مبَا تَػْعَمُلوَف َبِصٌُي( ،ّْاإلسراء/

تركز ىذه اآلية على ا١بهاد  -ٔ: ائدةركأنتم مسؤكلوف عن أعمالكم فإحذركا قربو كال ٚبالفوا أمره. 
لذل  عرٌب القرآف عن  ،كا٥بجرة من أجل حفظ رابطة العقيدة أىم رابطة إجتماعية قوية بْب الناس
يُن اْلَقيِّمُ ﴿الدين اإلسبلمي ِبلقيم من القيمة العليا كالقيمومة الكربل ُب حياة اإلنساف  ﴾ َذِلَك الدِّ

/ : )ًإذىاٍ  عن اإلماـ الصادؽ )ع( ،فهو دين ا٢بياة كبغّبه الغواية كالضبلؿ ألٌف بدين هللا ا٥بداية ،َّالرـك
ٍا( ٍا فىأيٍخريٍج ًإٔبى غىٍّبًىى كشرُّ  ،إذا ٓب تستطع أف تغٌّب  ،ّْْ/ّتفسّب النور عيًصيى هللاي ُبٍ أىٍرضو أىٍنتى ًفيػٍهى

مىٍن  نىٍت عىلىٍيوً )مىٍن ىا )ع(اْلادي عن اإلماـ علي  ،األكطاف ما هتاف هبا كرامة اإلنساف نػىٍفسيوي فىبل أتى
 كالوٕب ٗبعُب القرب كالدنو فكأنٌو قيل بعضهم أكلياء بعض كأصدقاء كأعواف كأنصار فهم -ٕ. شىر هي(

نتسبوا إليو كىو ام ٯبمعهم ىذا النسب الشريف الذم ُب جبهة كاحدة ككياف كاحد على من سواى
 يو .اإلسبلـ الذم يعلو على كلًٌ نسب كال ييعلى عل

 ﴾ًَخٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ زَؼ١ُْيُْْ ؤًََُِْْدءُ زَؼٍْٟ بَِّٙ ظَلْؼٌَُِهُ ظٌَُْٖ كِعْنَصٌ كِِ خََِْٕٞ ًَكََٕديٌ ًَسِريٌ﴿ - ٖٚ
: املعىن تشّب اآلية إٔب الفكر ا٢بركي كا٤بنهج التنظيمي كالتضامِب بْب ا٤بؤمنْب ُب القرآف الكرٙب . 

ب فيما بينهم يناصر بعضهم بعضان على الباطل كيتعاكنوف على فهم أحبا ،ىم ُب الكفر ملة كاحدة
كيتفقوف يدان كاحدة ضد  ،كإهٌنم حزب الشيطاف فبل يتوالىم إاٌل من كاف منهم ،اإلٍب كالعدكاف

د صفوفهم للدفاع عن  ا٤بسلمْب على ما بينهم من عداء كتناقضات ألف ا٤بصلحة ا٤بشَبكة توحًٌ
اّللَُّ َوِل  الَِّذيَن ﴿لة متعاكنة ٯبمعها كالء كاحد ٌمة كاحدة متكافكأيضان ا٤بسلموف أ ،متيازاتاال

﴿َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت كا٤بسلم أخو ا٤بسلم ال يظلمو كال ٱبذلو كال ٰبٌقره  ،ِٕٓالبقرة/﴾ آَمُنوا
ْولَِياُء بَػْعٍض َواّللَُّ َوِل  اْلُمتَِّقَي﴾ ﴿َوِإفَّ الظَّاِلِمَي بَػْعُضُهْم أَ  ،ُٕالتوبة/بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعٍض﴾ 

اجملتمع الكافر  ،ُا٤بمتحنة/﴿ََي أَيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَػتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء﴾ ، ُٗا١باثية/
كىذا يستدعي من  ،متضامن من أجل ا٢بفاظ على كجوده كمقاتلة ا٤بؤمنْب بشكل متضامن

  .ل كالتوٌحد ُب ما بينهم ٤بواجهتوالتضامن كالتبلحم كالتكاف ا٤بؤمنْب
فعلينا أف نواجههم بطريقة منظمة أيضان كإالٌ  ،: فكما ٰباربوننا ِب٢بركب ا٤بتنوعة بطريقة منظمةمبعىن

تعود ( )تَػْفَعُلوهُ مركبة من إف الشرطية كال النافية كا٥باء ُب )ِإالَّ(  )ِإالَّ تَػْفَعُلوُه( سوؼ يواجهنا ا٣بطر
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إٔب التواصل بْب ا٤بسلمْب كتعاضدىم، أم كإف ٓب تفعلوا ما أمركم هللا بو من كالية ا٤بؤمنْب بعضهم 
َنٌة ٓت اأَلْرِض َوَرَساٌد َكِبٌُي(لبعض كقطع كالية الكافرين  إنٌو ٙبذير خطّب كإنذار مرير أم  )َتُمْن ِرتػْ

 ،ا٤بسلمْب على ذل  قوة الكٌفار كضعفٙبصل ُب األرض فتنة عظيمة كمفسدة كبّبة، ألنو يَبتب 
ٚبذًب العدك الكافر كليان كانصران كعوانن تؤيدكنو أك تطلبوف اا٤بسلموف أك  أيها ٚباذلتم إذا : مبعىن

كٓب ٙبكموا عبلقات  ِبلعدك، فإف ٓب تقطعوا إرتباطكم ،النصر منو أك تقرٌبونو إليكم كتتقرٌبوف إليو
 الكٌفار كتسٌلط كضعفكم ككفركم بضبللكم األرض ُب كبّبة مصيبة تكن ،بينكم فيما األخٌوة كالتعاكف

إبخَباؽ الكٌفار اجملتمع اإلسبلمي كنشر  كخطّب كيكن فساد كبّب ،عليكم ا٤بفسدين ا٢باقدين
 فقد أعنتم على ذل  حصل فإذا ،اإلٲبانية األخوة كقواعد اإلٲباف أسس ثقافتهم الفاسدة الٍب تزلزؿ

 العرب شأف ىو م كجعلتم كلمة الكفر كالضبلؿ ىي العليا كماإىانة أنفسكم كضعف دينك
يتقٌدـ حضاراين كيكوف ُب ىذه  أف ٓب يستطع الغرب كلوال ٚباذ٥بم ،ُب عصران ا٢باضر كا٤بسلمْب

 كرؤكس كالعلماء كا٣برباء كالطاقة السحرية أم النفط العصا فهم كحدىم الذين أعطوه ،القدرة كالقوة
كىو  توالوا ا٤بؤمنْب كتعارضوا الكافرين كإاٌل كقعت فًب كبّبة ُب الناس ٓب فإ أيضاً  وٗمص  ،األمواؿ

 أنواع يعتمدكف الذين ا٤بشبوىْب ِبلكافرين ا٤بؤمنْب ختبلطاك  لتباس األمر كإشاعة الشبهاتا
 بِبَػْعضٍ  بَػْعَضُهمْ  النَّاسَ  اّللَِّ  َدْرعُ  َوَلْوال﴿ كقولو نتشاراال سريع كثّب فساد الناس بْب فيقع ،اإلرىاب
 َوبَِيعٌ  َصَواِمعُ  َْلُدَِّمتْ  بِبَػْعضٍ  بَػْعَضُهمْ  النَّاسَ  اّللَِّ  َدْرعُ  َوَلْوال﴿ ،ُِٓالبقرة/ ﴾اأَلْرضُ  َلَفَسَدتْ 
 .  َْا٢بج/ ﴾َكِثُياً  اّللَِّ  اْسمُ  ِريَها يُْذَكرُ  َوَمَساِجدُ  َوَصَلَواتٌ 

 ﴾َٔسَِِْ خَُِّوِ ًَخٍََُِّّٖ آًًَخ ًًَََُُٗٝخ ؤًَُُْحِيَ ىُْْ خُُْٔآِْنٌَُٕ لَوّدً َُيُْْ َٓـْلَُِشٌ ًََِِْمٌ ًٌَُِّْ ًَخٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ًَىَدـًَُُخ ًَـَدىًًَُخ كِِ﴿ - ٗٚ
( فمدح ا٤بهاجرين كاألنصار أصحاب السبق إٔب اإلسبلـ ِٕأعاد هللا ىذه االية ا٤بذكورة )األنفاؿ/

)ُأْولَِئَك ُىْم اْلُمْؤِمُنوَف س من كاف قدكة للناس كخّب النا ،ُب أصعب الظركؼ، ليكونوا قدكة لغّبىم
فهم ا٤بؤمنوف الصادقوف مع رهٌبم كمع  ،الكاملوف ُب اإلٲباف ا٤بتحققوف ُب مراتب اإلحساف َحّقاً(

فهذا الدين إف ىو إاٌل تشكيل أمة  ،لتزموا أبمر هللا كبوالية ا٤بؤمنْب كالرباءة من أعدائهماالٌناس كىم 
تضامنة مَبابطة متواصية ٛبثل ٘بمعان حركيان كرساليان كاعيان متضامنان يعمل على إقامة مؤمنة كٝباعة م

)َْلُْم  ،َُِالبقرة/﴾ ُقْ  ِإفَّ ُىَدى اّللَِّ ُىَو اْْلَُدى﴿حكم هللا ُب أرضو كهتتدم الناس هبدل هللا 
ِب٤بغفرة كطيب الرزؽ من كٌل  كعدىم ،كجاءا نكرة يراد هبما العمـو كالٌتنوٌع َمْغِفَرٌة َوِرْزٌؽ َكِرمٌي(

شيء ُب الٌدنيا كاآلخرة كىناء العيش كالتقدـ ا٤بادم كا٤بعنوم الكرٙب كبدكف التضامن ا٤بشَبؾ تفقد 
: عن النيب )ص( ،األمة خصائصها كىيبتها كقدرهتا كتفقد دكرىا السياسي كا٢بضارم ا٤بفركض

ٍاٮبيىٍا أىٍف تػىٍهجيرى  ًف ًإٍحدى ٍاًجرى ًإٔبى هللًا كىرىسيويليوي( )ا٥بًٍٍجرىةي ًىٍجرىاتٍى ئىٍاًت كىاأليٍخرىل أىٍف تػيهى كنز   الس يػٍ
فاآلية  ،ليس ُب ىذين اآليتْب تكرار -ٔ: رائدة٢بفظ دين  كٙبمي كرامت .  ِِْٔٔالعماؿ

كىذه اآلية تضمنت الثناء كالتشريف ٥بم كعاقبتهم  ،السابقة تضمٌنت الوالية كالنصرة بْب ا٤بؤمنْب
الذين صدقوا إبٲباهنم بتطابق )ُأْولَِئَك ُىْم اْلُمْؤِمُنوَف َحّقاً(  -ْٕم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌؽ َكِرمٌي( )ْلَُ ا٢بسُب ك 

ال الذين يكٌرركف التسبيح كالتحميد بعدد حٌبات ا٤بسابح كىم  ،أقوا٥بم كأفعا٥بم ُب سٌرىم كعبلنيتهم
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سجد يعبد من الفجر حٌٌب العشاء ٰبسبوف أهٌنم مؤمنوف حقان ! الحظ الٌرسوؿ )ص( رجبلن ُب ا٤ب
أىخيويؾى أىٍعبىدي  ،قاؿ )ص( لو : ًإٍذىىٍب كىًإٍعمىلٍ  ،فسألو )ص( مىٍن يىٍسعىى عىلىٍي ى كىيىربُّؾى ؟ قاؿ أخي

 ًمٍن ى !
لَدِّ زَؼ١ُْيُْْ ؤًَََُْ زِسَؼٍْٟ كِِ ًِعَدذِ ًَخٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ِْٖٓ زَؼًُْ ًَىَدـًَُُخ ًَـَدىًًَُخ َٓؼٌَُْْ كَإًَُُْحِيَ ِٓنٌُْْْ ًَؤًٌُُُْخ خََْٕ﴿ - ٘ٚ

 ﴾خَُِّوِ بَِّٕ خَُِّوَ زٌَُِِّ َِْ٘ءٍ ػٌَِِْْ
كىم ا٤بؤمنوف الذين ىاجركا بعد ا٥بجرة األكٔب فحكمهم حكم ا٤بؤمنْب السابقْب ُب  ،ىذا قسم رابع

ن ٓب يهاجركا الذين سبق كاألقساـ الثبلثة  ا٤بهاجركف كاألنصار كالذي ،الثواب كالوالية ا٤بشَبكة بينهم
كل من عمل أعماؿ الصا٢بْب السابقْب كيقصد بو كجو هللا كرضاه فهو   )رَُأْوَلِئَك ِمْنُمْم(ذكرىم 

مثلهم كمنهم كإليهم من حيث ا٢بسنات كا٤بنازؿ كإف أتخر إٲباهنم كىجرهتم ألسباب معقولة 
 ،َُا٢بشر/﴾ ِفْر لََنا َوإِلْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَػُقوَا اِبإِلٙمَافِ َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَػْعِدِىْم يَػُقوُلوَف رَبػََّنا اغْ ﴿

)َوُأْوُلوا اأَلْرَحاـِ كهللا يضاعف الثواب كا٣بّب ٤بن عمل مضاعفان ُب نصرة دين هللا كتقدُّـ اإلنسانية 
) ّباث كغّبه من األجانب كأكلوا األرحاـ بعضهم أحق ببعض ِب٤ب بَػْعُضُهْم َأْوىَل بِبَػْعٍض ٓت ِكَتاِب اّللَِّ

كمن   ،: أصحاب القراِبت يكوف األقرب إٔب اإلرث ىو األقرب ُب النسبمبعىن ُب حكم هللا، 
سواء أكاف األبعد ذا سهم بنص القرآف أـ ٓب كاف أقرب إٔب ا٤بيت نسبان فهو أكٔب ٗبّباثو من األبعد 

اإلرث ألهٌنا أقرب منو إٔب فبنت ا٤بيت ٙبجب أخاه عن  ،كسواء أكاف عصبة أـ غّب عصبة ،يكن
(كقولو  ،كأختو ٙبجب عٌمو لنفس السبب ،ا٤بورث كليس ا٤بعُب  ،معناه ُب حكم هللا )ٓت ِكَتاِب اّللَِّ

كال يرثوف  ،أف أصحاب الفركض ا٤بنصوص عليهم ُب كتاب هللا يرثوف ِبلفرض ا٤بنصوص فقط
 ،من رحم املرأة وىو موضع الولدواألرحاـ مشتقة  ،ِبلٌرحم كالقرآبة على كجو العمـو كما قيل

ـَ ﴾ ك٠بى بو األقارب ألهنم من رحم كاحد كقولو  ﴿َواتػَُّقوا اّللََّ الَِّذي تَػَتَساَءُلوَف ِبِو َواأَلْرَحا
عن النيب  ،فهناؾ تقول هللا كىناؾ تقول األرحاـ كقرنت تقول األرحاـ بتقول هللا ألٮبيتها ،ُالنساء/
ٍأ بًنػىٍفًس ى فػى  )ص( (: )ًإٍبدى ٍا فىًإٍف فىضىلى شىٍيءه عىٍن أىٍىًل ى فىًلًذٍم قػىرىاٍبىًت ى  ،ْٓ/َُا٤براغي تىصىد ٍؽ عىلىيػٍهى

.  ٕغافر/﴾ رَبػََّنا َوِسْعَت ُك َّ َشْيٍء َرْْحًَة َوِعْلماً ﴿أحاط بكل شيء  )ِإفَّ اّللََّ ِبُم ِّ َشْيٍء َعِليٌم(
ككر ث بعضهم  ،الٌنصرة كُب ا٤بّباث أيضان  : )آخى رسوؿ هللا بْب أصحابو كأصبحوا أكلياء ُب روي

ستبدؿ التوارث ِب٤بؤاخاة افَبكوا ذل  كتوارثوا ِبلنسب( أم ٌٍب  ،من بعض حٌب نزلت ىذه اآلية
عن كالية ا٤بؤمنْب كا٤بسلمْب  تكٌلمت اآلية السابقة -ٔ :رائدةكعاد التوارث ِبلرحم كالقرابة. 

ٌما ىذه اآلية فتؤٌكد اإلرث ُب األرحاـ كاألقارب )كاألقربوف أكٔب أ)بَػْعُضُهْم َأْوىَل بِبَػْعٍض( العاٌمة 
ـي األقرب فاألقرب.  ىم عتبار لعٌل ذل  ِب )َوُأْوُلوا اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم َأْوىَل بِبَػْعٍض( -ِٕب٤بعركؼ( يقد 

إلنساف متدادان طبيعيان لذكيهم ليكوف الٌدافع الذاٌب للتمٌل  مستمران حٌٌب آخر ٢بظة من حياة اا
: )ًإذىٍا قىٍامىًت اٍلًقيىٍامىةي  جاء ٓت الديث٩بٌا يؤدًٌم إٔب إعمار األرض كاإلنساف بشكلو متواصل .  ،ا٤بؤمن

ٍا(  ٍا فىًإٍزرىٍعهى لىةه تىٍستىًطٍيعي أىٍف تػىٍزرىعىهى تػٍ  كىبًيىًدؾى شى
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  ،ُٓٓاألنعاـ/﴾ َواتػَُّقوا َلَعلَُّمْم تُػْرَْحُوفَ َوَىَذا ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ُمَباَرٌؾ رَاتَِّبُعوُه ﴿:  وٓت اْلتاـ نقوؿ
 . ٓٔيونس/( َأِف اْلَْمُد ّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ )وآخر دعواا 

 ،ِبهٍد متواص  ،بقدري ال بقدرىا ،لسورة األنفاؿ (رسَّ ميَ الُ  رآفِ القُ )َوْعُي ُّت بعوف هللا تعاىل 
/ذي ٘ٔبتأريخ  ،وتزداد البكات وتدرع النقمات رلّلو المد واملّنة، وابلمد تتم  الّصالات

-ـ مع تصحيحها عّدة مّرات وتدقيقها ٓت بغداد ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕىػ املوارق  ٖٙٗٔالقعدة/
إّف رّّب مسيٌع  ،داعي هللا تعاىل أف يُعيننا على تمملة بقية الس ور القرآنية المرٙمة ،الماظمية

 ُميب الد عاء .
 داديبقلم الباحث : ممي قاسم البغ

 

 من مقاصد السورة : 
إٔب آخر السورة ، تعُب  .(.)َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌؿ ِمْن أَنُفِسُممْ كلها مدنية كقاؿ بعضهم غّب آيتْب 

ُب )غزوة تبوؾ( ِبلتشريع ، فنزلت السورة ُب السنة الٍب خرج فيها رسوؿ هللا )ص( لغزك الرـك ُب 
 إلٲباف ا٤بؤمنْب ابتبلءن شديد كسفرو بعيد ، فكانت السنة التاسعة من ا٥بجرة ، ككانت ُب حرٌو 

 -ٔ، ك٥بذه السورة ىدفاف أساسياف مع جانب األحكاـ األخرل : كٛبييزان بينهم كبْب ا٤بنافقْب
إظهار ما كانت عليو النفوس  -ٕبياف القانوف اإلسبلمي ُب معاملة ا٤بشركْب كأىل الكتاب، 

ا٤بندس ُب )الطابور اْلامس( رت السورة كثّبان من ستنفرىم الرسوؿ لغزك الرُّـك ، حذ  احينما 
الذين ىم أشدُّ خطران من ا٤بشركْب ، حٌٌب كصل هبم التآمر )املنارقوف( صفوؼ ا٤بسلمْب كىم 

فأمر الٌرسوؿ )ص( ُب ىدمو كحرقو ، )مسجد ضرار( على ا٤بسلمْب كتفتيت كحدهتم ُب بناء 
، كىي من أكاخر السور الٍب نزلت  ُِٗعدد آايهتا ألنٌو كلمة حق يراد بو ِبطل! ا١بزء العاشر، 

كنزلت الٌسورة بدكف بسملة لنعلم أٌف البسملة  .كىي سورة مستقلة كليست تتٌمة لسورة األنفاؿ
  .جزء من كٌل سورة كليست إضافة تشريفية تستهلُّ كٌل سورة

ًفٍيعه لىوي( : )مىٍن قػىرىأىسيويرىةى األىنٍػفىٍاًؿ كىبػىرىٍاءىٍة  عن النيب )ص(: رضلها ، ك)مىٍن قػىرىأى ْص٦ٓبمع البيافأىانٍى شى
ان( :  ْلا عشرة امساء أشهرىا .ُْٕ/ٓاالمثل سيويرىةى األىنٍػفىٍاًؿ كىبػىرىٍاءىٍة ُبٍ كيلًٌ شىٍهرو ٓبٍى يىٍدخيٍلوي نًفىٍاؽه أىبىدى

فتتحت األهنا  التوبة كبراءة كالفاضحة ، ك٠بيت التوبة لكثرة ما فيها من لفظة التوبة، ك٠بيت براءة
بكلمة )براءة( ك٠بيت الفاضحة ألهنا فضحت ا٤بنافقْب ك٥با أ٠باء أخرل منها : ا٤بثّبة كا٤بخزية 
.. .كا٢بافزة كاٍلمينكًٌلة كا٤بدمدمة كسورة العذاب كا٤ببعثرة ألهٌنا تبعثر أسرار ا٤بنافقْب كتكشفها

عىلىى رىٍأًس سيويرىًة بػىرىٍاءىٍة ألىف   (بسمميحرلا نمحرلا هللا : )ًإن وي ٓبٍى تػىٍنزًٍؿ ) عن اإلماـ علي )ع(كغّبىا ، 
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نزلت لتعلن السخط كالغضب  ُّٓ/ّتفسّبالنور ًبٍسًم هللًا لؤلىمىٍاًف كالر ٍٞبىًة كىنػىزىلىٍت بػىرىٍاءىٍة ًلرىٍفًع األىمىٍاًف(
مْب. كىذا ال اإل٥بي ضٌد ا٤بشركْب الذين ال عهد ٥بم كال أماف كصاركا خطران على اإلسبلـ كا٤بسل

كيعلن القرآف الرباءة من الشرؾ كيرفض التعايش مع ا٤بشركْب الناكثْب أٌما  .ينسجم مع البسملة
رََأَت وا ِإلَْيِهْم ﴿نتهاء مٌدة العهد اكيكوف التعامل معهم ٨بتلفان إٔب اآلخركف يلتزموف ِبلعهد ، 

 .ْالتوبة/﴾ َعْهَدُىْم ِإىَل ُمدَّهِتِمْ 

 ﴾ْٖ خَُِّوِ ًٌَََُُِٔوِ بََُِ خٍََُِّّٖ ػَدىًَظُّْْ ِْٖٓ خًُُُِِْْٔٙنيَزََُخءَشٌ ِٓ﴿ - ٔ
فتح النيب )ص( مكة ُب العاـ الثامن ا٥بجرم ، كُب العاـ التاسع نزلت ىذه السورة تعلن الرباءة 

ع : التربؤ كالقطيعة كاجملافاة كقط اْلبَػَراَءة .بوضوح من ا٤بشركْب، كىذا اإلعبلف دليل القوة كالقدرة
لة مع العهود كالتخٌلص منها مع الٌناكثْب ٥با ىذه براءة من ا٤بشركْب كمن عهودىم صادرة  .الصًٌ
ومعىن براءتو سبحانو كا منو كصٌدكا رسالتو ؤ من هللا كرسولو، إ٭ٌبا يرٌبأ هللا من ا٤بشركْب ألهنم بر 

ءة رسوؿ هللا منهم ، كتركهم لؤلىواء كالضبلالت ا٤بتسلطة عليهم ، أما برامنهم طردىم من رْحتو
قطع العبلقة معهم كترؾ العهود كا٤بواثيق معهم كرفع األماف عنهم ألهنم كانوا حرِبن على هللا كرسولو 
كرسالتو كعلى ا٤بؤمنْب فهم ال أمن فيهم كال أماف منهم ، فهم ال يعرفوف إاٌل جهل ا١باىلية كنقض 

مع رسوؿ هللا )ص( فأمره هللا إبلقاء  عندما أخذت العرب تنقض عهودان عقدهتا .العهود كا٣بيانة
عهودىم إليهم ، فبعث النيب )ص( أِب بكر أمّبان على ا٢بج ليقيم للٌناس ا٤بناس  ، ٍب  أخذىا منو 

 ) كأعطاىا لعلي بن أيب طالب )ع(  ٗٔذخائر العقىب صأبمر هللا كقاؿ )الى يػيؤىدًٌم عىِبًٌ ًإال  رىجيله ًمِبًٌ
أال يقرب البيت ا٢براـ بعد  -َٔبربع : اـ اإلماـ علي )ع( فنادل ُب الٌناس ليعٌلم الٌناس الرباءة فق

كمن ٓب تكن لو مٌدة فمٌدتو أربعة  -ٖ كأاٌل يطوؼ ِبلبيت عرايفه كال عراينة ، -ٕ العاـ مشرؾ ،
كمن كاف بينو كبْب رسوؿ هللا عهده فأجلو إٔب مٌدتو ، كهللا برمء من ا٤بشركْب  -ٗ أشهر ،

َوِإمَّا ََّتَاَرنَّ ِمْن قَػْوـٍ ِخَيانًَة ﴿ره هللا تعأب بنقض عهودىم الٍب ال يفوف معها كقولو كرسولو ، فأم
: نزلت ىذه  رائدة .: إلق إليهم عهدىم كألًغورَاْنِبْذ ِإلَْيِهْم ،  ٖٓاألنفاؿ/﴾ رَاْنِبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواءٍ 

ؾ كحٌب ال تكوف موضع قلق السورة ُب كقت عظم فيو أمر اإلسبلـ ، كبقي جيوب للشر 
للمسلمْب ُب بث الفًب ، أمر هللا نبيو أف يعلن الرباءة من ا٤بشركْب كأف ينذر ِب٢برب على كلًٌ 

 .مشرؾ يقيم ُب ا١بزيرة العربية حٌب يدخل ُب اإلسبلـ
ُْْ ؿَُُْْ ُٓؼْفُِِّ خَُِّ﴿ - ٕ   ﴾وِ ًَؤََّٕ خَُِّوَ ُٓىُِّْ خٌَُْدكَُِِّٖكَِْٕمٌُخ كِِ خََِْٕٞ ؤََْزَؼَصَ ؤَْ٘يٍُُ ًَخػٌَُِْٔخ ؤٌََّٗ

أم فسّبكا آمنْب أيها ا٤بشركوف حيث شئتم سائحْب متجولْب ُب األرض كالسياحة  )َرِسيُحوا(
ىي ا١بولة ا٥بادئة ، بعد إمهاؿ أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو ال يقع بكم منا مكركه كفٌكركا ُب أنفسكم كحٌددكا 

شرؾ خبل٥با دخلتم مع ا٤بسلمْب ، فإف أسلموا بعدىا فقد موقفكم من اإلسبلـ فإف تبتم عن ال
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ستثنائي خاص لسبب خاص ُب اأسلموا كإاٌل فجزاؤىم القتل ، كىذا حكم ال ييقاس عليو ألنو 
(ظركؼ خاصة ، كا٢بكم خاص ال يعٌمم  ُر ُمْعِجِزي اّللَِّ كإعلموا أيها ا٤بشركوف  )َواْعَلُموا أَنَُّمْم َغيػْ

ُر ُمْعِجِزي هللِا(ـ إف أعرضتم عن اإلسبل أم أنكم ال تفوتوف من حكمو سبحانو كال  )ِإنَُّمْم َغيػْ
 )َوَأفَّ اّللََّ ُُمِْزي اْلَماِررِيَن(تفلتوف من سيطرتو كال ٚبرجوف عن قدرتو كإف أمهلكم ىذه ا٤بدة 

مذ٥بم ُب الدنيا ِبألسر كالقتل كالضياع كُب اآلخرة ِبلعذاب الشديد ، فبل هتلكوا أنفسكم 
َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم رََأاَتُىْم اْلَعَذاُب ِمْن ﴿نتقاـ هللا كسخطو كقولو ستكبار كالتعرض الِبال

نْػَيا َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة َأْكبَػُر َلْو َكانُوا  َحْيُث ال َيْشُعُروَف ، رََأَذاقَػُهْم اّللَُّ اْلِْْزَي ٓت اْلََياِة الد 
، فلماذا يكره ا٤بشركْب  ِٔٓالبقرة/﴾ ال ِإْكَراَه ٓت الدِّينِ ﴿قولو : رائدة  .ِٔ-ِٓالزمر/﴾ يَػْعَلُموفَ 

: أصبح ا٤بشركوف مصدر خطر على اإلسبلـ كا٤بسلمْب فبل أماف  اجلوابعلى اإلسبلـ ؟ 
لعهدىم كقد غدركا كخانوا كال تعايش أبماف معهم ، فبلبٌد من حسم التعامل معهم فلم ينفع 

  ينفع الَبىيب !الَبغيب معهم فسوؼ 
ٌُُوُ كَةِْٕ ظُسْعُْْ كَيٌَُ وٌَُْْ ٌَُُْْ ًَؤٌََخٌٕ ِْٖٓ خَُِّوِ ًٌَََُُِٔوِ بََُِ خُنَّدِْ ٌََّّْ خُْمَؿِّ خًَْٕسَُِ ؤََّٕ خَُِّوَ زَُُِءٌ ِْٖٓ خًُُُِِْْٔٙنيَ ًَََُٔ﴿ - ٖ

  ﴾ًَزَُِّْٙ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ زِؼٍََخذٍ ؤٍَُِْْ ًَبِْٕ ظٌَََُّْْعُْْ كَدػٌَُِْٔخ ؤٌََُّْْٗ ؿَُُْْ ُٓؼْفُِِّ خَُِّوِ
أم إببلغه كإعبلـ إٔب كافة الناس ُب نداء عاـ يوٌجو إليهم ، ُب كقتو يسهل فيو ذل   )َوَأَذاٌف(

أنو  )يَػْوـَ الَْجِّ اأَلْكَبِ(التبليغ كاإلعبلـ ُب يـو ا٢بج األكرب بتربئ هللا تعأب كرسولو من ا٤بشركْب 
من ذم ا٢بجة كىو أفضل مناس  ا٢بج كفيو تنتهي فرائض ا٢بج يـو عيد األضحى  يـو العاشر

جتمع ُب ذل  العاـ األنو  والسبب بتسميتو الج األكبيـو النحر أك إٛباـ ٝبيع أايـ ا٢بج ، 
ووصف الج ٝبيع الطوائف من ا٤بسلمْب كا٤بشركْب ٗبُب ، كٓب ٰبج بعد ذل  العاـ مشرؾ 

سمى ا٢بج األصغر ، كألف يـو النحر الذم تنتهي فيو فرائض ا٢بج ك٘بتمع ألف العمرة ت ابألكب
فيو ا٢بجاج إلٛباـ مناسكهم ، كىكيصفى ا٢بج ِبألكرب تعظيمان لو كألىدافو السامية الٍب ٘بتمع 
الناس من كل فج عميق ألداء مناس  مشَبكة كىيئة كاحدة ُب مبلبس اإلحراـ البيضاء فبل 

. الكل متساكف ككأ٭با ىم ُب يـو .قائد من مقود كال عريبٌّ كال أعجميييعرؼ غِب من فقّب كال 
اشر كتذكّب بيـو القيامة يـو النشور كٛبهيد لو كالٌتعٌرؼ على أجوائو كمناس  ا٢بج من شعائر 

ْم َشَعاِئَر اّللَِّ رَِإنػََّها ِمْن تَػْقَوى اْلُقُلوبِ ﴿هللا    .ِّا٢بج/﴾ َوَمْن يُػَعظِّ
ِبألكرب ألف هللا يعلن براءتو من ا٤بشركْب كعهودىم كرسولو ٍب ٘بيء براءة ككصف يـو ا٢بج 

فا٤براد ِب٤بشركْب ا٤بعاىدكف )َأفَّ اّللََّ َبِريٌء ِمْن اْلُمْشرِِكَي َوَرُسولُُو( ا٤بؤمنْب منهم بعد ذل  
ٌر َلُمْم(الناكثوف كرفض التعايش معهم  ُتْم رَػُهَو َخيػْ كفر كمن الشرؾ ُب فإف تبتم عن ال )رَِإْف تُػبػْ

ٌر َلُمْم(ىذه ا٤بٌدة أربعة أشهر كرجعتم إٔب اإلسبلـ  حيث يكوف لكم ما للمسلمْب  )رَػُهَو َخيػْ
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َوُىَو الَِّذي يَػْقَبُ  التػَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه ﴿كعليكم ما عليهم كىو خّب من التمادم ُب الضبلؿ كقولو 
ُر ُمْعِجِزي ،  ِٓالشورل/﴾ َعُلوفَ َويَػْعُفو َعْن السَّيَِّئاِت َويَػْعَلُم َما تَػفْ  ُتْم رَاْعَلُموا أَنَُّمْم َغيػْ )َوِإْف تَػَولَّيػْ

) علموا أنكم ال تفوتوف هللا طلبان كال تعجزكنو اكإف أعرضتم عن اإلسبلـ كبقيتم على الشرؾ ف اّللَِّ
ََبَّ َأَا َوُرُسِلي﴾ ﴿َكَتَب اّللَُّ أَلْغلِ ىرِبن كلن تفلتوا من حكمو كسننو ككعده لرسلو ِبلنصر كقولو 

﴿َوُىَو ، كإٔب أين يفلتوف كيهربوف فيعجزكف هللا عن طلبهم كىم ُب قبضتو سبحانو  ُِاجملادلة/
ْر الَِّذيَن َكَفُروا ِبَعَذاٍب أَلِيٍم(، ُٔاألنعاـ/اْلَقاِىُر رَػْوَؽ ِعَباِدِه﴾  ر الكافرين بعذاب موجع  )َوَبشِّ بشًٌ

ستهزاء هبم كُب ىذا كعيد عظيم سوء كيكره بشارة على سبيل االٰبل هبم ، كجعل اإلنذار فيما ي
اآلية األكٔب كانت إعبلف براءة خاصة إٔب ا٤بشركْب أنفسهم ، كُب ىذه اآلية  -ٔ: رائدة  .٥بم

البٌد للٌداعية اإلسبلمي أف يعرؼ ُب دعوتو  -ٕإعبلف براءة شاملة من ا٤بشركْب إٔب عامة الٌناس 
ا٤بكاف ا٤بناسب كالظركؼ ا٤بناسبة كا٢بديث ا٤بناسب مع اجملتمع ا٤بناسب أٮبٌية الوقت ا٤بناسب ك 
 .)يـو الج األكب(ُب ٠باع الٌدعوة ا٤بناسبة 

 ٌُّٔخ بَُِْْيِْْبَِّٙ خٍََُِّّٖ ػَدىًَظُّْْ ِْٖٓ خًُُُِِْْٔٙنيَ ؼَُّْ َُْْ َّنوًٌُُُْْٝ َْْ٘حدً ًََُْْ ُّظَدىًُُِخ ػٌََُِْْْْ ؤَلًَخً كَإَظِ﴿ - ٗ

 ﴾ػَيًَْىُْْ بََُِ ًَُّٓظِيِْْ بَِّٕ خَُِّوَ ُّمِرُّ خُُْٔعَّوِنيَ
ستثُب سبحانو ىؤالء كأمهلهم إٔب مٌدهتم جزاء على كفائهم ِبلعهود ، كال ٛبهلوا استثناء منقطع ، ا

الناكثْب فوؽ أربعة أشهر ، إاٌل الذين عاىدٛبوىم كٓب ينقضوا العهد فأٛبوا إليهم عهدىم كال ٘بعلوا 
)َوَلَْ ُيظَاِىُروا َعَلْيُمْم ٓب ينقصوا من شركط ا٤بيثاؽ شيئان  )ّتَّ َلَْ يَنُقُصوُكْم َشْيئاً(وُب كالغادر ال

هِتِْم(كٓب يعينوا عليكم أحدان من أعدائكم  َأَحدًا( كٌفوا العهد كامبلن  )رََأَت وا ِإلَْيِهْم َعْهَدُىْم ِإىَل ُمدَّ
َوَأْوُروا اِبْلَعْهِد ِإفَّ ﴿إٌف الوفاء ِبلعهد من فرائض اإلسبلـ  إٔب إنقضاء مدتو جزاء على كفائهم

حَباـ ا٤بواثيق كالعهود كالعقود احفظ ك  )ِإفَّ اّللََّ ٗمُِب  اْلُمتَِّقَي(،  ّْاإلسراء/﴾ اْلَعْهَد َكاَف َمْسُئوالً 
﴾ اِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَ َواْلعَ ﴿كالوعود أحد مصاديق التقول ، كهللا ٰبب ا٤بتقْب لرهبم ا٤بوفْب لعهدىم 

 .ّٖالقصص/
خ َُيُْْ ًََُّ كَةٌَِخ خََِٕٗهَ خَْٕ٘يُُُ خُْمُُُُّ كَدهْعٌُُِخ خًُُُِِْْٔٙنيَ لَْْػُ ًَـًَْظٌُُٔىُْْ ًَوًٍُُىُْْ ًَخلًُُُْٝىُْْ ًَخهْؼًًُُ﴿ - ٘

 ﴾َٔسَِِْيُْْ بَِّٕ خَُِّوَ ؿَلٌٌَُ ََلًٌٍََُِْْْٜٓ كَةِْٕ ظَدزٌُخ ًَؤَهَدٌُٓخ خَُّٝٚشَ ًَآظٌَْخ خًََُّّدشَ كَىٌَُِّخ 
أم األشهر األربعة الٍب حر ـ فيها قتا٥بم الٍب  )اأَلْشُهُر اْلُُرـُ(نقضى كمضى اأم  )رَِإَذا انَسَلَخ(

الرباءة منهم فدـ ا٤بشركْب ىدر ٙبقيق  )رَاقْػتُػُلوا اْلُمْشرِِكَي َحْيُث َوَجْدَُتُوُىْم(ىي مدة األماف 
من أمركا ِبلوفاء ٥بم إٔب مٌدهتم، فأقتلوا الناكثْب للعهود مرات كمرات كا٤بعاندين على ستثناء ِب

كطاردكىم كحاصركىم  )َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم(الشرؾ ُب أم مكاف أك زماف من حلٌو أك حـر 
منعوىم من أخذ كامل حريتهم ُب الببلد كىذا يستدعي تشكيل أجهزة احبسوىم ك اكأسركىم ك 
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: طريق ، أقعدكا ٥بم أم ترٌصدكا  َمْرَصدٍ  )َواقْػُعُدوا َْلُْم ُك َّ َمْرَصٍد(وية ترصد ا٤بتآمرين بدقة أمنية ق
٥بم ُب كلًٌ طريق يسلكونو كال تدعوا أحدان يفلت منهم ، كىذا تنبيو على أف ا٤بقصود مضايقتهم 

ا٤بٌدة أك يضطركا نتهاء اكإيصاؿ األذل إليهم بكل كسيلة ٩بكنة حٌب يهاجركا من ببلدىم قبل 
ستئصا٥بم ُب ا٢برب بعوف هللا، كخبلص الناس من شرىم فبل خيار ٥بم إاٌل أف يتوبوا اللقتاؿ كيتم 
فإف اتبوا عن الشرؾ كأظهركا اإلسبلـ كأدكا ما  )رَِإْف اَتبُوا َوَأقَاُموا الصَّبلَة َوآتَػْوا الزََّكاَة(إٔب هللا 

قان لتوبتهم كإٲباهنم ، كإكتفى بذكرٮبا عن بقية العبادات فرض هللا عليهم من الصبلة كالزكاة تصدي
لكوهنما رئيسي العبادات البدنية كا٤بالية كبذل  تشَبؾ العبادات مع ا٤بعامبلت ، مع النفس كمع 

)ِإفَّ اّللََّ كال تتعرضوا ٥بم بسوء فهم ُب أماف كأماف ا٤بسلمْب  )َرَخل وا َسِبيَلُهْم(هللا كمع الناس 
كاسع ا٤بغفرة كالرٞبة ٤بن اتب كأانب ، فهي ٞبلة ىداية ال حرب إِبدة إللقاء ا٢بٌجة  ِحيٌم(َغُفوٌر رَ 

: )أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى الن اسى حىٌب  يىٍشهىديكيٍا أٍف الى ًإلىوى  عن النيب )ص( -ٔ:  رائدة .الٌرسالية على الٌناس
ان رىسيويؿي هللًا فىًإذىاٍ  تػىنىٍا كىصىلُّويٍا صىبلىتػىنىٍا فػىقىٍد اً شىًهديكيٍا كى  ًإال  هللاي كأف  ٧بيىم دى ليويٍا ذىبًٍيحى لىتػىنىٍا كىأىكى ٍستػىٍقبػىليويٍا ًقبػٍ

نىٍا ًدمىاءىىيٍم كىأىٍموىا٥بىيٍم ًإال  ًٕبىقًٌهىا ٥بىيٍم مىٍا لًٍلميٍسًلًمٍْبى كىعىلىٍيًهٍم مىٍا عىلىٍيًهٍم( ملاذا ىذه  -ٕ .حىريمىٍت عىلىيػٍ
نطبلقتو تثبيت عقيدة التوحيد كإزالة ا: ألف منهج اإلسبلـ كخطتو األكٔب منذ  باجلوا؟  الشدة

: فهؤالء ال يقتلوف غدران كال إذف الشرؾ كالوثنية من جذكرىا أبم ٜبن كاف ككيف ما كاف 
رًينى كىميٍنًذرًيكقولو )  .كعلموا سلفان ما ينتظرىم ،كأمهلوىم كقتان كافيان  ،يؤخذكف بغتة نى لًئىبل  ريسيبلن ميبىشًٌ

 ُٓٔالنساء/( ةه بػىٍعدى الرُّسيلً يىكيوفى لًلن اًس عىلىى اَّللً  حيج  
 ﴾إََّٗيُْْ هٌٌَّْ ٙ َّؼًٌَََُِْٕٔبِْٕ ؤَلًٌَ ِْٖٓ خًُُُِِْْٔٙنيَ خْٔعَفَدََىَ كَإَـُِْهُ لَعََّ ََّْٕٔغَ ًََّٚ خَُِّوِ ؼَُّْ ؤَزِِْـْوُ َٓإَْٓنَوُ ٌَُِيَ زِ﴿ - ٙ

طلب من  األماف من القتل  )َوِإْف َأَحٌد ِمْن اْلُمْشرِِكَي(: إستأمن  كطلب جوارؾ أم  اْسَتَجاَرؾَ 
(بعد األشهر األربعة  فآمنو على نفسو كمالو حٌب يسمع القرآف  )رََأِجْرُه َحَّتَّ َيْسَمَع َكبلـَ اّللَِّ

٢بكمة كا٤بوعظة كيتدبره كيطلع على أىداؼ اإلسبلـ كيتفكر فيو بكامل ا٢برية ، كأف يدعوه ِب
ا٢بسنة كأف ٯباد٥بم ِبلٍب ىي أحسن ، فإف اإلسبلـ حسن ا٣بلق ، كغايتو صرؼ الناس عن 
سبيل الشرؾ كالضبلؿ إٔب صراط الرشد كا٥بدل ، فلذل  ٯبب سلوؾ السبل ا٤برنة األخبلقية 

َئبلَّ َيُموَف لِ ﴿ا٤بناسبة لنيل ىذه الغاية السامية لَبتفع عن ا٤بشرؾ غشاكة ا١بهل كتتم عليو ا٢بجة 
حٌب يبلغ من  أمنان اتمان ُب  )ّتَّ أَْبِلْغُو َمْأَمَنُو(،  ُٓٔالنساء/﴾ ِللنَّاِس َعَلى اّللَِّ ُحجٌَّة بَػْعَد الر ُس ِ 

مكاف أمْب حٌب لو تصلو إٔب حيث أيمن عند قومو إذا ىو ٓب يسلم ، فإف األماف النفسي يبعث 
  .افالعقل على التفكّب كتنفتح النفس لئلٲب

ذل  األمر بسبب أهنم ال يعلموف حقيقة اإلسبلـ كأىدافو  )َذِلَك َِبَنػَُّهْم قَػْوـٌ ال يَػْعَلُموَف(
السامية فبلبد من أماهنم حٌب يسمعوا كيعلموا كيعملوا ، ككاف ىذا يـو كاف اإلسبلـ قواين أبىلو ، 

ىذا صنيع اإلسبلـ مع  -ٔ: رائدة  .أما اليـو فأىلو يستجّبكف أبعدائو لذل  ىم ُب ذلة كىواف
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َربل ُعْدَواَف ِإالَّ َعَلى ﴿أعدائو غّب ااربْب كال ا٤بعادين لو ، فهو إسبلـ سلم كسبلمة كإنسانية 
، كاجملرمْب منهم الذين يقولوف إف اإلسبلـ دين قاـ على السيف كإراقة  ُّٗالبقرة/﴾ الظَّاِلِميَ 
)َحَّتَّ  -ٕ ./التوبةٜٕالسيف )أو( اآلية ىذه اآلية آية عند بعض املفسرين وتسمى الدماء 

) ، فبلبٌد من كاؼو  تشّب اآلية إٔب أف التقليد ُب الٌدين أك للعلماء اجملتهدين غّب َيْسَمَع َكبلـَ اّللَِّ
النظر كالتعلم كأف يسمع كبلـ هللا كيفهم القرآف كاإلسبلـ بقدر معْب يستطيع من خبللو أف 

ْر ِعَباِدي ، الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ رَػيَػتَِّبُعوَف َأْحَسَنُو يستمع القوؿ فيتبع أحسنو كقولو   ﴿رَػَبشِّ
كىكذا تتوازف  -ٖ .ُٖ-ُٕالزمر/ُأْولَِئَك الَِّذيَن َىَداُىْم اّللَُّ َوُأْولَِئَك ُىْم ُأْوُلوا األَْلَباِب﴾ 

سبيل الَببية العاـ القائم ( كىكذا ٔ( كالٌرفق كاللْب ُب اآلية )ٓكتتساكل كفتا الشدة ُب اآلية )
ٍافى الٌرًٍفقي أىٍكفىٍق( ٓت غرر المم .على الَبغيب كالَبىيب ًإٍرًفٍق مىٍا كى د ةى ًبرًٍفقو ، كى  .: )أيٍخليًط الشًٌ

ْٕفًِِ خُْمََُخِّ كََٔد خْٔعَوَدٌُٓخ ًَْْقَ ٌٌَُُّٕ ًُُُِِِِْْٔٙنيَ ػَيًٌْ ػِنًَْ خَُِّوِ ًَػِنًَْ ٌََُُِٔوِ بَِّٙ خٍََُِّّٖ ػَدىًَْظُْْ ػِنًَْ خَُْٔ﴿ - ٚ

 ﴾ٌَُُْْ كَدْٔعَؤٌُِْخ َُيُْْ بَِّٕ خَُِّوَ ُّمِرُّ خُُْٔعَّوِنيَ
ستبعاد ، أم كيف يكوف ٥بم عهد معتده بو كمقبوؿ عند هللا كرسولو نكار كاالٗبعُب اإل االستفهاـ

)ِإالَّ هودىم كالناقضوف لوعودىم كىم ال يدينوف  ِبلعبودبة كال ٤بنهجو ِبلتطبيق كىم الناكثوف لع
)  )َرَما اْستَػَقاُموا َلُمْم رَاْسَتِقيُموا َْلُْم(كٓب ينقضوا عهدىم  الَِّذيَن َعاَىْدُُتْ ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلََراـِ

)ِإفَّ اّللََّ ٗمُِب  ثبتوا ٥بم على الوفاء بو استقيموا ك افما داموا مستقيمْب كاثبتْب على عهدىم ف
 عن النيب )ص(ٰبب من إتقى ربو ككَب عهده كترؾ الغدر كا٣بيانة ك٘بنب نقض العهود ،  ِقَي(اْلُمتَّ 

: )اٍلوىفىاءي ألىٍىًل اٍلغىٍدًر ٜٕ٘حمم هنج الببلغة: )لىٍن يػىٍهلى ى الن ٍاسي حىٌب  يػيٍعًذريكا ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم( ، كُب 
ًلكيلًٌ غىاًدرو ًلوىاءه يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة : )ٓت الديث كىفىاءه ًعٍندى هللًا( ،  غىٍدره ًعٍندى هللًا ، كىاٍلغىٍدري أبىىٍىًل اٍلغىٍدرً 

  .َّٗ/ّركح البياف (يػيٍعرىؼي ًبقىٍدًر غىٍدرًهً 
 ﴾ٌزُيُْْ ًَؤًَْؽَُُىُْْ كَدِٔوًٌََُْْٕقَ ًَبِْٕ َّظْيًَُُخ ػٌََُِْْْْ ٙ َُّْهُسٌُخ كٌُِْْْ بًِّٙ ًَٙ ٌَِّٓصً ٠ٌٌَُُُُّْْْٗ زِإَكٌَْخىِيِْْ ًَظَإْزََ هُُِ﴿ - ٛ

ٙبذير للمؤمنْب من أف أيمنوا جانب ا٤بشركْب أاين كانوا ، حٌب الذين ٓب يظهر منهم غدر أك خيانة 
: يظفركا بكم َيْظَهُروا َعَلْيُممْ ،  ّٕآؿ عمراف/﴾ َوال تُػْؤِمُنوا ِإالَّ ِلَمْن تَِبَع ِديَنُممْ ﴿للمسلمْب
: عهدان أك حقان ، كضمّب  ِذمَّةً : قرابة أك حلفان ،  ِإالًّ عوا كٰبفظوا ، : يرايَػْرقُػُبوا كيغلبوكم،
: أم كيف يكوف ٥بم املعىن يعود إٔب الناكثْب ِبلعهد كقد كصفهم هللا ِبللـؤ كالشراسة.  )َيْظَهُروا(

ْم )ال يَػْرقُػُبوا ِريمُ عهد صادؽ كحا٥بم ىذه أهنم إف يظفركا بكم كيغلبوكم لفعلوا فيكم األفاعيل 
كال  )َوال ِذمًَّة(ال يراعوا فيكم قرابة كال ٰبفظوا فيكم حلفان ، كالقرابة توجب رعاية القريب  ِإالًّ(

كصفهم هللا  )يُػْرُضوَنُمْم َبَِرْػَواِىِهْم(عهدان كال حقان، كالذمة ما يذـ الرجل على إضاعتو من عهد 
)َوََتََْب إف كاف النصر لكم عليهم ِبلنفاؽ كالفسق أم يرضونكم ِبلكبلـ ا١بميل ا٤بزٌكؽ ا٤بعسوؿ 
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يَػُقوُلوَف َِبَْلِسَنِتِهْم َما ﴿كٛبتنع قلوهبم أف يذعنوا بتصديق ما يبدكنو لكم أبلسنتهم كقولو  قُػُلوبُػُهْم(
نتقاـ لشٌدة حقدىم هبم إاٌل العداكة كالغدر كطلب اال، أم أتىب قلو  ُُالفتح/﴾ لَْيَس ٓت قُػُلوِِبِمْ 
كأكثرىم غٌداركف انقضوف للعهد خارجوف عن طاعة هللا كليس ٥بم صفة  ُقوَف()َوَأْكثَػُرُىْم رَاسِ 

إنسانية سليمة ، كالغدر من شيمة اللئاـ ، كمن الدين لو ال عهد لو ، كالغٌدار ال عهد لو كال دين 
لو ، كمع ىذا فإف قليبلن منهم فيو بقية من خّب فكم من ملحد يوجد خلل ُب فكره كلكنو ٲبل  

ٚبوف كال تغدر كتوُب بعهدىا إذا عاىدت ، ككم من أدعياء اإلٲباف كا٤بتاجركف إبسم نفسان ال 
الٌدين ٥بم نفوس فاسدة ٚبوف كتغدر كال تفي بعهدىا إذا عاىدت كال تؤدم أية أمانة إذا إٛبنت ! 

ٍاًدمىان ًلًديًٍنًو ًإنٍػقىٍادى لىوي كيلُّ سيٍلطىٍافو  ٓت غرر المم ٍاًدمان ًلميٍلًكًو  : )مىٍن جىعىلى ميٍلكىوي خى ، كىمىٍن جىعىلى ًديٍػنىوي خى
)   .طىًمعى ًفٍيًو كيلُّ ًإٍنسىٍافو

 ﴾خْ٘عًََُْخ زِأَّدضِ خَُِّوِ ؼََٔندً هًَِِْٚ كًًََُّٝخ ػَْٖ َٔسِِِْوِ بَِّٗيُْْ َٔدءَ َٓد ًَدٌُٗخ َّؼٌََُِْٕٔ﴿ - ٜ
ف عرضان يسّبان من متاع الدنيا القليل ستبدلوا ِبلقرآاِبعوا دين هللا إٔب الشيطاف أبٖبس األٜباف ، 

: فمنعوا أم ، منعوا الناس َرَصد وا  )َرَصد وا َعْن َسِبيِلِو(الزائل الذم لٌذاتو قصّبة كتبعاتو طويلة 
من إتباع دين اإلسبلـ ٗبا يستطيعوف من ا٤بنع بتقليب األمور كتسميم العقوؿ كنشر الشكوؾ 

بئس ىذا العمل القبيح الذم عملوه  َساَء َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف( )ِإنػَُّهمْ كإشاعة الفاحشة كغّب ذل  
، فساء عملهم كضل سعيهم كساءت عاقبتهم كىم ٰبسبوف أهنم ٰبسنوف صنعان، إهنم رفضوا 

نتشاره خوفان على مصا٢بهم الشخصية ادكدة ، الٍب ااإلسبلـ كحاربوه كأعاقوا حركتو كمنعوا 
الذين ٰبرفوف الدين اإلسبلمي كفقان  وتشم  اآليةو ٥بداية الناس ، فضلوىا على القرآف كما جاء ب

 .جتماعية كٗبواردىم اإلقتصاديةألىواء ا٤بستغلْب كا٤بنتفعْب ٗبواقعهم اال
 ﴾ٙ َُّْهُسٌَُٕ كِِ ُٓآٍِْٖ بًِّٙ ًَٙ ٌَِّٓصً ًَؤًَُُْحِيَ ىُْْ خُُْٔؼْعًًََُٕ﴿ - ٓٔ

)َوال ال قرابة كال حلفان  )ِإالًّ(راعوف ُب قتل مؤمن لو قدركا عليو: أم ال ٰبفظوف كال ي ال يَػْرقُػُبوفَ 
كال عهدان كال حقان ، فهم أعداء ألٌداء لكل طيب ك٨بلص ال للنيب كأصحابو فقط ، كىذا  ِذمًَّة(

( كما تقوؿ لصاحب  فبلف ال ٰبب  بل ال ٰبب ا٣بّب على ٖىو الفرؽ بْب ىذه اآلية كاآلية)
عتداء أصيلة فيهم فهم يكرىوف الكفر لئلٲباف كالباطل للحق ، فصفة االاإلطبلؽ، إهنم أعداء 

كىأيٍكلىًئ ى ا٣بائنوف الغٌداركف ا١بامعوف  )َوُأْولَِئَك ُىْم اْلُمْعَتُدوَف(اإلٲباف كا٤بؤمنْب كيقفوف ُب كجوىهم
رٞبة ٗبا  لكل صفات الذـ كا٢بقارة كالقسوة كاللـؤ ىم ا٤بتجاكزكف على حدكد الغّب، كا٤بعتدكف ببل

يضمركف من العداكة كالبغضاء كيسَبكف الطبيعة ا٣بائنة الشرسة ا٢باقدة،فإذا كاف ىذا حا٥بم فبل 
عتديتم عليهم بل ىم ا٤بعتدكف،إف عداء ا٤بشركْب للمسلمْب عداء اٙبسبوا لو نقضتم عهدىم أنكم 

الظلمات للنور،فبل مبدئي ال شخصي ، إنو عداء الكفر لئلٲباف كالباطل للحق كالغواية للهداية ك 
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ٓت ، ُّٗالبقرة/﴾َربل ُعْدَواَف ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِميَ ﴿٘بعلوا العداكة طبيعتكم ٛبيلوف هبا مع ا٥بول كاألان
 :)رىٍأسي ا١ب ٍهًل ميعىٍادىاٍةي الن ٍاًس(غرر المم

 ﴾كِِ خًُِِّّٖ ًَُٗلََُِّٝ خَّٓدضِ ُِوٌٍَّْ َّؼٌََُِْٕٔكَةِْٕ ظَدزٌُخ ًَؤَهَدٌُٓخ خَُّٝٚشَ ًَآظٌَْخ خًََُّّدشَ كَةِوٌَْخٌُُْْٗ ﴿ - ٔٔ
ستقاموا كأقاموا أىم قواعد الدين العبادية افإف رجعوا إٔب هللا ِبإلٲباف كاتبوا عن الكفر كأانبوا ك 

كىي الصلة ِب إبقامة فريضة الصبلة أم أٌدكىا بكامل شركطها  )َوَأقَاُموا الصَّبلَة َوآتَػْوا الزََّكاَة(
ركاهنا كمقٌدماهتا كأعطوا نفقة أموا٥بم ، كٮبا من أقول أركاف اجملتمع اإلسبلمي ٘بمع فيهما كأ

يِن(العبادات كا٤بعامبلت كاألخبلؽ  َا اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوةٌ ﴿فصاركا إخوانكم  )رَِإْخَواُنُمْم ٓت الدِّ ﴾ ِإٔمَّ
األخ مع أخيو من مادة ، كعلى قدر التقول تكوف األخٌوة ، فهم مساككف لكم فَُا٢بجرات/

ُ  اآلََيِت ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموَف(كاحدة فهما متساكايف، ٥بم ما لكم كعليهم ما عليكم  كنبْبًٌ  )َونُػَفصِّ
ا٢بجج كاألدلة ألىل الفكر كالعقل كالفهم كالتدبّب ، ليعلم من جهل كيؤمن من علم بعد أف 

بْب ىذه اآلية  كالفرؽ -ٔ:  رائدة .رنشرحها مفٌصلة فيفقهوهنا ، كفيها حث على التأمل كالتدب
أما ا١بواب ىنا  )َرَخل وا َسِبيَلُهْم(( ىو ُب جواب الشرط حيث جاء ا١بواب ىناؾ ٓكاآلية )

يِن( ٍاًر  )حيبُّ  :)ع( عن اإلماـ الصادؽ، )رَِإْخَواُنُمْم ٓت الدِّ األىبٍػرىٍاًر ًلؤلىبٍػرىٍاًر ثػىوىٍابه ًلؤلىبٍػرىٍاًر ، كىحيبُّ اٍلفيج 
ٍاًر ًلؤلىبٍػرىٍاًر زىٍينه ًلؤلىبٍػرىٍاًر ، كىبػيٍغضي األىبٍػرىٍاًر لًلٍ  لىةه ًلؤلىبٍػرىٍاًر، كىبػيٍغضي اٍلفيج   عىلىى ًخٍزمه  فيج ٍارً ًلؤلىبٍػرىٍاًر فىًضيػٍ

ٍاًر( اوعنو )ع(، َِٖ/ْٕالبحار اٍلفيج  فإف ذىاب  ،: )الى تيٍذًىًب ا٢بًٍٍشمىةى بػىيػٍنى ى كىبػىٍْبى أىًخي ى كىأىٍبًق ًمنػٍهى
ا٢برب ُب اإلسبلـ  -ٕ .ِّٓ/ٖٕالبحار !(ا٢بشمة ذىاب ا٢بياء، كبقاء ا٢بشمة بقاء ا٤بؤدة

أجل نصرة ا٢بق  من كإ٭ٌبا ىي ، أحد ٢بساب ليست أريدت لغّبىا كليست لذاهتا ، كا٢برب
ًلمىةي هللًا ًىيى اٍلعيٍليىا ككلمة أعدائو السفلى ،  نقلة من أجل كا٢بقوؽ كنصرة ىذا الدين القيم كجعل كى

 بوضوح الٌناس على هللا حجة إلقاء أجل كمن ، القهار الواحد هللا عبادة إٔب العبيد عبادة من البشرية

  ّٓالنحل/ ﴾اْلُمِبيُ  اْلَببلغُ  ِإالَّ  الر ُس ِ  َعَلى رَػَه ْ ﴿
 ﴾وَدظٌُِِخ ؤَجَِّٔصَ خٌُُْلُِْ بَِّٗيُْْ ٙ ؤََّْٔدَٕ َُيُْْ َُؼََِّيُْْ َّنعَيًٌََُٕبِْٕ ٌََٗؽٌُخ ؤََّْٔدَٗيُْْ ِْٖٓ زَؼًِْ ػَيًِْىِْْ ٤ًََؼَنٌُخ كِِ يِّنٌُِْْ كَ﴿ - ٕٔ

 )َوطََعُنوا ٓت ِديِنُمْم(أم نقضوا عهودىم ا٤بوثوقة ِبألٲباف كخالفوا مواثيقهم معكم  )َوِإْف َنَمُثوا(
ء كصناديد كقادة الكفر كقدكهتم رؤكسا )رَػَقاتُِلوا َأِئمََّة اْلُمْفِر(عابوا اإلسبلـ كذموه كقدحوا فيو 

ال أىٲٍبىافى ٝبع ٲبْب  كال عهود ك )ِإنػَُّهْم ال َأْٙمَاَف َْلُْم(ٝبع إماـ كىو القدكة كالقيادة  )أَِئمََّة(كمعُب 
كي ينتهوا عن الطعن ُب اإلسبلـ كيكٌفوا عن اإلجراـ ،   )َلَعلَُّهْم يَنتَػُهوَف(أم ال أقساـ يوفوف هبا 

 -ٔ: رائدة  .صد من القتاؿ ىو ردع ا٤بشركْب عن اإلصرار على قتاؿ ا٤بسلمْبيشّب إٔب أٌف الق
غرضكم ُب مقاتلتهم اإلنتهاء عما ىم عليو كليس إيصاؿ األذل هبم ، كال يعارض  )رَػَقاتُِلوا(

اإلسبلـ أم إنساف ُب دينو أك يضطهده من أجلو ، بل يبْبًٌ لو طريق الرشد من الغي بوضوح 
، ٥بم ا٣بيار ُب الكبلـ  ِٓاألنعاـ/﴿َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِِبِْم ِمْن َشْي﴾ هى ُب الدًٌيًن كبعدىا ال ًإٍكرىا
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﴿َلُمْم ،  ِٓاألنعاـ/﴿َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن َشْيٍء﴾ شريطة عدـ الطعن ُب اإلسبلـ 
فع ا٥بول أك إرادة منافع الدنيا ، كالقتاؿ ُب اإلسبلـ ال يكوف من دكا ٔالكافركف/ِديُنُمْم َوِلَ ِديِن﴾ 
نتقاـ ، كىذه ميزة اإلسبلـ إذ جعل ا٢برب ضركرة إلحقاؽ ا٢بق كإزىاؽ امن سلب كهنب ك 

( ٍبي  )َوَطَعُنوا ٓت ِديِنُمْم( :  عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٕ .الباطل ٍا فػىقىٍد كىفىرى )مىٍن طىعىنى ُبٍ ًدٍيًنًكٍم ىىذى
ًذًه اآليىةى  : ٤باذا تتبعت الفارين ُب معركة صفْب كٓب  وُسئ  اإلماـ علي )ع( .َُٗ/ِلْبنور الثق تىبلى ىى

ٍولىوي  ي ان كىقىٍد ٝبىىعى حى ٍافى رىٍأسي اٍلكيٍفًر ٓبٍى يػىزىٍؿ حى تتبعهم ُب معركة ا١بمل ؟ فقاؿ )ع( : ً)ٍُب ًصفًٌٍْبى كى
ًة ا١بٍى  ٍولىوي أىتٍػبىٍاعىوي لًييًعٍيديكيٍا الكىر ةى ، أىم ٍا ُبٍ مىٍعرىكى مىًل فىًإن وي ٗبىٍقتىًل قىاًٍئًد ا١ٍبيٍنًد ٓبٍى يػىٍبقى ٥بىيٍم ٧ًبٍوىره ٯبىٍتىًمعيويفى حى

اٍ ًمٍن مىصىٍاًديًق   .ّٓٔ/ّتفسّب النور ()رَػَقاتُِلوا َأِئمََّة اْلُمْفِر(كىىىذى
 ﴾ٌٍَُُُِّٔ ًَىُْْ زًََءًًُُْْ ؤًٍَََّ ََُّٓشٍ ؤَظَىٌََْْٙٗيُْْ كَدَُِّوُ ؤَلَنُّ ؤَْٕ ظَىٌَْْٙهُ بِْٕ ًُنعُْْ ُٓآِْنِنيَؤَٙ ظُوَدظٌَُِِٕ هٌَْٓدً ٌََٗؽٌُخ ؤََّْٔدَٗيُْْ ًَىٌَُّٔخ زِةِوَُْخؾِ خ﴿ - ٖٔ

نقضوا العهود )َنَمُثوا َأْٙمَانَػُهْم( أداة ٙبضيض أم ٙبريض على قتا٥بم أم ىبٌل تقاتلوف قومان )َأالّ( 
عزموا على هتجّب الرسوؿ )ص( من مكة  وا ِبِِْخَراِج الرَُّسوِؿ()َوَٕم  كاألٲباف كطعنوا ُب دينكم ؟ 

كىم البادئوف  )َوُىْم َبَدُءوُكْم َأوََّؿ َمرٍَّة(حْب تشاكركا بدار الندكة على إخراجو من بْب أظهركم 
أٚبافوهنم  ُه()َأََّتَْشْونَػُهْم رَاّللَُّ َأَحق  َأْف ََّتَْشوْ ِبلقتاؿ كالبادئ أظلم ، فما ٲبنعكم أف تقاتلوىم ؟ 

)ِإْف ُكنُتْم فتَبكوف قتا٥بم خوفان على أنفسكم ؟ فا أحق أف ٚبافوا عقوبتو إف ٘باكزًب حدكده 
إف كنتم مصدقْب بعذابو كثوابو ، فاٍلميٍؤًمني الى ٱبىٍشىى ًإال  رىب وي كىالى ٱبىىٍاؼي ًإال  ذىنٍػبىوي كىالى  ُمْؤِمِنَي(

اآلية بليغة كُب غاية الفصاحة ألهنا ٝبعت بْب التقريع  -ٔرائدة :  .ةي الىئًمو أتىٍخيذيهي ُبٍ هللًا لىٍومى 
إٔب أف ا٤بؤمن ٯبب أف يكوف أشجع الناس كأعبلىم ٮبة فإف  ٓت اآلية داللة -ٕ .كالتشجيع

ٍافى عن النيب )ص( .مهمتو على قدر ٮبتو ، ألنو ال ٱبشى إاٌل هللا تعأب ٍافى ًِبً أىٍعرىٍؼ كى ًمنى  : )مىٍن كى
كعلى قدر الثقة ِب يكوف ا٣بوؼ منو ، ككل من خاؼ من هللا  ّّٗ/َٕالبحار هللًا أىٍخوىٍؼ(

ًة ٨بىىافىةي هللًا(وعنو )ص(ىرب إليو ، ككلُّ من خاؼ من أحدو ىرب منو!   : )رىٍأسي ا٢بًٍٍكمى
وعنو ، عتداء كيدفع إٔب الطاعاتفصار خوؼ هللا ٰبجز عن ا٤بعاصي كيكف اال، ُّّ/ٕٕالبحار
كأعرؼ الٌناس ِب سبحانو ، َُٖ/ٕٕرالبحا: )أىٍعلىى الن ٍاًس مىٍنزًلىةن ًعٍندى هللًا أىٍخوىفػيهيٍم ًمٍنوي( )ص(

كمعُب ىذا أف الذم يؤثر ا٣بوؼ من الناس  )َأََّتَْشْونَػُهْم رَاّللَُّ َأَحق  َأْف ََّتَْشْوُه( -ٖأخوفهم منو 
طيع ا٤بخلوؽ ُب معصية ا٣بالق، كا٣بوؼ من هللا خوؼ على ا٣بوؼ من هللا تعأب فهو كالذم ي

ـَ رَبِِّو َجنػََّتافِ ﴿ىيبة كليس خوؼ رىبة   .ْٔالرٞبن/﴾ َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا
ًٍَُّْىِرْ  هَدظٌُِِىُْْ ُّؼٍَِّزْيُْْ خَُِّوُ زِإًٌَُِّّْْْ ًَُّىِّْىِْْ ًََّنًُُُْْْْٝ ػََِْْيِْْ ًََّْٙقِ ًًََُُٜ هٌٍَّْ ُٓآِْنِنيَ ،﴿ ٘ٔ - ٗٔ

 ﴾ؿَْْظَ هٌُُِزِيِْْ ًََّعٌُذُ خَُِّوُ ػَََِ َْٖٓ ََّٙدءُ ًَخَُِّوُ ػٌَِِْْ لٌٌَِْْ
قاتلوا أعداءكم الذين يقاتلونكم فقتالكم ٥بم جهاد ُب سبيل هللا كينالوا عذاب هللا أبيدم ا٤بؤمنْب 

َنا ﴿ فهم ٰبققوف عذاهبم ِب٢برب كاألسر كالقتل ُب الٌدنيا كلعذاب اآلخرة أشد وََكاَف َحّقًا َعَليػْ
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/﴾ َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَ  ، كهللا ٯبعلكم ستار قدرتو كعناصر مشيئتو ، قضى هللا سبحانو أف  ْٕالرـك
تكوف حرٌية اإلنساف ضمن مشيئة هللا كإرادتو ، كمسؤكليتو عن أفعالو ُب حدكد قدرتو كحكمتو 

ٲبنحكم الظفر كالغلبة عليهم بطريقة  ُصرُْكْم َعَلْيِهْم()َويَػنْ يذ٥بم ِبألسر كالقهر  )َوُ٘مْزِِىْم( .عٌز كجلٌ 
َوَما يَػْعَلُم ُجُنوَد رَبَِّك ِإالَّ ُىَو ﴿ميسرٌة فتكونوا أدكات تنفًٌذ ا٤بشيئة اإل٥بية ككسيلة شريفة لقدرتو 

آذاىم كشٌردىم ٩بن  )َوَيْشِف ُصُدوَر قَػْوـٍ ُمْؤِمِنَي(،  ُّا٤بدثر/﴾ َوَما ِىَي ِإالَّ ِذْكَرى ِلْلَبَشرِ 
نتقاـ من أعدائهم كالنصر عليهم عندئذو تفرح القلوب ا٤بؤمنة ا٤بشركوف ، كيشف صدكرىم ِبال

ا٤بقاتلة ا٤بستبسلة بنصر هللا كتنشرح صدكرىم ٔبعل كلمة هللا ىي العليا ككلمة أعدائو ىي السفلى 
عليهم كىو مبالغة ُب جعلهم  كيزكؿ ما هبا من غم كىم ككرب بغلبتكم )َويُْذِىْب َغْيَظ قُػُلوِِبِْم(

ُ َعَلى من األذل من الكفرة الفجرة  هقو المسركرين ِبلنصر كخذالف الكافرين لكثرة ما )َويَػُتوُب اّللَّ
عليم  )َواّللَُّ َعِليٌم َحِميٌم(كٲبن هللا على من يشاء منهم ِبلتوبة كالدخوؿ ُب اإلسبلـ  َمْن َيَشاُء(

لقد  -ٔ: رائدة  .حكيم ال يفعل إالٌ ما فيو حكمة كمصلحة ٗبا كاف كما سيكوف عآب ِبألسرار،
أ٪بز هللا سبحانو ٝبيع ما كعدىم بو على أحسن ما يكوف فكاف إخباره )ص( بذل  قبل كقوعو 

كالنص يناسب فتح مكة إبذالؿ  -ٕ .ن هللا عز كجلعمعجزةن عظيمةن للداللة على أنو إخبار 
ٓت غرر  .لذين ذاقوا من زعماء قريش أنواع العذابقريش الطغاة كنصر ا٤بسلمْب ا٤بستضعفْب ا

كيف تفسر العذاب ُب ىذه اآلية كهللا  -ٖ .: )أىقٍػوىل الن ٍاًس ًمٍن قىًومى عىلىى غىضىًبًو ًٕبًٍلًمًو(المم
بَػُهْم َوأَْنَت ِريِهمْ ﴿تعأب يقوؿ  ة : العذاب ُب تل  اآلياجلواب ،  ّّاألنفاؿ/﴾ َوَما َكاَف اّللَُّ لِيُػَعذِّ

ىو العذاب السماكم كالذم نزؿ على قـو عادو كٜبود ، بينما العذاب ُب ىذه اآلية ىو عذاب 
 .. كغّبىا.ا٢برب كاألسر كالقتل

ُِوِ ًَٙ خُُْٔآِْنِنيَ ًَُِْفَصً ًَخَُِّوُ ًَٙ ٌََُٔؤَّْ لَِٕسْعُْْ ؤَْٕ ظُعًٌَُُْخ ًَََُّٔد َّؼَِْْْ خَُِّوُ خٍََُِّّٖ ـَدىًًَُخ ِٓنٌُْْْ ًََُْْ َّعَّىًٍُِخ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ ﴿ - ٙٔ
 ﴾وَسِريٌ زَِٔد ظَؼٌََُِْٕٔ

تيٍم ، أـ ظننتم أيها ا٤بؤمنوف أف تَبكوا بغّب  ًسبػٍ حٌب  ابتبلءك  امتحافأىـٍ منقطعة ٗبعُب بل )أم( بل حى
ُ لَِيَذَر اْلُمْؤِمِنَي عَ يعرؼ الصادؽ منكم ُب دينو من الكاذب كقولو  َلى َما َأنْػُتْم َعَلْيِو ﴿َما َكاَف اّللَّ

َص َما ٓت ، ُٕٗآؿ عمراف/َحَّتَّ َٙمِيَز اْْلَِبيَث ِمْن الطَّيِِّب﴾  َتِلَي اّللَُّ َما ٓت ُصُدورُِكْم َولُِيَمحِّ ﴿َولِيَػبػْ
اًٍئدو ميٍؤًمنه ٰبىٍسيديهي كىمينى  عن النيب )ص(،  ُْٓآؿ عمراف/قُػُلوِبُمْم﴾  ٍاًفقه : )اٍلميٍؤًمني بػىٍْبى ٟبىًٍس شىدى

ٍاًفره يػيقىاٍتًليوي كىنػىٍفسه تػينىٍازًعيوي كىشىٍيطىٍافه ييًضلُّوي( )َوَلمَّا يَػْعَلْم اّللَُّ الَِّذيَن ، َٖٗكنز العماؿ خرب  يػىبػٍغىضيوي كىكى
ٓب يتحقق ُب الظاىر جهادكم كأثر إٲبانكم كٓب يتبْب اجملاىد منكم من غّبه ،  َجاَىُدوا ِمْنُمْم(

ُ()َلمَّا يَػعْ كا٤براد  ِبلعلم الظاىر ا٤بتحقق ُب الواقع ال العلم الباطن ُب اللوح افوظ ، أم ك٤با  َلْم اّللَّ
يظهر ما علم هللا منكم ، فذكر العلم كا٤براد نفي ا٤بعلـو أتكيدان للنفي كإاٌل فإٌف هللا عآب ٗبا كاف 

كجوده أم ٓب كما يكوف كما سيكوف قبل حصولو ، ألف عدـ علم هللا ِبلشيء دليل على عدـ 
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فإنو سبحانو يعلم ذل  غيبان فأراد إظهار ما علم ُب الغيب ليجازم  .يتحقق كىذا ىو نفي ا٤بعلـو
)َوَلَْ يَػتَِّخُذوا ِمْن ُدوِف اّللَِّ َوال َرُسوِلِو َوال اْلُمْؤِمِنَي َولِيَجًة( على قدر العمل ُب أرض الواقع 

نة كالغدر ُب عبلقات سرية خفية ، أم جاىدكا ُب بطانة كأصدقاء السوء كأعواف ا٣بيا َولِيَجةً 
سبيل هللا كٓب يتخذكا أعواانن كأنصاران خونةن يفشوف إليهم أسرارىم كيوالوهنم من دكف ا٤بؤمنْب ، 
فيكوف أفضل الطاعات جهاد الفساد كا٤بفسدين كأكرب ا٤بعاصي الركوف إليهم ، كعلى كٌل مؤمن 

ُ األرض الفساد كإجراء اإلجراءات البلزمة ٘باىو ِب حقان أف يكشف ىوية من يسعى ُب  )َواّللَّ
 يعلم ٝبيع أعمالكم السرية كالعلنية ال ٱبفى عليو شيء منها.  َخِبٌُي مبَا تَػْعَمُلوَف(

على ٙبرٙب مواالة الكفار كالفساؽ كعدـ األلفة إليهم كعدـ طلب  ٓت اآلية داللة -ٔ: رائدة
هللاى الى يػىٍرضىى أىٍف يىكيويفى اٍلبىٍاًطني ًخبلىؼى الظًٍّاًىر كىًإ٭ب ىٍا ييرًٍيدي هللاي ًمٍن  : )ًإف   عن إبن عباسالعوف منهم، 

ٍلًقًو  إٔب أف اإلٲباف قوؿ كعمل ، فيكوف القوؿ من خبلؿ العمل  تشُي اآلية -ٕ(. االستقامةخى
ٓت غرر لعمل ، بتبله هللا ِباكيكوف العمل مطابقان للقوؿ، كال قوؿ فحسب ، فمن إٌدعى اإلٲباف 

( ، المم  ، كىاٍلعىمىلي ًبغىٍّبً اٍلًعٍلًم ضىبلىؿه : )اإًلٲٍبًٍافي وعن اإلماـ الصادؽ )ع(: )اٍلًعٍلمي ًبغىٍّبً اٍلعىمىًل كىِبىٍؿه
سنة إنسانية عامة قبل أف  بتبلءاال -ٖ. ِّصٗٔالبحار عىمىله كيلُّوي كىاٍلقىٍوؿي بػىٍعضي ذىًل ى اٍلعىمىًل(

رَُكوا َأْف ﴿نية خاصة ، ٗبعُب كل إنساف يبتلى بقدره كقولو تكوف سنة إٲبا َأَحِسَب النَّاُس َأْف يُػتػْ
 ِالعنكبوت/﴾ يَػُقوُلوا آَمنَّا َوُىْم ال يُػْفتَػُنوفَ 

س٥َِطْ ؤَػَْٔدُُيُْْ ًَكِِ خُنَّدَِ ىُْْ َٓد ًَدَٕ ًُُُِِِِْْٔٙنيَ ؤَْٕ َّؼًُُُْٔخ ََٕٓدـًَِ خَُِّوِ َ٘دىًَِِّٖ ػَََِ ؤَٗلُِٕيِْْ زِدٌُُْلُِْ ؤًَُُْحِيَ لَ﴿ - ٚٔ

 ﴾وَدًًَُُِٕ
ال يستقيم كال ينبغي كال يليق ِب٤بشركْب أف يعمركا شيئان  .بتداءىذا أمر مستنكر كمستغرب منذ اال

من ا٤بساجد ِبلبناء كالتأسيس أك الَبميم أك التأثيث أك الزايرة كا٢بضور فيها للعبادة كالصبلة 
ا بصدؽ كيرعاىا، إذ ال يستقيم ٥بم أف ٯبمعوا بْب أمرين متنافيْب ، عمارة كالدعاء أك يتؤب أمرى

حاؿ كوهنم مقرين ِبلكفر  )َشاِىِديَن َعَلى َأنُفِسِهْم اِبْلُمْفِر(أماكن العبادة كالكفر ِب كعبادتو 
َحِبَطْت  )ُأْولَِئكَ انطقْب بو علنان أبقوا٥بم ، معَبفْب بو أبفعا٥بم كإف ٓب تنطق ِبلكفر ألسنتهم 

: بطلت ، فبطل أثرىا ، كالعمل إ٭با يؤتى بو ألثر مطلوب مفيد ، بينما العمل َحِبَطْت  َأْعَماُْلُْم(
فأعما٥بم  )َوٓت النَّاِر ُىْم َخاِلُدوَف(ا٢بابط )الباطل( عمل غّب مفيد كال تعقبو سعادة كال جنة بل 

  .ا٣بسيسة تقودىم إٔب ا٣بلود ُب النار
على أنو ال فعل إاٌل لنفع عائد إٔب فاعلو كال عمل مقبوؿ إاٌل بنية  ية داللةٓت اآل -ٔ: رائدة

صادقة  تعأب فإذا فقد النفع كالصدؽ حبط العمل ، كإٌف هللا ال يقبل مع الشرؾ عمبلن ألف 
العبادة تعبّب عن العقيدة ،  -ٕ .الشرؾ أحبط ٝبيع أعما٥بم على فرض كجود ٥بم أعماؿ حسنة
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العقيدة ٓب تصح العبادة كأداء الشعائر كعمارة ا٤بساجد ليست بشيء ما ٓب تعمر فإذا ٓب تصح 
القلوب ِبإلٲباف كالعلم الصحيحْب كِبلعمل الصاّب النافع للناس ، فإف سعادة ا٤برء بقدر ما ينفع 

َتْدُعوا  َوَأفَّ اْلَمَساِجَد ّلِلَِّ َربل﴿: ألهنا مكاف السجود كالعبادة  كحده كقولو ومسّيت مساجد، 
كإف كاف سبب نزكؿ اآلية الكرٲبة عمارة ا٤بسجد ا٢براـ إاٌل أٌف حكمها  .ُٖا١بن/﴾ َمَع اّللَِّ َأَحداً 

( ستعملت صيغة ا١بمع ايشمل ٝبيع ا٤بساجد ، لذل    .عامة ا٤بساجد )َأْف يَػْعُمُروا َمَساِجَد اّللَِّ
بطلت أعما٥بم الٍب  )َحِبَطْت(ا٤بفسدكف قد أكلئ  الكافركف  )ُأْولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماُْلُْم( -ٖ

. إْب فلم يبق ٥با أثر ما ُب .يفخركف هبا من عمارة ا٤بسجد ا٢براـ كإكراـ الضيوؼ كصلة الٌرحم
ُهْم َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ ﴿إصبلح أنفسهم ما داموا مفسدين كمشركْب  ﴾ َوَلْو َأْشرَُكوا َلَِبَط َعنػْ

 لٌدنيا كٱبفف عنهم ا٢بساب ُب اآلخرة.، كلكن يكرموف ُب اٖٖاألنعاـ/
َٗ بَِّٙ خَُِّوَ كَؼَََٕ ؤًَُُْحِيَ ؤَْٕ ٌٌٌَُُّٗخ ِْٖٓ بََِّٗٔد َّؼُُُْٔ ََٕٓدـًَِ خَُِّوِ َْٖٓ آََٖٓ زِدَُِّوِ ًَخٌَُِّْْْ خٓوُِِ ًَؤَهَدَّ خَُّٝٚشَ ًَآظََ خًََُّّدشَ ًََُْْ َّىْ﴿ - ٛٔ

 ﴾خُُْٔيْعًََِّٖ
 )َمْن آَمَن(يم عمارة مساجد هللا كبنائها كتنشيط أىدافها الَببوية عالية ا٤بضامْب إ٭با تليق كتستق

ـَ الصَّبلَة َوآَتى الزََّكاَة(صٌدؽ بوحدانية هللا كا٤بوقن ِبلعآب اآلخر كِب٢بشر كالنشر  كأقاـ  )َوَأقَا
أقاـ العبادات الشعائر الدينية كأٮبها إقامة الصبلة ٕبدكدىا كشركطها كأٌدل الزكاة بشركطها ف

ا٣بشية : خوؼ مع تعظيم كخضوع ، خاؼ هللا كٓب يرىب  )َوََلْ َ٘مَْش ِإالَّ اّللََّ(كأحسن ا٤بعامبلت 
ًة ٨بىىافىةي  عن النيب )ص(أحدان سواه كخشية هللا ىي أصل كٌل خّب ألهنا شعار العارفْب  )رىٍأسي ا٢بًٍٍكمى

تى ا٣بٍىاًلقى فػىرىٍرتى ًإلىٍيًو ، ًإذىا ًخٍفتى اٍلمىٍخليوؽى فػىرىٍرتى : )ًإذىا ًخفٍ  ٓت غرر المم، ُّّ/ٕٕالبحار هللًا(
ـَ رَبِِّو َجنػََّتاِف﴾ ًمٍنوي(، ألف خوؼ هللا خوؼ ىيبة كليس خوؼ رىبة   ْٔالرٞبن/﴿َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا

ٍن : )طيويىبى ًلمى  عن النيب )ص(جنة يثاب هبا على عملو كجنة يتفضل هبا ربو عليو.  )َجنػََّتاف(، 
ٍوًؼ الن ٍاًس( ،   ْٓا٤بائدة/﴿ُٖمَاِىُدوَف ٓت َسِبيِ  اّللَِّ َوال َ٘مَاُروَف َلْوَمَة الِئٍم﴾ شىغىلىوي خىٍوؼي هللًا عىٍن خى

: فّبجى ، كتفيد اليقْب ، كعسى من هللا رَػَعَسى  )رَػَعَسى ُأْوَلِئَك َأْف َيُمونُوا ِمْن اْلُمْهَتِديَن(، 
٤بنظور القرآ٘ب ، فإف من ٝبع ىذه الصفات فقد أتىل للهداية كقولو تعأب ٕبكم الواجبة ُب ا

، كا٥بداية نعمة كبّبة ، كُب السياؽ ترجيح ا٣بشية على ُُالتغابن/﴾ َوَمْن يُػْؤِمْن اِبّللَِّ يَػْهِد قَػْلَبوُ ﴿
سىٍاًجدي ىيٍم أىٍىلي : )ًإ٭ب ىٍا عيم ٍاري اٍلمى  عن النيب )ص(رائدة : غَبار ِبألعماؿ الصا٢بة. الرجاء كرفض اال

 : )ًإذىٍا رىأىيٍػتيمي الر جيلى يػىٍعتىٍادي اٍلمىٍسًجدى فىًإٍشهىديكيٍا لىوي ًِبإًلٲٍبىٍاًف ٍب تبل ىذه اآلية( وعنو )ص(هللًا( ، 
، كأف ْببدأت اآلية بػ )إ٭ٌبا( لتدٌؿ على أف عمارة مساجد هللا خاصة ِب٤بسلم .ُّٕ/ّتفسّبالنور

٤بسؤكؿ عنها من أنزه الٌناس كأتقاىم ، كليس كما ىو ا٢باؿ ُب كثّب من يكوف متوٕب ا٤بساجد كا
الببلد أف يتؤب مساجدىا من ليس ٥با أىبلن، كينبغي أف تكوف ا٤بساجد مركزان لتجمع الشباب 
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ا٤بؤمن للنهوض ا٢بضارم ، لذل  ٠بٌيت ا٤بساجد ِب١بوامع ألهٌنا مركز لتجٌمع ا٤بؤمنْب كتعاكهنم 
 .كتواصيهم

َٔسَِِْ خَُِّوِ ٙ َّْٕعًٌََُٕ ػِنًَْ ؤَـَؼَِْعُْْ ِٔوَدَّصَ خُْمَدؾِّ ًَػَِٔدََشَ خَُْْٕٔفًِِ خُْمََُخِّ ًََْٖٔ آََٖٓ زِدَُِّوِ ًَخٌَُِّْْْ خٓوُِِ ًَـَدىًََ كِِ ﴿ - ٜٔ

 ﴾خَُِّوِ ًَخَُِّوُ ٙ َّيًُِْ خُْوٌََّْ خُظَّدُِِٔنيَ
( اْلَمْسِجدِ  َوِعَمارَةَ  اْلَاجِّ  )ِسَقايَةَ  ا٤بشركْب اي معشر ْم()َأَجَعْلتُ  .كالتوبيخ لئلنكار االستفهاـ  اْلََراـِ
 ٓت  َوَجاَىدَ  اآلِخرِ  َواْليَػْوـِ  اِبّللَِّ  آَمنَ  )َكَمنْ  ، اإلٲباف يفتقداف كٮبا مفاٙبو عنده كمن خدمتو
 الناس أسقي فأان ، كا٥بجرة ِبإلسبلـ سبقتموان كنتم لئن قاؿ حْب العباس على ردٌّ  كىو ؟َسِبيِلو(
 لىقىدٍ  قاؿ علي بن أّب طالب )ع(ك ا٢براـ ا٤بسجد بعمارة شيبة كتفاخر كبّب فخر كىذا ا٢بج ُب ا٤باء

لىةً  ًإٔبى  صىل ٍيتي  ٍادً  صىٍاًحبي  كىأىانىٍ  الن ٍاسً  قػىٍبلى  أىٍشهيرو  ًست ةي  اٍلًقبػٍ  َواْليَػْوـِ  اِبّللَِّ  آَمنَ  )َكَمنْ  اآلية فنزلت ا١بًٍهى
( ٓت َسِبي ِ  َوَجاَىدَ  اآلِخرِ   ُب كا١بهاد اآلخر كاليـو ِب اإلٲباف ُب الفخر أف تعأب هللا فأعلمهم اّللَِّ
 ﴾ُسبُػَلَنا لَنَػْهِديَػنػَُّهمْ  ِريَنا َجاَىُدوا َوالَِّذينَ ﴿ كقولو ، األىىىم ( ضىي عى  ًِبٍلميًهمًٌ  ًإٍشتػىغىلى  )مىنٍ  سبيلو

ٍادى  )ًإف   :ة اجلهادٓت هنج الببلغة/خطب ، ٗٔالعنكبوت/  أىٍكلًيىاٍئًوً  هللاي ٣ًبىٍاص ةً  فػىتىحىوي  ا١بٍىن ةً  أىبٍػوىٍابً  ًمنٍ  ِبىٍبه  ا١بًٍهى
( ِعْندَ  َيْستَػُووفَ  )ال ، اٍلوىثًيقىةي( كىجينػ تيوي  ، كىًدرٍعي هللًا ا٢بٍىًصينىةي  ، التػ ٍقوىل لًبٍاسي  كىىيوى  ،  يتساكل ال اّللَِّ

 الظَّاِلِمَي( اْلَقْوـَ  يَػْهِدي ال )َواّللَُّ  كمناز٥بم ىؤالء أبعماؿ أكلئ  أعماؿ كال ِب٤بؤمنْب ا٤بشركوف
 ،ِْٓالبقرة/ ﴾الظَّاِلُموفَ  ُىمْ  َواْلَماِرُروفَ ﴿ ا٢بق معرفة إٔب الظا٤بْب يوٌفق ال أم كالتعليل كىذا
 حوؿ كيطوفوف هنمألكاث متعبدان  جعلوه إذ ا٢براـ ا٤بسجد كظلموا اإلٲباف بعدـ أنفسهم ظلموا ألهنم
 .عَباض ٢بكمهم السابقا كىذا ، عراة الكعبة
 ﴾ًَؤًَُُْحِيَ ىُْْ خُْلَدجًَُِّٕخٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ًَىَدـًَُُخ ًَـَدىًًَُخ كِِ َٔسَِِْ خَُِّوِ زِإٌََْٓخُِيِْْ ًَؤَٗلُِٕيِْْ ؤَػْظَُْ يَََـَصً ػِنًَْ خَُِّوِ ﴿ - ٕٓ

: إٌف الذين طٌهركا أنفسهم من دنس  املعىناف ِبألفضلية ىذا زايدة توضيح ألىل ا١بهاد كاإلٲب
الشرؾ ِبإلٲباف كطٌهركا أبداهنم ِب٥بجرة من بلد الشرؾ إٔب بلد اإلٲباف ، كبذلوا أنفسهم كأموا٥بم 
للجهاد ُب سبيل هللا كإعبلء كلمتو ، ىؤالء ببذؿ ما عندىم من نفس كنفيس كٙبٌملوا ا٤بشاؽ ُب 

()َأْعَظُم َدرََجًة ذل   أعظم أجران كأعلى رتبة كأكثر كرامة كأرفع ذكران من سقاية ا٢بجاج  ِعْنَد اّللَِّ
 ُىمْ  )َوُأْولَِئكَ  مع الشرؾ عمل ا٤باء كعمارة ا٤بسجد ا٢براـ كخدمتو كىم ِب مشركوف فبل يزكوا

 األعماؿ فأ داللة وريها : رائدة .النعيم جنات ُب العظيم ِبلفوز ا٤بختصوف ىم كأكلئ  اْلَفاِئُزوَف(
ِإالَّ اْبِتَغاَء  ، ِمْن نِْعَمٍة َُتَْزى ِعْنَدهُ  أَلَحدٍ  ﴿َوَما هللا عند ٥با ِب ال فضل اإلٲباف غّب من الصا٢بة

 سبيلو ُب كا١بهاد بو اإلٲباف ىو هللا عند الفضل ميزاف كإفٌ  ، َِ-ُٗالليل/َوْجِو رَبِِّو اأَلْعَلى﴾ 
 اجملٌردة كا٤بناصب أٌما الرٌتب ، ُّا٢بجرات/﴾ أَتْػَقاُكمْ  اّللَِّ  ِعْندَ  َمُممْ َأْكرَ  ِإفَّ ﴿ منهجو على االستقامةك 
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 تعِب كإ٭با تعِب ا٤بفاضلة ال َدرََجًة( )َأْعَظمُ  ككلمة هللا حساب ُب ٜبن كال ٥با كزف ال هللا طاعة عن
 .بطاعتو إالٌ  هللا عند ما يفوز فبل ، هللا عند ٥بم الشيء الكافرين ثبوت الفضل للمؤمنْب ألف

بَِّٕ خَُِّوَ ػِنًَْهُ ؤَـٌُْ  ُّسَُُِّٙىُْْ ََزُّيُْْ زَُِلَْٔصٍ ِٓنْوُ ٠ًٌَََِْخٍٕ ًَـَنَّدضٍ َُيُْْ كِْيَد َٗؼٌِْْ ُٓوٌِْْ ، وَدًَُِِّٖ كِْيَد ؤَزًَخً﴿ ٕٕ -ٕٔ

 ﴾ػَظٌِْْ
ثبلث نعم ِبلنفس كا٤باؿ فقابلهم هللا ب تصف ا٤بؤمنوف بثبلث صفات اإلٲباف كا٥بجرة كا١بهادا

الرٞبة كالرضواف كا١بناف، فبدأ ِبلرٞبة ألهنا أعم النعم ُب مقابلة اإلٲباف ، كالرضواف ىو هناية 
َْلُْم ِريَها نَِعيٌم  )َوَجنَّاتٍ اإلحساف ُب مقابلة ا١بهاد ، كا١بناف ُب مقابلة ا٥بجرة كترؾ األكطاف 

 )َخاِلِديَن ِريَها أََبدًا(ضمحبلؿ الو كال  كجنات عالية قطوفها دانية ك٥بم نعيم دائم ال زكاؿ (ُمِقيمٌ 
ثواهبم عظيم تعجز  )ِإفَّ اّللََّ ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم(ماكثْب ُب جنات النعيم إٔب األبد الذم ال هناية لو 

َهاُر َوَعَد اّللَُّ اْلُمْؤِمِنَي َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت ََتِْري ِمْن حَتِْتَها األَنػْ ﴿العقوؿ عن كصفو كقولو 
 : بن عباساعن ،  ِٕالتوبة/﴾ َخاِلِديَن ِريَها َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ٓت َجنَّاِت َعْدٍف َوِرْضَواٌف ِمْن اّللَِّ َأْكبَػرُ 

نٍػيىٍا ٩ب ٍا ُبٍ اآلًخرىًة ًإال  األى٠ٍبىٍاءي(   : )مىٍن ِبىٍعى نػىٍفسىوي ًبغىٍّبً ٓت غرر المم، ُّٓ/َّا٤براغي )لىٍيسى ُب الدُّ
ٍا( كاألصل كاألساس لكٌل منقبة كفضيلة ىو اإلٲباف األصيل  -ٔ: رائدة  .نىًعٍيًم ا١بٍىن ًة فػىقىٍد ظىلىمىهى

ستهانة ِب٤باؿ كالعياؿ كالداير كِب٢بياة الدنيا من أجل الثابت الذم ال يتزلزؿ ، كيعطي  اإلٲباف اال
َوَما َىِذِه اْلََياُة ﴿رة عليا ا٢بياة كقولو ا٢بياة اآلخرة ، فإف ا٢بياة الدنيا دنيا ا٢بياة كا٢بياة اآلخ

اَر اآلِخَرَة ْلََِي اْلَيَػَواُف َلْو َكانُوا يَػْعَلُموفَ  نْػَيا ِإالَّ َْلٌْو َوَلِعٌب َوِإفَّ الدَّ كمعُب ،  ْٔالعنكبوت/﴾ الد 
ا٢بياة مبالغة ا٢بياة كمضاعفتها لشٌدة ما فيها من النعيم كالسعادة األبدية ، إهٌنا )اليواف( 

  .ا٢بقيقية اإلٯبابية الدائمية ببل سلبيات كال منغصات كال صعوِبت
َِّٖ آَٓنٌُخ ٙ ظَعَّىًٍُِخ آزَدءًَُْْ ًَبِوٌَْخٌَُْْٗ ؤًََُِْْدءَ بِْٕ خْٔعَمَسٌُّخ خٌُُْلَُْ ػَََِ خَِٗميَ﴿ - ٖٕ  ﴾ظَّدٌَُُِٕٔدِٕ ًََْٖٓ َّعٌَََُّيُْْ ِٓنٌُْْْ كَإًَُُْحِيَ ىُْْ خَُّد ؤَُّّيَد خٍَُّ

 ، شريكان  القلب ُب ٥با ٙبتمل ال الرٌِبنية العقيدة ىذه إفٌ  ، ستجابةا األكثر ألهنم للمؤمنْب ا٣بطاب
 تريد إ٭ٌبا ، ْاألحزاب/ ﴾َجْوِروِ  ٓت  ِمْن قَػْلبَػْيِ  ِلَرُج ٍ  اّللَُّ  َجَع َ  َما﴿ منها نسبلخا كإما ٥با ٘برد فإما
 يتعارض فبل للمؤمن كاركة كا٢باكمة ا٤بسيطرة ىي كتكوف لبالق ٥با ٱبلص أف القيمة العقيدة ىذه
 ىذه حفظ أجل من الشيء ىذا ترؾ فيجب شيء معها تعارض فإذا ، الٌدنيا متاع من شيء معها
 الكافرين كإخوانكم آِبءكم تتخذكا ال :املعىن .شيء أٜبن الواقع ألف العقيدة كُب النفس ُب العقيدة
يػٍريكيمٍ  فضيلة كاألصدقاء لؤلىل الوفاء ، كٙببوهنم تودكهنم واانن كأع أنصاران  )َأْولَِياَء( يػٍريكيمٍ  )خى  ألىٍىًلًو( خى
 رذيلة إٔب ٙبٌوؿ كإال ِبإلٲباف ا٫براؼك  الدين على ضرر فيو الوفاء ىذا يكوف ال أف بشرط كلكن
ُمْ  َوَمنْ ﴿ ُهمْ  ِمْنُممْ  يَػتَػَوْلَّ آؿ  ﴾َشْيءٍ  ٓت  اّللَِّ  ِمنْ  رَػَلْيسَ  َذِلكَ  يَػْفَع ْ  َوَمنْ ﴿ ، ُٓا٤بائدة/ ﴾رَِإنَُّو ِمنػْ

 كىاألىبٍػنىٍاءً  اآلِبىٍءً  عىلىى لىيىديكيري  اٍلقىٍتلى  كىًإف   )ص( هللاً  رىسيويؿً  مىعى  )كين اٍ  : )ع( علي اإلماـ عن ، ِٖعمراف/
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ٍا نػىٍزدىٍادي عىلىى )ا٤بشركْب( كىاٍلقىرىٍاِبىٍتً  كىاإًلٍخوىٍافً  بىةو كى  كيلًٌ  فىمى عىلىى ا٢بٍىقًٌ  ًشد ةو ًإال  ًإٲٍبىٍاانىن كىميًضي ان ميًصيػٍ
ان ًلؤلىٍمًر كىصىبػٍرىان عىلىى بلىًح( مىضىضً  كىتىٍسًلٍيمى   السًٌ

 من تعلق بو زكجتو كمنهم تعلقت فمنهم من كأرادكا ا٥بجرة ا٤بؤمنْب ِب٥بجرة تعأب هللا )٤با أمر :روي
ـه  فبٌْب  ألجلهم ا٥بجرة يَبكوفف من ا٥بجرة ٲبنعوهنم فكانوا بو أبواه كأكالده سبحانو أىف  أىٍمرى الدًٌٍيًن ميقىد 

( قىٍطعي  الن سىًب كىًإذىٍا كىجىبى  عىلىى  َعَلى اْلُمْفرَ  )ِإْف اْسَتَحب وا،  قػىرىاٍبىًة األىبػىوىٍيًن فىاألىٍجنىيبُّ اٍلميٍؤًمني أىٍكٔبى
ُْم  عليو كأصركا اإلٲباف على كإختاركه الكفر كفضلوا إف آثركا )اْسَتَحب وا( إف اإِلٙمَاِف( )َوَمْن يَػتَػَوْلَّ

فإف  موضعها غّب ا٤بواالة ُب كضعوا حقها ألهٌنم كالباخسوف ألنفسهم ِمْنُمْم رَُأْولَِئَك ُىْم الظَّاِلُموَف(
 معصية ُب معهم رضي ِبلشرؾ فهو مشرؾ ألنو من تعاكف من ، أم الصحيح اإلٲباف أىل موضعها
 عىديك   )الى  :ٓت غرر المم،  غّبه ظلم ُب ساىم نفسو ظلم من ككل أنفسهم ظلموا ذينال فأكلئ  هللا

ٍرءً  عىلىى أىٍعدىل ٍا( نػىٍفسىوي  أىٮٍبىلى  ٩ب نٍ  أىٍعجىزى  عىٍاًجزى  ، كىالى  نػىٍفًسوً  ًمنٍ  اٍلمى  يعمل -ٔ: رائدة  .فىأىٍىلىكىهى
 ِبلنسب لؤلسرة الوالء مسألة كىي ا٤بؤمنْب طريق ا٤بوانع ُب أعظم أحد رفع القرآف الكرٙب على

 الوعي غلبت لتهبتا إذا كالعاطفة ، من العاطفة جذكره يستقي الوالء ٥بم ، إفٌ  فاسدة كاألسرة
 كمن ىنا -ٕ .الواعية كالعقيدة العقل مع منسجمة لتعمل العاطفة أف هتٌذب ، فيجب كالعقل

 ٥بم الوالء ، ألف اإلٲباف على الكفر حوفيرجٌ  الذين كاإلخواف الوالء لآلِبء عن ينهى القرآف الكرٙب
 .ا٥بادفة العقائدية ٥بم يضرُّ ِب٤بسّبة كا٣بضوع ،  مضاد للوالء

فَدََشٌ ظَىٌََْْٕٙ هَُْ بِْٕ ًَدَٕ آزَدئًُُْْ ًَؤَزْنَدئًُُْْ ًَبِوٌَْخٌُُْْٗ ًَؤًََِْخـٌُُْْ ًَػَِٙريَظٌُُْْ ًَؤٌََْٓخٌٍ خهْعََُكْعٌُُٔىَد ًَظِ﴿ - ٕٗ

 ﴾إْظَِِ خَُِّوُ زِإَُِْٓهِ ًَخَُِّوُ ٙ َّيًُِْ خُْوٌََّْ خُْلَدِٔوِنيََٕديَىَد ًَََٕٓدًُِٖ ظ٠ٌَََُْْٗيَد ؤَلَرَّ بٌَُُِْْْْ ِْٖٓ خَُِّوِ ًٌَََُُِٔوِ ًَـِيَديٍ كِِ َٔسِِِْوِ كَعََُزٌَُّٝخ لَعََّ ًََّ
ء كاإلخػػواف كالزكجػػات كمػػن سػػواىم قػػل اي دمحم للمػػؤمنْب إف كػػاف ىػػؤالء األقػػارب مػػن اآلِبء كاألبنػػا

)َوَأْمػػَواٌؿ كم مػػن ا٤بعاشػػرة كىػػي ا٤بخالطػػة كٝبػػاعتكم الػػٍب تستنصػػركف هبػػم ئأقػػرِب )َوَعِشػػُيَُتُمْم(مػػن 
٘بػػارة ٚبػػافوف بوارىػػا كعػػدـ بيعهػػا  )َوَِتَػػارٌَة ََّتَْشػػْوَف َكَسػػاَدَىا(كتسػػبتموىا كٝبعتموىػػا ا  اقْػتَػَررْػُتُموَىػػا(

:  مبعػىن )َأَحػبَّ ِإلَػْيُمْم ِمػْن اّللَِّ َوَرُسػوِلِو(كمنازؿ أنيقة تعجبكم اإلقامة فيها  ا()َوَمَساِكُن تَػْرَضْونَػهَ 
)َوِجَهاٍد إف كانت ىذه األشياء ا٤بذكورة أحب إليكم من طاعة هللا كرسولو كا٥بجرة إٔب هللا كرسػولو 

ُ َبَِْمػرِِه()رَػتَػَربَُّصػوا َحػكأحٌب إليكم من ا١بهاد إلعبلء كلمة هللا  ٓت َسِبيِلِو( )رَػتَػَربَُّصػوا(  َّتَّ أيَِْتَ اّللَّ
: ٕبكمػػو فػيكم ، أم إنتظػػركا كىػو كعيػد كهتديػػد بعقوبػة ٨بتػػارة عاجلػة أك آجلػػة ،  َبَِْمػرِهِ نتظركا ، افػ

ُ ال يَػْهػِدي اْلَقػْوـَ اْلَفاِسػِقَي(كتكوف العقوبة على قدر الذنب  كهللا ال يهػدم كال يوفًٌػق القػـو  )َواّللَّ
ْب عػػػن طاعتػػػو كال يسػػػتقيموف علػػػى هنجػػػو إٔب طريػػػق سػػػعادة الػػػدنيا كاآلخػػػرة ، كىػػػذا هتديػػػد ا٣بػػػارج

 عن النػيب )ص( -ٔ:  رائدة .شديد ٤بن آثر أىلو أك مالو أك كطنو على ا٥بجرة كا١بهاد ُب سبيل هللا
ػػب  ًإلىٍيػػًو  ػػٌب  أىكيػػويفى أىحى ػػديكيٍم حى ًمػػن كىاٍلًػػًدًه كىكىلىػػًدًه كىالن ػػٍاًس أىٍٝبىعًػػْبى( : )كىالٍػػًذٍم نػىٍفًسػػيى بًيىػػًدًه الى يػيػػٍؤًمني أىحى

ػػبى ُبٍ هللًا كىيػىػػبػٍغىضى ُب هللًا( وعنػػو )ص(، َْْ/ّركح البيػػاف ػػٌب  ٰبًي ػػدىكيٍم طىٍعػػمى اإلٲٍبىػػاًف حى ػػدي أىحى  .: )الى ٯبًى
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صػػطداـ مصػػلحتو افمػػن آثػػر ا٢بػػق علػػى مصػػلحتو ا٣باصػػة عنػػد  اآليػػة ٙبػػدًٌد ا٤بػػؤمن بوضػػوح ، -ٕ
كىػذا  ، و مػؤمن صػادؽ اإلٲبػاف ، كمػن آثػر مصػلحتو علػى نصػرة دينػو فهػو مػٌدعي اإلٲبػافِب٢بق فه

ـٌ الدنيا من كتػاب  ىو مفَبؽ الطريق بْب ا٤بؤمن ا٢بقيقي كا٤بؤمن ا٤بٌدعي اإلٲباف ، كل ما جاء ُب ذ
 ، قاؿالٌناس فهي السبيل إٔب رضوانو  بْب االستقامةك  كسنة ، ىي دنيا الشيطاف أما دنيا هللا طاعتو

 كأنفػػق كأحػػج أتػػزكج قػػاؿ ؟ هبػػا تصػػنع فمػػاذا )ع( قػػاؿ الػػدنيا أحػػب إ٘بٌ  )ع( الصػػادؽ لئلمػػاـ رجػػل
التفسػػّب  لػػيس ىػػذا مػػن الػػدنيا ىػػذا مػػن اآلخػػرة )ع( كأتصػػدؽ قػػاؿ اإلمػػاـ إخػػوا٘ب كأينيػػل عيػػإب علػػى

 ال أف ىعلػ كطػاب لػذ مػا ككل كالعياؿ كاألرحاـ ا٤باؿ ٰبب أف لئلنساف اآلية رمعىن .ِْْا٤ببْب ص
ـَ  َمػػنْ  ﴿قُػػ ْ كال يعتػػدم علػػى حقػػوؽ اآلخػػرين  هللا حػػدكد يتجػػاكز  ِلِعبَػػاِدهِ  َأْخػػَرجَ  الَّػػِِت  اّللَِّ  زِينَػػةَ  َحػػرَّ

 .ِّاألعراؼ/ الرِّْزِؽ﴾ ِمنْ  َوالطَّيَِّباتِ 
ؽَُْظٌُُْْ كََِْْ ظُـِْٖ ػَنٌُْْْ َْْ٘حدً َُوًَْ ًَََُُْْٗٝ خَُِّوُ كِِ ٌََٓخ٤َِٖ ًَؽِريَشٍ ًٌَََّّْ لُنٍَْْٖ بٌِْ ؤَػْفَسَعٌُْْْ ًَ﴿ - ٕ٘

 ﴾٠ًََدهَطْ ػٌََُِْْْْ خََُْٕٞ زَِٔد ََلُسَطْ ؼَُّْ ًََُّْْعُْْ ًُْٓزَُِِّٖ
مىٍوًطنىان ، رغم ضعفكم كقٌلة  َٖلقد نصركم هللا ُب مشاىد كثّبة كحركب عديدة بلغ تعدادىا 

كالطائف ، بعد ا٥بزٲبة الٍب منيتم هبا بسبب حنْب كادو بْب مكة  )َويَػْوـَ ُحنَػْيٍ(عددكم كعيددكم 
حْب  )ِإْذ َأْعَجبَػْتُمْم َكثْػَرُتُمْم رَػَلْم تُػْغِن َعْنُمْم َشْيئاً(غَباركم أبنفسكم كإعجابكم بكثرتكم ا

أٌسرتكم كثرة عددكم كأخذكم الغركر كالعيجب كقلتم : لن نغلب اليـو من قٌلة ، فساء ذل  رسوؿ 
ستندًب إٔب الكثرة ُب العدد كالعدة اعتماد على هللا كالثقة بنصره ك االنقطعتم عن اهللا )ص( ، ف

ثِب عشر ألفان كأعدائكم أربعة آالؼ ، فلم تنفعكم الكثرة كٓب تدفع عنكم عدككم شيئان اككنتم 
تساعها بكم من شدة اكضاقت األرض على رحبها ككثرة  )َوَضاَقْت َعَلْيُمْم اأَلْرُض مبَا رَُحَبْت(

د أحاط بكم العدك كٓب ٘بدكا من األرض موضعان للفرار إليو فدفعتم الثمن غاليان من ا٣بوؼ كق
دمائكم ك٠بعتكم كمنيتم أبسوأ ا٥بزائم كٙبٌملتم أكثر ا٣بسائر كضاقت عليكم أنفسكم حٌٌب أف 

ُتْم ُمْدِبرِيَن(األرض على سعتها ٓب ٘بدكا فيها مأمن لكم !   .منهزمْب ٍب كليتم على أدِبركم )ّتَّ َولَّيػْ
: فكانت ا٥بزٲبة عقوبة على ىذا الغركر ، كتربية للمؤمنْب حٌب ال يغَبكا ِبلكثرة فإف الكثرة  رائدة

﴿َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد أحد أسباب النصر كليست ىي كلُّ الٌنصر ، كال ىي العامل الوحيد 
 ﴾ أٮٌبها : مقدار اإلٲباف كصدؽ العقيدة  ، كإ٭با النصر يعتمد على عٌدة عوامل منَُاألنفاؿ/اّللَِّ

﴿َوَأِعد وا كقوة اإلرادة كالعٌدة البلزمة كالعدد ا٤بطلوب كالتدريب اَبؼ كعدـ التخاذؿ كغّبىا 
عن اإلماـ ، كإعتماد القوة ا٤بستندة على قاعدة اإلٲباف ،  َٔاألنفاؿ/َْلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُػوٍَّة﴾ 

اٍ اذىٍا ًإٍٞبىر  اٍلبىٍأسي ): )كين ٍا إً  علي )ع( نىا ًبرىسيوؿي هللًا )ص( ، فىمى شتٌد القتاؿ( كىلىًقيى اٍلقىٍوـي اٍلقىٍوـى ، اتػ قىيػٍ
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ًلٍم( عن النيب )ص(يىكيوفي أىحىده أىقٍػرىبى ًإٔبى اٍلعىديكًٌ ًمٍنوي( ،   : )نيًصٍرتي ًِبلرٍُّعًب كىأيٍكتًٍيتي جىوىاًٍمعى اٍلكى
  .ِّّ/ُٔالبحار

 ًَلًَُُخ ًٌََُِيَ ؼَُّْ ؤٍَََّٗ خَُِّوُ ٌَِْٔنَعَوُ ػَََِ ٌََُُِٔوِ ًَػَََِ خُُْٔآِْنِنيَ ًَؤٍَََّٗ ـُنٌُيخً َُْْ ظًََُْىَد ًَػٍََّذَ خٍََُِّّٖ﴿ ٕٚ - ٕٙ

 ﴾ٌْـََّخءُ خٌَُْدكَُِِّٖ ، ؼَُّْ َّعٌُذُ خَُِّوُ ِْٖٓ زَؼًِْ ٌَُِيَ ػَََِ َْٖٓ ََّٙدءُ ًَخَُِّوُ ؿَلٌٌَُ ََلِْ
ٍب أنزؿ هللا بلطفو بعد ا٥بزٲبة النكراء ُب حينْب سكينتو أم أمنو كطمأنينتو ُب القلوب على رسولو 

﴿َوَما إبنزاؿ ا٤ببلئكة  )َوأَنَزَؿ ُجُنودًا َلَْ تَػَرْوَىا(ستقرت اكعلى ا٤بؤمنْب حٌب سكنت نفوسهم ك 
، ككلُّ شيءو  ْالفتح/ُنوُد السََّمَواِت َواأَلْرِض﴾ ﴿َوّلِلَِّ جُ ،  ُّا٤بدثر/يَػْعَلُم ُجُنوَد رَبَِّك ِإالَّ ُىَو﴾ 

 )َوَعذََّب الَِّذيَن َكَفُروا(. إْب من أسباب الضعف كا٥بزٲبة .ىو من جنود هللا حٌب الرعب كا١بينب
ٍبٌ )أو( ذل  عقوبة الكافرين ِب  )َوَذِلَك َجَزاُء اْلَماِررِيَن(ِبلقتل كاألسر كسيب النساء كالذرارم 

 من بعد ذل  على من يشاء من ا٤بسلمْب التائبْب من فرارىم ، كا٤بشركْب التائبْب من يتوب هللا
ٍب يتوب هللا عليهم ليتوبوا كلّبجعوا  )ّتَّ يَػُتوُب اّللَُّ ِمْن بَػْعِد َذِلَك َعَلى َمْن َيَشاُء(-ٕٚ .شركهم

ُ ِمْن ٢بياة )أك( إٔب هللا كيؤمنوا ٗبنهجو ُب ا٢بياة كيدخلوا ُب اإلسبلـ الذم ىو دين ا )ّتَّ يَػُتوُب اّللَّ
ُ  من ا٤بسلمْب التائبْب من فرارىم ، كا٤بشركْب التائبْب من شركهمبَػْعِد َذِلَك َعَلى َمْن َيَشاُء(  )َواّللَّ

إنزاؿ هللا سكينتو على النيب )ص( بقاؤه  -ٔرائدة :  .عظيم ا٤بغفرة كاسع الرٞبة َغُفوٌر رَِحيٌم(
كة ِبلرغم من فرار جيشو كٓب يبق منهم اثبت إاٌل نفر قليل ال يتجاكزكف عشرة اثبتان ُب قلب ا٤بعر 

مقاتلْب الذين ثبتوا مع نبيهم كٓب يفٌركا، ىؤالء ىم الذين أنزؿ عليهم سكينتو فأزاؿ الرعب من 
نفوسهم ، فإف السكينة كالراحة النفسية ىي الٍب تعطي قوة اإلرادة ، كىي ا٤بصدر للصرب 

: حالة معنوية قلبية توجب السمينة  -ٕ .ُب كلًٌ ساحة جهاد ُب سبيل هللا كاألساس للثبات
سكوف النفس كثبات القلب كقوة اإلرادة مع زايدة اإلٲباف إٔب إٲباهنم ، كىي حالة نفسية خارقة 
للعادة كموىبة إ٥بية ٕبيث يقول حدس اإلنساف كتقول فراستو فينظر لؤلحداث بدقة بعْب انفذة 

، أم ا٤بتفٌرسْب ، كالسكينة ٕٓا٢بجر/﴾ ِإفَّ ٓت َذِلَك آلََيٍت ِلْلُمتَػَومسِِّيَ ﴿ر هللا كقولو فإنٌو ينظر بنو 
 إرتكاب عن تردع ملكة نفسانية ىي الٍب العدالة الذاتية ، كىي غّب االستقامةرٞبة إ٥بية كحالة من 

لكبائر معان لشٌدة عن اإلصرار على الصغائر، فإف السكينة تردع عن الصغائر كا كٛبنع ، الكبائر
رَأَنْػَزَؿ اّللَُّ َسِمينَػَتُو ﴿ كقولو كإٲبانو برىانو إٔب طمئنانوابفكره ك  اإلنساف كثقة الذاتية االستقامة

على التفاؤؿ  السكينة كتطلق ، ِٔالفتح/﴾ َعَلى َرُسوِلِو َوَعَلى اْلُمْؤِمِنَي َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة التػَّْقَوى
 ككأ٭ٌبا السكينة رداء ينزؿ من سكينتو ِبلنزكؿ عن كعرب هللا ، كالفوز بحِبلر  طمئنافكاال ِب٣بّب

 ا٤بشاُب ا٤بناسب الدكاء هللا سكينة فتكوف نفعاالت الثائرة،اال كيهٌدئ الطائرة السماء فيثٌبت القلوب
 ِبُممْ  اَومَ ﴿ العظيمة الغالية ا٤بعنوية هللا نعم من كىي ، ا٤بتزلزلة ا٤بضطربة القلقة الظركؼ ُب ا٤بهدئ

 .ّٓالنحل/ ﴾اّللَِّ  َرِمنْ  نِْعَمةٍ  ِمنْ 
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بِْٕ وِلْعُْْ ػََِْْصً كٌََْٕفَ َّد ؤَُّّيَد خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ بََِّٗٔد خًٌَُُُُِْْٕٔٙ َٗفٌَٓ كَٚ َّوَُْزٌُخ خَُْْٕٔفًَِ خُْمََُخَّ زَؼًَْ ػَدِٓيِْْ ىٍََخ ًَ﴿ - ٕٛ

 ﴾بَِّٕ خَُِّوَ ػٌَِِْْ لٌٌَِْْ ُّـْنٌُِْْْ خَُِّوُ ِْٖٓ ك١َِِْوِ بِْٕ َ٘دءَ
َا اْلُمْشرُِكوَف َّمٌَس(خطاب اآلية للمؤمنْب تؤكد ٥بم  أم قذارة ٣ببث ِبطنهم كىو تشبيو ٥بم  )ِإٔمَّ

والنجس لتقريب كاقعهم أبهٌنم كالنجس، كالنجس ىو كل ما تنفر منو النفس اإلنسانية السليمة ، 
وع معنوم نفسي غّب حٌسي يدرؾ ِبلعقل كالبصّبة كن ،: نوع حسيٌّ مادم يدرؾ ِب٢بواسنوعاف 

، لذل  هنى هللا عن نكاح ا٤بشركات كتزكيج ا٤بشركْب، كما هنى هللا عن تناكؿ ا٤بسلمْب من طعاـ 
َا اْلُمْشرُِكوَف َّمٌَس( ا٤بشركْب ، لذل  ٯبب ٘بنب الشرؾ كما أ٘بٌنب النجاسات  ا٤بشركوف )ِإٔمَّ

ُب فكرىم ك٪بس ُب منهجهم ك٧باربتهم الدين اإلسبلمي ٪بس ُب ذاهتم ك٪بس لغّبىم ك٪بس 
ك٪بس ُب سلوكهم كأعما٥بم ، ك٘بسيم التعبّب )٪باسة( ٪باسة أركاحهم فيجعلها ماىيتهم ككياهنم ، 
فهم بكليتهم كٕبقيقتهم ٪بس يستقذرىم ا٢بس اإلنسا٘ب كيتطهٌر منو ا٤بتطهركف ، كىو النجس 

ا٤بادم )ا١بسدم( ألهٌنم ٯبهلوف قواعد التطهر ،  ا٤بعنوم ال ا٢بسي الذم يستتبعو النجس
، لذل  جاء ظاىرىا كلكن ٪بسة بفكرىا كسلوكهافأجسامهم إذا تطٌهرت تصبح غّب ٪بسة ب

﴿ِإفَّ التعبّب القرآ٘ب بببلغة عالية بتجسيم النجاسة للمشركْب على أف شركهم ظلمه عظيم كقولو 
ْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيٌم﴾  اّللََّ ال يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن  ﴿ِإفَّ ، ُّلقماف/الشِّ

. إْب كجاء .معُب كاسع فيو الظاىر كالباطن ، كا١بلي كا٣بفي والشرؾ،  ُُٔالنساء/َيَشاُء﴾ 
شركهم على التشبيو ٗبنزلة النجس ٣ببث نفوسهم كفساد إعتقادىم ككفرىم ِب جعلوا كأهنم 

ـَ بَػْعَد َعاِمِهْم َىَذا(ا مبالغة ُب كصفهم ا٢بقّب! النجاسة بعينه تل   )َربل يَػْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْلََرا
غاية ُب ٙبرٙب كجودىم ِب٤بسجد ا٢براـ كالسبب أبهنم ٪بس كا٤بسجد ا٢براـ طهور بذاتو كمطهر 

لة للنجاسة ، كىو لغّبه ٤بن ينفتح عليو ، كاآلية كراء ا٢بكم بعدـ مبلقاهتم كأيديهم رطبة ٪بسة كانق
 ٔاآلية/العاـ الذم نزلت فيو سورة براءة كاندل هبا اإلماـ علي )ع( ِبلرباءة من ا٤بشركْب كما ُب 

َلًة َرَسْوَؼ يُػْغِنيُمْم اّللَُّ ِمْن َرْضِلِو(سنة تسع من ا٥بجرة  َلًة( كإف خفتم  )َوِإْف ِخْفُتْم َعيػْ فقران )َعيػْ
زدىار األسواؽ فبل ٚبافوا فإف االذم فيو ركاج التجارة ك بتعطل أسواقكم بسبب منعهم من ا٢بج 

هللا سبحانو يغنيكم عنهم بطرؽ أخرل من فضلو كعطائو ، فيطعمكم من جوع كيؤمنكم من فقر 
كخوؼ ، ألٌف أسباب الرزؽ عنده سبحانو كثّبة بعدد أنفاس ا٣ببلئق ال تنحصر ُب سبب كاحد 

اإلغناء ليس ب الٍب يصنعها اإلنساف كهللا يعينو عليها، يغنيكم إبرادتو فبيده األسبا )ِإْف َشاَء(
عليم ٗبا يصلحكم  )ِإفَّ اّللََّ َعِليٌم َحِميٌم(بل ىو متفٌضل ُب ذل  ٗبشيئتو  واجبًا على هللا تعاىل

: ألهنم ٯبنبوف كال يغتسلوف كٰبدثوف كال  )َّمَساً(٠باىم رائدة :  .حكيم ُب ما حكم ُب ا٤بشركْب
  .هم من دخوؿ ا٤بسجد ألنو ال ٯبوز للجنيب دخولويتوضؤكف ، فمنع
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ًَِّّنٌَُٕ يَِّٖ خُْمَنِّ ِْٖٓ خٍََُِّّٖ ؤًُظٌُخ هَدظٌُِِخ خٍََُِّّٖ ٙ ُّآِْنٌَُٕ زِدَُِّوِ ًَٙ زِدٌَُِّْْْ خٓوُِِ ًَٙ ُّمٌََُُِّٕٓ َٓد لَََُّّ خَُِّوُ ًٌَََُُُٔوُ ًَٙ ﴿ - ٜٕ

 ﴾فَِّّْصَ ػَْٖ ًٍَّ ًَىُْْ َٜدؿًَُُِٕخٌُِْعَدذَ لَعََّ ُّؼ٥ٌُْخ خُْ
إهٌنا آية السيف أيضان  ،٘اآلية/)آية السيف( كما قيل ُب ُب بعض كتب التفسّب : إهٌنا تسٌمى قي  

: ا٣بطاب للذين آمنوا أف يعتربكا أىل الكتاب حدان كسطان املعىن ، كىو تعبّب بعض ا٤بفسرين. 
لوا الذين ال يؤمنوف إٲباانن صحيحان ِب كال ِبليـو اآلخر بْب ا٤بسلمْب كالكافرين كا٤بشركْب، أم قات

كإف زعموا اإلٲباف فإف إٲباهنم غّب مقبوؿ ألنٌو منحرؼ عن الصواب كالٌدين األصيل كأعما٥بم تدؿُّ 
على ذل  كىذا ٩بٌا يينفي عنهم اإلٲباف ِب تعأب بشكل صحيح ، ٌٍب إهٌنم ال ينسجموف مع 

ن يعيشوف فيو كال يطبقوف تعاليمو كشعائره العامة كال يعَبفوف بشرائعو ا٢بٌقة اجملتمع اإلسبلمي الذي
، لذل  فإٌف كجودىم عقبة كأداء ُب قياـ اجملتمع اإلسبلمي ا٤بستقيم الذم يعتمد القرآف دستوره ، 
فمن الطبيعي أف يرفض اإلسبلـ ىذا الوجود الغريب كا٤بخيف كيطلب مقاتلتو حٌب يذعن 

مية كيعطي ضريبة ا١بزية مستسلمان غّب مستكرب على أف ٰبَـب الشعائر اإلسبلمية للحكومة اإلسبل
  .حٌب ٲبكن القبوؿ هبم مواطنْب مسا٤بْب ، كىذا حكم خاص أبىل الكتاب

نسجاـ مع أّما املشركوف والمارروف ربل يُقب  منهم إاّل اإلسبلـ ألهّنم اليستطيعوف اال
يقولوف عزير إبن هللا كالنصارل يعتقدكف أبلوىية ا٤بسيح  ، كأيضان فإف اليهود املسلمي بشركهم

كيقولوف ِبلتثليث كينسبوف إٔب إ٥بهم التجسيم ٩بٌا ال يليق ٔببلؿ هللا تعأب ، كمن ٓب يؤمن ِب 
إٌف األمر بقتاؿ ا٤بشركْب كاف  )أى  المتاب(كرسولو فهو كافر أمر هللا ا٤بسلمْب بقتالو ، أما 

كىو أف اجملتمع اإلسبلمي كاف ُب بدء تكوينو كأف ا٤بشركْب كانوا  حكمان خاصان لسبب خاص
قتضت ا٤بصلحة إخراجهم من ا١بزيرة أك قتلهم ، كاألمر اطابوران خامسان يكيدكف لئلسبلـ كأىلو ف

ىنا بقتاؿ أىل الكتاب أمر خاص لسبب خاص كىو أف أىل الكتاب كانوا يتحالفوف مع 
ـَ اّللَُّ َوَرُسولُُو(اإلسبلـ ا٤بشركْب كجيش الٌرـك على ٧باربة  ُب كتابو كال رسولو  )َوال ُٗمَّرُِموَف َما َحرَّ

ُب سنتو بل أيخذكف ٗبا شرعو ٥بم األحبار كالرىباف الشريعة اٌرفة كيطيعوهنم طاعة عمياء ككأهٌنم 
)َوال َيِديُنوَف  آ٥بة ! ك٥بذا يستحلوف ا٣بمر كا٣بنزير كغّبٮبا ٩بٌا يفسد إقَبافو نفسية اجملتمع اإلنسا٘ب

) يَن ِعْنَد اّللَِّ ﴿كال يعتقدكف بدين اإلسبلـ ىو دين ا٢بق كا٥بدل كقولو  ِديَن اْلَقِّ ِإفَّ الدِّ
، ا٤بنطبق مع الفطرة اإلنسانية السليمة ، فهو دينه اثبت نسخ ما قبلو من  ُٗآؿ عمراف/﴾ اإِلْسبلـُ 
)َحَّتَّ اليهود كالنصارل الذين نزلت عليهم التوراة كاإل٪بيل من  )ِمْن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِمَتاَب(األدايف 

: كاليد السعة كالقدرة حٌب يدفعوا لكم ا١بزية منقادين مستسلمْب  َعْن َيدٍ  يُػْعُطوا اجلِْْزيََة َعْن َيٍد(
 )َوُىْم َصاِغُروَف(ستطاعة كتسقط عن الفقّب العاجز عن العمل كمقدارىا حسب القدرة كاال

  .مقهوركف هبيبة اإلسبلـ كسلطاف قدرتو أذالء حقّبكف
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ك٠بٌيت جزية من اجملازاة مقابل حفظ نفوسهم كأمنهم ، كىي ليست ٙبقّب ألىل  رائدة : )اجلِْْزيََة(
ستقبل٥بم كا١بزية إهنا ضريبة سنوية تدفع جزاء األمن االكتاب كإىانتهم كإ٭ٌبا من أجل أمنهم ك 
ا٤بذىبية غّب اإلسبلمية كإعطاؤىم حريتهم ُب دينهم الذم توفره ا٢بكومة اإلسبلمية لؤلقليات 

كمعاملتهم ِبلعدؿ كا٤بساكاة كا٤بسلمْب ، كتصرؼ ىذه ا١بزية ُب حفظ ذمتهم كحقن دمائهم 
كإدارة أمورىم كما إٌف ا٤بسلمْب يدفعوف ا٢بقوؽ الشرعية كالزكاة كٰبصلوف على ا٣بدمات كاألمن 

)و ذه ا٢بقوؽ تكوف ٥بم ٗبقتضى ذمة هللا كذمة رسولو إذ كل ى )أى  الذمة(كا٤بواطنة ، كيسٌموف 
داللة على ٛبكُّن دكلة ا٤بسلمْب من أعدائهم بقدرهتم كقوهتم الٍب يعلو هبا ا٤بسلموف على  اجلِْْزيََة(

لتزاـ ٕبدكد هللا كعدـ ا٣بركج على أحكاـ الشريعة غّبىم كتقـو دعائم القوة ُب اإلسبلـ على اال
بقدر ما ىو  متهاف أىل الذمة كإذال٥بمااضعوف مقهوركف ، ليس معناىا خ )َوُىْم َصاِغُروَف(

كتساب القوة كاافظة على القدرة العامة ، فهي قوة رحيمة عادلة تدافع ا ٙبريض للمسلمْب على 
  .عن ا٢بق كا٢بقوؽ ك٘بعل كلمة هللا ىي العليا ككلمة أعدائو ىي السفلى

ال يظهر ُب الٌناس التجاىر ِبرمات من غّب مانع  الغرض من قتاؿ أىل الكتاب أف -ٔ: رائدة
سَبساؿ فيها كشرب ا٣بمر كأكل ٢بم ا٣بنزير كأكل ماؿ الٌناس ِبلباطل كأكل ٲبنع شيوعها، كاال

الٌرِب أبساليب فنية متنوعة خادعة للناس ، يقاتلهم ا٤بسلموف ليدخلوا ُب ذٌمة الٌدكلة فبل يتجاىركف 
)َوُىْم كٰبتبس الشرُّ فيما بينهم بصورة خفٌية خاصة كغّب متجاىرة ِبلفساد بصورة خفية علنية، 

ا٤براد بصغارىم خضوعهم للقوانْب اإلسبلمية كا٢بكومة الدينية العادلة ُب اجملتمع  َصاِغُروَف(
الفرؽ  -ٕاإلسبلمي ، فبل يتحٌدكف ا٤بسلمْب بقناعتهم ا٣باصة ا٤بنحرفة ُب التصٌور اإلسبلمي. 

: يفٌرؽ القرآف الكرٙب ُب بعض أحكامو بْب ا٤بشركْب كأىل الكتاب المتاب بي املشركي وأى 
، كقد عطف ا٤بشركْب على أىل الكتاب ُب أكثر من آية كقولو كيعتربٮبا صنفْب ال صنفان كاحدان 

أنصار ، كٲبكن أف تكوف َُٓالبقرة/﴾ َما يَػَود  الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْىِ  اْلِمَتاِب َوال اْلُمْشرِِكيَ ﴿
الرأ٠بالية الغربية ا٢بديثة ىم ٕبكم ا٤بشركْب كليسوا من أىل الكتاب ُب شيء كإف تسٌَبكا بقناع 
ا٤بسيحية، كىم يتسلطوف على الٌناس بقوة إقتصادىم كتسلحهم العسكرم كإعبلمهم ا٤بشبوه 

 .القوم
َُِْْٕٔكُ خزُْٖ خَُِّوِ ٌَُِيَ هٌَُُْيُْْ زِإَكٌَْخىِيِْْ ١َُّدىِحٌَُٕ هٌٍََْ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ِْٖٓ ًَهَدَُطْ خَُْْيٌُيُ ػٌَُُّّْ خزُْٖ خَُِّوِ ًَهَدَُطْ خُنََّٝدٍََ خ﴿ - ٖٓ

 ﴾هَسَُْ هَدظََِيُْْ خَُِّوُ ؤَََّٗ ُّاْكٌٌََُٕ
كعيزىٍير ىو الذم جٌدد دين اليهود كٝبع أسفار التوراة كىو أحد  )َوقَاَلْت اْليَػُهوُد ُعَزيْػٌر اْبُن هللِا( 

( ر علماء اليهود كيسمونو منقذ اليهود كإ٭با قالوا كبا ألنو ٓب يبق فيو بعد ٖبت نصر )اْبُن اّللَِّ
مل  ِببل من ٰبفظ التوراة ألنو خٌرب ىيكلهم كأحرؽ كتبهم كقتل رجا٥بم كسىب نساءىم 
 كذراريهم كأخذ ضعفاءىم معو إٔب ِببل فبقوا ىناؾ ما يقرب من قرف ٍب عادكا إٔب ببلدىم ، فلما
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أحيا هللا عزير بعد مائة عاـ من ا٤بوت ، أملى عليهم التوراة حفظان فتعجبوا من ذل  كقالوا ما ىذا 
(بن هللا ! اإاٌل ألنو  قالوا ألٌف عيسى كلد بدكف أب كال ٲبكن  )َوقَاَلْت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اّللَِّ
 )َذِلَك قَػْوُْلُْم َبَِرْػَواِىِهْم(ردان عليهم  بن هللا ، قاؿ تعأباكوف كلد بدكف أب فبلبٌد أف يكوف أف ي

ذل  القوؿ الشنيع ا٤بخالف للتوحيد الذم جاءت بو ٝبيع الرسل، ىو ٦برد دعول ِبللساف من 
يشاهبوف هبذا القوؿ  )ُيَضاِىُئوَف قَػْوَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَػْبُ (غّب دليل كال حجة كال برىاف 
  .٤ببلئكة بنات هللاالشنيع قوؿ ا٤بشركْب قبلهم ا

ُ كملة الكفر كاحدة ، ُُٖالبقرة/)تىشىابػىهىٍت قػيليوبػيهيٍم(  ُ َأَّنَّ يُػْؤَرُموَف( قَاتَػَلُهْم اّللَّ : دعاء )قَاتَػَلُهْم اّللَّ
عليهم ٝبيعان ِب٥ببلؾ ككأ٭ٌبا نصبوا حرِبن  فحارهبم هللا كقاتلهم ! أم أىلكهم كلعنهم هللا كيف 

الباطل بعد كضوح الدليل حٌب ٯبعلوا  كلدان ! كالصيغة للتعجب من يصرفوف عن ا٢بق إٔب 
 .: عزير ُب العربية عزرا ، مثلما عيسى معٌرب يٌسوع كٰبٓب معٌرب يوحٌنارائدة  .شناعة قو٥بم

َٓد ؤًُُُِٓخ بَِّٙ َُِْؼْسًًُُخ بَُِيدً ًَخلًِخً ٙ بَُِوَ بَِّٙ ىٌَُ ُٔسْمَدَٗوُ ػََّٔد خظَّىًٍَُخ ؤَلْسَدََىُْْ ًََُىْسَدَٗيُْْ ؤََْزَدزدً ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ ًَخَُِْْٕٔكَ خزَْٖ َََُّْْٓ ًَ﴿ -ٖٔ

ًٌَُُُِّْٕٙ﴾ 
أطاع اليهود أحبارىم )رؤساء الدين( كىم علماؤىم الكبار كأطاع النصارل رىباهنم كقساكستهم 

ب كالعمل ، فيطيعوهنم كىم متنسكوىم كعٌبادىم، كىم عادة ال يتزكجوف ر٠بيان كال يزاكلوف الكس
(العواـ ُب ا٢ببلؿ كا٢براـ كتركوا أمر هللا فكأهنم عبدكىم من دكف هللا ،  أم   )َأْراَباًب ِمْن ُدوِف اّللَِّ

كاألرِبب من ِبب التشبيو البليغ كتقريب ا٤بعُب أم أطاعوا علماءىم كعبادىم فيما أمركىم بو 
عقوبة ٧بٌلل ا٢براـ ، كىو كفر ِب ألنٌو يشرٌع بدؿ طاعة العبيد لؤلرِبب، فإف عقوبة ٧بٌرـ ا٢ببلؿ ك

عن هللا ، فبل ٰبقُّ ألمًٌ مسلم طاعة إنساف آخر دكف قيدو أك شرط ألٌف ىذا األمر مساكو لعبادتو ، 
كإ٭ٌبا يصحُّ إتٌباع اإلنساف قيادتو ا٢بكيمة مٌب كانت متفقة مع منهج هللا ، كالطاعة ببل قيد كال 

كىذا النوع من الشرؾ )عبادة أفكار صنمية(  .كالعبودية من دكف هللاشرط فهي أقرب للشرؾ 
هللًا مىا دىعىٍوىيٍم  عن اإلماـ الصادؽ )ع( أخطر بكثّب من عبادة أصناـ حجرية ُب ا١باىلية ! : )أىمىا كى

ابيوىيمٍ  ا أىجى كىلىًكٍن أىحىلُّوا ٥بىيٍم حىرىامان كىحىر ميوا  ًإٔبى ًعبىادىًة أىنٍػفيًسًهٍم كىلىٍو دىعىٍوىيٍم ًإٔبى ًعبىادىًة أىنٍػفيًسًهٍم لىمى
: )مىٍن أىطاعى رىجيبلن ُب مىٍعًصيىًة هللًا فػىقىٍد وعنو )ع(عىلىٍيًهٍم حىبلالن فػىعىبىديكىيٍم ًمٍن حىٍيثي الى يىٍشعيريكفى(، 

هي(  اًب ِمْن ُدوِف )َأْرابَ ، فالقرآف عرٌب عن ىذا التقليد األعمى ِبلعبادة من دكف هللا ّٖٗ/ِالكاُبعىبىدى
) ٚبذه النصارل رِبن معبودان من دكف هللا كىذا شرؾ ِب كىو الغلو ُب ا )َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ( اّللَِّ

كما أمركا على لساف  )َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَػْعُبُدوا ِإَْلًا َواِحدًا( االستقامةعتداؿ ك الٌدين كخركج عن اال
)ال  أف يعبدكا إ٥بان كاحدان ٗبا شرعو ٥بم كىو رهبم كرب كلًٌ شيء تبعهما إالٌ اموسى كعيسى كمن 

ىو هللا كحده ال إلو غّبه كىكذا صٌرحت بو ٝبيع الرسل ال معبود ٕبق سواه  ِإَلَو ِإالَّ ُىَو(
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تنزه هللا عما يقوؿ ا٤بشركوف كتعأب علوان كبّبان سواء أكاف الشرؾ ُب  )ُسْبَحانَُو َعمَّا ُيْشرُِكوَف(
: )أف عدم بن حاًب قاؿ لرسوؿ هللا )ص( يروى -ٔ:  رائدة .عبادة كالطاعة أك التطٌرؼ كالغلوال

لُّويفى مىٍا حىر ـى هللاي فػىتىٍستىًحلُّ  ٌرًميوينىوي كىٰبًي وينىوي ؟ لسنا نعبدىم فقاؿ )ص( أىلىٍيسى ٰبيىٌرًميويفى مىٍا أىحىل  هللاي فػىتيحى
اَتّللَِّ ِإْف ُكنَّا َلِفي َضبلٍؿ ُمِبٍي ، ِإْذ ُنَسّوِيُمْم ِبَربِّ ﴿تػيهيٍم كقولو قاؿ بلى قاؿ )ص( : فىًتٍل ى ًعبىٍادى 

كمن يتخذ  شريكان فهذا الشري  إما أف  ِْصٔ-٦ٓبمع البياف ج (ٖٗ-ٕٗالشعراء/﴾ اْلَعاَلِميَ 
يسٌوم  -ٕيسد نقصان كىذا يناُب الكماؿ ا٤بطلق  كإما أف ال يؤثر أثران فيكوف كجوده لغوان 

ٚباذ القادة ُب الٌدين أك اأك  ،ٚباذ األرِبب من دكف هللااالٌنص القرآ٘ب ُب الوصف ِبلشرؾ ك 
السياسة يتبعوهنم إتباع أعمى من دكف هللا أك مع هللا فيكوف فاعلها مشركان ِب ألٌف الشرؾ ِب 

عتقاد أبلوىيتو!  االيتحقق ٗبجٌرد إعطاء حق التشريع لغّب هللا من عباده كلو ٓب يصحبو شرؾ ُب 
 .َُٔيوسف/﴾ َوَما يُػْؤِمُن َأْكثَػُرُىْم اِبّللَِّ ِإالَّ َوُىْم ُمْشرُِكوفَ ﴿كقولو 
 ﴾ًًًََُُُُُِّّٕٕ ؤَْٕ ٥ُّْلِحٌُخ ٌََُٗ خَُِّوِ زِإَكٌَْخىِيِْْ ًََّإْزََ خَُِّوُ بَِّٙ ؤَْٕ ُّعَِّْ ٌََُٗهُ ًٌََُْ ًَُِهَ خٌَُْدكِ﴿ - ٕٖ

ة كعد هللا ا٢بق الداؿ على نفوذ سٌنتو القاىرة الٍب ال تتبٌدؿ كال تتحٌوؿ كال تكشف اآلية الكرٲب
تتغٌّب ُب نصرة دينو على الٌدين كٌلو ، سواء نصرتو على األدايف السماكية السابقة اٌرفة أك نصرتو 

لقلوب . إنٌو كعد تطمئن لو ا.على األدايف الوضعية كاألنظمة العلمانية ا٢باكمة ا٤بتنوعة ا٢بالية
ا٤بؤمنة ليكونوا أداة فاعلة من أدكاتو لتنفيذه ، إنو إشارة عالية ا٤بضامْب تضي النفوس إٔب مستقبل 

  .اإلسبلـ الذم فيو األمن كالسبلـ كىو دين ا٤بستقبل
: دين هللا كىو اإلسبلـ كالقرآف )منهج هللا( ، يريد ىؤالء الكفار كا٤بشركْب كأىل نُوَر اّللَِّ : املعىن

اهتم فهم ٧باربوف افَباءأف يطفئوا نور القرآف كاإلسبلـ أبفواىهم ٗبجرد جدا٥بم كشكوكهم ك الكتاب 
، كٰباكلوف القضاء على اإلسبلـ ِبلدسائس كاألكاذيب كٙبريض أتباعهم على ا٢برب لنور هللا

 اإلرىابية كا٢برب الٌناعمة على اإلسبلـ كإطفاء حججو تعأب الٌدالة على كحدانيتو ، فكاف مثلهم
َواِىِهْم(نتشر ُب الكوف بنفخة من فمو القاصر! اُب ذل  مثل من ٰباكؿ إطفاء النور الذم   )َبَِرػْ

ات كاألكاذيب كبث الشكوؾ كخلق الفًب كاإلعبلـ فَباءِبألساليب ا٤بضلة ِبلدسائس كاال
ا٣ببيث ا٤بضٌلل ، إنو من عجيب البياف كببلغة الربىاف مع ما فيو من تصغّب شأهنم كتضعيف  

دىم ألف الفم يؤثر ُب األنوار الضعيفة دكف األنوار العظيمة ، ىذه األفواه الٍب تنطق ِبلضبلؿ كي
٩با ييضل عاٌمة الناس كيفتنهم ُب دينهم ، إٌف ىذه األفواه ا٢باقدة ىي الٍب تكيد لئلسبلـ بكل 

ْ  اْلَماِررِيَن َأْمِهْلُهْم  ِإنػَُّهْم َيِميُدوَف َكْيدًا ، َوَأِكيُد َكْيداً ﴿الوسائل ا٤بمكنة كعلى الٌدكاـ  ، َرَمهِّ
، فمثلهم ُب ذل  كمثل من يريد أف يطفئ شعاع الشمس أك نور القمر  ُٕ-ُٓالطارؽ/﴾ ُرَوْيداً 

﴿َواّللَُّ َغاِلٌب بنفخة بفمو ! كال سبيل إٔب ذل  كىكذا ىو الواقع كالربىاف على مدار التأريخ 
نص يراد بو ٙبفيز قلوب ا٤بؤمنْب على نصرة اإلسبلـ ، ، كإف كاف ىذا ال ُِيوسف/َعَلى َأْمرِِه﴾ 
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شَباكو بسنن ا٢بياة ٍب شبهت اآلية اإلسبلـ ِبلنور اإل٥بي الذم ىو أساس ا٢بياة كاألحياء ال
، فاإلسبلـ أصيل ُب ىذا الوجود فأٮبيتو كأٮبية ا٢بياة ! فما قيمة ٨بلوؽ ضعيف إزاء كتنميتها

، قاؿ  ّٖاألحزاب/﴾ وََكاَف َأْمُر اّللَِّ َقَدرًا َمْقُدوراً ﴿ٓب يشأ ٓب يكن قدرة هللا ؟ فما شاء هللا كاف كما 
كالفارؽ بينهما فيو لطيفة  )يُرِيُدوَف لُِيْطِفُئوا( ٖسورة الصف/كجاء ُب  )﴿ يُرِيُدوَف َأْف يُْطِفُئوا(ىنا 

 كمباشر ، ببلغية مهمة ، فاآلية األكٔب تشّب إطفاء نور هللا بدكف مقدمات هبجـو صريح كعلِب
أما اآلية األخرل ٧باكلة إطفاء نور هللا هبجـو متدرج كخفي كغّب مباشر كضمن أسباب 

ٚبذكا اكمقدمات كمكر خبيث كخطط مدركسة كمؤمرات ٧ببوكة، كيريد القرآف أف يقوؿ سواء 
 ِإالَّ َأْف يُِتمَّ )َوأيَََْب اّللَُّ األسباب ا٤بباشرة قصّبة األمد كغّب ا٤بباشرة طويلة األمد فلن يفلحوا أبدان 

أيىٍىبى هللاي ًإال  أىٍف ينصر نيورىهي كيرفع كلمة اإلسبلـ كالقرآف  نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَماِرُروَف( َوَمْن َأْصَدُؽ ﴿كى
، كىو الوعد ا٢بق ا١بميل الصادؽ من هللا الداؿ على سنتو الٍب ال  ٕٖالنساء/﴾ ِمْن اّللَِّ َحِديثاً 

ُب نصرة ىذا الدين القيم كيظهره ُب مشارؽ األرض كمغارهبا ، كلو كره كل تتبدؿ كال تتحوؿ 
، إنو كعد يدؿ على أف هللا ىو الذم  ّٖالقصص/﴾ َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَ ﴿قول الكفر كالطغياف ، 

يدير ا٤بعركة بْب اإلسبلـ كأعدائو ، إنو كعد تطمئن لو قلوب ا٤بؤمنْب على ٙبمل مسؤكلية تبليغ 
 ، َُٓاألنبياء/﴿َأفَّ اأَلْرَض َيرِثُػَها ِعَباِدي الصَّاِلُوَف﴾ الدين بشكل كاع ألف ا٤بستقبل لو  ىذا
أيضان ِبلفعل ا٤بضارع ا٤بستمر  )أيَََْب(ِبلفعل ا٤بضارع ا٤بستمر كجاء  )يُرِيُدوَف(جاءت  -ٔ: رائدة
ؤامرات ا٤بستمرة ، كإف هللا ٥بم مقابل كمضاد ، أم كلما يريدكف أيىب هللا ٤با يريدكف من ا٤ب )مبعىن(

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَ ﴿ِب٤برصاد كقولو  /﴾ وََكاَف َحّقًا َعَليػْ اإلسبلـ بنوره ا٤بضيء  -ٕ .ْٕالرـك
كحججو القاطعة يشبو الشمس الساطعة ُب نورىا كضيائها فعرٌب القرآف عن اإلسبلـ بنور هللا من 

ببلغية ألنٌو دين هللا يستنار بو ُب ظلمات ا١بهالة ستعارات الستعارة كىي من لطائف االِبب اال
يَن ِعْنَد اّللَِّ اإِلْسبلـُ ﴿كمن حّبة الضبللة  : ٜٛٔهنج الببلغة/اْلطبة : ٓت ،  ُٗآؿ عمراف/﴾ ِإفَّ الدِّ

ٍا ااٍلٍسبلىـى ًديني هللًا ال ًذٍم ًإٍصطىفىٍاهي لًنػىٍفسوً ) ٍلًقوً كىًإٍصطىنػىعىوي عىلى عىٍيًنًو كىأىصٍ  ،ًإف  ىذى ـى  ،فىاهي ًخيػٍرىةى خى كىأىقىٍا
لىة بريكنوأىذىؿ  األىٍدايىٍفى ًبًعزٌه كىكىضىعى اٍلًملىلى ًبرىٍفًعوً  ،دىعىاًٍئمىوي عىلىى ٧بىىب ًتوً  ـى أركاىفى الضىبلى  (.، كىىىدى

 ﴾ِّٖ ًُِِّوِ ًٌََُْ ًَُِهَ خًٌَُُُُِْْٕٔٙىٌَُ خٍَُُِّ ؤَََََْٔ ٌَََُُٔوُ زِدُْيًٍَُ ًَيِِّٖ خُْمَنِّ ُُِْظْيَُِهُ ػَََِ خًُِّ﴿ - ٖٖ
ُ ىذا توكيده لوعد هللا ا٢بق الذم البٌد أف يتحقق على الٌرغم من كٌل مؤامرات ا٤بشركْب  ﴿َوأيَََْب اّللَّ

، أرسل دمحمان )ص( ِب٥بداية كالدراية كالدين الكامل دين هللا كىو  ِّالتوبة/ِإالَّ َأْف يُِتمَّ نُورَُه﴾ 
لي ُب عقيدتو ، اإلٲبا٘ب ُب ٧بتواه ، اإل٥بي ُب شريعتو ، العلمي ُب ٘بربتو ، ا٢بركي ُب اإلسبلـ العق

يِن ُكلِِّو(تطبيقو ا٢بياٌب ُب عطاايه ، األخبلقي ُب معامبلتو  كالبلـ الـ )لُِيْظِهَرُه(  )لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
ُ ائو ىي السفلى كقولو ىي العليا ككلمة أعد العلة ، ليجعل كلمة اإلسبلـ )الٌدين ا٢بق( ﴿َوَعَد اّللَّ

ِهْم الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُمْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنػَُّهم ٓت اأَلْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَػْبلِ 
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َنا ٓت الزَّبُوِر ِمْن بَػْعِد الذِّْكِر ﴿َوَلَقْد َكتػَ ، كقولو  ٓٓالنور/َولَُيَممَِّننَّ َْلُْم ِدينَػُهْم الَِّذي اْرَتَضى َْلُْم﴾  بػْ
ِإاَّ لََننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ٓت ﴿، كقولو  َُٓاألنبياء/َأفَّ اأَلْرَض َيرِثُػَها ِعَباِدي الصَّاِلُوَف﴾ 

نْػَيا َويَػْوـَ يَػُقوـُ اأَلْشَهادُ  لبة ٥بذا الدين ، فاآلية ٙبمل الوعد الصادؽ ِبلغ ُٓغافر/﴾ اْلََياِة الد 
القيم كا٤بهيمن على ٝبيع األدايف السماكية كاألنظمة الوضعية، كعلى ا٤بؤمنْب اإلعداد للوعد ا٢بق 

ًر اٍلميًهم ًة( كقولو كهتيئة أسبابو كاال َوال هَتُِنوا َوال ﴿ستعداد كالنهوض ٥بذه ا٤بهمة ، ك)ا٥بًٍم ةي عىلىى قىدى
ُتْم ُمْؤِمِنيَ حَتَْزنُوا َوأَنْػُتْم اأَلْعَلْوَف إِ  كذل  ٩با يسوء  )َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَف(،  ُّٗآؿ عمراف/﴾ ْف ُكنػْ

َوال ﴿ا٤بشركْب كأىل الضبلؿ فلَبغم أنوفهم كلتأكل ا٢بسرة قلوهبم كلينتظركا ماذا سيحل هبم؟ 
  .ّْفاطر/﴾ ٗمَِيُق اْلَمْمُر السَّيُِّئ ِإالَّ َبَِْىِلوِ 

اآلية كعدىا ك٫بن نبلحظ الناس يعرضوف عن رسالة هللا،  : كيف ٙبقق سؤاؿ -ٔرائدة: 
: العقل ا٢بديث الذم بػىعيد عن الدين اجلوابكنبلحظ سيطرة الفساد على الصبلح ُب األمة ؟ 

سم الدين ، ألف الدين حاجة ضركرية ُب حياة اإلنساف بل ات ِب٫برافأ٭با بعد عن ا٣برافات كاال
يىٍاةى ًإال  ُبٍ الدًٌٍيًن( عن اإلماـ علي )ع(الدين ىو ا٢بياة،  كاإلنساف ال يستغِب  ُٕٓاالرشاد ص : )الى حى

ٓت هنج  .عن ا٢بياة بل يستغِب هبا كيعيش معها كيكوف منها كيرجع إليها كٰبافظ عليها
ٍا اإًلٍسبلىـى ًديني هللاً ٜٛٔ الببلغة/اْلطبة:  ،عىلىى عىٍيًنوً  ٍصطىنػىعىوي اً ك  ،ٍصطىفىٍاهي لًنػىٍفًسوً اً ال ًذم  ،: )إف  ىىذى

ٍلًقوً  ـى دىعىاًئمىوي عىلىى ٧بىىب ًتوً  ،كأىٍصفىاهي ًخيػىرىةى خى فى ًبًعز تًوً  ،كأىقىا ـى ، ككىضىعى اٍلًملىلى ًبرىٍفًعوً  ،أىذىؿ  األٍدايى كىىىدى
لىة بريكنو هللًا مىٍا نػىزىؿى أتىًٍكيٍػلي  عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٕ .(أركاىفى الضىبلى ٍا بػىٍعدي كىالى : ُب ىذه اآلية )كى هى

ٍاًفره ًِبٍ اٍلعىًظٍيمً  ٍا حىٌب  ٱبىٍريجى اٍلقىاٍئًمي )عج(، فىًإذىاٍ خىرىجى اٍلقىاٍئًمي ٓبٍى يػىٍبقى كى ، ُُِ/ِنور الثقلْب (يػىٍنزًؿي أتىًٍكيٍػليهى
ان كىعيٍدكىٍاانىن وعن النيب )ص( ٍتىًلئى األىٍرضي ظيٍلمى ـي الس ٍاعىةي حىٌب  ٛبى ٍبي  ٱبىٍريجي رىجيله ًمٍن عىتػٍرىٌبٍ : )الى تػىقيوي

ان كىعيٍدكىٍاانىن( ٍا ميًلئىٍت ظيٍلمى ٍا ًقٍسطىان كىعىٍدالن كىمى لقد كردت ىذه  -ٖ .ُّٖٗٔكنز العماؿ خرب  فػىيىٍملىؤيىى
)َأْرَسَ  َرُسوَلُو اِبْْلَُدى  -ٗ .ٜالصف/ك  ٕٛالفتح/اآلية الكرٲبة نفسها ُب سورتْب أخريْب كٮبا 

(َوِديِن الَْ  اية ، كا٥بداية أساس ا٢بياة  قِّ (أىٍرسىلى رىسيولىوي ًِب٥ٍبيدى فهو دين هللا ا٢بق نبع من  )َوِديِن اْلَقِّ
ا٢بق كمع ا٢بق كُب ا٢بق كإٔب ا٢بق كعلى ا٢بق كألجل ا٢بق ، كا٢بق أحق أف يتٌبع فهو أقول 

، فهذا  ُٖاألنبياء/﴾ ُغُو رَِإَذا ُىَو زَاِىقٌ َبْ  نَػْقِذُؼ اِبْلَقِّ َعَلى اْلَباِطِ  رَػَيْدمَ ﴿نصّب كأحسن ظهّب 
الٌدين سينتصر على ٝبيع األدايف كاألنظمة الوضعية ألف قاعدتو ا٢بق كهللا ينصره بقدرتو كهللا ىو 

، كال  ِٔا٢بج/﴾ َذِلَك َبَِفَّ اّللََّ ُىَو اْلَق  َوَأفَّ َما َيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو ُىَو اْلَباِط ُ ﴿ا٢بق كقولو 
 .در من هللا ا٢بق إالٌ ا٢بقيص
ًًََُُّّٕٝ ػَْٖ َٔسَِِْ خَُِّوِ ًَخٍََُِّّٖ َّد ؤَُّّيَد خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ بَِّٕ ًَؽِريخً ِْٖٓ خَٕلْسَدَِ ًَخُُُّىْسَدِٕ ََُْإًٌَُُِْٕ ؤٌََْٓخٍَ خُنَّدِْ زِدُْسَد٤َِِ ًَ﴿ - ٖٗ

 ﴾كِِ َٔسَِِْ خَُِّوِ كَسَُِّْٙىُْْ زِؼٍََخذٍ ؤٍَُِْْ ٌَّْنًَُِّٕ خٍَُّىَرَ ًَخُْل١َِّصَ ًَٙ ُّنلِوٌَُٗيَد
ا٣بطاب للذين آمنوا إٌف كثّبان من علماء اليهود البارزين )األحبار( كعلماء النصارل ا٤بؤثرين 

 من سواء أكاف ىذه ا٣بطيئة ، )الرىباف( ىذا ا٢بكم على الكثّب كلكن القليل منهم ال يزاكؿ
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على الناس  ليحتالوا َأْمَواَؿ النَّاِس اِبْلَباِطِ ( )لََيْأُكُلوفَ  ا٤بسلمْب من كانوا أـ كالٌرىباف األحبار
،  ِب٢براـ الناس أمواؿ أخذ ليسهل ٥بم ، يضر كِبطنها كيسر يغر ظاىرىا أبساليب خادعة

( )َوَيُصد وفَ  منها تسطيح  أبساليب كٲبنعوف الٌناس عن الدخوؿ ُب دين اإلسبلـ َعْن َسِبيِ  اّللَِّ
 كأخذ الرشوات كبيع صكوؾ كٙبٌجر العقل كإشاعة الشبهات العلم كفقداف الوعي ر ككتمافالفك

،  يؤدم إٔب إ٫بطاط اجملتمع الذم كا٣بمور كالغلو كالزان كالرِب الغفراف، كنشر أنواع الفساد
 اكأ٭بٌ  أعمى ان تباعاتباعهم االشعبية على  السوء الذين يربٌوف ا١بماىّب كا٤بقصود التحذير من علماء

َوَغرَّتْػُهْم اْلََياُة  َوَذِر الَِّذيَن اَّتََُّذوا ِدينَػُهْم َلِعبًا َوَْلْواً ﴿ الدين سٌلمان للدنيا أرِبب، فيجعلوف ىم
نْػَيا ، كما أدل  ٝبعو كٓب تؤد زكاتو :املاؿ كنز َواْلِفضََّة( الذََّىبَ  )َوالَِّذيَن َيْمِنُزوفَ ، َٕاألنعاـ/﴾ الد 

 الذين خاص كلكن أيريد بو حكم عاـ، أم عنواف كالفضة لفظ الذىبزكاتو فليس بكنز ، ك 
 حسنان  ٭باء لينمو ا٤بعامبلت كجوه ُب الناس بْب جرايهنا كٲبنعوف الثركات كيدخركف األمواؿ ٯبمعوف
( َسِبي ِ  )َوال يُنِفُقونَػَها ٓت نتفاع هبايتم اال ٕبيث  كال الواجبة الشرعية كحقوقها زكاهتا يؤدكف كالاّللَِّ
ْرُىمْ  هللا دين كنصرة الناس مصاّب ُب ا٣بّب كجوه ُب منها يبذلوف  آثركا ألهنم أَلِيٍم( ِبَعَذابٍ  )رَػَبشِّ
  خيانة كىذه ا٤بصلحة العامة على ا٣باصة ا٤بصلحة كقدموا أمتهم كعلى رهبم على أنفسهم
 كرسولو. 
 ًإٍضًطرىٍارىان !( األىٍشرىٍارً  ًإٔبى  هللاي مىاٍلىوي  صىرىؼى  ان اختيار  األىخيىٍارً  ًمنى  ماٍلىوي  مىنىعى  )مىنٍ  :)ص( النيب عن-ٔ رائدة:
 على كداللة الكانزين على تغليظان  كالنصارل اليهود كبْب الكانزين بْب قرف إ٭ٌبا-ٕ .ُُّ/ٔٗالبحار
 األليم. ُب العذاب سواء مالو طيب من ا٤بسلمْب من يعطي ال كمن السحت منهم أيخذ من أفٌ 
 األخذ عن عرٌب  كإ٭ٌبا ، فاسدة ٧بٌرمة خادعة أبساليب الٌناس أمواؿ ليأخذكف وَف()لََيْأُكلُ  -ٖ

 كلكن أيكلوا ٓب أك أخذكه ٩با أكلوا سواء ِبلباطل األمواؿ أخذ ٦بٌرد منهم ا٤بذمـو مع أف ِبألكل،
 .األخذ من الغرض معظم األكل
زِيَد ـِسَدىُيُْْ ًَـُنٌُزُيُْْ ًَظُيٌَُُىُْْ ىٍََخ َٓد ًَنَّْظُْْ َٕٗلٌُُِْْٕ ٌََّّْ ُّمََْٔ ػََِْْيَد كِِ َٗدَِ ـَيَنََّْ كَعٌٌٍَُْ ﴿ - ٖ٘

 ﴾كًٍَُهٌُخ َٓد ًُنعُْْ ظٌَْنًَُِّٕ
)رَػُتْمَوى ِِبَا يػىٍوـى ٙبيٍمىى كنوزىم ِبلنار ا٤بستعرة حٌب تصبح حامية كاكية إنٌو مشهد مفزع مركٌع 

ول بتل  األمواؿ كالكنوز اماة كالٍب منعوا حق هللا فيها ، فتك ِجَباُىُهْم َوُجُنوبُػُهْم َوظُُهورُُىْم(
كإ٭با خص ىذه األعضاء كأيريد هبا ٝبيع البدف كناية عن شدة العذاب كالكي ُب الوجو أشهر 
كأشنع ، كُب الظهر كا١بنب آٓب كأكجع ، فلذل  خٌصها ِبلذكر من بْب سائر األعضاء ، كىذا  

)َىَذا َما َكنَػْزُُتْ ألَنُفِسُمْم َرُذوُقوا ،  َُٖآؿ عمراف/وا ِبِو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة﴾ ﴿َسُيَطوَُّقوَف َما ِبَِلُ كقولو 
نػىٍزًبيٍ ٤بنفعة أىنفيًسكيٍم فكاف سبب مضرهتا كتعذيبها ،  َما ُكنُتْم َتْمِنُزوَف( ا مىا كى يقاؿ ٥بم تقريعان ىىذى

من نفس العمل كعقوبتهم على  فقد أخذكا ا٤باؿ من غّب حقو ككنزكه من غّب نفعو فكاف جزاؤىم
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قدر جنايتهم، ىو سوط العذاب الذم يعذبوف بو من حيث كاف يرجى أف يكوف مصدر نفع 
كىذا أتكيد أف أعماؿ اإلنساف ال تذىب سدل بل تبقى كتتجسد لو يـو القيامة  .كخّب ٥بم

اٍنىوي(: )شرُّ األىٍموىٍاًؿ مىٍا ٓبٍى ٱبىٍ ٓت غرر المم .كتكوف مدعاة سركره أك شقائو   .ريٍج ًمٍنوي حىقي هللًا سيٍبحى
عن ، ُِّٖب هنج الببلغة حكمداللة اآلية على ثبوت حق الفقراء ُب أمواؿ األغنياء  -ٔ: رائدة

رى ال ًذٍم يىسىعي فػيقىرىٍاءىىيمٍ  النيب )ص(  ما جىاعى ف ،: )ًإف  هللاى فػىرىضى عىلىى أىٍغًنيىٍاًء اٍلميٍسًلًمٍْبى ُبٍ أىٍموىٍا٥ًبًٍم اٍلقىدى
﴾ ( ، غِبٌ  بوً  ميٌتعى  اٍ  إالٌ ٗبً قّبه فى   ِٓ-ِْا٤بعارج/﴿َوالَِّذيَن ٓت َأْمَواْلِِْم َحقٌّ َمْعُلوـٌ ، ِللسَّاِئِ  َواْلَمْحُروـِ
عرٌب عن العذاب ِبلتذكؽ اإلحساس العميق ِبلشيء ، فهم يتذكقوف العذاب بذاتو )َرُذوُقوا(  -ٕ

 ك٧بتواه كما يتذكقوف الطٌعاـ !
َ٘يُْخًكِِ ػًَِّشَخُُّٙيٌَُِػِنًَْخَُِّوِ بَِّٕ﴿-ٖٙ َُ َٙ  كَٚ خُْوَُِّْْ خًُُِّّٖ ٌَُِيَ ِٓنْيَدؤََْزَؼَصٌلٌُُُّ خٌَََُّٕٔخضِ ًَخَََْٕٞ وََِنَ خَُِّوِ ٌََّّْ ًِعَدذِ خؼْنَدَػ

 ﴾خُُْٔعَّوِنيَ َٓغَ خَُِّوَ ًَدكَّصًًَخػٌَُِْٔخؤََّٕ ًَْْدكَّصًًََٔدُّوَدظٌٌَُُِِٗ ًَهَدظٌُِِخخًُُُِِْْٔٙنيَ ؤَْٗلٌَُُْْٕ ظَظٌُِِْٔخكِْيَِّٖ
َة الش ُهوِر( ا٤بعتٌد هبا عند هللا ُب شرعو كحكمو ليست من كضع اإلنساف كأفكاره كإ٭با  )ِإفَّ ِعدَّ

ىي نتيجة حتمية لسنن الكوف كنظاـ الكائنات لعبلقة السنن الكونية ِبلسنن اإلنسانية ، فإف 
)ٓت ِكَتاِب جودان حقيقيان ُب عآب الطبيعة ال ُب عآب التشريع كا٢ببلؿ كا٢براـ ثِب عشر شهران ك لبل
) كتاب ا٣بلق كالتكوين ٥بذا الوجود فهناؾ كتاب التدكين كىو القرآف كىناؾ كتاب التكوين   اّللَِّ

يـو  َض()يَػْوـَ َخَلَق السََّمَواِت َواأَلرْ كىو نظاـ الكوف كالكائنات ، كىو نظاـ اثبت بقرينة قولو 
خلق هللا تعأب اجملموعة الشمسية بنظامها ا٣باص كانت السنة كاألشهر ، كالسنة عبارة عن دكراف 
األرض حوؿ الشمس دكارانن كامبلن كالشهر عبارة عن دكراف القمر حوؿ األرض دكراانن كامبلن 

َها َأْربَػَعٌة ُحُرـٌ( ٌيت حرمان  )ِمنػْ ألهنا ٧بَبمة كمعٌظمة  ذك القعدة كذك ا٢بجة ك٧بٌرـ كرجب ، ك٠بي
ر ـ فيها القتاؿ ، كٙبرٙب ىذه األشهر أفاكمكٌرمة كٰبـر فيها  ال  نتهاؾ ااـر أكثر من غّبىا كٰبي

يُن اْلَقيُِّم(عتداء على ا٤بسلمْب فعليهم الدفاع كالقتاؿ ايبدأ فيها قتاؿ أما إذا حصل   )َذِلَك الدِّ
ى كلًٌ األدايف السماكية األخرل كلو ا٥بيمنة على ا٤بستقيم ذك قيمة عليا كذك قيمومة كربل عل

﴿َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِمَتاَب ٝبيع ما ينتجو البشر من نظرايت كأنظمة كضعية كلو السيطرة عليها 
قًا ِلَما بَػْيَ َيَدْيِو ِمْن اْلِمَتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِو﴾  مو هللا ٥بو ، فإٌف ٙبرٙب ما حرٌ  ْٖا٤بائدة/اِبْلَقِّ ُمَصدِّ

داللة على الدين القوٙب ، لذل  يقـو ىذا الدين القٌيم ٗبصاّب الناس ا٤بهيمن على إدارة شؤكهنم ، 
كٙبرٙب القتاؿ ُب ىذه األشهر غايتو شيوع األمن كأف يرجعوا إٔب رهبم ِبلعبادات، ككانت حرمة 

هبت  حرمتهٌن كإرتكاب ما  ُمْم()َربل َتْظِلُموا ِريِهنَّ َأنْػُفسَ ىذه األشهر من شريعة إبراىيم )ع( 
عتداء بعضكم على بعض فمن ستحبلؿ القتاؿ فيها ، كال ِبالحـر فيهٌن ، بعدـ رعاية حرمتها ِب

ميوي كىكيرًهى عىٍيشيوي ا )َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكَي  عتدل فقد بدأ بظلم نفسو كظلم غّبه ، كمىٍن ظىلىمى تػىنػىغ صىٍت أىاي 
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: ٦بتمعْب ، كقاتلوا ا٤بشركْب أك ا٤بنافقْب ٝبيعان متساندين  َكارَّةً  ُلوَنُمْم َكارًَّة(َكارًَّة َكَما يُػَقاتِ 
)َكَما موٌحدين ٦بتمعْب على قتالكم متعاكنْب متناصرين أماـ عدكٌكم لتكونوا كالبنياف ا٤برصوص 

ا يػيقىاتًليونىكيٍم ٦بتمعْب متعاكنْب، كقاتلوا عدكك  يُػَقاتُِلوَنُمْم َكارًَّة( م بنفس السبلح الذم يقاتلكم كىمى
دة الكلمة كعدـ فيو كنفس الطريقة الٍب ٰباربكم هبا ، كليكن قتاؿ ا٤بشركْب بنفّب عاـ مع كح

  .التخاذؿ كالتفرؽ
: كونوا أقوايء حٌب تتمكنوا من قتا٥بم ٝبيعان ألهنم يقاتلونكم ٝبيعان فبل يستثنوف منكم أحدان مبعىن

ستجبنا ٫بن ا٤بسلمْب ألمر هللا كنصحو؟ اا٤بسلمْب ، فهل ألف ىدفهم القضاء على اإلسبلـ ك 
ستجابوا ألمر هللا ككٌحدكا اك)مىٍن ًإتػ قىى هللاى كىقىٍاهي( ا٤بتقوف الذين  )َواْعَلُموا َأفَّ اّللََّ َمَع اْلُمتَِّقَي(

من  صفوفهم ضد عدكىم كٓب يتفرقوا ككانوا ُب مستول ا٤بسؤكلية كجبهة كاحدة ُب قتاؿ العدك ، ك 
﴾ َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَ ﴿كاف مع هللا كاف هللا معو ، كمن كاف هللا معو فمن عليو ؟ كقولو 

كردت كلمة  -ٔ:  رائدة .ُِاجملادلة/﴿َكَتَب اّللَُّ أَلْغِلََبَّ َأَا َوُرُسِلي﴾ ، ككقولو ّٖالقصص/
( مبارؾ، ُِشهران ، كعدد ) ثنا عشراثنٍب عشرة مرة ، كما أٌف السنة اُب القرآف الكرٙب  )َشهر(

كعدد  ،ُِا٤بائدة/( كىبػىعىثٍػنىا ًمنػٍهيمي اثٍػِبىٍ عىشىرى نىًقيبنا، كقولو )بِب إسرائيلموسى من فهو عدد نقباء 
كعدد أئمة أىل البيت  ،العيوف الٍب فٌجرىا هللا من ا٢بجر بعصى موسى ، كعدد حواريو عيسى

كقد  -ٕ ُُْٕٗكنز العماؿ خرب( ٍاًء بػىٍعًدمى ًعد ةى نػيقىبىٍاًء ميٍوسىىًإف  ًعد ةى النػُّقىبى )عن النيب )ص(  .)ع(
 .٘األنفاؿ/ك ٜٕالتوبة/إهٌنا آية السيف ك)َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكَي َكارًَّة( قيل عنها 

ًَُّمٌََُُِّٓٗوُ ػَدٓدً ٌَُُِْخ٤ِحٌُخ ػًَِّشَ َٓد لَََُّّ خَُِّوُ كَُْمٌُِِّخ َٓد  بََِّٗٔد خُنَِِّٕءُ َِِّديَشٌ كِِ خٌُُْلُِْ ١ََُُّّ زِوِ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ُّمٌَُِِّٗوُ ػَدٓدً﴿ - ٖٚ

َ َُيُْْ ٌُٔءُ ؤَػَْٔدُِيِْْ ًَخَُِّوُ ٙ َّيًُِْ خُْوٌََّْ خٌَُْدكَُِِّٖ  ﴾لَََُّّ خَُِّوُ ُِِّّٖ
: كفر عملي بتجاكز  ِزََيَدٌة ٓت اْلُمْفرِ : التأخّب ، ٢برمة شهر إٔب شهر آخر ُب ذل  ،  النَِّسيءُ 

كاف عرب ا١باىلية أصحاب حركب كغارات كيعتقدكف   املعىن .٢بدكد هللا مع كفر عقائدم ِب
ضطركا إٔب ا٢برب ُب شهر منها كاـر مثبلن قاتلوا فيو ابتحرٙب القتاؿ ُب األشهر ا٢بـر ، فإذا 

)ِزََيَدٌة ٓت راد ِبلن ًسيءي ىنا كحٌرموا بدالن عنو شهر صفر الذم ال ٰبـر فيو القتاؿ ، كىذا ىو ا٤ب
)ُيَض   ِبِو الَِّذيَن  يضم ٙبليل ا٢براـ إٔب الشرؾ أك إٔب ا٢برب العدكانية بشن الغارات  اْلُمْفِر(
ٰبلوف اـر عامان  )ٗمُِل ونَُو َعامًا َوُٗمَّرُِمونَُو َعاماً(يضل بسببو الكافرين ضبلالن على ضبل٥بم  َكَفُروا(

ؿ عامان فيجعلوف ىذا مكاف ىذا كِبلعكس ، كالدين عندىم أىواء تتبع كأحكاـ كالشهر ا٢ببل
ُ(تبتدع  ـَ اّللَّ َة َما َحرَّ ليوافقوا عدد األشهر األربعة ارمة ، كأف ا٤بهم ىو عدد  )لِيُػَواِطُئوا ِعدَّ

ُ(األشهر اٌرمة ال نفسها  ـَ اّللَّ )زُيَِّن َْلُْم ُسوُء و هللا فيستحلوا بذل  ما حٌرم )رَػُيِحل وا َما َحرَّ
الشَّْيطَاُف َسوََّؿ َْلُْم ﴿زٌين الشيطاف ٥بم أعما٥بم القبيحة حٌب حسبوىا حسنة كقولو  َأْعَماْلِِْم(
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ال يرشدىم إٔب طريق سعادهتم ، ألف  )َواّللَُّ ال يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَماِررِيَن(،  ِٓدمحم/﴾ َوَأْمَلى َْلُمْ 
 فيضلوا عن سبيل هللا ألهنم سَبكا قلوهبم عن نور ا٥بداية كسَبكا دالئل فسقهم ٰبرمهم ىداية هللا

ا٥بداية عن قلوهبم، كالذم ال تليق بو ا٥بداية تليق بو الغواية ، كىكذا األىواء تعمي صاحبها عن 
 .ا٢بق فَبيو الشٌر خّبان ، كا٢بسن قبيحان 

هََِْ ٌَُُْْ خٗلًُُِخ كِِ َٔسَِِْ خَُِّوِ خؼَّدهَِْعُْْ بََُِ خََِْٕٞ ؤ٠َََِْعُْْ زِدُْمََْدشِ خًَُُّْْٗد ِْٖٓ َّد ؤَُّّيَد خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ َٓد ٌَُُْْ بٌَِخ ﴿ - ٖٛ

 ﴾خٓوَُِشِ كََٔد َٓعَدعُ خُْمََْدشِ خًَُُّْْٗد كِِ خٓوَُِشِ بَِّٙ هٌََِِْ
: ما  املعىن .الرـكللتوبيخ على ترؾ ا١بهاد كعتاب ٤بن ٚبٌلف عن غزكة تبوؾ لقتاؿ  االستفهاـ

لكم أيها ا٤بؤمنوف إذا جٌد ا١بد كقيل لكم انًفريكا كأسرعوا للقتاؿ ُب سبيل هللا أخرجوا ١بهاد أعداء 
قَػْلُتْم( هللا  تباطأًب كتثاقلتم كملتم إٔب الدنيا كشهواهتا ككرىتم مشاؽ ا١بهاد كمتاعبو ، كىم قسم )ااثَّ

)َأَرِضيُتْم لبعد ا٤بسافة كلشٌدة ا٢بر ككثرة العدك ؟  من ا٤بؤمنْب ككأهٌنم ال يريدكف شرؼ ا١بهاد
نْػَيا ِمْن اآلِخَرِة( نٍػيىا كمتاعها الفا٘ب بدؿ  اِبْلََياِة الد  فعاتبهم هللا على ىذا التثاقل أىرىًضيتيٍم بنعيم الدُّ
نْػَيا ٓت اآلِخَرِة ِإالَّ نعيم اآلًخرىًة كثواهبا الباقي ؟  فما التمتع بلذائذ الدنيا   َقِليٌ ()َرَما َمَتاُع اْلََياِة الد 

  .أبنواعها ُب جنب نعيم اآلخرة إالٌ شيء مستحقر قليل ال قيمة لو
قَػْلُتْم( -ٔ: رائدة أبلغ من )تثاقلتم( حيث األكٔب ٛبثل مبالغة الثقل بكافة دالئلو النفسية  )ااثَّ

قَػْلُتْم(كا٤بعنوية كا٤بادية  نزعاج مع التثاقل مع التباطؤ كالتكاره كاال: التباطؤ الذم ٯبالتثاق  من  )ااثَّ
قَػْلُتْم(من كزف ا١بسم كصعوبة ا٢بركة كالثقل مقابل ا٣بفة )تثاقلتم( كالَباجع ُب ا٤بواقف بينما   )ااثَّ

ٛبثل ا١بسم ا٤بسَبخي الثقيل الذم ال ينهض إاٌل برافعة ترفعو ُب جهد كمشقة ، إهنا شهوات 
ذبيتها كتعلقها ِب٢بياة الدنيا السفلى إهنا نفس ٧بركمة من النفس كميو٥با إٔب تراب األرض كجا

جاذبية الركح كميو٥با إٔب ا٢بياة العليا ، إهنا نفسه تثاقلت فمالت إٔب األسفل كٓب تتطٌلع إٔب 
األعلى ، نفس ٓب تستذكؽ جاذبية السماء كطاعة هللا كحبو كقربو كجذبو ، فأخذهتم جاذبية 

دكد كحرماف أنفسهم من جاذبية السماء ذات ا٤بتاع الكبّب ا٤بمدكد األرض ذات ا٤بتاع القليل كا
رتباط ا١بسد االبل٧بدكد ، إٌف النفور للجهاد ُب سبيل هللا ىو التخلُّص من جاذبية األرض ك 

ِبلَباب إٔب التحٌلق ٔباذبية السماء ذات ا٤بعُب السامي العلوم ا٤بعنوم الذم أساسو القيم كاإلٲباف 
ٍا ٯبىٍعىلي أىحىدىكيٍم ًإٍصبػىعىوي ُب  عن النيب )ص( .كاألخبلؽ كالعلم كا٤ببادئ نٍػيىٍا ُب اآلًخرىًة ًإال  كىمى : )مىٍا الدُّ

ٍا اٍليىًم )البحر( فػىٍليػىٍنظيٍر ًِبى تػىٍرًجٍع( : )مىٍن مىاتى كىٓبٍى يػىٍغزي كىٓبىٍ  وعنو )ص( -ٕ .ُُٗصّٕالبحارىىذى
: )اعلميوا ٓت غرر المم ُُٕٓصّملصحيح مس.النًٌفىاًؽ( ٍعبىةو ًمٍن شيعىبً ًبًو نػىٍفسىوي مىاتى عىلىى شي  ٰبيىدًٌثٍ 

قَػْلُتْم ِإىَل اأَلْرِض( -ٖأٌف ا١ًبهادى األكربي ًجهادي النفس، فاشتىًغليوا ًٔبهاًد أنفسكيٍم تىسعديكا(    )ااثَّ
 عسّبان ٓب انن امتحايواجو  حْب هنزاـكاال التحّب مشاعر من اإلنساف على يستوٕب عما كناية تشبيهية
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قَػْلُتْم ِإىَل غماره قاؿ  كعزٲبة ٦بتمعة ٣بوض صادقة نية كٓب يكن على يكن مهيأ لو من قبل )ااثَّ
الكائنات الٍب تدبُّ  عداد ُب التثاقل هبذا أصبح قد األرض( ُب أك كٓب يقل )إاثقلتم علىاأَلْرِض( 
 األرض( )على من ضح للصورةفتكوف )إٔب األرض( أبلغ كأك  كا٢بيواانت ا٢بشرات من األرض على
 من سريعان  ىواين  كيهوكف األرض إٔب ٫بداران ا ينحدركف إٌف ا٤بتثاقلْب األرض( )إٔب ألف األرض( )ُب أك
 الٍب الركحيات من مستول ُب ِب كىم ا٤بؤمنوف األرض، إٔب سريع تساقط ٥بم ٰبصل أم إليها علو 
 ؟! أصاهبم كا١بسد، فما األرض طالبم من أكثر كالركح السماء ٗبطالب أف يتعلقوا ينبغي
 ﴾َِّ َِْ٘ءٍ هًٌَُِّبَِّٙ ظَنلًُُِخ ُّؼٍَِّزٌُْْْ ػٍََخزدً ؤَُِْٔدً ًََّْٕعَسًٍِْْ هٌَْٓدً ؿًََُُْْْْ ًَٙ ظ١ًَُُُّهُ َْْ٘حدً ًَخَُِّوُ ػَََِ ًُ﴿ - ٜٖ
 ا١بهاد إٔب ٚبرجوا ال إف : املعىن .خطّبة قاىرة مؤثرة فٌعالة سٌنة ، ستبداؿاال سيٌنة عن تكشف اآلية
 ، الكرامة كقيمة العزة ٜبن دفع عن لتقاعسكم موجعان  أليمان  عذاِبن  يعذبكم هللا سبيل ُب كالقتاؿ
رَُكْم( قَػْوماً  )َوَيْستَػْبِدؿْ  اآلخرة ُب جهنم كبنار الدنيا ُب عنكم ا٤بطر كحبس عليكم العدك ستيبلءِب  َغيػْ

 ستبداؿاال كسائل من كسيلة أبية منكم خّبان  آخرين قومان  ؿكيستبد الواقع ُب أثركم يهمل أك يهلككم
 هللا أكامر متثاؿا ُب يتثاقلوف كال كمطاكعة طاعة منكم كأكثر للجهاد ستجابةا أسرع يكونوف ،

 عن بتثاقلكم شيئان  هللا تضركا كال َشْيئاً( َتُضر وهُ  )َوال فارس كأبناء اليمن كأىل سبيلو ُب كالقتاؿ
َا َجاَىدَ  ﴿َوَمنْ  كقولو أنفسكم تضٌركف بل العا٤بْب عن غِب كجل عز فإنو ا١بهاد  لِنَػْفِسوِ  ُٖمَاِىدُ  رَِإٔمَّ
 كمنو يشاء ما كل على قادر َقِديٌر( َشْيءٍ  ُك ِّ  َعَلى )َواّللَُّ  ، ٔالعنكبوت/ اْلَعاَلِمَي﴾ َعنْ  َلَغِِنٌّ  اّللََّ  ِإفَّ 
ُهمْ  النَتَصرَ  اّللَُّ  َيَشاءُ  َوَلوْ ﴿ دشدي زجره  ذل  كُب بدكنكم األعداء على نتصاراال ُلوَ  َوَلِمنْ  ِمنػْ  لِيَػبػْ

 عن بتقاعسهم ، إهنم عامة داللة ذك كلكنو معينْب لقـو ا٣بطاب : رائدة .ْدمحم/ ﴾بِبَػْعضٍ  بَػْعَضُممْ 
 سين ةي  جرت كقد ، الكرامة منهم تتطلبو ما أضعاؼ كا٥بواف الذؿ مذبح على يقدموف الواجب ا١بهاد
 شهيان  كغذاءن  لآلكلْب طعامان  كتكوف البقاء تستحق ال نفسها عن تدافع ال الٍب الذليلة األمم ف  أب هللا

رَُكمْ  قَػْوماً  َيْستَػْبِدؿْ  تَػتَػَولَّْوا ﴿َوِإفْ  كقولو للمستعمرين  فتل  ، ّٖدمحم/ َأْمثَاَلُمْم﴾ َيُمونُوا ال ّتَّ  َغيػْ
ُ يػُ  ال اّللََّ  ﴿ِإفَّ  عباده ُب هللا سين ةي  ىي ُوا َحَّتَّ  ِبَقْوـٍ  َما َغُيِّ  .ُُالرعد/ َِبَنُفِسِهْم﴾ َما يُػَغُيِّ
وٌٍُُ َُِٝدلِسِوِ ٙ ظَمَّْْٕ بَِّٕ خَُِّوَ َٓؼَنَد بَِّٙ ظَنًُُُٝهُ كَوًَْ َََُٗٝهُ خَُِّوُ بٌِْ ؤَوَُْـَوُ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ؼَدَِِٗ خؼْنَِْْٖ بٌِْ ىَُٔد كِِ خُْـَدَِ بٌِْ َّ﴿ - ٓٗ

َٔصُ خَُِّوِ ىَِِ خُْؼَُِْْد ًَخَُِّوُ ػٌَِّّّ ٍََّٗ خَُِّوُ ٌَِْٔنَعَوُ ػََِْْوِ ًَؤًَََّّهُ زِفُنٌُيٍ َُْْ ظًََُْىَد ًَـَؼَََ ًََِِٔصَ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ خُُّٕلََِْ ًًََِِكَإَ

 ﴾لٌٌَِْْ
لكل شيء  عتبارإف ال تنصركا رسولو أيٌها ا٤بؤمنوف فإف هللا انصره كمسٌخر لو أسباب النصر ِب

فقد أظهر هللا نصرتو لو حْب ٓب يكن أحد ينصره كيدفع عنو كقد  )ِإْذ َأْخَرَجُو الَِّذيَن َكَفُروا(سبب 
أحاط األعداء بو من كٌل ا١بهات ، كذل  حْب خركجو من مكة مهاجران إٔب ا٤بدينة ، عندما 

ضطر )ص( امكانو حٌب آتمر الكفار على قتلو )ص( كىو انئم ُب فراشو كجعل مبيت علي )ع( 
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)ِإْذ ُٕمَا رسوؿ هللا كأبو بكر  )اَثينَ اثْػنَػْيِ(إٔب ا٥بجرة ُب سفرة شاقة ٓب يكن معو أنصاره كال أعواف 
ًإٍذ يػىقيوؿي  )ِإْذ يَػُقوُؿ ِلَصاِحِبِو ال حَتَْزْف(إذ ٮبا كحدٮبا ُب غار جبل ثور قرب مكة  ٓت اْلَغاِر(

زىٍف ٩بٌا تشاىده من شدائد ، خاؼ أبو بكر فطمأف النيب )ص( ًلصىاًحًبًو حْب رأه حزينان ال ٙبىٍ 
ُهْم ﴿ِب٤بعرفة كالتأييد كبيده النصر كالتسديد  )ِإفَّ اّللََّ َمَعَنا(صاحبو  َوَلْو َيَشاُء اّللَُّ النَتَصَر ِمنػْ

ُلَو بَػْعَضُمْم بِبَػْعضٍ  رسوؿ هللا )ص( ُب : )أٌف أِب بكر قاؿ بينا أان مع  روي،  ْدمحم/﴾ َوَلِمْن لِيَػبػْ
الغار كأقداـ ا٤بشركْب فوؽ رؤكسنا فقلت اي رسوؿ هللا لو أف أحدىم رفع قدمو ألبصران فقاؿ 

ٍا؟( ثٍػنػىٍْب هللاي اثىٍ ظىنُّ ى ِبًً  )ص( ايىٍ أىِبىٍ بىٍكرو مىاٍ  أنزؿ  )رَأَنَزَؿ اّللَُّ َسِمينَػَتُو َعَلْيِو(، ُُِ/َُا٤براغيلثػيهيمى
قٌواه ٔبنود  )َوأَيََّدُه ِبُُنوٍد َلَْ تَػَرْوَىا(رىابية السكينة كالطمأنينة على رسولو هللا ُب أشد ا٢باالت اإل

)َوَجَعَ   من عنده من ا٤ببلئكة ٰبرسونو كيصرفوف القـو عنو ٗبختلف الوسائل ٓب يبصرىا الناظركف 
)وََكِلَمُة اّللَِّ ِىَي ؤثرة جعل كلمة الشرؾ اتئهة حائرة مغلوبة غّب م َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا الس ْفَلى(

ككلمة التوحيد )ال إلو إال هللا( كإظهار دين هللا كإٛباـ نوره ىي القاىرة العالية الغالبة أعٌز  اْلُعْلَيا(
  .ُُٓاألنعاـ/﴾ َوَتَّْت َكِلَمُة رَبَِّك ِصْدقاً َوَعْدالً ﴿هللا هبا ا٤بسلمْب كأذٌؿ ا٤بشركْب 

كىاَّلل ي عىزًيزه ال يغلب ، كحىًكيمه ال ٯبهل كال ٱبطأ ُب ما يشاء كيفعل، بل ال  )َواّللَُّ َعزِيٌز َحِميٌم(
يفعل إالٌ ما فيو ا٢بكمة كا٤بصلحة كمن حكمتو نصر نبيو كأظهر اإلسبلـ دين هللا القيم على ٝبيع 

 .األدايف كلو كره ا٤بشركوف، كىذا يدؿ أف هللا ىو الذم يدير األمور
ًَؼِوَدًٙ ًَـَدىًًُِخ زِإٌََْٓخٌُُِْْ ًَؤَٗلٌُُِْْٕ كِِ َٔسَِِْ خَُِّوِ ٌٌَُُِْْ وٌَُْْ ٌَُُْْ بِْٕ ًُنعُْْ خٗلًُُِخ وِلَدكدً ﴿ - ٔٗ
 ﴾ظَؼٌََُِْٕٔ

أخرجوا إٔب ا١بهاد ُب سبيل هللا إذا توقف الٌردع كا٢برب على الٌنفّب العاـ كتعبئة ا١بماىّب )انِفُروا( 
مل ككاسع الداللة ، أم خفيف ا٤بتعلقات كثقيل ا٤بتعلقات إنٌو مفهـو شا)ِخَفارًا َوثَِقااًل( 

رتباطات من يستطيع ا١بهاد بيسر كمن يستطيع ا١بهاد بصعوبة كمشقة ، أخرجوا للقتاؿ كاال
ٔبميع األشكاؿ كاألحواؿ مشاة كركباانن شباِبن كشيوخان ككهوالن كنساءن كُب ٝبيع الظركؼ كا٢باالت 

اىب أغنياء كفقراء ابْب كالكارىْب متزكجْب كغّب متزكجْب ، ُب اليسر كالعسر ُب الراغب كالر 
مبتلْب بشيء كغّب مبتلْب، اصحاب ٘بارة كزراعة أك لستم من أكلئ  ، دكف أف تتخذكا أعذاران 
لَبؾ ا١بهاد كالتعلق ِب٤باؿ كحب األىل كحب الدنيا كأف تنصرفوا عن أم عمل شغلتم بو 

()َوَجاِىُدوا َبَِْمَواِلمُ أنفسكم  جاىدكا بكٌل ما ُب كسعكم من ماؿو  ْم َوأَنُفِسُمْم ٓت َسِبيِ  اّللَِّ
كنفس ُب سبيل هللا ، كمعُب ُب سبيل هللا ُب األىداؼ الٍب تنفع الٌناس كترضي هللا ، أبية كسيلة 
٩بكنة ، كقٌدـ جهاد األمواؿ على األنفس إلعبلء كلمة هللا ، ال ُب سبيل قومية أك عصبية كال 

٠بعة كال ٙبت راية جاىلية ، كإذا حٌقق ا١بهاد ِب٤باؿ أكالن غرضو سقط ا١بهاد ِبلنفس  رايء كال
ٌر َلُمْم ِإْف ُكنُتْم تَػْعَلُموَف(ستعداد للقتاؿ كالتضحية كالشهادة ُب سبيل هللا كاال ىذا  )َذِلُمْم َخيػْ

يا كلها مهما كاف  ا١بهاد كمشٌقاتو خّب من التثاقل إٔب األرض كا٣بلود إليها كخّب من متاع الدن
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كثّبان فهو قليل ُب حق هللا إف كنتم تعلموف، كخّب ُب الدنيا ِبلنصر على العدك ككراثة األرض 
إف أم عدك  -ٔ: رائدة .كحكمكم ِبلعدؿ فيها ، كخّب ُب اآلخرة ِبلفوز كالرضواف من هللا أكرب

ستيبلء الفرائض أك ِباليعتدم على الدين بتحريف كتاب هللا كبصد ا٤بسلمْب عن إقامة الشعائر ك 
على بلد من ببلدىم كعجز أىلو عن صدًٌ ىذا العدك كمقاكمتو ، كجب ا١بهاد ا٤بقٌدس العاـ 
كالدفاع عن كلًٌ مسلم بشكل كفائي ال عيِب ، فما على العاجز من حرج كال على ا٤بريض من 

ـ على إذف اإلماـ أك حرج ، كلٌّ حسب طاقتو كقدرتو ماٌداين كمعنواين كال يتوقف ىذا ا١بهاد العا
اجلهاد ال ينآت   -ٕ .انئبو، كىذا النفّب العاـ عزة لئلسبلـ كخّب للمسلمْب ُب دنياىم كآخرهتم

لَِئبلَّ ﴿: كوف النيب )ص( مأمور إبيصاؿ ا٢بجة الواضحة إٔب الٌناس كوف النيب )ص( نيب رْحة 
ٌة بَػْعَد الر ُس ِ  ، كإاٌل فا١بهاد ماضو إٔب يـو القيامة  ُٓٔنساء/ال﴾ َيُموَف ِللنَّاِس َعَلى اّللَِّ ُحجَّ

ليستقيم الٌناس على منهج هللا ، كقد كاف عذاب األمم ا٤بتقٌدمة عند ٨بالفة أنبيائهم كعنادىم على 
شركهم ، فأٌما ىذه األٌمة فلم ييستأصلوا كرامة لنبيهم )ص( كلكن يستمر جهادىم حٌب ٰبقق 

ٌهزى غىٍازايىن فػىقىٍد غىزىا( عن النيب )ص( .أىدافو ِبلقدر ا٤بمكن  .ٕٕٗصَُالتفسّب القرآ٘ب للقرآف : )مٍن جى
ٌَُْ خْٔع٥ََؼْنَد َُىََُـْنَد  ٌَُْ ًَدَٕ ػ٠ََُدً هَُِّسدً ًََٔلَُخً هَدًِٜخً ٙظَّسَؼٌُىَ ًٌََُِْٖ زَؼًَُضْ ػََِْْيِْْ خُُّٙوَّصُ ًَََْٔمِِْلٌَُٕ زِدَُِّوِ﴿ - ٕٗ

 ﴾َٕيُْْ ًَخَُِّوُ َّؼَُِْْ بَِّٗيُْْ ٌََُدٌِزٌََُٕٓؼٌَُْْ ُّيٌٌَُِِْٕ ؤَٗلُ
نفعٌا دنيواين سهل ا٤بأخذ ، كغنيمة قريبة ِبردة سهلة ا٤بناؿ  )َعَرضًا َقرِيباً( لىٍو كىافى ما تدعوىم إليو

٣برجوا مع  للجهاد ال ُب  )التػَّبَػُعوَؾ(كسفران كسطان ليس ببعيد كغّب شاؽ  )َوَسَفرًا قَاِصدًا(
 )الش قَُّة(كلكن بعدت عليهم  )َوَلِمْن بَػُعَدْت َعَلْيِهْم الش قَُّة(بل طمعان ُب الغنيمة سبيل هللا 

عتذركا عن ا٣بركج ٤با ُب قلوهبم من النفاؽ اا٤بسافة الشاقة البعيدة ا٤بتعبة فتثبطوا ، كلذل  
لكم معتذرين ِبألٲباف الكاذبة لو قدران كسيحلفوف  )َوَسَيْحِلُفوَف اِبّللَِّ َلْو اْسَتَطْعَنا َْلََرْجَنا َمَعُمْم(

على ا٣بركج معكم ٤با أتخران كلو كاف لنا سعة ُب ا٤باؿ أك قوة ُب األبداف ٣برجنا للجهاد معكم  
ٍاًب هللًا ٓت غرر المم، َُالقلم/﴾ َوال ُتِطْع ُك َّ َحبلٍَّؼ َمِهيٍ ﴿كقولو  : )كىٍيفى يىٍسلىمي ًمٍن عىذى

)يُػْهِلُموَف ٍْبً اٍلفىٍاًجرىًة؟!(، كحصل كما أخرب القرآف، قاؿ تعأب تكذيبان ٥بم اٍلميٍسرًٌعي ًإٔبى اٍليىمً 
سم هللا امتهاف ايوقعوف أنفسهم ُب مواطن ٰبصل فيها ىبلكهم كأٲباهنم الكاذبة ك  أَنُفَسُهْم(

 ِب٢بلف الكاذب لسَب نفاقهم ، ككل من يعصي هللا ُب شيء يسيء إٔب نفسو ك)ا١بٍىٍاًىلي يػىٍعمىلي 
ٍا يػىٍعمىلي اٍلعىديكُّ ًبعىديٌكًًه( ُ يَػْعَلُم ِإنػَُّهْم َلَماِذبُوَف(بًنػىٍفًسًو كىمى لكاذبوف ُب دعواىم كإعتذارىم حيث   )َواّللَّ

 .كانوا مستطيعْب للخركج كٓب ٱبرجوا تكاسبلن 
 ﴾ٌخ ًَظَؼََِْْ خٌَُْدٌِزِنيَػَلَد خَُِّوُ ػَنْيَ َُِْ ؤٌَِٗطَ َُيُْْ لَعََّ َّعَسَََّْٖ َُيَ خٍََُِّّٖ ًََٜهُ﴿ - ٖٗ

أسلوب ببلغي رائع ُب السياؽ القرآ٘ب الفصيح يعرضو بتلطُّفه ُب عتاب النيب )ص( حيث قٌدـ 
العفو أبسلوب رقيق على العتاب من ربٌو رحيم إكرامان لو )ص( لبياف علة مكانة النيب )ص( عند 
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سا٧ب  هللا كغفر ل   َفا اّللَُّ َعْنَك()عَ :  واملعىنربو حٌٌب ال يقع ٙبت مشاعر األٓب ٢بظة كاحدة 
عتذار !! ٥بؤالء ا٤بنافقْب ُب التخلُّف عن ا٣بركج مع  إٔب غزكة تبوؾ ٗبجرد اال )َلَ َأِذنَت(اي دمحم 

قاؿ لو سبحانو كاف األكٔب أف تَبيث ُب اإلذف  )َحَّتَّ يَػتَػبَػيََّ َلَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوتَػْعَلَم اْلَماِذِبَي(
 تنكشف حقيقتهم ، كىبل تركتهم حٌب يظهر ل  الصادؽ منهم ُب عذره عن الكاذب ٥بم حٌٌب 

ٲبتحنوف بو، فقد كانوا مصرين على القعود عن الغزك كإف ٓب  امتحافا٤بنافق فإهٌنم يفتضحوف أبدٗب 
أيذف ٥بم الرسوؿ )ص( كلوال اإلذف لظهرت ىذه النية ا٣ببيثة ا٤ببيتة كأفتضح أمرىم بعصياهنم 

: ا٤براد ِبلعفو ىنا العتاب من هللا الٌرحيم إٔب رسولو ا٤بختار الكرٙب صاحب ا٣بلق رائدة  .أمرؾ
زداد حبان ، إنٌو كاف يعلم بقصد ىؤالء ا٤بنافقْب، كيريد ازداد اإلنساف منو قرِبن االعظيم الذم كٌلما 

آلية فضحهم )ص( أف يفتضحوا ِبلتدريج من عٌدة مواقف أماـ ا٤بسلمْب لذل  أذف ٥بم ، كتريد ا
كيؤٌكد القرآف أف خركجهم كاف سيضر الٌزحف اإلسبلمي بعد بضع آايت   .بسرعة أماـ ا١بميع

َلَقْد اَتَب اّللَُّ َعَلى ﴿. راجع قولوْٕالتوبة/﴾ َلْو َخَرُجوا ِريُمْم َما زَاُدوُكْم ِإالَّ َخَباالً ﴿كقولو
 .ْٖا٤بائدة/، ك ْٗيونس/، ك ُُٕالتوبة/﴾ النَّيبِّ 
 ﴾ػٌَِِْْ زِدُُْٔعَّوِنيَ  َّْٕعَإٌُِْٗيَ خٍََُِّّٖ ُّآِْنٌَُٕ زِدَُِّوِ ًَخٌَُِّْْْ خٓوُِِ ؤَْٕ ُّفَدىًًُِخ زِإٌََْٓخُِيِْْ ًَؤَٗلُِٕيِْْ ًَخَُِّوُٙ﴿ - ٗٗ

يتؤٌب القرآف كشف الصادؽ من الكاذب إبعطاء قاعدة ال ٚبطئ ُب كٌل زماف كمكاف ، يعلم 
هللا الواجب ا٤بأمور بو من هللا تعأب حالو حاؿ بقية الفرائض كالصـو  ا٤بؤمن أف ا١بهاد ُب سبيل

كالصبلة ، فا٤بؤمن ال يطلب إذانن ألداء الواجب أك من أجل التخلُّص من الواجب فإنو ىو مٌهيأ 
ُب كلًٌ ٢بظة ألداء الواجب كال يَبٌدد ُب تلبية الواجب بل يسارعوف إليو خفافان كثقاالن كما أمرىم 

تغاء لرضاه، كإٌف ٦برد طلب اإلذف ِبلتخلف عن ا١بهاد هتاكف ِبلدين كجرأة على ا٤بعصية  هللا إب
إهنم يعلموف ما أعده هللا  )َأْف ُٖمَاِىُدوا َبَِْمَواْلِِْم َوأَنُفِسِهْم(كما أطلب األذف ِبلفسق كالفجور! 

تطوعان فبل ٰبتاجوف للمجاىدين األبرار من األجر ا١بزيل فكيف يتخلفوف عنو ؟ كإهٌنم ليتطٌوعوف 
عليم هبم ألهنم ٨بلصوف ُب اإلٲباف  )َواّللَُّ َعِليٌم اِبْلُمتَِّقَي(إٔب من يستحٌثهم فضبلن عن اإلذف ٥بم 

ُب الشدة كالرخاء ُب السر كالعبلنية فيلبوف الواجب ُب كل  حاؿ ، أما ا٤بنافق فػىقىدى صفة التقول 
َا اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن آَمُنوا ﴿ستأذف كقولو ان ا١بهاد فراتب قلبو ٗبنازؿ اجملاىدين ككىن قلبو عاف ِإٔمَّ

﴾ صَّاِدُقوفَ اِبّللَِّ َوَرُسوِلِو ّتَّ َلَْ يَػْراَتبُوا َوَجاَىُدوا َبَِْمَواْلِِْم َوأَنُفِسِهْم ٓت َسِبيِ  اّللَِّ ُأْولَِئَك ُىْم ال
ف ُب أداء الواجبات كال فضائل العادات ستئذا: تشّب اآلية أنو ال ينبغي اال رائدة .ُٓا٢بجرات/

 .كسائر أعماؿ ا٣بّب
 ﴾َّعََُيَّيًَُٕ بََِّٗٔد َّْٕعَإٌُِْٗيَ خٍََُِّّٖ ٙ ُّآِْنٌَُٕ زِدَُِّوِ ًَخٌَُِّْْْ خٓوُِِ ًَخَْظَدزَطْ هٌُُِزُيُْْ كَيُْْ كِِ ََّْسِيِْْ﴿ - ٘ٗ
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 )الَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَف اِبّللَِّ َواْليَػْوـِ اآلِخِر(ا٤بقٌدس  ًإ٭ب ىا يىٍستىٍأًذني ى اي دمحم ُب التخٌلف عن ا١بهاد
شٌكت كقلقت  )َواْراَتَبْت قُػُلوبُػُهْم رَػُهْم ٓت رَْيِبِهْم يَػتَػَردَُّدوَف(كالذين ٓب يثبت اإلٲباف ُب قلوهبم 

 قلوهبم ُب هللا كثوابو للمجاىدين فهم يَبددكف حيارل ال يدركف ما يصنعوف ، فهم يتلكأكف
كيتلمسوف ا٤بعاذير كال ٯبزموف أبمر كىذه من صفات ا٤بنافقْب ، كبعد ىذا الَبدد ٰببوف التطرُّؼ 
فيسيؤكف التصرؼ فيستأذنوف ُب التخلُّف عن ا١بهاد ، كالقرآف يذـ التقٌلب كالتذبذب ألٌف كٌل 

ِبَي بَػْيَ ﴿ُمَذْبذَ متذبذب مَبدد ككٌل مَبدد مراتب كقلق كشٌكاؾ كىي حالة مرضية معنوية خطّبة 
  .ُّْالنساء/َذِلَك ال ِإىَل َىُؤالِء َوال ِإىَل َىُؤالِء﴾ 

: القرارات ا٣باطئة خّب من الَبدد ، ككثّب من  رائدة: )الَتدد داء الُية والقلق والذىوؿ(
الرجاؿ ا٤بفكرين كصلوا إٔب ا٤بعإب رغم كثرة أخطائهم كقلما ٪بد مَبددان قواين أدرؾ أحبلمو كحقق 

لىةي ًِبأليميويًر قػىٍبلى أىكىٍاهًنىٍا ، ٖ٘ٓت هنج الببلغة كتاب!  آمالو : ُب التوازف ُب مطالب اإلنساف )ًإاي ٍؾى كىاٍلعىجى
ٍا ًإذىاٍ تػىنىك رىتى أىٍك اٍلوىٍىًن )الضع ًة ًفيػٍهى ٍاجى ٍاهًنىٍا أىٍك الل جى ٍا ًعٍندى ًإٍمكى ٍا ًإذىاٍ أىٍك التػ قىسًُّط )التأخر( ًفيػٍهى  ف( عىنػٍهى

ثػيرى ًشرٍكيوي  -ٕ .ٍستػيويًضحىٍت(اً  ثػيرى شىكُّوى كى يػٍرىةن كمىٍن كى الش  نتيجة ا١بهل كًمٍن يػىتػىرىد ٍد يػىٍزدىٍد شىك ان كىحى
ٍبػيويٍا فػىتىشيكُّويٍا ، كىالى تىشيكُّويٍا فػىتىٍكفيريكيٍا كىالى  عن اإلماـ علي )ع( .كىفىسيدى ًديٍػنيوي كىالى أيىىمىني شىرُّهي   : )الى تػىٍراتى
صيوياٍ ألىنٍػفيًسكيٍم فػىتيٍدًىنػيوياٍ(  .ْٓصِالبحار تػيرىخًٌ

 ﴾غَ خُْوَدػًًٌَََُِِّْٖ ؤَََخيًُخ خُْىًُُُؾَ َٕػًًَُّخ َُوُ ػًَُّشً ًٌََُِْٖ ًَُِهَ خَُِّوُ خْٗسِؼَدؼَيُْْ كَؽَس٥ََّيُْْ ًَهََِْ خهْؼًًُُخ َٓ﴿ - ٙٗ
ستعدكا لو كىيئوا أسبابو نت ٥بم نية ُب الغزك الكلو أراد ىؤالء ا٤بنافقوف ا٣بركج مع  للجهاد أك كا

ُ ستعداد دليل على إرادهتم التخلف السبلح كالزاد كا٥بٌمة فَبكهم االِبلعدة كالعدد ك  )َوَلِمْن َكرَِه اّللَّ
كلكن كره هللا خركجهم مع  حٌب ال يكونوف من جند هللا لسلوكهم طرؽ الضبللة  اْنِبَعاثَػُهْم(

هنزموا اوؼ ألهنم إ٭با ٱبرجوف للفساد كالفتنة كما فعلوا ُب غزكة حنْب ٚباذلوا ك كا٣بيانة كتفريق الصف
كسر عزمهم كجعل ُب قلوهبم الكسل كا٣بموؿ كالفشل كا٤بلل   )رَػثَػبََّطُهْم(كأضٌركا ٔبيش ا٤بسلمْب 
سلبهم التوفيق مبعىن ، ِْاألنفاؿ/﴾ َواْعَلُموا َأفَّ اّللََّ َٗمُوُؿ بَػْيَ اْلَمْرِء َوقَػْلِبوِ ﴿كحب القعود كقولو 

جلسوا مع ا )َوِقيَ  اقْػُعُدوا َمَع اْلَقاِعِديَن(ُب ا٤بشاركة ُب ىذا ا١بهاد ا٤بشٌرؼ ال ا٤بنع العملي 
ا٤بخلفْب من النساء كالصبياف كأىل األعذار كىذا إٮبا٥بم كذـ ٥بم ألهنم إختاركا ألنفسهم ا٣بموؿ 

لية للنيب)ص(على عدـ خركج ا٤بنافقْب معو ألف كالتخٌلف ك٥بم القدرة على ا١بهاد، كاآلية تس
خركجهم مضرة كأذل، كىكذا حاؿ ا٤بسلمْب اآلف حيث يقع الذنب عليهم كال ذنب على 

 اإلسبلـ ُب كلًٌ ما يعانونو من مشكبلت.
 ﴾لِعْنَصَ ًَكٌُِْْْ ََّٔٔدػٌَُٕ َُيُْْ ًَخَُِّوُ ػٌَِِْْ زِدُظَّدُِِٔنيٌََُْ وََُـٌُخ كٌُِْْْ َٓد َِخيًًُُْْ بَِّٙ وَسَدًٙ ٠ًًَََْٕؼٌُخ وٌَُُِْْٚ َّسْـٌٌَُُْْٗ خُْ﴿ - ٚٗ
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ضطراِبن ُب اآلراء كخلخلة ُب الصفوؼ كفوضى ُب العمل ا )َخَبااًل(لو خرجوا معكم ما زادككم إالٌ 
ة أسرعوا ُب الشر بينكم كسعوا بينكم ِبلنميم )َوأَلْوَضُعوا ِخبلَلُمْم(كنشر الشر كالفًب كالفساد 

َنَة(كالفتنة  ُغوَنُمْم اْلِفتػْ يطلبوف لكم الببلء كانة إبلقاء العداكة كالبغضاء بينكم كخلق الفرقة  )يَػبػْ
كفيكم ضعفاء اإلٲباف كالقلوب كبسطاء  )َوِريُمْم مَسَّاُعوَف َْلُْم(ختبلؼ الكلمة ابْب الصفوؼ ك 

يطيعوهنم من دكف تفكر ! كىؤالء العقوؿ )السذج( يصغوف إٔب قو٥بم كيتأثركف هبم كيقبلوف منهم ك 
)َواّللَُّ َعِليٌم ينعقوف مع كلًٌ انعق، كقد يكوف فيكم جواسيس ينقلوف حديثكم إليهم ! 

عآب ِب٤بنافقْب علمان ٧بيطان بضمائرىم كظواىرىم ، ككفى هللا ا٤بؤمنْب الفتنة بَبؾ  اِبلظَّاِلِمَي(
 .ا٤بنافقْب قاعدين

 ﴾عْنَصَ ِْٖٓ هَسَُْ ًَهََِّسٌُخ َُيَ خٌََُُٕٓ لَعََّ ـَدءَ خُْمَنُّ ًَظَيََُ ؤَُُْٓ خَُِّوِ ًَىُْْ ًَدَِىٌََُُٕوًَْ خزْعَـٌَْخ خُْلِ﴿ - ٛٗ
َنَة(طلبوا ل   )ابْػتَػَغْوا(أقسم لىقىٍد  الشر كالفساد بتشتيت ِشل  كتفريق أصحاب  عن  قبل  )اْلِفتػْ

)َوقَػلَُّبوا َلَك ؼ أصحابو يـو أيحد نصر اا٤بنافقْب حْب  سرأغزكة تبوؾ كما فعل إبن سلوؿ 
كدبركا ل  ا٤بكايد كا٢بيل من كل كجو ُب إبطاؿ أمرؾ كتحريض الٌناس على ا٤بعصية  األُُموَر(

)َحَّتَّ َجاَء كخذالهنم عن ا١بهاد كنشر ا١بواسيس بينهم كلكٌن هللا خذ٥بم كقد خاب من إفَبل 
) )َوُىْم   كظهر دينو كعلت كلمتو على سائر األدايف حٌب جاء نصر هللا اْلَق  َوَظَهَر َأْمُر اّللَِّ

ُ َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه﴾ كىم كارىوف لنصرة اإلسبلـ  َكارُِىوَف(   .ُِيوسف/﴿َواّللَّ
سم : كاف النفاؽ كالشقاؽ كاآلف ُب زماننا ا٤بعاصر تسمى ِب )ربط املاضي ابلاضر( -ٔرائدة :

سٌمى ِبلفوضى ا٣ببلٌقة أك ا٢برب اإلعبلمية )ا٢برب ا٢برب الباردة أك ا٢برب الناعمة أك ما ي
النفسية( بنشر الشائعات ا٤بغرضة ك٘بريح الوطنيْب كإاثرة الفًب بْب ا٤بسلمْب ككصم ا٤بؤمنْب 

غتياالت كا٤بؤامرات كتشويو الٌسمعة بطريقة ا٤بقاكمْب لئلستكبار ِبإلرىابيْب كتنا٥بم عمليات اال
، قوة ٧بكمة كمنظمة َٔاألنفاؿ/وا َْلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُػوٍَّة﴾ ﴿َوَأِعد   واملطلوب٧بكمة كمنظمة 

ان( ،  عن اإلماـ علي )ع(لردىم تقف بوجههم  ان كىًلكيلًٌ لىٍيلو ًمٍصبىٍاحى  -ٕ: )أىًعدُّكيٍا ًلكيلًٌ ِبىٍبو ًمٍفتىٍاحى
ذل  تركوه كطلبوا ا٤بكيدة ُب غّبه كانوا يريدكف كجهان من الكيد فإذا ٓب يتم   )َوقَػلَُّبوا َلَك األُُموَر(

 .كىم ُب خطط متقلبة كمتلونة كمستمرة
 ﴾ًََِٖٓنْيُْْ َْٖٓ َّوٌٍُُ خجٍَْْٕ ُِِ ًَٙ ظَلْعِنِِّ ؤَٙ كِِ خُْلِعْنَصِ َٔو٥ٌَُخ ًَبَِّٕ ـَيَنََّْ َُُٔم٥َِْصٌ زِدٌَُْدكُِِّ﴿ - ٜٗ

( ُب القعود كمن ىؤالء ا٤بنافقْب مىٍن يػىقيوؿي ل  اي دمحم اٍئذىٍف ٕب  كال توقعِب ُب الفتنة أم  )َوال تَػْفِتِنِّ
(ُب العصياف كعدـ ا٣بركج إٔب ا١بهاد كمشقاتو كمعاانتو )أك(  ِبلغنائم كالنفائس  )َوال تَػْفِتِنِّ

: ٕبادثة خاصة كىي أف ا١بد بن قيس كاف من شيوخ  سبب نزوْلاكمشتهيات األنفس ، 
بوؾ أبنو ٰبب النساء ، كٱبشى إف ىو رأل الركٌميات عتذر من الذىاب إٔب تاا٤بنافقْب كقد 

َنِة َسَقُطوا(الفاتنات أف يقع بغرامهن فنزلت اآلية  كالتعبّب القرآ٘ب يرسم مشهدان  )َأال ٓت اْلِفتػْ
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متحركان كأف الفتنة ىاكية يسقط فيها ا٤بفتنوف ، أم فٌركا من سيء إٔب أسوأ كسقطوا ُب عْب الفتنة 
نكشاؼ كفرىم كنفاقهم ، كتعبّب السقوط ُب الفتنة تنزيل تدرٯبي اك  ىو التخلف عن ا١بهاد

بُوا ِِبََيتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَػْعَلُموفَ ﴿ستدراج للخسراف اللهبلؾ ك  ﴾ َوالَِّذيَن َكذَّ
ال مفر  ِحيَطٌة اِبْلَماِررِيَن()َوِإفَّ َجَهنََّم َلمُ ، ْٓالقلم/﴿َوأُْمِلي َْلُْم ِإفَّ َكْيِدي َمِتٌي﴾ ،  ُِٖاألعراؼ/

٥بم منها ألهنا ٧بيطة هبم ُب الٌدنيا كاآلخرة من كلًٌ جانب إحاطة كاملة كإحاطة السوار ِب٤بعصم 
ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي( : إ٭ٌبا ٙبيط الٌنار ٗبا أحاطت هبم رائدة  .كفيو كعيد شديد ، كىكذا )اٍلمى

بَػَلى َمْن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت ِبِو َخِطيئَػُتُو ﴿كقولو خطاايىم حٌب ال رجاء ُب توبتهم منها  
ًر ا١ٍبًنىاٍيىةً  ُٖالبقرة/﴾ رَُأْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِريَها َخاِلُدوفَ   .، كتكوف اٍلعيقيويبىةي عىلىى قىدى

 ﴾هًَْ ؤَوٍََْٗد ؤَََُْٓٗد ِْٖٓ هَسَُْ ًََّعٌٌَََُّخ ًَىُْْ كَُِلٌَُٕبِْٕ ظُِٝسْيَ لََٕنَصٌ ظَُٕاْىُْْ ًَبِْٕ ظُِٝسْيَ ُِْٓٝسَصٌ َّوٌٌُُُخ ﴿ - ٓ٘
ما ٰبسن كقعو على النفس من ظفر أك غنيمة يسؤىم كال  )َحَسَنٌة( إف تصب  ُب بعض الغزكات 

كإف تصب  مصيبة من نكبة كشدة أك  )َوِإْف ُتِصْبَك ُمِصيَبٌة(يفرحهم ذل  ٢بسدىم كحقدىم ! 
: يػىقيوليوا ُب  )يَػُقوُلوا َقْد َأَخْذَا َأْمَرَا ِمْن قَػْبُ (لنفس كا٤باؿ يفرحوا بذل  ىزٲبة كمكركه ُب ا

حتطنا كثّبان ألنفسنا كأخذان ا٢بذر كاليقضة الكاملة فلم نقع ُب اأنفسهم أك لبعضهم بعضان ، قد 
فوف إٔب الشر أك مأزؽ! كما كقع اآلخركف الذين ٓب يكن ٥بم نصيب من التعقل كالتدبٌر ! كينصر 

بنجاهتم  )َويَػتَػَولَّوا َوُىْم َررُِحوَف(بيوهتم كىم فرحوف مستبشركف ٗبا أصاب النيب )ص( كا٤بؤمنْب 
كىذا شأف ا٢بسود اللئيم ٲبوت غيظان إذا رأل نعمة لغّبه ، كال يشمت ِب٤بصيبة  .مسركركف ٕبا٥بم

ْؤُىْم َوِإْف ُتِصْبُمْم َسيَِّئٌة يَػْفَرُحوا ِِبَا ِإْف ََتَْسْسُمْم َحَسَنٌة َتسُ ﴿إالٌ كلُّ خسيس كضيع سافل كقولو 
 .َُِآؿ عمراف/﴾ َوِإْف َتْصِبُوا َوتَػتػَُّقوا ال َيُضر ُكْم َكْيُدُىْم َشْيئاً 

 ﴾هَُْ َُْٖ ُِّْٝسَنَد بَِّٙ َٓد ًَعَرَ خَُِّوُ َُنَد ىٌَُ ٌََْٓٙٗد ًَػَََِ خَُِّوِ كََِْْعًٌََََّْ خُُْٔآِْنٌَُٕ﴿ -ٔ٘
، قل لن يصيبنا خّب كال )ُقْ  َلْن ُيِصيبَػَنا(  َٓردان على ا٤بنافقْب ُب اآلية القضاء والقدر()ٓت 

﴿وَُك   َشْيٍء رَػَعُلوُه ٓت الز بُِر ، شر كال خوؼ كال رجاء كال شدة كال رخاء كال صغّب كال كبّب 
)ِإالَّ : مكتوب  ُمْسَتَطراألعماؿ ،  : صحيفةالز بُرِ ،  ّٓ-ِٓالقمر/وَُك   َصِغٍُي وََكِبٍُي ُمْسَتَطٌر﴾ 

، كل ما يصيبنا فهو نتيجة أعمالنا الٍب إخَبانىا أبنفسنا ألنفسنا من دكف إكراه َما َكَتَب اّللَُّ َلَنا(
﴿َوَما َأَصاَبُمْم ِمْن ُمِصيَبٍة رَِبَما َكَسَبْت كما يكتبو هللا من أعمالنا الٍب ال ٚبفى عليو كقولو 

، كلكن ليس ىو مسببو ، اإلنساف ىو فاعل السبب كهللا  َّالشورل/ُفو َعْن َكِثٍُي﴾ أَْيِديُمْم َويَػعْ 
(  ٓت غرر المم:، مسبب األسباب على ضوء السبب الذم يفعلو اإلنساف )ًلكيلًٌ شىٍيءو سىبىبه

كالسبب بيد اإلنساف تكرٲبان لو كا٤بسبب ىو هللا تعأب ، كال يعمل ا٤بسٌبب إاٌل بوجود السبب  
نفلق البحر ، ا، لو ٓب يضرب بعصاه ما ّٔالشعراء/﴾ اْضِرْب ِبَعَصاَؾ اْلَبْحَر رَانَفَلقَ ﴿و كقول
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ق هللا تعأب البحر ! فليست عصاه ىي الٍب فلقت البحر ، كإ٭ٌبا بسبب عصاه ٙبٌرؾ ا٤بسٌبب ففل
ران ستطاعة ا٤بمكنة كالبقية على هللا عٌز كجٌل ككل شيء مكتوب عند هللا من أمأم عمل ِبال

﴿يَُدبُِّر اأَلْمَر ِمْن السََّماِء ِإىَل ٕبسب سنن هللا تعأب ُب خلقو كٕبسب تدبّب هللا ألمران كقولو 
﴿ِإاَّ ُك َّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ، ككٌل ما ىو مدبٌر مقٌدر ككٌل ما ىو مقٌدر كاقع  ٓالسجدة/اأَلْرِض﴾ 
: )ًإف  ٓت غرر الممء أك لشماتة األعداء، ، كا٤بسألة ال ٚبضع لتمنيات األصدقا ْٗالقمر/ِبَقَدٍر﴾ 

اٍنىوي كىتػىعىٍأبى ٯبيٍرًٍم األيميويرى عىلىى مىاٍ  : )أىٍمريهي قىضىاءه وعنو )ع(رتىًضٍيًو(، يػىٍقتىًضٍيًو الى عىلىى مىٍا تى  هللاى سيٍبحى
) أف  قضى هللا سبحانو .َُٔببلغة خطبة هنج الكىًحٍكمىةه كىًرضىاهي أىمىافه كىرىٍٞبىةي يػىٍقًضي ًبًعٍلمو كىيػىٍعفيو ًٕبًٍلمو

تكوف حرية اإلنساف ضمن حدكد مشيئة هللا كإرادتو ، كمسؤكليتو عن أفعالو ُب حدكد قدرتو 
يربر ضعفو ِبلقضاء كالقدر أما ا٤بؤمن القوم الواعي ىو  واملسلم الضعيفكحكمتو عز كجل 

َتَشاُءوَف ِإالَّ َأْف َيَشاَء اّللَُّ َرب  ﴿َوَما بنفسو قضاء هللا الغالب كقدره ا٤بتحرؾ الذم ال يرد ! 
ئىان قىد رىهي  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ِٗالتكوير/اْلَعاَلِمَي﴾  يػٍ ئىان أىرىٍادىهي ، كىًإذىٍا أىرىٍادى شى يػٍ : )ًإف  هللاى ًإذىٍا شىٍاءى شى

كال يكوف إاٌل ما شاء هللا كأراد كقٌدر كقضى  ُُِ/ٓالبحار ، فىًإذىٍا قىد رىهي قىضىٍاهي ، فىًإذىٍا قىضىٍاهي أىٍمضىٍاهي(
: )ال ًذٍم عىظيمى ًحٍلميوي فػىعىفىا، كىعىدىؿى ُب كيلًٌ مىٍا قىضىى( ٜٔٔٓت هنج الببلغة خطبة، ٕٓ/ُّا٤بيزاف كأمضى
اٍنىوي أىٍف يػىتػىوىك لى عىلىٍيًو(، ٓت غرر المم،  هللاى سيٍبحى بىًغٍي ًلمىٍن رىًضيى ًبقىضىٍاًء ى : )حيٍسني غرر المم ٓت: )يػىنػٍ

ًر ثًقىًتًو ًبًو(  َذِلَك ﴿أم انصران كحافظنا كمتوٕب أموران  )ُىَو َمْوالَا(تػىوىكًُّل اٍلعىٍبًد عىلىى هللًا عىلىى قىدى
كَّْ  )َوَعَلى اّللَِّ رَػْليَػتَػوَ ،  ُُدمحم/﴾ َبَِفَّ اّللََّ َمْوىَل الَِّذيَن آَمُنوا َوَأفَّ اْلَماِررِيَن ال َمْوىَل َْلُمْ 

ليفوض ا٤بؤمنوف أمورىم إٔب هللا تعأب كال يعتمدكا على أحدو سواه ، كأف ال يقٌصركا ُب  اْلُمْؤِمُنوَف(
﴿َوَأْف لَْيَس ،  ّٖا٤بدثر/﴾ ُك   نَػْفٍس مبَا َكَسَبْت َرِىيَنةٌ ﴿العمل ا٤بطلوب كالسعي ا٤برغوب 

ٓت غرر  ، ُْ-ّٗالنجم/يُػَرى ، ّتَّ ُٖمَْزاُه اجْلََزاَء اأَلْوَْت﴾  ِلئِلنَساِف ِإالَّ َما َسَعى ، َوَأفَّ َسْعَيُو َسْوؼَ 
( كىكذا تكوف النتائج على قدر  المم ، كىاٍلعىمىلي ًبغىٍّبً ًعٍلمو ضىبلىؿه : )اٍلًعٍلمي ًبغىٍّبً عىمىلو كىِبىٍؿه

  .(كا٤برء حيث يضع نفسو) ٓت غرر المم:، ا٤بقدمات، كا١بزاء على ضوء العمل
ـٌ  )ِإالَّ َما َكَتَب اّللَُّ لََنا(: رائدة  قل لن يصيبنا شيء إاٌل كىو مقٌدر علينا مكتوب عند هللا ُب أ

الكتاب كىو اللوح افوظ ، ككونو مكتوِبن عند هللا أم معلومان مقضيان عند هللا ، كٲبكن أف يتغٌّب 
ـ  اْلِمَتابِ َٙمُْحوا اّللَُّ َما َيَشاُء َويُػْثِبُت َوِعنْ ﴿ما قضى هللا بو كقولو  َوَلِمْن ﴿،  ّٗالرعد/﴾ َدُه ُأ

، ْٗٔ/ِالكاُب : )الدُّعىٍاءي يػىريدُّ اٍلقىضىٍاءى( وعن النيب )ص(،  ِْاألنفاؿ/﴾ لِيَػْقِضَي اّللَُّ َأْمرًا َكاَف َمْفُعوالً 
(وعنو )ص( اٍنىٍت عىلىٍيًو اٍلمىصىاًٍئبي ًر ىى  : )مىٍن عىًلمى ًسر  هللًا ُبٍ اٍلقىدى
تيٍم ًِبٍلوىاًٍقًع( ، )لىٍو إً  ًو ، كىالش ًقيُّ  وعنو )ص(طٌلىٍعتيٍم عىلىى اٍلغىٍيًب لىرىًضيػٍ : )الس ًعٍيدي سىًعٍيده ُبٍ بىٍطًن أيمًٌ

ًو( : كتب هللا تعأب  مثاؿ .ىمختيار ، كىذه نتيجة أعما٥بم ِبَْٗكنز العماؿ خرب  شىًقيٌّ ُبٍ بىٍطًن أيمًٌ
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 ٕدمحم/﴾ ِإْف تَنُصُروا اّللََّ يَنُصرُْكْم َويُػثَػبِّْت َأْقَداَمُممْ ﴿هللا كقولو النصر للمؤمنْب بشرط أف ينصركا 
، فإذا حققنا الشرط كىو نصر هللا بنصرة دينو فيحقق هللا كعده لنا فينصران نصران عزيزان ُب النهاية 

ستقبلنا : ٫بن مسؤكلوف عن بناء م)القضاء والقدر واألخذ ابألسباب(  .كيثٌبت أقدامنا ُب نصران
الدنيوم كاألخركم بكامل إرادتنا مع األخذ بسنن هللا كمقدار سعي اإلنساف ، مع إعداد 
األسباب البلزمة كجعل نتائج األسباب السلبية كاإلٯبابية ٧بكومة حسب هتيئة األسباب كقولو 

﴾ َضّرًا َوال نَػْفعاً  ال َٙمِْلُموَف ألَنُفِسِهمْ ﴿ألهٌنم  ُِٖآؿ عمراف/﴾ لَْيَس َلَك ِمْن اأَلْمِر َشْيءٌ ﴿
َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ٓت اأَلْرِض َوال ٓت أَنْػُفِسُمْم ِإالَّ ٓت  ﴿، إاٌل ِب تعأب ككقولو  ّالفرقاف/

َرَأَىا َرَأَىا،  ِّا٢بديد/﴾ ِكَتاٍب ِمْن قَػْبِ  َأْف نَػبػْ : ٬بلقها كنوجدىا ، ككلُّ إنساف يقضي هللا لو  نَػبػْ
وَُك   َشْيٍء ِعْنَدُه ﴿كتسبها ا تناسبو حسب كفاءتو كقدرتو كجدارتو الٍب  أك عليو ضمن مقادير

 .ٖالرعد/﴾ مبِْقَدارٍ 
كَعََُزٌَُّٝخ ْٖ ػِنًِْهِ ؤًَْ زِإًَِّّْنَد هَُْ ىََْ ظَعَُزٌََُّٕٝ زِنَد بَِّٙ بِلًٍَْ خُْمُْٕنََِْْْٖ ًََٗمُْٖ َٗعََُزَُّٛ زٌُِْْ ؤَْٕ ُِّْٝسٌَُْْ خَُِّوُ زِؼٍََخذٍ ِٓ﴿ - ٕ٘

 ﴾بَِّٗد َٓؼٌَُْْ ُٓعََُزٌَُِّٕٝ
الكرامتْب العاقبتْب ا٢بميدتْب إما النصر  )اْلُْسنَػيَػْيِ(تنتظركف بنا ًإال  ًإٍحدىل  )تَػََتبَُّصوَف(قيٍل ىىٍل 

كالغنيمة كإما الشهادة كالسعادة ، ككل كاحدة منهما نعمة حسنة ٕبسب ا٤بنظور القرآ٘ب الرٌِب٘ب ، 
ؤمن أمره كٌلو خّب فًلمى التقاعيسي عن ا١بهاد ُب سبيل هللا كىو مهر ا١بنة كفيو رضا هللا فيكوف ا٤ب
ٍارىبىًة( ٓت الديثتعأب،  ٍافى ٕبٍ كىلًي ان فػىقىٍد ِبىٍرىزى٘بٍ ًِبٍلميحى : أف ا٤بقاتل  املعىن، ْْٕ/ّركح البياف : )مىٍن أىىى

ٌلو شر سواء أصابو عذاب هللا ا٤بباشر أك على من غّبان قد ينجح كقد يفشل فيكوف الكافر أمره ك
أيدم ا٤بؤمنْب أما ا٤بقاتل منا ُب سبيل هللا فهو الرابح الناجح على كٌل حاؿ ، ألنو إف تغٌلب على 

 )الشهادة ٓت سبي  هللا(خصمو فذاؾ النصر ا٤بعهود كا٤بطلوب كا٤برغوب كإف قيتل فهذا كساـ 
جاع لنصرة القيم كا٤ببادئ كا٢بقوؽ كاألخبلؽ ، ا٤بوت الذم ىو أرقى أنواع ا٤بوت ، ا٤بوت الش

 عن النيب )ص(الذم ال تفارقو ا٢بياة ، كا٤بوت ا٤بملوء ِب٢بياة ، ا٤بوت الذم يهب ا٢بياة السامية 
ٍادىًة( شىرؼي )أى  ٍوًت قػىٍتلي الش هى  : )فػىٍوؽى كيلًٌ ًذٍم ًبرٌو ًبرٌّ حىٌٌب يػىٍقتيلى  عن النيب )ص(، ٖصََُالبحار اٍلمى

ًبيٍ  ﴿َوال تَػُقوُلوا ِلَمْن يُػْقَتُ  ٓت َسِبيِ  اّللَِّ ، كقولو ا٤بصدر السابق !(ًل هللا فػىلىٍيسى فػىٍوقىوي ًبرٌّ اٍلر جيلي ُبٍ سى
، ينتقل الشهيد من حياة أدٗب إٔب حياة أعلى  ُْٓالبقرة/َأْمَواٌت َبْ  َأْحَياٌء َوَلِمْن ال َتْشُعُروَف﴾ 

﴿ٓت َمْقَعِد ِصْدٍؽ ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر﴾ لناس إٔب جوار هللا كرضوانو كأ٠بى ، ينتقل من جوار ا
 )نَػتَػَربَُّص(ك٫بن  )َوَْمُْن نَػتَػَربَُّص ِبُمْم َأْف ُيِصيَبُمْم اّللَُّ ِبَعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه َأْو َِبَْيِديَنا(، ٓٓالقمر/

من عنده يستأصل بو كجودكم  ننتظر لكم أسوأ العاقبتْب الوخيمتْب أف يهلككم هللا بعذاب
كتطهّب األرض من شركم أك نقتلكم أبيدينا أك ننتصر عليكم كإٌما البقاء ُب الٌذؿًٌ كا٣بزم لكم ، 

: )مىٍن عن اإلماـ علي )ع(كاإلسبلـ ال أيمر بقتل ا٤بنافق ما داـ يتظاىر ِبإلسبلـ كإقامة شعائر هللا، 
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فإنتظركان إاٌن معكم منتظركف ،  تَػَربَُّصوا ِإاَّ َمَعُمْم ُمتَػَربُِّصوَف()رػَ  َِْ/ٕٕالبحار صىٍارىعى ا٢بٍىق  صيرًعى(
كىكيلُّ آتو  ،آتً  كائننتظركا ما ٰبل بنا ك٫بن ننتظر ما ٰبل بكم كاألمور ا٤بتعلقة ِب٣بواتيم ، ككيلُّ  ا

 .قىرًٍيبه 
 ﴾ْْ ًُنعُْْ هٌَْٓدً كَدِٔوِنيَهَُْ ؤَٗلِوٌُخ ٤ٌَْػدً ؤًَْ ًَُْىدً َُْٖ ُّعَوَسَََّ ِٓنٌُْْْ بٌَُِّٗ﴿ -ٖ٘

طائعْب ٨بتارين أىٍك  )َطْوعاً(قل اي ٧بٌمد للمنافقْب ، أبم دافع أنفقتم أموالكم ُب سبيل ا٣بّب 
كارىْب ، إٌما للحصوؿ على ا٤بنافع أك لدفع ا٤بضار  فالفعل لغو ال يَبتب عليو أثر ألنو   )َكْرىاً(

فبل قبوؿ لفعلكم ٤باذا  )َلْن يُػتَػَقبََّ  ِمْنُمْم(يس  شكل ببل مضموف كمظهر ببل جوىر ، للناس كل
كصفهم ِبلفسق كىو عٌلة عدـ قبوؿ ا٤باؿ ، السبب لرد إنفاقهم  )ِإنَُّمْم ُكنُتْم قَػْومًا رَاِسِقَي(؟ 

ٓت غرر ألنكم كنتم طغاة خارجْب عن طاعة هللا كالذم ٱبرج عن إطار العبودية  ال أثر ألفعالو ، 
ـى ًبشىرىاًٍئًط اٍلعيبػيويًدي ًة أيىًٌلى لًٍلًعٍتقً : )مى المم َا كىمىٍن قىص رى عىٍن أيصيويًؿ اٍلعيبػيويدًٌي ًة أيًعٍيدى ًإٔبى الٌرًًؽ  (ٍن قىٍا ﴿ِإٔمَّ

مىرىىيمي هللاي : )لىٍو أىف  الن ٍاسى أىخىذيكٍا مىٍا أى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ِٕا٤بائدة/يَػتَػَقبَُّ  اّللَُّ ِمْن اْلُمتَِّقَي﴾ 
ٍاىيمي هللاي  ٍاىيمي هللاي عىٍنوي مىٍا قىًبلىوي ًمنػٍهيٍم، كلىٍو أىخىذيكيٍا مىٍا نػىهى ا نػىهى ٍا عىز  كىجىل  ًبًو فىأىنٍػفىقيوهي ًفٍيمى  عىٍنوي فىأىنٍػفىقيوهي ًفيمى

(أىمىرىىيمي هللاي ًبًو مىٍا قىًبلىوي ًمنػٍهيٍم، حىٌب  أيىٍخيذيكهي ًمٍن حىقٌو كيػيٍنًفقي    .ِّٔ/ٔكسائل الشيعة وهي ُب حىقٌو

شَ بَِّٙ ًَىُْْ ًَُٕدََُ ًَٙ ُّنلِوٌَُٕ بَِّٙ ًَىُْْ ًََٓد َٓنَؼَيُْْ ؤَْٕ ظُوْسَََ ِٓنْيُْْ َٗلَوَدظُيُْْ بَِّٙ ؤََّٗيُْْ ًَلًَُُخ زِدَُِّوِ ًَزٌَُُُِِٔوِ ًَٙ َّإْظٌَُٕ خَُّٝٚ﴿ - ٗ٘
 ﴾ًَدَِىٌَُٕ

ُب كٌل زماف كمكاف يعرضها التعبّب القرآ٘ب بدٌقة كىو ٰبٌلل كيكشف  إهٌنا صورة ا٤بنافقْب
شخصيتهم بصورة كاقعية ، حاكؿ ا٤بنافقوف أف يبذلوا ا٤باؿ حٌب يقوؿ الناس إهنم بذلوا  كىم  
كافركف ِب كِبلبذؿ معان ، فالنفاؽ كالرايء كحب السمعة ىو السبب ُب عدـ قبوؿ ما يبذلوف ، 

ثبلن بدافع الشفقة اإلنسانية كما تقتضيها الفطرة السليمة لصح أف ٯبازل كلو بذؿ ا٤بلحد م
بط أعما٥بم ؟ أفهو  ا٤بنافقاإلحساف ِبلشكر أما  ﴿َمْن يَػْعَمْ  سوء، فكيف تقبل أموا٥بم كال ٙبي

ات ظاىرة ببل فهم يؤدكهنا حرك )َوال أيَُْتوَف الصَّبلَة ِإالَّ َوُىْم ُكَساىَل(،  ُِّالنساء/ُسوءًا ُٖمَْز ِبِو﴾ 
ستقامة كال خشوع ، أيتوهنا متثاقلْب كىذه من عبلمة نفاقهم ، كىم ال يصٌلوف  كإ٭با اإقامة كال 

 .يراؤكف الناس كألغراض خاصة ٧بدكدة كخسيسة
ءو(عن النيب )ص( عن ، ُّٓاطر صتنبيو ا٣بو  : )ًإف  هللاى تػىعىٍأبى الى يػىٍقبىلي عىمىبلن ًفٍيًو ًمثٍػقىٍاؿي ذىر ةو ًمٍن رائٍى
ٍافى ُبٍ الن ٍاسى كىيىزًٍيدي ُبٍ اإلماـ علي )ع( هي كىيػىٍنشىطي ًإذىٍا كى ٍافى كىٍحدى  : )لًٍلميرىاًٍئٍي أىٍربىعي عىبلىمىٍاتو يىٍكسىلي ًإذىٍا كى

ًل ًإذىٍا أيٍثًِبى عىلىٍيًو كىيػيٍنًقصي ًمٍنوي ًإذىٍا ٓبٍى يػيٍثنى عىلىٍيًو(  يُنِفُقوَف ِإالَّ َوُىْم  )َوال، َُٖ/ِشرح النهج اٍلعىمى
َمَثُ  الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرِبِِّْم َأْعَماُْلُْم َكَرَماٍد اْشَتدَّْت ِبِو الّرِيُح ﴿ألهنم يعدكهنا خسارة كقولو  َكارُِىوَف(

هنج ، ُٕم/إبراىي﴾ ٓت يَػْوـٍ َعاِصٍف ال يَػْقِدُروَف ِمَّا َكَسُبوا َعَلى َشْيٍء َذِلَك ُىَو الضَّبلُؿ اْلَبِعيدُ 
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ٍادى ًِبٍلعىًطيىًة(ٖٛٔالببلغةحمم : ذكر من أعماؿ الرب الصبلة كالنفقة  رائدة .: )مىٍن أىيٍػقىنى ًِب٣بٍىلىًف جى
ألف الصبلة عبادة كصلة ِب كهتذًٌبي السلوؾ اإلنسا٘ب ، كالنفقة ُب سبيل هللا من أشرؼ 

لناس، فإذا حصلت العبادة من ا٤بعامبلت ، فصار الدين حسن عبادة مع هللا كحسن تعامل مع ا
: )ال تػىٍنظيريكا ًإٔبى طيوًؿ ريكيوًع ٓت الديثدكف حسن معاملة حصل ا٣بلل ُب العبادة كا٤بعاملة معان، 

ًل ى كىلىًكًن أيٍنظيريكا ًإٔبى ًصٍدًؽ حىدً  الر جيًل كىسيجيوًدًه فىًإف  ذىًل ى شىيٍ  يًثًو ءه ًإٍعتىادىهي كىلىٍو تػىرىكىوي إٍستػىٍوحىشى ًلذى
( عن اإلماـ علي )ع(، َُٓ/ِالكاُب كىأىدىاًء أىمىانىًتًو( ، إٍستػىٍوَبى  : )الص بلةي ًميزىافه : فىمىٍن كىَب 

 .ِْٔ/ْٖالبحار
 ﴾ّْىَنَ ؤَٗلُُٕيُْْ ًَىُْْ ًَدكًَُُِٕكَٚ ظُؼْفِسْيَ ؤٌََْٓخُُيُْْ ًَٙ ؤًَْٙيُىُْْ بََِّٗٔد ًُُُِّّ خَُِّوُ ُُِْؼٍَِّزَيُْْ زِيَد كِِ خُْمََْدشِ خًَُُّْْٗد ًَظَ﴿ - ٘٘

: ال تفتًب أيها ا٤بؤمن ٗبا أكتوا ا٤بنافقوف من زينة املعىن ا٣بطاب للنيب )ص( كا٤براد ٝبيع ا٤بؤمنْب ، 
الدنيا كٗبا أنعمنا عليهم من متاعها من األمواؿ كاألكالد كال تنظر إليهم بعْب اإلعجاب ، فظاىرىا 

ستدراجهم ليعذهبم هبا ُب ا٢بياة الدنيا كٰباسبهم حساِبن اد هللا بذل  نعمة كِبطنها نقمة إ٭با يري
عسّبان ُب اآلخرة ، فإهٌنا ٓب ٘بمع بطرؽ مشركعة كال تنفق بطرؽ مشركعة ، كما يتمتعوف بو من 

بُوا ِِبََيتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهْم مِ نعم فإهٌنا متاع قليل زائل كٰباسبوف عليها كقولو  ْن َحْيُث ﴿َوالَِّذيَن َكذَّ
َا ، كقولو  ُِٖاألعراؼ/ال يَػْعَلُموَف﴾  ٌر ألَنْػُفِسِهْم ِإٔمَّ َا ُٔمِْلي َْلُْم َخيػْ ﴿َوال َٗمَْسََبَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأٔمَّ

 ()َوتَػْزَىَق أَنُفُسُهْم َوُىْم َكاِرُروفَ ، ُٖٕآؿ عمراف/ُٔمِْلي َْلُْم لِيَػْزَداُدوا ِإِْثًا َوَْلُْم َعَذاٌب ُمِهٌي﴾ 
: خركج النفس بصعوبة كمعاانة كحسرة ، ٲبوتوا كافرين مضطربْب مستدرجْب مشتغلْب تَػْزَىقَ 

َأْْلَاُكْم التََّماثُػُر ، َحَّتَّ ﴿ِبلتمتع بزينة الدنيا عن النظر ُب العاقبة فيشتد ُب اآلخرة عذاهبم كقولو
يٍ ِ-ُالتكاثر/﴾ُزْرُُتْ اْلَمَقاِبرَ  تىًهيٍ ، كىكذا ال ًذٍم الى يػىٍعًرؼي كى أي ؟ ،  ،فى يػىنػٍ عن الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى
ٍرًء بًنػىٍفًسًو( النيب )ص( الَبغيب  : )ثىبلىثه ميٍهًلكىاته شيحٌّ )ٖبل( ميطىاعه كىىىونل ميتػ بىعه كىًإٍعجىابي اٍلمى
بَػُهْم ِِبَا( -ٔ: رائدة .ٖٔ/ُكالَبىيب  يعذهبم ٔبمعها كحفظها كحبها كالبخل هبا كا٢بزف )لِيُػَعذِّ

األمواؿ كاألكالد قد تكوف نعمة عندما يوفق اإلنساف على تقديرىا  -ٕعليها ككل ىذا عذاب. 
ستخدامها فإذا القلق على األمواؿ كاألكالد ٰبٌوؿ اكشكر منعمها ، كقد تكوف نقمة عندما ييساء 

ٍا اٍلفىاٍئً  ةي أىٍف أىٍربىحى  حياتو جحيمان كإذا ا٢برص عليها يؤرقو كيتلف أعصابو كيؤذيو كيشقى هبا ، فىمى دى
َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْمُو َعَذاابً ﴿كىًىيى نػىٍفًسٍي ؟! كقولو  ،كىأىٍخسىرى أىىىم  شىٍيءو  ،كيل  شىٍيءو 
 .ُٕا١بن/﴾ َصَعداً 
 ﴾َُهًٌَََُّٕمِِْلٌَُٕ زِدَُِّوِ بَِّٗيُْْ َُِٔنٌُْْْ ًََٓد ىُْْ ِٓنٌُْْْ ًٌََُِنَّيُْْ هٌٌَّْ َّلْ﴿ - ٙ٘

: كيقسموف ِب لكم إهنم ٤بؤمنوف املعىن  .كاآلية تفضحهم كٛبٌزؽ ثوب النفاؽ عنهم ا٤بستَبين بو
مثلكم ، كىم ليسوا مؤمنْب ِب كما أنتم كذل  كىم خرجوا ِبلكفر كقد دخلوا بو كال ٯبتمع 

فتضاح أمرىم تكاد قلوهبم اؼ من : شٌدة ا٣بو  الفرؽ )َوَلِمنػَُّهْم قَػْوـٌ يَػْفَرُقوَف(النفاؽ مع اإلٲباف 
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أم ٱبافوف منكم أف تقتلوىم أك أتسركىم إف ٓب  )َوَلِمنػَُّهْم قَػْوـٌ يَػْفَرُقوَف(أف تتفٌرؽ كتتبلشى ، 
يظهركا اإلٲباف ، فيظهركف اإلسبلـ تقية كيؤيدكنو ِبألٲباف الفاجرة خوفان من قٌوة كىيبة ا٤بسلمْب ، 

َربل َتْدُع َمَع ﴿سم ىذا ا١بنب كٯبٌسمو ُب حركة ٨بزية مذٌلة كقولو إهٌنم جبناء ، كالتعبّب القرآ٘ب ير 
 ، ٍب ذكر شدة خوفهم فقاؿ :ُِّالشعراء/﴾ اّللَِّ ِإَْلاً آَخَر رَػَتُموَف ِمْن اْلُمَعذَِّبيَ 

 ﴾ٌَُْ َّفًًَُِٕ َِْٓفَإً ؤًَْ َٓـَدََخضٍ ؤًَْ ًَُّٓوًَٚ ٌٌَََُُّْخ بَُِْْوِ ًَىُْْ َّفَْٔمٌَُٕ﴿ - ٚ٘
ديكفى  ٝبع مغارة يغوركف فيها  )َأْو َمَغارَاٍت(حصنان يلجأكف إليو كيتحصنوف فيو منكم  )َمْلَجًأ(لىٍو ٯبًى

نفقان يدخلوف فيو كلو  )َأْو ُمدََّخبًل(فيتواركف عن األنظار ُب ثقوب ا١بباؿ ٙبميهم من بطشكم 
: يسرعوف كالفرس ا١بموح  َٖمَْمُحوفَ  وَف()َلَولَّْوا ِإلَْيِو َوُىْم َٖمَْمحُ ضيقان ٩با يبعدىم عن األعْب 

تنبيو  واملراد من اآليةالسريع ، ألقبلوا إليو يسرعوف إسراعان كأعرضوا عنكم كٚبٌلصوا منكم ، 
ا٤بؤمنْب إٔب أف ا٤بنافقْب لو قدركا على ا٥بركب من ا٤بؤمنْب كلو ُب شرًٌ األمكنة كأخسها لفعلوا 

متؤلت قلوب ا٤بنافقْب ام الكاذبة كٗبظاىرىم ا٣بادعة ، فقد لشدة بغضهم ٥بم ، فبل تغَبكا أبٲباهن
إهٌنم مذعوركف مطاردكف ، يطاردىم الفزع النفسي الداخلي كيزلز٥بم  .خوفان كرعبان من قوة ا٤بسلمْب

ا١بنب الٌركحي ككأٌف هللا قذؼ ُب قلوهبم الٌرعب فنخر قواىم ! إهٌنا صورة متحركة ال ير٠بها هبذه 
كقولو   .سلوب القرآ٘ب الرٌِب٘ب الفٌِب الٌركحي العميق الفريد اٌرؾ للمشاعر كالضمائرالببلغة إاٌل األ

 .ِِاإلسراء/﴾ ال ََتَْعْ  َمَع اّللَِّ ِإَْلاً آَخَر رَػتَػْقُعَد َمْذُموماً َُمُْذوالً ﴿
 ﴾َُْْ ُّؼ٥ٌَْْخ ِٓنْيَد بٌَِخ ىُْْ َّْٕى٥ٌََُٕ ًَِٓنْيُْْ َْٖٓ َُِِّّْٔىَ كِِ خًََُّٝهَدضِ كَةِْٕ ؤُػ٥ٌُْخ ِٓنْيَد ٠ٌََُخ ًَبِْٕ﴿ - ٛ٘

: الغمز ِبلقوؿ كاإلشارة ِبلعْب  اللمز: يعيب علي  عدالت  ُب توزيع الصدقات ،  يَػْلِمُزؾَ 
ُهْم( : ضمّب املعىن  .كالطعن ُب الوجو مع كبلـ خفي يعود إٔب ا٤بنافقْب أم بعض ا٤بنافقْب )ِمنػْ

ت كعدـ العدالة ُب التوزيع ُب أمواؿ الزكاة ا٤بفركضة ليس من يعيب  اي دمحم ُب قسمة الصدقا
َها َرُضوا(نتقادىم فيها ِبلقصد صحيح كإ٭با مقصودىم أف يعطوا منها ا فإف  )رَِإْف ُأْعُطوا ِمنػْ

َها ِإَذا ُىْم عَبفوا بعدؿ التقسيم استحسنوا فعل  ك اأعطيتهم من تل  الصدقات  )َوِإْف ََلْ يُػْعَطْوا ِمنػْ
كإف ٓب تعطهم منها بكمية ترضيهم سخطوا علي  كعابوؾ كأنٌو ال يعدؿ ُب التوزيع ،  َف(َيْسَخُطو 

كىذا ىو مقياس ا٢بق كالعدؿ عندىم أف أيخذكا كال يعطوا ، إذف فمن السفو أف ٚباطب ٗبنطق 
كاف رسوؿ هللا )ص( يقسم غنائم حنْب   .الدين كالعقل من اليؤمن بشيء إاٌل بذاتو كمصلحتو

رقاؿ النيب جل من ا٤بنافقْب فقاؿ اي دمحم كهللا لئن كاف هللا أمرؾ أف تعدؿ ما عدلت فجاء إليو ر 
ٍا كىأىٍشبىٍاىىوي( )ص( ريكيٍا ىىذى ٍن يػىٍعًدؿي بػىٍعًدمى ؟( كقاؿ )ص( : إحذى تفسّب  : )كىيٍػلى ى ًإٍف ٓبٍى أىٍعًدٍؿ فىمى
ًذًه اآليى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ٕٗصُٔمز الرا ، ِِٖ/ِالكاُبثػىري ًمٍن ثػيليثىيًٌ الن ٍاًس(ًة أىكٍ : )ًإف  أىٍىًل ىى

ٍا  وعن النيب )ص(أٌما ا٤بؤمنوف يرضوف بقسمة الٌرسوؿ ،  : )الى يػيٍؤًمني أىحىديكيٍم حىٌب  يىكيويفى ىىوىاٍهي تػىبػىعىان ًلمى
ال ينبغي لئلنساف أف يكوف رضاه كغضبو اتبعان ٥بول نفسو الدنيوم  -ٔ:  رائدة .ًجٍئتي ًبًو(

: واْلمز : العيب كالطعن ُب الوجو، اللمز  -ٕ .رضو الفاسد بل ينبغي أف يكوف ٤برضاة ربوكغ
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ٓت ، أم كثّب الطٌعن ُب أعراض الٌناس،  ُا٥بمزة/﴾ َوْيٌ  ِلُم ِّ ُٕمََزٍة ُلَمَزةٍ ﴿الطعن ُب الغيبة كقولو 
بيوي عىٍن عييػيويًب ا: )ٙٚٔهنج الببلغة خطبة  .(لن ٍاسً طيويىبى ًلمىٍن شىغىلىوي عىيػٍ

 ﴾ٌُُوُ بَِّٗد بََُِ خَُِّوِ ََخؿِسًٌٌَََُُْٕ ؤََّٗيُْْ ٠ٌََُخ َٓد آظَدىُْْ خَُِّوُ ًٌَََُُُٔوُ ًَهَدٌُُخ لَْٕسُنَد خَُِّوُ َُْٔاْظِْنَد خَُِّوُ ِْٖٓ ك١َِِْوِ ًَََُٔ﴿ - ٜ٘
عوا بتل  القسمة كلو أف ىؤالء ا٤بنافقْب الذين عابوؾ اي دمحم رضوا ٗبا أعطيتهم من الصدقات كقن

، كإف قٌلت كجواب )لو( ٧بذكؼ تقديره لكاف خّبان ٥بم كترؾ ا١بواب ُب ىذا ا٤بعرض أدؿُّ على 
كذكر هللا عز كجل للتعظيم كالتنبيو على أف ما فعلو  )َما آاَتُىْم اّللَُّ َوَرُسولُُو(التعظيم كالتهويل 

ُ(الرسوؿ كاف أبمره سبحانو  كفاان فضل هللا كإنعامو علينا كأغناان من سائر   )َوقَاُلوا َحْسبُػَنا اّللَّ
سّبزقنا هللا صدقة أك غنيمة أخرل خّبان كأكثر ٩با  )َسيُػْؤتِيَنا اّللَُّ ِمْن َرْضِلِو َوَرُسولُُو(األسباب 
إان إٔب طاعة هللا كإحسانو كفضلو لراغبوف كقد كفاان سائر األسباب  )ِإاَّ ِإىَل اّللَِّ رَاِغُبوَف(آاتان 
ٙبث اآلية اإلنساف أف يكوف قانعان بكسبو كرزقو  -ٔ: رائدة .و كحده تعأب رب األسبابكى

طموحان ٫بو األحسن كعفيفان عما ُب أيدم الناس كيتوكل على هللا مع السعي البلـز كالعلم القائم 
ان عن اإلماـ علي )ع(ككٌد اليمْب كعرؽ ا١ببْب،  ٍادى اٍلعىًفٍيفي أىٍف يىكيويفى مىلىكى ًة( : )كى ا٤ببْب  ًمنى اٍلمىبلىًئكى

( وعنو )ع(، ُِٓص  .ٍب ذكر هللا تعأب مصرؼ الصدقات ٕٗ/ِالكاُب : )أىٍفضىلي اٍلًعبىٍادىًة اٍلعىفىٍاؼي
: طلبو كتوٌجو  ورّغب إليو: كرىو ، ورّغب عنو، : أم أحٌبو ورغب ريوكرغبو  )رَاِغُبوَف( -ٕ
  . كٌل زمافو كمكافكأمثاؿ ىؤالء يوجدكف ُب كٌل ٦بتمع كُب -ٖ .إليو
خُْـَدَِِٓنيَ ًَكِِ َٔسَِِْ خَُِّوِ ًَخِزِْٖ خَُّٕسَِِْ بََِّٗٔد خًََُّٝهَدضُ ُِِْلُوََُخءِ ًَخََُْٕٔدًِنيِ ًَخُْؼَدِِِٓنيَ ػََِْْيَد ًَخُُْٔاََُّلَصِ هٌُُِزُيُْْ ًَكِِ خُُِّهَدذِ ًَ﴿ - ٓٙ

 ﴾ك١ََُِّصً ِْٖٓ خَُِّوِ ًَخَُِّوُ ػٌَِِْْ لٌٌَِْْ
ا٤براد مصارؼ الصدقات ىنا الزكاة ا٤بفركضة ُب ىذه األصناؼ )الزكاة كالتكافل االجتماعي( 

ٍاًة( ، ٠بٌيت الزكاة صدقة لداللتها على ٙٗٔحمم ٓت هنج الببلغةالثمانية،  نػيويٍا أىٍموىاٍلىكيٍم ًِبلز كى : )حىصًٌ
ىو عبلمة على صدؽ ٧بٌبة الزكج أك ا٤بهر )الصََّدْاؽ( كأيضان  .صدؽ العبد ُب عبوديتو  تعأب

ٍاةي اٍلًعٍلًم نىٍشريهي ، ٓت غرر المم قتصادم عاـ ، الزكجتو ، كالزكاة عنواف  ٍاةه ، كىزىكى : )ًلكيلًٌ شىٍيءو زىكى
ٍاًؿ( ، ك ٍاؿي ا١ٍبيه  ٍاةي اٍلعىٍقًل ًإٍحًتمى الشرعي من ال ٲبل  ِبلفعل أك ِبلقوة مؤكنة سنة كاملة لو  الفقُيكىزىكى

الذم ال شيئ لو كىو أشدُّ حاجةن من  واملسميالو مع أنٌو يعمل كيكتسب كلكٌنو ال يكفيو كلعي
 واملساكييتعففوف كال يسألوف لعزٌة نفوسهم ،  وقي  : الفقراء ىو العاجز عن العملوالفقّب 

وقي  يسألوف ٢باجتهم ا٤بلحة كمهما يكن الفارؽ بينهما فهما يشَبكاف ُب العجز عن قوت سنة 
الذم ال يتمل  كل شيء ،  واملسميالذم ٲبتل  حاجاتو الضركرية دكف كمالية ، لفقُي : ا

الذم دان فقره إٔب درجة ا٤بسكنة كالذلٌة ، كٮبا ِبلتإب مصطلحاف نسبياف ييعرؼ معناٮبا حسب 
الزماف كا٤بكاف كا٢بالة ا٢بقيقية كالظركؼ الواقعية ٕبيث ال ٰبكم عليهما من الشكل دكف 

 .مثبلن الفقّب ُب البلد الغِب غّب الفقّب ُب البلد الفقّب ُب ا٢باؿ كا٤باؿ ا٤بضموف ،
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َها( ا١بباة الذين ٯبمعوف الصدقات كيدخل فيو أيضان الذين يسعوف ُب إقامة  )َواْلَعاِمِلَي َعَليػْ
الة قلوهبم ستماكىم الذين يراد  )َواْلُمَؤلََّفِة قُػُلوبُػُهْم(أحكاـ الٌدين كأتمْب ركاتب القضاة كغّبىم 

إٔب اإلسبلـ كخدمة ا٤بسلمْب ، فهي كسيلة لتأليف القلوب كجذهبا كخاصة من الٌزعماء كالرؤساء 
ٍا أىقٍػبػىلىٍت عىلىٍيًو( كىم من كٌحدكا هللا كٓب تدخل ٓت غرر المم،  لىفىهى ٍاًؿ كىٍحشىةه فىمىٍن آتى : )قػيليويبي الٌرًجى

وهبم كيعلمهم كيما يعرفوا كيسٌلموا فجعل هللا ٥بم ا٤بعرفة قلوهبم فكاف رسوؿ هللا )ص( يتأٌلف قل
نصيبان ُب الصدقات كي يرغبوا فيدفع هبم العدك كيستعْب هبم ُب خدمة اإلسبلـ عن طريق 

تبذؿ الزكاة لتحرير العبيد من الرؽ ، كُب ىذا الزماف ال يوجد عبيد  )َوٓت الّرِقَاِب(اإلحساف إليهم 
الرؽ كشٌجع على أسباب العتق ٢بفظ كرامة اإلنساف كالتخٌلص  كإماء كا٢بمد  ، كالقرآف عاِب

ىم الذين عليهم غرامة  )َواْلَغارِِمَي(من اإلحساس ِبلذلة كيشمل أيضان ٙبرير السجناء كاألسرل 
مالية كٙبٌملوا ديوانن عجزكا عن كفائها بدكف تقصّب منهم كإ٭ٌبا قصور كظركؼ قاسية ، بشرط أف 

(وارد غّب شرعية كال فيها إسراؼ ال يكونوا صرفوىا ُب م ُب طريق مصاّب الناس  )َوٓت َسِبيِ  اّللَِّ
العامة كىو عنواف شامل ككاسع ، ككل ما ٰبث على التقدُّـ ا٢بضارم ا٤بشركع كبناء ا٤بساجد 
كا٤براكز ا٣بّبية الصادقة كُب خدمة اجملاىدين كإعداد السبلح كالعتاد ككلُّ عمل ينفع الٌناس 

نقطع ُب سفره عن أىلو كمالو كبلده على أف ال يكوف االغريب الذم  )َوِاْبِن السَِّبيِ ( كيرضي هللا
(سفره ُب معصية  فرضها عز كجل كحددىا من أمواؿ األغنياء لصاّب الٌناس  )َررِيَضًة ِمْن اّللَِّ
ال يفعل إاٌل  ِميٌم()حَ ستحقاقهم اب ٗبصاّب العباد كمرات )َعِليٌم( )َواّللَُّ َعِليٌم َحِميٌم(ا٤بخصوصْب 

ُرُىْم َوتُػزَكِّيِهْم ِِبَا﴿كقولو  -ٔ:  رائدة .ا٢بكمة ، لو  َُّالتوبة/﴾ ُخْذ ِمْن َأْمَواْلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
أعطى األغنياء زكاة أموا٥بم الواجبة على الوجو القرآ٘ب ٓب يبق فقّب كال مسكْب كال حاجة ُب 

جتماعي العاـ بكٌل شؤكنو البلزمة ُب العمل كافل االاجملتمع ا٤بسلم ، كىي بذل  تعرٌب عن التٌ 
ٍاةي تىزًٍيدي ُبٍ الٌرًٍزًؽ( عن اإلماـ الباقر )ع(. كغّبىا ، .السياسي كالعلمي كالعسكرم  : )الز كى

 .ُّٖ/ٖٕالبحار
( عن النيب )ص( قىةى لىتيٍطًفئي غىضىبى الر بًٌ َفِة )اْلُمَؤلَّ  -ٕ .ُُُْٔكنز العماؿ خرب  : )ًإف  الص دى

كىم طوائف ك٥بم مفهـو كاسع ، منهم من دخل اإلسبلـ حديثان كيراد تثبيتهم عليو ، قُػُلوبُػُهْم( 
كمنهم الذين يرجى أف تتأٌلف قلوهبم فيسلموا ، كمنهم الذين أسلموا كثبتوا كييرجى أتليف قلوب 

فان من شٌرىم أمثا٥بم ُب قومهم ليسلموا حْب يركف إخواهنم يكرموف كيرزقوف ، كمنهم تعطى خو 
ستمالتو إٔب اإلسبلـ من الكٌفار كا٤بشركْب اكأماانن من كيدىم ، يشمل ىذا ا٤بفهـو كل من ٲبكن 

كا٤بنافقْب كالعصاة كالطٌغاة كالبغاة كغّبىم ، ال يعِب شراء إٲباهنم ِبألمواؿ كإ٭ٌبا كسيلة تكرٙب 
: صورة مشرقة اإلسبلمي  إٔمية الزكاة ٓت النظاـ -ٖ .كمساعدة لئلطبلع على حقيقة اإلسبلـ

قتصاد اإلسبلمي كلدعم كل تقٌدـ حضارم لنهضة اجملتمع كمعا١بة كل ٚبٌلف كأتخر لدعم اال
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جتماعي ، كتقلل من الفوارؽ الطبقية كتذىب ِبلبغضاء ُب نفوس الفقراء ٘باه األغنياء ، كتزيد ا
 )ع( عيسى قاؿ ، ٌمدم كحدهمن الرغبة ُب الٌتعٌرؼ على اإلسبلـ، كالزٌكاة ال ٚبتصُّ ِبإلسبلـ ا

 الصَّبلةَ  َوَأِقيُموا﴿ : )ع( موسى كقاؿ ، ُّمرٙب/ ﴾َحّياً  ُدْمتُ  َما َوالزََّكاةِ  اِبلصَّبلةِ  َوَأْوَصاين ﴿ :
 حسنأٮبية  لبياف الصبلة جانب إٔب الزكاة ذكر الكرٙب القرآف كجعل ، ّْالبقرة/ ﴾الزََّكاةَ  َوآُتوا
 الفقر على يقضي كحكيم كمدركس منٌظم قانوف الزكاة أنٌو قانوف يبٌْب  ، سالٌنا كمع هللا مع العبلقة
كشاملة لنهضة  عامة حياة نظرية ىو كإ٭ٌبا فحسب هللا مع عبادة دين اإلسبلـ فليس ، كالتخٌلف

 .حضارية أيضان 
ٍُ ٌَُُْْ ُّآُِْٖ زِدَُِّوِ ًَُّآُِْٖ ُُِِْٔآِْنِنيَ ًَََلَْٔصٌ ٍََُِِِّّٖ آَٓنٌُخ ِٓنٌُْْْ ًَِٓنْيُْْ خٍََُِّّٖ ُّإًٌَُْ خُنَّسَِِّ ًََّوٌٌَُُُٕ ىٌَُ ؤٌٌُُٕ هَُْ ؤٌُُُٕ وَْْ﴿ - ٔٙ

 ﴾ًَخٍََُِّّٖ ُّإًٌَُْ ٌٍَََُٔ خَُِّوِ َُيُْْ ػٍََخذٌ ؤٌَُِْْ
إنٌو سوء أدب ُب حقًٌ الٌرسوؿ )ص( كىو غّب صورة اللمز ُب الصدقات ، كمن ا٤بنافقْب أانس 

يسمع كل ما يقاؿ لو كيصغي إليو كيصدقو !  )َويَػُقوُلوَف ُىَو ُأُذٌف(قوا٥بم كأفعا٥بم يؤذكف الرسوؿ أب
كيعاملهم بظاىرىم حسب أصوؿ الشريعة اإلسبلمية فظٌنوا أنٌو يصٌدقهم ، إهنا نقطة قوة ُب 

عتربىا ا٤بنافقوف نقطة ضعف ، كأهنم غفلوا عن اف القائد إذا أراد أف ٰببو اأخبلؽ النيب )ص( ك 
ناس عليو أف ٲبل  قلوهبم كأيلفهم كأيلفوه كٰببهم كٰببوه كيقبل عذرىم كيسَب عيوهبم كيهذًٌب ال

نفوسهم كيكسر ٝبيع ا٢بواجز النفسية بينو كبينهم ، عندما يسمعهم كيتقرب منهم كيعاِب 
)ُقْ  مشاكلهم كٱبفف معاانهتم بشرط أف ال يستغلها من تسوًٌؿ لو نفسو ، فردىم القرآف مباشرة 

إنٌو نًعمى األيذيف ألنٌو ال يسمع إاٌل ما ينفعكم كال يضرٌكم ذل  ُب مصلحتكم  ُذُف َخُْيٍ َلُمْم(أُ 
ك٤بنفعتكم كال ٯبرح شعوركم كعواطفكم، كيسعى لوحدتكم كمودتكم كال يستمع إٔب ما فيو ضرر 

و ِبلباطل كال عليكم كٱبفف من معاانتكم ٗبعا١بة مشاكلكم كالغيبة كالنميمة كالبهتاف كاللغو كالله
يقبل أخبار ا٤بنافقْب كالظا٤بْب ، فهو أذف خّب ال أذف شر ، يسمع ا٣بّب فيعمل بو كيشجع عليو 

  )يُػْؤِمُن اِبّللَِّ َويُػْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنَي(كال يعمل الشر إذا ٠بعو كينهى عنو 
 مستول عرؼكلي يسمع الوحي من هللا كيصٌدقو كيسمع من ا٤بؤمنْب كيصٌدقهم لعلمو إبخبلصهم

 يثبت حٌب اآلخرين فيو على ضّب ال فيما يصدقو أف ا٤بؤمن أخيو على ا٤بؤمن حق كمن علمهم
 من الٌنية كسوء ِبلكذب كعدـ رميو على الصٌحة فعلو ٰبمل خرب منهم إليو أيلقي ككٌلما ، العكس
 ِللَِّذينَ  )َوَرْْحَةٌ ؤمنْب ا٤ب لنفع تصديقو يكن ٓب كإالٌ  إليو كيستمع يسمعو ما كلٌ  على أثران  يرٌتب أف غّب
 من أنقذىم الذم كىو إٲباهنم سبب كاف ألنو للمؤمنْب كرٞبة لكم خّب لكم فتصديقو ِمْنُمْم( آَمُنوا
كحفظ ٥بم الدين ا٥بادم   السليمة ظلمات ا١بهالة كسل  هبم سبيل الفطرة كمن الضبللة حّبة
﴾  ﴿َوِإنََّك لَتَػْهِدي ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ كقولو   ٰبمي الذم ، الدًٌين ّٓ-ِٓالشورل/، ِصَراِط اّللَِّ
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 َرْْحَةً  ِإالَّ  َأْرَسْلَناؾَ  َوَما﴿ كقولو أٝبعْب للناس كمنقذ للعا٤بْب مهداة رٞبة ىو ٍب كمن كاجملتمع الفرد
)َوالَِّذيَن يُػْؤُذوَف  ، ُِٖالتوبة/ ﴾َحرِيٌص َعَلْيُمْم اِبْلُمْؤِمِنَي رَُءوٌؼ رَِحيمٌ ﴿ ،َُٕاألنبياء/ ﴾ِلْلَعاَلِميَ 

يعيبونو كيقولوف  األذل أك كالذين يؤذكف الرسوؿ الكرٙب أبم نوع من َرُسوَؿ اّللَِّ َْلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم(
فهم يؤذكف هللا كا٤بؤمنْب كىم الذين يعادكف ا٢بق كيتعدكف على حقوؽ  الشريف ما ال يليق ٗبقامو

)رىًحمى هللاي ًإٍمرًئن عىرىؼى قىٍدرىهي كىٓبٍى يػىتػىعىد   :ٓت غرر المم كاآلخرة ُب الدنيا الٌناس ، ٥بم عذاب موجع
  .طىٍورىهي(
عىًليُّ ًسٍلمي ى ًسٍلًمٍي  )ايىٍ  )ص( : بيتو لقولو رسوؿ هللا )ص( من أذل أىل أذل -ٔ :رائدة 

ٍربي ى حىٍريبى( ٍا فػىقىٍد آذىاٍ  )ع( الزىراء فاطمة عن : وعنو )ص( -ٕ .كىحى  ِْٖ/ّتفسّب النور.٘بى()مىٍن آذىٍاىى
 األذف نفس كأنٌو صار حٌٌب  يقاؿ ما كل ستماعوِب كصفو ُب مبالغة أذانن  ٠ٌبوه كإ٭ٌبا )ُأُذٌف( -ٖ

 ما بكلٌ  غَباراال سريع القلب سليم ىو بل غور بعد كال ذكاء لو ليس إنٌو بذل  يريدكف ، السامعة
 يسمع!
 ﴾ْْ ًَخَُِّوُ ًٌَََُُُٔوُ ؤَلَنُّ ؤَْٕ ٠ٌُُُّْهُ بِْٕ ًَدٌُٗخ ُٓآِْنِنيََّمِِْلٌَُٕ زِدَُِّوِ ٌَُُْْ ٠ًٌُُُُُِْْ﴿ - ٕٙ

نتقاص للرسوؿ لّبضوكم بتل  اال يزاؿ ا٢بديث عن ا٤بنافقْب : ٰبلفوف لكم أهنم ما قالوا شيئان فيو 
األٲباف الكاذبة خوفان منكم أيٌها ا٤بسلموف ، إ٭ٌبا يصغر من يعرضوف عن هللا كيعيشوف ذلٌة ُب 

 )َواّللَُّ َوَرُسولُُو َأَحق  َأْف يُػْرُضوُه(نفوسهم فيخشوف من دكنو من عباد هللا كٱبضعوف ٥بم أذالء 
كا٢باؿ أنو تعأب كرسولو أحق ِبإلرضاء كال يكوف ذل  إاٌل ِبلطاعة كا٤بتابعة كتعظيم مقاـ النيب 

كرسولو ، كإفراد الضمّب من أدب إف كانوا حقان مؤمنْب فلّبضوا هللا  )ِإْف َكانُوا ُمْؤِمِنَي()ص( 
كٓب يقل )لّبضوكما( إشعار أبف إرضاء رسولو ىو عْب  )لِيُػْرُضوُكْم(التوحيد ُب القرآف ، قاؿ 

: من يؤثر رضا ا٤بخلوؽ على رائدة  .إرضائو تعأب ، كصوانن ٤بقاـ هللا ا١بليل من أف يعدؿ بو أحد
 .رضا ا٣بالق فلو حصة من النفاؽ

 ﴾ٌَُِٔخ ؤََّٗوُ َْٖٓ ُّمَديِيْ خَُِّوَ ًٌََََُُٔوُ كَإََّٕ َُوُ َٗدََ ـَيَنََّْ وَدًُِخً كِْيَد ٌَُِيَ خُْىُُِّْ خُْؼَظُِْْؤََُْْ َّؼْ﴿ - ٖٙ
: أٓب يعلم ىؤالء ا٤بنافقوف أنو من املعىن .: ٱبالف كيعادم كيعاند كيتجاكز ا٢بد ُب العداء ُٗمَاِددْ 

للتوبيخ كالتأنيب ،  االستفهاـهللا ك٘برٌأ على ٧بارمو ، ك  يعادم كٱبالف هللا كرسولو ك٘باكز حدكد
جزاء  )رََأفَّ َلُو َاَر َجَهنََّم َخاِلدًا ِريَها(أم إذا كانوا قد آمنوا كما يٌدعوف فكيف ال يعلموف ؟ 

كا٥بواف الشديد كالذؿ الكبّب ا٤بقركف ِبلفضيحة على  )َذِلَك اْلِْْزُي اْلَعِظيُم(إسخاط هللا كرسولو 
 ؤكس األشهاد.ر 

َ ػََِْْيِْْ ٌََُٔشٌ ظُنَسِّحُيُْْ زَِٔد كِِ هٌُُِزِيِْْ هَُْ خْٔعَيِّْجٌُخ بَِّٕ خَُِّ﴿ - ٗٙ  ﴾وَ ُٓىُِْؾٌ َٓد ظَمًٍََََُّْٕمٍََُْ خُُْٔنَدكِوٌَُٕ ؤَْٕ ظُنٍََّّ
ر ا٤بنافقوف حقيقة ككاقعان من نزكؿ الوحي ُب شأهنم ألهنم ال يؤمنوف ِب حٌب  ذى يؤمنوا بوحيو ٓب ٰبى

حذركا أف تنزؿ سورة ُب شأنكم كالدليل على ذل  اكرسولو ، كلكن قاؿ بعضهم لبعض ساخران 
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: مظهر ، كقد فضح هللا ُُمْرٌِج  )ُقْ  اْستَػْهزُِئوا ِإفَّ اّللََّ ُُمْرٌِج َما حَتَْذُروَف(قولو تعأب ببل فاصل 
 ىذه السورة كغّبىا ، ك٠بى هللا نفاقهم سبحانو أمر ا٤بنافقْب كأظهر ما ُب نفوسهم من النفاؽ ُب

ديهي ُبٍ نػىٍفًسًو(ٓت غرر الممستهزاء ، ا ٍرًء ًمٍن ذيؿٌو ٯبًى : كمن ىذا ٠بٌيت سورة التوبة رائدة .: )نًفىٍاؽي اٍلمى
 .الفاضحة ألهٌنا فضحت ا٤بنافقْب

 ﴾رُ هَُْ ؤَزِدَُِّوِ ًَآَّدظِوِ ًٌَََُُِٔوِ ًُنعُْْ ظَْٕعَيِّْجًٌَََُُٕحِْٖ َٔإَُْعَيُْْ ََُْوٌَُُُّٖ بََِّٗٔد ًُنَّد َٗىٌُُٞ ًََِْٗؼَ﴿ - ٘ٙ
كلئن سألت اي دمحم ىؤالء ا٤بنافقْب عٌما قالوا من الكذب كالباطل ُب حق  كُب حق اإلسبلـ 
ليقولوف ل  ما كنا جادين ، كإ٭با كنا ٭برح كنلعب للَبكيح عن النفس فيكوف الكذب كالتربير 

: من ا٤بنافقْب من قاؿ ُب غزكة تبوؾ يظن ىذا الرجل أف  روي .ا٤بنافقْباألسلوب الدائم عند 
يفتح قصور الشاـ كحصوهنا ، ىيهات ىيهات فأطلع هللا النيب )ص( على ذل  فدعاىم فأخربىم 

َا ُكنَّا َٓمُوُض َونَػْلَعُب(بكبلمهم فقالوا   )ُقْ  َأاِبّللَِّ ك٭برح غّب ٦بٌدين ! كحلفوا على ذل  فنزلت  )ِإٔمَّ
للتوبيخ ، أتستهزئوف بدين هللا كشرعو ككتابو كرسولو  االستفهاـ َوآََيتِِو َوَرُسوِلِو ُكنُتْم َتْستَػْهزُِئوَف(

ستهزاء ؟ فهم يعتذركف عن ؟ فكاف عذرىم أقبح من ذنبهم ! كىل أرسل هللا أنبياءه للسخرية كاال
 ٔٔالتوبة/﴾ َكَفْرُُتْ بَػْعَد ِإٙمَاِنُممْ ﴿ ستهزاء ا٤بؤٌدم إٔب الكفرسيئة قبيحة بسيئة أخرل أشد! كىو اال

، كال فرؽ  ّٖالزخرؼ/﴾ َرَذْرُىْم َ٘مُوُضوا َويَػْلَعُبوا َحَّتَّ ُيبلُقوا يَػْوَمُهْم الَِّذي يُوَعُدوفَ ﴿، كقولو 
ستهزؤا ِب ككتبو كرسلو كبْب الذين ٰبرفوف الكلم عن مواضعو كالذين ابْب ىؤالء ا٤بنافقْب الذين 

دين عن مقاصده كالذين يكتموف حقائق الٌدين عن الٌناس تبعان ألىوائهم ألف كبلن منهما ٰبرفوف ال
 أبطن غّب ما أعلن كقاؿ غّب ما فعل.

 ﴾ نيٌَخ ُٓفُِِْٓٙ ظَؼْعًٍََُِخ هًَْ ًَلَُْظُْْ زَؼًَْ بَِميَدٌُِْْٗ بِْٕ َٗؼْقُ ػَْٖ ٤َدجِلَصٍ ِٓنٌُْْْ ُٗؼٍَِّذْ ٤َدجِلَصً زِإََّٗيُْْ ًَدُٗ﴿ -ٙٙ
عتذار أيها ا٤بنافقوف بتل  األٲباف الكاذبة فإهنا ال تنفعكم بعد ال تعتذركا كال تشتغلوا ِبال

)ِإْف نَػْعُف َعْن طَائَِفٍة نكشاؼ أمركم فقد أظهرًب الكفر إبيذاء الرسوؿ بعد إظهاركم اإلٲباف ا
)نُػَعذِّْب طَائَِفًة كسْب إف نعف عن فريق منكم لتوبتهم النصوح سواء أكانوا رؤساء أك مرؤ  ِمْنُمْم(

نعذب فريقان آخر ألهنم أصركا على النفاؽ كالشقاؽ كاإلجراـ كإف كانوا  َِبَنػَُّهْم َكانُوا ُُمْرِِمَي(
ستهزاء كانوا كافرين كاقعان مسلمْب ظاىران كوهنم نطقوا : قبل أف يعَبفوا ِبال رائدة .رؤساء كزعماء

ستهزاء صاركا كافرين كاقعان كظاىران عَباؼ ِبالبعد االِبلشهادتْب ، فجرل عليهم حكم اإلسبلـ ك 
 .فجرل عليهم حكم ا٤برتدين

 َٕ ؤًََِّّْيُْْ ٌَُٕٗخ خَُِّوَ كَنََِْٕيُْْ بَِّٕخُُْٔنَدكِوٌَُٕ ًَخُُْٔنَدكِوَدضُ زَؼ١ُْيُْْ ِْٖٓ زَؼٍْٟ َّإًَُُُْٕٓ زِدُُْٔنٌَُِْ ًََّنْيٌََْٕ ػَْٖ خَُْٔؼًُُْفِ ًََّوْس١ٌُِ﴿ - ٚٙ

 ﴾خُُْٔنَدكِوِنيَ ىُْْ خُْلَدِٔوٌَُٕ
من صنف كاحد ُب الوصف كالعمل )بَػْعُضُهْم ِمْن بَػْعٍض( ا٤بنافقوف كا٤بنافقات من الٌرجاؿ كالنساء 

كا٣بيلق ، كمن طينة كاحدة كطبيعة كاحدة يتشاهبوف ُب الصفات كاألىداؼ كٚبتلف أفعا٥بم 
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د  كأقوا٥بم كلكنها ترجع إٔب طبع كاحد كتنبع من ى دؼ كاحد ، ٯبمعهم النفاؽ كيؤلف بينهم كيوحًٌ
كلمتهم من رجاؿ كنساء ككبار كصغار ككأهنم أفراد أسرة كاحدة ، تشَبؾ ُب جبهة كاحدة 
كٯبمعهم خبائث الصفات كاألعماؿ كيشَبكوف ُب مساؤل األخبلؽ كسوء الطوية كلـؤ السريرة 

 )بَػْعُضُهْم ِمْن بَػْعٍض(صارحة ، كأريد كالغمز كاللمز كالدس كالضعف عن ا٤بواجهة كا١بنب عن ا٤ب
)أيَُْمُروَف اِبْلُمْنَمِر تل  صفاهتم الذاتية أما سلوكهم فهو خبيث  نفي أف يكونوا من ا٤بؤمنْب

َهْوَف َعْن اْلَمْعُروِؼ( أيمركف ِبلكفر كالنفاؽ كا٤بعاصي كينهوف عن اإلٲباف كالطاعة  كالٌرسوؿ  َويَػنػْ
ٲبسكوف أيديهم ِبلبخل عن اإلنفاؽ ُب  )َويَػْقِبُضوَف َأْيِديَػُهْم(٤بعركؼ كالوقوؼ بوجو اإلصبلح كا

تركوا طاعتو كأعرضوا  )َنُسوا اّللََّ رَػَنِسيَػُهْم(سبيل هللا كلكٌنهم يبذلوف عطاايىم ُب سبيل الشيطاف 
عن ذكره سبحانو فَبكهم كما ىم فيو من ضبلؿ أم تركهم من رٞبتو كفضلو كجعلهم كا٤بنسيْب ، 

)ِإفَّ  اعتبارتٌبعوا أىواءىم ككساكس الشيطاف فبل كزف ٥بم كال ارمهم من التوفيق كالتسديد ك كح
اٍلفىاًسقيوفى : أم ا٣بارجوف عن طاعة هللا إٔب طاعة غّبه ، تعددت  اْلُمَناِرِقَي ُىْم اْلَفاِسُقوَف(

د العبودية  فصارا تبعا الشيطاف كخرجا عن قواعااأل٠باء كا٥بدؼ كاحد ، كبلٮبا خالفا الرٞبن ك 
عن اإلماـ ،  ُِْالنساء/﴾ ِإفَّ اْلُمَناِرِقَي ُ٘مَاِدُعوَف اّللََّ َوُىَو َخاِدُعُهمْ ﴿عبيدان للشيطاف ! كقولو 

ٍنًب ، : )أىٍربىعه ًمٍن عىبلىمىٍاًت النًٌفىٍاًؽ : قىسىٍاكىةي اٍلقىٍلًب ، كىٝبييويدي اٍلعىٍْبً ، كىاإًلٍصرىٍاري عىلىى الذ   الصادؽ )ع(
نٍػيىٍا( ٓب يكن ا٤بنافقوف كحدىم بعضهم من بعض  -ٔ: رائدة ، ُٕٔ/ِٕالبحار كىا٢بًٍٍرصي عىلىى الدُّ
﴿َوالَِّذيَن َكَفُروا ،  ُٗا١باثية/﴿َوِإفَّ الظَّاِلِمَي بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعٍض﴾ كإ٭با الظا٤بوف كذل  

﴿َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعٍض﴾ ل  ، ككذ ّٕاألنفاؿ/بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعٍض﴾ 
إف  )َنُسوا اّللََّ رَػَنِسيَػُهْم( -ٕ، فإذا ٙبققت كالية الباطل فبلبد أف تتحقق كالية ا٢بق ،  ُٕالتوبة/

جملازم أف ٯبازم ، كإ٭با ىو ِب٤بعُب ا ْٔمرٙب/﴿َوَما َكاَف رَب َك َنِسّيًا﴾ هللا تعأب ال ينسى كال يلهو 
َوال َتُمونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اّللََّ ﴿من نسيو كنسي لقاء يومو أف ينسيهم أنفسهم كمصلحتها 

: )يػىٍعًِب ًِبلنًٌٍسيىٍاًف أىن وي ٓبٍى  عن اإلماـ علي )ع(،  ُٗا٢بشر/﴾ رَأَْنَساُىْم أَنْػُفَسُهْم ُأْولَِئَك ُىْم اْلَفاِسُقوفَ 
ٍا ييثً ييًثبػٍهي  نٍػيىٍا(ءى ٍيبي أىٍكلًيىاٍ ٍم كىمى اٍنػيويٍا ُب دىٍاًر الدُّ تشّب اآلية إٔب التأثّب  -ٖ .ّْٓ/ّتفسّب النور هي الذ ًينى كى

 .الكبّب كا٣بطّب للنساء ا٤بنافقات ُب اجملتمع النفاقي الفاسد ا٤بفسد
  ﴾ َْ وَدًَُِِّٖ كِْيَد ىَِِ لَْٕسُيُْْ ًََُؼَنَيُْْ خَُِّوُ ًََُيُْْ ػٍََخذٌ ُٓوًٌَِْْػًََ خَُِّوُ خُُْٔنَدكِوِنيَ ًَخُُْٔنَدكِوَدضِ ًَخٌُُْلَّدََ َٗدََ ـَيَنَّ﴿ - ٛٙ

كعد هللا الذين ٱبفوف الكفر كىم أىل النفاؽ رجاالن كنساءن كا٤بتجاىرين ِبلكفر انر جهنم جزاء 
 .ىي ا٤بكاف البلئق هبم كالدائم ٥بم )َخاِلِديَن ِريَها(كفاقان 

ىي جزاء أعما٥بم كىي الٍب تكفيهم ُب العذاب كالئقة بذنوهبم كال ٰبتاجوف  )ِىَي َحْسبُػُهْم(
عند هللا كال شيء ٥بم غّبىا كقولو  عقوبة غّبىا كال يتعدل عذاهبا إٔب غّبىم كىي كل ما ٥بم
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ُ(، ُٓا٤بطففْب/﴾ َكبلَّ ِإنػَُّهْم َعْن َرِبِِّْم يَػْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوفَ ﴿ م كأىاهنم كطردىم أبعدى )َوَلَعنَػُهْم اّللَّ
﴾ َوَمْن يَػْلَعْن اّللَُّ رَػَلْن َتََِد َلُو َنِصُياً ﴿ كىال ًذٍينى الى تىًلٍيقي هًبًمي الر ٍٞبىةي تىًلٍيقي هًبًمي النًٌٍقمىةي  من رٞبتو
تىهً  دائم ال ينقطع كال ٱبف كىكذا )َوَْلُْم َعَذاٌب ُمِقيٌم(،  ِٓالنساء/ ٍي الى ال ًذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ

أي  ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي( ،  ٓت غرر المم:؟ يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى اٍلىفىٍت سىرًيٍػرىتيوي  :عن النيب )ص()اٍلمى )مىٍن خى
اٍئًنىان مىنٍ  ٍافى( عىبلىنًيػىتيوي فػىهيوى مينىٍاًفقه كى  الوعيد ُب كا٤بنافقات ا٤بنافقْب كقٌدـ رائدة .َِٕ/ِٕالبحار كى

 ! الكٌفار من شرٌان  يبقوف ا٤بسلمْب أعماؿ كعملوا اإلٲباف أظهركا كإف أهنم افلبي الكٌفار على
 ا٤بنحرؼ الٌديِب الفكر يعتمدكف كلكٌنهم الٌدين بسيماء يتظاىركف الذين منهم ا٤بتدينْب كالسيما
 ! يضر كِبطنو كيسرُّ  يغرُّ  ظاىره الذم ا٤ببٌطن كالفساد ِبلغلو ا٤بملوء
ىَٚهٌُِْْ سٌُِِْْْ ًَدٌُٗخ ؤًَََّ٘ ِٓنٌُْْْ هٌَُّشً ًَؤًَْؽََُ ؤٌََْٓخًٙ ًَؤًَْٙيخً كَدْٔعَْٔعَؼٌُخ زِىَٚهِيِْْ كَدْٔعَْٔعَؼْعُْْ زًَِدٍََُِّّٖ ِْٖٓ هَ﴿ - ٜٙ

كِِ خًَُُّْْٗد ًَخٓوَُِشِ ًَؤًَُُْحِيَ ىُْْ  ًََٔد خْٔعَْٔعَغَ خٍََُِّّٖ ِْٖٓ هَسٌُِِْْْ زِىَٚهِيِْْ ًَو١ُْعُْْ ًَدٍَُُِّ وَد٠ٌُخ ؤًَُُْحِيَ لَس٥َِطْ ؤَػَْٔدُُيُْْ

 ﴾خُْىَدًَُُِٕٔ
ِإفَّ َىِذِه َتْذِكَرٌة َرَمْن ﴿يذٌكر القرآف الٌناس ٗبصّب ا٤باضْب كٰبذًٌرىم أاٌل يكونوا عربة للباقْب كقولو 

﴾ ًة َوَتِعيَػَها ُأُذٌف َواِعَيةٌ لَِنْجَعَلَها َلُمْم َتْذِكرَ ﴿، كقولو  ِٗاإلنساف/﴾ َشاَء اَّتَََّذ ِإىَل رَبِِّو َسِبيبلً 
حالكم أيها ا٤بنافقوف كحاؿ من سبقكم من ا٤بكذبْب )َكالَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُمْم( : املعىن  .ُِا٢باقة/

ًة(ُب الشرًٌ كالقبح كالضبللة ، علمان أٌف أكلئ   كانوا أقول منكم أجسامان   )َكانُوا َأَشدَّ ِمْنُمْم قُػوَّ
ككانوا أكفر أمواالن كأكثر أكالدان كمع ذل   )َوَأْكثَػَر َأْمَوااًل َوَأْوالدًا( كأشٌد بطشان كأقول سلطاانن 

أم )ِبَبلِقِهْم( ٛبتعوا  )رَاْسَتْمتَػُعوا ِبَبلِقِهْم(حذركا أف ٰبل بكم ما حٌل هبم اأىلكهم هللا ف
ىم فيها كآثركىا بنصيبهم ا٤بقسـو ٥بم كحظهم من زينة ا٢بياة الدنيا كثّبان أك قليبلن كصرفوا أعمار 

)رَاْسَتْمتَػْعُتْم ِبَبلِقُمْم َكَما على نعم اآلخرة ٍب أىلكناىم بذنوهبم رغم قوهتم ِبألمواؿ كاألكالد 
فىاٍستىٍمتػىٍعتيٍم مثلهم بنصيبكم بزينة ا٢بياة الدنيا كلذاهتا  اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُمْم ِبَبلِقِهْم(

  .الذين سبقوكم بنصيبهم منها ستمتعاكشهواهتا ا٤بؤقتة كما 
أم كدخلتم ُب الباطل كسلكتم سبيل الضبلؿ كآثرًب الدنيا على  )َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضوا(

حذركا سوء العاقبة الٍب حٌلت هبم، مع أٌنكم ا٫برفتم عن سبيل هللا كما خاضوا ىم فااآلخرة ك 
نْػَيا َواآلِخَرِة()ُأْولَِئَك َحِبَطْت َأعْ أضعف منهم كأقٌل ماالن ككلدان  : بطلت ،  َحِبَطتْ  َماُْلُْم ٓت الد 

ذىبت حسناهتم كأعما٥بم الصا٢بة ِبطبلن بعدـ الثواب عليها ُب اآلخرة ، كال ينالوف عاقبة حسنة 
 )َوُأْولَِئَك ُىْم اْْلَاِسُروَف(ككاهٌنم شجرة ببل جذكر كال ترفع شاهنم عند أىل اإلٲباف ُب الدنيا 

يقيوف للدنيا كاآلخرة كأنتم أيضان أخطأًب مثلهم فكونوا على حذر ، فمن ال ينفعو ا٣باسركف ا٢بق
﴿َخِسُروا أَنْػُفَسُهْم َوَأْىِليِهْم يَػْوـَ ا٢بق يضرٌه الباطل كمن ال ينفعو ا٥بدل تضرٌه الضبللة ألهنم 

ٍا اٍلفىاٍ ُٓالزمر/اْلِقَياَمِة َأال َذِلَك ُىَو اْْلُْسَراُف اْلُمِبُي﴾  ةي أىٍف أىٍربىحى كيل  شىٍيءو ، فىمى كىأىٍخسىرى أىىىم   ،ًئدى
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تعظوا ٗبن كاف قبلكم قبل أف يتعظ بكم من أيٌب بعدكم ، كأىٍخسىري الن ٍاًس اكىًىيى نػىٍفًسٍي ؟! ف ،شىٍيءو 
ٍافى ًعبػٍرىةن لًلن ٍاسً  ُب الطبائع كالصفات : )أىنٍػتيٍم أىٍشبىوي األيمىًم بًبىًِب ًإٍسرىائًيلى  روي عن النيب )ص( .مىٍن كى

ًة ًِبٍلقيذ ًة حىٌب  لىٍو أف  ًمٍن أكيلىًئ ى مىٍن دىخىلى ُب جيٍحًر ضىبٌو )سبل  تػىت ًبعيوفى عىمىلىهيٍم حىٍذكى اٍلقيذ 
ٍافى ُبٍ أيم ًٍبى ًمثٍػلىوي  ٍلتيميويهي !! كىلىٍو كىٍافى ًفٍيًهٍم مىٍن نىكىحى أيم وي عىبلىنًيىةن كى   ..(.ا٤بتاىات( لىدىخى

ةى ًِبٍلقً عن النيب )ص( لىكيٍم حىٍذكى النػ ٍعًل ًِبلنػ ٍعلى كىاٍلًقذى ٍافى قػىبػٍ ًة : )كىال ًذٍم نػىٍفًسٍي بػىيىًدًه لىتػىرٍكىنبُّ  سينىنى مىٍن كى ذى
عن صحيح  ّٕٗص ّا٤بيزاف ج حىٌب  الى ٚبيًٍطؤيكيفى طىرًيٍػقىهيٍم كىالى ٚبيًٍطئيكيم سين ةى )طريقة( بىًِبٍ ًإٍسرىاٍئًٍيلي(

َىْ  نُػنَػبُِّئُمْم اِبأَلْخَسرِيَن َأْعَمااًل، ﴿كُب مدلوؿ اآلية قولو  كُب كماؿ الدين، ،كالدر ا٤بنثور ،الَبمذم
نْػَيا َوُىْم َٗمَْسُبوَف أَنػَُّهْم ُٗمِْسُنوَف ُصْنعاً   .َُْ-َُّالكهف/﴾ الَِّذيَن َض َّ َسْعيُػُهْم ٓت اْلََياِة الد 

قان ألنو مشتق من ا٣بلق ٗبعُب التدبّب كالتقدير أم ما قدر لصاحبو ٠بى النصيب خبلرائدة: 
﴿َمْن َكاَف ، كنصيب كل كاحد ىو ا٣بّب ا٤بقدر لو كقولو  ٖالرعد/﴾ وَُك   َشْيٍء ِعْنَدُه مبِْقَدارٍ ﴿

نْػَيا َوزِينَػتَػَها نُػَوؼِّ ِإلَْيِهْم َأْعَماَْلُْم ِريَها َوُىْم ِري  .ُٓىود/َها ال يُػْبَخُسوَف﴾ يُرِيُد اْلََياَة الد 
ًَخُُْٔاْظَلٌَِدضِ ؤَظَعْيُْْ َُُُِٔيُْْ ؤََُْْ َّإْظِيِْْ َٗسَإُ خٍََُِّّٖ ِْٖٓ هَسِِْيِْْ هٌَِّْ ٌُٗقٍ ًَػَديٍ ًَؼٌَُٔيَ ًَهٌَِّْ بِزَُْخىَِْْ ًَؤَْٜمَدذِ ًَََّْٖٓ ﴿ - ٓٚ

 ﴾ْٖ ًَدٌُٗخ ؤَٗلَُٕيُْْ َّظٌَُِِْٕٔزِدُسَِّْنَدضِ كََٔد ًَدَٕ خَُِّوُ َُِْظَِِْٔيُْْ ًٌََُِ
 ىؤالء ، آاثران  كأبعد دايران  كأعمر أعماران  منهم أطوؿ كانوا السابقة األمم خرب ا٤بنافقْب ىؤالء أيىٍتً  أىٓبىٍ 

 حْب ، للتحذير االستفهاـك  ، ا٥ببلؾ نتيجتو طريق ُب يسّبكف أهٌنم شاعرين غّب يستمتعوف الذين
ٍافى ًعبػٍرىةن لًٍلبىٍاًقٍْبى  ؟ العقوبة من هبم حلٌ  ماذا الرسل عصوا ٍاًضٍْبى كى  نُوٍح( )قَػْوـِ  كال ًذٍم الى يػىت ًعظي ًِبٍلمى
الذين  )َِثُوَد(الذين أىلكوا ِبلريح كقـو صاّب  )َعاٍد(نوح الذين أىلكوا ِبلطوفاف كقـو ىود  قـو

بٌدلوا نعمة هللا كفران ، كىل   النعمة أم الذين أىلكوا بسبب )َوقَػْوـِ ِإبْػَراِىيَم(أىلكوا ِبلصيحة 
قـو شعيب الذين أىلكوا بعذاب الٌرجفة يـو الظلة  )َوَأْصَحاِب َمْدَيَن(٭بركد ببعوضة 
 فصار هبم أم إنقلبت هبم ئتفكتا لوط قـو كدكر قرل كىي أىلها على ا٤بنقلبات )َواْلُمْؤَتِفَماِت(

ُهمْ  سافلها عاليها  اّللَُّ  َكافَ  )َرَما فأىلكوا فكذبوىم ِب٤بعجزات رسلهم جاءهتم (اِبلبَػيَِّناتِ  ُرُسُلُهمْ  )أَتَػتػْ

ألنو بٌْب ٥بم ا٢بق من الباطل كمٌيز الٌرشد  إبجرامهم أىلكهم إ٭با هللا ظلمان  أىلكهم فما لَِيْظِلَمُهْم(
 ِبلكفر ظلموا أنفسهم كلكن َيْظِلُموَف( أَنُفَسُهمْ  َكانُوا )َوَلِمنْ  من الغي كا٥بدل من الضبلؿ

 .العمل جنس تبعوا أمر كلًٌ جٌبارو عنيد ، فأخذىم هللا بذنوهبم ككاف ا١بزاء مناك  ا٤بعاصي رتكاباك 
 ِعَباِدهِ  ٓت  َخَلتْ  َقدْ  الَِِّت  اّللَِّ  ﴿ُسنَّةَ  ؟ قبلهم كاف من سنن عليهم تطبق أف ا٤بنافقوف ىؤالء أفأمن

 كتعميها تتفكر فبل القوة تبطرىا ا٤بنحرفة فسالن -ٔ : الفائدة ٖغافر/اْلَماِرُروَف﴾  ُىَناِلكَ  َوَخِسرَ 

 كال تتحوؿ ال الٍب هللا سنة إلدراؾ بصائرىم تتفتح من إالٌ  ا٤باضي ًعظات تنفع كما ، تتبصر فبل النعمة
إهٌنا الغفلة كالعمى كا١بهالة نراىا تصاحب القوة كالنعمة كالرخاء إهٌنا حالة  -ٕ .كال تتغّب تتبدؿ

 الصا٢بْب. إالٌ من رحم هللا من عبادهنراىا كل زمافو كمكافو 
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شَ ًَُّاْظٌَُٕ خًََُّّدشَ ًَخُُْٔآِْنٌَُٕ ًَخُُْٔآِْنَدضُ زَؼ١ُْيُْْ ؤًََُِْْدءُ زَؼٍْٟ َّإًَُُُْٕٓ زِدَُْٔؼًُُْفِ ًََّنْيٌََْٕ ػَْٖ خُُْٔنٌَُِ ًَُّوِ﴿ - ٔٚ ٌَُْٕٔ خَُّٝٚ

 ﴾ُْلَُٔيُْْ خَُِّوُ بَِّٕ خَُِّوَ ػٌَِّّّ ل٥ًٌٌََُِِّْْْؼٌَُٕ خَُِّوَ ًٌََََُُٔوُ ؤًَُُْحِيَ ََْٔ
إذا كاف ا٤بنافقوف كا٤بنافقات بعضهم من بعض إذ كانوا طبيعة كاحدة ، نساءن كرجاالن كمصاّب 

نساءن كرجاالن كالية مشَبكة فكلٌّ منهم  )َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعٍض(مشَبكة 
خر كينصره كيتؤب أمره ُب جوٌو من اإلخاء كا٤بودة كالثقة ا٤بتبادلة ، فكلُّ من ا٤برأة كالٌرجل يسدًٌد اآل

ُ(دكر ُب إصبلح اجملتمع كتشملهما رٞبة هللا  فهم إخوةه ُب الٌدين ، كريب   )ُأْولَِئَك َسيَػْرَْحُُهْم اّللَّ
مور ا٢بياة كالسيما ُب الٌنصرة كقولو أىخو ٓبٍى تىًلٍدهي أيمُّ ى ، فبعضهم يتعاكف مع بعض ُب أغلب أ

َا اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوةٌ ﴿ : كالية نصرة كأخوة كمودة كتوافق كتعاكف كتراحم  َأْولَِياءُ ،  َُا٢بجرات/﴾ ِإٔمَّ
: )اٍلميٍؤًمني أىخيوي اٍلميٍؤًمًن   عن اإلماـ الصادؽ )ع(كالدفاع عن ا٢بق كا٢بقوؽ كإعبلء كلمة هللا ، 

اٍئًًر جىسىًدهً اً ٍاًحًد ًإٍف كىا١بٍىسىًد اٍلوى  ٍا ًمٍن ريكيحو كىأىٍركىٍاحي  ،ٍشتىكىى شىٍيءه ًمٍنوي كىجىدى أىٓبىى ذىًل ى ُب سى هيمى
ةو( ، أما ا٤بنافقوف كا٤بنافقات مع كحدة طبيعتهم ال يبلغوف أف يكونوا أكلياء ِٖٔ/ْٕالبحاركىٍاًحدى

ؾ كُب الشكوؾ ، كليسوا ٝباعة بعضهم لبعض ، كلكن يشبو بعضهم بعضان ُب ا٣بيلق كالسلو 
متماسكة قوية متضامنة كفيهم البخيل كا١بباف فبل ينصر بعضهم بعضان ببذؿ ا٤باؿ كالنفس ، 

يعًا َوقُػُلوبُػُهْم َشَّتَّ ﴿كعملهم التعاكف ِبلكبلـ كما ال يشق من األعماؿ كقولو  ﴾ حَتَْسبُػُهْم ْجَِ
لى أسرار الشخصية ا٤بؤمنة ذات الطبيعة ، كالتعبّب القرآ٘ب الدقيق يركز األضواء ع ُْا٢بشر/

يىٍاًف اٍلمىٍرصيويًص يىشيدُّ بػىٍعضيوي  عن النيب )ص(ا٤بتكافلة ا٤بَباٞبة ا٤بتضامنة  اٍلبػينػٍ : )اٍلميٍؤًمني لًٍلميٍؤًمًن كى
ةً )عن النيب )ص( بػىٍعضىان(  َهْوَف )أيَُْمُروَف اِبْلَمْعرُ  ُٕصٓا٤براغي( اٍلميٍؤًمنػيويفى كالنػ ٍفًس اٍلوىٍاًحدى وِؼ َويَػنػْ

ستقبحو الٌشرع كهنى عنو، ا: ما اْلُمنَمرِ ستحسنو الٌشرع كرٌغب فيو ، ا: ما اْلَمْعُروؼِ  َعْن اْلُمنَمِر(
كإبقامتهما ٙبقيق ا٣بّب للجميع كدفع الشر عن األمة ، كىذا ٰبتاج إٔب الوالية كالنصرة كالتضامن 

ان كاحدان كال تدخل بينها عوامل الفرقة كحيثما كالتواصي ِب٢بق كالتواصي ِبلصرب ، فتقف األمة صف
كجدت الفرقة بْب ا٤بؤمنْب فمعناه دخل بينهم الشيطاف كىو عنصر غريب كمرض خطّب ، فهم 

يؤدكهنا على  )َويُِقيُموَف الصَّبلَة(على عكس ا٤بنافقْب الذين أيمركف ِب٤بنكر كينهوف عن ا٤بعركؼ 
هللا تعأب فتتحقق هبا حكمتها كأثرىا ُب الشعور  الوجو األكمل كىي صلة مشرفة بينهم كبْب

)َويُػْؤُتوَف جتماعي ، كا٤بنافقوف إذا قاموا إٔب الصبلة قاموا كسأب يراؤكف الناس الفردم كالسلوؾ اال
الفريضة العملية الٍب تعطى ٤بستحقيها لوجو هللا تعأب كال يبخلوف هبا كىي الٍب تربط  الزََّكاَة(

سلمة ٤با بينهم من الوالية كالنصرة فتتكامل الوالية ماداين كركحيان، كدائمان تقرف ا٤بؤمنْب أبمتهم ا٤ب
 .بلـ دين ُحسن عبادة وُحسن معاملةأف اإلسإقامة الصبلة ِبلزكاة ُب القرآف داللة على 
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ُب كلًٌ صغّبةو ككبّبة  )َويُِطيُعوَف اّللََّ َوَرُسوَلُو( دين قوؿ وعم  دين شم  طاىر ومضموف راخر
ُب السرًٌ كالعبلنية ، فهم يتبعوف كال يبتدعوف ، فبل يكوف ٥بم ىول كأان غّب أمر هللا كرسولو كال ك 

يكوف ٥بم منهج إاٌل دين هللا كرسولو كبذل  يوحدكف هنجهم كىدفهم فبل تتفرؽ هبم السبل، 
ُ(كا٤بنافقوف فاسقوف خارجوف عن طاعة هللا كرسولو  أكلئ  يدخلهم هللا ُب  )ُأْولَِئَك َسيَػْرَْحُُهْم اّللَّ

رٞبتو ك٥بم حسن العاقبة كعظيم ا١بزاء على ٝبيل أعما٥بم كصفاء نفوسهم كيتعهدىم برٞبتو ُب 
الدنيا، كيثبتهم على الصراط ا٤بستقيم كتطمئن قلوهبم ، كُب اآلخرة ِب٤بغفرة كالٌرضواف كا١بٌنة كيقابل 

ال ٲبتنع  )َعزِيٌز( )ِإفَّ اّللََّ َعزِيٌز َحِميٌم(ىم ىذه الرٞبة نسيانو تعأب للمنافقْب من رٞبتو كلعنو إايٌ 
  .يضع األمور مواضعها )َحِميٌم(عليو شيء ك 

يتجهوف هبذه الوالية ا٤بشَبكة كىذه ا٢بماية كالٌرعاية ا٤بتبادلة  )بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعٍض(: رائدة 
ا٤بنكر كإعبلء كلمة هللا كٙبقيق الوصاية كا٤بتعاكنة كا٤بتوازنة إٔب ٙبقيق األمر ِب٤بعركؼ كالٌنهي عن 

َوَأَا ﴿بْب ا٤بؤمنْب ، كقبل ىذا كٌلو يقدموف النصائح الكافية أبساليب إعبلمية كاعية كمؤثرة كقولو 
َوذَكِّْر رَِإفَّ الذِّْكَرى ﴿، كيذٌكركف الٌنأس أبساليب شٌفافة كقولو  ٖٔاألعراؼ/﴾ َلُمْم َاِصٌح َأِميٌ 

 .ٓٓالذارايت/﴾ ِنيَ تَنَفُع اْلُمْؤمِ 
سَصً كِِ ـَنَّدضِ ػًٍَْٕ ٠ًٌَََِْخٌٕ ًَػًََ خَُِّوُ خُُْٔآِْنِنيَ ًَخُُْٔآِْنَدضِ ـَنَّدضٍ ظَفُُِْ ِْٖٓ ظَمْعِيَد خَْٕٗيَدَُ وَدًَُِِّٖ كِْيَد ًَََٕٓدًَِٖ ٤َِّْ﴿ - ٕٚ

 ﴾ِْٖٓ خَُِّوِ ؤًَْسَُُ ٌَُِيَ ىٌَُ خُْلٌَُِْ خُْؼَظُِْْ
ٔبٌنات  كعدىم كعد تكرٙب على إٲباهنم كعملهم الٌصاّب.( . اْلُمْؤِمِنَي َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاتٍ )َوَعَد اّللَُّ 

الٌنعيم الٍب يصعب كصفها لكما٥با كٝبا٥با ، كُب ذل  فليتسابق ا٤بتسابقوف ، ىذا ُب مقابلة قولو 
: البساتْب ا٤بلتفة  اجلنات،  ٖٔالتوبة/َر َجَهنََّم﴾ ﴿َوَعَد اّللَُّ اْلُمَناِرِقَي َواْلُمَناِرَقاِت َواْلُمفَّاَر اَ 

األشجار الٍب ٘بن كتظل ما ٙبتها كتغطيو كجرايف األهنار من ٙبت أشجارىا ٩با يزيد ٝبا٥با ، 
﴿َربل تَػْعَلُم نَػْفٌس َما ُأْخِفَي َْلُْم ِمْن قُػرَِّة كىي جٌنات إقامة دائمة كسعادة ِبقية لتكرٲبهم كإعزازىم 

: )مىٍن ِبىٍعى نػىٍفسىوي ًبغىٍّبً نىًعٍيًم ا١بٍىن ًة فػىقىٍد ٓت غرر المم، ُٕالسجدة/َجَزاًء مبَا َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾ َأْعُيٍ 
ٍا(  )َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ٓت البثْب فيها أبدان ال يزكؿ عنهم نعيمها كال ينقطع  )َخاِلِديَن ِريَها(ظىلىمىهى

ن اًت  كمنازؿ متكاملة َجنَّاِت َعْدٍف( ا١بماؿ كا١ببلؿ يطيب فيها العيش كٙبلو فيها ا٢بياة ُب جى
  .عىٍدفو حيث النعيم كالتكرٙب كاإلقامة كا٣بلود

إنٌو ًرٍضوىافه ًمٍن اَّللً  يغمر ىذه األركاح الصافية، كرضواف فرض هللا ال  )َوِرْضَواٌف ِمْن اّللَِّ َأْكبَػُر(
ٔب أكرب من نعيم ا١بنة كلها ألنو مبدأ ٝبيع السعادات كمنشأ يقدًٌره بشر ألف رضواانن يسّبان منو تعا

ٛباـ الكماالت ، كعلى قدر رضا هللا يكوف النعيم ، كٗبقدار الطاعة يكوف الرضا ، كٗبقدار العلم 
وز كل كذل  رضواف هللا الذم ىو الف )َذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم(كاإلٲباف تكوف الطاعة كالعبادة 

متياز ، كىو الٌنعيم كلُّ الٌنعيم فيغبطو عليو أىل ا١بٌنة ، فالرضواف ىو حقيقة كل فوز ا الفوز بدرجة
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زداد مقاـ الفوز حٌب يصل إٔب الفوز العظيم اكعلى قدر الرضواف تناؿ درجة الفوز ككلما زاد الرضا 
ن   عن النيب )ص( -ٔ: رائدة  .ِبلنعيم ا١بسما٘ب كالركحا٘ب الذم يفوؽ كصفو ِبلكلمات ٍاًت )جى

ا غىيػٍري ثىبلىثىًة الن ًبيًٌْبى  يًقْبى عىٍدفو دىار هللا ال ًٍب ٓبٍى تػىرىىىا عىٍْب كىٓبٍى ٚبىًٍطر عىلىى قػىٍلب بىشىر كىالى يىٍسكينهى كىالصًٌدًٌ
اء يػىقيويؿي هللاي طيويىبى ًلمىٍن دىخىلىً ( ﴿َوٓت َذِلَك رَػْليَػتَػَناَرْس ، كقولو ُُْ/ٔاألمثل كىالشُّهىدى

كعدىم كعدان  -ٕ .ُٔالصافات/﴿ِلِمْثِ  َىَذا رَػْليَػْعَمْ  اْلَعاِمُلوَف﴾ ،  ِٔا٤بطففْب/تَػَناِرُسوَف﴾ اْلمُ 
كمعُب  .ختبلؼ طبقاهتم ُب الفضل كيفان ككمان اشامبلن فيو ا٤بفاجآة كا٤بخٌبآة لكل كاحدو منهم على 

 .كعدىم أم أخربىم ِب٤بنافع قبل كقوعها
 ﴾اـَدىًِْ خٌُُْلَّدََ ًَخُُْٔنَدكِوِنيَ ًَخؿُِْظْ ػََِْْيِْْ ًََٓإًَْخىُْْ ـَيَنَُّْ ًَزِحَْٓ خَُِْٔٝريُ َّد ؤَُّّيَد خُنَّسُِِّ﴿ - ٖٚ
ستعمل استفراغ ا١بهد كالوسع كبذؿ الطاقة البلزمة ُب مواجهة العدك ، ا: من جلهاد ( ادْ اىِ )جَ 

أىم التسامح على الطٌعن فيو كالقوؿ النيب )ص( اللْب مع ا٤بنافقْب كثّبان فبلغ ا٢بلم غايتو ، بل جرٌ 
، كأيمره ربو أف يبدأ معهم خطة جديدة كيلحقهم ِبلكافرين على السواء ، كيكلفو )ُأُذف( أبنٌو 

جهاد ىؤالء كىؤالء جهادان عنيفان غليظان ال رٞبة فيو كال تسامح بل فيو الشدة كا٣بشونة كالٌرىبة 
نتهى العبلج ِبللْب فليكن العبلج ِبلشدة ، ا، فإذا  كالرعبة ، فإف للْب مواضعىو كللشدة مواضعها

كلكن ٓب يبْب النص نوع ا١بهاد ىل ىو ِبلسيف أك ِبللساف أك بطريق آخر ؟ كمعُب ىذا إف هللا 
: ٤با  يروىتعأب ترؾ ا٣بيار للنيب )ص( ُب نوع ا١بهاد الشديد ٗبا يراه من ا٢بكمة كا٤بصلحة ، 

ٯباىد بيده فإف ٓب يستطع فبلسانو فإف ٓب يستطع فبقلبو ،  نزلت اآلية أمر رسوؿ هللا )ص( أف
ٍافى  عن اإلماـ الصادؽ )ع( .فليلق بوجو مكفهر : )ًإف  رىسيويؿى هللًا )ص( ٓبٍى يػيقىاًٍتٍل مينىٍاًفقىان قىطي ًإ٭ب ىٍا كى

٦بمع البياف اف يػىتىآلىفيهيٍم( ، ألف ا٤بنافقْب ال يظهركف الكفر فبل يبيح قتلهم إذا كانوا يظهركف اإلٲب
كانت سبب توبة كثّب من ا٤بنافقْب كإسبلـ كثّب   وِبذه السياسة الميمة اْلادئة، َٓصٔ-ٓج

﴿ِإنػََّها َساَءْت ُمْستَػَقّرًا َوُمَقامًا﴾ كقولو )َوَمْأَواُىْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصُُي( من الكافرين 
د ةى ًبرً ٓت غرر المم .ٔٔالفرقاف/ ٍافى الٌرًٍفقي أى : )ًإٍخليًط الشًٌ ًإٍرًفٍق مىٍا كى  )ع(علي  اإلماـ عنفىٍق( ، كٍ ٍفقو ، كى

ٍافى ا٣بٍىٍرؽي )الغلظة( رًفٍػقىان ، ريٗب ى  ٍرقىان كى ٍافى الٌرًٍفقي خى ٍافى الد كىٍاءي دىٍاءى )ًإذىٍا كى ٍاءي دىكىٍاءن( ٍا كى شرح هنج الببلغة ، كىالد 
 .ٜٚ/صٙٔ
 ؤَْٕ ؤَؿْنَدىُْْ خَُِّوُ هَدٌُُخ ًََُوًَْ هَدٌُُخ ًََِِٔصَ خٌُُْلُِْ ًًََلًَُُخ زَؼًَْ بِِْٔٚٓيِْْ ًَىٌَُّٔخ زَِٔد َُْْ َّنَدٌُُخ ًََٓد َٗؤٌَُخ بَِّٙ َّمِِْلٌَُٕ زِدَُِّوِ َٓد﴿ - ٗٚ

 ﴾وُ ػٍََخزدً ؤَُِْٔدً كِِ خًَُُّْْٗد ًَخٓوَُِشِ ًََٓد َُيُْْ كِِ خََِْٕٞ ِْٖٓ ًَُِِ  ًَٙ َِٗٝرئًٌٍَََُُُوُ ِْٖٓ ك١َِِْوِ كَةِْٕ َّعٌُزٌُخ ٌَُّْٖ وَُْْخً َُيُْْ ًَبِْٕ َّعٌٌَََُّْخ ُّؼٍَِّزْيُْْ خَُِّ
 )َوَلَقْد قَاُلوا َكِلَمَة اْلُمْفِر(ٰبلف ا٤بنافقوف أهنم ما قالوا الذم بلغ  عنهم من كلمات مؤذية إلي  

الناس فبل ينبغي ذكرىا ، كإهنا كلمة سوء  ما ذكر سبحانو كلمة الكفر الٍب نطقوا هبا كيبل يقٌرىا
)وََكَفُروا بَػْعَد ُب النيب )ص( كالوحي كا٤بؤمنْب أطلقها ا٤بنافقوف حْب خبل بعضهم إٔب بعض 
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ىٌم  )َوَٕم وا مبَا ََلْ يَػَناُلوا(أظهركا الكفر بعد إظهار اإلسبلـ فلم يدخل اإلٲباف ُب قلوهبم  ِإْسبلِمِهْم(
لفت  ِبلنيب )ص( عند عودتو من تبوؾ كٓب يوفقوا لتحقيقو ككانوا ٟبسة عشر نفر من ا٤بنافقْب ِب

: أم كما كرىوا كما عابوا ُمواَوَما نَػقَ  )َوَما نَػَقُموا ِإالَّ َأْف َأْغَناُىْم اّللَُّ َوَرُسولُُو ِمْن َرْضِلِو(رجبلن 
ربكتو ، حيث كانوا على الرسوؿ كسبب نقمتهم عليو ، كمالو عندىم ذنب إاٌل أف هللا أغناىم ب

فقراء فصاركا أغنياء من غنائم ا٢برب كعطاء الرسوؿ )ص( كبسط عليهم ا٤باؿ كالٌرفاىية ، فجعلوا 
)الل ًئيمي : ٓت غرر الممموضع الشكر ٥بذه النعمة موضع الكفر فقابلوا اإلحساف ِبإلساءة كىكذا 

ارًًه تػىنىك رىٍت أىٍحوىاليوي(   إذىا أيٍعًطيى فػىٍوؽى ًمٍقدى
ُلوا نِْعَمَة اّللَِّ ُكْفرًا َوَأَحل وا قَػْوَمُهْم َداَر اْلبَػَوارِ ﴿كقولو  ، كىذه الصيغة تقاؿ حيث  ِٖإبراىيم/﴾ َبدَّ

فإف يتوبوا عن النفاؽ يكن  )َرِإْف يَػُتوبُوا َيُمْن َخُْيًا َْلُْم(ال ذنب ، ٍب دعاىم هللا تعأب إٔب التوبة 
بْػُهْم اّللَُّ َعَذااًب أَلِيمًا ٓت يعرضوا كيصركا على النفاؽ  يَػتَػَولَّْوا( )َوِإفْ رجوعهم كتوبتهم خّبان ٥بم  )يُػَعذِّ

نْػَيا َواآلِخَرِة( )َوَما ستدراج ، كُب اآلخرة ِبلنار كسخط ا١ببار ُب الدنيا ِبلقتل كاألسر أك ِبال الد 
عذاب كال من يشفع ٥بم فيخلصهم ليس ٥بم من ينقذىم من ال َْلُْم ٓت اأَلْرِض ِمْن َوِلٍّ َوال َنِصٍُي(

ىل توجد ُب عا٤بنا ا٤بعاصر دكلة مستعدة أف تعامل ا٤بنافقْب الذين  -ٔرائدة :  .يـو ا٢بساب
أظلم  نٌدعت من دٲبقراطية كحرية ؟ فمايسعوف إلسقاطها كما عاملها اإلسبلـ ُب حكمتو مهما 
اإلحساف يقطع  .(.)َوَما نَػَقُموا -ٕالذين يرموف اإلسبلـ أبنٌو دين القوة كاإلرىاب كا٣بشونة 

اللساف، كلكن أف تتوقع من الذم ٙبسن إليو أف يغدر ب  ، كالغدر من صفات اللئاـ ، إهنا 
 : )ميت ًقيٍ ٓت غرر الممت ًق شىر  ًمٍن أىٍحٌسٍنتى ًإلىٍيًو( ، اً : )عن اإلماـ علي )ع(نفسية خسيسة ساقطة، 

 .ا٣بٍىٍّبً( كىفىٍاًعلً  الش رًٌ 
دىُْْ ِْٖٓ ك١َِِْوِ زَىٌُِِخ زِوِ ًَظٌٌَََُّخ ًَِٓنْيُْْ َْٖٓ ػَدىًََ خَُِّوَ َُحِْٖ آظَدَٗد ِْٖٓ ك١َِِْوِ َُنًَََّّٝهََّٖ ًََُنٌٌَََُّٖٗ ِْٖٓ خَُّٝدُِمِنيَ ، كَََِّٔد آظَ﴿ ٙٚ - ٘ٚ

 ﴾ًَىُْْ ُٓؼ٠ٌَُُِْٕ
لئن أعطاان هللا من فضلو ككسع  ْضِلِو()َلِئْن آاَتَا ِمْن رَ كمن ا٤بنافقْب من أعطى  عهده ا٤بوثق 

لنصدقن على الفقراء كا٤بساكْب كلنعملن بعمل  )لََنصَّدََّقنَّ َولََنُموَننَّ ِمْن الصَّالَِِي(علينا ُب الرزؽ 
)ِبَُِلوا ِبِو فلما رزقهم هللا كأغناىم من فضلو  )رَػَلمَّا آاَتُىْم ِمْن َرْضِلِو(-ٙٚ .أىل ا٣بّب كالصبلح

ٖبلوا ِبإلنفاؽ كنقضوا العهد كتنٌكركا للوعد كمنعوا حٌق هللا كأعرضوا عن  لَّوا َوُىْم ُمْعِرُضوَف(َوتَػوَ 
: )الى ٓت غرر المم، ُٖٗ/ِٕالبحار : )الى ًدٍينى ًلمىٍن الى عىٍهدى لىوي( عن النيب )ص(طاعة هللا كرسولو ، 

 ٖٕ-ٕٕؿ ُب اآليتْب أنظر سبب الٌنزك  .تىًثقىن  ًبعىٍهًد مىٍن الى ًدٍينى لىوي(
ٍِزٌَُٕ ، ؤََُْْ َّؼٌَُِْٔخ ؤََّٕ خَُِّوَ كَإَػْوَسَيُْْ ِٗلَدهدً كِِ هٌُُِزِيِْْ بََُِ ٌَِّّْ َِّْوٌََْٗوُ زَِٔد ؤَوَِْلٌُخ خَُِّوَ َٓد ًَػًًَُهُ ًَزَِٔد ًَدٌُٗخ ٌَّْ﴿ ٛٚ - ٚٚ

 ﴾ـٌُُْذَِّؼَُِْْ َُِّٔىُْْ ًََٗفٌَْخىُْْ ًَؤََّٕ خَُِّوَ ػََُّّٚ خُْ
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أم تبعهم الٌنفاؽ ُب الطٌريق الذم ركبوه مطركدين )رََأْعَقبَػُهْم( جعل هللا عاقبتهم كعقوبتهم معنوية 
)مبَا من رٞبة هللا فرسخ النفاؽ ُب قلوهبم إٔب يـو لقاء هللا إٔب يـو موهتم كىم ٧بركموف من التوبة ! 

)َومبَا َكانُوا ؿ لنفاقهم نقضهم للعهد ك٨بالفتهم للوعد ىذا ىو السبب األكٌ  َأْخَلُفوا اّللََّ َما َوَعُدوُه(
كىذا ىو السبب الثا٘ب لنفاقهم كذهبم ُب دعول اإلٲباف كٮبا السبب إٔب سوء عاقبتهم  َيْمِذبُوَف(

 إثنْب الكبلـ ا٣بفي بْبوالنجوى للتوبيخ ،  االستفهاـ )َأَلَْ يَػْعَلُموا َأفَّ اّللََّ يَػْعَلُم ِسرَُّىْم َوَّمَْواُىْم(
أك أكثر ، أٓب يعلم ىؤالء ا٤بنافقوف أف هللا يعلم أسرار أنفسهم كخفااي أحوا٥بم كيعلم ٪بواىم كما 

ـُ اْلغُُيوِب(ٰبدثوف بو نبيهم كما يتحٌدثوف بو بينهم من الطٌعن ُب دين هللا  ال ٱبفى  )َوَأفَّ اّللََّ َعبلَّ
نزلت ٓت ثعلبة بن  (ٛٚ-٘ٚصة )القعليو شيء ٩با غاب عن األ٠باع كاألبصار كا٢بواس؟ 

كىو صحايب فقّب يصلي ُب ا٤بسجد: قاؿ لرسوؿ هللا )ص( أدع هللا أف يرزقِب  حاطب األنصاري
ًثٍّبو الى تيًطيػٍقيوي  يػٍره ًمٍن كى )أك( قىًلٍيله يىٍكًفٍي ْْٔ/ّتفسّب النور (ماالن كثّبان فقاؿ لو )قىًلٍيله تػيؤىدًٌٍم شيٍكرىهي خى

ًثٍّبو  يػٍره ًمٍن كى يػيٍلًهٍي( ، كصار يلح عليو كأقسم ثعلبة لئن رزقو هللا ليعطْبى  لكل ذم حق حق و  خى
شتغل بذل  فلم اٚبذ غنمان فتكاثرت بسرعة فلما كثر مالو تباعد من ا٤بدينة فافدعا النيب )ص( ف

 متنع عن أداء الزكاة، كقاؿ ما ىذه إاٌل أخت ا١بزية ! فقاؿ النيب )ص(اٰبضر ا١بمعة كا١بماعة ك 
ـى كىصىل ى كىزىعىمى  عن النيب )ص(،  رنزلت اآلَيتاي كيح ثعلبة  : )أىٍربىعه ًمٍن عىبلىمىٍاًت اٍلمينىٍاًفًق )كىًإٍف صىٍا

ٍافى أىن وي ميٍسًلمه( ًإذىا حىد ثى كىذ بى كىًإذىاٍ كىعىدى أىٍخلىٍف كًإذىاٍ عىٍاىىدى غىدىرى كىًإذىاٍ خىٍاصىمى فىجىرى )كىًإذىاٍ أي  نى خى  ((ٛبًي
ُـّ األىٍخبلىًؽ(وعن اإلماـ اْلادي )ع(، ُٕٔ/ِٕالبحار ُب اآلية  :رائدة .ُٗٗ/ِٕالبحار: )اٍلبيٍخلي أىذى

عن النيب داللة أف خيلف الوعد ككذب ا٢بديث من أسباب الٌنفاؽ كعبلماتو ُب قلب اإلنساف ، 
ٍاهي اٍلميٍؤًمنى ُبٍ كىٍجًهًو كىًإٍغتىاٍبىوي مً )ص( ًة(: )مىٍن مىدىحى أىخى ٍا ًمنى اٍلًعٍصمى نػىهيمى  ٍن كىرىاٍئًًو فػىقىٍد ًإنٍػقىطىعى مىٍا بػىيػٍ
نزلت اآلية ُب خصوص الٌسبب كلكن أيريد ٥با عمـو ا٤بعُب ، ليشمل كل من  .ِْٗ/ٕٓالبحار

ُهْم ِإَذا ْلَُ ﴿أخلف عهده كعقده ككعده كقولو  ْم َوِإَذا َأَذقْػَنا النَّاَس َرْْحًَة ِمْن بَػْعِد َضرَّاَء َمسَّتػْ
 .ُِيونس/﴾ َمْمٌر ٓت آََيتَِنا

 ﴾ىًََُُٕ ِٓنْيُْْ َٔىَُِ خَُِّوُ ِٓنْيُْْ ًََُيُْْ ػٍََخذٌ ؤٌَُِْْخٍََُِّّٖ ًََُِِّّْٕٔ خ٥ٌَُُِّّْٔػِنيَ ِْٖٓ خُُْٔآِْنِنيَ كِِ خًََُّٝهَدضِ ًَخٍََُِّّٖ ٙ َّفًًَُِٕ بَِّٙ ـُيًَْىُْْ كََْْٕ﴿ - ٜٚ
أم يطعنوف كيستهزئوف كيعيبوف ا٤بتطوعْب ا٤بتربعْب من ا٤بؤمنْب  ِذيَن يَػْلِمُزوفَ الَّ : التربٌع ، التطّوع 

كيعطوف الشيء الكثّب كيصفونو ِبلرايء كيقولوف ٥بم إٌف هللا لغِب عن صدقة  األغنياء ُب صدقاهتم
ُهْم( )َوالَِّذيَن ال ٖمَُِدوَف ِإالَّ ُجْهَدُىْم رَػَيْسَخُروفَ ىؤالء! كىذه من صفات ا٤بنافقْب  كيعيبوف  ِمنػْ

ديكفى من ا٤باؿ ليتصٌدقوا بو  أم إاٌل طاقتهم فيتصدقوف ِبلقليل )ِإالَّ ُجْهَدُىْم( الفقراء ال ًذينى ال ٯبًى
ُهْم(فيهزؤكف منهم  جازاىم على سخريتهم فكانت عقوبتهم على قدر جنايتهم  )َسِخَر اّللَُّ ِمنػْ

:  ُسئ  النيب )ص(:  رائدةجزاء ٤بزىم كسخريتهم  ِليٌم()َوَْلُْم َعَذاٌب أَ ككاف ا١بزاء من نفس العمل 
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) قىًة أىٍفضىلي ؟ قىاؿى )ص( جيٍهدي اٍلميًقلًٌ : )ًإف  هللاى تػىعىٍأبى  عن اإلماـ الرضا )ع(، ُّّ/ٔاألمثل)أىمُّ الص دى
ٍازًٍيًهمي جىزىٍاءى السٍُّخرًيىًة كىجىزىٍاءى اإًلٍسًتٍهزىٍاًء كىالى ٲبىٍكيري كىالى ٱبيىٍادًٍع كىلىًكن وي تػىعىٍأبى ٯبيى  ئي الى يىٍسخىري كىالى يىٍستػىٍهزً 
، كقولو ٓٔٓ/ُنور الثقلْبتعأب عما يقوؿ الظا٤بوف عٌلوان كبّبان،  ،ْْٗ/ّالنوركىجىزىٍاءى اٍلمىٍكًر كىا٣بٍىًديٍػعىًة(

انيوا يػىٍعمىليوفى )  لعمل(.)كالعقوبة من جنس ا ُْٕاألعراؼ/( ىىٍل ٯبيٍزىٍكفى ًإال  مىا كى
يَ زِإََّٗيُْْ ًَلًَُُخ زِدَُِّوِ ًٌَََُُِٔوِ ًَخَُِّوُ ٙ َّيًُِْ خُْوٌََّْ خْٔعَـْلُِْ َُيُْْ ؤًَْ ٙ ظَْٕعَـْلُِْ َُيُْْ بِْٕ ظَْٕعَـْلُِْ َُيُْْ َٔسْؼِنيَ ََُّٓشً كََِْٖ َّـْلَُِ خَُِّوُ َُيُْْ ٌَُِ﴿ - ٓٛ

 ﴾خُْلَدِٔوِنيَ
أستغفرت ٥بؤالء ا٤بنافقْب أـ ٓب تستغفر ٥بم فلن يغفر هللا ٥بم ألنٌو ال  أمر كمعناه ا٣برب ، أم سواء

مهما أكثرت من اإلستغفار )ِإْف َتْستَػْغِفْر َْلُْم َسْبِعَي َمرًَّة رَػَلْن يَػْغِفَر اّللَُّ َْلُْم( سبيل ٥بم إٔب الٌتوبة 
للتكثّب كا٤ببالغة ال للعدد كقولو ٥بم كِبلغت فيو فلن يغفر هللا ٥بم أبدان، كالسبعوف جارو ٦برل ا٤بثل 

ُ َْلُمْ ﴿ ـْ ََلْ َتْستَػْغِفْر َْلُْم َلْن يَػْغِفَر اّللَّ ، ٓب تذكر اآلية عددان ٔا٤بنافقوف/﴾َسَواٌء َعَلْيِهْم َأْستَػْغَفْرَت َْلُْم َأ
 كرسولو كفران شنيعان عدـ ا٤بغفرة ٥بم بسبب كفرىم ِب )َذِلَك َِبَنػَُّهْم َكَفُروا اِبّللَِّ َوَرُسوِلِو(معينان 

)َواّللَُّ ال يَػْهِدي اْلَقْوـَ ستغفار مع الكفرحيث أظهركا اإلٲباف كأبطنوا الكفر كال ينفع اال
ال يوفق لئلٲباف ا٣بارجْب عن اإلٲباف كال يهديهم إٔب سبيل سعادة الدنيا كاآلخرة ألهٌنا اْلَفاِسِقَي(

-ٔ:رائدة.ٕٔالتوبة/﴾ُمَناِرِقَي ُىْم اْلَفاِسُقوفَ ِإفَّ الْ ﴿فسدت قلوهبم فلم يعد يرجى ٥با صبلح
القلب البشرم حْب يصل إٔب حدٌو معٌْب من الفساد ال يصلح، كالضبلؿ حْب ينتهي إٔب أحدو 

 ىتداء، كهللا أعلم ِبلقلوب.معٌْب ال يرجى بعده اال
ٌخ ؤَْٕ ُّفَدىًًُِخ زِإٌََْٓخُِيِْْ ًَؤَٗلُِٕيِْْ كِِ َٔسَِِْ خَُِّوِ ًَهَدٌُُخ ٙ ظَنلًُُِخ كَُِقَ خُُْٔىََِّلٌَُٕ زَِٔوْؼًَِىِْْ وِٚفَ ٌٍََُِٔ خَُِّوِ ًًََُِىُ﴿ - ٔٛ

 ﴾كِِ خُْمَُِّ هَُْ َٗدَُ ـَيَنََّْ ؤًََُّ٘ لَُّخً ٌَُْ ًَدٌُٗخ َّلْوَيٌَُٕ
عن رسوؿ هللا بتهجوا مع الذين ٚبلفوا االذين ٚبٌلفوا عن ا١بهاد كىم ا٤بنافقوف ك  )َررَِح اْلُمَخلَُّفوَف(

ُب غزكة تبوؾ بقعودىم عن الغزك كبقوا مع القاعدين أصحاب األعذار ، ٨بالفة ألمر النيب )ص( 
حْب سار كىم ٚبٌلفوا كبقوا بعده فأصبحوا ىم ا٤بَبككوف كا٤برفوضوف ال التاركوف كال الرافضوف كال 

()وََكرُِىوا َأْف ُٖمَاِىُدوا َبَِْمَواْلِِْم َوأَنُفِسهِ اَبموف  ككرىوا ا٣بركج إٔب ا١بهاد إيثاران  ْم ٓت َسِبيِ  اّللَِّ
)َوقَاُلوا ال تَنِفُروا ٓت للراحة كخوؼ التضحية ِبألمواؿ كاألنفس ٤با ُب قلوهبم من الكفر كالنفاؽ 

ال ٚبرجوا إٔب ا١بهاد ُب كقت  )ال تَنِفُروا ٓت اْلَرِّ(قاؿ بعضهم لبعض كقالوا للٌناس عاٌمة  اْلَرِّ(
٢برًٌ الشديد ، كىي مقولة اإلنساف ا٤بسَبخي الٌناعم الذم قولو أكثر من فعلو ، فقد ٝبعوا ثبلث ا

خصاؿ سيئة : الفرح ِبلقعود ، ككراىية ا١بهاد كهني اآلخرين عن ا١بهاد فقاؿ هللا تعأب ردان عليهم 
عن ا١بهاد أشد حران ٩با ٙبذركف  انر جهنم الٍب تصّبكف إليها بتثاقلكم )ُقْ  َاُر َجَهنََّم َأَشد  َحّرًا(

من حرًٌ الصيف ، كإٌف حٌر الصيف يزكؿ كحرُّ جهنم ال يفَب ، كمن فٌر من ا٢بر فهو من الٌسيف 
لو كانوا يفهموف  )َلْو َكانُوا يَػْفَقُهوَف(أفر ، فما لكم ال ٙبذركف انر جهنم ؟ كىي أكٔب أبف تتقوىا 
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: )لىٍن يػىٍنجيوى ًمنى ٓت غرر الممليتقوا بو حٌر جهٌنم ، كيعقلوف ٣برجوا مع رسوؿ هللا )ص( ُب ا٢بر 
ٍا( لىهى : كالتعبّب القرآ٘ب يلقي ظٌل إٮبا٥بم كما لو كانوا متاعان ٱبٌلف أك رائدة  .الن ٍاًر إىال  الت ٍارًؾي عىمى

ٯبب أف شيء ال قيمة لو فيَبؾ كيهمل !! فرحوا ِبلسبلمة كالرٌاحة كحسبوا أهٌنما الغاية ا٤بهمة الٍب 
 ٰبرص عليها الٌرجاؿ، إهٌنم يفٌضلوف السبلمة الذليلة ا٤بؤقتة على ا٤بتاعب العزيزة الشريفة !

 ﴾ك١ََِْْْمٌٌَُخ هًَِِْٚ ًََُْْسٌٌُْخ ًَؽِريخً ـََّخءً زَِٔد ًَدٌُٗخ ٌَِّْٕسٌَُٕ﴿ - ٕٛ
بكوف كثّبان األمر ِبلضح  كالبكاء معناه اإلخبار أم فسيضحكوف قليبلن ُب القريب العاجل كسي

، إٌف ا٤بنافقْب كإف فرحوا بقعودىم عن ا١بهاد فإف ىذا الفرح مؤٌقت ، كتفرح أشكا٥بم كٙبزف 
، كالعذاب ىو العذاب  ُٕا١بن/﴾ َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْمُو َعَذااًب َصَعداً ﴿قلوهبم كقولو 

زم كالذؿ ُب الدنيا كىم ُب االخرة أذؿُّ النفسي، كىذا ليس بشيء ِبلنسبة إٔب ما سيلقونو من ا٣ب
تكوف العقوبة على قدر ا١بناية ، جزاءن ٥بم على سوء أعما٥بم  )َجَزاًء مبَا َكانُوا َيْمِسُبوَف( .كأخزل

ًثيػٍرىان  عن النيب )ص(رائدة : كخبث نفوسهم ،  تيٍم كى يػٍ نور (: )لىٍو تػىٍعلىميويفى مىا أىٍعلىمي لىضىًحٍكتيٍم قىًلٍيبلن كىلىبىكى
( وعنو )ص(، ِْٗ/ِالثقلْب ًٍيتي اٍلقىٍلبى ثٍػرىةي الض ًحً  فىًإن وي ٲبي عن اإلماـ علي ، ٗٓصٕٔالبحار: )ًإاي ٍؾى كىكى
ٍا فىًإٍغتىًنميوياٍ الدُّعىٍاءى( )ع( ٍاءي اٍلعييػيويًف كىخىٍشيىةي اٍلقيليويًب ًمٍن رىٍٞبىًة هللًا فىًإذىاٍ كىجىٍدٛبييويىى  .ّّٔ/ّٗالبحار: )بيكى
ُْْ كَةِْٕ ََـَؼَيَ خَُِّوُ بََُِ ٤َدجِلَصٍ ِٓنْيُْْ كَدْٔعَإٌٌَُْٗىَ ُِِْىًُُُؾِ كَوَُْ َُْٖ ظَىُُْـٌُخ َٓؼِِ ؤَزًَخً ًََُْٖ ظُوَ﴿ - ٖٛ دظٌُِِخ َٓؼِِ ػًًَُّخً بٌَِّٗ

 ﴾٠ََِْعُْْ زِدُْوُؼٌُيِ ؤًٍَََّ ََُّٓشٍ كَدهْؼًًُُخ َٓغَ خُْىَدُِلِنيَ
ٌمد من غزكة تبوؾ إٔب ا٤بدينة كفيها طائفة من ا٤بنافقْب الذين ٚبٌلفوا بغّب عذر فإف رٌدؾ هللا اي ٧ب

لن ٚبرجوا  )رَػُقْ  َلْن ََّتُْرُجوا َمِعي أََبدًا(طلبوا ا٣بركج مع  لغزكة أخرل  )رَاْسَتْأَذنُوَؾ ِلْلُخُروِج(
لى النفوس ٢برماهنم من معي للجهاد أبدان كىذه ا٤بقاطعة كالعزؿ من أشد العقوِبت ا٤بعنوية كقعان ع

كىو خرب معناه النهي للمبالغة  )َوَلْن تُػَقاتُِلوا َمِعي َعُدّوًا(جتماعيان اصحبة الٌنيب )ص( ٗبعُب عز٥بم 
: لن تقاتلوا مع ا٤بؤمنْب ُب صف كاحد ، كلن تنالوا  واملعىنجارو ٦برل الذـ ٥بم إلظهار نفاقهم ، 

إٌنكم فٌضلتم القعود على ا١بهاد  ِضيُتْم اِبْلُقُعوِد َأوََّؿ َمرٍَّة()ِإنَُّمْم رَ شرؼ القتاؿ معي ألعداء هللا 
فأقعدكا مع  )رَاقْػُعُدوا َمَع اْْلَاِلِفَي(معي ُب سبيل هللا ُب ساعة العسرة أكؿ مرة ُب غزكة تبوؾ 

سبحانو ٗبا  من النساء كالصبياف كالشيوخ كا٤برضى ، كهبذا ألزمهم ،ا٤بتخلفْب عن ا١بهاد بعذر
ختاركا ألهٌنم فٌضلوا القعود مع اختاركا ألنفسهم ا٥بواف يدعهم هللا كما ازموا بو أنفسهم ، ال

دلت اآلية على أف الرجل إذا  -ٔ:  رائدة .ا٤بتخٌلفْب من غّب عذر ك)اٍلمىٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي(
كيكوف على ظهر لو من بعض متعلقيو مكر كخداع ككيد ، فإنو ٯبب عليو أف يقطع العبلقة معو 

ُهْم(قاؿ  -ٕ .حذر من لقائو كٓب يقل رجع  إليهم ، ألٌف بعض الذين ٚبٌلفوا  )ِإىَل طَائَِفٍة ِمنػْ
 ندموا كاتبوا إٔب هللا توبة نصوحان 
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 ﴾وِ ًََٓدظٌُخ ًَىُْْ كَدِٔوًٌََُٕٙ ظََُِّٝ ػَََِ ؤَلًٍَ ِٓنْيُْْ َٓدضَ ؤَزًَخً ًَٙ ظَوُْْ ػَََِ هَسُِْهِ بَِّٗيُْْ ًَلًَُُخ زِدَُِّوِ ًٌَََُُِٔ﴿ - ٗٛ
ال تصلًٌ اي دمحم كال يصٌلي أحده غّبؾ على أحدو من ا٤بنافقْب إذا مات ، ألف صبلت  رٞبة كىم 

)َوال تَػُقْم ليسوا أىبلن للرٞبة كىذه خطوة لطردىم من اجملتمع اإلسبلمي كىو هني للمسلمْب ٝبيعان 
ستغفار كالدعاء لو كما تقـو ِبلصبلة على زايرتو كاالال تقف على قربه لدفنو أك ل َعَلى قَػْبِِه(

ألهنم كانوا ُب حياهتم منافقْب يظهركف اإلٲباف  )ِإنػَُّهْم َكَفُروا اِبّللَِّ َوَرُسوِلِو(ا٤بؤمنْب قبل دفنهم 
كماتوا كىم على نفاقهم  )َوَماُتوا َوُىْم رَاِسُقوَف(كٱبفوف الكفر فبل معُب لتكرٲبهم أبية كرامة 

  .ف من اإلسبلـ متمردكف ُب العصيافخارجو 
عن الصبلة على ا٤بؤمن ا٤بيت لئلستغفار لو كتسهيل حسابو كرفع عنو كحشة القرب  -ٔ: رائدة

: )ًإٍستػىٍغًفريكيٍا ألىًخٍيكيٍم  وعنو )ص(، ُِِّْكنز العماؿ خرب: )مىٍن مىٍاتى فػىقىٍد قىٍامىٍت ًقيىامىتيوي(النيب )ص(
(اً كى )ا٤بؤمن عند الصبلة عليو(  تشّب اآلية إٔب أٌف النيب  -ٕ .ٍسأىليويٍا لىوي التػ ٍثًبٍيتى فىًإن وي اآلفى ييٍسأىؿي

)ص( كاف يصٌلي على موتى ا٤بسلمْب كيقـو على قبورىم للدعاء كاإلستغفار كالزايرة كالٌَبحم 
كيٍم كىٍسطى قػىٍوـو صىٍا٢بًًٍْبى فىإً اً : ) عن النيب )ص( -ٖعليهم  ا ٍدًفنػيويٍا مىٍواتٍى ف  اٍلمىيًٌتى يػىتىأىذ ل ًٔبىٍاًر السُّوًء كىمى

: األرض ا٤بقٌدسة ال تقٌدس أحدان كإ٭ٌبا ويروى .ُِّْٕكنز العماؿ خربيػىتىأىذ ل ا٢بٍىيُّ ًٔبىاًر السُّوًء(
 .يقٌدس ا٤برء عملو الصاّب

 ﴾ُّؼٍَِّزَيُْْ زِيَد كِِ خًَُُّْْٗد ًَظَّْىَنَ ؤَٗلُُٕيُْْ ًَىُْْ ًَدكًَُُِٕ ًَٙ ظُؼْفِسْيَ ؤٌََْٓخُُيُْْ ًَؤًَْٙيُىُْْ بََِّٗٔد ًُُُِّّ خَُِّوُ ؤَْٕ﴿ - ٘ٛ
ستخفاؼ ِبلنعم الٍب ا: ٙبقّب للمنافقْب ك املعىن  .ا٣بطاب للٌنيب كا٤براد بو األٌمة ٘٘التوبة/تقٌدـ ُب 

ؤالء ا٤بنافقْب أنعمها هللا عليهم من األمواؿ كاألكالد كإف كثرت فإهٌنا ليست منحة ك٧ببة من هللا ٥ب
! ٓب تكن مبعث سعادة كرضى ٥بم ُب دنياىم كما يبدك ذل  من ظاىر ا٢باؿ ، لكنها ُب ا٢بقيقة 

ختبار كمثار قلق كإزعاج متصل ٥بم ُب الدنيا كاآلخرة ، أموا٥بم تصرؼ غالبان ُب اك  امتحاف
ات ٫برافواع االا٤بعاصي كنشر الفساد كالظلم بْب الناس ، كأكالدىم ُب طريقهم سائركف كُب أن

َا ٥بم كقولو  متحافاألخبلقية ٩بتحنوف كىو من أسباب الببلء كاال ﴿َوال َٗمَْسََبَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأٔمَّ
َا ُٔمِْلي َْلُْم لِيَػْزَداُدوا ِإِْثًا َوَْلُْم َعَذاٌب ُمِهٌي﴾  ٌر ألَنْػُفِسِهْم ِإٔمَّ ، كىذا  ُٖٕآؿ عمراف/ُٔمِْلي َْلُْم َخيػْ

كليس قيمتو ٗبا ٲبلكو ، كليست سعادة  ،ُٖهنج الببلغة حكم ًقيمىةي كيلًٌ ًاٍمرًئو مىا ٰبيًٍسنيوي(يثبت أف )
ا٤برء بكثرة ا٤باؿ كا١بماؿ كحسن ا٢باؿ كإ٭با سعادتو ٗبقدار ما ٰبسن لنفسو كلؤلمتو كلآلخرين 

ا ٓب ينفع فإنٌو كيرضي ربٌو ، ككلما كثر نفعو كثرت سعادتو كما قيمة ا٤برء من دكف أف ينفع ؟ كإذ
نْػَيا(سوؼ يضر  بَػُهْم ِِبَا ٓت الد  َا يُرِيُد اّللَُّ َأْف يُػَعذِّ ال يريد هبم ا٣بّب إ٭با يريد أف يشغلهم  )ِإٔمَّ

 ، ُِٖاألعراؼ/﴾ َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَػْعَلُموفَ ﴿كيعذهبم هبا ُب الدنيا ِب٤بصائب كالنكبات 
كٚبرج أركاحهم بصعوبة كحسرة كىي ملوثة ِبلكفر كال ينظركف  ُىْم َكاِرُروَف()َوتَػْزَىَق أَنُفُسُهْم وَ 

إٔب عواقب األمور كال يتدبركف ُب فلسفة ا٢بياة ، كمنشغلْب ِب٤بهم من األمواؿ كاألكالد عما ىو 
ٌم(  -ٔ: دة رائ .أىم من العلـو كا٤بعارؼ كاألخبلؽ السامية ك )مىٍن ًإٍشتػىغىلى ًِبٍلميًهٍم ضىي عى األىىى
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الذين يظٌنوف أف حقيقة سعادة اإلنساف ىي الثركة كاألكالد فإذا  )َوال تُػْعِجْبَك َأْمَواُْلُْم َوَأْوالُدُىْم(
ملكها اإلنساف فقد ٛبت سعادتو ، كلكن حقيقة األمر ليس قيمة اإلنساف ٗبا ٲبلكو كإ٭ٌبا ٗبا 

كقولو ُب اآلية الٍب قبلها  َوُىْم َكاِرُروَف()َوتَػْزَىَق أَنُفُسُهْم قولو  -ٕ .ٰبسنو من صاّب األعماؿ
إشارة إٔب أٌف الكفر كالفسق من كادو كاحد كأٌف الكافر فاسق كالفاسق   )َوَماُتوا َوُىْم رَاِسُقوَف(

  .كافر ، إذ الفسق ىو ا٣بركج عن طاعة هللا ، كالكفر معاداة منهج هللا
دَُِّوِ ًَـَدىًًُِخ َٓغَ ٌََُُِٔوِ خْٔعَإٌََْٗيَ ؤًٌُُُْخ خ٥ٌٍَُِّْ ِٓنْيُْْ ًَهَدٌُُخ ٌَََْٗد ٌَُْٖٗ َٓغَ خُْوَدػًَِِّٖ ًَبٌَِخ ؤَُُِّٗطْ ٌََُٔشٌ ؤَْٕ آِٓنٌُخ زِ﴿ ٚٛ - ٙٛ

 ﴾٠ٌََُخ زِإَْٕ ٌٌٌَُُّٗخ َٓغَ خُْىٌََخُِقِ ٤ًَُسِغَ ػَََِ هٌُُِزِيِْْ كَيُْْ ٙ َّلْوَيٌَُٕ، 
 َوَجاِىُدوا اِبّللَِّ  آِمُنوا )َأفْ  القرآف من سورة أية أنزلت كإذا ، ا٤بنافقْب عن كتبحث للتفخيم سورة تنكّب
 الدين كإعزاز ا٢بقوؽ كإعادة ا٢بق لنصرة الرسوؿ مع كجاىدكا بصدؽ ِب آمنوا أبف َرُسوِلِو( َمعَ 

ُهْم( الطَّْوؿِ  ُأْوُلوا )اْسَتْأَذَنكَ  هُ  الطَّْوؿِ  )ُأْوُلوا ا١بهاد عن التخلف ُب ستأذن ا ِمنػْ  الغُب أصحاب ْم(ِمنػْ
 مقٌدسة حقوقان  ألنفسهم يركف حيث منهم البدنية كالقدرة اإلجتماعي كا١باه كالسيادة كالَبؼ كالثركة
 قىاليوا اْلَقاِعِديَن( َمعَ  َنُمنْ  َذْراَ  )َوقَاُلوا الرأ٠بالية الطبقة عصران ُب ٥بم كيقاؿ الفقراء على هبا ٲبتازكف
رضوا  اْْلََواِلِف( َمعَ  َيُمونُوا َبَِفْ  )َرُضوا ا٤بعذكرين من للجهاد ٱبرجوا ٓب الذين مع نكن دعنا أم ذىٍرانى 
كا٤برضى كالعجزة الذين ٚبٌلفوا ُب البيوت كعذرىم  مع النساء كالصبياف)اْْلََواِلِف(  يكونوا مىعى  أبف

عذكرين ألعما٥بم كذـ لتصرفاهتم أبف يرضوا ألنفسهم أف يتساكل ا٤ب الشرع من ا١بهاد، كىذا تقبيح
فيو السبلمة  داـ مع غّب ا٤بعذكرين دكف أف يستشعركا ما ُب ىذا القعود الذليل من صغار كىواف ما

ختم على قلوهبم إلحاطة الكفر هبا كطبع اإلعجاب أبنفسهم كالزىو  قُػُلوِِبِْم( َعَلى )َوطُِبعَ  !
ما  يعقلوف كال يفهموف ال ُهوَف(يَػْفقَ  ال )رَػُهمْ مغلقان قاسيان  كالغركر ، كالقلب الذم ٱبتم عليو يكوف

 )رَػُهمْ  -ٔ: رائدة  .ُب ا١بهاد من قوة ككرامة كسعادة كما ُب التخلف من ضعف كمهانة كضبلؿ
 اّللَِّ  ِعْندَ  َأْكَرَمُممْ  ﴿ِإفَّ  جتماعيةا فوارؽ كال هللا دين قتصادية ُباطبقات مالية ك  إنو ال يَػْفَقُهوَف( ال

 ، كالفقر كالشكل كالغُب ا١بنس إٔب النظر دكف البشر بْب سبلـ يساكم، كاإلُّا٢بجرات/أَتْػَقاُكْم﴾ 
تقسيم  يرفض كاإلسبلـ ، أعمالكم كحيسن قلوبكم إٔب ينظر كلكن أشكالكم إٔب ينظر ال هللا إفٌ 

الطبقات من الفقراء كاألغنياء كلكن يساكم بْب ا١بميع ُب اإلنسانية كالكرامة  الناس على أساس
ربو كينفع الٌناس كيستقيم ُب حياتو كال يعتدم على  ت، كاألفضل الذم ييرضيُب ا٢بقوؽ كالواجبا

 إف للذٌؿ ضريبة كما أٌف للكرامة ضريبة ، كإف ضريبة الذٌؿ فادحة كما أٌف ضريبة -ٕ .أحد
ٍوفػيهيٍم ًمنى الذُّؿًٌ أىٍكقػىعىهيٍم ُبٍ الذُّؿًٌ ، كسىٍاعىةي  االستقامةالكرامة الصرب على  ذيؿٌو الى تػيعىٍاًدؿي  ، كالن ٍاسي خى

مىٍن شىر هي  كخٌص  قُػُلوِِبِْم( َعَلى )َوطُِبعَ  -ٖكىمىٍكريهي!  اٍلعيٍمرى كيل وي ، كىمىٍن ىانىٍت عىلىٍيًو كىرىٍامىتيوي فىبل أتى
القلب ِبلطبع أم ِب٣بتم ألنٌو مركز ا٢بواس ك٧بٌل اإلحساس كيقاس على ىذا طبع اإلنساف 

 ٌدىر(سىٍاعىةي ذيؿٌو الى تىًفٍي ًبًعزًٌ الٍ )ٓت غرر المم:  .عتاد عليهاالٍب كتقاليده ا كطبيعتو كعاداتو
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 ﴾حِيَ ىُْْ خُُْٔلِِْمٌٌََُُِْٕٖ خٌٍَُُُُّٔ ًَخٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ َٓؼَوُ ـَدىًًَُخ زِإٌََْٓخُِيِْْ ًَؤَٗلُِٕيِْْ ًَؤًَُُْحِيَ َُيُْْ خُْىََُْْخضُ ًَؤًَُُْ﴿ - ٛٛ
ْب بٌْب حاؿ الرسوؿ كا٤بؤمنْب ِبلضد منو ، حيث بذلوا النفيس كالنفس ٤با ٙبدث عن حاؿ ا٤بنافق

ُب سبيل رضواف هللا كالتقرب إليو فنهضوا بتكاليف العقيدة ، كأٌدكا كاجب اإلٲباف كعملوا للعزٌة 
كالكرامة الٍب ال تناؿ ِبلقعود كاألعذار، كىكذا من أعطى هللا كل ما ٲبل  أعطاه هللا كل مايريد 

َراُت(توقع كفوؽ ما ي ٥بىيٍم ا٣بٍىيػٍرىاتي ا٤باٌدية كا٤بعنوية على عموميتها ليكوف ٥بم فيها  )َوُأْولَِئَك َْلُْم اْْلَيػْ
ا٤بفاجآة ، ٥بم منافع الدنيا كمنها النصر كالغنائم كراحة الضمّب كمنافع اآلخرة ا١بنة كالكرامة 

متياز حيث فبلح الٌدنيا كفبلح اآلخرة ابدرجة  الفائزكف )َوُأْولَِئَك ُىْم اْلُمْفِلُحوَف(كالنعيم ا٤بقيم 
ٍاًىدى نػىٍفًسًو عىلىى ٓت غرر الممألهٌنم عملوا على تغيّب مسّبة ا١باىلية إٔب اإلسبلـ ،  : )ًإف  اٍلميجى
اٍنىوي ٗبىٍنزًلىًة ًبرًٌ شىًهٍيدو(  .طىٍاعىًة هللًا كىعىٍن مىٍعًصيىًتًو ًعٍندى هللًا سيٍبحى

 ﴾وُ َُيُْْ ـَنَّدضٍ ظَفُُِْ ِْٖٓ ظَمْعِيَد خَْٕٗيَدَُ وَدًَُِِّٖ كِْيَد ٌَُِيَ خُْلٌَُِْ خُْؼَظُِْْؤَػًََّ خَُِّ﴿ - ٜٛ
على صدؽ إٲباهنم كجهادىم أماكن الئقة هبم ُب مقصورات ا١بنة ٘برم من ٙبت  )َأَعدَّ اّللَُّ َْلُْم(

)َخاِلِديَن ِريَها َذِلَك ا النفوس مساكنها كأشجارىا األهنار ا٤بطٌردة أبنواع األشربة الٍب تسعد هب
نقطاع لو ذل  الفوز الذم يفوؽ الوصف ، االبثْب ُب النعيم ا٤بقيم أبد اآلبدين ال  اْلَفْوُز اْلَعِظيُم(

﴿َْلُْم َما َيَشاُءوَف ِعْنَد َرِبِِّْم َذِلَك َجَزاُء كىذا ٰبقق أقصى ما يطمح إليو اإلنساف بطبيعتو 
ُ( -ٔ : رائدة،  ّْالزمر/اْلُمْحِسِنَي﴾  أعٌد ٥بم من قبل كل ما يستحقوف من مقاـ  )َأَعدَّ اّللَّ

كعرٌب ِبإلعداد دكف الوعد ألف  -ٕحَباـ كفائق التقدير ، جليل ككرامة ٩بيزة داللة على مدل اال
ِإفَّ اْلَعْهَد َكاَف ﴿األمور ٖبواتيمها ، فلو كاف كعدان لكاف عهدان كقضاء حتميان كاجب الوفاء 

وٓت ىذا املعىن ، سواء بقي ا٤بوعودكف على صفاء إٲباهنم أـ غٌّبكا كبدلوا ،  ّْاإلسراء/﴾ ُئوالً َمسْ 
ك  ٓٓٔاآلية/كمثل ذل   .إٔب ىناؾ من سيخالف كيغٌّب فبل يكوف اإلعداد لو الدقيق إشارة

رة ٥بم ال ٲبكن أف تتٌم البشا)العشرة املبشرة ابجلنة( من سورة التوبة ، كمثل ا٢بديث  ٚٔٔاآلية/
 .ُب ا١بٌنة كىم غّب معصومْب كمعٌرضْب إٔب ا٣بطاايكتستمر 

 ًَلًَُُخ ِٓنْيُْْ ػٍََخذٌ ًَـَدءَ خُُْٔؼًٍَََُِّٕ ِْٖٓ خَٕػَُْخذِ ُُِْإٌََْ َُيُْْ ًَهَؼًََ خٍََُِّّٖ ًٍََزٌُخ خَُِّوَ ًٌََََُُٔوُ َُِْْٔٝرُ خٍََُِّّٖ﴿ - ٜٓ

 ﴾ؤٌَُِْْ
من األعراب من أىل البادية بعد بياف أحواؿ ا٤بنافقْب من أىل ا٤بدينة ىذا بياف ألحواؿ ا٤بنافقْب 

ُروَف ِمْن اأَلْعَراِب لِيُػْؤَذَف َْلُْم( : أم جاء ا٤بعتذركف من أىل البادية فمنهم املعىن  .)َوَجاَء اْلُمَعذِّ
لفوا عن ختلقوىا كٚباا٤بؤمن الصادؽ ُب عذره كمنهم ا٤بنافق، من األعراب الذين ىيئوا األعذار ك 

لينالوا رخصة ُب ترؾ ا١بهاد ، كما يريدكف رخصة ُب ترؾ  )لِيُػْؤَذَف َْلُْم(ا١بهاد ُب نفّبه العاـ 
ختلقوا الكذب اكقعد ا٤بعتذركف عن ا١بهاد الذين  )َوقَػَعَد الَِّذيَن َكَذبُوا اّللََّ َوَرُسوَلُو(الصبلة! 

ٲباف إيهامان للٌناس من دكف إعتقادو صادؽ ، على هللا كرسولو ُب دعول اإلٲباف كأهٌنم تظاىركا ِبإل
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)َسُيِصيُب كىناؾ قـو ٓب ٯباىدكا كٓب يعتذركا عن ٚبٌلفهم الذين ُب قلوهبم مرض ، إليهم أشار قولو 
ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم( كعيد شديد أم سيناؿ ىؤالء ا٤بتخلفْب عن ا١بهاد الكاذبْب ُب  الَِّذيَن َكَفُروا ِمنػْ

 .أليم قريب ُب الدنيا ِبلقتل كاألسر كعذاب بعيد ُب انر جهنم ُب اآلخرةدعول اإلٲباف، عذاب 
: أىل البادية كاحده أعرايب كىم البعيدكف عن أي ة حضارة كٛبٌدف، كىذا غّب األعراب -ٔ: رائدة

أٌما الذين يتوبوف كال يكفركف فمسكوت عنهم لعٌل ٥بم  -ٕالعريب ا٤بنتسب إٔب ببلد العرب. 
ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم( -ٖ .ا٤بصّبمصّبان غّب ىذا  منهم أم من األعراب أك من ا٤بعذرين  )َكَفُروا ِمنػْ

ُهْم( تبعيضية على األغلب ال بيانية، إذ ليس كٌلهم كفرة كأف بعض األعراب سيؤمن ،  نٍ مً  )ِمنػْ
كإف بعض ا٤بعذرين يعتذر بكسلو ال لكفره ، كمنهم السفيو الوقح كمنهم من ال يعرؼ لو عذران 

 .م أشكاؿ متعٌددةإهنٌ 
 ًٌَََُُِٔوِ َٓد ػَََِ ََُْْٓ ػَََِ خ١ُُّؼَلَدءِ ًَٙ ػَََِ خ٠َََُُْْٔ ًَٙ ػَََِ خٍََُِّّٖ ٙ َّفًًَُِٕ َٓد ُّنلِوٌَُٕ لََُؾٌ بٌَِخ ََٗٝمٌُخ َُِِّوِ﴿ - ٜٔ

 ﴾خُُْٔمِْٕنِنيَ ِْٖٓ َٔسٍَِْ ًَخَُِّوُ ؿَلٌٌَُ ََلٌِْْ
أم ليس على الشيوخ ا٤بسنْب كال على ا٤برضى  َوال َعَلى اْلَمْرَضى()لَْيَس َعَلى الض َعَفاِء 

العاجزين الذين ال يستطيعوف ا١بهاد لعذر حقيقي فيهم )كلساف ا٢باؿ أصدؽ من لساف ا٤بقاؿ( 
كال على الفقراء الذين ال ٯبدكف نفقة للجهاد كال ٯبدكف  )َوال َعَلى الَِّذيَن ال ٖمَُِدوَف َما يُنِفُقوَف(

إذا  )ِإَذا َنَصُحوا ّلِلَِّ َوَرُسوِلِو(ضيق أك مسؤكلية كتكليف كإٍب ُب القعود  )َحَرٌج(بذ٥با ٥بم من ي
أخلصوا اإلٲباف كالعمل الصاّب كعملوا لنصرة اإلسبلـ كٓب يسلكوا سبيل ا٤بنافقْب كٓب يثبطوا الناس 

هم سبلح الكلمة ا٤بثلى ُب عن ا١بهاد كٓب يثّبكا الفًب ، فهم غّب قادرين على ٞبل الٌسبلح بل لدي
ترغيب اجملاىدين كٞباية ا٤بدينة ، فليس على ىؤالء حرج كإٍب إذا تركوا الغزك ألهنم أصحاب 

كما عليهم من طريق  )َما َعَلى اْلُمْحِسِنَي ِمْن َسِبيٍ (أعذار صحيحة فهم يكونوف بذل  ٧بسنْب 
: َعَلى اْلُمْحِسِنَي ِمْن َسِبيٍ ( السبي  )َما إٔب معاتبتهم كتوبيخهم إ٭ٌبا العتاب على ا٤بسيئْب 

الطريق أم ليس ألحدو أدٗب طريق يسلكها ٤بؤاخذهتم ، فكلُّ الٌسبيل مسدكدة ٤بعاتبتهم كقولو 
، كل من قاـ بواجبو   ُُِالبقرة/﴾ بَػَلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُو ّلِلَِّ َوُىَو ُُمِْسٌن رَػَلُو َأْجُرُه ِعْنَد رَبِّوِ ﴿

: ليس عليهم إٍب  املعىنتقصّب فهو ٧بسن بنظر اإلسبلـ ككلُّ من أخٌل فهو مسيء ،  كامبلن دكف
ألهنم أحسنوا من موقعهم كٓب  وصفهم ابسنيكال إٔب معاتبتهم سبيل كىو جار ٦برل ا٤بثل ، 

يسيؤا ، أبف يؤدكا ما عليهم من كاجبات كحراسة ا٤بدينة كاافظة على عوائل اجملاىدين الغائبْب 
، كىذا من بليغ الكبلـ كلو أصل شرعي عاـ يتفرٌع عليو .موا٥بمكأ . إْب كرفع عنهم العقوبة كاللـو

)مثاؿ( قاعدة رقهية ْلا تطبيقات عامة )اإلحساف ونفي  -ٔ :رائدة العديد من األحكاـ 
 أف تستودع ماالن عند آخر فإذا تلف فبل يضمن الوديع إاٌل إذا ثبتت ِبلبينة الشرعية أنوالرج( 
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عظيم ا٤بغفرة كالرٞبة هبم حيث كٌسع على أىل األعذار  )َواّللَُّ َغُفوٌر رَِحيٌم(قٌصر كهتاكف 
يِن ﴿،  ِٖٔالبقرة/﴾ ال ُيَملُِّف اّللَُّ نَػْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها﴿الصحيحة كقولو  َوَما َجَعَ  َعَلْيُمْم ٓت الدِّ

جامعة شاملة لكٌل شكل )نصح( كلمة ُسوِلِو( )ِإَذا َنَصُحوا ّلِلَِّ َورَ  -ٕ .ٖٕا٢بج/﴾ ِمْن َحَرجٍ 
 .من أشكاؿ طلب ا٣بّب ، كالسعي ُب بذؿ ا١بهد البلـز ُب تفعيلو

 ﴾ٗدً ؤََّٙ َّفًًُِخ َٓد ُّنلِوٌَُٕلُِْٟ ِْٖٓ خًَُّْٓغِ لًَََّٙ ػَََِ خٍََُِّّٖ بٌَِخ َٓد ؤَظٌَْىَ ُِعَمَِِْٔيُْْ هُِْطَ ٙ ؤَـًُِ َٓد ؤَلٌُُِِْْْٔ ػََِْْوِ ظٌٌَََُّخ ًَؤَػُْْنُيُْْ ظَ﴿ - ٕٜ
نزلت االية ُب ٝباعة الفقراء الذين ال لـو عليهم إذا ما أتوؾ بشوؽ كطلبوا إلي  إبصرار أف 
تعطيهم مطااي توصل إٔب ميداف ا١بهاد ، إهٌنم أرادكا الغزك مع رسوؿ هللا بصدؽ كٓب ٯبد الرسوؿ 

كف السبعة من األنصار كنزلت اآلية فيهم ! ؤ بكا)ص( ما ٰبملهم عليو فتولوا كىم يبكوف ك٠بوا ال
ُلُمْم َعَلْيِو( ليكيٍم عليو من كسيلة نقل من الدكاب  )قُػْلَت ال َأِجُد َما َأْحِْ قػيٍلتى ليس عندم مىا أىٞبًٍ

ْمِع َحَزاً(كنفقة ا١بهاد  ن شدة إنصرفوا كىأىٍعيػينػيهيٍم تسيل دمعان م )تَػَولَّوا َوَأْعيُػنُػُهْم َتِفيُض ِمْن الدَّ
ديكا مىا يينًفقيونىو كال ما يركبونو لغزكىم ُب سبيل هللا ١بهاد  )َأالَّ ٖمَُِدوا َما يُنِفُقوَف(ا٢بزف  ألهنم ٓب ٯبًى

 .أعدائهم فهؤالء معذكركف ال إٍب عليهم
ًدينىًة أىقٍػوىامنا مىٍا قىطىٍعتيٍم كىاًداين كىالى ًسٍرًبيٍ مىًسّبنا ًإال  عن النيب )ص(  كىىيٍم مىعىكيٍم قىاليوا كىىيٍم : )ًإف  ًِبٍلمى

ًدينىةً  (؟ قىاؿى )ص( نػىعىمٍ ًِبٍلمى ( وعنو )ص(، َْٔ/ّتفسّب النور ، حىبىسىهيمي اٍلعيٍذري ٍرءي مىعى مىٍن أىحىب    )اٍلمى
ٍا الن اري : عىٍْبه بىكىٍت ًمٍن خىٍشيىًة هللًا، كىعى  وعنو )ص( ،ِْْٖٔكنز العماؿ  نىٍاًف الى ٛبىىسُّهيمى ٍْبه : )عىيػٍ

ًبٍيًل هللًا( ٍتىٍت ٙبىٍريسي ُب سى ك٤با بٌْب من ال سبيل كال حجة عليهم كتقبل  ُّْ/ِميزاف ا٢بكمة ِبى
ٗبثل ىذه  -ٔ: رائدة  .أعذارىم ُب تل  ا٢باؿ ، ذكر من عليهم السبيل الذين ال تيقبل أعذارىم
، أين ركحنا من ركحهم  الٌركح الٌصافية إنتصر اإلسبلـ كعٌزت كلمتو، فلننظر أين ٫بن من ىؤالء

يُن اْْلَاِلصُ ﴿أين إخبلصنا من إخبلصهم ، كًِبإًلٍخبلىًص يىكيويفي ا٣بٍىبلىصي   .ّالزمر/﴾ َأال ّلِلَِّ الدِّ
ُلُمْم َعَلْيِو( -ٕ ُب عصران ا٢باضر يدخل ُب إعداد العٌدة البلزمة من مراكب  )ال َأِجُد َما َأْحِْ

 قق العذر بفقد البلـز من العٌدة كيفقد العذر بوجوده.نقل برية كٕبرية كجٌوية حديثة ، كيتح
ْمِع( -ٖ ستهزاء ، كمدح قد ذـٌ هللا تعأب أىل الٌنفاؽ ِبلفرح كاال )تَػَولَّوا َوَأْعيُػنُػُهْم َتِفيُض ِمْن الدَّ

أىل اإلخبلص ِب٢بزف كالبكاء ، كأٌدل ضح  أكلئ  إٔب البكاء الكثّب ، كبكاء ىؤالء إٔب 
 الٌضح  الوفّب.

َُِّوُ ػَََِ هٌُُِزِيِْْ كَيُْْ ٙ بََِّٗٔد خَُّٕسَُِْ ػَََِ خٍََُِّّٖ َّْٕعَإٌٌَُِْٗٗيَ ًَىُْْ ؤَؿْنَِْدءُ ٠ٌََُخ زِإَْٕ ٌٌٌَُُّٗخ َٓغَ خُْىٌََخُِقِ ٤ًََسَغَ خ﴿ - ٖٜ

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ
اء الذين بعد أف نفى هللا سبحانو ا٤بسؤكلية عن الفقراء كا٤برضى أثبتها على األغنياء األصحٌ 

َا السَِّبيُ (: املعىنيتخٌلفوف عن ا١بهاد ببل عذر.  ِب٤بعاتبة كا٤بعاقبة كا٤بؤاخذة كاإلٍب كا٢برج  )ِإٔمَّ
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يستأذنون  ُب التخٌلف كىم قادركف على ا١بهاد كمتمكنوف على اإلنفاؽ لغناىم كقوهتم  على الذين
نوا مع النساء كالشيوخ كا٤برضى كالعجزة بدكف رضوا أبف يكو  )َرُضوا َبَِْف َيُمونُوا َمَع اْْلََواِلِف(

أم ختم عليها  )َوطََبَع اّللَُّ َعَلى قُػُلوِِبِْم(عذر كا١بهاد ُب حالة نفّب عاـ كاجب على ا١بميع 
﴾ َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَػْعَلُموفَ ﴿فأصبحت قلوب مغلقة قاسية ال تعلم عاقبة ما تفعل 

ستقباؿ عندىم فلم يدركوا ا٢بقيقة منافذ الشعور كالعلم عٌطل أجهزة اال، كأغلق فيهم ُِٖاألعراؼ/
كأعرضوا عن ا٢بق ٗبا كسبت أيديهم ٕبسب سنن هللا ُب ا٣بلق، من ساء عملو ساءت عاقبتو 

قيهم ما يفوهتم من خّب بقعودىم كما سيبل )رَػُهْم ال يَػْعَلُموَف(ك)مىٍن ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي( 
ًع فىًإن وي يىشيويبي اٍلقىٍلبي ًشد ة ا٢بًٍٍرًص، كٱبىٍتمي عىلىى اً : )إاي ٍكيم ك عن النيب )ص(من سوء،  ٍسًتٍشعىار الط مى

نيىا(   .ُِٖ/ٕٕالبحار القيليويًب ًبطىاًٍبع حيبًٌ الدُّ

 الجزء الحادي عشر مه القرآن الكريم
بَُِْْيِْْ هَُْ ٙ ظَؼْعًٍََُِخ َُْٖ ُٗآَِْٖ ٌَُُْْ هًَْ َٗسَّإََٗد خَُِّوُ ِْٖٓ ؤَوْسَدًَُِْْ ًٍََََُْٔ خَُِّوُ ػٌَََُِْْٔ  َّؼْعًٍَََُِٕ بٌَُُِْْْْ بٌَِخ ََـَؼْعُْْ﴿-ٜٗ

 ﴾ًٌَََُُُٔوُ ؼَُّْ ظَُُيًَُّٕ بََُِ ػَدُِِْ خُْـَْْرِ ًَخَُّٙيَديَشِ كَُْنَسِّحٌُُْْ زَِٔد ًُنعُْْ ظَؼٌََُِْٕٔ
: يعتذر إليكم ىؤالء ا٤بتخلفوف ا٤بنافقوف عن غزكة تبوؾ إذا املعىن  .لرسولو )ص(كىذا من إنباء هللا 

قل ٥بم ال  )ُقْ  ال تَػْعَتِذُروا َلْن نُػْؤِمَن َلُمْم(رجعتم إليهم من جهادكم كيبلغ عددىم ٜبانْب رجبلن 
َا اّللَُّ ِمْن )َقْد نَػبَّأَ تعتذركا فلن نصدقكم فيما تقولوف كال نقبل منكم عذران كلن نطمئن إليكم 

قد أخربان هللا بعض أحوالكم كما يدكر ُب ضمائركم من ا٣ببث كالنفاؽ كالكذب فيما  َأْخَبارُِكْم(
كتكوف  )َوَسيَػَرى اّللَُّ َعَمَلُمْم َوَرُسولُُو(،  ُُٖآؿ عمراف/﴾ َوَما َُّتِْفي ُصُدورُُىْم َأْكبَػرُ ﴿تعتذركف بو 

ٓت غرر : ىو العلم القائم على كاقع ا٢باؿ  لرؤية ىناومعىن انتائج أعمالكم حسب مقدماتو ، 
)كٜبرة العمل الصاّب كأصلو ككذل  ٜبرة العمل السيء كأصلو( كيكوف ا١بزاء على ضوء : المم

العمل كإف صدقتم ِبلتوبة فاألفعاؿ تصدقكم قبل األقواؿ كسيبقى ِبب التوبة مفتوحان أمامكم 
ٍب ترجعوف بعد ٩باتكم كهناية مهلة حياتكم  َعاَلِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة()ّتَّ تُػَرد وَف ِإىَل ٗبقدار صدقكم 

إٔب هللا عز كجل الذم يعلم العوآب ا٤بشهودة كيعلم ما كراءىا من العوآب ا٤بغٌيبة ، كيعلم السر 
: ما ٓب يكن كىو عآب غاب عن  علمو كٓب يدرؾ ِبلعقوؿ  الغيبكالعبلنية كال ٱبفى عليو خافية 

: ماكاف كىي ا٢بضور ُب عآب الٌدنيا ا٤باٌدم الذم ٱبضع للحواس كالعقوؿ كىو  والشهادةواس كا٢ب
فيخربكم عند كقوفكم بْب يديو سبحانو  )رَػيُػنَػبُِّئُمْم مبَا ُكنُتْم تَػْعَمُلوَف(ما يشهدكنو كيعرفونو 

هبا لينبئكم ىو هبا ،  أبعمالكم كلها ظاىرىا كِبطنها فهم يعلموف ما كانوا يعملوف كهللا أعلم منهم
ككم من دافع خفي للعمل ٱبفى على صاحبو كىو يفعلو كهللا أعلم بو منو ! كٯبازيكم عليها جزاء 

 .ِِا١باثية/﴾ لُِتْجَزى ُك   نَػْفٍس مبَا َكَسَبْت َوُىْم ال يُْظَلُموفَ ﴿ا٢بق كالعدؿ 
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يِْْ ُِعُؼ٠ٌُُِْخ ػَنْيُْْ كَإَػ٠ٌُُِْخ ػَنْيُْْ بَِّٗيُْْ َِـٌْٓ ًََٓإًَْخىُْْ ـَيَنَُّْ ـََّخءً زَِٔد ََْٔمِِْلٌَُٕ زِدَُِّوِ ٌَُُْْ بٌَِخ خٗوََِسْعُْْ بَُِْْ﴿ - ٜ٘

 ﴾ًَدٌُٗخ ٌَِّْٕسٌَُٕ
ُتْم ِإلَْيِهْم(سيحلف ا٤بنافقوف ِب لكم  إذا رجعتم إليهم من تبوؾ معتذرين ِبألعذار  )ِإَذا انَقَلبػْ

ُهْم(الكاذبة  ُهْم(لتصفحوا عنهم كتعرضوا عن ذمهم  )لِتُػْعِرُضوا َعنػْ كىذاف التعبّباف  )رََأْعِرُضوا َعنػْ
حتقار كترؾ اجتناب ك اا٤بتشاهباف لفظان ا٤بختلفاف ُب ا٤بعُب البليغاف ُب ا٤ببُب ، أم إعراض كراىية ك 

م أرجاس أ٪باس ٣ببث ِبطنهم بل ى )ِإنػَُّهْم رِْجٌس(السبلـ كالكبلـ معهم ٍب ذكر هللا تعأب السبب 
النجاسة بعينها ال ينفع فيهم التوبيخ ، كأنتم أطهار لسبلمة قلوبكم فينبغي أف ال تقربوا منهم ألهٌنم  
كا١بثة ا٤بنتنة ُب كسط األحياء تؤذم كتعدم ! إهٌنا الصورة اجملٌسمة ا٢بسٌية للٌدنس ا٤بعنوم إهٌنا 

ىم  َجَهنَُّم َجَزاًء مبَا َكانُوا َيْمِسُبوَف()َوَمْأَواُىْم صورة أشدُّ بشاعة كأبْب قذارة ٤بعُب الٌرجس اللغوم 
حتفظوا ِبلدنس ايظنوف أهٌنم يكسبوف ِبلتخٌلف كيرٕبوف ِبلقعود السبلمة كالرٌاحة لكن ا٢بقيقة أهٌنم 

ةي أىٍف أىٍربىحى كيل  شىٍيءو  )ِإنػَُّهْم رِْجٌس(ُب الٌدنيا  ٍا اٍلفىاًٍئدى أىىىم   كىأىٍخسىرى  ،فأضاعوا الٌدنيا كاآلخرة ، فىمى
كىًىيى نػىٍفًسٍي ! الٍب مأكاىا جهنم مسكنهم البلئق هبم ىي حسبهم كتكفيهم جزاءن ٥بم على  ،شىٍيءو 

 .نفاقهم ُب الدنيا كفسقهم كآاثمهم فيها
 ﴾لَدِٔوِنيََّمِِْلٌَُٕ ٌَُُْْ ُِع٠ٌََُْْخ ػَنْيُْْ كَةِْٕ ظ٠ٌََُْْخ ػَنْيُْْ كَةَِّٕ خَُِّوَ ٙ ٠َََُّْ ػَْٖ خُْوٌَِّْ خُْ﴿ - ٜٙ

ٰبلفوف لكم أبعظم األٲباف لينالوا رضاكم كمن عبلمات ا٤بنافق كثرة ا٢بلف لشعوره أنو مٌتهم 
ُهمْ  تَػْرَضْوا )رَِإفْ  الكاذبة غَبار ٗبعاذيرىمِبلكذب ! ككرره لبياف كذهبم كالتحذير من اال  اّللََّ  رَِإفَّ  َعنػْ

 أم عليهم ساخط هللا ألف ينفعهم ال رضاكم فإف عنهم تمرضي فإف اْلَفاِسِقَي( اْلَقْوـِ  َعنْ  يَػْرَضى ال
 عن كناية أبلغ فاآلية ، ربو يسخط عما يرضى أف ٤بؤمن ينبغي كال هللا رضى ٖببلؼ عنهم رضيتم
 يطلب كٓب الناس رضا بفعلو طلب من أف على داللة اآلية ٓت -ٔ : رائدة .ا٤بنافقْب رضى ُب الٌنهي
 لرضا مطابق ىو دائمان  يعِب ال ا٤بؤمنْب رضا إفٌ  ، كأيضان  عليو الناس يسخط هللا فإف سبحانو هللا رضا
 ، الن ٍاسى  عىٍنوي  كىأىٍرضىى عىٍنوي  هللا رىًضيى  الن ٍاسً  ًبسىخىطً  هللاً  ًرضىاٍ  ٍلتىمىسى اً  )مىنً  : عن النيب )ص( ! تعأب هللا
وٓت ، ِٕٓ/ْكنز الدقائق  كىأىٍسخىطى عليو الناس(  عىلىٍيوً هللاي  سىخىطى  ، هللاً  ًبسىخىطً  الن اسً  ًرضىاٍ  ٍلتىمىسى اً  كىمىنً 

ٍاًخلً  قػىٍوـو  ًبًفٍعلً  رىًضيى  )مىنٍ  : الديث الد   األكٔب ا٤برٌة ُب ا٤بنافقوف حلف -ٕ ِٖٓا٤ببْب ص.مىعىهيٍم( ًفٍيوً  كى
ُهْم( )لِتُػْعِرُضوا لقولو العقاب من كخوفان  للٌصفح طلبان   ُب كطمعان  للٌرضا بان طل الثانية ا٤برة ُب كحلفوا َعنػْ
 -ٖ .ُٓالفتح/ ﴾نَػتَِّبْعُممْ  َذُرواَ  لَِتْأُخُذوَىا َمَغاِِنَ  ِإىَل  انطََلْقُتمْ  ِإَذا اْلُمَخلَُّفوفَ  َسيَػُقوؿُ ﴿ كقولو الغنائم
 ، كا٣بونة ا١بواسيس من الٌناس بْب كا٤بندٌسْب ا٤بنافقْب ٗبراقبة جتماعياال األمن أتمْب إٔب اآلية تدعو
 .شٌرىم كأتمْب الشيطانية ططهمخ كمعرفة
 ﴾ٌْْ لٌٌَِْْخَٕػَُْخذُ ؤًََُّ٘ ًُلُْخً ًَِٗلَدهدً ًَؤَـًََُْ ؤََّٙ َّؼٌَُِْٔخ لًًُُيَ َٓد ؤٍَََّٗ خَُِّوُ ػَََِ ٌََُُِٔوِ ًَخَُِّوُ ػَِِ﴿ - ٜٚ
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ل ا٤بدينة ا٤بتحضرين ، األىٍعرىابي )البدك( أىل البادية أىشىدُّ كيٍفران كىأعظم نًفىاقان كأقبح جهبلن من أى 
١بفائهم كغلظة طبعهم كسوء أخبلقهم كقسوة قلوهبم ، لبعدىم عن ٠باع القرآف كعدـ ٨بالطة 

كا ُب بيئة خشنة فصارت طبائعهم ؤ العلماء كقلة مشاىدهتم ألخبلؽ ا٤بؤمنْب كأىل الصبلح فقد نش
كىم أكٔب كأحرل أبال يعلموا أحكاـ  َلى َرُسوِلِو()َوَأْجَدُر َأالَّ يَػْعَلُموا ُحُدوَد َما أَنَزَؿ اّللَُّ عَ خشنة 

اإلسبلـ كالشرائع كالفرائض كا١بدارة بعدـ العلم ٗبا أنزؿ هللا على رسولو انشئة من ظركفهم القاسية 
: )عىلىٍيكيٍم  عن اإلماـ الصادؽ )ع(عليم ٖبلقو كطبائعهم حكيم ُب صنعو ،  )َواّللَُّ َعِليٌم َحِميٌم(

 اٍلًقيىامىًة كىٓبٍى  ًديًن هللًا كىالى تىكيونػيٍوا أىٍعرىٍاِبن فىًإن وي مىٍن ٓبٍى يػىتػىفىق ٍو ُب ًديًن هللًا ٓبٍى يػىٍنظيًر هللاي ًإلىٍيًو يػىٍوـى ًِبلتػ فىقًُّو ُب 
ليس ىذا تقسيمان للناس على أساس البداكة كا٢بضارة ،  -ٔ:  رائدة .ُّ/ُالكاُب يػيزىؾًٌ لىوي عىمىبلن(
اكة إٜبان ٢برمها هللا ، كإ٭ٌبا اآلية تشّب إٔب ما للظركؼ كالبيئة من أتثّب كبّب على كلو كانت البد

الطبائع كالعادات، كإهنا تفعل ِبألركاح كما تفعل ِبألجساـ، كإٌف الظركؼ القاسية تصنع اإلنساف 
من  القاسي ، فيأٌب ببلء اإلنساف على قدر طبائعو ، كالشجرة الربٌية أقول عودان كأشدُّ جلودان 

رتباطها امعُب األعراب ال يعِب أهٌنم سٌكاف البادية فقط ، كإ٭ٌبا تعرب عن  -ٕ .الشجرة ا٢بضرية
بطريقة التفكّب ا٤بتطرفة ا٣بشنة البعيدة عن القيم كا٤ببادئ كا٣بيلق اإلسبلمي كإف كانوا من سٌكاف 

اإلسبلمية العامة فليسوا ا٤بدف كالتحٌضر ، أٌما الذين يسكنوف البادية ك٥بم إٲباف كعلم ِبألحكاـ 
ُب ا٤بثل . ُّ/ُالكاُب: )مىٍن ٓبٍى يػىتػىفىق ٍو ًمٍنكيٍم ُبٍ الدًٌٍيًن فػىهيوى أىٍعرىٍايبٍ( عن اإلماـ الصادؽ )ع(أبعراب ، 

ا )مىٍن  ى(بىدى  .ٖصُُّب ا٤براغيتفس سىكىنى اٍلبىاًديىةى جىفىٍا كىمىًن إتػ بىعى الص ٍيدى غىفىلى كىمىٍن أتى السٍُّلطىٍافى ًإفٍػتػىًبى
  ﴾َِّوُ َِْٔٔغٌ ػًٌََِِِْْْٖٓ خَٕػَُْخذِ َْٖٓ َّعَّىٍُِ َٓد ُّنلِنُ َٓـَُْٓدً ًََّعََُزَُّٛ زٌُِْْ خًًََُّخجَُِ ػََِْْيِْْ يَخجَُِشُ خٌَُّْٕءِ ًَخُ﴿ -ٜٛ

صدقوف بو كىًمٍن صفات ىؤالء األىٍعرىاًب ُب البادية أهنم جهبلء يعٌدكف ما يصرفونو ُب سبيل هللا كيت
أم غرامة ظا٤بة كخسراانن ٢بق بو ال مساعدة للمجاىدين كال نصرة للدين ، كأف الثواب  )َمْغَرماً(

)َويَػتَػَربَُّص ِبُمْم كا١بزاء عليها يـو القيامة حديث خرافة كإذا أنفق شيئان أنفقو رايءن كخوفان كإبكراه ! 
َواِئَر( َواِئَر(أم ينتظر بكم أف ٙبل بكم  الدَّ الكوارث كمصائب الدنيا ليتخٌلص من أعباء  )الدَّ

عليهم يدكر العذاب كالببلء الذم ٛبنوه للمؤمنْب   )َعَلْيِهْم َداِئَرُة السَّْوِء(النفقة كيسَبيح من الزكاة 
، كىو دعاء على ا٤بنافقْب ككأف للسوء دائرة  ّْفاطر/﴾ َوال ٗمَِيُق اْلَمْمُر السَّيُِّئ ِإالَّ َبَِْىِلوِ ﴿كقولو 
بق عليهم فبل تفلتهم كتدكر عليهم فبل تدعهم ، كذل  من ِبب التجسيم ا٤بعنوم كٚبييلو الذم تط

يٌع َعِليٌم(ييعمًٌق كقع ا٤بعُب كٰبييو  ُ مسَِ  .٠بيع ألقوا٥بم عليم أبفعا٥بم )َواّللَّ
لِنُ هُُُزَدضٍ ػِنًَْ خَُِّوِ ًٌََََِٜخضِ خٌٍَُُُِّٔ ؤَٙ بَِّٗيَد هُُْزَصٌ َُيُْْ ًَُْْٔوُِِيُْْ ًَِْٖٓ خَٕػَُْخذِ َْٖٓ ُّآُِْٖ زِدَُِّوِ ًَخٌَُِّْْْ خٓوُِِ ًََّعَّىٍُِ َٓد ُّن﴿ - ٜٜ

 ﴾خَُِّوُ كِِ ََلَْٔعِوِ بَِّٕ خَُِّوَ ؿَلٌٌَُ ََلٌِْْ
كمن أعراب البادية من يصٌدؽ بتوحيد هللا من غّب شرؾ كيكوف سليم العقيدة كيؤمن بعآب الغيب 

)َويَػتَِّخُذ َما يُنِفُق ا٢بساب كا١بزاء بعد ا٤بوت على عكس أكلئ  ا٤بنافقْب كِبلبعث كالنشور ك 
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) : ٝبع قربة كىي طلب الثواب كالكرامة من هللا ٕبسن الطٌاعة   قُػُراَبٍت ِعْنَد اّللَِّ  قُػُراَبٍت ِعْنَد اّللَِّ
ناؿ ٧ببتو كقربو كالقرب ُب ا٤بكاف ، كٯبعل ما ينفق ُب سبيل هللا ما يتقرب بو إٔب رضواف هللا كي

كيقربو من دعاء مبعىن أم دعواتو ا٤بقبولة عند هللا كالقرىب منو كرضاه سبحانو )َوَصَلَواِت الرَُّسوِؿ( 
عتناء ِبألمر ، أم أال ستفتاح للتنبيو على االاأداة  )أال( )َأال ِإنػََّها قُػْربٌَة َْلُْم(ستغفاره لو االرسوؿ ك 

تقرهبم لرضا رهبم كيبشرىم ٕبسن العاقبة كعدان من هللا حقان  إٌف ىذا اإلنفاؽ قربة عظيمة مقبولة
ُرُىْم َوتُػزَكِّيِهْم ِِبَا ﴿حيث أنفقوىا طوعان ال كرىان كإبخبلص كقولو  ُخْذ ِمْن َأْمَواْلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

مبالغة ُب ا٤بغفرة   َرْْحَِتِو()َسُيْدِخُلُهْم اّللَُّ ٓت ،  َُّالتوبة/﴾ َوَص ِّ َعَلْيِهْم ِإفَّ َصبلَتَك َسَمٌن َْلُمْ 
كالرٞبة سيدخلهم هللا ُب جنتو الٍب أعٌدىا للمتقْب ، كٯبسم الرٞبة كأهٌنا دار يدخلوهنا فتحتويهم ! 

)ِإفَّ اّللََّ على الفريق اآلخر الذم يػىت ًخذي مىا يينًفقي مىٍغرىمان )َداِئَرُة السَّْوِء( كذل  ُب مقابل ٘بسيم 
َوِإفَّ رَبََّك َلُذو َمْغِفَرٍة ﴿فور ألىل طاعتو رحيم هبم حيث كفقهم لطاعتو كقولو غ َغُفوٌر رَِحيٌم(

: إٲباف أعراب البادية فيو داللة أف نور اإلٲباف ٰبل ُب كٌل  رائدة .ٔالرعد/﴾ ِللنَّاِس َعَلى ظُْلِمِهمْ 
منوف ىداة القلوب الطاىرة أينما كانت ُب كل قـو كزماف كمكاف ، كيكوف حجة أينما كاف ا٤بؤ 

﴾ َوِِمَّْن َخَلْقَنا أُمٌَّة يَػْهُدوَف اِبْلَقِّ َوِبِو يَػْعِدُلوفَ ﴿، ككقولو ٕالرعد/﴿َوِلُم ِّ قَػْوـٍ َىاٍد﴾ لقومهم كقولو 
  .ِْفاطر/﴾ َوِإْف ِمْن أُمٍَّة ِإالَّ خبل ِريَها َنِذيرٌ ﴿، ككقولو  ُُٖاألعراؼ/
ُٔيَدـَُِِّٖ ًَخََٕٗٝدَِ ًَخٍََُِّّٖ خظَّسَؼٌُىُْْ زِةِلَْٕدٍٕ ٠َََِِ خَُِّوُ ػَنْيُْْ ٠ًٌَََُخ ػَنْوُ ًَؤَػًََّ َُيُْْ ًَخَُّٕدزِوٌَُٕ خًٌَََُُّٕٕ ِْٖٓ خُْ﴿ - ٓٓٔ

 ﴾ ـَنَّدضٍ ظَفُُِْ ظَمْعَيَد خَْٕٗيَدَُ وَدًَُِِّٖ كِْيَد ؤَزًَخً ٌَُِيَ خُْلٌَُِْ خُْؼَظُِْْ
ُب  )َوالسَّاِبُقوَف اأَلوَُّلوَف(ُب أجواء جاىلية صعبة من صفات ىؤالء النخبة السبق إٔب الفضيلة 

ا٥بجرة كالنصرة الذين سبقوا إٔب اإلٲباف قبل بدر كىم أىل بدر كِبيعوا بيعة العقبة كالرضواف كىاجركا 
)من( تبعيضية ، أم طبلئع ا٤بسلمْب كصلو إٔب  )ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر(قبل صلح ا٢بديبية 

ساٮبوا ُب تقوية أساس الدين كإعزاز اإلسبلـ كإضعاؼ أعدائو ، إٔب آخر عمرىم القبلتْب ك 
كمؤمنوف صدقان ُب أقوا٥بم كأفعا٥بم ، أصحاب القيم ،  ْاألنفاؿ/﴾ ُأْولَِئَك ُىْم اْلُمْؤِمُنوَف َحّقاً ﴿

كا٤ببادئ كاألخبلؽ، كأصحاب اإلرادة الصلبة الٍب تتحٌدل صعاب ا١باىلية كال تستسلم لؤلمر 
الواقع الفاسد كال ٚبضع لضغوط الطٌغاة كال تشتبو أماـ اإلعبلـ الفاسد ا٤بضلل ، كإ٭ٌبا مدحهم 
ِبلسبق ألهٌنم السابقوف إٔب اإلٲباف كإٔب نصرة اإلسبلـ فأسسوا قواعد الٌدين ، كألٌف السابق إٔب 

خّب بسبقو لو ،  الشيء يتبعو غّبه فيكوف متبوعان كغّبه اتبع لو ، فهو إماـ فيو كداع لو كإٔب كلٌ 
تدؿ  اآلية على رض  السابقي ومزيتهم  .ككذل  من سبق إٔب الٌشر يكوف األسوأ حاالن ٥بذه العٌلة

: ألهٌنم ٙبٌملوا ا٤بشقة ُب نصرة دين هللا ، كفارقوا عشائرىم كأقرِبءىم كأكالدىم من على غُيىم 
 )َوالَِّذيَن اتػَّبَػُعوُىْم ِبِِْحَساٍف(لصعاب أجل القضاء على ا١باىلية مع قٌلة العدد ككثرة العدك كشٌدة ا
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قتدكا ُب سّبهتم ا٢بسنة قوالن كعمبلن حٌٌب كفاهتم كىم التابعوف أكلئ  اسلكوا طريق السابقْب ك 
ُهْم َوَرُضوا َعْنُو( كعدىم ِبلغفراف كالرضواف أم مهنع هللا يضر بطاعتهم كإخبلصهم كأرضاىم  )َرِضَي اّللَُّ َعنػْ

تو ا٤بادية كا٤بعنوية ، كىذا الٌرضا ا٤بتبادؿ كا٤بتعادؿ الٌداؿ على قبوؿ طاعاهتم ك٘باكز من رٞبتو كنعم
  .عن سيئاهتم ، ىذا ا٤بستول انؿ أرقى ا٤براتب الٍب يسعى إليها ا٤بؤمنوف

أعطاىم من  ، مهنع هللا يضر لطاعتهم إايه كرضوا عنو ٤بأِا٤بطففْب/﴿َوٓت َذِلَك رَػْليَػتَػَناَرْس اْلُمتَػَناِرُسوَف﴾ 
ستقامة سلوكهم على منهج هللا ُب ٝبيع األحواؿ كاألشكاؿ ُب االثواب ا١بزيل على صدؽ إٲباهنم ك 

كأعٌد ٥بم ُب اآلخرة جنات )على قدر رضاه  )َوَأَعدَّ َْلُْم َجنَّاٍت ََتِْري حَتْتَػَها األَنْػَهاُر(الشدة كالرخاء 
رًم من ٙبت أشجارىا كقصورىا األهنار ا٤بختلفة تعأب عنهم ينالوف إرتفاع الٌدرجات( جىن اتو ٘بىٍ 

األلواف كاألشكاؿ كاألنواع ، كعرٌب ِبإلعداد دكف الوعد ، فلو كاف كعدان لكاف عهدان كاجب القضاء 
ذل  الفوز النموذجي  )َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم(مقيمْب فيها من غّب إنتهاء  )َخاِلِديَن ِريَها أََبدًا(
ال  -ٔرائدة: ، ُٔالصافات/﴿ِلِمْثِ  َىَذا رَػْليَػْعَمْ  اْلَعاِمُلوَف﴾ اغر أمامو كٌل فوز ا٤بميز الذم يتص

ُهْم تدؿ اآلية على أف من صدىؽ عليو أنٌو مهاجر أك أنصارم أك اتبعي انؿ منزلة  )َرِضَي اّللَُّ َعنػْ
 َوَرُضوا َعْنُو(

عن اإلماـ السجاد أم زماف كمكاف ،  : ىو كل مىٍن آمىنى كعمل صا٢بان فهو من التابعْب ُبوالتابعي
ًبٍيلى الص ٍا٢بًًٍْبى(. )ع( ال : )اىلٌلهيم  أى٢بًٍٍقِب ًبصاًلًح ًمٍن مىضى كىًإٍجعىٍلًِب ًمٍن صاًٍلًح مىٍن بىًقي كىخيٍذ يب سى

سواء  بتزكية مطلقة اثبتة غّب قابلة للتغيّب ، رضا ال سخط بعده تدؿ اآلية أنّو مهنع هللا يضر دائمًا أبداً 
كإذا آمنا بذل  جدالن على ظاىر ا٤بعُب  َْالشورل/﴾ َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْػُلَها﴿أحسنوا أـ أساءكا 

: اآلية  إذفآلمنا بعصمتهم الٍب ٛبنعهم من كٌل سوء كخطأ ، كىذا ٓب ٰبصل كال تدٌؿ عليو اآلية ، 
متيازات ، كلكن إذا ذه الدرجات كاالتدؿ أهنم إبٲباهنم كأعما٥بم الصا٢بة السامية انلوا كل ى

ختلت عندىم قواعد اإلٲباف كساءت األعماؿ كفسدت النوااي )بعد ذل  التكرٙب( فتتغّب الدرجات ا
﴿رَِإفَّ اّللََّ ال يَػْرَضى َعْن اْلَقْوـِ متيازات بتغّب رضا هللا عنهم ، ألهنم ٓب يرضوه فلم يرضهم كاال

ًر اٍلعىمىلٍ المم ٓت غرر،  ٔٗالتوبة/اْلَفاِسِقَي﴾   -ٕ .: )ًرضىٍا هللاي مىٍقريكيفه ًبطىٍاعىًتًو( كيكوف ا١بٍىزىٍاءي عىلىى قىدى
كإ٭ٌبا مٌيز السابقْب على غّبىم ٤با القوه من عذاب شديد كمشقة ُب سبيل نصرة اإلسبلـ ، أٌما 

ُ  -ٖ .ةالذين دخلوا بعدىم ُب اإلسبلـ فقد كجدكا أمامهم الطٌرؽ معٌبدة كٓب يبلقوا ا٤بشق )َرِضَي اّللَّ
ُهْم َوَرُضوا َعْنُو( فسبحاف هللا ما أعظم لطفو كأكـر عطاءه حيث يتبادؿ الرضى معهم ، الٌرضا  َعنػْ

رىًضيى اَّلل ي عىنػٍهيٍم ىو الرضى كالثواب كالتكرٙب كالتقدير ،  .بْب ا٣بالق القوم كا٤بخلوؽ الضعيف
كالثقة بقدره كحسن الظن بقضائو كالشكر على نعمائو طمئناف إليو سبحانو كىرىضياىم عىٍن هللا ىو اال
كالتعبّب ِبلرضى ا٤بتبادؿ كا٤بتعادؿ  .على هنجو تعأب إٔب آخر أجلهم االستقامةكالصرب على ببلئو ك 

كا٤بتوازف ُب كركده كصدكره بْب هللا سبحانو كىذه الصفوة ا٤بختارة من عباده، يرفع من شأف ىذه 
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متياز ، عندئذو ال ٛبتل  األلفاظ امتياز كُب أعما٥بم ا نفوسهم متياز كُباالصفوة فهم ُب جو 
البشرية أف تعرٌب عنو ، ذل  حا٥بم الٌدائم مع رهٌبم ُب ٝبيع مواقفهم مع أنفسهم كمع رهٌبم كمع 
دينهم كمع الٌناس كُب ٨بتلف األحواؿ ُب الشٌدة كالرخاء ُب السٌر كالعبلنية ، ىم أصحاب النفوس 

ََي أَيػَّتُػَها النػَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة ، اْرِجِعي ِإىَل رَبِِّك ﴿ىي أعلى النفوس كأطهرىا كقولو ا٤بطمئنة كالٍب 
  .ِٖ-ِٕالفجر/﴾ رَاِضَيًة َمْرِضيَّةً 

فمتابعة السابقْب ىي إحساف مؤٌكد ٥بذه ا٤بتابعة ا٤بصطفاة ، كىذا يعِب  )اتػَّبَػُعوُىْم ِبِِْحَساٍف( -ٗ
ن ا٤بهاجرين كاألنصار ىو إحساف كٌلو، فمن اتبعهم كأتٌسى هبم على ما  أٌف ما كاف من السابقْب م

عن كانوا عليو من صفات إسبلمية عالية ا٤بضامْب فهو ٧بسن كٌل اإلحساف ُب أم زمافو كمكاف ! 
ٍبًقًهٍم ٍبي  ثػىُب  ِبً  اإلماـ الصادؽ )ع( ًة سى ٍاًجرًٍينى األىك ًلٍْبى عىلىى دىرىجى أى ًِبٍلميهى ألىٍنصىٍاًر ٍبي  ثػىل ثى ًِبلت اًٍبًعٍْبى : )فػىبىدى

هي( ٍاهًتًٍم كىمىنىٍاز٥ًًبًٍم ًعٍندى ًر دىرىجى خدٖمة المبى ، كإٌف ُْ/ِالكاُب ٥بىيٍم إبًًٍحسىٍافو ، فػىوىضىعى كيلُّ قػىٍوـو عىلىى قىدى
  .كج النيب )ص( ىي أٌكؿ إمرأة آمنتز  )ع(
، كاآلية َّٕٓ/ٓتفسّب القرطيب كىو صيب أكؿ رجل دخل ُب اإلسبلـ علي بن أّب طالب )ع(ك

الكرٲبة ٓب ٙبٌدد من ىم السابقوف ِبأل٠باء كإ٭ٌبا ذكرت صفاهتم ك٘بسيد صفاهتم أىم بكثّب من 
ال  -٘ .ٗالشمس/﴾ َقْد َأرْػَلَح َمْن زَكَّاَىا﴿كا٤بطلوب هتذيب الذات كليس ٘بسيدىا  ٘بسيد الذات
كا١بٌنة ُب ٝبيع  ُب حٌقهم ا٤بغفرة بعده أبدان ، كأكجب رضا هللا عنهم رضا ال سخط تدؿُّ اآلية أفٌ 

رضاه تعأب عنهم فإ٭ٌبا ىو من  كمعُب ، تقوا أـ فسقوااأحوا٥بم سواء أحسنوا بعد ذل  أك أساءكا 
 رضاه يكوف أم يرضى أبفعا٥بم ا٢بسنة ، فبمقدار إحساهنممبعىن  الذاتية دكف أكصافهم الفعلية

 يُػَباِيُعوَنكَ  ِإذْ  اْلُمْؤِمِنيَ  َعنْ  اّللَُّ  َرِضيَ  َلَقدْ ﴿السخط عليهم ، كقولو يكوف  اإلساءة كٗبقدار عنهم،
 ك٧بتـو دائم ٨بتـو رضا كليس خاص بعمل خاص بزمافو  مقٌيد رضا فإنٌو ،ُٖالفتح/ ﴾الشََّجَرةِ  حَتْتَ 

  اإلساءة مع حٌٌب  كمستمر
ًَِْٖٓ ؤَىَِْ خًَُِّْٔنَصِ ََُٓيًُخ ػَََِ خُنِّلَدمِ ٙ ظَؼَُِْٔيُْْ َٗمُْٖ َٗؼَُِْٔيُْْ َٔنُؼٍَِّزُيُْْ ََُّٓظَِْْٖ  ًََِّْٖٓٔ لٌٌََُُْْْ ِْٖٓ خَٕػَُْخذِ ُٓنَدكِوٌَُٕ﴿ -ٔٓٔ

 ﴾ؼَُّْ َُُّيًَُّٕ بََُِ ػٍََخذٍ ػَظٍِْْ
)َوِمْن َأْىِ  كمن حولكم اي أىل ا٤بدينة منافقوف من أعراب البادية منازؿ بعضهم قريبة من منازلكم 

عتادكا على النفاؽ ا )َمَرُدوا َعَلى النَِّفاِؽ(منافقوف أيضان يظهركف اإلٲباف كيضمركف الكفر  ِديَنِة(اْلمَ 
ستمركا عليو كإحَبفوه كأصبحوا خرباء فيو حٌٌب ال يكاد يطٌلع اكأتقنوه كٛبرسوا عليو كتفننوا فيو ك 
ال تعلمهم اي دمحم للٌداللة أنٌو ال يعلم  ()ال تَػْعَلُمُهْم َْمُْن نَػْعَلُمُهمْ عليهم أحد حٌٌب من ا٤بقرٌبْب 

الغيب ، ال يعلمهم مع كٌل فراستو ك٘بربتو فكيف يكوف ىذا الٌنفاؽ؟! ٤بهارهتم ُب فنوف النفاؽ 
كالتلوف ٕبيث ٱبفى أمرىم على كثّبين ألهنم يظهركف ل  ا٤بودة كتباعدىم عن مثار الشبهات ، 

اء ألٌداء ُب الباطن لذل  ٯبب التمييز بْب الصحابة إهٌنم صحابة ُب الظاىر لكٌنهم منافقوف أعد
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ما يضمركف ل  من كيد كحقد كىكذا مع كل صاّب كانصح ،  )َْمُْن نَػْعَلُمُهْم(األجبلء كغّبىم 
بُػُهْم َمرَّتَػْيِ(ألٌف هللا أقرب إليهم من حبل الوريد  مرة ِبلدنيا ِبلفضيحة كالتشهّب هبم كعذاب  )َسنُػَعذِّ

ٌنازؿ هبم كمرة اثنية عذاب القرب ألف قرب الكافر حفرة من حفر جهنم كقرب ا٤بؤمن القلق النفسي ال
)ّتَّ يُػَرد وَف ِإىَل َعَذاٍب ،  َٓاألنفاؿ/﴾ َيْضرِبُوَف ُوُجوَىُهْم َوَأْداَبَرُىمْ ﴿ركضة من رايض ا١بنة كقولو 

ـْ َحِسبَ كىذا العذاب الثالث ُب اآلخرة يـو القيامة كقولو  َعِظيٍم( الَِّذيَن ٓت قُػُلوِِبِْم َمَرٌض َأْف  ﴿َأ
ِن اْلَقْوِؿ﴾ َلْن ُ٘مْرَِج اّللَُّ َأْضَغانَػُهْم ، َوَلْو َنَشاُء أَلرَيْػَناَكُهْم رَػَلَعَررْػتَػُهْم ِبِسيَماُىْم َولَتَػْعرِرَػنػَُّهْم ٓت لَْ 

اٍنًًو(: )كىرىعي اٍلمينىٍاًفًق الى يىٍظهىري ًإال  عىلىى لً ٓت غرر المم، َّ-ِٗدمحم/  .سى
 ﴾ َُِّوَ ؿَلٌٌَُ ََلًٌَِْْآوًََُُٕ خػْعََُكٌُخ زٌٍُُِٗزِيِْْ و٥ٌََُِخ ػًََٔٚ َٜدُِمدً ًَآوََُ َِّْٔحدً ػَََٕ خَُِّوُ ؤَْٕ َّعٌُذَ ػََِْْيِْْ بَِّٕ خ﴿ - ٕٓٔ

ٍب كقـو آخركف أقركا بذنوهبم كٚبٌلفوا عن غزكة تبوؾ ذات النفّب العاـ ، ال لنفاقهم بل لكسلهم 
ٓت ندموا على ما فعلوا كإعَبفوا بذنبهم كاتبوا توبة نصوحة كٓب يعتذركا ِبألكاذيب كا٤بنافقْب ، 

 ُٓصُُا٤براغي)أتٍػبىع السىي ئة ا٢بىسىنىة ٛبىٍحيها(  وعنو )ص( : )مىٍن رىأىل أىن وي ميًسٍيءه فػىهيوى ٧بيًٍسنه(، الديث
(، : )سىيًٌئىةه تىسيويءيؾى خى ٙٗٓت هنج الببلغة حمم )َخَلُطوا َعَمبًل َصاِلاً يػٍره ًعٍندى هللًا ًمٍن حىسىنىةو تػيٍعًجبي ى

يػٍري  عن النيب )ص(أحسنوا أحياانن كأساءكا أحياانن ،  َوآَخَر َسيِّئاً( ـى خىط اءه كىخى : )ًإف  كيلُّ بىًِب آدى
  .ُِٔ/ُالدر ا٤بنثورا٣بٍىط اًئْبى التػ و ابيوفى(
ستوت الكفتاف على األقل ، فإف اإف كانت كفة ا٢بسنات أثقل أك  َب َعَلْيِهْم()َعَسى اّللَُّ َأْف يَػُتو 

َوُىَو الَِّذي يَػْقَبُ  التػَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه ﴿ستقاـ سلوكهم ااتبوا كأصلحوا أنفسهم كصدقت نياهتم ك 
)ِإفَّ اّللََّ القبوؿ  للَبجي كمن أعطى التوبة ٓب ٰبـر )َعَسى(، ك  ِٓالشورل/﴾ َويَػْعُفو َعْن السَّيَِّئاتِ 

ِإفَّ َرْْحََة اّللَِّ ﴿ذك عفو ٤بن اتب ، عظيم الرٞبة ٤بن أانب ترجيح ١بانب الرجاء كقولو  َغُفوٌر رَِحيٌم(
: ثبلثة نفر من األنصار ٚبٌلفوا عن  رائدة سبب النزوؿ .ٔٓاألعراؼ/﴾ َقرِيٌب ِمْن اْلُمْحِسِنيَ 

ربطوا أنفسهم بسوارم ا٤بسجد كحلفوا ال ٰبٌلهم إالٌ رسوؿ هللا )ص( ُب تبوؾ كأحسوا ِبلذنب ف
رسوؿ هللا )ص( فلما أنزؿ هللا تعأب ىذه اآلية بقبوؿ توبتهم كأطلقهم الرسوؿ )ص( فإنطلقوا 
فجاءكا أبموا٥بم فقالوا اي رسوؿ هللا ىذه أموالنا الٍب خلفتنا عن  فخذىا كتصٌدؽ هبا فنزؿ قولو 

ُرُىْم َوتُػزَكِّيِهْم ِِبَا َوَص ِّ َعَلْيِهْم ِإفَّ َصبلَتَك َسَمٌن َْلُمْ  ُخْذ ِمْن َأْمَواْلِِمْ ﴿تعأب  ﴾ َصَدَقًة ُتَطهِّ
ألهنا فتحت التوبة أماـ ا٤بذنبْب  ىذه اآلية من أرجى آَيت القرآف المرميقيل :  .َُّالتوبة/

ادلْب كإ٭با تكشف اآلية أف الصحابة ٓب يكن كلهم صا٢بْب ع -ٕستغفار ، كدعت التوابْب إٔب اال
ىم متفاكتوف منهم الصا٢بوف كمنهم دكف ذل  كمنهم منافقوف كمنهم ضعفاء اإلٲباف كالنفوس ، 
كمنهم من زٗب كمنهم من سرؽ كمنهم من إرتٌد لذل  ٯبب التمييز بينهم بدقٌة كنصفهم كقولو تعأب 

اُء َعَلى اْلُمفَّ ﴿ نَػُهمْ ُُمَمٌَّد َرُسوُؿ اّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ ، اآلية تصف ِٗالفتح/﴾ اِر ُرَْحَاُء بَػيػْ
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اُء َعَلى اْلُمفَّارِ )الصحابة أبهٌنم  كلكٌنهم رٞباء متعاطفوف فيما بينهم كأهٌنم بنياف مرصوص. ( َأِشدَّ
 كىذاف الفريقاف يوجداف ُب كٌل زمافو كمكاف، كأشدُّ ا٤بنافقْب ىم أعواف الطٌغاة ا٤بفسدين-ٖ

ُىُْْ ًَظًَُِّّْيِْْ زِيَد ًَََِّٜ ػََِْْيِْْ بَِّٕ َٜٚظَيَ ٌٌََٖٔ َُيُْْ ًَخَُِّوُ َِْٔٔغٌ ػٌَِِْْوٍُْ ِْٖٓ ؤٌََْٓخ﴿ -ٖٓٔ  ﴾ُِيِْْ ًََٜهَصً ظ٥َُيُِّ
ريىيٍم  ىؤالء من )ص( دمحم اي خيذٍ  قىةن تيطىهًٌ الصحابة ا٤بؤمنْب الذين إعَبفوا بذنوهبم كصدقت توبتهم صىدى

ن أصناؼ أموا٥بم ا٤بتنوعة كىي النقداف الذىب كالفضة كاألنعاـ هًبىا من بعض أموا٥بم ، صدقة م
الثبلثة اإلبل )ا١بماؿ( كالبقر كالغنم كالغبٌلت األربع ا٢بنطة كالشعّب كالتمر كالزبيب ، صدقة من 
الزكاة ا٤بفركضة عليهم كعلى سائر ا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات، صدقة تطهرىم هبا من دنس البخل كالذنوب 

مي بتل  الصدقة حسناهتم كتطهر نفوسهم كطبائعهم كهتذًٌب عاداهتم السيئة حٌب كيزكيهم هبا كتن
يرتفعوا هبا إٔب مراتب ا٤بخلصْب األبرار ، فعلى األغنياء أف يعطوا ىذا ا٢بق ألىلو بنفسو راضية ُب 

اء كِبلسكن ا٤براد ِبلصبلة ىنا الدع )َوَص ِّ َعَلْيِهْم ِإفَّ َصبلَتَك َسَمٌن َْلُْم(كلًٌ زمافو كمكاف 
الربكة كما ىي عادت  الراحة النفسية كالطمأنينة القلبية، أم كأيدع ٥بم ِب٤بغفرة كترٌحم عليهم ِب٣بّب ك 

يٌع طمانينة كسكينة ٥بم كرٞبة عاجلة ُب نفوسهم  )َسَمٌن َْلُْم(ستغفارؾ افإف دعاءؾ ك  )َواّللَُّ مسَِ
  .٥بم٠بيع لقو٥بم كلدعائ  ٥بم عليم بنياهتم كأحوا َعِليٌم(
  )لم  شيء زكاة( عتبارما ينفقو ا٤بؤمن قربة  تعأب كأٮٌبها مفهـو الزكاة ِب )َصَدَقة( -ٔرائدة: 
، كىذا يدٌؿ أف اإلسبلـ يسمح ِب٤بلكية  َُُالبقرة/﴿َوَأِقيُموا الصَّبلَة َوآُتوا الزََّكاَة﴾ كقولو 
ٍاةى ًلمىٍن الى كىرىعى لىوي( ،اةى لىوي : )الى صىبلةى ًلمىٍن الى زىكى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(ا٣باصة،   كىالى زىكى
ٍاًة(ٙٗٔٓت هنج الببلغة حمم، ِِٓ/ْٖالبحار نػيويٍا أىٍموىاٍلىكيٍم ًِبلز كى أٌما النهي القرآ٘ب عن  -ٕ .: )حىصًٌ

لنفس ، فذاؾ ُب تزكية اِّالنجم/﴾ َربل تُػزَك وا أَنُفَسُمْم ُىَو َأْعَلُم مبَْن اتػََّقى﴿تزكية النفس كقولو 
الصبلة من هللا  -ٖ .كمدحها كالثناء عليها أماـ الٌناس بدعول الٌلساف فقط دكف عمل يؤيدىا

والصبلة من املؤمني  ولرسولو ،  والصبلة من املبلئمة إستغفار للّناس، على عباده رْحتو ْلم
 .ٔٓاألحزاب/﴾ النَّيبِّ ِإفَّ اّللََّ َوَمبلِئَمَتُو ُيَصل وَف َعَلى ﴿، كقولو نقطاعوىو الّدعاء واال

 ﴾خذُ خَُُّلُِْْؤََُْْ َّؼٌَُِْٔخ ؤََّٕ خَُِّوَ ىٌَُ َّوْسََُ خُعٌَّْزَصَ ػَْٖ ػِسَديِهِ ًََّإْوٍُُ خًََُّٝهَدضِ ًَؤََّٕ خَُِّوَ ىٌَُ خُعٌََّّ﴿ - ٗٓٔ
التوبة من  لتقرير حقيقة مهمة ، أم أٓب يعلم أكلئ  التائبوف أف هللا تعأب ىو الذم يقبل االستفهاـ

اتب بصدؽ من عباده كدعاىم إليها مرٌة ِبلَبىيب كمرة ِبلَبغيب ، كقد فتح ِبب الٌتوبة كيٌسر 
)َوأيَُْخُذ أسباهبا ١بميع عباده ألهٌنا تطٌهر القلوب كتغسل الذنوب كتستنزؿ الٌرٞبة كترفع النقمة 

﴿َوالَِّذيَن ٓت ب عليها كقولو يقبل الزكاة ٩بن أخلص النية كأعطاىا عن رضا نفس كيثي الصََّدقَاِت(
 ﴾ ِإْف تُػْقِرُضوا اّللََّ قَػْرضًا َحَسناً ﴿، كقولو  ِٓ-ِْا٤بعارج/َأْمَواْلِِْم َحقٌّ َمْعُلوـٌ ، ِللسَّاِئِ  َواْلَمْحُروـِ

قىةي ُبٍ كىفًٌ الر ٍٞبى  ٓت الديث،  ُٕالتغابن/﴾ ُيَضاِعْفُو َلُمْم َويَػْغِفْر َلُممْ  ًن قػىٍبلى أىٍف تػىقىعى ُبٍ : )تػىقىعي الص دى
كأف هللا كحده قابل التوبة بسعة رٞبتو  )َوَأفَّ اّللََّ ُىَو التػَّوَّاُب الرَِّحيُم(، ُٖٗ/ٔاألمثل كىفًٌ الس اًٍئًل(
ْنِب َوقَاِبِ  التػَّْوِب﴾ فهو سبحانو  : أم كثّب الٌرجوع إٔب عباده ، التػَّوَّاُب ،  ّغافر/﴿َغاِرِر الذَّ
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:  عن النيب )ص(ِب٥بداية كالٌرعاية كالرٞبة كالتوفيق للتوبة إٔب هللا كقبو٥با كالر ًحيمي أبكليائو ، يرجع إليهم 
يػٍري ا٣بٍىط اًئْبى التػ و ابيوفى( ـى خىط اءه كىخى : )التػ نػىزُّهي ٌعٍن ٓت غرر المم، ُِٔ/ُالدر ا٤بنثور )ًإف  كيلُّ بىًِب آدى

  .و اًٍبٍْبى(مىعىٍاًصٍي هللًا ًعبىٍادىةي التػ  
إٌف إنفاؽ ا٤باؿ ُب سبيل  -ٕ .تدؿُّ اآلية على أٌف التصٌدؽ كإيتاء الزكاة نوع من الٌتوبة -ٔ: رائدة

أدب قرآ٘ب  )َصبلَتَك َسَمٌن َْلُْم( -ٖ .هللا ىو عدؿ ا١بهاد ِبلنفس كىو تطهّب كتزكية للمتصٌدؽ
إحساف اسن ِب٢بمد كالشكر فإف من مكاـر األخبلؽ ينبغي أف يتأٌدب ا٤بسلموف بو ، فيلقوف 

، كهبذا يستمر ا٣بّب  َٔالرٞبن/﴾ َىْ  َجَزاُء اإِلْحَساِف ِإالَّ اإِلْحَسافُ ﴿ذل  أقلُّ ما ٯبزل بو كقولو 
 كتتفٌتح النفوس كتتشٌجع على فعل ا٣بّب كتنميتو.

نٌَُٕ ًََٔعَُُيًَُّٕ بََُِ ػَدُِِْ خُْـَْْرِ ًَخَُّٙيَديَشِ كَُْنَسِّحٌُُْْ زَِٔد ًُنعُْْ ًَهَُْ خػٌَُِْٔخ كٍََََُْٕ خَُِّوُ ػٌَََُِْْٔ ًٌَََُُُٔوُ ًَخُُْٔآِْ﴿ - ٘ٓٔ
 ﴾ظَؼٌََُِْٕٔ

صيغة أمر للمبادرة إلنتاج عمل حضارم انفع كاسع الفوائد ظاىر لكل من لو عيناف ، أم من 
يػٍري الٌناًس مىٍن نػىفىعى : ٓت غرر المميعمل ا٣بّب كينفع الناس فهو مرضي عند هللا كالرسوؿ كالطيبْب  )خى

( كمن يعمل الشر كيضر الناس فهو مكركه عند هللا كالٌرسوؿ كالطيبْب ، كشىرُّ الٌناًس مىٍن يضر   الن اسى
ُتْم ِإنَُّو مبَا تَػْعَمُلوَف َبِصُيٌ ﴿الن ٍاسى كقولو  ، كعلى قدر األعماؿ تكوف َْفٌصلت/﴾ اْعَمُلوا َما ِشئػْ

﴾ َوَلآلِخَرُة َأْكبَػُر َدرََجاٍت َوَأْكبَػُر تَػْفِضيبلً ﴿هللا ُب ا٣بّب كُب الٌشر  الدرجات كا٤بنازؿ عند
عملوا فحقائق األعماؿ ا: اآلية ٚباطب كل الناس من مؤمن ككافر كمنافق أف  املعىن،  ُِاإلسراء/

من خّب كشر ٰبصيها هللا عليكم كسّبل حقيقة عملكم كيراىا رسولو كا٤بؤمنوف من أئمة ا٥بدل 
م شهداء األعماؿ ، ال ٱبتص أتثّبىا من فائدة أك مضرة ُب زمن حدكثها بل يبقى أتثّبىا من كى

جيل إٔب جيل ، فأعماؿ ا٤بؤمنْب الٌنافعة كٌلما كانت أكرب كأكسع كانت أحسن ، ٗبا فيها من فوائد 
ء على فقره كآاثر كإصبلح شؤكف اجملتمع العاٌمة كتوفّب خدماتو البلزمة الضركرية كالكمالية كالقضا

كجهلو ، كمن أفضل األعماؿ ا٢بضارية الٌنافعة تنشيط موارد الزٌكاة ٗبعناىا العاـ ا٤باٌدية كا٤بعنوية ، 
القدرة اإلنصاؼ كزكاة ا١بماؿ العفاؼ كزكاة الشجاعة ا١بهاد ُب سبيل هللا فزكاة العلم إنفاقو كزكاة 

)َرَسيَػَرى اّللَُّ َعَمَلُمْم َوَرُسولُُو  .ناسكزكاة ا١باه الشفاعة كزكاة ا٤بوقع ا٤بسؤكؿ قضاء حاجة ال
أم تكوف األعماؿ تتطابق مع األقواؿ فتكوف كل ىذه األعماؿ الزاكية النامية يعلمها  َواْلُمْؤِمُنوَف(

َأيّنِ ال ُأِضيُع َعَمَ  َعاِمٍ  ﴿كيراىا اَّلل ي كىرىسيوليوي كىاٍلميٍؤًمنيوفى كالناس أٝبعوف على أرض الواقع كقولو 
)َوَستُػَرد وَف ِإىَل َعاَلِِ اْلَغْيِب ، ٓٗآؿ عمراف/﴾ ِمْنُمْم ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْػَثى بَػْعُضُمْم ِمْن بَػْعضٍ 

 )رَػيُػنَػبُِّئُمْم مبَا ُكنُتْم تَػْعَمُلوَف(كسَبدكف إٔب هللا عآب كل العوآب الغائبة عنا كا٤بعلومة عندان  َوالشََّهاَدِة(
ّبة كالصغّبة الصا٢بة كالطا٢بة السريٌة كالعلنية كٯبازيكم عليها، فإف فَبكف حقيقة أعمالكم الكب
: )ًإن كيٍم ًإٔب ًإٍعراًب ٓت غرر المم، ل صا٢بان كتعاستو ما يعمل فاسدان سعادة ا٤برء ٗبقدار ما يعم

ٍاًؿ مىٍا أىٍكرًٍىتى عىلىٍيوى : )أىٍفضىلي األىعٍ )ع( اإلماـ علي وعن، كيٍم ًإٔب ًإٍعراًب األىٍقواًؿ(األىٍعماًؿ أىٍحوىجي ًمنٍ  مى
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) ٯبب عليكم مراقبة أعمالكم ك٧باسبة أنفسكم على أقوالكم  -ٔ: رائدة  ٗٔصٖٕالبحار نػىٍفسي ى
اًسبيوا أىنٍػفيسىكيٍم قػىٍبلى أىٍف ٙبيىاسىبيوا !  يدؿُّ أٌف اإلنساف ٨بٌّب ُب  )اْعَمُلوا( -ٕكأفعالكم كنياتكم ، كحى

 .إلنساف أف أعمالو يراىا هللا فسيتوٌقى من الذنوب كٰبذر منهاإذا عرؼ ا -ٖأعمالو ال ٦برب. 
 ﴾ًَآوًََُُٕ ُُْٓـٌََْٕ َُِْٕٓ خَُِّوِ بَِّٓد ُّؼٍَِّزُيُْْ ًَبَِّٓد َّعٌُذُ ػََِْْيِْْ ًَخَُِّوُ ػٌَِِْْ لٌٌَِْْ﴿ - ٙٓٔ
إٔب  السابقي-ُذكر هللا سبحانو ُب اآلايت السابقة أربعة أصناؼ  .: مؤجلوف مؤخركف ُمْرَجْوفَ 

كا٤بعَبفْب بذنوهبم، كأشار ُب ىذه -ْ، كا٤بنافقْب-ّ، كالتابعْب ٥بم إبحساف-ِا٥بجرة كالنصرة، 
٠بائهم كىم مؤجلوف إٔب أف يظهر أمر أالية إٔب أانس خلطوا عمبلن صا٢بان كآخر سيئان ٓب ٰبددىم أب

بُػُهْم َوِإمَّا يَػُتوُب َعَلْيِهْم(هللا فيهم   سبب عندىم يرجح جانب العذاب أك جانب فبل )ِإمَّا يُػَعذِّ
َوِإىَل اّللَِّ تُػْرَجُع ﴿، ُْٗاألنعاـ/﴾َرِللَِّو اْلُجَُّة اْلَباِلَغةُ ﴿ا٤بغفرة كالتوبة، فأمرىم موكوؿ إٔب هللا كحده 

عليم أبحوا٥بم حكيم ٗبا يتناسب معهم من حكم كىم   )َواّللَُّ َعِليٌم َحِميٌم(،َُِالبقرة/﴾ األُُمورُ 
: )ِإمَّا رائدة، ْٔاألعراؼ/﴾َوَعَلى اأَلْعَراِؼ رَِجاٌؿ يَػْعرُِروَف ُكبلًّ ِبِسيَماُىمْ ﴿ األعراؼ كرجاؿ

بُػُهْم َوِإمَّا يَػُتوُب َعَلْيِهْم( إٌما للش  كهللا منزٌه عنو، فا تعأب عآب ٗبا يصّب إليو أمرىم ،  يُػَعذِّ
ِإفَّ َرْْحََة اّللَِّ َقرِيٌب ِمْن ﴿ا٣بوؼ كالرجاءكيرجع ىذا الَبديد إٔب العباد فيكوف أمرىم فيهم بْب 

، كقد أيهًبمى األمر ُب نتيجتهم ليكوف ا١بزاء من جنس العمل كتكوف العقوبة ٔٓاألعراؼ/﴾اْلُمْحِسِنيَ 
على قدر ا١بناية، كما خلطوا عمبلن صا٢بان كآخر سيئان كذل  خلط ٥بم ا٣بوؼ كالرجاء، كىذه 

 حكمة التأجيل.
وُ ِْٖٓ هَسَُْ ًَََُْمِِْلَُّٖ بِْٕ ٍَِّٖ خظَّىًٍَُخ َْٕٓفًِخً ٠َُِخَخً ًًَُلُْخً ًَظَلُِّْودً زََْْٖ خُُْٔآِْنِنيَ ًَبََِْٜديخً َُِْٖٔ لَدََذَ خَُِّوَ ًًٌَََََُُٔخَُّ﴿ - ٚٓٔ

 ﴾ؤَََيَْٗد بَِّٙ خُْمُْٕنََ ًَخَُِّوُ َّْٙيًَُ بَِّٗيُْْ ٌََُدٌِزٌَُٕ
لغوا ُب ا١برٲبة حٌب أسسوا ٦بمعان يدبركف فيو الشر ك٠بوه مسجدان إلضرار كمن ا٤بنافقْب ٝباعة ِب
(! كاإلسبلـ ٰبٌرـ أم ضرر من األضرار اٌرمة )الى ضىرىرى كىالى ًضرىٍارى مبسجد ضرارا٤بؤمنْب كإشتهر )
 ،) ا٢بق لتغطية نصرة للكفر الذم ٱبفونو كأهٌنم يرفعوف نفس الشعارات ألنصار  )وَُكْفرًا(ُبٍ اإًلٍسبلىـً

يفرقوف  )َوتَػْفرِيقًا بَػْيَ اْلُمْؤِمِنَي(مقاصدىم العدكانية كالٍب ىي تفريق كلمة ا٤بسلمْب كاإلضرار هبم 
)َوِإْرَصادًا ِلَمْن بواسطتو ركابط ا٤بؤمنْب كيصرفوهنم عن مسجد قباء )مسجد رسوؿ هللا )ص(( 

نتظاران لقدـك أيب عامر الفاسق ككاف قد تنٌصر كىو رئيس اأم ترقبان ك  َحاَرَب اّللََّ َوَرُسوَلُو ِمْن قَػْبُ (
قومو ، الذم أمرىم ببناء مسجد ضرار ليكوف معقبلن لو للتعاكف مع أعداء ىذا الٌدين على الكيد 

كليقسمن ما أردان ببنائو إاٌل ا٣بّب  )َولََيْحِلُفنَّ ِإْف َأَرْدَا ِإالَّ اْلُْسىَن(لو ٙبت ستار الٌدين ! 
ف كالتوسعة على ا٤بصلْب كالضعفاء من ا٤بسلمْب ! كٰبلف ا٤بنافق ألنٌو يشعر ُب أعماؽ كاإلحسا

ُ ،  َُالقلم/﴾ َوال ُتِطْع ُك َّ َحبلٍَّؼ َمِهيٍ ﴿نفسو أنٌو مفَبو كٌذاب فيستَب بكثرة ا٢بلف كقولو  )َواّللَّ
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دة التوكيد فأمر رسوؿ هللا )ص( هبدـ لزاي )َلَماِذبُوَف(ُب حلفهم كالبلـ ُب  َيْشَهُد ِإنػَُّهْم َلَماِذبُوَف(
 ا٤بسجد كأف يتخذ مكاانن إللقاء القمامة كالزِبلة. 

كُب عآب اليـو مئات من مساجد الضرار كلكن أب٠باء تسر كتغر كلغاايت تضر،  -ٔ: رائدة
لعامة سم معاىد للدراسات أك اندم الثقافة كالرايضة أك ا١بمعية الدينية أك ا٤بكتبة الثقافية اكىناؾ ِب

ُب شكل كتاب أك صحيفة أك ٧باضرة كما إٔب ذل  ٩با يهدؼ إٔب زرع ا٣ببلفات بْب ا٤بسلمْب، 
! كإرىاب اجملتمع اإلسبلمي )الفوضى اْلبلّقة( كزايدة التنازع بينهم كتسٌمى ُب أاٌيمنا ا٤بعاصرة 

التعبّب  -ٕ .ةك٧بق الدين كالوطن كسحق كرامة ا٤بواطن كإىانة القيم اإلنسانية كا٤ببادئ الديني
 ،القرآ٘ب الفريد يرسم ىنا صورة ٦بٌسمة حركية ٙبٌتم كشف مساجد الضرار الكثّبة ا٣بادعة اليـو

كبياف حقيقتها للٌناس كما ٚبفيو كراءىا من إجراـ كعصاِبت داعش  ،كإنزاؿ البلفتات الكاذبة عنها
ىي إاٌل خطة صهيونية خبيثة برعاية  سم الٌدين كىي تقتل الٌدين كا٤بتديٌنْب ! كماالٍب تتسٌَب ِب ،اليـو

  سم اإلسبلـ !كٌىابية للقضاء على اإلسبلـ ِب
 ﴾٥َُّٔيَُِِّّٖسٌَُّٕ ؤَْٕ َّع٥ََيًَُُّخ ًَخَُِّوُ ُّمِرُّ خُْٙ ظَوُْْ كِْوِ ؤَزًَخً ََُْٕٔفًٌِ ؤَُِّٔٓ ػَََِ خُعَّوٌٍَْ ِْٖٓ ؤًٍََِّ ٌٍَّّْ ؤَلَنُّ ؤَْٕ ظَوٌَُّ كِْوِ كِْوِ َِـَدٌٍ ُّمِ﴿ - ٛٓٔ

هنى هللا تعأب رسولو )ص( عن الصبلة ُب مسجد ضرار ، أم ال تصٌل فيو أبدان ألنو بِب للفتنة 
َس َعَلى التػَّْقَوى(كليكوف مكاانن لتجمع أىل النفاؽ  البلـ ال ـ القسم أم ٤بسجد  )َلَمْسِجٌد ُأسِّ

()ِمْن َأوَِّؿ يػَ قباء الذم بيِب على تقول هللا كأسس على طاعتو  كاف الدافع ُب بنائو منذ كضع   ْوـٍ
: ىنا ٗبعُب َأَحق   )َأَحق  َأْف تَػُقوـَ ِريِو(أساسو بنية سليمة خالصة لوجو هللا كعليها تقـو دعائمو 

حقيق كجدير كأكٔب كأجدر كليست للتفضيل بْب مسجد التقول كمسجد ضرار أم مسجد 
ُب مسجد التقول  ٌؿ ٗمُِب وَف َأْف يَػَتَطهَُّروا()ِريِو رَِجاالتقول أحق أف تصلي فيو من مسجد ضرار 

رجاؿ يزٌكوف أنفسو، أتقياء ٰببوف هللا كيطيعوه كيعملوف الصا٢بات كٰبٌبوف أف يطٌهركا أبداهنم ِب٤باء 
عن النجاسات، كيطٌهركا أركاحهم ِبلتوبة كيتطهركا من الذنوب كالنقائص كيتخٌلصوا من العيوب 

رِيَن()َواّللَُّ كالعادات الذميمة  ا٤بتطهرين ا٤ببالغْب ُب الطهارة الظاىرة كالباطنة )البدنية   ٗمُِب  اْلُمطَّهِّ
كالنفسية( كالطهارة ا٤بادية كا٤بعنوية كال صبلة إاٌل بطهور ا١بسد الذم ىو مفتاح لطهارة الٌركح 

رًيٍ ٓت غرر المم: رائدةكالعقل كالفكر.  تيٍم الى ٧بىىاٍلىةى ميتىطىهًٌ ٓت نى فػىتىطىه ريكٍا ًمٍن دىنىًس اٍلعييػيويًب(، : )ًإٍف كينػٍ
ٍرًؾ(، كعرب سبحانو كتعأب عن الصبلة أبهنا  :ٕٕ٘هنج الببلغة حمم )فػىرىضى هللاي اإًلٲٍبىٍافى تىٍطًهيػٍرىان ًمنى الشًٌ

طهارة كتربية كتزكية كهتذيب السيما صبلة ا١بماعة ألهنا تطهر النفس من العيوب كالذنوب 
َهى َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَمِر﴾ كمساكئ العادات  :  عن النيب )ص(. ْٓالعنكبوت/﴿ِإفَّ الصَّبلَة تَػنػْ

تىان ُبٍ ا١بٍىن ًة( ان الى ييرًٍيدي ًبًو رايىٍءه كىالى ٠بيٍعىةه بػىُبى هللاي لىوي بػىيػٍ : ٓت الديث، ْٖٓ/ّكسائل الشيعة )مىٍن بػىُبى مىٍسًجدى
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ٍاًب اٍلقىرٍبً ًمنى اٍلبػىٍوًؿ ، فىًإن وي أىك ؿي مىٍا ٰبيىٍاسىبي ًبًو اٍلعىٍبدي ُبٍ اٍلقىرٍبً!()ًإتٌػقيويٍا اٍلبػىٍوؿى فىًإف  عى  ركح  ٍامىةى عىذى
 َٗٓ/ّالبياف
فٍ ىَدٍَ كَدْٗيَدََ زِوِ كِِ ؤَكََْٖٔ ؤَََّٔٓ زُنَْْدَٗوُ ػَََِ ظَوٌٍَْ ِْٖٓ خَُِّوِ ٠ًٌَََِْخٍٕ وٌَُْْ ؤَّْ َْٖٓ ؤَََّٔٓ زُنَْْدَٗوُ ػَََِ َ٘لَد ـُُُ﴿ ٓٔٔ - ٜٓٔ

 ﴾ْْ بَِّٙ ؤَْٕ ظَو٥ََّغَ هٌُُِزُيُْْ ًَخَُِّوُ ػٌَِِْْ لٌٌََِْْٗدَِ ـَيَنََّْ ًَخَُِّوُ ٙ َّيًُِْ خُْوٌََّْ خُظَّدُِِٔنيَ ، ٙ ََّّخٍُ زُنَْْدُٗيُْْ خٍَُُِّ زَنٌَْخ َِّسَصً كِِ هٌُُِزِيِ
يىانىوي أم دينو كعقيدتو كقناعاتو على علمو كإٲباف كعلى لئلنكار ، أم ىل من أىس سى  االستفهاـ بػينػٍ

َيانَُو َعَلى َشَفا لتزاـ ٗبنهجو تقول كخوؼ من هللا تعأب كمراعيان مرضاتو كاال ـْ َمْن َأسََّس بُػنػْ ٌر َأ )َخيػْ
يىانىوي كدينو على  ُجُرٍؼ َىاٍر(  ُرٍؼ َىاٍر()جُ حافٌة كطرؼ  )َشَفا(ىل ذاؾ خّب أىـٍ ىذا الذم أىس سى بػينػٍ

فسقط بو البناء كالبا٘ب ُب  )رَانْػَهاَر ِبِو ٓت َاِر َجَهنََّم(كادو متصدع مشرؼ على السقوط كاإلهنيار ؟ 
  .انر جهنم

ال يوفق الظا٤بْب إٔب السداد كال يهديهم سبيل الرشاد بل يَبكهم  )َواّللَُّ ال يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِمَي(
، كىو تشبيو لعمل ا٤بؤمنْب كعمل  ُٓالبقرة/﴾ د ُىْم ٓت طُْغَياهِنِْم يَػْعَمُهوفَ َوٙمَُ ﴿ختاركا كقولو اكما 

َيانُػُهْم الَِّذي بَػنَػْوا رِيَبًة ٓت قُػُلوِِبِْم(ا٤بنافقْب  ضطراب النفس كترٌدد ا: ىو ريب القلوب  )ال يَػَزاُؿ بُػنػْ
ش  كنفاؽ  )رِيَبًة(سجد ضرار الوىم كالشٌ  كا٢بّبة فيها أم ال يزاؿ ُب قلوب ا٤بنافقْب أىل م

ًإال  أىٍف  )ِإالَّ َأْف تَػَقطََّع قُػُلوبُػُهْم(رتياب كغيظ ، ارتياب بسبب ىدمو كال يزالوف ُب اكغيظ كقلق ك 
( تقتلع قػيليوبػيهيٍم فيموتوا فتتبلشى الرٌيبة بتبلشيها ! أم سيبقوف على ىذا الرٌيب كالقلق حٌٌب )تَػَقطَّعَ 

)َواّللَُّ َعِليٌم َحِميٌم( ف يتوبوا توبة تتقٌطع هبا قلوهبم ندمان كأسفان على تفريطهم إأٌل أاملعىن ا٤بوت أك 
 كهللا سبحانو عىًليمه أبحواؿ ا٤بنافْب حىًكيمه ُب تدبّبه إايىم. 

 : )الى يػىٍرًجعي صىٍاًحبي اٍلمىٍسًجًد أبًىقىل  ًمٍن ًإٍحدىل ثىبلىثو : ًإم اٍ  عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٔ:  رائدة
كىًإم ٍا أىخه يىٍستىًفٍيديهي  ديعىٍاءه يىٍدعيوي ًبًو ييٍدًخليوي هللاي ًبًو ا١بٍىن ةى كىًإم ٍا ديعىٍاءه يىٍدعيوي ًبًو فػىٍيٍصًرؼي هللاي عىٍنوي اٍلبىبلىءى ،

: ليس البناء القائم على أساس قوم متْب املعىن العاـ  -ٕ .ُٗٔٙبف العقوؿ ص ُبٍ هللًا عىز  كىجىل (
اداين كمعنواين كالبناء القائم على أسس منهارة ، ىذا الفرؽ بْب البنائْب كالفرؽ بْب ا٤بؤمن كا٤بنافق م

قتصاديْب كالسياسيْب كا٤بخلص كا٣بائن كعلى كل ٦باؿ من ٦باالت ا٢بياة كالفرؽ بْب عبلقات اال
على تبادؿ  كا٢بكومات كا٤بؤسسات كالشركات كالصداقات ا٤بتنوعة كٝبيع العبلقات الٍب تبُب

قصة مسجد ضرار يعلمنا اف ال نكوف سطحيْب ساذجْب فنرل الشكل كنغفل عن  -ٖ .ا٤بصاّب
ا٤بضموف كنصٌدؽ ِبلقوؿ ا١بميل كنغفل عن العمل ا٤بشبوه ، أك نبلحظ ا٢بق الظاىرم، كنغفل عن 

ٍبي   ! فىًإن وي يػىٍنظيري بًنيوًر هللاً  ميٍؤًمنً ًفرىاسىةى الٍ تػ قيويٍا اً : ) عن النيب )ص( .األىداؼ الباطلة ا٤بستَبة ا٣ببيثة كراءه
كالذم ال  ُٖٔ/ُِا٤بيزاف، ( ، قاؿ : ا٤بتفٌرسْبٕٓا٢بجر/﴾ ِإفَّ ٓت َذِلَك آلََيٍت ِلْلُمتَػَومسِِّيَ ﴿قػىرىأى 

يرسم التعبّب القرآ٘ب الفريد صورتْب  -ٗٲبتل  الفراسة الكافية ال ٲبتل  اإلٲباف ا٤بطلوب كا٤برغوب. 
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لتْب متحركتْب ٦بٌسمتْب : صورة مسجد ضرار ا٤بنهار ، كصورة الرٌيبة كالقلق القليب ، كعدـ متقاب
ستقرار النفسي للمنافقْب ، تل  صورة مادية ظاىرية كىذه صورة شعورية معنوية ، كىذا ىو اال

الفهم اإلعجازالببلغي الذم يرسم الواقع النفسي بريشة ا١بماؿ الفٌِب ، كىكذا لن ييفهم القرآف حق 
إاٌل من يدرس منهجو ا٢بركي ا٤بؤثر ، كلن يفهمو إاٌل أانس يتحركوف ٗبنهجو مثل ىذه ا٢بركة ا٤بؤثرة، 
ألٌف القرآف منهج كاقعي كال ييفهم إاٌل من خبلؿ فهم حركة الواقع ، كنزؿ القرآف تدرٯبيان من خبلؿ 

لواقع ا٤بتحٌرؾ ا٤بتغٌّب ، كهللا ُب حركة الواقع ، فينبغي أف ييفهم الواقع ٌٍب ييفهم القرآف من خبلؿ ا
 .عوف العبد ما داـ العبد ُب عوف نفسو كعوف أخيو كعوف ٦بتمعو

ًَػًْخً ػََِْْوِ لَوّدً كِِ  وِ كََْوْعٌَُُِٕ ًَُّوْعٌََُِٕبَِّٕ خَُِّوَ خْ٘عٍََُ ِْٖٓ خُُْٔآِْنِنيَ ؤَٗلَُٕيُْْ ًَؤٌََْٓخَُيُْْ زِإََّٕ َُيُْْ خُْفَنَّصَ ُّوَدظٌَُِِٕ كِِ َٔسَِِْ خَُِّ﴿ - ٔٔٔ

 ﴾ زِوِ ًٌََُِيَ ىٌَُ خُْلٌَُِْ خُْؼَظُِْْخُعٌَََّْخشِ ًَخِٗجنَِِْ ًَخُْوُُْإِٓ ًََْٖٓ ؤًَْكََ زِؼَيًِْهِ ِْٖٓ خَُِّوِ كَدْٔعَسًُُِْٙخ زِسَْْؼٌُِْْ خٍَُُِّ زَدَّؼْعُْْ
هٌنا لبيعة مباركة مع ا٤بؤمنْب ىو ٛبثيل كتقريب ٢بقيقة مهمة أبسلوب ٦بازم مشٌوؽ للٌنفوس ، إ

الصادقْب، إهٌنا ٘بارة ال نظّب ٥با رإبة ُب كل األحواؿ ببل خسراف ، إنٌو سياؽ قرآ٘ب ُب ذركة 
الببلغة كحسن البياف ألجر اجملاىدين ، مٌثل هللا تعأب جزاءىم ِب١بنة على بذ٥بم األنفس كاألمواؿ 

ٔب كـر هللا ِبيع عباده فأغلى ٥بم الثمن ، أنفسان ىو ُب سبيلو بصورة عقد فيو بيع كشراء ، أنظركا إ
خلقها كأمواالن ىو رزقها ٍب كىبها ٍب إشَباىا منهم هبذا الثمن الغإب فإهنا لصفقة رإبة ، فكاف 
ا٤بشَبم ىو هللا عز كجل كالبائع ا٤بؤمنوف كالثمن ا١بنة كا٤بثمن األنفس كاألمواؿ كالطريق ىو ا١بهاد 

، كالواسطة الٌنصر أك الشهادة ُب سبيل هللا لٌنهاية ا٤برسومة إحدل ا٢بسنيْب ىيكالقتل كالقتاؿ، كا
ٓت هنج الببلغة بْب البائع كا٤بشَبم نيب الرٞبة دمحم )ص( فهل من صفقة رإبة أزكى من ىذه كأبقى؟ 

الذين ابعوا ىذه البيعة ًر عىاًفيىةه( : )كيلُّ نىًعيمو ديكفى اى١بٍىن ًة فػىهيوى ٧بىٍقيوره ، كىكيلُّ بىبلىءو ديكفى اىلن اٖٚٛحمم
، إنو ترغيب ُب ا١بهاد على  وعقدوا ىذه الصفقة ىم صفوة ُمتارة ذات صفات ٔموذجية ِميزة

)يُػَقاتُِلوَف ٓت أبلغ كجو كأحسن صورة ، إٌف ا١بهاد ُب سبيل هللا كحده بيعة معقودة بعنق كٌل مؤمن 
) شَباىم ألجلو ، كمعُب اإعبلء كلمتو كىذا ىو العرض الذم ٯباىدكف إلعزاز دين هللا ك  َسِبيِ  اّللَِّ

) ُب سبيل خدمة الٌناس ِبألساليب الٍب ترضي هللا تعأب كال تتجاكز حدكده كتدافع  )ٓت َسِبيِ  اّللَِّ
أمامهم إحدل ا٢بسنيْب ال اثلث ٥بما إما النصر كالظفر  )رَػيَػْقتُػُلوَف َويُػْقتَػُلوَف(عن ا٢بق كا٢بقوؽ 

 شىرؼي )أى : عن النيب )ص(بقتلهم كىذا ىو ا٤بطلوب كا٤برغوب ، أك الشهادة ُب سبيل هللا ِبألعداء 
ٍادىًة( ٍوًت قػىٍتلي الش هى تشُي فهي عارض ُب طريق الٌنصر كليست ىدفان كال غاية ،  ٖصََُالبحار اٍلمى

ل البد أف إٔب أف من شأف ا٤بؤمن أف يكوف لو يد ظاىرة متمكنة على عدكه كأنو قبل أف ييقت اآلية
يىقتيل من عدكه كيضعف شأهنهم كيساىم ُب كىن إرادهتم كتفتيت قوهتم فتكوف الشهادة أحد سبل 
النصر ككسيلة شريفة من كسائلو ، فيكوف النصر ىو الغاية كالشهادة كسيلة عارضة ُب الطريق 

ٌنة فصارت حقان ٥بم على كعد هللا سبحانو اجملاىدين كعدان قاطعان ِب١ب )َوْعدًا َعَلْيِو َحّقاً(ا٤بقصود 
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كعدان اثبتان ُب الكتب  )ٓت التػَّْورَاِة َواإِلِّميِ  َواْلُقْرآِف(هللا تعأب هبذا الوعد خاصة بعد أف سٌجلو 
)َوَمْن َأْوَْت : يواننية معناىا البشارةاإلّمي : ِبلعربية أم الشريعة ، ومعىن التوراةا٤بقدسة الثبلثة 
) أحد أكَب من هللا جٌل ُب عبله ، إخبلؼ ا٤بيعاد قبيح ال يقدـ عليو كراـ الناس  الِبَعْهِدِه ِمْن اّللَِّ

إنكارم ٗبعُب الٌنفي،  االستفهاـفكيف ِب الغِب الكرٙب الذم ال ٯبوز عليو القبيح؟ لذل  صار 
ركا بذل  البيع أبش )رَاْستَػْبِشُروا بِبَػْيِعُمْم الَِّذي اَبيَػْعُتْم ِبِو(كىو ترغيب ُب ا١بهاد بصورة مشوقة 

)َوَذِلَك ُىَو اْلَفْوُز فرحوا بو غاية الفرح كىذا أتكيد آخر للوعد الصادؽ ِب١بزاء ا١بزيل االرابح ك 
  .ىو أقصى درجات الفوزاْلَعِظيُم(
 : رائدة
-َُالصف/.﴾ .يمٍ ﴿ََي أَيػ َها الَِّذيَن َآَمُنوا َىْ  َأُدل ُمْم َعَلى َِتَارٍَة تُنِجيُمْم ِمْن َعَذاٍب أَلِ كقولو   -ٔ
ٍاًء(، ٓت غرر المم -ٕ .ُُ اٍجي السُّعىدى ٍادي الدًٌٍيًن كىًمنػٍهى ٍادي ًعمى ٍادي أيضاً و ريو : )ا١بًٍهى ٍاعىًة ا١بًٍهى ٍاةي الش جى : )زىكى

ًبٍيًل هللًا(،  ٍا إً  وعنو )ع(ُبٍ سى  ُّصٖٕالبحار ال  هًبىٍا(: )ًإن وي لىٍيسى ألىنٍػفيًسكيٍم ٜبىىنه ًإال  ا١بٍىن ًة فىبلى تىًبيػٍعيويىى
كالغرض من ىذا التأكيد على أف يكوف اجملاىدكف على يقْب من ا١بزاء كعظيم من الثواب  -ٖ

َوَلْوال َدْرُع اّللَِّ النَّاَس بَػْعَضُهْم بِبَػْعٍض َلَفَسَدْت ﴿حٌٌب كأهٌنم يركنو رأم العْب فيستبشركف كقولو 
مت اآلية األنفس على األمواؿ ىنا خبلؼ ا٤بواضع  : ٤باذا قدٌ  سؤاؿ -ٗ .ُِٓالبقرة/﴾ اأَلْرضُ 

: ُب ىذه ا٤ببايعة يطلب هللا األنفس قبل األمواؿ اجلواب كٌلها ذكر األمواؿ كاألنفس ٦بتمعْب ؟ 
ألهنا ىي األىم كال قيمة لؤلمواؿ من دكف النفس ُب ىذه ا٢بالة فقٌدـ األىم على ا٤بهم، حٌٌب 

 ١بود ِبلنفس أقصى غاية ا١بود(يسَبخصوا النفس إٔب جانب ا٤باؿ )كا
ْٖ خُُْٔنٌَُِ خُعَّدجِسٌَُٕ خُْؼَدزًًَُِٕ خُْمَدًًَُِٕٓ خَُّٕدجِمٌَُٕ خَُُّخًِؼٌَُٕ خَُّٕدـًًَُِٕ خًَُُِٕٓٓ زِدَُْٔؼًُُْفِ ًَخُنَّدىٌَُٕ ػَ﴿ - ٕٔٔ

 ﴾ًَخُْمَدكِظٌَُٕ ُِمًًُُيِ خَُِّوِ ًَزَُِّْٙ خُُْٔآِْنِنيَ
نخبة من ا٤بؤمنْب الذين ِبعوا أنفسهم كأموا٥بم ٔبنتو بتسع صفات أصيلة ٩بيزة ٍب كصف هللا ىؤالء ال

الراجعوف إٔب هللا بَبكهم كل ما يبعد عن مرضاتو ،  )التَّائُِبوَف( -ٔتؤٌىلهم ألف يبايعوا هللا تعأب : 
 اِبُدوَف()اْلعَ  -ٕفيعملوف التخلية من السلبيات كالتحلية ِبإلٯبابيات كىم أصحاب تزكية الٌنفوس ، 

 كحده ا٤بخلصوف ُب ٝبيع عباداهتم ، ككل عمل صاّب كانفع لوجو هللا كا٣بّب فهو عبادة ، ككف 
ان أى٥ٍبىمىوي  هللاي  أىحىب   : )ًإذىاٍ ٓت غرر المماألذل عن الٌناس كقضاء حوائجهم من أفضل العبادات ،  عىٍبدى

لسراء كالضراء ا٤بعَبفوف ٗبا  عليهم من النعم الظاىرة  ُب ا )اْلَاِمُدوَف( -ٖحيٍسنى اٍلًعبىٍادىًة( ، 
كالباطنة كٰبمدكف هللا ُب ٝبيع األحواؿ كا٢بمد  الذم بنعمتو تتم الصا٢بات كا٢بمد  على كٌل 

ذك معُب عاـ ، من السياحة كىي السفر ا٥بادؼ ا٤بفيد ُب ببلد العآب  )السَّاِئُحوَف( -ٗحاؿ ، 
ختصاص ٗبهنة انفعة للمجتمع كالسفر للحج كالعمرة كا١بهاد لب العلم كاالكلط عتبارللعظة كاال

شرح  : )ًإف  أىبٍػغىضى ا٣بٍىٍلًق ًإٔبى هللًا الص ًحٍيحي اٍلفىٍارًغي( ٓت الديثكصلة األرحاـ كلطلب الرزؽ أك للتجارة 
لً كمن أحسن مىٍن قاؿ: )، ُْٔ/ُٕالنهج ـي ًبًو ُبٍ مىٍا نػىٍفعىليوي ًخبلىؿى سىٍاعىٍاًت عىمى يٍػنىٍا، كىمىٍا نػىقيوي نىٍا ٰبيىدًٌدي مىٍا لىدى
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( كاإلنساف يعيش بْب العمل كالفراغ، فالعمل عنواف أصلو، كالفراغ دليل أىٍكقىٍاًت فػىرىٍاًغنىٍا ٰبيىدًٌدي مىٍا نىكيويفٍ 
ُروا َكْيَف ﴿ُقْ  ِسُيُوا ٓت اأَلْرِض رَاْنظُ كحث القرآ ف كثّبان على السّب ُب األرض على مستقبلو! 
رت بسياحة القلب ُب أبعاد آفاقو العلمية كاإلٲبانية ُب معرفة هللا  َِالعنكبوت/َبَدَأ اْْلَْلَق﴾  ، كفيسًٌ

ا٤بكثركف من الصبلة كخص الركوع كالسجود  )الرَّاِكُعوَف السَّاِجُدوَف( ٙ -٘كا٢بياة كاألحياء 
ية  تعأب ىذه ىي صفاهتم ُب حياهتم ِبلذكر ٤با فيهما من التواضع كا٣بضوع كالتذلل كالعبود

 )اآلِمُروَف اِبْلَمْعُروِؼ( -ٚجتماعية العامة فهم، الشخصية ا٣باصة أٌما صفاهتم ُب حياهتم اال
كىو ٝبيع  )َوالنَّاُىوَف َعْن اْلُمنَمِر( -ٛالداعوف إٔب اإلٲباف كٝبيع أعماؿ ا٣بّب كالرب كالصبلح ، 

األمر كالنهي أ٪بح كسيلة من كسائل اإلعبلـ ا٤بتنوعة لذا حث عليها ما هنى هللا عنو كرسولو كيعترب 
( -ٜاإلسبلـ ،  ٥با داللة عامة شاملة أم اافظوف على فرائض هللا  )َواْلَاِرُظوَف ِلُُدوِد اّللَِّ

ا٤بتمسكوف ٗبا شرٌع هللا من حبلؿ كحراـ كأكامر ، كينتهوف عن كل النواىي مع أنفسهم كمع الٌناس 
ْر اْلُمْؤِمِنَي(ٌرىم كعبلنيتهم كُب الشٌدة كالٌرخاء كُب س بشارة مطلقة لكل مؤمن أبٌف ٥بم من  )َوَبشِّ

هللا فضبلن كبّبان ، كأما مقدارىا كصفتها ككيفيتها ككميتها فإهنا ٕبسب حاؿ ا٤بؤمنْب من قوة إٲباهنم 
  .أك ضعفو
 : رائدة
ماـ السٌجاد )ع( ُب طريق مكة ، فقاؿ لو : اي : )لقي عٌباد البصرم اإل عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٔ

ِإفَّ اّللََّ اْشتَػَرى ِمْن اْلُمْؤِمِنَي علي تركت ا١بهاد كصعوبتو كأقبلت على ا٢بج كلينتو إٌف هللا يقوؿ )
ْر اْلُمْؤِمِنيَ إٔب قولو  أَنُفَسُهْم َوَأْمَواَْلُمْ  ًذًه : ًإذىٍا رىأىيٍػنىٍا  اإلماـ السّجاُد )ع(( فقاؿ َوَبشِّ ىىؤيالىًء ال ًذٍينى ىى

) ٍادي مىعىهيٍم أىٍفضىلي ًمنى ا٢بٍىجًٌ ىذه ىي ا٢بياة النامية الٍب يدعى إليها  -ٕ .ِِ/ٓالكاُب ًصفىتػيهيٍم فىا١بًٍهى
 .ِْاألنفاؿ/﴾ ََي أَيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ّلِلَِّ َوِللرَُّسوِؿ ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُٗمِْييُممْ ﴿ا٤بؤمنوف بقولو 

كُب ا١بمع بْب ىذه الصفات دكف أف يقـو بينها حرؼ عطف ، ما يشّب إٔب أهٌنا ٝبيعان ٗبنزلة  -ٖ
صفة كاحدة ، إٌف ٙبقيق أم صفة منها داعية لتحقيق ٝبيع الصفات ، فالذين يٌتصفوف بتل  

 .الصفات ىم من الذين ًإٍشتػىرىل اَّلل ي ًمنػٍهيم أىنفيسىهيٍم كىأىٍموىا٥بىيمٍ 
َ َُيُْْ ؤََّٗيُْْ ؤَْٜمَدذُ خُْفَمَِِْْٓد ًَدَٕ ُِِنَّسِِِّ ًَخٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ؤَْٕ َّْٕعَـْلًُُِخ ًُُُِِِِْْٔٙنيَ ًٌََُْ ًَدٌُٗخ ؤًُُِِْ هُُْزََ ِْٖٓ زَؼًِْ َٓد ﴿ - ٖٔٔ  ﴾ظَسََّْٖ

هللا إ٥بان آخر كالذين ال ال ينبغي للنيب كا٤بؤمنْب أف يطلبوا من هللا ا٤بغفرة للمشركْب الذين يعبدكف مع 
كلو كاف ا٤بشركوف من أقرب الٌناس  )َوَلْو َكانُوا ُأْوِل قُػْرََب(يوحدكنو كال يعَبفوف ٗبا نػيٌزؿ على أنبيائو 

)ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػيََّ َْلُْم أَنػَُّهْم َأْصَحاُب إليهم كأف كانوا آِبءىم أك أبناءىم أك إخواهنم أك غّبىم 
عد ما توٌضح ٥بم بتيقن أهنم أعداء هللا كمن أىل ا١بحيم ٤بوهتم على الكفر ، فيكوف من ب اجلَِْحيِم(

ال َتَُِد قَػْومًا يُػْؤِمُنوَف ﴿اإلسبلـ ىو العركة الوثقى الٍب تلتقي فيها سائر األكاصر البشرية ! كقولو 
عن اإلماـ ،  ِِاجملادلة/﴾ ..ْو َكانُوا آاَبَءُىمْ اِبّللَِّ َواْليَػْوـِ اآلِخِر يُػَواد وَف َمْن َحادَّ اّللََّ َوَرُسوَلُو َولَ 
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ًو كىكيٍلًدًه الصادؽ )ع( : )الى ٲبىٍحىضي رىجيله اإًلٲٍبىٍافى ًِبً حىٌٌب يىكيويفى هللاي أحىب  إلىيًو ًمٍن نػىٍفًسًو كىأىبًٍيًو كىأيمًٌ
: قاؿ ا٤بسلموف للنيب )ص( أال  ؿسبب النزو ، ِْصَٕالبحار كىأىٍىًلًو كىمىاٍلًًو كىًمنى الن اًس كيلًًٌهمي(

ثػيرىٍت ٮبييويميوي فػىعىلىٍيًو  عن النيب )ص(نستغفر آلِبئنا الذين ماتوا ُب ا١باىلية فأنزؿ هللا اآلية ،  : )مىٍن كى
  .ّٗ/ٖفركع الكاُب ًِبإًلٍسًتٍغفىٍاًر(

للحق شتباىان نزلت ُب أيب طالب ألنو مات على غّب اإلسبلـ كىذا ٨بالف اكقيل  -ٔرائدة: 
كأبعد ما يكوف عن الواقع ، ألف النيب )ص( حْب مات عمو أبو طالب بكى كطلب لو من هللا 

: )أىف  أىِبىٍ طىاًٍلبو قىٍاؿى ًلوىلىًدًه عىًليٌو أىف   رويالرٞبة كا٤بغفرة كأمر كلده عليان بتغسيلو كتكفينو كدفنو ، 
ان ٓبٍى يىٍدعي ى ًإال  ًإٔبىٍ ا٣بٍىٍّبً فىإً  ، كسئل اإلماـ زين العابدين )ع( عن إٲباف أيب ِِٔا٤ببْب ص ٍلزىٍموي(٧بيىم دى

﴿َوال َتُِْسُموا طالب فقاؿ )ع( : كاعجبان إف هللا سبحانو هنى رسولو أف يقر مسلمة على كافر 
، كقد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات لئلسبلـ كٓب تزؿ ٙبت  َُا٤بمتحنة/ِبِعَصِم اْلَمَواِرِر﴾ 
ٌب مات ، كلساف حاؿ أيب طالب أصدؽ من لساف مقالو فهو كمؤمن آؿ فرعوف أيب طالب ح

يكتم إٲبانو ، كلو أظهر إٲبانو كأعلنو ٤بٌا إستطاع أف ينصر ٧بٌمدان كٰبميو، كبكتماف مؤمن آؿ فرعوف 
إٲبانو إستطاع أف ينصر موسى )ع( كبٌلغو بتصميم فرعوف على قتلو حٌٌب ىاجر كترؾ ببلده ، كقولو 

ُهْم تُػَقاةً  ِإالَّ ﴿  .تٌقى عٌمار إبن ايسر من عذاب ا٤بشركْبا، كما  ِٖآؿ عمراف/﴾ َأْف تَػتػَُّقوا ِمنػْ
 ﴾بِزَُْخىَِْْ ًََّٕخهٌ لٌَِِْْ ًٌّ َُِِّوِ ظَسََُّؤَ ِٓنْوُ بًَََِّٕٓد ًَدَٕ خْٔعِـْلَدَُ بِزَُْخىَِْْ َٕزِْوِ بَِّٙ ػَْٖ ٌَْٓػًَِشٍ ًَػًََىَد بَِّّدهُ كَََِّٔد ظَسَََّْٖ َُوُ ؤََّٗوُ ػًَُ﴿ - ٗٔٔ

﴿ِإالَّ قَػْوَؿ ِإبْػَراِىيَم ألَبِيِو ستغفار ألبيو بقولو ىذا بياف للسبب الذم ٞبل إبراىيم على اال
ُه(ستغفار ، أم ما أقدـ إبراىيم على االْا٤بمتحنة/.﴾ .أَلْستَػْغِفَرفَّ َلكَ   )ِإالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَىا ِإَيَّ
كعدو تقٌدـ لو ، كأنو كاف قبل أف يتحقق إصراره على الشرؾ ظٌن أنٌو ليس بعدك معاند إاٌل من أجل 

ى  )رَػَلمَّا تَػبَػيََّ َلُو أَنَُّو َعُدوٌّ ّلِلَِّ تَػبَػرََّأ ِمْنُو(ستعطفو بوعد فإستغفر لو ا كإف كاف مشركان ف فػىلىم ا تػىبػىْب 
نقطع رجاءه او عدك  ألٌف الكفر عدٌك اإلٲباف ، فإلبراىيم أف أِبه مصرٌّ على الكفر كصار ٗبنزلة أنٌ 

ستغفار ستغفار لو ، ٍب بٌْب تعأب أبف الذم ٞبل إبراىيم على االكتػىبػىر أى من أبيو ٛبامان فضبلن عن اال
: كلمة مبالغة من شٌدة اإلٲباف  أَلوَّاهٌ  )ِإفَّ ِإبْػَراِىيَم أَلوَّاٌه(ىو زايدة ترٞبو على أبيو كصربه عليو 

اإليقاف من خشية هللا أم كثّب التأٌكه كالبكاء كالدعاء خوفان من هللا كطمعان ُب رٞبتو كٙبٌسران على ك 
ما يراه من أحواؿ الٌناس الٌضالٌة كا٣باشع كثّب التضرع كالرجوع إٔب ربو من زايدة الرٞبة كرقة القلب 

 حلم لذل  ت الٌناسصبور كيتحمل األذل ال يستفزٌه الغضب كيصفح عن زالٌ  )َحِليٌم(كسبلمتو 
)ًمٍن ًحٍلًم ًإٍبرًٍاًىٍيمى )ع( أىف  رىجيبلن قىٍد  :روي  ، ْٔمرٙب/ ﴿لَِئْن ََلْ تَنَتِو أَلْرُْجَنََّك﴾ لو توعده مع أبيو عن

ٍاؾى هللاي(  .آذىاٍهي كىشىتىمىوي فػىقىٍاؿى لىوي ىىدى
 ﴾ىُْْ لَعََّ ُّسََِّْٖ َُيُْْ َٓد َّعَّوٌَُٕ بَِّٕ خَُِّوَ زٌَُِِّ َِْ٘ءٍ ػًٌَََِِْْٓد ًَدَٕ خَُِّوُ ١ََُُِِّْ هٌَْٓدً زَؼًَْ بٌِْ ىًََخ﴿ - ٘ٔٔ
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)َحَّتَّ بعد أف كفقهم هللا لئلسبلـ كلئلٲباف  )بَػْعَد ِإْذ َىَداُىْم(ما كاف هللا ليقضي على قـو ِبلضبلؿ 
َ َْلُْم َما يَػتػَُّقوَف( ضيو سبحانو كما ىو الواجب يما ير تباعو فاحٌب يبْب ٥بم ما ىو الواجب  يُػبَػيِّ

ِإفَّ رَبََّك ﴿ستحقوا أف يظلوا كعقوبة كقولو اجتنابو فيما يسخطو تعأب ، فإف خالفوا بعد النهي ا
 )ِإفَّ اّللََّ ِبُم ِّ َشْيٍء َعِليٌم(،  ُِٓالنحل/﴾ ُىَو َأْعَلُم مبَْن َض َّ َعْن َسِبيِلِو َوُىَو َأْعَلُم اِبْلُمْهَتِدينَ 

: إف ا٤بؤمنْب إذا  رائدةاألمور كمنها أنو يعلم من يستحق ا٥بداية كمن يستحق الغواية. عليم ٔبميع 
ستغفركا ٤بشرؾ أك ترٞبوا عليو جهبلن ِبلتحرٙب فإف اعملوا عمبلن كجهلوا أنو حبلؿ أـ حراـ كما لو 

اب كال هللا ال يؤاخذىم حٌب يعٌرًفهم ما يرضيو كما يسخطو ، فإف عصوا بعد البياف إستحقوا العق
ُ َما ِبَقْوـٍ عقوبة بغّب بياف سابق على الفعل ، كيكوف ا٢بساب على قدر الذنب  ﴿ِإفَّ اّللََّ ال يُػَغُيِّ

ُوا َما َِبَنُفِسِهْم﴾   .ُُالرعد/َحَّتَّ يُػَغُيِّ
ٌََخضِ ًَخََِْٕٞ ُّمِِْ ًَُِّْٔطُ ًََٓد ٌَُُْْ ِْٖٓ يًُِٕ خُ﴿ - ٙٔٔ  ﴾َِّوِ ِْٖٓ ًَُِِ  ًَٙ َِٗٝريٍبَِّٕ خَُِّوَ َُوُ ُِْٓيُ خَُّٕٔ

ىو خالقهما كمالكهما كمدبر أمرٮبا كمقٌدر كل شيء فيهما ككل من فيهما عبيده ك٩بلوكْب لو 
بيده كحده حياهتم كموهتم ماداين )جسداين( كمعنواين )ركحيان كفكراين كعقائداين( أم  )ُٗمِْي َوُٙمِيُت(

كما  )َوَما َلُمْم ِمْن ُدوِف اّللَِّ ِمْن َوِلٍّ َوال َنِصٍُي(!  ستحقاقهمٰبيهم ِب٥بداية كٲبيتهم ِبلضبلؿ ِب
لكم أيٌها الٌناس من أحد غّب هللا تلجأكف إليو كتستعينوف بو كتتوكلوف عليو ليتؤٌب أمركم كٰبفظكم 

هني عن توٕب أعداء هللا  ٙٔٔ-ُٖٔٔب اآلايت األربع  -ٔ : رائدة .كينصركم كيقضي حوائجكم
ستغفار أك بغّبه ، م منهم كعدـ التعاكف معهم كنصرهتم ، سواء أكاف الٌتوٕب ِبالمع كجوب الترب 

كسواء كاف العدك مشركان أك كافران أك منافقان أك غّبىم من أىل البدع ، الكافرين ٗبنهج هللا ا٤بصرٌين 
ب  كرسولو على عداكة رسالة هللا كعداكة ا٤بؤمنْب هبا أك ا٤بصرٌين على بعض الكبائر كا٤برايب اار 

( عن اإلماـ علي )ع( -ٕكرساالتو.  ٍليويؾه  .ٓٔهنج الببلغة خطبة: )كيلُّ مىٍاًل و غىيػٍريهي ٩بى
ٌُِذُ كَُِّنٍ ِٓنْيُْْ  َٓد ًَديَ َِّّّؾُ هَُُوًَْ ظَدذَ خَُِّوُ ػَََِ خُنَّسِِِّ ًَخُُْٔيَدـَُِِّٖ ًَخََٕٗٝدَِ خٍََُِّّٖ خظَّسَؼٌُهُ كِِ َٔدػَصِ خُْؼَُُْٕشِ ِْٖٓ زَؼًِْ﴿ - ٚٔٔ

 ﴾ؼَُّْ ظَدذَ ػََِْْيِْْ بَِّٗوُ زِيِْْ ََءًُفٌ ََلٌِْْ
﴿َوِإنََّك لَتَػْهِدي كذكر النيب )ص( ىنا ُب التوبة كىو ٓب يقع منو شيء يتوب منو كهللا تعأب يصفو 

، كقد قرأ اإلماـ  ّْالزخرؼ/﴿ِإنََّك َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾ ،  ِٓالشورل/ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾ 
ٍاًجٍرٍينى  بى هللاي ًِبلن يبًٌ عىلىى اٍلميهى ُ .( كالتوبة على النيب )ص( كقولو .الصادؽ )ع( )لىقىٍد اتٍى ﴿َعَفا اّللَّ

ـَ ِمْن َذنِْبَك َوَما َتََخََّر﴾ ، ككقولو  ّْالتوبة/َعْنَك َلَ َأِذنَت َْلُْم﴾  ُ َما تَػَقدَّ ،  ِ/الفتح﴿لِيَػْغِفَر َلَك اّللَّ
رتكاب ذنب كإ٭ٌبا ترؾ ما ىو أكٔب ، ا، فليست ذنوب النيب  ٓٓغافر/﴿َواْستَػْغِفْر ِلَذْنِبَك﴾ ككقولو 

ًيئىٍاتي اٍلميقىر ًبٍْبى حىسىنىٍاتي األىبٍػرىٍاًر( فكيف ِبلنيب )ص( الٌرٞبة ا٤بهداة للبشرية ا٤بعصـو بذاتو  قيل )سى
: فا٤براد ِبلتوبة على النيب )ص( املعىن  عليو ؟ كا٤بعصـو من ا٣بارج ِبلوحي أف يذنب فيتوب هللا
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كالذين أطاعوه ُب ساعة العسرة كانة الشديدة ، أم لقد اتب هللا كرجع برٞبتو على النيب 
)الَِّذيَن كا٤بهاجرين كاألنصار كرضي عنهم نتيجة ا١بهاد كا٤بعاانة الشديدة ُب طريق ا١بهاد العسّب 

تبعوه ُب غزكة تبوؾ كقت العسرة كالشٌدة كا٤بشٌقة الفائقة )ك٠بي جيش ا ْسَرِة(اتػَّبَػُعوُه ٓت َساَعِة اْلعُ 
العسرة( ُب شدة ا٢بر كقلة الزاد كطوؿ الطريق كالضيق الشديد كمعاانة ا١بوع كالعطش حٌب أف 

 الرجل لينحر البعّب فيعصر فرثو فيشربو! 
ُهْم( : ينحرؼ أك ٲبيل أم من بعد ما كادت قلوب زِيُغ يَ  )ِمْن بَػْعِد َما َكاَد َيزِيُغ قُػُلوُب َررِيٍق ِمنػْ

بعضهم ٛبيل عن ا٢بق كتراتب كتش  ٤با أصاب ا٤بسلموف قسوة كشدة ، فكاف العشرة يتنادبوف 
هنارت أعصاب بعض الصحابة كٮبوا أف يفارقوا اعلى بعّب كاحد كالرجبلف يقتسماف ٛبرة كاحدة ف
لتوكيد التوبة )اَتَب( تكرير  )ّتَّ اَتَب َعَلْيِهْم(وا حتسباالرسوؿ )ص( كلكنهم ٓب يفعلوا بل صربكا ك 

كتيسّب ا٤بعونة أم كفقهم للثبات على ا٢بق كعصمهم من الزلل كرٞبهم ُب ٙبٌمل ا٤بعاانة كاتب 
﴿َوِإْف َتْصِبُوا َوتَػتػَُّقوا رَِإفَّ ستقاموا ككاصلوا ا١بهاد كقولو اعليهم ٤با ندموا كصربكا كرضي عنهم ٤بٌا 

: لطيف معْب للضعفاء رَُءوٌؼ  )ِإنَُّو ِِبِْم رَُءوٌؼ رَِحيٌم(،  ُٖٔآؿ عمراف/ِمْن َعْزـِ األُُموِر﴾ َذِلَك 
: ا٤براد ِبلتوبة عليهم أنٌو تعأب يعاملهم معاملة الذين ٓب يهٌموا رائدة  .رحيم ِب٤بؤمنْب الصادقْب

الٌرحيم من إذنو للمنافقْب ُب التخٌلف ِبلفرار كا٥بركب كترؾ الٌرسوؿ )ص( ، كا٤براد ِبلتوبة على النيب 
ُ َعْنَك َلَ َأِذنَت َْلُْم﴾ عن ا١بهاد كقولو   .ّْالتوبة/﴿َعَفا اّللَّ

ٙ َِْٓفَإَ  ْْ ًَظَنٌُّخ ؤًََْٕػَََِ خُؽَّٚؼَصِ خٍََُِّّٖ وُِِّلٌُخ لَعََّ بٌَِخ ٠َدهَطْ ػََِْْيِْْ خََُْٕٞ زَِٔد ََلُسَطْ ٠ًََدهَطْ ػََِْْيِْْ ؤَٗلُُٕيُ﴿ - ٛٔٔ

 ﴾ِْٖٓ خَُِّوِ بَِّٙ بَُِْْوِ ؼَُّْ ظَدذَ ػََِْْيِْْ َُِْعٌُزٌُخ بَِّٕ خَُِّوَ ىٌَُ خُعٌََّّخذُ خَُُّلُِْْ
كلقد اتب هللا كذل  على الثبلثة أفراد الذين ٚبلفوا عن غزكة تبوؾ من غّب عذر كال نفاؽ بل عن 

، فلما رجع رسوؿ هللا )ص( إٔب ا٤بدينة  َُٔالتوبة/﴾ ُمْرَجْوَف أَلْمِر اّللَِّ ﴿هتاكف كتكاسل كىم الػ 
األرض على  )َحَّتَّ ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهْم اأَلْرُض مبَا رَُحَبْت(عتب عليهم كأمر الناس ٗبقاطعتهم 

سعتها كأهنم ال ٯبدكف فيها مقران كال ٩بران ، كىذا مثل للحّبة الشديدة كالضيق ُب أمرىم إبعراض 
نتقل ٮبهم من اؤمنْب عنهم كىجرىم إايىم ُب كل ٦بلس ككل حديث ، ٍب ترٌقى ك النيب )ص( كا٤ب

كقع ُب نفوسهم ندـ كحسرة  )َوَضاَقْت َعَلْيِهْم أَنُفُسُهْم(ضيق األرض عليهم إٔب ضيق أنفسهم 
كضيق شديد فلم ٙبتملهم أنفسهم من شٌدة الوحشة كالغم كا٥بم ألهنم فقدكا كل شيء يسكنوف إليو 

مهم كغمهم كىجرىم الناس كتركتهم حٌب زكجاهتم فبل يقربوىن ، فخرجوا إٔب رؤكس لكثرة ٮبو 
أبدان ال  )َوظَن وا َأْف ال َمْلَجَأ ِمْن اّللَِّ ِإالَّ ِإلَْيِو(ا١بباؿ ككاف أىاليهم ٯبيئوف ٥بم ِبلطعاـ كال يكٌلموهنم 

كأيقنوا أنو ال معتصم ٥بم من هللا  أحد يناؿ ما عند هللا إاٌل ٗبعونتو ٥بم كرٞبتو هبم فهو خّب معْب ،
كمن عذابو كسخطو إاٌل ِبلرجوع إليو سبحانو ِبلقلب كالقالب كاإلانبة كالتوبة ا٣بالصة كإستمٌرت 
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إٌف هللا تعأب يقبل التوبة لكي  )ّتَّ اَتَب َعَلْيِهْم لِيَػُتوبُوا(ىذه ا٤بعاانة ٟبسوف يومان حٌٌب قبلت توبتهم 
ا٤ببالغ ُب  )ِإفَّ اّللََّ ُىَو التػَّوَّاُب الرَِّحيُم(ٞبة ليستقيموا على التوبة دائمان كأبدان يتوبوا كرجع عليهم ِبلر 

ِإفَّ ﴿قبوؿ التوبة ا٤بتفضل على العباد ِبلرٞبة الشاملة فهو يرجع إليهم ِب٥بداية للتوبة ٍب يقبل توبتهم 
ـه ًِبٍلقىٍلبً لممٓت غرر ارائدة:  .ٓٔا٢بج/﴾ اّللََّ اِبلنَّاِس َلَرُءوٌؼ رَِحيمٌ  كىًإٍسًتٍغفىٍاره  ،: )التػ ٍوبىةي نىدى

ٍاري أىٍف الى يػىعيويدى( ،كىتػىٍرؾه ا١بٍىوىٍارًحً  ،ًِبللًٌسىٍافً  )َوظَن وا َأْف ال عندما  )ّتَّ اَتَب َعَلْيِهْم لِيَػُتوبُوا( .كىًإٍضمى
جا من هللا إاٌل إليو ِبلتوبة كاإلانبة ، فلٌما كاف أم أيقنوا أف ال ملجأ كال من َمْلَجَأ ِمْن اّللَِّ ِإالَّ ِإلَْيِو(

ذل  كٌلو منهم اتب هللا عليهم كرجع برٞبتو إليهم ليتوبوا إليو ، فيقبل توبتهم ، فهو سبحانو مٌهد 
 .٥بم طريق التوبة إنٌو ىو التٌواب الٌرحيم

 ﴾َّٝديِهِنيََّد ؤَُّّيَد خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ خظَّوٌُخ خَُِّوَ ًًٌٌَُُٗخ َٓغَ خُ﴿ - ٜٔٔ
لتزموا بطاعتو اراقبوا هللا كٙبسسوا قربو منكم كتورعوا عن ٧بارمو ك  )اتػَُّقوا اّللََّ(ا٣بطاب للذين آمنوا 

ككونوا )وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقَي( ُب ٝبيع أقوالكم كأفعالكم كُب سركم كعبلنيتكم )مىٍن ًإتػ قىى هللاى كىقىٍاهي( 
كاإلنصاؼ ُب ٝبيع أحوا٥بم كأشكا٥بم ، كىم الذين ال يكذبوف مع أىل الصدؽ كالعدؿ كالصبلح 

َا ﴿ُب قوؿ كال فعل كال ُب شٌدة كال ُب رخاء ، كيؤمنوف ِب٤بقٌدسات كيعملوف ٗبوجبها كقولو  ِإٔمَّ
أَنُفِسِهْم ٓت َسِبيِ  اّللَِّ ُأْولَِئَك اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن آَمُنوا اِبّللَِّ َوَرُسوِلِو ّتَّ َلَْ يَػْراَتبُوا َوَجاَىُدوا َبَِْمَواْلِِْم وَ 

ٍدًؽ فىًإن وي يػىٍهًدٍم ًإٔبى اٍلربًٌ كىًإف  اٍلرب   عن النيب )ص(،  ُٓا٢بجرات/﴾ ُىْم الصَّاِدُقوفَ  : )عىلىٍيكيٍم ًِبلصًٌ
ٍدؽى حىٌب   ييٍكتىبي ًعٍندى هللًا ًصدًٌيٍػقىان ، كىًإاي ٍكيٍم يػىٍهًدٍم ًإٔبى ا١بٍىن ًة كىالى يػىزىٍاؿي الر جيلي يىٍصديؽي كىيػىتىحىر ل الصًٌ

بي كىيػىتىحىر ل كىاٍلكىًذًب فىًإن وي يػىٍهًدٍم ًإٔبى اٍلفيجيويًر كىًإف  اٍلفيجيويرى يػىٍهًدٍم ًإٔبى الن ٍاًر كىالى يػىزىٍاؿي الر جيلي يىٍكذً 
ٍاِبىن(   .ُٖٔٔكنز العماؿ خرب  اٍلكىًذبى حىٌب  ييٍكتىبى ًعٍندى هللًا كىذ 

 )وَُكونُوا -ٕ .السبلـ كمن ا٤بصاديق العملية لآلية النيب دمحم كأىل بيتو الكراـ عليهم -ٔ: رائدة 
 يكوف حٌٌب  كيصدؽ كيصدؽ يصدؽ فيبقى لو كالٌناصرين بو العاملْب ِب٢بق قائلْب الصَّاِدِقَي( َمعَ 

 )وَُكونُوا )أك( ا٤بضامْب عالية جدان  سامية منزلة كىذه بو كيعرؼ كيتصف الصدؽ مبالغة أم )صّديقاً(
 كالتعميق للوعاء )كُب( للمصاحبة )مع( ألفٌ  الٌصادقْب، صحبة ُب أك الٌصادقْب ُب أك الصَّاِدِقَي( َمعَ 

 فهم الٌصادقْب جبهة ُب كا٤بتقوف هللا سبيل ُب اجملاىدكف كاف فإذا ، للتبعيض )كمن( كالتحقيق
 منهم لتكسبوا لبعضهم أك ٥بم كمصاحبْب الٌصادقْب ٝبلة ُب نواكو  أم الٌسامية الثبلثة ا٤بعا٘ب ٯبمعوف
 العادات من كىٌذهبا العيوب من كطٌهرىا نفسو زٌكى من إالٌ  ينا٥با ال منزلة كىذه ، الٌصدؽ على ثباهتم
َلحَ  َقدْ ﴿ السيئة  التػ ٍهًذٍيبً  ذىكيكي  ًإال   اٍ يػىنىٍا٥بيى  الى  اٍلغىٍاايىٍتً  )ذىٍركىةي  : المم غرر وٓت  ، ٗالشمس/ ﴾زَكَّاَىا َمنْ  َأرػْ

ٍاًت( ٍاىىدى ـى  ًإٍبنً  عىلىى ييٍكتىبي  اٍلكىًذبً  )كيلُّ  : الديث ٓت كما إالٌ لضركرة الكذب ُب رخصة كال كىاٍلميجى آدى
ٍدًيعىةً  ُبٍ  كىذىبى  رىجيبلن  ًإال   ٍا( ٍمرىأىتىوي اً  ٰبيىدًٌثي  رىجيبلن  أىكٍ  ثٍػنػىٍْبً اً  بػىٍْبى  صىبلىحو  أىكٍ  حىٍربً  خى  .ْْ/ُُا٤براغي لًيػيٍرًضيػىهى
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ٗلُِٕيِْْ ػَْٖ َٗلِْٕوِ ٌَُِيَ َٓد ًَدَٕ َٕىَِْ خًَُِّْٔنَصِ ًََْٖٓ لٌََُْيُْْ َِٖٓ خَٕػَُْخذِ ؤَْٕ َّعَىََِّلٌُخ ػَْٖ ٌٍََُِٔ خَُِّوِ ًَٙ َُّْؿَسٌُخ زِإَ﴿ - ٕٓٔ
كِِ َٔسَِِْ خَُِّوِ ًَٙ ٥ََّحٌَُٕ ٤ٌَِْٓحدً َّـِْظُ خٌُُْلَّدََ ًَٙ َّنَدٌَُُٕ ِْٖٓ ػًًَُ  ًَْْٗٚ بَِّٙ ًُعِرَ َُيُْْ زِإََّٗيُْْ ٙ ُِّْٝسُيُْْ ظََٔإٌ ًَٙ ََٗٝرٌ ًَٙ َٓىََْٔٝصٌ 

 ﴾زِوِ ػٌَََٔ َٜدُِكٌ بَِّٕ خَُِّوَ ٙ ١ُِّْغُ ؤَـَُْ خُُْٔمِْٕنِنيَ
ق ، فعلى كٌل مسلم أف إذا قاد الرسوؿ األعظم )ص( أك انئبو ِب٢بق جيشان لنصرة دين هللا كا٢ب

ستقاـ ألىل ا: ما صٌح كال املعىن  .ييسرع إليو كيضع نفسو كما ملكت يداه رىن إشارتو كخطٌتو
ا٤بدينة كمن حو٥بم من سٌكاف البوادم أف يتخلفوا عن غزكة تبوؾ مع رسوؿ هللا )ص( ذات الٌنفّب 

يقاؿ )رغبت عنو( أعرضت )رغبت فيو( ْفِسِو( )َوال يَػْرَغُبوا َِبَنُفِسِهْم َعْن نػَ العاـ بغّب عذرو مشركع 
  .أحببت )كرغبت بنفسي عن نفسو( أحببت لنفسي أكثر من نفسو

: ال يَبفعوا كال يفٌضلوا أنفسهم عن نفسو )ص( كال يؤثركا راحتهم كمصلحتهم كيدعوه يكابد مبعىن
ألنفسهم ما ال يكرىوه الشدائد كا٤بصائب من دكهنم أبف ٰببوا ألنفسهم ما ال ٰببوه لنبيهم كيكرىوا 

لنبيهم ، كأف ال يشتغلوا ٕبماية أنفسهم عن ٞباية نفس نبيهم فيَبكوه عند ٨باطر ا٢بركب كُب تعب 
، كٯبعلوا أنفسهم كقاية كٞباية  ٔاألحزاب/﴾ النَّيب  َأْوىَل اِبْلُمْؤِمِنَي ِمْن أَنْػُفِسِهمْ ﴿ا١بهاد كقولو 

ليهم بل عليهم أف يفدكه ِبلنفس كالنفيس كأف يكابدكا معو لنفس النيب الكرٙب ٤با لو من ا٢بقوؽ ع
ما يكابده من األىواؿ كالشدائد ، كأف يصحبوه على البأساء كالضراء كيكونوا معو ُب ٝبيع 

على كٌل مؤمن  )اْلبلصة(األحواؿ ، علمان أبف نفس النيب )ص( أعٌز نفس على هللا كأكرمها عليو 
طل كأىلو كال يؤثر منافعو ا٣باصة كيقدـ مصا٢بو الشخصية على أف يناصر ا٢بق كأىلو كيكافح البا

ذل  إشارة  )َذِلَك َِبَنػَُّهْم ال ُيِصيبُػُهْم َظَمأٌ(ا٤بصلحة العامة متعلبلن ِبألكاذيب كما فعل ا٤بنافقوف 
تباع ا٢بق مع كل ما اإٔب النهي عن التخلف عن نصرة ا٢بق ، بل ٯبب عليهم ا١بهاد ُب سبيل هللا ك 

كال تعب لبعد  )َوال َنَصٌب(قلة ماء كعطش  كػ)ظمأ(ُب جهادىم ا٢بق من معاانة كأذل  يصيبهم
(كال ٦باعة شديدة ٘بعل الٌرجل ٟبيص البطن أم ضامرة  )َوال َُمَْمَصٌة(ا٤بسافة  ُب  )ٓت َسِبيِ  اّللَِّ

كنة الكفار أبرجلهم أك كال يدكسوف مكاانن من أم )َوال َيطَُئوَف َمْوِطئاً(طريق ا١بهاد الذم يرضاه هللا 
كال يصيبوف  )َوال يَػَناُلوَف ِمْن َعُدوٍّ نَػْيبًل(يغضب الكفار كطؤيكىا  )يَِغيُظ اْلُمفَّاَر(حوافر خيو٥بم 

)ِإالَّ ُكِتَب َْلُْم ِبِو َعَمٌ  أعداءىم بشيء من قتل أك أسر أك ىزٲبة أك غنيمة قليبلن كاف أك كثّبان 
د عمبلن صا٢بان كقرىب إٔب هللا كطاعة مرضية رفيعة ٯبزكف عليها إاٌل كتب ٥بم بكل كاح َصاِلٌح(

)ِإفَّ اّللََّ ال ُيِضيُع َأْجَر ِبلثواب العظيم كيكونوف من اسنْب ألٌف ا١بهاد الفضيل إحساف 
إٌف هللا ال يضيع أجر من أحسن عمبلن كىذا ٙبريض على ا١بهاد كأعماؿ ا٣بّب ، كما  اْلُمْحِسِنَي(
: أصعب شيء لقلب رائدة  .ـ ا١بهاد إالٌ دفاعان عن ا٢بق كنصرة ا٢بقوؽ كلغاية ساميةأِبح اإلسبل

اإلنساف ا٢بر الشريف أف تطأ قدـ عدك خبيث تراب أرضو كبلده ، كال فرؽ عنده أف يطأ تراب 
كطنو أك يطأ رأسو كقلبو رغمان على أنفو ، كا٤بؤمن الكرٙب كالٌنبيل الشريف يستهْب ِب٤بوت كا٤باؿ 
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عياؿ ُب سبيل ا٤بقاكمة الصادقة كا١بهاد ا٢بق كما أِبح اإلسبلـ حرِبن إاٌل جهادان كدفاعان عن غاية كال
 .أفضل كأكمل

 ﴾ؼٌَََُِْٕٖٔ َٓد ًَدٌُٗخ ًََّٙ ُّنلِوٌَُٕ َٗلَوَصً َٜـِريَشً ًَٙ ًَسِريَشً ًَٙ َّو٥َْؼٌَُٕ ًَخيِّدً بَِّٙ ًُعِرَ َُيُْْ َُِْفَِّّْيُْْ خَُِّوُ ؤَلَْٕ﴿ - ٕٔٔ
ىو عطف على ما سبق من األعماؿ الصا٢بة الٍب تكتب للمجاىدين ، فأية نفقة ُب سبيل هللا 

)َوال يَػْقَطُعوَف صغّبة أك كبّبة قليلة أك كثّبة ، ليست الًعربة ِبلكمية كإ٭با ِبلكيفية كحسن الٌنية 
ذىاِبن أك إايِبن إاٌل أثبت ٥بم أجر كثواب كال ٯبتازكف للجهاد ُب سّبىم أرضان  َواِدًَي ِإالَّ ُكِتَب َْلُْم(

ليجزيهم هللا على كٌل عمل ٥بم جزاء أحسن  )لَِيْجزِيَػُهْم اّللَُّ َأْحَسَن َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف(كمنزلة ذل  
كصف ألفعا٥بم ككصف )أحسن( أعما٥بم، كأحسن أعما٥بم جهادىم ُب سبيل هللا ، فتكوف 

ُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا ﴿العمل كقولو ١بزائهم ، كيكوف ا١بزاء على ضوء  ُأْولَِئَك الَِّذيَن نَػتَػَقبَُّ  َعنػْ
ْدِؽ الَِّذي َكانُوا يُوَعُدوفَ   .ُٔاألحقاؼ/﴾ َونَػَتجاَوُز َعْن َسيَِّئاهِتِْم ٓت َأْصَحاِب اجْلَنَِّة َوْعَد الصِّ

َٗلََُ ِْٖٓ ًَُِّ كُِْهَصٍ ِٓنْيُْْ ٤َدجِلَصٌ َُِْعَلَوَّيٌُخ كِِ خًُِِّّٖ ًَُُِْنًٍَُِخ هٌََْٓيُْْ بٌَِخ ًََٓد ًَدَٕ خُُْٔآِْنٌَُٕ َُِْنلًُُِخ ًَدكَّصً كٌََِْٙ ﴿ - ٕٕٔ
 ﴾ََـَؼٌُخ بَُِْْيِْْ َُؼََِّيُْْ َّمًٍَََُْٕ

ال ينبغي خركج ٝبيع ا٤بؤمنْب اجملاىدين للغزك ٕبيث ٚبلو منهم الببلد ، ألف ا١بهاد فرض كفاية ال  
ا قاـ بو البعض سقط عن اآلخرين ككذل  طلب العلم كالتفقو ُب الدين فرض عْب ، إذ

ُهْم طَائَِفٌة لِيَػتَػَفقَُّهوا ختصاص بو ٛبامان كالتجارة كالصناعة كالزراعة كاال )رَػَلْوال نَػَفَر ِمْن ُك ِّ ِرْرَقٍة ِمنػْ
يِن( )الّتفقو( عُب فهبٌل كلمة تفيد ا٢بٌض كا٢بث كتفيد األمر كالوجوب فلوال ٗب)رَػَلْوال(  ٓت الدِّ

ٗبعُب التسليم الذم قاعدتو القرآف ٕبيث ال نفهم الٌدين بعيدان عن  )اإلسبلـ(التعٌلم بدين هللا القٌيم 
ُهْم( فبلبد أف ينفر كٱبرج من كل بلد كيذىب من كل قبيلة القرآف أك معارضان لو ،  )ِرْرَقٍة ِمنػْ

يِن(  بلد ٝباعة قليلة من كلٌ )طَائَِفٌة( ا١بماعة الكثّبة  تتخصص ُب فهم الدين )لِيَػتَػَفقَُّهوا ٓت الدِّ
اإلسبلمي فهمان صحيحان كيعملوا بو قوالن كعمبلن كيعلمونو ليكونوا مصادر ىداية لؤلمة كقولو 

َهْوَف ﴿َوْلَتُمْن ِمْنُمْم أُمٌَّة َيْدُعوَف ِإىَل اْْلَُْيِ َوأيَُْمُروَف اِبْلَمْعرُ ،  ٕالرعد/﴿َوِلُم ِّ قَػْوـٍ َىاٍد﴾  وِؼ َويَػنػْ
:  عن النيب )ص(،  ِْفاطر/﴾ َوِإْف ِمْن ُأمٍَّة ِإالَّ خبل ِريَها َنِذيرٌ ﴿،  َُْآؿ عمراف/َعْن اْلُمْنَمِر﴾ 

ٍاًء عىلىى دىـً الشُّ  ٍادي اٍلعيلىمى ٍاًء ، فػىيػىٍرجىحي ًمدى ـي الشُّهىدى ٍاًء كىدى ٍادي اٍلعيلىمى اٍ )يػيويزىفي يػىٍوـى اٍلًقيىٍامىًة ًمدى كنز العّماؿ ًء( هىدى
كلّبشدكا  )َولُِينِذُروا قَػْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َٗمَْذُروَف(، ٗٔ/صٕ، ِبار األنوار  ٕ٘ٔٚٛخب 

قومهم ًإذىا رىجىعيوا ًإلىٍيًهٍم كيعلموىم القرآف كالسٌنة ، كىم مؤىلوف لئلرشاد كالتبليغ كعلى ا٤بتعلم أف 
( ٓت غرر المما يعلم ، يسمع كيتعلم كيعمل ٗب : )اٍلًعٍلمي ًبغىٍّبً اٍلعىمىًل كىِبىٍؿه ، كىاٍلعىمىلي ًبغىٍّبً اٍلًعٍلًم ضىبلىؿه

، فإف ركاة ِّّٓٗكنز العماؿ خرب  كىال تىكيونيوا لىوي ريكىاةن()ريعاة( عىاةن كي : )كيونيوا لًٍلًعٍلًم  وعن النيب )ص(
: )تػىفىق هيوياٍ ُبٍ الدًٌٍيًن فًإن وي مىٍن ٓبٍى يػىتػىفىق ٍو ًمٍنكيٍم ُبٍ الدًٌٍيًن دؽ )ع(وعن اإلماـ الصاالعلم كثّب كرعاتو قليل ، 

كمعُب فهو إعرايب أم لو صفات خشنة  ُّ/ُالكاُب فػىهيوى أىٍعرىٍايبٍ إف هللا يقوؿ )لًيػىتػىفىق هيوا ُب الدًٌيًن((
 )َلَعلَُّهْم َٗمَْذُروَف( -ٔرائدة: ، ٕٗالتوبة/َفاقًا﴾ ﴿اأَلْعَراُب َأَشد  ُكْفرًا َونِ من أىل البادية كقولو 
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ىنا الطلب ال الَبجي، أم ٯبب عليهم أف يسمعوا من ا٤برشدين كيطيعوا ، أم لعلهم )لعّ ( كمعُب 
﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ يتورعوف من ٨بالفة أحكاـ الدين كا٢بذر من إتٌباع ىول الٌنفس كمن ٘باكز حدكد هللا 

، دكف أف أتخذىم الدنيا بغركرىا كأنفسهم األمارة ِبلسوء  ُالطبلؽ/َقْد ظََلَم نَػْفَسُو﴾ ُحُدوَد اّللَِّ رػَ 
كمنافسة ٖبيانتها فيفضلوا التصٌدر كالرايسة كالتشبو ِبلظلمة ُب مبلبسهم كمآكلهم كمراكبهم 
فيما  بعضهم بعضان ُب الثراء ، كالتقصّب ُب حق التبليغ كا٤ببلغْب ، كعلى األٌمة مسؤكلية الوعي

تسمعو، فعليها أف تفرز الصحيح من ا٣بطأ ، فإذا ٓب تستطع أف تفرز ذل  بنفسها فعليها أف 
ُتْم ال تَػْعَلُموفَ ﴿ختصاص تسأؿ أىل اال  .ّْالنحل/﴾ رَاْسأَُلوا َأْىَ  الذِّْكِر ِإْف ُكنػْ
ْر ِعَباِدي ، الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ رَػيَػتَِّبُعوفَ قاؿ تعأب  ُ  ﴿رَػَبشِّ َأْحَسَنُو ُأْولَِئَك الَِّذيَن َىَداُىْم اّللَّ

(ٍستػىٍفًت نػىٍفسى ى كىًإٍف أىفٍػتىٍاؾى اٍلميٍفتػي ا: ) عن النيب )ص(،  ُٖ-ُٕالزمر/َوُأْولَِئَك ُىْم ُأْوُلوا األَْلَباِب﴾    ويفى
 .كىذا ترغيب ُب طلب العلم ِّّٗٗكنز العماؿ خرب

 -ٕ .كفريضة ا١بهاد  ُٕٕ/ُالبحار عىلىى كيلًٌ ميٍسًلمو كىميٍسًلمىةو( اٍلًعٍلًم فىرًيضىةه طىلىبي : )ٓت الديث
ليس النفر ٧بدكدان ُب ا١بهاد كُب طلب العلم كإ٭ٌبا ىو نفر كهنضة علمية كحضارية  )لَِينِفُروا َكارًَّة(

َو ىُ ﴿عاٌمة إلعمار الببلد كإصبلح العباد ، كُب ٝبيع ميادين العمل النافع كالصاّب للفرد كاجملتمع 
 ان ٨بصص ان ٧بدكد ان التفقو ليس علم)لِيَػتَػَفقَُّهوا( ،  ُٔىود/﴾ أَنَشَأُكْم ِمْن اأَلْرِض َواْستَػْعَمرَُكْم ِريَها

ِبلفقو كاألصوؿ ، كإ٭با ىو فقو ا٢بياة فقو فلسفة الٌدنيا ُب شؤكهنا العلمية ا٤بتنوعة، كفقو دين هللا ُب 
لتزاـ ٗبنهج هللا ضارية ُب ٝبيع ا٤بيادين مع البقاء على اإلمعناه القٌيم ، كمعرفة مواطن هنضة األمة ا٢ب

 .تعأب ا٤بستقيم
هي( عن النيب )ص( يػٍرىان فػىق ه وي ُبٍ الدًٌٍيًن كىأى٥ٍبىمىوي ريٍشدى  -ٖ .َِٖٗٔكنز العماؿ خرب  : )ًإذىٍا أىرىٍادى هللا ًبعىٍبدو خى

)الفقو  -ٗعلى طلبة العلـو الٌدينية. بتداءن اغّب كاجب تدٌؿ اآلية على أٌف ا٣بركج إٔب ا١بهاد 
ال يؤخذ ىذا الٌدين إاٌل عن فقيو يدرؾ الواقع كحريص على اإلسبلـ كا٤بسلمْب اإلسبلمي الركي( 

كيسعى لنصرة الٌدين ُب كاقع ا٢بياة، كال يكتم شيئان من أحكاـ اإلسبلـ على الٌناس ، يقوؿ ا٢بق 
، كأف ال يَبٌفع على  ْٓا٤بائدة/﴾  َوال َ٘مَاُروَف َلْوَمَة الِئمٍ ُٖمَاِىُدوَف ٓت َسِبيِ  اّللَِّ ﴿كلو على نفسو 

عاٌمة الٌناس كيكسب أموا٥بم ، كيطلب الٌزعامات كا٤بناصب كالتشٌبو ِب١بٌبارين ، فيٌتخذ الٌدين سٌلمان 
 .للدنيا كيكوف من كٌعاظ السبلطْب فيخسر الٌدنيا كاآلخرة

 ﴾خ هَدظٌُِِخ خٍََُِّّٖ ٌٌََُُِّْْٗ ِْٖٓ خٌُُْلَّدَِ ًََُْْفًًُِخ كٌُِْْْ ؿِِْظَصً ًَخػٌَُِْٔخ ؤََّٕ خَُِّوَ َٓغَ خُُْٔعَّوِنيََّد ؤَُّّيَد خٍََُِّّٖ آَٓنٌُ﴿ -ٖٕٔ
: من ٔبواركم من الكٌفار من كانت ببلدىم قريبة لبلدكم ، أم قاتلوا األقرب فاألقرب  يَػُلوَنُممْ 

ب أك الٌدار أك ا١بوار ، كالذين تٌتصل أرضهم أبرضكم ، منكم إٔب الكفر كالشرؾ أك األقرب ِبلٌنس
إاٌل أف نتقلوا إٔب غّبىم حٌب يصلوا األبعد فاألبعد ، اكطهركا ماحولكم من رجس ا٤بشركْب ٍب 
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ٙبث االية على ٙبصْب حدكد ا٤بسلمْب كصيانتها من كٌل عدك ال  .تكوف ىناؾ ىدنة مٌتفق عليها
ٍن ثػيغيويرى )ع( عن اإلماـ السجادعلى ا٢بدكد،  يؤمن شره ، كبناء ا٣بطوط الدفاعية : )الل هيم  حىصًٌ

) كليجد ىؤالء الكفار  )َوْلَيِجُدوا ِريُمْم ِغْلَظًة(، (ِٕالصحيفة السجادية الدعاء ) اٍلميٍسًلًمٍْبى ًبًعز ًت ى
كليجدكا قوة كصبلبة كشدة عليهم ُب ذات هللا ألهٌنم عقبات ُب طريق ا٤بسلمْب ،  )ِغْلَظًة(منكم 

فيكم توحيدان للصفوؼ كٝبع القلوب كٛباـ العدة ككماؿ العدد ٕبيث يهابكم العدك فا٤بؤمن يكوف 
نَػُهْم﴾ رفيقان ِب٤بؤمن غليظان على عدكه كقولو  اُء َعَلى اْلُمفَّاِر ُرَْحَاُء بَػيػْ )َواْعَلُموا ،  ِٗالفتح/﴿َأِشدَّ

امو كال يتعٌدكف حدكده كيعملوف ٕببللو ، أم الذين آمنوا الذين يتقوف حر  َأفَّ اّللََّ َمَع اْلُمتَِّقَي(
تػ قىى هللاى كىقىٍاهي( كمن كاف مع هللا  اً ِبإلسبلـ بصدؽ كأخلصوا ُب قتاؿ أعداء هللا ، كإعلموا أف )مىٍن 

كاف هللا معو ِبلنصر كالعوف ، كىذا تنبيو إٔب ما ينبغي أف يكوف عليو ا٤بسلموف ُب ما بينهم كبْب 
  .عدكىم

 : ائدةر
ىناؾ آايت قرآنية ُب ا١بهاد دفاعية كىناؾ آايت ىجومية لتأمْب مستقبل ببلد ا٤بسلمْب  -ٔ
يُن ُكل ُو ّلِلَِّ ﴿ َنٌة َوَيُموَف الدِّ ، فكاف ا١بهاد ا٥بجومي  ّٗاألنفاؿ/﴾ َوقَاتُِلوُىْم َحَّتَّ ال َتُموَف ِرتػْ

نظمة الطاغوتية االٍب تفرض الكفر على عتقاد ، ينطلق اإلسبلـ ِبلقوة ليحٌطم األلضماف حرٌية اال
ٍاًف اٍلمىقىٍاًؿ كقولو  ُ ﴿ا٤بسلمْب بًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ قػىٍبلى ًلسى يُرِيُدوَف َأْف يُْطِفُئوا نُوَر اّللَِّ َبَِرْػَواِىِهْم َوأيَََْب اّللَّ

ََي أَيػ َها النَّيب  َجاِىْد اْلُمفَّاَر ﴿كقولو   )َوْلَيِجُدوا ِريُمْم ِغْلَظًة( -ٕ .ِّالتوبة/﴾ ِإالَّ َأْف يُِتمَّ نُورَهُ 
، الغلظة كالشٌدة ُب ا٢برب ٩با تقتضيو ا٤بصلحة للٌنهي عن  ّٕالتوبة/﴾ َواْلُمَناِرِقَي َواْغُلْظ َعَلْيِهمْ 

القبيح كىذه حالة خاصة ، أٌما القاعدة العاٌمة ىي الٌرفق كالٌلْب كالشفافية فإهٌنا مفتاح النجاح ُب 
ٍافى الٌرًٍفقي أىٍرفىٍق(، كقولو  وٓت غرر المماس مداراة النٌ  ًإٍرًفٍق مىٍا كى د ةى ًبرًٍفقو ، كى رَِبَما َرْْحٍَة ﴿: )ًإٍخليًط الشًٌ

، كالذم ال  ُٗٓآؿ عمراف/﴾ ِمْن اّللَِّ لِْنَت َْلُْم َوَلْو ُكْنَت َرظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب النْػَفض وا ِمْن َحْوِلكَ 
ٰبب أف تكوف تقول هللا ىي األساس ُب )َواْعَلُموا َأفَّ اّللََّ َمَع اْلُمتَِّقَي( الشٌدة! ينفعو الٌرفق تنفعو 

حرهبم لعدكىم ، فبل يتعرضوا للمدنييْب كالنساء كاألطفاؿ كالشيوخ أبذل كال يتبعوا ىارِبن كال يقضوا 
. فليس ُب ىذا كلو .ا حيواانن تلو ػػعلى جريح كال ٲبثلوا بقتيل كال يقطعوا شجران كال ٰبرقوا دكران كال يق

َوِإْف َجَنُحوا ِللسَّْلِم رَاْجَنْح َْلَا َوتَػوَكَّْ  ﴿عدكه ٥بم ، إ٭ٌبا عدٌكىم ىو الذم ٞبل السبلح كقاتلهم بو 
ًة النػُّبػيوىًة أىٍىلي اٍلًعٍلًم كىأىٍىلي ا١بًٍهى ٓت الديث،  ُٔاألنفاؿ/﴾ َعَلى اّللَِّ  اجة  ٍاًد(: )أىقٍػرىبي الن ٍاًس ًمٍن دىرىجى
ٍاءً  ُْ/ُالبيضاء ٍاًء أىٍفضىلي ًمٍن ًدمىٍاًء الشُّهىدى ٍادي اٍلعيلىمى مفهـو  )يَػُلوَنُمْم ِمْن اْلُمفَّاِر( -ٖ .كلكن ًمدى

األقرب فاألقرب ، كإعطاء األكلوية لؤلقرب ُب ٝبيع ا٤بسائل كاإلنفاؽ كالصدقات كالفقّب كلذكم 
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لوية لذكم القرىب كالوقوؼ ُب الصف األكؿ ُب صبلة القرىب كُب الطعاـ كالضيافة، تكوف األك 
 . كىكذا..ا١بماعة ىو األقرب للتقول كإلمامة الصبلة

 ﴾عَسًَُُِْٕٙظْيُْْ بَِميَدٗدً ًَىُْْ ًََّْٕبٌَِخ َٓد ؤَُُِّٗطْ ٌََُٔشٌ كَِٔنْيُْْ َْٖٓ َّوٌٍُُ ؤٌَُُّّْْ َِخيَظْوُ ىٍَِهِ بَِميَدٗدً كَإََّٓد خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ كََّخيَ﴿ - ٕٗٔ
ُهْم َمْن يَػُقوُؿ أَي ُمْم زَاَدْتُو َىِذِه ِإٙمَااً(من سور القرآف )َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسورٌَة(  فمن ىؤالء  )َرِمنػْ

)رََأمَّا ستخفاؼ ستهزاءن أيكم زادتو ىذه السورة إٲباانن ؟ على كجو االاا٤بنافقْب من يقوؿ للحاضرين 
فأما ا٤بؤمنوف فزادهتم تصديقان كعلمان كىدلن كإٲباانن ألٌف نفوسهم طاىرة  ْم ِإٙمَااً(الَِّذيَن آَمُنوا رَػَزاَدتْػهُ 

نقية تتلقى بسرعة كٓب تدٌنسها األىواء القذرة كنفوس ا٤بنافقْب ا٥بازئْب ، كألهٌنم تتجٌدد عندىم من 
ا ألهنا تعمل ٥بم ٚبلية كىم يفرحوف لنزك٥ب )َوُىْم َيْستَػْبِشُروَف(الرباىْب كاألدلة عند نزكؿ كل سورة 

من السلبيات كالنقائص ٍب ٙبلية ِبإلٯبابيات كا٤بكاـر أم ٘بعلهم يسّبكف ُب سٌلم التكامل 
اآلية ذات داللة عامة ، كم رأينا من حسود حقود يستخف بعلـو أىل  -ٔ: رائدةاإلنسا٘ب، 

 ! عيشر منها لتفاخر هبا بْب الناس الفضل كينعتها بكل قبيح ، كلو كاف لو
 كيػيٍنًكري الفىمي طىٍعمى اٍلماًء ًمٍن سىقىًم!... : قىٍد تػيٍنًكري اٍلعىٍْبي ضىٍوءى الش ٍمًس ًمٍن رىمىدو كما قاؿ الشاعر

: إٌف تسٌمم أفكار الٌنأس اجلواب : ىل أف سور القرآف فقدت أتثّبىا فهجرىا الٌناس ؟ سؤاؿ -ٕ
كأكلهم للحراـ كتسا٧بهم ُب ا٢براـ، كمرض قلوهبم ككجود ا٢بجب ُب نفوسهم من كثرة ا٤بعاصي 

كا٤بنقذ ٥بم كيهديهم للٍب ىي أقـو كقولو  )القرآف(أٌدت إٔب خلق حالة عدـ اإلىتماـ بدستورىم 
كىذىًر ال ًذينى اٚب ىذيكا كقولو ) .ْٔاإلسراء/﴾ َوْقراً  َوَجَعْلَنا َعَلى قُػُلوِِبِْم َأِكنًَّة َأْف يَػْفَقُهوُه َوٓت آَذاهِنِمْ ﴿
نٍػيىاًدي ٍونا كىغىر تٍػهيمي ا٢بٍىيىاةي الدُّ  َٕاألنعاـ/( نػىهيٍم لىًعبنا كى٥بى

 ﴾ًَؤََّٓد خٍََُِّّٖ كِِ هٌُُِزِيِْْ ٌََُٓٞ كََّخيَظْيُْْ َِـْٕدً بََُِ َِـِْٕيِْْ ًََٓدظٌُخ ًَىُْْ ًَدكًَُُِٕ﴿ - ٕ٘ٔ
كُب عقو٥بم الش  كُب نفوسهم ا١بهل  النفاؽ )الَِّذيَن ٓت قُػُلوِِبِْم َمَرٌض(كأما ا٤بنافقوف كالشكاكوف 

 )رَػَزاَدتْػُهْم رِْجسًا ِإىَل رِْجِسِهْم(كالعناد كالتخٌلف ُب دين هللا كضعف ُب اإلٲباف كالتدٌين كاألخبلؽ 
: قذارة كضبلالى ، أم فزادهتم نفاقان إٔب نفاقهم كشكان إٔب شكهم كضبلالن فوؽ ضبل٥بم رِْجسًا 

َأرَأَْنَت ُتْسِمُع الص مَّ ﴿قد مؤل الش  كا١بحود قلوهبم حٌب ماتوا عليو كقولو  )َوَماُتوا َوُىْم َكاِرُروَف(
: )إٌف من ال  عن اإلماـ علي )ع(رائدة :  .َْالزخرؼ/﴾ َأْو تَػْهِدي اْلُعْمَي َوَمْن َكاَف ٓت َضبلٍؿ ُمِبيٍ 

ٍل تىضيرُّهي الض بلىلىةي  كىمىٍن الى يىٍستىًقٍيمي ًبوً  ،يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي  كىمىٍن الى يػىنػٍفىعيوي اٍليىًقٍْبي يىضيرُّهي  ،ا٥ٍبيدى
) ستمٌد إٲبانو اكلُّ من إبتعد عن ا٢بق ك   )ٓت قُػُلوِِبِْم َمَرٌض(: رائدة  .ِِْْٓكنز العماؿ خرب  الشًّ ي

كإذا من ىواه كخيالو كذاتو كمصا٢بو الشخصية فهو مريض القلب كصغّب العقل كضحل التفكّب 
 .كره ذل  كأعرض عنو كإزداد حقدان ككرىان كنفاقان كيعتربه تزييف كرجعية  االستقامةدعي إٔب ا٢بق ك 
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 ﴾ؤًََٙ ًَََُّْٕ ؤََّٗيُْْ ُّلْعَنٌَُٕ كِِ ًَُِّ ػَدٍّ ََُّٓشً ؤًَْ ََُّٓظَِْْٖ ؼَُّْ ٙ َّعٌُزٌَُٕ ًَٙ ىُْْ ًًٍََََُُّّّٕ﴿ - ٕٙٔ
الء ا٤بنافقوف الذين تيفضح سرائرىم كتظهر حقيقتهم لدل ا١بميع ا٥بمزة للتوبيخ ، أكال يرل ىؤ 

ٲبتحنوف ِب١بهاد مع رسوؿ هللا أك بفضيحتهم كبكشف  )يُػْفتَػُنوَف ٓت ُك ِّ َعاـٍ َمرًَّة َأْو َمرَّتَػْيِ(
أسرارىم ُب كٌل عاـ مرة أك مرتْب حْب ينزؿ فيهم الوحي ؟ فيشاىدكف آايت نصر هللا ٥بم بدكهنم 

كالعجيب أهٌنم  )ّتَّ ال يَػُتوبُوَف َوال ُىْم َيذَّكَُّروَف(٤بسلمْب كقٌوهتم كعظمة أخبلؽ الٌنيب )ص( ككحدة ا
رغم ىذه ا٢بقائق ال يرجعوف عن نفاقهم كال يتوبوف إٔب هللا كال يعتربكف كال يتعظوف هبذه ا٢بقائق 

كاف ًعربة للباقْب ، كأخسر   كقد أعمت األىواء قلوهبم كالشهوات عقو٥بم ، كالذم ال يعترب ِب٤باضْب
: كاف ا٤بنافقوف يتآمركف على الٌنيب )ص( للقضاء عليو ككاف هللا رائدة  .الٌناس من كاف عربة للٌناس

ٱبربه بكٌل مؤامرة ُب كٌل عاـ مرة أك مرٌتْب ، فكاف عليهم أف يٌتعظوا كيؤمنوا ألٌف معرفة الٌنيب أبسرار 
 .صدؽ نبوتو )ص( كصلتو بوحي السماءمؤامراهتم ا٣بفية ىي معجزة تدٌؿ على 

 ﴾زَيُْْ زِإََّٗيُْْ هٌٌَّْ ٙ َّلْوَيًٌََُٕبٌَِخ َٓد ؤَُُِّٗطْ ٌََُٔشٌ َٗظََُ زَؼ١ُْيُْْ بََُِ زَؼٍْٟ ىََْ ََُّخًُْْ ِْٖٓ ؤَلًٍَ ؼَُّْ خََُٗٝكٌُخ ََُٜفَ خَُِّوُ هٌُُِ﴿ - ٕٚٔ
عن ٦باهبة ا٢بق كمواجهة ا٢بجة ِب٢بجة ، ىذه حالة ا٤بنافقْب ُب كٌل زماف كمكاف ، إذا عجزكا 

 )َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسورٌَة(املعىن تبادلوا نظرات اللـؤ كا٢بقد كتغامزكا كتفاٮبوا ِب٢بركات كاإلشارات. 
 )َنَظَر بَػْعُضُهْم ِإىَل بَػْعٍض(من القرآف كشخصت فيها عيب ا٤بنافقْب كىم ُب ٦بلس النيب )ص( 

ىل يراكم أحد من )َىْ  يَػَراُكْم ِمْن َأَحٍد ّتَّ انَصَرُروا( ىا متسائلْب كتكلموا بلغة العيوف كغمز 
ا٤بسلمْب إف قمتم؟ أـ مشغولوف ٖبطاب الٌنيب )ص( كلئبل يفتضحوا ٗبا يظهر عليهم من سخرية 

 فأعرضوا عن ا٥بداية كالٌرٞبة كنور )َصَرَؼ اّللَُّ قُػُلوبَػُهْم(كإنكار أماـ ا١بميع ٍب قاموا فإنصرفوا 
َسَأْصِرُؼ َعْن آََيِت ﴿اإلٲباف كأبعد عنهم الفوائد الٍب يستفيدىا ا٤بؤمنوف من مائدة اإلٲباف كقولو 

، كختم على قلوهبم كىذا دعاء إ٥بي عليهم  ُْٔاألعراؼ/﴾ الَِّذيَن يَػَتَمبػَُّروَف ٓت اأَلْرِض ِبَغُْيِ اْلَقِّ 
فهموف ا٢بق كال يتدبركف ا٥بدل فهم جهبلء ٞبقى، عطٌلوا ألجل أهنم الي )َِبَنػَُّهْم قَػْوـٌ ال يَػْفَقُهوَف(

ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي!  ﴾ ِإْف ُىْم ِإالَّ َكاألَنْػَعاـِ َبْ  ُىْم َأَض   َسِبيبلً ﴿قلوهبم عن كظيفتها، كاٍلمى
ْمرًا َكاَف َمْفُعواًل َوَلِمْن لِيَػْقِضَي اّللَُّ أَ ﴿، كالذم ال تليق بو الفضيلة تليق بو الرذيلة كقولو  ْْالفرقاف/

قي  : للقلب ست : رائدة  .ِْاألنفاؿ/﴾ لِيَػْهِلَك َمْن َىَلَك َعْن بَػيَِّنٍة َوَٗمََْي َمْن َحيَّ َعْن بَػيَِّنةٍ 
، فحياتو ا٥بدل كموتو الضبللة كصحتو الصفاء  أحواؿ : حياة كموت كصحة كسقم كيقظة كنـو
 . ُْٓ/ّح البيافرك  !٢براـ كيقظتو الذكر كنومو الغفلةكعٌلتو ا
 ﴾َُوًَْ ـَدءًَُْْ ٌٌٍََُٔ ِْٖٓ ؤَٗلٌُُِْْٕ ػٌَِّّّ ػََِْْوِ َٓد ػَنِعُّْْ لٌَُِّٛ ػٌََُِْْْْ زِدُُْٔآِْنِنيَ ََءًُفٌ ََلٌِْْ﴿ - ٕٛٔ

﴿َوِإنََّك َلتَػْهِدي ِإىَل ىذا خطاب لكٌل إنساف يبحث عن ا٢بقيقة كيريد ا٥بداية فالرسوؿ يهديو 
﴾ ِصَراٍط ُمْسَتقِ  ، لىقىٍد جىاءىكيٍم أيها الناس رىسيوؿه عظيم القدر رٞبة  ّٓ-ِٓالشورل/يٍم ، ِصَراِط اّللَِّ



 177الادي عشر                      / اجلزء ٜٕٔ/ مدنية/ عدد آَيهتا ٜ/ سورة التوبة َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر  
 

للعا٤بْب بعثو ىاداين للناس أٝبيعن لينقذىم من حّبة ا١بهالة كٱبٌلصهم من ظلمات الضبللة ، ٓب يقل 
دة الٌنفس كقولو من جنسكم من البشر ، أٌما كح )ِمْن أَنُفِسُمْم()جاءكم رسوؿ منكم( كلكن قاؿ 

، كىي أشد  ُْٔآؿ عمراف/﴾ َلَقْد َمنَّ اّللَُّ َعَلى اْلُمْؤِمِنَي ِإْذ بَػَعَث ِريِهْم َرُسواًل ِمْن َأنْػُفِسِهمْ ﴿
حساسية كأعمق صلة كأدؿ على نوع الرابطة القوية القريبة الٍب تربطهم بو فهو منهم كمعهم كإليهم 

م صلة النفس ِبلنفس ، كىي كلمة بليغة ُب غاية كمن أجلهم فهو بضعة من أنفسهم يتصل هب
الببلغة ، فهو يعلم اآلمهم كآما٥بم كما يصلحهم كمطٌلع على مشاكلهم يعمل ٤بصلحتهم ، يبلغكم 

 )َما َعِنت ْم(يشق عليو كيصعب عليو َعزِيٌز َعَلْيِو  )َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنت ْم(رساالت رهبم كينصح ٥بم 
٤بشقة ، مشقتكم كيسعى لتخفيف معاانتكم كال يرضى أف يلقى كائن على كجو : الشٌدة كاالعنت 

 .األرض مكركىان 
َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإالَّ َكارًَّة ﴿حريص على خّبكم كسعادتكم كصبلح أمر الٌناس  )َحرِيٌص َعَلْيُمْم(

لة اإلسبلمية ، كحريص على ىدايتكم لتكونوا مؤىلْب لتنالوا شرؼ ٞبلكم للرساِٖسبأ/﴾ ِللنَّاسِ 
: والّرْحة: الشفقة ، الرأرة  )اِبْلُمْؤِمِنَي رَُءوٌؼ رَِحيٌم(القيمة لتنالوا هبا خّب الدنيا كاآلخرة 

والرؤوؼ اإلحساف، أم رؤكؼ ِب٤بؤمنْب رحيم ِبلناس أٝبعْب شديد الشفقة كالرٞبة عليهم ، 
سع ٝبيع الناس حٌب ا١باُب الغليظ من أ٠باء هللا ك٠بٌاه إب٠بْب من أ٠بائو ، فالرسوؿ )ص( ي الرحيم

جاءه )ص( )قصة( ا٤بتوحش فعليكم أف تطيعوه كتٌتبعوا سٌنتو الصحيحة الٍب ال تعارض القرآف 
إعرايب كشٌده بقسوة حٌب أثرت حاشية مبلبسو على عاتقو كقاؿ اي دمحم إٞبل ٕب على بعّبم  ىذين 

، فقاؿ )ص( ا٤باؿ ماؿ هللا كأان عبده من ماؿ هللا فإن  ال تعطيِب من مال  كال من ماؿ أبي  
يؤاخذؾ هللا ٗبا فعلت ، قاؿ األعرايب ال قاؿ النيب )ص( كٓبى قاؿ ألن  ال تكافئ السيئة ِبلسيئة ، 

  .فضح  رسوؿ هللا )ص( كأمر أف ٰبمل لو على بعّب شعّب كعلى اآلخر ٛبر
لىوي : )ًإف  هللاى بػىعىثى فً  جعفر الطّيار للنجاشيقاؿ  -ٔ: رائدة  نىٍا رىسيويالن ًمن ٍا نػىٍعًرؼي نىسىبىوي كىًصفىتىوي كىمىٍدخى يػٍ

 ،ِّٔ/ِِٕبار األنوار: )بيًعٍثتي ًِب٢بٍىًنٍيًفيىًة الس ٍهلىًة الس ًمحىةي( وعن النيب )ص(كى٨بىٍرىجىوي كىًصٍدقىوي كىأىمىاٍنػىتىوي( ، 
فإذا كٌلفكم ِب١بهاد ُب سبيل هللا ، ٧ببٌّ لكم ، ال يلقي بكم ُب ا٤بهال   )َحرِيٌص َعَلْيُمْم( -ٕ

إ٭ٌبا ىي الٌرٞبة ُب صورة من صورىا ، الٌرٞبة من الذٌؿ كا٥بواف ، الٌرٞبة بكم من الذنب كا٣بطيئة، 
ا٢برص عليكم ليكوف لكم شرؼ ٞبل الٌدعوة إٔب الٌناس كافة كشرؼ قيادة ا٤بؤمنْب لنيل إعبلء  

نٌو )ص( ىدية عظيمة كٙبفة جسيمة كرٞبة مهداة من هللا إ )َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌؿ( -ٖ .كلمة هللا
ا١بليل إٔب كاٌفة الٌناس ، كال يعرض عنها إاٌل الكافركف الذين ال يعرفوف قدر أنفسهم فبل يعرفوف 

 .قدر ىذه الٌرٞبة
 ﴾ََذُّ خُْؼَُِْٖ خُْؼَظِِْْ كَةِْٕ ظٌٌَََُّْخ كَوَُْ لَْٕسِِ خَُِّوُ ٙ بَُِوَ بَِّٙ ىٌَُ ػََِْْوِ ظًٌَََِّْطُ ًَىٌَُ﴿ - ٜٕٔ
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مع حرص  عليهم )كمن ضاؽ عليو اإلٲباف  االستقامة٫برفوا عن افإف أعرضوا عن اإلٲباف ك 
ُ(فالضبللة عليو أضيق(   ان ال معبود )ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو(فقل يكفيِب ريب كيتؤب أمرم  )رَػُقْ  َحْسيب اّللَّ

سباب من دكنو )مىٍن تػىوىك لى عىلىى هللًا كىفىٍاهي ، كمىٍن شىكىرى هللا إاٌل بو فقد تقطٌعت األ ان عتصاماسواه كال 
ٍاهي( من رٞبتو كنستغفره من أم تقصّب اً جىزىاٍهي ، كمىٍن  )َعَلْيِو تػ قىى هللاى كىقىٍاهي ، كمىٍن نىًسيى هللاى نىسى

ىرية لوحدىا فبيده كل إٚبذتو ككيبلن ككفيبلن يتؤب تدبّب أمرم كال ثقة ِبألسباب الظا تَػوَكَّْلُت(
صاحب ا٤بل  كالسلطاف كالتقدير  )َوُىَو َرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيِم(األسباب ، كلكل شيء سبب 

العظيم ، يدبر األمر من السماء إٔب األرض رب العرش ايط بكلًٌ شيء لكونو أعظم من أف 
  .توصفو الكلمات

﴿ّتَّ اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش يَُدبُِّر اأَلْمَر﴾ ور ا٣بلق العرش مركز تدبّب أم )َرب  اْلَعْرِش( -ٔ:  رائدة
ستول عليو كدليل أنو كحده اإللو ا٤بستحق ا، كعظمة العرش من عظمة الرب الذم  ّيونس/
ُ( -ٕ .للعبادة ىذه ىي مسؤكلية الٌرسل كاألنبياء )ع( التبليغ للرسالة  )رَِإْف تَػَولَّْوا رَػُقْ  َحْسيب اّللَّ

، كىي مسؤكلية خلفاء الٌرسل  ّٓالنحل/﴾ رَػَهْ  َعَلى الر ُسِ  ِإالَّ اْلَببلُغ اْلُمِبيُ ﴿ بشكل كاضح
ككرثة األنبياء )ع( كىي مسؤكلية كٌل مبٌلغ عن رسالة هللا أف يعض الٌناس ِبألسلوب الواعي مع 

ِإالَّ ُىَو َعَلْيِو  )رَػُقْ  َحْسيب اّللَُّ ال ِإَلوَ ا٢بجة الواضحة ، كمن يعرض عن ىذا الببلغ ا٤ببْب 
َها َوَما ﴿، كال ييأس منهم  تَػوَكَّْلُت( َا َيِض   َعَليػْ َا يَػْهَتِدي لِنَػْفِسِو َوَمْن َض َّ رَِإٔمَّ َرَمْن اْىَتَدى رَِإٔمَّ

  .َُٖيونس/﴾ َأَا َعَلْيُمْم ِبوَِكي ٍ 
 ،  َُٖيوسف/َبِصُيٍَة َأَا َوَمْن اتػَّبَػَعِِن﴾ ﴿ُقْ  َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإىَل اّللَِّ َعَلى :  وٓت اْلتاـ نقوؿ
 (رسَّ ميَ الُ  رآفِ القُ )َوعُي . ُّت بعوف هللا تعاىل ٓٔيونس/ (َأِف اْلَْمُد ّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ )وآخر دعواا 

لسورة التوبة ، بقدري ال بقدرىا ، ِبهٍد متواص  ، رلّلو المد واملّنة ، وابلمد تتم  الّصالات 
ـ  ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٕىػ املوارق  ٖٙٗٔ/ذي الجة/٘ٔريخ اوتزداد البكات وتدرع النقمات بت

الماظمية، داعي هللا تعاىل أف يُعيننا على -مع تصحيحها عّدة مّرات وتدقيقها ٓت بغداد
 .تمملة بقية الس ور القرآنية المرٙمة ، إّف رّّب مسيٌع ُميب الد عاء

 يبقلم الباحث : ممي قاسم البغداد
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 من مقاصد السورة :

﴿رَِإْف ُكْنَت ٓت َشكٍّ ِمَّا َأنْػَزْلَنا مكية تعُب أبصوؿ العقيدة اإلسبلمية إاٌل ثبلث آايت نزلت ِب٤بدينة 
إٔب آخرىن ، بٌينت أٌف سٌنة هللا تعأب ُب األكٌلْب كاآلخرين أف يلقي هللا ا٢بجة الٌشرعية  .﴾.ِإلَْيكَ 

رساالت كبياف حقيقة األلوىية كالعبودية ، كٗبقدار إخبلص العبودية على الٌناس ببعثة الٌرسل كال
تكوف الٌصلة ِب تعأب ، كبٌينت الٌسورة موقف ا٤بشركْب من رسالة اإلسبلـ كمنهج القرآف كعٌرفت 

)عظمة بذكر آاثر قدرتو كرٞبتو الٌدالٌة على الٌتدبّب ا٢بكيم أال كىي  )اإللو الق(الٌسورة بصفات 
كٙبٌدثت  .كسلطانو كمعظم الٌسورة هتدؼ إٔب بياف ىذه ا٢بقيقة الكربل أبساليب متنوعةىل( هللا تعا

٠بو ككل ك٠بٌيت الٌسورة ِب)يونس( الٌسورة عن قصص بعض األنبياء كخٌصصت قصة نيب هللا 
 قصص األنبياء )ع( لبياف سٌنة هللا الكونية ا٤برتبطة بسنن هللا اإلنسانية ُب إىبلؾ الظا٤بْب كنصرة
ا٤بؤمنْب ، ككيف رفع هللا العذاب عن قـو يونس حْب آمنوا ؟ ُب ا١بزء ا٢بادم عشر عدد آايهتا 

: )مىٍن قػىرىأى سيويرىةى يػيوينيٍس كيل  شىٍهرىٍيًن أىٍك ثىبلىثىة ٓبٍى ٱبيىٍف عىلىٍيًو عن اإلماـ الصادؽ )ع(: رضلها() .َُٗ
ٍافى يػىٍوـى  : كلُّ  مبلحظة عامة. َِٗ/ِنور الثقلْب اٍلًقيىٍامىًة ًمنى اٍلميقىر ًبٍْبى( أىٍف يىكيويفى ًمنى ا١بٍىٍاًىًلٍْبى كىكى

فضل من فضائل الٌسور القرآنية بشرطها كشركطها كاإللتزاـ ٗبنهج هللا من شركطها راجع فضل 
 .سورة البقرة

 
 ﴾خُُ ظِِْيَ آَّدضُ خٌُِْعَدذِ خُْمٌَِِْْ﴿ - ٔ

متشاهبات القرآف ، إهٌنا إشارة إٔب إعجاز القرآف ، حيث أنٌو تقرأ )ألف ، الـ ، راء( ىي من )الر( 
مؤٌلف من جنس ىذه األحرؼ العربية الٍب يستخدمها البشر ، كمع ذل  ىم عاجزكف عن اإلتياف 

ا٢بركؼ ا٤بقطعة ُب أكائل السور  .ٗبثل ىذا القرآف أك بعضو ُب الفصاحة كالببلغة كعلومو ا٤بتنوعة
ىذه آايت القرآف اكم  )تِْلَك آََيُت اْلِمَتاِب اْلَِميِم( .ؿ سورة البقرةتقٌدـ الكبلـ عليها ُب أك 

الذم ال أيتيو  ، عوجاج فيو كال تناقضاالناطق ِب٢بكمة كالعلـو القيمة كا٤بوعظة ا٢بسنة الذم ال 
الباطل كالفساد كالتعارض من أم جانب من جوانبو كىو دستور دائم ا٤بفعوؿ للناس كفيو فصل 

تشتمل على إشارة إٔب آايت ىذه السورة أك آايت الكتاب على كجو العمـو )تِْلَك(  .ا٣بطاب
ا٢بكمة الٌنافعة كذات العربة ا٤بفيدة ، ككصف الكتاب ِب٢بكمة ىو كصف الئق بو من أكصاؼ 
الكماؿ كا١ببلؿ ، حكيمان أم حاكمان ٰبكم على الكتب كٌلها كال ٰبكم عليو كتاب أبدان ال ٠باكم 
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قًا ِلَما بَػْيَ َيَدْيِو ِمْن اْلِمَتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيوِ ﴿كقولو   كال أرضي ، كإختٌص ىذه  ْٖا٤بائدة/﴾ ُمَصدِّ
كمعُب الوراثة أنٌو يكوف ِبقيان ُب ىذه األٌمة  صطفاء عن سائر األمم كأكرثهم ىذا الكتاباألٌمة ِبال

سم إشارة ا )تِْلَك(: رائدة  .يرثو بعضهم من بعض كال ينسخو كتاب كما نسخ ىو ٝبيع الكتب
كناية عن عظمة كرفعة مفاىيم القرآف ألٌف ا٤بطالب اليسّبة )تِْلَك( سم للقريب ، ا)ىذه( للبعيد ك

 .سم اإلشارة البعيديشار ٥با غالبان إبسم اإلشارة القريب كُب ا٤بطالب ا٤بهٌمة يشار إليها ِب
ََُ ََـٍَُ ِٓنْيُْْ ؤَْٕ ؤٍََِْْٗ خُنَّدَْ ًَزَُِّْٙ خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ؤََّٕ َُيُْْ هًَََّ ًِْٜمٍ ػِنًَْ ََزِّيِْْ هَدٍَ ؤًََدَٕ ُِِنَّدِْ ػَفَسدً ؤَْٕ ؤًَْلَْْنَد بِ﴿ - ٕ

 ﴾خٌَُْدكًَُُِٕ بَِّٕ ىٍََخ ََُٕدلٌُِ ُٓسِنيٌ
ا٥بمزة لئلنكار ، عجيب من أمرىم أف ينكركا إنزاؿ الوحي على رجل منهم مشهور ِبلصادؽ  

ن أقرب الناس إليهم كيتخذكه أعجوبة بينهم كيستغربوف منو كأف مشاركتهم لو ُب البشرية األمْب، م
كافة كخوفهم من عذاب جهٌنم إذا   )َأْف َأْنِذْر النَّاَس(ختصاص هللا إاٌيه ِبلنبوة كالرسالة ؟ اٲبنع 

ائر الرسالة كاليـو اآلخر كس االستقامةعصوا، كبٌشرىم ِب١بٌنة إذا أطاعوا ، كأعلمهم ِبلتوحيد ك 
اإلسبلمية ، مع التخويف بعاقبة ما ىم فيو من كفر كظبلؿ ، كال ٯبوز أف يَبؾ هللا عباده ُب 

ْر الَِّذيَن آَمُنوا َأفَّ َْلُْم الضبللة كا١بهالة ببل ىادو كال راعو كليس من عدلو أف يعاقب ببل بياف  )َوَبشِّ
ـَ ِصْدٍؽ ِعْنَد َرِبِِّْم( ـَ ِصْدٍؽ(  َقَد بّب ٦بازم يراد بو مكاف الٌصدؽ كمنزلة الصدؽ ، إذا  تع)َقَد

ـَ ِصْدٍؽ ِعْنَد كانت القدـ ىي الٌساعية ِبلصٌدؽ ، أم كبشرل للذين آمنوا كحدىم أبف ٥بم  )َقَد
ستوجبوا هبا الثواب عند رهٌبم ، كمنزلة رفيعة احسنة كسّبة طيبة اثبتة كأعماالن صا٢بة  سابقةَرِبِِّْم( 

ستقرار كإستقامة السلوؾ كحسن النية، كىو يبشرىم ِبلطمأنينة كالثبات كاالانلوىا بصدؽ القوؿ 
ـَ ِصْدٍؽ(تل  ا٤بعا٘ب الٍب توحي من  ُب جو اإلنذار كالتخويف كالزلزاؿ كىناؾ قدـ اثبتة  )َقَد

راسخة موقنة ال تتزعزع كال تضطرب ، يقاؿ لفبلف لو قدـ الٌسبق ُب اإلسبلـ أك ُب ا٢برب ك ُب 
 .ء عندىم قدـ صدؽالعلم كىؤال
)قَاَؿ ضطراب ُب ا٢بضرة الٍب تطمئن فيها النفوس ا٤بؤمنة ُب ساعات ا٢برج كاال )ِعْنَد َرِبِِّْم(

إهتاـ للنيب الٌصادؽ )ص( ِبلسحر ألنٌو جاء أبعماؿ خارقة  اْلَماِرُروَف ِإفَّ َىَذا َلَساِحٌر ُمِبٌي(
عادة آخذان ٗبجامع القلوب كمؤثران ِبلنفوس، للعادة، كجاء ِبلقرآف ا٤بعجزة كقد كجدكه خارقان لل

كأنكركا كونو كحيان من عند هللا كعجزكا أف أيتوا بسورة مثلو كىكذا األٞبق الذم ال يقدًٌر قيمة 
ـَ ِصْدٍؽ( -ٔ: رائدة ا١بوىرة كال يعرؼ ٜبنها فيقوؿ إهنا حصى !  كىناؾ )مقعد صدؽ(  )َقَد

ٌلي بسائر الفضائل كالصٌدؽ ُب األقواؿ ك)مدخل صدؽ( ك)٨برج صدؽ( كالصدؽ ىنا التح
ستكثر ا١باحدكف أف يٌتصل هللا بعباده كٱبتار كاحدان من دكهنم ، فإذا ٓب يتصل هللا ا -ٕ .كاألفعاؿ

 .ٌتصاؿ بعضهم ببعضاٌتصاؿ هللا بعبده ٧بٌمد )ص( كأنٌو اهبم فمعناه ال يٌتصل بغّبىم ! كجهلوا 
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ِْٖٓ زَؼًِْ  وََِنَ خٌَََُّٕٔخضِ ًَخَََْٕٞ كِِ ِٔعَّصِ ؤََّّدٍّ ؼَُّْ خْٔعٌٍََ ػَََِ خُْؼَُِْٖ ًَُّزُُِّ خََُْٕٓ َٓد ِْٖٓ َ٘لِْغٍ بَِّٙبَِّٕ ََزٌَُّْْ خَُِّوُ خٍَُُِّ ﴿ - ٖ

ُْْ كَدػْسًًُُهُ ؤَكَٚ ظًًٍََََُُّٕ  ﴾بٌِِْٗوِ ٌٌَُُِْْ خَُِّوُ ََزٌُّ
ينبغي أف تعبدكه كحده ىو الذم خلق عجائب الكوف ًإف  رىب كيٍم اَّلل ي سبحانو كمال  أمركم الذم 

ـو من أايـ الدنيا ، كلو شاء ٣بلقهن ُب ة سريعة ُب دفعة كاحدة ،  كالكائنات ُب مقدار ًست ًة أىاي 
كلكنو أراد تعليم العباد قانوف الصرب ُب إ٪باز األعماؿ كالتأ٘ب كالتثبت ُب األمور ، كأف األشياء 

( ككذل  تصريف  ٓت غرر المم:اب كا٤بسٌببات ، تسّب ضمن قانوف األسب )ًلكيلًٌ شىٍيءو سىبىبه
اإلنساف حاالن بعد حاؿ كإخراج الثمار كاألزىار بقدر مقٌدر شيئان بعد شيء كُب بقاء ا٤بولود ُب 

  ، مع قدرتو على ذل ْٗالقمر/﴾ ِإاَّ ُك َّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ ﴿بطن أٌمو تسعة أشهر كىكذا كقولو 
ستؤب على ا٤بل  كأمس  بزماـ ا( أم )ّتَّ اْستَػَوى )ّتَّ اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش(ُب أقل من ٤بح البصر 

أمور كل ما خلق إستواءن يليق بكمالو كجبللو كناية عن مقاـ القدرة كعرش السيطرة الثابتة الراسخة 
رو على إطبلقو ُب الكوف كا٢بياة كالكائنات يدبره يدبر كٌل أم )يَُدبُِّر اأَلْمَر(ا٤بقٌدرة كا٤بدبٌرة كا٤بنظمة 

ٓت  ،على ما تقتضيو ا٢بكمة كا٤بصلحة ال على ما يرتضيو اإلنساف، كال يشغلو ُب تدبّب خلقو شيء
( كيدبر ببل حركة كال  ،: )الى يىٍشغىليوي غىضىبه عىٍن رىٍٞبىةو ٜ٘ٔهنج الببلغة خطبة كال تيو٥ًبيوي رىٍٞبىةه عىٍن ًعقىابو

ما من شفيع أك سبب أك كاسطة أك قدرة تؤثر ُب  )َما ِمْن َشِفيٍع ِإالَّ ِمْن بَػْعِد ِإْذنِِو( جهد تعب كال
الوجود إاٌل من بعد إذنو سبحانو ألنٌو مسٌبب كٌل شيء ، كأيضان ال يشفع عنده شافع على إطبلقو 

يعًا﴾ ﴿ُقْ  ّلِلَِّ الشََّفاعَ يـو القيامة إاٌل بعد أف أيذف لو هللا ُب الشفاعة  : ٓت غرر المم،  ْْالزمر/ُة ْجَِ
ٍاًفٍع ا٣بٍىٍلقى اٍلعىمىلى ًِب٢بٍىقًٌ  ٍدًؽ(  ،)شى ذلكم هللا ربكم الذم  )َذِلُمْم اّللَُّ رَب ُمْم رَاْعُبُدوُه(كىليزيكيـً الصًٌ

عبدكه كحده كال ارِبكم ُب كٌل مرحلة من حياتكم كحياة العآب ال رب سواه فهو عظيم الشأف ف
أفبل تتعظوف كتعتربكف ؟ أفبل يدلكم فكركم إٔب أف يستنّب  )َأَربل َتذَكَُّروَف(ُب عبادتو أحدان  تشركوا

، حٌثهم سبحانو على التذٌكر كالتفٌكر ألٌف  ُٗدمحم/﴿رَاْعَلْم أَنَُّو ال ِإَلَو ِإالَّ اّللَُّ﴾ بنور الٌتوحيد 
  .التفٌكر حياة القلوب كينّب النفوس كيرفع الغفلة

ُ(  -ٔ: رائدة عرؼ أنٌو ال إلو إاٌل هللا( ألٌف التوحيد ٯبب أف اكٓب يقل )ف)رَاْعَلْم َأنَُّو ال ِإَلَو ِإالَّ اّللَّ
كال جهل ، بعد ذل  يكوف كال تردد يعتمد على العلم كدقٌتو كالقناعة الشخصية الٌتامة ببل شكوؾ 
وف قوة التوحيد كصفائو ، حٌٌب ال اإلٲباف هبذا العلم كهبذه القناعة ، كعلى قدر العلم كاإلٲباف تك

تٌباع أعمى ببل تفٌكر كال تعٌلم كال إٲباف ، كعلى أساس اتتحٌوؿ عقيدة التوحيد إٔب تقليد جاىل ك 
ستحضارىا ُب بناء النفوس تبدأ كٌل التوجيهات الٌرسالية األخرل االعلم ٕبقيقة التوحيد ا٣بالصة ك 

يُن اْْلَاِلصُ ﴿حيد ا٣بالص الٍب تبُب على ىذه القاعدة األساسية ُب التو  ٓت ، ّالزمر/﴾ َأال ّلِلَِّ الدِّ
(  -ٕ .كعلى قدر العلم تكوف معرفة هللا تعأب)التوحيد حياة النفس( غرر المم:  ـٍ اليـو )ِستَِّة َأَيَّ

ُب الٌلغة الوقت الذم ٰبٌده حدث ٰبدث فيو كإف كاف مقداره ألوؼ السنْب من أاٌيـ الٌدنيا الٍب 
 .ق الليل كالٌنهاركجدت بعد خل
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ًَػٌَُِِٔخ خَُّٝدُِمَدضِ زِدُْو٣ِِْٕ ًَخٍََُِّّٖ بَُِْْوِ َُْٓـِؼٌُُْْ ـَِْٔؼدً ًَػًَْ خَُِّوِ لَوّدً بَِّٗوُ َّسًَْؤُ خُْىَِْنَ ؼَُّْ ُّؼًُِْهُ َُِْفَُِّْ خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ﴿ - ٗ
 ﴾د ًَدٌُٗخ ٌَّْلًًََُُُٕلًَُُخ َُيُْْ ََُ٘خذٌ ِْٖٓ لٍَِْْٔ ًَػٍََخذٌ ؤٌَُِْْ زَِٔ

يعاً(  ، تذكّب  ِٗاألعراؼ/﴾ َكَما َبَدَأُكْم تَػُعوُدوفَ ﴿بعد ا٤بوت ال لغّبه كقولو )ِإلَْيِو َمْرِجُعُمْم ْجَِ
ِب٤بعاد بعد تذكّب ببدأ ا٣بلق كىذا يعلمنا أف الذم يعرؼ كيف ينتهي يعرؼ كيف يبدأ ، كىكذا 

 هنايتها بكٌل كضوح ، البد من الرجوع إٔب هللا كل عرفنا القرآف رحلة اإلنساف من بدايتها حٌٌب 
ككٌل أقوالو سبحانو كأفعالو حق ال كعده فقط ، كعدان من  )َوْعَد اّللَِّ َحّقاً(ا٤بخلوقات يـو القيامة 

بتدأ ا٣بلق ِب٢بكمة كا٤بصلحة  اكما   )ِإنَُّو يَػْبَدُأ اْْلَْلَق ّتَّ يُِعيُدُه(هللا اثبت ال يتبدؿ كال يتحوؿ 
َولُِتْجَزى ُك   نَػْفٍس مبَا َكَسَبْت َوُىْم ﴿ذل  يعيده ِب٢بكمة كا٤بصلحة للحساب كا١بزاء بعد موتو ك

، ألف من ينكر البعث كالنشور يرل الدنيا فوضى كفريسة لؤلقول ، كمن  ِِا١باثية/﴾ ال يُْظَلُموفَ 
 عن النيب )ص(لعقاب ، ا٢بماقة عنده أف يضٌيع أية فرصة للسلب كالنهب إذا ضمن السبلمة كأمن ا

مىٍن أفُب عيمرىهي ُب غّب )ٓت غرر المم: ، ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص : )ا٣بٍىٍاًسري مىٍن غىًفلى عىٍن ًإٍصبلىًح اٍلمىعىٍاًد(
: )عىًجٍبتي ًلمىٍن أىٍنكىرى الن ٍشأىةى األيٍخرىل كىىيوى يػىرىل  عن اإلماـ علي )ع(( ما يينجيًو، فىقد أضاعى مىطلىبىوي 

(الن   بتداء من غّب مثاؿ افإعادة الشيء إٔب أصلو بعد فنائو أىوف من خلقو  ِْ/ٕالبحار ٍشأىةى األيكئبى
َنا ِإاَّ ُكنَّا رَاِعِلَي﴾ سبق كقولو    .َُْاألنبياء/﴿َكَما َبَدْأَا َأوََّؿ َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعداً َعَليػْ

لتزموا ٗبنهج هللا ِبلعدؿ اليكافئ ا٤بؤمنْب الذين  ِت اِبْلِقْسِط()لَِيْجِزَي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَا
كيوفيهم أجورىم أبحسن ما كانوا يعملوف ، فبل يستقيم ُب عدؿ هللا أف يستوم مصّب الٌصاّب 
كالطٌاّب ! كدائمان يقرف القرآف اإلٲباف ِبلعمل الصاّب للداللة على أف اإلسبلـ عبادات كمعامبلت 

)َوالَِّذيَن َكَفُروا فبل قيمة للعبادات من دكف حسن معامبلت ُب ميزاف هللا كالناس كأقواؿ كأفعاؿ ، 
يٍم(   َْلُْم َشَراٌب ِمْن ْحَِ

يٍم(عتدكا ٥بم ُب جهنم شراب ا٫برفوا عنو كضلوا كفسدكا ك اكالذين جحدكا اإلسبلـ ك  شديد  )ِمْن ْحَِ
ك٥بم عذاب أليم من نوع  مبَا َكانُوا َيْمُفُروَف()َوَعَذاٌب أَلِيٌم ا٢برارة يشوم كجوىهم كيقٌطع أمعاءىم 

آخر نتيجة إصرارىم على الكفر، ٰبتويهم العذاب من داخلهم كمن ا٣بارج ليس الكفر كلمة تقاؿ 
ببل مدلوؿ كإ٭با ىو ضبلؿ ُب الفكر كضبلؿ ُب العمل، ككل عمل مع الكفر كإف كاف صا٢بان ُب 

ُب الفكر كالنفس ، فهو ِبطل ال خّب فيو عند هللا مظهره كلكنو نتج من ضبلؿ كظهر من فساد 
كال كزف لو ألنو ٓب يزكو اإلٲباف ، فهو أشبو ِب٢بيواف الطيب ٢بمو ا٢ببلؿ أكلو كلكنو ٲبوت حتف 

  .ّٗالنور/﴿َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعَماُْلُْم َكَسَراٍب﴾ أنفو فيصبح خبيثان حرامان 
مل كال حساب ، كالٌدار اآلخرة دار حساب كال عمل كع ابتبلءالدار الدنيا دار  -ُ: رائدة

يقوؿ  -ِ كالٌدنيا مزرعة اآلخرة، كاآلخرة حصاد ما عملو ُب الٌدنيا ك)ا١بٍىزىٍاءي ًمٍن ًجٍنًس اٍلعىمىٍل(.
الراغب األصفها٘ب: )فلو ٓب يكن لئلنساف غاية ينتهي إليها غّب ىذه ا٢بياة ا٣بسيسة ا٤بملوءة نصبان 
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يكوف بعدىا حاؿ مغبوطة، كحياة أخرل للجزاء، لكاف أخس  البهائم أحسن حاالن  كٮبان كحزانن كال
 . ْٗٗ/ُُالتفسّب القرآ٘ب للقرآفمن اإلنساف(! 

 ﴾خَُِّوُ ٌَُِيَ بَِّٙ زِدُْمَنِّ ُّلََُِّٝ خَّٓدضِ ُِوٌٍَّْ َّؼٌََُِْٕٔد وََِنَ ىٌَُ خٍَُُِّ ـَؼَََ خََُّْٙٔٓ ٠َِْدءً ًَخُْؤَََُ ٌَُٗخً ًَهًََََّهُ َٓنَدٍَِِ ُِعَؼٌَُِْٔخ ػًََيَ خُِّٕنِنيَ ًَخُْمَِٕدذَ َٓ﴿ - ٘
اآلية تكشف عن قدرة هللا ككحدانيتو فهو صاحب التقدير كالتدبّب لكل شيء ، كجاء أبكضح 
شيء فجعل الشمس مضيئة كالسراج الوىاج فهي مصدر النور ُب النهار تستفيدكف منو ُب ٝبيع 

كجعل القمر منّبان ِبلليل يعكس أشعة الشمس يستفاد منو ، ننسى  َمَر نُورًا()َواْلقَ شؤكف حياتكم 
كقٌدر سّب القمر ُب  )َوَقدَّرَُه َمَناِزَؿ(نعمتهما لطوؿ األلفة كنفقد كقعهما ُب القلب بطوؿ الٌتكرار 

ِنَي  )لِتَػْعَلُموا َعَددَ فلكو منازؿ ينزؿ كٌل ليلة ُب كاحد منها ال ٯباكزىا كال يقصر دكهنا  السِّ
لتعلموا أيها الناس حساب األكقات ، فبالشمس تيعرؼ األايـ كبسّب القمر تعرؼ  َوالَِْساَب(

(الشهور كاألعواـ تستفيدكف منها ُب معامبلتكم الدينية كالدنيوية   )َما َخَلَق اّللَُّ َذِلَك ِإالَّ اِبْلَقِّ
َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأَلْرَض ﴿ل كقولو ٢بكمة عظيمة كفائدة جليلة العبث فيها كال ِبطل كال خل

نَػُهَما الِعِبيَ  ُ  اآلََيِت ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموَف(، ُٔاألنبياء/﴾ َوَما بَػيػْ يبْب اآلايت الكونية كيوضحها  )يُػَفصِّ
لقـو يعلموف قدرة هللا كيتدبركف حكمتو فيستدلوف بذل  على مبدعها عز كجل كقد خلق كٌل 

إٔب أٌف العلم ىو ا٤بفتاح  وريو إشارةحياتكم كشؤكف معادكم ال معبود سواه ، ذل  لتدبّب شؤكف 
ٍا ٓت غرر المم: رائدة .الذم يفتح مغالق ىذا الكوف ٍل ًفٍيًهمى ٍارى يػىٍعمىبلىًف ًفٍي ى فىًإٍعمى : )ًإف  الل ٍيلى كىالنػ هى
ٍا(  ٍاًف ًمٍن ى فىخيٍذ ًمنػٍهيمى أيىٍخيذى ٍاًر شىبىاًٍب ى قػىٍبلى فػىبىٍاًدٍر ِبًً ان قبل ٟبس: اغتنم ٟبس) عن النيب )ص(كى ٍسًتٍثمى

( ،كىفػىرىٍاًغ ى قػىٍبلى شيٍغًل ى  ،كىًغنىٍاؾى قػىٍبلى فػىٍقرًؾى  ،كىًصح ًت ى قػىٍبلى سىقىًم ى  ،ىىرىًم ى  كنز   كىقػيو ًت ى قػىٍبلى ضىٍعًف ى
 َّْْٗالعماؿ خرب

 ﴾د وََِنَ خَُِّوُ كِِ خٌَََُّٕٔخضِ ًَخََِْٕٞ َّٓدضٍ ُِوٌٍَّْ َّعَّوٌَُٕبَِّٕ كِِ خوْعِٚفِ خََُِِّْْ ًَخُنَّيَدَِ ًََٓ﴿ - ٙ
ُب تعاقبهما أيٌب كقت الليل فيذىب النهار تدرٯبيان ، كأيٌب كقت النهار فيذىب الليل تدرٯبيان ،  ِإفَّ 

ختبلؼ دكرٮبا اكيشمل كذل  إختبلفهما طوالن كقصران من بقعة ألخرل كمن فصل آلخر ، ك 
منظمان يؤدم إٔب الفصوؿ األربعة للٌسنة ، كإف تعاقب الليل كالنهار سنة كونية تكشف لنا  ختبلفان ا

عن سنة إنسانية لعبلقة أحدٮبا ِبألخرل ، إنو كما يتداخل الليل ِبلنهار كذل  يتداخل الضعف 
كح ِبلقوة كالشٌدة ِبلٌرخاء كالعزة ِبلذلة كالصحة ِب٤برض كالصح ِب٣بطأ ، كيتداخل ا١بسد ِبلر 

﴿رَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا ، ِإفَّ َمَع كالٌدنيا ِبآلخرة كا٢بياة ِب٤بوت كاألمل ِبلعمل كالعسر ِبليسر 
، فبل عسر دائم إاٌل كيصحبو يسر )كِبلعكس( كىكذا سنة ا٢بياة ،  ٔ-ٓالشرح/اْلُعْسِر ُيْسرًا﴾ 

ُ سابيع كالشهور كالسنْب كأيضان ُب تعاقب الٌليل كالٌنهار يؤٌدم إٔب نشوء األاٌيـ كاأل )َوَما َخَلَق اّللَّ
كما أكجد فيهما من أصناؼ ا٤بخلوقات ا٤بنٌوعة الٍب ال ٙبصى ككل ا٣بلق  ٓت السََّمَواِت َواأَلْرِض(
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يدؿ على نظاـ كاحد متقن يدبره مدبر كاحد أحسن تدبّب فيتصل بعض أجزائو ببعض أبنظمة 
 )آلََيٍت ِلَقْوـٍ يَػتػَُّقوَف(كيم كحده يستحق الطاعة كالعبادة متقنة ، كإٌف ٥بذا النظاـ منظًٌم قادر ح

آلايت عظيمة كبراىْب جليلة على كجود الصانع ا١بليل ا١بميل الكامل ، ففيو داللة على ربوبية 
 تػ قىى هللاى كىقىٍاهي(.اً كل شيء لقـو يتقوف هللا ك)مىٍن   بًٌ رى كاحدة تػي 

 ﴾خىُْْ خُنَّدَُ زَِٔد ًَدٌُٗخ ٌَِّْٕسٌَُٕوَدءََٗد ٠ًٌَََُخ زِدُْمََْدشِ خًَُُّْْٗد ًَخ٤َْٔإٌَُّٗخ زِيَد ًَخٍََُِّّٖ ىُْْ ػَْٖ آَّدظِنَد ؿَدكٌَُِِٕ ، ؤًَُُْحِيَ َٓإًَْبَِّٕ خٍََُِّّٖ ٙ َُّْـٌَُٕ ُِ﴿ ٛ - ٚ
: إٌف الذين ال املعىن  .: ال يتوقعوف ا١بزاء بعد ا٤بوت كيقولوف من مات فقد فات ال يَػْرُجوفَ 

يتوقعوف لقاء هللا أصبلن كال ٱبطر ببا٥بم فقد أعمتهم الشهوات كالٌلذات عن التصديق بعآب اآلخرة 
عآب ما بعد ا٤بوت ، إهٌنم ال يدركوف أٌف من مقتضيات ىذا الٌنظاـ اكم أف تكوف ىناؾ آخرة كأٌف 

نْػَيا()وَ الٌدنيا ليست الٌنهاية كإ٭ٌبا الٌدنيا ٩بٌر لدار مقر كىي مزرعة اآلخرة  كرضوا  َرُضوا اِبْلََياِة الد 
بدنيا ا٢بياة عوضان عن رقي ا٢بياة ُب اآلخرة كآثركا النعيم ا٤بؤٌقت العاجل على الٌنعيم اآلجل الدائم ، 
كالذم يرضى أبدٗب ا٢بياة ىو األدٗب كٲبتل  أدٗب النفوس ، كالذم يسعى لعليا ا٢بياة ىو األ٠بى 

فرحوا ِبلٌدنيا كسكنوا إليها كفضلوىا على طلب اآلخرة ، فهم  ن وا ِِبَا()َواْطَمأَ كٲبتل  أٌجل الٌنفوس 
)َوالَِّذيَن خرة تضح  على عقو٥بم الساذجة الصغّبة آلايضحكوف ُب الدنيا كا٢بقيقة الكربل ُب 

كىم عن األدلة الكثّبة ا٤بنتشرة ُب كٌل شيء الدالة على كجود خالق  ُىْم َعْن آََيتَِنا َغاِرُلوَف(
امإب  : )عىًجٍبتي ًلغىٍاًفلو كىلىٍيسى ٗبىٍغفيويؿو عىٍنوي( عن النيب )ص(لوف ال يعتربكف فيها كال يتفكركف ، غاف

ٍاًد ا٢بًٍٍس( ، كالذين ال يفكركف يكونوف فإهنا اٍلغىٍفلىةي احذركا ) ٓت غرر المم: ْٓا٤بفيد ص ًمٍن فىسى
انوا خّبان فإٔب خّب كإف كانوا شران فإٔب ضحية الذين يفكركف كيكونوف جسران يعربكف عليهم فإف ك

نٍػيىٍاؾى فػىتىٍخسىٍرٮبيىٍا  ا٢بكيم شر ، كعن لقماف يػٍعىان، كىالى تىًبٍع آًخرىتى ى ًبدي ٍا ٝبًى )ًبٍع دينٍػيىٍاؾى آًبًخرىتى ى تػىٍرٕبىٍهيمى
يػٍعىان( ء من كٌذب ِبليـو ىي مقامهم ا٤بناسب كىذا جزا )ُأْولَِئَك َمْأَواُىْم النَّاُر( ُِْ/ُّالبحار ٝبًى
من اآلاثـ كا١برائم ، كا١بٍىزىٍاءي ًمٍن  )مبَا َكانُوا َيْمِسُبوَف(ٌٚبذ إ٥بو ىواه غّب مباؿو ٕبق كال بعدؿ ااآلخر ك 

ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي( كقولو  ٓت غرر المم:نػىٍفًس اٍلعىمىٍل  َولُِتْجَزى ُك   نَػْفٍس مبَا َكَسَبْت َوُىْم ﴿)اٍلمى
تفسّب ًلقىٍاءى هللًا أىحىب  هللاي ًلقىٍاءىهي(مىٍن أحىب  : ) عن النيب )ص(: رائدة  .ِِا١باثية/﴾ َلُموفَ ال يُظْ 
،  َُُالكهف/﴾ َرَمْن َكاَف يَػْرُجوا ِلَقاَء رَبِِّو رَػْليَػْعَمْ  َعَمبًل َصاِلاً ﴿، كقولو ُٓٓ/ّالنور

 من كره لقاء هللا)وابلعمس( 
 ، يَػٌَْخىُْْ نٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خَُّٝدُِمَدضِ َّيًِّْيِْْ ََزُّيُْْ زِةَِميَدِٗيِْْ ظَفُُِْ ِْٖٓ ظَمْعِيِْْ خَْٕٗيَدَُ كِِ ـَنَّدضِ خُنَّؼِِْْبَِّٕ خٍََُِّّٖ آَٓ﴿ ٓٔ - ٜ

 ﴾دَُِٔنيَكِْيَد ُٔسْمَدَٗيَ خَُِّيَُّْ ًَظَمَِّْعُيُْْ كِْيَد ٌَّٔٚ ًَآوُُِ يَػٌَْخىُْْ ؤَْٕ خُْمًَُْٔ َُِِّوِ ََذِّ خُْؼَ
نبلحظ صفات ا٤بؤمنْب ٚبتلف ٛبامان عن صفات الكافرين ، كىكذا القرآف يصوغ اإلنساف ا٤بؤمن 

إٌف الذين أعطوا لئلٲباف حقو من التدبر ٗبخلوقات هللا  .صياغة ٭بوذجية يسعد هبا ُب الٌدنيا كاآلخرة
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رهبم كخافوا حسابو كعقابو كٓب يغفلوا عن آايت هللا الكثّبة الٍب غفل عنها الغافلوف كرجوا لقاء 
إنٌو قانوف عاـ منفتح على كٌل ِبِِٙمَاهِنِْم(  )يَػْهِديِهْم رَبػ ُهمْ كعملوا صا٢بان ضمن القدرة كاإلستطاعة 

َناُه َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا َٙمِْشي ِبِو ٓت النَّاسِ ﴿شؤكف ا٢بياة كقولو  ، يهديهم رهٌبم ُب  ُِِاألنعاـ/﴾ رََأْحيَػيػْ
خرة إبخبلصهم ُب أعما٥بم الصا٢بة الٌنافعة ، كيفتح بصائرىم إٔب كٌل خّب بوحي من الٌدنيا كاآل

شفافية ا٤بشاعر كسبلمة الضمّب ، كأيضان يهديهم رهٌبم بسبب إٲباهنم صراطو ا٤بستقيم ُب كل ما 
يعملوف كينتهي ذل  هبم إٔب دخوؿ ا١بنة ، كىذا يدؿ أف اإلٲباف كالعمل الصاّب ٮبا سبب ا٥بداية 

٘برم  )ََتِْري ِمْن حَتِْتِهْم األَنْػَهاُر ٓت َجنَّاِت النَِّعيِم(الفوز ِب١بنة كالوصوؿ إٔب أقصى الغاايت النبيلة ك 
دعاؤىم  )َدْعَواُىْم ِريَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ(من ٙبت قصورىم األهنار كىم مقيموف ُب جنات خالدة 

  .ُب ا١بنة بلساف ا٢باؿ كلساف ا٤بقاؿ
كعن كٌل شري  ٯبذب قلوبنا  ،الل هيم  ننزى  تنزيهان عن ٌكل نقص كحاجةَك اللَُّهمَّ( )ُسْبَحانَ 

ٍا تػيٍلهىميويفى النػ فىٍس( ٓت الديثكيشغلنا عن ذكرؾ ،   ْٔصُٕالرازم : )يػيٍلهىميويفى الت ٍسًبٍيحى كىالت ٍحًمٍيدى كىمى
قاؿ العبد )سبحاف هللا( سٌبح كل شيء معو )إذا  عن النيب )ص(تنزيهان كتقديسان كتعظيمان ل  اي هللا 

كٙبية بعضهم  )َوحتَِيػَّتُػُهْم ِريَها َسبلـٌ( َِصَُا٤بيزافما دكف العرش، فيعطي قائلها عشر أمثا٥با( 
اًء كىالص ا٢بًًْبى  دًٌيًقْبى كىالشُّهىدى ُب دار السبلـ  )سبلـ عليمم(بعضان ُب ا١بٌنة لرفقائهم ًمنى الن ًبيًٌْبى كىالصًٌ

بطة ك٧بٌبة فإهٌنم يتحٌدثوف عن صفاء كسبلـ كأماف ، الدالة على السبلمة من كل مكركه كىي ٙبية غ
، كىي ٙبية  ْْاألحزاب/﴿حتَِيػَّتُػُهْم يَػْوـَ يَػْلَقْونَُو َسبلـٌ﴾ ا٤بؤمنْب ُب الدنيا كٙبية هللا ٥بم كقولو 

ُتمْ ﴿َوقَاَؿ َْلُْم َخَزنَػتُػَها َسبلـٌ َعَلْيمُ ا٤ببلئكة ٥بم كقولو  ، التحية  ّٕالزمر/رَاْدُخُلوَىا َخاِلِديَن﴾  ْم ِطبػْ
)َوآِخُر َدْعَواُىْم َأْف التكرمة ِب٢بالة ا١بليلة ، أصلها أحياؾ هللا حياة طٌيبة تتناسب مع طيبة نفس  

و كإف آخر كل حاؿ من أحوا٥بم من دعاء يناجوف بو رهبم كمطلب يطلبون اْلَْمُد ّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمَي(
من إحسانو ككرمو إاٌل كتراه عيوهنم نعمةن من هللا سبحانو ، فكٌلما كصفوا شيئان من األشياء كاف 

: )ًإف   عن النيب )ص(كصفهم لقدرة رهٌبم كٝباؿ صفاتو فيكوف ثناء منهم عليو كٞبدان لو عٌز كجٌل ، 
:  وعن اإلماـ علي )ع(، ِٕ/ُُا٤براغي ىيٍم مىٍا يىٍشتػىهيويفى(أىٍىلى ا١بٍىن ًة ًإذىٍا قىاٍليويٍا ًفيهىا سيٍبحىانى ى الل هيم  أىاتىٍ 

كالسبلـ، تل   ِٓ/ٗٔالبحار )إف  أىٍطيىبى شىٍيءو ُبٍ ا١بٍىن ًة كىأىلىذ هي حيبُّ هللًا كىا٢ٍبيب  ُبٍ هللًا كىا٢بٍىٍمدي ً(
ال عبادة كما عبادة أىل اآلفاؽ ا١بامعة البلئقة بكماؿ اإلنساف ، كأيضان ُب ا١بٌنة فبل تكليف ك 
 ا١بٌنة إالٌ أف يسٌبحوا هللا كٰبمدكه كإ٭ٌبا يلهمونو فينطقوف بو تلذذان ببل كلفة.

 ﴾ِ ٤ُـَْْدِٗيِْْ َّؼَْٔيٌََُُّْٕـٌَُٕ ُِوَدءََٗد كِ ًٌََُْ ُّؼَفَُِّ خَُِّوُ ُِِنَّدِْ خََُُّّٙ خْٔعِؼْفَدَُيُْْ زِدُْىَُِْْ َُو١َُِِ بَُِْْيِْْ ؤَـَُِيُْْ كَنٍَََُ خٍََُِّّٖ ٙ﴿ - ٔٔ
ا٤براد ِب٣بّب ىنا ما ينتفع بو اإلنساف ُب ىذه ا٢بياة كمن أجل ىذا يستعجل بو ، كا٤براد ِبلشٌر ما 
يتضٌرر بو كىو يكرىو بفطرتو ، كهللا سبحانو يستعجل ا٣بّب كيؤٌجل الشٌر ليفسح ُب ذل  اجملاؿ 

: كلو يعٌجل هللا إجابة دعاء الناس ُب الشر ملعىن ا٤بن إ٫برؼ عن طريق ا٢بق لعٌلو يعود فيستقيم. 
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كفيما عليهم من مضرة كدعاء الرجل على نفسو أك كلده إذا غضب اللهم أىلكو اللهم ال تبارؾ 
من التعجيل كىو تقدٙب الشيء  )اْسِتْعَجاَْلُْم(فيو ، كإستعجالو ٥بم ُب ا٣بّب ِبإلجابة إذا دعوه بو 

ل ٥بم ا٤بوت قبل كقتو الطبيعي ، كإستعجاؿ مشركي  َأَجُلُهْم( )َلُقِضَي ِإلَْيِهمْ قبل كقتو  ٥بلكوا كعيجًٌ
﴿َوَيْستَػْعِجُلوَنَك اِبْلَعَذاِب َوَلْوال َأَجٌ  ُمَسمًّى جَلَاَءُىْم اْلَعَذاُب َولََيْأتِيَػنػَُّهْم مكة ِبلعذاب كقولو 

ل هللا  د يموف املعىنوق، كلكن هللا سبحانو أرحم هبم من أنفسهم ، ّٓالعنكبوت/بَػْغَتًة﴾  : كلو يعجًٌ
﴿َوَلْو يُػَؤاِخُذ اّللَُّ النَّاَس مبَا للناس الشر الذم يستعجلونو من الفساد ُب األرض ألىلكهم كقولو 

فنَبؾ ا٤بكذبْب  )رَػَنَذُر الَِّذيَن ال يَػْرُجوَف ِلَقاَءَا(،  ْٓفاطر/َكَسُبوا َما تَػَرَؾ َعَلى َظْهرَِىا ِمْن َدابٍَّة﴾ 
: طُْغَياهِنِْم  )ٓت طُْغَياهِنِْم يَػْعَمُهوَف(ائنا الذين ال يؤمنوف ِبلبعث كالنشور كٱبرجوف عن دين هللا بلق

٘باكزىم للحٌد ُب الٌشر أم نَبكهم ُب ٛبردىم ككربايئهم متحّبكف فبل ٲبيزكف بْب ا٢بق كالباطل كال 
 رائدة .ف أك ليزدادكا إٜبان على إٜبهميهتدكف سبيبلن لسعادهتم أم ال تعٌجل الشٌر عليهم لعٌلهم يتوبو 

: التحٌّب كالَبٌدد ُب الضبلؿ فبل والعمو : عمى البصر ،  والعمى: عمى البصّبة ،  العمو -ٔ: 
: )الى تىٍدعيويٍا عىلىى أىنٍػفيًسكيٍم كالى تىٍدعيويٍا عىلىى  عن النيب )ص( .يهتدم إٔب طريق ا٢بق كا٥بدل أبدان 

ٍا(اً وىاًٍلكيٍم أىٍف تػيوىاًٍفقيويٍا ًمنى هللًا سىٍاعىةى أىٍكالىدًكيٍم كىعىلىى أىمٍ  اٍبىةو يىٍستىًجٍيبي ًفيػٍهى )رَػَنَذُر الَِّذيَن ال  -ٕ .جى
ختار لنفسو حٌٌب يلقى ربٌو كال عدكاف اكلُّ انفرو من ا٢بق مكابر للٌنصح يَبؾ كما يَػْرُجوَف ِلَقاَءَا( 

يِن َقْد تَػبَػيََّ ة القرآف لئلنساف عليو ُب الٌدنيا إاٌل أف يعتدم ، ىذم ىي شريع ﴿ال ِإْكَراَه ٓت الدِّ
 ِٔٓالبقرة/الر ْشُد ِمْن الَغيِّ﴾ 

ََّٕٓوُ  إَْٕ َُْْ ًَّْػُنَد بََُِ ٠ُُ ًَبٌَِخ ََّٓٓ خَِْٕٗٗدَٕ خ١ُُُُّّ يَػَدَٗد ُِفَنْسِوِ ؤًَْ هَدػًِخً ؤًَْ هَدجِٔدً كَََِّٔد ًََٙلْنَد ػَنْوُ ٠َُُّهُ ََُّٓ ًَ﴿ - ٕٔ

 ﴾ًٍََُِيَ َُِِّّٖ ُُُِِِْْٕٔكِنيَ َٓد ًَدٌُٗخ َّؼٌََُِْٕٔ
)َدَعاَا جِلَْنِبِو َأْو . إْب .كإذا أصاب اإلنساف الضر ا٤باٌدم أك ا٤بعنوم من مرض أك فقر أك شدة

 نكساره ُب ٝبيع حاالتو كحركاتو كسكناتو أم دعاان متضرعان اكناية عن خضوعو ك   قَاِعدًا َأْو قَاِئمًا(
على الدكاـ ُب ٝبيع ا٢باالت مضطجعان ١بنبو أك قاعدان أك قائمان لشكف ذل  الضر عنو كال ينسى 
حاجتو إٔب رٞبة ربٌو ما داـ يشعر ٗبس الضر كيعلم من نفسو العجز عن النجاة ، كقٌدـ من ىذه 

يليها ٌٍب الٍب  ا٢باالت الثبلث ما يكوف اإلنساف أشدُّ عجزان كشعوره ِب٢باجة إٔب ربٌو أقول ٌٍب الٍب
فلما رفعنا عنو ما أصابو من ضر  )رَػَلمَّا َكَشْفَنا َعْنُو ُضرَُّه َمرَّ َكَأْف َلَْ َيْدُعَنا ِإىَل ُضرٍّ َمسَُّو(يليها 
ك تناساه كنسي ذكر هللا كدعاءه ستمر على عصيانو كنسي ما كاف فيو من ا١بهد كالببلء أا)مّر( 
ة ، كىو عتاب ٤بن يدعوا هللا عند الضر كيغفل عنو عند ستمٌر على عادتو كفسقو بدكف مباالاك 

، كىذا مزاج الكافرين كا٤بسرفْب  ُٕعبس/﴾ قُِتَ  اإِلْنَساُف َما َأْكَفَرهُ ﴿الرخاء كالعافية كقولو 
كما زٌين لذل  اإلنساف الدعاء عند الضر كاإلعراض   )َكَذِلَك زُيَِّن ِلْلُمْسرِِرَي َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف(
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عراض عن و عند الرخاء كذل  زين للمسرفْب ا٤بتجاكزين ا٢بد ُب اإلجراـ ما كانوا يعملوف من االعن
َوِإَذا أَنْػَعْمَنا َعَلى اإِلنَساِف َأْعَرَض َوَنََى ِبَانِِبِو َوِإَذا َمسَُّو الشَّر   ﴿الذكر كمتابعة الشهوات كقولو 

﴿َوزَيََّن َْلُْم الشَّْيطَاُف َما َكانُوا فْب كقولو ، فالشيطاف يزين للمسر  ّٖاإلسراء/﴾ َكاَف يَػُئوساً 
عن  .، كىكذا طبيعة اللئيم ٯبحد ا١بميل بصبلفة كينكر ا٤بعركؼ بكل كقاحة ّْاألنعاـ/يَػْعَمُلوَف﴾ 
اًٍئًد فػىٍلييٍكًثٍر الدُّعىٍاءى ًعنٍ  النيب )ص( ٍاًء( : )مىٍن سىر هي أىٍف ييٍستىجىٍابى لىوي ًعٍندى اٍلكىرىًب كىالش دى دى الر خى

هي عىٍن ًإٍصبلىًح نػىٍفًسًو كىًإٍسًتٍدرًٍاًؾ أىٍمرًًه( وٓت غرر المم، َٓ/ُٕالرازم  .: )كىٍيحى اٍلميٍسًرًؼ مىٍا أىبٍػعىدى
خ ُُِْآِْنٌُخ ًٍََُِيَ َٗفُِّْ خُْوٌََّْ ًََُوًَْ ؤَىٌَِْْنَد خُْوًَُُُٕ ِْٖٓ هَسٌُِِْْْ ََُّٔد ظٌََُِٔخ ًَـَدءَظْيُْْ َُُُِٔيُْْ زِدُْسَِّْنَدضِ ًََٓد ًَدٌُٗ﴿ - ٖٔ

 ﴾خُُْٔفُِِْٓنيَ
األمم الذين يعيشوف ُب عصر كاحد ، أم لقد أىلكنا األمم ًمٍن قػىٍبًلكيٍم أيها  )َوَلَقْد َأْىَلْمَنا اْلُقُروَف(

اَءتْػُهْم )َوجَ كاإلسراؼ كالفساد  ٫براؼأنفسهم ِبلكفر كأشركوا كٛبادكا ُب اال )َلمَّا ظََلُموا(ا٤بشركوف 
كما آمنوا  )َوَما َكانُوا لِيُػْؤِمُنوا(جاءكىم ِب٤بعجزات الباىرة الٍب تدؿ على صدقهم  ُرُسُلُهْم اِبْلبَػيَِّناِت(

، فكاف سبب ىبلكهم شيئاف  ُٕفصلت/﴾ رَاْسَتَحب وا اْلَعَمى َعَلى اْْلَُدى﴿ٗبا جاءهتم بو الرسل 
غّبىم كسلكوا طريق الطٌغياف فأبعدكا فيها فلم يعودكا عدـ إٲباهنم أٌدل هبم إٔب ظلم أنفسهم كظلم 

)َكَذِلَك مهيئْب لئلٲباف ، كقد مرنوا على الكفر كأحٌبوا اٌرمات كا١باه كالٌرايسة كالظلم كالفسق 
: )مىٍا عىذ بى هللاي  عن اإلماـ الصادؽ )ع(مثل ذل  ا٥ببلؾ ٪بزم كٌل ٦بـر ،  َّمِْزي اْلَقْوـَ اْلُمْجرِِمَي(

اٍنىًتًهٍم ًٕبيقيويًؽ فػيقىرىٍاًء ًإٍخوىٍاهًنًٍم(اً م ةن ًإال  ًعٍندى أي  : ٖبل  عدة أمور هتلك اإلنساف -ٔ: رائدة  .ٍسًتهى
مطاع كىول متبع كإعجاب ا٤برء بنفسو ، كالتوٌلع ٕبب النساء كسرعة الغضب كطاعة الشهوة 

ستئصاؿ أك ِبلعذاب إٌما عذاب اال ىبلؾ هللا لؤلمم -ٕ ... إْب.ارمة ، كا٢بسد كا٢بقد كالكذب
وََكْم َقَصْمَنا ِمْن قَػْريٍَة َكاَنْت ظَاِلَمًة ﴿ستيبلء األمم القوية على األمم الضعيفة كقولو التدرٯبي ُب اال

، كإٌما ظلم األفراد ألنفسهم ِبلفسوؽ كاإلسراؼ ُب  ُُاألنبياء/﴾ َوأَنَشْأَا بَػْعَدَىا قَػْومًا آَخرِينَ 
عفة لؤلبداف ا٤بفسدة لؤلخبلؽ ، كإٌما ظلم ا٢بٌكاـ الذم يفسد إرادة األٌمة كيهْب اٌرمات ا٤بض
 .قٌوهتا ككرامتها

 ﴾ؼَُّْ ـَؼَِْنَدًُْْ وَٚجِقَ كِِ خََِْٕٞ ِْٖٓ زَؼًِْىِْْ ُِنَنْظَُُ ًَْْقَ ظَؼٌََُِْٕٔ﴿ - ٗٔ
خرل من بعد إىبلؾ : ٝبع خليفة كىو من ٱبلف غّبه ُب الشيء ، ٛبضي أمة كٚبلفها أ َخبلِئفَ 

لننتظر )لِنَػْنظَُر َكْيَف تَػْعَمُلوَف( األمم الفاسقة ا٤باضية الٍب تسمعوف أخبارىم كتشاىدكف آاثرىم 
كنرل ماذا تعملوف ُب خبلفتكم فنجازيكم بو أم لننظر أتعملوف خّبان أـ شران فنعاملكم ٗبا 

كم من قبل كلكن ٱبتربكم ليتبْب تستحقوف ك٪بازيكم حسب أعمالكم ، كأٌف هللا تعأب عآب أبعمال
ُلَوُىْم أَيػ ُهْم َأْحَسُن ُب الواقع ما علمو تعأب أزالن كقولو  ﴿ِإاَّ َجَعْلَنا َما َعَلى اأَلْرِض زِيَنًة َْلَا لِنَػبػْ
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إنو شعور اإلنساف ِبلرقابة اإل٥بية الٍب ٙبيط  )لِنَػْنظَُر َكْيَف تَػْعَمُلوَف( -ٔرائدة: ، ٕالكهف/َعَمبًل﴾ 
و من كٌل جانب كُب كٌل زمافو كمكاف ٘بعلو ُب حذر شديد ، يدفعو إٔب الرغبة ُب اإلحساف كُب ب

ُب اآلية بشارة ٥بذه )ّتَّ َجَعْلَناُكْم َخبلِئَف(  -ٕ .ات الدنيا كالبقاء على منهج هللاابتبلءالنجاة من 
 الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُمْم َوَعِمُلوا ﴿َوَعَد اّللَُّ ستقامت كقولو ااألٌمة أبهٌنا ستخلفهم ُب األرض إذا آمنت ك 
ستخبلؼ مشركط ِبألعماؿ ، كيكوف ىذا االٓٓالنور/الصَّاِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنػَُّهم ٓت اأَلْرِض﴾ 

 .)لِنَػْنظَُر َكْيَف تَػْعَمُلوَف(
دءََٗد خجْطِ زِوُُْإٍٓ ؿَُِْْ ىٍََخ ؤًَْ زًَُِّْوُ هَُْ َٓد ٌٌَُُّٕ ُِِ ؤَْٕ ؤُزًََُِّوُ ِْٖٓ ظِِْوَدءِ ًَبٌَِخ ظُعََِْ ػََِْْيِْْ آَّدظُنَد زَِّْنَدضٍ هَدٍَ خٍََُِّّٖ ٙ َُّْـٌَُٕ ُِوَ﴿ - ٘ٔ

 ﴾َٗلِِْٕ بِْٕ ؤَظَّسِغُ بَِّٙ َٓد ٌُّلََ بََُِِّ بِِِّٗ ؤَوَدفُ بِْٕ ػََْْٝطُ ََزِِّ ػٍََخذَ ٌٍَّّْ ػَظٍِْْ
قاؿ الذين  )قَاَؿ الَِّذيَن ال يَػْرُجوَف ِلَقاَءَا(الداللة كإذا قرأت على ا٤بشركْب آايت القرآف الواضحة 

إعطنا اي دمحم كتاِبن  )اْئِت ِبُقْرآٍف َغُْيِ َىَذا(ال يؤمنوف ِبلبعث كا١بزاء كال يرجوف الثواب كالعقاب 
عتقاداتنا أك أبقو كلكن إحذؼ اآخر غّبى ىذا القرآف ليس فيو ما نكرىو من عيب آ٥بتنا كتسفيو 

ْلُو(نكره ، منو ما  ستهزاء كالسخرية ، أبف ٘بعل مكاف آية عذاب إ٭ٌبا قالوه على سبيل اال )َأْو َبدِّ
َلُو ِمْن تِْلَقاِء آية رٞبة كمكاف تسفيو آ٥بتنا مدحهم كمكاف ا٢براـ حبلالن  )ُقْ  َما َيُموُف ِل َأْف أَُبدِّ

أبٌدؿ شيئان من رغبات نفسي  قل ٥بم ما ينبغي كال يصح ٕب كليس من حقي أف أغٌّب أك نَػْفِسي(
ال أتٌبع إاٌل ما يوحيو إٌٕب ريب ، فأان عبد مأمور كرسوؿ مبٌلغ أبلغكم  )ِإْف أَتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى ِإَِلَّ(

)ِإيّنِ َأَخاُؼ ، ُِٖآؿ عمراف/﴾ لَْيَس َلَك ِمْن اأَلْمِر َشْيءٌ ﴿رساالت ريب كأنصح لكم كبعد ذل  
إٌ٘ب أخشى إف خالفت أمره كبدلت كحيو عذاب يـو شديد  َذاَب يَػْوـٍ َعِظيٍم(ِإْف َعَصْيُت َرّبِّ عَ 

َنا بَػْعَض اأَلقَاِويِ ، أَلَخْذَا ِمْنُو اِبْلَيِمِي، ّتَّ ﴿الفزع كا٣بوؼ ىو يـو القيامة كقولو  َوَلْو تَػَقوََّؿ َعَليػْ
يتخذ من ىواه مقياسان للحق كاإلٲباف  ، كىكذا ا٤بفسد ا٤بضلل ْٔ-ْْا٢باقة/﴾َلَقَطْعَنا ِمْنُو اْلَوِتيَ 

: إٌف ىذا القرآف دستور حياة شامل يفي ٗبطالب البشرية ٝبيعها رائدةككل ما عداه زكر كىذايف! 
كهللا أعلم ٗبا يصلح البشر فبل ٰبق ألحد أف يغٌّب أصل القرآف كأتكيلو حسب ما يريد كعقوبتو 

 .خطّبة
 ﴾ٌْظُوُ ػٌََُِْْْْ ًَٙ ؤَيََْخًُْْ زِوِ كَوًَْ َُسِؽْطُ كٌُِْْْ ػُُُٔخً ِْٖٓ هَسِِْوِ ؤَكَٚ ظَؼْوٌَُِِٕهَُْ ٌَُْ َ٘دءَ خَُِّوُ َٓد ظََِ﴿ - ٙٔ

قيٍل للمعَبضْب عىلىى اٍلقيٍرآًف لىٍو شىاءى اَّلل ي مىا تػىلىٍوتي ىذا اٍلقيٍرآفى عىلىٍيكيٍم كما تلوتو إاٌل ٗبشيئة هللا تعأب 
: أعلمكم ، كال عٌرفكم ِبلقرآف على َأْدرَاُكْم  )َوال َأْدرَاُكْم ِبِو(دم ألنو من عند هللا كليس من عن

لسا٘ب ، أم كلو شاء هللا أال ييعلمكم بو إبرسإب إليكم ٤با أرسلِب ك٤با أدراكم كعرفكم بو كلكنو 
ُمْم ُعُمرًا )رَػَقْد لَِبْثُت ِريشاء أف ٲبٌن عليكم هبذا العلم النافع كتكونوا هبدايتو خلفاء هللا ُب أرضو 

فقد مكتث بْب أظهركم زمنان طويبلن مدة أربعْب سنة من قبل القرآف ال أعلمو أان فكيف  ِمْن قَػْبِلِو(
أتلو عليكم ما أجهلو ، فلو كاف القرآف من أفكاره ، لعرض صوران ٨بتلفة عن أفكاره خبلؿ ىذه 
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ا اٍلًكتىاًب ا٥بادم أىفىبل ٙبركوف عقولكم ِبلتدبر كالتف )َأَربل تَػْعِقُلوَف(الفَبة  كر لًتػىٍعلىميوا أىف  ًمٍثلى ىىذى
 .ا٤بعجز النموذجي لىٍيسى ًإال  ًمٍن ًعٍنًد اَّللً  ، كلىٍيسى ٕب ًمٍن أىٍمرًًه ًإال  اٍلبىبلغي اٍلميًبْبي 

 ﴾ُّلِِْكُ خُُْٔفٌَُُِْٕٓكََْٖٔ ؤَظَُِْْ َِّْٖٓٔ خكْعٍََُ ػَََِ خَُِّوِ ًٍَِزدً ؤًَْ ًٍََّذَ زِأَّدظِوِ بَِّٗوُ ٙ ﴿ - ٚٔ
إختلق على هللا الكذب كقاؿ أكحي  )ارْػتَػَرى(إستفهاـ إنكارم ٗبعُب النفي ، أم ال أحد أىٍظلىمي ٩ب ٍن 

نفي الكذب عن مقامو الشريف )ص( حيث زعم ا٤بشركوف أف  واملعىنإٌٕب كٓب يوح إليو بشيء ، 
أك كٌذب ِب٢بق الرسإب الذم جاءت بو الرسل  ()َأْو َكذََّب ِِبََيتِوِ ىذا القرآف من صنع دمحم )ص( 

)ِإنَُّو ال يُػْفِلُح ختلق بدعة فأحٌب عليها أك أبغض عليها ، فهي ضبللة ككل ضبللة ُب النار اأك 
: عن اإلماـ الصادؽ )ع(ال يفوز ِبلسعادة من إرتكب اإلجراـ ككٌذب الرسل الكراـ ،  اْلُمْجرُِموَف(

بىاٍئًًر()اٍلكىًذبي عىلىى هللًا كىرى  : )مىٍن أىفٍػٌبى الن اسى ًبغىٍّبً  عن النيب )ص(، ِّ/ِالكاُب سيويليوي )ص( ًمنى اٍلكى
ٍافى مىٍا يػيٍفًسديهي ًمنى الدًٌٍيًن أىٍكثػىرى ٩ب ٍا ييٍصًلحيوي( : فىمىٍن أىٍظلىمي ٩ب ٍن نسب إٔب رائدة ُُِ/ِالبحار ًعٍلمو كى

أنكر من دين هللا ما ىو منو ُب الصميم ، كىذم ِِبََيتِِو(  )َأْو َكذَّبَ دين هللا ما ىو برمء منو ، 
 ضىبلىلىةه كىكيلُّ ضىبلىلىةو ُب الن اًر(ُبى الدًٌيًن البدعة كما قاؿ عنها الٌرسوؿ )ص( )كيلُّ ًبٍدعىةو 

 .َُّ/ِالبحار
ٌَُُٕ ىَاُٙءِ ُ٘لَؼَدئَُٗد ػِنًَْ خَُِّوِ هَُْ ؤَظُنَسِّحٌَُٕ خَُِّوَ زَِٔد ٙ َّؼَُِْْ كِِ خٌَََُّٕٔخضِ ًََّؼْسًًَُُٕ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ َٓد ٙ ١َُُُّّىُْْ ًَٙ َّنْلَؼُيُْْ ًََّوٌُ﴿ - ٛٔ

 ﴾ًَٙ كِِ خََِْٕٞ ُٔسْمَدَٗوُ ًَظَؼَدََُ ػََّٔد ًٌَُُُِّْٕٙ
ٚبذكىا ٥بم من دكف هللا كىي أصناـ حجرية ال تقدر على جلب نفع اكيعبد ا٤بشركوف األكاثف آ٥بة 

(ليهم إف عبدكىا أك دفع ضر إليهم إف تركوا عبادهتا إ كيقولوف  )َويَػُقوُلوَف َىُؤالِء ُشَفَعاُؤَا ِعْنَد اّللَِّ
، كيقولوف إنٌنا أصحاب ذنوب ال سبيل لنا إٔب  ّالزمر/﴿َما نَػْعُبُدُىْم ِإالَّ لِيُػَقّرِبُوَا ِإىَل اّللَِّ زُْلَفى﴾ 

تعأب أبحٌب خبلئقو كىم أرِبب األصناـ الذين فٌوض هللا إليهم أمر هللا تعأب فعلينا أف نتقٌرب إليو 
تدبّب خلقو كنتقٌرب إليهم أبصنامهم كإ٭ٌبا نعبد األصناـ ليشفعوا لنا عند هللا لتجلب إلينا ا٣بّب 

 كقد  على هللا افَباء، كىذا  ِٓدمحم/﴿الشَّْيطَاُف َسوََّؿ َْلُْم َوَأْمَلى َْلُْم﴾ كتدفع عٌنا الٌشر ! كقولو 
للتهكم كا٥بزء  االستفهاـ )ُقْ  أَتُػنَػبُِّئوَف اّللََّ مبَا ال يَػْعَلُم ٓت السََّمَواِت َوال ٓت اأَلْرِض(كذهبم هللا 

هبم ، قل اي دمحم ٥بؤالء ا٤بشركْب أٚبربكف هللا بشري  أك شفيع كائن ُب السموات أكاألرض ال يعلمو 
)ُسْبَحانَُو ط علمو ٔبميع الكائنات؟كإذف إٌنكم ٤بفَبكفهللا تعأب ، كىو عبلـٌ الغيوب الذم أحا

عن اإلماـ تنزٌه هللا كتقٌدس عما يقوؿ الظا٤بوف كينسبو إليو ا٤بشركوف،َوتَػَعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكوَف(
ٍاؿً الصادؽ)ع( فىمىٍن أىطىاٍعى اٍلمىٍخليويؽى  ،:)لىٍيسىٍت اٍلًعبىٍادىةي ًىيى السُّجيويدي كىالرُّكيويعي)فقط(ًإ٭ب ىٍا ًىيى طىٍاعىةي الٌرًجى

هي(   ْٗ/ِٕالبحارُبٍ مىٍعًصيىًة ا٣بٍىاًٍلًق فػىقىدى عىبىدى
 ﴾د كِْوِ َّىْعَِِلًٌَََُٕٓد ًَدَٕ خُنَّدُْ بَِّٙ ؤَُّٓصً ًَخلًَِشً كَدوْعََِلٌُخ ًٌََُْٙ ًََِِٔصٌ َٔسَوَطْ ِْٖٓ ََزِّيَ َُو١َُِِ زَْْنَيُْْ كَِْٔ﴿ - ٜٔ

إاٌل على فطرة سليمة كطبيعة نقية كاحدة كدين كاحد ىو  )ِإالَّ أُمًَّة َواِحَدًة(اسي كلهم كىمىا كىافى الن  
ستسبلـ ألمر هللا على فطرة التوحيد متفقْب على الٌدين ا٢بق ببل اإلسبلـ )ٗبعناه العاـ( ىو اال
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عان لتعدد ا٤بعبود ُب دينهم كتفرقوا شيعان كأحزاِبن تب )رَاْختَػَلُفوا(إختبلؼ، من لدف آدـ إٔب نوح 
: )كيلُّ مىٍوليودو  عن النيب )ص(تٌباع األىواء كاألخذ ِبألِبطيل ككساكس الشيطاف ! كإختبلؼ اآل٥بة ِب

اٍنًًو( سى رىاٍنًًو أىٍك ٲبيىجًٌ ِمْن )َوَلْوال َكِلَمٌة َسبَػَقْت  ِٕ/ْركح البياف ييولىدي عىلىى اٍلًفٍطرىًة فىأىبػىوىاٍهي يػيهىوًٌدىاٍنًًو أىٍك يػينىصًٌ
: كلوال قضاء هللا كحكمتو بتأخّب ا١بزاء كا٢بساب إٔب يـو القيامة ليختار كلٌّ َوَلْوال َكِلَمٌة  رَبَِّك(

نَػُهْم منهم طريقو ٕبريٌةو اتٌمة ، ألٌف الٌدنيا عمله ببل حساب كاآلخرة حسابه ببل عمل  )َلُقِضَي بَػيػْ
ل عقاهبم ُب الدنيا ِريَما ِريِو َ٘مَْتِلُفوَف(  االختبلؼختبلفهم ُب الدين القيم الذم ٯبب عدـ ِب لعيجًٌ

﴿َوال َتُمونُوا َكالَِّذيَن تَػَفرَُّقوا َواْختَػَلُفوا ِمْن بَػْعِد َما َجاَءُىْم اْلبَػيَِّناُت كقولو  -ٔ: رائدةفيو، 
ا ًإال  ٍختػىلىفىٍت أيم  اً : )مىٍا (اإلماـ علي )ععن ،  َُٓآؿ عمراف/َوُأْولَِئَك َْلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾  ةه بػىٍعدى نىًبيًٌهى

اٍ  ٍا عىلىٍى أىٍىًل حىقًٌهى كلو ٓب يؤخرىم هللا للحساب ، ُُٖ/ٓشرح النهج (إاٌل ما شاء هللا ظىهىرى أىٍىلي ِبىًٍطًلهى
فيبطل حينئذو الثواب كالعقاب كا١بٌنة كالٌنار كلتناقض مع  االختبلؼكأجربىم على الوفاؽ كعدـ 

ختبلؼ الٌناس ا٤بؤٌدم إٔب اُب اآلية كعيده شديد على  -ٕ. َُالبلد/﴾ َدْينِ َوَىَديْػَناُه النَّجْ ﴿قولو 
 .ُب الكتاب الذم أينزؿ إلزالة الشقاؽ االختبلؼالعدكاف كالنزاع كالشقاؽ كالسيما 

 ﴾ًخ بِِِّٗ َٓؼٌَُْْ ِْٖٓ خُُْٔنْعَظًَََُِِّّٖوٌٌَُُُٕ ٌَُْٙ ؤٍَُِّْٗ ػََِْْوِ آَّصٌ ِْٖٓ ََزِّوِ كَوَُْ بََِّٗٔد خُْـَْْرُ َُِِّوِ كَدْٗعَظُُِ﴿ - ٕٓ
كيقوؿ ىؤالء الكفرة ا٤بعاندكف ىبل أنزؿ على دمحم معجزة من ربو كما كاف لؤلنبياء من معاجز الناقة 
كالعصا كاليد، كٌل اآلايت ا٤ببثوثة ُب القرآف كُب األكواف كُب الكائنات ال تكفيهم كىم يريدكف 

(،  ُُٖالبقرة/﴾  ُيَملُِّمَنا اّللَُّ َلْوال﴿معجزة حسب أىوائهم كقو٥بم  َا اْلَغْيُب ّلِلَِّ قل ٥بم أمر  )رَػُقْ  ِإٔمَّ
الغيب  كحده كال أيٌب ِبآلايت كا٤بعاجز إالٌ ىو ، إ٭ٌبا ا٤بعجزات من الغيب ا٤بختص ِب كليست 

ْرُت ِمْن اْْلَُْيِ َوَما َمسَِِّن َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب الْسَتْمثػَ ﴿بيدم كإ٭با أان مبلغ رسالة ريب كقولو 
َتِظرِيَن(،  ُٖٖاألعراؼ/﴾ الس وءُ  فإنتظركا قضاء هللا بيننا فأان ٩بن  )رَانْػَتِظُروا ِإيّنِ َمَعُمْم ِمْن اْلُمنػْ

: خيّبًٌ رسوؿ هللا )ص( بْب إعطائهم ما سألوا  رائدة .ينتظر ذل  فلينظر أم الفريقْب أحق ِبألمن
ختار إنظارىم كما حلم عنهم أكثر من مرة اذبوا، كبْب إنظارىم كالصرب عليهم ففإف آمنوا كإاٌل ع

: )ا٢بٍىًلٍيمي مىٍن ًإٍحتىمىلى ًإٍخوىاٍنىوي( ببل تكٌلف كال مضايقة، كعلى قدر علمو كحلمو ٓت غرر المم)ص(، 
ًر اٍلميًهم ةً   .(يكوف كقاره كعلو ٮبتو ، ك)ا٥بًٍم ةي عىلىى قىدى

 ََُُِٔنَد ٌَّْعُسٌَُٕ َٓد هْنَد خُنَّدَْ ََلَْٔصً ِْٖٓ زَؼًِْ ٠ََُّخءَ ََّٕٓعْيُْْ بٌَِخ َُيُْْ ٌٌَُْٓ كِِ آَّدظِنَد هَُْ خَُِّوُ ؤََُْٔعُ ٌَُْٓخً بًََِّٕبٌَِخ ؤٌََ﴿ -ٕٔ

 ﴾ظًٌََُُُْٕٔ
للمكر  )ِإَذا َْلُْم َمْمٌر ٓت آََيتَِنا(كإذا أذقنا ىؤالء ا٤بشركْب رخاء بعد شدة كخصبان بعد جدب 

أم إذا ٥بم إحتياؿ ُب دفعها كالطٌعن ُب داللتها  معاف، كا٤براد بو ىنا ترؾ الشكر على الٌنعمة
: إذا جعل هللا عسر اإلنساف إٔب يسر كرخاء ، جحد نعمة هللا عليو ككٌذب آايتو مبعىنالرٌِبنية، 

صدفة أك غّبىا ،  كمكر فيها كأنكر أبف هللا ىو السبب ُب كشف الضر كالببلء كينسب ذل  إٔب ال
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كقو٥بم إٌف الٌنعم كالشدائد من طبيعة ا٢بياة كىي ليست آايت ٥با دالئل إ٥بية غيبية ، بل يعاند 
َا ُأوتِيُتُو َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي﴿كيعتدُّ بنفسو كينسب ٪باحو إٔب ذكائو كنشاطو كقوؿ قاركف  ﴾ ِإٔمَّ

على جزاء مكرىم فهو سبحانو دبر عقاهبم قبل أعجل عقوبة  )ُقْ  اّللَُّ َأْسرَُع َمْمرًا( ، ٖٕالقصص/
أف تدبٌركا كيف تطفئوف نور هللا، أم عقاب هللا أسرع كصوالن إليكم ٩بٌا أيٌب منكم من دفع ا٢بق ، 

تدبّبه ا٣بفي الذم يٌفوت على  واملراد مبمر هللاكتسمية العقوبة ِب٤بكر لوقوعها ُب مقابلة مكرىم ، 
: قل إنو تعأب ٯبازم ا٤باكرين على مكرىم كيعٌد ٥بم العذاب  عىنمبا٤باكر ا٤بخادع مكره كخداعو 

 )ِإفَّ ُرُسَلَنا َيْمتُػُبوَف َما ََتُْمُروَف(األليم من حيث ال يشعركف كإٌف هللا أسرع منكم تدبّبان لرٌد كيدىم 
إٌف ا٤ببلئكة ا٢بفظة مراقبوف لكم يكتبوف مكركم كيسجلوف إجرامكم فيحصي هللا تعأب أعماؿ 

اكرين كٯبازيهم عليها ٗبا يستحقوف أم ٗبجٌرد ما عملتم عمبلن حفظ عليكم كتعٌْب جزاؤه لكم ا٤ب
الذكؽ إدراؾ الطٌعم ِبلفم كيستعمل ُب إدراؾ  )َأَذقْػَنا( -ٔ: رائدة  .قبل أف يؤثر مكركم أثره

تذكاؽ الطعاـ ساستذكقوا طعم الٌرٞبة ااألشياء ا٤بعنوية كالٌرٞبة كالٌنعمة كالعذاب كالٌنقمة ، فهم 
: )ممر هللا(: التدبّب ا٣بفي الذم يصيب ا٤بمكور بو إٔب ما ال يتوقعو، املمر  -ٕ .الطٌيب الشهي

تدبّبه الذم ٱبفى على الٌناس إبقامة سننو كإٛباـ حكمو ُب نظاـ العآب ككٌلو عدؿه كحق فإف ساء 
 الٌناس ٠ٌبوه شران، كإف أحسنوا كاف جزاء عدالن!

يَد ـَدءَظْيَد َِّكٌ ُ ًَُُُُِّّْْْٕ كِِ خُْسَُِّ ًَخُْسَمُِْ لَعََّ بٌَِخ ًُنْعُْْ كِِ خُْلُِْيِ ًَـَََُّْٖ زِيِْْ زُِِّكٍ ٤َِّْسَصٍ ًَكَُِلٌُخ زِىٌَُ خٍَُِّ﴿ - ٕٕ
 َُوُ خًَُِّّٖ َُحِْٖ ؤَْٗفَْْعَنَد ِْٖٓ ىٍَِهِ َُنٌٌَََُّٖٗ ِْٖٓ ػَدِٜقٌ ًَـَدءَىُْْ خٌَُْْٔؾُ ِْٖٓ ًَُِّ ٌََٓدٍٕ ًَظَنٌُّخ ؤََّٗيُْْ ؤُل٣َِْ زِيِْْ يَػٌَْخ خَُِّوَ ُٓىِِِْٝنيَ

 ﴾خَُّٙدًَُِِّٖ
نتقل من عسرو إٔب يسر ، كُب ىذه اآلية اُب اآلية السابقة أخرب هللا سبحانو عن كضع اإلنساف إذا 

ال ٰبمده نتقل من يسرو إٔب عسر ، ُب ا٢بالة األكٔب ينسى هللا ك اأخرب عن كضع اإلنساف كحالو إذا 
كُب الثانية يستغيث ِب جزعان منقطعان إليو ! هللا تعأب الذم سخر لكم كيٌسر من األسباب 
كىداكم إليها ككىب عباده القدرة على السّب ُب طريق الرب كالبحر، كالغرض من ذل  ىو التذكّب 

ادة كالقدرة ، بفضلو كنعمو لنكوف لو من الشاكرين ، كإٌف هللا سبحانو ٲبنح عبده العقل كاإلر 
كِبلعقل ٲبيز كِبإلرادة ٱبتار كِبلقدرة يفعل كعلى ىذا األساس عرفنا أف تنسب إٔب هللا أفعاؿ العباد 

ُتْم ٓت اْلُفْلِك(ِبلكامل  : السفن ، حٌب إذا كنتم ُب البحر على ظهر السفن  اْلُفْلكِ  )َحَّتَّ ِإَذا ُكنػْ
كفرح  )َوَررُِحوا ِِبَا َجاَءتْػَها رِيٌح َعاِصٌف(دئة الٍب تسّبًٌ السفن لينة ىا )َوَجَرْيَن ِِبِْم ِبرِيٍح طَيَِّبٍة(

الركاب بتل  الريح الطيبة ا٤بعتدلة كاألجواء ا٥بادئة كفجأة جاءهتا ريح شديدة عاصفة كخطّبة 
وا )َوظَن  كأحاطت هبم أمواج البحر ا٥بائج ا٤بتبلطم من كل جهة  )َوَجاَءُىْم اْلَمْوُج ِمْن ُك ِّ َمَماٍف(

)َدَعْوا اّللََّ أم أيقنوا أهٌنم قد أشرفوا على ا٥ببلؾ كٓب يكن ٥بم منقذ إاٌل هللا  أَنػَُّهْم ُأِحيَط ِِبِْم(
يَن( نقطعوا إٔب هللا كحده ِبلدعاء ا٣بالص كتركوا ما كانوا يعبدكف ، كإٌف ا٣بلق ا ُُمِْلِصَي َلُو الدِّ
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نقطاع األسباب كرجوعو إٔب دعاؤه كإف كاف كافران ال يرجع إٔب هللا ُب الشدائد ، كإٌف ا٤بضطٌر ٯباب
تَػَنا ِمْن َىِذِه لََنُموَننَّ ِمْن الشَّاِكرِيَن(رب األرِبب  ِإفَّ ﴿كىذا عهد عاىدكا هللا عليو  )لَِئْن َأّْمَيػْ

 ، لئن أنقذتنا من ىذه الشدة كانة لنكونن من الشاكرين على ّْاإلسراء/﴾ اْلَعْهَد َكاَف َمْسُئوالً 
: كقد رائدة  .نقطاع إلي  ُب أمرىا ال ٭بيل إٔب سبب دكن  كال نتعلق بشيء سواؾنعمائ  كاال

الفطرة كفسادىا فإذا بعضهم ُب ساعة العسرة ال يلجأ إٔب هللا كلكن يلجأ إٔب بعض  ا٫براؼيشتدُّ 
اأَلْمُر ِمْن قَػْبُ   ّلِلَِّ ﴿٨بلوقاتو يدعوىا للنصرة كاإلنقاذ كالنجاة ، ففي كٌل ٧بنة ال منٌجي غّب هللا 

/﴾ َوِمْن بَػْعدُ  ٌٚباذ كسائل شريفة قريبة إٔب هللا ، نتوٌسل هبم ٔباىهم عند هللا أف ا، كٲبكن  ْالرـك
يقضي حوائجنا ، كىذه الوسائل ال نعبدىا كلكن لنتقٌرب هبا إٔب هللا ، كإ٭ٌبا عبدكا األصناـ كقالوا 

، كىذه العبادة شرؾ ، كإ٭ٌبا يتقٌرب الٌناس إٔب  ّالزمر/ىَل اّللَِّ زُْلَفى﴾ ﴿َما نَػْعُبُدُىْم ِإالَّ لِيُػَقّرِبُوَا إِ 
ََي أَيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اّللََّ َوابْػتَػُغوا ﴿مقابر أكلياء هللا ليتقرٌبوا إٔب هللا ال ليعبدكا غّب هللا كقولو 

ة بعدد أنفاس البشر ، بشرط أف تكوف كسيلة ، فالطرؽ إٔب هللا كثّب  ّٓا٤بائدة/﴾ ِإلَْيِو اْلَوِسيَلةَ 
يُن اْْلَاِلُص﴾ خالصة لوجو هللا   .ّالزمر/﴿َأال ّلِلَِّ الدِّ

شِ خًَُُّْْٗد ؼَُّْ لٌُُِْْٕ َٓعَدعَ خُْمََْدكَََِّٔد ؤَْٗفَدىُْْ بٌَِخ ىُْْ َّسْـٌَُٕ كِِ خََِْٕٞ زِـَُِْْ خُْمَنِّ َّد ؤَُّّيَد خُنَّدُْ بََِّٗٔد زَـٌُُْْْْ ػَََِ ؤَْٗ﴿ - ٖٕ

 ﴾بَُِْْنَد َُْٓـِؼٌُُْْ كَنُنَسِّحٌُُْْ زَِٔد ًُنْعُْْ ظَؼٌََُِْٕٔ
فٌلما خٌلصهم من ىذه الشٌدة كأنقذىم منها نقضوا عهدىم مع هللا ، كٓب يضٌركا إاٌل أنفسهم كقد 

ُغوفَ للداللة على سرعة اإلجابة ًإذىا ىيٍم )رَػَلمَّا( بغوا عليها ، كالفاء ُب  يعملوف ُب األرض ( )يَػبػْ
َا بَػْغُيُمْم َعَلى ِبلبغي كالعدكاف كالفساد كا٤بعاصي كظلم الناس كيدعوف غّب هللا  )ََي أَيػ َها النَّاُس ِإٔمَّ

َمْن َكَفَر ﴿كِبؿ البغي عليكم كظلمكم مرتدٌّ على أنفسكم ُب الٌدنيا قبل اآلخرة كقولو  أَنْػُفِسُمْم(
/﴾ رَػَعَلْيِو ُكْفُرهُ   كال ٯبِب ٜبرتو ا٤برة إاٌل أنتم ك )البػىٍغيُّ أىشىدُّ أىنٍػوىاًٍع الظٍُّلًم يػىٍرًجعي عىلىى صىٍاًحًبًو(،  ْْالرـك

نْػَيا( ُُِ/ٕٕالبحار)مىٍن سىل  سىٍيفى اٍلبػىٍغًي قيًتلى ًبًو( عن اإلماـ علي )ع( تتمتعوف ُب  )َمَتاَع اْلََياِة الد 
ُتْم ٢بسرات كالنقمات ىذه ا٢بياة ِبلشهوات كارمات الٍب فيها ا َنا َمْرِجُعُمْم رَػنُػنَػبُِّئُمْم مبَا ُكنػْ )ّتَّ ِإلَيػْ

نىا ك٪بازيكم على أعمالكم ك٬بربكم بتفصيبلهتا   تَػْعَمُلوَف( إٔب هللا مىٍرًجعيكيٍم ا٢بتمي بعد ا٤بوت ًإلىيػٍ
:  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ِِالشورل/ ﴾تَػَرى الظَّاِلِمَي ُمْشِفِقَي ِمَّا َكَسُبوا َوُىَو َواِقٌع ِِبِمْ ﴿كقولو 

:  رائدة .ّْٖ/ْكنز الدقائق)ثىبلىثه يػىٍرًجٍعنى عىلىى صىٍاًحًبًهن  : الن ٍكثي كىاٍلبػىٍغيُّ كىاٍلمىٍكري ٍبي  تىبلى اآلية(
تشّب اآلية أبف كجود هللا مستقر حٌب ُب نفس ا٤بلحد كفطرتو ، كأف ىذه ا٢بقيقة تتجلى  -ٔ

٤بلحد مسال  النجاة كتسد ُب كجهو ا٤بنافذ ، ألف ا٢بجب ترفع بكاملها ُب بوضوح حْب تضيق ِب
﴿َأمَّْن ٖمُِيُب اْلُمضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه ساعة الضيق ، كما ىو الشأف عند هناية األجل كحضور ا٤بوت 

( -ٕ .ِٔالنمل/َوَيْمِشُف الس وَء﴾  بيح كلغّبه عتداء الذم ىو بذاتو قأتكيد لواقع اال )ِبَغُْيِ اْلَقِّ
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ا ًبغىٍّبً حىقٌو كعند أنفسهم ًبغىٍّبً حىقٌو أيضان  قبيح ، ألنٌو ال يوجد بغي كإعتداء ُب األرض ِب٢بق ، كإ٭ب 
 .ُٔالبقرة/﴾ َويَػْقتُػُلوَف النَِّبيَِّي ِبَغُْيِ اْلَقِّ ﴿ألنٌو ظلمه ظاىر ال ٱبفى على أحدو قبحو كقولو 

ٌَخ ؤَوٍََضْ َْْٗد ًََٔدءٍ ؤََُّْْٗنَدهُ ِْٖٓ خََُّٕٔدءِ كَدوْع٣َََِ زِوِ َٗسَدضُ خََِْٕٞ َِّٓٔد َّإًَُُْ خُنَّدُْ ًَخَْٕٗؼَدُّ لَعََّ بِبََِّٗٔد َٓؽََُ خُْمََْدشِ خًُُّ﴿ - ٕٗ
َٗيَدَخً كَفَؼَِْنَدىَد لًَِْٝخً ًَإَْٕ َُْْ ظَـَْٖ زِدَِْٕٓٓ  خََُْٕٞ ُِوُُْكَيَد ًَخََِّّّنَطْ ًَظََّٖ ؤَىُِْيَد ؤََّٗيُْْ هَديًََُِٕ ػََِْْيَد ؤَظَدىَد ؤََُُْٓٗد ًَُْْٚ ؤًَْ

 ﴾ًٍََُِيَ ُٗلََُِّٝ خَّٓدضِ ُِوٌٍَّْ َّعَلًٌَََُُّٕ
نْػَيا  غَبار الناس هبا انقضائها كزكا٥با ك اشٌبو هللا تعأب ا٢بياة الدنيا ُب سرعة تقٌلبها ك  )َمَثُ  اْلََياِة الد 

ىي أشبو بنبات األرض ُب جفافو بعد خضرتو كنضرتو كنزكؿ ا٤باء من  السََّماِء(َكَماٍء أَنْػَزْلَناُه ِمْن 
فنبتت بسببو أنواع النبااتت ٨بتلط بعضها ببعض كقولو  )رَاْختَػَلَط ِبِو نَػَباُت اأَلْرِض(السماء 

ـُ()ِمَّا أيَُْكُ  النَّ ،  ٓا٢بج/﴾ اْىتَػزَّْت َورََبْت َوأَنْػبَػَتْت ِمْن ُك ِّ َزْوٍج ِبَِيجٍ ﴿ ٩با أيكلو  اُس َواألَنْػَعا
)َحَّتَّ ِإَذا َأَخَذْت الناس من أنواع ا٢ببوب كالثمار كالبقوؿ كاألنعاـ من ا٢بشائش كالتنب كالشعّب 

حىٌب  ًإذىا أىخىذىٍت األىٍرضي غاية زينتها كحيسنها كٝبا٥با كتزينت أبنواع  اأَلْرُض زُْخُررَػَها َوازَّيػََّنْت(
اع الثمار كاألزىار ، فصارت هبجة للٌناظرين ، كعربة للمتبصرين كىو ٛبثيل ا٣بّبات كا٢ببوب كأنو 

)َوَظنَّ َأْىُلَها أَنػَُّهْم قَاِدُروَف ِبلعركس إذا تزينت ِب٢بلي كالثياب ا١بميلة ذات األلواف ا٤بختلفة 
َها( عارض نتفاع هبا ٧بصلوف إنتاجها كحصادىا من غّب مكظٌن أصحاهبا أهنم متمكنوف من اال َعَليػْ

أم ُب خطفة جاءىا قضاؤان بشكل غّب متوقع  )َأاَتَىا َأْمُرَا لَْيبًل َأْو نَػَهارًا(كبعد ىذا الٌزىو كالغركر 
٩بلوء ِبآلفات كا٥ببلؾ ما عليها من النبات كااصيل ، إما ليبلن أك هناران كىم غافلوف سواء ِبلربد 

 .القارص أك الثلوج الكثّبة أك السيوؿ ا١بارفة
كأف ٓب تكن   )َكَأْف َلَْ تَػْغَن اِبأَلْمِس(فجعلنا زرعهان شبيهان ِبألرض اصودة  َعْلَناَىا َحِصيدًا()َرجَ 

ُ  اآلََيِت ِلَقْوـٍ يَػتَػَفمَُّروَف(عامرة زاىية على ظهر األرض قبل ذل   مثل ما بيٌنا  )َكَذِلَك نُػَفصِّ
ايت التكوينية كنضرب األمثاؿ لقـو يتفكركف حقيقة ا٢بياة الدنيا نبٌْب اآلايت القرآنية أك نفٌصل اآل

فيعتربكف هبذ األمثاؿ الواقعية ، أٌما الغافلوف الفاسدكف ال تنفعهم ىذه ىي صورة ا٢بياة الٌدنيا متاع 
قليل مهما كثر فهو قليل ، ألنو ال أتخذ منو إاٌل بقدر حاجة ا١بسم كمقدار العمر كِبلتإب إٔب 

عتمد على أكىاـ ال حقيقة فبل ٲبكن أف أضٌيع اآلخرة مقابل ا عتمد عليها فقدازكاؿ، كإٌف من 
ًثيػٍره  لقماف إلبنو قاؿمتاع قليل ،  ٍا عىٍآبىه كى نٍػيىٍا لىبىٍحره عىًمٍيقه قىٍد غىرًؽى ًفيػٍهى ٍا  ،: )ًإف  الدُّ نػىتى ى ًفيػٍهى ًفيػٍ فػىٍلتىكيٍن سى
ٍا اإًلٲٍبىٍافي  ،تػىٍقوىل هللاً  ٍا ال ،كىحىٍشويىى  (، كقٌيمها العقل، كدليلها العلم، كسٌكاهنا الصربتػ وىكُّلي كىًشرىٍاعيهى
: تشّب اآلية ِبلتلميح قبل التصريح إٔب ظهور اإلماـ ا٤بهدم )ع( ، فمٌب ما رائدة  .ُٔص ُالكاُب

إمتؤلت األرض زخرفها كأزٌينت كأصاب أىلها الغركر أبهٌنم قادركف عليها ماٌداين ِبلسيطرة عليها 
، بثورة شاملة بقيادة اإلماـ  ّٖالرعد/﴾ ِلُم ِّ َأَجٍ  ِكَتابٌ ﴿كفجأة جاء أمر هللا ( )َأاَتَىا َأْمُراَ 
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َنا ٓت الزَّبُوِر ِمْن ﴿ا٤بهدم )ع( ٛبؤل األرض قسطان كعدالن بعدما ملئت ظلمان كجوران كقولو  َوَلَقْد َكتَػبػْ
   .َُٓألنبياء/ا﴾ بَػْعِد الذِّْكِر َأفَّ اأَلْرَض َيرِثُػَها ِعَباِدي الصَّاِلُوفَ 

 ﴾ ًَخَُِّوُ ًَّْػٌُ بََُِ يَخَِ خَُِّّٕٚ ًََّيًُِْ َْٖٓ ََّٙدءُ بََُِ َُِٜخ٢ٍ ُْٕٓعَوٍِْْ﴿ - ٕ٘
(كهللا ال يدعو عباده إٔب دنيا دنية كإ٭ٌبا يىٍدعيو ًإٔبى  ا٤بادم كا٤بعنوم ، الركحي  )َداِر السَّبلـِ
يًٌيهم كا١بسدم، كالسبلـ معُب كاسع الداللة كأحد أ٠باء  ا١بٌنة كأحد أ٠باء هللا ا٢بسُب فإٌف هللا ٰبي

(، كٖٓيس/﴾ َسبلـٌ قَػْواًل ِمْن َربٍّ رَِحيمٍ ﴿ِبلسبلـ  دار علية كىي ا١بنة دار سبلمة  )َداِر السَّبلـِ
طمئناف دائم شامل مطلق ، ك٠بيت دار السبلـ ألهنا سا٤بة من كٌل شر كخالية من اكسبلـ كأماف ك 

َونَػَزْعَنا َما ٓت ﴿كىات كالشوائب كالنقائص كاألمراض كا٤بنغصات كقولو ٝبيع السلبيات كا٤بكر 
، كا٤بملوءة ٗبا ال عْب رأت كال أذف ٠بعت كال خطر على قلب  ّْاألعراؼ/﴾ ُصُدورِِىْم ِمْن ِغ ٍّ 

بشر ، كىي دار الكماؿ كا١بماؿ كا١ببلؿ كالسركر الدائم كدعوة هللا إليها منذ التكوين كالتشريع 
كىو إٯباد ا١بنة يريدىا لعباده ككأنو يدعوىم إٔب ما يريده كما انو دعوة تشريعية كىو تكليف األكؿ 

)َويَػْهِدي َمْن َيَشاُء ِإىَل لتزاـ ٗبنهجو الناس ٗبا يريده من دين قيم كالعلم كاإلٲباف كالعمل بو كاال
دىاًر الس بلـً كطريقها طريق  كيوصل من يريد كيرغب كمؤٌىل فيشاء هللا ىدايتو إٔب ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم(

كالكرامة بكل أماف كسبلمة كببل أية ندامة كمبلمة ، إنو ا٥بداية إٔب اإلسبلـ كقولو  االستقامة
كىًٝبىاٍعي كىرىٍامىةو ،  ،ٍسمي سىبلىمىةو اً : )اإًلٍسبلىـي ٕ٘ٔٓت هنج الببلغة خطبة،  ٗيونس/﴾ يَػْهِديِهْم رَبػ ُهْم ِبِِٙمَاهِنِمْ ﴿

ٍاءي اٍلميٍشتىًفٍي كىًكفىاٍيىةي اٍلميٍكتىًفٍي( كالذم تليق بو دىاري الس بلـً ىو من مىٍن سىًلمى الن اسي ًمٍن ًلسىانًًو ًفٍيًو ًشفى 
، فا أكؿ من دعا إٔب نفسو  ٖٗالشعراء/﴾ ِإالَّ َمْن أََتى اّللََّ ِبَقْلٍب َسِليمٍ ﴿كىيىًدًه لسبلمة قلبو 

مىٍاؿي ميًضل ةه كىالط رًٍيقي اٍلويٍسطىى )دىاري ٙٔببلغة خطبةٓت هنج التٌباع أمره ، اكطاعتو ك  : )اٍليىًمٍْبي كىالشًٌ
ٍا مىنػٍفىذي السُّ  نػٍهى ري النػُّبػيو ًة كىمو ًٍقٍي اٍلًكتىٍابي كىآاثٍى ٍا ِبى ( ًىيى ا١بٍىٍاد ةي اٍلميٍستىًقٍيمىةي عىلىيػٍهى ٍا مىًصيػٍري الس بلـً هى ًإلىيػٍ ن ةي كى

أصل ا٥بداية الداللة إٔب الشيء بلطف ، كا٥بداية إٌما  )َويَػْهِدي َمْن َيَشاُء(: دة رائ .اٍلعىٍاًقبىة(
َوَمْن يَػْعَتِصْم اِبّللَِّ رَػَقْد ُىِدَي ِإىَل ﴿تشريعية عرب الرساالت كإٌما ِبلتوفيق كالتمس  ٗبنهج هللا كقولو 

 .َُُآؿ عمراف/﴾ ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 
 ﴾كِْيَد وَدًًَُُِٕمُْٕنََ ًََِِّديَشٌ ًَٙ َُّْىَنُ ًُـٌُىَيُْْ هَعٌَُ ًَٙ ٌَُِّصٌ ؤًَُُْحِيَ ؤَْٜمَدذُ خُْفَنَّصِ ىُْْ ٍََُِِِّّٖ ؤَلَْٕنٌُخ خُْ﴿ - ٕٙ

: كلمة جامعة لكل معا٘ب ا٢بسن كاألحسن  اْلُْسىَن )ُب الدنيا مع كثرة معاانهتا(  )ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا(
حسن العقيدة حسن القوؿ كالفعل كاألخبلؽ كالصرب ا١بميل  كىو كل ما كاف ٧ببوِبن للفطرة مثل

ِإْذ َجاَء رَبَُّو ِبَقْلٍب ﴿كقصد ٝبيل كىدؼ نبيل أم أدركوا الطريق األحسن إٔب دىاًر الس بلـً كقولو 
. إْب فكل .، كفيو ا٣بّب كالشعور ِبلذنب كا٢باجة إٔب التزكية ك٧باسبة النفس ْٖالصافات/﴾ َسِليمٍ 

 كالفطرة كىو سبحانو يكافئ عليها ِب٢بسُب ا٤بثوبة ا٢بسُب أك العاقبة ا٢بسُب كىذه ىذه ٧ببوبة 
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يثيب هللا  )ابلِزََيَدٌة(كا٤براد  )َوِزََيَدٌة(،  َٔالرٞبن/﴿َىْ  َجَزاُء اإِلْحَساِف ِإالَّ اإِلْحَساُف﴾ اآلية كقولو 
)َوال يَػْرَىُق ُوُجوَىُهْم طر ببا٥بم تعأب الذين أحسنوا أبكثر ٩با يستحقوف ك٥بم فضله من هللا ال ٱب

غبار كال سواد ككدرة اللوف من )قَػتَػٌر( : كال يغشى كجوىهم كال يغطيها َوال يَػْرَىُق  قَػتَػٌر َوال ِذلٌَّة(
شٌدة ا٢بزف كالضيق كا٢بسرة كالندامة كىم ُب ساحة اشر كما يعَبم كجوه أىل النار ، كأيضان ال 

ىو كناية عما يظهر ُب الوجو من ا٣بوؼ كا٥بلع ، فالنجاة من ىذا كٌلو يعَبيها ذلة كىواف كصغار ك 
دائموف ال زكاؿ لنعيمها كال هناية  )ُأْولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَنَِّة ُىْم ِريَها َخاِلُدوَف(غنيمة كفضل من هللا 

ًذًه ا١بٍىن ةي ّٓؽ/زِيٌد﴾ ﴿َْلُْم َما َيَشاُءوَف ِريَها َوَلَديْػَنا مَ إلقامتها ٖببلؼ الدنيا كزخارفها ا٤بؤقتة  ، ىى
هي كىتىكيوفي كيجيوًىًهٍم ضىاًحكى  ةه لل ًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الص ا٢ًبىاًت كىأىٍخلىصيوا ًدينػىهيٍم كىعىمىلىهيٍم َّللًً  كىٍحدى

يُن اْْلَاِلُص﴾ ميٍستػىٍبًشرىةه   .ّالزمر/﴿َأال ّلِلَِّ الدِّ
ْْ دضِ ـََّخءُ َِّْٔحَصٍ زِِٔؽِِْيَد ًَظَُْىَوُيُْْ ٌَُِّصٌ َٓد َُيُْْ ِْٖٓ خَُِّوِ ِْٖٓ ػَدٍِْٜ ًَإَََّٗٔد ؤُؿَِْْٙطْ ًُـٌُىُيًَُخٍََُِّّٖ ًََٕسٌُخ خَُِّّْٕحَ﴿ - ٕٚ

 ﴾ه٥َِؼدً ِْٖٓ خََُِِّْْ ُٓظِِْٔدً ؤًَُُْحِيَ ؤَْٜمَدذُ خُنَّدَِ ىُْْ كِْيَد وَدًًَُُِٕ
)َجَزاُء َسيَِّئٍة  ك٘باكزكا ا٢بدكد فكانت ىي رأس ما٥بم ُب اآلخرة كىال ًذينى عملوا الس يًٌئىاًت فعصوا هللا

﴿َويَػْعُفو َعْن َكِثٍُي﴾ فسيجزكف على السيئة ٗبثلها من العقوبة ال يزدادكف على ذل  بل مبِْثِلَها( 
َمْن ﴿، فا٢بسنات مضاعفة بفضل هللا كالسيئات جزاؤىا ِب٤بثل عدالن منو تعأب كقولو  ُٓا٤بائدة/
)َوتَػْرَىُقُهْم ،  َُٔاألنعاـ/﴾ َء اِبلََْسَنِة رَػَلُو َعْشُر َأْمثَاِْلَا َوَمْن َجاَء اِبلسَّيَِّئِة َربل ُٖمَْزى ِإالَّ ِمثْػَلَهاَجا
)َما َْلُْم ِمْن اّللَِّ ِمْن تغشاىم كتركبهم كتكرهبم كتغطي كجوىهم ذلة كىواف من شر الفضيحة  ِذلٌَّة(

يَػْوـَ ﴿، ليس ٥بم أحده يعصمهم كٲبنعهم من سخط هللا تعأب كعقابو كقولو : مانع  َعاِصمٍ  َعاِصٍم(
َا ُأْغِشَيْت ُوُجوُىُهْم ِقَطعًا ِمْن ، ُٗنفطار/اال﴾ ال ََتِْلُك نَػْفٌس لِنَػْفٍس َشْيئًا َواأَلْمُر يَػْوَمِئٍذ ّلِلَِّ  )َكَأٔمَّ

مة قطعان من ظبلـ الليل ، ىنا يرسم كأ٭با ألبست كجوىهم من فرط السواد كالظل  اللَّْيِ  ُمْظِلماً(
)ُأْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِريَها القرآف صورة حسية للظبلـ النفسي الذم يكرب النفوس 

أكلئ  ا٤بسيئوف الذين ٘باكزكا ا٢بدكد كاألصوؿ ىم أصحاب النار ال ٱبرجوف منها أبدان  َخاِلُدوَف(
أى  البدع : ُب اآلية من مصاديقها ) إلماـ الباقر )ع(عن األنو ليس ٥بم مكاف الئق هبم سواىا ، 

ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة ، َضاِحَمٌة ُمْستَػْبِشَرٌة ، َوُوُجوٌه ﴿كقولو   ّّٓ/ّتفسّبالنور (مةوالشهوات ارّ 
َها َغبَػَرٌة ، تَػْرَىُقَها قَػتَػَرٌة، ُأْولَِئَك ُىْم اْلَمَفَرُة اْلَفَجَرةُ   .ِْ-ّٖعبس/ ﴾يَػْوَمِئٍذ َعَليػْ

ْْ ًَهَدٍَ ًٌَََّّْ َٗمُُُْٙىُْْ ـَِْٔؼدً ؼَُّْ َٗوٌٍُُ ٍََُِِِّّٖ ؤًٌََُُْ٘خ ٌََٓدٌَُْْٗ ؤَْٗعُْْ ًًَََُُ٘دئًُُْْ كَََِّّّْنَد زَْْنَيُ﴿ - ٕٛ
 ﴾ًََُُ٘دئُىُْْ َٓد ًُنْعُْْ بَِّّدَٗد ظَؼْسًًَُُٕ

س إٔب يـو اشر ك٪بمعهم من كٌل زمافو إنٌو مشهد من مشاىد يـو القيامة ، كيـو ٫بشر ٝبيع النا
كمكافو إٔب موقف القيامة ا٤بوٌحد ُب صورة متحرٌكة بليغة عالية ا٤بضامْب ، ٪بمعهم بكٌل أتكيد 
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)ّتَّ نَػُقوُؿ ِللَِّذيَن َأْشرَُكوا َمَماَنُمْم أَنْػُتْم للحساب من أساء كمن أحسن كمن آمن كمن كفر 
أشركوا ِب إلزموا مكانكم أنتم كالذين عبدٛبوىم من دكف هللا حٌب ٍب نقوؿ للذين  َوُشرََكاؤُُكْم(

نَػُهْم(تنظركا ما يفعل هللا بكم  ففرقنا كميزان يـو ا٢بساب بْب ا٣ببلئق بْب ا٤بؤمنْب كغّبىم  )رَػَزيػَّْلَنا بَػيػْ
، كرفعنا  ٗٓيس/َف﴾ ﴿َواْمَتاُزوا اْليَػْوـَ أَيػ َها اْلُمْجرُِمو كيظهر كلُّ كاحدو على حقيقتو بوضوح كقولو 

َا تَػْعُبُدوَف(األكىاـ الٍب حجبت ا٢بقيقة  ُتْم ِإَيَّ تربأ منهم الشركاء )مهما   )َوقَاَؿ ُشرََكاُؤُىْم َما ُكنػْ
كانوا( الذين عبدكىم من دكف هللا ، كقالت ٥بم آ٥بتهم إٌنكم ما كنتم تعبدكننا كإ٭ٌبا كنتم تعبدكف 

لوجو ليدٕب كل فريق ٕبجتو ، كعندئذو يتبْب لكل من أشرؾ  أىواءكم كشهواتكم كىم يتقابلوف كجهان 
، كأهنم كانوا يعبدكف الشيطاف من حيث ال يشعركف كىو  ُْٓآؿ عمراف/﴾ ِإفَّ اأَلْمَر ُكلَُّو ّلِلَِّ ﴿ِب 

﴿ِإْذ لو ، ككقو  ِٓدمحم/﴿الشَّْيطَاُف َسوََّؿ َْلُْم َوَأْمَلى َْلُْم﴾ الذم أمرىم أف يتخذكا  أندادان كقولو 
: رائدة. ُٔٔالبقرة/تَػبَػرََّأ الَِّذيَن ات ِبُعوا ِمْن الَِّذيَن اتػَّبَػُعوا َورََأْوا اْلَعَذاَب َوتَػَقطََّعْت ِِبِْم اأَلْسَباُب﴾ 

كٯبعلهم ُب )الشركاء( حْب أكقف هللا ا٤بشركْب كالذين يعبدكف األصناـ .( .)َوقَاَؿ ُشرََكاُؤُىمْ  -ٔ
ان لوجو قاؿ ىؤالء ألكلئ ، ما كنتم لنا عابدين كإ٭با خيٌيل ذل  إليكم موقف كاحد كيكونوا كجه

كصيورت لكم األكىاـ، إٌف  شركاء، كإاٌن ٫بن أكلئ  الشركاء الذين ال كجود ٥بم إاٌل ُب ٨بيلتكم 
فأنتم ُب ا٢بقيقة تعبدكف ال شيء!! كىكذا حاؿ الذم يعبد األصناـ البشرية أك األصناـ الفكرية 

نَػُهْم(قاؿ  -ٕ .كالشهوانية كغّبىا ! كا٤بالية كٓب يقل )فٌرقنا( ألٌف مع التفريق بقية أمل ُب  )رَػَزيػَّْلَنا بَػيػْ
 .ختفاء ال ظهور بعدهاجتماع ، أٌما التزييل فهو غركب إٔب األبد ك اال
 ﴾دكِِِنيَكٌََلََ زِدَُِّوِ َ٘يًِْخً زَْْنَنَد ًَزَْْنٌَُْْ بِْٕ ًُنَّد ػَْٖ ػِسَديَظٌُِْْ َُـَ﴿ - ٜٕ

يقوؿ الشركاء ا٤بعبودكف للمشركْب العابدين ُب ساحة يـو القيامة ، حسبنا هللا شاىدان بيننا كبينكم 
إننا كٌنا ُب غفلة عن عبادتكم لنا ال  )ِإْف ُكنَّا َعْن ِعَباَدِتُمْم َلَغاِرِلَي(فهو العليم ٕبالنا كحالكم 

كم إٔب عبادتنا كأجساـ كإ٭ٌبا كانت عبادهتم نتفكر فيها كال نشعر كال نعلم هبا كإان ما دعوان
 .ِبألفكار ا٤بنحرفة كالعقائد الضالٌة كالطٌاعة الفاسدة

 ﴾ًَُُٕىُنَدُِيَ ظَسٌُِْ ًَُُّ َٗلٍْٓ َٓد ؤََِْٔلَطْ ًََُيًُّخ بََُِ خَُِّوِ ٌَْٓٙىُْْ خُْمَنِّ ٠ًََََّ ػَنْيُْْ َٓد ًَدٌُٗخ َّلْعَ﴿ - ٖٓ
ُلو(  ذل  الوقت الرىيب ُب ساحة اشر أىٍسلىفىٍت : قٌدمت ، ُب ختبار أم ٚبترب من البلول كاال)تَػبػْ

يَػْوـَ َتَُِد ُك   نَػْفٍس َما ﴿كل نفس ك٘بد ما قدمت من خّب أك شر كتناؿ جزاء ما عملت كقولو 
نَ  نَػَها َوبَػيػْ ،  َّآؿ عمراف/﴾ ُو َأَمدًا بَِعيداً َعِمَلْت ِمْن َخُْيٍ ُُمَْضرًا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء تَػَود  َلْو َأفَّ بَػيػْ

فتنكشف لكٌل نفسو حقيقة أعما٥با كتشاىدىا مشاىدة عياف ِبلصورة كالصوت كالنية ، ككأهٌنا 
ال يُػَغاِدُر َصِغُيًَة َوال َكِبُيًَة ِإالَّ ﴿تعرض على شاشة فلم حقيقي ٦بٌسم ذك أبعاد ثبلثة كقولو 

)َورُد وا ِإىَل اّللَِّ َمْوالُىْم ،  ْٗالكهف/﴾ رًا َوال َيْظِلُم رَب َك َأَحداً َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاضِ 
) ا٤بتوٕب جزاءىم ِبلعدؿ كالقسط كالصادؽ بربوبيتو فهو بذاتو حق كٕبكمو حق كبقضائو حق  اْلَقِّ
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ُهْم َما َكانُوا يَػْفتَػُروَف(، فيكوف ا٢بق منو كلو كمعو كفيو  عنهم ما كانوا  كضاع كذىب )َوَض َّ َعنػْ
ٍافى ًعبػٍرىةن لًلن ٍاًس  ُأولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا ﴿يزعمونو من أف شركاءىم يشفعوف ٥بم ، كأىٍخسىري الن ٍاًس مىٍن كى

 .َُٓالكهف/﴾ ِِبََيِت َرِبِِّْم َوِلَقائِِو َرَحِبَطْت َأْعَماُْلُْم َربل نُِقيُم َْلُْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوْزاً 
طِ ًَُّىُِْؾُ خَُِّْْٔطَ ِْٖٓ خُْمَِِّ َْ َْٖٓ َُُِّْهٌُُْْ ِْٖٓ خََُّٕٔدءِ ًَخََِْٕٞ ؤََّْٖٓ َِِّْٔيُ خَُّْٕٔغَ ًَخَٕزَْٝدََ ًََْٖٓ ُّىُِْؾُ خُْمََِّ ِْٖٓ خَُِّْْٔهُ﴿ - ٖٔ

 ﴾ًََْٖٓ ًَُّزُُِّ خََُْٕٓ كَََْٕوٌٌَُُُٕ خَُِّوُ كَوَُْ ؤَكَٚ ظَعَّوٌَُٕ
على توحيد هللا كربوبيتو ، قل اي دمحم ٥بؤالء ا٤بعاندين من ينزؿ لكم الغيث من السماء ُب اآلية داللة 

)َأمَّْن َٙمِْلُك كٱبرج لكم أنواع الزرع كالثمار كا٢بيواف كىذه أرزاؽ يتقٌوـ هبا الوجود اإلنسا٘ب ؟ 
هبا ؟ كمن  من ذا الذم ٲبل  أ٠باعكم كأبصاركم الٍب تسمعوف كتبصركف السَّْمَع َواألَْبَصاَر(

ُقْ  َأرَأَيْػُتْم ِإْف َأَخَذ اّللَُّ مَسَْعُمْم ﴿يستطيع أف يردىا لكم إذا أراد هللا أف يسلب نعمتو عنكم كقولو 
كخص ىاتْب ا٢باستْب ِبلذكر ألهٌنما أساسيتاف ُب حياة اإلنساف كدخوؿ ،  ْٔاألنعاـ/﴾ َوأَْبَصارَُكمْ 

 : ماـ علي )ع(اإلا٤بعلومات إٔب ا٤بخ عن طريقهما كما يقوؿ 
ٍاًف ًإٔبى الس   ٍاجىةي اإًلٍنسى اٍنىٍت حى ٍافى مىٍن بىص رى ًبشىٍحمو كىأى٠ٍبىعى ًبعىٍظمو كىأىٍنطىقى بًلىٍحمو كىلىم ٍا كى ٍمًع كىاٍلبىصىًر )سيٍبحى

نػىٍْبً كىًلسىٍاانىن كى  ًتًو ًإٔبى اٍلكىبلىـً خىلىقى هللاي لىوي أيذينػىٍْبً كىعىيػٍ ٍاجى ان أىٍكثػىٍر ًمٍن حى مىعى لًيىسٍ  ّْ/ْركح البياف (!ٍاًحدى
( أىٍكثػىرى ٩ب ٍا يػىقيويؿي  ؟ الساكن ا٥بامد ىو ا٤بيت )َوَمْن ُ٘مْرُِج اْلَيَّ ِمْن اْلَميِِّت َوُ٘مْرُِج اْلَميَِّت ِمْن اْلَيِّ

يتة كالنامي ا٤بتحرؾ ىو ا٢بي ، فإٌف ُب البذكر كالٌنول كالبيض كا٤بِب حياة ككٌلها خرجت من مادة م
ىي األرض اليابسة ، كلكٌن ا٢بياة األكٔب ىي من خلق هللا ا٢بي بذاتو اي لغّبه ىو الذم يستحق 
العبادة لوحده من ٱبرج النبتة من ا٢ببة كا٢ببة من النبتة ، كٱبرج الفرخ من البيضة كالبيضة من 

كافر كالكافر من الفرخ، كٱبرج اإلنساف من النطفة كالنطفة من اإلنساف كمن ٱبرج ا٤بؤمن من ال
. ؟ كال ٦باؿ للٌنقاش أية منهما السابقة؟ ىل الفرخ أـ البيضة كما دمنا نعتقد أبنٌو سبحانو .ا٤بؤمن

كمن  )َوَمْن يَُدبُِّر اأَلْمَر(كٯبعل من العدـ كجودان كمن الوجود عدمان  )كن ريموف(يقوؿ للشيء 
كاألرض بشكل ٧بكم ليس فيو خلل ، الذم يدبر ٝبيع األنظمة كيقدًٌر ٝبيع األمور ُب السماء 

ُ(كما فيهما من خبلئق ككائنات على ما توجبو ا٢بكمة كا٤بصلحة ؟  الوثنيْب  )َرَسيَػُقوُلوَف اّللَّ
يعَبفوف أبف هللا ىو الذم تنتهي إليو ٝبيع التدبّبات كالتقديرات ُب اإلنساف كغّبه إذ ال ٦باؿ 

أفبل ٚبافوف عقابو كنقمتو كأنتم تشركوف مع هللا  تَػتػَُّقوَف( )رَػُقْ  َأَربلللمكابرة كالعناد لغاية كضوحو 
 غّبه ُب العبادة ؟ 

: إف الناس يبهرىم جهاز يصنعو اإلنساف ال يقاس ُب شيء إٔب صنع هللا ، بينما ٲبركف  رائدة
ِض َوٓت اأَلرْ ﴿غافلْب ِبلبدائع كاألنظمة اإل٥بية ُب اآلفاؽ الكونية كُب أنفسهم كأهنم ال يبصركف ! 

، ُب دعاء ا٢بسْب )ع( ُب يـو  ُِ-َِالذارايت/﴾ آََيٌت ِلْلُموِقِنَي ، َوٓت أَنُفِسُمْم َأَربل تُػْبِصُروفَ 
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ما عرفة : )إ٥بًٍي كىٍيفى ييٍستىدىؿُّ عىلىٍي ى ٗبا ىيوى َب كيجيوًدًه ميٍفتىًقره اًلىٍي ى ، اىيىكيوفي ًلغىٍّبًؾى ًمنى الظُّهيوًر 
كيوفى ىيوى اٍلميٍظًهرى لى ى ، مىٌب ًغٍبتى حىٌٌب ٙبىٍتاجى ًأب دىليل يىديؿُّ عىلٍي ى ، كىمىٌب بػىعيٍدتى لىٍيسى لى ى حىٌٌب يى 

، عىًميىٍت عىٍْبه ال تىراؾى عىلىٍيها رىقيبان ، كىخىًسرىٍت صىٍفقىةي عىٍبد ٓبىٍ   حىٌٌب تىكيوفى ااٍلاثري ًىىى ال ٌب تيوًصلي اًلىٍي ى
نىصيبان ، ماذا كىجىدى مىٍن فػىقىدىؾى كىمىا ال ذل فػىقىدى مىٍن كىجىدىؾى لىقىٍد خابى مىٍن رىًضىى  ٘بىٍعىٍل لىوي ًمٍن حيبًٌ ى 

ديكنى ى بىدىالن كىلىقىٍد خىًسرى مىٍن بىغى عىٍن ى ميتىحىٌوالن، كىٍيفى يػيٍرجى ًسواؾى كىاىٍنتى ما قىطىٍعتى ااٍلٍحسافى، 
، اىـٍ كىٍيفى  كىكىٍيفى ييٍطلىبي ًمٍن غىٍّبًؾى كىاىٍنتى ما بىد ٍلتى عادىةى ااٍلٍمًتناًف ، إ٥بًٍي كىٍيفى ٚبىٍفى كىاىٍنتى الظٌاًىري
)  .تىغيبي كىاىٍنتى الر قيبي ا٢ٍباًضري

 ﴾كٌٍََُُِْْ خَُِّوُ ََزٌُُّْْ خُْمَنُّ كََٔدٌَخ زَؼًَْ خُْمَنِّ بَِّٙ خ١ٍَُُّٚ كَإَََّٗ ظَُُْٝكٌَُٕ﴿ - ٕٖ
﴿ِإاَّ ُك َّ َشْيٍء َخَلْقَناُه قات ِبلغة الدقة ُب ا٣بلق كالتدبّب كالتقدير ىذا الذم ٱبلق ىذه ا٤بخلو 

، ىو هللا ربكم ا٢بق ا٤بريب لكم بنعمو كا٤بدبر ألموركم كا٤بستحق للعبادة دكف سواه  ْٗالقمر/ِبَقَدٍر﴾ 
الذم ىو هللا كمنهجو  ستفهاـ إنكارم ، فمن ٚبطى ا٢بق ك٘باكزها )َرَماَذا بَػْعَد اْلَقِّ ِإالَّ الضَّبلُؿ(

تباع رسولو كقع ُب الضبلؿ ، كا٢بق كاحد ال يتعدد لذل  جاء بصيغة ا٤بفرد، كمن ٘باكز اكعبادتو ك 
: ٦برد أف  واملعىنا٢بق الواحد فقد كقع على الباطل ا٤بتعدد كالضبلؿ ا٤بتنوع لذل  جاء ِب١بمع ، 

(تَبؾ  الكثّب كا٤بختلف الذم يغر كيسر ُب الظاىر  )الباط ( الواحد ا٤بوٌحد ا٤بٌتحد تقع ُب )اْلَقِّ
فإٔب أين تذىبوف ؟ كإٔب أم مهلكةو كاردكف ؟ أم فكيف  )رََأَّنَّ ُتْصَرُروَف(كيضر ُب الباطن 

تنصرفوف عن ا٢بق كتَبكونو الذم معو ا٥بدل إٔب الضبلؿ الذم معو الباطل كالردل ؟ ككيف تركف 
كمىٍن الى  ،: )إٌف مىٍن ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي  )ع(عن اإلماـ علي األمور على خبلؼ حقيقتها ؟! 
ٍل تىضيرُّهي الض بلىلىةي  ( ،يىٍستىًقٍيمي ًبًو ا٥ٍبيدى :  رائدة، ُٗ/ِشرح النهج كمىٍن الى يػىنػٍفىعيوي اٍليىًقٍْبي يىضيرُّهي الشًّ ي

وُه َوال تَػتَِّبُعوا الس ُبَ  رَػتَػَفرََّؽ ِبُمْم َعْن َسِبيِلِو﴾ ﴿َوَأفَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا رَاتَِّبعُ ككذل  قولو 
بصيغة ا٤بفرد للداللة على أف صراط هللا ا٤بستقيم كحدة كاحدة  )ِصَراِطي(، كجاء  ُّٓاألنعاـ/

بصيغة ا١بمع للداللة على أف ٦برد أف تَبؾ صراط هللا  )الس ُب (موحدة متحدة ال يتجزٌأ ، كجاءت 
ا٤بتعددة الٍب ال حصر ٥با ، فلماذا ٬بتلف ُب ا٢بق الواحد الثابت  )الس ُب (ستقيم تقع ُب الواحد ا٤ب

بذاتو كا٤بثبت لغّبه ؟ ك٤باذا كل منا لو صراط خاص بو يلبسو حسب مقاسو كمزاجو كيَبؾ صراط 
نَػُهْم زُبُرًا ُك   ﴿رَػتَػَقطَُّعوا َأْمَرُىْم بػَ هللا الواحد الذم ال يتجزٌأ فصران ملل ك٫بل كطوائف كمذاىب ك يػْ

 .ّٓا٤بؤمنوف/ِحْزٍب مبَا َلَدْيِهْم َررُِحوَف﴾ 
 ﴾ًٍََُِيَ لَوَّطْ ًََِِٔصُ ََزِّيَ ػَََِ خٍََُِّّٖ كََٕوٌُخ ؤََّٗيُْْ ٙ ُّآِْنٌَُٕ﴿ - ٖٖ

ضبلؿ ، سم إشارة إٔب ما تقٌدـ من أنٌو ليس بعد ا٢بقًٌ إاٌل الاكذل  )َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُة رَبَِّك( 
كخرجوا عن  )َعَلى الَِّذيَن َرَسُقوا(: كجبت أم كذل  كجب قضاء هللا كحكمو السابق حّقْت 
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﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّللَِّ رَػَقْد ظََلَم طاعة هللا كتعٌدكا ا٢بدكد اإل٥بية ك٘باكزكا األصوؿ اإلنسانية 
بتوحيد هللا فلذل  حٌقت عليهم كلمة العذاب  ال يصدقوف )أَنػَُّهْم ال يُػْؤِمُنوَف(،  ُالطبلؽ/نَػْفَسُو﴾ 

لصبلفتهم، أم قٌدر هللا ُب سننو كقوانينو إٌف الذين يفسقوف كٱبرجوف عن طاعة هللا كينحرفوف عن 
ال ألنو ٲبنعهم من اإلٲباف فهذه  )أَنػَُّهْم ال يُػْؤِمُنوَف(منطق الفطرة السليم كالفكر القوٙب ال يؤمنوف 

ة ، كىذه مقدماتو قائمة ُب إعتقادىم ، كلكنهم ىم ٰبيدكف عن اإلٲباف دالئلو ُب اآلفاؽ الكوني
كٯبحدكف ا٤بقدمات الٍب ُب أيديهم كيعطٌلوف منطق الفطرة القوٙب كالفكر السليم فيهم ، فتكوف 

 .النتائج كا٤بقدمات
 ﴾وُ َّسًَْؤُ خُْىَِْنَ ؼَُّْ ُّؼًُِْهُ كَإَََّٗ ظُاْكٌٌََُٕهَُْ ىََْ ِْٖٓ ًََُُ٘دجٌُِْْ َْٖٓ َّسًَْؤُ خُْىَِْنَ ؼَُّْ ُّؼًُِْهُ هَُْ خَُِّ﴿ - ٖٗ

حتجاجان آخر ، ىل من األكاثف كاألصناـ من يينشئ ا٣بلق من اقل ٥بم على جهة التوبيخ كقٌدـ ٥بم 
ال يقدركف على ذل  فهم ُب دعول  العدـ على غّب مثاؿ ٍب يفنيو ٍب يعيده كٰبييو للحساب ؟ فهم

ُ يَػْبَدأُ اْْلَْلَق ّتَّ يُِعيُدُه( ٚباذ األرِبب كاذبوفا قل ٥بم اي دمحم هللا كحده ىو الذم ٰبي كٲبيت  )ُقْ  اّللَّ
كيبدأ ا٣بلق من العدـ ٌٍب يفنيو ٍب يعيد لو ا٢بياة بعد ا٤بوت ُب اآلخرة ، كليس أحد من ىؤالء اآل٥بة 

عبادتو إٔب عبادة غّبه ؟ كيف فكيف تنقلبوف كتتحٌولوف عن  )رََأَّّن تُػْؤَرُموَف(ا٤بزعومة يفعل ذل  
 تنصرفوف عن ا٢بق إٔب الباطل ؟ كمن اليليق بو ا٢بق يليق بو الباطل ؟!

يًُِِّ بَِّٙ ؤَْٕ  ؤَْٕ ُّعَّسَغَ ؤََّْٖٓ ٙ َّهَُْ ىََْ ِْٖٓ ًََُُ٘دجٌُِْْ َْٖٓ َّيًُِْ بََُِ خُْمَنِّ هَُْ خَُِّوُ َّيًُِْ ُِِْمَنِّ ؤَكََْٖٔ َّيًُِْ بََُِ خُْمَنِّ ؤَلَنُّ﴿ - ٖ٘

 ﴾ُّيًٍَْ كََٔد ٌَُُْْ ًَْْقَ ظَمٌٌَُُْٕٔ
ستفهاـ إنكارم ، قل ىل من ىذه اآل٥بة الٍب تعبدكهنا )سواء أكانت حجران أـ بشران( من يرشد ا

)ُقْ  شتباه ؟ امن دكف خطأ أك  االستقامةضاالن؟ أك يهدم حائران؟ أك يدؿ على طريق ا٢بق كسبيل 
(اّللَُّ يَػْهِدي لِلْ  فا ىو القادر على ىداية الضاؿ كبياف ا٢بق هبداية تكوينية كتشريعية فينزؿ   َحقِّ

كتاِبن كيرسل رسوالن ، كإلقاء ا٢بجة بكتاب ا٢بق )القرآف( ككتاب ا٣بلق كىو كتاب الكوف كعجائبو  
ْهِدي ِإىَل اْلَقِّ َأَحق  َأْف )َأَرَمْن يػَ ، َٓطو/﴾ رَبػ َنا الَِّذي َأْعَطى ُك َّ َشْيٍء َخْلَقُو ّتَّ َىَدى﴿كقولو 

أفمن يرشد إٔب ا٢بق كيدؿ على هللا عز كجل أحق ِبإلتباع  يُػتػََّبَع َأمَّْن ال َيِهدِّي ِإالَّ َأْف يُػْهَدى(
بتشديد الٌداؿ ٗبعُب ال يهتدم ىو بنفسو إاٌل أف يهديو غّبه؟ أـ ىذه األصناـ )َأمَّْن ال َيِهدِّي( 

أـ ىؤالء الرؤساء كا٤بضلوف الذين  )أو املراد(دان؟ كال تستطيع ىداية نفسهاا٢بجرية الٍب ال هتدم أح
ما لكم أيها ا٤بشركوف )َرَما َلُمْم َكْيَف حَتُْمُموَف(ال يرشدكف أنفسهم إٔب ىدل إاٌل أف ييرشدكا

تؤمنوف ِب٣برافات كالضبلالت،ككيف تفكركف فتسوكف بْب األصناـ كرب العا٤بْب كٙبكموف هبذا 
الصيراح ٗبا تقتضي بداىة العقل بطبلنو؟ كىو إستفهاـ إنكارم،كىذ اآلية ال يفهمها إاٌل ذك الباطل 

تباع األعمى قلب سليم كعقل مفكر كعلم متنٌور بعيد عن التحٌجر،ألهنا توجب التوحيد كتبطل اال
كىاٍلعىمىلي ًبغىٍّبً اٍلًعٍلًم  :)اٍلًعٍلمي ًبغىٍّبً اٍلعىمىًل كىِبىٍؿه ،ٓت غرر الممكال ٯبوز تعطيل العقل عن التفكر،
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،) ٍ عىًليُّ ًإذىاٍ تػىقىر بى الن ٍاسي ٣ًبىاًٍلًقًهٍم ًِبٍلربًٌ فػىتػىقىر ٍب أىٍنتى ًإلىٍيًو ًِبٍلعىٍقًل ، فىًإن وي ًبقى  عن النيب)ص(ضىبلىؿه ًر : )ايى دى
 .ُِٓمشكاة األنوار ص اٍلعىٍقًل تىكيويفي اٍلًعبىٍادىةي(

 ﴾غُ ؤًَْؽَُُىُْْ بَِّٙ ظَنّدً بَِّٕ خُظََّّٖ ٙ ُّـْنِِ ِْٖٓ خُْمَنِّ َْْ٘حدً بَِّٕ خَُِّوَ ػٌَِِْْ زَِٔد َّلْؼًٌََََُِٕٓد َّعَّسِ﴿ - ٖٙ
عتقادات غّب مستندة ا: كما يتبع أكثر الضالْب عن منهج هللا إاٌل مبعىن الظن ىنا ضٌد اليقْب 

ات خطّبة كمريرة تقليدان ا٫براففاسدة ك  لدليل كال برىاف بل ٦برد ظنوف كأكىاـ ِبطلة كخرافات
آلِبئهم كزعمائهم ٢بسن ظٌنهم هبم ، ٍبٌ ىم يتبعوهنم إتباع أعمى ببل تدبٌر كال ٙبقق ، كظن اإلنساف 

 )ِإفَّ الظَّنَّ ال يُػْغِِن ِمْن اْلَقِّ َشْيئًا(يبْب مقدار عقلو كقدر نفسو كميزاف فكره كشاىد على أصلو 
الذم ال ريب ُب أصالتو ، كالش  متغّب دخيل ال أصالة لو من علم  ا٢بق ىو الثابت األصيل

﴿ِإْف كحجة قاطعة ، كال يقـو مقاـ اليقْب ، فصار الظن ميزاف عقل اإلنساف كبياف رشده كقولو 
 ،ميويرى : )سيويءي الظ نًٌ يػيٍفًسدي األي ٓت غرر المم،  ِّالنجم/يَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تَػْهَوى األَنْػُفُس﴾ 

 ٫براؼإٌف هللا عآب ٗبا ىم عليو من التكذيب كاال )ِإفَّ اّللََّ َعِليٌم مبَا يَػْفَعُلوَف(كىيػىبػٍعىثي عىلىى الشُّريكيًر( 
تباعهم للظن كإعتمادىم على األكىاـ كا٣برافات كإعراضهم عن ا٢بجة كالربىاف اكىو كعيد على 

ٍارى هًبًٍم ًإٍٔب الضىبلؿ فساءت أعما٥بمكأقاموا بنياهنم على شىفىا جيريؼو ىىارو فىإً  ٓت هنج الببلغة  .نٍػهى
ٍا عىلىى مىٍا تىٍستػىٍيًقٍن(، ٓ٘ٔحمم أكثر  -ٔ رائدة: )الى تىكيٍن ٩ب ٍن تػىٍغًلبيوي نػىٍفسيوي عىلىى مىٍا يىظينُّ كىالى يػىٍغًلبػيهى

، كعرب  هللا سبحانو عن  ا٤بنحرفْب عن منهج هللا يعبدكف أىواءىم كيتبعوف شهواهتم كلذاهتم ارمة
عبادهتم ألىوائهم ِبلظن مع أهنم كانوا على يقْب أبهنا انفعة كمؤنسة ٥بم ، ألف يقينهم ىذا ال 
يستند إٔب أساس علمي صحيح ككل يقْب جار ٦برل العيرؼ يستند إٔب التقليد األعمى كيكوف 

منهم على يقْب من ا٢بق ال  تٌباع الظٌن إٔب أكثرىم ألٌف األقلٌ اكنسب  -ٕ .التعبّب عنو ِبلظن
كىذا دليل قاطع على أٌف التحليل أك التحرٙب ال ٯبوز ٕباؿ إالٌ  )ِإفَّ الظَّنَّ ال يُػْغِِن( -ٖ .شتباه فيوا

اآلية ٛبنع من  -ٗ .بتداعان اتٌباع كليس اِبلعلم الصحيح ا٤ببِب على حجة قطعية فيها إطمئناف إنٌو 
 .أمور الٌدين إالٌ ٕبجة يقينيةعتماد على الظن ُب تٌباع الظن كاالا

 ﴾دذِ ٙ ََّْرَ كِْوِ ِْٖٓ ََذِّ خُْؼَدَُِٔنيًَََٓد ًَدَٕ ىٍََخ خُْوُُْإُٓ ؤَْٕ ُّلْعٍََُ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ ًٌََُِْٖ ظًَِّْٝنَ خٍَُُِّ زََْْٖ ًََّّْوِ ًَظَلََِْْٝ خٌُِْعَ﴿ - ٖٚ
ف ىذا القرآف مفَبل مكذكب على هللا ال يصح كال يعقل كال يستقيم لذم عقل سليم أف يزعم أ

كليس من هللا كيينسب إليو ، كالسبب ألنو كبلـ ا٣بالق كفوؽ كبلـ ا٤بخلوؽ كفوؽ طاقة البشر 
جتماعية اإلعجازه ُب األسلوب كالعلـو كاألخبار ك٤با فيو من قواعد علمية كشريعة إنسانية كآداب 

ستحيل معو أف يكوف من عند غّب هللا ، . كغّب ذل  ٩با ي.قتصادية كإخبار ِبلغيباكقوانْب 
فالقرآف ٖبصائصو ا٤بوضوعية كالتعبّبية هبذا الكماؿ ُب تناسقو كهبذا ا١ببلؿ ُب العقيدة الٍب جاء هبا 

سلوب كُب الٌنظاـ اإلنسا٘ب الذم يتضمن قواعده كهبذا اليسر ُب األحكاـ كهبذا السياؽ الفٌِب ُب اال
٢بقيقة األلوىية كطبيعة البشر ُب فهمها ، كهبذا الطرح الدقيق  الببلغي كالعلمي ، كهبذا التصوير

ا٤بتوازف بْب مطالب الٌدنيا كمطالب اآلخرة كبْب مطالب الٌركح كا١بسد كبْب ا٢بياة كا٤بوت كاألمل 
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َنا ِريَها ِمْن ُك ِّ َشْيٍء َمْوُزوفٍ ﴿كالعمل كقولو  ، ال ٲبكن أف يكوف مفَبل من  ُٗا٢بجر/﴾ َوأَنْػبَػتػْ
الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف ﴿هللا ، ألٌف حقائقو الكثّبة ٩بٌا يعجز عنها البشر فهو فوؽ قدرة البشر كقولو دكف 

كلكنو جاء مصدقان ٤با قبلو من الكتب  )َوَلِمْن َتْصِديَق الَِّذي بَػْيَ َيَدْيِو(،  ّالبقرة/﴾ اِبْلَغْيبِ 
كفيو تفصيل كتبيْب الشرائع كالعقائد  اْلِمَتاِب()َوتَػْفِصيَ  السماكية كالتوراة كاإل٪بيل كالزبور األصلية 

الش  فيو أنو  )ال رَْيَب ِريِو ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمَي(كاألحكاـ كفيو بيافه كاؼو كاؼو ألحكامو تعأب 
انزؿ من عند هللا كأنو معجز ال يقدر أحد على مثلو كا٤بهيمن على كافة الكتب ، كال يوجد فيو 

و كال مع أىداؼ األنبياء السابقْب )ع( كٓب يكن دمحم النيب األمي يعلم أم تضاد كتناقض ُب آايت
﴿َوَلْو َكاَف ِمْن ِعْنِد َغُْيِ اّللَِّ َلَوَجُدوا ِريِو اْخِتبلرًا َكِثُيًا﴾ شيئان من ذل  لوال الوحي عن هللا تعأب 

قاً ، ككقولو  ٖالنساء/ ِلَما بَػْيَ َيَدْيِو ِمْن اْلِمَتاِب َوُمَهْيِمناً  ﴿َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِمَتاَب اِبْلَقِّ ُمَصدِّ
ثٍػنىٍاًف ًإال  كىلىوي أىٍصله ُب ًكتىٍاًب هللًا اً : )مىٍا ًمٍن أىٍمرو ٱبىٍتىًلفي ًفٍيًو  عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ْٖا٤بائدة/َعَلْيِو﴾ 

ٍاًؿ( ليغيوي عيقيويؿي الٌرًجى : ما كاف من شأف القرآف رائدة  .َٔ/ُلكاُبالعاديْب،ا عىز  كىجىل  كىلىًكٍن الى تػىبػٍ
 .ىو ا٤بنفي كلكن جواز كجوده ىو ا٤بنفي كىو أبلغ ُب الٌنفي كأبعد فَباءأصبلن أف يفَبل ، فليس اال

 ﴾عُْْ َٜديِهِنيَؤَّْ َّوٌٌَُُُٕ خكْعََُخهُ هَُْ كَإْظٌُخ زٌََُِٕشٍ ِٓؽِِْوِ ًَخيْػٌُخ َْٖٓ خْٔع٥ََؼْعُْْ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ بِْٕ ًُنْ﴿ - ٖٛ
كٓب يكن من عند هللا سبحانو كىو ختلق دمحم كإفتعل ىذا القرآف من ًقبل نفسو ؟ ابل أيقولوف 

إف كاف الصحيح كما زعمتم فجيئوا بسورة من مثلو ُب  )ُقْ  رَْأُتوا ِبُسورٍَة ِمْثِلِو(ستفهاـ إنكارم ا
إخباره ِب٤بغيبات كعدـ التناقض فيو ببلغتو كفصاحتو كأسلوبو البليغ كقٌوة حجتو كحبلكة بيانو ك 

. كغّبىا من ا٣بوارؽ كأنتم من أىل العربية كالفصاحة ، كجاءت .كذكر أتريخ السابقْب بدكف خطأ
نكرة للداللة على العمـو فإهنا تشمل كل سورة كلو كانت قصّبة، كاترة القرآف يتحدل أف  )ُسورَة(

بسورة قصّبة كاحدة ، كىذا يوٌضح أف جزء من  يؤتى ٗبثل كل القرآف كأحياانن بعشر سور كأحياانن 
  .القرآف أككٌلو ، إعجاز كلو من أٌكلو إٔب آخره

) ستطعتم من اكأطلبوا من يعينكم على ذل  من دكف هللا من  )َواْدُعوا َمْن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِف اّللَِّ
قْب ُب ا٤بعارؼ اإلنسانية خلقو من اإلنس كا١بن من جهابذة العلم كالفهم من سائر الٌناس ا٤بتعمٌ 

ُتْم َصاِدِقَي(أبنواعها ليساعدككم ُب معارضتو  تيٍم صىاًدًقْبى ُب دعواكم أف دمحمان )ص(  )ِإْف ُكنػْ ًإٍف كينػٍ
إفَباه، فإذا عجز ا١بميع ُب ٨بتلف الطاقات كاألزماف كالكفاءات أف أيتوا بسورة مثلو ، فالواحد 

﴿ُقْ  لَِئْن اْجَتَمَعْت اإِلنُس َواجلِْن  َعَلى َأْف أيَُْتوا مبِْثِ  َىَذا  منهم أف أيٌب ِبلقرآف كلو أعجز كقولو
علموا أف ىذا ا، فإذا عجزًب ف ٖٖاإلسراء/اْلُقْرآِف ال أيَُْتوَف مبِْثِلِو َوَلْو َكاَف بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض َظِهُيًا﴾ 

اية ُب التحدم للعرب كغّبىم القرآف ليس من كبلـ البشر كإنو منزؿ من عند هللا تعأب كىذا غ
: فليس ىو إعجاز اللفظ كالتعبّب كاألسلوب أبعاد اإلعجاز القرآين : رائدة  .كالناس أٝبعْب

كحده كلكٌنو اإلعجاز ا٤بطلق من ٝبيع جوانب القرآف الذم يلمسو ا٣برباء ُب ىذا ، إٌف األداء 
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بان على القلوب الشفافة ، ألٌف لو بعد القرآ٘ب ٲبتاز كيتمٌيز عن األداء البشرم إٌف لو سلطاانن عجي
  .عا٤بي ككاقعي كنفسي كيعرض ل  فلسفة كجودؾ ُب ا٢بياة من البداية حٌٌب الٌنهاية بكٌل كضوح

 ﴾ظُُْ ًَْْقَ ًَدَٕ ػَدهِسَصُ خُظَّدُِِٔنيَْٗزََْ ًٍََّزٌُخ زَِٔد َُْْ ُّم٥ٌُِْخ زِؼِِِْٔوِ ًَََُّٔد َّإْظِيِْْ ظَإًُِِّْوُ ًٍََُِيَ ًٍََّذَ خٍََُِّّٖ ِْٖٓ هَسِِْيِْْ كَد﴿ - ٜٖ
قبل فهمو كسارعوا إٔب الطعن فيو قبل أف  )مبَا َلَْ ٗمُِيُطوا ِبِعْلِمِو(بل كٌذب ا٤بشركوف ِبلقرآف العظيم 

يفقهوه كيتدبركا ما فيو كيعلموا ما فيو حٌٌب يوقنوا بو كيصٌدقوه ، إنو طيش ىؤالء كٞباقتهم كجهلهم 
ًهليوياٍ( إنٌو ك)الن ٍاسي أى  ٍا جى ٍاءى ًلمى )َوَلمَّا أيَْهِتِْم عتداء على حٌق العقل ُب التفكّب كالتدبٌر كالتثٌبت اٍعدى
ا٢بقيقي ، كلو أهنم عقلوا تعاليمو كأحكامو كأىدافو لصدقوا بو إف كانوا من طبلب ا٢بقيقة   ََتِْويُلُو(
، كفيو دليل على أهنم مقلدكف  ٓص/﴾ َلَشْيٌء ُعَجابٌ  َأَجَعَ  اآلِْلََة ِإَْلًا َواِحدًا ِإفَّ َىَذا﴿كقو٥بم 

: القرآف ال يفرغ منو ا٤برء ُب قراءة سريعة  املعىن .متداد الزمناتفيد الَباخي ك  )َوَلمَّا(ببل تفكر، 
عابرة  كإ٭با ىو آايت هللا قد أكدعت كلماتو كآايتو أسرار ىذا الوجود كنظاـ اجملتمع اإلنسا٘ب 

أف يقف ا٤برء طويبلن معو كأف يعطيو ملكاتو كلها كحرصو على التعٌلم منو ،  كمناىج سعادتو فيجب
ان  عن النيب )ص( ئىان أىٍفضىلى ٩بٌا أيٍعًطيى فػىقىٍد صىغ رى عىًظٍيمى ان أيٍعًطيى شىيػٍ : )مىٍن أٍعًطيى القيٍرآف فرىأل أف  أحىدى
كىكذا طبيعة ا١بهبلء ا٢بمقى ُب   ْن قَػْبِلِهْم()َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن مِ  ُّصِٗالبحار كعىظ مى صىًغٍّبان(

)مبَا ََلْ كٌل زماف كمكاف أهنم ذك طبيعة ساذجة طائشة كاحدة يكذبوف بسرعة ببل تدبٌر كال أتمل 
قبل أف يعرفوا أتكيلو كقبل أف يقفوا على معانيو كتفسّبه ، كىكذا ا١باىل يتعامل مع  ٗمُِيُطوا ِبِعْلِمِو(

كىو ا٥ببلؾ الذم  )رَاْنظُْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الظَّاِلِمَي(أهنا حصى ال قيمة ٥با ! ا١بوىرة النفيسة كك
 .، كىذه سيٌنة جارية غّب متوقفةَْالعنكبوت/﴾ َرُمبلًّ َأَخْذَا ِبَذْنِبوِ ﴿ٓب يبق منهم أحدان 
 : وٓت ىذا دلي 

بادر بقبوؿ شيء أك رده قبل أف على كجوب التثبت كالتأٌكد ُب األمور كأنو ال ينبغي لئلنساف أف ي
من ا٣بطأ أف أعتمد الظن ُب العقائد قبل أف أأتٌكد من صحتها كأصل إٔب )وأيضاً( ٰبيط بو علمان 
: )ًإٍستػىٍفًت نػىٍفسى ى  عن النيب )ص(،  ّٔيونس/﴿ِإفَّ الظَّنَّ ال يُػْغِِن ِمْن اْلَقِّ َشْيئًا﴾ علمها ِبليقْب 

ْر ِعَباِدي ، الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ رَػيَػتَِّبُعوَف  ِّّٗٗكنز العماؿ خرب  (كىًإٍف أىفٍػتىاؾى اٍلميٍفتيوفى  ﴿رَػَبشِّ
: ا١باىل رائدة .ُٖ-ُٕالزمر/َأْحَسَنُو ُأْولَِئَك الَِّذيَن َىَداُىْم اّللَُّ َوُأْولَِئَك ُىْم ُأْوُلوا األَْلَباِب﴾ 

هم يكذبوف كيسٌموف الكذب صدقان ، يكذب بسرعة ُب كٌل شيء كُب كٌل زمافو كمكاف ، ف
كيظلموف كيسٌموف الظلم عدالن، كٲبكركف كيسٌموف ا٤بكر عقبلن ، كيهذركف كيسٌموف ا٥بذر علمان ، ك 

ًذًه األيم ةى آًبيػىتػىٍْبً ًمٍن  عن اإلماـ الصادؽ )ع(لىٍو سىكىتى ا١بٍىٍاًىلي مىٍا حىصىلى ًخبلىؼه !  : )ًإف  هللاى خىص  ىى
َأَلَْ يُػْؤَخْذ ﴿أىٍف الى يػىقيويليويٍا ًإال  مىٍا يػىٍعلىميويفى ، كىأىٍف الى يػىريدُّكيٍا مىٍا الى يػىٍعلىميويفى ٍبي  قػىرىأى اآلية ، كقرأ قولو ًكتىاًٍبًو 

فَّ إِ ﴿كقولو  ّّٕ/ٔاألمثل، ُٗٔاألعراؼ/﴾ َعَلْيِهْم ِميثَاُؽ اْلِمَتاِب َأْف ال يَػُقوُلوا َعَلى اّللَِّ ِإالَّ اْلَقَّ 
 .(ّٔاإلسراء/﴾ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُك   ُأْولَِئَك َكاَف َعْنُو َمْسُئوالً 

 ﴾ًَِٓنْيُْْ َْٖٓ ُّآُِْٖ زِوِ ًَِٓنْيُْْ َْٖٓ ٙ ُّآُِْٖ زِوِ ًَََزُّيَ ؤَػَُِْْ زِدُُْٔلًَِِّْٕٖ﴿ - ٓٗ
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ُهْم يتبع  كينتفع ٗبا أيرسلت بو كمن ىؤالء الذين بعثت إليهم اي دمحم من يؤمن هبذا القرآف ك  )َوِمنػْ
جتماعية كمصا٢بهم الشخصية كىم ا٤بفسدكف ، جهبلن أك خوفان على مكانتهم اال َمْن ال يُػْؤِمُن ِبِو(

كىنا قرف عدـ اإلٲباف ِبلفساد أم  )َورَب َك َأْعَلُم اِبْلُمْفِسِديَن(ىؤالء ىم الذين ىٌددىم هللا بقولو 
بلئق فهو أقرب منهم من أنفسهم فهو أعلم ٗبن يستحق ا٥بداية فيهديو كرب  الذم رىب ٝبيع ا٣ب

على أٌف  وريو داللةندفاعو للفساد استعداده كمن يستحق الضبللة فيضلو حسب احسب 
: ىناؾ عبلقة بْب الضبلؿ كالفساد ، كٌلما كقع الضبلؿ كقع الفساد رائدة  .اإلنساف ٨بٌّب ال مسٌّب 

د ُب األرض بسبب العبودية لغّب هللا ، كىذه العبودية ا٤بزيفة تفسد أبنواعو، ككٌلما حصل الفسا
 .أخبلؽ الٌناس كأركاحهم كأفكارىم كتصٌوراهتم كتفسد مصا٢بهم

 ﴾ًََٕبِْٕ ًٍََّزٌُىَ كَوَُْ ُِِ ػََِِِٔ ًٌََُُْْ ػٌََُُِْْٔ ؤَْٗعُْْ زَُِّحٌَُٕ َِّٓٔد ؤَػََُْٔ ًَؤََٗد زَُُِءٌ َِّٓٔد ظَؼٌَُِْٔ﴿ - ٔٗ
كإف أصركا على تكذيب  عنادان فقل ٕب عملي ىو الببلغ ا٤ببْب الواضح كاإلنذار الشديد كالتبشّب 

)َوَلُمْم ،  ْٓؽ/﴾ َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِبَبَّارٍ ﴿ِب٤بطيعْب ِب١بٌنة كما أان ٗبصيطر عليهم كال جبار 
َىْ  َُتَْزْوَف ِإالَّ مبَا  ﴿القيامة  نقياد ُب الضبلؿ كالظلم كالفساد ٍب ٘بزكف بو يـوكىو اال َعَمُلُمْم(

ُتْم َتْمِسُبوفَ  ال تؤاخذكف بعملي  )أَنْػُتْم َبرِيُئوَف ِمَّا َأْعَمُ  َوَأَا َبِريٌء ِمَّا تَػْعَمُلوَف(،  ِٓيونس/﴾ ُكنػْ
 ﴿َلُمْم ِديُنُمْم َوِلَ كال أؤاخذ بعملكم كتركهم ٤بصّبىم منفردين ، ككلٌّ يلقى جزاء عملو ، كقولو 

﴿َوَما َأْنَت ِِبَاِدي اْلُعْمِي َعْن َضبلَلِتِهْم ِإْف ُتْسِمُع ِإالَّ َمْن يُػْؤِمُن ِِبََيتَِنا رَػُهْم ،  ٔالكافركف/ِديِن﴾ 
نػيويًب ًعٍندى هللًا ذىٍنبه صىغيرى ًعٍندى صىٍاًحًبًو(ٓت غرر المم، ُٖالنمل/ُمْسِلُموَف﴾  : رائدة  .: )أىٍعظىمي الذُّ
 كقولو يعلموف ال حيث من أبنفسهم فأضٌركا ٥بم سهم عن ا٥بداية كىي أعظم شيءإهٌنم أغلقوا أنف

َا اْىَتَدى َرَمنْ ﴿ َا َض َّ  َوَمنْ  لِنَػْفِسوِ  يَػْهَتِدي رَِإٔمَّ َها َيِض    رَِإٔمَّ  .َُٖيونس/ ﴾ِبوَِكي ٍ  َعَلْيُممْ  َأاَ  َوَما َعَليػْ
 ﴾ْٗطَ ظُِْٕٔغُ خَُُّّْٝ ًٌََُْ ًَدٌُٗخ ٙ َّؼْوًٌََُِِِٕٓنْيُْْ َْٖٓ َّْٕعَِٔؼٌَُٕ بَُِْْيَ ؤَكَإَ﴿ - ٕٗ

كىنا ربط القرآف بْب األذف كالعقل أم من ا٤بشركْب أك ا٤بكذبْب من يستمعوف إلي  إذا قرأت 
القرآف آبذاهنم فقط أما عقو٥بم فغائبة عنو كقلوهبم فهي مقفلة ، كمن يستمع إٔب الطٌائر يغٌرد على 

ـْ َعَلى قُػُلوٍب َأقْػَفاُْلَا﴾ و كال يفهم معناه ! غصن الشجرة فيلتذُّ بصوت ﴿َأَربل يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرآَف َأ
ستماع طلب السمع فهم كانوا يطلبوف السمع للرد ال للفهم فلذل  لزمهم الذـ فإهنم ، كاال ِْدمحم/

تعي شيئان إذا ٠بعوه على ىذا الوجو كأهنم صم ٓب يستمعوه حيث ٓب يصغوا إليو كقلوهبم مشغولة ال 
عبلـ تتعب نفس  كتشغل قلب   )َأرَأَْنَت ُتْسِمُع الص مَّ َوَلْو َكانُوا ال يَػْعِقُلوَف(٩با تقرؤه كتسمعو 

ستفادة من غّب جدكل فلست قادران على إ٠باع من عٌطل عقلو ، فإف الغاية من حاسة السمع اال
، فكانوا من شدة الصمم ال منها فإذا ٓب تتحقق ىذه الغاية كاف كجود ا٢باسة كعدمها سواء 
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: كاآلف نرل من ا٤بسلمْب من يستمع القرآف كأبصوات حسنة كيلتذُّ بَبتيلو كأنغامو رائدة  .يعقلوف
ًًه كال ليفهم عقائده كأحكامو !  كلكن ال لينتفع بعطاتو كعلومو كًعربى

 ﴾ًَدٌُٗخ ٙ ُّسًَُُِْٕٝ ًَِٓنْيُْْ َْٖٓ َّنْظُُُ بَُِْْيَ ؤَكَإَْٗطَ ظَيًُِْ خُْؼَُِْٔ ًٌََُْ﴿ - ٖٗ
نسداد طريق النظر أيضان ، منهم من ينظر إلي  أببصارىم بعْب ا٢بقد كا٢بسد ، كىم اٍب ذكر 

يعاينوف دالئل نبوت  الواضحة كلكٌنهم عمي البصائر ال ينتفعوف ٗبا رأكا كال ٲبيزكف ما نظركا ، إٌف 
تباع  حٌب كأهنم اقدرؾ كمقام  كأٮبية  من ىؤالء لكثّب ُب كٌل زمافو كمكاف ! كلكنهم ال يعرفوف

كما أن  ال تقدر أف ٘بعل األصم ٠بيعان   )َأرَأَْنَت تَػْهِدي اْلُعْمَي َوَلْو َكانُوا ال يُػْبِصُروَف(ببل أبصار 
كاألعمى بصّبان كذل  ال تستطيع أف هتدم ِبلقرآف من يستمع إليو كينظر إلي  من خبلؿ أىوائو 

م ، شبههم ِبلعمي كناية عن تعاميهم عن ا٢بق ككأٌف حواٌسهم معطٌلة كأغراضو كا٥بول ييعمي كيصي 
ال تؤٌدم كظيفتها كا٤براد تسلية النيب )ص( كما ال تقدر أف ٚبلق لؤلعمى بصران يهتدم بو فكذل  
ال تقدر أف توٌفق ىؤالء األجبلؼ لئلٲباف ، ألٌف ىداية الٌدين كاإلٲباف بو كهداية ا٢بواس كا٤بشاعر 

العقوؿ كالٌنفوس كال تكوف إاٌل للمستعد هبداية صادقة من قوة الٌرغبة كا٢باجة ا٤باٌسًة إليها كاألفكار ك 
 رائدة .كىذا بلساف ا٢باؿ قبل لساف ا٤بقاؿ ، كهللا أعرؼ ِب٢باؿ فصارت ا٥بداية من عنده سبحانو

 )ال يَػْعِقُلوَف( ؟ كجاء معها )َأرَأَْنَت ُتْسِمُع الص مَّ  -ٔ: 
أف القناعة الدينية  ٖٗ-ٕٗتشّب اآليتْب  )ال يُػْبِصُروَف((كجاء معها ْهِدي اْلُعْمَي ؟ َأرَأَْنَت تػَ 

الراسخة ال ترسخ ُب النفس إاٌل إذا تناك٥با اإلنساف بنفسو كنظر إليها بعينو كصغى إليها بقلبو 
ِمْن اِبّللَِّ ﴿َوَمْن يُػؤْ كأدركها ككعاىا بعقلو ، كمن ىنا يستذكؽ حبلكة اإلٲباف كيعرؼ قيمة ا٥بداية 

، كمن ىنا ٰبـر اإلسبلـ القهر كالقسر كاإلكراه ُب الٌدين كُب كٌل شيء ألنو  ُُالتغابن/يَػْهِد قَػْلَبُو﴾ 
﴾ بغي كعدكاف  يِن َقْد تَػبَػيََّ الر ْشُد ِمْن الَغيِّ كُب تكذيب  -ٕ. ِٔٓالبقرة/﴿ال ِإْكَراَه ٓت الدِّ

، شناعة ُب ضحالة الفكر كقصر النظر كضيق األفق،  الشيء ا٤بهم قبل التحقق كالبحث كالدراسة
تٌباعان أعمى كيكونوف مع العقل ا١بمعي مقٌلدين ببل تفٌكر، إف أحسن اكفيو دليل على أهٌنم يٌتبعوف 
كا كٓب يكن ٥بم القدرة إف أساء الٌناس أحسنوا فهم كما يصفهم النيب ؤ كا أساؤ الٌناس أحسنوا كإف أسا
 ّب موسى )ع(أعن ، موقف مثل ا٥بمج الٌرعاع الذين ينعقوف مع كٌل انعق)ص( )إم عىة( يعِب ببل 

يػٍرىأن ) يػٍرىأن  كىقيلٍ  أىبًٍلٍغ خى انٍى كىوىٍاًحدو ؟ قىٍاؿى )ع( الى تػىقيٍل أىانٍى مىعى الن ٍاًس كىأى ، قلت كما اإلٌمعةكىالى تىكيٍن ًإم عىةن  خى
ٍافً ها الن اًس ايأي، ًإف  رىسيويؿى هللا )ص( قىٍاؿى ًمنى الن ٍاسً  كى٪بىٍدي ، ٪بىٍدي خىٍّبو  )طريقاف كاضحاف( ًإ٭ب ىٍا ٮبيىٍا ٪بىٍدى

نبلحظ أٌف القرآف ربط  -ٖ .ِّٓ/ٖٕالبحار (فىبلى يىكيٍن ٪بىٍدي الش رًٌ أىحىب  ًإلىٍيكيٍم ًمنى ٪بىًٍد ا٣بٍىٍّبً  ،شىرو 
ل ٦بٌرد تعطيل أداة النظر عن بْب الٌسمع كالعقل ، كٓب يصل بْب النظر كالعقل أك القلب ، بل جع

أداء كظيفتها حجزان عن ا٣بّب كعزالن عن ا٥بدل ، لذل  قرف عدـ العقل بعدـ السمع ، كبعدـ 
  .البصر عدـ اإلدراؾ
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 ﴾بَِّٕ خَُِّوَ ٙ َّظُِِْْ خُنَّدَْ َْْ٘حدً ًٌَََُِّٖ خُنَّدَْ ؤَْٗلَُٕيُْْ َّظٌَُِِْٕٔ﴿ - ٗٗ
نب كال يعتدم على أىل ٩بلكتو كال يؤاخذىم أبلواف العذاب إٌف هللا ال يعاقب أحدان بدكف ذ
كإتٌباعهم  االستقامةكلكنهم يظلموف أنفسهم برفضهم ا٥بداية ك  )َوَلِمنَّ النَّاَس أَنْػُفَسُهْم َيْظِلُموَف(

﴿َوَمْن ا٥بول كالشيطاف فعطٌلوا عْب بصّبهتم كأذيف أفئدهتم عن إتٌباع ا٢بق ، بتعديهم حدكد هللا 
بتداءن ا، كإٌف هللا تعأب ٓب يسلب من ىؤالء اإلٲباف  ُالطبلؽ/ُحُدوَد اّللَِّ رَػَقْد ظََلَم نَػْفَسُو﴾  يَػتَػَعدَّ 

رتكبوه فحق عليهم أف يطبع هللا على قلوهبم ألف اإلٲباف يتناسب مع القلب السليم كال ابغّب جـر 
ُب القلب السقيم كالنفس اللئيمة  يستقر اإلٲباف كال يقبل النفس الٍب ٙبمل الشٌر ، كاإلٲباف ال يثبت

  .الفاسدة
إٌف هللا سبحانو أعطاىم القدرة كبٌْب ٥بم ا٣بّب كالشر كهناىم عن الشر كعاقبهم عليو  -ٔ :رائدة

، فمن أطاع  َُالبلد/﴾ َوَىَديْػَناُه النَّْجَدْينِ ﴿كأمرىم ِب٣بّب كأاثهبم عليو ، كجعل ا٣بيار أبيديهم 
﴿َوَمْن يُػْعِرْض لنجاة كمن عصى فقد إختار ٥با طريق العذاب كقولو ستقاـ فقد إختار لنفسو ااك 

﴿َربل َتْدُع َمَع اّللَِّ ِإَْلًا آَخَر رَػَتُموَف ِمْن ، ُٕا١بن/َعْن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْمُو َعَذااًب َصَعدًا﴾ 
ٍ حىر ٍمتي  ايىٍ : )فيما يركيو عن ربو عز كجل :  عن النيب )ص( -ٕ. ُِّالشعراء/اْلُمَعذَِّبَي﴾  ًعبىٍاًدم ًإٌ٘بً

نىكيٍم ٧بيىر مىان فىبلى تىظىالىميوياٍ  : )ًإٌف هللاى ا٢بٍىًلٍيمي اٍلعىًلٍيمي  وعن اإلماـ الباقر )ع(( ، الظٍُّلمى عىلىى نػىٍفًسي كىجىعىٍلتيوي بػىيػٍ
ٍنىعي مىنٍ  ،إى٭ب ىا غىضىبيوي عىلىى مىٍن ٓبٍى يػىٍقبىٍل ًمٍنوي ًرضىٍاهي  ٓبٍى يػىٍقبىٍل ًمٍنوي عىطىٍاءىهي ، كىًإ٭ب ىٍا ييًضلُّ مىٍن ٓبٍى يػىٍقبىٍل  كىًإ٭ب ىا ٲبى

اٍهي(  ٖٗ-ٕٗإٌف العمى عن رؤية ا٢بق كالصٌم ٘باه كبلـ هللا كما ُب اآليتْب  -ٖ .ِٓ/ٖالكاُب ًمٍنوي ىيدى
بيعية ليس شيئان كلدكا عليو كليس أٌف هللا تعأب قد ظلمهم بذل  ، بل إٌف العمى كالصمم نتيجة ط

ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي(  كىذا يدؿُّ أٌف اإلنساف ٨بتار كليس ٦بربان   .لسوء أعما٥بم، ك)اٍلمى
 ﴾ًََٓد ًَدٌُٗخ ُٓيْعًٍَََِّّٖزٌُخ زِِِوَدءِ خَُِّوِ ًٌَََّّْ َّمُُُْٙىُْْ ًَإَْٕ َُْْ َِّْسَؽٌُخ بَِّٙ َٔدػَصً ِْٖٓ خُنَّيَدَِ َّعَؼَدََكٌَُٕ زَْْنَيُْْ هًَْ وََُِٕ خٍََُِّّٖ ًَ﴿ - ٘ٗ

إنٌو مشهده حسيٌّ من مشاىد يـو القيامة ، أم ال ينبغي للعاصْب أف يغَبٌكا ِب٢بياة الٌدنيا كيستكثركا 
: ٪بمع ىؤالء ا٤بشركْب املعىن  .األمد كيستبطئوا األجل كفيو تذكّب كٙبذير ٤بن يتمادل ُب ضبللو

نَػُهْم(ُب الدنيا يـو اشر للحساب يتذكركا كأهنم ما أقاموا   )إاّل َساَعًة ِمْن النػََّهاِر يَػتَػَعارَُروَف بَػيػْ
قضوىا ُب التعارؼ بعضهم على بعض كما كانوا ُب الٌدنيا ، يضرب ِبلٌساعة ا٤بثل ُب القلة ، كىي  
كناية كتشبيو على أف ا٢بياة كإف طالت كطابت كغٌرت كسٌرت فهي قصّبة األمد ألهنا إٔب زكاؿ 

ة مقابل عآب ا٣بلود ُب اآلخرة ، ىذا تذكّب كٙبذير ٤بن يتمادل ُب الغي كالضبلؿ ، كإهٌنا مٌدة قصّب 
نٍػيىٍا سىٍاعىةه  ٍا طىٍاعىةه  ،فعليو أف يعرؼ أف )الدُّ ٍا اٍلقىنىٍاعىةى(  ،كىالنػ ٍفسي الط م ٍاعىةي  ،فىًإٍجعىٍلهى )يَػتَػَعارَُروَف فػىعىوًٌٍدىى

نَػُهْم( بعضان كما كانوا ُب الدنيا من غّب أف ينكره أك ينساه ، غدان يـو اشر يعرؼ بعضهم  بَػيػْ
يعرؼ اجملـر زميلو اجملـر كالطيب أخاه الطيب ُب موقف من مواقف يـو القيامة ، يقوؿ الواحد 
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اأَلِخبلَُّء يَػْوَمِئٍذ بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ ﴿لآلخر أنت أضللتِب كليس تعارؼ ٧بٌبة كموٌدة كقولو 
)َقْد ، ٍب ينقطع التعارؼ كيشتغل كلٌّ بنفسو لَباكم األىواؿ كثقل األغبلؿ  ٕٔالزخرؼ/﴾ يَ اْلُمتَّقِ 

بُوا بِِلَقاِء اّللَِّ َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن( خسركا الدنيا ألهنم صرفوا أنفسهم ُب ا٤بعاصي  َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ
ختاركه ، كخسركا اآلخرة ألهنم افيما  ُمْهَتِديَن()َوَما َكانُوا كآثركا ا٣بسيس الزائل على النفيس الدائم 

حرموا أنفسهم نعيم اآلخرة ا٣بالد أم خسركا كٌل شيء ، ٓب ٯبدكا غّب ا٢بسرة كالندامة كقولو 
ٍامىًة ُبٍ يػىٍوـً اٍلًقيىٍامىًة(،  ْٓيونس/﴾ َوَأَسر وا النََّداَمَة َلمَّا رََأْوا اْلَعَذابَ ﴿ ماـ علي عن اإل، ك)أىش دُّ الن دى
نٍػيىا خيًلقىٍت ًلغىٍّبًىىا كٓبىٍ ٚبيٍلىٍق لًنػىٍفًسهىا()ع(  .ُُٖ/َِشرح النهج: )الدُّ
  ﴾َّلْؼٌََُِٕ ًَبَِّٓد َُُِّٗنَّيَ زَؼَْٟ خٍَُُِّ َٗؼًُِىُْْ ؤًَْ َٗعٌََكََّْنَّيَ كَةَُِْْنَد َُْٓـِؼُيُْْ ؼَُّْ خَُِّوُ َ٘يًٌِْ ػَََِ َٓد﴿ - ٙٗ

ض عذاهبم ُب الدنيا فينالوا ا٣بزم كالذؿ على تكذيبهم كىو كاقع هبم ال ٧بالة إف أريناؾ اي دمحم بع
َنا َمْرِجُعُهْم(ُب حياة الرسوؿ أك بعد كفاتو  كا٤برجع إٔب هللا ُب ساحة اشر ُب عآب اآلخرة ُب   )رَِإلَيػْ

كىو سبحانو شاىد كمطٌلع  )ّتَّ اّللَُّ َشِهيٌد َعَلى َما يَػْفَعُلوَف(كٌل حاؿ فيعذهبم على سوء أعما٥بم 
َوَوَجُدوا َما ﴿على أفعا٥بم ال يغيب شيء منها عن علمو كسيجازيهم عليها ٗبا يستحقوف كقولو 

: )اًتػ قيويٍا مىعىٍاًصيى هللًا  ٕٖٗٓت هنج الببلغة حمم ،  ْٗالكهف/﴾ َعِمُلوا َحاِضرًا َوال َيْظِلُم رَب َك َأَحداً 
 .ٍاًىدى ىيوى ا٢بىاًٍكمي(فىًإف  الش   ،ُبٍ ا٣بىلىوىٍاتً 

 ﴾ًٌََُُِِّ ؤَُّٓصٍ ٌٌٍََُٔ كَةٌَِخ ـَدءَ ٌََُُُٔيُْْ ه١َُِِ زَْْنَيُْْ زِدُْو٣ِِْٕ ًَىُْْ ٙ ُّظٌََُِْٕٔ﴿ - ٚٗ
٥بدايتها يبشرىا كينذرىا حيث ال عقاب ببل بياف كقولو  كرسالة كدعوة كلكل أمة من األمم رسوؿ

كبلغهم ما كجب عليهم من  )رَِإَذا َجاَء َرُسوُْلُْم(،  ِْفاطر/﴾ ِريَها َنِذيرٌ َوِإْف ِمْن أُمٍَّة ِإالَّ خبل ﴿
ستقامتهم ُب الدنيا كٓب يبق عذر ٤بعتذر فكل أمة تعرض على هللا ٕبضرة رسو٥با اأمور الدين كأمور 

نَػُهْم اِبْلِقْسِط(ككتاب أعما٥با من خّب كشر شاىد عليها  تجاب سافيحكم ٤بن ِبلعدؿ،  )ُقِضَي بَػيػْ
فبل  )َوُىْم ال ُيْظَلُموَف( كلرسولو ِبلفوز كالثواب كعلى من أعرض كٛبرد ِب٣بذالف كالعقاب 

َعَث ﴿نقصاف من ثواب من أطاع كال زايدة ُب عقاب من عصى كقولو  ِبَي َحَّتَّ نَػبػْ َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
 ا٣بٍىبلىًئًق( قػىٍبلى  ٥بىيمٍ  اٍلمىٍقًضىُّ  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  قيويفى الٌسابً  اآلًخريكيفى  )٫بىٍني  : عن النيب )ص( .ُٓاإلسراء/﴾ َرُسوالً 
 .األمم آخر كانت كإف )ص( رسو٥با بشرؼ القيامة يـو ا٢بساب ُب تقدـ فأمتو
 ﴾ًََّوٌٌَُُُٕ َٓعََ ىٍََخ خٌَُْػًُْ بِْٕ ًُنْعُْْ َٜديِهِنيَ﴿ - ٛٗ

دقان يقضي علينا كينجي  مع ا٤بؤمنْب كيقوؿ الكٌفار مٌب ىذا العذاب الذم تعدان بو إف كنت صا
 ب ؟ على سبيل السخرية كاإلستهزاء

 ﴾ْٕعَإْوًَُُِٕ َٔدػَصً ًَٙ َّْٕعَوًٌَُِْٕٓهَُْ ٙ ؤَِِْٓيُ ُِنَلِِْٕ ٠َُّخً ًَٙ َٗلْؼدً بَِّٙ َٓد َ٘دءَ خَُِّوُ ٌَُُِِّ ؤَُّٓصٍ ؤَـٌََ بٌَِخ ـَدءَ ؤَـَُِيُْْ كَٚ َّ﴿ - ٜٗ
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ال استطيع أف أدفع عن نفسي ضران كال أجلب إليها نفعان كليس ذل  ٕب كال لغّبم   قل ٥بم اي دمحم
َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب الْسَتْمثَػْرُت ِمْن ﴿ ُِٖآؿ عمراف/﴾ لَْيَس َلَك ِمْن اأَلْمِر َشْيءٌ ﴿كقولو 

ُ(، ُٖٖاألعراؼ/﴾ اْْلَُْيِ َوَما َمسَِِّن الس وءُ  فاألمر إذف  تعأب ٰبقق كعيده ُب  )ِإالَّ َما َشاَء اّللَّ
الوقت ا٤بناسب ُب ا٤بكاف ا٤بناسب ُب الكيفية ا٤بناسبة ِبألسلوب الذم يشاء ىو ال ما يشاء غّبه  

لكل أمة كقت معلـو ٥ببلكها  )ِلُم ِّ أُمٍَّة َأَجٌ (،  ُْٓآؿ عمراف/﴾ ُقْ  ِإفَّ اأَلْمَر ُكلَُّو ّلِلَِّ ﴿كقولو 
وَُك َّ َشْيٍء ﴿،  ٕٔاألنعاـ/﴾ ِلُم ِّ نَػَبٍإ ُمْستَػَقرٌّ ﴿،  ّٖالرعد/﴾  ِّ َأَجٍ  ِكَتابٌ ِلمُ ﴿كتزكؿ فيو كقولو 
َناُه ِكَتاابً  ، إٌف األمم ٥با أعمار كآجاؿ كما لؤلفراد أعمار  ٖٗاألعراؼ/، كتقٌدـ ُب  ِٗالنبأ/﴾ َأْحَصيػْ

  مبعىنهتا بْب األمم ، كآجاؿ ، كأجل األمم أجل لوجودىا كحياهتا كحضارهتا كأجل لعزىا كسعاد
ككل لو  وىناؾ أج  مادي وأج  معنويكيف تنهض األمم كا٢بضارات ككيف تنتكس كٛبوت ، 

ستئصا٥با ِبلعذاب كما كقع لبعض اأسباب كمسببات، كأجل األمم قد ينتهي ِب٥ببلؾ ا٢بسي ك 
﴾ ِمْن َحْيُث ال يَػْعَلُموفَ َسَنْسَتْدرُِجُهْم ﴿األمم ا٤باضية، كقد ينتهي ِب٥ببلؾ ا٤بعنوم التدرٯبي كقولو 

 .ُِٖاألعراؼ/
، ىبلؾ ا٥بزٲبة  َّسبأ/﴾ ُقْ  َلُمْم ِميَعاُد يَػْوـٍ ال َتْسَتْأِخُروَف َعْنُو َساَعًة َوال َتْستَػْقِدُموفَ ﴿كقولو 

نهض مرة اثنية من جديد كإما موت كالضياع كىو ما يقع لؤلمم فيصيبها إما موت جزئي فت
عزة كا٥بيبة لتنمحي شخصيتها كإف بقيت كأفراد ككل أكلئ  كفق سنة ضمحبلؿ بذىاب القوة كالا

هللا الٍب ال تتبدؿ كال تتحوؿ ، فاألمم الٍب أتخذ أبسباب ا٢بياة كتقدمها ٙبيا كتتقٌدـ مؤمنة كانت 
أك كافرة ، كاألمم الٍب تنحرؼ عن أسباب دٲبومة ا٢بياة كحضارهتا تضمحل أك ٛبوت حسب 

بلمية حياهتا كتقدمها ُب إتباع منهج رهبا كرسولو أٌما منهج رهٌبا فاٍلقيٍرآفى ها ، كاألمة اإلسا٫براف
ـي ، كأٌما منهج رسو٥با يدعوىا ٤با ٰبييها  اْسَتِجيُبوا ّلِلَِّ َوِللرَُّسوِؿ ِإَذا َدَعاُكْم ﴿يػىٍهًدم لًل ًٍب ًىيى أىقٍػوى

)ِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم َربل سنة هللا ٥با ٫برفت جاءىا أجلها كفق ا، كإذا  ِْاألنفاؿ/﴾ ِلَما ُٗمِْييُممْ 
فإذا جاء أجل ىبلكهم كحاف موعده فبل ٲبكنهم أف يستأخركا  َيْسَتْأِخُروَف َساَعًة َوال َيْستَػْقِدُموَف(

عنو مدة قليلة فيمهلوف كيؤخركف ، كال ٲبكنهم يستقدموف قبل ذل  ألف قضاء هللا كاقع ُب حينو ، 
(كأنتم أٌمة من األمم تشمله   .ا سٌنة ا٤بوت القاىرة فبل تستعجلوا ما سيحل بكم )كىكيلُّ آتو قىرًٍيبه

ًٍل ي لًنػىٍفًسًو ضىرٌان كىال نػىٍفعان فمن ِبب  )ال َأْمِلُك لِنَػْفِسي َضّرًا َوال نَػْفعاً(: رائدة  إذا كاف الٌنيب ال ٲبى
دفع ضر كىو ال  : ال ٲبكن أف ندعو الٌرسوؿ لطلب حاجة أكسؤاؿ  .أكٔب ال ٲبلكها لآلخرين
ُ(صحيح ال ٲبل  لنفسو كال لغّبه شيئان  اجلواب ٲبل  من األمر شيئان ؟  فهو ٲبل   )ِإالَّ َما َشاَء اّللَّ

ٗبشيئة هللا كل ما يريد لنفع الٌناس ، فهو حبيب هللا كالوسيلة إٔب هللا كالشفيع إٔب هللا فبل يتعارض 
هللا ال يردُّ طلبو ُب حياتو كبعد موتو ، فهو شهيد من أف نطلب منو شيئان ٔباىو عند هللا ، كإٌف 
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كحيٌّ يرزؽ ُب مقامو امود النموذجي ا٤بٌميز ، فالشهداء ٝبيعان أحياء كرماء عند هللا يرزقوف ، 
فكيف ٗبقاـ النيب )ص( الذم هتتدم بسٌنتو البشرية ُب حياتو كبعد موتو على السواء ، فهو شهيد 

ند الٌناس جعل أفئدة من الٌناس هتوم إليو ، فهو كليها كموالىا حيان كميتان حيٌّ عند هللا يرزؽ كحيٌّ ع
! فكيف نقبلو حيان كال نقبلو ميتان كىو مؤثر ُب الٌناس ُب ا٢بالْب؟! كالعظماء ال يبقوف أفرادان كإ٭ٌبا 

اَف أُمًَّة قَانِتًا ِإفَّ ِإبْػَراِىيَم كَ ﴿يتحٌولوف من فعل فرد إٔب فعل قوة ٝباعة فاعلة كما قاؿ عن إبراىيم 
، ككذل  النيب كاف أٌمة كال يزاؿ أٌمة ُب أتثّبه كسٌنتو كسّبتو فهو قدكة كأسوة حسنة َُِالنحل/﴾ ّلِلَِّ 

 .ُِاألحزاب/﴾ َلَقْد َكاَف َلُمْم ٓت َرُسوِؿ اّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ ﴿ُب كٌل زماف كمكاف حيان كميتان 
 ﴾ًُْْ ػٍََخزُوُ زََْدظدً ؤًَْ َٗيَدَخً َٓدٌَخ َّْٕعَؼْفَُِ ِٓنْوُ خُُْٔفٌَُُِْٕٓهَُْ ؤَََؤَّْعُْْ بِْٕ ؤَظَد﴿ - ٓ٘
: فجأة ليبلن كقت النـو ، إهٌنا ٤بسةه كجدانية ٙبٌرؾ ا٤بشاعر ، أم قل ألكلئ  ا٤بكذبْب أخربك٘ب  بَػَيااتً 

أم عذاب تستعجلوف إف جاءكم عذاب هللا ليبلن أك هناران كأنتم أيقاظ أك نياـ ما أنتم صانعوف ؟ ٍب 
 )َماَذا َيْستَػْعِجُ  ِمْنُو اْلُمْجرُِموَف(أيها ا٢بمقى ككلُّ عذابو مكركه ُب الٌدنيا أك ُب اآلخرة ؟! 

ستفهاـ ألجل التهويل كالتعظيم أم ما أعظم ما يستعجلوف بو ؟ كىل أحد يستطيع ا٤بفر من هللا ا
رفع هللا عنهم عذاب الٌدنيا إكرامان منو  : يقولوف ىذه األٌمة مرحومةرائدة إاٌل إليو سبحانو ؟ 

سبحانو لنبٌيهم نيب الٌرٞبة ، فهم ُب مأمن من عذاب هللا كإف إهنمكوا ُب اآلاثـ كا٣بطااي مع أنٌو ال  
َنًة ال ُتِصيََبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُمْم َخاصَّةً ﴿كرامة عند هللا إاٌل ِبلتقول كقولو  ﴾ َواتػَُّقوا ِرتػْ

 .ِٓاألنفاؿ/
  ﴾ؤَؼَُّْ بٌَِخ َٓد ًَهَغَ آَٓنْعُْْ زِوِ ؤَخَٕٓ ًَهًَْ ًُنْعُْْ زِوِ ظَْٕعَؼْفٌَُِِٕ﴿ -ٔ٘

)أَاآلَف  التصديق فيو ينفعكم ال حاؿ ُب بو أىنال  إذا كقع عذاب هللا بكم أيها ا٤بشركوف صدقتم
ُتْم ِبِو َتْستَػْعِجُلوَف(  كتسخركف كفؤ كنتم قبلو هتز   كقد كالعقاب تؤمنوف اآلف ُب يـو ا٢بساب َوَقْد ُكنػْ
ـه إنكارما ؟ كتستعجلوف نزكؿ العذاب  حذرانكم : مبعىن .هبذا اليـو بعد فوات األكاف إلٲباهنم ستفها

كمن  ألنفسكم كىكذا األٞبق إذا أمن العقاب أساء األدب ! ٙبتاطوا كٓب فسخرًب العاقبة سوء من
 .فيو ا٢بمى )ا٣بطر( يوش  أف يقع حوؿ سار
  ﴾هََِْ ٍََُِِِّّٖ ظٌََُِٔخ ًٌُهٌُخ ػٍََخذَ خُْىًُِِْ ىََْ ظُفًََّْْٕ بَِّٙ زَِٔد ًُنْعُْْ ظٌَِْٕسٌَُٕ ؼَُّْ﴿ - ٕ٘

ٍب يقاؿ يـو القيامة للذين ظلموا أنفسهم كظلموا غّبىم ذكقوا العذاب ا٣بالد الدائم الذم ال زكاؿ 
اب ِبلذائق كىو الذم يستذكؽ الطعم كإ٭با شبهوا العذ )ُذوُقوا(نقضاء الو كال فناء كال ٚبفيف كال 

ُتْم َتْمِسُبوَف(ِبلفم كىنا يستذكؽ العذاب ِب٢بس ألنو أشدُّ أ٤بان !  سيشملكم  )َىْ  َُتَْزْوَف ِإالَّ مبَا ُكنػْ
ٍنًب ،  ًر الذ  العذاب ٗبا قٌدمت أيديكم كبقدر ما كسبتم من السيئات ، فتكوف اٍلعيقيويبىةي عىلىى قىدى

ًر ا١ٍبًنىاٍيىةً كاٍلقىصىٍاصي عىلى   .ى قىدى
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 ﴾ًََّْٕعَنْسِحٌَُٗيَ ؤَلَنٌّ ىٌَُ هَُْ بُِ ًَََزِِّ بَِّٗوُ َُمَنٌّ ًََٓد ؤَْٗعُْْ زُِٔؼْفَِِّّٖ﴿ -ٖ٘
: أم كيستخربكن  اي دمحم أحق ما تعدان بو من حشر كنشر بعد ا٤بوت كا٤بعاد  َوَيْستَػْنِبُئوَنكَ 

أحقٌّ ما جئت بو من القرآف كالنبوة )َأَحقٌّ ُىَو( ب ؟ كالقيامة كا٢بساب كالكتاب كالثواب كالعقا
قل نػىعىٍم كحق هللا إنو ٢بق البد أف يكوف كال  )ُقْ  ِإي َوَرّبِّ ِإنَُّو َلَقٌّ(كالشريعة السهلة السمحة ؟ 

تم كما أنتم ٖبارجْب عن قدرة هللا ، يقاؿ أعجزه األمر : فاتو ، لس )َوَما أَنْػُتْم مبُْعِجزِيَن(ش  فيو 
ِإفَّ َعَذاَب ﴿بفائتْب هللا سبحانو هبرب أك إمتناع بل أنتم ُب قبضتو كٙبت قهره كسلطانو كقولو 

 .ٖ-ٕالطور/﴾ رَبَِّك َلَواِقٌع ، َما َلُو ِمْن َداِرعٍ 
 ﴾ََؤًَْخ خُْؼٍََخذَ ًَه١َُِِ زَْْنَيُْْ زِدُْو٣ِِْٕ ًَىُْْ ٙ ُّظًٌٌََََُُِْْٕٔ ؤََّٕ ٌَُُِِّ َٗلٍْٓ ظَََِٔطْ َٓد كِِ خََِْٕٞ ٙكْعًََضْ زِوِ ًَؤًََُُّٔخ خُنًََّخَٓصَ ََُّٔد ﴿ - ٗ٘

كلو أف لكل نفسو كافرة ظلمت نفسها كغّبىا لو أف ٥با ما ُب الدنيا ٝبيعان من خزائنها كأموا٥با 
لدفعتو فدية ٥با عن ذل  العذاب الذم تعانيو ، كلكن  )الرْػَتَدْت ِبِو(كأنواع ا٤بل  كصنوؼ النعم 

الظا٤بْب هبتوا حْب رأكا ما ٓب يكونوا ٰبتسبوف من ىوؿ العذاب كشٌدتو الذم عند رؤيتو تنخلع 
﴿رَػَلْن يُػْقَبَ  ِمْن َأَحِدِىْم ِمْ ُء اأَلْرِض القلوب كٚبرس األلسنة ، كلكن ىيهات أف ييقبل كقولو 

ُب ندـ كأسف كحسرة شديدة ، ٍب أخرب هللا عن حا٥بم أهنم  ُٗآؿ عمراف/َذَىبًا َوَلْو ارْػَتَدى ِبِو﴾ 
: أخفوا ، ندموا حيث ال ينفع الندـ سواء أسركه َأَسر وا  )َوَأَسر وا النََّداَمَة َلمَّا رََأْوا اْلَعَذاَب(

، ٔٓالزمر/﴾ َأْف تَػُقوَؿ نَػْفٌس ََي َحْسَراَت َعَلى َما رَػرَّْطُت ٓت َجْنِب اّللَِّ ﴿)كتموه( أك أعلنوه كقولو 
ٍامىةي يػىٍوـً اٍلًقيىٍامىًة(: )عن النيب )ص( ٍامىًة نىدى كأخفوا الندامة الشديدة ٤با عاينوا  ُُٓ/ٕٕالبحارشىرُّ الن دى

نَػُهْم العذاب كخوؼ الشماتة كالتعيّب من األعداء كا٢بزف من األصدقاء كا٤بقربْب  )َوُقِضَي بَػيػْ
ُب جزائهم كحساهبم كال  ()َوُىْم ال يُْظَلُموفَ كقيضي بْب ا٣ببلئق على أساس العدؿ  اِبْلِقْسِط(

َويَػْوـَ يَػَعض  ﴿يعاقبوف إاٌل بذنوهبم كبقدر ما يستحقوف ، كيكوف ا١بزاء من نفس العمل كقولو 
ْذ  َتِِن ََلْ َأَّتَِّ َتِِن اَّتََّْذُت َمَع الرَُّسوِؿ َسِبيبًل ، ََي َويْػَلِِت لَيػْ ﴾ ُربلاً َخِليبلً الظَّاَلُ َعَلى َيَدْيِو يَػُقوُؿ ََي لَيػْ

لىوي ًمٍن ٨بىٍرىًجوً ) عن اإلماـ الصادؽ )ع(: .ِٖ-ِٕالفرقاف/ قػىٍبلى أىٍف  ،ًقٍف ًعٍندى كيلًٌ أىٍمرو حىٌب  تػىٍعًرؼى مىٍدخى
ـٍ    ِّٖ/ٖٕٕبار األنوار (تػىقىعى ًفٍيًو فػىتػىٍندى

 ﴾ًٌَََُِّٖ ؤًَْؽََُىُْْ ٙ َّؼٌََُِْٕٔؤَٙ بَِّٕ َُِِّوِ َٓد كِِ خٌَََُّٕٔخضِ ًَخََِْٕٞ ؤَٙ بَِّٕ ًَػًَْ خَُِّوِ لَنٌّ ﴿ - ٘٘
كلمة تنبيو للسامع ، أم إنتبهوا ٤با أقولو لكم فإف  مل  كل ما ُب السموات كاألرض   )َأال(

كخالقهما كمدبٌر أمرٮبا كمقٌدر نظامهما أحسن تقدير كال شيء فيها ألحدو سواه كال يؤثر عليو 
كعد هللا حق ُب كٌل ما كعد ال مرد لو كىو حاصل كال ٲبازجو إٌف  )َأال ِإفَّ َوْعَد اّللَِّ َحقٌّ(أحد 

﴿َوَعَد اّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُمْم ، كقولو  ُّالرعد/﴿ِإفَّ اّللََّ ال ُ٘مِْلُف اْلِميَعاَد﴾ ِبطل كال ش  فيو 
ستخبلؼ اق كعد ، فبلبد أف يتحق ٓٓالنور/َوَعِمُلوا الصَّاِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنػَُّهم ٓت اأَلْرِض﴾ 



 / اجلزء الادي عشر ٜٓٔ/ ممية / عدد آَيهتا  ٓٔ/ سورة يونس  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    201
 

كلكن أكثر  )َوَلِمنَّ َأْكثَػَرُىْم ال يَػْعَلُموَف(،  ٕٖالنساء/﴿َوَمْن َأْصَدُؽ ِمْن اّللَِّ َحِديثًا﴾ ا٤بؤمنْب 
الٌناس لقصور عقو٥بم كعلومهم كإستيبلء الغفلة عليهم ال يعلموف ىذه ا٢بقيقة عن هللا تعأب كال عن 

إٌف أكثر الذين يعلموف كيؤمنوف بتل  الساعة ال يعملوف قدرتو كحكمتو فتتفرؽ هبم السبل، كأيضان 
كال يستقيموف ، كاصلة إٌف الٌذين يؤمنوف كيعلموف كيعملوف كيصدقوف كيستقيموف غاية ُب القٌلة  

 .ِْص/﴾ َوَقِليٌ  َما ُىمْ ﴿كقولو 
 ﴾ىٌَُ ُّمِِْ ًَُِّْٔطُ ًَبَُِْْوِ ظُُْـَؼٌَُٕ﴿ - ٙ٘

٤بوت كا٢بياة ماٌداين كمعنواين ، ففي ا٥بداية حياة معنوية كُب الضبلؿ إف هللا تعأب ىو كحده خالق ا
موته بطيء ، كىو الذم يهب ا٢بياة كىو الذم يسَبدىا ال يتعذر عليو فعل ما أراد من اإلحياء 
كاإلماتة ٍب إليو ترجعوف للحشر كا٢بساب كا١بزاء على أعمالكم كإذا كعد أ٪بز كعده بكٌل أتكيد، 

على أنو ال يقدر على ا٢بياة إاٌل هللا سبحانو ألنو تعأب ٛبٌدح بكونو قادران على  ةوٓت اآلية دالل
 اإلحياء كاإلماتة.

 ﴾نِنيََّد ؤَُّّيَد خُنَّدُْ هًَْ ـَدءَظٌُْْْ ٌَْٓػِظَصٌ ِْٖٓ ََزٌُِّْْ ًَِ٘لَدءٌ َُِٔد كِِ خًًَُُُِّٝ ًَىًًٍُ ًَََلَْٔصٌ ُُِِْٔآِْ﴿ - ٚ٘
ا٤بوعظة كالشفاء كا٥بدل كالٌرٞبة ىي أكصاؼ القرآف الكرٙب الدستور اإل٥بي ىذه األكصاؼ األربعة 
: خطاب لكل الناس ُب العآب قد جاءكم ىذا القرآف العظيم الذم املعىن  .ا١بامع للبشرية ٝبيعان 
: ا٢بسنة ِبلَبغيب كالَبىيب أبساليب علمية ٧بركة للمشاعر املوعظة  )ِمْن رَبُِّمْم(ىو موعظة لكم 

من خالقكم كدستور )َمْوِعَظٌة( ٥با القلب فيبعثو على فعل ا٣بّب كترؾ الشٌر ككٌل سوء ، يرؽ 
)َوِشَفاٌء ِلَما ٓت  ٢بياتكم كىداية ُب طريقكم كمنهج حضارم لسعادتكم كليس كتاِبن مفَبل

٘بلب من األمراض ا٤بعنوية ا٣ببيثة كمن الصفات السلبية كالعادات ا٣باطئة السيئة الٍب  الص ُدوِر(
إٔب اإلنساف الشقاء كٙبرمو خّب الدنيا كاآلخرة كا١بهل كالش  كسوء ا٣بلق كالنفاؽ كاألىواء 

الشفاء ٗبعناه العاـ ذك الداللة الواسعة الٍب هتٌذب )ِشَفاٌء ِلَما ٓت الص ُدوِر( كا٣برافة كا٢بقد كا٢بسد 
 ا١بسم ا٤بعلوؿ ، يدبُّ ُب النفوس كا٤بشاعر كالضمائر ، شفاء يدبُّ ُب القلوب دبيب الشفاء ُب

ستقباؿ ا٢بسٌية كالفطرية كالشعورية ، فتتفٌتح كتتلٌقى القلوب بتوجيهاتو ا٤بؤثرة الٍب توقظ أجهزة اال
َونُػنَػزُِّؿ ِمْن ﴿كتستجيب ، فتسكب الطمأنينة ُب القلوب فيغلب عليها ا٣بّب كحسن السلوؾ كقولو 

، كإٌف ٨باطر األمراض الٌركحية )الٌنفسية( أشدُّ  ِٖاإلسراء/﴾ ُمْؤِمِنيَ اْلُقْرآِف َما ُىَو ِشَفاٌء َوَرْْحٌَة ِللْ 
رَِإنػََّها ال تَػْعَمى األَْبَصاُر َوَلِمْن تَػْعَمى اْلُقُلوُب الَِِّت ٓت ﴿فتكان من أمراض ا١بسم ا٤بادية كقولو 

اآلية بكى بكاءن  : )كاف رسوؿ هللا )ص( إذا قرأ ىذه عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ْٔا٢بج/﴾ الص ُدورِ 
: )فىاٍستىٍشفيوهي ًمٍن أىٍدكىاًئكيٍم )أمراضكم( كى ًاٍستىًعينيوا ًبًو عىلىى ٙٚٔاْلطبة ٓت هنج الببلغة شديدان( ، ك

) اًء كى ىيوى اىٍلكيٍفري كى اىلنًٌفىاؽي كى اىٍلغىيُّ كى اىلض بلىؿي  )َوُىًدى( . إْب.كىأٍلًئكيٍم ، فىًإف  ًفيًو ًشفىاءن ًمٍن أىٍكربىً اىلد 
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ِإفَّ ﴿يدلكم القرآف على ا٤بعارؼ ا٢بقة كاألخبلؽ الرفيعة كاألعماؿ الصا٢بة كالتقول ا٤بنقذة كقولو 
، كيرفعكم درجة درجة حٌب يصل بكم منازؿ ا٤بقربْب ٗاإلسراء/﴾ َىَذا اْلُقْرآَف يَػْهِدي ِللَِِّت ِىَي َأقْػَوـُ 

٧باـر هللا ، الطيبْب الذين ٰببوف ا٣بّب للناس كيعملوف  خاصة ا٤بتورعْب عن )َوَرْْحٌَة ِلْلُمْؤِمِنَي(
اإلٲبانية ، فينزلكم  االستقامةفتقدكه من الصٌحة الٌركحية ك االصا٢بات لوجو هللا ، كييعيد القرآف ما 
 :رائدة .ٓٓالقمر/﴿ٓت َمْقَعِد ِصْدٍؽ ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر﴾ هللا برٞبتو دار الكرامة مع عباده ا٤بقربْب 

فمن رفض القرآف فقد رفض مبادئو الٍب ىي ا٤بوعظة كالشفاء كا٥بدل كالرٞبة ك )مىٍن ال تػىنػٍفىعيوي  -ٔ
اٍيىةي تىضيرُّهي الض بللىةي( ،  : )تػىعىل ميوا اىٍلقيٍرآفى فىًإن وي رىبًيعي اىٍلقيليوًب كى ًاٍستىٍشفيوا بًنيورًًه فىًإن وي عن اإلماـ علي )ع(ا٥بًٍدى

 -ٕ .من أمراض الوساكس الشيطانية كمشتبهات األمور َِٗ/ٕٕالبحار ا ُب اىلصُّديكًر(ًشفىاءه ًلمى 
)فلىٍيسى الزٍُّىدي أىٍف الى  عن النيب )ص(:، اإلسبلـ ال ٰبقر زخارؼ الٌدنيا ليهجرىا الٌناس كيزىد فيها

ًٍلكى ى شىٍيءه(  ئىان كىلىًكن  الزٍُّىدى أىٍف الى ٲبى يػٍ ًٍل ى شى إاٌل هللا تعأب مال  ا٤بل  كقولو  ِِٗ/ٗميزاف ا٢بكمةٛبى
ـَ زِيَنَة اّللَِّ الَِِّت َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمْن الرِّْزِؽ ُقْ  ِىَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ٓت ﴿  اْلََياِة ُقْ  َمْن َحرَّ

نْػَيا َخاِلَصًة يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ  تاع الٌدنيا ، كاإلٲباف عندىم ، آفاؽ ا٤بؤمنْب أ٠بى من م ِّاألعراؼ/﴾ الد 
 .على منهج هللا االستقامةىو الٌنعمة ، كالواقع الذم يريدكنو ىو 

 ﴾هَُْ زِل١ََِْ خَُِّوِ ًَزَُِلَْٔعِوِ كَسٍَُِِيَ كََِْْلَُْلٌُخ ىٌَُ وٌَُْْ َِّٓٔد َّفَْٔؼٌَُٕ﴿ - ٛ٘
فرحوا ِبلقرآف الكرٙب افرحتم ف قل ٥بؤالء الفرحْب بزخارؼ الدنيا ا٤بعتٌدين هبا ا١بامعْب ٥با ، إذا

كاإلسبلـ العظيم كِبلٌرسوؿ ا٤بصطفى األسوة ا٢بسنة فإنكم ٙبصلوف هبا نعيمان مقيمان كىداية عظيمة 
كُب اآلخرة منازؿ الكرامة كالٌنجاة من الٌنار كمن كٌل بلٌية ، فبذل  فليفرحوا  الستقامةُب الدنيا ِب

ٌر ِمَّا َٖمَْمُعوَف( . إْب ككل خّب الدنيا متاع قليل مؤٌقت .اؿ كالعقار كالذىب كالفضةمن ا٤ب )ُىَو َخيػْ
ٓت غرر ٧باسب عليو كلكن فضل هللا ِبإلٲباف كالعلم كرٞبتو ِبلقرآف كالعمل ىو خّب ٩با ٯبمعوف ، 

نٍػيىٍا تيٍدرًكيوينىوي ، كىالى ٰبىٍزينيكيمي الٍ المم ًثيػٍري ًمنى اآلًخرىًة ٙبيٍرىميوينىوي!(: )مىٍا ًبكيٍم تػىٍفرىحيويفى ًِبٍليىًسٍّبً ًمنى الدُّ  .كى
 ﴾ؤَّْ ػَََِ خَُِّوِ ظَلْعًََُُٕ هَُْ ؤَََؤَّْعُْْ َٓد ؤٍَََّْٗ خَُِّوُ ٌَُُْْ ِْٖٓ َِِْمٍ كَفَؼَِْعُْْ ِٓنْوُ لََُخٓدً ًَلًَٚٙ هَُْ ؤَخَُِّوُ ؤٌََِٕ ٌَُُْْ﴿ - ٜ٘

لقو هللا لكم من الرزؽ ا٢ببلؿ الطيب ٝبيعو أم أخربك٘ب أيها ا٤بشركوف عما خ )ُقْ  َأرَأَيْػُتْم(
فحٌرمتم بعضو كحللتم بعضو أبىوائكم كمن دكف إذف من هللا لكم،  )َرَجَعْلُتْم ِمْنُو َحَرامًا َوَحبلاًل(

كالبحّبة كالسائبة ُب ا١باىلية من ا٢بيواانت أم أنكم شرعتم ألنفسكم ا٢ببلؿ كا٢براـ ك٘باكزًب 
، ألٌنكم شٌرعتم كحكمتم  ُالطبلؽ/َعدَّ ُحُدوَد اّللَِّ رَػَقْد ظََلَم نَػْفَسُو﴾ ﴿َوَمْن يَػتػَ بذل  حدكد هللا 
ـْ َعَلى اّللَِّ تَػْفتَػُروَف(ككأٌنكم أرِبب  قل ٥بم أخربك٘ب : أحىصىلى إذفه من هللا  )ُقْ  أَاّللَُّ َأِذَف َلُمْم َأ

كهبتاف على هللا تعأب ،  اءافَب لكم ِبلتحليل كالتحرٙب ، فأنتم فيو ٩بتثلوف ألمره أـ ىو ٦برد 
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، كىناؾ ُب عصران ا٢باضر من ٰبلل ما حرمو هللا ، فهم أسوأ حاالن من أىل لئلنكار االستفهاـك 
يِن َما َلَْ أيََْذْف ِبِو اّللَُّ ﴿ا١باىلية كقولو  ـْ َْلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َْلُْم ِمْن الدِّ وعن النيب ،  ُِالشورل/﴾ َأ

ٍستػىٍفًت نػىٍفسى ى كىًإٍف اً : ) وعنو )ص(،  ُِّ/ِالبحار لىى اٍلفىتػٍوىل أىٍجرىؤيكيٍم عىلىى الن اًر(: )أىٍجرىؤيكيٍم عى )ص(
 .ِّّٗٗكنز العماؿ خرب  أىفٍػتىاؾى اٍلميٍفتيوفى(

 ﴾ََِ خُنَّدِْ ًٌَََُِّٖ ؤًَْؽََُىُْْ ٙ ًًٌََََُُُّْٕٙٓد ظَُّٖ خٍََُِّّٖ َّلْعًََُُٕ ػَََِ خَُِّوِ خٌٍَُِْذَ ٌََّّْ خُْوَِْدَٓصِ بَِّٕ خَُِّوَ ًٍَُُ ك١ٍََْ ػَ﴿ - ٓٙ
قل ٥بؤالء ا٤بشركْب أم شيء ظنهم ُب ذل  اليـو الذم ٘بزم فيو كل نفس ما عملت ؟ أيظنوف 

الكذب  افَباءكيتصٌوركف الذين ٰبللوف كٰبرموف من تلقائهم أٌف هللا يَبكهم ببل عقاب على جرٲبة 
 )ِإفَّ اّللََّ َلُذو َرْضٍ  َعَلى النَّاِس(كىو كعيد شديد للمفَبين  على هللا ، كبل بل سيصليهم سعّبان 

﴿َوَما ِبُمْم ِمْن نِْعَمٍة لذك إنعاـ عظيم على العباد ٝبيعهم حيث رٞبهم بكل شيء كأمهلهم كثّبان 
 ﴾ ال  ْم ال َيْشُمُروَف()َوَلِمنَّ َأْكثَػَرىُ ،  ّٔالزمر/﴾ أََلْيَس اّللَُّ ِبَماٍؼ َعْبَدهُ ﴿،  ّٓالنحل/َرِمْن اّللَِّ

يشكركف ىذه النعم كال ٰبمدكف ا٤بنعم كال يعملوف بتوجيو العقل بل ٯبحدكف كيسيؤكف كما يسيؤكف 
 .ّٖا٤بدثر/﴾ ُك   نَػْفٍس مبَا َكَسَبْت َرِىيَنةٌ ﴿إالٌ ألنفسهم 

ػٍَََٔ بًَُِّٙنَّدػٌََُِْْْْ ُ٘يٌُيخًبٌِْ ظُل١ٌَُِْٕ كِْوِ ًََٓدَّؼُّْذُ ػَْٖ ََزِّيَ ِْٖٓ  ًََٓدظٌٌَُُٕ كِِ َ٘إٍْٕ ًََٓدظَعٌُِْخ ِٓنْوُ ِْٖٓ هُُْإٍٓ ًَٙظَؼٌََُِْٕٔ ِْٖٓ﴿-ٔٙ

 ﴾ِٓؽْوَدٍِ ٌَََّشٍ كِِ خََِْٕٞ ًَٙ كِِ خََُّٕٔدءِ ًَٙ ؤَْٜـََُ ِْٖٓ ٌَُِيَ ًَٙ ؤًَْسََُ بَِّٙ كِِ ًِعَدذٍ ُٓسِنيٍ
: ا٣بطاب للرسوؿ )ص( مىا تىكيوفي اي دمحم مشغوالن  املعىنإنٌو مبُب دقيق كتعبّب عن حقيقة عميقة 

من شؤكف ا٢بياة ا٣باصة أك العاٌمة ، ُب أمر من األمور ا٤بهمة كال عمل من األعماؿ ٩با  )ٓت َشْأٍف(
ُلوا ِمْنُو ِمْن قُػْرآٍف(تعاِب هبا شؤكف األمة بدعوهتا إٔب هللا تعأب  كما تقرأ من أجل ذل   )َوَما تَػتػْ

كال تعملوف من عمل من خّب أك شر كا٣بطاب  )َوال تَػْعَمُلوَف ِمْن َعَمٍ (من القرآف  الشأف شيئان 
)ِإالَّ ُكنَّا َعَلْيُمْم ُشُهودًا ِإْذ تُِفيُضوَف ِريِو( ىنا لؤلمة اإلنسانية على ِشو٥با ُب شؤكهنا العامة 

شاىدين رقباء ٫بصي  : ٚبوضوف كٛبضوف فيو مشغولْب بو مسرعْب فيو ، إاٌل كٌناتُِفيُضوَف ِريوِ 
عليكم أعمالكم ِبلصورة كالصوت كالنٌية كُب كٌل صغّبة ككبّبة فتكوف بعلم هللا كللداللة على قربو 

 )َوَما يَػْعُزُب َعْن رَبَِّك(ىتماـ من الٌناس كرعايتو ٥بم كرقابتو إليهم ، حْب تندفعوف كٚبوضوف فيها ِب
يسٌبح ا٣بياؿ ُب  ثْػَقاِؿ َذرٍَّة ٓت اأَلْرِض َوال ٓت السََّماِء()ِمْن مِ كما يغيب كال يبعد كال ٱبفى على هللا 

تصٌوره ٤بثقاؿ ذرة من كزف ىباءة من الغبار الدقيق ُب الوجود السفلي كالعلوم كُب سائر الكائنات 
كنو من كال شيء أصغر من الذرة ٩با تبصر  )َوال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوال َأْكبَػَر ِإالَّ ٓت ِكَتاٍب ُمِبٍي(

 )ٓت ِكَتاٍب ُمِبٍي(دقائق الكوف كخفاايه كال أكرب من ذل  إاٌل كىو معلـو ك٧بصيًٌ عنده سبحانو 
عظيم الشأف كىو اللوح افوظ كىو كتاب تكتب فيو مقادير ا٤بوجودات كلها ، كماالن للنظاـ 

ا ِمْن َغائَِبٍة ٓت السََّماِء َواأَلْرِض ﴿َومَ العاـ ، كيكوف ا١بٍىزىٍاءي ًمٍن ًجٍنًس اٍلعىمىٍل كُب معُب ذل  قولو 
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: )أىٍف تػىٍعبيدى هللاى كىأىن  ى تػىرىاٍهي فىًإٍف ٓبٍى تىكيٍن تػىرىاٍهي فػىهيوى  عن النيب )ص(،  ٕٓالنمل/ِإالَّ ٓت ِكَتاٍب ُمِبٍي﴾ 
) على أف ٝبيع كىو األمر ا٤بهم داللة  )ٓت َشْأٍف(: كُب التعبّب رائدة .َِٓٓكنز العماؿ خرب  يػىرىٍاؾى

أمور النيب )ص( كانت عظيمة حٌب ما كاف منها ٦برل العادات ألنو كاف فيها قدكة صا٢بة ، 
ندفاع بقوة كبكثرة كبرغبة دليل على أف ما يفيض كُب التعبّب ِبإلفاضة كىو اال )تُِفيُضوَف ِريِو(

طبلعو اعن مراقبة ربو ك اإلنساف من أعمالو كأقوالو مهتمان بو مندفعان فيو ، كىذا جدير أال ييغفل 
الداؿ على ا٣بفاء كالبعد دليل على أف ما شأنو  )يَػْعُزُب(كالتعبّب بػ  )َوَما يَػْعُزُب(عليو كقربو منو ، 

﴿َأَلَْ تَػْعَلْم َأفَّ اّللََّ أف يغيب كيبعد عن اإلنساف كٱبفى أمره عليو لكنو ال يغيب عن علم هللا كقولو 
تعِب  اآلية،  َٕا٢بج/اأَلْرِض ِإفَّ َذِلَك ٓت ِكَتاٍب ِإفَّ َذِلَك َعَلى اّللَِّ َيِسٌُي﴾ يَػْعَلُم َما ٓت السََّماِء وَ 

﴿َوال َتُمْن ِمْن اْلَغاِرِلَي﴾ ِشوؿ العلم كِشوؿ الرعاية كِشوؿ الرقابة ، كالقرآف يؤكد عدـ الغفلة 
، َِٓاألعراؼ/ ٍاًد ا٢بًٍٍس( فإهنا اٍلغىٍفلىةي  كا ري ذى )احً  مم:ٓت غرر ال، فىبلى تػىٍغفيٍل فػىلىٍيسى ٗبىٍغفيوؿو عىٍن ى ًمٍن فىسى

كىاٍـً الذًٌٍكًر تػىٍنجىٍابي )تنكشف( اٍلغىٍفلىةي(ٓت غرر المم  .: )ًبدى
 ﴾خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ًًََدٌُٗخ َّعَّوٌَُٕؤَٙ بَِّٕ ؤًََُِْْدءَ خَُِّوِ ٙ وٌَْفٌ ػََِْْيِْْ ًَٙ ىُْْ َّمٌََُّْٕٗ ، ﴿ ٖٙ - ٕٙ
ٚبذ هللا كليان كانصران انتبهوا أيٌها الٌناس كإعلموا أٌف أحباب هللا كا٤بقرٌبْب إليو ، من اللتنبيو أم  ()َأال

كىاداين كمعينان كعمل صا٢بان ال خوؼ عليو ُب اآلخرة من عذاب هللا كال ٰبزف على ما فاتو ُب 
لكرامة الذين ٯبعلوف كالءىم ككفاءىم : الذين يتولوف هللا ِبلطٌاعة كيتوالىم ِب َأْولَِياَء اّللَِّ  .الدنيا
تباعهم كإخبلصهم  كحده فهم أكلياء هللا ، كهللا سبحانو كليهم ككفيلهم كمعينهم، انتماءىم ك اك 

تقاء ٧بارمو كالتوكل عليو كالرجاء فيو اكال تتحقق الوالية ا٣بالصة  إاٌل اإلحساس ٗبراقبتو كالثقة بو ك 
ال خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم ٩بٌا )ال َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوال ُىْم َٗمَْزنُوَف( سواه  كا٣بوؼ منو كقطع كل رغبة فيما

من شيءو ينٌغص عليهم حاضرىم ! كذل  ىو الذم  يكوف ُب مستقبل أمرىم ، كىال ىيٍم ٰبىٍزىنيوفى 
 .ٰبقق )التقول( كقد بٌْب تعأب ىؤالء األكلياء

تقي النار خوفان من ا: من الوقاية كما  والتقوىتقى هللا كقاه( )كمن إ وََكانُوا يَػتػَُّقوَف( )الَِّذيَن آَمُنوا
اإلحراؽ كذل  أتقي هللا ىيبة ٤بقامو فأتورع عن ٧بارمو كالتمس  بنهجو ُب ٝبيع األحواؿ ، فهؤالء 
األكلياء ىم الذين تعلقوا ِب كداموا على الٌتقول كتوٌرعوا عن ٧بارمو ، فجذهبم هللا إليو كأنز٥بم 

، كقد دخل فعل كعمل َُّاألنبياء/﴾ ال َٗمُْزنُػُهْم اْلَفزَُع اأَلْكبَػرُ ﴿تو كرضوانو كقولو منازؿ رٞب
فكانت التقول متأصلة فيهم كعاشوا الٌتقول منذ القدـ   )وََكانُوا يَػتػَُّقوَف(التقول ُب حيز ا٤باضي 

ة ٯبيء بعضها كما حدث منهم اإلٲباف الصحيح من قبل ، فصار اإلٲباف أكالن ٍب التقول ٍب الوالي
إثر بعض على ىذا الَبتيب ا٤بتدرج فبل كالية بغّب التقول ، كال تقول إاٌل بعد اإلٲباف كال إٲباف 

خّبىم مأموؿ كشٌرىم مأموف كبذل  متكامل من دكف علم ، كال علم مؤثر من دكف عمل صاّب ، 
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(ستحقوا صفة ا ية فقاؿ : )قػىٍوـه أىٍخلىصيويٍا ً ُب عن اآل ُسئ  اإلماـ علي )ع(:  رائدة،  )َأْولَِياَء اّللَِّ
ا فػىعىرىفػيويا آجىا٥بىىا حىٍْبى  نٍػيىا حىٍْبى نىظىرى الن ٍاسي ًإٔبى ظىٍاًىرًىى غىر ٍت ا٣بٍىٍلقى ًعبىٍادىتًًو ، كىنىظىرىكيٍا ًإٔبى ِبىًٍطًن الدُّ

يػىتػٍريكيهيمٍ  ٌوٍاىيٍم ًبعىٍاًجًلهىا ، فػىتػىرىكيويا مىا عىًلميويا أىٍف سى ا مىٍا عىًلميويا أىن وي سىييًميػيتػيهيٍم(  سى هنج الببلغة ، كىأىمىاٍتػيويا مىنػٍهى
كأكلياء هللا زالت ا٢بجب عن قلوهبم فهم يركف هللا ببصائر قلوهبم ٕبيث ال ٯبد الش ُّ  ِّْحكم

: )ثىبلثي  النيب )ص(عن ،  ّْاألنفاؿ/﴾ ِإْف َأْولَِياُؤُه ِإالَّ اْلُمتػَُّقوفَ ﴿طريقان إٔب تل  القلوب اٌبة  
ٍفًتقىاري ًإلىٍيًو ُب كيلًٌ ًخصىاؿو ًمٍن ًصفىًة أىٍكلًيىاًء هللًا : الًثٌقىةي ًِبً ُب كيلًٌ شىيءو كىاٍلًغُبى ًبًو عىٍن كيلًٌ شىيءو كىاالً 

ان : )ًإف  هللاى أىٍخفىى كىلًي وي ُب ًعبىٍاًدًه فىبل تى  وعن اإلماـ علي )ع(، َِصَُّالبحارشىيءو(  ٍستىٍصًغرىٌف عىٍبدى
 .ِٕٓ/ٗٔالبحار ًمٍن عىًبٍيًد هللًا فػىريٗب ىا يىكيويفي كىلًي وي كىأىٍنتى ال تػىٍعلىٍم(

 ﴾َُيُْْ خُْسٍَُُْٙ كِِ خُْمََْدشِ خًَُُّْْٗد ًَكِِ خٓوَُِشِ ٙ ظَسًََِّْ ٌََُِِِٔدضِ خَُِّوِ ٌَُِيَ ىٌَُ خُْلٌَُِْ خُْؼَظُِْْ﴿ - ٗٙ
فجعل )َْلُْم اْلُبْشَرى(  –جعلنا هللا منهم  –يمة الٍب إمًب هللا هبا على أكليائو تل  ا٤بنن العظ

البشرل ااطة برضا هللا تتنزؿ عليهم ٗبا يكشف ٥بم مناز٥بم الرفيعة عند هللا كما سيلقوف ُب نعيم 
منها معنوية جناتو من كرامة كتكرٙب مستمرين ، كالبشرل الٍب يبشر هبا أكلياء هللا ُب الدنيا كثّبة 

كمنها مادية كظاىرة كِبطنة كحسية كغّب حسية كعاجلة كآجلة ، منها ذكرىم ا٢بسن بْب الناس 
طمئناف قلوهبم كسكينة نفوسهم اكحسن سّبهتم بينهم ، كمنها رضى هللا عنهم كرضاىم عنو كمنها 

اب األمل ُب ُب السراء كالضراء على السواء ، كىذه عبلمة على حسن عاقبتهم كال تغلق كٌل أبو 
كجوىهم ألهٌنم بتوٌكلهم على هللا فيكوف هللا حسبهم كمعينهم ككفيلهم ، كمنها حْب يشرفوف على 

: )ُب اٍلمىٍوًت رىٍاحىةي ٓت غرر المما٤بوت ، ٯبدكف ا٤بوت راحة ٥بم فهو ٙبفة كرٰبانة كغنيمة ككفارة ، 
ٍاًء( ،  ( ، كأما بشرايهتم ُب اآلخرة يـو تتلقاىم ا٤ببلئكة ٙبيٍفىةي اٍلميٍؤًمًن أفضل : )أيضاً و ريو السُّعىدى اٍلمىٍوتي

عىٍت كىالى خىطىرى  ٍا مىٍا الى عىٍْبه رىأىٍت كىالى أيذيفه ٠بًى عند خركجهم من القبور مهنئْب ِبلنجاة ، فلهم ًفيػٍهى
مبَا َكانُوا َجَزاًء  ﴿َربل تَػْعَلُم نَػْفٌس َما ُأْخِفَي َْلُْم ِمْن قُػرَِّة َأْعُيٍ عىلىى قػىٍلًب بىشىرو كقولو 

عن النيب ، ِْالزمر/﴿َْلُْم َما َيَشاُءوَف ِعْنَد َرِبِِّْم َذِلَك َجَزاُء اْلُمْحِسِنَي﴾ ، ُٕالسجدة/يَػْعَمُلوَف﴾
بىٍت النػُّبػيوىًة كىبىًقيىٍت اٍلميبىًشرىٍاًت( )ص(   .ُٕٕ/ُٔالبحاركىي الرؤاي الصا٢بة، : )ذىىى

ٍا اٍلميٍؤًمني لًنػىٍفًسًو أىٍك يػيرىل لىوي كىُب اآلًخرىًة  )َْلُْم اْلُبْشَرى(: وعنو )ص( نٍػيىٍا الرٍُّؤيىةي الص ٍا٢ًبىةي يػىرىٍاىى )ًىيى ُبٍ الدُّ
( ُُّ/ّالدر ا٤بنثورا١بٍىن ًة( خبلؼ لوعده كال تبديل لعهده كقولو اال  )ال تَػْبِديَ  ِلَمِلَماِت اّللَِّ
)َذِلَك ُىَو اْلَفْوُز ،  َُٕىود/﴾ ِإفَّ رَبََّك رَػعَّاٌؿ ِلَما يُرِيدُ ﴿،  ّٕحزاب/األ﴾ وََكاَف َأْمُر اّللَِّ َمْفُعوالً ﴿

 )َْلُْم اْلُبْشَرى(: رائدة  .ذل  ىو الفوز الذم ال فوز كراءه كالظفر ِب٤بقصود كفوؽ ا٤بأموؿ اْلَعِظيُم(
كبشرل مطلقة غّب ُب ا٢بياة الٌدنيا ، كبشرل عند ا٤بوت ، كبشرل ُب اآلخرة ، كبشرل ُب القيامة 
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٧بٌددة ، كبشرل للمفاجآة ا٤بخبآة، كبشرل الٌنفس الٍب تشعر ِبلغبطة كالسعادة إذا كانت على ثقة 
 .علمية من دينها كمعتقداهتا كإستقامة فكرىا كسلوكها

 ﴾ًَٙ َّمُّْْٗيَ هٌَُُْيُْْ بَِّٕ خُْؼَِّّشَ َُِِّوِ ـَِْٔؼدً ىٌَُ خَُِّْٕٔغُ خُْؼَُِِْْ﴿ - ٘ٙ
ستشعر ا٤ب  كال يزعج  اي دمحم تكذيبهم كقو٥بم لست نبيان مرسبلن كنعتوه ٗبا ىم بو أكٔب فال يؤ 

يعاً(النيب األٓب كا٢بزف من نفوسهم ا٤بريضة ، فإف هللا كحده ىو ا٤بعز ا٤بذؿ  )ِإفَّ  )ِإفَّ اْلِعزََّة ّلِلَِّ ْجَِ
ال ا٤باؿ كال ا١بماؿ كال ٢بسن ا٢باؿ كال إف القوة الكاملة كالغلبة الشاملة  كحده سبحانو  اْلِعزََّة(

للسلطة، بل  ٝبيعان كالرسوؿ كا٤بؤمنوف يستمدكهنا منو سبحانو، أم فا ىو انصرؾ كمانع  
تعأب كلُّ العزٌة فبل تعبأ كمعين  ، كهللا ا٤بنفرد ِبلعزة كٲبنحها أكلياءه كٲبنعها أعداءه، كإذا كاف  

: )كيلُّ عىزًٍيزو دىٍاًخله عن اإلماـ علي )ع(ٮبية ا٤بؤقتة الظاىرية الٍب ِبطنها الذلٌة، عتٌزكا بو من العزٌة الو اٗبا 
لًٍيله( (، اً : )مىًن ٓت غرر المم، ُّٓٙبف العقوؿ ص ٙبىٍتى اٍلقيٍدرىًة فىذى وعن اإلماـ ٍعتػىز  ًبغىٍّبً هللًا أىٍىلىكىوي الًعزُّ

السميع ألقوا٥بم العليم  )ُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم(، َُصٖٕالبحار له(: )اٍلعىزًيٍػزي ًبغىٍّبً هللًا ذىلًيٍ الصادؽ )ع(
ٍا أىف  األىٍمرىٍاضى عن اإلماـ الصادؽ )ع(، رائدة : )َوال َٗمُْزْنَك(  .أبعما٥بم ـي اٍلقيليويًب كىمى : )األىٍحزىٍافي أىٍسقىٍا

ٍاًف( ـي األىٍبدى ًل أيبٍػتيًليى ًِب٢ٍبيٍزًف(: )مىٍن عن اإلماـ علي )ع(، َِٖ/ٓٗالبحارأىٍسقىٍا  قىص رى ُبٍ اٍلعىمى
ٍا ىيوى فػىييٍشًغلى ى عىٍن اال ،: )الى تيٍشًعٍر قػىٍلبى ى ا٥ٍبىم  عىلىى مىٍا فىٍاتى ٓت غرر المم، ُُٗ/ُٖالبحار ٍاًد ًلمى ٍسًتٍعدى
)  .آتو
  ﴾غُ خٍََُِّّٖ ًَّْػٌَُٕ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ ًََُُ٘دءَ بِْٕ َّعَّسِؼٌَُٕ بَِّٙ خُظََّّٖ ًَبِْٕ ىُْْ بَِّٙ َّىٌَُُُْٜٕؤَٙ بَِّٕ َُِِّوِ َْٖٓ كِِ خٌَََُّٕٔخضِ ًََْٖٓ كِِ خََِْٕٞ ًََٓد َّعَّسِ﴿ -ٙٙ

كلُّ شيء ُب قبضة هللا عز كجل كا١بميع لو عبيدان كملكان كخلقان ، كمن كاف لو ىذا ا٤بل  فهو 
﴾ ﴿نتقاـ من أعدائو القادر على نصرة دينو كنبيو كاال )َوَما يَػتَِّبُع ،  ْآؿ عمراف/َواّللَُّ َعزِيٌز ُذو اْنِتَقاـٍ

آ٥بة )ُشرََكاَء( كما يتبع ىؤالء ا٤بشركوف الذين يعبدكف غّب هللا  الَِّذيَن َيْدُعوَف ِمْن ُدوِف اّللَِّ ُشرََكاَء(
ان كليس على ا٢بقيقة كليس  شري  بل يظنوف أهنا تشفع كتنفع كىي ال ٛبل  ٥بم ضران كال نفع

ًر عىٍقًلًو( ،  ٓت غرر الممعندىم حجة كال دليل كال برىاف على كبلمهم ،  )ِإْف : )ظىنُّ الر جيًل عىلىى قىدى
ِإفَّ الظَّنَّ ال يُػْغِِن ِمْن ﴿كما يتبعوف ُب عقائدىم ا٤بنحرفة إالٌ الظٌن كالٌش  كقولو  يَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ(

﴿َوَما تَػْهَوى األَنْػُفُس﴾ ، كيعيشوف األكىاـ كليسوا على يقْب ٩بٌا ىم فيو  ّٔيونس/﴾ اْلَقِّ َشْيئاً 
: ىو كٌل قوؿ أطلق عن ظن أك ٚبمْب أم يكذبوف اْلرص  )َوِإْف ُىْم ِإالَّ َ٘مُْرُصوَف(، ِّالنجم/

ٍاءى ٓت غرر الممكٰبدسوف كٱبمنوف كيظنوف األكىاـ على أهنا حقائق ،   ٮبىُّوي(كى : )مىٍن سىٍاءى ظىنُّوي سى
 ﴾ىٌَُ خٍَُُِّ ـَؼَََ ٌَُُْْ خَََُِّْْ ُِعٌَُْٕنٌُخ كِْوِ ًَخُنَّيَدََ ُٓسُِْٝخً بَِّٕ كِِ ٌَُِيَ َّٓدضٍ ُِوٌٍَّْ ََّْٕٔؼٌَُٕ﴿ - ٚٙ

يربط ا٤بنهج القرآ٘ب بْب ا٤بشاىد الكونية كا٢بقائق اإل٥بية كالسنن اإلنسانية لوجود عبلقة بينهم. 
هللا ايطة بكل شيء الدالة على أنو كاحد أحد فرد صمد ، أف جعل لكم  : من دالئل قدرةاملعىن
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أيها الناس كافة نعمة عامة على شكل ظاىرتْب كونيتْب شديدٌب اإلتصاؿ ٕبياهتم ، الليل للسكينة 
سَبخاء ألبدانكم تسَبٰبوف فيو من هنضات التعب كالنصب ُب طلب ا٤بعاش ، سواء كالراحة كاال

مضيئان تبصركف فيو األشياء لتهتدكا إٔب  )َوالنػََّهاَر ُمْبِصرًا(ة أـ جسمية أكانت سكينة ركحي
لعبلمات كدالئل على قدرة هللا الواحد  )ِإفَّ ٓت َذِلَك آلََيٍت ِلَقْوـٍ َيْسَمُعوَف(حوائجكم كمكاسبكم 

: )ًإف  الل ٍيلى لممٓت غرر القـو يسمعوف كيعتربكف ، ٠باع تدبٌر كتفٌكر أف  ا٤بل  كالتدبّب كالتقدير، 
ٍارى يػىٍعمىبلىًف ًفٍي ى فى  اٍ اً كىالنػ هى ٍا( ،ٍعمىٍل ًفٍيًهمى ٍاًف ًمٍن ى فىخيٍذ ًمنػٍهيمى أيىٍخيذى كعن النيب )ص( )اغتنم ٟبسان  كى

 ،كفراغ  قبل شغل  ،كغناؾ قبل فقرؾ ،كصحت  قبل سقم  ،شباب  قبل ىرم  قبل ٟبس
: ىذا التداخل بْب الليل رائدة َّْْٗالعماؿ خرب كنز( كحيات  قبل موت  ،كقوت  قبل ضعف 

كالنهار يكشف عن تداخل السنن الكونية مع السنن اإلنسانية لوجود عبلقة رئيسة بينهما ، فكما 
يتداخل الٌنور مع الضبلـ كذل  يتداخل التعب كالرٌاحة ، كالشٌدة كالٌرخاء كاألمل كالعمل كالٌدنيا 

﴿رَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا ، ِإفَّ كا٤برض كالعزٌة كالذلٌة كالعسر كاليسر  كاآلخرة كالٌركح كا١بسد كالصٌحة
 .ٔ-ٓالشرح/َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا﴾ 

زِيٍََخ ؤَظَوٌٌَُُُٕ ػَََِ خَُِّوِ َٓد ٙ  ٥َُِْٔدٍٕ هَدٌُُخ خظَّىٍََ خَُِّوُ ًًََُخً ُٔسْمَدَٗوُ ىٌَُ خُْـَنُِِّ َُوُ َٓد كِِ خٌَََُّٕٔخضِ ًََٓد كِِ خََِْٕٞ بِْٕ ػِنًًَُْْْ ِْٖٓ﴿ - ٛٙ

 ﴾ ظَؼٌََُِْٕٔ
بن هللا كا٤بسيح إبن هللا كقاؿ كٌفار مكة ا٤ببلئكة بنات انسب اليهود كالنصارل  كلدان فقالوا عزير 

هللا ، اي لو من جهل مركب كٞبق ينسبوف إٔب العلي األعلى عز كجل ما يتنزه عنو رىباف النصارل 
تنزٌه هللا كتقٌدس عما نسبوا إليو عٌما ال  )ُسْبَحانَُو ُىَو اْلَغِِن (دسوف ال يتزكجوف! كيزعموف أهنم مق

ايىٍ مىٍن ييٍستػىٍغُبى ًبًو كىالى ييٍستػىٍغُبى ستغناء ا٣بلق ٝبيعهم بو )ايليق بربوبيتو فإنو ا٤بستغِب عن ٝبيع ا٣بلق ك 
: )ٓبٍى  عن اإلماـ علي )ع(تقر إليو ، ( فهو الغِب ُب ذاتو كصفاتو عن كل شيء ، ككل شيء يفعىٍنوي 

)َلُو َما ٓت السََّمَواِت َوَما ٓت ، ٗٔ/ُّشرح النهج يىًلٍد فػىيىكيويفي مىٍوليويدىان كىٓبٍى يػيويلىٍد فػىيىًصيػٍري ٧بىٍديكيدىان(
)ِإْف ِعْندَُكْم ِمْن ا١بميع خلقهم هللا كملكهم كدبر أمرىم كقٌدر حياهتم كنٌظم شؤكهنم  اأَلْرِض(

: دليل قوم كبرىاف قاطع ، أم ليس عندكم من الدالئل ما يؤيد صحة ُسْلطَاف  ُسْلطَاٍف ِِبََذا(
عتقاداتكم ا٤بنحرفة، فبل دليل علمي بل الدليل على خبلفة ، إذف فهم الفقراء كهللا ىو الغِب ا

)أَتَػُقوُلوَف ،  ّٗمرٙب/﴾ ِن َعْبداً ِإْف ُك   َمْن ٓت السََّمَواِت َواأَلْرِض ِإالَّ آِت الرَّْحَْ ﴿ا٢بميد كقولو 
توبيخ ٥بم ، فالقوؿ من غّب علم يستقبحو العقل ُب كٌل أمر ، كال سيما  َعَلى اّللَِّ َما ال تَػْعَلُموَف(
إٔب أف كل قوؿ أك إعتقاد ال دليل علمي عليو  رائدة : ٓت اآلية داللة .فيما يرجع إٔب رب العزة

د األعمى ببل تدبر كال الدينية البد فيها دليل قاطع كأف التقليفهو جهالة كضبللة ، كأف العقائد 
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، كتبقى ْْالقلم/﴾ َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَػْعَلُموفَ ﴿ستدراج إٔب ا٣بسراف كقولو اتفٌكر ىو 
 .ا٢بقيقة ىي ا٢بقيقة ذات ا٢بجة كا٢باجة كإف جهلها الناس الضالوف فصاركا ضحٌية جهلهم

 ﴾خٍََُِّّٖ َّلْعًََُُٕ ػَََِ خَُِّوِ خٌٍَُِْذَ ٙ ُّلِِْمٌَُٕ هَُْ بَِّٕ﴿ - ٜٙ
ٌٚبذ كلدان أك شريكان أك شفيعان ال يفوزكف كال ينجحوف اقل اي دمحم إٌف الذين يكذبوف على هللا أبنٌو 
ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي( ،  ٓت غرر المم:كال يصلحوف بل أمامهم سوء العاقبة  : ٓت غرر المم)اٍلمى

)اٍلكىًذبي فىسىٍادي كيلًٌ شىٍيءو( الفبلح ا٢بقيقي ىو السّب بشكلو متوازو مع سنن هللا الصحيحة ال 
بشكل متعارض الذم ىو ٦بٌرد اإلنتاج الصناعي ا٤باٌدم مع ٙبٌطم القيم الٌركحية كخلق األزمات 

 .النفسية
 ﴾ٍِّوُيُْْ خُْؼٍََخذَ خًًََُِّّٙ زَِٔد ًَدٌُٗخ ٌَّْلًََُُُٕٓعَدعٌ كِِ خًَُُّْْٗد ؼَُّْ بَُِْْنَد َُْٓـِؼُيُْْ ؼَُّْ ُٗ﴿ - ٓٚ

متاع قليل ُب الدنيا ككل متاع الدنيا قليل مهما كثر ألنو زائل ك٧بدكد النفع ك٧باط ِب٥بم كالغم 
كا٤بنغصات ، فهذا ا٤بتاع يتمتعوف بو مدة حياهتم الٍب مهما طالت فهي قصّبة مقابل الٌنعيم ُب 

َنا َمْرِجُعُهْم( )ّتَّ حياة اآلخرة  معادىم كرجوعهم إلينا للجزاء كا٢بساب حٌب يكوف اإلنساف  ِإلَيػْ
ٍب ُب اآلخرة نذيقهم  )ّتَّ نُِذيُقُهْم اْلَعَذاَب الشَِّديَد مبَا َكانُوا َيْمُفُروَف(ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب 

: إف ا٤بنافع  تشُي اآلية -ٔ: رائدة  .العذاب ا٤بتناسب مع ذنوهبم فتكوف العقوبة على قدر ا١بناية
الدنيوية ا٤باٌدية كا٤بعنوية كإف كانت كثّبة فهي متاع قليل ِبلنسبة إٔب ما ُب ا١بٌنة من عجائب الٌنعيم 

ٍا( عن اإلماـ علي )ع(الٌدائم ،  بيكيٍم ًمنػٍهى ٍا ًلًقل ًة مىٍا يىٍصحى ثٍػرىةي مىٍا يػيٍعًجبيكيٍم ًفيػٍهى  : )فىبلى يػىغيرىن كيٍم كى
اٍلعىذىابى الش ًديدى ا٢بٌسي ككأهٌنم يستذكقونو أبلسنتهم كما  )نُِذيُقُهْم( -ٕ .ُُٖ/ّٕرالبحا

ستذكاؽ ، ألٌف االيستذكقوف الطعاـ كالشراب! كىذا التعبّب أبلغ من ا٤بشاىدة كأبلغ من الٌلمس
 عذاب حٌسي يشمل ٝبيع ا٤بشاعر بل يشمل كياف اإلنساف من داخلو كخارجو.

ََِ خَُِّوِ ظًٌَََِّْطُ ْْيِْْ َٗسَإَ ٌُٗقٍ بٌِْ هَدٍَ ُِوٌَِْٓوِ َّد هٌَِّْ بِْٕ ًَدَٕ ًَسَُُ ػٌََُِْْْْ َٓوَدِِٓ ًَظًٍَِْريُِ زِأَّدضِ خَُِّوِ كَؼًََخظَُْ ػََِ﴿ - ٔٚ

 ﴾ًَٙ ظُنْظًُُِِٕ كَإَـِْٔؼٌُخ ؤًََُُْْْٓ ًًَََُُ٘دءًَُْْ ؼَُّْ ٙ ٌَُّْٖ ؤًَُُُْْْٓ ػٌََُِْْْْ ؿَُّٔصً ؼَُّْ خه١ٌُْخ بََُِِّ
كٙبٌدث اي دمحم مع ا٤بشركْب خرب أخي  نوح ُب ٘بربتو الرسالية مع قومو ا٤بكذبْب على كثرهتم كقٌوهتم 

حْب قاؿ لقومو ا١باحدين اي قـو إف كاف كرب كثقل  )ِإْذ قَاَؿ ِلَقْوِمِو ََي قَػْوـِ ِإْف َكاَف َكبُػَر َعَلْيُمْم(
()َمَقاِمي َوَتذْ عظم كشٌق عليكم  أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ ََخِْسَي ﴿طوؿ إقامٍب بينكم  ِكُِيي ِِبََيِت اّللَِّ

، كٚبويفي إاٌيكم بعقوِبت هللا ٍب عزمتم على قتلي كطردم فأمرم إٔب هللا  ْْالعنكبوت/﴾ َعاماً 
َعَلى اّللَِّ  ﴿َوَمْن يَػتَػوَكَّ ْ عتمدت كبو كثقت فبل أِبٕب بكم اعلى هللا كحده  )رَػَعَلى اّللَِّ تَػوَكَّْلُت(

كنز   : )مىٍن سىر هي أىٍف يىكيويفى أىقٍػوىل الن ٍاًس فػىٍلًيتػىوىك ٍل عىلىى هللًا(عن النيب )ص(،  ّالطبلؽ/رَػُهَو َحْسُبُو﴾ 
ُعوا َأْمرَُكْم َوُشرََكاءَُكْم(، ٖٔٔٓالعماؿ خرب دعوا أعوانكم افأعزموا أمركم على رأم كاحد ك  )رََأْجِْ
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 : الكربة كضيق )ّتَّ ال َيُمْن َأْمرُُكْم َعَلْيُمْم ُغمًَّة( الُغمَّةما تريدكف ٤بكيدٌب  كالذين تعبدكف كدبركا
أم ال يكن أمركم ُب شأ٘ب مستوران كمغٌطى ، بل   .ىتداء لؤلمراألمر كىي السَب كاللبس كعدـ اال

اْقُضوا  )ّتَّ كونوا على بصّبة كاضحة كما عزمتم عليو مكشوؼ كإف كنتم أكثر عددان كأقول عٌدة 
ال تنتظركا كال تؤخرك٘ب ساعة كاحدة  )َوال تُػْنِظُروِف(نفذكا ما تريدكنو ُب أمرم اٍب  ِإَِلَّ َوال تُػْنِظُروِف(

 .كإ٭با خاطبهم بذل  إظهاران لعدـ ا٤بباالة بوعيدىم ، كثقة ِب بنصرتو كهللا ال ٱبلف ا٤بيعاد ِبلٌنصر
اف معو اإلٲباف ِب القوة الٍب تتصاغر أمامها القول : ماذا كاف مع نوح من قٌوة كعدة؟ كرائدة

 .كتتضاءؿ أمامها الكثرة
 ﴾نيَكَةِْٕ ظٌَََُّْْعُْْ كََٔد َٔإَُْعٌُُْْ ِْٖٓ ؤَـٍُْ بِْٕ ؤَـُُِْ بَِّٙ ػَََِ خَُِّوِ ًَؤُُِْٓضُ ؤَْٕ ؤًٌََُٕ ِْٖٓ خُُِِِْْٕٔٔ﴿ - ٕٚ

ذكؼ كتقديره فلن تضٌرك٘ب بشيء ، فليس فإف أعرضتم عن نصيحٍب كتذكّبم ، كجواب الشرط ٧ب
أل٘ب طلبت منكم أجران ، ماٌداين أك معنواين على تبليغ رسالٍب حٌٌب أتضٌرر من إعراضكم ، حٌب ٛبتنعوا 

اٍيىةي تىضيرُّهي الض بللىةي(  اٍيىةي ك)ال ًذٍم ال تػىنػٍفىعيوي ا٥بًٍدى َأْجِري )ِإْف بل إنكم ضالوف ضائعوف الى تىًلٍيقي ًبكيٍم ا٥بًٍدى
) كما أطلب جزاءن على تبليغ الرسالة إاٌل من هللا كما نصحتكم إاٌل لوجو هللا ال لغرض  ِإالَّ َعَلى اّللَِّ

من ا٤بستسلمْب ألمر هللا ٩بن أسلم كجهو   )َوأُِمْرُت َأْف َأُكوَف ِمْن اْلُمْسِلِمَي(من أغراض الدنيا 
انو مهما كانت الظركؼ صعبة كالتحدايت قاسية ، ا٤بستقيمْب على منهجو ا٤بنقادين ألكامره سبح

ستسبلـ ألمر هللا كلدينو االالتسليم ك كلُّ انبياء هللا )ع( جاءكا ِبإلسبلـ العاـ كىو   -ٔرائدة : 
،  ٕٔآؿ عمراف/﴾ َما َكاَف ِإبْػَراِىيُم يَػُهوِدَيًّ َوال َنْصَرانِّيًا َوَلِمْن َكاَف َحِنيفًا ُمْسِلماً ﴿كلرسالتو كقولو 

 -ٕ .كإسبلـ دمحم )ص( ىو اإلسبلـ ا٣باص ا٤بفص ل ا٣باًب ا١بامع لكٌل األدايف السماكية األساسية
ا٤ببلغوف لرسالة هللا ال أيخذكف األجر ا٤بادم أك ا٤بعنوم من الناس لقاء دعوهتم الرسالية كإ٭ٌبا أجرىم 

ال َيْسأَُلُمْم َأْجرًا َوُىْم  اتَِّبُعوا َمنْ ﴿كمعاشهم على بيت ا٤باؿ ال ِبإلحتياج إٔب الناس كقولو 
  .ُِيس/﴾ ُمْهَتُدوفَ 

نتائج التبليغ ليست بيد ا٤ببٌلغ كإ٭ٌبا كاجب ا٤ببٌلغ صحة تبليغو ككضوحو، كعلى ا٤برء أف يسعى  -ٖ
رِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئبّل َيُموَف ِللنَّاِس َعَلى ﴿ٗبقدار جهده كليس عليو أف يكوف موفقان كقولو  ُرُسبًل ُمَبشِّ

ٲبكن أف أيخذ ا٤ببٌلغ الرسإب ا٤بتخصص الكفؤ ىدية غّب  ُٓٔالنساء/﴾ ّللَِّ ُحجٌَّة بَػْعَد الر ُس ِ ا
معينة كغّب مشركطة للتكرٙب كالتٌدعيم ، كليس أجران على التبليغ كالتعليم حٌب ال يكوف التعليم ٘بارة 

جر ا٤بادم أىٌم من الٌتعليم شخصية مبتذلة ، أك ٘بارة ِبلٌدين فسيتأكل بعلمو ، كحٌب ال يصبح األ
ًر اٍلعىٍلًم تىكيويفي اٍلًعبىٍادىةي(،  نٍػيىا ًبعىمىًل اآلًخرىًة فػىلىٍيسى  عن النيب )ص(العاـ ، ألٌف )عىلىى قىدى : )مىٍن طىلىبى الدُّ

)  .ُٔصّٕالبحار لىوي ُب اآلًخرىًة ًمٍن نىًصيبو
 ﴾لُِْيِ ًَـَؼَِْنَدىُْْ وَٚجِقَ ًَؤَؿَُْهْنَد خٍََُِّّٖ ًٍََّزٌُخ زِأَّدظِنَد كَدْٗظُُْ ًَْْقَ ًَدَٕ ػَدهِسَصُ خُُْٔنٍَََِّْٖكٌٍَََّزٌُهُ كَنَفَّْْنَدهُ ًََْٖٓ َٓؼَوُ كِِ خُْ﴿ - ٖٚ
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السفينة ا٤بنقذة  )اْلُفْلِك(فأصركا على التكذيب لرسالة نوح فنجيناه كمن معو من ا٤بؤمنْب ُب 
خلفاء ٤بن ىلكوا ، جعلنا مع نوح من ا٤بؤمنْب سكاف األرض :  َخبلِئفَ  )َوَجَعْلَناُىْم َخبلِئَف(

لىفان ٩بن غرؽ كبدأت البشرية ِبلتكاثر من جديد بعد طوفاف نوح  بُوا ِِبََيتَِنا(كخى  )َوَأْغَرقْػَنا الَِّذيَن َكذَّ
 َذرِيَن()رَاْنظُْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمنْ كأهنينا عصر ا٤بكذبْب ِبلطوفاف كتطهرت األرض من رجسهم 

فأنظر أيها الرسوؿ بعْب بصّبت  كعقل  كيف كاف عاقبة ا٤بصرين على الضبلؿ ُب كل زماف 
ىيدىل كىالس اٍئًًر عىلىى غىٍّبً الط رًًيًق الص ًحٍيًح الى تىزًٍيديهي سيٍرعىةي الس ٍّبً ًإالٌ علم غىٍّبً ب العاملكمكاف ؟ ك)

ان عىٍن الص وىٍاًب( ٍافى ًعبػٍرىةن لًلن ٍاسً  ،ُْٓبةهنج الببلغة خطبػيٍعدى  .ك أىٍخسىري الن ٍاًس مىٍن كى
خ زِوِ ِْٖٓ هَسَُْ ًٍََُِيَ ٥َْٗسَغُ ػَََِ هٌُُِذِ ؼَُّْ زَؼَؽْنَد ِْٖٓ زَؼًِْهِ ًَُُٔٚ بََُِ هٌَِْٓيِْْ كَفَدءًُىُْْ زِدُْسَِّْنَدضِ كََٔد ًَدٌُٗخ ُُِْآِْنٌُخ زَِٔد ًٍََّزٌُ﴿ - ٗٚ

 ﴾خُُْٔؼْعًََِّٖ
)َرَجاُءوُىْم ٌٍب أرسلنا من بعد نوح رسبلن إٔب قومهم يعِب ىودان كصا٢بان كلوطان كإبراىيم كشعيبان 

بُوا ِبِو ِمْن قَػْبُ (ِبلدالالت كا٤بعجزات الباىرات  اِبْلبَػيَِّناِت( ما كانوا  )َرَما َكانُوا لِيُػْؤِمُنوا مبَا َكذَّ
ا٤بعجزات ككضوح كثّب من ا٢بقائق ، كٓب يتعظوا  ليصدقوا ٗبا جاءهتم بو الرسل حٌٌب بعد ٦بيء

ِب٤باضْب ليكونوا عربة للباقْب، ك٥بذا السبب نغلق قلوب ا٤بعتدين على حق أنفسهم كحقوؽ غّبىم 
ًل ى   )َكَذِلَك َنْطَبُع َعَلى قُػُلوِب اْلُمْعَتِديَن( أم ٬بتم عىلىى قػيليوًب ا٤بتجاكزين ا٢بد ُب  )َنْطَبُع(كىذى

ب كالعناد ُب كل قـو ، كالقلب الذم ٱبتم يكوف مغلقان ٨بتومان عليو أم يصبح قاسيان الكفر كالتكذي
﴾ َكبلَّ َبْ  رَاَف َعَلى قُػُلوِِبِْم َما َكانُوا َيْمِسُبوفَ ﴿لئيمان فيفٌضل الضبللة على ا٥بداية كقولو 

عن النيب )ص( م القلب عماه ، ، كخت ِٔاألحزاب/﴿َوَلْن َتََِد ِلُسنَِّة اّللَِّ تَػْبِديبًل﴾ ،  ُْا٤بطففْب/
: ٕبسب سٌنة هللا ُب كٌل جيل ُب أٌف القلب رائدة  .ُُْ/ٕٕالبحار اٍلعىمىى عىمىى اٍلقىٍلًب( ر  )شى 

ستقباؿ لنور الذم يغلقو صاحبو ينطبع على اإلغبلؽ كٯبمد كيتحٌجر فبل يعود صا٢بان للتلقي كاال
)الطّبع على القلوب(  .ىتداءبتداء من االامنعها هللا يغلق ىذه القلوب لي ا٢بق كا٥بداية ، ال أفٌ 

 )اْلُمْعَتِديَن(ٗبعُب عدـ قبو٥با شيئان جديدان غّب ما رسخ فيها ، كعرٌب السياؽ القرآ٘ب عنهم أبهٌنم 
 .ا٤بتجاكزين ٢بدكد ا٢بق إتٌباعان ٥بول أنفسهم كشهواهتا

 ﴾َ كُِْػٌََْٕ ًَََِٓحِوِ زِأَّدظِنَد كَدْٔعٌَْسًَُُخ ًًََدٌُٗخ هٌَْٓدً ُٓفُِِْٓنيَؼَُّْ زَؼَؽْنَد ِْٖٓ زَؼًِْىِْْ ٌََُٓٔ ًَىَدًََُٕ بَُِ﴿ - ٘ٚ
الزعماء الذين ٲبؤلكف  )َوَمَلِئِو(ٍب بعثنا من بعد أكلئ  الرسل موسى كىاركف إٔب الطاغية ًفٍرعىٍوفى 

َتْمبَػُروا وََكانُوا قَػْومًا )رَاسْ ِبلرباىْب كا٤بعجزات الباىرات  )ِِبََيتَِنا(العْب مهابة كأعضاء حكومتو 
عتمادىم ارتكاب ا١برائم الفضيعة ك اتكربكا على اإلٲباف هبا ككانوا مفسدين لتعودىم  ُُمْرِِمَي(

َوَجَحُدوا ِِبَا ﴿اإلرىاب ضٌد اإلنسانية ، كىكذا الذم ال تليق بو ا٥بداية تليق بو الغواية كقولو 
َها أَنْػُفُسُهْم ظُْلماً وَ  َقنَػتػْ  .ُْالنمل/﴾ ُعُلّواً َواْستَػيػْ
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 ﴾كَََِّٔد ـَدءَىُْْ خُْمَنُّ ِْٖٓ ػِنًَِْٗد هَدٌُُخ بَِّٕ ىٍََخ َُِٕمٌُْ ُٓسِنيٌ﴿ - ٙٚ
فٌلما توٌضح ٥بم ا٢بق الذم جاءىم بو موسى من عند هللا من أنواع ا٤بعجزات الباىرات قالوا 

 .ستكبارىم كعنادىم ىذا سحر ظاىر أرادكا بو موسى أف يسحرانال
عَنَد ػََّٔد ًَـًََْٗد ػََِْْوِ آزَدءََٗد هَدٍَ ٌََُٓٔ ؤَظَوٌٌَُُُٕ ُِِْمَنِّ ََُّٔد ـَدءًَُْْ ؤَِٔمٌُْ ىٍََخ ًَٙ ُّلِِْكُ خَُّٕدلًَُُِٕ ، هَدٌُُخ ؤَـِحْعَنَد ُِعَِْلِ﴿ ٛٚ - ٚٚ

 ﴾ًَظٌٌََُٕ ٌََُُٔد خٌُِْسَُِّْدءُ كِِ خََِْٕٞ ًََٓد َٗمُْٖ ٌََُُٔد زُِٔآِْنِنيَ
نو سحر ؟ كالٌسحر يزٌيف الواقع إلئلنكار كالتوبيخ أم أتقولوف عن ىذا ا٢بق الواضح  ستفهاـاال

)َأِسْحٌر َىَذا َوال يُػْفِلُح ستفهاـ آخر كٰبرؼ ا٢بقيقة بطريقة فٌنية سريعة ، ٍب أنكر عليهم ِب
فوز أسحر ىذا الذم جئتكم بو مع كضوحو أنٌو معجزة خارقة كا٢باؿ أنو ال ي السَّاِحُروَف(

تَػَنا لِتَػْلِفتَػَنا َعمَّا َوَجْدَا الساحركف ا٤بشعوذكف الدٌجالوف كإ٭ٌبا ىو ٛبويو على البسطاء  )قَاُلوا َأِجئػْ
لتصرفنا كتغٌّب عاداتنا كتقاليدان كعقيدتنا عن عادات اآلِبء كتقاليد  )لِتَػْلِفتَػَنا(أجئتنا  َعَلْيِو آاَبَءَا(

تٌباع األعمى مع لْب كداء السفهاء )التمس  ِبلقدٙب( كاالاألجداد كعقائدىم كتل  ىي آفة ا١باى
العقل ا١بمعي ، كأيلفة عادات اجملتمع كيفما كانت كلو فيها الشر كأغلقوا عقو٥بم عن األحسن 

تكوف  )َوَتُموَف َلُمَما اْلِمْبََِيُء ٓت اأَلْرِض(كعطٌلوا تفكرىم عن التطٌلع إٔب آفاؽ جديدة كمفيدة 
تصاؼ ا٤بلوؾ ض مصر ، ك٠ٌبي الكربايء ِب٤بل  الالعظمة كا٤بل  كالسلطاف ُب أر  ََيُء()اْلِمبِْ لكما 

كلسنا ٗبصدقْب لكما فيما جئتما بو من النبٌوة ٙبت  )َوَما َْمُْن َلُمَما مبُْؤِمِنَي(ستعبلء ِبلكربايء كاال
فاعان عن منافعنا ستار الٌدين لتجعلوه سٌلمان للسلطة تدار بقيادتكما! بل مقاكمْب ك٧باربْب د

 .ازاتنا، كىكذا الطغاة يقدموف ا٤بصاّب الشخصية على كل ا٤بصاّب األخرليمتاك 
 ﴾ِْوًٌََُٕهَدٍَ كُِْػٌَُْٕ خجْعٌُِِٗ زٌَُِِّ َٔدلٍُِ ػٍَِِْْ ، كَََِّٔد ـَدءَ خَُّٕمََُشُ هَدٍَ َُيُْْ ٌََُٓٔ ؤَُْوٌُخ َٓد ؤَْٗعُْْ ُٓ﴿ ٓٛ - ٜٚ

بًٌري  ائٍػتيو٘ب بكل ساحر ماىر عليم بفنوف السحر ، كىو ال يعلم ما ٱببئ الدىر لو ، قيل )ييدى
( فصار تدمّبىم ُب تدبّبىم !  بًٌريكيفى كىاٍلقىضىٍاءي يىٍضحى ي )رَػَلمَّا َجاَء السََّحَرُة قَاَؿ َْلُْم ُموَسى اٍلميدى

ا ما أنتم ملقوف عن حبالكم كا قاؿ ٥بم موسى ألقو ؤ فأتوه ِبلسحرة فلما جا أَْلُقوا َما أَنْػُتْم ُمْلُقوَف(
 .كعصيكم

 ﴾لًَِِّْٕٖكَََِّٔد ؤَُْوٌَْخ هَدٍَ ٌََُٓٔ َٓد ـِحْعُْْ زِوِ خُِّٕمُُْ بَِّٕ خَُِّوَ َُْٔس٥ُِِْوُ بَِّٕ خَُِّوَ ٙ ُِِّْٝكُ ػََََٔ خُُْٔ﴿ - ٔٛ
لشيء : ىو إظهار ا والسحرما جئتم بو اآلف ىو السحر ال ا٤بعجزات الٍب ٠بٌاىا فرعوف سحران 

ًإف  اَّلل ى سيمحقو كينهي  )ِإفَّ اّللََّ َسيُػْبِطُلُو(بغّب صورتو ٕبركة فنية سريعة ٚبدع العْب كتلعب ِبلعقوؿ 
إهٌنا سٌنة هللا  )ِإفَّ اّللََّ ال ُيْصِلُح َعَمَ  اْلُمْفِسِديَن(مفعولو ألنو ليس حقان كيظهر بطبلنو للناس 
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ِبلفساد لنصرة الفساد ال ٯبعلو صا٢بان للبقاء كال دائم التأثّب الثابتة أٌف ال يصلح هللا عمل من سعى 
ٍولىةه كىميٍهلىةه  ،، ًإف  لًٍلحىقًٌ دىٍكلىةه  اٍنىٍت لًٍلبىٍاًطًل جى  .كىًإٍف كى

 ﴾ًَُّمِنُّ خَُِّوُ خُْمَنَّ زٌََِِِٔدظِوِ ًٌََُْ ًَُِهَ خُُْٔفٌَُُِْٕٓ﴿ - ٕٛ
أك  )ُكْن رَػَيُموُف( ويو ٕبججو كبراىينو ككلماتو التكوينية كيق )ِبَمِلَماتِِو(يظهر كيثبت هللا ا٢بق 

كلو كره ذل   )َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِموَف(كلماتو ىي آايتو كبيناتو كىذه سنة إ٥بية كونية انفذة ا٤بفعوؿ 
، كهللا ُٖاألنعاـ/﴿َوُىَو اْلَقاِىُر رَػْوَؽ ِعَباِدِه﴾ الفجرة الغدرة ككراىيتهم ال تعٌطل قدرة هللا كمشيئتو 
إٔب أف ا٢بق مستند بذاتو إٔب قوة  وٓت ذلك إشارةيعمل ٗبا تقتضيو ا٢بكمة ال ما يرتضيو الٌناس ، 

ـز كىي قوة هللا سبحانو كأف ا٢بق مؤيد كمسدد بتل  القوة كمستند إليها  ىي  )وَكِلَماتِِو(غالبة ال هتي
ـٍ ا٢بٍىق  يػيٍنزًلي ى مىنىٍازًؿى أىٍىًل ا٢بٍىقًٌ يػىٍوـى الى : )إً ٓت غرر الممالقول العاملة ُب ىذا الوجود ا٤بتصرفة فيو ،  ٍلزى

.)  يػىٍقًضٍي ًإال  ًِب٢بٍىقًٌ
بَِّٗوُ َُِْٖٔ ػٌََْٕ َُؼَدٍٍ كِِ خََِْٕٞ ًَكََٔد آََٖٓ ٌََُُِٔٔ بَِّٙ ٌََُِّّّصٌ ِْٖٓ هٌَِْٓوِ ػَََِ وٌَْفٍ ِْٖٓ كُِْػٌََْٕ ًَََِٓحِيِْْ ؤَْٕ َّلْعِنَيُْْ ًَبَِّٕ كُِْ﴿ - ٖٛ

 ﴾خُُُِْْٕٔكِنيَ
فما آمن مع موسى كال دخل ُب دينو مع مشاىدة تل  اآلايت الباىرة إاٌل نفر قليل من أكالد 
كشٌباف بِب إسرائيل ألٌف الشباب من كٌل قـو يتحٌمسوف لكٌل جديد كيبحثوف عن األحسن كحياة 

: إٲباف على ٚبوؼ املعىن  .: رؤسائهمَمَلِئِهْم  ِتنَػُهْم()َعَلى َخْوٍؼ ِمْن ِرْرَعْوَف َوَمَلِئِهْم َأْف يَػفْ أفضل 
)َوِإفَّ يعذهبم كيصرفهم عن دينهم ىو دين موسى  )يَػْفِتنَػُهْم(كحذر من بطش فرعوف كأعوانو أف 

)َوِإنَُّو َلِمْن طاغية مستكرب طاغو ِبغو معتدو ظآب مفسد ُب الببلد كالعباد  ِرْرَعْوَف َلَعاٍؿ ٓت اأَلْرِض(
ٌدعاء الربوبية كطغيانو كإعتدائو على حقوؽ ا٤بتجاكزين ا٢بد ُب التعذيب كالظلم ِب ُمْسرِِرَي(الْ 

الناس خوفهم من الذؿ ، أكقعهم ُب الذؿ  )َعَلى َخْوٍؼ( -ٔرائدة :  .اإلنساف ال يقف عند حد
مىٍن شىر هي(: )مىٍن ىانىٍت عىلىٍيًو نػىٍفسي عن اإلماـ اْلادي )ع( ، كساعة ذؿ ال تعادؿ بعز العمر ٙبف  وي فىبل أتى

صار اإلٲباف ٗبوسى قبل العصا كبعدىا ، فقبل العصا آمن شباب كشاِبت  -ٕ .ّٖٓالعقوؿ ص
بِب إسرائيل على خوؼ ، كبعد العصا آمن السحرة كخلق كثّب كىم خائفوف فكتموا إٲباهنم ، 

 .ة بذلٌة مع فرعوفكلكٌن السحرة ٙبٌدكا فرعوف كفٌضلوا الشهادة ُب سبيل هللا على ا٢بيا
 ﴾ًَهَدٍَ ٌََُٓٔ َّد هٌَِّْ بِْٕ ًُنْعُْْ آَٓنْعُْْ زِدَُِّوِ كَؼََِْْوِ ظًٌٌَََُِّخ بِْٕ ًُنْعُْْ ُِِِْٕٓٔنيَ﴿ - ٗٛ

) القٌوة ٕب كال بكم تصٌد طغياف فرعوف عنكم ، ٤با رأل ٌٚبوؼ ا٤بؤمنْب من  )َوقَاَؿ ُموَسى ََي قَػْوـِ
على هللا تعأب كحده  )رَػَعَلْيِو تَػوَكَُّلوا(تم صدقتم ِب كآمنتم آبايتو بطش فرعوف قاؿ اي قـو إف كن

إعتمدكا كثقوا ك)مىٍن تػىوىك لى عىلىى هللًا كىفىٍاهي( فإنو يكفيكم كل ضر كٱبلصكم كل شر ، كثقوا بوعده 
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ن هللا أف ٌٚباذ األسباب البلزمة كأف تعمل بقدر الوسع كتطلب ما:  والّتوك أٌف العاقبة للمتقْب ، 
)ِإْف  ،  ّالطبلؽ/﴿َوَمْن يَػتَػوَكَّْ  َعَلى اّللَِّ رَػُهَو َحْسُبُو﴾ يسٌخر ل  ما ال تستطيع كفوؽ قدرت  

ُتْم ُمْسِلِمَي( إف كنتم مستسلمْب ٢بكم هللا مسٌلمْب كجوىكم  منقادين لشرعو على ا٢بقيقة  ُكنػْ
ستسبلـ ٤بنهج هللا كجاء النيب دمحم )ص( اه االكا ِبإلسبلـ العاـ كمعنؤ ، كىذا يدؿ أف كل األنبياء جا

: ذكر ٥بم ثبلثة رائدة  .ِبإلسبلـ ا٣باص ا٤بفٌصل ا٣باًب ا١بامع ألىٌم رساالت األنبياء )ع(
ستسبلـ ألمر هللا )كالٌتوٌكل( كىو أكصاؼ: )اإلٲباف( كىو الٌتصديق ُب القلب )كاإلسبلـ( كىو اال

 .ٝبع ىذه األكصاؼ كاف هللا معو اإلخبلص كتفويض األمور إٔب هللا ، فمن
 ﴾خُْوٌَِّْ خٌَُْدكَُِِّٖ كَوَدٌُُخ ػَََِ خَُِّوِ ظًٌَََِّْنَد ََزَّنَد ٙ ظَفْؼَِْنَد كِعْنَصً ُِِْوٌَِّْ خُظَّدُِِٔنيَ ، ًََٗفِّنَد زَُِلَْٔعِيَ ِْٖٓ﴿ ٙٛ - ٘ٛ

يدبر األمر من السماء إٔب عتمدان كبو كثقنا فهو يدبر أمران كما اأجابوا قائلْب على هللا ربنا 
ًر ثًقىًتًو ًبًو(  ،: )مىٍن كىًثقى ًِبً تػىوىك لى عىلىٍيوً ٓت غرر المماألرض،  كىحيٍسني تػىوىكًُّل اٍلعىٍبًد عىلىى هللًا عىلىى قىدى

َنًة ِلْلَقْوـِ الظَّاِلِمَي( َنًة  )رَبػََّنا ال ََتَْعْلَنا ِرتػْ هم إٔب هللا متضرعْب إليو ختباران ، ديعاء منا ك امتحاانن : ِرتػْ
سبحانو أال يعرضهم للببلء كالضر على يد الطغاة حٌب ال يكوف ُب ذل  ما يفتنهم كٲبتحنهم 
كٱبتربىم ُب دينهم كٱبترب الظا٤بْب هبم فيظنوا أهٌنم على ا٢بق كأنٌنا على الباطل فيفتنوا بنا كنفًب هبم  

َنًة كقولو  : ربنا إنزع عنا لباس الضعف  مبعىن،  َِالفرقاف/أََتْصِبُوَف﴾ ﴿َوَجَعْلَنا بَػْعَضُمْم لِبَػْعٍض ِرتػْ
كالذلة كا٥بواف ، فضعف الضعفاء إغراء لؤلقوايء الظا٤بْب ، فالضعيف فتنة كإختبار للقوم الظآب 

عن اإلماـ الصادؽ داعْب هللا أف ٱبلصهم من الضعف كالوىن كالذلة بزرع القوة فيهم كالقدرة كالعزة ، 
 )َوّمََِّنا ِبَرْْحَِتَك ِمْن اْلَقْوـِ اْلَماِررِيَن(، ِِٖ/ٖٕالبحار زُّ : أىٍف تىًذؿ  لًٍلحىقًٌ ًإذىٍا لىزًمىً (: )اٍلعً  )ع(

َواْلَماِرُروَف ُىْم ﴿كخلصنا كأنقذان بفضل  كإنعام  علينا من ظلم فرعوف كأعوانو اجملرمْب 
نٍػيىاٍ  ُبٍ  ٍلمي )الظُّ : عن اإلماـ الباقر )ع(، ِْٓالبقرة/﴾ الظَّاِلُموفَ   اآلًخرىًة( ُبٍ  ظيليمىٍاته ىو  الدُّ
ميوي  ُِّ/ٕٓالبحار  .ككيرًهى عىٍيشيوي  ،كمىٍن ظىلىمى فػىقىٍد تػىنػىغ صىٍت أىاي 
 ﴾هٌُِْٔخ خَُّٝٚشَ ًَزَُِّْٙ خُُْٔآِْنِنيًََؤًَْلَْْنَد بََُِ ٌََُٓٔ ًَؤَوِْوِ ؤَْٕ ظَسٌََّؤَخ ُِوٌٌََُِْٓٔد زَُِِْٔٝ زٌُُْظدً ًَخـْؼٌَُِخ زٌُُْظٌَُْْ هِسَِْصً ًَؤَ﴿ - ٚٛ
ٚبذا لقومكما بيواتن ُب مصر ابقيا هبا ك اٚبذا مسكنان ، كقلنا ٥بما : ال ٚبرجا من مصر ك ا:  تَػبَػوَّأَ 

تكوف مساكن خاصة اثبتة كمبلجئ يعتصموف هبا كأيككف كيرجعوف إليها بِب إسرائيل للسكن 
َلًة()َواْجَعُلوا بُػيُ كالعبادة كا٤بشاكرة  َلةً  وَتُمْم ِقبػْ : متقابلة كمتقاربة ُب جهة كاحدة كيقابل بعضها  ِقبػْ
ٙباد قوة ، حٌب تقيما ٦بتمعان صا٢بان سكنوا ٝبيعان ُب حي كاحد متعاكنْب كُب االابعضان ، أم 

جتماع ُب الصلوات اعنة الفاسد ، حٌٌب يتيسر لكم االكمستقبلن كمَبابطان كمعزكالن عن ٦بتمع الفر 
كانوا خائفْب فأمركا أف يصلوا   )َوَأِقيُموا الصَّبلَة(التشاكر فيها فإٌف ُب التشاكر لقاح العقوؿ  كٰبصل
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ُب بيوهتم سران ُب أكقات الصبلة ا٤بفركضة بشرطها كشركطها كأركاهنا على الوجو األكمل تتحقق 
ة، ألف بذل  حكمتها ُب تزكية النفس كهتذيب الفكر كالسلوؾ ، متجهْب فيها إٔب جهة كاحد

ٙباد القلوب، كالصبلة رمز الصلة ِب كاإلخبلص لو كىي ٘بمع ا٘باه يساعد على ٙباد ُب االاال
ْر اْلُمْؤِمِنَي(القلوب ضمن أحساس متحد  ِبلنجاة كالنصر كالغلبة على الطاغية كقومو  )َوَبشِّ

تعبئة الٌركحية مع : تل  ىي الرائدة  .األشرار األعداء األلٌداء كىذا إعبلـ ِبلغيب قبل كقوعو
التعبئة النظامية كٮبا معان ضركريتاف لؤلفراد كا١بماعات كأٌف القدرة ا٢بربية ال تساكم شيئان ُب ساعة 

 .العسرة
خ ػَْٖ َٔسِِِْيَ ََزَّنَد خ٤ِْْٔٓ ػَََِ ؤٌََْٓخُِيِْْ ًٌَهَدٍَ ٌََُٓٔ ََزَّنَد بَِّٗيَ آظَْْطَ كُِْػٌََْٕ ًَََٖٓهُ ِِّنَصً ًَؤٌََْٓخًٙ كِِ خُْمََْدشِ خًَُُّْْٗد ََزَّنَد ١ُُُِِِّْ﴿ - ٛٛ

 ﴾ًَخًُْ٘يْ ػَََِ هٌُُِزِيِْْ كَٚ ُّآِْنٌُخ لَعََّ ًََُّْخ خُْؼٍََخذَ خََُِْْٕ
كقاؿ موسى ربنا إن  أعطيت الطاغية فرعوف كرؤساء حكومتو كأعواهنم زينة من متاع الدنيا 

﴿َوِإفَّ ِللطَّاِغَي واؿ كالثراء كالغُب ، مع البطر يولد الطغياف كزخارفها كأاثثها كأنواعان كثّبة من األم
)رَبػََّنا ،  ُِٖاألعراؼ/﴾ َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَػْعَلُموفَ ﴿، كقولو  ٓٓص/َلَشرَّ َمآٍب﴾ 

نت سببان لًييًضلُّوا البلـ الـ التعليل أم آتيتهم تل  األمواؿ الكثّبة فكا لُِيِضل وا َعْن َسِبيِلَك(
ُلوا نِْعَمَة اّللَِّ ُكْفرًا﴾ إلضبلؿ الناس عن دين  كمنعهم عن طاعت  كتوحيدؾ كقد  ، ِٖإبراىيم/﴿َبدَّ

: إ٧بق ، إتلف ، كالٌطمس ٧بو األثر حٌٌب ال يعرؼ )كىو اْطِمْس  )رَبػََّنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواْلِِْم(
لى قلوهبم كاألزمات النفسية ُب عذاب ماٌدم خارجي( كسأؿ موسى ربٌو أف ينزؿ الشدائد ع

نتقاـ أم أىل  أموا٥بم اي هللا كبد دىا صدكرىم )كىذا عذاب معنوم داخلي( دعاء عليهم ِبال
 عن النيب )ص(:زدىا قسوة على قسوهتا كإصراران كإطبع عليها بطابع العمى  )َواْشُدْد َعَلى قُػُلوِِبِْم(

)َربل حٌب ال تنشرح لئلٲباف ، ألف اإلٲباف ال يليق هبم  ُُْ/ٕٕالبحار اٍلعىمىى عىمىى اٍلقىٍلًب( رُّ )شى 
فىبل يػيٍؤًمنيوا نتيجة الَبؼ كالسرؼ حىٌب  يواجهوا الشدائد كيذكقوا  يُػْؤِمُنوا َحَّتَّ يَػَرْوا اْلَعَذاَب األَلِيَم(

ب ، العذاب ا٤بؤٓب كيوقنوا بو حيث ال يقبل اإلٲباف عندئذو ، كاألٞبق إذا أمن العقاب أساء األد
كإ٭با دعا عليهم موسى لطغياهنم كشدة ظلمهم كعنادىم كقسوة قلوهبم كإصرارىم على الطٌغياف ، 
نػيويًب ، ككاف موسى يدعو كىاركف يقوؿ آمْب ، فنسبت الدعوة  ثٍػرىةً  الذُّ كمىٍا قىسىًت القيليويبي إال  ًلكى

  .ٖٗيونس/﴾ َقْد ُأِجيَبْت َدْعَوُتُمَما﴿إليهما 
يصو رىا القرآف الكرٙب ٤بن يطغيهم الغُب كيغريهم ا١باه كيفسد نفوسهم ا٢بكم حالة  -ٔ: رائدة

،  ٕ-ٔالعلق/﴿ِإفَّ اإِلنَساَف لََيْطَغى، َأْف رَآُه اْستَػْغىَن﴾ كالسلطة كيغلق عقو٥بم عن التفكّب السليم 
َنا اْطِمْس َعَلى )رَبػَّ  -ٕ .لو كانت الٌدنيا تعادؿ عند هللا جناح بعوضة ما مٌتع هللا الكافر شربة ماء
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قتصادية للعدك كقطع طريق التمويل كقطع جرايف النفط كإغبلؽ الطرؽ بقطع ا٤بوارد اال َأْمَواْلِِْم(
 .. كغّبىا.التجارية كالعسكرية كإحراؽ ٨بازف العتاد للعدك ككسائل تنقبلتو

 ﴾سََِْ خٍََُِّّٖ ٙ َّؼٌََُِْٕٔهَدٍَ هًَْ ؤُـِْسَطْ يَػٌَْظٌَُُٔد كَدْٔعَؤَِْد ًَٙ ظَعَّسِؼَدِٕ َٔ﴿ - ٜٛ
نتقاـ منهم إبنزاؿ اآلفات ستجيبت دعوتكما على فرعوف كأعوانو ، فأخذ ِبالاقاؿ هللا تعأب قد 

كتعدد ا٤بعاانة كزايدة النقمات كا٤بصاعب كالشدائد ا٤بتنوعة على فرعوف كقومو كما ٲبلكوف كقولو 
ِنيَ  ،  َُّاألعراؼ/ َونَػْقٍص ِمْن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَف﴾ ﴿َوَلَقْد َأَخْذَا آَؿ ِرْرَعْوَف اِبلسِّ

أف عليهما أف يستقيما على طريقهما ا٤بستقيم  )رَاْسَتِقيَما َوال تَػتَِّبَعاِف َسِبيَ  الَِّذيَن ال يَػْعَلُموَف(
ككل ما يعرض ٥بما كأف يدعوا إٔب منهج هللا ِبلٍب ىي أحسن كأف ٰبتمبل ُب سبيل هللا ٝبيع ا٤بعاانة 

من ضر كأذل ، كال تسلكا طريق ا١بهلة من بِب إسرائيل الذين ال يفهموف سنن ا٢بياة فيستعجبل 
ِلُم ِّ َأَجٍ   ﴿،  ٕٔاألنعاـ/﴾ ِلُم ِّ نَػَبٍإ ُمْستَػَقرٌّ ﴿األمر قبل ميقاتو فإٌف لكٌل شيء مٌدة كأجبلن كقولو 

 .َّسبأ/﴾ ال َتْسَتْأِخُروَف َعْنُو َساَعًة َوال َتْستَػْقِدُموفَ  ُقْ  َلُمْم ِميَعاُد يَػْوـٍ ﴿، ّٖالرعد/﴾ ِكَتابٌ 
ُْـََُمُ هَدٍَ آَٓنْطُ ؤََّٗوُ ٙ بَُِوَ بَِّٙ ًَـَدًََِْٗد زِسَنِِ بَُِْٔخجََِْ خُْسَمَُْ كَإَظْسَؼَيُْْ كُِْػٌَُْٕ ًَـُنٌُيُهُ زَـْْدً ًَػًًَْخً لَعََّ بٌَِخ ؤَيًَََْوُ خ﴿ - ٜٓ

 ﴾نَطْ زِوِ زَنٌُ بَُِْٔخجََِْ ًَؤََٗد ِْٖٓ خُُِِِْْٕٔٔنيَخٍَُُِّ آَٓ
: عربان كقطعنا ببِب إسرائيل البحر ككاف قعره ايبسان ، ٕبر سوؼ بْب مصر كسيناء )ٕبر  َوَجاَوْزاَ 

)رَأَتْػبَػَعُهْم ِرْرَعْوُف سم البحر لعظمتو االسويس( سا٤بْب غا٭بْب ، كيقاؿ عربكا هنر النيل كأطلق عليو 
ظلمان كعدكاانن كطلبان )بَػْغيًا َوَعْدوًا( ٢بقهم فرعوف الطاغية مع جنوده  ُنوُدُه بَػْغيًا َوَعْدوًا(َوجُ 
)قَاَؿ آَمْنُت حٌب إذا أحاط بو الغرؽ كأيقن ِب٥ببلؾ  )َحَّتَّ ِإَذا َأْدرََكُو اْلَغَرُؽ(ستعبلء كا٣بيبلء لبل

قاؿ أقررت كصٌدقت )ُب ٢بظاتو األخّبة( أبنو ال إلو  ِإْسَرائِيَ ( أَنَُّو ال ِإَلَو ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِو بَػُنو
كأان ٩بن أسلم كجهو  )َوَأَا ِمْن اْلُمْسِلِمَي(إاٌل هللا رب العا٤بْب الذم آمنت كأقرت بو بنو إسرائيل 

ستسلم ألمر هللا كأخلص ُب إٲبانو ، كىذا ىو اإلسبلـ العاـ الذم جاءت بو ٝبيع األنبياء ا ك 
ع( كجاء النيب دمحم )ص( ِبإلسبلـ ا٣باص ا٤بفٌصل ا٣باًب ا١بامع لكل رساالت األنبياء كقولو )
﴾ َولَْيَسْت التػَّْوبَُة ِللَِّذيَن يَػْعَمُلوَف السَّيَِّئاِت َحَّتَّ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُىْم اْلَمْوُت قَاَؿ ِإيّنِ تُػْبُت اآلفَ ﴿

رأل عبلمات ا٤بوت ، إسبلـ ال قيمة لو ألنو إسبلـ : إٌف إسبلـ فرعوف عندما  رائدة .ُٖالنساء/
كِبب التوبة مغلق أمامو كأماـ أمثالو ، كىذا شأف ا٣بسيس اللئيم يتعاظم عند  ارياختضطرار ال ا

 .النعماء كيتصاغر عند البأساء
يَ زِسًََِٗيَ ُِعٌٌََُٕ َُِْٖٔ وَِْلَيَ آَّصً ًَبَِّٕ ًَؽِريخً ِْٖٓ ؤَخَٕٓ ًَهًَْ ػََْْٝطَ هَسَُْ ًًَُنْطَ ِْٖٓ خُُْٔلًَِِّْٕٖ ، كَدٌََُّْْْ ُٗنَفِّْ﴿ ٕٜ - ٜٔ

 ﴾خُنَّدِْ ػَْٖ آَّدظِنَد َُـَدكٌَُِِٕ
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إنكارم ، اآلف تؤمن حْب ال ينفع اإلٲباف حْب يئست من ا٢بياة كقد عصيت هللا  االستفهاـ
ُب الببلد  اْلُمْفِسِديَن( )وَُكْنَت ِمنْ كإعتديت على خلق هللا كطغيت كبغيت قبل نزكؿ نقمة هللا ب  

يَك بَِبَدِنَك(كالعباد تقتل الٌناس كتذبح األطفاؿ كتٌدعي الربوبية  فاليـو ٬برج  من  )رَاْليَػْوـَ نُػَنجِّ
عربة ٤بن بعدؾ من  )آيًَة(لتكوف  )لَِتُموَف ِلَمْن َخْلَفَك آيًَة(البحر ٔبسدؾ ا٤بيت الذم ال ركح فيو 

ن كاف يعظم كيرفع من شأن  ، حٌب ال يطغى الناس مثل طغيان  ، األجياؿ القادمة كليشاىدىا م
ٍافى ًعبػٍرىةن لًٍلبىٍاًقٍْبى،  ٍاًضٍْبى كى ٍافى ًعبػٍرىةن لًلن ٍاًس، كال ًذٍم الى يػىت ًعظي ًِبٍلمى كقد شٌ  بعض كأىٍخسىري الن ٍاًس مىٍن كى

ألقاه هللا على ساحل البحر الناس آنذاؾ ُب موت فرعوف كتصٌوركا أٌف فرعوف ال يهل  أبدان ، ف
كغّب ا٤بغفوؿ عنهم ، إهٌنم معرضوف  )َوِإفَّ َكِثُيًا ِمْن النَّاِس َعْن آََيتَِنا َلَغاِرُلوَف(ليتحققوا من ىبلكو 

عن حججنا كأدلتنا كعن فهم سنن ا٢بياة كنظاـ األحياء ، كبعيدكف عن التأمل ُب ٨بلوقات هللا كال 
 عتباريعتربكف هبا ، بل كٰباربوف دين هللا ، كمىٍا أىٍكثػىرى اٍلًعبػىرى كىأىقىل  االيتفكركف ُب حقيقة الدنيا كال 

َرًة ِلَمْن َ٘مَْشى﴾  تشّب اآلية إٔب ذـ الغفلة كعدـ  -ٔ: رائدة. ِٔالنازعات/﴿ِإفَّ ٓت َذِلَك َلِعبػْ
رَاْعَتِبُوا ََي ﴿نها التفكر ُب سنن هللا كاألحداث الواقعة كا٢بوادث ا٤بتكررة كعواقبها كبياف العربة م

كىكذا يلتقي ميبلد  -ٕ. عتباريفيد الٌرشاد كا١باىل قليل اال عتبار، االِا٢بشر/﴾ُأوِل األَْبَصارِ 
موسى هببلؾ فرعوف ، كىكذا سٌنة هللا أماـ فرعوف موسى ، كأماـ كٌل ٭بركد إبراىيم كأماـ كٌل 

وؿ لو ال للطغياف كىم من أِبة الضيم  معاكية علي كأماـ كٌل يزيد حسْب كأماـ كٌل طاغية من يق
 .ِْفاطر/﴾ َوِإْف ِمْن أُمٍَّة ِإالَّ خبل ِريَها َنِذيرٌ ﴿كقولو
١ِِ زَْْنَيُْْ ٌََّّْ خُْؼُِِْْ بَِّٕ ََزَّيَ َّوََُْوًَْ زٌََّؤَْٗد زَنِِ بَُِْٔخجََِْ ُٓسٌََّؤَ ًِْٜمٍ ًََََِهْنَدىُْْ ِْٖٓ خ٥َُِّّْسَدضِ كََٔد خوْعََِلٌُخ لَعََّ ـَدءَىُْْ ً﴿ - ٖٜ

 ﴾خُْوَِْدَٓصِ كَِْٔد ًَدٌُٗخ كِْوِ َّىْعَِِلٌَُٕ
َربِّ ﴿: مكاف اإلقامة األمْب كإضافتو إٔب الٌصدؽ تزيده أماانن كثبااتن كثبات الٌصدؽ كقولو  املّبوأ

أنزلنا كأسكنا بِب  (انى بػىو أٍ )، كىلىقىٍد  َٖاإلسراء/﴾ َأْدِخْلِِن ُمْدَخَ  ِصْدٍؽ َوَأْخرِْجِِن ُُمَْرَج ِصْدؽٍ 
( منزالن صا٢بان مرضيان كُب مكاف معزز مرموؽ ُب  إسرائيل بعد إىبلؾ أعدائهم الطغاة )ميبػىو أى ًصٍدؽو

من اللذائذ الطيبة النافعة كسعة الرزؽ مع ا٢برية بعد  )َوَرزَقْػَناُىْم ِمْن الطَّيَِّباِت(بيت ا٤بقدس كالشاـ 
طويلة كانوا فيها أسرل ُب أيدم األقباط ، فوٌحدان شعبهم كٝبعنا حرماهنم من كثّب من الٌنعم مدة 

ُلوا نِْعَمَة اّللَِّ ُكْفرًا َوَأَحل وا قَػْوَمُهْم َداَر اْلبَػَواِر﴾ ِشلهم كلكٌنهم  )َرَما اْختَػَلُفوا َحَّتَّ ،  ِٖإبراىيم/﴿َبدَّ
م العلم كىو التوراة الٍب فيها حكم ختلفوا ُب أمر الدين إاٌل من بعد ما جاءىافما  َجاَءُىْم اْلِعْلُم(

د كال يشتت ، اهللا، كىذا ذـ ٥بم ألف  ختبلفهم كاف بسبب الدين ، كالدين ٯبمع كال ييفٌرؽ كيوحًٌ
سم الٌدين كإٌٚبذكا الٌدين سٌلمان للدنيا ، كانوا قبل أف يبعث النيب دمحم ٗبعُب حٌرفوا الٌدين كاتجركا ِب
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، بعضهم كآمن بعض فلم  ٖٗالبقرة/﴾ َجاَءُىْم َما َعَرُروا َكَفُروا ِبوِ رَػَلمَّا ﴿)ص( ٦بمعْب على نبوتو 
علماؤىم  االختبلؼختبلفهم بسبب غموض أك شبهة أك جهل كإ٭ٌبا عن علم فقد أكجد ايكن 

كىم رأس الفتنة بسبب ا٢بسد كا٢بقد كالعداكة كطلب الرائسة كا١باه كزخارؼ الٌدنيا ، كلكن 
ا ًإال  ظىهىرى أىٍىلي اً : )مىٍا  عن النيب )ص(ساب ، إختبلفهم لن يبقى من دكف ح ٍختػىلىفىٍت أيم ةه بػىٍعدى نىًبيًٌهى

اٍ  ٍا عىلىٍى أىٍىًل حىقًٌهى ككاف اليهود قبل نزكؿ التوراة متفقْب  ،ُّٖأمإب ا٤بفيد ص (إاٌل ما شاء هللا ِبىًٍطًلهى
ُب البديهيات فرقان كشيعان ختلفوا اٝبيعان على دين الشيطاف كفساده كضبللو، كبعد التوراة 

ٍيئان ًمٍن ًديًنًهٍم  ٓت غرر الممُب البديهيات من أشكل ا٤بشكبلت(!  االختبلؼ)ك  : )الى يػىتػٍريؾي الن اسي شى
نَػُهْم يَػْوـَ اْلِقيَ إًلٍصبلًح دينٍػيىاىيٍم ًإاٌل فػىتىحى هللاي عىلىٍيًهٍم مىا ىيوى أىضىرُّ ًمٍنوي(!  اَمِة ِريَما  )ِإفَّ رَبََّك يَػْقِضي بَػيػْ

، حيث ال كذب كال نفاؽ إاٌل ا٢بق ُْالرعد/﴿َواّللَُّ َٗمُْمُم ال ُمَعقَِّب ِلُْمِمِو﴾  َكانُوا ِريِو َ٘مَْتِلُفوَف(
كىذا  -ٔ:  رائدة .ُب ذل  اليـو ا٢باسم كيظهر حكم هللا العادؿ للجميع كاضحان ال جداؿ فيو

: )لىتػىت ًبعين  سىنىنى ال ًذٍينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم ًشبػٍرنا   )ص(عن النيبٙبذير للمسلمْب من ا٣ببلؼ بعد العلم ، 
: )كىال ًذٍم نػىٍفًسٍي  وعنو )ص(ًبًشرٍبو كىًذرىٍاعنا ًبًذرىاٍعو ، حىٌب  لىٍو دىخىليويٍا ُب جيٍحًر ضىبٌو إًلتػ بػىٍعتيميوىيٍم !( ، 

لىكيٍم حىٍذكى  ٍافى قػىبػٍ ًة حىٌب  الى ٚبيًٍطؤيكيفى طىرًيٍػقىهيٍم كىالى  بػىيىًدًه لىتػىرٍكىنبُّ  سينىنى مىٍن كى ةى ًِبٍلًقذى النػ ٍعًل ًِبلنػ ٍعلى كىاٍلًقذى
: إٌف ا٤بسلمْب أشبو األمم وٓت ذلك داللة  عن الدر ا٤بنثور ّٕٗ/ّا٤بيزاف ٚبيًٍطئيكيم سين ةى بىًِبٍ ًإٍسرىاٍئًٍيل(

ررت قصة بِب إسرائيل لتذكّب ببِب إسرائيل ُب الطبائع كالصفات تتبعوف عملهم ، لذل  تك
، يرل  ِٗيونس/﴿َوِإفَّ َكِثُيًا ِمْن النَّاِس َعْن آََيتَِنا َلَغاِرُلوَف﴾ ا٤بسلمْب كا٢بذر من عادات اليهود 

فرعوف إنفبلؽ البحر ىذا ا٤بنظر ا٤بهوؿ العجيب، كيرل أرض البحر ايبسة إبعجاز ، كال يسأؿ 
ىكذا الطاغية يعرؼ شيئان كتغيب عنو أشياء فهو نفسو كيف حصلت ىذه ا٤بعجزة ا٣بارقة ؟! ك 

َأرََأِمُنوا َمْمَر اّللَِّ ﴿كقولو   ُُْ/ٕٕالبحار اٍلعىمىى عىمىى اٍلقىٍلًب( رٌ شى ): عن النيب )ص(أعمى القلب 
 .ٗٗاألعراؼ/﴾ َربل أيََْمُن َمْمَر اّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوـُ اْْلَاِسُروفَ 

ظٌٌَََُّٖٗ َّٔد ؤََُّْْٗنَد بَُِْْيَ كَدْٔإٍَْ خٍََُِّّٖ َّوَُْءًَُٕ خٌُِْعَدذَ ِْٖٓ هَسِِْيَ َُوًَْ ـَدءَىَ خُْمَنُّ ِْٖٓ ََزِّيَ كَٚ كَةِْٕ ًُنْطَ كِِ َ٘ي  ِٓ﴿ ٜ٘ - ٜٗ

 ﴾ِْٖٓ خملُْٔعََُِّٖ ، ًَٙ ظٌٌَََُّٖٗ ِْٖٓ خٍََُِّّٖ ًٍََّزٌُخ زِأَّدضِ خَُِّوِ كَعٌٌََُٕ ِْٖٓ خُْىَدَُِِّٖٔ
ظاىره للنيب )ص( كُب كاقعو لكل من يش  ٗبا أنزؿ هللا ُب القرآف ، غّب دمحم الذم ا٣بطاب ُب 

َواْصِبْ ِلُْمِم رَبَِّك ﴿أدرؾ الغاية القصول ِبليقْب ، كأحاطت بو رعاية هللا ُب كٌل ٢بظة كقولو 
(: ك)مىٍن الى يػىنػٍفىعيوي اٍليى  عن اإلماـ علي )ع(،  ْٖالطور/﴾ رَِإنََّك َبَِْعُيِنَنا  ًقٍْبي يىضيرُّهي الشًّ ي

َربل َتُموَننَّ َظِهُياً ﴿،  ٓٔالزمر/﴿لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك﴾ كىو كقولو  ِّٗ/ٕٕالبحار
ٍارىة(اً : )نػىزىؿى اٍلقيٍرآفي إبًًاي ًٍؾ أىٍعًِبٍ كى  وعن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ٖٔالقصص/﴾ ِلْلَماِررِينَ   ٠ٍبىًعٍي ايىٍ جى
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: ىذا الش  على سبيل الفرض كالتمثيل ، أم لو ش  لعلمو هللا منو كأنو  املعىن ُّٔ/ِالكاُب
ٌيل ل  الشيطاف خياالن تقديران فسل علماء أىل الكتاب ، أك يكوف  قيل فإف كقع ش  مثبلن كخى

تيم ُب شى ٌو  ٍارى اً .( على قاعدة ًإاٌيًٍؾ أىٍعًِبٍ كى .ا٣بطاب لؤلٌمة )فىًإٍف كينػٍ ٍ جى ة ، كُب ا٢بقيقة أف النيب ٠ٍبىًعٍي ايى
)ص( كاف يتلقى الوحي مع الشهود كا٤بشاىدة ا٢بسية ٩با ال يبقى أم معُب للش  ككيف كىو 

 يرل ملكوت السماء عياانن ؟ ككيف كقد ثٌبت هللا قلبو كأخبله من كل كسواس ؟
نْػَيا َوٓت اآلِخَرةِ يُػثَػبُِّت اّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِؿ الثَّاِبِت ٓت اْلََيا﴿كقولو    ، كقولو  ِٕإبراىيم/﴾ ِة الد 
حتمل ُب سبيل رسالة هللا ما ال ا، ككيف يش  كىو  ِٖٓالبقرة/﴾ آَمَن الرَُّسوُؿ مبَا أُنِزَؿ ِإلَْيوِ ﴿

ًٍيًِبٍ كىاٍلقىمىرى ُبٍ  هللًا لىٍو كىضىعيويٍا الش ٍمسى ُبٍ ٲبى  ٙبتمل ا١بباؿ الركاسي ؟ ككيف يش  كىو القائل )كى
اٍ األىٍمرى مىٍا تػىرىٍكتيوي أىٍك أىٍىًل ن ديكينىوي ؟!( كيف يش  كىو القائل )ص(: )ايىٍرىبًٌ  يىسىٍارًٍم عىلىى أىٍف أىتٍػريؾى ىىذى

ٍيًِبٍ مىٍا فً الى أىشي ُّ كىالى أىٍسأىؿي بىٍل أىٍشهىدي أىن وي ا٢بٍىقُّ كىالى أىٍطليبي ا٢ٍبيج ةى ًمٍن قػىٍوًؿ أىٍىًل اٍلًكتىٍاًب ، بىٍل يىكٍ 
، إبثبات  ْٓسبأ/﴿ِإنػَُّهْم َكانُوا ٓت َشكٍّ ُمرِيٍب﴾ أىنٍػزىٍلتىوي عىلىي  ًمنى الد الىًئًل ا٢بٍىق ًة( كفرؽ كبّب بْب قولو 

(الش  ا٤بؤكد كبْب قولو  قد تكوف للٌنفي أم ما كنت ُب ش  ، أك تكوف  )رَِإْف ُكْنَت ٓت َشكٍّ
ألنٌو ٧بفوظ من الشكوؾ كمعصـو من الشبهات كنبلحظ التعقيب ٗبعُب الفرض كالتمثيل كالتقدير 

لقد جاءؾ اي دمحم البياف ا٢بق كا٣برب الصادؽ الذم ال يعَبيو  )َلَقْد َجاَءَؾ اْلَق  ِمْن رَبَِّك(عليو 
ش  ، كُب ىذا ما يكفيو لليقْب ، كىذا يبْب ما كراءه من شدة ا٤بوقف الذم يعا٘ب منو )ص( 

 )رَاْسَأْؿ الَِّذيَن يَػْقَرُءوَف اْلِمَتاَب ِمْن قَػْبِلَك(كمعاانتو ُب نفسو الشريفة )ص(  كأتزمو ُب الواقع
سأؿ علماء التوراة كاإل٪بيل عن األخبار الٍب كردت ُب القرآف فإهنا كذل  كردت ُب التوراة اف

)َربل  ش  فيو كال ريب البياف ا٢بق الصادؽ الواضح الذم ال )َلَقْد َجاَءَؾ اْلَق  ِمْن رَبَِّك(كاإل٪بيل 
الشاكْب ا٤بَبٌددين ، هني عن الش  كالبقاء عليو ، بلغ الناس اي رسوؿ هللا أف  َتُموَننَّ ِمْن املُْمََتِيَن(

  .من يش  أك يكذ ب ِب٢بق الذم أنزؿ علي  فهو من الضالْب ا٣باسرين ا٤بعذبْب
بُوا ِِبََيِت اّللَِّ  كعرب هللا سبحانو عن ىذا ا٤بعُب بنهي النيب )ص( عن  ()َوال َتُموَننَّ ِمْن الَِّذيَن َكذَّ

الش  كالتكذيب ليقوؿ دمحم )ص( للناس : أان بشر مثلكم ككاحد منكم أحاسب كأعاقب كأم 
إنساف يش  أك يكذًٌب آبايت هللا إذا أان شككت ككذ بت !! كىذا األسلوب من أبلغ األساليب 

ُكْم َلَعَلى ُىًدى َأْو فيو ٝبيع الناس كقولو  كأ٪بحها ُب الدعوة إٔب ا٢بق الذم تتساكل ﴿َوِإاَّ َأْو ِإَيَّ
َنُمْم﴾ ، ككقولو  ِْسبأ/ٓت َضبلٍؿ ُمِبٍي﴾  نَػَنا َوبَػيػْ ، ٍب قاؿ ْٔآؿ عمراف/﴿تَػَعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء بَػيػْ

ط اإلٲباف كيفسد الدين كىكذا كل ش  يقود إٔب ا٣بسراف ألنو ٰبب )رَػَتُموَف ِمْن اْْلَاِسرِيَن(تعأب 
بى ٨بيًٍلصه كىالى شى   ميويًقنه(اً : )مىٍا ٓت غرر الممكيقلق النفس،    .ٍراتٍى
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الشرطية إ٭با ىو تعليق شيء بشيء من غّب تعرض إلمكاف شيء منهما ،  )رإف(  -ٔرائدة: 
َكاَف ِللرَّْْحَِن   ﴿ُقْ  ِإفْ )فرض ااؿ ليس ٗبحاؿ( ككقولو  عتباركيف ال كقد يكوف كبلٮبا ٩بتنعان ِب

: على أف من خا١بو شبهة ُب الدين ينبغي  وريو تنبيو،  ُٖالزخرؼ/َوَلٌد رََأَا َأوَُّؿ اْلَعاِبِديَن﴾ 
كإٌف التصديق آبايت هللا الدالة على ا٤بعارؼ اإل٥بية من أربح ا٤بتاجر إٔب هللا  -ٕ .التسارع ُب حٌلها

﴿َربل َتْدُع َمَع اّللَِّ نية كأنغص طرؽ العيش كقولو عز كجل ، كتكذيبها من أخسر ا٤بكاسب اإلنسا
ِبَي﴾  ﴿َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْمُو َعَذااًب ، ككقولو  ُِّالشعراء/ِإَْلًا آَخَر رَػَتُموَف ِمْن اْلُمَعذَّ

، ككقولو  ُِْطو/نمًا﴾ ﴿َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري رَِإفَّ َلُو َمِعيَشًة ضَ ، ككقولو  ُٕا١بن/َصَعدًا﴾ 
قد جرت عادة العرب أف  -ٖ .ِِاإلسراء/﴿ال ََتَْعْ  َمَع اّللَِّ ِإَْلًا آَخَر رَػتَػْقُعَد َمْذُمومًا َُمُْذواًل﴾ 

بِب اإلبنو إف كنت  يقٌدركا الشٌ  ُب الشيء ليبنوا عليو ما ينفي إحتماؿ كقوعو ، فيقوؿ أحدىم
ُذوين َوأُمِّي ِإَْلَْيِ ِمْن ُدوِف اّللَِّ قَاَؿ  أََأنتَ ﴿فكن شجاعان ، كُب قوؿ ا٤بسيح  قُػْلَت ِللنَّاِس اَّتَِّ

نتفى كٌل ا، يقاؿ الش  أٌكؿ مراتب اليقْب ، أم ال ٰبصل اليقْب إاٌل إذا ُُٔا٤بائدة/﴾ ُسْبَحاَنكَ 
( أم ٚبٌلص  رويش ،  تىًشري ا٥ٍبيدىل ًإال  ًمٍن حىٍيثي ًإنٍػتىشىرى الض بلىؿي من كٌل ضبلؿ حٌب تصل : )الى يػىنػٍ

إٔب ا٥بداية ا٣بالصة، أم مراحل البحث عن ا٢بقيقة تبدأ ِبلش  ٍب مرحلة البحث العلمي ا١بٌدم 
، إٌف الٌنيب )ص(  ْٖا٤بائدة/﴾ َوال تَػتَِّبْع َأْىَواَءُىمْ ﴿ٌٍب مرحلة القناعة كالقطع ِبلدليل كالربىاف كقولو 
فَبض أٌف اؽ كيف كأقوالو كأفعالو سٌنة تٌتبع ، كلو ال ٰبكم إاٌل ِب٢بق ك٧باؿ أف يٌتبع ىول ٨بلو 

َناَؾ َلَقْد ِكْدَت تَػرَْكُن ِإلَْيِهْم َشْيئاً ﴿٨بادعان حاكؿ أف ٱبدع الرسوؿ )ص( فا يسٌدده  َوَلْوال َأْف ثَػبػَّتػْ
كٔب، ، لو نفَبض أٌف الٌرسوؿ )ص( كاف شاٌكان ُب نبوتو لكاف ش ُّ غّبه ُب نبوتو إْٔاإلسراء/﴾ َقِليبلً 

ستمالة اككيف يزكؿ ذل  الش  إبخبار أىل الكتاب عن نبوتو ، فيكوف ا٤بقصود هبذا الكبلـ 
 .القـو كإزالة الشكوؾ عنهم ُب تكثّب ا٤بناظرات

،  ُالطبلؽ/﴾ َي أيها النَّيب  ِإَذا طَلَّْقُتْم النَِّساءَ ﴿: إف كنت أيٌها اإلنساف ُب ش  كقولو واملعىن
د كل مكٌلف ، ألٌف النيب )ص( ٓب يطلق زكجة ُب حياتو بل ىو بياف قانوف ا٣بطاب للٌنيب كا٤بقصو 

ََي ﴿عاـ لذل  أصبح هناية السورة خطاب لكٌل الٌناس كلو كانت ىذه اآلية خطاب للٌنيب ، كقولو 
ُتْم ٓت َشكٍّ ِمْن ِديِِن َربل َأْعُبُد الَِّذيَن تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف  ﴾ اّللَِّ َوَلِمْن َأْعُبُد اّللََّ أَيػ َها النَّاُس ِإْف ُكنػْ

، كىنا أعلم هللا سبحانو الٌناس أف نبيو ليس ُب ش  كإ٭ٌبا الٌناس لو كانوا ُب ش   َُْيونس/
طمئنانو افعليهم أف يعا١بوه بسرعة ، كالش  ال يليق ِب٤بؤمن ألنٌو يفسد إٲبانو كتكثر حّبتو كيقل 

،  ُُٕالتوبة/﴾ ..َلَقْد اَتَب اّللَُّ َعَلى النَّيبِّ ﴿ كمن يش  يزدد شٌكو ، كأساس الش  ا١بهل كقولو
، كقدأ  ِٓالشورل/﴾ َوِإنََّك لَتَػْهِدي ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ ﴿كٓب يقع منو شيء يتوب منو ، كيصفو هللا 

)ص( كقولو  كالتوبة على النيب )َلَقْد اَتَب اّللَُّ َعَلى النَّيبِّ َواْلُمَهاِجرِيَن(قرأ اإلماـ الصادؽ )ع( 
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، فليست ذنوب النيب إرتكاب ذنب ، كإ٭ٌبا ترؾ ما ىو  ّْالتوبة/﴾ َعَفا اّللَُّ َعْنَك َلَ َأِذنَت َْلُمْ ﴿
ًيئىٍاتي اٍلميقىر ًبٍْبى حىسىنىٍاتي األىبٍػرىٍاًر(  .أكٔب قيل )سى

 ﴾ٌَُْ ـَدءَظْيُْْ ًَُُّ آَّصٍ لَعََّ ًََُّْخ خُْؼٍََخذَ خًَََُِْْٕبَِّٕ خٍََُِّّٖ لَوَّطْ ػََِْْيِْْ ًََِِٔصُ ََزِّيَ ٙ ُّآِْنٌَُٕ ، ﴿ ٜٚ - ٜٙ
)ال ستحقوا عذاب رب  إبرادة هللا األزلية كىم الذين اثبتت عليهم ،  )َحقَّْت َعَلْيِهْم(إٌف الذين 
ٌؼ  ﴿ِإفَّ اّللََّ ال يَػْهِدي َمْن ُىَو ُمْسرِ ال يصدقوف كلو جاءهتم ا٤بعجزات الباىرات  يُػْؤِمُنوَف(

ٍل مىٍن يػىٍغًلبيوي ا٥ٍبىوىٍل ؟!( ٓت غرر المم، ِٖغافر/َكذَّاٌب﴾  )َوَلْو َجاَءتْػُهْم ُك   : )كىٍيفى يىٍستىًطٍيعي ا٥ٍبيدى
ستكبار حٌب : معجزة كداللة ، أصٌركا على الضبلؿ كالعناد كاالآيٍَة  آيٍَة َحَّتَّ يَػَرْوا اْلَعَذاَب األَلِيَم(
هم إاٌل أف يشاىدكا العذاب األليم عندئذو ال ينفعهم إٲباهنم بعد فوات لو قاـ ألف دليل كدليل، الل

اٍيىةي تىضيرُّهي  األكاف ، كإٲباف فرعوف عند الغرؽ كال إٲباف ببل طاعة كرضا ، كىكذا )ال ًذٍم ال تػىنػٍفىعيوي ا٥بًٍدى
 الض بللىةي( 

  ﴾نيٍبَِّٙ هٌََّْ ٌَُُّٗٓ ََُّٔد آَٓنٌُخ ًََٙلْنَد ػَنْيُْْ ػٍََخذَ خُْىُِِّْ كِِ خُْمََْدشِ خًَُُّْْٗد ًََٓعَّؼْنَدىُْْ بََُِ لِكٌََِْٙ ًَدَٗطْ هََُّْصٌ آَٓنَطْ كَنَلَؼَيَد بَِميَدُٗيَد ﴿ -ٜٛ
فهبل كانت قرية كاحدة من القرل الٍب أىلكناىا ، اتبت عن الكفر كالفساد كأخلصت اإلٲباف عند 

غّب قـو يونس فإهٌنم آمنوا  )ِإالَّ قَػْوـَ يُوُنَس(وقت ا٢باسم معاينة العذاب فنفعها إٲباهنا ُب ذل  ال
نْػَيا(قبل نزكؿ العذاب حْب رأكا عبلماتو  ُهْم َعَذاَب اْلِْْزِي ٓت اْلََياِة الد  ٤با  )َلمَّا آَمُنوا َكَشْفَنا َعنػْ

هْب ُب الدنيا اتبوا عن الكفر كٓب يعاندكا على الضبلؿ كآمنوا ِب رفعنا عنهم العذاب ا٤بخزم ا٤ب
نتهاء آجا٥بم الطبيعية ، اكأخرانىم مع متاع الدنيا إٔب حْب  )َوَمتػَّْعَناُىْم ِإىَل ِحٍي(ك٪بيناىم من عاره 
: كصف هللا يونس )ع( بصاحب ا٢بوت كبذم النوف أم ا٢بوت ككصفو  خبلصة قصتو

عنهم ايئسان من إٲباهنم ،  ِب٤بغاضب لقومو ا٤بشركْب ألنو دعاىم إٔب اإلٲباف فلم يستجيبوا لو كرحل
أما قـو يونس فقد زاد عددىم على مئة ألف ، فكانوا يسكنوف بنينول من أرض ا٤بوصل كأهنم  
كانوا يعبدكف األصناـ فنهاىم يونس عن الكفر كحبب إليهم اإلٲباف فأصركا على الشرؾ فيئس 

ؾ من السماء فخافوا رٙبل عنهم كدعا عليهم ، أتتهم عبلمات العذاب كا٥ببلامنهم كضاؽ صدره ك 
كطلبوا نبيهم فلم ٯبدكه فخرجوا إٔب الصحراء ٝبيعهم كأظهركا الٌندـ كأخلصوا الٌنية كتضرعوا كاتبوا 

ستجاب ٥بم ككشف عنهم كرٞبهم اإٔب هللا كدعوه ٨بلصْب لو ُب الدعاء أف يكشف عنهم العذاب ف
  .ٛٗٔ -ٜٖٔالصارات/كمتعهم إٔب حْب ، أما يونس فراجع قصتو 

ا حاؿ يونس فرحل عن قومو حٌب كصل إٔب ساحل البحر فصعد ُب سفينة ، فلٌما توسطوا أمٌ 
تٌفقوا على اإلقَباع فوقع الٌسهم على االبحر صاركا ُب خطر فأرادكا التخفيف من ٞبولة السفينة ف

 بتلعو فحفظو هللا ُب بطنو بتضٌرعو إٔب هللاايونس فألقى بنفسو ُب البحر ، فبعث هللا إليو حواتن ف
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كىو ُب جوؼ ا٢بوت ٍب نبذه ا٢بوت على ساحل البحر بعد أف لبث ُب جوفو ما شاء هللا أف 
 يلبث كأٌف هللا أنبت عليو شجرة من يقطْب يستظلُّ هبا 

 ﴾آِْنِنيًٌَََُْ َ٘دءَ ََزُّيَ ََٖٓٓ َْٖٓ كِِ خََِْٕٞ ًُُِّيُْْ ـَِْٔؼدً ؤَكَإَْٗطَ ظٌُُِْهُ خُنَّدَْ لَعََّ ٌٌٌَُُّٗخ ُٓ﴿ - ٜٜ 
كلو شىاءى رىبُّ ى مشيئة تكوينية آلمن الناس ٝبيعان كال يستطيعوف الكفر ٕباؿ ، كلكن ٓب يشأ ذل  

، كلو فعل  َُالبلد/﴾ َوَىَديْػَناُه النَّْجَدْينِ ﴿لكونو ٨بالفان للحكمة حيث ال إنسانية من دكف حرية 
ال إجبار كال إكراه ألنٌو ال كرامة  ياراختلبطل الثواب كالعقاب ، فإنو تعأب يريد من عباده إٲباف 

: ٘برب ، فبل ٦باؿ ُتْمرُِه  )َأرَأَْنَت ُتْمرُِه النَّاَس َحَّتَّ َيُمونُوا ُمْؤِمِنَي(إنسانية مع اإلجبار كاإلكراه 
لئلكراه ُب مشاعر القلب كتوجهات الضمّب ، ليس اإلٲباف لقلقة لساف كإ٭با ىو فهم القلب 

ؿ الصا٢بة ، كال سلطاف على القلب إاٌل الذم خلقو كجعلو ُب ٞباية حٌب لئلسبلـ كصدقتو األعما
شرح  كعمل ِبألركاف( ،كقوؿ ِبللساف ،)اإلٲباف معرفة ِبلقلب عن النيب )ص(من صاحبو ، 

﴿ال ِإْكَراَه ٓت ،  ْٓؽ/﴾ َوَما َأْنَت َعَلْيِهْم ِبَبَّارٍ ﴿كهللا اليريد اإلٲباف ِبإلكراه  ُٓصُٗالنهج
﴾  الدِّينِ  ﴿ِإنََّك ال تَػْهِدي َمْن َأْحبَػْبَت ، كالنيب ال يقدر عليو  ِٔٓالبقرة/َقْد تَػبَػيََّ الر ْشُد ِمْن الَغيِّ

، كالنيب ال يهدم ا٥بداية ا٣باصة النموذجية إاٌل من ىو  ٔٓالقصص/َوَلِمنَّ اّللََّ يَػْهِدي َمْن َيَشاُء﴾ 
، كبتعٌدد ا٣بيارات كبتعٌدد القناعات  ختياريريده ِبال مؤىل ٥با ، كهللا ال يقبل اإلٲباف ِبإلكراه بل

-ُُٖىود/﴾ َوال يَػَزاُلوَف ُُمَْتِلِفَي ، ِإالَّ َمْن رَِحَم رَب َك َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ ﴿ات كقولو االختبلفتكوف 
، ليس ألحدو غّب هللا أف ٰباسب أك يعاقب إنساانن على رأم أك عقيدة إاٌل أف يعتدم  ُُٗ

ان أك يفسد ُب األرض أك يفسد ُب الٌنفوس بزرع الفكر ا٤بنحرؼ فيها كالٍب تسٌمى ُب فيسف  دم
 .العصر ا٢بديث )ا٢برب الٌناعمة(

 ﴾ ًََٓد ًَدَٕ ُِنَلٍْٓ ؤَْٕ ظُآَِْٖ بَِّٙ زِةٌِِْٕ خَُِّوِ ًََّفْؼََُ خُُِّـَْٓ ػَََِ خٍََُِّّٖ ٙ َّؼْوٌَُِِٕ﴿ - ٓٓٔ
ىم ، كفق سٌنة هللا ُب ا٤باضْب كالباقْب ، ما من نفس تؤمن ِب اختيار أىل األرض خلقوا أحراران ُب 

كتستقيم تلقائيان من دكف سبب موجب ، ألف لئلٲباف أسباب كمسببات ، كالٍب منها أف ٲبنحو 
العقل كاإلدراؾ كاإلقباؿ على ذل  اإلٲباف من تلقاء نفسو دكف إكراه كلكنها غّب مستقلة ُب 

()ِبِِ ىا بل مقيدة اختيار  بنظاـ السنن اإل٥بية كا٤بشيئة الرِبنية أم ال تستطيع نفس أف تؤمن  ْذِف اّللَِّ
ِإفَّ رَبََّك ُىَو َأْعَلُم مبَْن َض َّ َعْن َسِبيِلِو َوُىَو ﴿ىا إاٌل إبذف رهٌبا ألنٌو أعلم ِب٤بهتدين كقولو ختيار ِب

، فبل تصل أم نفس إٔب اإلٲباف  ٗيونس/ِبِِٙمَاهِنِْم﴾  ﴿يَػْهِديِهْم رَبػ ُهمْ ،  ٕالقلم/﴾ َأْعَلُم اِبْلُمْهَتِدينَ 
  علم،غىٍّبً بػى  عاملي : )الٗ٘ٔٓت هنج الببلغة خطبةكقد سارت ُب طريق آخر مغاير كمعارض معو ، 

ان عىٍن الص وىٍابً  ( ككل من سار على كىالس اٍئًًر عىلىى غىٍّبً الط رًًيًق الص ًحٍيًح الى تىزًٍيديهي سيٍرعىةي الس ٍّبً ًإالٌ بػيٍعدى
، على  ُُالتغابن/﴿َوَمْن يُػْؤِمْن اِبّللَِّ يَػْهِد قَػْلَبُو﴾ الدرب الصحيح من اإلٲباف كصل إليو ٗبعونة هللا 
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)َوَٖمَْعُ  الّرِْجَس َعَلى الَِّذيَن قدر الصفاء يكوف اإلٲباف ، كعلى قدر اإلٲباف تكوف ا٥بداية ، ٍب قاؿ 
قو٥بم عن التدبٌر من أىل العناد كا٢بجود ، فبل أيذف ُب إٲباهنم ، كٯبعل الذين عطٌلوا عال يَػْعِقُلوَف( 
 .الٌرجس عليهم

: صفة جامعة لكل السلبيات كالنقمات كالقذارات كمنها قذارة الش  كالضبلؿ كالدنس الّرِْجس
ا إٔب الٌركحي فهؤالء ينا٥بم ذل  الٌرجس بسبب تعطيلهم ٤بداركهم عن الٌتعٌقل كالتدبٌر كإنتهاؤىم هبذ

، ككضع  َُّيوسف/﴾ َوَما َأْكثَػُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت مبُْؤِمِنيَ ﴿التكذيب كالكفراف كقولو 
إشارة إٔب أف اإلٲباف طهر كتزكية للمؤمن على خبلؼ الكفر  )اإلٙماف(ُب مقابل  )الّرِْجس(

 )ال يؤمنوف(الذين  بدؿ )ال يَػْعِقُلوَف(كالعصياف فإنو ٪بس كقذر يشْب صاحبو عندما يعملو كقاؿ 
ستعماؿ اعن منهج هللا كليد ا١بهل كا١بهل ا٤بركب بعدـ  ٫براؼألف الكفر كالعصياف كالطغياف كاال

: الذم ييعٌطل عقلو  إذفالعقل كتوجيهو إٔب التدبر ُب آايت هللا الكثّبة كاإلٲباف ِب عن طريقها ، 
ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي(ٓت غرر المم: ، ييعٌذب نفسو كٯبعل الرجس عليو من نفسو  .)اٍلمى

 ﴾هَُْ خْٗظًُُُخ َٓدٌَخ كِِ خٌَََُّٕٔخضِ ًَخََِْٕٞ ًََٓد ظُـْنِِ خَّٓدضُ ًَخُنٍَُُُّ ػَْٖ هٌٍَّْ ٙ ُّآِْنٌَُٕ﴿ -ٔٓٔ
، نظرة علمية فاحصة ال نظرة  اعتبارقل اي دمحم ٥بؤالء الكٌفار أنظركا نظر تفكر كتدبر كتذكر ك 

ما الذم ُب السماكات كاألرض من اآلايت الدالة على كحدانية هللا تعأب  سطحية ساذجة ،
ككماؿ قدرتو كٝباؿ صنعو كجبللة قدره عز كجل ؟ كالٍب كٌل آية منها مقٌدرة كمدبرة تدعو إٔب 

رة ُب اآلفاؽ كما تنفع اآلايت الكثّبة ا٤بنتش )َوَما تُػْغِِن اآلََيُت َوالن ُذُر َعْن قَػْوـٍ ال يُػْؤِمُنوَف(اإلٲباف 
الكونية كُب أنفسكم الدالة بوضوح على الوحدانية كىم عازموف على عدـ اإلٲباف ، كعليو يكوف 
الكافر مقصران كمستحقان للعقاب ألف هللا بٌْب لو الدليل القاطع فأعرض عنو كأىب أف ينظر فيو، 

: ىناؾ رائدة  .ًذٍم ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي كالذم الى يىًلٍيقي ًبًو اإًلٲٍبىٍافي يىًلٍيقي ًبًو الض بلىؿي ، كال  
عبلقة مَبابطة بْب السنن الكونية كالسنن اإلنسانية ، أم بْب الفطرة البشرية كبْب نظاـ ىذا الكوف 
الدقيق لغة معنوية مؤثرة حركية منظمة خفية غنية يدركها ا٤بؤمنوف ا٤بفكركف كيغفل عنها ا٤بنحرفوف  

 .ُِ-َِالذارايت/﴾ َوٓت اأَلْرِض آََيٌت ِلْلُموِقِنَي ، َوٓت أَنُفِسُمْم َأَربل تُػْبِصُروفَ ﴿كقولو 
 ﴾ عَظَُِِّٖكَيََْ َّنْعَظًَُُِٕ بَِّٙ ِٓؽََْ ؤََّّدِّ خٍََُِّّٖ وٌََِْخ ِْٖٓ هَسِِْيِْْ هَُْ كَدْٗعَظًُُِخ بِِِّٗ َٓؼٌَُْْ ِْٖٓ خُُْٔنْ﴿ - ٕٓٔ

هل ينتظر مشركو مكة إاٌل مثل أايـ أسبلفهم كأراد بو كقائع هللا ُب عاد كٜبود ستفهاـ إنكارم : فا
كقـو نوح كعاقبة أىل الفساد كالضبلؿ عاقبة سيئة سواء أكانوا من األكائل أـ األكاخر كعرٌب عن 

َعُمْم ِمْن )ُقْ  رَانْػَتِظُروا ِإيّنِ مَ ا٥ببلؾ ِبألايـ كما يقاؿ أايـ فبلف يراد بو أايـ دكلتو كأايـ ٧بنتو 
َتِظرِيَن( نتظركا حكم هللا فيكم مثل ىذه األايـ ا٢با٠بة القا٠بة الٍب تفصل بيننا كبينكم ، اقل ف اْلُمنػْ

من عبلمات حسن  .كىذا هتديد ٤بن كٌذب دمحمان )ص( بسوء العاقبة ، كإٌف حسن العاقبة للمتقْب
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ما َتتيو من سوء ربإمهاؿ هللا إَّيؾ و ،  أف تعلم أف ما َتتيو من خُي ربفض  هللا ورْحتو :العاقبة
 .وحلمو عنك

 ﴾ؼَُّْ ُٗنَفِِّ ََُُِٔنَد ًَخٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ًٍََُِيَ لَوّدً ػََِْْنَد ُٗنْؿِ خُُْٔآِْنِنيَ﴿ -ٖٓٔ
ٍرءي مىعى  عن النيب )ص(:، ٍب إذا نزؿ العذاب ِب٤بكذبْب ننجي الرسل كا٤بؤمنْب ، إهنم مع ريسل هللا )اٍلمى

ينجيهم ألهنم كانوا مصدر خّب ألمتهم ُب ٝبيع ٦باالت ا٢بياة  ِْْٖٔكنز العماؿ خرب( مىٍن أىحىب  
َنا نُػْنِج اْلُمْؤِمِنَي( كذل  حقان اثبتان علينا من غّب ش  ننجي ا٤بؤمنْب اجملاىدين   )َكَذِلَك َحّقًا َعَليػْ

تضحيتهم كنزاىتهم ُب سبيل هللا ُب كٌل زماف كمكاف ، الذين يعتز اإلسبلـ بعلمهم كجهادىم ك 
ككفاءهتم ، كعدان حقان علينا ال ٬بلفو ، كمن طريق ا٢بكمة قد أكجبو هللا على نفسو فضبلن ككرمان  

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنَي﴾ كقولو  /﴿وََكاَف َحّقًا َعَليػْ ﴿َكَتَب اّللَُّ أَلْغِلََبَّ َأَا َوُرُسِلي﴾ ، ككقولو  ْٕالرـك
: أف ٪باة  تشُي االية -ٔ: رائدة ، ّٖا٢بج/﴾ يَُداِرُع َعْن الَِّذيَن آَمُنواِإفَّ اّللََّ ﴿،  ُِاجملادلة/

الرسل كا٤بؤمنْب ليس بعوامل طبيعية كأبساب كمسببات مألوفة كمعركفة ألنو إف كاف كذل  ِشل 
النجاة ا١بميع ، بل النجاة بقدرة هللا ا٣بارقة أبسباب غيبية ، كىذا يدؿ أف هللا ىو الذم يقود 

ُب اآلية تلميح أبلغ من التصريح إٔب أٌف النيب )ص( ال يدرؾ ىذه  -ٕة بْب اإلٲباف كالكفر ! ا٤بعرك
كٓب يقل )ننجي الرسوؿ  )نُػْنِج اْلُمْؤِمِنَي(ا٢بقيقة كٌلها ُب حياتو كإ٭ٌبا تقع بعد إرٙبالو ، حيث ذكر 

َنا نُػْنِج  .كا٤بؤمنْب( مع أنٌو تعأب ذكر ُب السابقْب ٪باة رسلو مع ا٤بؤمنْب هبم )َكَذِلَك َحّقًا َعَليػْ
إهٌنا كلمة الرمز ا٤بتحٌرؾ ا٤بؤثر ُب حركة السنن التأرٱبية إهٌنا الشفرة السرٌية ا٣باصة الٍب  اْلُمْؤِمِنَي(

تكمن كراء األحداث ا٤بتغّبة ، إهٌنا ا٢بقيقة الٍب ٯبب أف تتحقق ُب كقتها ا٤بناسب ، إهٌنا الكلمة 
ُىَو الَِّذي َأْرَسَ  َرُسوَلُو ﴿هر إٔب الٌنور الٍب كتبها هللا على نفسو كقولو ا٢بٌقة الٍب البٌد أف تظ

يِن ُكلِِّو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوفَ  قولو : سؤاؿ  -ٕ .ٗالصف/﴾ اِبْْلَُدى َوِديِن اْلَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
َنًة ال ُتِصيََبَّ الَِّذيَن ظََلُموا مِ تعاىل ﴿ ، ىنا الفتنة أتخذ ا١بميع   ِٓاألنفاؿ/﴾ ْنُمْم َخاصَّةً َواتػَُّقوا ِرتػْ

ي ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا( كالفيضاف أيخذ ا١بميع بينما قولو  كيف تكوف النجاة ىنا كىناؾ )ّتَّ نُػَنجِّ
: إذا كاف ا٤بؤمنوف مداىنْب ألىل ا٤بعاصي كالى أيىٍميريكيفى اجلوابفتنة عامة أتكل األخضر كاليابس؟ 

ٍعريكيًؼ كىالى يػىنػٍهىوٍ ِبً   (كىالر ٍاًضٍي ًبوً  ، كا٤بعْب عليو،اٍلعىٍاًملي ًِبلظٍُّلمً عن اإلماـ علي )ع(: )، فى عىٍن اٍلميٍنكىرً ٍلمى
ٍاءي ُبٍ الظٍُّلًم، ،كىالس اًٍكتي عىٍنوي  فيشملهم العذاب مع ا٤بعذبْب!  ،ُِّ/ٕٓالبحار كىا٢بٍىٍاًضني لىوي شيرىكى

بقان ٤بسؤكليتهم اإل٥بية إذا بدأ ِبلتذكّب كالنصيحة كاألمر ِب٤بعركؼ كالنهي عن كلكنهم إذا عملوا ط
 .ا٤بنكر فإٌف هللا ينجيهم من الفتنة العامة

سًُُ خَُِّوَ خٍَُُِّ َّعٌََكَّدًُْْ  ؤَػْهَُْ َّد ؤَُّّيَد خُنَّدُْ بِْٕ ًُنْعُْْ كِِ َ٘ي  ِْٖٓ يِّنِِ كَٚ ؤَػْسًُُ خٍََُِّّٖ ظَؼْسًًَُُٕ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ ًٌََُِْٖ﴿ - ٗٓٔ

 ﴾ًَؤُُِْٓضُ ؤَْٕ ؤًٌََُٕ ِْٖٓ خُُْٔآِْنِنيَ
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ا٤براد ِبلناس ٝبيعان كِب٣بصوص ا٤بشركْب. قل ٥بؤالء ا٤بشركْب إف كنتم ُب ش  من رسالٍب ألنكم 
اّللَِّ َوَلِمْن َأْعُبُد  )َربل َأْعُبُد الَِّذيَن تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوفِ ٘بهلوف حقيقتها، فديِب ىو ُب منتهى الوضوح

فبل أعبد ما تعبدكف من ىول النفوس كحٌب الدنيا كالتعلق ٕبب ا٤باؿ كا٢بياة اّللََّ الَِّذي يَػتَػَورَّاُكْم(
 )يَػتَػَورَّاُكْم(الٍب ٘بهلوف فلسفتها كلكن أعبد هللا كحده الذم بيده ٧بياكم ك٩باتكم، كقدـ النص

ألف الذم ٰباسب كيعاقب بعد الوفاة ىو هللا  ِب٣بصوص ألنٌو ٲبل  آجالكم كأعماركم
كأان مأمور أبف أكوف مؤمنان ِب موحدان ال أشرؾ معو )َوأُِمْرُت َأْف َأُكوَف ِمْن اْلُمْؤِمِنَي(كحده

ٍا بػىيػٍنى ى كىبػىٍْبى عتبارغّبه،كاف النيب يبدأ بنفسو ُب كل ما يدعو الناس إليو ِب )كيٍن نػىٍفسى ى ًميزىاانن ًفٍيمى
(. الن   بُّ لًنػىٍفًس ى كىاٍكرىٍه لىوي مىا تىٍكرىهي لًنػىٍفًس ى : عن اإلماـ الصادؽ )ع(: رائدةٍاًس،فىأىٍحب  ألىًخٍي ى مىا ٙبًي

ا أىٍدخىليوهي ًفيًو، كىمىٍن دىخىلى ًفيًو ًِبٍلكً  اًؿ أىٍخرىجىوي ًمٍنوي الرًٌجىاؿي كىمى يًن ًِبلرًٌجى ا الدًٌ تىاًب )مىٍن دىخىلى ُب ىىذى
(كىال  .َُٓ/ِالبحار سُّن ًة زىالىًت ا١ٍبًبىاؿي قػىٍبلى أىٍف يػىزيكؿى

 ﴾ًَؤَْٕ ؤَهِْْ ًَـْيَيَ ًُِِِِّّٖ لَنِْلدً ًَٙ ظٌٌَََُّٖٗ ِْٖٓ خًُُُِِْْٔٙنيَ﴿ - ٘ٓٔ
ستقامة كاملة على ا٢بنيفية اُب الٌدين ُب القوؿ كالعمل كُب ٝبيع األحواؿ ،  الستقامةكأمرت ِب

ٌ٘بو إليو )ع( معتنقان اإلسبلـ األصيل اأبينا إبراىيم )ع( كأمر٘ب سبحانو أف  السهلة السمحة ، ملة
 )اْلَوْجَو(إف إقامة  .سائران على هنجو ا٤بستقيم دكف سائر األدايف كا٤بلل كالنحل كاألنظمة الوضعية

،  لدين هللا كناية عن توجو النفس كإقباؿ القلب بكلو إٔب عبادة هللا عز كجل كاإلعراض عما سواه
ا٤بائل عن الضبلؿ إٔب ا٢بق  مبعىنمفهـو حركي عاـ كاسع ا٤بعُب عإب ا٤بضامْب ،  )واْلَِنيف(

كا٤بعرض عن الشرؾ ا١بلي كا٣بفي إٔب التوحيد ا٣بالص ، مع ٙبٌمل األجواء الفاسدة كالسائدة 
م من ، إشارة إٔب أف أكثر الطرؽ ىي طرؽ الضبلؿ ، كخركج إنساف مستقي االستقامةكالثبات ُب 

بْب الناس الضالْب كميلو عن ا١بماعات الضالة الكثّبة كيبقى على الصبلح ، ىو أمر ٰبتاج إٔب 
مؤىبلت خاصة ككماالت ٩بيزة ، كمكابدة كعناء ، كىذه ىي ا٢بنيفية اإلبراىيمية ا٤بطلوبة لذاهتا 

 .كا٤بطلوبة لغّبىا
ٍاًت( : )ذىٍركىةي اٍلغىٍاايىًٍت الى يػىنىٍا٥بيىٍا إً ٓت غرر المم ٍاىىدى )َوال َتُموَننَّ ِمْن : وقي  ِل ال  ذىكيكي التػ ٍهًذٍيًب كىاٍلميجى
ال ُب العقيدة كال ُب العمل كال ُب الٌدعاء كال تكونن ٩ٌبن يشرؾ ُب عبادة ربو آ٥بة  اْلُمْشرِِكَي(

ية أك أخرل ظاىرة أك ِبطنة ، ماٌدية أك معنوية ، سرية أك علنية ، حٌسية أك غّب حٌسية ، حجر 
بشرية أك فكرية ، مقصودة أك غّب مقصودة، فمن الشرؾ أف يطيع اإلنساف الشيطاف أك ىواه كقولو 

، أك النفس األمارة ِبلسوء من حيث ال يعلم فػىييٍشرًؾ   ّْالفرقاف/﴾ َأرَأَْيَت َمْن اَّتَََّذ ِإَْلَُو َىَواهُ ﴿
: ُب  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  َُٔيوسف/ُمْشرُِكوَف﴾  ﴿َوَما يُػْؤِمُن َأْكثَػُرُىْم اِبّللَِّ ِإالَّ َوُىمْ كقولو 

ان اآلية )ىيوى قػىٍوؿي الر جيًل لىٍوالى فيبلىفه ٥بىىلىٍكتي كىلىٍوالى فيبلىفه لىضىاٍعى ًعيىٍإبٍ ، أىالى تػىرىل أىن وي قىٍد جىعى  لى ً شىرًٍيكى
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( ُبٍ ميٍلًكًو يػىٍرزيقيوي كييىٍدفىعي عىٍنوي ، الص ًحٍيحي أىفٍ  كنز   تػىقيويؿى لىٍوالى أىٍف مىن  هللاي عيلىي  ًبفيبلىفو ٥بىىلىٍكتي
ا٣بطاب للٌنيب )ص( كا٤بقصود األٌمة عاٌمة  )َوال َتُموَننَّ ِمْن اْلُمْشرِِكَي( -ٔ: رائدة ُٔ/ٓالدقائق

ٍارىة(اً اٌيًٍؾ أىٍعًِبٍ كى نزؿ القرآف إبً )عن اإلماـ الصادؽ )ع(  راجع سورة يونس  ،ُّٔ/ِالكاُب ٠ٍبىًعٍي ايىٍ جى
، كهللا يعلم أٌف نبيو الكرٙب أعدل أعداء ا٤بشركْب ، كعليو فليس النهي ىنا للزجر ، ابلتفصي  ٜٗاآلية/

ْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ ﴿بل للبياف كالتحذير من الشرؾ أبٌف  :  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ُّلقماف/﴾ ِإفَّ الشِّ
ان حى  يى ًلغىٍّبً هللاً )الى يىكيويفي اٍلعىٍبدي ميٍشرًكى

 أىٍك يىٍدعيوي ًلغىٍّبً هللًا عىز  كىجىل ( ،أىٍك يىٍذبىحى ًلغىٍّبً هللاً  ،ٌب  ييصىلًٌ
 .ٔٗصِٕالبحار
 ﴾ًَٙ ظًَْعُ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ َٓد ٙ َّنْلَؼُيَ ًَٙ ١َُُُّّىَ كَةِْٕ كَؼَِْطَ كَةَِّٗيَ بٌِخً ِْٖٓ خُظَّدُِِٔنيَ﴿ - ٙٓٔ

ا٤بؤمنْب كٕب ا٤بتقْب كقائد رسإب ٫بو التوحيد فهو ال يدعو أحدان من دكف هللا النيب )ص( سيد 
ك٧باؿ أف يدعو لسواه سبحانو ، كإ٭با القصد اإلخبار أبف من يدعو إٔب غّب هللا فهو من الظا٤بْب 

ال يساـك كعدلو ال  الضارين أبنفسهم ، فميزاف هللا )رَِإْف رَػَعْلَت رَِإنََّك ِإذًا ِمْن الظَّاِلِمَي(ا٣باسرين 
: )مىٍن أىٮٍبىلى اٍلعىمىلى ًبطىٍاعىًة ٓت غرر المم، ُالطبلؽ/﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّللَِّ رَػَقْد ظََلَم نَػْفَسُو﴾ يلْب 

ٍيءو ًمنى اٍلًعٍلًم : )كىتىبى رىجيله ًإٔبى أىيبٍ ذىٍر ايىٍ أىِبىٍ ذىٍر أىٍطرًٍفًِبٍ ًبشى وعن اإلماـ الصادؽ )ع(هللًا ظىلىمى نػىٍفسىوي( ، 
ًثيػٍره  بُّوي  مىنٍ  كىلىًكٍن ًإٍف قىدىٍرتى أىٍف الى تيًسٍيءى ًإٔبى  ، فىكىتىبى ًإلىٍيًو أىف  اٍلًعٍلًم كى  ىىلٍ  الر جيلي  لىوي  فٍػعىٍل قىٍاؿى اً فى  ٙبًي

ان  بُّوي  مىنٍ  ييًسٍيءي ًإٔبى  رىأىٍيتى أىحىدى  فػىقىدٍ  هللاى  عىصىٍيتى  أىٍنتى  فىًإذىاٍ  ًإلىٍي ى  فيسً األىنػٍ  أىحىبُّ  نػىٍفسي ى  ، نػىعىمٍ  فػىقىٍاؿى  ؟ ٰبًي
ٍا!( أىسىٍأتى   .ِْٓالبقرة/ ﴾الظَّاِلُموفَ  ُىمْ  َواْلَماِرُروفَ ﴿ ككقولو ، ْٖٓ/ِالكاُب ًإلىيػٍهى
١ِِْوِ ُِّْٝرُ زِوِ َْٖٓ ََّٙدءُ ِْٖٓ ػِسَديِهِ ًَىٌَُ خُْـَلٌَُُ ًَبِْٕ ََّْْٕٕٔيَ خَُِّوُ ز١ُُِ  كَٚ ًَدِ٘قَ َُوُ بَِّٙ ىٌَُ ًَبِْٕ ُُِّيْىَ زِىٍَُْْ كَٚ ََخيَّ ُِلَ﴿ - ٚٓٔ
 ﴾خَُُّلُِْْ

: يصب  ، فإذا تعٌرض اإلنساف ألسباب الضر أصابو الضر، َٙمَْسْسَك  )َوِإْف َٙمَْسْسَك اّللَُّ ِبُضرٍّ(
ُب حفظ : إف يصب  هللا بضر أيها اإلنساف كمرض يصيب  ٗبخالفة سنن هللا مبعىن كا٣بّب كذل  

الصحة أك نقص ُب األمواؿ كالثمرات أبسباب ل  فيها عربة أك ظلم يقع علي  من غّبؾ ، قد 
يتضرر اإلنساف ال من صنع يده كال من سوء تصرفو كال من ٦بتمعو الفاسد ، كإ٭با كاف الضرر 

 . ىذا النوع من الضرر ىو ا٤براد.بسبب خارجي صاعقة من السماء نزلت عليو أك زلزاؿ إبتلعو
ِبآلية، كقد يتضرر اإلنساف ٗبا كسبت يداه ، كما لو ترؾ العمل كٓب يطلب ا٤بعاش مع قدرتو عليو 

ألنو تعأب أمر ِبلعمل  ىذا الضرر ال تصح نسبتو إىل هللاأك أقدـ على عمل ما ىو أبىل لو ، 
٦بتمعو ،  كاإلعداد لو كهنى عن اإلضرار كالتكاسل أبنواعو كقد يتضرر اإلنساف ال من كسبو كال من

كإ٭با أبسباب أخرل كما لو كلد لو كلد انقص ا٣بلقة أك كاف بليدان أك ضاالن ال يهتدم ، كىذا 
فبل تلجأ لغّب هللا فتدعوه ليكشف  )َربل َكاِشَف َلُو ِإالَّ ُىَو(النوع من الضرر ىو ا٤براد من اآلية 

 .عن  الضر كما يفعل ا٤بشركوف
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، كجعل هللا تعأب لؤلشياء أسباِبن يعرفها الناس  ّالزمر/﴾ بُوَا ِإىَل اّللَِّ زُْلَفىَما نَػْعُبُدُىْم ِإالَّ لِيُػَقرِّ ﴿
ختصاصو ،  امرئ على قدر خربتو كمقدار ٘بربتو كسعة علمو كنوع ابقدر ٘بارهبم ، كقيمة كل 

كمعا١بة األمراض ٗبعرفة تشخيصها كدكاءىا ا٤بناسب كمعرفة أسباب كل شيء كمسبباتو ، كأنٌب 
، أم تركوا األسباب  ٖٓالكهف/﴿رَأَتْػَبَع َسَببًا﴾ وت من أبواهبا كأطلبوا كل شيء علمو ا٤بناسب البي

تبع اإلنساف استعانة ِب إٔب تركها إف كانت ٦بهولة ، كلو ا٤بؤدية إٔب الضر إف كانت معلومة كاال
على هللا كلو شاء  نتكاسة ، كالباقياجتهاد ٓب يقع ُب ااألسباب ا٤بناسبة كأدل ما عليو بكل جد ك 

)َوِإْف يُِرْدَؾ ِبَُْيٍ هللا أف يكشف الضر من أية جهة أتى ال نكشف كزاؿ ألنو على كل شيء قدير 
أما ا٣بّب فتصح نسبتو إٔب هللا تعأب بشٌب أنواعو ألنو تعأب يريد ا٣بّب كأيمر بو  َربل رَادَّ ِلَفْضِلِو(

يقدر أحد أف ٰبوؿ بين  كبْب فضلو الذم تعلقت كيثيب عليو كىو الذم مٌكن اإلنساف عليو فبل 
ستحقاؽ بو إرادتو سبحانو فبل ترجو أحدان غّب هللا تعأب ألٌف ا٣بّب بفضلو سبحانو كليس ِب

بكسب أك بغّب كسب حسب السنن العامة لتحصيل  )ُيِصيُب ِبِو َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه(اإلنساف 
ا٤باضية الفاعلة ، كفضلو عاـ لعباده بعمـو رٞبتو كسعتها ،  األشياء كفق مشيئة هللا العامة كسٌنتو

ٖببلؼ الضر فإنو ال يقع إأٌل بسبب من األسباب جناه اإلنساف على نفسو ٔبهلو أك غفلتو أك 
ىو سبحانو الغفور لذنوب عباده الرحيم أبىل الرشاد ، كإٌف ا٤بغفرة  )َوُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم(تقصّبه 

 لعباده ىي من شأنو ُب خلقو عمومان ، حٌٌب ما يقع هبم من مكركه كضر ىو ٧بفوؼ كالٌرٞبة من هللا
  .ِب٤بغفرة ٧بموؿ بيد الٌرٞبة

كالسبب ُب ذكر ا٤بس مع  )يُِرْدَؾ(كمع ا٣بّب الفعل  )َٙمَْسْسَك(ذكر مع الضر الفعل  -ٔ: رائدة 
يصيب ال يكوف إاٌل إبرادتو تعأب ، الضر كاإلرادة مع ا٣بّب ، ألٌف ما يريده هللا سبحانو يصيب كما 

لبياف أبف ا٣بّب مقصود  تعأب ِبلذات كىو ا٤بسٌبب لو كا٤بدبٌر إليو، بينما الضر يكوف بسبب 
﴿َوَما َأَصاَبُمْم ِمْن ُمِصيَبٍة رَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُمْم أعماؿ اإلنساف ا٣باطئة كليس بسبب هللا كقولو 

ُوا َما َِبَنُفِسِهمْ ﴿. كقولو َّشورل/الَويَػْعُفو َعْن َكِثٍُي﴾  ُ َما ِبَقْوـٍ َحَّتَّ يُػَغُيِّ ﴾ ِإفَّ اّللََّ ال يُػَغُيِّ
: )أىلٌلهيم  اٍغًفٍر ٕبى الذُّنيوبى ال ًٍب تػيغىّبًٌي ٓت دعاء كمي  ، أم تغيّب الٌنعم متعٌلق بعمل اإلنساف ، ُُالرعد/
٩بٌا يدؿ أنو ليس كل ضر ىو شر كال كٌل مكركه ىو شر ، كٓب يقل )بشرو( )ِبُضرٍّ(قاؿ  -ٕالنًٌعىمى(. 

عن اإلماـ العسمري لئلنساف ،  ابتبلء، لعٌل ا٢بوادث ا٤بؤ٤بة تكوف موقظة للفطرة ك٧برٌكة للمشاعر ك 
ٍيطي هًبىٍا()ع(  ٍا نًٍعمىةه ٙبًي كىُبٍ  ،ًمنى هللاً  فيكوف ُبٍ اٍلًمحىًن ًمنىحه  ّْٕ/ٖٕالبحار : )مىٍا ًمٍن بىًليىةو ًإال  كىً ًفيػٍهى

ٍارًًه ًمًكٍاًرـه  ًٍة ًىبىٍاةه  ،كىُبٍ اٍلمىشىق ٍاًت ًخبػٍرىٍاته  ،اٍلمىكى !  ،كىُبٍ اٍلميعىٍاانى ٍا اٍلكىرىٍامىٍاتي ٍتػيهى ٍاايىٍته هًنىٍاايى كىُبٍ اٍلبىبلىايىٍ ًبدى
 ، فما يصيبو خطاب اآلية إٔب النيب)ص( ٗبعُب أنٌو خاضع ٥بذا القضاء مع قربو من هللا تعأب -ٖ

آؿ ﴾لَْيَس َلَك ِمْن اأَلْمِر َشْيءٌ ﴿من خّب ىو من عند هللا كإنٌو ال ٲبل  لنفسو ضران كال نفعان كقولو
 ، فكيف ٗبن ىم ليسوا على ىذه ا٤بنزلة عند هللا من قرب كحسب؟ ُِٖعمراف/
 ﴾َْٖٔ خىْعًٍََ كَةََِّٗٔد َّيْعًَُِ ُِنَلِْٕوِ ًََْٖٓ ٠َََّ كَةََِّٗٔد ١ََُِّّ ػََِْْيَد ًََٓد ؤََٗد ػٌََُِْْْْ زًٌٍََِِْهَُْ َّد ؤَُّّيَد خُنَّدُْ هًَْ ـَدءًَُْْ خُْمَنُّ ِْٖٓ ََزٌُِّْْ كَ﴿ - ٛٓٔ
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َرَماَذا ﴿قل اي ٧بٌمد ٨باطبان كل الناس ُب ىذا العآب ٩بن ٠بع ىذه الدعوة ا٢بقة ك٩بن ستبلغو عن  
قد جاءكم القرآف العظيم الذم ٘بٌلى هللا  مبعىن،  ِّيونس/﴾  ُتْصَرُروفَ بَػْعَد اْلَقِّ ِإالَّ الضَّبلُؿ رََأَّنَّ 

﴿اِبْلَقِّ أَنَزْلَناُه َواِبْلَقِّ نَػَزَؿ﴾ بو ٣بلقو فلم يبق لكم عذر كال عليو سبحانو حجة كالذم 
 ًعٍلمى  أىرىٍادى  : )مىنٍ  )ص(عن النيب ،  ٗاإلسراء/﴾ ِإفَّ َىَذا اْلُقْرآَف يَػْهِدي ِللَِِّت ِىَي َأقْػَوـُ ﴿ َُٓاإلسراء/
َا يَػْهَتِدي لِنَػْفِسِو(، ِْْٓكنز العماؿ خربكىاآلًخرًٍينى فػىٍليػيثػىوًًٌر اٍلقيٍرآٍف( األىٌكًلٍْبى   )َرَمْن اْىَتَدى رَِإٔمَّ

ىتدل بنهج هللا ا٤بستقيم كسل  سبيل ا٢بق كصٌدؽ ٗبا جاء من اكلئلنساف أف ٱبتار لنفسو فمن 
لنفسو كفائدة ذل  عائدة إليو كيفوز ُب دنياه كآخرتو من دكف سائر الٌناس عند هللا فإ٭با يهتدم 

َها( َا َيِض   َعَليػْ كمن خرج عن سبيل ا٢بق كأعرض عن كتابو فإ٭با كِبؿ ضبللو على  )َوَمْن َض َّ رَِإٔمَّ
: ٕبفيظ ، كىمىا أىانى   ٍ ِبوَِكي )َوَما َأَا َعَلْيُمْم ِبوَِكيٍ (نفسو من دكف سائر ا٣بلق فبل يلومٌن إاٌل نفسو 

ٗبوكل من عند هللا أبموركم إذ ليس الٌرسوؿ ككيبلن عنكم يعمل لكم كما يعمل الوكيل ٤بن يوكلو عنو 
َوَما َعَلى الرَُّسوِؿ ِإالَّ ﴿كال أمل  لكم ضران كال نفعان كما أان إاٌل رسوؿ مبٌلغ إليكم أمر ربكم 

مغنيان عن أحد كال أحد موكبلن عن أحد بل ىي ا٤بسؤكلية  ، فليس أحد ْٓالنور/﴾ اْلَببلُغ اْلُمِبيُ 
﴾ يَػْوـَ ال ََتِْلُك نَػْفٌس لِنَػْفٍس َشْيئًا َواأَلْمُر يَػْوَمِئٍذ ّلِلَِّ ﴿الذاتية ٰبملها كل إنساف عن نفسو كقولو 

، كُب ىذا تكرٙب لئلنساف كتسليم ٕبقو فبل يىقبل منو أف يلغي نفسو كيفكر ٥با غّبه  ُٗاإلنفطار/
 إنساف كل كإ٭ٌبا كالنيب )ص( على عظمتو فليس لو أف يكوف ككيبلن عن أحد ، كيعمل لو سواه

ٍرءي  ك نفسو عن مسؤكؿ مسؤكالن أف يدخل اإلٲباف ُب قلوبكم  النيب كليس نىفسىوي( يىضىعي  حىٍيثي  )اٍلمى
، قيل ُِالطور/ٌي﴾ اْمِرٍئ مبَا َكَسَب َرىِ  ﴿ُك    قسران كال أف ٰبفظ مصا٢بكم صغّبىا ككبّبىا كقولو

ٍاؿً  ا٢بٍىق   )مىٍن زىاٍنػيوياٍ  ٍاؿى  زىاٍنػيوياٍ  كىمىنٍ  ظىلىميويهي  ًِبلٌرًجى  اٍلقيٍرآفي  )لىٍيسى  : عن النيب )ص( ، أىٍنصىفيويهي( ًِب٢بٍىقًٌ  الٌرًجى
اٍيىةً  اٍلقيٍرآفى  كىلىًكن   ًِبلٌرًكىاٍيىةً  اٍلًعٍلمي  كىالى  ًِبلتًٌبلىكىةً   ِِْٔكنز العماؿ خرب  ًِبلدًٌرىاٍيىًة( كىاٍلًعٍلمى  ًِب٥بًٍدى
 ﴾ًَخظَّسِغْ َٓد ٌُّلََ بَُِْْيَ ًَخْٜسُِْ لَعََّ َّمٌَُْْ خَُِّوُ ًَىٌَُ وَُُْْ خُْمَدًِِٔنيَ﴿ - ٜٓٔ

عمل اكإتبع اي دمحم ُب ٝبيع شؤكن  ما يوحيو إلي  رب  من القرآف الكرٙب حٌٌب لو كفر الٌناس ، ك 
ىتدل كمن ٓب يتبع يبتدع اع ا٤بعاانة الٍب تعانيها ، فإف من إتبع فقد بو كعلمو أمت  ِبلرغم من ٝبي

تىضيرُّهي الض بللىةي ، كىال ًذٍم ال  لدى ا٥ٍبي  يستقم ًبوً ال مىٍن ): عن اإلماـ علي )ع(كيضٌل نفسو كيضٌرىا 
(كىال ًذٍم الى يػىنػٍفىعيوي اٍليىًقٍْبي يىضي  ،يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي  :  عن النيب )ص( .ِّٗ/ٕٕالبحار رُّهي الشًّ ي

ٍا كىًكٍزري مىٍن عى  قىوي ًكٍزريىى  ًملى هًبىٍا()ًإاي ٍؾى أىٍف تىسين  سين ةى ًبٍدعىةو فىًإف  اٍلعىٍبدى ًإذىٍا سىن  سين ةن سىيًٌئىةن ٢بًى
ُ( َُْ/ٕٕالبحار شاؽ كأذل ُب سبيل نصرة كإصرب على ما تعانيو من م )َواْصِبْ َحَّتَّ َٗمُْمَم اّللَّ

الَِّذيَن يُػبَػلُِّغوَف ِرَساالِت اّللَِّ ﴿دين  كإٲبان  حٌب يقضي هللا بين  كبينهم كىذه ىي مهمة 
ُر اْلَاِكِمَي(،  ُّٗاألحزاب/﴾ َوَ٘مَْشْونَُو َوال َ٘مَْشْوَف َأَحدًا ِإالَّ اّللََّ  كخّب القاضْب فبل  )َوُىَو َخيػْ

( يب )ص(عن النٰبكم إالٌ ِب٢بق ،  ًثيػٍره يػٍره كى رٍبً عىلىى مىٍا تىٍكرىهي خى   .ُّٕ/ِٖالبحار : )ُبٍ الصًٌ
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  ُٗا٤بزمل/﴾ ِإفَّ َىِذِه َتْذِكَرٌة َرَمْن َشاَء اَّتَََّذ ِإىَل رَبِِّو َسِبيبلً ﴿:  وٓت اْلتاـ نقوؿ
  .ٓٔيونس/ (َأِف اْلَْمُد ّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ )وآخر دعواا 
لسورة يونس ، بقدري ال بقدرىا ، ِبهٍد متواص  ،  (رسَّ ميَ الُ  رآفِ القُ )َوعُي  تعاىل ُّت بعوف هللا

رلّلو المد واملّنة ، وابلمد تتم  الّصالات وتزداد البكات وتدرع النقمات بتأريخ 
ٔ٘/ ـ مع تصحيحها عّدة مّرات وتدقيقها ٓت  ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٔىػ املوارق  ٖٚٗٔ/ُمـر
هللا تعاىل أف يُعيننا على تمملة بقية الس ور القرآنية المرٙمة ، إّف  الماظمية ، داعي-بغداد

 .رّّب مسيٌع ُميب الد عاء
 بقلم الباحث : ممي قاسم البغدادي  

 
 : من مقاصد السورة 
فإهنا نزلت ِب٤بدينة ، تيعُب ِبلعقيدة  .﴾.﴿َوَأِقْم الصَّبلَة َطَرٓت النػََّهارِ مكية كلها إاٌل قولو 

ية كىي التوحيد كالنبوة كالٌرسالة كالبعث كا١بزاء ، كعرضت لقصص األنبياء ِبلتفصيل ، اإلسبلم
كذكرت ﴾ َمَثُ  اْلَفرِيَقْيِ َكاأَلْعَمى َواأَلَصمِّ ﴿كعرضت موازنة بْب فريق ا٥بدل كفريق الضبلؿ 

، كذكرت قٌصة ٠بو ٚبليدان ١بهوده الكرٲبة ُب الٌدعوة إٔب هللا قٌصة ىود )ع( الذم ٠بٌيت السورة ِب
وَُكبلًّ نَػُقص  َعَلْيَك ِمْن ﴿صاّب ٌٍب قٌصة لوط كشعيب كموسى كىاركف )ع( كالًعرب كالعظات منها 

 .ُُآية ، ترتيبها  ُِّ، ا١بزء ا٢بادم عشر ، عدد آايهتا ﴾ أَنْػَباِء الر ُسِ  َما نُػثَػبُِّت ِبِو رُػَؤاَدؾَ 
ى  ،رىةى ىيويدو ُبٍ كيلًٌ ٝبييعىةو : )مىٍن قػىرىأى سيوي عن اإلماـ الباقر )ع(: رضلها بػىعىثىوي هللاي يػىٍوـى اٍلًقيىٍامىًة ُبٍ زيٍمرىًة الن ًبًيْبًٌ

ٍا قولو  عن النيب )ص(، ِّٔ/٦ٓبمع البياف كىحيويًسبى ًحسىٍاِبىن يىًسيػٍرىان( يػ بػىٍتًِبٍ سيويرىةي ىيويدو ألىف  فػىيػٍهى : )شى
فكيف يضمن )ص(  َِٔ/ِركح ا٤بعا٘ب (ُُِىود/َب َمَعَك﴾ ﴿رَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن اتَ 

: كٌل فضل من فضائل سور القرآف كٌلها يعتمد على مقدار مبلحظة ستقامة من اتب معو ؟ ا
الٌصدؽ كالعمل من اإلنساف ، كمقدار الٌرضا من هللا سبحانو كتعأب ٘باه اإلنساف ، كليس ِب٤بُب 

 .كاألما٘ب

 
 ﴾َٔطْ آَّدظُوُ ؼَُّْ كَُِِّٝطْ ِْٖٓ ًَُُْٕ لٌٍَِْْ وَسِريٍخُُ ًِعَدذٌ ؤُلٌِْ﴿ - ٔ

تقرأ )ألف ، الـ ، راء( ، إهٌنا إشارة إٔب إعجاز القرآف حيث أنٌو مؤٌلف من جنس ىذه )الر( 
األحرؼ العربية الٍب يستخدمها البشر ، كمع ذل  ىم عاجزكف عن اإلتياف ٗبثلو أك بعضو ُب 

تقٌدـ الكبلـ ُب ا٢بركؼ ا٤بقطعة ُب أكؿ سورة  .كرقي األىداؼ الفصاحة كالببلغة كدقة العلـو
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تيوي كنظمت نظمان ٧بكمان )ُأْحِمَمْت( كتاب القرآف   )ِكَتاٌب ُأْحِمَمْت آََيتُُو(البقرة  أم أتقنت آايى
ختبلؼ ُب الٌلفظ أك ا٤بعُب فجاءت قوية البناء دقيقة الداللة سامية األىداؼ اال خلل فيو كال 

طالب ، ىذا كتاب عظيم القدر ٧بكم النظم بليغ ا٤ببا٘ب كاضح ا٤بعا٘ب عميق الداللة متوازنة ا٤ب
كاسع ا٤بغزل ال يقبل شكان كال عوجان كليس فيو تناقض كال ضعف كال خطأ ، ككأنو ُب حصن 

َلْت ِمْن َلُدْف َحِميٍم َخِبٍُي(منيع ال يتطرؽ إليو خلل  َلْت( )ّتَّ ُرصِّ آايتو كجعلت ٍب بػييًٌنت  )ّتَّ ُرصِّ
كاضحة ُب ما ٰبتاج إليو العباد ُب أمور دنياىم كآخرهتم ، كآايتو من عند هللا فصلها كبينها ا٣ببّب 
العآب بكيفيات األمور لذا كانت ٧بكمة أحسن إحكاـ كمفصلة أحسن تفصيل من عند إلو 

أحدٮبا  ريهما  إّف  كتابي نرى قدرة هللا -ٔرائدة :  .حكيم ُب أفعالو خبّبه ٕباجات خلقو
تكويِب كىو نظاـ ىذا الكوف كالكائنات ، كاآلخر كتابه تدكيِب كىو ىذا القرآف يهدم  كتاب ه

 : ٕاآلية/للٍب ىي أقـو ككل منهما يقوؿ 
  ﴾ؤََّٙ ظَؼْسًًُُخ بَِّٙ خَُِّوَ بَِّٗنِِ ٌَُُْْ ِٓنْوُ ٌٍَُِّٗ ًَزَِٙريٌ﴿ - ٕ

ان  هللاي  أىحىب   )ًإذىاٍ  :ٓت غرر المم ، كحده لو العبادة كإخبلص ِب اإلٲباف إٔب للٌناس فالدعوة  أى٥ٍبىمىوي  عىٍبدى

 كترقى ، النية حسن مع منها هللا يطاع الٍب الوجوه ٝبيع يشمل كاسع معُب : والعبادة اٍلًعبىٍادىًة( حيٍسنى 
رً  عىلىىعن اإلماـ اْلادي )ع(: )، ِب٤بعرفة العبادة  ،ّٖٓٙبف العقوؿ ص (اٍلًعبىٍادىةي  تىكيويفي  )العقل( اٍلعىٍلمً  قىدى
 كأبشركم كفرًب إف بعذابو أنذركم تعأب هللا عند من مرسل إنِب للناس كقل َوَبِشٌُي( َنِذيرٌ  ِمْنوُ  َلُممْ  )ِإنَِِّن 

 ُبواَواْجَتنِ  اّللََّ  ُاْعُبُدوا َأفْ  َرُسوالً  ُأمَّةٍ  ُك ِّ  ٓت  بَػَعثْػَنا َوَلَقدْ ﴿ كقولو ستقمتماك  آمنتم إف بثوابو
  ّٔالنحل/ ﴾الطَّاُغوتَ 

ك١ٍََْ ك١ََِْوُ ًَبِْٕ ظٌٌَََُّْخ  ًَؤَْٕ خْٔعَـْلًُُِخ ََزٌَُّْْ ؼَُّْ ظٌُزٌُخ بَُِْْوِ َُّٔعِّؼٌُْْْ َٓعَدػدً لََٕندً بََُِ ؤَـٍََ ًََُّٕٓٔ ًَُّاْضِ ًََُّ ٌُِ﴿ - ٖ
  ﴾كَةِِِّٗ ؤَوَدفُ ػٌََُِْْْْ ػٍََخذَ ٌٍَّّْ ًَسِريٍ

: السَب كالعفو ، فقد يكوف العفو قبل ا٤بغفرة ، كقد تكوف ا٤بغفرة قبل العفو ، ستغفار اال
ستغفركه من الذنوب الصغّبة كالكبّبة كأخلصوا التوبة استغفركا ربكم الذم رِبكم كأنعم عليكم ا
طلب العفو عما  ستغفار()االإف  ستغفار والتوبةوالفرؽ بي االستقيموا عليها بدكاـ الطٌاعة اك 

صرؼ النظر عما أيٌب ، كطلب العفو عن كل ذنب بقصد كبدكف قصد ُب السر كالعلن مضى ب
طلب الغفراف كالندـ عن ا٤باضي مع العهد  )التوبة(ُب حدكد النفس أـ ُب حدكد اآلخرين أما 

 ًا َحَسنًا()ُٙمَتِّْعُمْم َمَتاع، ِِِالبقرة/﴿ِإفَّ اّللََّ ٗمُِب  التػَّوَّاِبَي﴾ على ترؾ ا٤بعاصي ُب ا٤بستقبل 
طمئناف القلب أك يكوف متاع ايهنئكم ُب ىذه الدنيا ِب٤بنافع ا١بليلة من سعة الرزؽ كرغد العيش ك 

قُػْلُت ﴿َ معنوم من حرية ككرامة كٙبصيل العلـو كراحة الباؿ ٕبيث يستحسن حياتو كقولو 
ْيُمْم ِمْدرَارًا ، َوُٙمِْددُْكْم َبَِْمَواٍؿ َوبَِنَي َوَٖمَْعْ  اْستَػْغِفُروا رَبَُّمْم ِإنَُّو َكاَف َغفَّارًا ، يُػْرِسْ  السََّماَء َعلَ 

إٔب كقت ٧بدد ىو إنتهاء  )ِإىَل َأَجٍ  ُمَسمًّى(، ُِ-ٗنوح/﴾ َلُمْم َجنَّاٍت َوَٖمَْعْ  َلُمْم أَنْػَهارا
قدمو : ىو زايدة التكرٙب ، سيجد فضلو الذم الفض  )َويُػْؤِت ُك َّ ِذي َرْضٍ  َرْضَلُو(أعماركم 
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للناس حاضران بْب يديو ، ٍب ٯبزم هللا أىل الفضل كاإلحساف فضبلن من فضلو كإحساانن من 
إف كانت مدنية حضارية  –إحسانو سبحانو ُب الٌدنيا كاآلخرة ، أما ُب اجملتمعات غّب الدينية 

ة فالناس ينقسموف إٔب طبقات مستكربة مستعلية قاىرة كأخرل مستضعفة مستعبدة مقهور  –راقية 
إاٌل دين التوحيد الذم يساكم )ِبلقدر كليس ِبلقدرة( بْب  االختبلؼ، كال يسٌوم كيعاِب ىذا 

ٓت ،  ُّا٢بجرات/﴿ِإفَّ َأْكَرَمُمْم ِعْنَد اّللَِّ أَتْػَقاُكْم﴾ الفقّب كالغِب كالضعيف كالقوم كالرجل كا٤برأة 
ياةي النػىٍفس( دي )الٌتوحي غرر المم: ٓت: )ًقيمىةي كيلًٌ ًاٍمرًئو مىا ٰبيًٍسنيوي( ٔٛهنج الببلغة حمم )َوِإْف ، حى

وََكاَف الشَّْيطَاُف ﴿كإف تعرضوا عن منهج هللا القيم فتقٌبلوا على منهج الشيطاف اللئيم  تَػَولَّْوا(
أخاؼ عليكم عذاب يـو  )رَِإيّنِ َأَخاُؼ َعَلْيُمْم َعَذاَب يَػْوـٍ َكِبٍُي(، ِٗالفرقاف/﴾ ِلئِلنَساِف َخُذوالً 

، ككصف العذاب أبنو كبّب ٤با فيو من  ٔا٤بطففْب/﴾ يَػْوـَ يَػُقوـُ النَّاُس ِلَربِّ اْلَعاَلِميَ ﴿يامة الق
ِإفَّ َىُؤالِء ٗمُِب وَف اْلَعاِجَلَة َوَيَذُروَف َورَاَءُىْم يَػْوماً ﴿األىواؿ الشديدة كالكثّبة كا٤بتنوعة! كقولو 

ليس من الضركرم أف يكوف حسن ا٤بتاع ماداين رزقان نًا( )َمَتاعًا َحسَ : رائدة  .ِٕاإلنساف/﴾ ثَِقيبلً 
كسعة فقد يكوف معنواين حرية ككرامة ، كأف ال يسلط علينا طاغية يهل  العباد كيفسد الببلد ، 
كٜبن ا٢برية كحفظ كرامة اإلنساف أعزُّ كأٜبن من ا٤باؿ كحسن ا٢باؿ ، كقد يكوف ا٤بتاع ا٢بسن 

ستغفار كالتوبة عند ا٥بفوات كالزاٌلت ف لثمرة اإلٲباف ِب كدكاـ االِبلنوعية كالكيفية كالكمية بيا
ستقامة سلوكو فهو هبذا ٩بتع متاعان حسنان ، اطمئناف قلبو ك اففي ذل  ضماف لسبلمة اإلنساف ك 

: يوجد من ا٤بؤمنْب ا٤بستغفرين مضٌيق عليهم ُب الرزؽ فأين إذف سؤاؿ  .فتكوف النتيجة كا٤بقدمة
طمئناف النفسي كأهٌنم ٲبشوف : قد يكوف ا٤بتاع ا٢بسن ا٤بتاع ا٤بعنوم كاالاجلواب  ا٤بتاع ا٢بسن ؟

على الصراط ا٤بستقيم ك٥بم حسن العاقبة ، كضيق حا٥بم يدؿُّ أهٌنم ُب ٦بتمع متخٌلف ال يسوده 
ُب يفهم املتاع السن النظاـ اإلسبلمي القائم على العدؿ ، كال ٰبَبموف حقوؽ اإلنساف كأيضان 

ل ا٤بعيشة الضنكى للبعيدين عن هللا ، كإف كانوا يتمتعوف ِبلرفاىية ُب الظاىر كلكٌنهم يعانوف مقاب
﴾ َربل َتْدُع َمَع اّللَِّ ِإَْلًا آَخَر رَػَتُموَف ِمْن اْلُمَعذَِّبيَ ﴿األزمات النفسية كالكآبة ُب الباطن ! كقولو 

 . ُٕا١بن/﴾ ْسُلْمُو َعَذاابً َصَعداً َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِِّو يَ ﴿،  ُِّالشعراء/
 ﴾بََُِ خَُِّوِ َُْٓـِؼٌُُْْ ًَىٌَُ ػَََِ ًَُِّ َِْ٘ءٍ هًٌَُِّ﴿ - ٗ
 كىناؾ ، رجوعكم بعد ا٤بوت ٝبيعان أ٩بان كأفرادان ال يتخلف منكم أحد من األكلْب كاآلخرين هللا إٔب
 بعد اإلماتة ن إحيائكمع فبل يعجز شيء كلٌ  على قدير سبحانو كىو ِبلعدؿ جزاءكم تلقوف
 .ُٔاألنعاـ/ ﴾َوُىَو اْلَقاِىُر رَػْوَؽ ِعَباِدهِ ﴿ ، ٗٗا٢بجر/﴾ َواْعُبْد رَبََّك َحَّتَّ أيَْتَِيَك اْلَيِقيُ ﴿كقولو 
 البديهيات أقول كمن ا٢بقائق أصدؽ فهو البالغة ألٮبيتو القيامة يـو على القرآف يؤكد : رائدة
  .السماكية األدايف كتؤيده العلم كيصدقو لالدلي كيثبتو السليم العقل كيقره
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ُّؼِِْنٌَُٕ بَِّٗوُ ػٌَِِْْ زٍَِخضِ  ؤَٙ بَِّٗيُْْ َّؽْنٌَُٕ ًًََُُٜىُْْ َُِْْٕعَىْلٌُخ ِٓنْوُ ؤَٙ لِنيَ َّْٕعَـٌَُْٕٙ ؼَِْدزَيُْْ َّؼَُِْْ َٓد ًَُُُِّّٕٕ ًََٓد﴿ - ٘

 ﴾خًًَُُُِّٝ
فوهنا على ما بداخلها من شر كعداكة للٌنيب كا٤بؤمنْب )ٱبفوف : يطوكهنا كٱب يَػثْػُنوَف ُصُدورَُىمْ 
ستغشى الثوب : تغٌطى بو كىي كناية تشبيهية ايتغٌطوف ،  )َيْستَػْغُشوَف ثَِيابَػُهْم(ا٤بؤامرات السرٌية( 

: املعىن .لطيفة عن أخفى ا٢باالت كىي إحناء رؤكسهم كثِب صدكرىم للتخٌفي الظاىرم كالباطِب
ت تنطوم قلوهبم على العداكة كالبغضاء لرسوؿ هللا )ص( ككانوا ٱبفوف ذل  عنو، إٌف قومان كان

فأخربه هللا ٕبقيقتهم كأنٌو تعأب يعلم بنبضات قلوهبم كٝبيع حاالهتم ، فهم ٯبهلوف أٌف هللا أقرب 
إهنم أصحاب منكرات كلـؤ ككراىية ٱبفوهنا ُب صدكرىم حٌب ال  أي .الوريد ! إليهم من حبل

٧باكلة ا٣بفاء ، يظٌنوف أٌف أمرىم ٱبفى  )ِلَيْسَتْخُفوا ِمْنُو( ها أحد كقد بلغ سوء ظنهم ِبيطلع علي
)َأال على هللا ، أم أهنم ٰبولوف بْب هللا كبْب أف يعلم ما ىم عليو من منكر حٌب ال يفتضح أمرىم 

نْب كثياب الصا٢بْب ، يبطنوف كما يظهركف كإف حاكلوا سَب نفاقهم ٗبظاىر ا٤بؤم ِحَي َيْستَػْغُشوفَ 
: ال تظنوا أٌف تغطيتكم ٙبجبكم عن هللا بل هللا يعلم سرائركم كظواىركم ال ٚبفى عليو خافية  مبعىن

: عليم ٕبقيقتها عآب ٗبا يدكر ُب القلوب من أسرار كما  )ِإنَُّو َعِليٌم ِبَذاِت الص ُدوِر(من أحوالكم 
ٌصدكر ، كمع ذل  فا يعلم خفاايىا ٚبفي الصدكر فهي لشٌدة خفائها ٠بٌيت ذات ال

رَّ َوَأْخَفى﴿كأسرارىاكقولو  حذركا أف يطلع عليكم ربكم كأنتم تعيشوف ا، ف ٕطو/﴾ رَِإنَُّو يَػْعَلُم السِّ
زدكاج الشخصية فإهنا النفاؽ كسوء ا٣بلق ، إهٌنا حالة دقيقة أف يشعر االتلوف كالتقلب كالتذبذب ك 
راه أحد كلكٌن ا٢بقيقة هتٌز كجدانو ىزان عنيفان كىو يسهو عنها فيخٌيل اإلنساف ٖبلوة كأنٌو كحيد ال ي

﴾ َأََلْ يَػْعَلْم َبَِفَّ اّللََّ يَػَرى﴿إليو ال أحد يراه كلكن عْب هللا تراقبو بدقٌة ال ٚبفى عليها خافية كقولو 
كيٍا ًبرىسيويًؿ هللًا )ص( طىٍأطىأى : )ًإف  اٍلميٍشرًًكٍْبى ًإذىٍا مىرُّ  عن اإلماـ الباقر )ع(:  سبب النزوؿ .ُْالعلق/

كنز   أىحىديىيٍم رىٍأسىوي كيظىٍهرىهي كيغىط ى رىٍأسىوي بًثػىٍوًبًو حىٌب  الى يػىرىٍاهي ريسيويؿي هللًا )ص( فىأىنٍػزىؿى هللاي اآليىةى(
 .ّْٓ/ْالدقائق

 الجزء الثاوي عشر مه القرآن الكريم
 ﴾ػَََِ خَُِّوِ َِِْهُيَد ًََّؼَُِْْ ُْٕٓعَوََُّىَد ًَُْٕٓعٌَْيَػَيَد ًٌَُّ كِِ ًِعَدذٍ ُٓسِنيٍ ًََٓد ِْٖٓ يَخزَّصٍ كِِ خََِْٕٞ بَِّٙ﴿ - ٙ

ما من شيء يدب أم ٲبشي على كجو األرض من إنساف أك حيواف أك حشرة أك زاحفة إالٌ 
جم الٌدابٌة تكٌفل هللا برزقو ا٤باٌدم كا٤بعنوم ا٤بستمر كمن الٌرزؽ الضركرم كالكمإب ، كمها كاف ح

ٍاًشعىان كىًلسىٍاانىن ذىاًٍكرىان كىًعٍلمىان   ا٤بخلوقة ، جاء ُب الٌدعاء على سعة مفهـو الٌرزؽ )الل هيم  أيٍرزيٍقًِبى قػىٍلبىان خى
ًٍفعىان( ، تفضبلن منو تعأب ككرمان ال رزؽ كاجب عليو ألنو ال حق للمخلوؽ على  ِٖٓ/ٓٗالبحارانى

رَبػ َنا الَِّذي ﴿٣بالق كاف ىو الرزاؽ برٞبتو كحسن تدبّبه كتقديره ا٣بالق ، فكما كاف هللا ىو ا
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ختصاص دكاب األرض ِبلذكر ألهٌنا ىي الٍب ا، ك َٓطو/﴾ َأْعَطى ُك َّ َشْيٍء َخْلَقُو ّتَّ َىَدى
كىرًٍزؽه : )الرًٌٍزؽي رًٍزقىاًف رًٍزؽه يىٍطليبي ى  عن اإلماـ علي )ع(تشاركنا ا٢بياة على األرض كمقومات ا٢بياة، 

الرزؽ الذم يطلب  ىو ادد ِبألجل، كالرزؽ الذم تطلبو ىو رزؽ  ُُِ/ُٔشرح النهج تىٍطليبيوي(
ختصاص ، كيتفاكت الرزؽ حسب تفاكت السعي االرفاىية الذم ٕباجة إٔب سعي كخربة ك٘بربة ك 

 ُب ٝبيع : على سعة علم هللا وٓت ذلك داللةمرئ ٗبقدار خربتو ك٘بربتو ، اكا٣بربة ، كقيمة كل 
أحواؿ كل دابة على كثرهتا تتحرؾ على األرض كٌل األرض كعلى توٌفر الرزؽ منو تعأب ، كليس 
ا٤بقصود رزؽ أيتي  عن الكسل كالبطالة ، كإ٭با الرزؽ مقسـو كموجود كميٌسر كلكن ٕباجة إٔب 

ْعَيُو َسْوَؼ يُػَرى ، ّتَّ ُٖمَْزاُه ﴿َوَأْف لَْيَس ِلئِلنَساِف ِإالَّ َما َسَعى ، َوَأفَّ سَ جهد كسعي كخربة كقولو 
، كتكوف النتائج على قدر ا٤بقدمات ألف الرزؽ متعلق بقاعدة ُْ-ّٗالنجم/اجْلََزاَء اأَلْوَْت﴾ 

: ا٤بكاف الذم كانت فيو قبل أف  املستودع )َويَػْعَلُم ُمْستَػَقرََّىا َوُمْستَػْوَدَعَها(األسباب كا٤بسببات 
ا٤بكاف الذم قرت فيو بعد الدبيب كيعلم تقٌلبها كتنقلها من  :واملستقرتدب على األرض ، 

مكاف آلخر كيوصل هللا إليها أرزاقها ، سواء أكانت حيواانت ٕبرية أك طائرة كبّبة أك ٦بهرية ال 
: ا٤بكاف  وقي  : مستقرىاترل ِبلعْب اجملٌردة ، فإنٌو تعأب يرزؽ ا١بميع ٕبسب حاجتو كحالتو ، 

كىو كتاب  )ُك ٌّ ٓت ِكَتاٍب ُمِبٍي(: ا٤بكاف الذم ٛبوت فيو فتدفن دعهاومستو الذم تعيش فيو 
كاضح الداللة كىو ُب الٌلوح افوظ، كل من األرزاؽ كاألقدار كاألعمار ككلُّ ىذه التفصيبلت 
بشأف كل ٨بلوؽ مسٌجلة ُب الٌلوح افوظ! الذم فيو ما كاف كما يكوف إٔب يـو القيامة كىو ُب 

َناُه ٓت ِإَماـٍ ُمِبيٍ ﴿ يغيب عن علمو شيء علم هللا ال  -ٔ:  رائدة .ُِيس/﴾ وَُك َّ َشْيٍء أْحَصيػْ
: )الى ٰبىًٍملىن كيمي ًإٍسًتٍبطىٍاءي شىٍيءو ًمنى اىلٌرًٍزًؽ أىٍف تىٍطليبيوهي ًبشىٍيءو ًمٍن مىٍعًصيىًة اىً فىًإف  اىى  عن النيب )ص(

ٍلًقًو حىبلىالن كىٓبٍى يػىٍقًسٍمهىا حىرىامان فىمىًن اًتػ قىى اىى عىز  كىجىل  كى صىبػىرى تػىبىارىؾى كى تػىعىأبى قىسىمى اى  ألىٍرزىاؽى بػىٍْبى خى
هي اىي ًبرًٍزًقًو ًمٍن ًحلًًٌو( جعل هللا ُب أرضو نعمه ال ٙبصى كأكدع ُب اإلنساف  -ٕ .ُٖٕ/َُا٤بيزاف أىاتى

من موارد كٰبٌو٥با ٤بصلحتو كسٌد حاجاتو ، كمعُب  طاقة يسيطر هبا على الطبيعة كيكشف ما فيها
ختصاص كالعمل ، كعلمنا ىذا أٌف الٌرزؽ من هللا كعلى هللا ، كلكن عن طريق السعي كالعلم كاال

رتباط االقرآف أٌف سنن هللا ُب ا٣بلق كأسباب الٌرزؽ ال تكوف إاٌل من خبلؿ سنن هللا تعأب ُب 
عن اإلنساف كا٤بسببات من هللا على ضوء توفر األسباب، األسباب ِب٤بسببات ، كاألسباب بيد 

(  ،: )الى يىٍشغىٍل ى رًٍزؽه مىٍضميوفه اإلماـ العسمري )ع(   .ّْٖ/ٖٕالبحار عىٍن عىمىلو مىٍفريكضو
ًُْْ ؤٌَُُّّْْ ؤَلَُْٕٖ ػًََٔٚ ًََُحِْٖ هُِْطَ بٌَُِّْْٗ ًَىٌَُ خٍَُُِّ وََِنَ خٌَََُّٕٔخضِ ًَخَََْٕٞ كِِ ِٔعَّصِ ؤََّّدٍّ ًًََدَٕ ػَُُْ٘وُ ػَََِ خَُْٔدءِ َُِْسٌَُِْ﴿-ٚ

 ﴾سِنيٌَٓسْؼٌُؼٌَُٕ ِْٖٓ زَؼًِْ خٌَُْْٔضِ ََُْوٌََُُّٖ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ََُْوٌََُُّٖ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ بِْٕ ىٍََخ بَِّٙ ِٔمٌُْ ُٓ
ت مراحل من مراحل خلقهما ُب مقدار ستة أايـ كستة أكقات أك س ٗ٘سورة األعراؼ/تقٌدـ ُب 

لعباد على معرفة أٮبٌية الٌزمن التكوين أم ِبلتدريج مع قدرتو أف ٱبلقهما ُب ٤بح البصر كفيو ا٢بث ل
ستثمار الوقت ، كعلى الصرب ُب إ٪باز األعماؿ كالتأ٘ب ُب األمور كإهنا جارية ُب التدبّب كالتقدير اك 
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()على أساس منظم زمِب دقيق مبِب على ا٢بكمة كا٤بصلحة  ـٍ ٗبعُب ما مقداره ستة أايـ  ِستَِّة َأَيَّ
َوِإفَّ يَػْومًا ِعْنَد رَبَِّك َكأَْلِف ﴿ألنو ٓب يكن ىناؾ أايـ بعد فبل يصحُّ أف تقٌدر أاٌيـ هللا ِباٌيمنا كقولو 

: على عبلقة كحدة السنن الكونية مع كحدة  ونستدؿ من ذلك،  ْٕا٢بج/﴾ َسَنٍة ِمَّا تَػُعد وفَ 
د ، فكما يتم ا١بنْب اإلنسا٘ب بتسعة أشهر ًب السنن اإلنسا نية ُب نظاـ مشَبؾ كاحد موٌحد متحًٌ

خلق السماكات كاألرض ُب ستة أايـ ، فخلق السماكات كاألرض أشبو ِبلكائنات ا٢بية ُب ا٣بلق 
عأب  ا٤براد بعرش هللا ت )وََكاَف َعْرُشُو َعَلى اْلَماِء(كالتكوين كٙبديد األجل كهناية العمر ِب٤بوت 

كناية عن ملكو كسلطانو )عآب الوجود(. كاف ا٤بل  مستقران على ا٤باء كىو أصل ا٢بياة كمنو خلق  
َأفَّ السََّمَواِت َواأَلْرَض َكانَػَتا رَْتقًا رَػَفتَػْقَنإُمَا َوَجَعْلَنا ِمْن اْلَماِء ُك َّ َشْيٍء ﴿كل شيء حي كقولو 

دبّبان ، كال آية كال ركاية تنص على أصل نشأة الكوف ، فقدره تقديران كدبره ت َّاألنبياء/﴾ َحيٍّ 
َا َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيئًا َأْف يَػُقوَؿ َلُو ُكْن رَػَيُموُف﴾ كعناصره ، كال شيء لدينا إاٌل اإلٲباف بقولو  ﴿ِإٔمَّ

ُلوَُكْم أَي ُمْم َأْحَسُن َعَمبًل(،  ِٖيس/ ُلوَُكْم  )لِيَػبػْ )أكثر عمبلن( كإ٭با قاؿ : ليختربكم ، كٓب يقل لِيَػبػْ
ًٍلكيوي، : ٔٛٓت هنج الببلغة حممألٌف  )َأْحَسُن َعَمبًل( تيوي ٗبىا ٲبى )ًقيمىةي كيلًٌ ًاٍمرًئو مىا ٰبيًٍسنيوي( لىٍيسى ًقٍيمى

كاألحسن أيٌب من اإلنساف األحسن ، كاألحسن على إطبلقو ، خلقهن ٢بكمة ِبلغة ليختربكم 
، كبذل  يتحقق للخلق فلسفة كجوده كقولو  ُٕٗآؿ عمراف/الطَّيِِّب﴾  ﴿َحَّتَّ َٙمِيَز اْْلَِبيَث ِمنْ 

ُلَوُىْم أَيػ ُهْم َأْحَسُن َعَمبلً ﴿ ، كٯبازيكم حسب  ٕالكهف/﴾ ِإاَّ َجَعْلَنا َما َعَلى اأَلْرِض زِيَنًة َْلَا لِنَػبػْ
يؤدم كماؿ  أعمالكم كعٌد اإلنساف اسن غاية للخلقة ألف ُب اإلنساف كماؿ الصنع كعليو أف

كىأىٍسرىعي ُبٍ طىٍاعىًة  ،كىأىٍكرىعى عىٍن ٧بىىٍارًـً هللاً  ،: )أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىٍقبلن  عن النيب )ص(التكليف ليناؿ األجر 
ُعوثُوَف ِمْن بَػْعِد اْلَمْوِت( ٗٔ/٦َُبمع البياف هللًا( كلئن قلت إنكم ستبعثوف  )َولَِئْن قُػْلَت ِإنَُّمْم َمبػْ

 بتبلءاالبتبلكم إشارة إٔب ما كشف عنو ىذا ابعد موتكم للحساب ليجزيكم فيما حتمان مقضيان 
فقد كشف عن بعض نفوس خبيثة تنكر حقيقة العآب اآلخر كا١بزاء ، فأٌمنت العقاب  متحافكاال

ُنوا ﴿لَِيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُءوا مبَا َعِمُلوا َوَٖمِْزَي الَِّذيَن َأْحسَ فأساءت األدب كتعٌدت ا٢بدكد 
ليقولن الكفار ما ىذا  )لَيَػُقوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِإْف َىَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبٌي(،  ُّالنجم/اِبْلُْسىَن﴾ 

القرآف إاٌل سحر كاضح تسحر بو العقوؿ ، فما أعجبو من قوؿ أف تقولوا للحق ٤با جاءكم إنو 
 .سحر مبْب
ٍاىيٍم : )ًإف  هللاى  عن اإلماـ الماظم )ع( -ٔرائدة:   خىلىقى ا٣بٍىٍلقى فػىعىًلمى مىٍا ىيٍم ًإلىٍيًو صىاٍئًريكيفى ، فىأىمىرىىيٍم كىنػىهى

ٍاىيٍم عىٍنوي ًمٍن شىٍيءو فػىقىٍد جىعى  ٍا أىمىرىىيٍم ًمٍن شىٍيءو فػىقىٍد جىعىلى الس ًبٍيلى ًإٔبى األىٍخًذ ًبًو ، كىمىٍا نػىهى لى ٥بىيمي فىمى
ٍلًقًو عىلىى  الس ًبٍيلى ًإٔبى تػىرًٍكًو كىالى  ان ًمٍن خى بػىرى هللاي أىحىدى رًًكٍْبى ًإال  إبًًٍذنًًو، كىمىٍا جى يىكيوينػيويفى آًخًذٍينى كىالى اتٍى

ٍا قىٍاؿى اً مىٍعًصيىًتًو بىٍل  ُلوَُكْم أَي ُمْم َأْحَسُن َعَمبًل(ٍختػىبػىرىىيٍم ًِبٍلبػىٍلوىل كىمى  -ٕ .ّْْ/ْكنز الدقائق  ()لِيَػبػْ
إٌف ا٥بواء عند تكاثفو الشديد يستحيل ماء ، كإٌذا تكاثف ا٤باء يصبح أرضان  :وٓت العلم الديث 
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(  -ٖكإذا زاد تكاثفو يصبح صخران !  ـٍ ،  ٗفصلت/﴾ َخَلَق اأَلْرَض ٓت يَػْوَمْيِ ﴿كقولو )ٓت ِستَِّة َأَيَّ
واع ا٢بيواانت ، كخلق ما على األرض من أن ُِفصلت/﴾ رَػَقَضاُىنَّ َسْبَع مَسَاَواٍت ٓت يَػْوَمْيِ ﴿

ُلوَُكْم( -ٗ .كالنبااتت كا٤بخلوقات ُب يومْب البلـ الـ العٌلة عقبلن ، كالـ ا٢بكمة كا٤بصلحة  )لِيَػبػْ
 .شرعان 
دً ػَنْيُْْ ًَلَدمَ زِيِْْ َٓد ًَدٌُٗخ زِوِ ًَُُْٓٝكًََُحِْٖ ؤَوََُّْٗد ػَنْيُْْ خُْؼٍََخذَ بََُِ ؤَُّٓصٍ َٓؼًًُْيَشٍ ََُْوٌَُُُّٖ َٓد َّمْسُِٕوُ ؤَٙ ٌََّّْ َّإْظِْيِْْ ََُْْٓ ﴿ - ٛ

 ﴾َّْٕعَيِّْجٌُٕ
إٔب حْب من )أُمٍَّة َمْعُدوَدٍة( كأقسم لئن أٌخران عن ىؤالء الكٌفار ما يستحقونو من العذاب إٔب 

، أم إٔب  ّٖالرعد/﴾ ِلُم ِّ َأَجٍ  ِكَتابٌ ﴿الٌزمن مقٌدر ُب علمنا كىو مقتضى سننا ُب خلقنا كقولو 
ستهزاءن ما ٲبنعو من ا: ما يؤخره ، ليقولن )َما َٗمِْبُسُو(  )لَيَػُقوُلنَّ َما َٗمِْبُسُو(لزمن قليلة مدة من ا

النزكؿ ؟ ٤باذا يتوقف العذاب ك٤باذا ال ٰبل بنا ألنو لو كاف حقان ٓب يكن ٢ببسو سبب ، فإف من 
ٍاًد ا٣بطر الكبّب أف أتعامل مع القضااي الكربل ٔبهل ك٘باىل كبغفلة كتغافل فى  ًإف  اٍلغىٍفلىةى ًمٍن فىسى

ُهْم(ا٢بًٍٍس  نتهاء ا٤بٌدة اأال فلينتبهوا فإنو يـو أيتيهم العذاب بعد  )َأال يَػْوـَ أيَْتِيِهْم لَْيَس َمْصُرورًا َعنػْ
،  ُْٕاألنعاـ/﴿َوال يُػَرد  َبَُْسُو َعْن اْلَقْوـِ اْلُمْجرِِمَي﴾ اٌددة ليس مدفوعان عنهم حٌٌب يبيدىم 

اط هبم العذاب من كٌل جانب أم نزؿ كأح )َوَحاَؽ ِِبِْم( َوَحاَؽ ِِبِْم َما َكانُوا ِبِو َيْستَػْهزُِئوف()
﴿رَػْلَيْضَحُموا َقِليبًل َوْليَػْبُموا َكِثُيًا َجَزاًء مبَا َكانُوا ستخفوا منو كسخركا بو قبل كقوعو االذم 

اٍنىوي أىمٍ  ِٖالتوبة/َيْمِسُبوَف﴾  هللاي سيٍبحى أىن وي غىفىرى ، كىأىٍنذىرى حىٌب   ، كى أىن وي أىٮٍبىلى ، كىسىتػىرى حىٌب  كى هىلى حىٌب  كى
أىن وي أىٍعٌذرى  : )ًمٍن أىٍعظىًم ٓت غرر المم،  ٗٗاألعراؼ/﴿َربل أيََْمُن َمْمَر اّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوـُ اْْلَاِسُروَف﴾ كى

 .اٍلمىٍكًر ٙبىًٍسٍْبي الش ًر(
زَؼًَْ ٠ََُّخءَ ََّٕٓعْوُ ََُْوٌََُُّٖ ْٖ ؤٌََهْنَد خَِٕٗٗدَٕ ِٓنَّد ََلَْٔصً ؼَُّْ ََّٗػْنَدىَد ِٓنْوُ بَِّٗوُ ََُْحٌٌُْ ًَلٌٌَُ ، ًََُحِْٖ ؤٌََهْنَدهُ َٗؼَْٔدءَ ًََُحِ﴿-ٔٔ-ٓٔ-ٜ

 ﴾خَُّٝدُِمَدضِ ؤًَُُْحِيَ َُيُْْ َٓـْلَُِشٌ ًَؤَـٌُْ ًَسِريٌٌَىَرَ خَُِّّْٕحَدضُ ػَنِِّ بَِّٗوُ َُلَُِقٌ كَىٌٌَُ ، بَِّٙ خٍََُِّّٖ َٜسًَُُخ ًَػٌَُِِٔخ 
إهٌنا صورة متحركة ٘بٌسم نفسية اإلنساف القاصر الذم يعيش ٢باضره ، كتتقٌلب نفسيتو كما 
تتقٌلب حاالتو ، كتتقٌلب مواقفو مع تقٌلب نفسيتو ، كليست كلُّ نعمة من هللا لعباده داللة على 

كقولو   ابتبلء سلب الٌنعمة ال يعِب غضب هللا عليو ، بل ىو ُب ا٢بالتْب ُب)وابلعمس( ٧بٌبتو ٥بم 
َتبلُه رَػَقَدَر رََأمَّا اإِلنَساُف ِإَذا َما ابْػَتبلُه رَب ُو رََأْكَرَمُو َونَػعََّمُو رَػيَػُقوُؿ َرّبِّ َأْكَرَمِن ، َوَأمَّا ِإَذا َما ابػْ ﴿

: كلئن أنعمنا على اإلنساف )الذم املعىن  .ُٕ-ُٓالفجر/﴾ ، َكبلَّ َعَلْيِو ِرْزَقُو رَػيَػُقوُؿ َرّبِّ َأَىاَنِن 
، ّْإبراىيم/﴿َوِإْف تَػُعد وا نِْعَمَة اّللَِّ ال حُتُْصوَىا﴾ ٓب يَبٌب تربية رٌِبنية( أبنواع النعم الٍب ال ٙبصى 

تذكؽ ستذكؽ طعمها كلذهتا كما يسا. إْب ك .مثل الصحة كاألمن كالرزؽ كالعلم كا٤بواىب كا٤بلكات
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ٍب سلبنا تل  النعم منو يعِب خرج من يسر إٔب  )ّتَّ نَػَزْعَناَىا ِمْنُو(طعم الطٌعاـ كالشراب الٌلذيذين 
 .عسر بسبب سوء عملو

: إنٌو شديد اليأس ككثّب الكفراف كنكراف النعمة كا٤بعركؼ إنو قنوط من يَػُئوس  )ِإنَُّو لَيَػُئوٌس َكُفوٌر(
ككأنٌو يرل تل  الٌنعمة من حٌقو الثابت علينا كيراان غّب ا٤بالكْب ٥با رٞبة هللا كيسيء الظن ِب ، 
كلئن منحنا اإلنساف نعمة فأدرؾ  )َولَِئْن َأَذقْػَناُه نَػْعَماَء( -ٓٔ .كظا٤بْب لو فيها إذا أخذانىا منو

الو ، مضرة تظهر ح )بَػْعَد َضرَّاَء َمسَّْتُو(ستذكؽ نعمتها كطعمها كظهر أثرىا على حياتو اخّبىا ك 
من بعد ما نزؿ بو من الضر كما أصابو من الببلء كالفقر كا٤برض كالشدائد كا٤بعاانة يعِب خرج من 

(عسر إٔب يسر )عكس ا٢بالة األكٔب(  رتفعت ا٤بصائب كالشدائد ا )لَيَػُقوَلنَّ َذَىَب السَّيَِّئاُت َعِنِّ
حتياطات ٘ب أخذت كٌل االكالببلاي عِب كلن تنزؿ كلن تعود كلن يصيبِب منها شيء أبداى ، أل

َربل ﴿البلزمة لعدـ تكريرىا فينسى هللا كتبطره الٌنعم كنسي ما كاف فيو ِبألمس القريب كقولو 
نْػَيا َوال يَػُغرَّنَُّمْم اِبّللَِّ اْلَغُرورُ  إنو بطر ِبلنعمة  )ِإنَُّو َلَفرٌِح َرُخوٌر(،  ٓفاطر/﴾ تَػُغرَّنَُّمْم اْلََياُة الد 

ح قلبو ٗبا يلتذ بو ، الفرح إذا أطلق ُب القرآف كاف للٌذـ ، كإذا كاف للمدح أيٌب مغَب هبا كينفت
يتطاكؿ  )َرُخوٌر(،  َُٕآؿ عمراف/﴾ َررِِحَي مبَا آاَتُىْم اّللَُّ ِمْن َرْضِلوِ ﴿مقٌيدان ٗبا فيو خّب كقولو 

ِبلٌنعم عن شكر ستعبلء عليهم ، مشغوؿ بتعديد ا٤بناقب ، كفيها مظاىر التكرب على الناس كاال
)ِإالَّ الَِّذيَن َصبَػُروا َوَعِمُلوا  -ٔٔ .٤بن يقنط عند الشدائد كيبطر عند النعم واآلية ذـا٤بنعم ، 

ستثناء ُب ىذا ا٢بكم العاـ الواقع على اإلنساف أم ىذه عادة اإلنساف غّب اىو  الصَّاِلَاِت(
على الضراء ، كيفعلوف ا٣بّب ُب النعماء ا٤بؤمن على العمـو إاٌل ا٤بؤمنْب الصا٢بْب الذين يصربكف 

كيشكركف هللا على كٌل حاؿ ، فهم ُب حالٍب انة كالنعمة مستقيموف ٧بسنوف ال يتجاكزكف 
ستقبلؿ ُب شخصيتهم حدكد هللا كال يعتدكف على أحد ، كٲبتازكف عن سائر أفراد اإلنساف ِبال

رٌاء كيقابلوهنا بشجاعة كعلم من غّب كاإلخبلص لدينهم كالثبات على عقيدهتم ُب السرٌاء كالض
ألكلئ  ا٤بوصوفوف ِبلصفات عالية ا٤بضامْب ال يغَبٌكف عند  )ُأْولَِئَك َْلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبٌُي(أتفف 

كفور الٌنعم كال ينسوف هللا كال ييأسوف عند الشدائد فيكفركف ِب ىم ٲبثلوف الشخصية اإلسبلمية 
 ُب الرضا كالغضب كُب السراء كالضراء كيتحملوف كل ا٤بعاانة كتكوف ا٤بستقيمة على دين هللا

مواقفهم ُب ٝبيع األحواؿ كاألشكاؿ غّب متقلبة كال متغّبة كال متذبذبة أكلئ  ٥بم مغفرة لذنوهبم 
ُب ا١بٌنة ببل حدكد كال قيود حٌب  )َكِبٌُي(كأجر كبّب كرفع منزلة ُب اآلخرة ، ككصف الثواب أبنو 

  .اؿ ، إنٌو كبّب ُب مقياس هللا ال ُب مقياس الٌناسيفوؽ ا٣بي
ىذه األكصاؼ اليأس كالكفر كالفرح كالفخر ىذه أكصاؼ ليست ذاتية اثبتة ُب  -ٔ:  رائدة

 .(.)ِإالَّ الَِّذيَن َصبَػُرواستثناء اإلنساف كال ٙبديدان لطبيعتو كإاٌل ِشلت األنبياء )ع( ك٤با صح اال
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 من الناس الذين يتأثركف ٗبا ٰبيط هبم من ظركؼ ضاغطة ، فهم كإ٭با ىي تفسّب لسلوؾ الكثّب
لىوي ٓت هنج الببلغةضعفاء اإلٲباف يتغّبكف مع تغّب الظركؼ،  : )ًإٍف أىصىاٍبىوي بىبلىءه دىعىا ميٍضطىرٌان كى ًإٍف انى

اٍ  ٍاءه أىٍعرىضى ميٍغتػىرٌان تػىٍغًلبيوي نػىٍفسيوي عىلىى مىٍا يىظينُّ كىالى يػىٍغًلبػيهى عىلىى مىا يىٍستػىٍيًقني ٱبىىٍاؼي عىلىى غىٍّبًًه أبًىٍدٗبى  رىخى
ًلًو ًإًف  (اً ٍستػىٍغُبى بىًطرى كىفيًًبى كىًإًف اً ًمٍن ذىنًٍبًو كىيػىٍرجيو لًنػىٍفًسًو أبًىٍكثػىرى ًمٍن عىمى التفسّب ا٤ببْب  فٍػتػىقىرى قىًنطى كىكىىىنى

ٍاري النًٌ ٓت غرر المم، ِٖٓص ٍا(: )ًإ٭ب ىٍا يػيٍعرىؼي ًمٍقدى ٍاًة ًضدًٌىى ببلء النعمة أشد من ببلء  -ٕ .عىًم ٗبيقىٍاسى
انة ، كثّب من الناس تصرب على انة كلكن القليل منهم من يصرب على النعمة فبل يغَب كال 

ألهنا من فيض رٞبتو الٍب كسعت كل شيء ،  )ِمنَّا َرْْحًَة(كعرٌب عن النعمة ِبلرٞبة  -ٖ .يبطر
لداللة على تشبث اإلنساف هبا فينزع النعمة منو  )ّتَّ نَػَزْعَناَىا ِمْنُو(ة ِبلنزع كعرٌب عن زكاؿ النعم

عتدل على حقوؽ انزعان داالن على القوة كالشٌدة كالقدرة كبسبب ٓب يؤد حق النعمة ِبلشكر ، ف
)ِإالَّ قاؿ  -ٗ .ُالطبلؽ/﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّللَِّ رَػَقْد ظََلَم نَػْفَسُو﴾ الناس كتعٌدل حدكد هللا 

)آمنوا كعملوا الصا٢بات( ألٌف الص بػٍرى ًمنى اإًلٲبىاًف : عن اإلماـ الصادؽ )ع(كٓب يقل  الَِّذيَن َصبَػُروا(
، فالصرب يقٌوم اإلٲباف ، كاإلٲباف ينتج الصرب ا١بميل ، ٖٗ/ِالكاُب (ٗبىٍنزًلىًة الر ٍأًس ًمنى ا١بٍىسىدً 

ًة   كيعصم النفس من اليأس ُب الشٌدة د  كما يعصمها من البطر ُب الٌرخاء ، كاٍلميٍؤًمني صىبػيويره ُب الشًٌ
ٍاًء ، كىلىٍيسى ذىًل ى ًإال  اٍلميٍؤًمني  أضاؼ سبحانو  )َأَذقْػَناُه( -٘ .كما عن الّنيب )ص(شىكيويره ُبٍ الر خى

ع بسبب اإلنساف ال إٔب هللا كمس الضرٌاء يرج )بَػْعَد َضرَّاَء َمسَّْتُو(إذاقة النعماء إٔب ذاتو الكرٲبة 
تعأب ، تنبيهان على أٌف القصد األٌكؿ إيصاؿ ا٣بّب إٔب العباد تفضبلن منو تعأب كرٞبة، كمساس 

َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َرِمْن اّللَِّ َوَما َأَصاَبَك ِمْن ﴿الشر من سوء تصٌرفو كما كسبتو يداه كقولو 
 .َّالشورل/﴾ َوَما َأَصاَبُمْم ِمْن ُمِصيَبٍة رَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُممْ ﴿ ٕٗالنساء/﴾ َسيَِّئٍة َرِمْن نَػْفِسكَ 
 . ٓٗصُٕالبحار (إليوً  لى صى كى  ى هللاً لٍ عى  رى بػى صى  نٍ )مى  :عن اإلماـ علي )ع(

ػََِْْوِ ًَنٌّ ؤًَْ ـَدءَ َٓؼَوُ ََِٓيٌ بََِّٗٔد ؤَْٗطَ ٌٍَُِّٗ ًَخَُِّوُ  كََِؼََِّيَ ظَدَِىٌ زَؼَْٟ َٓد ٌُّلََ بَُِْْيَ ٠ًََدجِنٌ زِوِ ًََُْٜىَ ؤَْٕ َّوٌٌُُُخ ٌَُْٙ ؤٍَُِّٗ﴿ - ٕٔ

 ﴾ػَََِ ًَُِّ َِْ٘ءٍ ًًٌََِْ
أم ىل سيحمل  ىذا الضيق على أف تَبؾ بعض ما أنزؿ  االستفهاـىنا ٙبمل معُب  )رَػَلَعلََّك(

٤بشركْب آايت القرآف إلي  فبل تبلغو ٥بم كي ال يقابلوه ِبإلعراض ، كاف النيب )ص( يتلو على ا
داعيان إٔب اإلٲباف ِبلوحدانية كاليـو اآلخر، ككانوا يهزأكف حينان كيقَبحوف معجزات عليو حينان آخر 
، ككاف موقفهم ىذا ٰبزنو كيؤ٤بو فقاؿ لو هللا تعأب ٨بففان عنو : إمض ُب دعوت  كال تباؿ ٗبا 

اي ٧بٌمد أم ىل  )رَػَلَعلََّك(: املعىن  .هميقوؿ ا٤بستكربين كيقَبحوف، كماذا تصنع لتمنعهم من تعنت
تَبؾ بعض ما يوحى إلي  من تبليغ القرآف ما يرضي رغباهتم كمصا٢بهم كدفعان ألذاىم ؟ كبل ، 
إن  لن تفعل ذل  كلن تَبؾ بياف ا٢بق إٔب ا٣بلق كىو أمانة ُب عنق  فلماذا ا٢بزف إذف كضيق 
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لغم كا٢بزف ، كيضيق صدرؾ كينقبض من تبليغ ا٤بشركْب كناية عن ا  )َوَضاِئٌق ِبِو َصْدُرَؾ(الصدر ؟ 
ما نزؿ علي  من رب  خشية التكذيب ، كالغرض ٙبريضو )ص( على الببلغ ا٤ببْب كتوضيح 

)َلْوال( ألجل أف يقولوا  )َأْف يَػُقوُلوا َلْوال أُنِزَؿ َعَلْيِو َكنٌز(الرسالة كعدـ ا٤بباالة ٗبن عانده كعاداه 
)َأْو َجاَء َمَعُو طر السماء عليو ذىبان كفضة أك يفٌجر العيوف كاألهنار تفجّبان ىبل أنزؿ عليو كنز كٛب

أك أيٌب مل  من ا٤ببلئكة يشهد بنبوتو ، قاؿ تعأب ٧بددان مهمة النيب )ص( كمسؤكليتو  َمَلٌك(
َا َأْنَت َنِذيٌر( كال تكَبث  لست اي دمحم إاٌل منذران ٚبٌوؼ ا٤بتجاكزين حدكد هللا من عذاب هللا )ِإٔمَّ

 )َواّللَُّ َعَلى ُك ِّ َشْيٍء وَِكيٌ (بسفاىة السفهاء كجهل ا١بهبلء كسخافتهم فإف ذل  ال يعني  
حفيظ أم ٰبفظ ما يقولوف ، كهللا ا٤بوكوؿ إليو تدبّب العباد كالرقيب عليهم كالقائم بشؤكهنم 

على هللا كيستعْب بو كيعرؼ كيف ٰباسبهم كيفعل هبم ما يستحقوف، كينبغي من العبد أف يتوكل 
: رائدة  .ْٓالنور/﴿َوَما َعَلى الرَُّسوِؿ ِإالَّ اْلَببلُغ اْلُمِبُي﴾ ك )مىٍن تػىوىك لى عىلىى هللًا كىفىٍاهي( كقولو 

ََي أَيػ َها ﴿أم مؤخر الببلغ القابل للتأخّب كيكوف كقتو موسعان كقولو  )اَتِرٌؾ(كقد تعطي معُب 
َؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْف َلَْ تَػْفَعْ  َرَما بَػلَّْغَت ِرَسالََتُو َواّللَُّ يَػْعِصُمَك ِمْن الرَُّسوُؿ بَػلِّْغ َما أُنزِ 

 .ٕٔا٤بائدة/﴾ النَّاسِ 
وِ بِْٕ ًُنعُْْ َٜديِهِنيَ ، ؤَّْ َّوٌٌَُُُٕ خكْعََُخهُ هَُْ كَإْظٌُخ زِؼَُِْٙ ٌٍََُٔ ِٓؽِِْوِ ُٓلْعَََُّدضٍ ًَخيْػٌُخ َْٖٓ خْٔع٥ََؼْعُْْ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّ﴿ ٗٔ - ٖٔ

 ﴾ٌَُِِٕٔكَةَُِّْْ َّْٕعَفِْسٌُخ ٌَُُْْ كَدػٌَُِْٔخ ؤَََّٗٔد ؤٍَُِّٗ زِؼِِِْْ خَُِّوِ ًَؤَْٕ ٙ بَُِوَ بَِّٙ ىٌَُ كَيََْ ؤَْٗعُْْ ُْٕٓ
تَػَراُه( ـْ يَػُقوُلوَف ارػْ ن عند خَبعو ماختلق دمحم ىذا القرآف ا٤بعجز كإبتدعو ك اختلقو كألفو أم ا )َأ
توا بعشر سور اإف كاف األمر كذل  ف )رَْأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِو ُمْفتَػَرََيٍت(نفسو كنسبو إٔب هللا؟ 

مثلو ُب الفصاحة كالببلغة كا٢بكمة كحسن النظم كاإلخبار ِبلغيبيات كسائر ا٤بعاجز األخرل 
()َواْدُعوا َمْن اْسَتَطْعُتْم مفَبايت مبتدعات فأنتم عرب فصحاء  ستعينوا ٗبن شئتم ا ِمْن ُدوِف اّللَِّ

ُب  )ِإْف ُكنُتْم َصاِدِقَي(من البلغاء العارفْب أبساليب الكبلـ كببلغتو كفصاحتو غّب هللا سبحانو 
َا أُنِزَؿ ِبِعْلِم اّللَِّ أٌف ىذا القرآف العظيم مفَبل كإنٌو ليس من هللا   ()رَِإَلَّْ َيْسَتِجيُبوا َلُمْم رَاْعَلُموا َأٔمَّ

، فإف ٓب يستجب لكم )معاشر ا٤بسلمْب( من  َُٓاإلسراء/﴾ َواِبْلَقِّ أَنَزْلَناُه َواِبْلَقِّ نَػَزؿَ ﴿
علموا أيها ا٤بشركوف أف ذل  العجز دليل على أٌف ىذا ادعوٛبوىم للمعاكنة كعجزكا عن ذل  ف
موا أيضان أف ما أدعوكم إليو من كإعل )َوَأْف ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو(القرآف نزؿ بعلم هللا كٓب يفَب عليو 

 )رَػَهْ  أَنْػُتْم ُمْسِلُموَف(التوحيد حق ، ال رب كال معبود إاٌل هللا الذم أنزؿ ىذا القرآف ا٤بعجزة 
ستلموا بعد ظهور ىذه ا٢بجة القاطعة أبٌف القرآف حق استفهاـ كمعناه أمر ، أم فأسلموا ك الفظة 

إذ ٓب يبق لكم عذر مانع من ذل  بغّب التسليم ، نزؿ من عند هللا ليكوف حجة هللا عليكم ؟ 
: ٙبداىم أف أيتوا ٗبثل ىذا القرآف فعجزكا ، كبعشر سور فعجزكا  رائدة .ٖٕسورة البقرة/كتقٌدـ ُب 
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كبسورة كاحدة فعجزكا أيضان، كال سر ٥بذا العجز إاٌل أف كبلـ هللا جٌل ُب عبله فوؽ كبلـ 
ذاهتم كصفاهتم ، فالتحدم كاف بنوع ىذا القرآف ال ٗبقداره  ا٤بخلوقْب ، كما أف ذاتو كصفاتو فوؽ 

 ُقْ  لَِئْن اْجَتَمَعْت اإِلنُس َواجلِْن  َعَلى َأْف أيَُْتوا مبِْثِ  َىَذا اْلُقْرآِف ال أيَُْتوَف مبِْثِلِو َوَلْو َكافَ ﴿كقولو 
اٍتًًو كىُبٍ ًكتىاًٍبًو  : )ًإف   وعن أى  البيت )ع(،  ٖٖاإلسراء/﴾ بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض َظِهُياً  ًلمى ل ى ُبٍ كى هللاى يػىتىجى

 : )أىٍحسىني اٍلكىبلىـً كىبلىـي هللًا( عن النيب )ص(، ِٖٔتفسّب ا٤ببْب ص ًلًعبىٍاًدًه( ، كالكبلـ صفة ا٤بتكلم
ـي  ٓت غرر المم،  ْْٖ/ٖميزاف ا٢بكمة مىوي ا٣بٍىٍاصي كىفىهً  ،: )أىٍحسىني اٍلكىبلىـً مىٍا زىاٍنىوي حيٍسني النًٌظىٍا
ـي(   .كىاٍلعىٍا
 ﴾َْٖٓ ًَدَٕ ًُُُِّّ خُْمََْدشَ خًَُُّْْٗد ًَِِّنَعَيَد ٌَُٗفِّ بَُِْْيِْْ ؤَػَْٔدَُيُْْ كِْيَد ًَىُْْ كِْيَد ٙ ُّسْىٌََُٕٕ﴿ - ٘ٔ

أتٌب األرزاؽ نتيجة السعي كالتدبّب كحسن التقدير ال ينقصها كفر كال يزيدىا إٲباف ، كإ٭ٌبا األرزاؽ 
: من كاف يقصد أبعمالو الصا٢بة نعيم الدنيا فقط ألنو ال املعىن  .حقُّ ا٤بخلوؽ على ا٣بالق

من  )َوزِينَػتَػَها(يعتقد ِبآلخرة ، أك تفضيل نعيم الدنيا العاجل على نعيم اآلخرة اآلجل كأيسان منو 
خرة رزؽ كثّب ال يهٌمو من حبلؿ أك حراـ أك شهوة أك منصب أك كجاىة كال ٰبسب حساب لآل

نوصل إليهم كماؿ حقهم كنعطيهم أجور أعما٥بم ٗبا ٰببوف فيها من  )نُػَوؼِّ ِإلَْيِهْم َأْعَماَْلُْم ِريَها(
ال ينقصوف شيئان  )ال يُػْبَخُسوَف(كىم ُب الدنيا  )َوُىْم ِريَها ال يُػْبَخُسوَف(الصحة كاألمن كالرزؽ 

سباب كا٤بسببات ، ال ٕبسب ما من أجورىم كحٌقهم، فأعما٥بم توٌَب إليهم حسب نظاـ األ
يقصده الفاعل بفعلو ، من كانت الدنيا أكرب ٮبو كنيتو جازاه هللا ٕبسناتو ُب الدنيا ٍب ُب اآلخرة 
ليس لو حسنة يكافئ عليها ، كأما ا٤بؤمن فيجازل ٕبسناتو ُب الدنيا كيثاب عليها ُب األخرة 

ليس ا٤براد أبعما٥بم  )نُػَوؼِّ ِإلَْيِهْم َأْعَماَْلُْم ِريَها(: رائدة  .ْٗالكهف/﴿َوال َيْظِلُم رَب َك َأَحدًا﴾ 
َمْن َكاَف ﴿أعماؿ كٌل الٌناس فإنٌو ال ٯبد كلُّ متمنو ما ٛبٌناه فإٌف ذل  متعلق ِب٤بشيئة اإل٥بية كقولو 

ْلَنا َلُو ِريَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيدُ   يؤمنوف ِبآلخرة يؤتيهم ، كالذين ال ُٖاإلسراء/﴾ يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ
كتشافاهتم كال نصيب ٥بم ُب اآلخرة ، ا خَباعاهتم ك اا بعض ما يرغبوف مقابل خدماهتم ك هللا ُب الٌدني

ةي أىٍف أىٍربىحى كيل  شىٍيءو كىأىٍخسىرى أىىىم  شىٍيءو  ٍا اٍلفىاًٍئدى  كىًىيى نػىٍفًسٍي ؟ كذىًل ى ىيوى ا٣ٍبيٍسرىافي اٍلميًبْبي. ،فىمى
 ﴾ًَُْحِيَ خٍََُِّّٖ ََُْْٓ َُيُْْ كِِ خٓوَُِشِ بَِّٙ خُنَّدَُ ًَلَس٣َِ َٓد َٜنَؼٌُخ كِْيَد ًَزَد٤ٌَِ َٓد ًَدٌُٗخ َّؼٌََُِْٕٔؤُ﴿ - ٙٔ

ألف الشهوات ارمة كا٤بلذات أعمت عقو٥بم عن ا٢بق كأصٌمت آذاهنم عن طريق هللا ا٤بستقيم 
ستوفوا ُب اب ما صنعوه من األعماؿ الصا٢بة ألهنم قد كبطل كفسد كخر  )َوَحِبَط َما َصنَػُعوا ِريَها(

أتكيد ٤با سبق أم ِبطل ُب نفسو الكزف لو ُب ذاتو ما   )َواَبِطٌ  َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف(الدنيا جزاءىا 
كانوا يعملوف ُب الدنيا من ا٣بّبات ، كال أثر ألعما٥بم ألهنم ٓب يعملوا لآلخرة شيئان كٓب يريدكا 

نة كجو هللا ، كسيكتشفوف قبيل موهتم أف أعما٥بم إ٭ٌبا كانت سراِبن خادعان ال حقيقة أبعما٥بم ا٢بس
، فإف  َِ-ُٗالليل/﴾ َوَما أَلَحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة َُتَْزى ، ِإالَّ اْبِتَغاَء َوْجِو رَبِِّو اأَلْعَلى﴿لو كقولو 



 الثاين عشر/اجلزء ٖٕٔ/ ممية/ عدد آَيهتا ٔٔ/ سورة ىود رَوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّ     238
 

: الدين يبيح التمتع  رائدة كىقىٍاهي( العمل لآلخرة يكوف بتزكية النفس كالتقول ك)مىٍن ًإتػ قىى هللاى 
ِبلطيبات كالزينة من غّب سرؼ كال تبذير كال خيبلء ، كيشكر هللا على كل نعمة ، كِبلشكر 

 .تدـك النعم كتدفع النقم ، ألف ِبلشكر تعرؼ قيمة النعم كفضل ا٤بنعم
نْوُ ًَِْٖٓ هَسِِْوِ ًِعَدذُ ٌََُٓٔ بَِٓدٓدًًَََلَْٔصًؤًَُُْحِيَ ُّآِْنٌَُٕ زِوِ ًََْٖٓ ٌَّْلُُْ زِوِ ِْٖٓ ؤَكََْٖٔ ًَدَٕ ػَََِ زَِّْنَصٍِْٖٓ ََزِّوِ ًََّعٌُِْهُ َ٘دىًٌِِٓ﴿-ٚٔ

 ﴾ ُّآِْنٌَُٕخَٕلَّْخذِ كَدُنَّدَُ ٌَْٓػًُِهُ كَٚ ظٌَُْٖ كِِ َُِّْٓصٍ ِٓنْوُ بَِّٗوُ خُْمَنُّ ِْٖٓ ََزِّيَ ًٌَََُِّٖ ؤًَْؽََُ خُنَّدِْ ٙ
 منصرفان   يعمل من ذكر ، سواىا عٌما منصرفان  الٌدنيا ٢بياة يعمل من سبحانو هللا كرذ  أف بعد
 .إنكارم ستفهاـا يعِب لئلنكار ا٥بمزة ِبلصا٢بْب مقتداين  أمره من بينة على إليو كيدعو سواه عٌما

 ا٢بجة ة()والبين كٌلها أموره ُب تعأب هللا من كاضح كبرىاف كبصّبة نور َعَلى( َكافَ  )َأَرَمنْ 
 كا٤بؤمنوف كالقرآف النيب كىو رَبِِّو( ِمنْ  بَػيَِّنةٍ  َعَلى َكافَ  )َأَرَمنْ  : مبعىن ، كالقرآف النيب ىي كالربىاف
ختبلفان  االٌدنيا ؟ يريد أف بينهما تفاكاتن كبّبان ك  ا٢بياة يريد كاف كمن أم ٧بذكؼ كجوابو العاملوف

ُلوُه َشاِىٌد لبينة الواضحة كمن أراد الدنيا كزينتها كثّبان ، فبل يستوم من أراد دين هللا كمعو ا )َويَػتػْ
كيتبعو شاىده من نفسو يشهد بصٌحتو كإستقامتو كيتبعو شاىد من هللا بصدقو ، كأطلق  ِمْنُو(

أنو جربيل أكالقرآف أك كلُّ مؤمن  الشاىد كٓب ٰبدده ، كقيل إهنا الفطرة السليمة كالعقل ا٤بتنٌور كقيل
(  ي بن أّب طالبعلصادؽ كقدكهتم  ٍ كىأىانٍى ًمٍن عىًليٌو  كما ورد ٓت البخاري وغُيه٢بديث )عىًليٌّ ًمِبًٌ
كمن قبل القرآف شاىده آخر يؤيدؾ كىو كتاب التوراة  ُموَسى ِإَمامًا َوَرْْحًَة( )َوِمْن قَػْبِلِو ِكَتابُ 

كالعاملْب بو ُب دنياىم  ؤٛبْبقدكة ُب ا٣بّب كييصلح ا٤ب )ِإَماماً(األصلية الذم أنزلو هللا على ميوسىى 
كفضل كإحساف ٤بن نزؿ عليهم ألنو يهدم إٔب ا٢بق يشهد على نفس األمر ،  )َوَرْْحًَة(كآخرهتم 

أكلئ  إشارة إٔب الذين  )ُأْولَِئَك يُػْؤِمُنوَف ِبِو()ص( كصدؽ رسالتو  كمن ذل  البشارة ٗبحمد
ىؤالء ا٤بشار  ، يل عيسى الصحيحتْبيعملوف بدالئل ا٢بق كبيناتو كالقرآف كتوراة موسى كإ٪ب

)َوَمْن َيْمُفْر ِبِو ِمْن اأَلْحَزاِب إليهم ٓب يذكرىم القرآف أب٠بائهم كلكٌنهم مذكوركف فيو أبكصافهم 
كٗبحٌمدو )ص( من أىل ا٤بلل كاألدايف فلو انر جهنم يردىا ال  كمن يكفر ِبلقرآف رَالنَّاُر َمْوِعُدُه(

، ِٗالفرقاف/ ﴿وََكاَف الشَّْيطَاُف ِلئِلنَساِف َخُذواًل﴾قرآف فيضٌلو الشيطاف ٧بالة ، فإف من ٓب يهده ال
)َربل َتُمْن ٓت أما ا٤براد ِبألحزاب فهم الذين أٝبعوا على عداكة دمحم )ص( فإف كاف األمر كذل  

أيٌها ا٤بكٌلف من  ُب ش  )ٓت ِمْريٍَة ِمْنُو(كمعناه لؤلٌمة فىبل تىكيٍن  ا٣بطاب للرسوؿ )ص( ِمْريٍَة ِمْنُو(
القلوب،  ىذا القرآف العظيم الذم ىو كنز السماء ُب األرض الذم تنشرح لو الصدكر كتطمئن بو

ٍرًء شىٍيءه أىٍىلى ي ًلًديًٍنًو ًمٍن غىلىبىًة الش  ًٌ ٓت غرر المم  اٍليىًقٍْبً كى٘بىىنًُّب الش  ًٌ فػىلىٍيسى لًٍلمى
 : )عىلىٍي ى بًليزيكيـً

 رب  من ا٤بنزؿ الثابت ا٢بق إنو كدنياؾ دين  ُب يربي  الذم )ِإنَُّو اْلَق  ِمْن رَبَِّك(( عىلىى يىًقٍيًنوً 
إٲباانن   يُػْؤِمُنوَف( ال النَّاسِ  َأْكثَػرَ  )َوَلِمنَّ  للٌناس كحقٌّ  ربٌو من كحقه  بذاتو حقه  إنٌو فيو ش  ال الذم

إٌف ): عن اإلماـ علي )ع( ،ق فهمهمكامبلن ال يصدقوف أنو تنزيل رب العا٤بْب لقصور إدراكهم كضي
ٍل تىضيرُّهي الض   ستقم ًبوً الى يى مىٍن   اٍليىًقٍْبي  يػىنػٍفىعيوي  الى  كىال ًذمٍ  ،اٍلبىٍاًطلي  يىضيرُّهي  كىال ًذٍم ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ  ،بلىلىةي ا٥ٍبيدى
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( يىضيرُّهي   ُب يشٌكو أف العقوؿ ألصحاب ينبغي ال : اْلبلصة :رائدة .ُٗ/ِشرح النهج الشًّ ي
 خّب إٔب ا٥بادفة شريعتو كسعة أدلٌتو كسبلمة فهمو لسهولة ، كاألماف السبلـ فيو الذم اإلسبلـ
 فيما كالعدؿ عليهم كالتيسّب كجسدىم كركحهم كآخرهتم دنياىم ُب مصا٢بهم كرعاية كٌلهم الٌناس
 بينهم.
ؤًَُُْحِيَ ُّؼ٠ٌََُُْٕ ػَََِ ََزِّيِْْ ًََّوٌٍُُ خَْٕ٘يَديُ ىَاُٙءِ خٍََُِّّٖ ًٍََزٌُخ ػَََِ ًََْٖٓ ؤَظَُِْْ َِّْٖٓٔ خكْعٍََُ ػَََِ خَُِّوِ ًٍَِزدً ﴿ - ٛٔ

 ﴾ََزِّيِْْ ؤَٙ َُؼْنَصُ خَُِّوِ ػَََِ خُظَّدُِِٔنيَ
فتعل الكذب على هللا ُب أقوالو كأفعالو اختلق ك اال أحد أطغى كال أظلم لنفسو كلغّبه ٩بن 

ؿ الكذب على ا٤بخلوؽ فكيف إذا كاف الكذب على ا٣بالق ؟! كأحكامو، إذا كاف شر القو 
: جعل شركاء  بشكلو جلي أك خفي كمنها  على هللا يموف َبشماؿ ُمتلفة منها رَتاءواال

التحليل كالتحرٙب ببل دليل من كتاب كسنة كاإلعتداء على حقوؽ الٌناس ، كمنها إٌٚباذ قيادات 
)ُأْولَِئَك . إْب .كالنهب إبسم الدين كالفضيلة كالسماحةأرِبِبن من دكف هللا ، كمنها السلب 

أكلئ  األظلم الذين إفَبكا على هللا كذِبن ، يعرضوف يـو القيامة ُب ٝبلة  يُػْعَرُضوَف َعَلى َرِبِِّْم(
،  ُِيوسف/﴿َواّللَُّ َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه﴾ ا٣بلق على خالقهم كمالكهم ُب موقف عصيب كرىيب 

الذين يشهدكف يـو القيامة على أعماؿ أ٩بهم ُب الٌدنيا الصا٢بة كالطا٢بة  ْشَهاُد()َويَػُقوُؿ األَ 
)َىُؤالِء الَِّذيَن  كيقوؿ األشهاد يـو اشر كىم ا٤ببلئكة كالنبيوف كا٤بؤمنوف الصا٢بوف من كٌل عصر 

العقائد الباطلة ، على رهٌبم كأخذىم  فَباءاسن إليهم كا٤بدبر أمرىم ِبال َكَذبُوا َعَلى َرِبِِّْم(
كأضافوا إٔب الٌدين ما ليس من الٌدين كحسبوه للٌناس من دين هللا كأظلم الٌناس من تبلعب ُب دين 

إشارة إٔب ٙبقّبىم كالتشهّب هبم كشٌدة حسرهتم ، كأٌف هللا ال ٰبتاج إٔب شهود  )َىُؤالِء(هللا ، ك 
كالغرض فضيحتهم ُب الٌدار اآلخرة  كىو خّب الٌشاىدين ألنو يعلم كٌل شيء كٰبكم بعلمو كعدلو

﴿َوال ُيْشِرُؾ ٓت ُحْمِمِو ،  ُْالرعد/﴿ال ُمَعقَِّب ِلُْمِمِو﴾ على رؤكس األشهاد كالتشهّب هبم 
، أما شهادة األنبياء كشهادة ألسن ا٤بكذبْب كالضالْب كاأليدم كاألرجل  ِٔالكهف/َأَحدًا﴾ 

ِهَد َعَلْيِهْم مَسُْعُهْم َوأَْبَصارُُىْم َوُجُلوُدُىْم مبَا َكانُوا َحَّتَّ ِإَذا َما َجاُءوَىا شَ ﴿كا١بلود كقولو 
َنا قَاُلوا أَنَطَقَنا اّللَُّ الَِّذي أَنَطَق ُك َّ َشْيء -َِفصلت/﴾ يَػْعَمُلوَف، َوقَاُلوا جِلُُلوِدِىْم َلَ َشِهْدُُتْ َعَليػْ

ال حجةى ٥بم كال عذرى يلجأكف إليو أما ىذه كلها فا٤بقصود أف يكوف اجملرموف على يقْب أبنو  .ُِ
 .: الطرد من رٞبًة هللا كتكرٲبواللعن )َأال َلْعَنُة اّللَِّ َعَلى الظَّاِلِمَي(كال مفرى ٥بم من لعنة هللا كعذابو 

كمفهـو اللعن ُب القرآف يكوف للصفات كليس للذات ، كيكوف بصفة العمـو كليس  -ٔ:  رائدة
عن للذين تفننوا ِبلكذب كقٌلبوا كجوه ا٢بقائق الدينية كشوىوىا ! لؤلشخاص كاأل٠باء ، كيكوف الل
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يتمٌُب أقواـ أف يذىب هبم إٔب الٌنار ، كال تيعرض قبائح أعما٥بم على هللا  )َويَػُقوُؿ اأَلْشَهاُد( -ٕ
 تعأب كال يكشف سَبىم على ا٣ببلئق يـو اشر !

 ﴾َّسْـٌَُٗيَد ػٌَِـدً ًَىُْْ زِدٓوَُِشِ ىُْْ ًَدكًَُُِٕخٍََُِّّٖ ًًََُُّّٕٝ ػَْٖ َٔسَِِْ خَُِّوِ ًَ﴿ - ٜٔ
) الذين ٲبنعوف الناس كيصرفوىم بكٌل كسيلة ٩بكنة عن إتباع ا٢بق  )الَِّذيَن َيُصد وَف َعْن َسِبيِ  اّللَِّ

كيضعوف العراقيل ُب سبيل ا٥بدل إٔب هللا ِبلقوة أك ِبلدعاايت الكاذبة كيسعوف لتلويث فطرة 
سليمة كيضعوف الشبهات ُب دين هللا كيفسركف القرآف ِبلرأم كإخفاء ا٢بقائق على اإلنساف ال

عامة الٌناس كيشوىوف تشريعاتو كٗبختلف أنواع ا٤بنع من ترىيب أك ترغيب أك تضليل أك إشاعة 
ُغونَػَها ِعَوجاً(الٌرعب بْب الٌناس  يريدكف أف يكوف دين هللا معوجان ملتواين كمنحرفان عن  )َويَػبػْ

كعن الٌصواب ٗبا يلقونو من الٌتحريف أك البدع أك الشبهات الٍب تصٌور طريق هللا  ستقامةاال
جتماعية ا٤بستقيم ا٢بق طريقان أعوج كمكركىان ُب نظر الٌناس ، كسلوؾ طريق غّبه من الطٌرؽ اال

كم ٘باىات ، كيؤكلوف الٌدين ٕبسب أىوائهم كيضعوف القوانْب الوضعية غّب مراعْب حا٤بتنوعة اال
كفران عقيداين أك   )َوُىْم اِبآلِخَرِة ُىْم َكاِرُروَف(عَبفوا ِب٣بالق أـ ال اهللا فهم ٧بٌرفوف منحرفوف سواء 

، ِْٓالبقرة/﴿َواْلَماِرُروَف ُىْم الظَّاِلُموَف﴾ ، جاحدكف ِبليـو اآلخر منكركف للبعث كالنشور عمليان 
مفهـو  )ِعَوجًا( -ٔ: رائدة .ا ُب مقاـ التشهّبكيكٌرر )ىم( مرٌتْب للتوكيد كتثبيت ا١برٲبة كإبرازى

كاسع مثلما يفعل ا٤بضللوف ُب أايمنا حيث يسموف اإلستغبلؿ دٲبقراطية ، كاإلحتكار حرية ، 
دينو القٌيم كىو معُب عاـ يشمل كٌل طريق  )ٓت سبي  هللا( -ٕ. إْب. .كالسلب كالنهب شطارة
 .ٱبدـ الٌناس كيرضي هللا

ْْ ٌٌٌَُُّٗخُٓؼْفَِِّّٖ كِِ خََِْٕٞ ًََٓدًَدَٕ َُيُْْ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ ِْٖٓ ؤًََُِْْدء١ََُّدػَقُ َُيُْْ خُْؼٍََخذُ ؤًَُُْحِيَ َُ﴿ٕٔ-ٕٓ

 ﴾ًٌَُٕٗخ َّلْعََُُٓدًَدٌُٗخَّْٕع٥َِْؼٌَُٕ خَُّْٕٔغَ ًََٓدًَدٌُٗخ ُّسًَُُِْٕٝ،ؤًَُُْحِيَ خٍََُِّّٖ وًَُُِٕخؤَٗلَُٕيُْْ ٠ًََََّ ػَنْيُْْ َٓد ًَد
: ال ٲبكنهم أف يهربوا من عذاب هللا ، كليسوا مفلتْب من عذاب هللا كإف أمهلهم ، كال  ُمْعِجزِينَ 

: ىؤالء الذين يصدكف عن سبيل هللا ٓب  املعىن .ٲبتنعوف منو إذا أرادىم كال يفوتونو ىرِبن إذا طلبهم
يكن ٥بم أنصار ينصركهنم من  يكونوا ِبلذين يعجزكف رهبم هبرهبم منو ُب أرضو إذا جاء عقاهبم كٓب

ليس ٥بم من يتوالىم أك ٲبنعهم من عذاب هللا ٩بٌا  )َوَما َكاَف َْلُْم ِمْن ُدوِف اّللَِّ ِمْن َأْولَِياَء(دكنو 
 )ُيَضاَعُف َْلُْم اْلَعَذاُب(يريد إيقاعو هبم ُب الٌدنيا من ا٤بكاره كُب اآلخرة من أنواع العذاب ، 

شٌدتو كىولو ، أم يضاعف عليهم العذاب بسبب إجرامهم ك٘باكزىم مضاعفة العذاب كناية عن 
ٌٍب بٌْب  )َما َكانُوا َيْسَتِطيُعوَف السَّْمَع َوَما َكانُوا يُػْبِصُروَف(للحدكد كألهٌنم ظٌلوا كأظٌلوا غّبىم 

السبب ُب مضاعفة العذاب عليهم ، ألهنم ما كانوا يستطيعوف إلقاء أ٠باعهم كال يصغوف إٔب 
ستحواذ كال يتدبركف فيو كأغلقوا أ٠باعهم عن ٠باع كلمة حق لشٌدة كراىيتهم لو ، ال القرآف

الباطل على أنفسهم كأكل ا٢براـ ُب بطوهنم كرين الكفر كالظلم على قلوهبم حٌٌب قست قلوهبم فلم 
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ُقْرآِف َواْلَغْوا ِريِو َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ال َتْسَمُعوا ِْلََذا الْ ﴿ينتفعوا ٗبا منحهم هللا من حواس كقولو 
كىي أفدح ا٣بسارة كأشدُّ ا٤برارة ،  )ُأْولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم(،  ِٔفصلت/﴾ َلَعلَُّمْم تَػْغِلُبوفَ 

حْب أضاعوا أنفسهم للٌدنيا ككأهٌنم ٨بلوقوف ٥با كليس لبلخرة ، خسركا سعادة الدنيا كاآلخرة 
﴿الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم رَػُهْم ال يُػْؤِمُنوَف﴾ ذاب جهٌنم كقولو كخسركا راحة أنفسهم بتعريضها لع

ةي أىٍف أىٍربىحى كيل  شىٍيءو  ُِاألنعاـ/ ٍا اٍلفىاًٍئدى ُهْم َما  كىًىيى نػىٍفًسٍي ؟!  ،و كىأىٍخسىرى أىىىم  شىٍيء ،، فىمى )َوَض َّ َعنػْ
)َوَض َّ أيديهم من مفَبايت كأِبطيل  ف خسركا أنفسهم بقي ما كاف بْبأبعد  َكانُوا يَػْفتَػُروَف(

ُهْم( كضاع رصيدىم من األكاذيب ، فقد صفرت أيديهم كٓب يبق ٥بم إاٌل ما أعقب من ا٢بسرة  َعنػْ
 كالندامة !

 ﴾ٙ ـَََُّ ؤََّٗيُْْ كِِ خٓوَُِشِ ىُْْ خَٕوًََُُْٕٕ﴿ - ٕٕ
اس كال ترل أحدان أكثر خسراانن أم حقان كحتمان كال ش  أهنم يـو القيامة من أخسر الن )ال َجَرـَ(

لَِيْحِمُلوا َأْوزَاَرُىْم  ﴿منهم ، ألهٌنم ٞبلوا ذنوهبم كذنوب من أظٌلوىم كخسركا الٌدنيا كاآلخرة كقولو 
ؼي  ، كىكذا ال ًذٍم الى يػىٍعرً  ِٓالنحل/﴾ َكاِمَلًة يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوِمْن َأْوزَاِر الَِّذيَن ُيِضل ونَػُهْم ِبَغُْيِ ِعْلمٍ 

تىًهيٍ  ٌكًًه !  ،كىٍيفى يػىنػٍ ٍا يػىٍعمىلي اٍلعىديكُّ ًبعىدي أي ! كىا١بٍىٍاًىلي يػىٍعمىلي بًنػىٍفًسًو كىمى عن النيب الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى
﴿َوَمْن َكاَف ٓت َىِذِه َأْعَمى رَػُهَو  ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص: )ا٣بٍىٍاًسري مىٍن غىًفلى عىٍن ًإٍصبلىًح اٍلمىعىٍاًد()ص(
)مىٍن الفساًد إضاعًة الزٌاًد، : ٖٔٓت هنج الببلغة كتاب ،ِٕاإلسراء/اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَض   َسِبيبًل﴾  ٓت 

ة ا٤بعاًد(  كىمىٍفسىدى
 ﴾ًًَُُِٕبَِّٕ خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خَُّٝدُِمَدضِ ًَؤَوْسَعٌُخ بََُِ ََزِّيِْْ ؤًَُُْحِيَ ؤَْٜمَدذُ خُْفَنَّصِ ىُْْ كِْيَد وَد﴿ - ٖٕ

ستقاموا على منهج هللا فلم يتقلبوا كٓب يتذبذبوا كٓب يعيشوا النفاؽ ، فجمعوا مع اإلٲباف اإٌف الذين 
العمل الصاّب كما ٝبعوا القوؿ مع العمل كالعبادات مع ا٤بعامبلت كالشكل مع ا٤بضموف 

: الثقة  واإلخبات َرِبِِّْم()َوَأْخبَػُتوا ِإىَل ٌدعاء مع ا٢بقيقة ُب كل ا٢باالت ُب الشدة كالرخاء كاال
طمئناف إٔب هللا عز كجل كا٣بشوع كا٣بضوع كالتسليم كالتسليم كىدكء الٌنفس كسكوف القلب كاال

لو كاإلنقطاع لعبادتو كإطمأنوا إٔب حكمو كقضائو كقدره ككل ما جرل ك٘برم بو ُب سنن هللا 
بو فبل ينحرفوف كال يراتبوف كال يعتدكف الكونية كاإلنسانية ٕبيث ال يتزلزؿ ما ُب قلوهبم من اإلٲباف 

أكلئ  ىم سكاف ا١بنة ىم أىلها كا٤بؤىلوف ٥با  )ُأْولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَنَِّة ُىْم ِريَها َخاِلُدوَف(
  .كا٣بالدكف فيها أبدان ، كىم صفوة ا٤بؤمنْب من أىل البصّبة

 ﴾ريِ ًَخَُِّْٕٔغِ ىََْ َّْٕعٌََِّدِٕ َٓؽًَٚ ؤَكَٚ ظًًٍَََََُُّٕٓؽََُ خُْلَُِّوَِْْٖ ًَدَٕػََْٔ ًَخََِّْٕٜ ًَخُْسَِٝ﴿ - ٕٗ
م حالة الفريقْب، فريق ا٤بؤمنْب كفريق الكافرين عتبار)األىٍمثىٍاؿي تيٍضرىبي ًلبل ( صورة حٌسية ٘بسًٌ

بْب  حاؿ الفريقْب العجيب كحاؿ من ٝبع )َكاأَلْعَمى َواأَلَصمِّ َواْلَبِصُِي َوالسَِّميِع()الظا٤بْب( 
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العمى كالصمم أم عطٌلها كٓب يستفد منهما كىم الكافركف، كمن ٝبع بْب السمع كالبصر أم 
ستفهاـ إنكارم أم ال يستوايف مثبلن ُب كٌل ا )َىْ  َيْسَتِوََيِف َمَثبًل(ستفاد منهما كىم ا٤بؤمنوف ا

كحاؿ شيء ُب الذات كالصفات كالعواقب ، فليس حاؿ من يبصر نور ا٢بق كيستضيء بضيائو  
من يتخبط ُب ظلمات ا١بهالة كحّبة الضبللة كال يهتدم إٔب سبيل السعادة ، كمن ال يعرؼ 
الباطل من ا٢بق أك يعرؼ كينحرؼ عن ا٢بق فهو كاألعمى كاألصٌم الذم ال ينتفع بسمع كبصر، 
ف أٌما من يعرؼ ا٢بق كيعمل بو فهو ٠بيع بصّب يشع نور ا٥بدل ُب قلبو كلسانو كفعلو ، ال يستواي

أفبل تعتربكف كتتعظوف فيما بينهما من التفاكت الكبّب؟  )َأَربل َتذَكَُّروَف(مثبلن إٌف بينهما تفاكاتن كبّبان 
( ،  عتبار: )ألىٍىًل االٓت غرر المم ٍعتػىبػىرى أىٍبصىرى كىمىٍن أىٍبصىرى فىًهمى اً : )مىٍن  وعنو )ع(تيٍضرىبي األىٍمثىٍاؿي

(الفريق األكؿ  ِّٕ/ُٕالبحار كىمىٍن فىًهمى عىًلمى( كىو الكافر كما شاهبو من  )َكاأَلْعَمى َواأَلَصمِّ
ا٤بنافقْب كالفاسقْب ال ينتفع ٕبواسو كما ال ينتفع األعمى بعينيو كاألصم أبذنيو ، كالفريق الثا٘ب 

رة كىو ا٤بؤمن بكافٌة مستوايتو ينتفع هبما معان خّب إنتفاع ، سؤاؿ بعد الصو  )اْلَبِصُِي َوالسَِّميِع(
 اجملسمة ال ٰبتاج إٔب إجابة ألهنا كاضحة، ال ٙبتاج إٔب أكثر من التذٌكر 

ٌَُِْْْْ ػٍََخذَ ٌٍَّّْ ًََُوًَْ ؤَََِْْٔنَد ٌُٗلدً بََُِ هٌَِْٓوِ بِِِّٗ ٌَُُْْ ٌٍَُِّٗ ُٓسِنيٌ ، ؤَْٕ ٙ ظَؼْسًًُُخ بَِّٙ خَُِّوَ بِِِّٗ ؤَوَدفُ ػَ﴿ ٕٙ – ٕ٘

 ﴾ؤٍَُِْْ
ا األرض بشركهم كشركرىم كعنادىم ُب ك ؤ والن من أكٕب العـز إٔب قومو الذين ملأرسلنا نوحان رس
إٌ٘ب لكم منذر ك٨بٌوؼ من عذاب هللا إف بقيتم على شرككم  )ِإيّنِ َلُمْم َنِذيٌر ُمِبٌي(عبادة األصناـ 

ِإالَّ  )َأْف ال تَػْعُبُدواإاٌل أ٘ب أبلغكم رسالة ربكم كأنصح لكم)وليس ِل من األمر شيء(كٚبلفكم 
أرسلناه بدعوة التوحيد كىي عبادة هللا كحده كىذا قواـ الرسالة كاإلنذار، كرسالة التوحيد  اّللََّ(

فإذا  )كلمة التوحيد ، وتوحيد الملمة(أساس مشَبؾ ُب دعوة ٝبيع األنبياء)ع( كعلى قاعدة
ا٤بصنوعة ا٤بادية طبقت األمة ىذه القاعدة ا٢بركية النموذجية فبل تنحِب رؤكسها لسائر األصناـ 

. ككاف قومو أكؿ من أشرؾ ِب .كا٤بعنوية مثل عبادة األفراد كاألاننية كا٥بول كالشهوات كا١باه
)ِإيّنِ َأَخاُؼ َعَلْيُمْم ككاف نوح)ع( أكؿ رسوؿ إٔب أىل األرض، كاظهر الرفق هبم كاإلشفاؽ عليهم 

غ كيتم اإلنذار ُب ىذه الكلمات القصار ستئصاؿ ، فيتم اإلببلالاىو عذاب  َعَذاَب يَػْوـٍ أَِليٍم(
ذات دالالت كثّبة ٩بٌا يدٌلل أٌف الٌرسالة اإلسبلمية العاٌمة الٍب جاء هبا األنبياء يكوف ظاىرىا أنيقان 

 رقيقان منساِبن كِبطنها عميق دقيق جٌذاب !
ُخً ِٓؽَِْنَد ًََٓد ََُٗخىَ خظَّسَؼَيَ بَِّٙ خٍََُِّّٖ ىُْْ ؤَََخٌُُِنَد زَديُِ خَُُّؤُِْ ًََٓد ٍََُٗ كَوَدٍَ خَُْٖٔ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ِْٖٓ هٌَِْٓوِ َٓد ََُٗخىَ بَِّٙ زََٙ﴿ - ٕٚ

 ﴾ٌَُُْْ ػََِْْنَد ِْٖٓ ك١ٍََْ زََْ َٗظُنٌُُّْْ ًَدٌِزِنيَ
 ما ِمثْػَلَنا( راً َبشَ  ِإالَّ  نَػَراؾَ  )َما كيهابوىم الناس أعْب ٲبلؤف الذين كالكرباء الزعماء كىم اْلَمؤل( )رَػَقاؿَ 
 ىو ٗبا تفكّب دكف كىذا اإلنكار تباع ال موجب فبل علينا ل  فضل كال مثلنا كاحدان  إالٌ  نراؾ
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 الذين كىم مٌنا الد٘بء كا٣بسيس ضعفاءان : َأرَاِذلَُنا َأرَاِذلَُنا( ُىمْ  اتػَّبَػَعَك ِإالَّ الَِّذينَ  نَػَراؾَ  )َوَما أصلح
 ىو الشرؼ أبف عتقادان اك  منهم لسوء حا٥بم كفقرىم جهبلن  هبم مرغوِبن  كليس ماؿ كال ٥بم جاه ال

ًٍلكيوي  ًقيمىةي كيلًٌ ًاٍمرًئو  ك كا١باه ِب٤باؿ هنج الببلغة  ٰبيًٍسنيوي( مىا ًاٍمرًئو  كيلًٌ  )ًقيمىةي  الصحيح كلكن مىا ٲبى
 ٗبجرد بل ركيٌة أك ِبطنو ُب التأٌمل كقبل كتثٌبت تفكّب غّب من الرأم ظاىر ُب الرَّْأِي( )اَبِدي ُٖحكم
َنا َلُممْ  نَػَرى )َوَما ، أمرىم من بصّبة دكف من تبعوؾا دعوهتم  كألتباع  ل  نرل كما َرْضٍ ( ِمنْ  َعَليػْ
خّبان كصواِبن  معكم ما كاف فلو كالسيادة، القيادة ستحقاؽاك  للنبوة يؤىلكم علينا كشرؼ مزية من
 -ٔ : رائدة .كاحدة دعواكم لكوف ٝبيعان  َكاِذِبَي( ن ُممْ َنظُ  )َب ْ  إليو أنتم تسبقوان كٓب إليو ىتديناال

توا ٓب الذين اآلخرين إٔب دائمان  الكرباء ينظر ىكذا)ُىْم َأرَاِذلَُنا(   ذىاٍتًوً  ُبٍ  ا٢بٍىقُّ  ، كالسلطاف ا٤باؿ أيي
( ًإال   ذىلًٍيله  ًبوً  أىخىذى  كىالى  ،ذىؿ   ًإال   عىزًيٍػزىان  ا٢بٍىقُّ  تػىرىؾى  مىاٍ ) : عن اإلماـ العسمري )ع( عىزًيٍػزه  كىًلغىٍّبًهً  عىزًيٍػزه   عىز 
 رؤية عن الدنيوية مكانتهم تعميهم نيب كلٌ  قـو من كا٤بؤل نوح قـو من ا٤بؤل -ٕ ِِّ/ِٕالبحار

نٍػيىاٍ  )حيبُّ  : )ع( الصادؽعن اإلماـ  ، السامية العلوية ا٣بصائص ئىةو( كيلًٌ  رىٍأسي  الدُّ ًطيػٍ  .ٕصّٕالبحار خى
ٌٌُُُُِِّْٗٓٔىَد ًَؤَْٗعُْْ َُيَد دٍَ َّد هٌَِّْ ؤَََؤَّْعُْْ بِْٕ ًُنطُ ػَََِ زَِّْنَصٍ ِْٖٓ ََزِِّ ًَآظَدِِٗ ََلَْٔصً ِْٖٓ ػِنًِْهِ كَؼَُِّْٔطْ ػٌََُِْْْْ ؤَهَ﴿ - ٕٛ

 ﴾ًَدَِىٌَُٕ
 كبياف كحجة برىاف ()بَػيَِّنةٍ  عىلىى كنت إف قـو اي أخربك٘ب أم )َأرَأَيْػُتْم( كموٌدة ٠باحةو  ُب نوح ٥بم قاؿ
 خارؽ إاٌل بغيب ال تثبت للعادة ا٣بارؽ تصاؿ ِبلغيباال من نوع فالرسالة دعوام، بصحة ريب من

 اإلٲباف إٔب ستمالتهمال الٌلْب األسلوب ُب تلٌطف نوح معهم ، للعادة خارقة للعادة كأعطا٘ب بينة
َيتْ  النبوة كالرسالة كىي سبحانو دهعن من خاصة ىداية كرزقِب ِعْنِدِه( ِمنْ  َرْْحَةً  )َوآاَتين   )رَػُعمِّ
َيتْ  َعَلْيُمْم(  ٕبب حتجابكمال ، فيو تدبٌركم لعدـ عليكم الرسإب األمر فخفي أم خفيت : رَػُعمِّ
 للحق ككراىتكم كتكرٌبكم كغركركم ١بهلكم تعأب رسالة هللا فهم عن اإلٲباف كعجزًب نور عن الدنيا

 ألزمكم أف ٗبستطيع أان كما ٕب كاف ما إنو كارىوف ٥با كأنتم قبو٥با على مأنكرىك أم )أَنُػْلزُِمُمُموَىا(
عن النيب  ا٢بق رؤية عن عمي القلب كره كإذا َكارُِىوَف( َْلَا )َوأَنْػُتمْ  هللا برسالة اإلٲباف على كأجربكم
ينِ  ٓت  اهَ ِإْكرَ  ال﴿ طغياانن  تؤمنوف ال فأنتم ُُْ/ٕٕالبحار اٍلقىٍلًب( عىمىى اٍلعىمىى رٌ شى ): )ص(  َقدْ  الدِّ
 َ  كالعقيدة ! قبو٥با على أ٪بربكم أم )أَنُػْلزُِمُمُموَىا( كنبلحظ ، ِٔٓالبقرة/ ﴾الَغيِّ  ِمنْ  الر ْشدُ  تَػبَػيَّ
 كما قاىرة نفسية حالة ُب كا٤بادم النفسي اإلكراه جو تصٌور الكلمة ، ختياراال حرٌية من ٥با البدٌ 
 إلدراؾ أنظارىم توجيهو ُب )ع( نوح يتلطف التعبّب ىذا كمع يكرىوف؟! ما مع الكارىوف يدمج
 .عنها يغفلوف الٍب السماء رسالة أمر ُب عليهم ا٣بفية القيم
يِْْ ًٌََُِنِِّ ؤَََخًُْْ هٌَْٓدً ْْ ُٓٚهٌُ ََزًََِّّد هٌَِّْ ٙ ؤَْٔإٌَُُُْْ ػََِْْوِ َٓدًٙ بِْٕ ؤَـُُِْ بَِّٙ ػَََِ خَُِّوِ ًََٓد ؤََٗد ز٥َِدَِيِ خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ بَِّٗيُ﴿ - ٜٕ

 ﴾ظَفْيٌََُِٕ
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ال أسألكم على تبيلغ الدعوة أجران كال أطلب على النصيحة ماالن حٌب تتهمو٘ب كحٌب تكوف 
الدعوة خاصة ِبألثرايء كبعيدة عن الفقراء ، فالناس كلهم ُب رسالٍب سواء ، كمن يستغن عن ماؿ 

سم دين هللا فبل يطلب أجران من سواه إف كاف من يتكلم ِبالناس يتساك عنده الفقراء كاألغنياء ، ك 
سم الدين الذين يٌتخذكف الٌدين سٌلمان للٌدنيا ، ىم الذين صادقان ُب دعوتو ككبلمو ، كا٤برتزقة ِب
،  ُِيس/﴾ اتَِّبُعوا َمْن ال َيْسأَُلُمْم َأْجرًا َوُىْم ُمْهَتُدوفَ ﴿يسألوف الناس أموا٥بم كصدقاهتم كقولو 

طلب الطٌغاة من نوح أف يطرد ا٤بستضعفْب أنفة من اإلجتماع معهم  ا َأَا ِبطَاِرِد الَِّذيَن آَمُنوا()َومَ 
فرفض كلست ٗببعد ىؤالء ا٤بؤمنْب الضعفاء عن ٦بلسي كال بطاردىم عِب كما طلبتم ، كما ىو 

اس ، أك ألف إٲباهنم السبب لطردىم؟ إاٌل ألهنم فقراء ؟ كليس الفقر ذنبان عند هللا كال عيبان عند النٌ 
فهم ذاىبوف إٔب رهبم كىو أعلم ٗبقاصدىم كفائزكف بقربو فكيف  )ِإنػَُّهْم ُمبلُقو َرِبِِّْم(مزيف 

كلكنكم ٘بهلوف قدرىم فتطلبوف طردىم كتظنوف أنكم  )َوَلِمِنِّ َأرَاُكْم قَػْومًا ََتَْهُلوَف(أطردىم ؟ 
ًهليوي  ٍاءى مىٍا جى  ( ا١بىاًىلي مىٌيته بىْبى األٍحياء)ٓت غرر المم:  اٍ(.خّب منهم ك)الن ٍاسي أىٍعدى

 ﴾ًََّد هٌَِّْ َْٖٓ َّنُُُِِٝٗ ِْٖٓ خَُِّوِ بِْٕ ٤ََُيْظُيُْْ ؤَكَٚ ظًًٍََََُُّٕ﴿ - ٖٓ
َوال ﴿من يدفع عِب عقاب هللا ًإٍف طىرىٍدتػيهيٍم فأكوف ظا٤بان ٥بم كىم أكـر على هللا كقولو ٌمد )ص( 

فبل ا )َأَربل َتذَكَُّروَف(؟  ِٓاألنعاـ/﴾ َيْدُعوَف رَبػَُّهْم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَف َوْجَهوُ  َتْطُرْد الَِّذينَ 
تتفكركف فتعلموف خطأ رأيكم كتنزجركف عنو ؟ ككيف يتذكر من جهل كال ٱبشى العواقب ؟ 

و كٓب يكن ٕب فيو علم : معرفة شيء أجهلالتفّمر : )التذّكر( ك )التفّمر( : الفرؽ بْب رائدة 
 .: معرفتو من قبل كنسيانو فيأٌب التذٌكر ليعيد ا٤بعرفة من جديدالتذّكر كخربة من قبل، كأٌما 

َُْٖ ُّاْظَِْيُْْ  َُِ ؤَػُْْنًٌَُُْْٙ ؤَهٌٍُُ ٌَُُْْ ػِنًُِ وََّخجُِٖ خَُِّوِ ًَٙ ؤَػَُِْْ خُْـَْْرَ ًَٙ ؤَهٌٍُُ بِِِّٗ ََِٓيٌ ًَٙ ؤَهٌٍُُ ٍََُِِِّّٖ ظَّْيَ﴿ -ٖٔ

  ﴾خَُِّوُ وَُْْخً خَُِّوُ ؤَػَُِْْ زَِٔد كِِ ؤَٗلُِٕيِْْ بِِِّٗ بٌِخً َُِْٖٔ خُظَّدُِِٔنيَ
 ) كال أقوؿ لكم عندم ا٤باؿ الكثّب حٌب تتبعو٘ب لغنام كال أان )َوال َأُقوُؿ َلُمْم ِعنِدي َخَزاِئُن اّللَِّ

٤بوتى ، كلست مسؤكالن ُب التصٌرؼ ُب نظاـ السماء مكٌلف إبغناء الفقّب كشفاء العليل كإحياء ا
َا َأَا َبَشٌر ِمثْػُلُمْم يُوَحى ِإَِلَّ ﴿كاألرض كسائر أجزاء الكوف كقولو  )َوال ،  َُُالكهف/﴾ ُقْ  ِإٔمَّ

ليس من شركط الٌنيب أف يعلم الغيب ، حٌب تظنوا يب الربوبية كحٌب أخربكم ٗبا كاف  َأْعَلُم اْلَغْيَب(
،  ُٖٖاألعراؼ/﴿َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب الْسَتْمثَػْرُت ِمْن اْْلَُْيِ َوَما َمسَِِّن الس وُء﴾  كما يكوف

مبلئكة أرسلت إليكم فأترٌفع عن حوائج البشرية فبل آكل كال أشرب كال  )َوال َأُقوُؿ ِإيّنِ َمَلٌك(
كىال أىقيوؿي  ِري َأْعيُػُنُمْم َلْن يُػْؤتِيَػُهْم اّللَُّ َخُْيًا()َوال َأُقوُؿ ِللَِّذيَن تَػْزدَ أتزكج فأكوف كاذِبن ُب دعوام 
حتقرٛبوىم لفقرىم لن ٲبنحهم هللا اكف هبم ك ؤ هتز  )تَػْزَدِري َأْعيُػُنُمْم(٥بؤالء الضعفاء الذين آمنوا يب 

و خّب ا٥بداية كالتوفيق بل ٲبنحهم هللا خّب الٌدنيا كاآلخرة ، إٌف نوحان )ع( يقيس ٗبقياس هللا كى
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، كال يقيس ٗبقياس ا١باه أك ا٤باؿ ُّا٢بجرات/﴿ِإفَّ َأْكَرَمُمْم ِعْنَد اّللَِّ أَتْػَقاُكْم﴾ التقول كاإلٲباف 
تٌبعو٘ب طلبان للٌدنيا اكعلى فرض أهٌنم أراذؿ كأهٌنم  )اّللَُّ َأْعَلُم مبَا ٓت أَنُفِسِهْم(كالتعإب على الفقراء 

إٌ٘ب إف  )ِإيّنِ ِإذًا َلِمْن الظَّاِلِمَي(ظاىرىم يدعو إٔب الٌتكرٙب هللا أعلم بسرائرىم كضمائرىم كلكٌن 
 قلت ذل  أكوف ظا٤بان مستحقان للعقاب كلست من النبيْب 

 ﴾هَدٌُُخ َّد ٌُٗقُ هًَْ ـَديَُْعَنَد كَإًَْؽَُْضَ ـًَِخَُنَد كَإْظِنَد زَِٔد ظَؼًَُِٗد بِْٕ ًُنطَ ِْٖٓ خَُّٝديِهِنيَ﴿ - ٕٖ
و ِب٢بجة كالبياف كعلى مٌدة طويلة مئات السنْب ، ضاقوا بو كٓب ٯبدكا أية كسيلة ٤با أفحم قوم

يتذرعوف هبا إلنكارىم إاٌل أف يٌتحدكا نوحان ، إنو العجز يلبس ثوب القدرة ، كا٣بوؼ من غلبة 
)رَْأتَِنا ستهانة كالٌتحٌدم ! أبف ينزؿ عليهم ما خوفهم بو من العذاب األليم ا٢بق أيخذ شكل اال

 رائدة : )َجاَدْلتَػَنا( .عمل عمل من أيس من السمع كالطاعةاف ا َتِعُدَا ِإْف ُكنَت ِمْن الصَّاِدِقَي(مبَِ 
﴿َوِمْن : مذمـو ك٩بدكح ، ا١بداؿ ا٤بذمـو ىو ا١بداؿ ببل دليل كىو ا١بداؿ العقيم اجلداؿ نوعاف 

، ٓغافر/﴾ َوَجاَدُلوا اِبْلَباِطِ  لُِيْدِحُضوا ِبِو اْلَقَّ ﴿،  ّا٢بج/النَّاِس َمْن ُٖمَاِدُؿ ٓت اّللَِّ ِبَغُْيِ ِعْلٍم﴾ 
 ُِٓالنحل/﴿َوَجاِدْْلُْم اِبلَِِّت ِىَي َأْحَسُن﴾ كا١بداؿ ا٤بمدكح ىو ا٤بطلوب ِب٣بلق كا٢بجة كالربىاف 

(: عن النيب )ص(،   ُّٖ/ِالبحار )مىٍا ضىل  قػىٍوـه ًإال  أىٍكثػىقيوياٍ ا١بٍىدىؿى
 ﴾َٔد َّإْظٌُِْْْ زِوِ خَُِّوُ بِْٕ َ٘دءَ ًََٓد ؤَْٗعُْْ زُِٔؼْفَِِّّٖهَدٍَ بَِّٗ﴿ - ٖٖ

كلستم  )َوَما أَنْػُتْم مبُْعِجزِيَن(أمر تعجيل العذاب إٔب هللا تعأب ال إٌٕب فهو الذم أيتيكم بو إف شاء 
ال يعجزه  بفائتْب هللا ىرِبن كال أنتم ٖبارجْب عن إرادتو سبحانو ألنكم ُب ملكو كسلطانو ، كهللا

شيء ألف كل شيء ُب علمو كٙبت قبضتو كىو ا٤بدبٌر ألمركم كا٤بقٌدر ٢بالكم ال مفر لكم من 
 .لقائو ، أٌدل الٌرسالة ُب لطفو كلْب

ٖٗ - ﴿ًَ ُْْ  ﴾بَُِْْوِ ظُُْـَؼًٌََُٕٙ َّنلَؼٌُُْْ ُْٗٝمِِ بِْٕ ؤَََيْضُ ؤَْٕ ؤََٗٝكَ ٌَُُْْ بِْٕ ًَدَٕ خَُِّوُ ًُُُِّّ ؤَْٕ ُّـٌٌَُِّْْْ ىٌَُ ََزٌُّ
جتهدت ُب افبل تنفع النصيحة ما دمتم مصرين على معصية الناصح الشفيق اق مهما ِبلغت ك 

( ،  ٓت غرر الممالنصيحة  أم  )ِإْف َكاَف اّللَُّ يُرِيُد َأْف يُػْغِوَيُمْم(: )الن ًصٍيحىةي ًمٍن أٍخبلًؽ اٍلًكراٍـً
، ال لشيء إاٌل ألنكم رفضتم ا٥بداية فتليق بكم يضلكم أم يثبت ضبللكم ٕبسب ما تريدكف 

اٍيىةي تىضيرُّهي  ٓالصف/﴾ رَػَلمَّا زَاُغوا َأزَاَغ اّللَُّ قُػُلوبَػُهمْ ﴿الغواية كقولو  ، كىكذا )مىٍن ال تػىنػٍفىعيوي ا٥بًٍدى
الض بللىةي( ككما أىل  هللا تعأب من شرب السم القاتل عن طيب نفس كرفض النهي عنو كالنصح 

ىو ربكم كإليو تدبّب أموركم كإليو ا٤برجع كا٤بصّب كعليو ا١بزاء  )ُىَو رَب ُمْم َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف( بَبكو
يػىٍهتىمُّ أبًىٍمًر اٍلميٍسًلًمٍْبى فػىلىٍيسى ال  أصبح: )مىٍن  عن النيب )ص( .كا٢بساب فيجازيكم على أعمالكم

لن ٍاًس مىٍنزًلىةن ًعٍندى هللًا يػىٍوـى اٍلًقيىٍامىًة أىٍمشىٍاىيٍم ُبٍ أىٍرًضًو : )ًإف  أىٍعظىمى ا وعنو )ص( ّّٗ/ْٕالبحار ًمنػٍهيٍم(
ًة ٣ًبىٍلًقًو( ُب التعامل مع  ىناؾ مراتب متعددة )َأنَصَح َلُمْم( -ٔرائدة:  .َِٖ/ِالكاُب ًِبلن ًصٍيحى
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مرحلة ؾ كإختبلؼ القدرة على التغيّب : فهنا ٫براؼختبلؼ مقادير االاعامة الناس ك  ا٫براؼ
، كمرحلة النصيحة كما ىذه اآلية ،  ٓٓالذارايت/﴿َوذَكِّْر رَِإفَّ الذِّْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِنَي﴾  التذكُي

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس ََتُْمُروَف كمرحلة القدرة على األمر ِب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر  ُتْم َخيػْ ﴿ُكنػْ
َهْوَف َعْن  إٌف هللا  )ِإْف َكاَف اّللَُّ يُرِيُد َأْف يُػْغِوَيُمْم( -ٕ .َُُآؿ عمراف/اْلُمنَمِر﴾ اِبْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ

الٱبلق الغواية ُب اإلنساف كلو فعل لسلبو إنسانيتو ككرامتو، كلكن قضت سٌنة هللا ُب خلقو أٌف من 
بة الغواية صٌحت نس عتبارسل  إبرادتو طريق الغواية كاف حتمان من الغاكين كالضالْب ، كهبذا اال
 .إٔب هللا تعأب كلكٌنها ليست بسبب هللا كإ٭ٌبا بسبب اإلنساف نفسو

 ﴾ؤَّْ َّوٌٌَُُُٕ خكْعََُخهُ هَُْ بِْٕ خكْعََُّْعُوُ كَؼَََِِّ بِـَُْخِِٓ ًَؤََٗد زَُُِءٌ َِّٓٔد ظُفٌَُُِْٕٓ﴿ - ٖ٘
)ُقْ  ِإْف  ىو إجراـ خَبعو من عند نفسو كىو الكذب على هللا كٙبريف دين هللااختلقو ك ا:  رَتاها

كتساب مكركه قل ٥بم إف كنت فعلتو فعلي تبعتو ، كأان ا : كل اجلـر  ارْػتَػَريْػُتُو رَػَعَليَّ ِإْجَراِمي(
 فَباءمن هتمة االَأَا َبِريٌء  )َوَأَا َبِريٌء ِمَّا َُتْرُِموَف(أعرؼ أهنا جرٲبة كربل فمستبعد أف ارتكبها 

: )اٍلكىًذبي عىلىى هللًا كىعىلىى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(شرؾ كالتكذيب ، عٌلي كبرمء من ذنوبكم ُب ال
بىاٍئًًر( ﴿َرَمْن َأْظَلُم ِمَّْن ارْػتَػَرى َعَلى اّللَِّ َكِذاًب لُِيِض َّ النَّاَس ، ِّٗ/ِالكاُب رىسيويلًًو )ص( ًمنى اٍلكى

تزاف اوح )ع( كلكنو يبقى ُب إهنم يريدكف تشويو موقف ن -ٔ: رائدة، ُْْاألنعاـ/ِبَغُْيِ ِعْلٍم﴾ 
ستفزاز كٰبافظ على صفاء نفسو كفكره من ٝبيع أساليب التجريح كىدكء كال ٱبضع لبل

ىناؾ ذنبه كىناؾ جرـه ، كا١بـر أقصى  -ٕ .كالتشكي  ، كيرد التحدم بعقل منفتح ىادئ
لحم عن درجات الذنب ، كأصل ا١بـر قطع الثمرة عن الشجرة، كييقاؿ ٢بمه ٦برـك أم مفصوؿ ال

نفصاؿ اإلنساف عن حٌسو اإلنسا٘ب كالعقلي كالشرعي أم ٘باكز ا٢بدكد االعظم ، كذل  اإلجراـ 
 .ا٢بمراء كموارد ا٣بطر كالضرر

 ﴾ًَؤًُلَِِ بََُِ ٌُٗقٍ ؤََّٗوُ َُْٖ ُّآَِْٖ ِْٖٓ هٌَِْٓيَ بَِّٙ َْٖٓ هًَْ آََٖٓ كَٚ ظَسْعَحِْٓ زَِٔد ًَدٌُٗخ َّلْؼٌََُِٕ﴿ - ٖٙ
من قبل فيظل على إٲبانو  )ِإالَّ َمْن َقْد آَمَن(هللا إٔب نوح أنو لن يتبع  كيصدًٌؽ برسالت   كأكحى

َتِئْس مبَا َكانُوا ستعداد ا، فالقلوب ا٤بستعٌدة لئلٲباف قد آمنت ، أٌما البقية فليس فيها  )َربل تَػبػْ
٘ب مهلكهم فبل تذىب : ا٢بزف ، فبل ٙبزف بسبب كفرىم كتكذيبهم ل  فإاإلبتئاس  يَػْفَعُلوَف(

نفس  عليهم حسرات ، كىذا إشارة إٔب أف مهمتو قد إنتهت، بعد أف أٌدل الٌرسالة على كجهها 
َربِّ ال ﴿األكمل كالقى ا٢بجة على من أعرض كتؤٌب كٙبٌمل ما ٙبٌمل من شٌدة ا٤بعاانة حٌٌب قاؿ 

راً   .ِٔنوح/﴾ َتَذْر َعَلى اأَلْرِض ِمْن اْلَماِررِيَن َدَيَّ
 ﴾ًَخْٜنَغْ خُْلُِْيَ زِإَػُْْنِنَد ًًََلِْْنَد ًَٙ ظُىَد٤ِسْنِِ كِِ خٍََُِّّٖ ظٌََُِٔخ بَِّٗيُْْ ُٓـَُْهٌَُٕ﴿ - ٖٚ
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كناية بليغة كشفافة ك٧بركة للمشاعر أم ٙبت   )َبَِْعُيِنَنا(كإصنع السفينة ا٤بنقذة )سفينة النجاة( 
كتعليمنا أم  )َوَوْحِيَنا(راقبة كالعناية كا٢بماية نظران كٕبفظنا كرعايتنا الكاملة للداللة على شدة ا٤ب

َواْصِبْ ِلُْمِم رَبَِّك ﴿ىداية عملية لتسديد صنع السفينة كمؤيدة بركح القدس كقولو ٌمد )ص( 
ِذيَن )َوال َُّتَاِطْبِِن ٓت الَّ ،  ّٗطو/﴾ َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِِن ﴿، كقولو ٤بوسى  ْٖالطور/﴾ رَِإنََّك َبَِْعُيِنَنا

كهناه عن الٌتوسل إليو ُب شأف الذين ظلموا أنفسهم كتقٌرر مصّبىم ال تسألِب ُب أمرىم  ظََلُموا(
  .فالقضاء فصل كا٢بكم حتم )ِإنػَُّهْم ُمْغَرُقوَف(شيئان تدفع بو الشر عنهم فبل شفاعة ٥بم 

َد ََُّٓ ػََِْْوِ ََِٓإٌ ِْٖٓ هٌَِْٓ﴿ - ٖٛ  ﴾وِ َٔىًُُِخ ِٓنْوُ هَدٍَ بِْٕ ظَْٕىًَُُخ ِٓنَّد كَةَِّٗد َْٕٗىَُُ ِٓنٌُْْْ ًََٔد ظَْٕىًًََََُُّْٕٝنَغُ خُْلُِْيَ ًًََُِّٔ
)وَُكلََّما َمرَّ َعَلْيِو َمؤَلٌ فأخذ يصنع نوح السفينة كما عٌلمو ربو ُب أرض ىو اآلف مسجد الكوفة 

ىزئوا منو كضحكوا ألنو صنعها ُب  كٌلما مٌر عليو ٝباعة من زعماء قومو  ِمْن قَػْوِمِو َسِخُروا ِمْنُو(
)رَِإاَّ َنْسَخُر إف هتزءكا منا اليـو  )قَاَؿ ِإْف َتْسَخُروا ِمنَّا(مكاف من األرض اليابسة بعيدان عن ا٤باء 

فإان سنسخر منكم ُب ا٤بستقبل القريب فأنتم أكٔب ِبلسخرية ، كىكذا  ِمْنُمْم َكَما َتْسَخُروَف(
بًٌريكي  بًٌري اٍلميدى ( كا١باىل ال ٰبسب حساب للمخبآة كا٤بفاجآة)ييدى  .فى كىاٍلقىضىٍاءي يىٍضحى ي

 ﴾كٌََْٕفَ ظَؼٌََُِْٕٔ َْٖٓ َّإْظِْوِ ػٍََخذٌ ُّىِّّْوِ ًََّمَُِّ ػََِْْوِ ػٍََخذٌ ُٓوٌِْْ﴿ - ٜٖ
يذلو عذاب  )َمْن أيَْتِيِو َعَذاٌب ُ٘مْزِيِو(ستهزاء كعيد كهتديد ، أم سوؼ تعلموف عاقبة التكذيب كاال

ينزؿ عليو عذاب آخر مقيم دائم ال ينقطع كىو عذاب  )َوٗمَِ   َعَلْيِو َعَذاٌب ُمِقيٌم(كيهينو كىو الغرؽ 
 جهنم
وِ خُْوٌٍَُْ ًََْٖٓ آََٖٓ ًََٓد آََٖٓ َٓؼَوُ بَِّٙ  َٔسَنَ ػََِْْلَعََّ بٌَِخ ـَدءَ ؤََُُْٓٗد ًَكَدََ خُعَّنٌَُُّ هُِْنَد خلَِْْٔ كِْيَد ِْٖٓ ًَُ  ًَِْـَِْْٖ خؼْنَِْْٖ ًَؤَىَِْيَ بَِّٙ َْٖٓ﴿ - ٓٗ
 ﴾هٌََِِْ

للتنور معافو ُب اللغة منها كجو األرض كىو ا٤براد ىنا  )َورَاَر التػَّن وُر(حٌب إذا جاء أمران ِبلطوفاف 
ركب أنت ا، إذا رأيت اي نوح ا٤باء ينبع من على كجو األرض ككأهنا عيوف تفور من كٌل مكاف ف

َهِمٍر ، َوَرجَّْرَا اأَلْرَض ُعُيواً ﴿ُب السفينة كقولو كمن مع   رَػَفَتْحَنا أَبْػَواَب السََّماِء مبَاٍء ُمنػْ
ْ  ِريَها ِمْن ُك ٍّ َزْوَجْيِ اثْػنَػْيِ(،  ُِ-ُُالقمر/﴾ رَاْلتَػَقى اْلَماُء َعَلى َأْمٍر َقْد ُقِدرَ  ٞبل ا )قُػْلَنا اْحِْ

 )َوَأْىَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِو اْلَقْوُؿ(ثنْب ذكران كأنثى اقات ُب السفينة من كٌل صنف من ا٤بخلو 
)َوَمْن بنو الكافر كأمو اكإٞبل قرابت  ايضان أكالدؾ كنساءؾ إاٌل من حكم هللا هببلكو كا٤براد بو 

مدار إاٌل نزر يسّب على  )َوَما آَمَن َمَعُو ِإالَّ َقِليٌ (تبع  من قوم  اٞبل من صدق  ك اك  آَمَن(
 .( سنةَٓٗمئات السنْب مع طوؿ إقامتو بينهم كىي مدة )

 ﴾ًَهَدٍَ خًََْسٌُخ كِْيَد زِدِِْْٔ خَُِّوِ َٓفَُْخىَد ًََُُْٓٔدىَد بَِّٕ ََزِِّ َُـَلٌٌَُ ََلٌِْْ﴿ - ٔٗ
حْب ٘برم كحْب تيرسي )أم( حْب تسّب  )بسم هللا(كقاؿ نوح ٤بن آمنوا بو كركبوا السفينة معو 

 )وبسم هللا(سّبىا كثباهتا ُب أم كقت كُب أم مكاف  ابِِْسِم اّللَِّ َُمَْراَىا َوُمْرَساَىا()كحْب تقف 



 الثاين عشر/اجلزء ٖٕٔ/ ممية/ عدد آَيهتا ٔٔ/ سورة ىود رَوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّ     248
 

ساتر  )ِإفَّ َرّبِّ َلَغُفوٌر رَِحيٌم(سم هللا صيانة لو من ا٥ببلؾ اُب كٌل األحواؿ ، فتعليق الفعل على 
أىٍف الفل   ًمنى اٍلغىرىًؽ ًإذىٍا رىًكبػيويٍا : )أىمىٍافه أليم ًٍبٍ  عن النيب )ص(لذنوب التائبْب كرحيم ِب٤بؤمنْب ، 

ا ًإف  رىيبًٌ لىغىفيوره رىًحيمه(( أم ٗبقتضى رٞبتو كمغفرتو  ّٕ/ُِا٤براغييػىقيويليويٍا )ِبًًٍسًم اَّللً  ٦بىٍرىاىىا كىميٍرسىاىى
 .ٰبفظ السفينة من أم خلل حٌٌب ننجو بذل  من الغرؽ

ًَدُْفِسَدٍِ ًََٗديٍَ ٌُٗقٌ خزْنَوُ ًًََدَٕ كِِ َٓؼٍٍِّْ َّد زُنََِّ خًََْرْ َٓؼَنَد ًَٙ ظٌَُْٖ َٓغَ  ًَىَِِ ظَفُُِْ زِيِْْ كِِ ٌَْٓؾٍ﴿ - ٕٗ
 ﴾خٌَُْدكَُِِّٖ

رتفع ا٤باء على أعلى جبل أربعْب ارتفاعها ك اكالسفينة ا٤بنقذة ٘برم هبم ُب موج يشبو ا١بباؿ ُب 
)َوَاَدى نُوٌح ابْػَنُو وََكاَف ٓت كشرؾ  ذراعان حٌب أغرؽ كٌل شيء كتطهرت األرض من كٌل رجس

بنو الكافر قبيل سّب السفينة ككاف ُب مكاف منعزؿ بعيد عنهم ٓب يركب مع اكاندل نوح  َمْعِزٍؿ(
الظا٤بْب  )َوال َتُمْن َمَع اْلَماِررِيَن(كال هتل  نفس  ِبلغرؽ اتـو  )ََي بُػَِنَّ ارَْكْب َمَعَنا(ا٤بؤمنْب 

بنو إٔب سفينة النجاة كىو يعلم بكفره كٛبرده ؟ ا: كيف دعا نوح )ع( دةرائ .فتغرؽ معهم
)َوال دعاه أكالن أف يؤمن ٍب يركب كال سيما ُب أكقات ا٢برج كالدليل عليو قوؿ أبيو  )واجلواب(

كٓب يقل )كال تكن من الكافرين( عندما رفض اإلٲباف كرفض األب أف  َتُمْن َمَع اْلَماِررِيَن(
نىًة  عن النيب )ص(ألف الدين فوؽ الرحم كأعز من النسب، يصحبو كافران  ًفيػٍ : )مىثىلي أىٍىلي بػىٍيًٍبً مىثىًل سى

) ٍا غىرًؽى ٍا ٪بىىٍا كىمىٍن ٚبىىل فى عىنػٍهى   .ُُّْٓكنز العماؿ خرب  نػيٍوحو مىٍن رىًكبػىهى
 ﴾ٌََّْْ ِْٖٓ ؤَُِْٓ خَُِّوِ بَِّٙ َْٖٓ ََلَِْ ًَلَدٍَ زَْْنَئَُد خٌَُْْٔؾُ كٌََدَٕ ِْٖٓ خُُْٔـَُْهِنيَهَدٍَ َٔأًُِ بََُِ ـَسٍََ َّؼُِْٝٔنِِ ِْٖٓ خَُْٔدءِ هَدٍَ ٙ ػَدَِْٜ خُْ﴿ - ٖٗ

)قَاَؿ ال َعاِصَم اْليَػْوـَ ِمْن ٰبميِب أٙبصن بو من الغرؽ  )يَػْعِصُمِِن(قىاؿى سأصعد إٔب رأس جبل 
ب هللا إاٌل من رٞبو هللا ٕبصن اإلٲباف كطاعة ال ٪باة تعصم  من عذا َأْمِر اّللَِّ ِإالَّ َمْن رَِحَم(

نَػُهَما اْلَمْوُج َرَماَف ِمْن اْلُمْغَرِقَي(الرٞبن فبل عاصم ال جبل كال غّبه  كأبوه ينظر إليو  )َوَحاَؿ بَػيػْ
﴿وََكَذِلَك ، كىكذا ينجو األب بسفينة اإلٲباف من أجل حياتو بل ٤بوتو على الكفرآسفان ال 

﴿َواْلَماِرُروَف ُىْم الظَّاِلُموَف﴾ بن بظلمات الكفر ، كيهل  االٖٖاألنبياء/َي﴾ نُػْنِجي اْلُمْؤِمنِ 
 .ِْٓالبقرة/
 ﴾ِٔنيَهََِْ زُؼًْخً ُِِْوٌَِّْ خُظَّدًَُِهََِْ َّد ؤََُْٞ خزَِْؼِِ َٓدءَىِ ًََّدََٔٔدءُ ؤَهِِْؼِِ ًَؿَِْٟ خَُْٔدءُ ًَه١َُِِ خَُُْٕٓ ًَخْٔعٌََضْ ػَََِ خُْفٌُيُِِّ ًَ﴿ - ٗٗ

بتلعت اأمر هللا عز كجل األرض أف تبتلع ا٤باء كأمر السماء أف تكف عن الصب ، فكفت ىذه ك 
َا َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيئًا َأْف يَػُقوَؿ َلُو ُكْن رَػَيُموُف ﴾  ﴿تل  إبرادة تكوينية  )َوََيمَسَاُء ،  ِٖيس/ِإٔمَّ
نقص كتسٌرب )َوِغيَض اْلَماُء( ي عن ىطوؿ ا٤باء كاي ٠باء أمسكي ككفٌ  َأْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء(

ٍب أمر هللا إبغراؽ من كفر  )َوُقِضَي اأَلْمُر(كذىب ا٤باء الذم مؤل األرض فدخل ُب أعماقها 
(ك٪باة من آمن  ستقٌرت على جبل ا١بودم ِبلقرب من ا: اْستَػَوتْ  )َواْستَػَوْت َعَلى اجْلُوِديِّ

كقالت ا٤ببلئكة بػيٍعدان للظ اًلًمْبى ألنفسهم  ْعدًا ِلْلَقْوـِ الظَّاِلِمَي()َوِقيَ  بػُ ا٤بوصل ُب ِشاؿ العراؽ 
كلغّبىم الذين كذبوا ِب٢بق مع كضوحو فأبعدىم هللا عن رٞبتو، كتطٌهرت األرض من رجسهم 
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ٍاًؿ اعن اإلماـ الصادؽ )ع(كخباثتهم كما عادكا يستحقوف ذكران كال ذكرل!  ٍلقيٍدرىًة : )٩ب ٍا يىديؿُّ عىلىى كىمى
ـي اٍلعىًظٍيمىةي مينػٍقىٍادىةه لًتىٍكًويًٍنًو( سبحانو ًذًه األىٍجرىٍا : ُب اآلية من بدائع الفصاحة، رائدة كىأىف  ىى

كعجائب الببلغة، كدقٌة ُب البديع كٝباؿ ُب االستحساف، تصٌور اآلية ما جرل ُب الواقع ا٣بارؽ، 
 .إنو فوؽ كبلـ ا٤بخلوؽ أنو كبلـ ا٣بالق

 ﴾ًََٗديٍَ ٌُٗقٌ ََزَّوُ كَوَدٍَ ََذِّ بَِّٕ خزْنِِ ِْٖٓ ؤَىِِِْ ًَبَِّٕ ًَػًَْىَ خُْمَنُّ ًَؤَْٗطَ ؤَلٌَُْْ خُْمَدًِِٔنيَ﴿ - ٘ٗ
كعدؾ حق ال خيلف فيو  )َوِإفَّ َوْعَدَؾ اْلَق (كدعا نوح ربو كتضرٌع إليو لنجاة إبنو من أىلو 

: فاألىل ُب ميزاف هللا ليس قرابة الدـ كإ٭با ىم رائدة  .اكمْبكخّب ا٢ب )َوأَْنَت َأْحَمُم اْلَاِكِمَي(
قرابة العقيدة ، فهذا الولد ٓب يكن مؤمنان فليس إذف من أىلو ، كال كالية كنصرة بْب ا٤بؤمن 

 .كالكافر
 ﴾د ََُْْٓ َُيَ زِوِ ػٌِِْْ بِِِّٗ ؤَػِظُيَ ؤَْٕ ظٌٌََُٕ ِْٖٓ خُْفَدىِِِنيَهَدٍَ َّد ٌُٗقُ بَِّٗوُ ََُْْٓ ِْٖٓ ؤَىِِْيَ بَِّٗوُ ػٌَََٔ ؿَُُْْ َٜدُِكٍ كَٚ ظَْٕإَُْنِِ َٓ﴿ - ٙٗ

ُر َصاِلٍح(ليس من أىل  الذين أمرت  أف ٙبملهم ُب سفينة النجاة  بٌْب هللا سبب  )ِإنَُّو َعَمٌ  َغيػْ
َلَك ِبِو )َربل َتْسأَْلِِن َما َلْيَس ذل  أبنو ذك عمل غّب صاّب فهو يلتـز الفساد كيعارض الصبلح 

ال تطلب مِب أمران ال تعلم صوابو من خطئو ؟ كال تعلم يقينان أنٌو موافق للحكمة كا٤بصلحة  ِعْلٌم(
)ِإيّنِ َأِعُظَك َأْف َتُموَف ِمْن أـ معارض ؟ نبلحظ ىذه ا١بملة فيها من الشٌدة ُب ا١بواب 

 تكوف بطلب  ذل  من إٌ٘ب أنبه  كأنصح  خشية أف تكوف من ا١باىلْب أك أف ال اجْلَاِىِلَي(
ا١باىلْب ، كليس ُب ذل  كصف ِب١بهل بل فيو الوقاية منو كىذه ا١بملة فيها من الٌرفق ُب 

تشّب اآلية إٔب  -ٔرائدة : ا١بواب ، فجمع هللا ُب رٌده على سؤاؿ نوح )ع( بْب الٌرفق كالشٌدة ! 
ٯبوز الدعاء بتسخّب األسباب أنو ال ٯبوز الدعاء بطلب ما ىو ٨بالف لسنن هللا ُب خلقو ، كإ٭با 
كتشافها فإهنا من سنن ا٢بياة ا البلزمة كالتوفيق فيها ، كا٥بداية العلمية ٤بعرفة اجملاىيل كا٤بخفيات ك 

إٌف حقيقة ىذا الدين العظيم أف ٯبعل رابطة العقيدة  -ٕا٢بضارية كنظاـ األمر التقدمي ، 
بطة النسب كالقرابة ، فإٌف أىل األنبياء ىم على منهج هللا أىم كأقول من را االستقامةكاإلٲباف ك 

ِإْف َأْولَِياُؤُه ِإالَّ ﴿ا٤بٌتقوف كإف بعد النسب كأف أعداءىم ا٤بفسدكف كإف قرب النسب كقولو 
ٍت ٜٙٓت هنج الببلغة حمم،  ّْاألنفاؿ/﴾ اْلُمتػَُّقوفَ  : )ًإف  كىٕب  ٧بيىم دو )ص( مىٍن أىطىاٍعى هللاى كىًإٍف بػىعيدى
تي  مى عن  )ِإنَُّو لَْيَس ِمْن َأْىِلَك(وي )نسبو( ، كىًإف  عىديك  ٧بيىم دو )ص( مىٍن عىصىى هللاى كىًإٍف قػىريبىٍت قػىرىاٍبػىتيوي( ٢بٍي

: )مىٍن أىٍصبىحى وعنو )ص(، ُّٕ/َُالبحار فػىلىٍيسى ًمن ٍا(أكٌضره أك ماكره : )مىٍن غىش  ميٍسًلمىان  النيب )ص(
(كىٓبٍى يػىٍهتىم  أًبيميوي  تًٌقىٍاءى شىرًًٌه اً : )مىٍن أىٍكرىمىوي الن ٍاسي  وعنو )ص(، ّّٗ/ْٕالبحار ًر اٍلميٍسًلًمٍْبى فػىلىٍيسى ٗبيٍسًلمو
)  .ُٗٔكُّٖ/ِسفينة البحار فػىلىٍيسى ًمِبًٌ

 ﴾ظَُْلَْٔنِِ ؤًَُْٖ ِْٖٓ خُْىَدَُِِّٖٔهَدٍَ ََذِّ بِِِّٗ ؤَػٌٌُُ زِيَ ؤَْٕ ؤَْٔإََُيَ َٓد ََُْْٓ ُِِ زِوِ ػٌِِْْ ًَبَِّٙ ظَـْلُِْ ُِِ ًَ﴿ - ٚٗ
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خشي نوح أف يكوف قد زٌؿ ُب حق ربو أك ٘باكز األدب معو فيلجأ إليو كيعتصم بو كيطلب 
أستجّب كأعتصم ب  من أف أسأل  أمران ال يليق يب سؤالو )قَاَؿ َربِّ ِإيّنِ َأُعوُذ( غفرانو كرٞبتو ، 

)َوِإالَّ تَػْغِفْر ِل بو علٌي من الٌتعليم كالتأديب  كال علم ٕب ٕبقيقتو ، كأٞبدؾ على ما أنعمت
كإاٌل تغفر ٕب زلٍب كتتداركِب برٞبت  ٕبيث يطمئن قليب ببياف كجو  َوتَػْرَْحِِْن َأُكْن ِمْن اْْلَاِسرِيَن(

: من  رائدةالصواب لكنت من ا٣باسرين ، أكن ٩بن خسر نفسو كآخرتو كىو أشد ا٣بسراف ، 
قياء  حٌٌب أتقى األت ،فر ربو كيسألو العفو كالصفح كالرٞبة كلو بدكف ذنبعبلمات ا٤بؤمن أف يستغ

، فىصىغيرى مىٍا ديكينىوي مٍ نػىٍفًسهي أعىظيمى ا٣بٍىاًٍلقي ُبٍ ) ٖٜٔٓت هنج الببلغة خطبة، كما ىو شأف األنبياء )ع(
 .ٍم(ُبٍ عىٍيًنيػٍهي 

 ﴾َِْْيَ ًَػَََِ ؤٍَُْٓ َِّْٖٓٔ َٓؼَيَ ًَؤٌَُْٓ َٔنَُٔعِّؼُيُْْ ؼَُّْ ََُّّٕٔيُْْ ِٓنَّد ػٍََخذٌ ؤٌَُِْْهََِْ َّد ٌُٗقُ خىْس٣ِْ زٍَِّٕٚ ِٓنَّد ًَزًَََُدضٍ ػَ﴿ - ٛٗ
قاؿ هللا تعأب اي نوح إنزؿ كإىبط من السفينة بسبلمة كأمن كبتحية السبلـ على كٌل مؤمن كمؤمنة 

كنعم كثّبة كخّبات عظيمة انزلة مٌنا علي  ،  ()َوبَػرََكاٍت َعَلْيَك َوَعَلى أَُمٍم ِمَّْن َمَعكَ من ذرٌيت  
كعلى ذرية يبتدم تكوينهم ٩ٌبن مع  من أىل السفينة كزايدات ُب الٌرزؽ كالٌنسل كا٣بّب ، كدخل 

كأمم أخرل من ذرية من  )َوأَُمٌم َسُنَمتُِّعُهْم(ُب ىذه الربكة كل مؤمن كمؤمنة صادقة إٔب يـو القيامة 
متاع ا٢بياة الدنيا كىم ٩بن ينحرؼ كيضل كيكفر كقـو عادو كٜبود  مع  سندعهم يلتذكف ك٭بتعهم
ٍب نذيقهم ُب أالخرة العذاب ا٤بتناسب مع ذنوهبم، فيكوف اٍلقىصىٍاصي  )ّتَّ َٙمَس ُهْم ِمنَّا َعَذاٌب أَلِيٌم(

ًر ا١ٍبًنىٍايىةً  ك٘باكز ا٢بدكد  ُب اآلية إشارة إٔب أف ا٤بتمتعوف ُب الدنيا إبسراؼ -ٔرائدة :  .عىلىى قىدى
 -ٕ .تكوف عاقبتهم كخيمة ، ألف ا١بهل يغلب عليهم كالغفلة فبل يتفكركف إالٌ ُب الدنيا كمبلٌذىا

ـه عىلىى نيوحو ُب اٍلعىالىًمْبى كقولو ) ًمٍيعي  : بن عباساعن  ٕٗالصافات/( سىبلى ـي األىٍصغىري ، فىجى )نػيويحه آدى
 .ْٓٗ/ْكنز الدقائق: )نوح أحد األبوين(  )ص(وعن النيب ا٣بٍىبلىًئقي اآلفى ًمٍن نىٍسًلًو(

 ﴾ خُْؼدهِسَصَ ُُِِْٔعَّوِنيَظِِْيَ ِْٖٓ ؤَْٗسَدءِ خُْـَْْرِ ٌُٗلِْيَد بَُِْْيَ َٓد ًُنطَ ظَؼَُِْٔيَد ؤَْٗطَ ًَٙ هٌَُْٓيَ ِْٖٓ هَسَِْ ىٍََخ كَدْٜسُِْ بَِّٕ﴿ - ٜٗ
ر ا٤باضي الٍب غابت عن علم  كٓب ا٣بطاب للٌنيب دمحم )ص( ، ىذه القصة كأشباىها من أخبا

نعلم  هبا اي دمحم )ص( بواسطة الوحي  )نُوِحيَها ِإلَْيَك(تشهدىا ، كسنن ا٤باضْب عربة للباقْب 
)َما ُكنَت تَػْعَلُمَها أَْنَت َوال قَػْوُمَك لتأخذ الدركس كالعرب منها ُب تبصرة ل  كتكثّبان ٤بعجزات  

عند قوم  علم هبا من قبل ىذا القرآف كالذم عند أىل ٓب يكن عندؾ كال  ِمْن قَػْبِ  َىَذا(
 هللا أمر على صرباف )رَاْصِبْ ِإفَّ اْلعاِقَبَة ِلْلُمتَِّقَي(الكتاب منها ٧بٌرؼ مقلوب عن كجو الصواب 

 ِمنْ  اْلَعْزـِ  ُأْوُلوا َصبَػرَ  َكَما رَاْصِبْ ﴿ كقولو العـز أكٕب من كىو نوح صرب كما الرسالية الدعوة بتبليغ
 أذل ٙبمل على )ص( للنيب تسلية كفيو ، هللا تقىا ٤بن امودة العاقبة فإف ، ّٓاألحقاؼ/ ﴾الر ُس ِ 
 .ُِٖاألعراؼ/ ِلْلُمتَِّقَي﴾ َواْلَعاِقَبةُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  يُورِثُػَها ّلِلَِّ  اأَلْرضَ  ﴿ِإفَّ  ا٤بشركْب
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 ﴾َّد هٌَِّْ خػْسًًُُخ خَُِّوَ َٓد ٌَُُْْ ِْٖٓ بَُِوٍ ؿَُُْْهُ بِْٕ ؤَْٗعُْْ بَِّٙ ُٓلْعًًَََُُٕبََُِ ػَديٍ ؤَوَدىُْْ ىٌُيخً هَدٍَ ﴿ - ٓ٘
٠بو ىود كأراد اعطف سبحانو قٌصة ىود على قٌصة نوح ، كلقد أرسلنا إٔب قبيلة عاد نبيان منهم 

)قَاَؿ ََي قَػْوـِ اْعُبُدوا نتسابو كإايىم إٔب رأس قبيلة كاحدة كإٌف ىودان أخا عاد ِبلنسب ال )َأَخاُىْم(
ُرُه(كحدكا هللا ُب عبادتو دكف عبادة اآل٥بة األخرل  اّللََّ( ليس لكم رب ييعبد  )َما َلُمْم ِمْن ِإَلٍو َغيػْ

ٚباذكم اآل٥بة شركاء اما أنتم ُب عبادتكم غّب هللا ك  )ِإْف أَنْػُتْم ِإالَّ ُمْفتَػُروَف(كيستحق العبادة غّبه 
 كاذبوف على أنفسكم كخادعوف ٥با أبىوائكم كعلى الناس كعلى ربكم ألنو  كشفعاء عنده إالٌ 

: تشَبؾ ٝبيع األنبياء كا٤برسلْب  رائدة .٧ِٓبٌمد/﴾ الشَّْيطَاُف َسوََّؿ َْلُْم َوَأْمَلى َْلُمْ ﴿ال إلو سواه 
شراح ناُب دعوهتم إٔب قومهم إٔب توحيد هللا عز كجل كتوحيد الكلمة ، كالتوحيد حياة النفس ك 

 .ستقامة الفكر كالسلوؾاالصدر كأساس الدين كٜبرة العلم ك 
  ﴾َّد هٌَِّْ ٙ ؤَْٔإٌَُُُْْ ػََِْْوِ ؤَـُْخً بِْٕ ؤَـُُِْ بَِّٙ ػَََِ خٍَُُِّ ك٥َََُِِٗ ؤَكَٚ ظَؼْوٌَُِِٕ﴿ -ٔ٘

ْجِري ِإالَّ )ِإْف أَ ال أطلب منكم جزاءن كال ماالن حٌب تتهمو٘ب أ٘ب أستدر نفعان لنفسي كإف أضر بكم 
 )َأَربل تَػْعِقُلوَف(ما ثوايب كجزائي إاٌل على هللا الذم خلقِب كأكجد٘ب من العدـ  َعَلى الَِّذي َرَطَرين(

لئلنكار أم أتغفلوف عن ىذه ا٢بقيقة كال تعقلوىا إنو من يدعوكم إٔب ا٣بّب ُب دنياكم  االستفهاـ
: ما من رسوؿو إاٌل خاطب قومو  رائدةكآخرتكم دكف طلب جزاء منكم ىو لكم انصح أمْب؟ 

بعدـ أخذ األجر إزاحة للتهمة كإعطاء قوة للدعوة كقدرة للنصيحة فبل تؤثر الدعوة إاٌل إذا كانت 
اتَِّبُعوا َمْن ال َيْسأَُلُمْم َأْجرًا َوُىْم ﴿خالصة  ليس فيها شيء من ا٤بطامع الدنيوية كقولو 

ٍا عيلًٌٍمتى ٦بى ٍاانىن( : )ايىٍ عن النيب )ص(، ُِيس/﴾ ُمْهَتُدوفَ  ـى عىلًٌٍم ٦بى ٍاانىن كىمى كنز العماؿ  ًإٍبنى آدى
(وعنو )ص(، ِِٕٗٗخرب نٍػيىا ًبعىمىًل اآلًخرىًة فػىلىٍيسى لىوي ُب اآلًخرىًة ًمٍن نىًصيبو كنز  : )مىٍن طىلىبى الدُّ

ىل العلم أف تلبس لباس أكمعناه : ستئماؿ ابلعلم( )االكىناؾ هني عن ، َِٕٔٗالعماؿ خرب
 .بغّب علم كال ىدل من هللا عز كجلكتفٍب كتعلم الناس كٙبتل موقعهم 

ََُ هٌَُّظٌُِْْ ًَٙ ظَعٌٌَََُّْخ ًََّد هٌَِّْ خْٔعَـْلًُُِخ ََزٌَُّْْ ؼَُّْ ظٌُزٌُخ بَُِْْوِ َُُِّْْٔ خََُّٕٔدءَ ػٌََُِْْْْ ًََِْٓخَخً ًََِّّيًُْْْ هٌَُّشً بِ﴿ - ٕ٘

 ﴾ُٓفُِِْٓنيَ
وا من ربكم العفو كا٤بغفرة ٩با أنتم عليو ، كفيقوا على أنفسكم إٔب أين أنتم ذاىبوف ، فإف طلبا 
على دينو كالندـ على  االستقامةرجعوا إليو ِبلطاعة ك ا )ّتَّ ُتوبُوا ِإلَْيِو(ستغفار سبلح ا٤بذنبْب اال

ب العفو عن ا٤باضي طل ستغفار()االأف والفرؽ بي اإلستغفار والتوبة ا٣بطااي ك٘باكز ا٢بدكد ، 
الندـ عما مضى كطلب العفو من هللا مع التعهد بَبؾ  )التوبة(مع صرؼ النظر عن اآلٌب ، أما 

فإذا فعلتم ذل  فإنٌو يرسل عليكم الغيث  )يُػْرِسْ  السََّماَء َعَلْيُمْم ِمْدرَارًا(ا٤بعصية فما أيٌب 
ستغفار كطاعة هللا بشكل عاـ أف التوبة كاال على ٓت اآلية دلي غزيران متتابعان انفعان،  )ِمْدرَارًا(

ًة ِإىَل قُػوَِّتُمْم(سبب للرٞبة كنزكؿ الغيث  كيزدكم عزان كقدرة ماٌدية كمعنوية فوؽ عزكم  )َوَيِزدُْكْم قُػوَّ
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ال تعرضوا عما  )َوال تَػتَػَولَّْوا ُُمْرِِمَي(،  ُٓفصلت/﴿َمْن َأَشد  ِمنَّا قُػوًَّة﴾ كقدرتكم حٌب قالوا 
َأرََأِمُنوا َمْمَر اّللَِّ َربل أيََْمُن َمْمَر اّللَِّ ﴿كم إليو مصرين على اإلجراـ كإرتكاب اآلاثـ كقولو أدعو 

ٍسًتٍغفىٍارى جىعىلى هللاي لىوي : )مىٍن لىًزـى االً  عن النيب )ص( -ٔرائدة :  .ٗٗاألعراؼ/﴾ ِإالَّ اْلَقْوـُ اْْلَاِسُروفَ 
ان  ان   كىًمنٍ  ،ًمٍن كيلًٌ ىىمٌو فػىرىجى ( ،كيلًٌ ًضٍيقو ٨بىٍرىجى كىناؾ  -ٕ .ِْٖ/ّٗالبحاركىرىزىقىوي ًمٍن حىٍيثي الى ٰبىٍتىًسبي

عبلقة بْب ا٢بوادث كالسنن الكونية كاألعماؿ اإلنسانية ، فاألعماؿ الصا٢بة توجب فيضاف 
ولو ا٣بّبات كنزكؿ الربكات، كُب ا٤بقابل األعماؿ الطا٢بة تستدعي الببلاي كان كلو بعد حْب كق

 .ُٕا١بن/﴾ َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْمُو َعَذاابً َصَعداً ﴿
 ﴾هَدٌُُخ َّد ىٌُيُ َٓد ـِحْعَنَد زِسَِّْنَصٍ ًََٓد َٗمُْٖ زِعَدًَِِِ آُِيَعِنَد ػَْٖ هٌَُِْيَ ًََٓد َٗمُْٖ َُيَ زُِٔآِْنِنيَ﴿ -ٖ٘

)َوَما َْمُْن بَِتارِِكي آِْلَِتَنا لى صدق  هتواىا أنفسنا ٕبجة كاضحة كمعجزة تدؿ ع)بِبَػيَِّنٍة( ما جئتنا 
شدة عماىم عن ا٢بق  وىذا يمشفلسنا بتاركْب عبادة األصناـ من أجل قول  ،  َعْن قَػْوِلَك(

أف ألفتهم للمنكر يصبح  وىذا يدؿلسنا ٗبصدقْب لنبوت  كرسالت  ،  )َوَما َْمُْن َلَك مبُْؤِمِنَي(
 .كا٤بعركؼ منكران  عندىم ا٤بنكر معركفان 

ًٌَُُِٕ ، ِْٖٓ يًُِٗوِ بِْٕ َٗوٌٍُُ بَِّٙ خػْعََُخىَ زَؼُْٟ آُِيَعِنَد زٌُِٕءٍ هَدٍَ بِِِّٗ ؤُْ٘يًُِ خَُِّوَ ًَخْ٘يًًَُخ ؤَِِّٗ زَُُِءٌ َِّٓٔد ظُْٙ﴿ ٘٘ - ٗ٘

 ﴾كًًٌَُِِِْٗ ـَِْٔؼدً ؼَُّْ ٙ ظُنْظًُُِِٕ
قتٌصت من  كعاقبت  ألن  اآ٥بتنا ٔبنوف كذىاب عقل  ك  أصاب  بعض )اْعتَػَراَؾ(ما نقوؿ ًإال  

 )قَاَؿ ِإيّنِ ُأْشِهُد اّللََّ(سببتها كهنيتنا عن عبادهتا ، كمن كبلمهم يدؿ أهنم جفاة قساة بغاة كبلهاء 
من آ٥بتكم  )ِمْن ُدونِِو( )َواْشَهُدوا َأيّنِ َبِريٌء ِمَّا ُتْشرُِكوَف(قاؿ ىود إ٘ب أشهد هللا على نفسي 

الٍب تزعموهنا خبلتِب كأشهدكم أيضان أيها القـو أبنِب برمء ٩با تشركوف ُب عبادة هللا من األكاثف 
يعًا ّتَّ ال تُػْنِظُروِف( )ّتَّ ال ستطعتم أنتم كآ٥بتكم احتالوا كآتمركا ُب ىبلكي إف اف )َرِميُدوين ْجَِ

قيدتو قومان غبلظان شدادان كىو ٍب ال ٛبهلو٘ب طرفة عْب ! كقد ٙبدل لوحده بقوة ع تُػْنِظُروِف(
ينسف عقيدهتم كيؤنبهم كيثّب نفوسهم ، حقان إهنا من أعظم اآلايت أف يواجو رجل كاحد هبذا 

: )أىٍصلي قػيو ةي ٓت غرر الممالكبلـ أمة عنيفة جاىلة كذل  لثقتو بربو كأنو يعصمو من شرىم ! 
ًلمىةي حىقٌو ُب ٦بتمعو متخٌلف ، ككلُّ ٦بتمع متخٌلف اٍلقىٍلًب التٌػوىكُّلي عىلىى هللًا( من أىٍفضىلي ا١بًٍ  ٍاًد كى هى

 تسود قٌوتو على عقلو !
ُْْ َٓد ِْٖٓ يَخزَّصٍ بَِّٙ ىٌَُ آوٌٍِ زِنَدَِْٜعِيَد بَِّٕ ََزِِّ ػَََِ َُِٜ﴿ - ٙ٘  ﴾خ٢ٍ ُْٕٓعَوٍِْْبِِِّٗ ظًٌَََِّْطُ ػَََِ خَُِّوِ ََزِِّ ًَََزٌِّ

سٌلمت أمرم إليو تعأب مالكي كمالككم ذك القدرة علٌي كعليكم إ٘ب ١بأت إٔب هللا كفوضت ك 
ما من كائن ٲبشي  )َما ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ ُىَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها(كعلى كٌل ٨بلوؽ يدٌب على األرض 

الناصية مقٌدـ شعر الرأس أم فهو ُب قبضتو كٙبت  )آِخٌذ بَِناِصَيِتَها(كيتحرؾ على األرض إالٌ ىو 
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كمال  التصٌرؼ فيها ، كاألخذ ِبلناصية ٛبثيل للمل  تصوير حٌسي للقدرة كالعلم الشامل  إرادتو
 غلظة كتناسب ، ا٤بوقف كالقهر كالقوة آخذة بناصية كٌل دابٌة ، إهٌنا صورة حسٌية متحرٌكة تناسب

ستقامة ا تقرير جانبها كإٔب ، كمشاعرىم حٌسهم غلظ كتناسب أجسامهم كصبلبة كشٌدهتم القـو
 بذاتو حق ريب إ٘ب ُمْسَتِقيٍم( ِصَراطٍ  َعَلى َرّبِّ  )ِإفَّ  ٰبيد ال الذم الثابت ٘باىهاا ُب اإل٥بية لسٌنةا

 عن متغٌّبة غّب اثبتة عادلة كسٌنتو ، إبساءتو كا٤بسيء إبحسانو اسن ٯبازم كعادؿ غّبه مع كحق
 الظآب ٲبهل ، كتقديره تدبّبه ُب خلل يوجد كال ، ُّغافر/ ِلْلِعَباِد﴾ ظُْلماً  يُرِيدُ  اّللَُّ  ﴿َوَما دينو نصرة
 .ِب٤برصاد لو كىو يهملو كال
 ﴾َٗوُ َْْ٘حدً بَِّٕ ََزِِّ ػَََِ ًَُِّ َِْ٘ءٍ لَلِْظٌكَةِْٕ ظٌٌَََُّْخ كَوًَْ ؤَزَِْـْعٌُُْْ َٓد ؤَُِِْْٔطُ زِوِ بٌَُُِْْْْ ًََّْٕعَىِِْقُ ََزِِّ هٌَْٓدً ؿًََُُْْْْ ًَٙ ظ١ًَُُُّ﴿ - ٚ٘
فإف تتولوا كتعرضوا عن قبوؿ دعوٌب فقد أبلغتكم أيها القـو رسالة ريب كٌٛبت عليكم  تَػَولَّْوا( )رإف
رَُكْم(،  ْٓالنور/﴿َوَما َعَلى الرَُّسوِؿ ِإالَّ اْلَببلُغ اْلُمِبُي﴾ ا٢بٌجة   )َوَيْسَتْخِلُف َرّبِّ قَػْومًا َغيػْ

توف بعدكم كىذا هتديد ككعيد ، كمن ال فسوؼ يهلككم هللا كيستخلف قومان آخرين غّبكم أي
 !يٌتعظ ِب٤باضْب صار عربة للباقْب

ال تضٌركف هللا شيئان إبعراضكم بعبادة غّبه فإنو الى تػىنػٍفىعيوي طىاعىةي مىٍن أىطىاعىوي كالى  )َوال َتُضر ونَُو َشْيئاً(
)ِإفَّ َرّبِّ َعَلى ُك ِّ ،  ٕالزمر/﴾  َغِِنٌّ َعْنُممْ ِإْف َتْمُفُروا رَِإفَّ اّللََّ ﴿تىضيرُّهي مىٍعًصيىةي مىٍن عىصىاهي كقولو 

: ٰبصي أعمالكم كٯبازيكم هبا، رقيب على كٌل  َحِفيظٌ عىلىى كيلًٌ شىٍيءو إنو سبحانو  َشْيٍء َحِفيٌظ(
شيء كىو ٰبفظِب من شركم كينجيِب من مكركم كٰبفظ دينو كأكلياءه كنظاـ سننو الثابتة من 

:  رائدة .سبحانو يراقب كل شيء كيدبره بعلمو كيقدره ٕبكمتو األذل كالضياع ، كىو
ستبداؿ سنة هللا ُب خلقو كقانونو العاـ ُب عباده كىي سنة ستخبلؼ كاالقانوف اال)َوَيْسَتْخِلُف( 

﴿َوِإْف تَػتَػَولَّْوا َيْستَػْبِدْؿ حركية اثبتة ال تتغّب كال تتحوؿ كال تتبدؿ ُب كٌل زمافو كمكاف كقولو 
رَُكْم ّتَّ ال َيُمونُوا َأْمثَاَلُمْم﴾  قَػْوماً  ْلَنا َأْمثَاَْلُْم تَػْبِديبًل﴾ ،  ّٖدمحم/َغيػْ َنا َبدَّ  .ِٖاإلنساف/﴿َوِإَذا ِشئػْ
 ﴾ًَََُّٔد ـَدءَ ؤََُُْٓٗد َٗفَّْْنَد ىٌُيخً ًَخٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ َٓؼَوُ زَُِلَْٔصٍ ِٓنَّد ًََٗفَّْْنَدىُْْ ِْٖٓ ػٍََخذٍ ؿَِِْظٍ﴿ - ٛ٘
َنا ُىودًا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو ِبَرْْحٍَة ٤با جاء أمران كحكمنا ِبلعذاب كىو إنزاؿ هبم الريح العقيم ك  )َّمَّيػْ

َناُىْم ِمْن َعَذاٍب َغِليٍظ(٪بينا ىودان كا٤بؤمنْب بفضل عظيم كبرٞبة كاسعة  ِمنَّا( خلصناىم من  )َوَّمَّيػْ
يح ا٤بدمرة الٍب كانت هتدـ ا٤بساكن كتدخل ُب أنوؼ ذل  العذاب الغليظ الثقيل الشديد كىي الر 

اًكيىةو أم ،   اًز ٬بىٍلو خى أعداء هللا كٚبرج من أدِبرىم ، كتصرعهم على كجوىهم حٌب صاركا كىأىٍعجى
كأهٌنم جذكع ٬بل فارغة متآكلة األجواؼ من شٌدة العذاب مع قاماهتم الطويلة كأجسامهم 

ف العذاب أبنٌو غليظ هبذا التصوير اجملٌسم يتناسق مع ا١بو ، كص رائدة: )َعَذاٍب َغِليٍظ( .القوية
ًر ا١ٍبًنىاٍيىةً   .كمع القـو الغبلظ الشداد ، فيكوف ا١بٍىزىٍاءي ًمٍن ًجٍنًس اٍلعىمىٍل ، كىاٍلعيقيويبىةي عىلىى قىدى
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 ﴾ًَُِّ ـَسَّدٍَ ػَنًٍِْ ًَظِِْيَ ػَديٌ ـَمًًَُخ زِأَّدضِ ََزِّيِْْ ًَػٌََْٝخ ََُُِٔوُ ًَخظَّسَؼٌُخ ؤََُْٓ﴿ - ٜ٘
كٓب  )َوَعَصْوا ُرُسَلُو(تعظوا هبا أيها ا١باحدكف اتل  آاثر ا٤بكذبْب من قـو عاد كدايرىم ا٣بالية ف

يقل عصوا رسولو ، ألف من عصى كاحدان من أنبياء هللا كرسلو فقد عصى ا١بميع ِبلنظر إٔب أف 
: ال تكن عبد غّبؾ كقد خلق  هللا  قوؿالذي يرسالة الكل كاحدة كىي الدعوة إٔب دين هللا ، 

كأطاعوا كخضعوا ألمر كٌل مستكرب على هللا كىم رؤساؤىم  )َواتػَّبَػُعوا َأْمَر ُك ِّ َجبَّاٍر َعِنيٍد(حران ! 
معاند ال يقبل ا٢بق كصلف ُب التعامل ، كىكذا شبيو الشيء  )َعِنيد(يقهر الناس إبرادتو  )َجبَّار(

: )الى يػيوىٍادُّ األىٍشرىٍاري ًإال  أىٍشبىٍاىىهيٍم(.  عن اإلماـ علي )ع(أشكا٥با تقع ،  منجذب إليو ، كالطيور على
للمستضعفْب أف يقفوا صٌفان كاحدان ُب كجو من يستبد ، كلو مهم : ىذا درس قرآ٘ب إ٥بي رائدة 

ٍا ضىاٍعى حىقٌّ ( ك مى اْلُمْسَتِمْيُت اَل َٙمُُوتُ علم الظآب أف ا٤بظلـو يستميت دكف حٌقو لكف عنو ك )
كىرىٍاءىهي ميطىاًٍلبه ، كمعُب ىذا أٌف ا٤بظلـو مسؤكؿ عن الٌدفاع عن نفسو كحٌقو بكٌل ما ٲبل  من 

 .قدرة
 ﴾ٌِّْ ىٌُيًٍَؤُظْسِؼٌُخ كِِ ىٍَِهِ خًَُُّْْٗد َُؼْنَصً ًٌَََّّْ خُْوَِْدَٓصِ ؤَٙ بَِّٕ ػَديخً ًَلًَُُخ ََزَّيُْْ ؤَٙ زُؼًْخً ُِؼَديٍ هَ﴿ - ٓٙ

كجعل اللعن رديفان ٥بم كمتابعان  )َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة(كأ٢بقوا ِبللعنة كىي الطرد من رٞبة هللا ُب الدنيا 
كمصاحبان ُب الدنيا كاآلخرة فإهٌنم سٌنوا سٌنة اإلشراؾ كالكفر بعد الطوفاف ٤بن بعدىم ، فعليهم 

ىذا تشنيع لكفرىم أم أال  َفُروا رَبػَُّهْم()َأال ِإفَّ َعادًا كَ كزرىا ككزر من عمل هبا إٔب يـو القيامة 
ستحقوا اللعنة ُب انتبهوا إٌف عادان كفركا برهبم إذ عبدكا غّبه كجحدكا نعمتو إذ كذبوا برسولو فاف

رىم أبعدىم هللا من ا٣بّب كمن رٞبتو كأىلكهم عن آخ )َأال بُػْعدًا ِلَعاٍد قَػْوـِ ُىوٍد(الدنيا كُب اآلخرة 
ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي ٓت غرر المم: )، ؾ كاللعنة، كىو تعبّب ِب٥ببل ك ال ًذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى  (اٍلمى

أي!  تىًهٍي الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى : اللعن ُب القرآف غالبان ما يكوف للعمـو كليس للخصوص ، رائدةيػىنػٍ
لؤلشخاص الذين للصفات كليس لؤلشخاص كال ِبأل٠باء كال بتحديد الذات ، كإ٭ٌبا الٌلعن 

 .يتصفوف بصفات مذمومة تستحق الٌلعن ُب كٌل جيل ككٌل زمافو كمكاف
ََِْٕٞ ًَخْٔعَؼًََُُْْْٔ ًَبََُِ ؼٌَُٔيَ ؤَوَدىُْْ َٜدُِمدً هَدٍَ َّد هٌَِّْ خػْسًًُُخ خَُِّوَ َٓد ٌَُُْْ ِْٖٓ بَُِوٍ ؿَُُْْهُ ىٌَُ ؤََٗٙإًَُْْ ِْٖٓ خ﴿ - ٔٙ

 ﴾ؼَُّْ ظٌُزٌُخ بَُِْْوِ بَِّٕ ََزِِّ هَُِّرٌ ُٓفِْرٌ كِْيَد كَدْٔعَـْلًُُِهُ
أرسلنا إٔب قـو ٜبود نبيان منهم ُب الٌنسب كىو صاّب )ع( فهو كإايىم ينتموف إٔب رأس قبيلة كاحدة 

ُرُه(كيتكٌلموف العربية  بياء إٔب  بعث هللا تعأب كٌل األن )قَاَؿ ََي قَػْوـِ اْعُبُدوا اّللََّ َما َلُمْم ِمْن ِإَلٍو َغيػْ
كلمة التوحيد كتوحيد الكلمة ، فإف توحيد العقيدة يؤدم إٔب توحيد الصفوؼ إنٌو ا٤بنهج الٌرسإب 

فخلق آدـ من تراب األرض ٍب ذريتو من  )ُىَو أَنَشَأُكْم ِمْن اأَلْرِض(لكٌل األنبياء الذم ال يتبٌدؿ 
، جعلكم عٌمارىا كسكاهنا كينتفعوف من  ستعمارٗبعُب العمراف كليس اال )َواْستَػْعَمرَُكْم ِريَها(نطفة 
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ستخبلؼ فيها على خّباهتا ، كمنحكم من القول ا١بسدية كالعقلية ما ٲبكنكم من عمارهتا كاال
رجعوا إليو ِبلطاعة استغفركه من كل ذنب ك ا )رَاْستَػْغِفُروُه ّتَّ ُتوبُوا ِإلَْيِو( .قاعدة التوحيد ا٣بالص

إنو سبحانو ريب الذم رِب٘ب  )ِإفَّ َرّبِّ َقرِيٌب ُمُِيٌب(عبادتو أحدان كالعبادة لو كحده كال تشركوا ُب 
 .كعلمِب قريب الرٞبة ٦بيب الدعاء

 ﴾ٌَٗد بَُِْْوِ ُُِّٓرٍلِِ َ٘ي  َِّٓٔد ظًَْػُهَدٌُُخ َّد َٜدُِكُ هًَْ ًُنطَ كِْنَد َُْٓـٌُّخً هَسََْ ىٍََخ ؤَظَنْيَدَٗد ؤَْٕ َٗؼْسًَُ َٓد َّؼْسًُُ آزَدئَُٗد ًَبَِّٗنَد َُ﴿ - ٕٙ
سيدان كنرجو في  ا٣بّب قبل تل  ا٤بقالة الرسالية ٤با نرل في   )َمْرُجّوًا(كنا نرجو أف تكوف ًفينىا 

من قوة العقل كأصالة الرأم كحكمة التصٌرؼ ككٌنا نتوجو إلي  ٢بٌل مشاكلنا كنستشّبؾ ُب أموران 
َهاَا َأْف نػَ نقطع رجاؤان في  افلما قلتها  ستفهاـ إنكارم فأنت تبطل ا ْعُبَد َما يَػْعُبُد آاَبُؤَا()أَتَػنػْ

)َوِإنػََّنا جتماعية سنة اآلِبء كعادات األجداد كٛبحو مظاىر القومية العرقية كالعادات كالتقاليد اال
كإننا لشاٌكوف ُب دعواؾ كأمرؾ مريب يوجب التهمة كسوء  َلِفي َشكٍّ ِمَّا َتْدُعوَا ِإلَْيِو ُمرِيٍب(

: يكثر التقليد ُب اآلراء كا٤بعتقدات بْب الناس  رائدة .بنواايؾ ا٢بقيقية من ىذه الٌدعوة الظن
تباع اكٖباصة لآلِبء كاألجداد كُب الدين ، فهناؾ تقليد سليم فهو كفق العلم كا٢بق كالعقل ك

ف تٌباع األعمى ، كمعُب ىذا أا٤بريض للطبيب ، كىناؾ تقليد سقيم كفق ا١بهالة كالضبللة كاال
تباعهم بشرط عدـ االذين يهتدكف كيعلموف كيعملوف  كيعوف كيصٌدقوف ٯبوز التعلم منهم ك 

تعطيل العقل ، كىكذا مهمة كل العلماء كا٤بصلحْب إرشاد الناس بصدؽ إٔب ا٢بق كا٥بداية كقولو 
ْر ِعَباِدي ، الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ رَػيَػتَِّبُعوَف َأْحَسَنُو﴾  :  عن النيب )ص(،  ُٖ-ُٕلزمر/ا﴿رَػَبشِّ

: رسالة األنبياء ٝبيعان تبٌْب رائدة  .ِّّٗٗكنز العماؿ خرب)ًإٍستػىٍفًت نػىٍفسى ى كىًإٍف أىفٍػتىٍاؾى اٍلميٍفتػيويفى(
أٌف عقيدة التوحيد ىي دعوة للتحٌرر الكامل من عقاؿ التقليد البليد كاإلتباع األعمى، كالتخٌلص 

ياةي )ٓت غرر المم:  .الٍب ال تستند إٔب دليل علميمن أنواع ا٣برافات كالسخافات  التٌػٍوًحيدي حى
 (النػ ٍفسً 
 ﴾بِْٕ ػََْْٝعُوُ كََٔد ظًًََُِّّٗنِِ ؿََُْْ ظَىِْٕريٍ هَدٍَ َّد هٌَِّْ ؤَََؤَّْعُْْ بِْٕ ًُنطُ ػَََِ زَِّْنَصٍ ِْٖٓ ََزِِّ ًَآظَدِِٗ ِٓنْوُ ََلَْٔصً كََْٖٔ َّنُُُِِٝٗ ِْٖٓ خَُِّوِ﴿ - ٖٙ

بصّبة كبرىاف كحجة كاضحة من ريب كأنو أرسلِب  )بَػيَِّنٍة(أم أخربك٘ب إف كنت على )َأرَأَيْػُتْم( 
كأعطا٘ب النبوة كعلـو الرسالة كسبيل ا٥بداية  )َوآاَتين ِمْنُو َرْْحًَة(إليكم تنبئ عن صحة دعوٌب 

ُتُو( اب هللا إف عصيت أمره ككتمت رسالتو ؟ فمن ٲبنعِب من عذ )َرَمْن يَنُصُرين ِمْن اّللَِّ ِإْف َعَصيػْ
َر ََّتِْسٍُي(كقد أيد٘ب هللا آبية كمعجزة كأمر٘ب تبليغ الرسالة  مبالغة ُب ا٣بسراف ،  )َرَما َتزِيُدوَنِِن َغيػْ

التظليل  )ََّتِْسٍُي(فما تىزًيديكنىًِب إذا كافقتكم على ترؾ الٌدعوة إٔب هللا كعصيت أمر ريب غىيػٍرى 
لكٌل أعمإب كىذا خسارة الٌدنيا كاآلخرة إبيثار ما عندكم على ما عند هللا ،  كا٣بسراف كالبطبلف
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: إف سكت عن إرشادكم كإلقاء ا٢بجة عليكم فقد  املعىن .شَباء رضاكم بسخط هللا تعأباك 
 .ِّ/ٓتفسّب الكاشف )الس اًٍكتي عىٍن ا٢بٍىقًٌ شىٍيطىٍافه أىٍخرىٍس(ٓت الديث: ، قصرت ُب كاجيب

 ﴾ٍَخذٌ هَُِّرٌد هٌَِّْ ىٍَِهِ َٗدهَصُ خَُِّوِ ٌَُُْْ آَّصً كًٍَََُىَد ظَإًَُْْ كِِ ؤََِْٞ خَُِّوِ ًَٙ ظٌََُّٕٔىَد زٌُِٕءٍ كََْإْوًٍَُُْْ ػًَََّ﴿ - ٗٙ
أضاؼ الناقة إٔب هللا تشريفان ٥با ، ألهنا خرجت من صخرة صٌماء بقدرة هللا حسب طلبهم ، كىم 

ية كٕبسب الصفات الٍب طلبتموىا ، كىي انقة )ٝبل( ٭بوذجية يشاىدكف خركجها بطريقة إعجاز 
ك٩بيزة عن سائر اإلبل ُب أكلها كشرهبا كٝبيع شؤكهنا قد جعلها لكم هللا آية كمعجزة تدؿ على 

لذيذان كامل ا٤بواصفات كيكفي أىل القرية ٝبيعان كبدكف   صاّب ككانت تنتج لبنان مباركان صدؽ النيب
(من أحد !  حاجة الٌناقة إٔب رعاية تركوىا أتكل كتشرب ُب أرض اف )َرَذُروَىا ََتُْكْ  ٓت َأْرِض اّللَِّ
ال تنالوىا أبذل فيصيبكم  )َوال ََتَس وَىا ِبُسوٍء رَػَيْأُخذَُكْم َعَذاٌب َقرِيٌب(هللا فليس عليكم رزقها 

 .عذاب عاجل ال يتأخر عنكم ، إهنم ٓب يستمعوا نصحو
 ﴾ظََٔعَّؼٌُخ كِِ يَخًَُِْْ ؼَٚؼَصَ ؤََّّدٍّ ٌَُِيَ ًَػًٌْ ؿَُُْْ ًٌٍَُْٓذٍ كَؼَوًَُُىَد كَوَدٍَ﴿ - ٘ٙ

فكذبوه فػىعىقىريكىىا أم ضربوا قوائمها ليقتلوىا كينحركىا كىذا معناه الٌلغوم ، كقد ٠ٌبوا النحر عقران 
ثة أايـ من ستمتعوا ِبلعيش ُب بلدكم ثبلاألٌف الٌناحر يعقر البعّب أكالن كيذٕبو ، فقاؿ ٥بم صاّب 

عتدل عليها كاحد منهم كأضيف ا٣بطاب إٔب الكل فقاؿ اا٤بهلة ٍب هتلكوف ، إ٭با عقرىا ك 
ياةي النػ ٍفسً ، شَبكوا ُب قتل الٌناقةا١بميع قد بصيغة ا١بمع كالسبب أٌف ا )رَػَعَقُروَىا( عن  التٌػٍوًحيدي حى

 (كىا٢بٍىٍاًضني لىوي  ،كىالس اًٍكتي عىٍنوي )الر ٍاًضٍي ًبًو كى  يو، ل عى معْبي ، كالي اٍلعىٍاًملي ًِبلظٍُّلمً اإلماـ علي )ع( )
ٍاءي ُبٍ الظٍُّلمً  ُر َمْمُذوٍب( ُِّ/ٕٓالبحار( شيرىكى ككعد هللا حق كال ٱبلف هللا كعده  )َذِلَك َوْعٌد َغيػْ

قسوة ، كأمهلهم ثبلثة أاٌيـ أمبلن ُب أف يؤمنوا كيتوبوا كلكٌنهم أصٌركا على الكفر ، كىذا دليل على 
  .: ًإذىاٍ أىًمنى اٍلًعقىٍابى أىسىٍاءى األىدىٍب( اأَلْْحَقُ ستهتارىم ِب٤بعجزة )اقلوهبم كرعونة تصرفاهتم ك 

ٌُُِّ خُْؼَُِّّّ ، ًَؤَوٍََ خٍََُِّّٖ يَ ىٌَُ خُْوَكَََِّٔد ـَدءَ ؤََُُْٓٗد َٗفَّْْنَد َٜدُِمدً ًَخٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ َٓؼَوُ زَُِلَْٔصٍ ِٓنَّد ًَِْٖٓ وُِِّْ ٌَِّْٓحٍٍِ بَِّٕ ََزَّ﴿ ٚٙ -ٙٙ

 ﴾ظٌََُِٔخ خَُّْْٝمَصُ كَإَْٜسَمٌُخ كِِ يَِّدَِىِْْ ـَدؼِِٔنيَ
اءى أىٍمريانى هببلكهم  َنا َصاِلًا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو ِبَرْْحٍَة ِمنَّا(فػىلىم ا جى بنعمة خاصة كفضل من هللا  )َّمَّيػْ

القوم ُب  )ِإفَّ رَبََّك ُىَو اْلَقِوي  اْلَعزِيُز(اىم من ىواف ذل  اليـو كذلو ك٪بين )َوِمْن ِخْزِي يَػْوِمِئٍذ(
من السماء كىو صوت  )َوَأَخَذ الَِّذيَن ظََلُموا الصَّْيَحُة(بطشو العزيز ُب ملكو ال يغلبو غالب 

صاعق ىائل صيحة ليست كبقية الصيحات ، إر٘بفت ٥با قلوهبم كإضطربت األرض من ٙبتهم 
 )رََأْصَبُحوا ٓت ِدََيرِِىْم َجاِثَِي(خوفان كرعبان أم ٝبد الٌدـ ُب عركقهم من شٌدة الٌرعب  فماتوا

َوَأمَّا َِثُوُد رَػَهَديْػَناُىْم ﴿كأصبحوا جثثان ىامدة مكبوبة على كجوىهم ُب مشهدو ٨بزو كقولو 
 .ُٕفصلت/﴾ اِب اْْلُوِف مبَا َكانُوا َيْمِسُبوفَ رَاْسَتَحب وا اْلَعَمى َعَلى اْْلَُدى رََأَخَذتْػُهْم َصاِعَقُة اْلَعذَ 



 257الثاين عشر                         /اجلزء ٖٕٔ/ ممية / عدد آَيهتا ٔٔ/ سورة ىود َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

 ﴾ ًَإَْٕ َُْْ َّـْنٌَْخ كِْيَد ؤَٙ بَِّٕ ؼٌَُٔيَ ًَلًَُُخ ََزَّيُْْ ؤَٙ زُؼًْخً ُِؽٌَُٔيَ﴿ - ٛٙ
كأف ٓب يقيموا ُب دايرىم كٓب يسكنوىا كٓب يعمركىا ككأهٌنم بسرعة زكا٥بم ٓب )َكَأْف َلَْ يَػْغنَػْوا ِريَها(  

نتبهوا أيها القـو إف ٜبود  اأال ف )َأال ِإفَّ َِثُوَد َكَفُروا رَبػَُّهْم َأال بُػْعدًا لَِثُموَد(وا ُب دايرىم أبدان! يقيم
 .كفركا آبايت رهبم فسحقان ٥بم كبعدان كىبلكان كلعنة عن رٞبة هللا

 ﴾ٍَ ٌَّٔٚ كََٔد َُسِػَ ؤَْٕ ـَدءَ زِؼِفٍَْ لَنًٍٍََُِْوًَْ ـَدءَضْ َُُُِٔنَد بِزَُْخىَِْْ زِدُْسٍَُُْٙ هَدٌُُخ َٔٚٓدً هَد﴿ - ٜٙ
تصا٥بما بنسبو قريب ، كلقد جاءت ٝباعة من الرسل اقٌصة لوط مٌتصلة بقٌصة إبراىيم كما 

ا٤ببلئكة دخلوا على إبراىيم )ع( ُب صورة بشر ليبشركه إبسحاؽ كىم جربائيل كميكائيل كإسرافيل 
رٌد  )قَاَؿ َسبلـٌ(ٙبية اإلسبلـ  )َسبلماً(سٌلموا عليو  َسبلمًا()قَاُلوا ككركبيل كىم ُب صورة بشرية 

: َرَما لَِبَث  )َرَما َلِبَث َأْف َجاَء ِبِعْجٍ  َحِنيٍذ(عليهم التحية ٗبثل ٙبيتهم عليكم سبلـه طٌيبه زاؾو 
قر أسرع كٓب يتوقف كيَبدد كال أتخر ُب ٦بيئو ظنان منو أهٌنم أضياؼ ، حٌب جاء بعجل كىو كلد الب

مشوم انضج ِب٢بجارة اماة دكف أف ٛبسو النار مباشرة كالذم يقطر د٠بو ، ككاف )َحِنيٍذ( 
 .إبراىيم معركفان ِبلكـر كحب الضيف كالضيافة من مكاـر األخبلؽ

 ﴾بَِّٗد ؤَُِِْْٔنَد بََُِ هٌَِّْ ٢ٌٍُُ كَََِّٔد ََؤٍَ ؤًََِّّْيُْْ ٙ ظََُِٝ بَُِْْوِ ٌََُِٗىُْْ ًَؤًَْـََٓ ِٓنْيُْْ وِْلَصً هَدٌُُخ ٙ ظَىَقْ﴿ - ٓٚ
فلما رآىم ال ٲبدكف أيديهم إٔب الطعاـ كال أيكلوف منو ألهٌنم ليسوا بشران أنكرىم كٓب يعرؼ 

َوَما َكاَف اّللَُّ لُِيْطِلَعُمْم َعَلى ﴿حقيقتهم كىذا دليله أنٌو ال يعلم الغيب كٓب يوح إليو بذل  
ُهْم ِخيَفًة()َوَأوْ  ،ُٕٗآؿ عمراف/﴾اْلَغْيبِ  أحٌس منهم ا٣بوؼ ألهنم ليسوا كما ظن ، كاف  َجَس ِمنػْ

العرب إذا نزؿ هبم ضيف فلم أيكل من طعامهم ظنوا أنو ٓب ٯبيء ٖبّب كذل  عبلمة العداكة كالشٌر 
 ) ـو كقد أرسلنا رب  إلىبلؾ ق )ُأْرِسْلَنا ِإىَل قَػْوـِ ُلوٍط(مبلئكة رب  ال أنكل )قَاُلوا ال ََّتَْف ِإاَّ

لوط الشاٌذين كال نريد بقوم  سوءان ، ك٫بن منزىوف عن األكل كالشرب ألٌف ذل  من لواـز البدف 
 .ا٤بادم
ٍَخ هَدَُطْ َّد ًََِّْعَد ؤَؤًَُُِ ًَؤََٗد ػَفٌٌُِ ًَىًََخَُْٓؤَظُوُ هَدجَِٔصٌ ك١ََمٌَِطْ كَسَََُّْٙٗدىَد زِةِْٔمَنَ ًَِْٖٓ ًَََخءِ بِْٔمَنَ َّؼْوٌُذَ ، ﴿ ٕٚ - ٔٚ

 ﴾زَؼِِِْ َْْ٘ىدً بَِّٕ ىٍََخ ََُِْٙءٌ ػَفِْرٌ
 كسركران  لوط قـو هببلؾ ستبشاران ا فضحكت كبلمهم تسمع السَب كراء قائمة )سارة( إبراىيم مرأةاك 

 إسحاؽ ستلد أبهٌنا ا٤ببلئكة بشرهتا يَػْعُقوَب( ِإْسَحقَ  َورَاءِ  َوِمنْ  ِبِِْسَحقَ  )رَػَبشَّْرَاَىا ا٣بطر بزكاؿ
 )قَاَلتْ  عزيز كلد الولد كلد أف داللة وريو ، هللا أنبياء من ككبلٮبا لولدىا بنان ا يعقوب سحاؽإل كيولد
 َويْػَلَتا( )َيَ  العجيبة ا٣بارقة ىذه من متعجبة سارة قالت َشْيخاً( بَػْعِلي َوَىَذا َوَأَا َعُجوزٌ  أَأَِلدُ  َويْػَلَتا َيَ 

ا إمرأة مسٌنة كأان أألد عجبان  اي أسفان  اي عجبان  اي كمثلها : كيلي كاألصل اي للتفجيع كلمة  )بَػْعِلي( كىىىذى
 الناس أيلفو ٓب غريب َعِجيٌب( َلَشْيءٌ  )ِإفَّ َىَذا ؟ الولد أيتينا فكيف أيضان  ىـر شيخ إبراىيم زكجي
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 ستطبلعاال حبٌ  طبيعة عن يكشف كىذا )قَاِئَمٌة( : رائدة .عباده ُب هللا الٍب سلكها لسنن ك٨بالف
 .هبا يتصل ال أك هبا يٌتصل ٩بٌا حو٥با يدكر كٙبب أف تتعٌرؼ ما ا٤برأة عند
 ﴾هَدٌُُخ ؤَظَؼْفَسِنيَ ِْٖٓ ؤَُِْٓ خَُِّوِ ََلَْٔصُ خَُِّوِ ًَزًَََُدظُوُ ػٌََُِْْْْ ؤَىََْ خُْسَْْطِ بَِّٗوُ لًٌَِْٔ َٓفًٌِْ﴿ - ٖٚ

َا َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيئاً  ﴿؟ كيف أتعجبْب من قدرة هللا كحكمتو ُب خلق الولد من زكجْب ىرمْب  ِإٔمَّ
رٞبكم هللا كِبرؾ  )َرْْحَُة اّللَِّ َوبَػرََكاتُُو َعَلْيُمْم َأْىَ  اْلبَػْيِت(،  ِٖيس/َأْف يَػُقوَؿ َلُو ُكْن رَػَيُموُف ﴾ 

،  فيكم دائمان اي أىل بيت إبراىيم ا٣بليل كقد خٌصكم ٗبواىب عالية تتفٌردكف هبا من بْب الٌناس
كىذه نعمة أخرل ٨بتٌصة بكم ، كما جعل هللا الٌنار بردان كسبلمان على إبراىيم كآكاه إٔب األرض 

يٌد الٍب ِبرؾ فيها للعا٤بْب ، كجعل النبوة كالصا٢بْب تتوارث ُب نسلكم إٔب يـو القيامة !  )ِإنَُّو ْحَِ
واؿ كيستحق التمجيد من إنو تعأب ٧بمود ُب صفاتو كذاتو كمستحق للحمد ُب كٌل األح ُمَِيٌد(

ستحقاقها اعباده ، كىو الفضل كا١بود ككثّب ا٣بّب كاإلحساف على من يشاء من عباده حٌٌب قبل 
 .) : )قػيويليويٍا الل هيم  صىلًٌ عىلىى ٧بيىم دو كآًؿ ٧بيىم دو كىمىا صىل ٍيتى عىلىى  عن النيب )ص()ًإذىٍا أىٍعطىى أىٍدىىشى

يده(ًإبٍػرىاًىيمى كىآًؿ ًإبٍػرى  يده ٦بًى  .َُُِٓكنز العماؿ خرباًىيمى ًإن  ى ٞبًى
 .ُِْٗكنز العماؿ خرب  )الٌصبلة علي  نيوره على الصراط(عن النيب )ص(: 

 ﴾ؤًََّخهٌ ُٓنِْرٌ ٌْكَََِّٔد ٌَىَرَ ػَْٖ بِزَُْخىَِْْ خًَُُّْعُ ًَـَدءَظْوُ خُْسٍَُُْٙ ُّفَديُُِنَد كِِ هٌَِّْ ٢ٌٍُُ ، بَِّٕ بِزَُْخىَِْْ َُمَِِْ﴿ ٘ٚ - ٗٚ
طمأف قلبو استوحش ك اأم ا٣بوؼ الذم أكجسو ُب نفسو ف )الرَّْوُع(فػىلىم ا ذىىىبى عىٍن ًإبٍػرىاًىيمى 

كجاءتو البشارة ِبلولد كا٢بفيد  )َوَجاَءْتُو اْلُبْشَرى(لضيوفو حْب علم أهنم مبلئكة كعرؼ مهمتهم 
ا ُب شأف إىبلؾ قـو لوط يريد صرؼ العذاب عنهم أخذ ٯبادؿ مبلئكتن )ُٖمَاِدلَُنا ٓت قَػْوـِ ُلوٍط(

صبور كيتأٌٗب كال  )ِإفَّ ِإبْػَراِىيَم َلَِليٌم(أك ٲبهلهم فَبة أخرل ، كالقرآف ٓب يفٌصل ُب ىذا ا١بدؿ 
كثّب التأكه   )َأوَّاٌه(نتقاـ من ا٤بسيء إليو لعٌلو يندـ كيستغفر كيستقيم يثور، غّب عجوؿ ُب اال
كالتأسف على ا١بهبلء ككثّب التأثر من ضبلؿ الٌناس كفسادىم كحلوؿ  كالتضرٌع ُب الدعاء ،

يرجع إٔب هللا  )ُمِنيٌب(ا٥ببلؾ هبم ، رقيق القلب كالرأفة على الناس ٩با يشاىده من سوء حا٥بم 
سريعان ُب كٌل أمر كمتوكل عليو ُب كٌل شيء كا٤بخلص ُب عملو  عز كجل كلكن هللا سبحانو لو 

َوَلْو َعِلَم اّللَُّ ِريِهْم َخُْيًا أَلمْسََعُهْم َوَلْو َأمْسََعُهْم لَتَػَولَّوا ﴿ألمهلهم كأل٠بعهم كقولو علم فيهم خّبان 
  ِّاألنفاؿ/﴾ َوُىْم ُمْعِرُضوفَ 

ًَََُّٔد ـَدءَضْ َُُُِٔنَد ٤ٌُُدً َُْٓيًُيٍ ، َّد بِزَُْخىُِْْ ؤَػُِْْٞ ػَْٖ ىٍََخ بَِّٗوُ هًَْ ـَدءَ ؤَُُْٓ ََزِّيَ ًَبَِّٗيُْْ آظِْيِْْ ػٍََخذٌ ؿَُُْْ ﴿ ٚٚ - ٙٚ

 ﴾ِِٔءَ زِيِْْ ٠ًََدمَ زِيِْْ ٌََْػدً ًَهَدٍَ ىٍََخ ٌٌَّّْ ػَِْٝرٌ
)ِإنَُّو َقْد َجاَء َأْمُر  قالت ا٤ببلئكة اي إبراىيم دىٍع عن  ا١بداؿ ُب قـو لوط فقد نفذ القضاء بعذاهبم

ُر َمْرُدوٍد(من توبتهم جاء أمر هللا هببلكهم لليأس منهم ك  رَبَِّك( انزؿ هبم  )َوِإنػَُّهْم آتِيِهْم َعَذاٌب َغيػْ
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﴿ال ُمَعقَِّب ِلُْمِمِو﴾ ،  ُِيوسف/﴿َواّللَُّ َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه﴾ عذاب خاص ال يدفعو دافع 
 أصابو ِِبِْم( )ِسيءَ  النيب لوطان  ا٤ببلئكة جاءت ك٤با ِِبِْم( ِسيءَ  ُلوطاً  ُرُسُلَنا َجاَءتْ  )َوَلمَّا، ُْالرعد/
 لوط لقـو هللا من ابتبلء ! الوجوه حساف غلماف صورة ُب جاءكا ا٤ببلئكة ألفٌ  ٦بيئهم من كضجر سوء
 غمان  صدره كضاؽ َذْرعاً( ِِبِمْ  )َوَضاؽَ  قومو من عليهم فخاؼ عليهم اٍلبىاًلغىةي  ا٢ٍبيج ةي  َّللً ً  تكوف كي

 ُب شديد َعِصيٌب( يَػْوـٌ  َىَذا )َوقَاؿَ  قومو شذكذ نم عليهم خشية ، ٞبايتهم عن يعجز ألنٌو ٗبجيئهم
 ال جهران  النساء دكف من شهوة الرجاؿ إبتياف الشاذة ا٣ببيثة الفاحشة يتعاطوف كانوا ألهنم صعوبتو
 الذم اإلنساف ُب األخبلقي غاية التٌدىور كىذا خجل أك حرج دكف من ٝباعية صورة كُب ، سران 
 الشرفاء الضيوؼ من كاف لو حٌب قهران  غتصبوها عنهم متنعا إذا ، يوافا٢ب عآب من كثّب عليها يَبٌفع
 ديبيرًًه!( ُب الكاًفرً  شىهوىةى  كجىعلى  ،صيلًبوً  ُب ا٤بؤمنً  شىهوىةى  جىعلى  هللاى  )إف   : )ع( الصادؽ اإلماـ عن !!

 .ّٕصٕٗالبحار
َّؼٌََُِْٕٔ خَُِّّْٕحَدضِ هَدٍَ َّد هٌَِّْ ىَاُٙءِ زَنَدظِِ ىَُّٖ ؤ٤َْيَُُ ٌَُُْْ كَدظَّوٌُخ خَُِّوَ ًَٙ  ًَـَدءَهُ هٌَُْٓوُ ُّيَُْػٌَُٕ بَُِْْوِ ًَِْٖٓ هَسَُْ ًَدٌُٗخ﴿ - ٛٚ

 ﴾ظُىًُِِّْٗ كِِ ٠َْْلِِ ؤَََُْْٓ ِٓنٌُْْْ ََـٌَُ ًٌََِْ٘
اءى قػىٍوميوي  م  يسرعوف كيهركلوف ًإلىٍيًو لطلب الفاحشة الشاذة ا٣ببيثة ِبلضيوؼ)يُػْهَرُعوَف( كىجى ! كأهن 

َأرََأِمُنوا َمْمَر اّللَِّ َربل أيََْمُن ﴿يندفعوف إٔب غنيمة ٜبينة دفعان كذىلوا عن ا٤بخبآت كا٤بفاجآت كقولو 
كمن قبل  )َوِمْن قَػْبُ  َكانُوا يَػْعَمُلوَف السَّيَِّئاِت(،  ٗٗاألعراؼ/﴾ َمْمَر اّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوـُ اْْلَاِسُروفَ 

م الشاذة ا٣ببيثة إتياف الرجاؿ من دكف النساء كعمل الفاحشة ال يرٌدىم ذل  ا٢بْب كانت عادهت
ستحياء ! كال ينزجركف ٗبوعظة أك مبلمة أك مذٌمة ألٌف العادة تسٌهل كٌل صعب اعن ىذا القبيح 

كتزٌين كٌل قبيح! ككاف سبب إسراعهم أف إمرأة لوط الكافرة ٤با رأت الضيوؼ كٝبا٥بم ىي الٍب 
 )بَػَناِت(قاؿ ٥بم لوط : ىىؤيالًء  )قَاَؿ ََي قَػْوـِ َىُؤالِء بَػَناِت ُىنَّ َأْطَهُر َلُمْم( أخربت قومها بذل 

الٌلواط  برجس كالتلوث نساء البلدة أزكجكم هبن حبلالن طيبان فذل  أىٍطهىري لىكيٍم كأفضل من الشذكذ
 ُب ألمتو أب نيب كلٌ  ألف بناٌب قاؿ كإ٭با ، ّْاألنعاـ/ ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َما الشَّْيطَافُ  َْلُمْ  َوزَيَّنَ ﴿

 إبيثار هللاى  فىاتػ قيوا َضْيِفي( ٓت  َُّتُْزوين  َوال اّللََّ  )رَاتػَُّقوا عشّبتو ُب أك أسرتو ُب كالوالد كالشفقة الَببية
 .ضيوُب ُب كهتينو٘ب تفضحو٘ب كال هللا عذاب خشوااك  ا٢براـ على ا٢ببلؿ
 ٲبنع عاقل الفكر ُب رشدو  ذك رىًشيده  فٍيكيٍم رىجيله  أىلىٍيسى  ، توبيخ ستفهاـا يٌد(َرشِ  رَُج ٌ  ِمْنُممْ  )أَلَْيسَ 
 ا٤بنكر  ىذا عن كينهاكم ِب٤بعركؼ كأيمركم القبيح عن
ٌُْْ هٌَُّشً ؤًَْ آًُِ بََُِ ًٍَُْٖ هَدٌُُخ َُوًَْ ػَِِْٔطَ َٓد َُنَد كِِ زَنَدظِيَ ِْٖٓ لَن  ًَبَِّٗيَ َُعَؼَُِْْ َٓد ًُُُِّٗ ، هَدٍَ ٌَُْ ؤََّٕ ُِِ زِ﴿ ٓٛ - ٜٚ

ًًٍَِّ٘﴾ 
 شهوة كال ميوؿ فيهن لنا رغبة كليس من النساء ُب لنا ما اي لوط علمت لقد الشاذكف لو قومو قاؿ

 بغرضهم صرحوا لو ، الذكور إتياف كىو ا٥بجـو ىذا من غرضنا تعلم كأنت )َوِإنََّك لَتَػْعَلُم َما نُرِيُد(
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 أفٌ  إٔب يشّب كىذا ، منكران  كا٤بعركؼ معركفان  ا٤بنكر عندىم تادكا عليو كأصبحعاألفوه ك  ألهنم ا٣ببيث
 كتنقلب الفطرة تتلوث عندما كىكذا ا١بسدم، ا٤برض كما يعدم ا١بهبلء يعدم ا٣ببيث ا٤برض ىذا

 الطبيعي األمر ىو القبيح الشاذ كا٤بنكر الغريبة ىي االستقامة تصبح ، العقوؿ كتتعٌطل ا٤بقاييس
 ىذا من ٙبميو عشّبة كال قوة من كليس لو الشاٌذين القـو بْب غريبان  نبيهم لوط لذل  أصبح ،ا٤بألوؼ
ُأَاٌس  قَػْريَِتُمْم ِإنػَُّهمْ  ُلوٍط ِمنْ  آؿَ  ﴿َأْخرُِجوا كقولو ا٤بنتشر الشذكذ ظلمات من ا٥بائل ا٤بوج

ًة َأوْ  ِل  َلْو َأفَّ  )قَاؿَ  ، ٔٓالنمل/يَػَتَطهَُّروَف﴾   أستطيع قوة ٕب كاف لو َشِديٍد( رُْكنٍ  ِإىَل  آِوي ِبُمْم قُػوَّ
 رجل قٌوة ٕب ليت أك عليكم تنصر٘ب منكم كأنصار ٚبٌلصِب عشّبة إٔب أك أ١بأ أدفع أذاكم هبا أف

 كسنده الرشيد ركنو فهو كمؤيده انصره ىو فا ، بو فأدفعكم كينصر٘ب إٕبٌ  ينضمُّ  مٌتزف رشيد منكم
( كيلًٌ  ًإٔبى  كىسيل مه  ، غىٍاؿو  ًلكيلًٌ  ٜبىىنه  تػىعىٍأبى  )الثًٌقىةي ًِبً  : ()ع عن اإلماـ اجلواد السديد،  عىٍاؿو
 .ّْٔ/ٖٕالبحار
َُؤَظَيَ بَِّٗوُ ُِْٓٝسُيَد َٓد نٌُْْْ ؤَلًٌَ بَِّٙ خْٓهَدٌُُخ َّد ٢ٌُُُ بَِّٗد ََُُُٔ ََزِّيَ َُْٖ ٌَُِِّٝخ بَُِْْيَ كَإَُِْٔ زِإَىِِْيَ زِو٥ِْغٍ ِْٖٓ خََُِِّْْ ًَٙ َِّْعَلِطْ ِٓ﴿ - ٔٛ

فلٌما بلغ األمر ىذا ا٢بد ُب التسابق على الشذكذ كلو ﴾ؤََٜدزَيُْْ بَِّٕ ٌَْٓػًَِىُْْ خُُّٝسْكُ ؤَََُْْٓ خُُّٝسْكُ زِوَُِّرٍ
ِبلقوة كاإلكراه ، قاؿ ضيوؼ لوط كىم ا٤ببلئكة إان رسل رب  أرسلنا إلىبلكهم كإهنم لن يصلوا 

: )أهٌنم دخلوا البيت ِبلقٌوة أخذ جربيل إبصبعو ٫بوىم فذىبت  رويركه ، إلي  بضرر كال مك
)رََأْسِر َبَِْىِلَك ِبِقْطٍع ِمْن ( ّٕالقمر/﴾ َوَلَقْد رَاَوُدوُه َعْن َضْيِفِو َرَطَمْسَنا َأْعيُػنَػُهمْ ﴿أعينهم كقولو 

ببقية من ظبلـ  ٍع ِمْن اللَّْيِ ()ِبِقطْ : فىًسٍر ، أم أخرج من بْب أظهرىم أنت كأىل  رََأْسِر  اللَّْيِ (
 .ترؾ القرية بسرعةاالليل أك ُب بعض ساعاتو ك 

ال ينظر أحد منكم كراءه ليجٌدكا ُب السّب إٔب حيث أيمرؾ  )َوال يَػْلَتِفْت ِمْنُمْم َأَحٌد ِإالَّ اْمَرأََتَك(
ٍرءي مىعى مى اهللا إاٌل  )ِإنَُّو ُمِصيبُػَها َما ٍن أىحىب  ! مرأت  ا٣بائنة فإهنا ستهل  مع القـو الشاذين كاٍلمى
مرأت  ما تستحق من العذاب كالعقوبة على قدر ا١بناية ، كيكوف عذاهبا اإنو يصيب  َأَصابَػُهْم(

إف موعد ىبلكهم الصبح قاؿ ٥بم لوط أىلكوىم الساعة  )ِإفَّ َمْوِعَدُىْم الص ْبُح(من عذاب قومها 
اًٍئنه ف )أَلَْيَس الص ْبُح ِبَقرِيٍب(قالوا  اًٍئنو آتو  ،هو كائن البد منو ككيلُّ ميقىد رو كى كىكيلُّ آتو  ،كىكيلُّ كى
ٍادى أىٍف يىكيويفى  ،قىرًٍيبه  ، ألٌف األرض ستضطرب حاؿ  ّٖالرعد/﴾ ِلُم ِّ َأَجٍ  ِكَتابٌ ﴿كىكيلُّ قىرًٍيبو كى

اًب اٍلميًهْبً خركجكم كستبدأ مقٌدمات  : قد تكوف ا٢بكمة أّما السبب ٓت عدـ اإللتفات  .اٍلعىذى
من أٌف القرية شاٌذة ينبغي أف يقطع ا٤بؤمن كٌل مشاعره ٫بوىا فبل يتبعها بصره كعاطفتو ككل ما 

َضَرَب اّللَُّ َمَثبًل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِاْمَرَأَة ﴿تركتم كراءكم من كسائل ا٢بياة كأف تنجوا أبنفسكم كقولو 
ُهَما ِمْن اّللَِّ نُوٍح َوِاْمَرَأَة ُلوٍط َكانَػَتا حَتَْت عَ  ْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَا َصاِلَْيِ َرَخانَػَتإُمَا رَػَلْم يُػْغِنَيا َعنػْ

 .َُالتحرٙب/﴾ َشْيئاً 
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 خُظَّدُِِٔنيَ ِْٖٓ ىَِِ ًََٓد ََزِّيَ ًَػِنْ ، ٌَََُّٕٓٓصً َٓن١ٌُْيٍ ِٔفٍَِّْ ِْٖٓ لِفَدََشً ػََِْْيَد ًَؤ٥َََُْْٓٗد َٔدكَِِيَد ػَدَُِْيَد ـَؼَِْنَد ؤََُُْٓٗد ـَدءَ كَََِّٔد﴿ ٖٛ - ٕٛ

 ﴾زِسَؼًٍِْ
: حكمو كقضاؤه ، فلما حاف الوقت ا٤بناسب كالبلـز للعذاب ا٤بهْب كىذا يدؿ أف كل أمر هللا 

 ُأمَّةٍ  ِمنْ  َتْسِبقُ  َما ، َمْعُلوـٌ  ِكَتابٌ  َوَْلَا ِإالَّ  قَػْريَةٍ  ِمنْ  َأْىَلْمَنا َوَما﴿شيء مقٌدر كمدبر كقولو 
، قلبنا هبم األرض فجعلنا كل ما على كجو األرض ُب قعرىا  ٓ-ْا٢بجر/ ﴾َيْسَتْأِخُروفَ  َوَما َجَلَهاأَ 

كأسفلها كما قلبوا الفطرة السليمة كقلبوا ا٤بقاييس الصحيحة ، كفضلوا ا٥بمجية على اإلنسانية 
 )َوَأْمَطْراَ رتكابو ! اا٢بيواف من  رتكبوا ذنبان قبيحان يعفُّ افكاف ا١بٍىزىٍاءي ًمٍن ًجٍنًس اٍلعىمىٍل ، إهٌنم 

َها ي ٍ  ِمنْ  ِحَجارَةً  َعَليػْ يٍ ( )ِمنْ  أرسلنا على ىؤالء األشرار األ٪باس ًحجىارىةن  َمْنُضوٍد( ِسجِّ   ِسجِّ
كلمة فارسية تعِب الطْب ا٤بتحجر صغّبة ا٢بجم ثقيلة الوزف صلبة شديدة من انر كطْب ، شبهها 

كجاءت كلمة  -ٔ:  رائدة .متتابعة مَبادفة بعضها أثر بعض ود()َمْنضُ ِب٤بطر لكثرهتا كشدهتا 
معلمة للعذاب بعبلمة  رَبَِّك( ِعْندَ  )ُمَسوََّمةً ٗبعُب ا٣بّب، )والغيث( ُب القرآف ٗبعُب الشر  )املطر(

 )ِعْندَ سم من يرمى بو كيستحقو كال ٚبطئ ىدفها الذم رميت عليو اقد كتب على كل حجر 
 ِمنْ  ِىيَ  )َوَماِبىا كعلمها كدبرىا كقدرىا كىي ليست من حجارة األرض كرب  الذم ر  رَبَِّك(

عن ظا٤بي ا٤بسلمْب كغّب ا٤بسلمْب إف عملوا ما عمل قـو لوط ببعيد ! كإف  بَِبِعيٍد( الظَّاِلِميَ 
ختبلؼ األحواؿ كأنواع الظلم كضرره كأثره ُب األٌمة ! إذان ىذه اآلية تكشف إختلف العذاب ِب
 اّللَِّ  ُسنَّةَ ﴿ركة كقانوف متداكؿ يتناسب مع من يستحقو ُب كٌل زماف كمكاف كقولو عن سنة متح

، كقد صار موقع تل  ا٤بدف  ّٖاألحزاب/ ﴾َمْقُدوراً  َقَدراً  اّللَِّ  َأْمرُ  وََكافَ  قَػْب ُ  ِمنْ  َخَلْوا الَِّذينَ  ٓت 
( كاألرض الٍب تليو قاحلة ال الشاذة ٕبران ال حياة فيو كال أ٠باؾ كال نبات يعرؼ بػ )البحر ا٤بيت

(! عىلىى أىخىاؼي  مىا : )إٌف أىٍخوىؼي  عن النيب )ص( -ٕ .نبات فيها الَبغيب أيم ًٍب ًمٍن عىًملى قػىٍوـً ليويطو
ٍاًؿ ٓبٍى ٲبىيٍت حىٌب  يىٍدعيوى الٌرًجىٍاؿى ًإٔبى نػىٍفًسًو( وعنو )ص( ِٖٓ/ّكالَبىيب  : )مىٍن أىّبى  ُبٍ كىٍطئ الٌرًجى
: )مىٍا أىٍمكىنى أىحىده ًمٍن نػىٍفًسًو طىاٍئًعىان يػىٍلعىبي ًبًو ًإال  أىٍلقىى هللاي عىلىٍيًو  عن اإلماـ علي )ع(، ٕٔ/ٕٗرالبحا

أنزؿ هللا على قـو لوط عذابْب ا٣بسف ُب األرض كا٤بطر ا٤بدٌمر  -ٖ ا٤بصدر نفسوشىٍهوىةى النًٌسىٍاًء(!
 اٍلفىاًعلى  فىأقٍػتػيليوا ليوطو  قػىٍوـً  عىمىلى  يػىٍعمىلي  كىجىٍدٛبييوهي  : )مىنٍ عن النيب )ص( -ٗ .ٕبجارة من السماء

ٍفعيوؿى   .ِٖٖ/ّالرغيب كالَبىيبًبًو( كىاٍلمى
 اللواط قذارة كشذكذ، كال يتعاطاه إالٌ القذركف الٌشاذكف الٌساقطوف.   -٘

 بِِِّٗ ًَخَُِّْْٔخَٕ خٌَُِْْْٔدٍَ ظَنوٌُُٝخ ًَٙ ؿَُُْْهُ بَُِوٍ ِْٖٓ ٌَُُْْ َٓد خَُِّوَ خػْسًًُُخ هٌَِّْ َّد هَدٍَ ُ٘ؼَْْسدً ؤَوَدىُْْ ًَََّْٖٓ ًَبََُِ﴿ - ٗٛ
 ﴾ُٓم٣ٍِْ ٌٍَّّْ ػٍََخذَ ػٌََُِْْْْ ؤَوَدفُ ًَبِِِّٗ زِىٍَُْْ ؤَََخًُْْ

ىذه القصة السادسة من القصص القرآنية ، عطف هللا قٌصة شعيب على ما تقٌدمها من قصص 
إٔب قبيلة مدين أخاىم شعيبان ألنو من نفس القبيلة ك٥بذا قاؿ أخاىم ،  األنبياء )ع( فقاؿ كأرسلنا
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ُرُه( ِإَلوٍ  ِمنْ  َلُممْ  َما اّللََّ  اْعُبُدوا قَػْوـِ  َيَ  )قَاؿَ كىي مدينة تقع شرؽ خليج العقبة  أعبدكا هللا  َغيػْ
زٲبة كحده فبل رب سواه ، كىكذا جاءت ٝبيع األنبياء برسالة التوحيد كإسبلـ الوجو  كى

 ِلئِلنَسافِ  الشَّْيطَافُ  وََكافَ ﴿الطواغيت ، كُب حالة عدـ التوجو  فسوؼ يتلقفكم الشيطاف 
 ِمنْ  رَػَتُموفَ  آَخرَ  ِإَْلاً  اّللَِّ  َمعَ  َتْدعُ  َربل﴿، كالقرآف يصٌور ىذه ا٢بالة ا٣بطّبة ِٗالفرقاف/ ﴾َخُذوالً 

 )َوال،  ِِاإلسراء/ ﴾َُمُْذوالً  َمْذُموماً  رَػتَػْقُعدَ  آَخرَ  ِإَْلاً  اّللَِّ  َمعَ  ََتَْع ْ  ال﴿، ُِّالشعراء/ ﴾اْلُمَعذَِّبيَ 
كٮبا ٗبعُب كاحد ، كال تنقصوا الناس حقوقهم ُب كٌل شيء السيما  َواْلِميَزاَف( اْلِمْمَياؿَ  تَنُقُصوا

اءىم شتهركا بتطفيف الكيل كالوزف كٖبس الناس أشياُب ا٤بكياؿ كا٤بيزاف حاؿ البيع كالشراء ألهنم 
إٌ٘ب أراكم ُب سعة الرزؽ ككثرة النعم كرخص األسعار تغنيكم عن نقص الكيل  ِبَُْيٍ( َأرَاُكمْ  )ِإيّنِ 

ختبلس اليسّب من أشياء الٌناس ظلمان كعتوان لتزدادكا اكا٤بيزاف ، فبل حاجة لكم إٔب ىذه الدانءة ك 
إف ٓب تتوبوا ، أم يـو مهل  ال ٨برج منو  يٍط(ُمُِ  يَػْوـٍ  َعَذابَ  َعَلْيُممْ  َأَخاؼُ  )َوِإيّنِ غُبن من ا٢براـ 

حاطة كالشموؿ من اال )ُمُِيٍط(كال مفر كال دافع كال انصر كال خبلص منو ألحد ، كصف اليـو 
ستئصاؿ سواء ُب أم ٰبل بكم العذاب ٝبيعان كيغمركم فيو فبل يفلت منكم أحد كىو عذاب اال

 .الدنيا أك ُب أالخرة أك كبلٮبا
 ، زَوَِّْصُ ُٓلًَِِّْٕٖ خََِْٕٞ كِِ ظَؼْؽٌَْخ ًَٙ ؤََْْ٘دءَىُْْ خُنَّدَْ ظَسْىٌَُٕخ ًَٙ زِدُْو٣ِِْٕ ًَخَُِّْْٔخَٕ خٌَُِْْْٔدٍَ ؤًَْكٌُخ هٌَِّْ دًََّ﴿ ٙٛ - ٘ٛ
 ﴾زِمَلِْظٍ ػٌََُِْْْْ ؤََٗد ًََٓد ُٓآِْنِنيَ ًُنعُْْ بِْٕ ٌَُُْْ وٌَُْْ خَُِّوِ

 ِبلعدؿ ك )اٍلعىٍدؿي أىسىٍاسي  اِبْلِقْسِط( )َواْلِميَزافَ قوؽ الناس ُب الكيل إعطاء ا٢بق بتمامو كأكفوا ح
ال تنقصوا الٌناس من أشيائهم شيئان ا٤باٌدية أك ا٤بعنوية ،  َأْشَياَءُىْم( النَّاسَ  تَػْبَخُسوا )َوالاٍلميٍلً ( 

)ال ا١بسدم ، ٓب يقل أم ال تظلموا الٌناس شيئان سواء الظلم للفرد أك للجماعة أك الظلم النفسي ك 
ألهنا أصغر ا٢بقوؽ فالشيء الصغّب قيمتو ىو الشيء ،  )َأْشَياَءُىْم(كإ٭با قاؿ تبخسوا حقوقهم( 

ال تنقصوه بل قٌدركه بْب الناس كأعطوىم أشياءىم كمناز٥بم ، كالذم يعرؼ قدر األشياء ىو الذم 
قىٍدرى نػىٍفًسًو( فالذم يعرؼ قدر نفسو  : )رىًحمى هللاي ًإٍمرًئن عىرىؼى ٓت غرر المميعرؼ قدر نفسو ، 

 ٓت  تَػْعثَػْوا )َوالىم ِبلفساد ِبألرض ءيعرؼ قدر الناس كأشياءىم ، ٍب قابل ٖبس الناس أشيا
: كال تفسدكا كال تسعوا بنشر الفساد الكثّب كا٤برير كا٣بطّب ُب  تَػْعثَػْوا َوال ُمْفِسِديَن( اأَلْرضِ 

 .نتشارهاكسرعة  األرض كأنتم ال تعرفوف سوء عاقبتو
جتماعي : أشد الفساد كأسرعو كالفساد ا٤بادم كا٤بعنوم كاألخبلقي كالنفسي كاالوالعثي
قتصادم ٕبيث يفسد اإلنساف تدبّبه كيبطل تقديره فيختل بذل  نظاـ اجملتمع كيتأخر تقدمو كاال

كالقتل كهنوضو ا٢بضارم كاألخبلقي بسلب األمن العاـ منو كإشاعة ا٤بكر كا٢بيلة كالفساد 
( )بَِقيَّةُ  -ٙٛكالتسقيط ٕبيث تتهدد األنفس كيتنغص العيش كتكره األايـ كتفسد ا٢بياة  إهٌنا   اّللَِّ

 .كلمة جامعة كاسعة الداللة
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كىاٍلبىاًقيىاتي تيطلق على كل كجود مبارؾ يظل منافعو للبشرية ٝبعاء إبذف هللا تعأب كقولو )
يػٍره ًعٍندى رىبًٌ ى ثػىوى  يػٍره أىمىبلن الص ا٢ًبىاتي خى يػٍره مىرىدًّا) ٕٔ، كُب مرٙب/ْٔالكهف/( اِبن كىخى ٗبعُب ما يبقى  ( كىخى

رٌ لكم ىو الربح الباقي ا٢ببلؿ للبائع بعد ٛباـ ا٤بعاملة  من ا٤باؿ ا٢براـ الذم أتخذكنو  َلُمْم( )َخيػْ
بلؿ ا٤بشركع الذم فا٤بؤمن ينتفع كيقنع من ا٤باؿ ا٢ب ُمْؤِمِنَي( ُكنُتمْ  )ِإفْ بنقص الٌناس أشياءىم 

ساقو هللا إليو خّب ٩بٌا ٘بمعونو من ا٢براـ ِبلبخس كالتطفيف ، فقليل يكفي من حبلؿ خّب من  
قًًٌو( ،: )مىٍن يىٍكتىًسبي مىٍاالن ًمٍن غىٍّبً ًحلًٌوً ٓت غرر الممكثّب يلهي من حراـ ،   )َوَما ،يىٍصرًفيوي ُبٍ غىٍّبً حى

أان حافظ نعم هللا تعأب عليكم أف يزيلها عنكم فأطلبوا بقاء الٌنعمة بطاعة كما  ِبَِفيٍظ( َعَلْيُممْ  َأاَ 
هللا كشكره ، كا٤بعاصي تزيل الٌنعم أك كلست برقيب أحفظ عليكم أعمالكم كأجازيكم هبا كلست 
 .ٗبسؤكؿ عن إجبار أحد على شيء كإ٭با أان انصحه مبٌلغ كقد أعذر من أنذر كا٣بيار الٌنهائي لكم

(  ِقيَّةُ رائدة : )بَ  عن اإلماـ ما أبقاه هللا لكم من الرٌبح ا٢ببلؿ أك من ثواب الطٌاعة مفهـو عاـ ، اّللَِّ
 اّللَِّ  بَِقيَّةُ هللًا كيذكر اآلية  : )أىك ؿي مىٍا يػىٍنًطقي هًبىٍا اٍلقىاٍئًمي )ع( ًحٍْبى ٱبىٍريجي ٍبي  يػىقيويؿي : أىانٍى بىًقي ةي  الباقر )ع(

رٌ  الس بلىـي عىلىٍي ى ايىٍ )( كىو أحد أ٠بائو )ع( كنقوؿ عند السبلـ عليو: ُمْؤِمِنيَ  ُكنُتمْ  ِإفْ  َلُممْ  َخيػْ
 .ّٖٓ/ْكنز الدقائق  (اَّللً  ُبٍ أىٍرًضوً  بىًقي ةى 
 ﴾خًَُُُِّْ٘ خُْمَُِِْْ َْٕٗطَ بَِّٗيَ ََٗٙدءُ َٓد خُِنَدؤٌََْٓ كِِ َٗلْؼَََ ؤَْٕ ؤًَْ آزَدئَُٗد َّؼْسًُُ َٓد َٗعُُْىَ ؤَْٕ ظَإُُُْٓىَ ؤََٜٚظُيَ ُ٘ؼَْْرُ َّد هَدٌُُخ﴿ - ٚٛ

َهى الصَّبلةَ  ِإفَّ ﴿كاف شعيب معركفان ِبلتدٌين ككثّب الصبلة    ﴾َواْلُمْنَمرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنْ  تَػنػْ
ستغبلؿ ا، أمر قومو بعبادة هللا كترؾ عبادة األصناـ كهناىم عن الكسب ا٢براـ ك  ْٓالعنكبوت/
 َأفْ  ََتُْمُرؾَ  )َأَصبلُتكَ ستهزاء ككربايء ا: قاؿ لو قومو املعىن  .راء على حساب الفقراءالناس كالث

ُرؾَ  أىي صىبلتي ى كطاعت  لرٌب  الٍب أمرت  أبف نَبؾ ما ألفناه من عبادة  آاَبُؤَا( يَػْعُبدُ  َما نَػتػْ
 ٓت  نَػْفَع َ  َأفْ  وْ )أَ تٌباع األعمى ال يصدر عن عاقل مفٌكر رشيد اآلِبء كاألجداد؟ كإف ىذا اال

كأتمرؾ صبلت  أك دين  أف نَبؾ تطفيف الكيل كا٤بيزاف كأف تتدٌخل ُب شؤكننا  َنَشاُء( َما َأْمَوالَِنا
ا٣باصة كتقٌيد حرٌيتنا ُب الٌتصٌرؼ ُب أموالنا ٗبا نشاء ، فهل ملكتنا حٌٌب أتمران ٗبا أحببت أك 

 ! تنهاان عن ما كرىت ؟! أليس ىذا سفهان ُب الرأم ؟
كىو الصبور الذم ال يعجل  )اْلَِليُم(إن  العاقل ا٤بتزف ا٤بتصف بػ  الرَِّشيُد( اْلَِليمُ  ألَْنتَ  )ِإنَّكَ 

العارؼ  )الرَِّشيُد(نتقاـ ٩ٌبن يراه ٦برمان حٌب يعرؼ كجو الصواب ُب زجر من يراه مسيئان كاال
وجد فيو ضبلؿ كال فساد ، ِب٢بكمة كا٤بصلحة كال يقدـ على أمر حٌب يتأكد من سبلمتو فبل ي

تقوؿ  أنت كىل ؟! كخاطبوه بذل  على كجو السخرية فكيف أقدمت على مثل ىذه السفاىة
 زالت ما ، األكٔب ا١باىلية من أفضل ليست ا١باىلية ا٢بديثة اليـو : رائدة؟!  عن رشدو ككعي ذل 

 كالتطٌور التقٌدـ شعار ٙبت ل ذ كاف كلكن ، ا٥بلكة موارد كتوردىا البشرية ِبجملتمعات تفت  ا١باىلية
 ! كغّبىا كالدٲبقراطية اإلنساف كحقوؽ كا٢بداثة
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 َٓد بََُِ ؤُوَدُِلٌَُْْ ؤَْٕ ؤًَُُِّ ًََٓد لََٕندً َِِْهدً ِٓنْوُ ًََََِهَنِِ ََزِِّ ِْٖٓ زَِّْنَصٍ ػَََِ ًُنطُ بِْٕ ؤَََؤَّْعُْْ هٌَِّْ َّد هَدٍَ﴿ - ٛٛ

ْطُ ػََِْْوِ زِدَُِّوِ بَِّٙ ظٌَْكِْوِِ ًََٓد خْٔع٥ََؼْطُ َٓد خِْٜٗٚقَ بَِّٙ ًُؤَُِّ بِْٕ ػَنْوُ ؤَْٗيَدًُْْ  ﴾ؤُِْٗرُ ًَبَُِْْوِ ظًٌَََِّ
على بصّبة برىاف )بَػيَِّنٍة(  عىلىى كينتي  أم أخربك٘ب اي قـو ُب توٌدد كتقٌرب كاألىل ، ًإفٍ )َأرَأَيْػُتْم( 

كأٌيد٘ب ٗبعجزة كاضحة دالٌة على صدؽ  َحَسناً( ِرْزقاً  ْنوُ مِ  )َوَرزََقِِن من ريب كىو ا٥بداية كالنبوة 
دعوام كخٌصِب بوحي الشريعة ، جواب ا١بملة الشرطية ٧بذكؼ كتقديره فهل أان سفيو ُب رأيي ؟ 
 كىل ما أدعوكم إليو دعوة سفيو ؟ كىل ُب ذل  ٙبٌكم مِب عليكم أك سلب مٌِب ٢برٌيتكم ؟ فإ٭ٌبا

 شاء ٗبا أيمركم عباده أنتم بل إرادتو مقابل أبحرار كلستم شيئ لكلٌ   كا٤بال خالقكم هللا ىو أمر
 )َوَمامن ا٤باؿ ا٢ببلؿ الطيب ما يغِب عنكم كعن أموالكم  كعندم .مصلحتكم ا٤بشيئة ىذه كُب
،  بل أان مثلكم ُب العمل بو أبدأ بنفسي قبل أم إنساف َعْنُو( أَنْػَهاُكمْ  َما ِإىَل  ُأَخاِلَفُممْ  َأفْ  ُأرِيدُ 

ككيف أهناكم عن شيء كال أنتهي عنو ، كىو الشرط األساس ُب كل مصلح ، أف يعمل ما يقوؿ 
: ٜٕٔٓت هنج الببلغة خطبةكال يقوؿ ما ال يعمل، كيكوف عملو ترٝباف لقولو كال ٱبالف قولو فعلو ، 

ٍعريكيًؼ الت ٍارًًكٍْبى لىوي ، كىالن ٍاًىٍْبى  ًر اٍلعىٍاًمًلٍْبى ًبًو(، )لىعىنى هللاي اآلًمرًٍينى ًِبٍلمى  ِإالَّ  ُأرِيدُ  )ِإفْ عىٍن اٍلميٍنكى
ىذا شعار حركي عاـ عإب ا٤بضامْب كعنواف لكٌل مصلح، كقانوف  اْسَتَطْعُت( َما اإِلْصبلحَ 

مستمر لكل األنبياء كاألتقياء كمن يريد اإلصبلح ٗبعناه الواسع ٗبقدار كسعو كموقعو ككعيو فإف 
ًر اٍلميًهم ًة( اإلصبلح على إطبلقو ا٤باٌدم كا٤بعنوم كالفكرم كاألخبلقي كغّبه ، )ا٥بًٍم ةي عىلىى قىدى 

اإلصبلح العاـ للحياة كاجملتمع كالنفوس الذم يعود خّبه على كل فرد ، إهنا مسؤكلية لكل فرد 
ادية قتصمصلح فعليو أف يتعلم نظاـ اإلصبلح كمقاديره ا٤بادية كا٤بعنوية ، النفسية كاإلجتماعية كاال

 . إْب .كالسياسية
كل إنساف بقدره كىكذا قاؿ اإلماـ ا٢بسْب أيبُّ الٌضيم )ع( )ًإ٭ب ىٍا خىرىٍجتي ًلطىلىًب اإًلٍصبلىًح ُبٍ 

( ِإالَّ  تَػْوِريِقي )َوَماأيم ًة جىدًٌمى(  : الفوز كالنجاح أم كما ٪باحي كصبلحي كفبلحي التوريق اِبّللَِّ
كأذكر الٌناس ِب٣بّب كآمر ِب٤بعركؼ كأهنى عن ا٤بنكر ، كىذا  كفوزم ُب كل عمل أريد إصبلحو ،

يتوقف على ملكاٌب كمؤىبلٌب كقدراٌب كجهدم كجهادم كتيسّب األسباب البلزمة لئلصبلح 
: أرجع ، عليو  أُنِيبُ  أُنِيُب( َوِإلَْيوِ  تَػوَكَّْلتُ  )َعَلْيوِ كذل  إ٭با يكوف ٗبعونة هللا كىدايتو كأتييده 

عتمدت ُب ٝبيع أمورم كإليو اما كلفِب ك )مىٍن تػىوىك لى عىلىى هللًا كىفىٍاهي( كعلى هللا  توكلت ُب أداء
 .أرجع ِبلتوبة كاإلانبة عن كل خطأ كتقصّب ال أرجع إٔب غّبه )أُنِيُب(سبحانو 

( ِإالَّ  تَػْوِريِقي )َوَما: ُب  عن اإلماـ الصادؽ )ع( رى هللاي عىز  كىجىل  ًبًو ًمنى )إىذىٍا فػىعىلى اٍلعىٍبدي مىٍا أىمى  اِبّللَِّ
ٍافى ًفٍعليوي كيفٍػقىان ألىٍمًر هللًا عىز  كىجىل  ٠بيًٌيى اٍلعىٍبدي ميوىفػىقىان ، كىًإذىٍا أىرىٍادى اٍلعىٍبدي أى  ٍف يىٍدخيلى ُبٍ شىٍيءو الط ٍاعىًة كى

نىوي كىبػىٍْبى تًٍل ى  ٍاؿى هللاي تػىعىٍأبى بػىيػٍ ٍافى تػىرٍكيوي ٥بىىٍا بًتػىٍوًفٍيًق هللًا تػىعىٍأبى ، ًمٍن مىعىٍاًصٍي هللًا فىحى ٍا كى ٍعًصيىًة فػىتػىرىكىهى اٍلمى
ٍا مىٍعُبى قػىٍولًًو تػىعىٍأبى  لىوي كىٓبٍى يػيوىًفقيوي كىىىذى ٍعًصيىًة فػىقىٍد خىذى نىوي كىبػىٍْبى اٍلمى  َربل اّللَُّ  يَػْنُصرُْكمْ  ِإفْ ﴿كىمىٌب خىل ى بػىيػٍ

  .ُِْالتوحيد ص (َُٔآؿ عمراف/ ﴾بَػْعِدهِ  ِمنْ  يَػْنُصرُُكمْ  الَِّذي َذا َرَمنْ  ْلُممْ َ٘مْذُ  َوِإفْ  َلُممْ  َغاِلبَ 
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إرادة اإلصبلح كا٥بداية ُب األنبياء ليست ٦بٌرد  اْسَتَطْعُت( َما اإِلْصبلحَ  ِإالَّ  ُأرِيدُ  )ِإفْ : رائدة 
لعصمة عن شعار أك صفة طارئة أتٌب كتذىب ، بل ىي درجة رفيعة تصل من مقومات كصفات ا

ا٣بطأ أك ا٣بصائص العلمية ا٤بستقيمة ا٤بميزة القريبة من العصمة ، كبعض الٌناس أك أدعياء الٌدين 
ككٌعاظ السبلطْب ينعتوف أنفسهم ِبإلصبلح دكف اف ينظركا إٔب معناه العميق كالدقيق، كإهٌنم 

ٍاؿى سم الٌدين فتكره الٌناس الدين! ك )مىٍن زىاٍنػيويٍا ا٢بٍىق  ِبً يسيئوف ِب ٍاًؿ ظىلىميويهي ، كىمىٍن زىاٍنػيويٍا الٌرًجى لٌرًجى
ا ُب  دىخىلى  : )مىنٍ  عن اإلماـ الصادؽ )ع(ًِب٢بٍىقًٌ أىٍنصىفيويهي( ،  ينً  ىىذى  الرًٌجىاؿي  ًمٍنوي  أىٍخرىجىوي  ًِبلرًٌجىاؿً  الدًٌ

ا ( أىفٍ  قػىٍبلى  ا١ٍبًبىاؿي  زىالىتً  يحة(كىالسُّن ًة )الصح ًِبٍلًكتىابً  ًفيوً  دىخىلى  كىمىنٍ  ًفيًو ، أىٍدخىليوهي  كىمى  يػىزيكؿى
 )أفضل الٌسعادة استقامة الٌدين( ٓت غرر المم: .َُٓ/ِالبحار
 ٢ٌٍُُ هٌَُّْ ًََٓد َٜدُِكٍ هٌََّْ ؤًَْ ىٌُيٍ هٌََّْ ؤًَْ ٌُٗقٍ هٌََّْ ؤََٜدذَ َٓد ِٓؽَُْ ُِّْٝسٌَُْْ ؤَْٕ ِ٘وَدهِِ َّفَُِْٓنٌَُّْْ ٙ هٌَِّْ ًََّد﴿ٜٓ - ٜٛ

 ﴾ًَيًُيٌ ََلٌِْْ ََزِِّ بَِّٕ بَُِْْوِ ظٌُزٌُخ ؼَُّْ ََزٌَُّْْ ، ًَخْٔعَـْلًُُِخ زِسَؼًٍِْ ِٓنٌُْْْ
: ال ٰبملٌنكم معاداتكم ٕب ، أم اي قـو إحذركا أف يكسبكم خبلُب معكم  ِشَقاِقي( َٖمْرَِمنَُّممْ  )ال

 َما ِمْث ُ  ُيِصيَبُممْ  )َأفْ تستحقوف  كتساب ا١بـر كإتياف ا٤بنكرات عندئذو ا ُب العقيدة كمعاداٌب ُب 
ال ٰبملنكم معاداٌب على أف تلٌجوا ُب التكذيب  َصاِلٍح( قَػْوـَ  َأوْ  ُىودٍ  قَػْوـَ  َأوْ  نُوحٍ  قَػْوـَ  َأَصابَ 

كا٤بخالفة كترؾ اإلٲباف فيصيبكم ما أصاب الكفار قبلكم كأخسر الناس من كاف عربة للناس ، 
ة للباقْب ، كمن ٓب يكن من نفسو كاعظ ٓب تنفعو ا٤بواعظ كٓب كالذم ال يتعظ ِب٤باضْب كاف عرب 

 َيَ  رَاْعَتِبُوا﴿ُب ا٤بكاف كالزماف أال تعتربكف  بَِبِعيٍد( ِمْنُممْ  ُلوطٍ  قَػْوـُ  )َوَمايكن لو من هللا حافظ 
كا هللا الذم رِبكم ستغفر ا ِإلَْيِو( ُتوبُوا ّتَّ  رَبَُّممْ  )َواْستَػْغِفُروا -ٜٓ .ِا٢بشر/ ﴾األَْبَصارِ  ُأوِل 

كصاحب الفضل عليكم منذ نشأتكم أطلبوا منو الصفح عٌما مضى من كل اآلاثـ كا٣بطااي 
الظاىرة كالباطنة كأنو سبحانو يقبل التوبة النصوحة ٩بن عاىد كإستقاـ كصٌمم على طاعة ربٌو فيما 

ستغفر اكثّب الود كابة ٤بن   )َوُدوٌد(ة عظيم الرٞب )رَِحيٌم(إف ريب تعأب  َوُدوٌد( رَِحيمٌ  َرّبِّ  )ِإفَّ أيٌب 
صيغة مبالغة ُب ابوب بذاتو كاب لغّبه )الَوُدود( : رائدة .كاتب ِبإلنعاـ عليهم كالٌنصح ٥بم

 .: ىو ا٢بٌب العملي الذم تظهر آاثره كعبلماتو على من أحبوالود كالٌرحيم بو ، 
 ﴾ زِؼٍَِّّّ ػََِْْنَد ؤَْٗطَ ًََٓد ََُُـَْٔنَدىَ ََى٥ُْيَ ًٌََُْٙ ٠َؼِْلدً كِْنَد َُنََُخىَ ًَبَِّٗد ظَوٌٍُُ َِّٓٔد ًَؽِريخً َٗلْوَوُ َٓد ُ٘ؼَْْرُ َّد هَدٌُُخ﴿ - ٜٔ

قالوا لنبيهم شعيب الورع ا٣بلوؽ الصبور البليغ خطيب األنبياء كمن أشراؼ قومو على كجو 
جعلوا كبلمو البليغ ا٤بملوء ِب٢بكم كا٤بواعظ  ما نفهم كثّبان ٩با ٙبدثنا بو ، نَػْفَقُو( )َماستهانة اال

 َضِعيفاً( ِريَنا لَنَػَراؾَ  )َوِإاَّ كأنواع ا٤بعارؼ من قبيل ا٥بذايف الذم ال ييفهم معناه كال يدرؾ فحواه ! 
مستضعفان نبطش ب  ساعة نشاء فبل قوة ل  كال عز فيما بيننا، فا٢بق عند البلهاء ٦برد 

 َرْىُطكَ  َلَرَْجَْناَؾ( رَْىُطكَ  )َوَلْوالال كزف عندىم للعلم كالعلماء عضبلت مفتولة كسواعد ضاربة ك 
: عشّبت  ، كلوال ٝباعت  كأقارب  كأنصارؾ الذين يتفقوف معنا ُب الرأم لقتلناؾ رٝبان أم رميان 
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ِب٢بجارة كىكذا حدث مع سٌيد ا٤برسلْب )ص( فلوال عٌمو أبو طالب سيد البطحاء لرٝبو جبابرة 
ٍاع ةن )أم ٩بتنعة( النيب )ص( عنالشرؾ ،  ٍاًمٍي  : )مىٍا زىاٍلىٍت قػيرىٍيشي كى ى حىٌب  مىٍاتى أىبػيوي طىاًٍلبو حى عىِبًٌ
َنا َأْنتَ  )َوَما ِٖٗالتفسّب ا٤ببْب ص الر سيويًؿ( لست عندان ٗبكـر كال٧بَـب حٌب ٭بتنع من  ِبَعزِيٍز( َعَليػْ

بْب أدب النبوة الرفيق ، كمنطق السفهاء الغليظ ! رٝب  كإ٭ٌبا ٲبنعنا ذل  معزٌة عشّبت  ، كشتاف 
كىذا ىو منطق القراصنة األشقياء الذين يقٌدموف قٌوة  .ككل ينفق ٩با عنده كاإلانء ينضح ٗبا فيو

العضبلت على قٌوة العقل ، كيفضلوف اإلرىاب على ا٢بوار ، ُب كٌل زماف كمكاف ، كٯباهبوف بو 
 رغ ال ٰبتوم على مدلوؿ!قوؿ ا٢بق كيقولوف إٌف ا٢بق كبلـ فا

 ﴾ُٓم٣ٌِْ ظَؼٌََُِْٕٔ زَِٔد ََزِِّ بَِّٕ ظِيُِّّْدً ًَََخءًَُْْ ًَخظَّىٍَْظٌُُٔهُ خَُِّوِ ِْٖٓ ػٌََُِْْْْ ؤَػَُّّ ؤَََى٥ِِْ هٌَِّْ َّد هَدٍَ﴿ - ٕٜ
ىذا توبيخ ٥بم أم أتَبكو٘ب ألجل قومي كال تَبكو٘ب ألجل ريب عز كجل ، فهل عشّبٌب أعز 

كجعلتم هللا  ِظْهِرَّيً( َورَاءَُكمْ  )َواَّتََّْذَُتُوهُ من هللا كأكـر ؟ كهللا ىو الذم أرسلِب لدعوتكم عندكم 
خلف ظهوركم ال تعظمونو كال هتتموف بو كتغفلوف عنو فبل تظٌنوا أٌف هللا غافل عنكم )فىبلى تػىٍغفىليويٍا 

ٍاًد ا٢بًٍسٌ  فإهناٍفلىةي اٍلغى )احذركا ٓت غرر المم: فػىلىٍيسى ٗبىٍغفيويؿو عىٍنكيٍم(  كىكذا يصنع ا١بهل أبىلو ( فىسى
ٍاهي   اّللََّ  َنُسوا َكالَِّذينَ  َتُمونُوا َوال﴿ًمٍن رىٍٞبىًتًو  (عندما ٯبعلوف هللا نسيان منسيان ك )مىٍن نىًسيى هللاى نىسى

٧بيط علمان  ُمُِيٌط( تَػْعَمُلوفَ  مبَا َرّبِّ  )ِإفَّ ،  ُٗا٢بشر/ ﴾اْلَفاِسُقوفَ  ُىمْ  ُأْولَِئكَ  أَنْػُفَسُهمْ  رَأَْنَساُىمْ 
، كاإلحاطة أقصى الٌصور ا٢بٌسية ٕغافر/ ﴾َوِعْلماً  َرْْحَةً  َشْيءٍ  ُك َّ  َوِسْعتَ  رَبػََّنا﴿أبعمالكم كلها، 

 .للعلم ِبلشيء كالقدرة عليو
 َٓؼٌَُْْ بِِِّٗ ًَخَْظَوِسٌُخ ًَدٌِذٌ ىٌَُ ًََْٖٓ ُّىِّّْوِ ػٍََخذٌ َّإْظِْوِ َْٖٓ ظَؼٌََُِْٕٔ ٌَْٔفَ ػَدٌَِٓ بِِِّٗ ٌََٓدَٗعٌُِْْ ػَََِ خػٌَُِْٔخ هٌَِّْ ًََّد﴿ - ٖٜ

 ﴾ََهِْرٌ
ليواا ، شديد هتديد  على عامل إ٘ب كمكانة سلطة من لكم ما كإستعملوا طريقتكم : َمَمانَِتُممْ  عىلىى ٍعمى
 َلُممْ ﴿بصّبة كما أمر٘بدعوا ُب هللا على ااإلسبلـ ك  على اثبت كأان الكفر على أثبتوا ، طريقٍب
موف الذم أيتيو سوؼ تعل ُ٘مْزِيِو( َعَذابٌ  أيَْتِيوِ  َمنْ  تَػْعَلُموفَ  )َسْوؼَ ، ٔالكافركف/ ﴾ِدينِ  َوِلَ  ِديُنُممْ 

نتظركا عاقبة ا: ك رَِقيٌب(َواْرَتِقُبوا َمَعُممْ  ِإيّنِ  )َواْرَتِقُبواأان أـ أنتمَكاِذٌب( ُىوَ  )َوَمنْ عذاب يذلو كيهينو
كُب ىذا هتديد ما يوحي بثقتو ِب٤بصّب، كما يوحي ِبلفارؽ .فارقكمأم إنِب منتظر معكم ال أمرك

( )َأَرْىِطي:رائدةفَباؽ الطريق بينهما. االكبّب بْب الٌطرفْب ك  ال ينبغي مراعاة حقوؽ الٌناس َأَعز 
يش منهج كا١بماعات كاألحزاب كا٢بقوؽ الٌدكلية إذا كانت على حساب ا٢بق اإل٥بي،ال ٯبوز هتم

جتماع كُب كٌل شيء،كلكٌن أكثر الٌناس اليـو ال ٱبافوف مقاـ هللا كال هللا ُب السياسة كاال
 يتحسسوف بقربو ُب أقوا٥بم كأعما٥بم !

 يَِّدَِىِْْ كِِ كَإَْٜسَمٌُخ خَُّْْٝمَصُ ٌخظََُِٔ خٍََُِّّٖ ًَؤَوٍََضْ ِٓنَّد زَُِلَْٔصٍ َٓؼَوُ آَٓنٌُخ ًَخٍََُِّّٖ ُ٘ؼَْْسدً َٗفَّْْنَد ؤََُُْٓٗد ـَدءَ ًَََُّٔد﴿ ٜ٘ - ٜٗ

 ﴾ؼٌَُٔيُ زَؼًَِضْ ًََٔد ًَََُِّْٖٔ زُؼًْخً ؤَٙ كِْيَد َّـْنٌَْخ َُْْ ، ًَإَْٕ ـَدؼِِٔنيَ
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 ظََلُموا الَِّذينَ  )َوَأَخَذتْ ك٤با جاء أمران إبىبلكهم ٪بينا شعيب كا٤بؤمنْب معو برٞبة عظيمة منا٥بم 
شديد ، صاح هبم جربيل صيحة العذاب )داللة على القدرة( فخرجت العذاب ال الصَّْيَحُة(

موتى ىامدين مكبوبْب على كجوىهم  َجاِثَِي( ِدََيرِِىمْ  ٓت  )رََأْصَبُحواأركاحهم من أجسادىم 
 )َأال: يسكنوا ، كأف ٓب يعيشوا كيقيموا ُب دايرىم قبل ذل   يَػْغنَػْوا ِريَها( يَػْغنَػْوا َلَْ  )َكَأفْ مهانْب 

أال أبعد هللا مدين من رٞبتو إبحبلؿ نقمتو كما بعدت من قبلهم  َِثُوُد( بَِعَدتْ  َكَما ِلَمْدَينَ  ْعداً بػُ 
 .ٜبود من رٞبتو إبنزاؿ سخطو هبم

 ﴾زًٍَُِِْ٘ كُِْػٌََْٕ ؤَُُْٓ ًََٓد ػٌََْٕكُِْ ؤََُْٓ كَدظَّسَؼٌُخ ًَََِٓحِوِ كُِْػٌََْٕ بََُِ،   ُٓسِنيٍ ٥ًََُِْٔدٍٕ زِأَّدظِنَد ٌََُٓٔ ؤَََِْْٔنَد ًََُوًَْ﴿ ٜٚ - ٜٙ
ىذه القصة السابعة كآخرىا ُب ىذه السورة ، لقد أرسلنا موسى بشرائع التوراة كأحكامها 

سلطة غيبية إ٥بية كاضحة كعززانه برباىْب منطقية قاطعة منعت فرعوف من قتلو ،  ُمِبٍي( )َوُسْلطَافٍ 
إٔب فرعوف ذم  َوَمَلِئِو( ِرْرَعْوفَ  )ِإىَل ت كاضحات أم كأيدانه ٗبعجزات ِبىرات كقدرات خارقا

فأطاعوا أمر فرعوف ألنٌو شبيو الشيء  ِرْرَعْوَف( َأْمرَ  )رَاتػَّبَػُعواالسلطاف كجبلكزتو كرؤساء قومو 
ٍا تى )عن النيب )ص(: منجذبه إليو  كا٢بٍىاًٍكمي ًمٍن  ،ُْٕٗٗكنز العماؿ خرب  (عىلىٍيكيمٍ  كيوينػيويٍا يػيوىٔب  كىمى

بسديد كليس فيو  ِبَرِشيٍد( ِرْرَعْوفَ  َأْمرُ  )َوَماًجٍنًس اٍلمىٍحكيويـً ، كعصوا أمر موسى ا٤بمثل عن هللا 
 ىىلى ى  األىرىٍاًذؿي  مىلى ى  : )ًإذىاٍ  ٓت غرر المم -ٔ:  رائدة .ستبداده كعمىارشد كال ىدل كإ٭با جهل ك 

إذا تباعها )اكانت ا٢بجة حقان كجب األىفىٍاًضلي( سلطاف ا٢بجة أنفذ من سلطاف القوة ، كإذا  
( مرة ُب َُّسم موسى )ع( ُب القرآف أكثر من )ذكر ا -ٕ .(ضطهد المراـاُ ستوىل الِلئاـ ا

: )كىال ًذٍم نػىٍفًسٍي بػىيىًدًه  كقوؿ النيب )ص(أكثر من ثبلثْب سورة ألٮبٌية ىذه القٌصة ُب حياة ا٤بسلمْب 
ٍافى قػىبػٍ  ًة حىٌب  الى ٚبيًٍطؤيكيفى طىرًيٍػقىهيٍم كىالى لىتػىرٍكىنبُّ  سينىنى مىٍن كى ةى ًِبٍلًقذى لىكيٍم حىٍذكى النػ ٍعًل ًِبلنػ ٍعلى كىاٍلًقذى
: إٌف وٓت ذلك داللة ) عن صحيح الَبمذم َّٖ-ّٕٗصّا٤بيزاف ج ٚبيًٍطئيكيم سين ةى بىًِبٍ ًإٍسرىاٍئًٍيل(

أف  ًمٍن أكيلىًئ ى مىٍن  لىوٍ  بعوف عملهم حىٌب  ا٤بسلمْب أشبو األمم ببِب إسرائيل ُب الطبائع كالصفات تتٌ 
ٍافى ُبٍ أيم ًٍبى ًمثٍػلىوي ! الً  ضىبٌو  جيٍحرً  ُب  دىخىلى  تػ بػىٍعتيميوىيٍم !! كىلىٍو كىٍافى ًفٍيًهٍم مىٍن نىكىحى أيم وي عىبلىنًيىةن كى

 لذل  تكٌررت قٌصة موسى لتحذير ا٤بسلمْب من ىذا التساقط ا٣بطّب كا٤برير !
 خُُِّكًُْ زِحَْٓ خُْوَِْدَٓصِ ًٌَََّّْ َُؼْنَصً ىٍَِهِ كِِ ًَؤُظْسِؼٌُخ،  خًٌََُُْْٔيُ خٌَُِْْيُ ًَزِحَْٓ خُنَّدََ كَإًَََْيَىُْْ خُْوَِْدَٓصِ ٌََّّْ هٌََْٓوُ َّوًُُّْ﴿ ٜٜ -ٜٛ

 ﴾خَُُْْٔكٌُيُ
ـُ(   ُب الدنيا إٔب الضبلؿ  يتقٌدـ فرعوف أمامهم إٔب النار يـو القيامة كما كاف يتقدمهم)يَػْقُد

ستعمل ىنا ا: ا٤باء ِبلذات ك  اْلَمْوُرودُ : بلوغ ا٤باء ،  اْلِوْردُ  اْلَمْوُروُد( اْلِوْردُ  َوبِْئسَ  النَّارَ  )رََأْوَرَدُىمْ 
ُب الٌنار ٦بازان، فأدخلهم انر جهنم كبئس ا٤بدخل ا٤بدخوؿ فيو ىي النار ، ألف كارد ا٤باء يطفئ 

 َلْعَنًة( َىِذهِ  ٓت  )َوأُْتِبُعوانفسو ، كجاء التعبّب بلفظ ا٤باضي لتحقق الوقوع  ظمأه ككارد النار ٰبرؽ
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كأ٢بقوا فوؽ العذاب الذم عجلو هللا ٥بم لعنة ُب الدنيا ، كمصداؽ ىذا الٌلعن اآلاثـ كالسيئات 
 سىن   : )مىنٍ  عن النيب )ص(الٍب تكتب عليهم كالذم ىم سببها ما دامت الٌدنيا إٔب يـو القيامة ، 

اٍ  فعىلىٍيوً  سىيًٌئىةن  سين ةن   َويَػْلَعنُػُهمْ  اّللَُّ  يَػْلَعنُػُهمْ  ُأْولَِئكَ ﴿اٍلًقيىٍامىًة( كقولو  يػىٍوـً  ًإٔبى  هًبىاٍ  عىًملى  مىنٍ  كىًكٍزري  ًكٍزرىى
 ْئسَ )بِ ملعونوف بلعنة أخرل اْلِقَياَمِة(  )َويَػْوـَ ، إببعادىم عن رٞبة هللا كلطفو  ُٗٓالبقرة/ ﴾البلَِّعُنوفَ 
: ا٤بعطى ، كقد ٠ٌبى هللا ىذه الٌلعنات رفدان هتٌكمان هبم  اْلَمْرُرودُ : العطاء ،  اْلَمْرُروُد( الّرِْردُ  الّرِْردُ 

، بئس العوف ا٤بعاف كالعطاء ا٤بعطى ٥بم كىي اللعنة ا٤بضاعفة ُب الدارين كساءت عطاء 
نْػَيا َىِذهِ  ٓت  َوأَتْػبَػْعَناُىمْ ﴿ ، كذل  من  ِْالقصص/ ﴾اْلَمْقُبوِحيَ  ِمنْ  ُىمْ  اْلِقَياَمةِ  َويَػْوـَ  َلْعَنةً  الد 

 رَب ُممْ  َأاَ ﴿: لو ٓب ٯبد فرعوف أنصاران ٤با ٘برأ كقاؿ  رائدة .بدائع التعبّب كالٌتصوير القرآ٘ب الٌدقيق
وف ، ، كىكذا ىل  فرع ّٖالقصص/ ﴾َغُْيِي ِإَلوٍ  ِمنْ  َلُممْ  َعِلْمتُ  َما﴿،  ِْالنازعات/ ﴾اأَلْعَلى

إٌف ا٢بق )كىناؾ فراعنة ُب كٌل عصر يغوكف الناس كٯبدكف األنصار كاألتباع كيردكف موردىم، 
هنج  (ٍعًرٍؼ اٍلبىٍاًطلى تػىٍعًرٍؼ أىٍىلىوي اً كى  ،ًإٍعًرٍؼ ا٢بٍىق  تػىٍعًرٍؼ أىٍىلىوي كلكن  ناس،كالباطل ال يعرفاف ِبل

ٍاًؿ ظىلىميويهي )مىٍن زىاٍنػيويٍا  ِٖٗ/ُالسعادة ُب مستدرؾ هنج الببلغة ٍاؿى ًِب٢بٍىقًٌ  ،ا٢بٍىق  ًِبلٌرًجى كىمىٍن زىاٍنػيويٍا الٌرًجى
فا٢باكم  ،أىٍنصىفيويهي( كلن تكوف أمة فاسدة كقائدىا صاّب ، كما ال تكوف أمة صا٢بة كقائدىا فاسد

ُ  ال اّللََّ  ِإفَّ ﴿من جنس اكـو كقولو  ُوا َحَّتَّ  ِبَقْوـٍ  َما يُػَغُيِّ ٓت ، ُُالرعد/ ﴾نُفِسِهمْ َبَِ  َما يُػَغُيِّ
اٍ  الديث:  دىخىلى  : )مىنٍ عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ُْٕٗٗكنز العماؿ خربعىلىٍيكيٍم(  يػيوىٌٔبى  تىكيوينػيوياٍ  )كىمى

ا ُب  ينً  ىىذى ا الرًٌجىاؿي  ًمٍنوي  أىٍخرىجىوي  ًِبلرًٌجىاؿً  الدًٌ ن ًة كىالسُّ  ًِبٍلًكتىابً  ًفيوً  دىخىلى  كىمىنٍ  ًفيًو ، أىٍدخىليوهي  كىمى
( أىفٍ  قػىٍبلى  ا١ٍبًبىاؿي  زىالىتً  )الصحيحة( كمن دخل ُب أٌم أمرو ٔبهل تصٌرؼ ٔبهل  َُٓ/ِالبحار يػىزيكؿى

)الًوٍرٍد الدُّخيويؿي كىقىٍد ذيًكرى ُبٍ أىٍربػىعىًة  ُب اآلية : بن عباساعن  -ٕ .كخرج منو ٔبهل أك بقي فيو ٔبهل
، قاؿ : كهللا لّبدٌف جهٌنم كٌل  ُٕمرٙب/َواِرُدَىا(  ِإالَّ  ِمْنُممْ  )َوِإفْ ، ( اْلَمْوُرودُ  اْلِوْردُ  )بِْئسَ مىوىٍاًضعى 
ي ّتَّ ﴿برٌو كفاجر  العربة ُب اآلية أٌف  -ٖ .(ِٕمرٙب/ ﴾ِجِثّياً  ِريَها الظَّاِلِميَ  َوَنَذرُ  اتػََّقْوا الَِّذينَ  نُػَنجِّ

 كىقىدٍ  غىٍّبًؾى  عىٍبدى  تىكينٍ  ذؿ العبيد )الى  ُب البشر فراعنةن كثّبين يغوكف الٌناس كيطيعوهنم كيذلوف ٥بم
كالٌناس خوفهم من الٌذؿ أكقعهم ُب الٌذؿ ، كساعةي ذؿٌو ال تعادؿ  ُِْ/ٕٕالبحار حيرٌان( هللاي  خىلىقى ى 

مىنٍ  فىبل نػىٍفسيوي  عىلىٍيوً  ىانىتٍ  : )مىنٍ  ٓت غرر الممالٌدىر كٌلو ،   .شىر هي( أتى
  ﴾ًَلًٌَِْٝ هَدجٌِْ ِٓنْيَد ػََِْْيَ َٗوُُّٝوُ خُْوٍَُُ ؤَْٗسَدءِ ِْٖٓ ٌَُِيَ﴿ - ٓٓٔ

هم كتكذيبهم الرسل نقصو علي  اي ا٫برافذل  القصص من أخبار األمم الٍب أىلكناىا بكفرىم ك 
َهادمحم ك٬بربؾ عنو بطريق الوحي  عامر قد ىل  )قَاِئٌم( من ىذه األمم ما ىو  َوَحِصيٌد( قَاِئمٌ  )ِمنػْ

خراب قد  )َحِصيٌد(تزاؿ آاثره تشهد ٗبا بلغ أىلو من القوة كالعمراف ، كمنها  أىلو كبقي بنيانو ال
 .ْٓا٢بج/ ﴾َمِشيدٍ  َوَقْصرٍ  ُمَعطََّلةٍ  َوبِْئرٍ ﴿إندثر أبىلو فلم يبق لو أثر كالزرع اصود كقولو 

 ََزِّيَ ؤَُُْٓ ـَدءَ ََُّٔد َِْ٘ءٍ ِْٖٓ خَُِّوِ يًُِٕ ِْٖٓ ًَّْػٌَُٕ خَُّعِِ عُيُْْآُِيَ ػَنْيُْْ ؤَؿْنَطْ كََٔد ؤَٗلَُٕيُْْ ظٌََُِٔخ ًٌََُِْٖ ظََِْٔنَدىُْْ ًََٓد﴿ -ٔٓٔ
 ﴾ظَعْسِْرٍ ؿََُْْ َِخيًُىُْْ ًََٓد
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كما ظلمناىم إبىبلكهم بغّب ذنب كلكن ظلموا أنفسهم أبنفسهم كٓب يظلمهم أحد ، ظلموىا 
تىًفٍع  وٓت غرر الممستحقوا عذاب هللا كنقمتو ، اِبلكفر كا٤بعاصي ف : )مىٍن ٓبٍى يػيهىذًٌٍب نػىٍفسىوي ٓبٍى يػىنػٍ

ُهمْ  َأْغَنتْ  )َرَماًِبٍلعىٍقًل(  ما نفعتهم آ٥بتهم الٍب  َشْيٍء( ِمنْ  اّللَِّ  ُدوفِ  ِمنْ  َيْدُعوفَ  الَِِّت  آِْلَتُػُهمْ  َعنػْ
جاء قضاء  حْب رَبَِّك( َأْمرُ  َجاءَ  )َلمَّاعبدكىا من دكف هللا كال دفعت عنهم شيئان من عذاب هللا 

رَ  زَاُدوُىمْ  )َوَماهللا بعذاهبم  رَ كما زادهتم تل  اآل٥بة  تَػْتِبيٍب( َغيػْ غّب ٚبسّب كتدمّب ،  تَػْتِبيٍب( )َغيػْ
أقول ببنائو الٌلفظي كجرسو )تَػْتِبيب( ، أم خسرت كلفظ  ُا٤بسد/ ﴾ َْلَبٍ  َأّب  َيَدا تَػبَّتْ  ﴿كمنو 

 ستهتاران كتكذيبان فزادىم هللا نكاالن كتدمّبان !افزادكا  ْم(زَاُدوىُ  )َوَماا٤بؤثر ا٤بشٌدد من التخسّب 
  ﴾ًًٌَِّ٘ ؤٌَُِْْ ؤَوٍَْهُ بَِّٕ ظَدَُِٔصٌ ًَىَِِ خُْوٍَُُ ؤَوٍََ بٌَِخ ََزِّيَ ؤَوٍُْ ًًٍَََُِيَ﴿ - ٕٓٔ

مثل ذل  األخذ العنيف كاإلىبلؾ الذم أخذ هللا بو أىل القرل الظا٤بْب ا٤بفسدين ا٤بكذبْب ، 
: )ًإف  هللاى لىييٍمًلي لًٍلظ ٍآبًً )ٲبهلو( حىٌب  ًإذىاٍ  عن النيب )ص(هللا تعأب بعذابو الفجرة الظلمة ، أيخذ 

هي ٓبٍى يػيٍفًلٍتوي ٍب قرأ اآلية( بُوا َوالَِّذينَ ﴿كقولو   ُُٗصٔ-٦ٓبمع البياف ج أىخىذى  َسَنْسَتْدرُِجُهمْ  ِِبََيتَِنا َكذَّ
نتهاء  اإف عذابو موجع شديد بعد  َشِديٌد( أَلِيمٌ  َأْخَذهُ  )ِإفَّ ، ُِٖاألعراؼ/ ﴾يَػْعَلُموفَ  ال َحْيثُ  ِمنْ 

يكشف هللا هبذه القصص عن سنة متحركة كقانوف فاعل مؤثر ُب   رائدة : .كٌل كسائل ا٥بداية
كٌل زماف كمكاف كليس ىذا ا٢بكم ٨بصوص ِبألمم السابقة ، فليعترب الظا٤بوف كال يغَبكا ِبلدين 

وف إليو دكف أف يعلموا أهنم على يقْب من سبلمة إعتقاداهتم فرٗبا كاف ذل  إمهاؿ الذم ينتسب
 ِْاألنفاؿ/ ﴾بَػيَِّنةٍ  َعنْ  َحيَّ  َمنْ  َوَٗمَْيا بَػيَِّنةٍ  َعنْ  َىَلكَ  َمنْ  لِيَػْهِلكَ ﴿ستدراج ٥بم دكف أف يشعركا اك 
 تػىٍرؾً  ُب  كىال ىيدنل ، حىًسبػىهىا ضىبللىةو  تػىعىمُّدً  ُب  مىٍن يػىٍعًذريهي  ىىلى ى  ٥ًبىاًل و  : )لىٍيسى  عن اإلماـ علي )ع(، 
 َّٓ/ٓالبحار ضىبللىةن(! حىًسبىوي  حىقوٌ 

 ﴾ؼًًُْيٍَٓ َٕـٍََ بَِّٙ ُٗاَوُُِّهُ ًََٓد،  َْٓٙيٌُيٌ ٌٌَّّْ ًٌََُِيَ خُنَّدُْ َُوُ َٓفٌُْٔعٌ ٌٌَّّْ ٌَُِيَ خٓوَُِشِ ػٍََخذَ وَدفَ َُِْٖٔ َّٓصً ٌَُِيَ كِِ بَِّٕ﴿ٗٓٔ -ٖٓٔ
 فتنفتح ، كا٢بساب اآلخر كاليـو هللا خاؼ ٤بن كعربة لعظة )آليًَة( القرآنية القصص ىذه ُب إفٌ 

 َلوُ  َُمُْموعٌ  يَػْوـٌ  )َذِلكَ  ا٤برئيات كراء ما فتؤمن كالقلوب البصائر ٘بلو الٍب الٌتقول هبذه بصائرىم
 على كا٢بساب للجزاء كٌلهم ا٣ببلئق ٯبتمع مؤكدة اثبتة حقيقة ا٢باسم القائم اليـو ذل  النَّاُس(
 كاألبرار كاآلخركف األكلوف يشهده إليو ا١بميع يساؽ َمْشُهوٌد( يَػْوـٌ  )َوَذِلكَ  منهم إرادة غّب

ُرهُ  )َوَما كاإلنس كا١بنُّ  ا٤ببلئكة من كاألرض السماء كأىل كالفجار  لوقتو  َمْعُدوٍد( أَلَج ٍ  ِإالَّ  نُػَؤخِّ
 معْب لزمن إالٌ  العا٤بْب لرب الناس يقـو الذم اليـو ذل  نؤخر كما أم ، هللا عند مقٌدر معلـو
 شيء لكل كىكذا ، ٖالرعد/ ﴾مبِْقَدارٍ  ِعْنَدهُ  َشْيءٍ  وَُك   ﴿ يتأخر كال يتقٌدـ ال هللا قضاء بو سبق
 ِلُم ِّ ﴿ كقولو ألجلو إالٌ  أيٌب فبل خلقو قبل حتمان  كحدده هللا أحصاه ، إليو ينتهي كأجل مدة
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 إاٌل هللا يعلمو ال أيضان  مكتـو كىو يتأخر كال ال يتقٌدـ اتـو كاألجل ، ّٖالرعد/ ﴾ِكَتابٌ   ٍ َأجَ 
َناهُ  َشْيءٍ  وَُك َّ ﴿ كقولو   ِٗالنبأ/ ﴾ِكَتاابً  َأْحَصيػْ
 َِكِريٌ كِْيَد َُيُْْ خُنَّدَِ كَلِِ َ٘وٌُخ َّٖخٍَُِّ كَإََّٓد،  ًََٔؼًٌِْ َ٘وٌِِّ كَِٔنْيُْْ زِةٌِِْٗوِ بَِّٙ َٗلٌْٓ ظٌَََُِّْ ٙ َّإْضِ ٌََّّْ﴿ٚٓٔ - ٘ٓٔ

 ﴾ًُُُِّّ َُِٔد كَؼَّدٌٍ ََزَّيَ بَِّٕ ََزُّيَ َ٘دءَ َٓد بَِّٙ ًَخََُْٕٞ خٌَََُّٕٔخضُ يَخَٓطْ َٓد كِْيَد ، وَدًَُِِّٖ ًََ٘يِْنٌ
تكلم أحد إالٌ يـو أيت ذل  اليـو الرىيب كالوعد الثابت كالبد  أف أيٌب ألنو حقيقة اثبتة ، ال ي

 َكانُوا مبَا َأْرُجُلُهمْ  َوَتْشَهدُ  أَْيِديِهمْ  َوُتَملُِّمَنا َأرْػَواِىِهمْ  َعَلى َٓمِْتمُ  اْليَػْوـَ ﴿ إبذف هللا تعأب كقولو
ُهمْ ،  ّٓا٤برسبلت/ ﴾يَنِطُقوفَ  ال يَػْوـُ  َىَذا﴿،  ٓٔيس/ ﴾َيْمِسُبوفَ  كقولو   َوَسِعيٌد( َشِقيٌّ  )َرِمنػْ

، شقاكة اإلنساف كخذالنو غدان أك فوزه كسعادتو  ٕالشورل/ ﴾السَِّعُيِ  ٓت  َوَررِيقٌ  جْلَنَّةِ ا ٓت  َررِيقٌ ﴿
 ُك    لُِتْجَزى﴿إ٭با تكوف بعملو ُب الدنيا ككما يزرع ٰبصد ، ال بقضاء هللا كبسببو كقدره كقولو 

: قسوة  أشياءعبلمة الشقاوة )من الشقاء( َخسة :  قي ،  ِِا١باثية/ ﴾َكَسَبتْ  مبَا نَػْفسٍ 
:  وعبلمة السعادة َخسة أشياءالقلب كٝبود العْب كالرغبة ُب الدنيا كطوؿ األمل كقلة ا٢بياء ، 

لْب القلب ككعي األشياء كالزىد ُب الدنيا كقصر األمل ككثرة ا٢بياء فالسعداء درجات كاألشقياء 
ألشقياء الذين سلكوا طريق افأما  َوَشِهيٌق( ُيٌ زَرِ  ِريَها َْلُمْ  النَّارِ  َرِفي َشُقوا الَِّذينَ  )رََأمَّادركات 

ىم كطريق ا٥بول كالشيطاف كتركهم طريق ا٥بدل كالرٞبن فإهنم ُب انر جهنم ختيار الشقاء كالعناء ِب
تنفس ا٤بكركب من شدة ا٥بم كالغم ا٤بسموع صوتو كإخراج الٌنفس إٔب  )زَِرٌُي(٥بم من شدة كرهبم 

النشيج ُب البكاء إذا إشتد تردده ُب الصدر بسحب ا٥بواء  ِهيٌق()َوشَ خارج الرئة مع شٌدة الضيق 
رتفع بو الصوت كىو كناية عن أحزاف كآالـ كحسرات أىل النار اإٔب داخل الرٌئة مع شٌدة األنْب ك 

خالدين ُب جهنم أبدان دائمان مدة دكاـ السموات  َواأَلْرُض( السََّمَواتُ  َداَمتْ  َما ِريَها )َخاِلِدينَ 
 تُػَبدَّؿُ  يَػْوـَ ﴿الٍب تقلهم ُب عآب اآلخرة ا٤ببٌدلة الباقية الٍب ال تفُب كقولو  ظلهم كاألرضالٍب ت
رَ  اأَلْرضُ   رَب َك( َشاءَ  َما )ِإالَّ ،  ْٖإبراىيم/ ﴾اْلَقهَّارِ  اْلَواِحدِ  ّلِلَِّ  َوبَػَرُزوا َوالسََّمَواتُ  اأَلْرضِ  َغيػْ

كىم العصاة من ا٤بؤمنْب كإدخا٥بم ا١بٌنة ِبلشفاعة فتجرم ستثناء من مفهـو ا٣بلود الدائم ُب الٌنار ا
 السََّمَواتِ  ٓت  َمنْ  َيْسأَلُوُ ﴿عليهم أحكاـ التبديل كالتحويل الذم ىو سنة هللا ُب خلقو كقولو 

ـ   َوِعْنَدهُ  َويُػْثِبتُ  َيَشاءُ  َما اّللَُّ  َٙمُْحوا﴿،  ِٗالرٞبن/ ﴾َشْأفٍ  ٓت  ُىوَ  يَػْوـٍ  ُك َّ  َواأَلْرضِ   ﴾اْلِمَتابِ  ُأ
 رَبَّكَ  )ِإفَّ ،  ُٖٖاألعراؼ/ ﴾اّللَُّ  َشاءَ  َما ِإالَّ  َضّراً  َوال نَػْفعاً  لِنَػْفِسي َأْمِلكُ  ال ُق ْ ﴿،  ّٗالرعد/
ما شاء هللا كاف كما ٓب يشأ ٓب يكن ، كمشيئتو تعأب إ٭با تتعلق ٗبا سبقو بو علمو  يُرِيُد( ِلَما رَػعَّاؿٌ 
ُب ساحة اشر عٌدة نَػْفٌس(  َتَملَّمُ  )ال: رائدة  .ُْالرعد/ ﴾ِلُْمِموِ  بَ ُمَعقِّ  ال﴿قتضتو حكمتو اك 

ل مي نػىٍفسه ًإال  إبًًٍذنًوً موقف آخر مشاىد فتارة يؤذف ٥با ِبلكبلـ كالدفاع كُب   .ال تىكى
 ﴾َٓفًٌٍٍُْ ؿََُْْ ػ٥ََدءً ََزُّيَ َ٘دءَ َٓد بَِّٙ ًَخََُْٕٞ ضُخٌَََُّٕٔخ يَخَٓطْ َٓد كِْيَد وَدًَُِِّٖ خُْفَنَّصِ كَلِِ ُٔؼًًُِخ خٍََُِّّٖ ًَؤََّٓد﴿ - ٛٓٔ
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أما األبرار السعداء فإهنم مستقركف ُب ا١بنة ال ٱبرجوف منها أبدان دائمان مدة دكاـ السماكات الٍب 
ٔب علق ا٣بلود ُب ا١بٌنة ٗبشيئة هللا تعأب إشارة إ رَب َك( َشاءَ  َما )ِإالَّ تظلهم كاألرض الٍب تقلهم 

 ﴾ اّللَُّ  َيَشاءَ  َأفْ  ِإالَّ  َتَشاُءوفَ  َوَما ﴿قدرتو كعظمتو ما ٓب يصطدـ ٗبشيئتو سبحانو شيء 
رَ  )َعطَاءً ،  َّاإلنساف/ عن النيب  .عطاء غّب مقطوع عنهم بل ىو نعيم دائم ال هناية لو َُمُْذوٍذ( َغيػْ
ان : )يػيقىٍاؿي ألىٍىًل ا١بٍىن ًة ًإف  لىكيٍم أىٍف تىًعٍيشيوي  )ص( ان ، كىًإف  لىكيٍم أىٍف تىشيبػُّويٍا فىبلى تػىٍهرىميويٍا أىبىدى ٍا فىبلى ٛبىيويتػيويٍا أىبىدى

ان  ان ، كىًإف  لىكيٍم أىٍف تػىنػىع ميويٍا فىبلى تػىٍبأىسيويٍا أىبىدى ( ، كىال ًذٍم يػىٍعًرؼي  ، كىًإف  لىكيٍم أىٍف تىًصحُّويٍا فىبلى تىٍسقىميويٍا أىبىدى
تى  أي  ،ًهيٍ كىٍيفى يػىنػٍ ٍرءي  ،يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى نىفسىوي ، كىو ا٤بسؤكؿ عن بناء مستقبلو  يىضىعي  حىٍيثي  كىاٍلمى

 .كاألخركم الٌدائم ،الٌدنيوم ا٤بؤقت
 ﴾َٓنوٌٍُٚ ؿََُْْ َِْٗٝسَيُْْ ٌََُُٔكٌُّىُْْ ًَبَِّٗد هَسَُْ ِْٖٓ آزَدئُىُْْ َّؼْسًُُ ًََٔد بَِّٙ َّؼْسًًَُُٕ َٓد ىَاُٙءِ َّؼْسًُُ َِّٓٔد َُِّْٓصٍ ظَيُ كِِ كَٚ﴿ - ٜٓٔ
 مبعىنُب ش  من عبادة ىؤالء ا٤بشركْب ُب أهنا ظلمات جهالة كحّبة ضبللة ،  ِمْريٍَة( )ٓت ال تكن 

 َيَْ  مْسَِعيْ اِ وَ  َأْعِِنْ  ِإَيّْؾِ )ال تش  ُب فساد دينهم ا٣بطاب للٌنيب )ص( كا٤بقصود األٌمة على قاعدة 
ٍارىة ايىٍ  ٠ٍبىًعيٍ اً كى  أىٍعًِبٍ  اٌيٍؾً الصادؽ )ع( )نزؿ القرآف إبً  ( عن اإلماـَجْارَة ٓت غرر ، ِّٖ/ِٗالبحار (جى
 ِإالَّ  يَػْعُبُدوفَ  )َماكىيػيٍقًلقي النػ ٍفسى  ،كىيػيٍفًسدي الدًٌٍينى  (كىٰبيًٍبطي اإًلٲٍبىٍافى  ،)الش    ييٍطًفئي نػيويرى اٍلقىٍلبً  المم:
تباع ىم متبعوف آلِبئهم تقليدان من غّب دليل كال برىاف ، إنو اال قَػْبُ ( ِمنْ  آاَبُؤُىمْ  يَػْعُبدُ  َكَما

نتقاـ األعمى كالسّب مع العقل ا١بمعي الضاؿ ، كىذه تسلية للرسوؿ )ص( ككعد ضمِب لو ِبال
رَ  َنِصيبَػُهمْ  َلُمَور وُىمْ  )َوِإاَّ منهم  كإٌف هللا سبحانو سيعطيهم جزاءىم من العذاب   َمنُقوٍص( َغيػْ

ستحقاقهم لو ، فإف العقوبة على قدر ا١بناية كالذنب ، كأيضان كإاٌن اكامبلن غّب منقوص عن 
٤بعطوىم نصيبهم من جزاء أعما٥بم ُب الدنيا كافيان اتمان ال ينقص منو شيء كما كفينا آِبءىم ، 

عليها ُب فأعماؿ ا٣بّب يوفوف جزاءىم عليها بسعة الرزؽ ككشف الضر جزاءن اتمان كافيان كال ٯبزكف 
 ﴾ِإلَْيكَ  أَنْػَزْلَنا ِمَّا َشكٍّ  ٓت  ُكْنتَ  رَِإفْ ﴿ ْٗراجع يونس/ ِمْريٍَة( ٓت  َتكُ  )َربل: رائدة  .اآلخرة
 ﴾ُُِّٓرٍ ِٓنْوُ َ٘ي  َُلِِ ًَبَِّٗيُْْ زَْْنَيُْْ َُو١َُِِ ََزِّيَ ِْٖٓ َٔسَوَطْ ًََِِٔصٌ ًٌََُْٙ كِْوِ كَدوْعُِِقَ خٌُِْعَدذَ ٌََُٓٔ آظَْْنَد ًََُوًَْ﴿ - ٓٔٔ

ختلف ُب اال ٰبزن  اي دمحم تكذيب ىؤالء ل  ، فلقد آتينا موسى التوراة كما آتيناؾ القرآف ف
 اْختَػَلفَ  َوَما﴿ذل  الكتاب ، فكٌذب بو بعضهم كصٌدؽ بو بعضهم كما فعل قوم  كقولو 

نَػُهمْ  بَػْغياً  مُ اْلِعلْ  َجاَءُىمْ  َما بَػْعدِ  ِمنْ  ِإالَّ  اْلِمَتابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ   َكِلَمةٌ  )َوَلْوال،  ُٗآؿ عمراف/ ﴾بَػيػْ
نَػُهْم( َلُقِضيَ  رَبِّكَ  ِمنْ  َسبَػَقتْ  كلوال حكم هللا السابق بتأخّب ا٢بساب كا١بزاء إٔب يـو القيامة  بَػيػْ

كإٌف كٌفار قوم  لفي ش  من  ُمرِيٍب( ِمْنوُ  َشكٍّ  َلِفي )َوِإنػَُّهمْ لقضي بينهم حساهبم ُب الدنيا 
ا القرآف مريب ، كالرٌيبة أقول من الٌش  ، ٥بم إذ اليدركف أحق ىو أـ ِبطل ؟ كال ًذٍم الى ىذ
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اٍيىةي تىضيرُّهي الض بللىةي ، ككذل  اليهود لفي ش ٌو  يػىنػٍفىعيوي اٍلقيٍرآفي يػىتػىلىٍقفيوي الش ٍيطىٍافي ، كال ًذٍم ال تػىنػٍفىعيوي ا٥بًٍدى
 .تعٌرضت للتحريف ، كنظّبىا اإل٪بيل من التوراة ا٢باضرة لعلمهم بكثرة ما

 ﴾وَسِريٌ َّؼٌََُِْٕٔ زَِٔد بَِّٗوُ ؤَػَْٔدَُيُْْ ََزُّيَ ٌََُُْكَِّْنَّيُْْ ََُّٔد ًًُّٚ ًَبَِّٕ﴿ - ٔٔٔ
 مبَا )ِإنَّوُ كإف كبل من ا٤بؤمنْب كغّبىم من ا١باحدين سيوفيهم رب  حتمان جزاء أعما٥بم ُب اآلخرة 

 عليم أبعما٥بم ٝبيعان من ا٣بّب أك الشٌر ك٧بصيها عليهم كسيجازيهم عليها َخِبٌُي( يَػْعَمُلوفَ 
 ﴾زَِٝريٌ ظَؼٌََُِْٕٔ زَِٔد بَِّٗوُ ظ٥َْـٌَْخ ًَٙ َٓؼَيَ ظَدذَ ًََْٖٓ ؤُُِْٓضَ ًََٔد كَدْٔعَوِْْ﴿ - ٕٔٔ

ٲباف كاألخبلؽ : كلمة جامعة مانعة ، جامعة لكل ما يتعلق ِبلعلم كالعمل كاإل االستقامة
السبلمة كحفظ الكرامة ببل  االستقامة، كمانعة من ا١بهل كالكسل كسوء ا٣بلق ، فإف ُب لفاضلةا

ستقامة اإلنساف صبلحو كفبلحو ُب نفسو كفكره كسلوكو ٕبيث ال يتطرؽ اف .أية ندامة كال مبلمة
ُب الدين كداـك عليها ُب ٝبيع ا٢باالت ُب  االستقامةإليو فساد أك نقص ، فكن اثبتان على 

األقواؿ كاألفعاؿ ُب السٌر كالعبلنية ُب الضعف كالقٌوة ُب الصٌحة كا٤برض ُب الشدة كالرخاء على 
،  ٔٓىود/ ﴾ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  َعَلى َرّبِّ  ِإفَّ ﴿ الستقامةالسواء ، موفيان ٢بق الدين كفق ما أمرت ِب

لبلئق بو ، كقلت : إف ىذا الشيء مستقيم فمعناه أنو معتدؿ متوازف قد كضع ا٤بوضع ا
من اإلنساف ُب القوؿ كالعمل ىي السلوؾ الرضي من هللا كالناس ألنو موافق للفطرة   االستقامةو 

 حَتَْزنُوا َوال ََّتَاُروا َأالَّ  اْلَمبلِئَمةُ  َعَلْيِهمْ  تَػتَػنَػزَّؿُ  اْستَػَقاُموا ّتَّ  اّللَُّ  رَبػ َنا قَاُلوا الَِّذينَ  ِإفَّ ﴿كقولو 
عتداؿ إف كىي اال (االستقامة)، يتلخص اإلسبلـ بكلمة كاحدة  َّفصلت/ ﴾ةِ اِبجْلَنَّ  َوأَْبِشُروا

 َتْطَغْوا( َوال َمَعكَ  اَتبَ  )َوَمنْ تتبع كال تبتدع ، فإذا ٓب تٌتبع تبتدع من حيث تعلم أك ال تعلم، 
 كآمن مع  من ا٤بؤمنْب ٫براؼستقم اي دمحم كما أمرؾ هللا كمن اتب من الشرؾ كاالااملعىن العاـ 

 االستقامةفتتجاكزكا حدكد هللا ِبلزايدة أك الٌنقصاف ُب الٌدين فتخرجوا عن حٌد  َتْطَغْوا( )َوال
رتكاب ااـر كالغلو ُب الدين ، فإف ا٣بركج عن أصوؿ الٌدين ا٢بنيف كقواعد الشرع الصحيح ِب

 .عن صراط هللا ا٤بستقيم ا٫براؼكأف تيدخل ُب الدين ما ليس فيو ، فإنٌو زيغ ك 
جتناب اتباع النصوص من القرآف كالسنة الصحيحة ، ك اإٔب كجوب التعلم ُب   ذلك إشارةوٓت

ميٍسًلمو كىميٍسًلمىةو(  كيلًٌ  عىلىى فىرًيضىةه  اٍلًعٍلمً طلبي : ) عن النيب )ص(الرأم ا٤ببتدع كالتقليد األعمى 
بن اعن مالكم كٯبازيكم عليها ، إنو تعأب مطٌلع على أع َبِصٌُي( تَػْعَمُلوفَ  مبَا )ِإنَّوُ ، ُٕٕ/ُالبحار
ًذًه اآليىًة(  : عباس اٍنىٍت أىشدُّ كىالى أىشىقُّ ًمٍن ىى ، ُٕصُٖالرازم)مىٍا نػىزىؿى عىلىى رىسيويًؿ هللًا )ص( آيىةه كى

يػ بػىٍتًِبٍ ىيويده كاٍلوىاًٍقعىةي( وعن النيب )ص( ألنو أراد ىذه اآلية من سورة ىود ،  ُٗٗ/٦ٓبمع البياف : )شى
كىي ٕباجة إٔب يقظة دائمة كتدبر مستمر كتزكية الٌنفس بشكلو دائم ،  الستقامةتو أمرت ِبألف أم
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نفعاالت البشرية كالتوترات العصبية ، كلتكن ُب شغل دائم مبِب على العلم كاإلٲباف معان كضبط اال
ٓت ،  ِِٖالبقرة/ ﴾ّللَُّ ا َويُػَعلُِّمُممْ  اّللََّ  َواتػَُّقوا﴿ُب كٌل قوؿ كعمل كُب كٌل حركة من حركات ا٢بياة 

 : )ٜبىىرىةي اٍلًعٍلًم ًإٍخبلصي اٍلعىمىٍل(غرر المم
 ﴾ظُنًََُُٕٝ ٙ ؼَُّْ ؤًََُِْْدءَ ِْٖٓ خَُِّوِ يًُِٕ ِْٖٓ ٌَُُْْ ًََٓد خُنَّدَُ كَعٌَََُّْْٕٔ ظٌََُِٔخ خٍََُِّّٖ بََُِ ظًََُْنٌُخ ًَٙ﴿ - ٖٔٔ
عتماد عليو كالتعاكف معو ، كالرٌكوف طمئناف بو كاالاالؿ إليو ا٤بيو : الركوف إٔب الشيء  تَػرَْكُنوا َوال

ُمْ  َوَمنْ ﴿إٔب الظآب عدٌك ا٤بؤمنْب ظلم كقولو  ُهمْ  رَِإنَّوُ  ِمْنُممْ  يَػتَػَوْلَّ  اْلَقْوـَ  يَػْهِدي ال اّللََّ  ِإفَّ  ِمنػْ
كال تعتمدكا على الذين ظلموا كال ٛبيلوا أدٗب ميل كال تطمئنوا تَػرَْكُنوا(  )َوال، ُٓا٤بائدة/ ﴾الظَّاِلِميَ 

، ال ٛبيلوا أدٗب ميل إٔب الظلمة  ِْٓالبقرة/ ﴾الظَّاِلُموفَ  ُىمْ  َواْلَماِرُروفَ ﴿مهما تكن قٌوهتم كقدرهتم 
من الطغاة كالفسقة كالفجرة كغّبىم ميوالن نفسيان كعمليان ِب٤بودة كالطاعة كالنصيحة كالرضا 

من القادة كا٤بسؤكلْب كغّبىم من الفسقة الفجرة فتمسكم  عتماد عليهم كالتشبو هبم،أبعما٥بم كاال
تباع سبيلهم اانر جهنم الٍب ٛبسهم ِبلركوف إليهم ، كىذا هني عاـ عن موالة الظا٤بْب كمناصرهتم ك 

: ا٤بيل اليسّب، أم ال ٛبيلوا إليهم أدٗب ميل كأنكم رضيتم عن أعما٥بم فتمسكم النار  والركوف! 
ىذا الركوف إقرارىم على ىذا ا٤بنكر الذم يزاكلونو كمشاركتهم إٍب ذل  بركونكم إليهم ، كيعِب 

ندماج معهم كطلب النصرة منهم ؟!  ا٤بنكر ا٣بطّب ، فإذا كاف ا٤بيوؿ اليسّب ظلمان فكيف ِبال
تَػُغوفَ ﴿،  ُُٗآؿ عمراف/ ﴾ٗمُِب وَنُممْ  َوال حتُِب ونَػُهمْ  ُأْوالءِ  َىاأَنْػُتمْ ﴿كقولو   رَِإفَّ  اْلِعزَّةَ  ِعْنَدُىمْ  أَيَػبػْ
يعاً  ّلِلَِّ  اْلِعزَّةَ  ُمْ  َوَمنْ ﴿،  ُّٗالنساء/ ﴾ْجَِ ُهمْ  رَِإنَّوُ  ِمْنُممْ  يَػتَػَوْلَّ  ُدوفِ  ِمنْ  َلُممْ  )َوَما،  ُٓا٤بائدة/ ﴾ِمنػْ
ليس لكم من ٲبنعكم من عذاب هللا تعأب ٍب ال ٘بدكف من ينصركم  تُنَصُروَف( ال ّتَّ  َأْولَِياءَ  ِمنْ  اّللَِّ 
ن ذل  الببلء ا٤بَباكب ، فليس لكم إاٌل هللا فتدعونو فبل ٯبيبكم كتستنصركنو فبل ينصركم ، كأما م

ستثنائية مع ضطرار كالظركؼ اإلرىابية االصحبة الظآب على التقية فمستثناة من النهي ٕباؿ اال
 ُمْؤِمُنوفَ الْ  يَػتَِّخذْ  ال﴿ا٢بذر الشديد من ٘باكز ا٢بدكد )كالضركرات تقٌدر بقدرىا( كقولو 

ُهمْ  تَػتػَُّقوا َأفْ  ِإالَّ  َشْيءٍ  ٓت  اّللَِّ  ِمنْ  رَػَلْيسَ  َذِلكَ  يَػْفَع ْ  َوَمنْ  اْلُمْؤِمِنيَ  ُدوفِ  ِمنْ  َأْولَِياءَ  اْلَماِررِينَ   ِمنػْ
رُُكمْ  تُػَقاةً   ًِبٍلمىٍعريكؼً  أىمىريكياٍ  اٍ مى  ًٖبىٍّبو  الن ٍاسي  يػىزىٍاؿي  ال):  عن النيب )ص(،  ِٖآؿ عمراف/ ﴾نَػْفَسوُ  اّللَُّ  َوُٗمَذِّ
ٍواٍ   بػىٍعضيهيمٍ  كىسيلًٌطى  اٍلبػىرىكىٍاتي  نػٍهيمي عً  نيزًعىتٍ   يػىٍفعىليوياٍ  ٓبىٍ  فىًإذىا كالتػ ٍقوىل اٍلربًٌ  عىلىى كتػىعىاكىنيوا ،اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىنػىهى

ًصره  ٥بىيمٍ  كليس ،على بعض اآلية أبلغ ما : ةرائد .ّٖٗ/ُُكسائل الشيعة (معْب كىالى  األٍرضً  ُب  انٍى
 .فإف الظلم ٱبٌرب القلوب ،كالتهديد عليو كالتحذير منو ،يتصٌور ُب النهي عن الظلم

أٌما ا٤بيل إٔب شيء من ظلمهم كإدخالو ُب الٌدين كيكوف تداكلو ُب اجملتمع اإلسبلمي أك  -ٔ
بل ىو  إدماج عادات الظا٤بْب ُب ا٢بياة الشخصية فهذا ليس من الرٌكوف إٔب الظا٤بْب فحسب

، فًإف  الظٍُّلمى  ِِٕالشعراء/ ﴾يَنَقِلُبوفَ  ُمنَقَلبٍ  َأيَّ  ظََلُموا الَِّذينَ  َوَسيَػْعَلمُ ﴿دخوؿ ُب زمرة الظا٤بْب 
ـى كىيىٍسليبي النًٌعىمى  ،ًمٍفتىاٍحي الر ذىاًٍئلً   ﴾اِلُموفَ الظَّ  يُػْفِلحُ  ال ِإنَّوُ ﴿كىيػيٍنزًؿي النًٌقىمى كىيػيٍهًل ي األيمىمى  ،كىييزًؿُّ اٍلقىدى
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( ٓت غرر المم، ِّيوسف/ ٍافى  حوؿ اآلية : بن عباساعن  -ٕ .: )ظيٍلمي اٍلميٍستىٍسًلًم أىٍعظىمي ا١ٍبيٍرـً )ًإذىٍا كى
ٍاؿي مىٍن الى يىٍصديري عىٍنوي ًإال  ٦بيىر دى ريكيويفو ، كىٓبٍى يىٍشَبىًؾي ُبٍ قػىٍوؿو أىٍك ًفٍعلو ، فىاٍلوىيٍ  ٍا ىيوى حى اٍلوىٍيًل  لي كيلُّ ىىذى

 !) : ال ٰبسنب  الذين يسكتوف عن الظآب أهٌنم ُب منجاة من سوء  وقاؿ آخرًلمىٍن أىٍطرىل كىشىٍارىؾى
ا٤بنقلب ، فإٌف العقوبة ال تَبؾ ُب داير الظا٤بْب كحدىم بل تتعٌداىم إٔب الساكت عنهم كالرٌاضي 

ُهمْ  تَػتػَُّقوا َأفْ  ِإالَّ ﴿ظآب كقولو  هبم كا٢باضن ٥بم فهم شركاء ُب الظلم ، كٲبكن الٌتقية ُب ٦بتمع  ِمنػْ
 ﴾ِإٙمَانَوُ  َيْمُتمُ  ِرْرَعْوفَ  آؿِ  ِمنْ  ُمْؤِمنٌ  رَُج ٌ  َوقَاؿَ ﴿، كمؤمن آؿ فرعوف ِٖآؿ عمراف/ ﴾تُػَقاةً 
(  ِٖغافر/ ٍاًمليوي  عن النيب )ص(، كالٌتقية عند الضركرة )كًعٍندى الض ريٍكرىٍاًت تػيبىاٍحي اٍلمىٍحضيويرىٍاتي ا : )جى

اًٍلكيٍم كنٍيبل تنكيوي  ٍيًنػيويىيٍم )خالفوىم( أبًىٍعمى  نػيوياٍ ًمنػٍهيٍم(األىٍشرىٍارى أبًىٍخبلًقًهٍم تىٍسلىميوياٍ ًمٍن غىوىاٍئًًلًهٍم )شٌرىم( كىِبى
ان قىرًيٍػبىان( عن النيب )ص(، ُٗٗ/ْٕالبحاؿ ٍيمى ، كعنو َُِ/ْتفسّب النور : )ال تػىرٍكىٍن ًإٔبى ظىٍآبًو كىًإٍف كىٍافى ٞبًى
ان سىل طىوي هللاي عىلىٍيوً )ص( )  .ّٕٗٓكنز العماؿ خرب  (مىٍن أىعىٍافى ظىاًٍلمى
 ﴾ٍَُِِّخًَُِِّٖ ًٌٍَُِْ ٌَُِيَ خَُِّّْٕحَدضِ ٍُّْىِسَْٖ خُْمََٕنَدضِ بَِّٕ خََُِِّْْ ِْٖٓ ًََُُِلدً خُنَّيَدَِ ٤ََُكِِ خَُّٝٚشَ ًَؤَهِْْ﴿ - ٗٔٔ

ا٤بكتوبة ا٤بفركضة على ٛبامها ككما٥با بشرطها كشركطها  الصَّبلَة( ِقمْ أَ )وَ ٓب يقل )صٌلوا( كإ٭با قاؿ 
صباحان كمساءن ، أم أكؿ النهار صبلة الصبح  النػََّهاِر( )َطَرٓت كٝبيع مقدماهتا مع حظور القلب 

ات الساع اللَّْيِ ( ِمنْ  )َوزَُلفاً كآخره إٔب كقت العصر كتقاـ صبلٌب الظهر كالعصر ألهنا طرفا النهار 
: ٝبع زلفة تعِب القرب ُب هناية كقت العصر مع أٌكؿ  والزلفاألكٔب منو القريبة من آخر النهار 

 الشَّْمسِ  ِلُدُلوؾِ  الصَّبلةَ  َأِقمْ ﴿كقت ا٤بغرب كغياب الشمس كفيها صبلٌب ا٤بغرب كالعشاء كقولو 
الصلوات ا٣بمس بثبلث أكقات، دلوؾ ية آلا، كٙبٌدد  ٖٕاإلسراء/ ﴾اْلَفْجرِ  َوقُػْرآفَ  اللَّْي ِ  َغَسقِ  ِإىَل 

ظبلـ الليل يعِب صبلٌب ا٤بغرب اللَّْيِ (  )َغَسقِ الشمس كقت زكا٥با يعِب صبلٌب الظهر كالعصر 
 الََْسَناتِ  )ِإفَّ صبلة الفجر تشهدىا مبلئكة الٌليل كمبلئكة الٌنهار اْلَفْجِر(  )َوقُػْرآفَ كالعشاء 
الصا٢بة كأٮبها الصلوات ا٣بمس تكٌفر الذنوب الصغائر ما  إٌف األعماؿ السَّيَِّئاِت( يُْذِىَْبَ 

جتنبت الكبائر، ألٌف الصلوات حسنات زاكيات تطٌهر الٌنفوس كهتذًٌب الطبائع كتذىب آباثر ا
 ِذْكَرى )َذِلكَ ا٤بعاصي ، كُب التعبّب عن الصبلة ِب٢بسنات ٥با دالالهتا النفسية ا٤بؤثرة الشفافة 

كاافظة على الصلوات عظة للمتعظْب كإرشاد  االستقامةكور من ذل  ا٤بذ  ِللذَّاِكرِيَن(
ما اجتنبت الكبائر(  ا: )جعلت الصلوات كٌفارة ٤با بينهعن النيب )ص( -ٔرائدة:  .للمسَبشدين
َهْوفَ تػُ  َما َكَباِئرَ  ََتَْتِنُبوا ِإفْ ﴿كقولو   السَّيَِّئاِت( يُْذِىَْبَ  الََْسَناتِ  )ِإفَّ ٍب قاؿ  ّٔ/ِصفوة التفاسّب  نػْ

السيئات نوعاف مع هللا  -ٕ .ُّالنساء/ ﴾َكِرٙماً  ُمْدَخبلً  َونُْدِخْلُممْ  َسيَِّئاِتُممْ  َعْنُممْ  ُنَمفِّرْ  َعْنوُ 
كمع الناس ، السيئات مع هللا يتوب هللا عليها إف اتب بصدؽ ، كلكن السيئات مع الناس  

: ٓت غرر الممؤدم حقوقهم ا٣باصة ، عتداء على حقوقهم ال ٲبحوه شيء حٌب التوبة إاٌل أف يكاال
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اٍنىوي  هللاي  )جىعلى  مىةن  ًعبىٍاًدهً  حيقيويؽى  سيٍبحى ـى  فىمىنٍ  ، عىلىى حيقيويًقوً  ميقىدًٌ ٍافى  هللاً  ًعبىٍادً  ًٕبيقيويؽً  قىٍا  ميؤىٌداين  ذىًل ى  كى
كذل  من السيئات الكبّبة   ِت(السَّيَِّئا يُْذِىَْبَ  الََْسَناتِ  )ِإفَّ كما  -ٖ .هللًا( ًٕبيقيويؽً  الًقياـً  إٔب

 رََأْحَبطَ  ِرْضَوانَوُ  وََكرُِىوا اّللََّ  َأْسَخطَ  َما اتػَّبَػُعوا َِبَنػَُّهمْ  َذِلكَ ﴿من يذىنب ِب٢بسنات كقولو 
 .٧ِٖبٌمد/ ﴾َأْعَماَْلُمْ 
 ﴾خُُْٔمِْٕنِنيَ ؤَـَُْ ١ُِّْغُ ٙ خَُِّوَ كَةَِّٕ ًَخْٜسُِْ﴿ - ٘ٔٔ

، أم الصرب ُب  االستقامةؽ معناه ، كالصرب ُب كٌل شيء للثبات على الصرب على إطبل)َواْصِبْ( 
األخبلؽ كالصبلة كُب ٝبيع العبادات كالتعامبلت من أعظم األركاف كمن أىم األسس الٍب 
يستعاف هبا على النوائب كا٤بكاره ، فالصرب كالتصابر كالصرب ا١بميل ٰبفظ النفس من القلق كا١بزع 

 َأْجرَ  ُيِضيعُ  ال اّللََّ  )رَِإفَّ النفس كهتذب السلوؾ كتنسي ا٤بكاره  كاإلهنزاـ كالصبلة تزكي
: الذين يؤدكف األعماؿ الصا٢بة على أحسن كجو غّب مكتفْب ِبلقدر  اْلُمْحِسِنيَ  اْلُمْحِسِنَي(

: داللة اآلية أف من يستقيم  رائدة .الواجب منها ، أم ال يضٌيع أجر ا٤بصلْب كثواب الصا٢بْب
هللا ا٤بستقيم البد أف يعَبضو الكثّب من ا٤بصاعب من أىل ا١بهل كالضبلؿ كإٌف الصرب  على صراط

 َوَما﴿ُب جهادىم من أفضل الطاعات كأحب ا٢بسنات تشّب اآلية أٌف الصرب من ِبب اإلحساف 
  .ّٓفصلت/ ﴾َعِظيمٍ  َحظٍّ  ُذو ِإالَّ  يُػَلقَّاَىا َوَما َصبَػُروا الَِّذينَ  ِإالَّ  يُػَلقَّاَىا
 خٍََُِّّٖ ًَخظَّسَغَ ِٓنْيُْْ ؤَْٗفَْْنَد َِّْٖٓٔ هًَِِْٚ بَِّٙ خََِْٕٞ كِِ خُْلََٕديِ ػَْٖ َّنْيٌََْٕ زَوَِّْصٍ ؤًٌُُُْخ هَسٌُِِْْْ ِْٖٓ خُْوًُُُِٕ ِْٖٓ ًَدَٕ كٌََِْٙ﴿ - ٙٔٔ
 ﴾ُٓفُِِْٓنيَ ًًََدٌُٗخ كِْوِ ؤُظُِْكٌُخ َٓد ظٌََُِٔخ

أكلوا عقل كفضل كدراية ،  بَِقيٍَّة( )ُأْوُلوا من األمم ا٤باضية قػىٍبًلكيمٍ  اْلُقُروِف( )ِمنْ  فهبل كىافى )رَػَلْوال( 
نتشار الفساد ُب األرض اكٝباعة أخيار أبرار فضبلء علماء ينصركف ا٢بق كينهوف األشرار عن 

 اِبْلَمْعُروؼِ  َوأيَُْمُروفَ  اْْلَُْيِ  ِإىَل  َيْدُعوفَ  أُمَّةٌ  ِمْنُممْ  َوْلَتُمنْ ﴿كلكن ال أمر ٤بمن ال يطاع كقولو 
َهْوفَ  َنا ِمَّنْ  َقِليبلً  )ِإالَّ ،  َُْآؿ عمراف/ ﴾اْلُمْفِلُحوفَ  ُىمْ  َوُأْولَِئكَ  اْلُمْنَمرِ  َعنْ  َويَػنػْ ُهْم( َأّْمَيػْ  ِمنػْ

ُب اآلية للتحضيض كا٢بث  )ولوال(ستثناء منقطع أم لكن قليبلن منهم هنوا عن الفساد فنجوا ، ا
، كالغرض  َّيس/ ﴾اْلِعَبادِ  َعَلى َحْسَرةً  َيَ ﴿ها معُب التأسف كالتفجع كقولو على الفعل صحب

تبع أكلئ  الظلمة اك  ِريِو( أُْترُِروا َما ظََلُموا الَِّذينَ  )َواتػََّبعَ التأسف على تل  األمم الضالة ا٤بفسدة 
ُب الفساد كآثركىا ستعملوىا اشتغاؿ ِب٤باؿ كحسن ا٢باؿ كا١بماؿ ك شهواهتم كما نػيٌعموا بو من اال

على حب هللا كاليـو اآلخر ، فيكوف الَبؼ ىو الباعث على الفسوؽ كالعصياف كالظلم كاإلجراـ  
َرِريَها َأَمْراَ  قَػْريَةً  نُػْهِلكَ  َأفْ  َأَرْداَ  َوِإَذا﴿كقولو  َها َرَحقَّ  ِريَها رَػَفَسُقوا ُمتػْ  َرَدمَّْرَاَىا اْلَقْوؿُ  َعَليػْ
ككانوا قومان معاندين أغلقوا نفوسهم عن ا٥بدل فساقهم  ُُمْرِِمَي( )وََكانُوا،  ُٔاإلسراء/ ﴾َتْدِمُياً 

كتفوا ا إٌف ىؤالء اتركوا الٌنهي عن ا٤بنكرات ألهٌنم ظََلُموا(  الَِّذينَ  )َواتػََّبعَ ىواىم إٔب الردل ، كقيل 
نهي عن ا٤بنكر ، : داللة اآلية على كجوب فريضة ال رائدةِبلعيش ا٥بِبء كرفضوا ما كراء ذل ! 
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 أنٍكشى ى  يػيٍنًكريكهٍ  فػىلىمٍ  ميٍنكىرنا رىأىٍكا ًإذىا الن اسى  : )ًإف   ٓت الديثلو هنى الكثّب كما هنى القليل ٤با ىلكوا، 
( هللاي  يػىعيم هيمي  أىفٍ  كمعُب ىذا ال ينبغي أف نسكت كنتهاكف مع ، ِِٗ/ّالَبغيب كالَبىيب ًبًعقىابو

ٌف مسؤكليتنا ٙبتم تكوين جبهة معارضة مقاكمة للفساد كا٤بفسدين ، ا٤بذنب ا٤بفسد ا٤بخرب ، كإ
)إٌف هللا ال  ٓت الديث ٙباسب ا٤بعتدم حساِبن عسّبان كإاٌل إنتشر فساده كالوِبء أيٌب على ا١بميع!

هرانيهم كىم قادركف على أف ينكركا فبل ظييعٌذبي العامة بعمل ا٣باصة، حٌب يركا ا٤بنكر بْب 
 . ََِ/ْركح البياف علوا ذل  عٌذب هللا العامة كا٣باصة( ينكركف، فإذا ف

 ﴾ُِِْٓٝمٌَُٕ ًَؤَىُِْيَد زِظٍُِْْ خُْوٍَُُ ُُِْيِِْيَ ََزُّيَ ًَدَٕ ًََٓد﴿ - ٚٔٔ
، كهللا سبحانو  ْٗالكهف/ ﴾َأَحداً  رَب كَ  َيْظِلمُ  َوال﴿ٓب يكن من سنتو سبحانو ذل  ألنو ظلم 

عليو ، بل أيمر كينهى ُب مصلحة العباد حٌب ٱبلصهم من ينهى عن الظلم ُب عباده كيعاقب 
الظلم كالعذاب، كحاشا  سبحانو أف يهل  فردان أك قومان كىم صا٢بوف مؤمنوف ك٥بم قدرة 
يصٌدكف هبا الظلم كالفساد ، فالسنة اإل٥بية تقضي هببلؾ األمة الٍب ٚبرج عن أصو٥با اإلنسانية 

ىرة إجتماعية عامة ، كمنو تعبيد الناس لغّب هللا أبية صورة من ا٤بكرمة كالٍب يقع فيها الفساد كظا
 .عتداء كالفساد عنهمالصور ، إذا ٓب ينهض من صا٢بي األمة من يدفع الشرؾ كالشٌر كالظلم كاال

 َوِإفْ ﴿،  ٕالرعد/ ﴾َىادٍ  قَػْوـٍ  َوِلُم ِّ ﴿كىذه إشارة تكشف عن سٌنة متحرٌكة من سنن هللا ُب األمم 
 ﴾يَػْعِدُلوفَ  َوِبوِ  اِبْلَقِّ  يَػْهُدوفَ  أُمَّةٌ  َخَلْقَنا َوِِمَّنْ ﴿،  ِْفاطر/ ﴾َنِذيرٌ  ِريَها خبل ِإالَّ  أُمَّةٍ  ِمنْ 

، فمن شٌذ عن ىذه القاعدة الكٌلية أم ٦بتمع سيتعٌرض لسنن ا٥ببلؾ إف عاجبلن أك  ُُٖاألعراؼ/
، فهي أٌمة انجية ، فإذا ٓب  ُِٖعراؼ/األ ﴾يَػْعَلُموفَ  ال َحْيثُ  ِمنْ  َسَنْسَتْدرُِجُهمْ ﴿آجبلن كقولو 

 ستدراج.يكن ُب األٌمة مصلحْب ينهوف عن الفساد فيهل  ا١بميع بذنوهبم ِبال
 ًَظََّٔطْ وََِوَيُْْ ًٍََُُِِيَ ََزُّيَ ََلَِْ َْٖٓ ، بَِّٙ ُٓىْعَِِلِنيَ ََّّخٌَُُٕ ًَٙ ًَخلًَِشً ؤَُّٓصً خُنَّدَْ َُفَؼَََ ََزُّيَ َ٘دءَ ًٌََُْ﴿ ٜٔٔ - ٛٔٔ
 ﴾ؤَـَْٔؼِنيَ ًَخُنَّدِْ خُْفِنَّصِ ِْٖٓ ـَيَنََّْ َََّْٕٖٕٓ ََزِّيَ ًََِِٔصُ

كلو شاء هللا )مشيئة تكوينية( ١بعل الناس كلهم مؤمنْب مهتدين على ملة اإلسبلـ ، لرفع 
 أُمَّةً  جَلََعَلُممْ  اّللَُّ  َشاءَ  َوَلوْ ﴿بْب الٌناس كجعلهم أٌمة كاحدة ال ٱبتلفوف ُب الٌدين كقولو  االختبلؼ
ُلوَُكمْ  َوَلِمنْ  َواِحَدةً  ستعداد ، كلو جعل الناس على نسق كاحد كِب ْٖا٤بائدة/ ﴾آاَتُكمْ  َما ٓت  لِيَػبػْ

كاحد نسخان مكركرة ال تنويع بينها كىذه ليست طبيعة ا٢بياة الدنيا لكٌنو ٓب يشأ ذل  لو شاء 
تارة ككانوا أشبو ِب٢بيواانت أك ا٤ببلئكة ا٤بفطورين فَباضان لسلب عنهم صفة البشرية ا٤بكٌرمة ا٤بخا

على طاعة هللا ال يتحٌملوف أيٌة تبعة كال ٰباسبوف على أعما٥بم ، كلكن ٙبققت مشيئتو سبحانو 
ا٥بدل كالضبلؿ ، فقد شجعهم على ا٥بدل كأاثهبم عليو كهناىم  اختيارُب ٌٞبل الناس مسؤكلية 

ختلفوا ُب اكخلقهم على معرفة هللا كتوحيده كلكنهم  عن الضبلؿ كعاقبهم عليو ، كقد فطرىم
الدين ا٢بق بغيان بينهم ، ال يتدخل هللا سبحانو إبرادة اإلنساف كتصرفاتو كلو شاء فعل ، كلكنو ال 
يشاء كلن يشاء حٌب تبقى لئلنساف إرادتو كحريتو الٍب يكوف هبا مكٌرمان كمسؤكالن عن نفسو 
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، كالذـ كالعقاب إف أساء، كبذل  يتحٌمل تبعة ما ٱبتار ،  ستقاـاكيستحق ا٤بدح كالثواب إف 
 َشاِكراً  ِإمَّا السَِّبي َ  َىَديْػَناهُ  ِإاَّ ﴿،  َُالبلد/ ﴾النَّْجَدْينِ  َوَىَديْػَناهُ ﴿كضمن حدكد قدرتو كقولو 

، كتقٌدـ  ٖ-ٕالشمس/ ﴾اَوتَػْقَواىَ  ُرُجوَرَىا رََأْْلََمَها ، َسوَّاَىا َوَما َونَػْفسٍ ﴿، ْالدىر/ ﴾َكُفوراً  َوِإمَّا
ختبلؼ كسيستمركف ٨بتلفْب على أدايف كقناعات شٌٌب ال ُُمَْتِلِفَي( يَػَزاُلوفَ  )َوال ْٖا٤بائدة/ُب 

: )الن ٍاسي ًٖبىٍّبو مىٍا تػىبىٍايػىنػيويٍا )تفاكتوا( فىًإذىٍا تىسىٍاكىكياٍ  عن النيب )ص(تٌباع أىوائهم ، اعقو٥بم كقدراهتم ك 
نتيجة طبيعية ١بعل اإلنساف ٨بٌّبان غّب  االختبلؼفإف ُُِٖ/ُِّب القرآ٘ب للقرآفالتفسىىلىكيوياٍ( 
ىذا إخبار كحكاية عن أىل األدايف كا٤بذاىب كا٤بلل كالنحل كاألىواء الشٌب كليس تعبّبان  .مسٌّب 

ق كا٢بق أحق ىتدكا إٔب ا٢باإاٌل الذين ادركتهم رٞبة هللا ك  رَب َك( رَِحمَ  َمنْ  )ِإالَّ عن قضاء هللا كقدره 
 ِإالَّ  اْلَقِّ  بَػْعدَ  َرَماَذا﴿تفقوا عليو اعتصموا بو ك اأف يٌتبع كا٢بق ال يتعدد كال يتغٌّب كال يتبٌدؿ ف

، بَبؾ التعصب كالنعرات الطائفية كالكراىية كالتكفّب ، كىم الذين يبحثوف  ِّيونس/ ﴾الضَّبلؿُ 
خرجت ، كيطلبوف العلم كيرغبوف ُب  عن ا٢بقيقة إبخبلص ك٘بٌرد كأيخذكف ا٢بكمة من أم كعاء

فكانوا كياانن كاحدان ٘بمعهم أىداؼ سامية مشَبكة كإف إختلفت أدكارىم  االستقامةا٥بداية ك 
ختلفوا فإ٭با ا، كىؤالء ال ٱبتلفوف على حطاـ الدنيا كإذا  ِْص/ ﴾ُىمْ  َما َوقَِلي ٌ ﴿كأساليبهم 

البلـ الـ العاقبة أم خلقهم  َوِلَذِلكَ  َخَلَقُهْم( )َوِلَذِلكَ ٱبتلفوف ُب كجهات النظر كتعٌدد اآلراء 
لّبٞبهم كليَباٞبوا فيما بينهم ال ليتبلكموا كيتآمركا كيتنازعوا كيتباغضوا ، كإ٭با تشملهم رٞبتو إذا 

، خلقهم ٔٓالذارايت/ ﴾لِيَػْعُبُدوفِ  ِإالَّ  َواإِلنسَ  اجلِْنَّ  َخَلْقتُ  َوَما﴿طلبوا ا٢بق لوجو هللا تعأب 
بػ رى اً : )خىلىقى هللاي تػىعىٍأبى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(لوا ما يستوجبوف بو رٞبتو فّبٞبهم ، ليفع ـى لًيػىتىدى ٍبنى آدى

 كىيىٍستىًحق  رىٍٞبىتىوي( 
 )َوَتَّتْ ختبلؼ كالتشتت كالتكاره خلقهم للرٞبة كا٥بداية كالعبادة ككحدة الصفوؼ كٓب ٱبلقهم لبل

 )َوَتَّْت(،  )أَلْمؤَلفَّ(البلـ الـ القسم ُب  َأْْجَِعَي( َوالنَّاسِ  اجْلِنَّةِ  ِمنْ  َجَهنَّمَ  أَلْمؤَلفَّ  رَبِّكَ  َكِلَمةُ 
حق أمر هللا كنفذ قضاؤه أبف ٲبؤل جهنم ،  أم كٙبققت كلمة رٌب  كجاءت على ٛبامها ككما٥با

ختلفوا اتدكف ، كٗبا من ا١بن كاإلنس من الكفرة الفجرة ٝبيعان ٗبا ظلموا ك٘باكزكا ا٢بدكد ككانوا يع
يفهم من  -ٔ: رائدة .ُب ا٢بق الذم يوحدىم كال يفٌرقهم من بعد ما جاءىم العلم بغيان بينهم

ستذكقوا طاعة هللا إبرادهتم كأدركتهم رٞبتو سبحانو ٥بم مقاـ ا١بنة ٲبتلئ هبم، كما االية أف الذين ا
ُُمَْتِلِفَي(  يَػَزاُلوفَ  )َوال -ٕ .أىٍٝبىًعْبى  كىالن اسً  ا١ٍبًن ةً  ٛبتلئ جهنم ِبلضالْب ا٤بعاندين ألىل ا٢بق ًمنٍ 

 ﴾َررُِحوفَ  َلَدْيِهمْ  مبَا ِحْزبٍ  ُك   ﴿ألنٌو يهدـ الرأم الصائب كقولو  االختبلؼكهناان القرآف عن 
/  َشاءَ  َوَلوْ ﴿ ، كقولو َُالشورل/ ﴾اّللَِّ  ِإىَل  َرُحْمُموُ  َشْيءٍ  ِمنْ  ِريوِ  اْختَػَلْفُتمْ  َوَما﴿، كقولو  ِّالرـك
 ﴾َنِصُيٍ  َوال َوِلٍّ  ِمنْ  َْلُمْ  َما َوالظَّاِلُموفَ  َرْْحَِتوِ  ٓت  َيَشاءُ  َمنْ  يُْدِخ ُ  َوَلِمنْ  َواِحَدةً  أُمَّةً  جَلََعَلُهمْ  اّللَُّ 

  . ٖالشورل/
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ا بػىٍعدى  أيم ةه  ٍختػىلىفىتٍ اً  : )مىاٍ  وعن النيب )ص( اٍ ِبىًٍطلً  أىٍىلي  ظىهىرى  ًإال   نىًبيًٌهى ٍا  أىٍىلً  عىلىىٍ  هى إاٌل ما شاء حىقًٌهى
كمىٍن الى  ،: )إٌف مىٍن ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي  وعن اإلماـ علي )ع(، ُُٖ/ٓشرح النهج !(هللا

ٍل تىضيرُّهي الض بلىلىةي  ( ،يىٍستىًقٍيمي ًبًو ا٥ٍبيدى :  وعنو )ع(، ِّٗ/ٕٕلبحارا كمىٍن الى يػىنػٍفىعيوي اٍليىًقٍْبي يىضيرُّهي الشًّ ي
كيمٍ  يػٍره  ا٢بٍىقًٌ  ًمنى  تىٍكرىىيوفى  ًفٍيمىا ٝبىىاعىةن  فىًإف   هللاً  ًدينً  ُب  كىالتػ لىوُّفى  )ًإاي  ا فػيٍرقىةو  ًمنٍ  خى بُّوفى  ًفيمى  اٍلبىاًطلً  ًمنى  ٙبًي
انىوي  هللاى  كىًإف   ٍّبان  ًبفيٍرقىةو  أىحىدان  يػيٍعطً  ٓبىٍ  سيٍبحى ( ٩ب نٍ  كىالى  مىضىى ٩ب نٍ  خى  االختبلؼو  .ّّ/َُشرح النهج بىًقيى

كالكراىية بينهم فهو من عمل الشيطاف، الذم يوقع كالتنازع : ىو التفٌرؽ بْب الٌناس املنهي عنو
الذم تشّب إليو اآلية كٰبٌدث بو الٌرسوؿ )ص( ليس  االختبلؼك  .بينهم العداكة كالبغضاء

ختبلؼ اختبلؼ ُب القدرات كا٤بلكات كا٢بظوظ ك ا الذم يفٌرؽ بْب الٌناس كإ٭ٌبا ىو الختبلؼِب
ُب الوجوه كالسيماء كاألشكاؿ كاأللواف  االختبلؼُب الٌطوؿ كالقصر كِبلقٌوة كالضعف ، ك 

ختبلؼ جتهادات الٍب تريد إصابة ا٢بق بعيدان عن الباطل ، كِبختبلؼ ُب اآلراء كاالاكالٌلغات، ك 
آؿ  ﴾اأَلْمرِ  ٓت  َوَشاِوْرُىمْ ﴿القرآف على الشورل كجوه اآلراء يعرؼ مواطن الصواب ، لذل  حٌث 

جتمعت  اتٌفقوا ُب الٌدين فجعلوا القرآف حكمان بينهم فا: فريق الّناس رريقاف : إذف ،  ُٗٓعمراف/
ختلفوا ُب الٌدين كالٌدنيا ا، كفريق االختبلؼ كلمتهم ككانوا أٌمة كاحدة فرٞبهم هللا ككقاىم شرٌ 

 .ُب الٌدنيا كاآلخرة كحرمهم هللا من رٞبتو االختبلؼفذاقوا عقاب فكاف أبسهم بينهم شديدان 
 ﴾ُُِِْٔآِْنِنيَ ًًٌٍََُِْ ًٌََْٓػِظَصٌ خُْمَنُّ ىٍَِهِ كِِ ًَـَدءَىَ كُاَخيَىَ زِوِ ُٗؽَسِّطُ َٓد خَُُُُِّٔ ؤَْٗسَدءِ ِْٖٓ ػََِْْيَ َٗوُُّٛ ًًًَُّٚ﴿ - ٕٓٔ

 من أخبار الرسل السابقْب إ٭ٌبا ىي بقصد كشف كل ىذه األخبار الٍب قصصناىا علي  اي دمحم
: نقٌوم ، كتثبيت  على أداء الرسالة  نُػثَػبِّتُ  رُػَؤاَدَؾ( ِبوِ  نُػثَػبِّتُ  )َماسنن هللا ُب ا٤باضْب كالباقْب 

 َواْصِبْ ﴿حتماؿ أذل قوم  اليطمئن قلب  ليكونوا ل  أسوة حسنة فتصرب كما صربكا على 
كجاءؾ ُب ىذه األنباء الٍب قٌصها  اْلَق ( َىِذهِ  ٓت  )َوَجاَءؾَ ،  ْٖالطور/ ﴾َبَِْعيُِنَنا رَِإنَّكَ  رَبِّكَ  ِلُْممِ 

كجاءؾ ُب ىذه األخبار ما فيو  ِلْلُمْؤِمِنَي( َوِذْكَرى )َوَمْوِعَظةٌ هللا علي  النبأ اليقيِب الصادؽ 
، كخص ا٤بؤمنْب ِبلذكر  ِا٢بشر/﴾َصارِ اأَلبْ  ُأوِل  َيَ  رَاْعَتِبُوا﴿كرل كتذكرة كعظة كعربة للمعتربينذ 
عن سنن هللا ُب خلقو ، فال ًذٍم الى يػىت ًعظي  تمشف اآلية:  رائدة .نتفاعهم ٗبواعظ القرآفال

ٍافى ًعبػٍرىةن لًٍلبىٍاًقٍْبى، كالس ًعٍيدي مىٍن  ٍاًضٍْبى كى  قَػْب ُ  ِمنْ  اَخَلوْ  الَِّذينَ  ٓت  اّللَِّ  ُسنَّةَ ﴿تػ عىظى ًبغىٍّبًًه كقولو اً ًِبٍلمى
 .ّٖاألحزاب/ ﴾َمْقُدوراً  َقَدراً  اّللَِّ  َأْمرُ  وََكافَ 
 ﴾ُٓنعَظًَُُِٕ بَِّٗد ًَخٗعَظًُُِخ،  ػَدٌَُِِٕٓ بَِّٗد ٌََٓدَٗعٌُِْْ ػَََِ خػٌَُِْٔخ ُّآِْنٌَُٕ ٙ ٍََُِِِّّٖ ًَهَُْ﴿ٕٕٔ - ٕٔٔ

على طريقتكم كمنزلتكم كحالتكم كما  نَِتُمْم(َمَما )اْعَمُلوا َعَلى يػيٍؤًمنيوفى  ال كقل اي دمحم لًل ًذينى 
 َعَلى يَػْعَم ُ  ُك ٌّ  ُق ْ ﴿ٙبسبونو خّبان لكم ، إان عاملوف على طريقتنا طبقان ٤بنهج ربنا كقولو 
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، كىو أمر  : طريقتو ، نٌيتوَشاِكَلِتِو ،  ْٖاإلسراء/ ﴾َسِبيبلً  َأْىَدى ُىوَ  مبَنْ  َأْعَلمُ  رَػَرب ُممْ  َشاِكَلِتوِ 
إنتظركا ما ٰبل بنا إان منتظركف ما ٰبل بكم أيٌها ا١باحدكف  ُمنَتِظُروَف( ِإاَّ  )َوانَتِظُرواالتهديد  معناه

 .ُّٓاألنعاـ/ ﴾الدَّارِ  َعاِقَبةُ  َلوُ  َتُموفُ  َمنْ ﴿من عذاب هللا 
 ﴾ظَؼٌََُِْٕٔ ػََّٔد زِـَدكٍَِ ََزُّيَ ًََٓد ػََِْْوِ ًَظًٌََََّْ ًْهُكَدػْسُ ًُُِّوُ خَُُْٕٓ ُُّْـَغُ ًَبَُِْْوِ ًَخََِْٕٞ خٌَََُّٕٔخضِ ؿَْْرُ ًََُِِّوِ﴿ -ٖٕٔ

َّللًً  تعأب كحده علم ما غاب كخفي ُب السموات كاألرض كٓب يظهر فيهما كل ذل  بيده كبعلمو  كى
، فكل سر عنده عبلنية ككل غيب عنده شهادة ، ك خزائن كل شيء كٱبتص بعلم الغيب كىو 

ا عن العباد كخفي عليهم علمو فكيف ٱبفى على هللا تعأب أعماؿ عباده ؟  علم ما غاب فيهم
، كقد يفتح شيئان من أبواب الغيب ٗٓاألنعاـ/ ﴾ُىوَ  ِإالَّ  يَػْعَلُمَها ال اْلَغْيبِ  َمَفاِتحُ  َوِعْنَدهُ ﴿كقولو 

-ِٔا١بن/ ﴾َرُسوؿٍ  ِمنْ  اْرَتَضى نْ مَ  ِإالَّ  ، َأَحداً  َغْيِبوِ  َعَلى يُْظِهرُ  َربل اْلَغْيبِ  َعاَلُِ ﴿ألنبيائو كقولو 
، كال  ُْٗاألنعاـ/ ﴾اْلَباِلَغةُ  اْلُجَّةُ  َرِللَّوِ ﴿إليو يردُّ أمر كٌل شيء  ُكل ُو( اأَلْمرُ  يُػْرَجعُ  )َوِإلَْيوِ ،  ِٕ

 ﴾َأَحداً  ُحْمِموِ  ٓت  ُيْشِرؾُ  َوال﴿شيء يستطيع ا٥برب من سلطانو ككٌل ا٣بلق خاضعوف  
كأعبد  َعَلْيِو( َوتَػوَكَّ ْ  )رَاْعُبْدهُ ا علمت أف هللا قد أحاط بكل شيء رٞبة كعلمان ، كإذ ِٔالكهف/

ٍن تػىوىك لى عىلىى هللًا كىفىٍاهي( كال تعتمد أرب  كحده كال تشرؾ ُب عبادتو أحدان، ك  فوض إليو أمرؾ )فمى
و مسٌببها غّب على أحدو سواه كال تتوٌكل كتعتمد على شيء من األسباب دكنو ، ألهٌنا أسباب ى

ال ٱبفى عليو شيء كال يغفل عن أعماؿ العباد  تَػْعَمُلوَف( َعمَّا ِبَغاِر ٍ  رَب كَ  )َوَمامستقٌلة من دكنو 
 الَِّذينَ  َوَٖمِْزيَ  َعِمُلوا مبَا َأَساُءوا الَِّذينَ  لَِيْجِزيَ ﴿، إنٌو رقيب ك٧بيط بكٌل شيء كقريب منو 

٥با  يىاٍ )ف:  عن اإلماـ علي )ع(( عىٍن ى  فػىلىٍيسى ٗبىٍغفيوؿو  تػىٍغفيلٍ  ، )فىبلى  ُّالنجم/ ﴾اِبْلُْسىَن  َأْحَسُنوا
 . ْٔهنج الببلغة خطبةف يىكيويفى عيميريهي عىلىٍيًو حيج ةه(حىٍسرىةن عىلىى ًذٍم غىٍفلىةو أٍ 

 َمَفاِتحُ  َوِعْنَدهُ ﴿ما غاب عن ا٢بس كىو قسماف : قسم ال دليل عليو كقولو : الغيب -ٔ: رائدة
كقسم لو دليل  ، ُٕٗآؿ عمراف/( كىمىا كىافى اَّلل ي لًييٍطًلعىكيٍم عىلىى اٍلغىٍيبً كقولو )، ٗٓاألنعاـ/ ﴾اْلَغْيبِ 

. ، كىناؾ غيب غاب عن  ، كغيب غبت عنو ، فالذم .كاإلٲباف ِب كِبلرسل كالرساالت
 َمَعُممْ  َوُىوَ ﴿ غاب عن  عآب األركاح كىو مع  ، أما الذم غبت عنو ِبلوجود كىو هللا تعأب

ُتمْ  َما أَْينَ   َحْب ِ  ِمنْ  ِإلَْيوِ  َأقْػَربُ  َوَْمْنُ ﴿، فهو سبحانو قريب من  كأنت ال تشعر  ْا٢بديد/ ﴾ُكنػْ
ستطاعة الكاملة من دكف : أف تعمل ِبالومعىن التوك   َعَلْيِو( )َوتَػوَكَّ ْ  -ٕ .ُٔؽ/ ﴾اْلَورِيدِ 

ستطاعة ٩بٌا ليس ل  سبيل إٔب ا٢بصوؿ عليو ، كالتوكل تقصّب كتتوكل على هللا ما فوؽ القدرة كاال
يعتمد على العبادة كالٌدعاء كالتضرٌع إٔب هللا ، كاألخذ ِبألسباب ا٤بستطاعة ، كبدكف ذل  يكوف 

 بػىٍعدى  ًلمىا كىعىًملى  نػىٍفسىوي  دىافى  مىنٍ  : )اٍلكىيًٌسي  عن النيب )ص(التوكل تواكل ككسل كعجز كٛبٌِب كاذب ، 
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ا نػىٍفسىوي  أىتٍػبىعى  مىنٍ  كىاٍلعىاًجزي  ،اٍلمىٍوتً  ٓت غرر المم: ، َُُ/ُِا٤براغي اَّللً  األىمىٍا٘بٌ( عىلىى ٛبىىُب   ٍبي   ىىوىاىى
ًر ثًقىًتًو ًبوً  ،مىٍن كىًثقى ًِبً تػىوىك لى عىلىٍيوً )   (.كىحيٍسني تػىوىكًُّل اٍلعىٍبًد عىلىى هللًا عىلىى قىدى

 ،  ُِا٢باقة/ ﴾َواِعَيةٌ  ُأُذفٌ  َوَتِعيَػَها َتْذِكَرةً  َلُممْ  َعَلَهالَِنجْ ﴿:  وٓت اْلتاـ نقوؿ
 (رسَّ ميَ الُ  رآفِ القُ )َوعُي . ُّت بعوف هللا تعاىل ٓٔيونس/ (َأِف اْلَْمُد ّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ )وآخر دعواا 

مد تتم  الّصالات لسورة ىود ، بقدري ال بقدرىا ، ِبهٍد متواص  ، رلّلو المد واملّنة ، وابل
ـ مع  ٕ٘ٔٓ/ٕ/ٕىػ املوارق  ٖٚٗٔ/صفر/ٗٔوتزداد البكات وتدرع النقمات بتأريخ 
الماظمية ، داعي هللا تعاىل أف يُعيننا على تمملة -تصحيحها عّدة مّرات وتدقيقها ٓت بغداد

 .بقية الس ور القرآنية المرٙمة ، إّف رّّب مسيٌع ُميب الد عاء
 ي قاسم البغداديبقلم الباحث : مم

 
 : من مقاصد الّسورة 

 آََيتٌ  َوِإْخَوتِوِ  يُوُسفَ  ٓت  َكافَ  َلَقدْ ﴿مكية غّب أربع آايت نزلت ِب٤بدينة ، ثبلث من أك٥با كالرابعة 
تناكلت السورة قصة يوسف )ع( كما القاه من أنواع الببلء كالشدائد من إخوتو كمن  ﴾ِللسَّائِِليَ 

صر كُب السجن كُب آتمر النسوة حٌٌب ٪ٌباه هللا من ذل  كٌلو ، كا٤بقصود اآلخرين ، ُب بيت عزيز م
هبا تسلية النيب )ص( ٗبا مٌر عليو من الكرب كالشٌدة ، كما القاه من أذل القريب كالبعيد ، 

 ، العروؽ ٓت الدـ سرَيف يسري َتثُيىا مع الّنفسكأسلوب السورة فذٌّ فريد مؤثر ُب الببلغة ، 
 كٌكاف إليها. سَباحا إالٌ  ٧بزكف يسمعها ال ٕبيث ، ا١بسد ُب الٌركح جرايف القلب ُب بسبلستها ك٘برم
)ص( ال ٙبزف اي ٧بٌمد من إيذاء قوم  ل  ، فإٌف بعد الشٌدة فرجان كبعد  يقوؿ لنبٌيو تعأب هللا

كمان ُب الضيق ٨برجان ، أنظر إٔب أخي  يوسف فإنٌو كما مٌر بصنوؼ الببلاي حٌٌب جعلو هللا عزيزان حا 
،  ّٓاألحقاؼ/ ﴾الر ُس ِ  ِمنْ  اْلَعْزـِ  ُأْوُلوا َصبَػرَ  َكَما رَاْصِبْ ﴿مصر ككذل  أنت اي ٧بٌمد )ص( 

، كُب السورة  ّٖالقصص/ ﴾ِلْلُمتَِّقيَ  َواْلَعاِقَبةُ ﴿فبلبٌد من الفرج بعد الضيق كمن اليسر بعد العسر 
ا١بزء الثا٘ب  ُُُيوسف/ ﴾األَْلَبابِ  أُلْوِل  َرةٌ ِعبػْ  َقَصِصِهمْ  ٓت  َكافَ  َلَقدْ ﴿دركس كعرب كثّبة 
ٍا أىٍىلىوي ، ىىو فى هللاي تػىعىٍأبى  عن النيب )ص(: رضلها  .ُُُعشر/عدد آايهتا  ٍا كىعىل مىهى : )أٲب ىٍا ميٍسًلمو تىبلىىى

ان(  : مبلحظة عامة . ّٓٗ/٦ٓبمع البيافعىلىٍيًو سىكىرىٍاًت اٍلمىٍوًت ، كىأىٍعطىٍاهي اٍلقيو ةى أىٍف الى ٰبىٍسيدى ميٍسًلمى
راجع فضل سورة البقرة ، ككل فضائل سور القرآف يعتمد على مقدار الصدؽ ك إخبلص العمل 

 .من اإلنساف كمقدار الرضا من هللا سبحانو ٘باه اإلنساف ، كليس ِب٤بُب كاألما٘ب
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  ﴾خُُْٔسِنيِ خٌُِْعَدذِ آَّدضُ ظِِْيَ ؤُُ﴿ - ٔ
ـ رأء ، األحرؼ ا٤بقطٌعة إشارة إٔب متشابو القرآف كإعجاز القرآف ، حيث أنٌو تقرأ ألف ال)ألر( 

مؤٌلف من جنس ىذه ا٢بركؼ العربية الٍب يستخدمها الٌناس كمع ذل  ىم عاجزكف عن اإلتياف 
كتقٌدـ ذكر ا٢بركؼ ا٤بقطعة ُب أكؿ سورة  .ٗبثلو أك بعضو ُب الفصاحة كالببلغة كاتول العلمي

: الواضح ُب نفسو ا٤بوٌضح لغّبه ، تل  آايت القرآف  اْلُمِبيِ  اْلُمِبِي( اْلِمَتابِ  آََيتُ  كَ )تِلْ البقرة 
ا٤بعجز ُب بيانو الساطع ُب برىانو الواضح ُب معانيو الواسع ُب دالالتو ال تشتبو حقائقو كال تلتبس 

ائًبيوي  تػىنػٍقىًضي قه عىًمٍيقه ميٍنسىٍابه ، الى كىِبىًٍطنيوي دىًقيٍ  ،دقائقو ، ظىٍاًىريهي أىنًٍيقه رىًقٍيقه جىذ ٍابه   تػىٍفُبى  كىالى  ،عىجى
: رائدة  .ًبًو ، كال تناؿ األٌمة اإلسبلمية عٌزهتا إاٌل ِبلٌرجوع إليو ًإال   الظُّليمىاتي  تيٍكشىفي  كىالى  ،غىرىائًبيوي 

السامية ، كقولو أٌكؿ سم إشارة للبعيد يشار هبا إٔب عظمة ىذه اآلايت ُب رفعتها كمنزلتها ا)تِْلَك( 
 .، للبعيد كللتعظيم أيضان  ِالبقرة/ ﴾اْلِمَتابُ  َذِلكَ ﴿سورة البقرة 

  ﴾ظَؼْوٌَُِِٕ َُؼٌََُِّْْ ػََُزِّْدً هُُْآٗدً ؤََُّْٗنَدهُ بَِّٗد﴿ - ٕ
لكي تعقلوا  (تَػْعِقُلوفَ  )َلَعلَُّممْ ِبللغة العربية البليغة مؤلفان من ىذه األحرؼ العربية  (أَنَزْلَناهُ  ِإاَّ )

ـي  ًىيى  لًل ًٍب  كتدركوا أف الذم يصنع من الكلمات ا٤بألوفة ىذا الكتاب ا٤بعجز الذم يػىٍهًدم ،  أىقٍػوى
ليس بشران كإ٭ٌبا ىو إلو قدير ٘بلى ِبلقرآف إٔب خلقو ، كىو كحي منزؿ من رب العا٤بْب ليعقلوا 

: داللة اآلية أف  من ٯبهل اللغة العربية  رائدة .معانيو كيفهموا مبانيو كيدركوا دالالتو كيعملوا هبا
يتعٌسر عليو أف يعقل اإلسبلـ على حقيقتو الشاملة الكاملة كإف ترجم إٔب لغات متعددة كلكن 
يبقى فرؽ بْب النص القرآ٘ب العريب البليغ كالَبٝبة ، كتبٌْب الَبٝبة جزء من القرآف كلكن ال تبٌْب كٌل 

 .خّب من عدـ كجودىا كالسٌيما إذا كانت الَبٝبة معتمدة شيء ، كتبقى الَبٝبة ٧باكلة للفهم
نتشار اللغة العربية ُب ببلدو غّب عربية ىي أفضل كسيلة ٤بعرفة اإلسبلـ كالقرآف كأيضان العمل على ا

ى  :: )أيًحبُّ اٍلعىرىبى لًثىبلىثو  ٓت الديثدليل على شرؼ الٌلساف العريب ،  َعَربِّياً( )قُػْرآاً الكرٙب   ألىٌ٘بً
ركح  : )ًإذىٍا ذيل ًت اٍلعىرىبي ذيؿ  اإًلٍسبلىـي( وٓت الديثكىكبلىـي أىٍىًل ا١بٍىن ًة عىرىيبه( ،  ،كىاٍلقيٍرآفي عىرىيبه  ،عىرىيبه 
  .َِٗ/ْالبياف
  ﴾خُْـَدكِِِنيَ َُِْٖٔ هَسِِْوِ ِْٖٓ ًُنطَ ًَبِْٕ خُْوُُْإَٓ ىٍََخ بَُِْْيَ ؤًَْلَْْنَد زَِٔد خُْوََِٝٛ ؤَلََْٕٖ ػََِْْيَ َٗوُُّٛ َٗمُْٖ﴿ - ٖ

٫بن نركم ل  ك٫بدث  اي دمحم أخبار األمم السابقة أبصدؽ كبلـ كأحسن بياف كأفضل قصص 
كىي أنباء الرسل الٍب جاءت حقائقها ُب القرآف الكرٙب ٤با فيها من العرب كا٢بكم كالفوائد الٍب 

َنا )مبَارٱبية اتصلح للٌدين كالٌدنيا ككشف عن السنن الت إبٰبائنا إلي  ىذا  اْلُقْرآَف( َىَذا ِإلَْيكَ  َأْوَحيػْ
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 َلِمنْ  قَػْبِلوِ  ِمنْ  ُكنتَ  )َوِإفْ القرآف ا٤بعجز أببلغ اإلٰباءات كالعبادات كأحسن الدالالت كالنظم 
كنت غافبلن عن ىذه األنباء كٓب تلتفت إليها ألهنا حدثت منذ قركف كىي ٦بهولة كال   اْلَغاِرِلَي(

أحد شيء ، كٓب يكن ىناؾ أتريخ يدٌكف األحداث ، كإٌف ما ذكره القرآف الكرٙب من يعرؼ عنها 
 َوال اْلِمَتابُ  َما َتْدِري ُكْنتَ  َما﴿ٝبلة األدلة على صدؽ الوحي للرسوؿ األعظم )ص( كقولو 

صص الَببية ِبلق -ٔ:  رائدة .ٕالضحى/ ﴾رَػَهَدى َضاالًّ  َوَوَجَدؾَ ﴿، كقولو  ِٓالشورل/ ﴾اإِلٙمَافُ 
 )َأْحَسنَ  -ٕ .أحد كسائل الَببية كالتعليم للٌناس ، كمن أىٌم األساليب لتهذيب كتزكية النفس

 نَػزَّؿَ ﴿إشارة إٔب ٦بموع القرآف ُب قصصو ك٧بتوايتو ىي األحسن من كٌل شيء كقولو  اْلَقَصِص(
ٍوًعظىةً  كىأىبٍػلىغي  اٍلقىصىصً  أىٍحسىنى  : )إف   عن اإلماـ علي )ع(،  ِّالزمر/ ﴾اْلَِديثِ  َأْحَسنَ   الذًٌٍكرً  كىأىنٍػفىعي  اٍلمى
 .٘ٚٔص ٛالمآت/هللًا(  ًكتىٍابي 

 ﴾َٔدـًَِِّٖ ُِِ ََؤَّْعُيُْْ ًَخُْؤَََُ ًَخََُّْٙٔٓ ًًٌََْسدً ػَََُٙ ؤَلًََ ََؤَّْطُ بِِِّٗ ؤَزَطِ َّد َٕزِْوِ ٌُُّٔقُ هَدٍَ بٌِْ﴿ - ٗ
بان  عىشىرى  أىحىدى  ُب منامي رؤاي غريبة ، رىأىٍيتي  رىأىٍيتي  ًإٌ٘بً  أيب اي يعقوب ألىبًيوً  ييوسيفي  قىاؿى  من كواكب  كىوٍكى

سجدة عبادة ،  ٙبٌية ال سجدة َساِجِديَن( ِل  رَأَيْػتُػُهمْ  َواْلَقَمرَ  )َوالشَّْمسَ السماء خٌرت ساجدة ٕب 
 ٍمسى كيطلق لفظ السجود على كجو التعظيم كاإلكراـ كالتواضع كا٣بضوع ، كرأيت ُب ا٤بناـ الش  

 كالشمس إخوتو كانت عىشىرى  األىحىدى  كالكواكب كحيان  الرؤاي فكانت ، الكواكب مع ٕب ساجدين كىاٍلقىمىرى 
 ، كعده كصدؽ جنده كأعزٌ  عبده نصر الذم كحده  شكران  سجدكا عليو دخلوا فلما ، أبواه كالقمر
 اْلََياةِ  ٓت  اْلُبْشَرى َْلُمْ ﴿ اليقظة ُب ةكالرؤي ا٤بناـ ُب الرؤاي -ٔ : رائدة .مصر عزيز كىو إليو نظركا حْب
نْػَيا  )الرٍُّؤايىٍ الى تػيقىصُّ ًإال   : عن النيب )ص( دنياه ، ُب ا٤بؤمن هبا فيبشر ا٢بسنة الرؤاي ىي ، ْٔيونس/ ﴾الد 
تسع  زيتجاك  ٓب كقتئذو  عمره ككاف يوسف )ع( ،ُْٕ/ُٔالبحار ا٢بٍىسىًد كىاٍلبىًغي( ًمنى  خىبلى  ميٍؤًمنو  عىلىى
 ٝباؿ ، كالباطنة الظاىرة معانيو ٔبميع ا١بماؿ ، األٌخاذ ا١بماؿ من كبّبة غبلمان على درجة ككاف سنْب

 -ٕ .األخبلؽ كٗبكاـر الطلعة كهباء ِب١بماؿ ا٤بثل مضرب ككاف ا٥بيبة، كٝباؿ ، ا٣بيليق كٝباؿ ا٣بىلق
 ﴾اأَلَحاِديثِ  ََتِْوي ِ  ِمنْ  َولِنُػَعلَِّموُ ﴿ كقولو يشاء من عباده من هللا يعٌلمو العلـو كبقية علم الرؤاي كتعبّب
 هللاً  ًمنى  ًبشىرىل الص ٍا٢ًبًةي  )الرٍُّؤايىٍ  : )ص( النيب عن ، إليها ا٢باجة ُب أمس ىو كحالة ظركؼ ُب ، ُِيوسف/
 ُِٗ/ُٔالبحار.النػُّبػيو ًة( أىٍجزىٍاءً  ًمنٍ  جيٍزءه  كىًىيى 
 ﴾ُٓسِنيٌ ػًًٌَُّ َُِِٕ٘ٗدِٕ خ٥ََُّْْٙدَٕ بَِّٕ ًًَْْخً َُيَ كًًٌََُِْْخ بِوٌَْظِيَ ػَََِ ئَّْدىََُ ظَوُْْٝٛ ٙ زُنََِّ َّد هَدٍَ﴿ - ٘

قاؿ لو يعقوب )ٕبٌسو كبصّبتو( إٌف كراء ىذه الرؤاي الصادقة شأانن عظيمان ٥بذا الغبلـ ، ال ٚبرب هبذه 
وا إلىبلك  حيلة خبيثة ال تقدر فيحتال َكْيدًا( َلكَ  )رَػَيِميُدواالرؤاي إخوت  فإهنم سيحسدكن  

على رٌدىا ، إبغراء من الشيطاف عدٌك اإلنساف الذم ٛبٌكن من قلوهبم ليثّب الفتنة كا٢بسد بينهم 
: عن اإلماـ علي )ع(، فأمره ِبلكتماف ، ّٖالنساء/ ﴾َقرِيناً  َرَساءَ  َقرِيناً  َلوُ  الشَّْيطَافُ  َيُمنْ  َوَمنْ ﴿
نػيويٍا عىلىى حىوىاٍ اً ) ٍاًف فىًإف  كيل  ًذٍم نًٍعمىةو ٧بىٍسيويده( ٍستىًعيػٍ ٜبىىرىةي : ) وعنو )ع(، ُّٔ/ُشرح النهجًئًجكيمي ًِبٍلًكٍتمى

إٌف الشيطاف ظاىر  ُمِبٌي( َعُدوٌّ  ِلئِلنَسافِ  الشَّْيطَافَ  )ِإفَّ  غرر ا٢بكم (نٍػيىا كىااٍلًخرىةً ا٢بٍىسىًد شىقىاءي الدُّ 
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ُذوهُ  َعُدوٌّ  َلُممْ  الشَّْيطَافَ  ِإفَّ ﴿العداكة لئلنساف  ، كقد أرشد إٔب ىذا يوسف ٔفاطر/ ﴾َعُدّواً  رَاَّتَِّ
  .ََُيوسف/ ﴾ِإْخَوِت  َوبَػْيَ  بَػْيِِن  الشَّْيطَافُ  نَػزَغَ  َأفْ  بَػْعدِ  ِمنْ ﴿بقولو 
أدرؾ يعقوب أنو سيكوف ليوسف شأف ألف ىذا ا٤بناـ لو دالالت كإشارات كبشارات  -ٔ: رائدة

عتمدت الناس عليو كلو كاف كلو كاذب من آايت هللا فلو كاف كلو صادؽ الحقيقية، فا٤بناـ آية 
: )الرٍُّؤايىٍ ثىبلىثىةه: عن النيب )ص(، هو بينهما لذل  فهو من آايت هللالكاف خرافة كأضغاث أحبلـ، ف

 سىوي فػىيػىرىٍاهي ُبٍ مىنىٍاًمًو(، ال ًذٍم ٰبيىدًٌثي ًبًو اإًلٍنسىٍافي نػىفٍ كىٙبىٍزًٍينه ًمنى الش ٍيطىٍافً بيٍشرىل ًمنى هللًا، 
، كا٢بسود ال يسود، كليس ٢بسود ا٢بسد أصل الشركر كالكوارث بْب الناس -ٕ. ُُٗ/ُٔالبحار
 .كال يطمئن لو قلب! ،راحة
 هَسَُْ ِْٖٓ ؤَزٌََّْيَ ػَََِ ؤَظََّٔيَد ًََٔد َّؼْوٌُذَ آٍِ ًَػَََِ ػََِْْيَ ِٗؼَْٔعَوُ ًَُّعُِّْ خَٕلَديِّػِ ظَإًَِِّْ ِْٖٓ ًَُّؼَُِِّٔيَ ََزُّيَ َّفْعَسِْيَ ًًٍَََُِيَ﴿ - ٙ

 ﴾لٌٌَِْْ ػٌَِِْْ ََزَّيَ بَِّٕ ًَبِْٔمَنَ بِزَُْخىَِْْ
ًل ى اككما  ٱبتارؾ رب  للنبوة كيصطفي   )َٖمَْتِبيَك( صطفاؾ رٌب  كأراؾ مثل ىذه الرؤاي العظيمة كىذى

 ََتِْوي ِ  ِمنْ  )َويُػَعلُِّمكَ ي  نصيب لغّب هللا للرسالة كيفيض علي  أبنواع الكرامات فبل يكوف ف
كيعلم  علمان مؤثران يلهم  إايه إ٥بامان ٙبتاجو أنت كأمت  كىو التفسّب ا٢بقيقي  اأَلَحاِديِث(

كليس الظٌِب للرؤاي ُب ا٤بناـ ، كإٌف هللا سيعلمو من علمو الٌلد٘ب ما ٓب يكن يعلم كقوؿ يوسف )ع( 
 آؿِ  َوَعَلى َعَلْيكَ  نِْعَمَتوُ  )َويُِتم  ،  ََُيوسف/ ﴾َحّقاً  َرّبِّ  َجَعَلَها َقدْ  قَػْب ُ  ِمنْ  ُرْؤََيي ََتِْوي ُ  َىَذا﴿

، كيتم فضلو علي   ّْإبراىيم/ ﴾حُتُْصوَىا ال اّللَِّ  نِْعَمةَ  تَػُعد وا َوِإفْ ﴿كنعم هللا ال ٙبصى  يَػْعُقوَب(
 َأَتََّها )َكَماألىل كا٤بل  كالعزة كالٌنبوة ، جتماع ااكإنعامو على ذرية أبي  يعقوب ِبلنزكؿ ُب مصر ك 

كما أكمل النعمة على جدؾ إبراىيم كإسحاؽ ِبلرسالة   َوِإْسَحَق( ِإبْػَراِىيمَ  قَػْب ُ  ِمنْ  أَبَػَوْيكَ  َعَلى
كإ٭ٌبا يصنع رٌب  ذل  ب  ألنٌو  َحِميٌم( َعِليمٌ  رَبَّكَ  )ِإفَّ صطفاء كآاتٮبا خّب الٌدنيا كاآلخرة كاال

  .ن ىو أىل للفضل حكيم ُب تدبّبه ٣بلقو ال يفعل إالٌ ما ينبغي عملوعليم ٗب
كمعُب إٛباـ النعمة من هللا فبل يبلغها اإلحصاء ٕبيث ٛبتد نعمة الدنيا بنعمة اآلخرة.  -ٔ:  رائدة
تفسّب الرؤاي ، ككٌل عمل أك حديث يصل إٔب ا٥بدؼ الٌنهائي ُب معرفة  اأَلَحاِديِث( )ََتِْوي ِ  -ٕ

: ما تؤكؿ إليو والتأوي  و يطلق عليو أتكيل ، كٙبٌقق الرؤاي ُب ا٣بارج مصداؽ للتأكيل ، حقيقت
لقد أعطى يوسف )ع( أتكيل األحاديث  -ٖ .كتصل إليو ا٢بوادث ا٤بصٌورة ُب نوـو أك يقظة

كأعطى إبراىيم )ع( النجاة من الٌنار كأعطى نوح )ع( سفينة الٌنجاة كأعطى موسى )ع( العصا 
بيضاء كأعطى عيسى )ع( إحياء ا٤بوتى ، ككانت كلُّ عطية نعمة مناسبة لصاحبها فقط ال كاليد ال

ينتفع هبا غّبه من األنبياء ، كىذا يدؿُّ أف إٛباـ الٌنعمة ٙبصل لئلنساف ا٤بناسب للٌنعمة ا٤بناسبة ُب 
 -ٗ.ٖالرعد/ ﴾َدارٍ مبِقْ  ِعْنَدهُ  َشْيءٍ  وَُك   ﴿الوقت ا٤بناسب ُب ا٤بكاف ا٤بناسب فهي نعمة مقٌدرة 

أم إعطاؤه ىذا العلم ا٣باص كيلهمو إاٌيه إ٥بامان ككشفان لبصّبت   اأَلَحاِديِث( ََتِْوي ِ  ِمنْ  )َويُػَعلُِّمكَ 
  .٤با يراد من خفااي األمور ، أك فراسة خاصة فيها
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 ﴾َُِِّٕدجِِِنيَ آَّدضٌ ًَبِوٌَْظِوِ ٌُُّٔقَ كِِ ًَدَٕ َُوًَْ﴿ - ٚ
عن أخبارىم  )ِللسَّائِِلَي(عرب كعظات كثّبة  )آََيٌت(األحد عشر  كىًإٍخوىتًوً  رب ييوسيفى خ ُب  كىافى  لىقىدٍ 

كللراغبْب ُب كشف السنن الٍب مرت هبم ، كىي تستحق أف يسأؿ عنها الناس ، إهٌنا آايت على 
كتؤب قدرة هللا كٝبيل صنعو أبكليائو ، فالقصة تبْب أف من أخلص العبودية  أخلصو هللا لنفسو 

ٓت ،  ّٖالقصص/ ﴾ِلْلُمتَِّقيَ  َواْلَعاِقَبةُ ﴿أموره كهللا يرفعو كال يضعو مهما كانت العقبات أمامها 
،  قصة يوسف أنواع الدالئ  على قدرة هللا وحفظو ليوسف وحممتو ٓت إدارة السنن التأر٘مية

٤با ألقوه ُب البئر كلو  فإف للظواىر غاايت ال تعلم حقائقها إاٌل منها : فإخوة يوسف لو ٓب ٰبسدكه
ٓب يلقوه ُب البئر ٤با كصل إٔب عزيز مصر كلو ٓب يعتقد العزيز أمانتو ٤با أٌمنو على بيتو ، كلو ٓب تراكده 
إمرأة العزيز ٤با ظهرت أمانتو كلو ٓب ٲبتنع من مراكدهتا ٤با كضع ُب السجن كلو ٓب يوضع ُب السجن 

 يعلم الساقي للمل  تعبّبه للرؤاي الصادقة ما أنقذ ٤با عرؼ ا٤بل  صدقو ُب رؤايه كعفتو كلو ٓب
 اْلَمِبُيُ  َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعاَلُِ  ، مبِْقَدارٍ  ِعْنَدهُ  َشْيءٍ  وَُك   ﴿مصر كأبويو كإخوتو من ا١بوع 

: ككذل  كانت للٌنيب ٧بٌمد )ص( ككلُّ نيب آايت للسائلْب تكشف رائدة .ٗ-ٖالرعد/ ﴾اْلُمتَػَعاؿِ 
 .هللا ُب خلقو كىو سبحانو الذم يدبًٌر ىذه السنن ٕبكمتوعن سنن 

 ﴾ُٓسِنيٍ ٠ٍٍَٚ َُلِِ ؤَزَدَٗد بَِّٕ ػُْٝسَصٌ ًََٗمُْٖ ِٓنَّد ؤَزِْنَد بََُِ ؤَلَرُّ ًَؤَوٌُهُ ٌَُُُْٔقُ هَدٌُُخ بٌِْ﴿ - ٛ
،  منا عند أىبًينىا ( أىحىبُّ بنيامْب )ألبيو كأٌمو ككاف أصغر إخوتو كىأىخيوهي  فيما بينهم لىييوسيفي  حْب قىاليوا

كىم ٝبيعان إخوة من أب كاحد  )َوَأُخوُه(كزايدة ٧ببتو ٥بما أمر حقيقي ال شبهة فيو ، كإ٭با قالوا 
كتعدد األمهات ، فكانت أـ يوسف كبنيامْب كاحدة ، كىذه انة األكٔب ليوسف )ع( عندما 

عض ، ك٫بن رجاؿ أقوايء أكرب سنان ٝباعة إخواف يتعصب بعضهم لب ُعْصَبٌة( )َوَْمْنُ حسدكه 
إهٌنم حكموا  ُمِبٍي( َضبلؿٍ  َلِفي َأاَباَ  )ِإفَّ متعاضدكف نقـو بكل ما ٰبتاج إليو من أسباب الرزؽ 

كاضح إليثاره يوسف كأخيو من أمو علينا ِببة كيشتغل )ُمِبٍي( على أبيهم بسرعة ، إنو ُب خطأ 
ا ! كىو ضل طريق ا٤بساكاة بوضوح فكيف يفضل غبلمْب هبما دكننا كيقبل عليهما ِبإلعراض عنٌ 

  .ضعيفْب صغّبين على أخوة عصبة أكٕب قوة تقـو ِبلتدبّب
ثنْب صغار آب يريدكا ضبلؿ الدين كإ٭با أرادكا ضبلؿ التدبّب كا٣بطأ ُب التقدير ُب إيثار  -ٔرائدة: 

جتناب تفضيل بعضهم ابة ك كجوب عناية الوالدين برعاية األكالد على ا -ٕ .على عشرة كبار
ستثقلوا ذل  ، اقرهبما يعقوب لصغرٮبا ف -ٖ .تقاء التحاسد كالتباغض بينهماعلى بعض ، ك 

كا٢بقيقة أٌف يعقوب إ٭ٌبا كاف ٰببُّ يوسف كأخاه ُب هللا سبحانو ٤با كاف يتفٌرس فيهما من النباىة 
ىذه بداية أتريخ  -ٗنفسو أبدان كالتقول كالكماؿ على صغر سٌنهما ، كٓب يكن حٌبو ٥بما عن ىول 

بِب إسرائيل كىم أٌكؿ جيل نشأ من بِب إسرائيل كىم أكالد النيب يعقوب ، بدأت ِبلطعن ُب أبيهم 
 فَباءالنيب ا٤بعصـو كأنو ُب ضبلؿ مبْب ، كالغدر أبخيهم ، كالبكاء ا٤بنافق الكٌذاب أماـ أبيهم كاال
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ستسلموا إاٌل مقهورين مرغمْب كىذا ىو أتريخ ا على يوسف اسن ٥بم أبنٌو خائن كسارؽ ، كما
 .بِب إسرائيل من أٌكؿ يـو إٔب آخر يـو

 ﴾َٜدُِمِنيَ هٌَْٓدً زَؼًِْهِ ِْٖٓ ًَظٌٌٌَُُٗخ ؤَزٌُِْْْ ًَـْوُ ٌَُُْْ َّىَُْ ؤ٠ََْدً خ٤َُْلٌُهُ ؤًَْ ٌُُّٔقَ خهْعٌُُِخ﴿ - ٜ
 )َأوْ كخيانة من أكرب الكبائر بعد الشرؾ  آتمركا على قتل يوسف كالقتل ا٤بتعمد بغدرو كحقد كحسدو 

أك ألقوه ُب أرض بعيدة ٦بهولة ال يقدر أف يعود إٔب بيت أبيو كىو طفل صغّب  َأْرضاً( اْطَرُحوهُ 
سم اكديع يبلغ تسع سنوات من عمره ٩بٌا يدؿُّ على قسوة قلوب إخوتو ، كٗبركر األاٌيـ ينسى 

فعند ذل  ٱبلص كيصفو لكم حب أبيكم فيقبل  أَبِيُمْم( َوْجوُ  َلُممْ  )َ٘مْ ُ يوسف كٲبحى ر٠بو ! 
حتكار لعطف أبيهم من دكف ييأس من عودتو ، كىذا ىو منطق االعليكم ِببة كالتكرٙب بعد أف 

يوسف كىذا ىو اللـؤ كا١بـر أف أقتل كأشرد حٌب األرحاـ كاألصدقاء حرصان على األرِبح 
 ﴾َبَِْىِلوِ  ِإالَّ  السَّيِّئُ  اْلَمْمرُ  ٗمَِيقُ  َوال﴿ينْب كلكن كا٤بكاسب !! كىكذا كانت إسرائيل مع الفلسط

كىكذا يسٌوؿ الشيطاف للٌنفوس الٍب  َصالَِِي( قَػْوماً  بَػْعِدهِ  ِمنْ  )َوَتُمونُوا، كلو بعد حْب  ّْفاطر/
، كتتوبوا من  ّْـ/األنعا ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َما الشَّْيطَافُ  َْلُمْ  َوزَيَّنَ ﴿تفقد صٌحة تقديراهتا لؤلحداث 

إصبلح األمر مع أبيهم أك نقـو إبصبلح  مبعىنبعد ىذه ا١برٲبة الكبّبة كتصبحوا قومان صا٢بْب !! 
:  رائدة .ديننا ، كىذا يدؿ على أهنم ٰبَبموف أمر الدين كلكن غلبهم ا٢بسد كا٢بقد كخبث السريرة

 ِللَِّذينَ  اّللَِّ  َعَلى التػَّْوبَةُ  ِإٔمََّا﴿بزينة الشيطاف أما التوبة ُب ىذا ا٤بورد ال تيقبل ألهنا لتربير ا١برٲبة  -ٔ
كاف أٌكؿ اترٱبهم ٧باكلة قتل أخيهم  -ٕ .ُٕالنساء/ ﴾َقرِيبٍ  ِمنْ  يَػُتوبُوفَ  ّتَّ  ِبََهاَلةٍ  الس وءَ  يَػْعَمُلوفَ 

ة ستمٌر أترٱبهم ِبلفساد كالقتل للفلسطينْب ، كإٌف دكلتهم ا٤بزعومة الغدٌ ايوسف ا١بميل ، ك 
 ﴾َمْوِعداً  ِلَمْهِلِمِهمْ  َوَجَعْلَنا﴿السرطانية البٌد أف تزكؿ من الوجود كإف طاؿ هبا الزماف كقولو 

 .ٗٓالكهف/
 ﴾كَدػِِِنيَ ًُنعُْْ بِْٕ خََُّّْٕدََشِ زَؼُْٟ َِّْعَو٥ِْوُ خُْفُرِّ ؿََْدزَصِ كِِ ًَؤَُْوٌُهُ ٌُُّٔقَ ظَوْعٌُُِخ ٙ ِٓنْيُْْ هَدجٌَِ هَدٍَ﴿ - ٓٔ
ُب  فإٌف القتل ذنبه عظيم بل أىٍلقيوهي  ييوسيفى  تػىٍقتػيليوا ٥بم أخوىم يهوذا كىو أكرب كلد يعقوب ال قىاؿى 

( )َغَيابَةِ  بِّ قعر البئر حيان ال يرل ما فيو من الظلمة لعمق غوره ك٠ٌبي بو ألنٌو يغيب عن األنظار  اجلُْ
بعض ا٤بارٌة كا٤بسافرين الذين يسّبكف ُب األرض  يَّارَِة()السَّ  أيخذه بػىٍعضي  السَّيَّارَِة( بَػْعضُ  )يَػْلَتِقْطوُ 

كتفوا ا كاف البد من ا٣ببلص منو ف ًإفٍ  رَاِعِلَي( ُكنُتمْ  )ِإفْ للتجارة فيذىبوف بو إٔب انحية أخرل 
 .بذل ، ككاف رأيو أىوف شران من رأم غّبه

 ﴾َُمَدكِظٌَُٕ َُوُ ًَبَِّٗد ًََِّْؼَرْ َُّْظَغْ ؿًَخً َٓؼَنَد ؤََِِْْٔوُ،   َُنَدِٜمٌَُٕ َُوُ ًَبَِّٗد ٌُُّٔقَ ػَََِ ظَإَْٓنَّد ٙ َُيَ َٓد ؤَزَدَٗد َّد هَدٌُُخ﴿ ٕٔ - ٔٔ
ستنكار خفي ، كىي ِبدرة ماكرة خبيثة ، استأذنوا أِبىم أبسلوب فيو عتب كاإنكارم ،  االستفهاـ
سف ك٫بن ٝبيعان أبناؤؾ ؟ أم شيء حدث ل  اي أِبان حٌب ال أتمنا كتثق بنا على أخينا يو مبعىن 
٤بخلصوف ا٤بشفقوف عليو ، ك٫بن ٫بفظو من كٌل سوء كمكركه كال نريد لو إالٌ  لََناِصُحوَف( َلوُ  )َوِإاَّ 
يتنزه كيتسع ُب أكل ما )يَػْرَتْع( أرسلو معنا غدان إٔب البادية  َويَػْلَعْب( يَػْرَتعْ  َغداً  َمَعَنا )َأْرِسْلوُ ا٣بّب! 
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ك٫بن ٫بفظو من كٌل سوء كمكركه  َلَاِرُظوَف( َلوُ  )َوِإاَّ عب كال ٚبف عليو شيئان لٌذ كطاب كيلهو كيل
 .كأكدكا كبلمهم أبىٌف التوكيد ك البلـ مع أهنم كاذبوف

 ﴾َُىَدًَُُِٕٔ بٌِخً بَِّٗد ػُْٝسَصٌ ًََٗمُْٖ خٍُِّجْرُ ؤًَََِوُ َُحِْٖ هَدٌُُخ،  ؿَدكٌَُِِٕ ػَنْوُ ًَؤَْٗعُْْ خٍُِّجْرُ َّإًَُِْوُ ؤَْٕ ًَؤَوَدفُ زِوِ ظٍَْىَسٌُخ ؤَْٕ ََُْمُُّْٗنِِ بِِِّٗ هَدٍَ﴿ ٗٔ - ٖٔ
قاؿ ٥بم أبوىم يعقوب كىو يتحسس من سوء العاقبة كقلب ا٢بر دليلو ، كلكن ليس عنده يقْب 
كقطع فيما سيقع ، إنو ليؤ٤بِب فراقو كىو طفل صغّب تلطف ُب ا١بواب معهم لئبل يهيج عنادىم 

 الىوف ، ككأنو لقنهم ا٢بجة )ًإف  اٍلبىبلىءي  َغاِرُلوَف( َعْنوُ  َوأَنْػُتمْ  الذِّْئبُ  أيَُْكَلوُ  َأفْ  َأَخاؼُ )وَ كحقدىم 
ٍنًطًق( ميوىك له 

ى
بػيويٍا فىًإف  بىًِبٍ يػىٍعقيويبى ٓبىٍ  عن النيب )ص(، ِِِ/ْركح البياف ِب٤ب : )الى تػيلىقًٌنػيويٍا اٍلكىًذبى فػىتيكىذ 
، كقد كضع بْب أيديهم ُْٔ/٦ٓبمع البيافالذًٌٍئبى أيىٍكيلي اإًلٍنسىٍافى حىٌب  لىق نػىهيٍم أىبػيويىيٍم !(  يػىٍعلىميويٍا أىف  

: )قػىر بى يػىٍعقيويبي ٥بىيمي  عن اإلماـ الصادؽ )ع(السبلح الذم يستعملونو ُب تنفيذ أمرىم الذم دبٌركه 
 ِإاَّ  ُعْصَبةٌ  َوَْمْنُ  الذِّْئبُ  َأَكَلوُ  لَِئنْ  )قَاُلوا -ٗٔ. ََٔ/ِلشرائععلل ا اٍلًعل ةى فىًإٍعتػىلُّويٍا هًبىٍا ُبٍ يػيويسيف(

لىوي  البلـ موطئة للقسم ، كهللا لىًئنٍ  َْلَاِسُروَف( ِإذاً  الذًٌٍئبي ك٫بن ٝباعة أكلو قوة كأشٌداء إان  أىكى
ا اإلحراج ستسلم الشيخ ا٢بريص بقو٥بم ك٥بذا٤بستحقوف أف يدعى علينا ِب٢برماف كا٣بسراف ، ف

كاإل٢باح كالتوكيد كأرسل معهم يوسف ككانوا خائنْب ، ليتحقق قدر هللا عندما أيٌب الفرج من 
حيث الكرب ، كأيٌب اليسر من حيث العسر كأيٌب النور من قلب الظبلـ كما أيٌب النهار من 

ٍارًهً  كىُبٍ  هللاً  ًمنى  ًمنىحه  اٍلًمحىنً  : إٌف ُبٍ  نستنتجقلب الليل،   كىُبٍ  ،ًخبػٍرىٍاته  اٍلمىشىق ٍاتً  كىُبٍ  ،ًمًكٍاًرـه  اٍلمىكى
ٍةً  ٍاايىٍته  اٍلبىبلىايىٍ  كىُبٍ  ،ًىبىٍاةه  اٍلميعىٍاانى اٍ  ًبدى ٍتػيهى !!  هًنىٍاايى ُلوُكمْ ﴿اٍلكىرىٍامىٍاتي َنةً  َواْْلَُْيِ  اِبلشَّرِّ  نَػبػْ ،  ّٓاألنبياء/ ﴾ِرتػْ

، ّْٓالتوحيد ص( ابتبلءٍسطو ًإال  كىً ًفٍيًو مىًشي ةه كىقىضىٍاءه كى : )مىٍا ًمٍن قػىٍبضو كىالى بى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(
 َأْعَلمُ  ُكنتُ  َوَلوْ ﴿كىذا يدؿ أف يعقوب ال يعلم الغيب كلو كاف نبيان ، كىذا النيب دمحم )ص( يقوؿ 

س كالفراسة كالتسديد ، كلكنو ا٢بد ُٖٖاألعراؼ/ ﴾الس وءُ  َمسَِِّن  َوَما اْْلَُْيِ  ِمنْ  الْسَتْمثَػْرتُ  اْلَغْيبَ 
،  ٕٓا٢بجر/ ﴾ِلْلُمتَػَومسِِّيَ  آلََيتٍ  َذِلكَ  ٓت  ِإفَّ ﴿ستقراء الواقع كمعرفة أتكيل األحاديث كقولو اك 

، كىيػىٍنطيقى بًتيوًفيق تػ قيويٍا ًفرىٍاسىةى اٍلميٍؤًمًن فىًإن وي يػىٍنظيري بًنػيويًر هللاً اً : ) عن النيب )ص(: ا٤بتفرسوف،  املتومسوف
 .َُّّٕكنز العماؿ خرب(هللاً 
 ﴾َّْٙؼًَُُُٕ ٙ ًَىُْْ ىٍََخ زِإَُِْٓىِْْ َُعُنَسِّحَنَّيُْْ بَُِْْوِ ًَؤًَْلَْْنَد خُْفُرِّ ؿََْدزَصِ كِِ َّفْؼٌَُِهُ ؤَْٕ ًَؤَـَْٔؼٌُخ زِوِ ٌَىَسٌُخ كَََِّٔد﴿ - ٘ٔ

 َأفْ  )َوَأْْجَُعوابو عن أبيو بتعدكا ا٧بذكؼ أم فأرسلو معهم فلما أخذكه إٔب البادية ك  )َلمَّا(كجواب 
( َغَيابَةِ  ٓت  َٖمَْعُلوهُ  بِّ عزموا كصمموا على إلقائو ُب قعر البئر البعيد غوره ، غّب مبلحظْب  اجلُْ

 .غضب هللا كعقوؽ الوالدين
َنا كألقى هللا ُب ركح كأكحينا إٔب يوسف  َيْشُعُروَف( ال َوُىمْ  َىَذا َبَِْمرِِىمْ  لَتُػنَػبِّئَػنػَُّهمْ  ِإلَْيوِ  )َوَأْوَحيػْ

يوسف أنٌو انجو كسيعيش كلتخربف إخوت  بفعلهم ىذا ا٣بيا٘ب الذم مكركا ب  حسدان كلؤمان كىم 
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ال يشعركف ُب ذل  الوقت أن  يوسف ، كفائدة ىذا الوحي أتنيس نفسو كإزالة الغم كالوحشة عن 
 لي )ع(:عن اإلماـ عطمأف ٢بسن مصّبه ، كسيحصل لو ا٣ببلص من ىذه انة اقلبو ك 
(ُب ً )  اّللَُّ  رَػَوقَاهُ ﴿كفٌوض يوسف أمره إٔب هللا  ،َّٗتنبيو ا٣بواطر ص اإًلٍخبلىًص يىكيويفي ا٣بٍىبلىصي

 َوَٙمُْمُروفَ ﴿، كتوكل على هللا ك)مىٍن تػىوىك لى عىلىى هللًا كىفىٍاهي( ، كقولو  ْٓغافر/ ﴾َمَمُروا َما َسيَِّئاتِ 
رُ  َواّللَُّ  اّللَُّ  َوَٙمُْمرُ  ٠ب  كإطفاء ، فإهٌنم يركنو نفيان لشخص  كإنساء ال َّاألنفاؿ/ ﴾اْلَماِكرِينَ  َخيػْ

لنورؾ كحطان لقدرؾ ، كىو ُب ا٢بقيقة تقريب ل  إٔب عآب العزة كعرش ا٤بملكة كإحياء لذكرؾ كإٛباـ 
 .لنورؾ كرفع لقدرؾ

 ًََٓد خٍُِّجْرُ كَإًَََِوُ َٓعَدػِنَد ػِنًَْ ٌُُّٔقَ ًَظًََُْنَد َْٕٗعَسِنُ ٌَىَسْنَد َّٗدبِ ؤَزَدَٗد َّد ، هَدٌُُخ َّسٌٌَُْٕ ػَِٙدءً ؤَزَدىُْْ ًَـَدءًُخ﴿ ٚٔ - ٙٔ

 ﴾َٜديِهِنيَ ًُنَّد ًٌََُْ َُنَد زُِٔآٍِْٖ ؤَْٗطَ
رجعوا إٔب أبيهم كقت العشاء ليبلن كىم يتظاىركف ِبلبكاء إنٌو تباؾو كليس بكاءن ، ليلبسوا األمر على 

َنا ِإاَّ  َأاَباَ  َيَ  )قَاُلوايكذبوف كيزكركف  أبيهم فيصدقهم فيما نتسابق كنَبامى ِبلنباؿ  َنْسَتِبُق( َذَىبػْ
ْئُب( رََأَكَلوُ  َمَتاِعَنا ِعْندَ  يُوُسفَ  )َوتَػرَْكَنا كتركنا يوسف عند ثيابنا كحوائجنا ليحفظها كجاء  الذِّ
لست ٗبصدؽ لنا ُب ىذه ا٤بقالة كلو كنا ُب  اِدِقَي(صَ  ُكنَّا َوَلوْ  لََنا مبُْؤِمنٍ  أَْنتَ  )َوَمافَبسو االذئب ف

ٍادي اٍلميرًٍيبي أىٍف يػىقيويؿى الواقع صادقْب، كىذا القوؿ منهم يبعث على اال رتياب كالش  كالقلق )يىكى
مرأة إٔب القاضي ٚباصم ُب شيء فجعلت تبكي فقالوا إهنا ٧بقة أما ا: جاءت  رائدةخيذيكي٘بى( ، 

: قد جاء إخوة يوسف أِبىم عشاءن يبكوف ! كيتباكوف كيذرفوف الدموع الزائفة تراىا تبكي ؟ فقاؿ 
ةو  بػىٍْبى  فػىر ؽى  : )مىنٍ  ٓت الديث .ليلتبس على أبيهم األمر اٍ  كىاًٍلدى نىوي  هللاي  فػىر ؽى  كىكىلىًدىى  يػىٍوـى  أىًحب ًتوً  كىبػىٍْبى  بػىيػٍ

 .اٍلًقيىٍامىًة(
 َٓد ػَََِ خُُْْٕٔعَؼَدُٕ ًَخَُِّوُ ـٌََِْٔ كََٝسٌُْ ؤَُْٓخً ؤَٗلٌُُُْْٕ ٌَُُْْ ٌَََُّٔطْ زََْ هَدٍَ ًٍَِذٍ زًٍَِّ هَِِْٔٝوِ ػَََِ ًَـَدءًُخ﴿ - ٛٔ

 ﴾ظَِٝلٌَُٕ
 اليهود طبيعة الكذب ىذا لظكسي القميص بدمها كلطخوا شاة ذٕبوا ، كاذب بدـ ثوبو على كاؤ جا
 كاؤ جا فلما ، َُٓالنحل/ ﴾اّللَِّ  ِِبََيتِ  يُػْؤِمُنوفَ  ال الَِّذينَ  اْلَمِذبَ  يَػْفََتِي ِإٔمََّا﴿ كقولو حياهتم آخر إٔب

 َسوََّلتْ  َأْمرًا( أَنُفُسُممْ  َلُممْ  َسوََّلتْ  َب ْ  )قَاؿَ  قميصو ! ٤بزؽ كذبتم لو أكلو الذئب قاؿ يعقوب
عرؼ  ، خسيسان ُب يوسف الصٌديق كليس كما زعمتم أف الذئب أكلو أنفسكم أمرا لكم زينت

 هللا إٔب أمره تفويض إالٌ  لو يبق كٓب ، ؤامرة كٓب يؤمن بصحة الدـ الذم جاءكا بو للتمويويعقوب ا٤ب
رٌ  بقولو كتفىا ك  سبحانو يٌ ( )َرَصبػْ  كلطفو، بعونو هللا يفرجو حٌب األمر ىذا ُب ٝبيبلن  صربان  سأصرب ْجَِ
 :ٜٛٔج الببلغة حممٓت هن الرغائب تدرؾ كِبلصرب ا١بزع كعدـ الصرب طريق )ع( إالٌ  يكن ليعقوب كٓب

رُ  ، كصرب ِب كإستعاف )مىٍن ٓبٍى يػيٍنًجًو الص بػٍري أىٍىلىكىوي ا١بٍىزىعي(  مكانو ُب يكوف : الذم اجلَِمي  والَصبػْ
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 مر على يصرب فسوؼ ا٢بق على يصرب ال كمن ، ٤بخلوؽ فيو شكول كال ا٤بناسب كزمانو ا٤بناسب
 ِإٔمََّا﴿ )ع( يعقوب كقاؿ ، ُٕلقماف/ ﴾األُُمورِ  َعْزـِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِإفَّ  َأَصاَبكَ  َما َعَلى َواْصِبْ ﴿ الباطل
 عليكم ِب كأستعْب َتِصُفوَف( َما َعَلى اْلُمْستَػَعافُ  )َواّللَُّ  ، ٖٔيوسف/ ﴾اّللَِّ  ِإىَل  َوُحْزين  بَػثِّي َأْشُمو
 ستسلما فيعقوب ، النصّب عمكن ا٤بؤب نعم فهو ٕب عوانن  هللا ليكوف اجملرمة اللئيمة ا٤بكيدة ىذه لكشف
 ا٢بكيم كىكذا ، يكربىا كال كىدكء ٕبكمة ا٤بشكلة يعاِب أف كٰباكؿ يفزع كال ٯبزع فبل كالعناء للببلء
 : رائدة يوسعها كال الواحدة ا٤بشكلة يعاِب أف ٰباكؿ كإ٭ٌبا مشاكل عدة إٔب الواحدة ا٤بشكلة ال ٯبعل

 بعد القميص ٛبزيق إٔب يلتفتوا فلم ، حافظة لديو تكليس ِبلنسياف يبتلى الكٌذاب عقوبة كمن -ٔ
 البدٌ  ، ١برٲبتو ٩بوىان  حذران  ذكيان  كاف مهما اجملـر أف اإلجراـ علم يقرر -ٕ .عليو الكاذب الدـ كضع
 ! عنو للكشف مفتاحان  يكوف ما خلل تدبّبه ُب يقع كأف ، عليو يدؿُّ  أثران  يَبؾ أف
،  َّؼٌََُِْٕٔ زَِٔد ػٌَِِْْ ًَخَُِّوُ ز١َِدػَصً ًَؤًََُُّٔهُ ؿٌُّٚ ىٍََخ زٍَُُْٙ َّد هَدٍَ يٌََُْهُ كَإَيََُْ ًَخَِيَىُْْ ٌَُِٔخكَإََْ ََّْٔدََشٌ ًَـَدءَضْ﴿ ٕٓ - ٜٔ

 ﴾خَُّّخىًَِِّٖ ِْٖٓ كِْوِ ًًََدٌُٗخ َٓؼًًُْيَشٍ يَََخىَِْ زَىٍْٓ زِؽٍََٖٔ ًًَََُْ٘هُ
 )رََأْرَسُلواارة مركا بذل  الطريق ككاف البئر بعيدة عن العمراف قافلة مسافرة للتج )َسيَّارٌَة( كىجىاءىتٍ 
أرسل دلوه ُب البئر فتعٌلق يوسف  َدْلَوُه( )رََأْدىَل بعثوا من يستقي ٥بم ا٤باء ا٣ببّب ٗبواقعو  َواِرَدُىْم(

على سبيل الدىشة  ُغبلـٌ( َىَذا ُبْشَرى َيَ  )قَاؿَ ِب٢ببل فخرج فلما رأل حسنو كٝبالو اندل 
 )َوَأَسر وهُ التعجب من شدة السركر لتبشّب نفسو كٝباعتو حيث فازكا بنعمة جليلة غّب متوقعة ك 

 مبَا َعِليمٌ  )َواّللَُّ أخفوا أمره عن الناس ليبيعوه ُب أرض مصر متاعان رقيقان كالبضاعة  ِبَضاَعًة(
 َدرَاِىمَ  َِبْسٍ  بَِثَمنٍ  َشَرْوهُ )وَ كهللا ال ٚبفى عليو أسرارىم كما عزموا عليو ُب بيع يوسف  يَػْعَمُلوَف(
ستخرجوه من البئر ا: أخذه بثمنو ، أكلئ  التجار ا٤بارة الذين شَتاه او : ِبعوه َشَرْوُه  َمْعُدوَدٍة(

 منو ا٣ببلص يبغوف بثمن قليل زىيد كىو عشركف درٮبان ، ككاف الذين ِبعوه من الراغبْب عنو الذين
 ٧بنة كىي الصٌديق يوسف حياة ُب الثانية انة كىذه ، حر ألنٌو بو يطالبهم من يظهر لئبلٌ 
لتقطوه كتعجلوا التخٌلص منو ، االذين ال يرغبوف فيو ألهنم  الزَّاِىِديَن( ِمنْ  ِريوِ  )وََكانُوا سَبقاؽاال

 .كِبعوه أبٖبس األٜباف لئبل يتهموا بسرقتو كيكوف عبدان عاصيان فينتزعو سيده من أيديهم
 كِِ ٌُُُِْٔقَ ٌََّٓنَّد ًًٍَََُِيَ ًًََُخً َٗعَّىٍَِهُ ؤًَْ َّنلَؼَنَد ؤَْٕ ػَََٕ َٓؽٌَْخهُ ؤًَُِِِْٓ َُْٙٓؤَظِوِ َُِْٓٝ ِْٖٓ خْ٘عََُخهُ ٍُِخَُّ ًَهَدٍَ﴿ ٕٕ -ٕٔ

 ًَػِِْٔدً لٌُْٔدً آظَْْنَدهُ ؤًََُّ٘هُ زََِؾَ ، ًَََُّٔد َّؼٌََُِْٕٔ ٙ خُنَّدِْ ؤًَْؽََُ ًٌَََُِّٖ ؤَُِْٓهِ ػَََِ ؿَدُِرٌ ًَخَُِّوُ خَٕلَديِّػِ ظَإًَِِّْ ِْٖٓ ًَُِنُؼََِِّٔوُ خََِْٕٞ

 ﴾خُُْٔمِْٕنِنيَ َٗفُِّْ ًًٍَََُِيَ
 َمثْػَواهُ  شَباه )كىو عزيز كخازف كمستشار مل  مصر ككبّب كزرائو( قاؿ لزكجتو أىٍكرًًميكقاؿ الذم ا

و ٯبعل اإلكراـ ال لشخصو فحسب : مقامو ُب قصران كأحسِب معاملتو كلكن التعبّب أعمق ألنٌ 
عسى أف يكفينا  َوَلدًا( نَػتَِّخَذهُ  َأوْ  يَنَفَعَنا َأفْ  )َعَسىكلكن مكاف إقامتو ، كىي مبالغة اإلكراـ 
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بعض ا٤بهمات إذا كرب أك نتبناه حيث ٓب يكن يولد ٥بما كلد بسبب عقم العزيز ، كقد تفٌرس العزيز 
كما ٪بيناه من البئر بتدبّبان كذل    اأَلْرِض( ٓت  لُِيوُسفَ  مَّنَّامَ  )وََكَذِلكَ ُب يوسف الرشد كالذكاء 

جعلناه متمكنان ُب أرض مصر يعيش فيها بعز كأماف ، إٌف الشٌدة كالرخاء يسّباف بشكل متوازو كمن 
 )َولِنُػَعلَِّموُ ،  ٕ-ٔنشراح/اال ﴾ُيْسراً  اْلُعْسرِ  َمعَ  ِإفَّ  ، ُيْسراً  اْلُعْسرِ  َمعَ  رَِإفَّ ﴿ٍب إهنما صديقاف كقولو 

كنعلمو من لدان علمان ليعرؼ تفسّب األحبلـ كنوفقو لتعبّب بعض ا٤بنامات  اأَلَحاِديِث( ََتِْوي ِ  ِمنْ 
فكل شيء ينقاد  تعأب كغالب على ٝبيع األسباب الفعالة إبذنو ليس  َأْمرِِه( َعَلى َغاِلبٌ  )َواّللَُّ 

 َأْكثَػرَ  )َوَلِمنَّ ،  ُٔالربكج/ ﴾يُرِيدُ  ِلَما رَػعَّاؿٌ ﴿شيء  ٥با إاٌل السمع كالطاعة ، فبل يعجزه تعأب
سنن هللا ُب خلقو كلطائف صنعو كدقة تدبّبه كتقديره كخفااي فضلو ، كذل   يَػْعَلُموَف( ال النَّاسِ 

لظٌنهم أف األسباب ظاىرة كمستقلة ُب أتثّبىا فعالة بذاهتا فإذا ساقت ا٢بوادث إٔب شيء ٓب ٰبولو 
: )عىٍبًدٍم أىٍنتى تيرًٍيدي كىأىانٍى أيرًٍيدي كالى يىكيويفي ًإال  مىٍا  ٓت الديث القدسييء كقد أخطأكا ! عن كجهتو ش

ُلوُكمْ ﴿أيرًٍيدي(،  َنةً  َواْْلَُْيِ  اِبلشَّرِّ  َونَػبػْ  األٍنًبيىٍاءي  بىبلءن  الن اسً  )أىشىدُّ  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ّٓاألنبياء/ ﴾ِرتػْ
: )مىٍا ًمٍن بىًليىةو ًإال  كىً عن اإلماـ العسمري )ع( ، ِِٓ/ِالكاُب فىاألٍمثىلي( األٍمثىلي  ٍبي   ليونػىهيمٍ يػى  ال ًذينى  ٍبي  

ٍيطي هًبىٍا( ٍا نًٍعمىةه ٙبًي كىا ىو ذا يوسف أراد لو أخوتو أمران مهينان كأراد هللا لو أمران  ّْٕ/ٖٕالبحار ًفيػٍهى
ُه( بَػَلغَ  )َوَلمَّا -ٕٕ .َأْمرِِه( َعَلى اِلبٌ غَ  )َواّللَُّ عزيزان ، كنفذ أمر هللا  ك٤با بلغ رشده كقوتو  َأُشدَّ

َناهُ كأصبحت صفات الرجولة ظاىرة عليو ُب العقل كالفكر كحسن السلوؾ كقوة ا١بسم   ُحْمماً  )آتَػيػْ
أعطيناه ا٢بكمة كىي موضع كل شيء مكانو ، كعلمان ال ٱبالطو جهل كىدل رِب٘ب ال  َوِعْلماً(
: )قيرًنىٍت ا٢بًٍٍكمىةي ًِبٍلًعٍصمىةي( ، كالتعبّب القرآ٘ب عاـ  ٓت غرر الممىول نفسا٘ب كدافع شيطا٘ب  ٱبالطو

كيشمل الكثّب، كآتيناه فهمان كفقهان ُب الدين كعلمان ُب شؤكف ا٢بياة العامة كقدرة على القضاء 
لقد أحسن يوسف بصربه كطاعتو  َي(اْلُمْحِسنِ  َّمِْزي )وََكَذِلكَ الصائب ُب األمور الدينية كالدنيوية 

: كعلى ىذا مبعىن  ، َّالكهف/ ﴾َعَمبلً  َأْحَسنَ  َمنْ  َأْجرَ  ُنِضيعُ  ال ِإاَّ ﴿ فأحسن هللا إليو كقولو 
: الذين أيتوف ِبألعماؿ واسنوف النحو ٪بزم كل ٧بسن بنفسو ك٧بسن لغّبه من أمثاؿ يوسف ، 

ال يكتفوف ِبلقدر الواجب منها ، كىكذا شأف ا٤بخلصْب الصا٢بة قوالن كعمبلن على أحسن كجو ك 
ينُ  ّلِلَِّ  َأال﴿من عباد هللا الصا٢بْب ُب كل زماف كمكاف  :  عن اإلماـ علي )ع(،  ّالزمر/ ﴾اْْلَاِلصُ  الدِّ

) لذل  يرل ا٤بخلصْب برىاف رهبم فهم أعطوا    َّٗتنبيو ا٣بواطر ص )ُبٍ اإًلٍخبلىًص يىكيويفي ا٣بٍىبلىصي
إلخبلصي ا)ٓت غرر المم: ، لما يريد فصاركا ُب حصنو كٙبت رعايتو كىذه ىي العصمة الرِبنيةك

 .غاية، كأشرؼ هناية(
 ُّلِِْكُ ٙ بَِّٗوُ َٓؽٌَْخَُ ؤَلََْٕٖ ََزِِّ بَِّٗوُ خَُِّوِ َٓؼَدٌَ هَدٍَ َُيَ ىَْْطَ ًَهَدَُطْ خَٕزٌَْخذَ ًَؿََِّوَطْ َٗلِْٕوِ ػَْٖ زَْْعِيَد كِِ ىٌَُ خَُّعِِ ًَََخًَيَظْوُ﴿ - ٖٕ

 ﴾خُظَّدٌَُُِٕٔ
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: ا٤بطالبة ِب٤بضاجعة برفق كلْب كإ٢باح مع شيء من ا٤بخادعة كالتلطف كا٢برص عليو ،  َورَاَوَدْتوُ 
مع شيء من صراع اإلرادات ، فَبيد منو غّب ما يريد منها ، غّب ما أراد هللا من فوقهما ، فكاف 

ٍافى هللاي عىلىٍيًو فىمىٍن مىعىوي ؟!(  مع هللا وكاف هللا معويوسف  ٍافى هللاي مىعىوي فىمىٍن عىلىٍيًو ؟ كىمىٍن كى ، ك)مىٍن كى
حتشاـ كاألدب ُب التعبّب كيعِب ما يكوف سران بْب الرجل كا٤برأة ، كىذه الكلمة ٗبفردىا غاية ُب اال
انت مهيأة للمرأة العاشقة للداللة على أف األكضاع ك بَػْيِتَها( )ٓت كفيو إعجاز ببلغي ُب التعبّب 

ابة لو لتحاصره ُب مكاف مغلق يصعب الفرار منو ، كيدؿ أف األمر عليو شديدان كببلءن كبّبان، ألهنا 
مرأة العزيز الٍب كاف ا: طلبت  املعىنذات سلطاف عليو كإٌف ٥با أف أتمر كأف عليو أف يطيع ، 
يواقعها كتوسلت إليو بكل كسيلة ٩بكنة يوسف ُب بيتها منو أف يضاجعها كدعتو برفق كلْب أف 

 َىْيتَ  )َوقَاَلتْ كغٌلقت سبعة أبواب كأحكمت إغبلقها ٍب دعتو إٔب نفسها  األَبْػَواَب( )َوَغلََّقتْ 
ىٌلم كأسرع كأقبل كِبدر إٔب الفراش فقد هتيأت ل  ككوف طوع أمرم فبل ٚبش من شيء  َلَك(
( َمَعاذَ  )قَاؿَ  عتصامان بو من فعل السوء ا٥بائل كا٣بيانة الكربل كىذا اءن إليو ك لتجااعياذان ِب ك  اّللَِّ

ستعانة ِب للخبلص من ىذه ا٤بكيدة ، فأراه هللا من الربىاف الساطع من الذنوب الكبّبة طالبان اال
إف زكج  ىو سيدم العزيز الذم  َمثْػَواَي( َأْحَسنَ  َرّبِّ  )ِإنَّوُ على أف ُب ىذا العمل غاية القبح 

رتكاب مىثٍػوىامى أم أحسن مقامي كرِب٘ب كأكرمِب كأحسن إٌٕب فكيف أخونو كأسيء إليو ِب نى أىٍحسى 
ىذه الفاحشة ُب حرمو ، ككذل  كيف أخوف هللا تعأب ريب الذم خلقِب كرِب٘ب كأنقذ٘ب من ىذه 

 الظَّاِلُموَف( يُػْفِلحُ  ال )ِإنَّوُ ،  َٔالرٞبن/ ﴾اإِلْحَسافُ  ِإالَّ  اإِلْحَسافِ  َجَزاءُ  َى ْ ﴿الشٌدة كأحسن مثوام 
قَبفت ىذا اال يظفر الظا٤بوف ٗبطالبهم ، كمنهم ا٣بائنوف اجملازكف اإلحساف ِبلسوء كا٣بيانة كلو 

قصة مراودة يوسف  .الظلم ٣برجت من كالية هللا إٔب كالية الشيطاف فأكوف ُب حرماف كخسراف
مرأة  سبحانو كتعأب مثبلن ِب: ضرب هللاِعبة مشَتكة بي الرجاؿ والنساء ٓت ك  زماف ومماف 

العزيز للكثرة الكاثرة من النساء كالرجاؿ الذين ينقادكف ِبلعاطفة كيؤثركف الشهوة على ا٢بق 
ٍم ًمٍن لىذ ةو مىنػىعىٍت لىذ ٍاتو  االستقامةكيفضلوف لذة مؤقتة على لٌذة الدين كالعقل ك  ٍم ًمٍن أىٍكلىةو  ،ك)كى كىكى

( كأيضان  ضرب مثبلن للقلة القليلة بيوسف الصٌديق الذم يؤثر ا٢بق كا٣بّب كا٥بدل  مىنػىعىٍت أىكىبلىتو
على كٌل أنواع الباطل كالشٌر كا٥بول ، كيذكب ُب طاعة هللا كٯبعل ميولو كٝبيع غرائزه مع منهج هللا  

 .َٗاألنعاـ/ ﴾اقْػَتِدهِ  رَِبُهَداُىمْ  اّللَُّ  َىَدى الَِّذينَ  ُأْولَِئكَ ﴿كقولو 
 ﴾خُُْٔىَِِْٝنيَ ػِسَديَِٗد ِْٖٓ بَِّٗوُ ًَخُْلَمَْٙدءَ خٌُُّٕءَ ػَنْوُ ُِنَُِْٝفَ ًٍََُِيَ ََزِّوِ زُُْىَدَٕ ََؤٍَ ؤَْٕ ٌَُْٙ زِيَد ًَىََّْ زِوِ ىََّٔطْ ًََُوًَْ﴿ - ٕٗ

إلسراع إليها ٩با ٮبت ٗبخالطتو عن عـز كقصد كتصميم عزمان جازمان على الفاحشة ، كدعتو إٔب ا
َا ُق ْ ﴿مالت نفسو إليها أكالن ٗبوجب الطبيعة البشرية  ِِبَا( )َوَىمَّ إٔب الباب  ضطره إٔب ا٥بربا  َأاَ  ِإٔمَّ

، كحدثتو نفسو ِبلنزكؿ عند رغبتها حديث النفس األمارة َُُالكهف/ ﴾ِإَِلَّ  يُوَحى ِمثْػُلُممْ  َبَشرٌ 
 ﴾َرّبِّ  رَِحمَ  َما ِإالَّ  اِبلس وءِ  ةٌ أَلمَّارَ  النػَّْفسَ  ِإفَّ  نَػْفِسي أُبَػرِّئُ  َوَما﴿ِبلسوء دكف عـز كقصد 
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، كىناؾ فرؽ بْب ٮٌبها كٮبٌو فرؽ كبّب ، كا٥بم خطور الشيء ِبلباؿ أك ميل الطبع ،  ّٓيوسف/
كالصائم ُب الصيف يرل ا٤باء البارد فتحملو نفسو على ا٤بيل إليو كطلب شربو كلكن ٲبنعو دينو 

جوابو ٧بذكؼ أم لوال حفظ هللا كرعايتو ليوسف كعصمتو لو  (رَبِّوِ  بُػْرَىافَ  رََأى َأفْ  )َلْوالكتقواه 
بتحصينو ِبلورع الذاٌب ٤بضى ما حدثتو بو نفسو ، كلكٌن هللا عصمو من الزلل كسٌدده ُب القوؿ 

ثبتناه على العفة كا٢بشمة كقد أ٥بمو هللا هبا كالركوف إليها  الس وَء( َعْنوُ  لَِنْصِرؼَ  )َكَذِلكَ كالعمل 
ٍاًىدى أماـ دكافع  ٍاًد مىٍن جى اٍ  الفتنة كاإلغراء لنصرؼ عنو ا٤بنكر كالفجور ، كأىٍفضىلي ا١بًٍهى  ،نػىٍفسىوي كىىىوىٍاىى

ٍادي األىٍكبػىٍر ! كقولو   ﴾ُسبُػَلَنا لَنَػْهِديَػنػَُّهمْ  ِريَنا َجاَىُدوا َوالَِّذينَ ﴿فسٌماه الرسوؿ )ص( ا١بًٍهى
كنز العماؿ   (ىد نفس  كىواؾ ُب ذات هللا تعأبأفضل ا١بهاد أف ٘با)عن النيب )ص(: ، ٗٔالعنكبوت/

كىذه حجة قاطعة على أف يوسف )ع( ٓب يقع منو ىٌم ِب٤بعصية كلو كاف كذل  لقاؿ  ُُِٓٔخرب
دٌؿ على أف ذل  شيء خارج عن اإلرادة  َعْنُو( )لَِنْصِرؼَ )لنصرفو عن السوء كالفحشاء( فلما قاؿ 

 )َواْلَفْحَشاَء(كا٢بشمة كالنزاىة كالعصمة عن ا٣بطأ  فصرفو هللا عنو ٗبا منحو من موجبات العفة
 ِمنْ  )ِإنَّوُ ، كقد صنعنا بو ذل   ِّاإلسراء/ ﴾َسِبيبلً  َوَساءَ ﴿لنصرؼ عنو الزٗب الذم تناىى قبحو 

الذين أخلصهم هللا لطاعتو كإصطفاىم لوحيو كإختارىم لرسالتو عندما أخلصوا  اْلُمْخَلِصَي( ِعَباِداَ 
، فبل يستطيع أف يغويهم الشيطاف ، كال تستطيع أنفسهم األمارة ِبلسوء أف تغريهم أنفسهم إليو 

، فبل يتعلقوف بشيء غّبه تعأب ُٓٔالبقرة/ ﴾ّلِلَِّ  ُحّباً  َأَشد   آَمُنوا َوالَِّذينَ ﴿ِب٤بنكر فهم تعٌلقوا ِب 
انو كال يريدكف إاٌل رضاه كال من زينة ا٢بياة الدنيا كال من نعيم اآلخرة كليس ُب قلوهبم إاٌل هللا سبح

كنز العماؿ الن اًس(  ميٍؤنىةى  هللاي  كىفىاهي  نػىٍفًسوً  ٧بىىب ةً  عىلىى هللاً  ٧بىىب ةى  آثػىرى  : )مىنٍ عن النيب )ص(يعملوف إاٌل لو 
فىٍاهي ، كىمىٍن شىكىرى هللا هللاى  تػ قىىاً  ، ك )مىنٍ ُِّْٕخرب  جىزىاٍهي ، كىمىٍن نىًسيى كىقىٍاهي ، كىمىٍن تػىوىك لى عىلىى هللًا كى

ٍاهي    .ًمٍن رىٍٞبىًتوً  (هللاى نىسى
نزاىتهم كبعدىم كتساميهم عن ا٤بنكرات الٍب بعثوا لتزكية نفوس  عصمة األنبياءحقيقة  -ٔرائدة: 

كب العق  الناس منها ، كليس معناىا أهنم فوؽ البشر ال يعانوف من ضغط الشهوة ، كلكن كلما 
، كاف هللا أقرب إٔب يوسف من شهوة نفسو  كبت الشهوة صغر العق صغرت الشهوة ، وكلما  

إٔب إمرأة العزيز ، كاف يوسف )ع( ُب أعلى معارج العفة ، كاٍلعىفىٍاؼي أىٍفضىلي اٍلًعبىٍادىًة كأىٍحسىني عىٍادىةن ، 
ري الر جيلى عىلىى افهو خّب سبلح كنعم الصديق ، ككٌلما إزداد العقل  ًر ٮًب ًتًو زدادت العفة ، كقىدى قىدى

ًر غىيػٍرىتًوً  ًتًو ، كىًعف ًتًو عىلىى قىدى يػٍرىان  ًبعىٍبدو  هللا أىرىٍادى  : )ًإذىاٍ ٓت غرر المم .كىميًهم  عن عىف  بىٍطنىوي كىفػىٍرجىوي( ،  خى
ٍاًء الن ٍاًس تػىعيف  ًنسىٍاؤيكيٍم( اإلماـ الصادؽ )ع( دستور  القرآف -ٕ .َِٕ/ُٕالبحار : )عيفُّويٍا عىٍن ًنسى

لئلنساف ، كاقعي غّب خيإب ألنو نزؿ من خبلؿ حركة الواقع، كاألنبياء بشر مثلنا يعيشوف  إْلي
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الواقع كيتأثركف ِب٤بؤثرات الٍب يتأثر هبا الواقع، كىنا أيٌب دكر الدين القٌيم لّبفع األنبياء علميان كنفسيان 
 .كمعنواين كخيليقيان عن الواقع ا٤بنحرؼ

: ىو السلطاف  البىاف رَبِِّو( بُػْرَىافَ  رََأى َأفْ  )َلْوال -ٖ .ُْالقصص/ ﴾اْلُمْحِسِنيَ  يَّمْزِ  وََكَذِلكَ ﴿
ا٤بعنوم كالورع الذاٌب عن ٧باـر هللا ، ا٤بهيمن على القلوب ا٤بؤمنة الذم يريو هللا عباده ا٤بخلىصْب ، 

رغبة ُب طاعة هللا كالبغض كىو نوع من العلم اليقيِب ا٤بمزكج ِبإلٲباف الواعي الذم ٲبلئ النفس ال
٤بعصيتو ، كىذه سنة عامة من شأف ا٤بخلصْب من عباد هللا أف يركا برىاف رهبم كأف هللا سبحانو 
يصرؼ كٌل سوء كفحشاء عنهم كال يهموف ٗبعصية ٗبا يريهم هللا من برىانو كلذة قربو كحبو كجذبو 

ٍصمىةى : )مىٍن أي٥بًٍمى اٍلعً ٓت غرر المم ، )وىذه ىي العصمة اإلْلية(كلذة طاعتو كٝباؿ رضاه عز كجل 
 أىًمنى ًمنى الز لىًل(.

ٍ تيفًسدي الٌشهىويةي ًديٍػنىوي(  كفيو ايضان )أٍديىني الٌناس مىٍن ٓبى
: )كىٍيفى  وعنو )ع(ستقامة ذاتية مستمرة ُب القوؿ كالعمل ، اكالعصمة ملكة إنسانية كرعاية رِبنية ك 

 ِإىَل  ُىِديَ  رَػَقدْ  اِبّللَِّ  يَػْعَتِصمْ  َوَمنْ ﴿كقولو   ا٤بصدر السابق ٓبٍى تيًعٍنوي اٍلًعٍصمىةي ؟( يىٍصربي عىٍن الش ٍهوىًة مىنٍ 
 ِبوِ  َٕمَّتْ  )َوَلَقدْ  -ٗ: )ًِبلتػ ٍقوىل قيرًنىًت اٍلًعٍصمىةي(. املصدر السابق، َُُآؿ عمراف/ ﴾ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ 
رتماب ندرع إليها الا)اْلّم( ليس أنو ألف ا٤براد من  إٌف ا٥بٌم ال يناُب العصمة ، ِِبَا..( َوَىمَّ 

ّمذاب إليها كما ينجذب الديد إىل املغناطيس وكما ينجذب االقبيح، ولمن صار عنده 
لوال ملكة الورع عن ٧باـر هللا ُب عقلو كقلبو ،  رَبِِّو( بُػْرَىافَ  رََأى َأفْ  اجلائع إىل الطعاـ الشهي )َلْوال

ستغراؽ ُب عآب ا٢بس فع كىناؾ فرؽ بينهما ، كاف يوسف ال يعيش االفالنيب ينجذب كال يند
 طَاِئفٌ  َمسَُّهمْ  ِإَذا اتػََّقْوا الَِّذينَ  ِإفَّ ﴿ستغراؽ لنداء الركح كالعقل كالتقول كالشهوة بل كاف يعيش اال

بو ذل  الشيخ ، كىكذا قاؿ ما يشا َُِاألعراؼ/ ﴾ُمْبِصُروفَ  ُىمْ  رَِإَذا َتذَكَُّروا الشَّْيطَافِ  ِمنْ 
قاؿ فإذا كانت  ٕٓ-ّٕالسيد ا٤برتضى ُب تنزيو األنبياء ص قالو ، كما ُُِ/ٔالطوسي ُب التبياف 
كىو  بو يليق ٨بتلفة ا٤بعُب متسعة على ما ذكرانه ، نفينا عن النيب ما ال ِِبَا( )َىمَّ كجوه ىذه اللفظة 

 َىَذا َما﴿كقلن  نسوة ا٤بدينة ، العزيز مرأةاٝبعت  عندما -٘ .الوجوه ِبقي العـز على القبيح كأجزان
 نَػْفِسوِ  َعنْ  رَاَودت وُ  َوَلَقدْ  ِريوِ  ُلْمتُػنَِِّن  الَِّذي َرَذِلُمنَّ  قَاَلتْ ﴿ ، كىن يغازلنو ُّيوسف/ ﴾َبَشراً 

 ِمنْ  َوَأُكنْ  ِإلَْيِهنَّ  ْصبُ أَ  َكْيَدُىنَّ  َعِنِّ  َتْصِرؼْ  َوِإالَّ  ..لَُيْسَجَننَّ  آُمُرهُ  َما يَػْفَع ْ  َلَْ  َولَِئنْ  رَاْستَػْعَصمَ 
 حدكد كيعرؼ بعصمتو يغَب ال الذم ببشريتو العارؼ اإلنساف دعوة ىي ، ّّ-ِّيوسف/ ﴾اجْلَاِىِليَ 
 كجلٌ  عزٌ  عنايتو من ا٤بزيد لطلب سبلح ا٤بؤمن كىو ِبلدعاء لتجأ إٔب ربواصربه ، ف كمقدار قابليتو
 وََكَذِلكَ ﴿ -ٙ .ّْيوسف/ ﴾َكْيَدُىنَّ  َعْنوُ  َرَصَرؼَ  ب وُ رَ  َلوُ  رَاْسَتَجابَ ﴿ الببلء ىذا عنو ليصرؼ
 معو ربو برىاف لكل مؤمن عاـ مبدأ رَبِِّو( بُػْرَىافَ  رََأى َأفْ  )َلْوال كذل  عاـ مبدأ ﴾اْلُمْحِسِنيَ  َّمِْزي
 .كمكاف زماف كل ُب القوم كسبلحو رصيده كىو
 ﴾ؤٌَُِْْ ػٍََخذٌ ؤًَْ ُّْٕفََٖ ؤَْٕ بَِّٙ ٌُٔءخً زِإَىِِْيَ ؤَََخيَ َْٖٓ ـََّخءُ َٓد هَدَُطْ خُْسَدذِ ًٍََُ ًََِّْٔىَد ًَؤَُْلََْد يُزٍُُ ِْٖٓ هََِْٔٝوُ ًَهًََّضْ خُْسَدذَ ًَخْٔعَسَوَد﴿ - ٕ٘
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شقت  ُدبٍُر( ِمنْ  َقِميَصوُ  )َوَقدَّتْ تسابقا ٫بو ِبب القصر يوسف للهركب كىي للطلب لَبده إليها 
كجدا  اْلَباِب( َلَدى َسيَِّدَىا )َوأَْلَفَياانت تلحقو فجذبتو فشقت قميصو ثوبو من خلف ألهنا ك

العزيز عند ِبب القصر فجأة كقد حضر ُب غّب أكانو ككأنٌو حٌس بشيء ، كٗبهارة فائقة كٕبيل 
 )قَاَلتْ إبليس قلبت ا٤برأة الوضع كغٌّبت ا٢بقيقة أماـ زكجها فأصبح الظآب مظلومان كالربمء متهمان 

كٓب تقل )من فعل أبىل  سوءان( تربئة لو كتربئة ٥با أيضان من الفعل  ُسوءًا( َبَِْىِلكَ  َأرَادَ  َمنْ  َجَزاءُ  َما
، كإ٭با النزاع عن اإلرادة كا٤براكدة ، قاؿ ىذا أبعصاب ىادئة كٕبالة طبيعية غّب مرتبكة كطلبت من 

 .أَلِيٌم( َعَذابٌ  َأوْ  نَ ُيْسجَ  َأفْ  )ِإالَّ زكجها بعد تل  ا٤بخادعة كا٤بكيدة الوقحة 
،  خٌَُْدٌِزِنيَ ِْٖٓ ًَىٌَُ كًَََٝهَطْ هُسٍَُ ِْٖٓ هًَُّ هَُِْٔٝوُ ًَدَٕ بِْٕ ؤَىِِْيَد ِْٖٓ َ٘دىًٌِ ًََ٘يًَِ َٗلِِْٕ ػَْٖ ََخًَيَظْنِِ ىَِِ هَدٍَ﴿ ٕٚ - ٕٙ

 ﴾نيَخَُّٝديِهِ ِْٖٓ ًَىٌَُ كٌٍَََزَطْ يُزٍُُ ِْٖٓ هًَُّ هَُِْٔٝوُ ًَدَٕ ًَبِْٕ
متنعت اقاؿ يوسف مكذِبن ٥با ىي الٍب دعتِب إٔب مقارفة الفاحشة ال إ٘ب أردت هبا السوء ، ك 

 َأْىِلَها( ِمنْ  َشاِىدٌ  )َوَشِهدَ بشٌدة كفررت منها فلحقت يب كجرتِب إليها كمزقت ثويب كما ترل 
ٍاًف اٍلمىقىٍاًؿ ، كبرز شاىد من أسرهت ا أك من ىو حجة عليها هبذا ا٤بنطق كًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ أىبٍػلىغي ًمٍن ًلسى

 َوُىوَ  َرَصَدَقتْ  قُػُب ٍ  ِمنْ  ُقدَّ  َقِميُصوُ  َكافَ  )ِإفْ الوجدا٘ب السليم كأكثق لرباءة يوسف كأنفى للتهمة 
 ِمنْ  ُقدَّ  َقِميُصوُ  َكافَ  )َوِإفْ إف كاف ثوبو قد شق من أماـ فهي صادقة كىو كاذب  اْلَماِذِبَي( ِمنْ 
كإف كاف ثوبو شيٌق من الوراء فهي كاذبة كىو صادؽ للداللة  الصَّاِدِقَي( ِمنْ  َوُىوَ  َرَمَذَبتْ  ُدبُرٍ 

 .على انٌو فٌر كتعلقت بو
 ﴾ػَظٌِْْ ًًًَََُّْْٖ بَِّٕ ًًًََُِّْْٖ ِْٖٓ بَِّٗوُ هَدٍَ يُزٍُُ ِْٖٓ هًَُّ هََِْٔٝوُ ََؤٍَ كَََِّٔد﴿ - ٕٛ

أيقن براءتو ككذهبا ، كلكنو رأل السَب كالكتماف أكٔب قلما رأل زكجها أف الثوب قد شيٌق من الوراء 
 )ِإفَّ حتيالكن أيتها النسوة اإف ىذا األمر من ٝبلة مكركن ك  َكْيدُِكنَّ( ِمنْ  )ِإنَّوُ من الفضيحة قاؿ 

فقد أكتْب من أسباب ا١باذبية كالتأثّب كاإلغراء ما يكوف معو ُب كسعهن أف  َعِظيٌم( َكْيدَُكنَّ 
وب الرجاؿ الذين ٲبيلوف إليهن ، فيكوف ٥بن التصٌرؼ ُب إرادهتم من حيث ال أيخذف ٗبجامع قل

 )وىذا يدؿ أهنن غُي اقصات العقوؿ(يشعركف ، كتيعرؼ النساء ِبلكيد فهو طبيعة عامة فيهن 
 َكْيدَُكنَّ  )ِإفَّ ككيد النساء عظيم ال قدرة للرجاؿ بو كال يفطنوف ٢بيلهن ، كال يسوء ا٤برأة أف يقاؿ ٥با 

بل إنو كصف ييعجب النساء ألنو شهادة بذكائهن كالسيما تفننها ُب ىذا اجملاؿ الٍب ىي  َعِظيٌم(
سيدتو كقائدة لو كا٤بؤثرة فيو ، كىل أعظم من ىذا الكيد الذم برأت بو نفسها ٤با أرادت كفعلت 

 : رائدة .كرمت بو يوسف، كُب ا٤بقابل جاء التلطف ُب ٦باهبة السيدة فيما يشبو الثناء كالوصف
ستدالؿ هبذه اآلية على جواز ا٢بكم بكل كسيلة عقلية ٩بكنة كقرينة قطعية كإف ٓب يرد ٲبكن اال -ٔ

فيها نص ِب٣بصوص ، كٓب ٚبالف ىذه الوسيلة قواعد الشرع إضافة إٔب عمـو معُب ا٢بكم كقولو 
ككيد النساء ُب ا٢بق أك الباطل ،  -ٕ .ٖٓالنساء/ ﴾اِبْلَعْدؿِ  حَتُْمُموا َأفْ  النَّاسِ  بَػْيَ  َحَمْمُتمْ  َوِإَذا﴿
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كأنواع الكيد ا٤بعركفة عند النساء فهو سنة عامة فيهن ، فهن ٯبتهدف ُب التربم من خطاايىن ما 
،  ٕٔالنساء/ ﴾َضِعيفاً  َكافَ  الشَّْيطَافِ  َكْيدَ  ِإفَّ ﴿كجدف إٔب ذل  سبيبلن ، قاؿ تعأب ُب الشيطاف 

 .ْٔإبراىيم/ ﴾اجْلَِباؿُ  ِمْنوُ  لِتَػُزوؿَ  ُرُىمْ َممْ  َكافَ  َوِإفْ ﴿كقاؿ ُب الرجاؿ 
 ﴾خُْىَد٤ِحِنيَ ِْٖٓ ًُنطِ بَِّٗيِ ٍَُِْٗسِيِ ًَخْٔعَـْلُُِِ ىٍََخ ػَْٖ ؤَػُِْْٞ ٌُُّٔقُ﴿ - ٜٕ

أكتم ىذا األمر كال تذكره ألحد ، كىذه صورة الطبقة الثرية ا٤بَبفة الٍب تعتِب ِب٤بظاىر  اي ييوسيفي 
لفضائح كا٣بياانت ا١بنسية كىذا ٭بوذج ا٢بياة ا٤بَبفة ببل دين ! كىذا من كبلـ الرباقة كىي تغٌطي ا

طليب ا٤بغفرة كالتوبة من ىذا ا ِلَذْنِبِك( )َواْستَػْغِفِريالعزيز ككاف أمره ىينان كطبعو لينان فقاؿ لزكجو 
م ىو الذنب القبيح من معبودؾ كصنم  كأرٰبينا ، كأنت اي يوسف أكتم ىذا األمر ، ككأف ا٤به

من ا٤بتعمدين للذنب فإهٌنا  اْْلَاِطِئَي( ِمنْ  ُكنتِ  )ِإنَّكِ اافظة على الظواىر كليس عٌفة الضمائر 
كاف قليل الغّبة حيث ٓب ينتقم   وٓت ىذا إشارة إىل أف العزيز -ٔ: رائدة  .ظلمت نفسها كغّبىا

فتو ، كغّبتو على قدر ٩بن أرادت خيانتو كتدنيس فراشو ِبلفجور ، فإف غّبة الرجل على قدر ع
شرفو ، كشرفو على قدر نزاىتو ، كنزاىتو على قدر كفاءتو ، ككفاءتو على قدر عقلو ، كعقلو على 

تدؿ على أٌف إقامة العبلقات  ِلَذْنِبِك( )َواْستَػْغِفِري -ٕقدر إٲبانو ، كإٲبانو على قدر علمو. 
غّب مقبوؿ حٌب من قبل الذين ال يؤمنوف ا١بنسية غّب ا٤بشركعة ا٤ببنية على الشهوات ا٤بنفلتة عمل 

كٓب يقل )إٌن  كنت من  اْْلَاِطِئَي( ِمنْ  ُكنتِ  )ِإنَّكِ قولو  -ٖ .ِبلقيم كا٤ببادئ كاألدايف اإل٥بية
ا٣باطئات( ليخفف على نفس زكجتو كقع ىذه التهمة الٍب كاجهها هبا ، فبل ٯبعل تل  ا٣بطيئة 

كهن الرجاؿ فيها كىو منهم ، فبل عليها إذف أف مقصورة على بنات جنسها كحدىن ، بل يشار 
كىكذا الذم يز٘ب تز٘ب نساؤه ! بينما اإلسبلـ  .تستغفر لذنبها ىذا ألف الرجاؿ كالنساء معرضْب لو
رٌ  َيْستَػْعِفْفنَ  َوَأفْ ﴿يعلمنا العفاؼ أحسن عادة كأفضل عبادة ، كقولو  وعن ،  َٔالنور/ ﴾َْلُنَّ  َخيػْ

ٍاًء الن ٍاًس تػىعيف  ًنسىٍاؤيكيٍم!(: )عي  اإلماـ الصادؽ )ع( ألف العفاؼ تزكية  َِٕ/ُٕالبحارفُّويٍا عىٍن ًنسى
  .النفس عن الداناي

 ﴾ُٓسِنيٍ ٠ٍٍَٚ كِِ َُنََُخىَد بَِّٗد لُسّدً َ٘ـَلَيَد هًَْ َٗلِْٕوِ ػَْٖ كَعَدىَد ظَُُخًِيُ خُْؼَِِّّّ خَُْٓؤَشُ خًَُِّْٔنَصِ كِِ ٌَِْٕٗشٌ ًَهَدٍَ﴿ - ٖٓ
 اْلَعزِيزِ  )اْمَرَأةُ شتهرت بْب الناس كٙبدث هبا النساء اإٌف تل  الواقعة الفضيحة شاعت ُب البلد ك 

خادمها كعبدىا أف يواقعها بصراحة  )رَػَتاَىا(مرأة العزيز تطلب من ا نَػْفِسِو( َعنْ  رَػَتاَىا تُػَراِودُ 
للداللة أف ذل  صار طبيعة ٥با فهي  )تُػَراِوُد(ككقاحة كٚبادعو كٛباكره لقضاء شهوهتا منو ، كعرٌب بػ 

دائمان ٚبادعو عن نفسو ألف الفعل ا٤بضارع يفيد التجٌدد كاإلستمرار ُب الطلب ، كإضافة ا٤برأة إٔب 
شغاؼ القلب  ُحّباً( َشَغَفَها )َقدْ العزيز مبالغة ُب التشنيع ، كالنفوس ٛبيل لسماع أخبار ذكم ا١باه 

يئة كيس ، بلغ حبو شغاؼ قلبها كىو حجابو كغبلفو الرقيق : غشاؤه الرقيق ، ا٤بغلف بو على ى
فتتنت بو حٌب كصل حبها لو حجاب قلبها كغاص اكمزقو أم مل  قلبها كٌلو ، تو٥بت كتعلقت ك 
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تبعت ا٥بول اُب سويدائو ، فسيطر ا٢بب على القلب كسيطر العشق على العقل ، كفقدت ا٥بدل ك 
 .حْبتبع ا٥بول فقد ىول كسقط كلو بعد ا، كمن 
إان لنعتقد أهنا ُب ضبلؿ عن الرشد كبيعد عن ا٢بق بشكل مبْب كاضح  ُمِبٍي( َضبلؿٍ  ٓت  لَنَػَراَىا )ِإاَّ 

بسبب حبها إايه ، كمن الصبلفة أف تراكد ا٤برأة الرجل كىي متزكجة بعزيز مصر ، فيجب أف ترعى 
شق على قدرة العقل ، زداد العاشرفها كبيتها ك٠بعتها كلكنها كربت شهوهتا فصغر عقلها ، ك 

ككربت النفس األمارة ِبلسوء كقويت على النفس الٌلوامة ، فأصبحت نفسها قلقة فاقدة للتوازف 
ستعصم، ككل ذل  من أقبح الضبلؿ ُب تصرفاهتا كىكذا حب امتنع ، فأ٢بت فافراكدتو ف

إشاعة ىذا  الشهوات ارمة ييعمي كيصم كيذؿ الرقاب ، كمن أصعب األمور على قلب ا٤برأة من
التجريح كالتشنيع عليها ، كٓب يكن قو٥بن ىذا إنكاران للمنكر كال كرىان للرذيلة كال نصران للفضيلة بل 
قلنو مكران كحيلة ليصل ا٢بديث إليها فيحملها ذل  على دعوهتن ُب قصرىا كقد كصلن إٔب ما 

 أردف كأرادت أف تربر فعلتها أك تقتص منهن
 كَََِّٔد ػََِْْيَِّٖ خوُُْؾْ ًَهَدَُطْ ٌِِّْٔندً ِٓنْيَُّٖ ًَخلًَِشٍ ًََُّ ًَآظَطْ ُٓعٌََّإً َُيَُّٖ ًَؤَػْعًََضْ بَُِْْيَِّٖ ؤََََِْٔطْ ٌُِْىَِّٖزَِٔ َِٔٔؼَطْ كَََِّٔد﴿-ٖٔ

 ﴾ًٌَُِّْ ََِٓيٌ بَِّٙ ىٍََخ بِْٕ زََُٙخً ىٍََخ َٓد َُِِّوِ لَدَٖ ًَهَُِْٖ ؤًََِّّْيَُّٖ ًَه٥ََّؼَْٖ ؤًَْسََُْٗوُ ََؤَّْنَوُ
غتياهبن كفضحهن ٥با بْب الناس ، ك٠بٌاه مكران ألنو كاف ُب خفية كِشاتة  فلما ٠بعت ٕبديثهن كِب
تدعوىن إٔب قصرىا ٢بضور كليمة فخمة كعنيت هبا عناية   ِإلَْيِهنَّ( )َأْرَسَلتْ كما ٱبفى ا٤باكر مكره 

كىيأت  ُمتََّمًأ( َْلُنَّ  )َوَأْعَتَدتْ ا٤بَبفات  كبّبة، كدعت أربعْب إمرأة من زكجات رجاؿ الدكلة ا٤بقربْب
ُهنَّ  َواِحَدةٍ  ُك َّ  )َوآَتتْ ٥بن ما يتكئن عليو من الفراش كالوسائد ا٤برٰبة الناعمة  كقٌدمت  ِسمِّيناً( ِمنػْ

٥بن الطعاـ كأنواع الفواكو ٍب أعطت كل كاحدة منهن سكينان حادة لتقطع بو اللحم كالفاكهة 
كىن مشغوالت بتقشّب الفاكهة كالسكاكْب ُب أيديهن ، فلم يشعرف إالٌ  َعَلْيِهنَّ( اْخُرجْ  )َوقَاَلتْ 

ًب من حسنو  َأْكبَػْرنَُو( رَأَيْػَنوُ  )رَػَلمَّاكيوسف ٲبر ُب اجمللس أمامهن كمن بينهن  أعظمنو كأجللنو كهبي
جرحن  أَْيِديَػُهنَّ( طَّْعنَ )َوقَ كٝبالو كهبائو كدىشن من طلعتو ا١بليلة ا٤بهيوبة األٌخاذة للقلوب كالعقوؿ 

أيديهن ِبلسكاكْب مكاف الفاكهة الٍب كن يردف قطعها من غّب شعور كمن غّب إحساس ِبألٓب 
( َحاشَ  )َوقُػْلنَ ٞبر  كجهو خجبلن كصحن ٝبيعان الفرط ا٤بفاجأة كلشدة الدىشة كىو قد  تنزه هللا  ّلِلَِّ

 ُصْنعَ ﴿ى أنواع ا١بماؿ كا١ببلؿ كالكماؿ عن صفات النقص كتعالت قدرتو ُب إتقاف صنعو ُب أرق
 َىَذا )َما،  ٕالسجدة/ ﴾َخَلَقوُ  َشْيءٍ  ُك َّ  َأْحَسنَ  الَِّذي﴿،  ٖٖالنمل/ ﴾َشْيءٍ  ُك َّ  أَتْػَقنَ  الَِّذي اّللَِّ 

ليس ىذه الطلعة البهية ا٤بملوءة ِب٥بيبة كالوقار الٍب أتخذ ٦بامع القلوب كتدىش العقوؿ ُب  َبَشرًا(
 )ِإفْ ىره كُب خىلقو كخيلقو ، ليس ىذا من صفات البشر إنٌو خارؽ عن ما أيلفو البشر مظهره كجو 

ما ىو إاٌل فوؽ البشر إنو مبلئكة السماء ُب صورة بشر! ألف ٝبالو ال يوجد  َكِرمٌي( َمَلكٌ  ِإالَّ  َىَذا
  .لو شبيو كال مثيل يقاربو ُب حسنو كعفتو
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خرج عليهن يوسف )ع( ٔبمالو كهبائو كىيبتو فدىشن منو  (َعَلْيِهنَّ  اْخُرجْ  )َوقَاَلتْ  -ٔرائدة: 
كتعلقن بو كإند٦بن معو ، كأخذت كل كاحدة منهن تقٌطع يدىا كىي تعتقد أهنا تقطع الفاكهة !! 
ألف قلوهبن ٝبيعان شغفن بيوسف كلشدة التعلق كلكثرة اإلندىاش ِب١بماؿ كا١ببلؿ كالكماؿ 

كٓب يشعرف ِبلتقطيع إأٌل حْب رأين الدماء تتدفق من  األخآذ، أخذت السكاكْب تقٌطع األيدم
األيدم، فغطى ا٢بب ككرب ا١بماؿ على قوة الشعور ِبألان الفردم كاإلحساس ِبألٓب ، فأصبح 

كأصبح اإلحساس ِبلذات كالشعور ِبألٓب صفران ! لذل  ٓب يشعرف  %ََُالتعٌلق ٔبماؿ يوسف 
ذا كاف ٝباؿ يوسف من ٝباؿ هللا ، كهللا ٝبيل خلق ٔبرح أيديهن ! كىكذا ا٢بب مع هللا تعأب فإ

 َأَشد   آَمُنوا َوالَِّذينَ ﴿ا١بماؿ كٰبب ا١بماؿ كيدعو لو كيدافع عنو ، فهو لو األكلوية هبذا التعٌلق 
كنز الن اًس( ميٍؤنىةى  هللاي  كىفىاهي  نػىٍفًسوً  ٧بىىب ةً  عىلىى هللاً  ٧بىىب ةى  آثػىرى  : )مىنٍ  عن النيب )ص(، ُٓٔالبقرة/ ﴾ّلِلَِّ  ُحّباً 

ستعماؿ السكاكْب ُب األكل للداللة على الَبؼ كا٢بضارة ا٤بادية ا -ٕ .ُِّْٕالعماؿ خرب
ًن  -ٖ .ا٤بتطورة منذ اآلؼ السنْب إنٌو موقف صعب للغاية يهد ا١بباؿ الراسيات ، كلكن ُبٍ اٍلًمحى

ٍارًًه ًمًكٍاًرـه ، كىُبٍ  ًٍة ًىبىٍاةه ، ًمنىحه ًمنى هللًا ، كىُبٍ اٍلمىكى ٍا رىٍاحىٍاته ، كىُبٍ اٍلميعىٍاانى اٍلمىشىق ٍاًت ًخبػٍرىٍاته كىتػىٍعقيبػيهى
ٍا اٍلكىرىٍامىٍاتي !  ٍتػيهى ٍاايىٍته هًنىٍاايى ٍا نًٍعمىةه عن اإلماـ العسمري )ع( كىُبٍ اٍلبىبلىايىٍ ًبدى : )مىٍا ًمٍن بىًليىةو ًإال  كىً ًفيػٍهى

ٍيطي هًبىٍا(   .ّْٕ/ٖٕالبحار ٙبًي
 ﴾خَُّٝدؿَُِِّٖ َِٖٓ ًٌٌََََُُْٕ َُُْْٕفَنََّٖ آُُُٓهُ َٓد َّلْؼََْ َُْْ ًََُحِْٖ كَدْٔعَؼََْْٝ َٗلِْٕوِ ػَْٖ ََخًَيظُّوُ ًََُوًَْ كِْوِ ُُْٔعُنَّنِِ خٍَُُِّ كٌٍَََُُِّٖ هَدَُطْ﴿ - ٕٖ

عليهن ! قالت ىذا نتصرت اصٌرحت عند ذل  ٗبا ُب نفسها من ا٢بب ليوسف ألهنا شعرت ِبهنا 
ليٍمتػين ًِب ُب حبو ،  ىو العبد الذم رأيتموه ُب ا١بماؿ ا٣بارؽ الذم يصعب السيطرة أمامو ىذا ال ًذم

مراة العزيز كل فقد رأيًب ما أصابكن لرؤيتو مرة كاحدة فكيف أيالـ كأان أنظر إليو ليل هنار لقلًب ال
متنع بشدة كأىب القد أردت أف أقضي شهوٌب معو ، ف تَػْعَصَم(رَاسْ  نَػْفِسوِ  َعنْ  رَاَودت وُ  )َوَلَقدْ العذر 

متناع الشديد : لغة مبالغة تدؿ على اال ستعصاـواالبفطنة كأصبح الكبلـ على ا٤بكشوؼ ، 
 َوَمنْ ﴿لتجأ إٔب هللا ليعصمو من الزلل كيسدده ُب القوؿ كالعمل ا، ك  ِّيوسف/ ﴾اّللَِّ  َمَعاذَ  قَاؿَ ﴿

: )مىٍن ًإٍعتىصىمى ًِبً عىز  ٓت غرر المم ، َُُآؿ عمراف/ ﴾ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإىَل  ُىِديَ  َقدْ رػَ  اِبّللَِّ  يَػْعَتِصمْ 
يسمع  الصَّاِغرِيَن( ِمنَ  َولََيُموفَ  َلُيْسَجَننَّ  آُمُرهُ  َما يَػْفَع ْ  َلَْ  )َولَِئنْ كى٪بىىٍا(  ،كىٓبٍى يىضير هي الش ٍيطىٍافي  ،مىٍطلىبيوي 

صرار كالتبجح كاإلغراء ا١بديد ُب ظل التهديد كالوعيد ، كُب ٦بتمع النساء يوسف )ع( ىذا اإل
ا٤ببهورات ٔبمالو ا٤ببدايت ٤بفاتنهن ُب مثل ىذه ا٤بناسبات ا٣باصة ، كىو شاب ُب عمر ا٤براىقة 
كالفورة ا١بنسية ، كلكن غلب عليو العفاؼ كا٢بشمة ، كزكاة ا١بماؿ كالعفاؼ فهو خّب عبادة ، 

: كلئن ٓب يطاكعِب لىيػيعىٍاقػىنبى  ِبلسجن كليكونن من ا٤بهانْب املعىن  .ألعماؿ كتطهر النفوسكبو تزكو ا
ستعاذ ِب من اكاتقرين بعد العزة كالكرامة ! كزكجي ال ٱبالف ٕب رغبة كال يعصيِب ُب أمر ، ف
، ٍب عاكدت مراكدتو شٌرىن ككيدىن، فتيعلن للنساء ُب حفلها أهنا بو مفتونة حقان كما ىٌن أفتًٌب بو 
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يىٍاءى  الى  ًلمىنٍ  إٲبافى  )الى عن اإلماـ الصادؽ )ع(: ٗبحضر منهن كىتكت جلباب ا٢بياء   لىوي( حى
، كتوعدت ِبلسجن إف ٓب يفعل ، كٓب تعد ٚبشى لومان كال قوالن ، خبلؼ أكؿ أمرىا ُّّ/ُٕالبحار

العصمة عصمة ألهنا ٛبنع من  : ٠بيت)رَاْستَػْعَصَم( -ٔرائدة:  .إذ كاف ذل  سران بينها كبينو
ا٤بنكر كتعصم من إرتكاب ا٤بعصية ، ألف يوسف ملئ قلبو حب هللا فلم يعد فيو مكافه ٢بب غّبه 

 ُحّباً  َأَشد   آَمُنوا َوالَِّذينَ ﴿عَبافها ِب٣بطيئة عَبافها لو ِبلعصمة كأنصفت نفسها ِبكقد أنصفتو ِب
ٛبل  قلب زكجها ٢ببو ٥با ، كتتمكن من أف تصرفو إٔب كقد تبْب أهنا كانت  -ٕ .ُٓٔالبقرة/ ﴾ّلِلَِّ 

ختار السجن على ا٤بعصية ، كا٤بعصية اما تريد ككيفما شاءت فلما رأل يوسف إصرارىا كهتديدىا 
 ختار الببلء على الداء ! اف ،داء كالسجن ببلء

 ﴾خُْفَدىِِِنيَ ِْٖٓ ًَؤًَُْٖ بَُِْْيَِّٖ ؤَْٜرُ ًًََْْىَُّٖ ػَنِِّ ظَُِْٝفْ ًََّٙبِ بَُِْْوِ ًَّْػٌَُٗنِِ َِّٓٔد بََُِِّ ؤَلَرُّ خُِّٕفُْٖ ََذِّ هَدٍَ﴿ - ٖٖ
ك٘ب بْب أمرين  ١بأ يوسف إٔب ربو ليستعْب بو ُب ىذا الظرؼ الصعب كجعل يناجيو : رب خّب 

 بًٌ رى  أحبلٮبا مرٌّ ، كمن العقل أف أختار أىوف الضررين كمن ا٢بكمة أف أختار أىوف الشر ين ، قىاؿى 
ٍجني   )ِمَّاقَباؼ الفاحشة كأسند الفعل إليهن اكمعاانتو آثر عندم كأحبُّ إٌٕب من داء ا٤بعصية ك  السًٌ
بصيغة ا١بمع ِبلسجن ألهنن ٝبيعان مشَبكات فيو ، كىن هنينو عن إلقاء نفسو ُب  ِإلَْيِو( َيْدُعوَنِِن 

نتقامها كىو أمامهن غّب ملتفت االسجن ، ككٌن يدعونو إٔب مطاكعة سيدتو كيرغبنو فيها كٱبوفنو 
نفراد تسرُّ إليو )ٗبختلف اإليهن كال متكٌلم معهن ٕبرؼ ، كبعد ذل  بدأت كل كاحدة منهن على 

ستجاب اا٢بيل( الدعوة إٔب نفسها كإبداء عواطفها كإظهار مفاتنها كتقدٙب ٨بتلف ا٤بغرايت لو إف 
ستعاف ِب ك١بأ إٔب ربو ازداد الضغط او ك شتد األمر عليانتقاـ منو إف يرفض ، فلما كهتديده ِبال

كإف ٓب تيعِب كتنقذ٘ب كتدفع عِب )اي رب( شٌرىن كتعصمِب منهن  َكْيَدُىنَّ( َعِنِّ  َتْصِرؼْ  )َوِإالَّ كقاؿ 
أمل إٔب إجابتهن فإ٘ب ال قدرة ٕب أف أٙبمل فوؽ طاقٍب كأان بشر ٧بدكد الطاقة  ِإلَْيِهنَّ( )َأْصبُ 

)رىًحمى هللاي ًإٍمرًئن عىرىؼى قىٍدرى ٓت غرر المم: ؼ قدر نفسو كال يغَبُّ بعصمتو كأيضان ىو إنساف يعر 
إ٘ب أخشى  اجْلَاِىِلَي( ِمنْ  )َوَأُكنْ طىٍورىهي(  يػىتػىعىد   ٓبىٍ  ،قىٍدرىهي  عىرىؼى رحم هللا امرئ : )ٓت غرر الممنػىٍفًسًو( 

اي ربًٌ ٕب فاكوف من ا١باىلْب أف تضعف إرادٌب كيقل صربم ككعٌي كأكوف ٧بركمان من مساعدت  
،  ِْيوسف/ ﴾الس وءَ  َعْنوُ  لَِنْصِرؼَ  َكَذِلكَ ﴿، كسأؿ ربو أف يكشف السوء عنو الذم كعده بو 
 ًإٔبى  تىًكٍلًِب  : )اللهم الى  وٓت دعاء اإلماـ السجاد )ع(كأف يعصمو من الزلل كيسدده ُب القوؿ كالعمل ، 

ان فىإً  طىٍرفىةى  نػىٍفًسى ٍا كىٓبٍى أيًقٍم مىٍا ًفيٍ عىٍْبو أىبىدى ٍلتىًِبٍ ًإٔبى نػىٍفًسي عىجىٍزتي عىنػٍهى اٍ  وٍف كىكى ًتهى الصحيفة  .(.مىٍصلىحى
، ىذه ىي لغة األطهار إهٌنم ُب الشٌدة كالٌرخاء ال يثوركف كال ينفعلوف كال يفقدكف التوازف، السجادية

ـ طاعتو كالصرب على ما يرضيو ، إذا عرض عليهم مغرايت ا٢براـ إهٌنم يلجأكف إٔب هللا يسألونو دكا
 .بتلي بو العصاةاكأف ال يقع أبحدىم ٩با 
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 ﴾خُْؼَُِِْْ خَُِّْٕٔغُ ىٌَُ بَِّٗوُ ًًََْْىَُّٖ ػَنْوُ كَََُٝفَ ََزُّوُ َُوُ كَدْٔعَفَدذَ﴿ - ٖٗ
 َما تِ َسيَِّئا اّللَُّ  رَػَوقَاهُ ﴿فأجاب هللا دعاءه فنجاه من مكرىن كثبتو على عصمتو كعفتو كإستقامتو 

٠بيع الدعاء للمستغيثْب بو  اْلَعِليُم( السَِّميعُ  ُىوَ  )ِإنَّوُ ستجاب لو من قبل ا، كما ْٓغافر/ ﴾َمَمُروا
كىكذا  .من خلقو سواء بلساف ا٢باؿ أك بلساف ا٤بقاؿ، كالعليم أبحواؿ الداعْب كحقيقة حاجاهتم

، ِِيوسف/ ﴾اْلُمْحِسِنيَ  َّمِْزي ِلكَ وََكذَ ﴿جتاز يوسف )ع( شٌدة ٧بنتو الثالثة بلطف هللا كرعايتو ا
ٍافى هللاي مىعىوي  ٍافى مىعى هللا كى ًة( كىًمٍصبىاٍحي  ،الر ٍٞبىةً  ًمٍفتىاٍحي  :: )الدُّعىٍاءي عن اإلماـ علي )ع(كمىٍن كى  الظٍُّلمى

 .ََّ/ّٗالبحار
 ﴾لِنيٍ َلَعَّ ََُْْٕفُنُنَّوُ خَّٓدضِ ََؤًَْخ َٓد زَؼًِْ ِْٖٓ َُيُْْ زًََخ ؼَُّْ﴿ - ٖ٘

ستشارىم بعد الدالئل القاطعة على براءة يوسف الصٌديق )ع( كنزاىتو ا ٍب ظهر للعزيز كأىلو كمن
٠بو اكعصمتو ، كىل النزيو يسجن أـ يكافأ ؟! قرركا سجنو إٔب مدة غّب معلومة لينسى الناس 

ستعصى عليها امرأة العزيز ٤با ا: إف  رويكشخصو كليشيع بينهم أنو ا٤بذنب ا٢بقيقي فسجنوه ، 
ستجابتو ، قالت لزكجها : إٌف يوسف قد فضحِب ُب الناس فإما أف ايوسف )ع( كيئست من 

ا لىوي سجنو لتخف  أتذف ٕب فأخرج كأعتذر إٔب الناس كأبرر موقفي كإما أف ٙببسو فعند ذل  بىدى
بػٍعىةه  عن النيب )ص( .التهمة عنها كتسكت األلسن عن زكجتو  الى  يػىٍوـى  ًبًظلًٌوً  كىجىل   ز  عى  هللاي  ييًظلُّهيمي  : )سى

هللاى( كىذه بداية انة الرابعة  أىخىٍاؼي  ًإٌ٘بً  فػىقىٍاؿى  كىٝبىىٍاؿو  مىٍنًصبو  ذىٍاتي  إٍمرىأىةه  دىعىٍتوي  . كىرىجيله .ًظلًٌوي  ًإال   ًظل  
 كاألخّبة. كىكذا جو القصور كا٢بكم كجو األكساط األرستقراطية جو اإلِبحية البعيدة عن عف ة

: كُب تنفيذ ىذا العـز داللة على ما كاف ٥بذه ا٤برأة ا٤بغركرة من رائدة .االستقامةالدًٌين كٝباؿ 
سلطاف على زكجها تقوده حيث شاءت، حٌب فقد الغّبة عليها، فهو ٯبرم كراء ىواىا، 

 كيستجلب رضاىا!
 ظَإًَُُْ وُسّْخً ََؤِِْٔ كٌَْمَ ؤَلَُِْٔ ؤَََخِِٗ بِِِّٗ خٓوَُُ ًَهَدٍَ ؤَُْخً ؤَػُُِْٝ ِِٗؤَََخ بِِِّٗ ؤَلًَُىَُٔد هَدٍَ كَعََْدِٕ خُِّٕفَْٖ َٓؼَوُ ًَيَوَََ﴿ - ٖٙ

 ﴾خُُْٔمِْٕنِنيَ ِْٖٓ ََُٗخىَ بَِّٗد زِعَإًِِِّْوِ َٗسِّحْنَد ِٓنْوُ خ٥َُُُّْْ
ما أرادا كساقيو ، أهتما أبهن فتياف خٌباز ا٤بل  كدخل معو هبيبتو كٝبالو كبراءتو السجن يوسف أدخل

رأيت ُب أي  )َأرَاين(قاؿ الساقي ًإٌ٘بً  ََخْرًا( َأْعِصرُ  َأرَاين  ِإيّنِ  َأَحُدُٕمَا )قَاؿَ أف يسٌماه فحبسهما 
 ُخْبزاً  رَْأِسي رَػْوؽَ  َأْحِْ ُ  َأرَاين  ِإيّنِ  اآلَخرُ  )َوقَاؿَ ٍب يؤؿ إٔب ٟبر كأسقي ا٤بل   عنبان  ا٤بناـ أ٘ب أعصر

رُ  ََتُْك ُ  ري  رأسي طبقان فيو خيبػٍزه  أ٘ب أىٞبًٍلي على رأيت ُب منامي : ًإٌ٘بً  كقاؿ ا٣بٌباز ُو(ِمنْ  الطَّيػْ كالط يػٍ
َنا ًمٍنوي  أتىٍكيلي   )ِإاَّ  أمره إليو بتفسّب ما رأينا كما يؤكؿ أخربان اْلُمْحِسِنَي( ِمنْ  نَػَراؾَ  ِإاَّ  بَِتْأِويِلوِ  )نَػبِّئػْ
 القلوب ذكم من كأنت ، السجن أىل مع سّبت  كحسن كفعل  قول  ُب اْلُمْحِسِنَي( ِمنْ  نَػَراؾَ 

 دعاىم إٔب هللا كمنهجو كحبهم عندما ثقتهم كتسبا ف ، الرؤاي الطاىرة السليمة الذين ٰبسنوف تفسّب
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 ُب أك الشارع ُب أك البيت ُب كضع سواء ا٥بدل كنور ، كىكذا يكوف ا٤بؤمن كا٤بصباح كظيفتو الضياء
 كجوىره كسيمائو مظهره ُب حٌب األشياء أغلب ُب ا٤بؤمن غّب عن تلفٱب ا٤بؤمن فيكوف ، السجن
 الس ج ٍافً  ثًقىةى  )ع( يػيويسيفي  ٍكتىسىبى اً  : املقّدس المتاب قاموس ٓت : رائدة .كفعلو كقولو كتقاليده كعاداتو
ٍيًع اٍلمىٍسجيويًنٍْب  عىلىى كىًكٍيبلن  فىجىعىلىوي  السجن( )مسؤكؿ  .ٝبًى

َنِِ َِّٓٔد ٌٌََُُِٔد َّإْظٌََُِْٔد ؤَْٕ هَسََْ زِعَإًِِِّْوِ َٗسَّإْظٌَُُٔد بَِّٙ ظَُُِْهَدِٗوِ ٤َؼَدٌّ َّإْظٌَُِْٔد ٙ هَدٍَ﴿ ٖٛ - ٖٚ  ظًََُْطُ بِِِّٗ ََزِِّ ػََِّٔ
 ِْٖٓ زِدَُِّوِ ُُِْٗٙىَ ؤَْٕ َُنَد ًَدَٕ َٓد ًََّؼْوٌُذَ ًَبِْٔمَنَ زَُْخىَِْْبِ آزَدجِِ َِِّٓصَ ، ًَخظَّسَؼْطُ ًَدكًَُُِٕ ىُْْ زِدٓوَُِشِ ًَىُْْ زِدَُِّوِ ُّآِْنٌَُٕ ٙ هٌٍَّْ َِِّٓصَ

 ﴾ًٌََُُُّْٕٙ ٙ خُنَّدِْ ؤًَْؽََُ ًٌَََُِّٖ خُنَّدِْ ًَػَََِ ػََِْْنَد خَُِّوِ ك١ََِْ ِْٖٓ ٌَُِيَ َِْ٘ءٍ
للدعوة إٔب هللا فرأل يوسف أف يدعوٮبا إٔب التوحيد قبل أف يسعفهما بطلبهما فهي فرصة مناسبة 

 ، فشرع يذكرٮبا ٗبا يبديو من ا٤بعجزات ليكوف دليبلن على صدقو فيما يدعو إليو فقاؿ ٥بما : ال
ٍتًيكيمىا شيء من الطعاـ تػيٍرزىقىانًوً  من أىلكما إاٌل أخربتكما بنوعو ككميتو ككيفيتو ُب ىذا اليـو كُب   أيى

مهما بعض ٧باسن الكبلـ كالعلـو ، حٌب كٌل يـو قبل أف يصل إليكما ، أخربٮبا ٗبعجزاتو كعل
 )َذِلُمَماتكوف مدخبلن إٔب عقيدة التوحيد كالدين القوٙب كىكذا طريقة األنبياء ُب ا٥بداية كاإلرشاد 

( َعلََّمِِن  ِمَّا رىيبًٌ علمان لدينٌيان خاصان بوحي منو  عىل مىًِب  ذلكما الذم أنبأتكما بو بعض ما َرّبِّ
ال تنجيم كال ٚبمْب كإ٭ٌبا ىو إ٥باـ كتسديد ككحي من هللا كإنٌو نيب مرسل سبحانو، ليس بكهانة ك 

أنو أكٌب من علم الغيب كقوؿ  وريو داللةستدٌؿ على نبوتو ِبإلخبار عن الغيب ، امن عند هللا، ك 
 َربل اْلَغْيبِ  اَلُِ عَ ﴿،  ْٗآؿ عمراف/ ﴾بُػُيوِتُممْ  ٓت  َتدَِّخُروفَ  َوَما ََتُْكُلوفَ  مبَا َوأُنَػبُِّئُممْ ﴿عيسى )ع( 

، كييعلم من ىذا أف كحي  ِٕ-ِٔا١بن/ ﴾َرُسوؿٍ  ِمنْ  اْرَتَضى َمنْ  ِإالَّ  ، َأَحداً  َغْيِبوِ  َعَلى يُْظِهرُ 
( يُػْؤِمُنوفَ  ال قَػْوـٍ  ِملَّةَ  تَػرَْكتُ  )ِإيّنِ الرسالة جاءه ُب السجن  خصِب ريب الكرٙب بذل  العلم  اِبّللَِّ

غّبه من العلـو الدينية كالدنيوية أل٘ب من بيت النبوة ، كقد تركت دين ا٣باص ُب أتكيل األحاديث ك 
قـو مشركْب ال يؤمنوف ِب كىم بيت العزيز كحاشية ا٤بل  كزعماء القـو كالشعب الذم يتبعهم 

 َويَػْعُقوَب( ِإْسَحقَ وَ  ِإبْػَراِىيمَ  آاَبِئي ِملَّةَ  )َواتػَّبَػْعتُ يكذبوف بيـو القيامة  َكاِرُروَف( ُىمْ  اِبآلِخَرةِ  )َوُىمْ 
 ِمنْ  اِبّللَِّ  ُنْشِرؾَ  َأفْ  لََنا َكافَ  )َماتبعت دين األنبياء إلظهار أنو من بيت النبوة حٌب يثقوا بكبلمو اك 

أف نشرؾ ِب شيئان مع إنعامو علينا بعقيدة التوحيد  –معاشر األنبياء  –ما ينبغي لنا  َشْيٍء(
نَ  اّللَِّ  َرْض ِ  ِمنْ  )َذِلكَ  ذل  اإلٲباف كتل  العصمة من فضل هللا علينا حيث  النَّاِس( َوَعَلى اَعَليػْ

أكرمنا ِبلرسالة ، كعلى الناس حيث بعث الرسل ٥بدايتهم كإرشادىم كُب ذل  تذكّبىم إذا نسوا 
 ال يشكركف النعم كال َيْشُمُروَف( ال النَّاسِ  َأْكثَػرَ  )َوَلِمنَّ ٫برفوا تعليمهم إذا جهلوا كتقوٲبهم إذا اك 

 رائدة : سؤاؿ .ا٤بنعم بل يقابلوف النعم ِبلشرؾ ككفراف النعم كتغطية منعمها كالذم ال يشكر يكفر
: لقد سأاله عن تعبّب الرؤاي فأجاهبما أبنو ٱبرب عن الغيب ، كىذا ال ٲبت إٔب السؤاؿ بصلة 
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ىذه الفرصة أجل ليس ىذا تعبّبان للرؤاي كلكنو ٛبهيد لو ، فلقد أراد يوسف أف يغتنم  )اجلواب(
ليثبت ألىل السجن أنو نيب مرسل مسٌدد كمؤيد كما أمره الوحي أف يبلغ بذل  ، كُب ذل  داللة 
أف يكوف التبليغ اإلسبلمي كل إنساف من موقعو كبقدره حٌب تتحقق سٌنة هللا ُب خلقو ُب قولو 

 .ٕالرعد/ ﴾َىادٍ  قَػْوـٍ  َوِلُم ِّ ﴿
 ﴾خُْوَيَّدَُ خٌَُْخلًُِ خَُِّوُ ؤَّْ وٌَُْْ ُٓعَلَُِّهٌَُٕ ذٌؤَؤََْزَد خُِّٕفِْٖ َٜدلِسَِِ َّد﴿ - ٜٖ

ٍجًن  صىاًحيبىً  ستدالؿ على فساد عقيدة الشرؾ فقاؿ : ايى كتلٌطف يوسف ُب حسن اال ُب السًٌ
 أأ٥بة ٦بربة متعددة متفرقة ال تستجيب لدعائكم خّب أـ عبادة اَّلل ي  الساكناف فيو مع يوسف )ع(

ري الذم ال يغلبو أحد ، كىو الفرد ا٤بتفٌرد ِبلعظمة كا١ببلؿ كىو أقرب إليكم من حبل اٍلقىه ا اٍلوىاًحدي 
سؤاؿ  -ٔ:  رائدة .إنكارم لتقرير ما بعده االستفهاـالوريد كىو يستجيب الدعاء ٤بن دعاه ، ك 

 ٰبرؾ الفطرة كيهٌزىا بشٌدة إٌف الفطرة تعرؼ ٥با إ٥بان كاحدان ، فلماذا إذف نتبع تعدد األرِبب؟
 ُمتَػَفّرُِقوفَ  )أََأْراَببٌ  -ٕ .فالعقيدة الٍب توٌحد خّب من الٍب تفٌرًؽ ، كالٍب تعٌلم خّب من الٍب تبهم

رٌ  ـْ  َخيػْ ُ( َأ به  اّللَّ كما يقتضيو التفرؽ  كرؤساء كقادة ميتػىفىٌرًقيوفى  إنٌو يضرب بذل  األمثاؿ أم أىأىٍرِبى
يػٍره ُب األفكار كاألعماؿ  االختبلؼكالتخاصم كالتنازع ك   اَّلل ي اٍلوىاًحدي  أىـٍ  الٍب تفسد النظاـ العاـ خى

اٍلقىه اري الذم منهجو مستقيم ، كا٢بياة معو فيها خّب الدنيا كاآلخرة ، كالذم ال يعارضو أحد ُب 
 أمره ، كا١بواب كاضح ال خّب ُب التفرؽ ككل ا٣بّب ُب كلمة التوحيد كتوحيد الكلمة.

 ؤََّٙ ؤَََُٓ َُِِّوِ بَِّٙ خُْمٌُُْْ بِْٕ ٥َُِْٔدٍٕ ِْٖٓ زِيَد خَُِّوُ ؤٍَََّٗ َٓد ًَآزَدئًُُْْ ؤَْٗعُْْ ََّْْٔٔعٌُُٔىَد ؤََْٔٔدءً بَِّٙ وِيًُِٗ ِْٖٓ ظَؼْسًًَُُٕ َٓد﴿ - ٓٗ

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ ٙ خُنَّدِْ ؤًَْؽََُ ًٌَََُِّٖ خُْوَُِّْْ خًُُِّّٖ ٌَُِيَ بَِّّدهُ بَِّٙ ظَؼْسًًُُخ
تيميوىىا أى٠ٍبىاءن  اي أيها القـو من دكف هللا ُب ا٢بقيقة كالواقع ًإال   تػىٍعبيديكفى  مىا ؤيكيٍم آ٥بة  أىنٍػتيمٍ  فارغة ٠بى يػٍ كىآِبى

اَّلل ي لكم ُب عبادهتا  أىنزىؿى  مىا ُسْلطَاٍف( ِمنْ  ِِبَا اّللَُّ  أَنَزؿَ  )َما! كىي ال ٛبل  القدرة على أم شيء 
( ِإالَّ  اْلُْممُ  )ِإفْ ن العقل كال الوحي السماكم من حجة كال برىاف كليس ٥با مستند م ما ا٢بكم  ّلِلَِّ
رب العا٤بْب، كا٢بكم ال يستقيم إاٌل ٩بن ٲبل  كماؿ  َّللً ً  ُب أمر العقائد كالعبادات كاألدايف ًإال  

هللا سبحانو ، فلو  التصرؼ كال مال  للتصرؼ كالتدبّب للكوف كالكائنات كا٢بياة كاألحياء إالٌ 
ختصاص هللا ِب٢بكم ٙبقيقان اه ا٢بكم دكف ا٢بكاـ من السبلطْب كالطواغيت كُب ذل  كحد
، فللو تعأب السلطاف كا٢بكم  ُْالرعد/ ﴾ِلُْمِموِ  ُمَعقِّبَ  ال َٗمُْممُ  َواّللَُّ ﴿ختصاصو ِبلعبادة ال

ُه( ِإالَّ  تَػْعُبُدوا َأالَّ  )َأَمرَ كالطاعة كالعبادة كمن انزعو إحداٮبا كفر بتنحية التشريع عن ا٢باكمية   ِإَيَّ
أمر هللا سبحانو إبفراد العبادة لو ألنو ال يستحقها إاٌل من لو العظمة كا١ببلؿ ، كأنٌو تعأب ىو 
مصدر التشريع كليس لؤلفراد كال ا١بماعات حق التشريع ، كال سلطة إاٌل  كحده كىو الل 

 مبَا َٗمُْممْ  َلَْ  َوَمنْ ﴿هو كفر كظلم كفسق كقولو كاٌرـ ، كأم حكم ٨بالف ال يعرب عن إرادة هللا ف
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، الظا٤بوف ، الفاسقوف ، كا٢باكمية من خصائص  ْْا٤بائدة/ ﴾اْلَماِرُروفَ  ُىمْ  رَُأْولَِئكَ  اّللَُّ  أَنَزؿَ 
ٌدعى ا٢بق ُب حاكمية النٌاس على ىواه كٕبسب ا٤ببادئ الوضعية انزع هللا سبحانو ااإللوىية كمن 
ينُ  )َذِلكَ زع هللا ا٢بكم ٚبرجو من دين هللا! ألوىيتو كمن ان فبل دين قٌيما سول ىذا  اْلَقيُِّم( الدِّ

الٌدين ذل  إشارة إٔب الذم أدعوكم إليو من حصر التشريع كالعبادة  ، ىو الدين القيم اكم 
، كالقائم  الثابت القوٙب ا٤بستقيم مع الفطرة كالذم يؤيده العقل كالقائم ِبألمر القوم ُب تدبّبه

بذاتو كا٤بقٌوـ لغّبه كىو دين اإلسبلـ ، كصاّب للفرد كاجملتمع، ذك القيمة العليا كذك القيمومة الكربل 
على كل ما تنتجو البشرية من نظرايت كضعية كالرأ٠بالية كغّبىا، كُب ىذا الدين اكم ا٥بدل من 

ينَ  ِإفَّ ﴿غّب ضبلؿ ، كا٢بق من غّب ِبطل كقولو   )َوَلِمنَّ  ، ُٗآؿ عمراف/ ﴾اإِلْسبلـُ  اّللَِّ  ِعْندَ  الدِّ

 ألهنم قدرتو كٯبهلوف هللا عظمة عن كيغفلوف القيم الٌدين أٮبية يػىٍعلىميوفى  ال يَػْعَلُموَف( ال النَّاسِ  َأْكثَػرَ 

 يَػْعَلُموفَ ﴿ كقولو كالسلوؾ العقل ستقامةاك  كالفطرة القلب سبلمة فقدكا ، ا٤بؤقتة الٌدنيا بزخارؼ تعٌلقوا

نْػَيا اْلََياةِ  ِمنْ  ظَاِىراً  / ﴾َغاِرُلوفَ  ُىمْ  اآلِخَرةِ  َعنْ  َوُىمْ  الد   .ٕالرـك
 كِْوِ خٍَُُِّ خَُُْٕٓ ه١َُِِ ََؤِْٔوِ ِْٖٓ خ٥َُُُّْْ كَعَإًَُُْ كََُِْْٝرُ خٓوَُُ ًَؤََّٓد ؤَُْخً ََزَّوُ كََْْٕوِِ ؤَلًًََُُٔد ؤََّٓد خُِّٕفِْٖ َٜدلِسَِِ َّد﴿ - ٔٗ

 ﴾عَلْعَِْدِٕظَْٕ
ْجِن( َصاِحيَبِ  )َيَ  الذم رأل أنو يعصر ٟبران فيخرج من السجن كيعود إٔب ما كاف عليو  أىم ا السِّ

رُ  رَػَتْأُك ُ  رَػُيْصَلبُ  اآلَخرُ  )َوَأمَّاعملو من سقي ربٌو أم سيده ا٣بمر   اآلخىري  كىأىم ا رَْأِسِو( ِمنْ  الطَّيػْ
٢بم رىٍأًسًو أثناء بقائو  ًمنٍ  الط يػٍري  مصلوِبن على خشبة فػىتىٍأكيلي  الذم رأل على رأسو ا٣ببز فييقتل كيعلق

 )ُقِضيَ : أنو ٤با أخربٮبا بذل  جحدا كأنكرا كقاال ما راينا شيئان فقاؿ يوسف )ع(  رويمصلوِبن، 
ابو أم : السؤاؿ عن ا٤بشكل اجملهوؿ كالفتول جو  ستفتاء ٓت اللغةاال َتْستَػْفِتَياِف( ِريوِ  الَِّذي اأَلْمرُ 
ُب ىذا داللة على أنو   -ٔ:  رائدة .نتهى كًب قضاء هللا صدقتما أك كذبتما فهو كاقع ال ٧بالةا

كاف يقوؿ ذل  على جهة اإلخبار ا٢بقيقي عن الغيب ٗبا يوحى إليو ال عن طريق الظن 
على ا٢باكم كا٤بال  كا٤بريٌب كالسٌيد كصاحب األمر كقول  : )رب( تطلق كلمة  -ٕ .كالتخمْب

 .اٍلعىالىًمْبى  بُّ الٌدار ، كتطلق على هللا تعأب ألنٌو رىبُّ ر 
 ﴾ِٔنِنيَ ز١ِْغَ خُِّٕفِْٖ كِِ كََِسِػَ ََزِّوِ ًٌَُِْ خ٥ََُّْْٙدُٕ كَإََٕٗدهُ ََزِّيَ ػِنًَْ خًٌُُِِْْٗ ِٓنْئَُد َٗدؾٍ ؤََّٗوُ ظََّٖ ٍَُُِِِّ ًَهَدٍَ﴿ - ٕٗ

عند  رَبَِّك( ِعْندَ  )اذُْكْرين ، كالظن ىنا ٗبنزلة اليقْب عتقد ٪باتو كىو الساقي اكقاؿ يوسف للذم 
 )رَأَنَساهُ سيدؾ كأخربه عن ظبلمٍب كبراءٌب كدخلت السجن من غّب ذنب كمن دكف ٧باكمة 

ْجنِ  ٓت  )رَػَلِبثَ فلم يذكر أمر يوسف للمل   رَبِِّو( ِذْكرَ  الشَّْيطَافُ  مكث يوسف  ِسِنَي( ِبْضعَ  السِّ
كقيل سبع سنْب ، كُب اآلية دليل على ضركرة التعلق ِبألسباب فإف  ٗ-ّ( من ُب السجن )ًبٍضعى 
( ، ٓت غرر المم ،األمور بيد مسببها : )عىًجٍيبه ًمٍن أىًخٍي يػيويسيفي  وعن النيب )ص(: )ًلكيلًٌ شىٍيءو سىبىبه
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ما لبث ُب السجن رَبَِّك(  ِعْندَ  )اذُْكْرين ٍستػىغىٍاثى ًِبٍلمىٍخليويًؽ ديكيفى ا٣بٍىاًٍلًق ؟( ، كلوال قولو اً كىٍيفى 
: إٌف يوسف )ع( ٓب يغفل عن هللا عليقنا على ىذه الروايةأّما ت، ُّٗ/ٕاألمثلطوؿ ما لبث 

تعأب ٢بظة فبل يستغيث ِب٤بخلوؽ دكف ا٣بالق كىو متعلق قلبو كلو ِب٣بالق ، كإ٭ٌبا كاف يوسف 
تٌباع األسباب  تعأب أمران ِب)ع( ٰباكؿ ا٣ببلص من السجن أبم سبب مشركع ك٩بكن ، كهللا

َناهُ ﴿البلزمة كقولو  ، كهللا تعأب أمران ِبلتعاكف كقولو  ْٖالكهف/ ﴾َسَبباً  َشْيءٍ  ُك ِّ  ِمنْ  َوآتَػيػْ
ستعاف ذك ا، كىكذا  ِا٤بائدة/ ﴾َواْلُعْدَوافِ  اإِلّتِْ  َعَلى تَػَعاَونُوا َوال َوالتػَّْقَوى اْلِبِّ  َعَلى َوتَػَعاَونُوا﴿

ةٍ  رََأِعيُنوين ﴿بقومو بقولو القرنْب  َنُممْ  َأْجَع ْ  ِبُقوَّ نَػُهمْ  بَػيػْ  ﴾اْلَِديدِ  زُبَػرَ  آُتوين  ، َرْدماً  َوبَػيػْ
، كيستعْب الغريق كلو بقشة ، كيستعْب رٌب العمل ِبلعٌماؿ ، كىكذا اإلنساف يعمل ٔٗ-ٓٗالكهف/

يبقى ا٤بؤمن بعبلقة دائمة ِب٤بمكن أيخذ ِبألسباب كيطمح ٫بو األحسن ، كىو حسٌّ إنسا٘ب عاـ ك 
 .ستغناءن عن هللا كإ٭ٌبا يستعْب ِب ِبألسباب الٍب ىيئها هللا تعأبكا٤بؤمن ال يستعْب بغّب هللا ا .ِب
 كِِ ؤَكْعٌُِِٗ خَُْٖٔ ؤَُّّيَد َّد َّدزَِٕدضٍ ًَؤُوََُ و١ٍُُْ ُٔنْسُٚضٍ ًََٔسْغَ ػِفَدفٌ َٔسْغٌ َّإًُُِْيَُّٖ َِٔٔدٍٕ زَوََُخضٍ َٔسْغَ ؤٍَََ بِِِّٗ خَُِِْٔيُ ًَهَدٍَ﴿ٗٗ-ٖٗ

 ﴾زِؼَدُِِٔنيَ خَٕلِّْٚ زِعَإًَِِّْ َٗمُْٖ ًََٓد ؤَلٍّْٚ ؤ٠َْـَدغُ ، هَدٌُُخ ظَؼْسًَُُُٕ ُُُِِّئَّْد ًُنعُْْ بِْٕ َُئَّْدُ
ى أٮبيتها نتباىو علارأل ا٤بل  رؤاي عجيبة غريبة خٌوفتو كحّبتو كقد تكررت أكثر من مرة ٩بٌا أاثرت 

( بػىقىرىاتو  ٠ًبىافو خرجن من هنر ايبس كُب أثرىن سىٍبعى  بػىقىرىاتو  البالغة ! رأيت ُب منامي سىٍبعى   )ًعجىاؼه
ىزيلة ضعيفة ، فابتلعت الضعيفة السمينة ، شيء غريب أٌف بقران أيكل بقران كالضعيف أيكل القوم 

و فتشٌوؽ إٔب معرفة ذل  ليأٌب دكر ! فأيقن أف الرؤاي تنذر ِب٣بطر كلكنو جهل حقيقتو كتفاصيل
ُببلتٍ  )َوَسْبعَ يوسف )ع(  نعقد حبها اكرأيت سبع سنببلت خضراء قد  ََيِبَساٍت( َوُأَخرَ  ُخْضرٍ  ُسنػْ

لتوت اليابسات على ا٣بضر فأكلتهن ُب حقل كاحد ا، كسبع سنببلت ايبسات قد حصدت ، ف
ختصاصيوف كىم ا٤بؤل اي أيها الزعماء اال ُرْؤََيي( ٓت  َأرْػُتوين  اْلَمؤل أَيػ َها )َيَ كىذا شيء مدىش ك٧بٌّب 

كف القلوب ىيبة كالعيوف زينة كٝباالن ، أخربك٘ب عن تفسّب ىذه الرؤاي ، كىم أكرب ا٤بعربين ؤ الذين ٲبل
 تَػْعبُػُروَف( ِللر ْؤَيَ  ُكنُتمْ  )ِإفْ كا٤بفسرين لؤلحبلـ فلم يستطيعوا أتكيلها كىم حاشية ا٤بل  ككهنة دكلتو 

٘بيدكف تعبّبىا كتفسّبىا كتعرفوف مغزاىا جعل هللا تعأب رؤاي ا٤بل  سببان ٣ببلص يوسف من ٧بنتو 
( َأْضَغاثُ  )قَاُلواٍمرىان ىىي ئى أىٍسبىاٍبىوي اى كًإذىٍا أىرىٍادى هللاي  قالوا أحبلـ ٨بتلطة ملتبسة كمضطربة كاذبة ،  َأْحبلـٍ

كلسنا نعرؼ أتكيل مثل ىذه  ِبَعاِلِمَي( اأَلْحبلـِ  بَِتْأِوي ِ  نُ ْمَْ  )َوَمارؤاي ال حقيقة ٥با كال معُب فيها 
هللًا لًٍلميٍؤًمًن ،  ًمنى  : )الرٍُّؤايىٍ عىلىى ثىبلىثىًة كيجيٍوهو : ًبشىٍارىةه  عن اإلماـ الصادؽ )ع(األحبلـ الكاذبة ، 

)   .َُٖ/ُٔالبحار كىٙبىًٍذيٍػره ًمنى الش ٍيطىٍاًف، كىأىٍضغىٍاثي أىٍحبلىـو
 ﴾كَإٌََُِِِْٕٔ زِعَإًِِِّْوِ ؤَُٗسِّحٌُُْْ ؤََٗد ؤَُّٓصٍ زَؼًَْ ًَخِيًَََُّ ِٓنْئَُد َٗفَد خٍَُُِّ ًَهَدٍَ﴿ - ٘ٗ
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أم كتذٌكر )الداؿ أجود من الذاؿ( ما سبق لو  )َوِادََّكَر(من السجن كىو الساقي  ٪بىىا ال ًذم كىقىاؿى 
أان أخربكم  بَِتْأِويِلِو( أُنَػبُِّئُممْ  )َأاَ مدة طويلة من الزماف أم بعد حْب ، بعد  أُمٍَّة( )بَػْعدَ مع يوسف 

فأرسلو٘ب إليو آلتيكم بتأكيل  )رََأْرِسُلوِف(عن تفسّب ىذه الرؤاي ٩بن عنده علم بتأكيل ا٤بنامات 
 .الرؤاي،  كخاطب ا٤بل  بلفظ التعظيم

 َُؼَِِِّ َّدزَِٕدضٍ ًَؤُوََُ و١ٍُُْ ُٔنْسُٚضٍ ًََٔسْغِ ػِفَدفٌ َٔسْغٌ َّإًُُِْيَُّٖ َِٔٔدٍٕ وََُخضٍزَ َٔسْغِ كِِ ؤَكْعِنَد خًُِِّّّٝنُ ؤَُّّيَد ٌُُّٔقُ﴿ ٜٗ - ٙٗ
 زَؼًِْ ِْٖٓ َّإْظِِ ، ؼَُّْ ظَإًٌَُُِْٕ َِّٓٔد هًَِِْٚ بَِّٙ ُٔنْسُِِوِ كِِ كًٍَََُهُ لًََْٝظُْْ كََٔد يَؤَزدً ِٔنِنيَ َٔسْغَ ظَََّْػٌَُٕ ، هَدٍَ َّؼٌََُِْٕٔ َُؼََِّيُْْ خُنَّدِْ بََُِ ؤََْـِغُ

 ﴾َّؼًَُُِْٕٝ ًَكِْوِ خُنَّدُْ ُّـَدغُ كِْوِ ػَدٌّ ٌَُِيَ زَؼًِْ ِْٖٓ َّإْظِِ ، ؼَُّْ ظُمِْٝنٌَُٕ َِّٓٔد هًَِِْٚ بَِّٙ َُيَُّٖ هًََّْٓعُْْ َٓد َّإًَُِْْٖ ًَِ٘خيٌ َٔسْغٌ ٌَُِيَ
يُق( أَيػ َها )يُوُسفُ  دِّ لغة الصدؽ ، ك٠بٌاه صدًٌيقان ألنو كاف قد جىٌرب صدقو ُب تعبّب كىو مبا الصِّ

 ِعَجاؼٌ  َسْبعٌ  أيَُْكُلُهنَّ  مِسَافٍ  بَػَقَراتٍ  َسْبعِ  ٓت  )َأْرِتَناالرؤاي ُب السجن كرأل سّبتو ا٢بسنة اببة إليو 
ُببلتٍ  َوَسْبعِ   ِإىَل  َأْرِجعُ  )َلَعلِّيربة أخربان عن أتكيل ىذه الرؤاي ذات ع ََيِبَساٍت( َوُأَخرَ  ُخْضرٍ  ُسنػْ
ألرجع إٔب ا٤بل  كأصحابو كأخربىم هبا ليعلموا فضل  كعلم  كٱبلصوؾ  يَػْعَلُموَف( َلَعلَُّهمْ  النَّاسِ 

متواليات  (َدَأابً )تػىٍزرىعيوفى سىٍبعى ًسًنْبى أم  َدَأابً( ِسِنيَ  َسْبعَ  تَػْزَرُعوفَ  )قَاؿَ  -ٚٗ .من ٧بنت 
عزٲبة كعلى الدكاـ ، كتكوف ىذه السنْب خصبة طيبة كثّبة خّباهتا، كىي جتهادو ك استمرار كٔبد ك ِب

ُبِلِو( ٓت  َرَذُروهُ  َحَصْدُتُْ  )َرَما .ا٤بشار إليها ِبلبقرات السماف كالسنابل ا٣بضر فما حصدًب من  ُسنػْ
 ِمَّا َقِليبلً  )ِإالَّ ٌدخار كا٣بزف للٌسبع الٌشداد تركوه ُب سنبلو لئبل يسٌوس عند االاف )َرَذُروُه(الزرع 

 َسْبعٌ  َذِلكَ  بَػْعدِ  ِمنْ  أيَِْت  )ّتَّ  -ٛٗ .تركوا الباقي ُب سنبلواطحنوه ك اإاٌل ما أردًب أكلو ف ََتُْكُلوَف(
 َما )أيَُْكْلنَ ٍب أيٌب بعد سِب الرخاء سبع سنْب من الشدة ٦بدِبت كقحط على الناس  ِشَداٌد(
ْمُتمْ  كال يبقى إاٌل  حُتِْصُنوَف( ِمَّا َقِليبلً  )ِإالَّ خرًب أايـ كسنْب الرخاء أتكلوف فيها كل ما إد َْلُنَّ( َقدَّ

 بَػْعدِ  ِمنْ  أيَِْت  )ّتَّ  -ٜٗ .القليل الذم ٚبزنونو للبذكر كتدخركنو للزراعة كٙبفظونو لتدبّب األمور
ـٌ  َذِلكَ  ٌب بعد سِب القحط ٍب بٌشرىم يوسف )ع( أبنو أي يَػْعِصُروَف( َوِريوِ  النَّاسُ  يُػَغاثُ  ِريوِ  َعا

طر الناس عاـ خصب ، كفيو إنقاذ ٥بم من القحط  )يُػَغاُث(كا١بدب العصيبة عاـ رخاء كخّب فيو  ٲبي
نواع ا٣بّبات كفيو يعصركف الفواكو كاألعناب ، فينبت الزرع كينمو الشجر كالثمر ، كيغاثوف أب

ي إٔب ا٤بل  كأخربه ٗبا قاؿ كغّبٮبا كفيو ٰبلبوف ضركع أنعامهم لكثرة خصبو كبركاتو ، عاد الساق
ذكر يوسف )ع( لو تفسّب  -ٔرائدة :  .يوسف )ع( فرأل فيو العلم كا٢بكمة كالٌدقة كا٤بصلحة

شَباط للخركج من السجن قبل اا٤بناـ من غّب تعنيف للفٌب ُب نسيانو ما أكصاه بو ، كمن غّب 
وف السنْب ا٣بصبة ىي كتك -ٕذل  كبدكف شرطو أك أجر كذكر ما ينبغي عملو ُب ا٤بستقبل ! 

ا٤بشار إليها ِبلبقرات السماف كالسنابل ا٣بضر كل سنبلة كبقرة ترمز إٔب سنة ، كىذا الذم أطلعو 
هللا ليوسف )ع( من علم الغيب اللدٌ٘ب ا٣باص أكحي إليو ليكوف من آايت نبوتو كمن عبلمات 
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 .ة يوسف )ع( السماكيةأتييد هللا لو كتسديده سبحانو كتعأب ٗبعجزة قاطعة لكل ش  ُب رسال
 :ٓب يقل )كيعلم  فن الفركسية كفن القتاؿ( كإ٭ٌبا قاؿ -ٖ
، ٱبتار هللا تعأب لو العلم ا٤بناسب ُب ا٤بكاف ا٤بناسب  ٔيوسف/ ﴾اأَلَحاِديثِ  ََتِْوي ِ  ِمنْ  َويُػَعلُِّمكَ ﴿

 ُب الوقت ا٤بناسب للمجتمع ، ا٤بناسب الذم يستفيد يوسف منو أكثر ُب مستقبل حياتو
 ﴾اْلُمْحِسِنيَ  َّمِْزي وََكَذِلكَ ﴿كسيكوف ٕباجة إليو ، كىذا يدؿ على رعاية هللا ا٣باصة إليو 

إٌف القمح ُب سنبلو ال يقع فيو سوس كال  -ٗ .، كرعاية هللا سبيل مفتوح للمحسنْب ِِيوسف/
 يتلف كإف بقي مدة من الزماف كإذا طحن كديس كصٌفي أسرع إليو السوس كالتلف !

 ﴾ػٌَِِْْ زًٌَِِْْىَِّٖ ََزِِّ بَِّٕ ؤًََِّّْيَُّٖ ه٥ََّؼَْٖ خَُّٚظِِ خُنٌَِّْٕشِ زَدٍُ َٓد كَدْٔإَُْوُ ََزِّيَ بََُِ خَْـِغْ هَدٍَ خٌٍَُُُُّٔ ـَدءَهُ كَََِّٔد زِوِ خجْعٌُِِٗ خَُِِْٔيُ هَدًٍََ﴿ - ٓ٘
فقاؿ : أحضركه ٕب  ستحسن ذل اك٤با رجع الساقي إٔب ا٤بل  كعرض عليو تفسّب يوسف لرؤايه 

اءى  فػىلىم ا الرَُّسوُؿ( َجاَءهُ  )رَػَلمَّاأل٠بع منو تفسّبىا بنفسي  رىسيوؿي ا٤بل  إٔب يوسف )ع( ليخرجو  جى
أىب أف ٱبرج من السجن من دكف أف يعرؼ ما ىو ذنبو الذم أدخلو السجن ؟! أك كشف موجات 

 رَبَِّك( ِإىَل  اْرِجعْ  )قَاؿَ ٌل شيء ! الش  من حولو حٌب عند ا٤بل  كأصٌر على إعبلف براءتو قبل ك
 .يوسف )ع( للرسوؿ ًإٍرًجٍع ًإٔبى سيدؾ ا٤بل  قىاؿى 

ىل يعلم أمرىن كىل يدرم ٤باذا حبست كدخلت  أَْيِديَػُهنَّ( َقطَّْعنَ  البلَِّت  النِّْسَوةِ  اَبؿُ  َما )رَاْسأَْلوُ 
تل  التهمة الشنيعة ، يطلب السجن ؟ أىب كرفض )ع( أف ٱبرج من السجن حٌب تيربٌأ ساحتو من 

يوسف )ع( الكرامة لشخصو كلدينو الذم ٲبثلو قبل أف يطلب ا٢بظوة عند ا٤بل  ! كأف يعلم 
الناس ٝبيعان أنو حيبس ببل ذنب ، حبس ظلمان كعدكاانن ، ٪بدي يوسف )ع( السجْب الذم طاؿ 

مأٌف قلبو بذكر ربٌو فلم طاعليو السجن ال يستعجل ا٣بركج ، لقد أٌدبو ربٌو فأحسن أتديبو ، لقد 
 .إنو تعأب عآب ٗبخفيات األمور كٗبا دبرف من كيد كمكر ٕب َعِليٌم( ِبَمْيِدِىنَّ  َرّبِّ  )ِإفَّ يعد عجوالن ! 

 )اذُْكْرين ىناؾ فارؽ كاضح بْب موقفْب ، ا٤بوقف الذم يقوؿ يوسف )ع( فيو للفٌب  -ٔ: رائدة 
:  ٓت غرر الممليتدبٌر أمره   رَبَِّك( ِإىَل  )اْرِجعْ الذم يقوؿ لو فيو لينقذه ، كا٤بوقف اآلخر  رَبَِّك( ِعْندَ 

ٍاًت( ! ٍاىىدى  )ذىٍركىةي اٍلغىٍاايىًٍت الى يػىنىٍا٥بيىٍا ًإال  ذىكيكي التػ ٍهًذٍيًب كىاٍلميجى
 خُْمَنُّ لَْٝمََٛ خَُْٓؤَشُخُْؼَِِّّّخَٕٓ ٌُٔءٍهَدَُطْ ِْٖٓ ْٔنَدػََِْْوَِٓدػَِِ َُِِّوِ لَدَٖ هَُِْٖ َٗلِْٕوِ ػَْٖ ٌُُّٔقَ بٌََِْخًَيظَُّّٖ َٓدو٥َْسٌَُُّٖ هَدٍَ﴿ٕ٘-ٔ٘

  ﴾ًًََْْخُْىَدجِنِنيَ َّٙيًُِْ خَُِّوَ ًَؤََّٕ زِدُْـَْْرِ ؤَوُنْوُ َُْْ ؤَِِّٗ َُِْؼََِْْ خَُّٝديِهِنيَ،ٌَُِيَ َُِْٖٔ ًَبَِّٗوُ َٗلِْٕوِ ػَْٖ ؤََٗدََخًَيظُّوُ
٤بل  إرجع إليو كقل لو فليحقق مع الٌنسوة كيسأ٥بن عن شأ٘ب كشأهنن ، قاؿ يوسف )ع( لرسوؿ ا
 َما )قَاؿَ مرأة العزيز معهن كبدأ ِبلتحقيق : فسأ٥بن عن أمر يوسف اٝبع ا٤بل  النسوة كدعا 

: الشأف العظيم اْلطب ما شأنكن أم كيف دعوتن يوسف إٔب مقارفة الفاحشة ؟  َخْطُبُمنَّ(
معاذ هللا أف يكوف يوسف أراد السوء،  ُسوٍء( ِمنْ  َعَلْيوِ  َعِلْمَنا َما ّلِلَِّ  َحاشَ  نَ )قُػلْ لغرابتو أك إلنكاره 

عَبفن برباءة الصٌديق القٌديس ، كىو تنزيو لو كتعجب من نزاىتو كعفتو كلقد حبس مظلومان ببل اف
 ا٢بق كِبف بعد خفائو نكشفاأم اآلف ظهر ك  اْلَق ( َحْصَحصَ  اآلفَ  اْلَعزِيزِ  اْمَرَأةُ  )قَاَلتْ ذنب ! 
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أان الٍب أغريتو كدعوتو إٔب نفسي  الصَّاِدِقَي( َلِمنْ  َوِإنَّوُ  نَػْفِسوِ  َعنْ  رَاَودت وُ  )َأاَ من جانب كاحد 
عَباؼ علِب ا، كىذا  ِٔيوسف/ ﴾نَػْفِسي َعنْ  رَاَوَدْتِِن  ِىيَ ﴿كىو برمء من ا٣بيانة كصادؽ ُب قولو 
  .هادصريح برباءة يوسف على رؤكس األش

األظهر أف ىذا من كبلـ يوسف قالو ٤بٌا كصلو براءة  اِبْلَغْيِب( َأُخْنوُ  َلَْ  َأيّنِ  لِيَػْعَلمَ  )َذِلكَ  -ٕ٘
 املعىن .مرأة العزيز بعدـ خيانة زكجها ُب غيابواالنسوة لو ُب حضرة ا٤بل  ، كيقاؿ : إنٌو من كبلـ 

ليعلم العزيز أ٘ب ٓب أخنو ُب زكجتو ُب  ٌبء: ذل  األمر الذم فعلتو من رد الرسوؿ حٌب تظهر برا
 ال اّللََّ  )َوَأفَّ غيبتو بل تعففت عنها كتساميت عن طلبها مع شٌدة الضغوط كاإل٢باح كاإلغراء ٕب 

ال يوفق ا٣بائن كال يسدد خطاه كال يوصلو لغايتو كأنٌو سبحانو سيفضحو ال  اْْلَائِِنَي( َكْيدَ  يَػْهِدي
 ﴾اأَلْخَسرِينَ  َرَجَعْلَناُىمْ  َكْيداً  ِبوِ  َوَأرَاُدوا﴿ىي من سنن هللا الثابتة ٧بالة إف عاجبلن أك آجبلن ك 

، كالذم ال ٱبوف ىو األمْب ا٤بؤٛبن الذم ٯبب أف ٰبَـب كيكٌرـ كليس يعاقب كيسجن!  َٕاألنبياء/
 ّب بْبىناؾ فرؽ كب -ٔ رائدة :،  ٓٓيوسف/ ﴾اأَلْرضِ  َخَزاِئنِ  َعَلى اْجَعْلِِن ﴿كىذه مقدمة لطلبو 

،  ِٓيوسف/ ﴾ُسوءاً  َبَِْىِلكَ  َأرَادَ  َمنْ  َجَزاءُ  َما﴿مرأة العزيز األكؿ حْب قالت لزكجها اموقف 
لنعلم أف اإلنساف ينقلب ٕبسب الظركؼ ، فهو ُب بعضها  نَػْفِسِو( َعنْ  رَاَودت وُ  )َأاَ كموقفها الثا٘ب 

عة من موقف كاحد كنتجاىل معتدو أثيم كُب اآلخر رؤكؼ رحيم فبل ٙبكم على اإلنساف بسر 
ظهر  -ٕ .خصائصو الكامنة كصفاتو ا٤بتعددة الٍب ال تربز للوجود إألٌ ِب  كا٤بفاجآت كا٤بخبآت
 يَػتَّقِ  َمنْ  ِإنَّوُ ﴿يوسف مثاالن للكماؿ اإلنسا٘ب النموذجي ُب عفتو كنزاىتو كصربه كتقواه كقولو 

ٓب تقل النسوة )ما رأينا عليو من  -ٖ .َٗيوسف/ ﴾ُمْحِسِنيَ الْ  َأْجرَ  ُيِضيعُ  ال اّللََّ  رَِإفَّ  َوَيْصِبْ 
أتكيدان لطهره كعٌفتو ، فإهٌنن ٓب يرين منو ما يسوء كٓب  ُسوٍء( ِمنْ  َعَلْيوِ  َعِلْمَنا )َماسوء( كإ٭با قلن 
كاآلية داللة على أٌف ا٣بيانة من الصفات الذميمة ا٣بسيسة كما أٌف  -ٗ .ما يشْب يعلمن من أمره

 .نة كحفظ الشرؼ كالعٌفة كالنزاىة كالَبٌفع عن ا٤بنكر من ا٣بصاؿ امودة النفيسة الفاضلةاألما

 الجـزء الثالـث عشـر مـه القـرآن الكريـم
 ﴾ََلٌِْْ ؿَلٌٌَُ ََزِِّ بَِّٕ ََزِِّ ََلَِْ َٓد بَِّٙ زِدٌُُّٕءِ ََّٕٓدََشٌ خُنَّلَْٓ بَِّٕ َٗلِِْٕ ؤُزَُِّتُ ًََٓد﴿ -ٖ٘

كبلـ يوسف )ع( ُب رأم أكثر ا٤بفٌسرين كأنٌو )ع( أراد الدعاء كالشكر  على أنٌو مع ىذا من  
كجود النفس األٌمارة ِبلسوء كفَبة ا٤براىقة كضغط الشهوة كإغراء الشيطاف كلكٌنو ٓب يرد العـز على 

ؿ هللا متنعت عن الفاحشة ٕبو اا٤بعصية ، أم ال أبرئ نفسي ٩بٌا ال ٚبلو منو طباع البشر كإ٭ٌبا 
: ال أزكي املعىن  .كلطفو كىدايتو ال بقوة نفسي كإ٭ٌبا ٗبساعدة ريٌب كقد كره تزكية نفسو كالتفاخر هبا
فسو كٰبب ذاتو كلٌذاتو نفسي كال أنزىها كال أعجب هبا فإف اإلنساف مٌياؿ إٔب شهواتو كأىواء ن

طبيعتها ٛبيل مع األىواء أٌمارة ستعصم من الفاحشة تزكية لنفسي كعجبان هبا ، فإٌف النفس بكإٌ٘ب ٓب ا
ِبلسوء إاٌل النفوس الٍب يرٞبها هللا فيعصمها من الزلل كيسٌددىا ُب القوؿ كالعمل ، قالو يوسف 
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 ُىوَ  َأنُفَسُممْ  تُػزَك وا َربل﴿على كجو التواضع كإهنا صفة اإلنساف لئبل يزكي نفسو كييعجب ٕبالو 
( رَِحمَ  َما )ِإالَّ ،  ِّالنجم/ ﴾اتػََّقى مبَنْ  َأْعَلمُ  ٓت غرر إاٌل من رٞبو هللا ِبلعصمة عن ا٣بطأ ،  َرّبِّ
غفور يسَب كٌل نقص ا٤ببلـز للطبع  رَِحيٌم( َغُفورٌ  َرّبِّ  )ِإفَّ : )كىًِبلتػ ٍقوىل قيرًنىًت اٍلًعٍصمىةي(، المم

  .يظهر األمر ا١بميل )رَِحيٌم(
مر لكثّبة األمر كتلح ِبألمر أم تدفع كتلح بعمل مبالغة األ أَلمَّارٌَة( النػَّْفسَ  )ِإفَّ  -ٔرائدة : 

السوء ٤با فيها من دكاعي الشهوات كحٌب الٌلذات ك٘بسيد الذات كا٥بول ، كإهنا مركب الشيطاف 
كمنها يدخل ليوسوس لئلنساف ، كالذم ال يستجيب ألكامر النفس األمارة ِبلسوء فمعناه 

 أُْقِسمُ  َوال ، اْلِقَياَمةِ  بِيَػْوـِ  أُْقِسمُ  ال﴿فعل أم منكر يستجيب للنفس الٌلوامة الٍب تلومو على ٧باكلة 
، فهي مانعة للشر دافعة للخّب كترفعو إٔب منازؿ عليا فيصل إٔب  ِ-ُالقيامة/ ﴾اللَّوَّاَمةِ  اِبلنػَّْفسِ 

ستجاب اكحسن السّبة ، كإذا  االستقامةمنزلة النفس ا٤بطمئنة، معناه يستجيب ٤بنطلق العقل ك 
نفس األٌمارة )ٰبصل العكس( فإنو يستجيب ٤بنطق الشهوة اٌرمة الٍب لٌذاهتا قصّبة لدكافع ال

كٮبومها كبّبة كتبعاهتا كثّبة كيعيش معاانة النػ ٍفًس األىم ٍارىًة ِبلسوء، النفس ا٤باكرة القلقة الضالة غّب 
( رَِحمَ  َما )ِإالَّ  -ٕا٤بتوازنة ،  ء كتدفع إليو كإٌف أغلب الناس تبع ٤با إٌف النفس األٌمارة أتمر ِبلسو  َرّبِّ

الل و امىًة ا٤بلتزمة ا٤بستقيمة إاٌل ما  أتمرىم بو أنفسهم األمارة ، كلكن قٌلما من يصغي ٤بطالب النػ ٍفسً 
 أراد هللا دفعو عنهم من سوء ، رٞبة منو كلطفان بعباده ٩بن يؤٌىل نفسو كيعٌدىا لتتناسب معو رىٍٞبىةي 

 من مناجاة الشاكي لئلماـ السجاد )ع( -ٖ،  ٔٓاألعراؼ/ ﴾اْلُمْحِسِنيَ  ِمنْ  َقرِيبٌ  اّللَِّ  ةَ َرْحَْ  ِإفَّ ﴿هللًا 
ي  كىًلسىخىًط ى  ميولىعىةن، كىٗبىعىٍاًصي ى  ميبىٍاًدرىةن، ا٣بٍىًطيئىةً  كىًإٔبى  أىم ٍارىةن، ًِبلسُّوءً  نػىٍفسان  أىٍشكيو ًإلىٍي ى  : )ًإ٥بًى
اًٍلً ، مىسىاًٍل ى  يبى  تىٍسلي ي  ميتػىعىرًٌضىةن، اًلٍ ( أىٍىوىفى  ًعٍندىؾى  كى٘بىٍعىليًِب  اٍلمىهى  .الصحيفة السجادية ىى

َوُ كَََِّٔد ُِنَلِِْٕ ؤَْٔعَىِِْْٝوُ زِوِ خجْعٌُِِٗ خَُِِْٔيُ ًَهَدٍَ﴿ - ٗ٘  ﴾ؤَِٓنيٌ ٌَِٓنيٌ ًََُّْنَد خٌََُّْْْ بَِّٗيَ هَدٍَ ًََِّٔ
أجعلو من خاصٍب كخلصائي ا٤بصطفْب عندم  لِنَػْفِسي( ِلْصوُ )َأْسَتخْ بيوسف الصدًٌيق )ع(  إئٍػتيو٘ب 

يعاكنِب ُب تدبّب األمور كيشّب علٌي ُب أمورم ألنٌو موضع ثقٍب ، قاؿ ذل  ٤با ٙبقق براءتو كعرؼ 
 اْليَػْوـَ  ِإنَّكَ  قَاؿَ  َكلََّموُ  )رَػَلمَّاعٌفتو كشهامتو كعلمو كأمانتو كىو ُب أشد ا٢باالت كأصعب ا٤بواقف 

فلما أخرجوه من السجن كأيٌب بو إليو ككٌلمو يوسف بكبلمو البليغ كمنطقو  َأِمٌي( َمِميٌ  يْػَناَلدَ 
ٍرًء عينػٍوىٍافي  الفصيح ذم ا٢بجة كالبياف كالربىاف الداؿ على كفور عقلو كتوازف سلوكو ، ك )كىبلىـي اٍلمى

ؽ بعضو بعضان ، كشٌر القوؿ ما نقض كىتػيٍرٝبيىٍافي نػىٍفًسًو( بياف أصلو ، كأحسن القوؿ ما صدٌ  ،عىٍقًلوً 
: ذك مكانة رفيعة ، قريب ا٤بنزلة رفيع  َمِميٌ  َأِمٌي( َمِميٌ  َلَديْػَنا اْليَػْوـَ  ِإنَّكَ  )قَاؿَ بعضو بعضان ، 

ا٤بكانة مؤٛبن على كل شيء كالزعيم ا٤بتمكن كاألمْب العاـ ذك األمر النافذ ! كىو قد أظهر من 
اؿ ما أدىش العقوؿ كأهبر النفوس كتعٌلقت بو القلوب ! فأصبح صفات ا١ببلؿ كالكماؿ كا١بم
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: قاؿ يوسف )ع( للمل  علي  أف تزرع كثّبان  رائدة .ٝبيبلن ُب مظهره كجوىره ُب خىلقو كخيليقو
كتبِب ا٤بخازف للحبوب ، فيأتي  الن اس من كٌل صوب كٯبتمع ل  من الكنوز ما ٓب ٯبتمع ألحد ، 

 .اأَلْرِض( َخَزاِئنِ  َعَلى )اْجَعْلِِن عندئذو قىاؿى :  فقاؿ ا٤بل  من ٕب هبذا ؟
 ﴾ػٌَِِْْ لَلِْظٌ بِِِّٗ خََِْٕٞ وََّخجِِٖ ػَََِ خـْؼَِْنِِ هَدٍَ﴿ - ٘٘

ًفيظه  قاؿ يوسف )ع( كٌلِب مسؤكلية خزائن أرض مصر ًإٌ٘بً  عليها فبل تقع فيها خيانة ، إٌ٘ب أمْب  حى
لتصرؼ ، كإ٭با طلب منو الوالية العامة على األرض رغبة ُب بوجوه ا ستودعتِب عىًليمه اعاـ على ما 

العدؿ كإقامة ا٢بق كاإلحساف بْب الناس ، كىذا ا٤بنصب ليس مطلوِبن لذاتو كإ٭با مطلوب لغّبه 
،  ِّالنجم/ ﴾أَنُفَسُممْ  تُػزَك وا َربل﴿لشيء أىم منو ، كليس ىو من ِبب تزكية نفسو بدافع الفخر 

تو كدرايتو إلستبلـ كزارة ا٤بالية ، ليكوف اإلنساف ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب كإ٭با ىو لئلشعار ٕبنك
يػٍري ٓت غرر المم،  ٍافى  مىنٍ  األيمىراءً  : )خى : )مىٍن حىسينىٍت ًسيىٍاسىتيوي  ٓت غرر الممأىًميػٍرىان( ،  نػىٍفًسوً  عىلىىٍ  كى

، كإنو يعلم أنو سيأٌب على الببلد سنْب (ةه سى اٍ يى سً ل ضى فٍ س أى فٍ النػٌ  ةي سى اٍ يى كفيو أيضان )سً دىٍامىٍت رايىٍسىتيوي( 
٦باعة فبلبد أف تكوف ا٣بزينة بيد إنساف أمْب قدير ليصل ا٢بق إٔب صاحبو ، كللمحاسن الكثّبة 

ا٤باؿ قَباح يوسف )ع( كجعلو أمينان عامان على خزائن االٍب يتمتع هبا يوسف )ع( فوافق ا٤بل  على 
للببلد بعد ا٤بل  ، ٌٍب أسلم ا٤بل  على يديو كأسلم ٝبع غفّب من  قتصاد كأصبح الرئيس الثا٘بكاال

ٍعًصيى لٍ ا٢بٍىٍمدي ً ال ًذم جىعىلى اٍلميليوؾى ِبً مرأة العزيز يوسف ُب موكبو قالت : االناس، ك٤با رأت   ةً مى
ا  ٍافى  ال ًذم نً يىكي  : )ٓبىٍ عن اإلماـ علي )ع(،  ان كى ميليوي  ةً عى اٍ ط  لكىجىعىلى اٍلعىًبيدى ِبً  ،عىًبيدن  ُب  مينىٍافىسىةن  ًمن اٍ  كى
ـً  فيضيوؿً  ًمنٍ  ءو  شىيٍ  ٍلًتمىٍاسى اً  كىال سيٍلطىٍافو   ُب  اإًلٍصبلىحى  كىنيٍظًهرى  ًديًن ى  ًمنٍ  اٍلمىعىٍآبى  لًنىرًدى  كىلىًكنٍ  ا٢ٍبيطىٍا
ـى  ًعبىٍاًدؾى  ًمنٍ  اٍلمىٍظليوميويفى  فػىيىٍأمىنى  ًببلىًدؾى  ( ًمنٍ  اٍلميعىط لىةي  كىتػيقىٍا : رائدة .ُِٔ/ٖشرح النهج حيديكيًدؾى
 الَِّذينَ  ِإىَل  تَػرَْكُنوا َوال﴿: ٤باذا تعاكف يوسف )ع( مع ا٢بكومة الكافرة كيقوؿ القرآف الكرٙب سؤاؿ
:ٓب يكن قبوؿ يوسف ِب٤بسؤكلية نصرة للظآب ، كإ٭ٌبا ٥بداية ا٤بل  اجلواب؟ ُُِىود/ ﴾ظََلُموا

سخيف عبادة األصناـ، ٍب ليجتاز الٌناس مرحلة اجملاعة كشدائدىا، كحاشيتو كتعريفهم ِبإلسبلـ كت
: )كىف ٍارىةي عىمىًل السٍُّلطىٍاًف قىضىٍاءي عن اإلماـ الصادؽ )ع( .فقدـ يوسف ا٤بوضوع األىم كأٌجل ا٤بهم

 .ِّٕ/ّمن ال ٰبضره الفقيو حىوىاًٍئًج اإًلٍخوىٍاًف(
،  خُُْٔمِْٕنِنيَ ؤَـَُْ ١ُِْٗغُ ًَٙ ََٗٙدءُ َْٖٓ زَُِلَْٔعِنَد ُِْٗٝرُ ََّٙدءُ لَْْػُ ِٓنْيَد َّعَسٌََّؤُ خََِْٕٞ كِِ ٌُُُِْٔقَ ٌََّٓنَّد ًًٍَََُِيَ﴿ٚ٘ - ٙ٘

 ﴾َّعَّوٌَُٕ ًًََدٌُٗخ آَٓنٌُخ ٍََُِِِّّٖ وٌَُْْ خٓوَُِشِ ًََٕـُُْ
مصر كجعلنا لو العز ملكنا يوسف )ع( ُب أرض لُِيوُسَف(  )َممَّنَّاكىكذا برعايتنا كحسن تدبّبان 

َها )يَػتَػبَػوَّأُ  متحافكالسلطاف بعد ا٢ببس كالضيق كاال : يسكن كينزؿ كيقيم ،  يَػتَػبَػوَّأُ  َيَشاُء( َحْيثُ  ِمنػْ
 )ُنِصيبُ فصار لو مطلق ا٤بشيئة لو أف أيخذ أية بقعة من األرض يرغبها ببل معارض كال منازع 

 َمنْ  يُورِثُػَها ّلِلَِّ  اأَلْرضَ  ِإفَّ ﴿نا كرىٍٞبىًتنىا من نشاء من عبادان ٬بص إبنعامنا كفضل َنَشاُء( َمنْ  ِبَرْْحَِتَنا
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كال نضيع أجر  اْلُمْحِسِنَي( َأْجرَ  ُنِضيعُ  )َوال،  ُِٖاألعراؼ/ ﴾ِلْلُمتَِّقيَ  َواْلَعاِقَبةُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ 
الٌدنيا قبل اآلخرة ، بل  من أحسن عمبلن كأطاع ربو كنفع الناس من أمثالو مهما طالت ا٤بٌدة ُب

نضاعف أجره كنكرمو أحسن تكرٙب ، فهو قانوف عاـ لكٌل اسنْب ُب كٌل زمافو كمكاف كقولو 
رٌ  اآلِخَرةِ  )َوأَلْجرُ  -ٚ٘ .َّالكهف/ ﴾َعَمبلً  َأْحَسنَ  َمنْ  َأْجرَ  ُنِضيعُ  ال ِإاَّ ﴿  آَمُنوا ِللَِّذينَ  َخيػْ

ل من خّب الدنيا ليس لكل الناس كإ٭با للذين يؤىلوف أنفسهم كخّب اآلخرة أفض يَػتػَُّقوَف( وََكانُوا
ـَ  َخاؼَ  َوِلَمنْ ﴿تٌقاء ا٤بعاصي الئلٲباف كالتقول كاألعماؿ الصا٢بة كمداكمْب على   ﴾َجنػََّتافِ  رَبِّوِ  َمَقا

  .كىقىٍاهي( هللاى  ًإتػ قىى ، ك)مىنٍ  ْٔالرٞبن/
دخار ٩با يعجز ستهبلؾ كاالاإلنتاج كاالإستطاع يوسف )ع( بعوف هللا أف يوازف بْب  -ٔرائدة: 

قتصاد ُب عصر التطٌور ، كسرُّ ذل  األمانة كالكفاءة كعوف هللا ختصاص ُب االعن مثلو أقطاب اال
على جواز توٕب القضاء  ٓت اآلية داللة -ٕ .فتمكن من إنقاذ الببلد كالعباد من التهلكة كاجملاعة

م الظآب إذا يتمكن بذل  من إقامة العدؿ كا٢بق بْب كالسلطة كا٤بركز ا٤بهم كغّبه من جهة ا٢باك
إٌف إخوة يوسف )ع( لوٓب  اأَلْرِض( ٓت  لُِيوُسفَ  َممَّنَّا )وََكَذِلكَ  -ٖالٌناس، كإقامة أحكاـ دين هللا. 

ٰبسدكه ما ألقوه ُب غيابت ا١بب ، كلوٓب يلقوه ٤با كصل إٔب عزيز مصر ، كلوٓب يعتقد العزيز بفراسة 
 نفسو عن العزيز مرأةا تراكده ٓب ، كلو كأىلو مانتو كصدقو ٤با أمٌنو على بيتو كمالويوسف )ع( كأ

 السجن ُب أيلقي ما السجن على النساء يتفقن كلوٓب ، أمرىا كعيرؼ نزاىتو من ظهرت ٤با كيستعصم
 ، الرؤاي تعبّب ُب كصدقو كعلمو فضلو كعرؼ ا٤بل  ساقي عرفو ٤با يسجن كلوٓب األمر، ىذا إلخفاء
 ىذه ُب حلقة فما من ، األرض خزائن على ٯبعلو كٓب مصر مل  عرفو ما الساقي منو ذل  يعرؼ كلوٓب

 ُب فكانت ، ما يليها إٔب للوصوؿ سببان  كانت هللا كإبذف ، بعدىا ٤با متٌممة كانت إالٌ  السلسلة
 من اليسر كأيتي  لضبلـا قلب من النور أيتي  يدؿ كىذا ، مبينان  كنصران  فوزان  عاقبتها كُب شران  بدايتها
 .ٔ-ٓاإلنشراح/ ﴾ُيْسراً  اْلُعْسرِ  َمعَ  ِإفَّ  ، ُيْسراً  اْلُعْسرِ  َمعَ  رَِإفَّ ﴿ العسر قلب
 نٍزِإَ خجْعٌُِِٗ هَدٍَ زِفَيَدِِىِْْ ـَيََّّىُْْ ، ًَََُّٔد ُٓنًٌَُُِٕ َُوُ ًَىُْْ كَؼََُكَيُْْ ػََِْْوِ كًََوٌَُِخ ٌُُّٔقَ بِوٌَْشُ ًَـَدءَ﴿ ٜ٘ - ٛ٘

 ﴾خُُْٔنُِِّنيَ وَُُْْ ًَؤََٗد خٌَََُْْْ ؤًُكِِ ؤَِِّٗ ظًَََُْٕ ؤَٙ ؤَزٌُِْْْ ِْٖٓ ٌَُُْْ
كجاء إخوة يوسف )ع( كىم يقصدكف عزيز مصر ليشَبكا منو حبوب القمح كغّبىم حْب أضر  هبم 
القحط بفلسطْب أرض كنعاف حيث يقيم نيب هللا يعقوب )ع( ، فدخلوا على يوسف )ع( فعرؼ 

متد زمن اكلكنهم ٓب يعرفوه ٥بيبة ا٤بل  كطوؿ العهد كتغّب ا٤ببلمح ك  ُمنِمُروَف( َلوُ  )َوُىمْ أهنم إخوتو 
جهاز اإلنساف :  ِبََهازِِىْم( َجهََّزُىمْ  )َوَلمَّا( سنة ، فأمر إبنزا٥بم كإكرامهم ِِالفراؽ بينهم حوإب )
خوتو ما جاءكا من أجلو ، ٞبل لكل كاحدو : بعد أف ىيأ يوسف إل واملعىنما ٰبتاج إليو ا٤بسافر ، 

إئتو٘ب أبخيكم بنيامْب  أَبِيُمْم( ِمنْ  َلُممْ  َبَِخٍ  ائْػُتوين  )قَاؿَ منهم بعّبان بعٌدتو من الطعاـ كا٢ببوب 
رُ  )َوَأاَ أ٘ب أًب الكيل من غّب نقصاف  اْلَمْيَ ( ُأوٓت  َأيّنِ  تَػَرْوفَ  )َأالألصدقكم  كأان  اْلُمنزِِلَي( َخيػْ

 .خّب من يكـر الضيف ألنو أحسن ضيافتهم



 309 عشر الثالث/اجلزء ٔٔٔ/ممية/ عدد آَيهتا ٕٔ/ سورة يوسفَوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر 
 

 خـْؼٌَُِخْ ُِلِعَْْدِٗوِ َُلَدػٌَُِِٕ ، ًَهَدٍَ ًَبَِّٗد ؤَزَدهُ ػَنْوُ َٔنَُُخًِيُ ظَوَُْزٌُِٕ ، هَدٌُُخْ ًَٙ ػِنًُِ ٌَُُْْ ًَََْْ كَٚ زِوِ ظَإْظٌُِِٗ َُْْ كَةِْٕ﴿ٕٙ - ٓٙ

 ﴾َُّْـِؼٌَُٕ َُؼََِّيُْْ ؤَىِِْيِْْ بََُِ خٗوََِسٌُخْ بٌَِخ ُِكٌَُٗيَدَّؼْ َُؼََِّيُْْ َِلَدُِيِْْ كِِ ز١َِدػَعَيُْْ
فإف ٓب أتتو٘ب أبخيكم فليس لكم عندم بعد اليـو مؤكنة كال تقربوا ببلدم مرة اثنية ، إهٌنم يعلموف 

 َوِإاَّ  هُ َأابَ  َعْنوُ  َسنُػَراِودُ  )قَاُلواْ أٌف أِبىم ال أيٛبنهم عليو بعد فعلتهم النكراء بيوسف )ع( لذا 
: سنحاكؿ سنخادع برفق سنحرص كنتفنن ك٪بتهد إلقناع أبيو ُب طلبو منو  َسنُػَراِودُ  قَاُلواْ  َلَفاِعُلوَف(

عندما أحسن ضيافة إخوتو حدثوه عن حياهتم كأف رائدة : كإاٌن لفاعلوف ذل  رغم الصعوِبت ، 
ألصغر حٌب أكُب الكيل لو أيضان ٥بم أخان من أبيهم أصغر منهم ، فقاؿ يوسف إئتو٘ب هبذا األخ ا

َيانِوِ  )َوقَاؿَ  : ٝبع رىٍحل كىو ما يوضع على ظهر الٌدابٌة،  رَِحاْلِِمْ  رَِحاْلِِْم( ٓت  ِبَضاَعتَػُهمْ  اْجَعُلواْ  ِلِفتػْ
ا٤باؿ الذم إشَبكا بو الطعاـ ُب أكعيتهم من )ِبَضاَعتَػُهْم( جعلوا اقاؿ يوسف )ع( لغلمانو الكيالْب 

 َأْىِلِهْم( ِإىَل  انَقَلُبواْ  ِإَذا يَػْعرُِرونَػَها )َلَعلَُّهمْ ف ٤بساعدة أبيو كالعائلة ُب سننْب اجملاعة حيث ال يعلمو 
أم إذا رجعوا إٔب أىلهم كفتحوا  انَقَلُبوْا( )ِإَذالكي يعرفوا ىذه اليد الكرٲبة الٍب أعطت كٓب أتخذ 

 .أيتوف أبخيهم إذا رأكىا طمعان ُب الضيافة كالتكرٙبلعلهم يرجعوف إلينا ك يَػْرِجُعوَف( )َلَعلَُّهمْ أكعيتهم 
 آَٓنٌُُْْ ىََْ ، هَدٍَ َُمَدكِظٌَُٕ َُوُ ًَبَِّٗد ٌَْٗعََْ ؤَوَدَٗد َٓؼَنَد كَإَََِْْٔ خٌََُُْْْ ِٓنَّد ُٓنِغَ ؤَزَدَٗد َّد هَدٌُُخْ ؤَزِْيِْْ بََُِ ََـِؼٌُخ كَََِّٔد﴿ٗٙ-ٖٙ

 ﴾خَُُّخلِِٔنيَ ؤََْلَُْ ًَىٌَُ لَدكِظًد وٌَُْْ كَدَُِّوُ هَسَُْ ِٖٓ ؤَوِْوِ ػَََِ ؤَِٓنعٌُُْْ ًََٔد بَِّٙ ػََِْْوِ
انى  ايى  قىاليواٍ  أىبًيًهمٍ  ًإٔبى  عادكا فػىلىم ا  ير الٌناس مثلو حكمان كعلمان  كٓب ملكان  الٌناس أعظم عند من جئناؾ أىِبى

أبخينا  أنت ٓب كيل ُب ا٤بستقبل إفٗبنع ال أنذركان فإنٌو يشبه  ! كقالوا لقد شبيو ل  كلئن كاف
 أرسل معنا أخاان بنيامْب ، ِبلكيل أنخذ الطٌعاـ : َنْمَت ْ  َنْمَتْ ( َأَخااَ  َمَعَنا )رََأْرِس ْ الصغّب بنيامْب 

 مكركه أف ينالو من كإان ٫بفظو َلَاِرُظوَف( َلوُ  )َوِإاَّ  ما نستحقو من ا٢ببوب الٍب تكاؿ لنا لنأخذ
كيف آمنكم  : ٥بم يعقوب )ع( قاؿ قَػْبُ ( ِمن َأِخيوِ  َعَلى َأِمنُتُممْ  َكَما ِإالَّ  َعَلْيوِ  ُنُممْ آمَ  َى ْ  )قَاؿَ 

 ضمنتم ٕب أف بعد ما فعلتم يوسف أبخيو فعلتم كقد بنيامْب على قليب إليكم كأثق بكم كيطمئن
 )رَاّللَُّ بكم  أثق ال فأان مكركم من فأخاؼ ؟ خنتم العهد ٍب من قبل أخيو إليكم ُب طمأننتاك  حفظو
رٌ   ، كإخوتو كالديو من كهللا أرحم حفظكم من هللا خّب فحفظ الرَّاِْحَِي( َأْرَحمُ  َوُىوَ  َحاِرظًا َخيػْ
 عليٌ  ٲبنٌ  أف فأرجو ، عليو كتوٌكل أمره سبحانو إليو فٌوض الذم ا٤بستسلم الضعيف على كيَبحم
 .مصيبتْب عليٌ  ٯبمع كال ٕبفظو
 ًََٗمْلَظُ ؤَىَِْنَد ًََِٗٔريُ بَُِْْنَد َُيَّضْ ز١َِدػَعُنَد ىٍَِهِ َٗسْـِِ َٓد ؤَزَدَٗد َّد هَدٌُُخ بَُِْْيِْْ َُيَّضْ ز١َِدػَعَيُْْ ًَـًًَُخ َٓعَدػَيُْْ ٌخكَعَمُ ًَََُّٔد﴿ - ٘ٙ

 ﴾َِّٕريٌ ًٌََْْ ٌَُِيَ زَؼِريٍ ًَََْْ ًََّْٗيَخيُ ؤَوَدَٗد
٥بذا اإلغراء العجيب الذم جاء ٧بموالن إٔب يعقوب )ع( ُب  أنظر إٔب ركعة النظم القرآ٘ب ُب تصويره

تاع ٝبع أمتعة كىو كل ما يتمتع : ا٤ب َمَتاَعُهْم( رَػَتُحوا ..( معىن )َوَلمَّا.ِبَضاَعتُػَنا )َىِذهِ قو٥بم 
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ستعمالو، ك٤با فتحوا األكعية الٍب كضعوا فيها مؤكنتهم كجدكا ٜبن الطعاـ ُب متاعهم قد ريٌد إليهم ِب
؟ كأم شيء نطلب من إكراـ ا٤بل  لنا أعظم من ىذا التكرٙب  ماذا نػىٍبًغي نَػْبِغي( َما َأاَباَ  َيَ  اُلوا)قَ 

َنا( رُدَّتْ  ِبَضاَعتُػَنا )َىِذهِ  ىذا ٜبن الطعاـ قد ريٌد إلينا من حيث ال ندرم ، فهل ىناؾ مزيد  ِإلَيػْ
كا١بفاؼ ٗبساعدتنا كيبيع إكراـ فوؽ ىذا اإلحساف ! أف يقـو حاكم أجنيب ُب ظركؼ القحط 

ا٢ببوب كا٤بؤف لنا ٍب يرد إلينا ما دفعناه ٜبنان ٥با كيكوف ردُّ بضاعتنا على ٫بوو خفي ٕبيث ال يستثّب 
فينا ا٣بجل، أليس ىذا غاية ا١بود كالكـر ؟ فما من سبب للتأخّب ، أرادكا بذل  إستنزاؿ أبيهم 

 )َوَْمَْفظُ عيالنا كأكالدان كىي الطعاـ اجمللوب من بلد إٔب بلد أنتيهم ِب٤بّبة ل َأْىَلَنا( )َؤمَُِيُ عن رأيو 
٫بفظو من ا٤بكاره كنكوف جادين ُب حفظو ككرركا حفظ األخ مبالغة ُب حفظو كالتأمْب  َأَخاَا(

ستصحابنا لو ٞبل بعّب فأعطاىم ٞبل عشرة ٝباؿ كنزداد ِب بَِعٍُي( َكْي َ  )َونَػْزَدادُ على إرسالو 
 .سهل على ا٤بل  إعطاؤه لسخائو َيِسٌُي( َكْي ٌ  )َذِلكَ شر حٌب ٰبضركا أخوىم كمنعهم ا٢بادم ع

  ﴾ًًٌََِْ ٍَُٗوٌُ َٓد ػَََِ خَُِّوُ هَدٍَ ٌَْٓؼِوَيُْْ آظٌَْهُ كَََِّٔد زٌُِْْ ُّمَد٢َ ؤَْٕ بَِّٙ زِوِ َُعَإْظٌَُٗنِِ خَُِّوِ ِْٖٓ ٌَْٓؼِودً ظُاْظٌُِِٗ لَعََّ َٓؼٌَُْْ ؤََُِِْٔوُ َُْٖ هَدٍَ﴿ -ٙٙ
ضطٌر يعقوب أف يقوؿ : لن أرسل معكم بنيامْب حٌب تعطو٘ب عهدان مشركطان اكبعد إ٢باح شديد 

إاٌل أف تغلبوا أك ٰبيط بكم عدكٌكم  ِبُمْم( ُٗمَاطَ  َأفْ  )ِإالَّ مؤكدان مغٌلظان كٙبلفوا ِب لَبدكنو علٌي سا٤بان 
فلما أعطوه  َمْوثَِقُهْم( آتَػْوهُ  )رَػَلمَّاة إٔب ذل  فبل تقدركا على ٚبليصو كال يبقى لكم طريقة أك حيل

فليكن هللا شهيدان رقيبان على ذل  ٯبريها على  وَِكيٌ ( نَػُقوؿُ  َما َعَلى اّللَُّ  )قَاؿَ العهد ا٤بوثق ا٤بؤكد 
َا َنَمثَ  َرَمنْ ﴿رسلها   .َُالفتح/ ﴾نَػْفِسوِ  َعَلى يَػْنُمثُ  رَِإٔمَّ
 َُِِّوِ بَِّٙ خُْمٌُُْْ بِْٕ َِْ٘ءٍ ِْٖٓ خَُِّوِ ِْٖٓ ػَنٌُْْ ؤُؿْنِِ ًََٓد ُٓعَلَُِّهَصٍ ؤَزٌَْخذٍ ِْٖٓ ًَخيْوٌُُِخ ًَخلًٍِ زَدذٍ ِْٖٓ وٌُُِخظًَْ ٙ زَنِِ َّد ًَهَدٍَ﴿ - ٚٙ

 ﴾خُُْٔعًٌٌَََُِِّٕ كََِْْعًٌََََّْ ًَػََِْْوِ ظًٌَََِّْطُ ػََِْْوِ
 كىم ٦بتمعْب دخلوا إذا كا٢بسد العْب من عليهم خاؼ للوداع أمامو صطفواكا للسفر ٘بٌهزكا فلٌما

بو  مصر ًمنٍ  تىٍدخيليوا ال أكالدم اي ٥بم فقاؿ كٝباؿ، ىيبة أصحاب  أىبٍػوىابو  ًمنٍ  كىاٍدخيليوا كىاًحدو  ِبى
 ِمنْ  َعنُممْ  ُأْغِِن  )َوَماميتػىفىٌرًقىةو، خاؼ عليهم نظرة ا٢بسد كالعْب ككثرة التساؤالت كالشبهات حو٥بم 

ال أدفع عنكم بتدبّبم شيئان ٩با قضاه هللا عليكم فإف ا٢بذر ال يدفع القدر كا٢بذر  َشْيٍء( ِمنْ  اّللَِّ 
حتياط ، كاال ُٕالنساء/ ﴾ِحْذرَُكمْ  ُخُذوا﴿يدفع الضرر كا٣بطر كعلى اإلنساف أف يعمل ِب٤بمكن 

( ِإالَّ  اْلُْممُ  )ِإفْ سبيل النجاة   عز كجل كحده ال شري  لو كال ما ا٢بكم كالتدبّب كالتقدير إاٌل  ّلِلَِّ
 ﴾بَػْعدُ  َوِمنْ  قَػْب ُ  ِمنْ  اأَلْمرُ  ّلِلَِّ ﴿ٲبانعو شيء كما تؤثر ىذه األسباب الظاىرية إاٌل أف يشاء هللا 

/ عتمدت كبو كثقت ك اعليو كحده  تَػوَكَّْلُت( )َعَلْيوِ ، كىذا ىو اإلٲباف ِبلقدر خّبه كشرٌه  ْالرـك
كعليو فليعتمد أىل التوكل كاإلٲباف  اْلُمتَػوَكُِّلوَف( رَػْليَػتَػوَكَّ ْ  )َوَعَلْيوِ كىفىٍاهي(   )مىٍن تػىوىك لى عىلىى هللاً 
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 رَػُهوَ  اّللَِّ  َعَلى يَػتَػوَكَّ ْ  َوَمنْ ﴿ عليو التوكل يكوف ِب كليفوضوا أمورىم إليو كعلى قدر الثقة
 .األسباب إليو تنتهي الذم لىاألع السبب ألنو كافيو فهو َحْسُبُو( رَػُهوَ ) ،ّالطبلؽ/ ﴾َحْسُبوُ 
 ًٍَُُ ًَبَِّٗوُ ه١ََدىَد َّؼْوٌُذَ َٗلِْٓ كِِ لَدـَصً بَِّٙ َِْ٘ءٍ ِْٖٓ خَُِّوِ ِْٖٓ ػَنْيُْْ ُّـْنِِ ًَدَٕ َٓد ؤَزٌُىُْْ ؤَََُٓىُْْ لَْْػُ ِْٖٓ يَوٌَُِخ ًَََُّٔد﴿ - ٛٙ

  ﴾ؼٌَََُِّْٕٔ ٙ خُنَّدِْ ؤًَْؽََُ ًٌَََُِّٖ ػََِّْٔنَدهُ َُِٔد ػٍِِْْ
ُهمْ  يُػْغِِن  َكافَ  )َماكدخلوا إٔب مصر من األبواب ا٤بتفرقة كما أكصاىم أبوىم    َشْيٍء( ِمنْ  اّللَِّ  ِمنْ  َعنػْ

  َقَضاَىا( يَػْعُقوبَ  نَػْفسِ  ٓت  َحاَجةً  )ِإالَّ ما كاف دخو٥بم متفرقْب ليدفع عنهم من قضاء هللا شيئان 
حتياط ف يعلنها كىي كراء األسباب العادية ُب االكانت ىناؾ حاجة تدكر ُب نفسو ما أراد أ

بسبلمة بنيامْب أكالن كسبلمتهم ٝبيعان اثنيان كلكنو قضاىا بوصيتو ألكالده من حيث ال يفطنوف ٥با 
ضطراب عن قلبو كأذىب كىي خوفو عليهم من إصابة العْب كمن أف ينا٥بم مكركه كبذل  أزاؿ اال

كإٌف يعقوب لذك علم كاسع لتعليمنا إايه من علم  َعلَّْمَناُه( ِلَما مٍ ِعلْ  َلُذو )َوِإنَّوُ القلق عن نفسو 
الوحي كأتكيل الرؤاي الصادقة كيؤدبو آبداب هللا كمنها الصرب ا١بميل على الببلء كالعناء كالتوكل 
على هللا ُب السرٌاء كالضرٌاء كعدـ اليأس من رٞبتو ، كتدبّب هللا فوؽ تدبّب العباد كأف يتخذ 

ب ا٤بناسبة ليصل هبا إٔب النتائج ا٤بقصودة كأف ال يقٌصر ُب عملو ٍب يتوكل على هللا ٤بزيد من األسبا
ال  الن اسً  أىٍكثػىرى  كىلىًكن   يَػْعَلُموَف( ال النَّاسِ  َأْكثَػرَ  )َوَلِمنَّ التسديد ، لتسخّب ما ٓب يصل إليو علمو 

إف الواجب ا١بمع بْب أخذ العدة كالقدرة يعرفوف مثل ىذه األسرار كا٢بكم الٍب نعٌلمها رسلنا ، أم 
لة البلزمة كالعلـو الواجبة كا٤بستلزمات الرئيسة كالسعي ا٤بناسب ُب ٙبقيق األسباب الصحيحة ا٤بوص

، كىو ما فعلو يعقوب )ع( كال يكفي ٙبقق األسباب كحدىا للمقصود كبْب التوكل على هللا
 للحصوؿ عليو.

 ـَؼَََ زِفَيَدِِىِْْ ـَيََّّىُْْ َّؼٌََُِْٕٔ،كَََِّٔد ًَدٌُٗخ زَِٔد ظَسْعَحِْٓ كَٚ ؤَوٌُىَ ؤََٗد بِِِّٗ هَدٍَ ؤَوَدهُ بَُِْْوِ آًٍَ ٌُُّٔقَ ػَََِ يَوٌَُِخ ًَََُّٔد﴿ ٓٚ - ٜٙ

 ﴾ََُٕدَِهٌَُٕ بٌَُِّْْٗ خُْؼِريُ ؤََّّعُيَد ُٓإٌٌَِّ ؤٌَََّٕ ؼَُّْ ؤَوِْوِ ََلَِْ كِِ خُِّٕوَدَّصَ
 َأَخاُه( ِإلَْيوِ  )آَوىيعقوب على يوسف )ع( كمعهم بنيامْب رٌحب هبم كأكرمهم كحْب دخل أكالد 

أان أخوؾ  َأُخوَؾ( َأاَ  ِإيّنِ  )قَاؿَ ختلى بو كضٌم إليو أخاه الشقيق الشفيق بنيامْب كجعلو يقيم عنده اك 
َتِئسْ  )َربليوسف ، أخربه كطلب منو كتمانو اآلف  أتسف كال ٙبزف ٗبا  فبليَػْعَمُلوَف(  َكانُوا مبَا تَػبػْ

فعلوا بنا فيما مضى فإف هللا قد أحسن إلينا كٝبعنا ٖبّب، ٍب أنزؿ إخوة يوسف على مائدة مشَبكة 
الطعاـ كجعل كل أخ يقابل أخاه من أمو كبقي بنيامْب كحيدان ، فقاؿ ىذا ال اث٘ب لو فيكوف معي 

 َجهََّزُىمْ  )رَػَلمَّا -ٓٚ!  ، فدبٌر ٥بم خطٌة ٧بكمة ٘بربىم على ترك  عندم كالرجوع من دكن 
َقايَةَ  )َجَع َ جىه زىىيٍم ِبلطعاـ كعدة السفر  فػىلىم ا ِبََهازِِىْم( : ما يوضع الرح   َأِخيِو( رَْح ِ  ٓت  السِّ

على البعّب للركوب، أمر يوسف )ع( أبف ٘بعل السقاية ِبلسر )كىي إانءه للشرب من ذىب مرٌصع 



 عشر الثالث/اجلزء ٔٔٔممية/عدد آَيهتا /ٕٔ/ سورة يوسفَوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر   311
 

ٌف( َأذَّفَ  )ّتَّ تاع بنيامْب كىم منصرفوف ِب١بواىر جعل صاعان للكيل( ُب م  )أَيػَّتُػَهااندل منادو  ُمَؤذِّ
أم القافلة إنكم قـو سارقوف فالسقاية مفقودة عند  )العُي(اي أصحاب  َلَسارُِقوَف( ِإنَُّممْ  اْلِعُيُ 

بعضكم ، كديىش أكالد يعقوب )ع( ٥بذه الٌتهمة ، كقد أعلم يوسف بنيامْب هبذا الكيد كأف 
أراد أف أيخذه إليو ، فلم تكن تسميتو ِبلسارؽ هتمة حقيقية بل توصيفان صوراين ٤بصلحة  يوسف

 .الزمة ، فبل ىو كٌذب كال ىم سرقوا
؟ فقاؿ  َلَسارُِقوَف( ِإنَُّممْ  اْلِعُيُ  )أَيػَّتُػَهاعن التورية )٨بتصر( كقولو  )ع( سئ  اإلماـ الصادؽ: رائدة

 ُصَواعَ  نَػْفِقدُ  )قَاُلوا، ًإنػ هيٍم سىرىقػيويٍا يػيويسيفى ًمٍن أىبًٍيًو أىالى تػىرىل أىنػ هيٍم قىاٍليويٍا  )ع(: )مىٍا سىرىقػيويٍا كىمىٍا كىًذبى 
 َىَذا َكِبُيُُىمْ  رَػَعَلوُ  َب ْ  قَاؿَ ﴿كىٓبٍى يػىقيويليويٍا )سرقتم صواع ا٤بل ( كىًمثٍػليوي قىٍاؿى ًإبٍػرىٍاًىٍيمي )ع(  اْلَمِلِك(
 َكانُوا ِإفْ ) ، مىٍا فػىعىليويٍا كىمىٍا كىًذبى ، قىٍاؿى ًإبٍػرىٍاًىٍيمي )ع( ّٔاألنبياء/ ﴾يَنِطُقوفَ  نُواَكا ِإفْ  رَاْسأَُلوُىمْ 
ٍا نىطىقيويٍا كىمىاٍ ( يَنِطُقوفَ  ئىان فىمى ًبيػٍريىيٍم شىيػٍ ًبيػٍريىيٍم فػىعىلى، كىًإٍف ٓبٍى يػىٍنًطقيويٍا فػىلىٍم يػىٍفعىٍل كى  كىذىبى ًإٍف نىطىقيويٍا فىكى
:  المذبكاٍلميٍؤًمني يػيٍغًنٍيًو ًإٲٍبىاٍنيوي عىٍن اٍلكىًذًب ، ألف  ّٕٓ/ٖ، ميزاف ا٢بكمةُّْ/ِالكاُبًىٍيمي )ع(( ًإبٍػرىاٍ 

 .خيانة ، كشرُّ القوؿ كيفرؽ اجملتمع، كيفقد الثقة بينهم
 َُوًَْ ظَدَُِّوِ هَدٌُُخ ، َِػٌِْْ زِوِ ًَؤََٗد زَؼِريٍ لَُِْٔ زِوِ ـَدءَ ًََُِْٖٔ ِِيِخَُْٔ ٌَُٜخعَ َٗلْوًُِ هَدٌُُخ ، ظَلْوًًَُِٕ َٓدٌَخ ػََِْْيِْْ ًَؤَهْسٌَُِخ هَدٌُُخ﴿ ٘ٚ - ٔٚ

 يٌَُكَ ََلِِْوِ كِِ ًُـًَِ َْٖٓ ـََّخئُهُ هَدٌُُخ ، ًَدٌِزِنيَ ًُنعُْْ بِْٕ ـََّخئُهُ كََٔد هَدٌُُخ ، َٔدَِهِنيَ ًُنَّد ًََٓد خََِْٕٞ كِِ ُِنُلًَِْٕ ـِحْنَد َٓد ػَِِْٔعُْْ

 ﴾خُظَّدُِِٔنيَ َٗفُِّْ ًٍََُِيَ ـََّخئُهُ
 -ٕٚ .نفعاالت كا٤بفاجآت ، إلتفتوا إليهم كسألوىم ماذا ضاع منكمكىو مشهد مثّب حافل ِبال

كىو الساقية أك مكياؿ ا٤بل  الثمْب ا٤برٌصع  )ُصَواع(ضاع منا  اْلَمِلِك( ُصَواعَ  نَػْفِقدُ  )قَاُلوا
ك٤بن جاءان ِب٤بكياؿ كرده إلينا كافأانه ٞبل  بَِعٍُي( ِْحْ ُ  ِبوِ  َجاءَ  َمنْ )َولِ ِب١بواىر كنظن أنٌو عندكم 
أان كفيل ضامن هبذه ا١بائزة بشرط أف يرجع السارؽ  َزِعيٌم( ِبوِ  )َوَأاَ بعّب من الطعاـ كجائزة لو 
َنا َما َعِلْمُتمْ  َلَقدْ  اَتّللَِّ  )قَاُلوا -ٖٚ! .ا٤بكياؿ من تلقاء نفسو قسم فيو  اأَلْرِض( ٓت  دَ لِنُػْفسِ  ِجئػْ

معُب التعجب، كهللا لقد علمتم أيها القـو ٗبا رأيتم من أمانتنا كحسن سّبتنا ُب سفرتنا السابقة كُب 
كلسنا ٩ب ن يوصف ِبلسرقة  َسارِِقَي( ُكنَّا )َوَماىذه السفرة كما جئنا بقصد أف نفسد ُب أرضكم 

ما عقوبة السارؽ ُب شريعتكم إف كنتم كاذبْب ُب  َكاِذِبَي( مْ ُكنتُ  ِإفْ  َجَزاُؤهُ  َرَما )قَاُلوا -ٗٚ .قط
جزاء السارؽ الذم يوجد  َجَزاُؤُه( رَػُهوَ  رَْحِلوِ  ٓت  ُوِجدَ  َمنْ  َجَزاُؤهُ  )قَاُلوا -٘ٚ .إٌدعاء الرباءة

هللا الصاع ُب متاعو أف ييسَبىؽ كيصبح رىينةن كأسّبان كرقيقان ٩بلوكان للمسركؽ منو ، كىي شريعة نيب 
عَباؼ حجة عليهم إذا أخذ يوسف )ع( أخاه يعقوب )ع( جزاء على فعلو ليكوف ىذا اال

 رَػَقدْ  اّللَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿كذل  ٪بازم من تعٌدل حدكد هللا كقولو   الظَّاِلِمَي( َّمِْزي )َكَذِلكَ 
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ا ، لذل  جاز ليوسف أف ، كإعتدل على حقوؽ الٌناس ِبلسرقة كأمثا٥ب ُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ 
 .أيخذ أخاه كيضمو إليو ، كال ٰبق ٥بم أف ٲبانعوا كيعَبضوا

 كِِ ؤَوَدهُ َُِْإْوٍَُ ًَدَٕ َٓد ٌُُُِْٔقَ ًًَِْٗد ًٍََُِيَ ؤَوِْوِ ًِػَدءِ ِْٖٓ خْٔعَىَُْـَيَد ؼَُّْ ؤَوِْوِ ًِػَدءِ هَسََْ زِإًَْػَِْعِيِْْ كَسًََؤَ﴿ - ٙٚ
 ﴾ػٌَِِْْ ػٍِِْْ ٌُِ ًَُِّ ًَكٌَْمَ ََٗٙدءُ َْٖٓ يَََـَدضٍ َُْٗكَغُ خَُِّوُ ََّٙدءَ ؤَْٕ بَِّٙ خَُِِْٔيِ يِِّٖ

أى بتفتيش أىٍكًعيىًتًهمٍ  بنيامْب كي ال يثّب شبهة ُب نتيجة التفتيش ، كىذا من أساليب  ًكعىاءً  قػىٍبلى  فػىبىدى
هللا ٩با قذفهم بو ، حٌب بقي الذكاء كا٢بيلة ا١بميلة كدفع التهمة للتمويو ، ككاف يوسف يستغفر 

صاع بنيامْب كىو أصغر اإلخوة ، فقاؿ : ما أظن ىذا أخذ شيئان فقالوا كهللا ال نَبك  حٌب تنظر 
 ِمنْ  اْسَتْخَرَجَها )ّتَّ ُب رحلو فإنو أطيب لنفس  كأنفسنا ، فلما فتحوا متاعو كجدكا الصواع فيو 

س األخوة رؤكسهم من ا٢بياء، كأقبلوا عليو يلومونو بشدة بنيامْب فلما أخرجها منو نكٌ  َأِخيِو( ِوَعاءِ 
ككذل  دبٌران ليوسف تدبّبان خفيان بذكاء ُب أخذ أخيو ، كىو كيد هللا  لُِيوُسَف( ِكْداَ  )َكَذِلكَ 

، أ٥بمنا  ُٔ-ُٓالطارؽ/ ﴾َكْيداً  َوَأِكيدُ  ، َكْيداً  َيِميُدوفَ  ِإنػَُّهمْ ﴿تعأب لو ٗبعرفة أسبابو كقولو 
ذه ا٣بطة ليستبقي أخاه عنده، ك٠بى ىذا كيدان ألف ظاىره غّب كاقعو ، كجاز شرعان ألنو يوسف ى

ال ٰبلل حرامان كال ٰبـر حبلالن ، ك٠بي كيدان ألنو تورية ، كالكيد يطلق على التدبّب ُب ا٣بفاء للخّب 
طوا ُب أك الشر سواء ، كىو من دقائق التعبّب القرآ٘ب، كبذل  ٰبصل عقاب إخوة يوسف ٗبا فرٌ 

ما كاف ليوسف أف أيخذ أخاه ُب دين كشريعة  اْلَمِلِك( ِدينِ  ٓت  َأَخاهُ  لَِيْأُخذَ  َكافَ  )َمايوسف )ع( 
سَبقاؽ امل  مصر ، ألف جزاء السارؽ عنده أف ييضرب كييغٌرـ ضعف ما سرؽ كليس فيها 

ُ( َيَشاءَ  َأفْ  )ِإالَّ للسارؽ  شريعة أبيو يعقوب ، فأخذه منهم إأٌل ٗبشيئتو تعأب كإذنو أخذ أخاه ب اّللَّ
نرفع ِبلعلم  َنَشاُء( َمنْ  َدرََجاتٍ  )نَػْرَرعُ عَباض. عَبافهم إلزامان ٥بم ٗبا يدينوف كال ٰبق ٥بم االإبكم 

كالتقول كاألخبلؽ كالتوفيق منازؿ من نشاء من عبادان ُب الدنيا كما رفعنا يوسف )ع( ، فيكشف 
ف )ع( كُب ىذا إشارة إٔب أٌف العلم أشرؼ ا٤بقامات القرآف عن سنة عامة كليست خاصة بيوس

فالعلم ليس لو حدكد ، فوؽ كٌل عآب من ىو أعلم  َعِليٌم( ِعْلمٍ  ِذي ُك ِّ  )َورَػْوؽَ كأعلى الٌدرجات 
ختصاصات الدينية كالدنيوية، حٌب ينتهي إٔب ذم العلم ا٤بطلق كىو منو ُب ٝبيع أنواع العلـو كاال

فإذا كاف العلم درجات كمنازؿ  -ٔرائدة :  .عليم ا٣ببّب فوؽ كل علم كعآبرب العا٤بْب ، كهللا ال
تباع األحسن، كأف يكوف لنا القدرة على الفرز بْب ا٢بسن كاألحسن كالسيء امتفاكتة فعلينا 
رْ ﴿كاألسوأ كىكذا  عن ،  ُٖ-ُٕالزمر/ ﴾َأْحَسَنوُ  رَػيَػتَِّبُعوفَ  اْلَقْوؿَ  َيْسَتِمُعوفَ  الَِّذينَ  ، ِعَباِدي رَػَبشِّ

 اْلَمِلِك( ِدينِ  )ٓت  -ٕ، ِّّٗٗكنز العماؿ خرب  ٍستػىٍفًت نػىٍفسى ى كىًإٍف أىفٍػتىٍاؾى اٍلميٍفتػيويفى(اً : ) النيب )ص(
عرٌب القرآف الكرٙب عن النظاـ كالشريعة أبهٌنا )الدين( فإذا كاف عن هللا فهو دين هللا كإف كاف عن 

ور عآب يشمل كل شؤكف ا٢بياة القانونية كالقضائية ا٤بل  فهو دين ا٤بل  ، يعِب الدين لو منظ
قتصادية كالسياسية كغّبىا، فهو أكرب من أف ينحصر مفهـو كتطبيق الدين ُب العبادات كاال
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: ىو علم ا٢بياة السعيدة ا٤بستقيمة ا٤بتوازنة الٍب ٘بمع ل   ب  الدينكالعقائد كالفقو كاألصوؿ، 
 العمل كالدنيا كاآلخرة.كاألمل ك  حياة كمطالب الركح كا١بسد ،

كٓب  َعِليٌم( ِعْلمٍ  ِذي ُك ِّ  )َورَػْوؽَ قاؿ  -ٖ .: )أديىني الن ٍاًس مىٍن ٓبٍى تػيٍفًسدي الش ٍهوىةي ًديٍػنىوي(ٓت غرر المم
 ُُٓالبقرة/ ﴾تَػْعَلُموفَ  َتُمونُوا َلَْ  َما َويُػَعلُِّمُممْ ﴿تٌبعوا األعلم( ! ألنٌو ال يوجد )األعلم( كقولو ايقل )
إبستمرار ُب كٌل ميادين ا٢بياة لذل  جاء يػيعىلًٌميكيٍم ِب٤بضارع ا٤بستمر، فمٌب يكوف  (يُػَعلُِّمُممْ )، أم 

كتفيت رقد ا رالعاَل يسّمى عاملًا ما زاؿ يطلب علمًا رإف قاؿ األعلم كىو ُب تعٌلم إبستمرار ؟ 
ختصاصات ٝبيع اال ! فإذا كاف العلم كاسعان كليس لو حدكد ، كال ٰبدد بشخص معٌْب ُب جه 

: ال يوجد مفهـو )األعلم( ُب أم علم من العلـو إاٌل كيوجد من ىو  إذف .العلمية الدينية كالدنيوية
أعلم منو كقد أحاط هللا تعأب بكل العلـو ، كال يوجد شخص ُب العآب البشرم من ٯبمع كل 

 ِإفْ  الذِّْكرِ  َأْى َ  رَاْسأَُلوا﴿! قاؿ تعأب  (َعِليمٌ  ِعْلمٍ  ِذي ُك ِّ  )َورَػْوؽَ العلـو كىذا ٱبالف قولو تعأب 
ُتمْ  سألوا األحسن اسألوا األعلم إف كنتم ال تعلموف( أم فا، كٓب يقل )ف ّْالنحل/ ﴾تَػْعَلُموفَ  ال ُكنػْ

رً  عىلىى ًاٍمرًئو  كيلًٌ  ختصاصو ، كًقيمىةي افكران كعلمان كإٲباانن كاألكثر ٘بربة كخربة ككفاءة ُب   ٘بىٍرًبىًتوً  قىدى
ٍارً  الذًٌٍكًر هبذه  بصيغة ا١بمع كليس ا٤بفرد ، أىٍىلى  (الذِّْكرِ  َأْى َ )ًخبػٍرىتًًو كىًعٍلًمًو كىكىٍعًيًو ، كىنا جاء  كىًمٍقدى

سألوا ٞبلة علـو الٌدين اف ، ختصاص، أىل القرآفسألوا أىل االاا٣بصوصية على سعة معناىا أم 
ٙبديد كال تقييد  ببل (الذِّْكرِ  َأْى َ )، ّالزمر/ ﴾اْْلَاِلصُ  ينُ الدِّ  ّلِلَِّ  َأال﴿األكٌفاء العاملْب ا٤بخلصْب 
 كىم ، كلمتو كإعبلء هللا دين لنصرة يعملوف الذين الصحيحة كالسٌنة ِبألعلم كىم ٞبلة القرآف

 اٍلًعٍلمً  ًبغىٍّبً  كىاٍلعىمىلي  ، كىِبىٍؿه  )اٍلًعٍلمي ًبغىٍّبً اٍلعىمىلً  : ٓت غرر المم!  كبلـ ٦بٌرد يقولوف ٩بٌا أكثر يعملوف
.)  ٓب إذا كا٤بكيدة ا٢بيلة ظاىره ٗبا الصحيحة األىداؼ إٔب التوصل جواز إٔب اآلية تشّب -ٗ ضىبلىؿه
 .كاضحان  اثبتان  كشرعيان  قرآنيان  نصان  ٱبالف
 زَِٔد ؤَػَُِْْ ًَخَُِّوُ ٌََٓدٗدً ٌَُّ٘ ؤَْٗعُْْ هَدٍَ َُيُْْ ُّسًِْىَد ًََُْْ َٗلِْٕوِ كِِ ٌُُّٔقُ كَإَََُّٔىَد هَسَُْ ِْٖٓ َُوُ ؤَنٌ ََُٔمَ كَوًَْ َُِّْٕمْ بِْٕ هَدٌُُخ﴿ٜٚ-ٚٚ

 ﴾خُُْٔمِْٕنِنيَ ِْٖٓ ََُٗخىَ بَِّٗد ٌََٓدَٗوُ ؤَلًَََٗد كَىٍُْ ًَسِريخً َْْ٘ىدً ؤَزدً َُوُ بَِّٕ خُْؼَُِّّّ ؤَُّّيَد َّد هَدٌُُخ ، ظَِٝلٌَُٕ
وه الشقيق من قبلو يعنوف يوسف )ع( فهما يتواراثف إف سرؽ الصاع فليس ببعيد منو فقد سرؽ أخ

: فكتمها ، أخفى  رََأَسرََّىا َْلُْم( يُػْبِدَىا َوَلَْ  نَػْفِسوِ  ٓت  يُوُسفُ  )رََأَسرََّىاالسرقة من انحية أٌمهما ! 
يوسف )ع( ىذه التهمة السيئة ُب نفسو كٓب يظهرىا إلخوتو تلطفان معهم كىذه آداب هللا ألنبيائو 

أنتم شر منزلة ٩ٌبن تتهمونو ِبلسرقة ٤با ُب أقوالكم من التناقض كُب نفوسكم  َمَمااً( َشرٌّ  أَنْػُتمْ  )قَاؿَ 
من غريزة ا٢بسد الظاىرة ، حيث سرقتم أخاكم من أبيكم كتفَبكف على الربمء ، ىذا الكبلـ كاف 

أعلم ٗبا تتقٌولوف كتفَبكف، كا٤بؤمن ا٢بق  وَف(َتِصفُ  مبَا َأْعَلمُ  )َواّللَُّ  َْلُْم( يُػْبِدَىا )َوَلَْ ٰبدًٌث بو نفسو 
 أَيػ َها َيَ  )قَاُلوا -ٛٚ .ال يزعجو الكذب عليو ما داـ على ثقة من حقو كعدلو كعلم هللا تعأب بو

سَبحاـ اي أيها السٌيد ا٤ببٌجل الكرٙب إٌف أِبه شيخ كبّب استعطاؼ ك ا َكِبُيًا( َشْيخاً  َأابً  َلوُ  ِإفَّ  اْلَعزِيزُ 
خذ بدلو كاحدان مٌنا فلسنا عند أبيو ٗبنزلتو من  َمَمانَُو( َأَحَداَ  )َرُخذْ سن ال يكاد يستطيع فراقو ُب ال
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أٛبم إحسان  علينا فقد عٌودتنا ا١بميل  اْلُمْحِسِنَي( ِمنْ  نَػَراؾَ  )ِإاَّ القرب كا٢بب كا١بذب 
  .كاإلحساف

قاؿ يوسف )ع( : نعوذ ِب  ِعْنَدُه( َمَتاَعَنا َوَجْداَ  َمنْ  ِإالَّ  ََنُْخذَ  َأفْ  اّللَِّ  َمَعاذَ  )قَاؿَ  -ٜٚ
، فنأخذ  ٕالزمر/ ﴾ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزرَةٌ  َتِزرُ  َوال﴿كنلتجئ إليو من أف أنخذ أحدان ٔبـر غّبه كقولو 

 وٓت اآلية -ٔ: رائدة  .إذا أخذان غّبه نكوف من الظا٤بْب َلظَاِلُموَف( ِإذاً  )ِإاَّ الربئ بذنب ا٤بسيء 
( ، كمن فعلو كاف ظا٤بان  ٓت غرر المم: أخذ الربمء ِب١بـر ظلم  داللة : )ظيٍلمي اٍلميٍستىٍسًلًم أىٍعظىمي ا١بٍُّرـً

قاؿ تعأب عن يوسف  -ٕ.ضطربت نفسو كساءت حياتواكمن ظلم تنغصت أايمو ككره عيشو ك 
رؽ مٌنا متاعنا( لذل  كاف يوسف دقيقان كٓب يقل )إاٌل من سِعْنَدُه(  َمَتاَعَنا َوَجْداَ  َمنْ  )ِإالَّ )ع( : 

 ُب عبارتو حٌب ال يقع ُب خطأ أك كذب.
 ًَِْٖٓ خَُِّوِ ِْٖٓ ٌَْٓؼِودً ػٌََُِْْْْ ؤَوٍََ هًَْ ؤَزَدًُْْ ؤََّٕ ظَؼٌَُِْٔخ ؤََُْْ ًَسِريُىُْْ هَدٍَ َٗفِّْدً وٌََُِٝخ ِٓنْوُ خْٔعَْْحٌَُٕخ كَََِّٔد﴿ ٕٛ – ٓٛ
 ؤَزٌُِْْْ بََُِ خَْـِؼٌُخخُْمَدًِِٔنيَ ،  وَُُْْ ًَىٌَُ ُِِ خَُِّوُ َّمٌَُْْ ؤًَْ ؤَزِِ ُِِ َّإٌََْٕ لَعََّ خَََْٕٞ ؤَزَُْقَ كََِْٖ ٌُُّٔقَ كِِ ك٤ََُّعُْْ َٓد هَسَُْ

 ًَبَِّٗد كِْيَد ؤَهْسَِْنَد خَُّعِِ ًَخُْؼِريَ كِْيَد ًُنَّد خَُّعِِ خُْوََُّْصَ ، ًَخْٔإٍَِ ظِنيَلدكِ ُِِْـَْْرِ ًُنَّد ًََٓد ػَِِْٔنَد زَِٔد بَِّٙ َ٘يًَِْٗد ًََٓد ََُٔمَ خزْنَيَ بَِّٕ ؤَزَدَٗد َّد كَوٌٌُُُخ

 ﴾ََُٝديِهٌَُٕ
نفردكا ا ّمَِّياً( )َخَلُصوافلما يئسوا من إجابة طلبهم أيسان اتمان كعرفوا أٌف ال جدكل من الرجاء 

 َكِبُيُُىمْ  )قَاؿَ عن الناس يتناجوف كيتشاكركف  عتزلوا جانبان امتناجْب يسرُّ بعضهم إٔب بعض ، أم 
( ِمنْ  َمْوثِقاً  َعَلْيُممْ  َأَخذَ  َقدْ  َأاَبُكمْ  َأفَّ  تَػْعَلُموا َأَلَْ  قاؿ أكربىم سنان أك عقبلن أك أحسنهم رأاين  اّللَِّ

 ٓت  رَػرَّطُتمْ  َما ْب ُ قػَ  )َوِمنْ  ِبُمْم( ُٗمَاطَ  َأفْ  )ِإالَّ أليس قد أعطيتم أِبكم عهدان كثيقان بردًٌ أخيكم ؟ 
 أَبْػَرحَ  )رَػَلنْ كمن قبل تفريطكم كتقصّبكم ُب حق يوسف ؟ فكيف ترجعوف إليو اآلف ؟  يُوُسَف(
: فلن أفارؽ أرض مصر حٌب يسمح ٕب أيب ِب٣بركج منها  أَبْػَرحَ  رَػَلنْ  َأّب( ِل  أيََْذفَ  َحَّتَّ  اأَلْرضَ 
خي ك٪باتو من ىذه ا٤بصيبة من طريق ال أحتسبو، أك ٲبوت ٰبكم ٕب ٖببلص أ ِل( اّللَُّ  َٗمُْممَ  )َأوْ 

رُ  )َوُىوَ أك غّب ذل !   .فبل ٰبكم إاٌل ِب٢بق كالعدؿ أىٍحكىمي ا٢بٍىاًكًمْبى كىو سبحانو  اْلَاِكِمَي( َخيػْ
 )َوَمارل أخربكا أبيكم ٕبقيقة ما ج َسَرَؽ( ابْػَنكَ  ِإفَّ  َأاَباَ  َيَ  رَػُقوُلوا أَبِيُممْ  ِإىَل  )اْرِجُعوا -ٔٛ

 ُكنَّا )َوَماكلسنا نشهد إاٌل ٗبا تيقٌنا كعلمنا فقد رأينا صاع ا٤بل  ُب رحلو َعِلْمَنا( مبَا ِإالَّ  َشِهْداَ 
 ُكنَّا الَِِّت  اْلَقْريَةَ  )َواْسَأؿِ -ٕٛ .ما علمنا أنو سيسرؽ حْب أعطيناؾ ا٤بيثاؽحاِرِظَي( ِلْلَغْيبِ 
 َأقْػبَػْلَنا الَِِّت  )َواْلِعُيَ ا حدث فكٌلهم ٠بع حديث السرقةأىل مصر عن حقيقة م كىاٍسأىؿٍ ِريَها(
فيما َلَصاِدُقوَف( )َوِإاَّ سأؿ أيضان أىل القافلة الٍب جئنا معهم كىم قـو كنعاف قالوا ىذا ألبيهماك ِريَها(

 .سَبقاقو لذل اأخربانؾ من سرقتو ك 
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 خُْمٌَُِْْ خُْؼَُِِْْ ىٌَُ بَِّٗوُ ـَِْٔؼدً زِيِْْ َّإْظَِْنِِ ؤَْٕ خَُِّوُ ػَََٕ ـٌََِْٔ َٝسٌُْكَ ؤَُْٓخً ؤَٗلٌُُُْْٕ ٌَُُْْ ٌَََُّٔطْ زََْ هَدٍَ﴿ ٙٛ - ٖٛ
 ظٌٌََُٕ َلَعَّ ٌُُّٔقَ ظًٍَُُُْ ظَلْعَإُ ظَدَُِّوِ ، هَدٌُُخ ًَظٌِْْ كَيٌَُ خُْمُِّْٕ َِٖٓ ػَْْنَدهُ ًَخز١ََّْْطْ ٌُُّٔقَ ػَََِ ؤََٔلََ َّد ًَهَدٍَ ػَنْيُْْ ، ًَظٌََََُّ

 ﴾ظَؼٌََُِْٕٔ ٙ َٓد خَُِّوِ ِْٖٓ ًَؤَػَُِْْ خَُِّوِ بََُِ ًَلُِِّْٗ زَؽِِّ ؤٌٌَُْ٘ بََِّٗٔد ، هَدٍَ خُْيَدٌُِِنيَ ِْٖٓ ظٌٌََُٕ ؤًَْ ل٠ََُدً
 َكانُوا َما الشَّْيطَافُ  َْلُمْ  َوزَيَّنَ ﴿: زيٌنت كالتسويل تزيْب النفس ما ليس ٕبسن كقولو  َسوََّلتْ 
  .ّْاألنعاـ/ ﴾ُلوفَ يَػْعمَ 
هتمهم ا: قاؿ ليس األمر كما تقولوف بل زيٌنت كسٌهلت لكم أنفسكم أمران خبيثان فنفذٛبوه، املعىن

رٌ ِبلتآمر على بنيامْب ٤با سبق منهم ُب أمر يوسف )ع(  يٌ ( )َرَصبػْ فسأصرب صربان ٝبيبلن أكظم  ْجَِ
كالدكاء ا٤بناسب كليس فيو هتٌور كال حز٘ب فيو ، ىو الصرب الذم يكوف ُب ٧بلو ا٤بناسب كيكوف  

 بَػثِّي َأْشُمو ِإٔمََّا﴿كىمىٍن ِبى  ضىجىرى كىخىًسٍر(  ،جزع كال شكول إٔب أحد من الناس ك)مىٍن صىبػىرى ظىفىرى 
(  تيٍدرىؾي  )ًِبلص رٍبً ٓت غرر المم: ، كليس أمامو كسيلة إاٌل الصرب  ٖٔيوسف/ ﴾اّللَِّ  ِإىَل  َوُحْزين  الر غاًئبي
رٌ ٌمل الغصة حٌب ٙبْب الفرصة كتنكشف ا٤بشكلة كتتوضح ا٤بؤامرة ، قاؿ كٙب يٌ ( )َرَصبػْ حْب  ْجَِ

 ﴾َتِصُفوفَ  َما َعَلى اْلُمْستَػَعافُ  َواّللَُّ ﴿غاب عنو بنيامْب كمن قبل قاؿ حْب غاب عنو يوسف )ع( 
يعاً( ِِبِمْ  ِِن أيَْتِيَ  َأفْ  اّللَُّ  )َعَسىإنٌو شعار الصا٢بْب كلغة ا٤بؤمنْب ! ،  ُٖيوسف/ عسى أف ٯبمع  ْجَِ

العآب ٕبإب ا٢بكيم ُب تدبّبه ،  اْلَِميُم( اْلَعِليمُ  ُىوَ  )ِإنَّوُ هللا ِشلي هبم كيقٌر عيِب برؤيتهم ٝبيعان 
ُهْم( )َوتَػَوىلَّ  -ٗٛ .كعندما تتحقق حكمتو ُب ترتيب األسباب كالنتائج أعرض يعقوب )ع(  َعنػْ

كقاؿ ُب حرقة كحسرة اي  يُوُسَف( َعَلى َأَسَفى َيَ  )َوقَاؿَ ا ٠بع منهم عتز٥بم كراىة ٤باعن أكالده ك 
َناهُ  )َوابْػَيضَّتْ ٥بفي كاي حز٘ب على يوسف  فقد بصره كعشي من شدة البكاء  اْلُْزِف( ِمنَ  َعيػْ

ٗبعُب كاظم كىو ا٤بملوء غيظان  )َكِظيٌم( َكِظيٌم( )رَػُهوَ فكانت غشاكة على عينيو حزانن على كلديو 
ان كحبسو ُب قلبو ال يظهره ألحد ، بل يتجٌرعو كيتجٌلد على حساب سبلمة جسمو كأعصابو  كٮبٌ 

، كإذا ظهر حزنو للقريب العزيز فيحزف عليو ، كإذا  ُّْآؿ عمراف/ ﴾اْلَغْيظَ  َواْلَماِظِميَ ﴿كقولو 
لتل   ظهر حزنو للبعيد اللئيم فيشمت بو! ٘برٌع الغيظ كحبس ا٢بزف ُب قلبو فهو مغمـو مهمـو

 .الداىية
ٗبعُب نقسم  تَػْفَتأُ( )اَتّللَِّ  : كلمة حانقة مستنكرة ، قىاليواتَػْفَتأُ  يُوُسَف( َتْذُكرُ  تَػْفَتأُ  اَتّللَِّ  )قَاُلوا -٘ٛ

 َحَرضاً  َتُموفَ  )َحَّتَّ ِب ال تفتأ كال تزاؿ تذكر يوسف كتتفٌجع عليو منذ سنْب ال تكفُّ عن ذكره 
: يهٌدؾ ا٢بزف عليو كتكوف مريضان مشرفان على ا٥ببلؾ )َحَرضاً( حٌب تكوف  ِلِمَي(اْْلَا ِمنْ  َتُموفَ  َأوْ 

َا )قَاؿَ  -ٙٛ .أك هتل  ِب٥بم كالغم كا٢بسرة كٛبوت ببل جدكل ألٌف يوسف لن يعود  بَػثِّي َأْشُمو ِإٔمَّ
( ِإىَل  َوُحْزين  كالغم كا٢بزف الذم  : مشتق من البث كىو النشر ، كا٤براد ِبلبث ىنا ا٥بم بَػثِّي اّللَِّ

يتحٌدث بو ألىلو كلئلنساف ا٤بناسب كال يقدر صاحبو على كتمانو فيبثو بلسانو ليخفف ا٥بٌم عن 
نفسو ! لست أشكو غمي كحز٘ب إليكم كإ٭با أشكوه إٔب هللا ، فهو الذم تنفع الشكول إليو ، 
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 ِإَذا الَِّذينَ ﴿ذكر قولو تعأب كالشكول لغّب هللا مذلٌة ألهٌنا ال تدفع ضران كال ٘بلب نفعان كاألحسن 
ُهمْ   َوُأْولَِئكَ  َوَرْْحَةٌ  َرِبِِّمْ  ِمنْ  َصَلَواتٌ  َعَلْيِهمْ  ُأْولَِئكَ  ، رَاِجُعوفَ  ِإلَْيوِ  َوِإاَّ  ّلِلَِّ  ِإاَّ  قَاُلوا ُمِصيَبةٌ  َأَصابَػتػْ

عٌلمِب هللا من حقيقتو كا٥بمِب  ُموَف(تَػْعلَ  ال َما اّللَِّ  ِمنْ  )َوَأْعَلمُ ،  ُٕٓ-ُٔٓالبقرة/ ﴾اْلُمْهَتُدوفَ  ُىمْ 
علومان ال تعلموهنا أنتم برٞبتو كإحسانو إٕب  كمعرفٍب بصدؽ رؤايه ، فأرجو أف يرٞبِب كيتلطف يب 

  .كأيتيِب ِبلفرج من حيث ال أحتسب
َا: )مىٍن بىث  شىٍكوىاٍهي ٓبٍى يىٍصربٍ ٍبي  قػىرىأى  عن النيب )ص( -ٔ: رائدة ( ِإىَل  بَػثِّي َوُحْزين  َأْشُمو )ِإٔمَّ  .(اّللَِّ
 َيَشاءُ  َوَلوْ ﴿إٌف يعقوب ٓب تنزؿ بو شٌدة ببلء قط إاٌل أاته حسن ظنو ِب من كراء ببلئو كقولو  -ٕ
ُهمْ  النَتَصرَ  اّللَُّ  ُلوَ  َوَلِمنْ  ِمنػْ  ًإال   بىًليىةو  ًمنٍ  : )مىاٍ عن اإلماـ العسمري )ع( ،  ْدمحم/ ﴾بِبَػْعضٍ  بَػْعَضُممْ  لِيَػبػْ
ٍيطي  نًٍعمىةه  كىً  اٍ  : )مىنٍ ٕٚٗٓت هنج الببلغة حمم ،ّْٕ/ٖٕالبحار هًبىٍا(! ٙبًي أىن وي  ميٍؤًمنو  ًإٔبى  ا٢بٍىٍاجىةى  شىكى  فىكى

ٍاىىا ٍاىىا كىمىنٍ  هللًا ، ًإٔبى  شىكى ٍاًفرو )غّب مؤمن( إٔبى  شىكى اٍ  فىكىأى٭ب ىاٍ  كى الينبغي لئلنساف أف  -ٖ .هللاى( شىكى
 قاؿ النيب )ص( .ند الببلاي كان ِب١بزع كالضجر ، كال أف ييأس من ركح هللا كرٞبتويضطرب كيهتز ع

ٍ عند موت كلده إبراىيم : )ًإف  اٍلعىٍْبى لىتىٍدمىعي كىًإف  اٍلقىٍلبى لىيىٍخشىعي كىالى نػىقيويؿي ًإال  مىٍا يػيٍرًضي رىبػ نىٍا  كىًإان 
ٍ ًإبٍػرىٍاًىٍيمي ٧بىٍزيكي  (ًبًفرىاًٍق ى ايى  .ُْٗ/ُٖالرازم نػيٍوفى

 ﴾خٌَُدكًَُُِٕ خُْوٌَُّْ بَِّٙ خَُِّوِ ًََْقِ ِْٖٓ َّْْحَُٓ ٙ بَِّٗوُ خَُِّوِ ًََْقِ ِْٖٓ ظَْْحٌَُٕخ ًَٙ ًَؤَوِْوِ ٌُُّٔقَ ِْٖٓ كَعَمٌََُّٕٕخ خٌْىَسٌُخ زَنِِ َّد﴿ - ٚٛ
سسوا من يوسف طلب يعقوب من أكالده أف يسّبكا إٔب مصر للحصوؿ على الطٌعاـ كأف يتح

كأخيو ٕبواسكم كيتفحصوا عنهما كأف يبذلوا جهدان ُب التفتيش كالسؤاؿ عنهما لعٌلكم تظفركف هبما 
َئُسوا )َوال، كىذا يدؿ أنٌو ال يعلم بو كأبخباره فهو ال يعلم الغيب  ( َرْوحِ  ِمنْ  تَػيػْ كال تقنطوا  اّللَِّ

(  َرْوحِ  )ِمنْ  َئسُ  ال ِإنَّوُ )من رٞبة هللا كفرجو كتنفيسو اّللَِّ ألٌف  الَماِرُروَف( اْلَقْوـُ  ِإالَّ  اّللَِّ  َرْوحِ  ِمنْ  يَػيػْ
( )َرْوحِ ا٤بؤمن ال ييأس كأيضان العاقل ال ييأس ، بل ٰباكؿ كيناضل ككلمة  ٗبعُب دكف أيس من  اّللَِّ

لكرب سَبكاح النفسي من ارٞبة هللا كفرجو كلكن )رىٍكًح( أدؽ داللة كأكثر شفافية ، ففيها ظل اال
ا٣بانق ، كإٌف ا٤بؤمن لفي ركح ُب ظبلؿ إٲبانو كُب أينس من صلتو بربو ، كُب طمأنينة من ثقتو ٗبواله 
، كىو ُب مضايق الشٌدة ك٨بانق الكركب ! فإنو ال يقنط من رٞبتو سبحانو إاٌل ا١باحدكف ا٤بنكركف 

 .نقطاع عن هللا تعأباألنٌو  لقدرتو سبحانو ، كىذا دليل أف القنوط من رٞبة هللا من الذنوب الكبّبة
اَّللً  بل ٰباكؿ أف يقاـك كٯباىد كيصرب  رىٍكحً  : كأيضان العاقل أيب الضيم الطموح ال ييأس ًمنٍ رائدة
ستمرار كأيمل ا٣بّب ، أٌما الكسوؿ ا١بباف الفاشل ىو الذم يربر ٣بطئو كيلـو نفسو كحظٌو كال ِب

ؾ )ع( عن اإلماـ الصادؽيعيب كسلو كفشلو كعيوبو ،   ًإفٍ  فىًإن  ى  ، كىاٍلكىسىلي  الض جىري  كًخٍصلىتػىٍْبً  : )ًإاي 
  .ُٗٓ/ّٕالبحار حىقان( تػيؤىدًٌ  ٓبىٍ  كىسىٍلتى  كىًإفٍ  ، حىقٌو  عىلىى تىٍصربٍ  ٓبىٍ  ضىجىٍرتى 
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 خَُِّوَ بَِّٕ ػََِْْنَد ًَظًَََّٝمْ خٌَََُْْْ َُنَد كَإًَْفِ ُّْٓـَدشٍ زِس١َِدػَصٍ ـِحْنَدًَ خ١ُُُُّّ ًَؤَىَِْنَد ََّٕٓنَد خُْؼَُِّّّ ؤَُّّيَد َّد هَدٌُُخ ػََِْْوِ يَوٌَُِخ كَََِّٔد﴿ ٜٛ - ٛٛ

 ﴾ـَدىٌَُِِٕ ؤَْٗعُْْ بٌِْ ًَؤَوِْوِ زٌُُِْٔقَ كَؼَِْعُْْ َٓد ػَِِْٔعُْْ ىََْ ، هَدٍَ خُُْٔعًََِّٝهِنيَ َّفُِّْ
أصابنا كأىلنا الشدة  )َمسََّنا( اٍلعىزًيزي  أىيػُّهىا ايى  رجعوا إٔب مصر للمرة الثالثة فدخلوا على يوسف كقىاليوا

َناكا٢باجة كاجملاعة من ا١بدب كالقحط  نىا ُمْزَجاٍة( بِِبَضاَعةٍ  )َوِجئػْ رديئة كقليلة  )ُمْزَجاٍة( بًًبضىاعىةو  كىًجئػٍ
عكس ما  ستعطافان باسَبحامان ك انكسار ال قيمة ٥با كلكٌنها أقصى ما لدينا، أظهركا لو غاية الذؿ كاال
ـُ  َوتِْلكَ ﴿كانوا طغاة بغاة عتاة قساة عندما ألقوه ُب البئر  آؿ  ﴾النَّاسِ  بَػْيَ  نَُداِوُْلَا اأَلَيَّ

أٛبم لنا  اْلَمْيَ ( لََنا )رََأْوؼِ ، فيالو من درسو ٤بن يستصغر الضعفاء كيتحٌرؾ بكربايء ؟ َُْعمراف/
 )ِإفَّ ِب٤بسا٧بة عن رداءة البضاعة كبرد أخينا إلينا  َنا(َعَليػْ  )َوَتَصدَّؽْ الكيل كال تنقصو لرداءة بضاعتنا 

ِقَي( َٖمِْزي اّللََّ  يثيب اسنْب أحسن ا١بزاء ، ك٤با بلغ هبم األمر إٔب ىذا ا٢بد من الضيق  اْلُمَتَصدِّ
 ْلُتمْ رَػعَ  َما َعِلْمُتمْ  َى ْ  )قَاؿَ سَبحاـ أدركتو الرأفة فباح ٥بم ٗبا كاف يكتمو من أمره نكسار كاالكاال

حاؿ شبابكم  كىأىًخيوً  بًييوسيفى  فػىعىٍلتيمٍ  تذكركف مىا ىىلٍ  ؟ قىاؿى َجاِىُلوَف( أَنْػُتمْ  ِإذْ  َوَأِخيوِ  بُِيوُسفَ 
ستغفار كالتوبة رتكبتم ُب يوسف كما أقبحو قالو ٙبريضان ٥بم على االاكطيشكم ؟ فإنو أعظم ما 

رائدة :  .الرٞبة من غّب توبيخ كمؤاخذةكشفقة عليهم ، إنو عتاب شٌفاؼ ٰبمل ُب ِبطنو النصح ك 
ٍاًىله ! ًحٍْبى خىٍاطىرى  : )كيلُّ  عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٔ ان فػىهيوى جى ٍافى عىاًٍلمى ذىٍنبو عىًملىوي اٍلعىٍبدي كىًإٍف كى

اٍنىوي قػىٍوؿى يػيويسيفى أًلٍخوىتًًو   رَػَعْلُتمْ  َما َعِلْمُتمْ  )َى ْ بًنػىٍفًسًو ُبٍ مىٍعًصيىًة رىبًًٌو ، فػىقىٍد حىكىى هللاي سيٍبحى
(َجاِىُلوَف(  أَنْػُتمْ  ِإذْ  َوَأِخيوِ  بُِيوُسفَ  بػىهيٍم ًإٔبى ا١بٍىٍهًل ًلميخىٍاطىرىهًتًٍم أبًىنٍػفيًسًهٍم ُب مىٍعًصيىًة هللًا تػىعىٍأبى   فػىنىسى

نىمى روي  -ٕ .كإف كانوا متعٌمدين كمصرٌين على ا١برٲبة !، ّّ/ٓكنز الدقائق ٍا قىد ميوياٍ : )أىنػ هيٍم ًحيػٍ
اٍلًة ًبرًق ةو كى  اٍلىةى أىبًٍيًهٍم يػىٍعقيويبي )ع( ًإلىٍيًو ، شىٍاىىديكيٍا فػىٍتحى الٌرًسى أى اً رًسى نػىٍيًو كىبىدى ٍا عىلىى عىيػٍ ٍا كىكىضىعىهى ٍحَبىاٍـو كىقػىبػ لىهى
تىًحبي حىٌب  بػىل ٍت ديميويعيوي اٍلقىًمٍيصى ال ًذٍم عىلىٍيًو! ٍبي     .َٔٓ/٦ٓبمع البياف أىقٍػبىلى عىلىٍيًهٍم( يػىٍبًكٍي كىيػىنػٍ

،  خُُْٔمِْٕنِنيَ ؤَـَُْ ١ُِّْغُ ٙ خَُِّوَ كَةَِّٕ ًََّْٝسُِْ َّعَّنِ َْٖٓ بَِّٗوُ ػََِْْنَد خَُِّوُ ََّٖٓ هًَْ ؤَوِِ ًَىٍَخ ٌُُّٔقُ ؤََٗد هَدٍَ ٌُُّٔقُ َْٕٗطَ ؤَجِنَّيَ هَدٌُُخ﴿ٕٜ-ٜٓ

 ﴾خَُُّخلِِٔنيَ ؤََْلَُْ ًَىٌَُ ٌَُُْْ خَُِّوُ َّـْلُُِ خٌََُّْْْ ػٌََُِْْْْ ظَؽُِّْرَ ٙ ، هَدٍَ َُىَد٤ِحِنيَ ًُنَّد ًَبِْٕ ػََِْْنَد خَُِّوُ َُىَآؼَ َُوًَْ ظَدَُِّوِ هَدٌُُخ
 اّللَُّ  َمنَّ  )َقدْ الشقيق  َأِخي( َوىَذا يُوُسفُ  َأاَ  )قَاؿَ قاؿ إخوتو مستغربْب أأنت يوسف حقان ؟ 

َنا(  َمنْ  )ِإنَّوُ ِب٣ببلص من الببلء ، كاإلجتماع بعد الفرقة كالعزة بعد الذلة كمٌن علينا بكٌل خّب  َعَليػْ
كال  االستقامةهللا ُب كٌل األحواؿ كىيىٍصربٍ على الببلاي كان كيبقى على  يػىت قً  مىنٍ  ًإن وي  َوَيْصِبْ( يَػتَّقِ 

ال يبطل أجرىم كال يضيع إحساهنم بل ٯبزيهم عليو  ِنَي(اْلُمْحسِ  َأْجرَ  ُيِضيعُ  ال اّللََّ  )رَِإفَّ ينحرؼ 
 رَِإفَّ  َوتَػتػَُّقوا َتْصِبُوا َوِإفْ ﴿أكَب ا١بزاء، جعل من صفات اسنْب ا١بمع بْب التقول كالصرب كقولو 

، كىذه دعوة مفتوحة إلخوتو كلغّبىم إٔب اإلحساف ا٤ببِب  ُٖٔآؿ عمراف/ ﴾األُُمورِ  َعْزـِ  ِمنْ  َذِلكَ 
َنا( اّللَُّ  آثَػَرؾَ  َلَقدْ  اَتّللَِّ  )قَاُلوا -ٜٔالتقول كالصرب.  على عَباؼ ِب٣بطيئة ، كأقسموا ِب ا َعَليػْ
ختارؾ من بيننا بصفات ٭بوذجية ُب ا٣بٍىلق كا٣ٍبيلق ٩بيزة كالنبوة القد فضل  هللا علينا ك آثَػَرَؾ(  )َلَقدْ 
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 ﴾اجْلَِمي َ  الصَّْفحَ  رَاْصَفحْ ﴿السّبة كالعلم كا٢بلم كا١بماؿ كالصفح كالتقول كالصرب كحسن 
مذنبْب فيما فعلنا مع ، لذل  أعزؾ هللا كأذلنا كأكرم  كأىاننا  َْلَاِطِئَي( ُكنَّا )َوِإفْ ،  ٖٓا٢بجر/

 تَػْثرِيبَ  ال )قَاؿَ  -ٕٜ .عَباؼ ِب٣بطأ فضيلة كاإلصرار على ا٣بطأ رذيلةكرفع  ككضعنا، كاال
ال عتب كال لـو كال أتنيب كال تعنيف عليكم  تَػْثرِيَب( )اليوسف )ع(  قاؿ ٥بم َعَلْيُمْم اْليَػْوـَ(

اليـو كال عقوبة بل أصفح كأعفو من مركز القوة كالقدرة كموقع السلطاف ، ألنو ال يعمل لنفسو بل 
 َجَناَحكَ  َواْخِفضْ ﴿لرعاية اإلنسانية ٝبعاء ، كىكذا رجل ا٢بق يكوف مرانن مع الناس كقولو 

 .ٖٖا٢بجر/ ﴾ِلْلُمْؤِمِنيَ 
اٍنىوي( ًإالٌ  شىٍيءو  ًمنٍ  نيزًعي  كىالى  زىانىوي، ًإال   شىٍيءو  عىلىى يػيويضىعٍ  ٓبىٍ  الرًٌٍفقى  : )ًإف  عن النيب )ص( ، َٔصٕٓالبحارشى
 اّللَُّ  يَػْغِفرُ )عىلىٍيًو( ،  لًٍلقيٍدرىةً  شيٍكران  عىٍنوي  اٍلعىٍفوى  فىاٍجعىلً  عىديكًٌؾى  عىلىى قىدىٍرتى  : )ًإذىآٔحممٓت هنج الببلغة 

: أف قلب يوسف ال ٰبمل  وريو داللةدعاء ٥بم ِب٤بغفرة كىذا زايدة تكرٙب منو ٤با فرط منهم  َلُمْم(
كىو هللا ا٤بتفضل على التائب ِب٤بغفرة الرَّاِْحَِي(  َأْرَحمُ  )َوُىوَ ا٢بقد على أحد كخاصة الذم آذكه 

: كىكذا فعل النيب رائدة  .سهم من أنفسهمكالرٞبة كىو أرحم بعباده من كل أحد كىو أرحم ألنف
ٍا قىٍاؿى أىًخٍي يػيويسيفي  َعَلْيُمْم  تَػْثرِيبَ  )ال)ص( يـو فتح مكة فقاؿ للذين آذكه : )كىأىانٍى أىقػيويؿي كىمى

بػيوياٍ فىأىنٍػتيمي الطُّلىقىٍاءي( اْليَػْوـَ(  .َِٔ/ٕاألمثلالى عيقيويبىةى عىلىٍيكيمي اٍليػىٍوـي ، ًإٍذىى
 ﴾ؤَـَْٔؼِنيَ زِإَىٌُِِْْْ ًَؤْظٌُِِٗ زَِٝريخً َّإْضِ ؤَزِِ ًَـْوِ ػَََِ كَإَُْوٌُهُ ىٍََخ زِؤَِِِْٝ ىَسٌُخخٌْ﴿ - ٖٜ

بيوا ا ًبقىًميًصي قاؿ اٍذىى بىًصّبان سا٤بان من كٌل  يرتدُّ  أىيب  كىٍجوً  عىلىى رموهاالذم بٌلتو دموع عيِب ف ىىذى
خٌبآت تصنع فعل ا٣بارقة ، كالسيما حْب تقع لنيب  مرض! ذل  ٩بٌا عٌلمو هللا ، كا٤بفاجآت كا٤ب

كيعقوب من نيب يوسف )ع( كىذا يكشف أف ما ٯبهلو الباحثوف أكثر ٩بٌا يعرفونو ، كأٌف الذم 
: املعىن  .ذىب ببصر يعقوب ىو شٌدة ا٢بزف ، كأٌف الذم أعاد إليو بصره الذاىب ىو شٌدة الفرح

نيب يعقوب ا٢بزين الصابر اتسب ، رجعوا ٰبملوف حياة رجعوا إٔب أبيهم ِبلبشارة الكربل إٔب ال
كخّب يوسف )ع( كسبلمة بنيامْب كنور عيِب أبيهم ، كىي نفس ا٤بعجزة كالقدرة ا٣بارقة الٍب 
جعلت النار بردان كسبلمان على إبراىيم ، ىي ذات القدرة الٍب أعادت النور كالرؤاي إٔب عيِب يعقوب 

ٍافى مىعى  ٍافى هللاي مىعىوي )ع( كىكذا مىٍن كى  .كجيئو٘ب ٔبميع األىل كاإلخوة َأْْجَِعَي( َبَِْىِلُممْ  )َوْأُتوين  هللا كى
 ﴾ظُلَنًًُِِّٕ ؤَْٕ ٌَُْٙ ٌُُّٔقَ َِّكَ َٕـًُِ بِِِّٗ ؤَزٌُىُْْ هَدٍَ خُْؼِريُ كَََِٝطْ ًَََُّٔد﴿ - ٜٗ
 أَبُوُىمْ  )قَاؿَ إٔب فلسطْب لرؤية أىلهم ك٤با خرجت القافلة من مصر متجهة  اْلِعُُي( َرَصَلتْ  )َوَلمَّا
رائحة )رِيَح( قاؿ يعقوب ألىلو كبعض من بقي من أكالده ، إ٘ب ألشم  يُوُسَف( رِيحَ  أَلِجدُ  ِإيّنِ 

يوسف عن طريق ىبوب رايح فحملت ريح قميص يوسف كبينهما مسافة بعيدة بْب مصر 
كاألحاسيس الٍب مثلت لو يوسف )ع( كفلسطْب ، كإٌما أف تكوف الرٌيح ىذه ا٤بشاعر كا٣بواطر 

: الكذب كالسفو كضعف الرأم كنقصاف العقل من  الفندهتزءكف ،  تُػَفنُِّدوِف( َأفْ  )َلْوالقريبان منو 
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: لوال أف ترمو٘ب بضعف الرأم فبل  املعىن .ا٥بـر كالسيما قد غابت أخبار يوسف عنهم مدة طويلة
 .ألخربتكم أنو حي كٖبّب كسوؼ نلتقي بو قريبان تذعنوا لقوٕب ، كجواب )لوال( ٧بذكؼ تقديره 

 ﴾خُْوًَِِّْ ٠َُِٚيَ َُلِِ بَِّٗيَ ظَدَُِّوِ هَدٌُُخ﴿ - ٜ٘
قاؿ حفدتو كمن عنده : كهللا إن  لفي خطأ كبعيد عن الصواب ألنو ما زاؿ يرجو أف يعود 

 َأاَباَ  ِإفَّ ﴿ة القصة يوسف كأيمل ٕبياتو كلقائو ، إنو الضبلؿ الذم كاف عليو قدٲبان بقو٥بم ُب بداي
، لفي بعدؾ عن الٌصواب كما كنت قدٲبان ! كىذا عقوؽ كإساءة  ٖيوسف/ ﴾ُمِبيٍ  َضبلؿٍ  َلِفي

أدب مع أبيهم ! مرادىم ِبلضبلؿ ٘باكز ا٢بد ُب حب يوسف كأهنم أحق منو ِب٢بب كالرعاية ، كال 
 .يعنوف الضبلؿ ُب الدين فيصّبكا كافرين

 ؤَزَدَٗد َّد هَدٌُُخ ، ظَؼٌََُِْٕٔ ٙ َٓد خَُِّو ِ ِْٖٓ ؤَػَُِْْ بِِِّٗ ٌَُُْْ ؤَهَُْ ؤََُْْ هَدٍَ زَِٝريخً َكَدَْظًَّ ًَـْيِوِ ػَََِ ؤَُْوَدهُ خُْسَِٙريُ ـَدءَ ؤَْٕ كَََِّٔد﴿ٜٛ - ٜٙ

 ﴾خَُُّلُِْْ خُْـَلٌَُُ ىٌَُ بَِّٗوُ ََزِِّ ٌَُُْْ ؤَْٔعَـْلُُِ ٌَْٔفَ هَدٍَ ، وَد٤ِحِنيَ ًُنَّد بَِّٗد ٌٌُُٗزَنَد َُنَد خْٔعَـْلُِْ
فلٌما جاء ا٤ببشر ِب٣برب السار الذم ٞبل قميص البشارة ىو نفسو الذم ٞبل قميص الدـ الكذب 

عاد  َبِصُيًا( )رَاْرَتدَّ طرح البشّب القميص على كجو يعقوب  َوْجِهِو( َعَلى )أَْلَقاهُ ُب أكؿ القصة 
أمراض ، كقيل عادت إليو سائر قواه ، بسبب الفرحة بصّبان كبرئت عيناه ٩با كاف فيهما من 

 ال َما اّللَِّ  ِمنْ  َأْعَلمُ  ِإيّنِ  َلُممْ  َأُق ْ  َأَلَْ  )قَاؿَ كالسركر كالدىشة من ىذا ا٣برب ا٤بفرح ا٤بفاجيء ! 
قاؿ يعقوب ألبنائو أٓب أخربكم أب٘ب أعلم ما ال تعلمونو من حياة يوسف كهللا سّبده علٌي  تَػْعَلُموَف(

فخر  إخوة  ُذنُوبَػَنا( لََنا اْستَػْغِفرْ  َأاَباَ  َيَ  )قَاُلوا -ٜٚو مرفوع الرأس كتتحقق الرؤاي الصادقة ؟ كى
يوسف )ع( على يدم أبيهم يقبلوهنا كيطلبوف الصفح ا١بميل عنهم ، طلب أبناؤه أف يستغفر ٥بم 

رتكبناه مع يوسف كأخطأان ُب اا ٨بطئْب فيم َخاِطِئَي( ُكنَّا )ِإاَّ هللا كيعفو عنهم ٤با فرط منهم 
لىةه حق  كُب حقًٌ هللا كُب حقًٌ أخينا كقد أذنبنا متعٌمدين ك )االً  كىاإًلٍصرىٍاري عىلىٍيًو  ،ٍعَبىٍاؼي ًِب٣بٍىطىًأ فىًضيػٍ

( َلُممْ  َأْستَػْغِفرُ  َسْوؼَ  )قَاؿَ  -ٜٛ .رىًذيٍػلىةه( ستغفار ، كأخره إٔب كقت السحر كعدىم أبوىم ِبال َرّبِّ
َأْستَػْغِفُر(  )َسْوؼَ ، كعبارتو  ُٖالذارايت/ ﴾َيْستَػْغِفُروفَ  ُىمْ  َواِبأَلْسَحارِ ﴿وف أقرب إٔب اإلجابة ليك

 اْلَغُفورُ  ُىوَ  )ِإنَّوُ ال ٚبلو من إشارة إٔب قلب إنسا٘ب ٦بركح كنفس متأ٤بة ٘بٌرعت غصص انة 
ال  -ٔ:  رائدة .كغّب ا٤بستحق الساتر للذنوب الرحيم ِبلعباد ا٤بستحق منهم للرٞبة الرَِّحيُم(

عجب أف يرتد بصر يعقوب ٗبجرد البشرل ، فكثّبان ما شفى السركر كالفرح من األمراض ، 
ٍـو يػىٍوـه لًٍلقيٍدرىًة كىيػىٍوـه لًٍلميٍهلىًة  َخاِطِئَي( ُكنَّا )ِإاَّ  -ٕك٘بارب الطب شاىد على ذل .  لًلظ ٍآبًً ثىبلىثىةي أىاي 

بػ ري لًنػىفٍ كىيػىٍوـه لًلن دى  رىًة يػىتىدى ًسًو ، كىيػىٍوـي ـً ، كىلًٍلمىٍظليويـً أىٍيضىان أىاي ٍـه ثىبلىثىةه يػىٍوـي ا٢بٍىٍسرىًة ييٍظلىمي ًفٍيًو كىيػىٍوـي ا٢بٍىيػٍ
نٍػيىٍا أىٍك ُبٍ اآلًخرىةً  ًذًه الدُّ  .ِٕٓ/ْتفسّب النور النٍُّصرىًة ُبٍ ىى
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 َُوُ ًَوًَُُّخ خُْؼَُِْٖ ػَََِ ؤَزٌََّْوِ ًَََكَغَ،  آِٓنِنيَ خَُِّوُ َ٘دءَ بِْٕ َُِْٓٝ خيْوٌُُِخ ًَهَدٍَ ؤَزٌََّْوِ بَُِْْوِ آًٍَ ٌُُّٔقَ ػَََِ يَوٌَُِخ كَََِّٔد﴿ٓٓٔ - ٜٜ
 زَؼًِْ ِْٖٓ خُْسًًَِْ ِْٖٓ زٌُِْْ ًَـَدءَ خُِّٕفِْٖ ِْٖٓ ـَنِِؤَوَُْ بٌِْ زِِ ؤَلََْٕٖ ًَهًَْ لَوّدً ََزِِّ ـَؼََِيَد هًَْ هَسَُْ ِْٖٓ َُئَّْدُ ظَإًَُِّْ ىٍََخ ؤَزَطِ َّد ًَهَدٍَ ُٔفًَّخً

 ﴾خُْمٌَُِْْ خُْؼَُِِْْ ىٌَُ بَِّٗوُ ََّٙدءُ َُِٔد ٥َُِْقٌ ََزِِّ بَِّٕ بِوٌَْظِِ ًَزََْْٖ زَْْنِِ خ٥ََُّْْٙدُٕ ََّٗؽَ ؤَْٕ
تقبا٥بم خارج سافخرج يعقوب كآلو من أرضهم كساركا إٔب مصر ُب فرح كسركر ، ككاف يوسف ُب 

عتنقهما اضٌم إليو أبويو ك )آَوى( مصر ، فلما دخل يعقوب كأبناؤه كأىلوىم على يوسف )ع( 
فضٌمهما إٔب بيتو كعائلتو ، كأنزؿ إخوتو ُب مكاف آخر ، ماتت أـ يوسف عند كالدة بنيامْب ، 

 اّللَُّ  َشاءَ  ِإفْ  ِمْصرَ  ُخُلواادْ  )َوقَاؿَ  كعليو فا٤براد أبمو ُب اآلية إمرأة أبيو كقيل إهٌنا خالتو أخت أمو
ُ( َشاءَ  )ِإفْ من كٌل مكركه ، كإ٭ٌبا قاؿ  آِمِنَي(  تَػُقوَلنَّ  َوال﴿ عتبارتربكان ِب كثقة بعطائو كِب اّللَّ
 َعَلى أَبَػَوْيوِ  )َورََرعَ  -ٓٓٔ .ِْ-ِّسبأ/ ﴾اّللَُّ  َيَشاءَ  َأفْ  ِإالَّ  ، َغداً  َذِلكَ  رَاِع ٌ  ِإيّنِ  ِلَشْيءٍ 

كا٤براد ِبلسجود ىنا  ُسجَّدًا( َلوُ  )َوَخر واأجلسهما على سريره ا٣باص سرير ا٤بل  كا٢بكم  َعْرِش(الْ 
تعظيمان كتكرٲبان، سجد لو أبوه كأمو كإخوتو حْب دخو٥بم عليو ، ككاف السجود كا٣بضوع ٫بناء اال

ألف العبادة ال ٘بوز إاٌل   جتماعيان ال سجود عبادة ،احَبامان كعرفان اعندىم ٙبية كتكرٲبان كإعظامان ك 
هي( ،  عن اإلماـ الباقر )ع(ُب ٝبيع األدايف السماكية ،  ليويٍا عىلىٍيًو سىجىديكيٍا شيٍكرىان ً كىٍحدى : )لىم ٍا دىخى

حَباـ لؤلمر اإل٥بي اكطاعة كٙبية ليوسف )ع( كما كاف السجود من ا٤ببلئكة آلدـ )ع( إنٌو سجود 
  .ُّٓ/٦ٓبمع البياف ،الذم أراد بو تكرٙب آدـ

 ِمنْ  ُرْؤََيي ََتِْوي ُ  َىَذا َأَبتِ  َيَ  )َوقَاؿَ ( سنة ُٕ: بقي يعقوب مع يوسف )ع( ُب مصر )رائدة
ا تفسّب الرؤاي الٍب رأيتها ُب منامي كأان  أىبىتً  ايى  كعندىا إلتفت يوسف )ع( إٔب أبيو كىقىاؿى  قَػْبُ ( ىىذى

كصدقان ككانت بشارة تكشف  َحّقًا( َرّبِّ  َجَعَلَها )َقدْ  ييوحىى ٍحيه صغّب، ٩بٌا يدؿُّ أٌف رؤاي األنبياء كى 
عن حقيقة غيبية تدؿ على أف هللا ىو الذم كاف يدبر األمر كيقٌدره على أسباب الٍب كانت مع 

ْجِن( ِمنْ  َأْخَرَجِِن  ِإذْ  ّب  َأْحَسنَ  )َوَقدْ يوسف  أنعم هللا علٌي إبخراجي من السجن بعد تل   السِّ
ان( عىلىٍيوً  هللاً  حىقُّ  ًإٍزدىٍادى  ًإال   أىحىدو  عىلىى هللاً  نًٍعمىةي  تػىٍعظيمٍ  : )ٓبىٍ ٓت هنج الببلغةية، الفر  التفسّب ا٤ببْب  ًعظىمى
من البادية ُب فلسطْب ألهنم كانوا أىل رعي لئلبل كالغنم ، ذٌكرىم  اْلَبْدِو( ِمنْ  ِبُممْ  )َوَجاءَ  ُّٖص

قلهم من حياة البادية الصحراكية إٔب حياة الرخاء ا٢بضرية بنعمة هللا على آؿ يعقوب حيث ن
 أىفٍ  بػىٍعدً  ًمنٍ  ِإْخَوِت( َوبَػْيَ  بَػْيِِن  الشَّْيطَافُ  نَػزَغَ  َأفْ  بَػْعدِ  )ِمنْ كا٤بدنية كإجتمع ِشل األسرة ٗبصر 

ق ا٢بسد( ، كذكر ىذا ًإٍخوىٌب بوساكسو الٌلعينة ا٣بادعة )عن طري كىبػىٍْبى  بػىٍيًِب  أفسد الش ٍيطىافي  )نَػزََغ(
القدر من أمر إخوتو بدكف تفصيل ألف النعمة إذا جاءت بعد ببلء كشدة كانت أحسن كقعان على 

إف ريب لطيف بعباده كلهم ٰبقق تدبّبه ٥بم كينفذ إرادتو  َيَشاُء( ِلَما َلِطيفٌ  َرّبِّ  )ِإفَّ مشاعر النفس 
لكن يشعركف هبا بدقة تفكّبىم كبتشغيل هبم بلطف كرٞبة كدقة خفية ال ٰبٌسها الناس أبيديهم ك 
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 اْلَعِليمُ  ُىوَ  )ِإنَّوُ ، ُٗالشورل/ ﴾ِبِعَباِدهِ  َلِطيفٌ  اّللَُّ ﴿عقلهم كحواسهم بعيدان عن الغفلة كا١بهل كقولو 
ُب تدبّبه كتقديره كالذم يفعل كٌل شيء على  )اْلَِميُم(ٖبلقو كبوجوه ا٤بصاّب  )اْلَعِليُم( اْلَِميُم(

: )أىف  يػىٍعقيويبى قىٍاؿى لًيػيويسيفى )ع( : ايىٍ بػيِبى  حىدًٌٍثًِب كىٍيف  روي: رائدة  .اـ كا٤بصلحةأساس اإلحك
٦بمع  يبى( صىنىعى ًب ى ًإٍخوىتي ى ؟ قىٍاؿى ايىٍ أىبىٍو دىٍعًِبٍ كىالى تىٍسأىٍلًِبٍ عىٍن صىًنٍيًع ًإٍخوىٌب يبى كىسىٍل عىٍن صيٍنًع هللاً 

يدبٌر أمور من يريد تدبّبىا كٯبعل من ا٤بكركه ٧ببوِبن َيَشاُء(  ِلَما َلِطيفٌ  َرّبِّ  )ِإفَّ  -ٕ .ِٓٔ/ٓالبياف
ـُ  َوتِْلكَ ﴿، كمن ابوب مكركىان   َأفْ  َوَعسى﴿، ككقولو  َُْآؿ عمراف/ ﴾النَّاسِ  بَػْيَ  نَُداِوُْلَا اأَلَيَّ

رٌ  َوُىوَ  َشْيئاً  َتْمَرُىوا  ﴾تَػْعَلُموفَ  ال َوأَنْػُتمْ  يَػْعَلمُ  َواّللَُّ  َلُممْ  َشرٌّ  َوُىوَ  َشْيئاً  حتُِب وا َأفْ  َوَعَسى َلُممْ  َخيػْ
  ٔ-ٓاإلنشراح/﴾ُيْسراً  اْلُعْسرِ  َمعَ  ِإفَّ  ، ُيْسراً  اْلُعْسرِ  َمعَ  رَِإفَّ ﴿،  ُِٔالبقرة/
 ظٌََكَّنِِ ًَخٓوَُِشِ خًَُُّْْٗد كِِ ًَُِِِّ ؤَْٗطَ ًَخََِْٕٞ خٌَََُّٕٔخضِ كَد٤َُِ خَٕلَديِّػِ ظَإًَِِّْ ِْٖٓ ًَػََِّْٔعَنِِ خُُِْْٔيِ ِْٖٓ آظَْْعَنِِ هًَْ ََذِّ﴿ -ٔٓٔ

 ﴾زِدَُّٝدُِمِنيَ ًَؤَُْمِوْنِِ ُِِْٕٓٔدً
بعد أف ٙبٌدث يوسف )ع( عن نعم هللا عليو توجو إليو تعأب شاكران حامدان ما بسط لو من ا٤بل  

أعطيتِب العز كا١باه  قىدٍ  ا٤بضامْب قائبلن : رىبًٌ  كما خٌصو بو من النبوة كفٌضلو بصفات ٭بوذجية عالية
عىل ٍمتىًِب تفسّب الرؤاي الصحيحة  اأَلَحاِديِث( ََتِْوي ِ  ِمنْ  )َوَعلَّْمَتِِن كالسلطاف كذل  من نعم الدنيا 

اي مبدع السموات كاألرض كخالقهما كموجدٮبا  َواأَلْرِض( السََّمَواتِ  )رَاِطرَ كذل  من نعمة العلم 
نْػَيا ٓت  َوِلِّ  )َأْنتَ عدـ على غّب مثاؿ سابق ، كىو الذم خلق  كخلق كٌل الكائنات من ال  الد 

متوٕب أمورم كقاضي حوائجي ُب الدارين كأان ٙبت كاليت  التاٌمة ال أمل  لنفسي نفعان  َواآلِخَرِة(
قبضِب إلي  ا اِبلصَّالَِِي( ْقِِن َوَألِْ  ُمْسِلماً  )تَػَورَِِّن كال ضرٌان كال مواتن كال حياةن كال نشوران إاٌل ب  

مستسلمان ألمر هللا موجهان كجهي  مستقيمان على منهج هللا كاثبتان على اإلسبلـ إٔب أف  )ُمْسِلماً(
أموت ، كىذا مفهـو اإلسبلـ العاـ الذم جاءت بو ٝبيع الرسل ، كاإلسبلـ ا٣باص ا٣بالص 

إبتهل إٔب ربو أف ٰبفظ عليو إسبلمو فيحيا مسلمان كاألصيل كالكامل ىو إسبلـ دين دمحم )ص( ، ك 
شر مسلمان كٰباسب مسلمان ، كىذا يستدعي أف يكوف ُب كل  كيعمل مسلمان حٌب ٲبوت مسلمان كٰبي

ينَ  ِإفَّ ﴿كقت مسلمان  كأف يلحقو  اِبلصَّالَِِي( )َوَألِْْقِِن ،  ُٗآؿ عمراف/ ﴾اإِلْسبلـُ  اّللَِّ  ِعْندَ  الدِّ
ن آِبئو كٯبعلو من صاّب من بقي كيكوف قدكة كأسوة حسنة للصا٢بْب ُب زمانو بصاّب من مضى م

كُب كٌل زماف كمكاف ، ٓب يسأؿ ما ىو زائل كإ٭ٌبا طلب ما ىو أبقى كأغُب كأقُب طلب حسن 
 ِمنْ  َأُكوفَ  َأفْ  َوأُِمْرتُ ﴿كىكذا قاؿ نوح )ع( :  اِبلصَّالَِِي( َوَألِْْقِِن  ُمْسِلماً  )تَػَورَِِّن ا٣باٛبة 

،  ُّالنمل/ ﴾ُمْسِلِميَ  َوْأُتوين  َعَليَّ  تَػْعُلوا َأالَّ ﴿، كقا٥با سليماف )ع( :  ِٕيونس/ ﴾اْلُمْسِلِميَ 
 .ٖٕا٢بج/ ﴾قَػْب ُ  ِمنْ  اْلُمْسِلميَ  مَسَّاُكمْ  ُىوَ ﴿كقا٥با إبراىيم )ع(: 
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  ﴾ًٌََُُُّْٕٔ ًَىُْْ ؤََُْٓىُْْ ؤَـَْٔؼٌُخ بٌِْ ًَّْيَُِْْ ًُنطَ ًََٓد بَُِْْيَ ٌُٗلِْوِ خُْـَْْرِ ؤَْٗسَدءِ ِْٖٓ ٌَُِيَ﴿ - ٕٓٔ
ذل  الذم قصصناه علي  اي دمحم من قصة يوسف )ع( بدقائقها من األخبار ا٤بغٌيبة عن  ٓب تكن 
 )َوَماتعلمها كإ٭ٌبا نعلم  ٫بن هبا بوحي يوحى على أبلغ كجو ليظهر صدق  ُب دعوة اإلسبلـ 

 َأْْجَُعوا )ِإذْ كما كنت حاضران مع إخوة يوسف  َٙمُْمُروَف( َوُىمْ  َأْمَرُىمْ  ُعواَأْجَْ  ِإذْ  َلَدْيِهمْ  ُكنتَ 
حْب آتمركا على أخيهم كىم ٰبتالوف على أبيهم لّبسلو معهم حٌب يلقوا أخوىم يوسف ُب  َأْمَرُىْم(

البئر ، لتخرب عنو بدكرؾ كيكوف إخبارؾ ىذا حٌجة  كل  على من جحد برسالت  السهلة 
 .حةالسم
 ﴾زُِٔآِْنِنيَ لََُْٜطَ ًٌََُْ خُنَّدِْ ؤًَْؽَُُ ًََٓد﴿ -ٖٓٔ

ليس أكثر ا٣بلق كلو حرصت على إٲباهنم كىدايتهم كِبلغت ُب إرشادىم كنصيحتهم ٗبؤمنْب 
ٗبستقيمْب على منهج هللا ، ٗبصدقْب ل  لتصميمهم على الكفر كالضبلؿ ، كىذا تسلية للنيب 

شر على أىل ا٣بّب كيطغى سفاؤىم على العقبلء فيهم ، كإنو )ص(، كىكذا الناس يغلب أىل ال
مهما حرص النيب )ص( على ىداية الناس فإف أكثرىم يتبعوف ا٥بول كا٤بصاّب الشخصية كينعقوف 

 آليَةً  َذِلكَ  ٓت  ِإفَّ ﴿مع كل انعق ، فإف حرص الداعي ال يغِب شيئان إذا كاف ا٤بدعو ال ٯبيب كقولو 
 َمَث ٍ  ُك ِّ  ِمنْ  اْلُقْرآفِ  َىَذا ٓت  ِللنَّاسِ  َصرَّرْػَنا َوَلَقدْ ﴿، ككقولو  ٖالشعراء/ ﴾ُمْؤِمِنيَ  مْ َأْكثَػُرىُ  َكافَ  َوَما
 يَػْهِدي اّللََّ  َوَلِمنَّ  َأْحبَػْبتَ  َمنْ  تَػْهِدي ال ِإنَّكَ ﴿، كقولو  ٖٗاإلسراء/ ﴾ُكُفوراً  ِإالَّ  النَّاسِ  َأْكثَػرُ  رََأََب 
 كىخيًلقى  ،شىٍيءه  ا٥ٍبيدىل ًمنٍ  إٕبى   كىلىٍيسى  كىميبػىلًٌغنا دىاًعينا : )بيًعٍثتي  النيب )ص(عن ، ٔٓالقصص/ ﴾َيَشاءُ  َمنْ 

آؿ  (سى لى ى ًمنى اأٍلىٍمًر شىٍيءه لىيٍ كقولو )،  ْٔٓكنز العماؿ خرب  شىٍيءه( الض بلىؿً  ًمنٍ  لىوي  كىلىٍيسى  ميزىيًٌننا إبًٍليسي 
ص  كمعجزات  كرٞبت  كأنت ُب غُب عنهم على الرغم من خيليق  العظيم كإخبل ،ُِٖعمراف/

كعن إٲباهنم ال يؤمنوف، فإف اإلنساف إذا إنقاد ٥بواه كشهواتو كلذاتو كأغلق عقلو كلٌوث فطرتو فإنو 
اٍيىةي تىضيرُّهي الض بللىةي ، كالغواية على ا٥بدايةيفضل الباطل على ا٢بق ٓت هنج  ،، كال ًذٍم ال تػىنػٍفىعيوي ا٥بًٍدى

لقد اثبتت رسالة النيب دمحم )ص(  -ٔرائدة:! ًمٍّب(ىىوىلن أى ٙبت  ،عىٍقلو أىًسٍّب ٍم ًمٍن )كى  :ٕٔٔالببلغة
٠ٌبوىا ككما٥با كٝبا٥با فهي الش رًيٍػعىةي الس ٍهلىةي الس ٍمحىةي كمع ىذا بقيت الكثرة الكاثرة على جحودىا ، 

نقاد إٔب عقلو كفطرتو كعلمو كالسبب أف اإلنساف ينقاد إٔب مطالب شهواتو كلذاتو كبطنو كفرجو ال ي
، إهٌنم ٲبركف على  ُِالطور/ ﴾َرِىيٌ  َكَسبَ  مبَا اْمِرئٍ  ُك   ﴿كفكره ، كا٤برء حيث يضع نفسو كقولو 

اآلايت الكثّبة معرضْب ُب اآلفاؽ كُب أنفسهم فهذا اإلعراض ال يؤىلهم لئلٲباف ، كالذم يلوم 
ائدة التكليف كاألمر ٗبا يعلم عدـ كقوعو ؟ : فما ف سؤاؿ -ٕصفحة كجهو فبل يرل ما يواجهو؟ 

ستعداد ذل  لتظهر السعادة كالشقاكة كأىلهما كقولو ا: فائدة التكليف ٛبييز كفرز من لو اجلواب 
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: ٓبى كاف الكفرة أكثر مع أٌف هللا تعأب سؤاؿ ،  ُٕٗآؿ عمراف/ ﴾الطَّيِّبِ  ِمنْ  اْْلَِبيثَ  َٙمِيزَ  َحَّتَّ ﴿
 َأرَأَْيتَ ﴿ذا يكشف أٌف الٌناس ٨بتاركف فيتبعوف أىواءىم أكثر من عقو٥بم خلق ا٣بلق للعبادة ؟ ى

جاء الوصف  َحَرْصَت( )َوَلوْ  -ٖ .ّْالفرقاف/ ﴾وَِكيبلً  َعَلْيوِ  َتُموفُ  َأرَأَْنتَ  َىَواهُ  ِإَْلَوُ  اَّتََّذَ  َمنْ 
( حقق دكره كهادو ٕبرص النيب )ص( على إٲباف الٌناس بشوؽ ك٥بفة ألنٌو رٞبة للعا٤بْب ، فالنيب )ص

  .كلكن بقي دكر ا٤بهتدم كإستعداده الذاٌب
ٍل ًلًقل ًة أىٍىًلًو( ، على ا٤بؤمن الواعي أال يصاب ٕٔٓخطبةٓت هنج الببلغة  : )الى تىٍستػىٍوًحشيويٍا طىرًٍيقى ا٥ٍبيدى

يبقى  ِبإلحباط من الواقع ا١باىلي من حولو كعدـ إمكانية التغيّب كا٥بداية ٫بو منهج هللا ، كلكن
  .فشل التجربة ال يعِب فشل فكرة التغيّب كضركرة ىداية الٌناس

 ﴾ُٓؼ٠ٌَُُِْٕ ػَنْيَد ًَىُْْ ػََِْْيَد ًََُُُّّٕٔ ًَخََِْٕٞ خٌَََُّٕٔخضِ كِِ آَّصٍ ِْٖٓ ، ًًََإَِّّْٖ ُِِْؼَدَُِٔنيَ ًٌٌُِْ بَِّٙ ىٌَُ بِْٕ ؤَـٍُْ ِْٖٓ ػََِْْوِ ظَْٕإَُُيُْْ ًََٓد﴿٘ٓٔ - ٗٓٔ
كما تطلب منهم على نصحهم أجران حٌب يثقل عليهم ، كتصٌدىم الغرامة ا٤بالية عن قبوؿ دعوت  

، فحال  حاؿ من  ُِيس/ ﴾ُمْهَتُدوفَ  َوُىمْ  َأْجراً  َيْسأَُلُممْ  ال َمنْ  اتَِّبُعوا﴿كاإلٲباف ب  كقولو 
 أف  الٌدعوة كاإلرشاد : إٔبوريو إشارة سبق  من الرسل فهم ٓب يسألوا أقوامهم أجران على التبليغ ، 

كسائر أفعاؿ ا٣بّب ال ييطلب فيها ا٤بنفعة من الٌناس ، فإهٌنا  تعأب كما كاف  ال ٯبوز أف يشوبو 
 ِلْلَعاَلِمَي( ِذْكرٌ  ِإالَّ  ُىوَ  )ِإفْ  .شيء من أعراض الدنيا ، فكما تعٌلمت ٦باانن أيضان عٌلم الٌناس ٦باانن 

كّب للناس أٝبعْب ُب العآب ، يذكركف بو ما أكدع هللا ُب فطرهتم من العلم ما ىذا القرآف إالٌ عظة كتذ 
من بعد ما أنستهم الغفلة كاإلعراض كحٌب الٌدنيا ، إذان ىذا القرآف الكرٙب يوجو العقوؿ إٔب آايت 

حتكار فيها ألٌمة كال جنس كال قبيلة فائدة عامة مفتوحة للجميع ، اهللا كىي مبذكلة للعا٤بْب ال 
لقرآف منهج عا٤بي لئلنساف، كل إنساف على ىذه األرض ، فعلينا أف نفهمو عا٤بيان كنتعامل معو فا

 )وََكأَيِّنْ  -٘ٓٔ .على أنو دستور إنسا٘ب عا٤بي ، كنيصدًٌره للعآب أٝبع بطريقة علمية عا٤بية مؤثرة
كثّبة كالعبلمات الدقيقة الدالة ككم من اآلايت ال أم)وََكأَيِّْن(  َواأَلْرِض( السََّمَواتِ  ٓت  آيَةٍ  ِمنْ 

على كجود هللا كقدرتو كحكمتو ككحدانيتو ، الكائنة ُب األنفس كُب اآلفاؽ كُب السماكات كاألرض 
َها )َٙمُر وفَ كسائر ما فيهما من عجائب ا٣بلق  َها َوُىمْ  َعَليػْ ٲبركف عليها ُب كٌل كقت  ُمْعِرُضوَف( َعنػْ
كمىٍن جىًهلى قىل  : )ٓت غرر الممال يتفكركف كال يعتربكف ،  كُب كٌل مكاف كُب ٝبيع األحواؿ كىم

ٍسًتٍبصىٍاريهي صىغيرى عىٍقليوي ، اً ٍسًتٍبصىٍاريهي ، كىمىٍن قىل  اً هي قىل  ًفٍكريهي، كىمىٍن قىل  ًفٍكريهي قىل  اعتبار كىمىٍن قىل   (هي اعتبار 
اٍ  ٍافى تػىبىعه ًلغىٍّبًًه فىكى  .ّْإبراىيم/ ﴾َكفَّارٌ  َلظَُلوـٌ  اإِلنَسافَ  ِإفَّ ﴿فى ًمنػٍهيٍم كىمىعىهيٍم كقولو كىمىٍن صىغيرى عىٍقليوي كى

: الذين يشتغلوف بعلم ما ُب السموات كاألرض كىم غافلوف عن خالقهما ! ٲبتعوف عقو٥بم رائدة 
بلٌذة العلم كلكن ٰبرموف أركاحهم من لٌذة الذٌكر  ، إذ الفكر كحده كإف كاف مفيدان ال تكوف 
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فائدتو انفعة ُب اآلخرة إاٌل بذكر هللا ، كالذكر ال تكمل فائدتو إاٌل ِبلفكر ، فطوىب ٤بن ٝبع بْب 
)الذًٌٍكري لىذ ةي  :ٓت غرر المم،  ِٖالرعد/ ﴾اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئن   اّللَِّ  ِبذِْكرِ  َأال﴿الذكر كالفكر كالعلم 

 .اٍلميًحٌبًْبى(
 ﴾ًٌَُُُِْٕٓٙ ًَىُْْ بَِّٙ زِدَُِّوِ ؤًَْؽَُُىُْْ ُّآُِْٖ ًََٓد﴿ - ٙٓٔ
أىٍكثػىري الناس ِب حقان صافيان كحقيقة توحيدية خالصة ًإال  كأشركوا مع هللا غّبه ، فهم  يػيٍؤًمني  كىمىا

يؤمنوف ِب كمعتقد نظرم كلكن يشركوف بو كممارسةعملية كتطبيق ، فهم مشركوف ُب فهمهم 
سببان من األسباب مع قدرة هللا ، مشركوف بقوة أرضية لؤلحداث كاألشخاص كا٢بياة ، مشركوف 

غّب قوة هللا من حاكم طاغي ، مشركوف ُب رجاء يتعلق بغّب هللا من عباده ، مشركوف ُب تضحية 
يشوهبا رايء ، مشركوف ُب جهاد ليس ُب سبيل هللا مشركوف ُب عبادة ليست خالصة لوجو هللا ، 

ا٤بعاصي أك تعٌلق القلب بغّب هللا تعأب كغّب ذل  ، قد يتٌصور  مشركوف ِب شركان خفيان ِبلرايء أك
أكثر ا٤بؤمنْب أهٌنم من ا٤بؤمنْب ا٤بخلصْب كلكن غالبان ما توجد جذكر الشرؾ ا٣بفي ُب أفكارىم 
كأقوا٥بم كنفوسهم كضمائرىم، فاإلٲباف ا٣بالص ٰبتاج إٔب يقظة دائمة ككعي مستمر تنفي عن 

ككل دافع من ىول النفس كتكوف كل حركاتو خالصة  كمن هللا كإٔب القلب كل كسوسة شيطانية 
هللا عز كجل خالصة لو دكف سواه ، كال تبقى ُب ا٢بياة عبودية إاٌل  تعأب الواحد األحد الذم ال 

ـى ًبشىرىاًٍئًط اٍلعيبػيويًدي ًة أيىًٌلى لًٍلًعٍتًق( كىمىٍن  ٓت غرر الممراد ٤با يريد ،  قىص رى عىٍن أيصيويًؿ اٍلعيبػيٍوًدي ًة : )مىٍن قىٍا
وعن ،  ٓٔالزمر/ ﴾اْْلَاِسرِينَ  ِمنْ  َوَلَتُموَننَّ  َعَمُلكَ  لََيْحَبَطنَّ  َأْشرَْكتَ  لَِئنْ ﴿أيًعٍيدى ًإٔبى الٌرًًؽ ! كقولو 

ٍاًر أى  النيب )ص( ٍك قيطًٌٍعتى أىٍك صيًلٍبتى أىٍك أيٍحرًٍقتى : )ًإاي ٍؾى أىٍف تيٍشرًؾى ًِبً طىٍرفىةى عىٍْبو كىًإٍف نيًشٍرتى ًِبٍلًمٍنشى
ٍاءً  أىٍغُبى  : )يقوؿ هللا أىانىٍ  وعنو )ص(، َُٕ/ٕٕالبحار ًِبلن ٍاًر( ٍرًؾ ، عىنً  الشُّرىكى  عىًملى عىمىبلن أىٍشرىؾى  مىنٍ  الشًٌ
ينُ  ّلِلَِّ  َأال﴿كىًشرًٍيكيوي( ! ا٤بطلوب توحيد هللا الصادؽ كقولو  غىٍّبًمى تػىرىٍكتيوي  ًفٍيًو مىًعي  ﴾اْْلَاِلصُ  الدِّ
ْرؾَ  ِإفَّ ﴿، كقولو  ّالزمر/  ِبوِ  ُيْشَرؾَ  َأفْ  يَػْغِفرُ  ال اّللََّ  ِإفَّ ﴿، كقولو  ُّلقماف/ ﴾َعِظيمٌ  َلظُْلمٌ  الشِّ
  .ُُٔالنساء/ ﴾َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدوفَ  َما َويَػْغِفرُ 

ٍرؾي ًفٍيكيٍم أىٍخفىى ًمٍن دىبًٍيًب  عن النيب )ص( : من جحد ِب أكثر ٩بن  وبتعبُي آخرالن ٍمًل( : )الشًٌ
آمن بو ، كأكثر ا٤بؤمنْب ِب ىم كا١باحدكف ٗبنزلة سواء! ألهنم يعبدكف هللا كيشركوف ُب عبادهتم مع 

حق  ، فهم ال يوحدكف هللا ّالزمر/ ﴾زُْلَفى اّللَِّ  ِإىَل  لِيُػَقّرِبُواَ  ِإالَّ  نَػْعُبُدُىمْ  َما﴿هللا إ٥بان آخر كقولو 
 َكِمْثِلوِ  َلْيسَ ﴿التوحيد ألف التوحيد أف ال تتوىم كال ٘بعل  جسم كال صورة كٓب يشبو ا٣بلق 

ْرُؾ َأْعَظُم ِمَن اإِلْلَْادِ ،  ُُالشورل/ ﴾َشْيءٌ  : من عبادة متنوعة والشرؾ أشماؿ وألواف،  والشِّ
ٙبليل ا٢براـ ، كمن الرايء كعبادة األصناـ ا٢بجرية كاألصناـ البشرية من عبادة ا٥بول كٙبرٙب ا٢ببلؿ ك 

كشرؾ  ،ا٤باؿ كالنساء كا١باه كحب الظهور كعبادة الذات كحٌب الٌسمعة كعبادة الشهوات اٌرمة
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ُب اآلية : )ًشٍرؾي طىٍاعىةو  عن اإلماـ الباقر )ع(، فهذا شرؾ ٓب يصل إٔب الكفر ، النعم كعدـ شكر ا٤بنعم
ٍا الش ٍيطىٍافى فىأىٍشرىكيويٍا ًِبً كىلىٍيسى ًشٍرؾي ًعبىٍادىةو ، كىاٍلمى  عىٍاًصٍي ال ًٍبٍ يػىٍرتىًكبػيويف فىًهيى ًشٍرؾي طىٍاعىةو، أىطىٍاعيويٍا ًفيػٍهى

ُب اآلية : )ىيوى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(الط ٍاعىةى ًلغىٍّبًًه ، كىلىٍيسى إبًًٍشرىٍاًؾ ًعبىٍادىة أىٍف يػىٍعبيديكيٍا غىيػٍرى هللًا( ، 
ٍا كىلىٍوالى فيبلىفه لىضىاٍعى ًعيىٍإبٍ ، أىالى تػى الر جيًل يػى  ٍا كىكىذى رىل أىن وي قيٍوؿي لىٍوالى فيبلىفه ٥بىىلىٍكتي كىلىٍوالى فيبلىفه ألىصىٍبتي كىذى

ان ُبٍ ميٍلًكًو يػىٍرزيقيوي كييىٍدفىعي عىٍنوي ، كىًإ٭ب ىٍا قيٍل : لىٍوالى أىٍف مىن  هللاي  ( قىٍد جىعىلى ً شىرًٍيكى كنز عيلىي  ًبفيبلىفو ٥بىىلىٍكتي
ًبيػٍريهي؟ قيٍل : الل هيم   عن النيب )ص(، َٔ/ٓالدقائق  ًإ٘بٌ  : )أىالى أىديلُّ ى عىلىى مىٍا ييٍذًىبي عىٍن ى صىًغيػٍري ذىًل ى كىكى
عن اإلماـ الصادؽ ، ْٖٖٗعماؿ خربكنز الأىٍعلىمي(  الى  ٩ب ا كىأىٍستػىٍغًفريؾى  أىٍعلىمي ، كىأىانى  ًب ى  أيٍشرًؾى  أىفٍ  ًب ى  أىعيوذي 
  .ّْالفرقاف/ ﴾َىَواهُ  ِإَْلَوُ  اَّتََّذَ  َمنْ  َأرَأَْيتَ ﴿: )ييًطٍيعي الش ٍيطىٍافى ًمٍن حىٍيثي الى يػىٍعلىٍم فػىييٍشرًٍؾ( كقولو  )ع(
سم هللا كلكٌنو مع ألٌف الشرؾ كفره مبٌطن ِبإلٲباف ، كىو ِب)الشرؾ أشد  من المفر(  -ٔ: رائدة
عن اإلماـ  -ٕ .كالشيطاف، كالشرؾ طاعة ظاىرية  ال قيمة ٥با ألٌف قاعدهتا الكفر ا٤ببٌطن ا٥بول

 َما َسُيْجَزْوفَ  َأمْسَائِوِ  ٓت  يُػْلِحُدوفَ  الَِّذينَ  َوَذُروا ِِبَا رَاْدُعوهُ  اْلُْسىَن  اأَلمْسَاءُ  َوّلِلَِّ ﴿:  الصادؽ )ع(
ييٍشرًؾي  ًعٍلمو  ًبغىٍّبً  أى٠ٍبىاٍئًوً  ُب  ، فالذم يػيٍلًحدي  ًعٍلمو  جىٍهبلن ًبغىٍّبً  ، يلحدكف َُٖاألعراؼ/ ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا

 َوُىمْ  ِإالَّ  اِبّللَِّ  َأْكثَػُرُىمْ  يُػْؤِمنُ  )َوَماكىيىٍكفيري كىىيوى يىظينُّ أىن وي ٰبيًٍسني ٍبي  قىٍاؿى )ع( :  ،كىىيوى الى يػىٍعلىمٍ 
ٍا ، كقولو  ًعٍلمو  ًبغىٍّبً  أى٠ٍبىائًوً  ُب  فى يػيٍلًحديك  فهم ال ًذينى  ُمْشرُِكوَف( ٍا غىيػٍرى مىوىٍاًضًعهى  ُيْشِرؾْ  َوال﴿فػىيىضىعيوينػىهى
 (. َُُالكهف/ ﴾َأَحداً  رَبِّوِ  ِبِعَباَدةِ 
 ﴾َّْٙؼًَُُُٕ ٙ ًَىُْْ زَـْعَصً خَُّٕدػَصُ ظَإْظَِْيُْْ ؤًَْ خَُِّوِ ػٍََخذِ ِْٖٓ ؿَدَِْ٘صٌ ظَإْظَِْيُْْ ؤَْٕ ؤَكَإَِٓنٌُخ﴿ - ٚٓٔ

كارثة كعقوبة من عذاب هللا تغشاىم كتشملهم كٙبيط   َغاِشَيٌة( ََتْتِيَػُهمْ  )َأفْ أفامن ىؤالء ا٤بكذبوف 
 )َأوْ ،  ٗٗاألعراؼ/ ﴾اْْلَاِسُروفَ  اْلَقْوـُ  ِإالَّ  اّللَِّ  َمْمرَ  أيََْمنُ  َربل اّللَِّ  َمْمرَ  َأرََأِمُنوا﴿هبم ٝبيعان أك أفرادان 

ٍتًيػىهيمٍ  أىكٍ  َيْشُعُروَف( ال َوُىمْ  بَػْغَتةً  لسَّاَعةُ ا ََتْتِيَػُهمْ  فجأة من غّب )بَػْغَتًة( القيامة أبىوا٥با  )السَّاَعُة( أتى
عن إنكارم  االستفهاـمقٌدمات من حيث ال يشعركف كال يتوقعوف إبتياهنا غّب مستعدين ٥با ؟ ك 

ٍرءى  )يػيبػٍعىثي  وعنو )ص(:، ِِ/ّلبيافركح ا ًقيىامىتيوي( قىٍامىتٍ  فػىقىدٍ  مىٍاتى  )مىنٍ النيب )ص(:   مىاتى  مىا عىلىى اٍلمى
كنز العماؿ   )مىٍن مىاتى عىٍلى شىيء بػىعىثىوي هللاي عىلىيًو(وعنو )ص(:  .ِِِْٕكنز العماؿ خرب  عىلىٍيًو(
 ُِِْٕخرب

 ِْٖٓ ؤَََِْْٔنَد ، ًََٓد خًُُُِِْْٔٙنيَ ِْٖٓ ؤََٗد ًََٓد خَُِّوِ ًَُٔسْمَدَٕ ِخظَّسَؼَنِ ًََْٖٓ ؤََٗد زَِٝريَشٍ ػَََِ خَُِّوِ بََُِ ؤَيْػٌُ َٔسِِِِْ ىٍَِهِ هَُْ﴿ٜٓٔ - ٛٓٔ

 خٓوَُِشِ ًًَََُخَُ هَسِِْيِْْ ِْٖٓ خٍََُِّّٖ ػَدهِسَصُ ًَدَٕ ًَْْقَ كََْنْظًُُُخ خََِْٕٞ كِِ َِّٕريًُخ ؤَكََِْْ خُْوٍَُُ ؤَىَِْ ِْٖٓ بَُِْْيِْْ ٌُٗلِِ َِـَدًٙ بَِّٙ هَسِِْيَ

 ﴾ظَؼْوٌَُِِٕ ؤَكَٚ خظَّوٌَْخ ٍََُِِِّّٖ وٌَُْْ
ٓت إنٌو ا٤بنهج اإلسبلمي ا٢بركي الشامل القائم ا٤بؤثر الذم يربط الدين ِبلسياسة كالسياسة ِبلدين ، 

ينُ  َذِلكَ ﴿: )مىٍن حىسينىٍت ًسيىٍاسىتيوي دىٍامىٍت رايىٍسىتيوي(  غرر المم ، الدين  َْيوسف/ ﴾اْلَقيِّمُ  الدِّ
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ستقيم ذك القيمة العليا كالقيمومة ا٤بثلى على ٝبيع الكتب السماكية السابقة كٝبيع النظرايت ا٤ب
الوضعية البلحقة، دين إ٥بي عإب ا٤بضامْب ، من جعلو أمامو قاده إٔب ا١بنة كمن جعلو خلفو 

ا١بهل كالسبلمة كالكرامة كبغّبه  االستقامةكأعرض عنو قاده إٔب الٌنار ! بو ا٥بداية كالدراية ك 
تبع القرآف كالسنة الصحيحة فقد عرؼ ا٢بق ككاف على ىدلن افمن  .كالتجاىل كالضبلؿ ا٤ببْب

كبصّبةن من ربٌو كأحاديث السُّنة الشريفة تدعم القرآف كال تعارضو ، ككل حديث يركل عن النيب 
مناء عليو ، كآلو كىو يعارض القرآف الكرٙب فإضربوا بو عرض ا٢بائط ، ألهٌنم )ع( ٞبلة القرآف كاأل

كما خالف القرآف فهو زخرؼ القوؿ غركران كغّب صحيح ، كىم ٓب يقولوا شيئان ٱبالف القرآف ، كما 
: )لىٍيسى عن النيب )ص(خالف القرآف ليس من سٌنة الرسوؿ )ص( فهو من خطوات الشيطاف ، 

اٍيىًة كىاٍلًعٍلمى اٍلقيٍرآفي ًِبلتًٌبلىكىًة كىالى اٍلًعٍلمي ًِبلٌرًكىاٍيىًة ، كىلىًكن  اٍلقي  عن ، ِِْٔكنز العماؿ خربًِبلدًٌرىاٍيىًة(  ٍرآفى ًِب٥بًٍدى
ىيٍم ًمٍنوي مىٍن ٓبٍى يػىٍعمىٍل اإلماـ السن )ع(  : )كىًإف  أىحىق  الن ٍاًس ًِبٍلقيٍرآًف مىٍن عىًملى ًبًو كىًإٍف ٓبٍى ٰبىٍفىٍظوي، كىأىبٍػعىدى
ٍافى يػىٍقرىأيهي(   .ٕٗوب للديلمي صإرشادالقل ًبًو كىًإٍف كى

: قل اي دمحم لكٌل من يهٌمو األمر ، ىذه طريقي كمنهاجي كأساليب دعوٌب كاضحة املعىن العاـ
مستقيمة ال عوج فيها كال ش  كال شبهة أل٘ب على ىدل كنور من ريب ، أعرؼ طريقي جيدان 

 ِإىَل  )َأْدُعو،  ُٕاألنعاـ/ ﴾ىاْْلُدَ  ُىوَ  اّللَِّ  ُىَدى ِإفَّ ﴿كأعمل بواجيب على بصّبة كعلم كدراية كقولو 
: ا٢بجة الواضحة كاليقْب كا٤بنطق الواعي ، أدعوا إٔب  البصُية اتػَّبَػَعِِن( َوَمنْ  َأاَ  َبِصُيَةٍ  َعَلى اّللَِّ 

)ًِبإًلٍخبلىًص يىكيويفي : (ع) ماـ عليعن اإل على منهجو بصدؽ كإخبلص االستقامةعبادة هللا كطاعتو ك 
 ) ، كأدعوا إٔب هللا تعأب بعلم كبياف كبرىاف كاضح ال شبهة فيو ال على َّٗاطر صتنبيو ا٣بو ا٣بٍىبلىصي

تبعِب من ا٤بؤمنْب ٭بشي على تل  السٌنة الواضحة اكجو ا١بهل كالتقليد كاإلتباع األعمى ، أان كمن 
( )َوُسْبَحافَ ليس فيها إهباـ ُب ا٥بدؼ كالطريقة  اد سواء كأنزه هللا سبحانو عن الشركاء كاألند اّللَِّ

 َأاَ  )َوَماأشركوا ُب ذاتو أك صفاتو أك أفعالو ، فأان مؤمن موحد  أعبده كحده كال أشرؾ بو شيئان 
ال ُب العقيدة كال ُب الفكر كال ُب العمل كال ُب الٌدعاء كال شركان جليان كال شركان اْلُمْشرِِكَي(  ِمنْ 

يى ًلغىٍّبً هللًا أىٍك يىٍذبىحى لًغىٍّبً هللًا أىٍك : )الى يىكيويفي اٍلعى عن اإلماـ الصادؽ )ع(خفيان ، 
ان حىٌب  ييصىلًٌ ٍبدي ميٍشرًكى

، ىذه طريقي فمن شاء فليتابع كمن ٓب يشأ فأان سائر ُب ٔٗ/ِٕالبحاريىٍدعيوي ًلغىٍّبً هللًا عىز  كىجىل ( 
 َسِبي ِ  ِإىَل  ادْعُ ﴿ة كقولو السبلمة كالكرامة ببل أية ندامة كال مبلم االستقامةطريقي ا٤بستقيم فإٌف ُب 

، ىذا ىو اإلسبلـ ُب جوىره ُب مبناه كمعناه  ُِٓالنحل/ ﴾الََْسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  اِبلِْْمَمةِ  رَبِّكَ 
كما أرسلنا من  ِإلَْيِهْم( نُوِحي رَِجاالً  ِإالَّ  قَػْبِلكَ  ِمنْ  َأْرَسْلَنا )َوَما -ٜٓٔ .كمغزاه كدالالتو الواسعة

ـَ  أيَُْكُلوفَ ﴿إاٌل رجاالن أكفياء أنبياء ال نساءن كال مبلئكة  قبل  اي دمحم  ﴾اأَلْسَواؽِ  ٓت  َوَٙمُْشوفَ  الطََّعا
ٓب يبعث هللا نبيان من أىل  اْلُقَرى( َأْى ِ  )ِمنْ للدعوة إٔب طاعة هللا  نوحي إليهم آايتنا ، َِالفرقاف/

كأرؽُّ حاشية  حضارة كأكثر كأحلم م كأفهمألهنم أعل البادية ، كإ٭با كاف األنبياء )ع( من أىل ا٤بدف
 فيهم ا١بهل كا١بفاء كالقسوة )البدو(كذك طبيعة لينة كمتفهمة للدعوة كا٥بداية ، كأىل البادية 
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ٍا جىفىاٍ  :عن النيب )ص(كالغلظة  الَبغيب  كمن لـز السلطاف افتًب( ،غىفىلى  الص ٍيدى  ، كىإتػ بىعى  )مىٍن بىدى
قلنا ٓب يكن يعقوب )ع( كبنوه من أىل البادية كال  اْلَبْدِو( ِمنْ  ِبُممْ  َجاءَ )وَ ، كقولو ُْٗ/ّكالَبىيب
 َعاِقَبةُ  َكافَ  َكْيفَ  رَػيَػْنظُُروا اأَلْرضِ  ٓت  َيِسُيُوا )َأرَػَلمْ  .مواشيهم لرعي إليها خرجوا بل القرل أىل من

 كًعربة كتدبر تفكر نظر فينظركا األرض أ٫باء كيسافركا ُب ا٤بكذبوف ىؤالء يسر أفلم قَػْبِلِهْم( ِمنْ  الَِّذينَ 
 ًعربةن  صاركا ِب٤باضْب يعتربكف ال كالذين ؟ بذل  فيعتربكا ا٤بكذبْب كمصارع السابقْب ِبألمم حلٌ  ما

 ال الطاغْب من كالبلحقْب السابقْب ُب جارية ا١ببارين إىبلؾ كسنة ، للتوبيخ االستفهاـك  ، للباقْب
ان   ي )يػيٍهلً  ٨بتلفة أبشكاؿ كلكن تتخٌلف رٌ  اآلِخَرةِ  )َوَلَدارُ  آخىرًٍينى( كىيىٍستىٍخًلفي  ميليويكى  اتػََّقْوا( ِللَِّذينَ  َخيػْ
اري  يػٍره  اآلًخرىةً  كىلىدى  ىي الٍب الٌدنيا الدار من خّب ستقراراال دار ألهنا ا٤بتقْب للمؤمنْب الوجوه ٝبيع من خى
 هبذه فتؤمنوف تتفكركف أفبل ْعِقُلوَف(تػَ  )َأَربل ختبارا دار كإ٭با قرار دار ليست كىي اآلخرة مزرعة
تنبيو  اٍلمىعىٍاًد( ًإٍصبلىحً  عىنٍ  غىًفلى  مىنٍ  )ا٣بٍىٍاًسري : عن النيب )ص( -ٔ : رائدةا٤بضامْب؟!  عالية ا٢بقيقة

ىعىادً الز ادي ًمٍن الفىساًد إضاعًة ) ٖٔٓت هنج الببلغة كتاب، ّٗٓا٣بواطر ص
ة ا٤ب  )َعَلى -ٕ (، كىمىٍفسىدى

 كا٢بق كالعقل للعلم كدعوة ، كالعمل القوؿ ُب االستقامة إٔب الٌدعوة ىي هللا إٔب الٌدعوة (َبِصُيَةٍ 
 ، طمئنافاك  كأماف كأمن كبرىاف حجة دين ديننا ، كٝباعات أفرادان  الٌناس كلٌ  حياة ُب كا٣بّب كالعدؿ
 .الٌنفوس نشراحاك  القلوب طمئنافا مع للمجتمع العاـ األمن
 خُْوٌَِّْ ػَْٖ زَإُْٔنَد َُُّيُّ ًَٙ ََٗٙدءُ َْٖٓ كَنُفَِِّ ََُُْٗٝٗد ـَدءَىُْْ ًٍُِزٌُخ هًَْ ؤََّٗيُْْ ًَظَنٌُّخ خَُُُُُّٔ خْٔعَْْحََٓ بٌَِخ لَعََّ﴿ - ٓٔٔ
 ﴾خُُْٔفُِِْٓنيَ
أف أيقن الرسل  ُكِذبُوا( َقدْ  أَنػَُّهمْ  )َوظَن واًإذىا بدأ اليأس يراكد قلوب الرسل من إٲباف قومهم  حىٌب  

نتظار للفرج كالنصر كالظفر قومهم كذبوىم مع طوؿ فَبة التبليغ مع فنوف أساليب الدعوة كأٓب اال
،  ُِْالبقرة/ ﴾اّللَِّ  َنْصرُ  َمََّت  َمَعوُ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  الرَُّسوؿُ  يَػُقوؿَ  َحَّتَّ  َوزُْلزُِلوا﴿بعد الشدة كقولو 

نتظار كضاؽ لكرب كزايدة الشدة كبعد أف طاؿ االشتداد ااأاتىم النصر عند  َنْصُرَا( )َجاَءُىمْ 
ا٢باؿ ، جاءىم فجأة من غّب إحتساب ، كال يبقى أمل إاٌل هللا كعونو ، ُب ىذه اللحظة العصيبة 

 النَّْصرُ  َوَما﴿ٯبيء النصر حا٠بان فاصبلن كإٌف نصر هللا آتو الريب فيو كأيٌب ُب كقتو ا٤بناسب كقولو 
 ِإاَّ ﴿، كقولو  ُِاجملادلة/ ﴾َوُرُسِلي َأاَ  أَلْغِلََبَّ  اّللَُّ  َكَتبَ ﴿، كقولو  ُِٔآؿ عمراف/ ﴾اّللَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ِإالَّ 

نْػَيا اْلََياةِ  ٓت  آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُرُسَلَنا لََننُصرُ  يَ ،  ُٓغافر/ ﴾اأَلْشَهادُ  يَػُقوـُ  َويَػْوـَ  الد   َنَشاُء( َمنْ  )رَػُنجِّ
كال ييردُّ عذابنا  اْلُمْجرِِمَي( اْلَقْوـِ  َعنْ  َبَُْسَنا يُػَرد   )َوالكف الكافرين فنجينا الرسل كا٤بؤمنْب هبم د
ٓت هنج  -ٔ: رائدة .ُُالرعد/ ﴾َلوُ  َمَردَّ  َربل ُسوءاً  ِبَقْوـٍ  اّللَُّ  َأرَادَ  َوِإَذا﴿كبطشنا عن القـو اجملرمْب 

د ةي  تػىنىٍاًىي : )ًعٍندى ٖٔ٘الببلغة حمم لىقً  تىضىٍاييقً  كىًعٍندى  جىةي ،الفيرٍ  تىكيويفي  الشًٌ ٍاءي( ،  يىكيويفي  اٍلبىبلىءً  حى الر خى
تل  سنة هللا ُب دعوة األنبياء البد من ا٤بعاانة حٌب ال تبقى بقية جهد ٍب ٯبيء النصر من عند هللا 

َئسَ بعد اليأس من كٌل أسبابو الظاىرة الٍب يتعلق هبا الناس ! كقولو  كناية   وا(، َوظَن   الر ُس ُ  )اْستَػيػْ
تل  معاانة الٌنصر كي ال يكوف الٌنصر رخيصان  -ٕنتظار كطوؿ مٌدتو كٙبٌمل معاانتو. عن أٓب اال
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فتكوف الٌدعوات ىزيلة ، فلو كاف الٌنصر رخيصان لقاـ ُب كٌل يـو دعي بدعوة ال تكٌلفو شيئان ، 
 -ٖ .صيانتها من األدعياء كدعوات ا٢بق ال ٯبوز أف تكوف عبثان كال لعبان ، فإ٭ٌبا ىي مناىج ينبغي

َئسَ  ِإَذا )َحَّتَّ  إهٌنم على يقْب راسخ ٗبا كعدىم هللا بو من النصر ، كلكن ىناؾ  الر ُسُ ( اْستَػيػْ
أحواؿ ِبلغة الشٌدة أتخذ على الرسوؿ ُب تقديراتو كتقلب أكضاعو كتزلزؿ نفسو ، ٍب تبقى فَبة 

كؿ ، كعندىا هتب رايح الٌنصر كٯبيء إمداد عصيبة معينة يبتلى فيها الرسل كا٤بؤمنوف هبم ٍب تز 
السماء ىذه سٌنة هللا ُب ٝبيع األمم، يرسل إليهم الٌرسل ِبلبينات حٌب إذا عاندكا رسل رهبم 

 .شتٌد الببلء على الٌرسل كتراخى عبلمات النصر ، جاءىم نصر هللا فجأةامتٌدت مدة كيدىم ك اك 
 ًَُِّ ًَظَلََِْْٝ ًََّّْوِ زََْْٖ خٍَُُِّ ظًَِّْٝنَ ًٌََُِْٖ ُّلْعٍََُ لًَِّؽدً ًَدَٕ َٓد خَُْٕسَدذِ ًُُِِْٕ ػِسَُْشٌ هََِٝٝيِْْ كِِ ًَدَٕ َُوًَْ﴿ - ٔٔٔ
 ﴾ُّآِْنٌَُٕ ُِوٌٍَّْ ًَََلَْٔصً ًَىًًٍُ َِْ٘ءٍ

 )أُلْوِل لقد كاف ُب قصة يوسف كإخوتو كقصص الٌرسل كافٌة مع أقوامهم ٤بواعظ كًعرب كثّبة كتذكرة 
تٌقوا األكٕب العقوؿ ا٤بفكرة كا٤بميزة كا٤بتدبٌرة ٥بذه ا٤بواعظ كالٍب منها أف العاقبة للذين  ْلَباِب(األَ 

، كمن يئس من أمر  ُٖٔآؿ عمراف/ ﴾األُُمورِ  َعْزـِ  ِمنْ  َذِلكَ  رَِإفَّ  َوتَػتػَُّقوا َتْصِبُوا َوِإفْ ﴿كصربكا 
كن تكوف عاقبتو إٔب خّب ، فيكوف كعجز عن فعل شيء كإعتمد على هللا كحده كأخذ كعمل ِب٤بم

، ك )ال ًذٍم الى يػىت ًعظي  َْاألنفاؿ/ ﴾النَِّصُيُ  َونِْعمَ  اْلَمْوىَل  نِْعمَ  َمْوالُكمْ  اّللََّ  َأفَّ ﴿هللا كليو كلو بعد حْب 
ٍاًضٍْبى  ٍافى ًعبػٍرىةن لًٍلبىٍاًقٍْبى(   ،ًِبٍلمى  َحِديثاً  َكافَ  )َما (غىٍّبًهً عىظى بً كي كالس ًعٍيدي مىٍن : )ٙٛٓت هنج الببلغة خطبةكى
كل ما جاء ُب القرآف ىو حقٌّ كصدؽ ، ما كاف ىذا القرآف أخباران تركل كذِبن أك أحاديث   يُػْفتَػَرى(

 اّللَِّ  ِمنْ  َأْصَدؽُ  َوَمنْ ﴿فقد ٘بىىل ى هللاي ًلًعبىٍاًدًه ًبًكتىاًٍبًو  اٍلعىالىًمْبى  تفتعل كيتقٌولو بشر لكٌنو كبلـ رىبُّ 
كلكن كاف ىذا القرآف مصدقان ٤با سبقو من  َيَدْيِو( بَػْيَ  الَِّذي َتْصِديقَ  )َوَلِمنْ ،  ٕٖالنساء/ ﴾َحِديثاً 

تبياف كل ما ٰبتاج إليو  َشْيٍء( ُك ِّ  )َوتَػْفِصي َ الكتب السماكية ا٤بنزلة من قبل كالتوراة كاإل٪بيل 
هتم الذم عليو بناء سعادهتم ُب الٌدنيا اإلنساف من أمر هللا كهنيو كبياف دينهم القٌيم الضركرم ُب حيا

 ِلَقْوـٍ  َوَرْْحَةً  )َوُىًدىكاآلخرة ، ُب كٌل شؤكف ا٢بياة مهما تطورت ا٢بياة كتقدمت ا٢بضارات 
كىداية من الضبللة إٔب الٌسعادة كالفبلح ، كرٞبة كاقية من العذاب لقـو يصٌدقوف بو  يُػْؤِمُنوَف(

 َوَلَْ  آَمُنوا الَِّذينَ ﴿ًبظيٍلمو كحقدو كحسدو كلؤـو كقولو  ًإٲبىانػىهيمٍ  ٍلًبسيوايػى  كيعملوف أبكامره كنواىيو ، كىٓبىٍ 
  .ِٖاألنعاـ/ ﴾اأَلْمنُ  َْلُمْ  ُأْولَِئكَ  ِبظُْلمٍ  ِإٙمَانَػُهمْ  يَػْلِبُسوا
إف دائرة  -ٕالَببية ِبلقصة ُب القرآف أحد كسائل الَببية كالتعليم بل من أىم الوسائل  -ٔ: رائدة

بًٌريكيفى السوء تد بًٌري اٍلميدى كر على الطغاة ا٤بفسدين أصحاب ا٤بكر كا٣بديعة كإف طاؿ هبم الٌزماف )ييدى
 !) :  عن اإلماـ اجلواد )ع( -ٖ،  ّْفاطر/ ﴾َبَِْىِلوِ  ِإالَّ  السَّيِّئُ  اْلَمْمرُ  ٗمَِيقُ  َوال﴿كىاٍلقىضىٍاءي يىٍضحى ي

(  )الثًٌقىةي ًِبً تػىعىٍأبى ٜبىىنه ًلكيلًٌ غىٍاؿو  : )ذىٍركىةي ٓت غرر المم، ّْٔ/ٖٕالبحار، كىسيل مه ًإٔبى كيلًٌ عىٍاؿو
ٍاًت( ٍاىىدى فالقرآف ٖبصائصو ا٤بوضوعية كأساليبو  -ٗ .اٍلغىٍاايىًٍت الى يػىنىٍا٥بيىٍا ًإال  ذىكيكي التػ ٍهًذٍيًب كىاٍلميجى

 البشر طبيعة تصوير كُب وىيةالتعبّبية النموذجية الٍب جاء هبا كهبذا الكماؿ ُب تصوير حقيقة األل
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 ا٥بدل يُػْؤِمُنوَف( ِلَقْوـٍ  َوَرْْحَةً  )َوُىًدى -٘ .هللا دكف من مفَبل يكوف أف ٲبكن ال كالكوف كا٢بياة
 كإ٭ٌبا ، بو يؤمنوف للذين الكرٙب الكتاب ىذا ُب اثبتاف ذاتياف أمراف كٮبا اإلٲباف بعد يقعاف كالرٞبة
 عبلقة فهناؾ ، للرٞبة مهيئْب يكونوا حٌب ا٥بدل لتقبل ىمستعدادا ٕبسب الٌناس حظوظ ٚبتلف
 ٤بن )َوُىًدى( عليها كمقدار إقبالو اإلنساف ستعداداك  كاإلٲباف كالرٞبة ا٥بدل بْب كمتعادلة متبادلة
 للمؤمنْب عامة رٞبة يُػْؤِمُنوَف( ِلَقْوـٍ  )َوَرْْحَةً  كالصبلح ا٣بّب عمل على كيشٌجع إٔب ا٢بق كمرشد تدبره
 ُك ِّ  )َوتَػْفِصي َ  -ٙ ْٓؽ/ ﴾َوِعيدِ  َ٘مَاؼُ  َمنْ  اِبْلُقْرآفِ  َرذَكِّرْ  ِبَبَّارٍ  َعَلْيِهمْ  أَْنتَ  َوَما﴿ كقولو خاصة
 موضوع ُب كفٌصل أسهب كقد ، الٌدين أمر ُب إليو ٰبتاج شيء كلٌ  تفصيل القرآف ُب َشْيٍء(

  .اإلٯباز يكفي حيث كأكجز ،اإلسهاب
  . ُٗاإلنساف/ ﴾َسِبيبلً  رَبِّوِ  ِإىَل  اَّتََّذَ  َشاءَ  َرَمنْ  َتْذِكَرةٌ  َىِذهِ  ِإفَّ ﴿:  وٓت اْلتاـ نقوؿ
 (رسَّ ميَ الُ  رآفِ القُ )َوعُي ُّت بعوف هللا تعاىل  .ٓٔيونس/(َأِف اْلَْمُد ّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ )وآخر دعواا 

ة ، وابلمد تتم  لسورة يوسف ، بقدري ال بقدرىا ، ِبهٍد متواص  ، رلّلو المد واملنّ 
 املوارق ىػٖٚٗٔ/األوؿ ربيع/ٚٔ الّصالات وتزداد البكات وتدرع النقمات بتأريخ

الماظمية ، داعي هللا تعاىل أف -ـ مع تصحيحها عّدة مّرات وتدقيقها ٓت بغداد ٕ٘ٔٓ/ٖ/ٖ
 .يُعيننا على تمملة بقية الس ور القرآنية المرٙمة ، إّف رّّب مسيٌع ُميب الد عاء

 قلم الباحث : ممي قاسم البغداديب

 
 : من مقاصد الّسورة 

سورة مكية ، ٠بٌيت بسورة الرعد ٢بديثها عن تسبيح الرعد ٕبمده ، تناكلت عظمة القرآف الكرٙب 
كالتوحيد كخلق السموات كاألرض كتسخّب الشمس كالقمر ، كخلق الفاكهة كالنبااتت أبنواعها 

د كالعدؿ اإل٥بي كمسؤكلية الٌناس كالوفاء ِبلعهد كصلة الٌرحم كىي تسقى ٗباءو كاحد ، كذكرت ا٤بعا
: قاؿ مبلحظة .نتقاـ كا٢بث على الصرب، كا٤بكذبوف ٥بم عاقبة ا٣بسراف كا٢برمافك٘بٌنب اال

الز٨بشرم )٨بتلف ُب نزك٥با منهم من قاؿ مكية كمنهم من قاؿ مدنية ، كالراجح أهنا مكية حسب 
( آية رقمها ّْلطابع ا٤بكي( ، ا١بزء الثالث عشر ، عدد آايهتا )نظمها كمضامينها الٍب عليها ا

ان ، كىًإٍف   عن اإلماـ الصادؽ )ع(: رضلها( ُّ) : )مىٍن أىٍكثػىرى ًقرىٍاءىة سيويرىًة الر ٍعًد ٓبٍى ييًصٍبوي هللاي ًبصىٍاًعقىةو أىبىدى
ٍافى ميٍؤًمنىان شيفًٌعى ُبٍ مىٍن يػىٍعرًفيوي ًمٍن أىٍىًل بػىٍيًتوً  : راجع ُب  مبلحظة عامة. ّص٦ٔبمع البيافكىًإٍخوىاٍنًًو(  كى

كل فضل من فضائل سور القرآف كلها يعتمد على مقدار الصدؽ كاإلخبلص   .فضل سورة البقرة
 .ُب العمل من اإلنساف ، كمقدار الٌرضا من هللا سبحانو ٘باه اإلنساف ، كليس ِب٤بُب كاألما٘ب
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  ﴾ُّآِْنٌَُٕ ٙ خُنَّدِْ ؤًَْؽََُ ًٌَََُِّٖ خُْمَنُّ ََزِّيَ ِْٖٓ بَُِْْيَ ؤٍَُِّٗ ًَخٍَُُِّ ٌِعَدذِخُْ آَّدضُ ظِِْيَ خملُ﴿ - ٔ
إشارة إٔب إعجاز القرآف ، كىي من ا٤بتشاهبات كا٤ببهمات ، حيث القرآف مؤلف من جنس  )املر(

ٗبثلو أك بعضو ُب  ىذه ا٢بركؼ العربية الٍب يستخدمها البشر ، كمع ذل  ىم عاجزكف عن اإلتياف
الببلغة كالفصاحة كاتوايت ا٤بتنوعة عالية ا٤بضامْب ، داللة على أنٌو من كحي هللا كىو كتاب هللا 

كتقرأ )ألف آلـ ميم راء( ، كتقٌدـ ُب أكؿ سورة البقرة  .تعأب كىو حق كمن ا٢بق يدعو إٔب ا٢بق
ت القرآف ا٤بعجز الذم فاؽ كل كتاب ، ىذه آاي اْلِمَتاِب( آََيتُ  )تِْلكَ توضيح ا٢بركؼ ا٤بقطعة 

 )َوالَِّذينفتاح على القرآف إشارة للتعظيم ليحصل التأٌمل كاال )تِْلَك(فإٌف هللا ٘بٌلى لعباده بكتابو 
كالذم أكحي إلي  من رب  اي دمحم ُب ىذا القرآف ىو ا٢بق الذم ال  اْلَق ( رَبِّكَ  ِمنْ  ِإلَْيكَ  أُنِزؿَ 

عتصم ارآف حق كال حق كراءه ألنٌو كتاب هللا اجمليد كال ٰبتمل الش  كالَبدد فيلتبس ِبلباطل ، كالق
كٌذب بو أكثر الناس مع كضوحو كإعجازه كال   يُػْؤِمُنوَف( ال النَّاسِ  َأْكثَػرَ  )َوَلِمنَّ عمل ٗبا فيو ابو ك 

رُّهي اٍلبىٍاًطلي ، كىاٍلًذٍم الى : )مىٍن ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضي عن اإلماـ علي )ع(يؤمنوف ٕبقائقو لَبكهم تدبٌره، 
، كىاٍلًذٍم ال  ٓت هنج ، ُٗ/ِشرح النهج.( .تىضيرُّهي الض بللىةي يستقيم بو ا٥بدل يػىنػٍفىعيوي اٍليىًقٍْبي يىضيرُّهي الٌش ي

 .ْٕكتابالى يىٍسًبقيكيٍم ًِبٍلعىمىًل ًبًو غىيػٍريكيٍم( ،: )هللاي هللاي ُبٍ اٍلقيٍرآفً الببلغة
 ًَُّزُُِّ ًََُّٕٓٔ َٕـٍََ َّفُُِْ ًٌَُّ ًَخُْؤَََُ خََُّْٙٔٓ ًََٔىََُّ خُْؼَُِْٖ ػَََِ خْٔعٌٍََ ؼَُّْ ظًَََُْٗيَد ػًٍََٔ زِـَُِْْ خٌَََُّٕٔخضِ ََكَغَ خٍَُُِّ خَُِّوُ﴿ - ٕ

  ﴾ظٌُهِنٌَُٕ ََزٌُِّْْ زِِِوَدءِ َُؼٌََُِّْْ خَّٓدضِ ُّلََُِّٝ خََُْٕٓ
ال تستند على شيء حْب  تَػَرْونَػَها( َعَمدٍ  )ِبَغُْيِ الس مىوىاًت مرتفعة البناء قائمة بقدرتو  رىفىعى  ال ًذم اَّلل ي 

تشاىدكهنا، كتنظركهنا بغّب عمد كدعائم كليس ٥با أعمدة ٧بسوسة كملموسة كمرئية ، كذل  دليل 
ٓت مستدرؾ ،  ٖٖالنمل/ ﴾ءٍ َشيْ  ُك َّ  أَتْػَقنَ  الَِّذي اّللَِّ  ُصْنعَ ﴿على كجود ا٣بالق ا٤ببدع ا٢بكيم كقولو 

( ًبغىٍّبً عىمىدو  ٍاءى اَّلل ي الس مى  رىفىعى : ) هنج الببلغة  َِّالتفسّب ا٤ببْب صكىبىسىطى األىٍرضى عىلىى ا٥ٍبىوىٍاًء ًبغىٍّبً أىرٍكىٍافو
 ستعبلء يقابلوارتفاع ُب الغيب اجملهوؿ ، كإذا ٫بن أماـ ارتفاع ُب الفضاء ا٤بنظور يقابلو ا٫بن أماـ 

ستؤب فوؽ العرش علوان يليق ٔببللو من اعبل ك  اْلَعْرِش( َعَلى اْستَػَوى )ّتَّ التسخّب كحسن التدبّب 
غّب ٘بسيم ، كالعرش كناية عن ا٤بل  العظيم كالسيطرة على نظاـ ىذا الكوف يدبره بعلمو كحكمتو 

أم كذٌلل الشمس كالقمر ٤بصاّب  خََّر()َوسَ  ُمَسمًّى( أَلَج ٍ  َٖمِْري ُك ٌّ  َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  )َوَسخَّرَ 
العباد ، كسٌخرىا إبنتظاـ كما ترل األعْب كخلقها لغاية معينة كما تدرؾ العقوؿ ، فبل الشمس 
أتىب أف ٛبٌد األرض بنورىا كال القمر ٱبالف غايتو ا٤بسخر ٥با ، فحركة كٌل كائن ُب ىذا الكوف جزء 

م حوؿ األرض ُب شهر كالشمس تقطع فلكها ُب من نظاـ ٧بكم يتكامل مع غّبه ، فالقمر ٯبر 
سنة ، كالقمر كاألرض كالكواكب تدكر حوؿ الشمس ككل ُب فل  يسبحوف كيسٌبحوف كلكن ال 

 .تفقهوف تسبيحهم
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ٍعليوـً  اٍلوىٍقتً  يػىٍوـً  ًإٔبى  ُمَسمًّى( )أَلَج ٍ  كاإلحكاـ كا٥بيمنة أم ينظمو ببل كِبلتدبّب  اأَلْمَر( )يَُدبِّرُ اٍلمى
ؿ كيصٌرؼ ٕبكمتو أمور ا٣بلق كالكائنات كتدبّب أمر العآب ، ال يشغلو تدبّب شيء عن تدبّب ختبلا

آخر كال شأفه عن شأف ، نظم كٌل شيء ليصل إٔب الكماؿ ا٣باص بو ضمن مقادير خاصة كقولو 
جٌل ُب عبله ، كمنتهى ذل  يرجع إٔب عظمة هللا  ِالفرقاف/ ﴾تَػْقِديراً  رَػَقدَّرَهُ  َشْيءٍ  ُك َّ  َوَخَلقَ ﴿

القرآنية يبينها كيوضحها كيشرحها ، أك يفٌصل لكم اآلايت التكوينية كينظمها  اآلََيِت( )يُػَفصِّ ُ 
كينسقها كٲبيز بعضها عن بعض فيخرج من كل شيء ما ىو كامن مستخف ُب ِبطنو ، فينفصل 

 بِِلَقاءِ  )َلَعلَُّممْ فيها النور من الظلمة كا٢بق من الباطل كالصاّب من الطاّب لكي تتفٌكركا كتتدبٌركا 
لتصدقوا بلقاء هللا كتوقنوا ِب٤بعاد إليو ألف الذم يقدر على ذل  كلو فهو القادر  ُتوِقُنوَف( رَبُِّممْ 

بدالن من )تؤمنوف( إشارة )ُتوِقُنوَف( على إحياء اإلنساف بعد موتو ليحاسبو ربٌو على ما صنع ، قاؿ 
  .ظر كالتأٌمل كالتفٌكر يوصل إٔب اليقْبإٔب أف ىذا اإلٲباف ٯبيء عن طريق الن

: ُب ىذا داللة على كجوب النظر كالتفكر العلمي ُب أسرار النفس كعجائب الكوف رائدة
كالكائنات ا٤بؤدم إٔب معرفة هللا تعأب ، كيدؿ على بطبلف التقليد ببل كعي كبطبلف اإلتباع األعمى  

العآب فأخرج منو سا٤بان( كلوال ذل  ٓب يكن كالقوؿ ا٤بشهور : )كمن ا٣بطأ أف أجعل األمر بيد 
: ٓت غرر المم، ُْصّالبحار مىٍعرًفىةن( أىٍفضىليكيمٍ  ًإٲبىاانن  : )أىٍفضىليكيمٍ  (ص) النيبعن لتفصيل اآلايت معُب، 

 ًلمو كىميٍسًلمىةو(ميسٍ  كيلًٌ  عىلىى فىرًيضىةه  اٍلًعٍلمً  : )طىلىبي  ٓت الديثيىًقيننا(  اٍزدىٍدتي  مىا اٍلًغطىاءي  كيًشفى  )لىوٍ 
 (.  ٍكتىًسبػيوياٍ اٍلًعٍلمى ييٍكًسٍبكيمي ا٢بٍىيىٍاةى اً )ٓت غرر المم: ، ُٕٕ/ُالبحار
 كِِ بَِّٕ نَّيَدََخُ خَََُِّْْ ُّـِِْٙ خؼْنَِْْٖ ًَِْـَِْْٖ كِْيَد ـَؼَََ خُؽَََُّٔخضِ ًَُِّ ًَِْٖٓ ًَؤَْٗيَدَخً ًَََخَِِٔ كِْيَد ًَـَؼَََ خَََْٕٞ ًََّٓ خٍَُُِّ ًَىٌَُ﴿ - ٖ
  ﴾َّعَلًٌَََُُّٕ ُِوٌٍَّْ َّٓدضٍ ٌَُِيَ

بعد أف ذكر سبحانو نظاـ السماكات ذكر نظاـ األرض كالغرض كاحد كيف تستدؿ بعجائب 
ا٤بخلوقات على خالقها ، كمن خلق ىذا الكوف أبرضو ك٠بائو قادر على أف يرسل الرسل كينزؿ 

بسط هللا بقدرتو األرض اأَلْرَض(  َمدَّ  الَِّذي )َوُىوَ :  املعىنالكتب إللقاء ا٢بجة على الناس ، 
كجعلها كاسعة فسيحة ليستقر عليها اإلنساف كا٢بيواف ، كلو كانت كلها جباالن ككدايانن ٤با أمكن 
العيش عليها ، كال يتعارض لفظ بسط األرض مع تكويرىا ، ألف تكوير األرض لكل األرض بينما 

 َرَواِسَي( ِريَها )َوَجَع َ كلسعة األرض ال ٰبس اإلنساف بكركيتها  مٌد األرض بسطها ١بزء منها
 )َوأَنْػَهارًا(جباؿ اثبتات راسخات شا٨بات من أجل أف تتوازف حركة األرض كال تضطرب أبىلها 

قرف سبحانو األهنار ِب١بباؿ ألف ا٤باء يتفٌجر من ٙبتها أم بسبب ا١بباؿ تنشأ األهنار ا١بارية العذبة 
جعل هللا تعأب من كٌل  اثْػنَػْيِ( َزْوَجْيِ  ِريَها َجَع َ  الثََّمَراتِ  ُك ِّ  )َوِمنْ لى كجو األرض الصافية ع

ثنْب ذكران كأنثى  فالثمرة )أية ٜبرة( ال انوع من أنواع الثمرات صنفْب كجعل من كٌل ٜبرة زكجْب 
واء ُب ذل  عآب النبات لتقاء ، سلتقاء الذكر كاألنثى ، كعلى أية صورة من صور االتكوف إاٌل ِب

قانوف كعآب ا٢بيواف كعآب اإلنساف كغّبىا من العوآب ، حٌب اثبت العلم ا٢بديث أف ُب الطبيعة )
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، كأيضان  ْٗالذارايت/ ﴾َتذَكَُّروفَ  َلَعلَُّممْ  َزْوَجْيِ  َخَلْقَنا َشْيءٍ  ُك ِّ  َوِمنْ ﴿كقولو   الزوجية العاـ(
أم كخلق فيها من كٌل الثمرات صنفْب إثنْب كا٢بلو كا٢بامض أك  (اثْػنَػْيِ  َزْوَجْيِ  ِريَها )َجَع َ 

  .الصيفي كالشتوم أك الرطب كاليابس
، فيدخل الظبلـ ُب ياء النهار عندما ٰبْب كقت الليليغٌطي ظلمة الليل ض النػََّهاَر( اللَّْي َ  )يُػْغِشي

، فيأٌب الليل بظلمتو األشياء داخل التدرٯبي ا٤بنظم ُبالنهار بنظاـ دقيق عجيب يسٌمى بسٌنة الت
كيذىب النهار بضيائو ككأ٭با يسَبه كيذىب دكره كيغطيو ليسكن اإلنساف كا٢بيواف كيراتحوا ، ٍب 

ستمرار كٌل يـو ، فيأٌب بضياء النهار ليمحو أيٌب كقت النهار فتنقلب ا٤بعادلة ا٤بتوازنة كالكونية ِب
الرزؽ فتعتدؿ بذل  حرارة األرض ، إنٌو ظبلـ الليل كيذىب دكره كينصرؼ الناس فيو لطلب 

 ٓت  )ِإفَّ حادث عجيب هتٌوف األلفة من كقعو ُب ا٢بواس كا٤بشاعر كلكنو ُب ذاتو عجب من العجب 
إٌف ُب عجائب صنع هللا الذم أتقن كٌل شيء لدالالت ِبىرة على  يَػتَػَفمَُّروَف( ِلَقْوـٍ  آلََيتٍ  َذِلكَ 

أيضان على توحيد هللا كقدرتو كعلمو كسائر أ٠بائو كصفاتو ٤بن  قدرة هللا كرٞبتو كحكمتو كالٍب تدؿُّ 
ِبلذكر ألف عجائب الكوف الكثّبة ال تدرؾ إاٌل ِبلتفكر  )املتَػَفمَُّروَف(تفكر كتدبر كتذٌكر ، كخىص 

، كِبلتفكر حياة القلب كجبلء العقل كإنشراح النفس ، كالتفٌكر يزيل الغفلة كيفتح آفاؽ العلم 
: كما يتداخل الليل كالنهار كذل  تتداخل  رائدة .طمئنافة كٝباؿ اإلٲباف كركعة االكلٌذة ا٤بعرف

ٝبيع األشياء ا٤بادية كا٤بعنوية ، كما يتداخل البناء كالتعمّب بعضو مع بعض ككما يتداخل الظبلـ 
كالنور يتداخل األمل كالعمل كالعزٌة كالذلٌة كالصٌحة كا٤برض كالشدة كالرخاء كالقوة كالضعف 

 َمعَ  رَِإفَّ ﴿نثى، كالدنيا كاآلخرة كالركح كا١بسد كا٤بوت كا٢بياة كالعسر كاليسر كيتداخل الذكر كاأل
، ال عسر مستمر كال يسر مستمر كإ٭ٌبا يتداخل  ٔ-ٓالشرح/ ﴾ُيْسراً  اْلُعْسرِ  َمعَ  ِإفَّ  ، ُيْسراً  اْلُعْسرِ 

الظبلـ أيتي  النور ، كىذه سنة  العسر كاليسر ، كمن قلب العسر أيتي  اليسر ، كما أف من قلب 
 .كونية كسٌنة إنسانية مشَبكة ُب ٝبيع األشياء لعبلقة أحدٮبا ِبآلخرل

 ػَََِ دزَؼ١َْيَ ًَُٗل١ََُِّ ًَخلًٍِ زَِٔدءٍ ُّْٕوََ ِٜنٌَْخٍٕ ًَؿَُُْْ ِٜنٌَْخٌٕ ًََٗىٌَِْ ًَََِْعٌ ؤَػْنَدذٍ ِْٖٓ ًَـَنَّدضٌ ُٓعَفَدًََِخضٌ ه٥َِغٌ خََِْٕٞ ًَكِِ﴿ - ٗ

 ﴾َّؼْوٌَُِِٕ ُِوٌٍَّْ َّٓدضٍ ٌَُِيَ كِِ بَِّٕ خًَُُِٕ كِِ زَؼٍْٟ
النفس الٍب تتأثر ِبألنظمة األرضية الدالة على قدرة ا٤بنظم كتستقيم على منهجو ، ىي النفس الٍب 

تصاؿ ِبلكوف الذم ىي ترجع إٔب سبلمة أصلها كحيوية فطرهتا كسبلمتها من أم تلوث ، كاال
 )َوٓت نفصلت عنو لتتأملو ٍب تعرؼ قدرىا كال تتعٌد طورىا ٍب تندمج فيو مرة اثنية ! ا، قطعة منو 
بقاع ٨بتلفة متقارِبت ٨بتلفات ُب التفاضل كلُّ أرضو ٥با خصائص معينة ، أرض طيبة  اأَلْرِض(

خصبة كأخرل سبخة نكدة ، تنبت ىذه ، كأخرل ٔبنبها ال تنبت كمنها أرضه صخرية صلدة ، 
ستعداد ُب تربية نوع خاص من ادة من ىذه كتل  أنواع كألواف كدرجات متفاضبلت ك ككل كاح
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لتفت ىذه اللفتة الِت وجو القرآف إليها العقوؿ ارمم منا النبااتت لكل نوع من األرض ، 
كبساتْب كثّبة من مسلقات األعناب ا٤بتنوعة األصناؼ  َأْعَناٍب( ِمنْ  )َوَجنَّاتٌ  ؟! والقلوب

عم كا٢بجم كغّب ذل ، كتسٌمي العرب العنب الكـر لكـر ٜبرتو ككثرة ٞبلو كأصل الكـر كاأللواف كالط
الكثرة كا١بمع للخّب كبو ٠ٌبي الرجل كرٲبان من الكـر لكثرة خصاؿ ا٣بّب فيو ، كأعلم أف قلب ا٤بؤمن 

َوافٌ  َوٓمَِي ٌ  )َوَزرْعٌ  سم٤با فيو من نور اإلٲباف أكٔب هبذا اال رُ  ِصنػْ وَ  َوَغيػْ كُب ىذه القطع  اٍف(ِصنػْ
َواٍف(ا٤بتجاكرة أنواع الزركع كا٢ببوب من القمح كالشعّب كغّب ذل  كالنخيل ، منها  الفرع  )ِصنػْ

ا٣بارج من الشجرة نفسها أم ما ينبت منو من أصل )عود( كاحد غّب متنوع شجراتف فأكثر كىي 
 .النخيبلت ٯبمعها أصل كاحد األُـّ كفسيبلهتا كمنها

رُ  َوا )َغيػْ : متفرقات مستقبلت متنوعات ما ينبت منو شجرة كاحدة ببل فركع ، كخٌص هللا  ٍف(ِصنػْ
 مبَاءٍ  )ُيْسَقىسبحانو األعناب كالنخيل ِبلذكر ألهنما الثمر الغالب ُب ذاؾ العصر ُب ا١بزيرة العربية 

 َوَجَعْلَنا﴿كقولو  كىاًحدو  اءو ٗبى  أنواع األشجار تيٍسقىى اأُلُكِ ( ٓت  بَػْعضٍ  َعَلى بَػْعَضَها َونُػَفضِّ ُ  َواِحدٍ 
، كالَببة كاحدة كا٥بواء كاحد كلكن ٜبار ٨بتلفة الطعـو  َّاألنبياء/ ﴾َحيٍّ  َشْيءٍ  ُك َّ  اْلَماءِ  ِمنْ 

كاألشكاؿ كاأللواف كاألحجاـ كالركائح كالفوائد ، كهللا ٝبيل ٰببُّ ا١بماؿ كٱبلق ا١بماؿ الطٌيب 
إٌف ُب ذل  النظاـ الدقيق عبلمات ظاىرة كِبىرة ٤بن  يَػْعِقُلوَف( ِلَقْوـٍ  آلََيتٍ  َذِلكَ  ٓت  )ِإفَّ كيدعو لو 

 ﴾ُصْنَع اّللَِّ الَِّذي أَتْػَقَن ُك َّ َشْيءٍ ﴿تدبٌر كتفٌكر ، فدقة الصنع تدؿُّ على عظمة الصانع كقولو 
مثل ضربو هللا عز كجٌل لقلوب بِب آدـ أصلهم كاحد كىم ٨بتلفوف ُب  -ٔ:  رائدة .ٖٖالنمل/
ألشكاؿ كاأللواف كالذكورة كاألنوثة ككلُّ إنساف ٱبتلف عن اآلخر ُب الشكل كالٌصورة كا٤بضموف ا

،   ْالليل/ ﴾َلَشَّتَّ  َسْعَيُممْ  ِإفَّ ﴿كأيضان ٨بتلفوف ُب القدرات كالقناعات كالطبائع كُب اإلٲباف كالكفر 
 اأُلُكِ ( ٓت  بَػْعضٍ  َعَلى ابَػْعَضهَ  )َونُػَفضِّ ُ  -ٕختبلؼ أنواع الثمار الٍب تسقى ٗباء كاحد ، اك

تفضيل ُب الطعم كا٤بذاؽ كالرائحة كا٢ببلكة كا٢بموضة كنوع الفائدة بقدرة القادر ، كما يفضل هللا 
 ﴾اْلُمتَِّقيَ  َمعَ  اّللََّ  َأفَّ  َواْعَلُموا﴿،  ّْاألنفاؿ/ ﴾اْلُمتػَُّقوفَ  ِإالَّ  َأْوِلَياُؤهُ  ِإفْ ﴿ا٤بؤمن على الكافر 

 .ُْٗالبقرة/
 ؤَػْنَدهِيِْْ كِِ خَٕؿٍُْٚ ًَؤًَُُْحِيَ زَُِزِّيِْْ ًَلًَُُخ خٍََُِّّٖ ؤًَُُْحِيَ ـًًٍَِّ وَِْنٍ َُلِِ ؤَجِنَّد ظَُُخزدً ًُنَّد ؤَجٍَِخ هٌَُُْيُْْ كَؼَفَرٌ ظَؼْفَرْ ًَبِْٕ﴿ - ٘

 ﴾وَدًًَُُِٕ كِْيَد ىُْْ خُنَّدَِ ؤَْٜمَدذُ ًَؤًَُُْحِيَ
ستغراب  ُب ٧بلو ، ألٌف قو٥بم امن الذين كذبوؾ مع قوة ا٢بجة ُب رسالت  ف اي دمحم تػىٍعجىبٍ  كىًإفٍ 

عجيب فعبلن فهم يعيشوف التناقض ، فعجب تكذيبهم بيـو القيامة فهذا أعجب كأغرب قوؿ 
ًديدٍ  الكٌفار أىًئذىا ؟ كما الذم ٲبنع من البعث ؟ فإف الذم  متنا كأصبحنا تراِبن ىل سنبعث من جى

 َمرَّةٍ  َأوَّؿَ  َأنَشَأَىا الَِّذي ُٗمِْييَها ُق ْ ﴿كائنات قادر على إعادهتم بعد موهتم كقولو قدر على إنشاء ال
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الذين أنكركا يـو القيامة ىم  ِبَرِبِِّْم( َكَفُروا الَِّذينَ  )ُأْولَِئكَ ،  ٕٗيس/ ﴾َعِليمٌ  َخْلقٍ  ِبُم ِّ  َوُىوَ 
 ٓت  اأَلْغبلؿُ  )َوُأْولَِئكَ دىا ا١باحدكف ا١باحدكف لقدرة هللا ، كتبقى ا٢بقيقة ىي ا٢بقيقة كأف جح

الطوؽ تشدُّ بو اليد إٔب العنق ، كأيٍكلىًئ ى مقيدكف بسبلسل كأغبلؿ من الضبلؿ  اأَلْغبلؿُ  َأْعَناِقِهْم(
عن اإلماـ كا٥بول كا١بهل كالعناد ُب أعناقهم ، تصٌدىم عن النظر ُب ا٢بق كالبعد عن ا٥بداية 

نػٍ الصادؽ )ع(:  ئىةو()حيبُّ الدُّ ًطيػٍ كأيضان ُب يـو القيامة توضع األغبلؿ ُب  ٕ/ّٕالبحار يىٍا رىٍأسي كيلًٌ خى
كىكذا  َخاِلُدوَف( ِريَها ُىمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  )َوُأْولَِئكَ أعناقهم كما يقاد األسّب الذليل ِبألغبلؿ 

تىًهيٍ  أي ال ًذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ ٍرءي )غرر المم: ٓت ؟ ، الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى  (نىفسىوي  يىضىعي  حىٍيثي  اٍلمى
  .كالذم بدأ ا٣بلق إبتقاف فإعادتو عليو أسهل كإبتقاف أيضان 

ثبلث مرات مبالغة ُب التهديد كالوعيد كالتعبّب عن غضبو  )ُأْولَِئَك(ذكر سبحانو  -ٔ: رائدة
)ُأْولَِئَك( لثبلث كسخطو كفضحه ٥بم على رؤكس األشهاد حٌب كأف كل إشارة من تل  اإلشارات ا

طوؽ من حديد يطوقوف بو ليعرفهم ٝبيع من ُب اشر كقد ك٠بيٌوا بتل  السمات الفاضحة كمن 
ٝبع بْب اإلٲباف ِب تعأب كبْب اإلٲباف بعجزه سبحانو عن إحياء ا٤بوتى فقد ٝبع بْب النقيضْب، 

: عن اإلماـ السجاد )ع(لسنتهم، عَبفوا ِب أبا: ىم منكركف  ُب كاقعهم ك٩بارساهتم كإف  إذف
( الن ٍشأىةى  يػىرىل كىىيوى  ،األيٍخرىل الن ٍشأىةى  أىٍنكىرى  )اٍلعىجىبي كيلُّ اٍلعىجىًب ًلمىنٍ   -ٕ .ِْصٕالبحار األيكئبى

الكفر برهبم كإ٭ٌبا ىو بسبب أغبلؿ العقل كالقلب فا١بزاء ىو  َأْعَناِقِهْم( ٓت  اأَلْغبلؿُ  )َوُأْولَِئكَ 
ُب األعناؽ ، تنسيقان بْب غل العقل كغل العنق ، فقد عطٌلوا كل مقومات اإلنساف الٍب األغبلؿ 

 .من أجلها يكرمو هللا ، فتكوف اٍلعيقيويبىةي ًمٍن ًجٍنًس اٍلعىمىلٍ 
 ﴾خُْؼِوَدذِ ًًََُُِّٙ ََزَّيَ ًَبَِّٕ ظُِِْٔيِْْ ػَََِ ُِِنَّدِْ َٓـْلَُِشٍ ًٍَُُ زَّيَََ ًَبَِّٕ خَُْٔؽُٚضُ هَسِِْيِْْ ِْٖٓ وََِطْ ًَهًَْ خُْمََٕنَصِ هَسََْ زِدَُِّّْٕحَصِ ًََّْٕعَؼْفٌَُِِٗيَ﴿ - ٙ

من السوء الذم يسوء اإلنساف مثل الببلء كالعقوبة قبل  )اِبلسَّيَِّئِة(كيستعجل  ا٤بشركوف اي دمحم 
ستهزاء ، ة من ِبب اال: ما يستحسنو اإلنساف مثل الرخاء كالعافية كطلب الٌرٞب)الََْسَنِة( والسنة 

( اْلَمُثبلتُ ) اْلَمُثبلُت( قَػْبِلِهمْ  ِمنْ  َخَلتْ  )َوَقدْ كىكذا ا١باىل يعمل بنفسو كما يعمل العدٌك بعدٌكه 
ىي عقوِبت أمثا٥بم من ا٤بكٌذبْب ، كقد مضت عقوِبت ا٤باضْب أمثا٥بم من ا٤بكذبْب فما ٥بم ال 

ٓت هنج  .قْب ، كالسعيد من إتعظ بتجارب غّبهيتعظوف ؟ كمن ال يتعظ ِب٤باضْب كاف عربة للبا
األك ًلْبى(  ُب  كىافى  فىكىأى٭ب ىا اٍلًعبػٍرىةى  عىرىؼى  كىمىنٍ  ،اٍلًعبػٍرىةى  عىرىؼى  ا٢بًٍٍكمىةي  لىوي  تػىبػىيػ نىتٍ  : )مىنٍ ٖٔالببلغة حمم

اإلمهاؿ أم كإف رب  لذك صفحو ا٤براد ِب٤بغفرة ىنا  ظُْلِمِهْم( َعَلى ِللنَّاسِ  َمْغِفَرةٍ  َلُذو رَبَّكَ  )َوِإفَّ 
، ال يعٌجل ٥بم العقوبة كإف كانوا ظا٤بْب  ٖٓا٢بجر/ ﴾اجْلَِمي َ  الصَّْفحَ  رَاْصَفحْ ﴿عظيم للناس كقولو 

بل ٲبهلهم بتأخّبىا كال يهملهم، كيفتح ٥بم ِبب التوبة قبل فوات األكاف لعٌلهم يرشدكف كيهتدكف 
السياؽ  .اٍلًعقىاًب ٤بن أصٌر على ا٤بعاصي كٓب يتب من ذنوبو شىًديدي  اْلِعَقاِب( َلَشِديدُ  رَبَّكَ  )َوِإفَّ 
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القرآ٘ب يقٌدـ ىنا مغفرة هللا على عقابو ُب مقابل تعٌجل ىؤالء الغافلْب للعذاب قبل ا٥بداية ، ليبدك 
الفارؽ الضخم بْب ا٣بّب الذم يريده هللا ٥بم كالشر الذم يريدكنو ألنفسهم ، كمن كرائو يظهر 

 نَػبِّئْ ﴿نتكاس الشديد الذم يقوده إٔب درؾ الٌنار ، كقولو لبصّبة كعمى القلب كاالنطماس اا
 يُػَؤاِخذُ  َوَلوْ ﴿،  َٓ-ْٗا٢بجر/ ﴾األَلِيمُ  اْلَعَذابُ  ُىوَ  َعَذاّب  َوَأفَّ  ، الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  َأاَ  َأيّنِ  ِعَباِدي

َها تَػَرؾَ  َما ِبظُْلِمِهمْ  النَّاسَ  اّللَُّ  قرف هللا تعأب بْب سعة حلمو كشدة عقابو  .ْٓفاطر/ ﴾َدابَّةٍ  ِمنْ  َعَليػْ
 .ليبقى ا٤بؤمن بْب الرغبة كالرىبة كبْب ا٣بوؼ كالرجاء

 عىلىى ٯبيىرًٌئي ى  الى  رىجىاءن  هللاى  : )أيرٍجي  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ٗالزمر/ ﴾رَبِّوِ  َرْْحَةَ  َويَػْرُجو اآلِخَرةَ  َٗمَْذرُ ﴿
ٍوفان  هللاى  كىخىفً  مىعىاًصيًو ، ٝبعت اآلية بْب  -ٔ:  رائدة .ّْٖصَٕالبحار رىٍٞبىًتًو( ًمنٍ  يػيٍؤًيسي ى  ال خى

ا٣بوؼ كالرجاء كٮبا كصفاف ال ينفصل أحدٮبا عن اآلخر ، فمن صٌح رجاؤه لرٞبة هللا صح خوفو 
من نقمتو ، كمن صٌح خوفو من نقمتو صٌح رجاؤه لرٞبتو، أما من خاؼ عقابو كيئس من رٞبتو 

ٍاءى األىدىبى ك٘باكز )أك(  رجا ثوابو كطمع ُب رٞبتو دكف أف ٱباؼ عقابو ، فقد أىًمنى اٍلًعقىٍابى فىأىسى
 -ٕ .، كما ىو من اإلٲباف ُب شيء ُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ  رَػَقدْ  اّللَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿ا٢بدكد 

أثران قبيحان كقطع أذف أك جدع أنف أك كاحد مثلو كىي العقوبة الٍب تَبؾ ُب ا٤بعاقب  (اْلَمُثبلتُ )
 ٠بل عْب ، كىم ا٤بعاندكف أصحاب الٌنفوس ا٤بريضة الٍب تيفٌضل ا٥ببلؾ على قبوؿ ا٢بق فصاركا

ٍافى ًعبػٍرىةن لًلن ٍاسً  ،الن ٍاسً  أخسرُّ ، ك  عتبار( أم مثاالن لبلاْلَمُثبلتُ )  .مىٍن كى
 ﴾ىَديٍ هٌٍَّْ ًٌََُُِِّ ُٓنٌٍَِ ؤَْٗطَ بََِّٗٔد ََزِّوِ ِْٖٓ آَّصٌ ػََِْْوِ ؤٍَُِّٗ ٌَُْٙ ًَلًَُُخ خٍََُِّّٖ ًََّوٌٍُُ﴿ - ٚ

معجزة خارقة تدؿ على صدقو مثل  رَبِِّو( ِمنْ  )آيَةٌ ىبٌل أنزؿ على دمحم )َلْوال( كيقوؿ الكٌفار 
معجزات موسى كعيسى يقولوف تعنتان كجحودان ، يطلبوف آية كاحدة كالكوف حو٥بم كٌلو آايت ، 

و أرادكا ا٥بداية فعندىم القرآف أفضل ىداية، كالذم )يؤمن( قليل الدليل يكفيو كالذم ال يؤمن كل
َافكل الدالئل ال تكفيو حٌب يرل العذاب األليم  قَبحوا اجواب ٤با  َىاٍد( قَػْوـٍ  َوِلُم ِّ  ُمنِذرٌ  َأْنتَ  )ِإٔمَّ

ران كتنذر الطغاة كال عصاة من سوء العاقبة شأن  شأف كل أم لست أنت اي دمحم إاٌل ٧بذًٌران كمبصًٌ
 اأَلْمرِ  ِمنْ  َلكَ  لَْيسَ ﴿الرسل قبل  فليست ل  قدرة غيبية مطلقة على فعل كل ما تريده كقولو 

فاألرض ال ٚبلو من ىادو  َىاٍد( قَػْوـٍ  )َوِلُم ِّ ،أٌما ا٤بعجزات فهي أبمر هللا  ُِٖآؿ عمراف/ ﴾َشْيءٌ 
دو غّبه يهدم إبذف هللا ، أم لكٌل أٌمة قائد يدعوىم إٔب سبيل يهدم إٔب ا٢بق إٌما نيب منذر كإٌما ىا

ا٥بداية كطرؽ ا٣بّب ، ليتم إجراء السنة اإل٥بية كتشريع هللا كأحكامو كىي الٍب هتدم كٌل شيء إٔب  
ٍهتىًدم : )اٍلميٍنًذري أىانٍى كىا٥ٍبىٍاًدٍم عىًليُّ بني أىيب طىاًٍلٍب )ع(( ًب ى يػى  وقاؿ النيب )ص(كمالو ا٤بطلوب ، 
  .كىذا مصداؽ اآلية ُْصُٗتفسّب الرازم اٍلميٍهتىديكفى بػىٍعًدم(

للذين آمنوا يهديهم إٔب صراط  )و َىاد(لكل ضاؿ  )ُمنِذر(تؤكد اآلية على صفتْب  -ٔ: رائدة
، كبذل  يتحرؾ خط الدعوة إٔب هللا بْب الَبغيب  ٗيونس/ ﴾ِبِِٙمَاهِنِمْ  رَبػ ُهمْ  يَػْهِديِهمْ ﴿مستقيم 
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َبىيب كبْب ا٣بوؼ كالرجاء كبْب منذرو كىادو ليحتوم األمة كلها فبل يَبؾ موقعان ُب اإلنسانية كال
 َوَ٘مَْشْونَوُ  اّللَِّ  ِرَساالتِ  يُػبَػلُِّغوفَ  الَِّذينَ ﴿بعيدان عن نشاطها ، حٌب ٲبيؤل ا٤بواقع كلها ِب٤ببلغْب الواعْب 

( )واْلَاٍد(جاء ُب اآلية  -ٕ،  ّٗاألحزاب/ ﴾اّللََّ  ِإالَّ  َأَحداً  َ٘مَْشْوفَ  َوال على العمـو ، كُب  )الَقْوـٍ
ذل  داللة حركية عا٤بية كسٌنة إ٥بية إنسانية عاٌمة ، على أف األرض على سعتها ُب أم بلد كأية أمة 
كقـو كٝباعة البد ٥با من ىاد يهدم للحق ٗبؤىبلت خاصة ، كعن طريق الفطرة السليمة من أجل 

ستمرار ُب عباده ٝبيعهم ، كقد شاء هللا اطل ، كقد جرت سنة هللا ىذه ِبالبإحقاؽ ا٢بق كإزىاؽ 
أف ٯبعل ىؤالء ا٥بداة على عمومهم يشَبكوف ِب٥بداية عن طريق الصفات كليس ِبألشخاص 
كاأل٠باء ا٤بعينْب، كي تكوف سين ة مستمرة كال يَبؾ الناس سدل ، كىؤالء ا٥بداة إٌما أنبياء أك 

٥با  )املُنِذٌر(كىكذا مسؤكلية  .لماء أكٌفاء أمناء خلفاء الرسل ككرثة األنبياءأكصياء أك حكماء أك ع
 أُمَّةٍ  ِمنْ  َوِإفْ ﴿،  ُُٖاألعراؼ/ ﴾يَػْعِدُلوفَ  َوِبوِ  اِبْلَقِّ  يَػْهُدوفَ  أُمَّةٌ  َخَلْقَنا َوِِمَّنْ ﴿صفة العمـو كقولو 

القاعدة كالسٌنة ا٢بركية العامة ا٤بؤثرة  ، كىكذا يكشف القرآف ىذه ِْفاطر/ ﴾َنِذيرٌ  ِريَها خبل ِإالَّ 
بشفافية ُب كٌل زماف كمكاف كمع ٝبيع األجياؿ البشرية ، حٌب حصلت ُب قصر فرعوف الذم قاؿ 

، كإذا ُب ىذا القصر )ىادو كمنذر( مؤمن آؿ فرعوف يكتم إٲبانو  ِْالنازعات/ ﴾اأَلْعَلى رَب ُممْ  َأاَ ﴿
آسية بنت مزاحم من النساء ا٤بؤمنات النموذجيات كىكذا  كىو كزير فرعوف ، ككذل  زكجة فرعوف

ال ٚبلو األرض من حجة ظاىرة أك ِبطنة تعٌرؼ الناس ا٢ببلؿ كا٢براـ كشريعة هللا كتلقي ا٢بجة 
ِبيَ  ُكنَّا َوَما﴿،  ُٓٔالنساء/ ﴾الر ُس ِ  بَػْعدَ  ُحجَّةٌ  اّللَِّ  َعَلى ِللنَّاسِ  َيُموفَ  لئبلَّ ﴿على الناس   ُمَعذِّ

َعثَ  َّتَّ حَ   ﴾بَػيَِّنةٍ  َعنْ  َحيَّ  َمنْ  َوَٗمَْيا بَػيَِّنةٍ  َعنْ  َىَلكَ  َمنْ  لِيَػْهِلكَ ﴿،  ُٓاإلسراء/ ﴾َرُسوالً  نَػبػْ
َ  َحَّتَّ  َىَداُىمْ  ِإذْ  بَػْعدَ  قَػْوماً  ِلُيِض َّ  اّللَُّ  َكافَ  َوَما﴿،  ِْاألنفاؿ/ ،  ُُٓالتوبة/ ﴾يَػتػَُّقوفَ  َما َْلُمْ  يُػبَػيِّ

 ًمنٍ  أىٍعظىمي  ا٢ٍبيج ةً  سيٍلطىٍافً  : )قػيو ةي ٓت غرر الممتصاحب اإلنساف ُب كل األحواؿ ، فتكوف حجة هللا 
 اٍلقيٍدرىًة( سيٍلطىٍافً  قػيو ةً 
 خٌَُْسرِيُ ًَخَُّٙيَديَشِ خُْـَْْرِ ُْ، ػَدُِ زِِٔوًَْخٍَ ػِنًَْهُ َِْ٘ءٍ ًًََُُّ ظَّْيَخيُ ًََٓد خََْٕلَدُّ ظَـُِْٟ ًََٓد ؤُٗؽََ ًَُُّ ظَمَُِْٔ َٓد َّؼَُِْْ خَُِّوُ﴿ ٜ - ٛ

 ﴾خُُْٔعَؼَدٍِ
كانت ا١بولة القرآنية ُب آايت اآلفاؽ الكونية ، كاآلف ا١بولة ُب آايت األنفس كا٤بشاعر كاألحياء  

َ  َحَّتَّ  أَنْػُفِسِهمْ  َوٓت  اآلرَاؽِ  ٓت  آََيتَِنا َسُنرِيِهمْ ﴿كقولو  ، كقولو  ّٓفصلت/ ﴾اْلَق   أَنَّوُ  َْلُمْ  يَػتَػبَػيَّ
: إهٌنا املعىن  .ُِ-َِالذارايت/ ﴾تُػْبِصُروفَ  َأَربل أَنُفِسُممْ  َوٓت  ، ِلْلُموِقِنيَ  آََيتٌ  اأَلْرضِ  َوٓت ﴿

 ُك    حَتِْم ُ  َما يَػْعَلمُ  )اّللَُّ عبلقة السنن الكونية ِبلسنن اإلنسانية عبلقة طردية متصلة غّب منفصلة 
هبذا  أُنَثى( )ُك   ُب ىذا الكوف الواسع ا٤بَبامي األطراؼ  ُب غياِبت األرحاـ لكل أنثىأُنَثى( 

. إْب يعلم من ذكر أـ أنثى ، كاحد أك متعدد ، اتـ أـ انقص ، .الشموؿ من إنساف أك حيواف
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ـُ( َتِغيضُ  )َوَماحسن أـ قبيح  : تنقص أم كما تنقصو األرحاـ إبلقاء ا١بنْب قبل  َتِغيضُ  اأَلْرَحا
كما تزداد ِبلوضع ألكثر من تسعة أشهر  تَػْزَداُد( )َوَماألقل من تسعة أشهر ٛبامو ، أم يتم الوضع 

ـِ  ٓت  َما َويَػْعَلمُ ﴿أك تزداد من عدد الولد فقد يكوف كاحدان أـ إثنْب أك أكثر كقولو   ﴾اأَلْرَحا
ٌدد كمعيار معْب كلُّ شيء على اإلطبلؽ عند هللا لو ميزاف ٧ب  مبِْقَداٍر( ِعْنَدهُ  َشْيءٍ  )وَُك   ،  ّْلقماف/

، فبل ٱبلق ٨بلوقان  ْٗالقمر/ ﴾ِبَقَدرٍ  َخَلْقَناهُ  َشْيءٍ  ُك َّ  ِإاَّ ﴿كقدر مقٌدر ٧بدكد ال يتجاكزه كقولو 
عبثان بل لكل شيء نظامو كقدره كدكره كتدبّبه ككمالو كٝبالو كجبللو كعلى ما تقتضيو ا٢بكمة 

َنا﴿كا٤بصلحة ، كقولو   َوالشََّهاَدِة( اْلَغْيبِ  )َعاَلُِ  -ٜ .ُٗا٢بجر/ ﴾َمْوُزوفٍ  َشْيءٍ  ُك ِّ  ِمنْ  ِريَها َوأَنْػبَػتػْ
: ما كاف مشاىدان منظوران ُب عآب ا٢بضور كتدركو  والشهادة: ما غاب عن حس العباد ،  الغيب

شىٍيءه كال يغيب عنو شيء ،  عىلىٍيوً  ٱبىٍفىى العقوؿ كا٢بواس أم فعلمو تعأب شامل للخفي كا٤برئي كال
انو يعلم السر كالعبلنية على حدو سواء كيعلم ما ٓب يكن كما قد كاف كما سيكوف على فهو سبح

: )اٍلغىٍيبي  عن اإلماـ الصادؽ )ع(حدو سواء ، ألف ال غيب عند هللا تعأب كال يغيب عن علمو شيء 
ٍافى(  ،مىٍا ٓبٍى يىكينٍ  ٍادىةي مىٍا قىٍد كى ٍمتي أىف  هللاى ميط ًلعه عىلىي  : )عىلً  وعنو )ع(، َّٗ/ْتفسّب النوركىالش هى
 ) الكبّب ُب ذاتو كصفاتو كأفعالو ، كىو السيد القادر  اْلُمتَػَعاِؿ( )اْلَمِبُيُ ، ُّّ/ٕاألمثلفىًإٍستىحىٍيتي

على ٝبيع األشياء ككلُّ شيء دكنو كال شيء فوقو لكماؿ صفاتو كجبلؿ ذاتو كٝباؿ نوره ، فا 
العإب الذم ال شيء فوقو ككل شيء دكنو  )اْلُمتَػَعاِؿ(يدعو إليو ٝبيل ٰبب ا١بماؿ كٱبلق ا١بماؿ ك 

، فبل يساكيو قدر كال قدرة  ّالنحل/ ﴾ُيْشرُِكوفَ  َعمَّا تَػَعاىَل ﴿كا٤بنزٌه عٌما يقولو ا٤بشركوف كا٤بلحدكف 
 )َوَما: ىنال  عبلقة رائدة كال قادر كال مقتدر ، فكيف يساكيو قدر كىو خالق كٌل قدر ؟ 

إنٌو من بدائع التعبّب القرآ٘ب كالتصوير ا٢بركي ُب السياؽ ِبلغ  مبِْقَداٍر( ِعْنَدهُ  َشْيءٍ  )ُك   بػ  َتِغيُض(
األٮبية، صٌور القرآف علم هللا ِبلغيض كالنقصاف كالزايدة ُب ٦باؿ عآب التكوين اإلنسا٘ب ، عقب 

كبْب النقص كالزايدة )ِمْقَدار( بْب كلمة كنبلحظ التناسق الواضح  مبِْقَداٍر( ِعْنَدهُ  َشْيءٍ  )وَُك   أبف 
ـُ  َتِغيضُ  )َوَماُب  كذل  ال يكوف كل شيء ُب األرحاـ انقصان عن حدكده أك  تَػْزَداُد( َوَما اأَلْرَحا

 .زائدان عن كقتو إالٌ ٗبقدار مقٌدر كعمل مدبٌر ك٢بكمة كمصلحة معينة
 ﴾زِدُنَّيَدَِ ًََٔدَِذٌ زِدََُِِّْْ ُْٕٓعَىْقٍ ىٌَُ ًََْٖٓ زِوِ يََُـَ ًََْٖٓ خُْوٌٍََْ ؤَََُّٔ َْٖٓ ِٓنٌُْْْ ٌََٔخءٌ﴿ - ٓٔ

ُب نفسو كأخفاه كما ِبِو(  َجَهرَ  َوَمنْ  اْلَقْوؿَ  َأَسرَّ  )َمنْ يستوم ُب علمو سبحانو ِمْنُمْم(  )َسَواءٌ 
ولو أضمرتو القلوب كما نطقت بو األلسنة كأعلنو أماـ الٌناس ، كالسر كالعبلنية عنده سواء كق

: َساِرٌب  اِبلنػََّهاِر( َوَساِربٌ  اِبللَّْي ِ  ُمْسَتْخفٍ  ُىوَ  )َوَمنْ ، ِٓالنمل/ ﴾تُػْعِلُنوفَ  َوَما َُّتُْفوفَ  َما يَػْعَلمُ ﴿
ِبرز ظاىر كجارم بسرعة أم كيستوم عنده سبحانو كذل  من ىو مستَب أبعمالو ُب ظلمات 

سرعة لوضوح النهار كىو ُب غاية الظهور ختفاء ، كمن ىو ذاىب ُب طريقو بالليل كىو ُب غاية اال
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: إنو سبحانو يرل ما أخفتو ظلمة الليل كما يرل ما أظهره ضوء النهار على السواء، كُب  واملعىن، 
 اِبْلَقْوؿِ  ََتَْهرْ  َوِإفْ ﴿ىذه الصفات اإل٥بية داللة كاضحة أهٌنا ٚبتلف عن صفات ا٤بخلوقْب كقولو 

رَّ  يَػْعَلمُ  رَِإنَّوُ   .ٕطو/ ﴾ْخَفىَوأَ  السِّ
 زِوٌٍَّْ خَُِّوُ ؤَََخيَ ًَبٌَِخ زِإَٗلُِٕيِْْ َٓد ُّـًَُُِّْخ لَعََّ زِوٌٍَّْ َٓد ُّـَُُِّْ ٙ خَُِّوَ بَِّٕ خَُِّوِ ؤَُِْٓ ِْٖٓ َّمْلَظٌَُٗوُ وَِْلِوِ ًَِْٖٓ ًََّّْوِ زَِْْٖ ِْٖٓ ُٓؼَوِّسَدضٌ َُوُ﴿ - ٔٔ

 ﴾ًَخٍٍ ِْٖٓ يًُِٗوِ ِْٖٓ َُيُْْ ًََٓد َُوُ ََُٓيَّ كَٚ ٌُٔءخً
)َيَدْيِو( ك  )َلُو(: مبلئكة يعقب بعضها بعضان ُب حفظ اإلنساف ليبلن كهناران ، كضمّب  ُمَعقَِّباتٌ 

يعود إٔب اإلنساف أم ٥بذا اإلنساف مبلئكة موكلة بو يتعاقبوف ، تعقب مبلئكة الليل )َخْلِفِو( ك
ا٢بفظة ٰبفظوف على العبد عملو ،  )اْلُمَعقَِّباُت( مبلئكة النهار كمبلئكة النهار مبلئكة الليل كىم

كٰبفظونو من ا٤بهال  كمن كٌل سوء ، حٌب ينتهوا بو إٔب ا٤بقادير ا٤بقٌدرة فيحيلوف بينو كبْب ما قٌدره 
 )اْلُمَعقَِّباُت(، كأيضان َُنفطار/اال ﴾َلَاِرِظيَ  َعَلْيُممْ  َوِإفَّ ﴿هللا لو كيَبكونو للقضاء كالقدر كقولو 

. كغّبىا لتحرسو كتصونو، .ىي حواس اإلنساف كغرائزه كالسمع كالبصر كالعقل كاإلدراؾ كا٤بشاعر
فباإلدراؾ ٲبيز اإلنساف بْب النافع كالضار كٲبٌيز بْب كل شيء ، كِبلبصر يعرؼ طريق السبلمة 

ٰبرسانو ، كاحد من ملكاف ٰبفظانو ك  َخْلِفِو( َوِمنْ  َيَدْيوِ  بَػْيِ  )ِمنْ كٕبب نفسو ٰبفظها من التهلكة 
أماـ اإلنساف كمن كرائو كاحد ، كىناؾ على اليمْب مبلئكة لكتابة ا٢بسنات كعلى الشماؿ مبلئكة 

 َوَعنْ  اْلَيِميِ  َعنْ ﴿لكتابة السيئات كىم حىفىظىةي األعماؿ األمناء على الكتابة كا٢بفظ كقولو 
َماؿِ  لكربل كاف حذران من كقوعو ُب ا٤بعاصي ، كإذا علم اإلنساف ىذه ا٢بقيقة ا ُٕؽ/ ﴾َقِعيدٌ  الشِّ
( َأْمرِ  ِمنْ  )َٗمَْفُظونَوُ  أم أبمر هللا كإذنو كٝبيل رعايتو ألنٌو ال قدرة للمبلئكة كال ألحد أف ٰبفظ  اّللَِّ

: )مىٍا ًمٍن عىٍبدو ًإال  كىمىعىوي عن اإلماـ الصادؽ )ع( أحدان من أمر هللا كٗبا قضاه عليو إاٌل أبمره كإذنو 
نىوي كىبػىٍْبى أىٍمًر هللًا(مىلىكى  ل يىٍا بًيػٍ ٍاءى األىٍمري ًمٍن ًعٍنًد هللًا خى  ، ُّٓ/ٕاألمثلٍاًف ٰبىٍفىظىاٍنًًو فىًإذىاٍ جى
ُ  ال اّللََّ  )ِإفَّ  ُوا َحَّتَّ  ِبَقْوـٍ  َما يُػَغُيِّ إنٌو قانوف عاـ كسٌنة إنسانية مؤثرة أم إٌف هللا ال  َِبَنُفِسِهْم( َما يُػَغُيِّ

تو عن قـو أم قـو كال يغٌّب أحوا٥بم كأكضاعهم إاٌل إذا بٌدلوا أحوا٥بم النفسية كالٌركحية يزيل نعم
كالفكرية كالعقلية ا١بميلة أبحواؿ قبيحة كأعماؿ سيئة كأف يغّبكا الشكر إٔب الكفر ، كالطاعة إٔب 

ُلوا الَِّذينَ ﴿معصية ، فيغّب هللا النعمة إٔب نقمة كا٥بداية إٔب ضبلؿ كالسعادة إٔب شقاء كقولو   َبدَّ
، كأنٌو سبحانو ييبقي اإلنساف : ا٥ببلؾالبوار، ِٖإبراىيم/ ﴾اْلبَػَوارِ  َدارَ  قَػْوَمُهمْ  َوَأَحل وا ُكْفراً  اّللَِّ  نِْعَمةَ 

الكسوؿ ُب البؤس كا٥بواف الذم ىو يعانيو، ما داـ يرضى ُب ٝبوده كركوده ال يقاـك ِبطبلن كال 
جتماع كىي سنن عامة ٚبص رٱبية ُب االاو كىذه من السنن التٰبٌرؾ ساكنان للتخٌلص من بؤس
، إٌف هللا ال يغّب ما بقـو من نعمة كىي ال ٚبص الفرد كإ٭با األغلبيةاإلنساف بغض النظر عن دينو 

كعافية كأماف كرفاىية فيزيلها عنهم حٌب يغّبكا ما أبنفسهم إبساءة النوااي كا٤بقاصد بظلم بعضهم 
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ٍيوً  عىلىى أيىٍخيذيكياٍ  فػىلىمٍ  الظ آبى  رىأىٍكا ًإذىاٍ  الن ٍاسى  : )ًإف  (عن النيب )صبعضان،   ًبًعقىٍابو  هللاي  يػىعيم هيمٍ  أىفٍ  أىٍكشى ى  يىدى
َنةً  َواتػَُّقوا﴿، ككقولو ٖٕ/ُّا٤براغيًمٍنوي(  ، ِٓاألنفاؿ/ ﴾َخاصَّةً  ِمْنُممْ  ظََلُموا الَِّذينَ  ُتِصيََبَّ  ال ِرتػْ

 ما بنا من جهل حٌب نبِب ا٤بدارس كا١بامعات كنعد الكفاءات كأنواع كأيضان ال يغّب هللا
، رع كنقيم ا٤بصانع كننهض ِب٢بضارةختصاصات ، كهللا ال يغّب ما بنا من فقر حٌب ننشئ ا٤بزااال

د كلمتنا كننظم أمران كنتعاكف كال نتخاصم  كهللا ال يغّب ما بنا من ذؿ كىواف كعبودية حٌب نوحًٌ
،  ْالصف/ ﴾َمْرُصوصٌ  بُنَيافٌ  َكأَنػَُّهمْ ﴿كنزيل ا٢بواجز النفسية ، ك٪باىد يدان كاحدة  ك٬بلص الٌنوااي

ضد العدك ا٤بشَبؾ الظآب الطاغي اإلرىايب ا٤بستبد، كهللا ال يغّب ما بنا من ٛبزؽ كتنازع حٌب نتحرر 
أف ال يكوف من ا٤بصاّب الشخصية كنقٌدـ ا٤بصلحة العامة عليها، كمن أراد أف ينهض ببلده عليو 

 . .عميبلن للخونة كا٤بستكربين
 َولََنْجزِيَػنػَُّهمْ  طَيَِّبةً  َحَياةً  رَػَلُنْحِييَػنَّوُ  ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  أُنَثى َأوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  َصاِلاً  َعِم َ  َمنْ ﴿كىكذا كقولو 

كإذا أراد هللا تعأب  ُسوءًا( ْوـٍ ِبقَ  اّللَُّ  َأرَادَ  )َوِإَذا، ٕٗالنحل/ ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َما َبَِْحَسنِ  َأْجَرُىمْ 
 َوَمنْ ﴿ىبلؾ إنساف أك ٝباعة أك قوـو أك عذاهبم أك إزالة النعمة عنهم ٗبا يستحقوف على ٘باكزاهتم 

 َواّللَُّ ﴿فبل يقدر على ردًٌ ذل  أحد  َلُو( َمَردَّ  )َربل،  ُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ  رَػَقدْ  اّللَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ 
من  َواٍؿ( )ِمنْ ليس ٥بم من دكف هللا  َواٍؿ( ِمنْ  ُدونِوِ  ِمنْ  َْلُمْ  )َوَما، ُِيوسف/ ﴾َأْمرِهِ  ىَعلَ  َغاِلبٌ 

كإب كمعْب ككٕب يدفع عنهم العذاب كٱبلصهم من الببلء كالعقاب ، ألنو ال كٕب ٥بم يلي أمرىم من 
 َوَما﴿كقولو دكنو سبحانو ، كهللا عادؿ كحكيم اليؤٌدب كال يعذًٌب إاٌل ٕبق كسبب موجب  

يربز  -ٔ: رائدة .َّالشورل/ ﴾َكِثُيٍ  َعنْ  َويَػْعُفو أَْيِديُممْ  َكَسَبتْ  رَِبَما ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  َأَصاَبُممْ 
السياؽ القرآ٘ب حقيقة مهمة تلقي على البشر تبعة ثقيلة ، فقد قضت مشيئة هللا كجرت هبا سٌنتو ، 

 سبحانو أف تكوف حرٌية اإلنساف ضمن أف تَبتب مشيئة هللا على تصٌرؼ البشر أم يقضي هللا
حدكد مشيئة هللا كإرادتو ، كمسؤكليتو عن أفعالو ُب حدكد قدرة هللا كحكمتو  كىذا ٰبمل معُب 

 -ٕ .التكرٙب ٥بذا ا٤بخلوؽ الذم إقتضت مشيئة هللا أف يكوف ىو بعملو أداة التنفيذ ٤بشيئة هللا فيو
)اإلعتداء( عىلىى الن ٍاًس، البغي  عىمى ًٍب تػيغىّبًٌي النًٌ ال   بي نػيوي الذُّ : )يشّب إٔب ىذه اآلية  عن اإلماـ السّجاد )ع(

 .ْٕٖ/ِنور الثقلْب كىكيٍفرىٍافي النًٌعىًم كىتػىٍرؾي الشٍُّكر(
 ﴾خُؽِّوَدٍَ خَُّٕمَدذَ ًَُّنِْٙثُ ٤ًَََٔؼدً وٌَْكدً خُْسَُْمَ ٌُُُِّّْْ خٍَُُِّ ىٌَُ﴿ - ٕٔ

س ىذه الظاىرة الكونية نظاـ الربؽ ، كىو النور البلمع ا٣باطف من ىو هللا الذم يريكم أيها النا
خوفان من الصواعق  َوَطَمعاً( )َخْوراً صطداـ السحب ، ىذا بياف آلاثر قدرتو ُب الكوف اخبلؿ 

كبقدرتو الثَِّقاَؿ( السََّحابَ  )َويُػْنِشئُ ارقة ا٤بدمرة كطمعان ُب الغيث الذم بو حياة الببلد كالعباد
السحب الكثيفة الثقيلة املة ببخار ا٤باء كيرفعو من األرض إٔب طبقات ا١بو العليا، كىو يكٌوف 
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مسبب األسباب ٌٍب إٌف هللا تعأب يسند األسباب إليو مباشرة ألنٌو خالق كٌل شيء كمدبٌره كمقٌدره. 
ع ، كيكوف شران متؤل الذر ا: الربؽ يبٌشر بنزكؿ ا٤باء من السماء كيكوف خّبان إف أنبت الزرع ك رائدة

ٍاًب :ُب صبلة االعن اإلماـ علي )ع(إف ي  حسومان ك٠بومان كأضراران،  ستسقاء)الٌلهيم  أىٍسًقنىٍا ذيلىلى الس حى
ٍم رىٍٞبىًتًو، كىًخٍفنىٍا أىٍف  ٍوانٍى أىٍف يىكيويفى بيٍشرىل بػىٍْبى يىدى اًٍبًو يىكيويفى ديكيفى ًصعىٍاهًبىٍا فىًإذىٍا رىأىيٍػنىٍا اٍلبػىٍرؽى رىجى نىًذيٍػرىان ًبعىذى

 .ِِّالتفسّب ا٤ببْب ص ُبٍ آفو كىاًحدو(
 ﴾خُِْٔمَدٍِ ًًَُِّ٘ ًَىٌَُ خَُِّوِ كِِ ُّفَديٌَُُِٕ ًَىُْْ ََّٙدءُ َْٖٓ زِيَد كَُِْْٝرُ خٌََُّٝخػِنَ ًََُُُِّْٔ وِْلَعِوِ ِْٖٓ ًَخَُْٔٚجٌَِصُ زِمًَِْٔهِ خَُُّػًُْ ًََُّٕسِّكُ﴿ - ٖٔ

تنزيهان لو عن النقص كتعظيمان لقدرتو ككجوب ٞبده ، يسٌبح الٌرعد ٔبماؿ ِبَْمِدِه(  الرَّْعدُ  )َوُيَسبِّحُ 
ا٤بسموع من صنعو بلساف حالو كعلى قدره كقدرتو كبلغتو كطريقتو ا٣باصة ، كالٌرعد ىو الصوت 

ٍاًف الٍ ٓت غرر المم: صطداـ السحب ، اخبلؿ  مىقىٍاًؿ( فا سبحانو )ًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ أىٍصدىؽي ًمٍن ًلسى
يستحق الثناء كا٢بمد دائمان على حسن فعلو ، ٞبدان من ٝبيع خلقو كتنزيهان  تعأب عن مشاهبة 
ا٤بخلوقْب ، أما ُب ظواىر الكوف فكل شيء خاضع لنظاـ متقن فهو يدؿ على خالقو بوضعو ، 

 ال َوَلِمنْ  ِبَْمِدهِ  ُيَسبِّحُ  ِإالَّ  ءٍ َشيْ  ِمنْ  َوِإفْ ﴿ككٌل ٨بلوؽ يثِب كيسٌبح  بلساف حالو كقولو 
 ِخيَفِتِو( ِمنْ  )َواْلَمبلِئَمةُ ،  ُُٔالبقرة/ ﴾قَانُِتوفَ  َلوُ  ُك ٌّ ﴿كقولو  ْْاإلسراء/ ﴾َتْسِبيَحُهمْ  تَػْفَقُهوفَ 

كتسبح لو ا٤ببلئكة بطريقتها كبقدرىا كٚباؼ من عظمة هللا كجبلؿ مقامو ككماؿ صفاتو كٝباؿ ذاتو 
 َخاؼَ  َوِلَمنْ ﴿كليس خوؼ رىبة ، كللخوؼ من هللا لو إيقاعو على الٌنفس ! كقولو  ، خوؼ ىيبة

ـَ   اٍلمىٍخليوؽى  ًخٍفتى  ، ًإذىا ًإلىٍيوً  فػىرىٍرتى  ا٣بٍىاًلقى  ًخٍفتى  : )ًإذىا وٓت غرر المم،  ْٔالرٞبن/ ﴾َجنػََّتافِ  رَبِّوِ  َمَقا
 مىٍنزًلىةن  الن اسً  : )أىٍعلىى وعن النيب )ص( تقْب ،كمن صفات ا٤ب ،ًمٍنوي(، ا٣بوؼ جلباب العارفْب فػىرىٍرتى 
، كأيضان ُّّ/ٕٕالبحارهللًا(  ٨بىىافىةي  ا٢بًٍٍكمىةً  : )رىٍأسي وعنو )ص(، َُٖ/ٕٕالبحارًمٍنوي(  أىٍخوىفػيهيمٍ  اَّلل ً  ًعٍندى 

 ْرِس ُ )َويػُ  .ٚباؼ ا٤ببلئكة من تقصّبىم ُب حق هللا كتقصّبىم ُب تنفيذ األكامر ا٤بلقاة على عاتقهم
كيرسل القطع النارية ا٤بدمرة النازلة من السماء ، كا٤بذنبات نقمة  َيَشاُء( َمنْ  ِِبَا رَػُيِصيبُ  الصََّواِعقَ 

 ﴾ِلُْمِموِ  ُمَعقِّبَ  ال َٗمُْممُ  َواّللَُّ ﴿يهل  هبا من يشاء ٩ٌبن يستحق الٌنقمة كيصرفها عمن يشاء 
( ٓت  ُٖمَاِدُلوفَ  )َوُىمْ ، ُْالرعد/ كمع ىذا كٌلو كالكٌفار ٯبادلوف ُب كجود هللا كقدرتو على البعث  اّللَِّ

كىو تعأب شديد القوة كالنكاؿ  اْلِمَحاِؿ( َشِديدُ  )َوُىوَ مع ما يشاىدكنو من اآلايت كالدالالت 
 اّللََّ  ِإفَّ ﴿كاألخذ كالكيد كا٤بكر كالبطش ألعدائو أيتيهم من حيث ال ٰبتسبوف كال يتوقعوف كقولو 

ـٍ  وذُ  َعزِيزٌ   أَلِيمٌ  َأْخَذهُ  ِإفَّ ﴿ا٤بكايدة ألعدائو مع فنوف ا٤بكر  )اْلِمَحاِؿ(،  ْٕإبراىيم/ ﴾انِتَقا
 .َُِىود/ ﴾َشِديدٌ 
 ًََٓد زِسَدُِـِوِ ىٌَُ ًََٓد كَدهُ سُِْؾََُِْ خَُْٔدءِ بََُِ ًَلَّْْوِ ًَسَد٣ِِٔ بَِّٙ زَِِْٙءٍ َُيُْْ َّْٕعَفِْسٌَُٕ ٙ يًُِٗوِ ِْٖٓ ًَّْػٌَُٕ ًَخٍََُِّّٖ خُْمَنِّ يَػٌَْشُ َُوُ﴿ - ٗٔ

 ﴾٠ٍٍَٚ كِِ بَِّٙ خٌَُْدكَُِِّٖ يُػَدءُ
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، كا٢بق ال يتعٌدد كال يتحٌوؿ كال  كاحدة موحدة مٌتحدة ىي ا٢بٍىقُّ  هللا ىو ا٢بق ك تعأب دىٍعوىةه 
ِب٤بفرد كالضبلؿ )الق( اء ، كىنا ج ِّيونس/ ﴾الضَّبلؿُ  ِإالَّ  اْلَقِّ  بَػْعدَ  َماَذا﴿يتبٌدؿ كال يتجزأ ك

ِب١بمع للداللة أٌف ا٢بق ال يتعٌدد ك٦بٌرد أف تَبكو تقع ُب الضبلؿ ا٤بتنوع الذم ال حدكد لو ! كىي 
لتجاء الدعوة الٍب تستحق أف تستجاب ، إهنا دعوة هللا فهو ا٤بستحق للعبادة كالدعاء كالتضرع كاال

كأم إلو يدعوه اإلنساف من دكف  ُدونِِو( ِمنْ  َيْدُعوفَ  ينَ )َوالَّذِ عتماد عليو كالتمٌس  ٗبنهجو إليو كاال
ال يستجيبوف ٥بم الدعاء أٌما ما ينتظره اإلنساف من مساعدات من  ِبَشْيٍء( َْلُمْ  َيْسَتِجيُبوفَ  )الهللا 

ا٤بستكربين الطٌغاة ليطلبوا منهم العزٌة ، فإهٌنم ٓب يقدموا لو مساعدة لوجو هللا إاٌل ٗبقابل ، كالذم 
 تُػْؤِمُنوا َوال﴿أيخذكنو أكثر بكثّب ٩بٌا يعطونو ! كينهى القرآف عن ىذه العبلقات ا٤بشبوىة كقولو 

 اْلُمْؤِمِنيَ  ُدوفِ  ِمنْ  َأْولَِياءَ  اْلَماِررِينَ  يَػتَِّخُذوفَ  الَِّذينَ ﴿، كقولو  ّٕآؿ عمراف/ ﴾ِديَنُممْ  تَِبعَ  ِلَمنْ  ِإالَّ 
تَػُغوفَ  يعاً  ّلِلَِّ  اْلِعزَّةَ  رَِإفَّ  اْلِعزَّةَ  ِعْنَدُىمْ  أَيَػبػْ  َوال حتُِب ونَػُهمْ  ُأْوالءِ  َىاأَنْػُتمْ ﴿، كقولو  ُّٗالنساء/ ﴾ْجَِ
ُلغَ  اْلَماءِ  ِإىَل  َكفَّْيوِ  َكَباِسطِ  )ِإالَّ ،  ُُٗآؿ عمراف/ ﴾ٗمُِب وَنُممْ  إاٌل كمن  بَِباِلِغِو( ُىوَ  َوَما رَاهُ  لِيَػبػْ

ناديو ليصل ا٤باء إٔب فمو ، كا٤باء ال ٲبس كىو تشبيو حاؿ يبسط كفيو للماء من بعيد يدعوه كي
ا٤بشركْب ُب عدـ حصو٥بم عند دعاء آ٥بتهم على شيء أصبلن ، ٕباؿ عطشاف ال يدرم ما يفعل 
يريد أف يشرب ا٤باء كليس ا٤باء ببالغ فمو لكوف ا٤باء ال يشعر بكبلمو ، ٰبسب الٌدخاف سحاِبن 

 ُدَعاءُ  )َوَماليمؤلٮبا ِب٤باء كيفتح فاه ليشرب كإذ ال ماء  كالسراب ماءن فيمد كفيو مفتوحتْب
أم ُب ضياع كال يفيد ، ككلُّ شيء  )َضبلٍؿ(كما دعاؤىم آل٥بتهم إاٌل ُب  َضبلٍؿ( ٓت  ِإالَّ  اْلَماِررِينَ 

ٍرؾي  : )أىٍدٗبى  عن اإلماـ الصادؽ )ع( .ال يفيد كال ينفع فهو يضر  أىكٍ  عىلىٍيوً  حىب  فىأى  رىٍأاين  بٍػتىدىعى اً  مىنً  :الشًٌ
 .، فيكوف نٌدان  تعأب، ككأ٭ٌبا كاف مشٌرعان للٌناس مع هللا تعأبّٕٗ/ِالكاُبعىلىٍيًو(  أىبٍػغىضى 
 ﴾ًَخَٜٓدٍِ زِدُْـًًُُِّ ًَظُُِٚيُْْ ًًََُْىدً ٤ٌَْػدً ًَخََِْٕٞ خٌَََُّٕٔخضِ كِِ َْٖٓ َّْٕفًُُ ًََُِِّوِ﴿ - ٘ٔ
َّللً ً  كىاألىٍرًض كيقر  أم ٱبضع كينقاد ألمره كقضائو سبحانو كتعأب أىل الس مىوىاتً  ()َيْسُجدُ كحده  كى

بوجوده كل الكائنات لداللة ا٤بصنوع على الصانع ، فإٌف السياؽ القرآ٘ب يعرٌب عن ا٣بضوع ٤بشيئة 
طائعْب  وََكْرىاً( )َطْوعاً  هللا ِبلسجود كىو أقصى رمز العبودية  تعأب ُب العاقل كغّب العاقل !
اين ، كالكافر يسجد اختيار ككارىْب )مضطرين( ، ا٤بؤمن يسجد طوعان بكامل إرادتو سجودان تشريعيان 
 )َوِظبلُْلُمْ ضطرار كا٤بوت سجودان تكوينيان قسراين ُب حالة الفزع كشدة ا٤برض كعند ا٣بطر كاال

( الصباح كا٤بساء ،  : من الظل كىو خياؿ ا١بسم يسجد ُب ِظبلُْلُمْ  َواآلَصاِؿ( اِبْلُغُدوِّ  )اِبْلُغُدوِّ
ٝبع أصيل كىو ما بعد )َواآلَصاِؿ( الغدك ٝبع غداة كىي ما بْب صبلة الصبح إٔب الضحى ، 

: حٌب ظبلؿ األشياء تنقاد ألمره تعأب ُب أكؿ النهار كآخره ، كىو بياف  املعىن .العصر إٔب ا٤بغرب
سجد  كٚبضع بطريقة معينة ، كالكلُّ لقدرة هللا الذم داف لو كلُّ شيء حٌب ظبلؿ البشر ت
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خاضعوف مستسلموف ألمره تعأب بلساف ا٢باؿ أـ بلساف ا٤بقاؿ ، كىو كناية عن عمـو ا٣باضعْب 
ألمر هللا تعأب ، كل كائن بقدره كمقداره ككيفيتو لبياف عن عظمة مل  هللا عٌز كجٌل كأنٌو ينقاد لو  

عن اإلماـ  .متداد للظل كالتقلص فيهماكر لظهور االكٌل الكائنات ، كٚبصيص ىذين الوقتْب ِبلذ 
تػىهىى : )السُّجيويدي  الصادؽ )ع( ـى(  بىًِبٍ  ًمنٍ  اٍلًعبىٍادىةً  مينػٍ تَػَنا لَِئنْ ﴿كقولو ُْٔ/ٖٓالبحارآدى  َىِذهِ  ِمنْ  َأّْمَيػْ

 .ِِيونس/ ﴾الشَّاِكرِينَ  ِمنْ  لََنُموَننَّ 
 َّْٕعٌَُِ ىََْ هَُْ ٠َُّخً ًَٙ َٗلْؼدً َٕٗلُِٕيِْْ ٌٌََُِِّْٕٔ ٙ ؤًََُِْْدءَ يًُِٗوِ ِْٖٓ ؤَكَدظَّىٍَْظُْْ هَُْ خَُِّوُ هَُْ ًَخََِْٕٞ خٌَََُّٕٔخضِ ََذُّ َْٖٓ هَُْ﴿ - ٙٔ

 َِْ٘ءٍ ًَُِّ وَدُِنُ خَُِّوُ هَُْ ػََِْْيِْْ خُْىَِْنُ وَكَعََٙدزَ ًَىَِْوِوِ وََِوٌُخ ًََُُ٘دءَ َُِِّوِ ـَؼٌَُِخ ؤَّْ ًَخُنٌَُُّ خُظَُُِّٔدضُ ظَْٕعٌَُِ ىََْ ؤَّْ ًَخُْسَِٝريُ خَٕػََْٔ

 ﴾خُْوَيَّدَُ خٌَُْخلًُِ ًَىٌَُ
كمدبر أمرٮبا ؟ ككاضع نظامهما هللا أـ غّبه أك كجدت  كىاألىٍرًض كمالكهما قل من خالق الس مىوىاتً 

ُ( )ُق ْ صدفة ؟  مل ُب طبيعتو ا١بواب كاحدان أحدان قبل أف ٯبيبوؾ بشيء ، ألف ىذا السؤاؿ ٰب اّللَّ
 السََّمَواتِ  َخَلقَ  َمنْ  َسأَْلتَػُهمْ  َولَِئنْ ﴿، ألف لكلًٌ نظاـ منظًٌم ، تدبٌر ُب ٨بلوقات هللا ٘بد هللا كقولو 

 َوال عاً نَػفْ  ألَنُفِسِهمْ  َٙمِْلُموفَ  ال َأْولَِياءَ  ُدونِوِ  ِمنْ  َأرَاَّتََّْذُتُْ  )ُق ْ ،  ّٖالزمر/ ﴾اّللَُّ  لَيَػُقوُلنَّ  َواأَلْرضَ 
( شركاء )َأْولَِياءَ إنكارم ، قل ٥بم )إلزامان إلقامة ا٢بجة عليهم( أجعلتم   االستفهاـ َضّرًا(

كعبدٛبوىم من دكنو على أساس أهٌنم يدبٌركف األمور ، كىم ال يقدركف على نفع أنفسهم كال على 
ـْ  َواْلَبِصُيُ  ىاأَلْعمَ  َيْسَتِوي َى ْ  )ُق ْ دفع الضر عنها فكيف يستطيعونو لغّبىم ؟   َتْسَتِوي َى ْ  َأ

ىذا ٛبثيل كاسع الداللة لضبل٥بم ُب عبادة غّب هللا ، كا٤براد ِبألعمى الكافر  َوالن وُر( الظ ُلَماتُ 
الذم الٲبيز بْب ا٥بول كا٥بدل كِبلبصّب ا٤بؤمن الذم يفٌرؽ بينهما ، كِبلظلمات كناية عن الضبلؿ 

: كما ال يستوم األعمى كالبصّب ، ككما ال  املعىنية كالصبلح ، كالفساد كِبلنور كناية عن ا٥بدا
تستوم الظلمات كالنور ، كذل  ال يستوم ا٤بؤمن الذم يبصر ضياء ا٢بق كا٤بشرؾ الذم عمي عن 
رؤية ذل  الضياء، فالفارؽ بْب ا٢بق كالباطل كاضح كضوح الفارؽ بْب األعمى كالبصّب ، كالفارؽ 

ـْ كاضح ظهور الفارؽ بْب النور كالظبلـ  بْب اإلٲباف كالضبلؿ ظاىر  َخَلُقوا ُشرََكاءَ  ّلِلَِّ  َجَعُلوا )َأ
إنكارم أيضان ، كىذه حجة قاطعة أـ إٚبذ ىؤالء  االستفهاـكىذا  َعَلْيِهْم( اْْلَْلقُ  رَػَتَشابَوَ  َكَخْلِقوِ 

خلق هللا من  يدركفلتبس األمر عليهم ، فبل اا٤بشركوف آ٥بة خلقوا ٨بلوقات حية كالٍب خلقها هللا ف
ستنكار عليهم الذع فإهنم يركف كٌل شيء من خلق هللا كيركف ىذه اآل٥بة خلق آ٥بتهم ؟ كىذا ا

ا٤بزعومة ٓب ٚبلق شيئان ٍب بعد ىذا كلو يعبدكهنا من دكف هللا، كذل  سخافة كسذاجة عقوؿ ا٤بشركْب  
 اّللَُّ  )ُق ْ ، ّٕا٢بج/ ﴾َلوُ  اْجَتَمُعوا َوَلوْ  ُذاَبابً  ُلُقوا٘مَْ  َلنْ  اّللَِّ  ُدوفِ  ِمنْ  َتْدُعوفَ  الَِّذينَ  ِإفَّ ﴿كقولو 
أم هللا ا٣بالق ١بميع األشياء ال خالق غّبه كىو ا٤بنفرد  اْلَقهَّاُر( اْلَواِحدُ  َوُىوَ  َشْيءٍ  ُك ِّ  َخاِلقُ 

تو كىي ، كٝبيع األشياء ٙبت قدر  ُِيوسف/ ﴾َأْمرِهِ  َعَلى َغاِلبٌ  َواّللَُّ ﴿ِبأللوىية كالربوبية 
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 َىُؤالءِ  َرَماؿِ ﴿مستجيبة إلرادتو كطوع أمره كىكذا الذم ال ينفعو الرٞبن يضره الشيطاف كقولو 
 .ٖٕالنساء/ ﴾َحِديثاً  يَػْفَقُهوفَ  َيَماُدوفَ  ال اْلَقْوـِ 
 َٓعَدعٍ ؤًَْ لَِِْْصٍ خزْعِـَدءَ خُنَّدَِ كِِ ػََِْْوِ ٌُّهًًَُِٕ ًََِّٓٔد زِْدًََخ َِزًَخً خََُُّْْٕ كَدلْعََََٔ زِوًَََِىَد ؤًَْيَِّصٌ كََٕدَُطْ َٓدءً خََُّٕٔدءِ ِْٖٓ ؤٍَََّٗ﴿ - ٚٔ
 َُِّوُخ ١َُِّْذُ ًٍََُِيَ خََِْٕٞ كِِ كٌََُْْٔػُ خُنَّدَْ َّنلَغُ َٓد ًَؤََّٓد ـُلَدءً كٍََْْىَرُ خَُّّزًَُ كَإََّٓد ًَخُْسَد٤ََِ خُْمَنَّ خَُِّوُ ١َُِّْذُ ًٍََُِيَ ِٓؽُِْوُ َِزًٌَ

 ﴾خَْٕٓؽَدٍَ
ضرب هللا تعأب ُب ىذه اآلية مثالْب : مثاالن للحق ُب ثباتو كفوائده كمثاالن للباطل ُب زكالو 

: أنزؿ املعىن  .كمفاسده كىي عملية تشبيو األمور العقلية كالعلمية ِبألدلٌة ا٢بسية ا٤بنظورة الواضحة
ٗبقدار سعتها ، فالكبّب  )ِبَقَدرَِىا(ار كالسواقي هللا تعأب من السماء ماءن فجرت مياه األكدية كاألهن

 .ٞبل سيل ا٤باء رغوة عالية فوقو رَابِياً( زََبداً  السَّْي ُ  )رَاْحَتَم َ ٗبقدار كربه كالصغّب ٗبقدار صغره 
ضربو هللا للحق كالباطل كاإلٲباف كالكفر ، فمثل ا٢بق ُب ثباتو كفوائده كالباطل  عتباركىذا مثل لبل
كمفاسده ، مثل ا٤باء الذم أنزلو هللا من السماء إٔب اإلرض ، فحمل سيل ا٤باء رغوة عالية ُب زكالو 

فوقو ، فا٢بق ىو ا٤باء النافع الباقي الذم ٲبكث ُب األرض كالزبد الذم ىو الغثاء كالرغوة الفارغة 
 يُوِقُدوفَ  ِِمَّا)وَ الذم ال نفع فيها ىو الباطل ، كىذا أحد مثلي ا٢بق كالباطل ، كا٤بثل اآلخر قولو 

كمن الذم يوقد عليو النار من ا٤بعادف كالذىب  ِمثْػُلُو( زََبدٌ  َمَتاعٍ  َأوْ  ِحْلَيةٍ  اْبِتَغاءَ  النَّارِ  ٓت  َعَلْيوِ 
كالفضة كالنحاس ٩با يذاب ُب النار ليصاغ منها ا٢بلي كأنواع الزينة فهناؾ رغوة تطفو فوؽ ا٤بعادف 

 )َكَذِلكَ نتفاع منو زكؿ كما يزكؿ الزبد الذم ٰبملو سيل ا٤باء لعدـ االا٤بذابة ، كىذا الزبد )الرغوة( ي
كذل  يضرب هللا ا٤بثل للحق كا٤بثل للباطل ، فمثل ا٢بق ُب ثباتو   َواْلَباِطَ ( اْلَقَّ  اّللَُّ  َيْضِربُ 

ة فمن كالقرآف ُب نزكلو كمثل ا٤باء الذم يستقر ُب األرض فينتفع منو الناس ، كشٌبو القلوب ِبألكدي
تدبٌر ُب القرآف كتفٌكر ُب معانيو أخذ حظان عظيمان منو كالوادم الكبّب الذم أيخذ ا٤باء الكثّب 
ا٤بفيد ، كمثل الباطل ُب زكالو كمثل الزبد كالغثاء )الرغوة( الذم يقذؼ بو ا٤باء يتبلشى كيزكؿ 

صىرىعىوي(  ا٢بٍىق   صىارىعى  نٍ : )مى  عن اإلماـ علي )ع(كمعُب ىذا أٌف الباطل ال يثبت أماـ قدرة ا٢بق ، 
ٓت ،  ُٖاألنبياء/ ﴾زَاِىقٌ  ُىوَ  رَِإَذا رَػَيْدَمُغوُ  اْلَباِط ِ  َعَلى اِبْلَقِّ  نَػْقِذؼُ  َب ْ ﴿، كقولو َِْ/ٕٕالبحار

ٍغليويبي ًِب٢بٍىقًٌ غىاًٍلبه ، اٍلغىاًٍلبي ًِبلش رًٌ مىٍغليويبه !( ًإف   غرر المم ٍولى  لًٍلبىٍاًطلً  : )اٍلمى  لًٍلحىقًٌ  كىًإف   كىميٍهلىةه  ةه جى
نزكل افالباطل يطفو كيعلو كلكٌنو زبد ال ٛباس  فيو ، كا٢بق يظل ىادائن ساكنان قد  .ميٍستىًقل ةه  دىٍكلىةه 

كلكٌنو ىو الباقي ُب األرض كا٤باء اي كا٤بعدف ا٤بفيد ، ككذل  يقرر مصائر الدعوات كمصائر 
 .عتقادات كمصائر األعماؿ كاألقواؿاال

فأما الرغوة الذم ال خّب فيها ٩با يطفو على كجو ا٤باء كا٤بعادف فإنو  ُجَفاًء( رَػَيْذَىبُ  الزََّبدُ  )رََأمَّا
يرمي بو السيل بعيدان كيتفرؽ كىذا تشبيو كساكس الشيطاف كىول اإلنساف ِبلزبد الفارغ يعلو ا٤باء 
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كأما ما ينفع الناس من ا٤باء الصاُب  اأَلْرِض( ٓت  رَػَيْمُمثُ  النَّاسَ  يَنَفعُ  َما )َوَأمَّاكال ينفع الَببة 
 .اأَلْمثَاَؿ( اّللَُّ  َيْضِربُ  )َكَذِلكَ كا٤بعدف ا٣بالص فيبقى كيثبت ُب األرض 

( كتضرب األمثاؿ إليضاح الشبهات عتبار: )ألىٍىًل االٓت غرر المم : تصٌور  رائدة .تيٍضرىبي األىٍمثىٍاؿي
يػٍري : ٓت غرر الممينفع الناس على الدكاـ اآلية ا٤بسلم ا٢بقيقي أنو الذم  (  نػىفىعى  مىنٍ  الٌناسً  )خى ٓت الن اسى

ٰبيًٍسنيوي( كإف كل من نفع كعمل من أجل هنضة حضارية  مىا ًاٍمرًئو  كيلًٌ  )ًقيمىةي  :ٔٛهنج الببلغة حمم
داؼ كيعمل من أجل حرية اإلنساف كحفظ كرامتو كأمنو كإطمئنانو ، فإنو يلتقي بعملو ىذا مع أى

)ًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ أىٍصدىؽي ًمٍن : ٓت غرر المم ،اإلسبلـ ، كإف ٓب يكن مسلمان بقولو كلكنو مسلم بفعلو
ٍاًف اٍلمىقىٍاًؿ( ألنو كا٤باء كا٤بعدف الذم ضرهبما هللا مثبلن للحق كقولو   ّلِلَِّ  َوْجَهوُ  َأْسَلمَ  َمنْ  بَػَلى﴿ًلسى

، كإٌف كل من عمل  ُُِالبقرة/ ﴾َٗمَْزنُوفَ  ُىمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  َوال رَبِّوِ  ِعْندَ  َأْجُرهُ  رَػَلوُ  ُُمِْسنٌ  َوُىوَ 
يىًدًه كىًلسىانًًو،  ًمنٍ  الن اسي  سىًلمى  مىنٍ  لشقاء اإلنساف فما ىو من اإلسبلـ ُب شيء ألف اٍلميٍسًلمي 

ـى  ستسلم ٤بنهج ربو ، فهو ليس ٗبسلم كىًإفٍ اك   تػىنػٍهىوي  ٓبىٍ  : )مىنٍ  عن النيب )ص(ى ! كىصىل ى كىحىج  كىزىك   صىٍا
ا( ًإالٌ  هللاً  ًمنٍ  يػىٍزدىدٍ  ٓبىٍ  كىاٍلميٍنكىرً  اٍلفىٍحشىاءً  عىنٍ  صىبلتيوي   ُٖٗ/ِٖالبحار بػيٍعدن
 َُيُْْ ؤًَُُْحِيَ زِوِ ٙكْعًًََْخ َٓؼَوُ ًَِٓؽَِْوُ ـَِْٔؼدً خََِْٕٞ كِِ َٓد َُيُْْ ؤََّٕ ٌَُْ َُوُ َّْٕعَفِْسٌُخ َُْْ ًَخٍََُِّّٖ خُْمُْٕنََ َُُِزِّيِْْ خْٔعَفَدزٌُخ ٍََُِِِّّٖ﴿ - ٛٔ

 ﴾خُِْٔيَديُ ًَزِحَْٓ ـَيَنَُّْ ًََٓإًَْخىُْْ خُْمَِٕدذِ ٌُٔءُ
كعملوا ٤بنفعة  االستقامةستجابوا لدعوة هللا كخضعوا ٤بنهجو ِبإلٲباف كالعلم ك اللمؤمنْب الذين 

ة ا٢بسُب ك٥بم ا١بزاء األحسن ُب الدنيا كالتوفيق ٣بّب البشرية كالسعي ٫بو حياة أفضل ، ٥بم ا٤بثوب
 َلُو( َيْسَتِجيُبوا َلَْ  )َوالَِّذينَ ،  ٖاإلنشقاؽ/ ﴾َيِسُياً  ِحَساابً  ُٗمَاَسبُ ﴿الدنيا ، كُب االخرة النعيم ا٤بقيم ك

 َوَمنْ ﴿كالذين ٓب ٯبيبوا رهبم كخرجوا عن طاعتو كتعدكا حدكده فهم كالزبد الذم يطفو فوؽ ا٤باء 
،  َُٓالكهف/ ﴾َوْزاً  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  َْلُمْ  نُِقيمُ  َربل﴿،  ُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ  رَػَقدْ  اّللَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ 

)ىيوى أىٍف ال يػىٍقبىلى ًمنػٍهيٍم حىسىنىةن كىال يػىٍغًفرى ٥بىيٍم سىيًٌئىةن( فإهٌنم يبلقوف من ا٥بوؿ   : عن اإلماـ الصادؽ )ع(
يعاً( اأَلْرضِ  ٓت  َما َْلُمْ  َأفَّ  )َلوْ رب كالفزع األك لو كاف ٥بم ٝبيع ما ُب الدنيا من األمواؿ كأنواع  ْجَِ

 َمَعُو( )َوِمثْػَلوُ الٌنعم الٍب تلتذ هبا النفس كىو غاية ما ٲبكن إلنساف أف أيملو كيتمٌناه ، ٍب أضف إليو 
ليتخلصوا من عذاب هللا األليم الذم  لبذلوا كٌل ذل  فداءن ألنفسهم ِبِو( )الرْػَتَدْواكضعفو معو 
ٰباسبوف بذنوهبم كلها ال ييغفر ٥بم منها شيء ، يعِب  الَِْساِب( ُسوءُ  َْلُمْ  )ُأْولَِئكَ سيحل هبم 
، ِبلعدؿ القاطع كِب٢بق الساطع ببل رٞبة كدكف عفو  ٖالطبلؽ/ ﴾َشِديداً  ِحَساابً ﴿ٰبسابوف 
ا٤بكاف الذم أيككف إليو يـو القيامة انر جهنم كبئس ىذا  اْلِمَهاُد( َوبِْئسَ  َجَهنَّمُ  )َوَمْأَواُىمْ كمسا٧بة 

ٍرءي  ٍاًسبػيوياٍ  عن النيب )ص(نىفسىوي ،  يىضىعي  حىٍيثي  ا٤بستقر كا٤بسكن الذم ٲبهدكه ألنفسهم ، كاٍلمى  : )حى
بػيوياٍ  أىفٍ  قػىٍبلى  أىنٍػفيسىکيمٍ  اٍ  ٙبيىٍاسى ( االى  لًٍلعىٍرضً  زيكياٍ كى٘بىىه   ،تػيويزىنػيوياٍ  أىفٍ  قىبلى  كىزًنػيويىى ، كىكذا ّٕصَٕالبحارٍکربى

تىهً  أي  ،يٍ ال ًذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ  .الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى
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 ﴾خَُْٕسَدذِ ؤًٌُُُْخ َّعًٍَََُُّ بََِّٗٔد ؤَػََْٔ ىٌَُ ًََْٖٔ خُْمَنُّ ََزِّيَ ِْٖٓ بَُِْْيَ ؤٍَُِّٗ ؤَََّٗٔد َّؼَُِْْ ؤَكََْٖٔ﴿ - ٜٔ
لئلنكار ، ىل يستوم من آمن كصٌدؽ ٗبا أنزؿ علي  اي دمحم من كتاب هللا كعقلوه  ستفهاـاال

َاكحاكلوا تطبيقو ، كمن بقي يتخبط ُب ظلمات ا١بهل كالتائو ا٢بّباف ؟   األَْلَباِب( ُأْوُلوا يَػَتذَكَّرُ  )ِإٔمَّ
السليمة ا٤بفكرة كالقلوب الواعية  ذكك العقوؿ األَْلَباِب( )ُأْوُلواإ٭ٌبا يتعظ آبايت هللا كيعترب هبا 

: ىو عمى القلب ، كالضاؿ عن دين هللا أعمى  َأْعَمى( ُىوَ  رائدة: )َكَمنْ كالبصائر ا٤بدركة. 
 ٓت  الَِِّت  اْلُقُلوبُ  تَػْعَمى َوَلِمنْ  األَْبَصارُ  تَػْعَمى ال رَِإنػََّها﴿القلب، كأشدُّ العمى عمى القلب 

 )َكَمنْ أفمن يعلم أف ىذا القرآف على ا٢بق كمن ال يعلم( كإ٭ٌبا يقوؿ ، ٓب يقل ) ْٔا٢بج/ ﴾الص ُدورِ 
؟ كىذه إشارة لطيفة إٔب أنٌو من غّب ا٤بمكن أف ال يعلم أحده هبذا ا٢بق كىو القرآف إالٌ َأْعَمى(  ُىوَ 

 أف يكوف أعمى القلب ، كٙبثُّ اآلية على طلب العلم ك٧باربة ا١بهل ، ألنٌو عٌد الفرد الفاقد لعلـو
األىٍلبىاًب ، إهٌنم ىم ٞبلة القرآف  القرآف كلو األساسية منها كمن ىو أعمى ! فينبغي أف يتذٌكر أيٍكليوا

ٍب عٌدد هللا تعأب صفات األَْلَباِب(  )ُأْوُلواكعلومو كاألمناء عليو كإاٌل فقدكا ىذه الٌصفة ا٤بشٌرفة 
 : أصحاب العقوؿ التسعة عالية ا٤بضامْب ا١بامعة ا٤بانعة فقاؿ

 ﴾خُِْْٔؽَدمَ َّنو١ٌَُُٕ ًَٙ خَُِّوِ زِؼَيًِْ ٌُّكٌَُٕ خٍََُِّّٖ﴿ - ٕٓ
يؤدكف ما عهد هللا إليهم كألزمهم بو كىي أكامره كنواىيو الٍب كٌلف  )يُوُروَف( األىٍلبىاًب ال ًذينى  كأيٍكليوا

:  اْلِميثَاؽَ  ِميثَاَؽ(الْ  يَنُقُضوفَ  )َوالهبا عباده على عمومها سواء أكانت عهود تكوينية أـ تشريعية 
العهد ا٤بؤٌكد كىذا أتكيد للوفاء، ال ٱبالفوف ما كثقوه على أنفسهم من العهود ا٤بؤكدة بينهم كبْب 

 لىوي ، أىمىانىةى  الى  ًلمىنٍ  ًإٲٍبىافى  : )الى  عن النيب )ص(هللا كبْب الناس ، كال ٱبالفوف هللا ُب كل كبّبة كصغّبة، 
الوفاء ٗبعناه العاـ بشٌب فركعو  )يُوُروَف( -ٔ:  رائدة .ُٖٗ/ِٕالبحار لىوي( ٍهدى عى  الى  ًلمىنٍ  ًدٍينى  كىالى 

كأنواعو، من ا٣بلق ا١بميل كىو من أٌمهات الفضائل ، كالوفاء للعقيدة دليل على صدؽ اإلٲباف 
ع كرسوخو، كالوفاء لؤلىل ، كالوفاء ُب العمل ، كالوفاء للوطن يوحي ِبألصالة كاألمانة ، كالوفاء م

. إْب كالوفاء مع هللا كمع الناس كمع .الصديق يبعث على حٌب الٌناس كالثقة هبم ، كالوفاء ُب العقود
ٍب تَبتب على العهد اإل٥بي  .ّْاإلسراء/ ﴾َمْسُئوالً  َكافَ  اْلَعْهدَ  ِإفَّ  اِبْلَعْهدِ  َوَأْوُروا﴿. كقولو .النفس

كقرين األمانة كىو من أخبلؽ  الٌصدؽ أخو الوفاءك  ، كل العهود كا٤بواثيق مع البشر كا٤بيثاؽ الرٌِب٘ب
  ًِبٍلعىٍهًد(. اٍلوىفىٍاءي  اإًلٲٍبىٍافً  ًداًلًئلً  : )ًمنٍ  ٓت غرر المماألنبياء ، 

( )ِبَعْهدِ  -ٕ  َأَخذَ  َوِإذْ ﴿ كقولو الذر عآب ُب رهٌبم هبا عاىدكا الٍب الفطرية العهود يشمل هللا كعهد اّللَِّ
 اّللَِّ  نِْعَمةَ  َواذُْكُروا﴿ كقولو الرسوؿ كعهد ، ُِٕاألعراؼ/ ﴾ُذرِّيػَّتَػُهمْ  ظُُهورِِىمْ  ِمنْ  ـَ آدَ  َبِِن  ِمنْ  رَب كَ 

ْعَنا قُػْلُتمْ  ِإذْ  ِبوِ  َواثَػَقُممْ  الَِّذي َوِميثَاَقوُ  َعَلْيُممْ   كحب ، كالفطرة على الٌتوحيد ٕا٤بائدة/ ﴾َوَأَطْعَنا مسَِ
 الوجود لعآب كالتعٌقل التفكّب خبلؿ من يدركها اإلنساف الٍب لعقليةكا الفعلية كا٤بواثيق كالعدالة ا٢بق
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 تعأب هللا أخذه الذم كالعهد كيؤمن يتوب أف بلية ُب يقع حْب ربٌو مع اإلنساف كعهد ، كا٤ببدأ كا٤بعاد
 كالقانونية الشرعية ِبلعهود كالوفاء الدينية ِبلتكاليف لتزاـِبال أنبيائهم سٌنة طريق عن الٌناس من

 من موضعان  كعشرين بضعو  ُب كا٤بيثاؽ ِبلعهد هللا الوفاء ذكر لذل  ، كٌل الٌناس الٌناس مع كاألخبلقية
 ا٣بائنْب صفات من ا٤بيثاؽ نقض فأصبح اْلِميثَاَؽ( يَنُقُضوفَ  )َوال بشأنو أبمره كإىتمامان  القرآف عناية
رى  عىٍاىىدى  ذىاٍ إً  :أربع اٍلمينىاًٍفقً  )عبلمة( )آيىةي  : ٓت الديث كالفاجرين  دى عى كى  اكإذى  ،فىجىرى  خىٍاصىمى  كىًإذىاٍ  ،غىدى

( حىد ثى  ًإذىا ،فى لى أخٍ   َما َويَػْقَطُعوفَ  ِميثَاِقوِ  بَػْعدِ  ِمنْ  اّللَِّ  َعْهدَ  يَنُقُضوفَ ﴿ كقولوْٗ/ٕٓالبحار كىذ بى
ارِ  ُسوءُ  َوَْلُمْ  اللَّْعَنةُ  َْلُمُ  ُأْولَِئكَ  اأَلْرضِ  ٓت  َويُػْفِسُدوفَ  يُوَص َ  َأفْ  ِبوِ  اّللَُّ  َأَمرَ   .ِٓالرعد/ ﴾الدَّ
 ﴾خُْمَِٕدذِ ٌُٔءَ ًََّىَدكٌَُٕ ََزَّيُْْ ًََّىٌََْْٕٙ ٌَََُّٜ ؤَْٕ زِوِ خَُِّوُ ؤَََُٓ َٓد ٌََُِِّٕٝ ًَخٍََُِّّٖ﴿ -ٕٔ
طبلؽ كببل تفصيل إهٌنا قاعدة هبذا اإل يُوَصَ ( َأفْ  ِبوِ  اّللَُّ  َأَمرَ  َما َيِصُلوفَ  )الَِّذينَ األىٍلبىاًب ىم  كأيٍكليوا

تربوية ضخمة عالية ا٤بضامْب كالٍب يقـو عليها بنياف ا٢بياة كٌلو ، كبقٌررىا ُب كلماتو بليغة كاسعة 
الواصلة  االستقامةييوصىلى يصلونو ، أم إهنا الطاعة الكاملة ك  أىفٍ  ًبوً  اَّلل ي  أىمىرى  الداللة ، فكل مىا

زدكاج الشخصية ، ٥بذا لى منهج هللا ببل تلٌوف كتقٌلب كاكالسّب ع نقطاع ،اكالعبلقات القائمة ببل 
ترؾ األمر ٦بمبلن كٓب يفٌصل ألنو كاضح كمن مصاديقو : صلة الرحم كالتعامل مع األقرِبء ِب٢بسُب ، 
فإف صلة الرحم تطيل ُب العمر كتزيد ُب الرزؽ ، كرعاية األيتاـ كالتواصي مع اإلخواف ُب أمور 

، ُْٔ/ِالكاُب (ًر اٍلميٍسًلًمْبى فػىلىٍيسى ًمنػٍهيمٍ وي مٍ يػىٍهتىم  أًبي أصبح ال  مىنٍ )عن النيب )ص(: ا، كالٌدين كالٌدني
ختصار مناصرة اإلنساف ألخيو اإلنساف كالتعاكف معو على كشف الضر عنو كجلب تعِب اآلية ِب

كعظمتو كقربو منهم كمعرفتو  يهابوف مقامو رَبػَُّهْم( )َوَ٘مَْشْوفَ النفع لو سواء أكاف قريبان أك غريبان 
ـَ  َخاؼَ  َوِلَمنْ ﴿ا٤بفصلة عنهم   ِعَباِدهِ  ِمنْ  اّللََّ  َ٘مَْشى ِإٔمََّا﴿، حٌب صار ْٔالرٞبن/ ﴾َجنػََّتافِ  رَبِّوِ  َمَقا

ككلما إزداد العلم ِب  ُّّ/ٕٕالبحار هللًا( ٨بىىافىةي  ا٢بًٍٍكمىةً  )رىٍأسي عن النيب )ص(: ، ِٖفاطر/ ﴾اْلُعَلَماءُ 
 ا٣بٍىاًلقى  ًخٍفتى  : )ًإذىا وٓت غرر الممزداد ا٣بوؼ منو سبحانو، إنٌو خوؼ ىيبة ال خوؼ رىبة ، إ

، إنو خوؼ ىيبة كليس ًمٍنوي( كا٣بوؼ مقياس العارفْب فػىرىٍرتى  اٍلمىٍخليوؽى  ًخٍفتى  كىًإذىا ،ًإلىٍيوً  فػىرىٍرتى 
ٗبعُب أهنم  الَِْساِب( ُسوءَ  )َوَ٘مَاُروفَ  خوؼ رىبة، إنو خوؼ رغبة كحٌب كليس خوؼ رعب

يتجنبوف السوء صغّبه ككبّبه ُب القوؿ كالعمل ُب السٌر كالعبلنية خشية  كخوفان من الفضيحة 
 كمدعومة األعماؿ صحيفة ُب ٧بفوظة مكتوبة األعماؿ ألف على رؤكس األشهاد يـو ا٢بساب

 .حساهبا اءكس كنتائجها كٞبلها كزرىا ساء منها ساء كما كالنية كالصوت ِبلصورة
 ؤًَُُْحِيَ خَُِّّْٕحَصَ زِدُْمََٕنَصِ ًًََََّْءًَُٕ ًَػََِْٚٗصً ُِّٔخً َََِهْنَدىُْْ َِّٓٔد ًَؤَٗلَوٌُخ خَُّٝٚشَ ًَؤَهَدٌُٓخ ََزِّيِْْ ًَـْوِ خزْعِـَدءَ َٜسًَُُخ ًَخٍََُِّّٖ﴿ - ٕٕ
 ﴾خًَُّخَِ ػُوْسََ َُيُْْ
ريكا على كٌل فركع الصرب ، كصربكا على كٌل أمرو ٰبتاج إٔب صربو ٝبيل ، صىبػى  األىٍلبىاًب ىم ال ًذينى  كأيٍكليوا

كالٌصرب ٗبعُب حبس الٌنفس كالسيطرة على إرادهتا عن نيل ما يريد ، كىي الصرب عند ا٤بعصية كالصرب 
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على الطاعة كالصرب عند ا٤بصيبة ، كالصرب على ا١بهاد ُب سبيل هللا بفرعيو جهاد النفس كتزكيتها 
العدك ا٣بارجي ك٨باطره ، كيصربكف على معاانة ا١بهاد كآالمو كيبتغوف ُب ذل  كجو هللا  كجهاد

اٍ  فىٍاىيٍم اٍلويجيويهى كيل هى ان  ،كمرضاتو كحده ، فػىتػىوىج هيوياٍ ًإٔبى كىٍجوو كىٍاًحدو كى كىفىٍاىيٍم   (ًلوىٍجًو هللاً )كىٙبىىم ليوياٍ ٮبى ان كىٍاًحدى
ٍا !  ـى كيل هى إهٌنم صربكا إبتغاء رضواف رهٌبم ، ال رجاء ُب نفع من كراء ىذا الصرب كال دفعان لضر ا٥ٍبيميوي

 )َوَأقَاُمواأيٌب بو ا١بزع إهٌنم صربكا إبتغاء كجو هللا التسليم ألمر هللا ألٌف األمر يقتضي الصرب ا١بميل 
كاألخبلؽ على كجهها الصحيح بصورة كاملة تتحقق بو حكمتها كأثرىا ُب الٌنفس  الصَّبلَة(

كالقوؿ كالعمل ، ىذه الصبلة الٍب هتذًٌب األخبلؽ كتزكًٌي النفوس كتطمئن القلوب كتشرح الصدكر  
، فتكوف إقامة الٌصبلة كفاءن لعهد هللا كتنهى  ِا٤بؤمنوف/ ﴾َخاِشُعوفَ  َصبلهِتِمْ  ٓت  ُىمْ  الَِّذينَ ﴿كقولو 

 ًإالٌ  هللاً  ًمنٍ  يػىٍزدىدٍ  ٓبىٍ  كىاٍلميٍنكىرً  اٍلفىٍحشىاءً  عىنٍ  بلتيوي صى  تػىنػٍهىوي  ٓبىٍ )مىٍن  عن النيب )ص( عن الفحشاء كا٤بنكر
ا ، فهو يصلي إسقاط كاجب كلكنو ال يقيم الصبلة لتزكية الٌنفس كاليؤدم ُٖٗ/ِٖالبحار (بػيٍعدن

أنفقوا  نَِيًة(َوَعبل ِسّراً  َرزَقْػَناُىمْ  ِمَّا )َوأَنَفُقواشرطها كشركطها كال أيٌب ٗبقٌدماهتا ُب أكقاهتا اددة 
بعض أموا٥بم الٍب أكجبها هللا عليهم ُب ا٣بفاء كالعبلنية حسب ما تقتضيو ا٤بصلحة ، كىو حق 

 ﴾َواْلَمْحُروـِ  ِللسَّاِئ ِ  ، َمْعُلوـٌ  َحقٌّ  َأْمَواْلِِمْ  ٓت ﴿جتماعي مفركض كليس إحساانن كتفضبلن ا
ة كمعنوية ، ٗبعُب النفقة ال ٚبص ا٤باؿ ، كالنفقة ىنا عاٌمة كاجبة كمستحٌبة، ماٌدي ِْ-ِّا٤بعارج/

جتماعي مسؤكؿ كقٌوة افحسب كإ٭ٌبا تشمل كٌل شيء معنوم قابل لئلنفاؽ من علم كجاه كموقع 
كنصرة كنصيحة سرٌان كعبلنية ، سران ٨بافة الٌرايء أك السمعة أك اإلىانة أك إذىاب ماء الوجو ، 

 السَّيَِّئَة( اِبلََْسَنةِ  )َوَيْدرَُءوفَ  على سعة معناه كأنفقوا عبلنية لدعوة الٌناس إٔب منهج هللا تعأب
ىي كل ما ييسيء لو  والسيئةكىيىٍدرىءيكفى أم يدفعوف، كمعُب ا٢بسنة ىو كٌل ما يستحسنو اإلنساف ، 

كيكرىو ، أم كيدفعوف ا١بهل ِب٢بلم كاألذل ِبلصرب ، كيدفعوف ِبألعماؿ الصا٢بة األعماؿ السيئة 
اًلقً ) ّٔ/٦ٔبمع البياف (ٛبىٍحيهىا ا٢بٍىسىنىةى  الس يًٌئىةى  )كىأىٍتًبعً : عن النيب )ص(،  حىسىنو( ككقولو  ًٖبيليقو  الن اسى  كىخى
اٍدفىٍع ًِبل ًٍب ًىيى أىٍحسىني كقولو )، ُُْىود/ ﴾ِللذَّاِكرِينَ  ِذْكَرى َذِلكَ  السَّيَِّئاتِ  يُْذِىَْبَ  الََْسَناتِ  ِإفَّ ﴿

نى ى  يمه  فىًإذىا ال ًذم بػىيػٍ أىن وي كىٕبٌّ ٞبًى اكىةه كى نىوي عىدى من صفات ىؤالء إذا حرموا أعطوا كإذا  ّْفصلت/( كىبػىيػٍ
ٍاؾى  : )عىاًٍتبٍ ٛ٘ٔٓت هنج الببلغة حممظلموا عفوا كإذا قطعوا كصلوا ،   شىر هي  كىأيٍرديدٍ  ًإلىٍيًو ، ٍحسىافً الً ِبًٍ  أىخى

ـً  : إٔب مقابلة السيئة ِب٢بسنة عندما يكوف ُب ىذا دفع  خفيةٓت اآلية إشارة مفيدة عىلىٍيًو!(  ًِبإًلنٍػعىٍا
السيئة ال طمعها كقوهتا كطغياهنا كإستعبلؤىا )ًإت ًق شىر  ًمٍن أىٍحٌسٍنتى ًإلىٍيًو( فأٌما حْب ٙبتاج السيئة 
 إٔب القمع كالقوة ، كٰبتاج الشٌر إٔب الٌدفع كا٤بقاكمة ، فبل مكاف ٤بقابلة السيئة ِب٢بسنة ، عندئذو 

: ٖٗٔحممٓت هنج الببلغة  .يكوف اإلنساف اسن صغّبان كضعيفان كلئبل ينتفش الٌشر كيتجرٌأ كيستعلي
 ، ) ٍاءى ، فىًإف  الش ر  الى يٌٍدفػىعيوي ًإاٌل الش ري  الٌرًٍفقي  كىافى  : )ًإذىا عن اإلماـ علي )ع()ريدُّكيا ا٢بٍىجىرى ًمٍن حىٍيثي جى

اءي  دىاءن  الد كىاءي  كىافى  ريٗب ىا ،رًٍفقان  لظة(ا٣ٍبيٍرؽي )الغ كىافى  خيٍرقان  شرح هنج الببلغة ، ُٓصٕٓالبحار دىكىاءن( كىالد 
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د ةى ًِبلٌرًٍفقو ، كى  ٓت غرر المم،  ٜٚ/صٙٔ ٍافى الٌرًٍفقي أىٍكفىٍق(، اً : )أيٍخليًط الشًٌ  ُعْقَب  َْلُمْ  )ُأْولَِئكَ ٍرًفٍق مىٍا كى
اِر(   .اقبة امودة كا٣باٛبة ا٤بشٌرفة ك٥بم حسن ا١بزاءالع ٥بىيمٍ  أيٍكلىًئ ى  الدَّ
( كِبلصرب تقاـ الصبلة كيؤدل  تيٍدرىؾي  )ًِبلص رٍبً : ٓت غرر المم َصبَػُروا( )َوالَِّذينَ  -ٔرائدة:  الر غاًئبي

َها َواْصَطِبْ  اِبلصَّبلةِ  َأْىَلكَ  َوْأُمرْ ﴿اإلنفاؽ كيدفع األسلوب ا٣باطئ ِبألسلوب األصح   ﴾َعَليػْ
كىكذا تقرف الصبلة ِبلزكاة كاإلنفاؽ لوجوب التبلـز َوأَنَفُقوا(  الصَّبلةَ  )َوَأقَاُموا -ٕ،  ُِّطو/

 ًلمىنٍ  صىبلىةى  : )الى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(بينهما حٌب يكوف الدين حسن عبادات كحسن معامبلت ، 
ٍاةى  الى  كإذا صادفوا سيئة عملوا مقابلها حسنة تزيد  َئَة(السَّيِّ  اِبلََْسَنةِ  )َوَيْدرَُءوفَ ِِٓ/ْٖالبحارلىوي(  زىكى

عليها أك تعاد٥با فيدفعوف هبا السيئة فإف كانت السيئة صدرت من أنفسهم دفعوىا ٕبسنة أيتوف هبا 
، كإف صدرت السيئة إليهم  ِِِالبقرة/ ﴾التػَّوَّاِبيَ  ٗمُِب   اّللََّ  ِإفَّ ﴿أك دفعوىا بتوبة كإستغفار إٔب رهٌبم 

فعوىا ِبلعفو كاإلحساف كحسن ا٣بلق كِبألمر ِب٤بعركؼ كالٌنهي عن ا٤بنكر كقولو من غّبىم د
، كيدفعوف ِبلكبلـ ا٢بسن ا١بميل ما يرد  ّٔالفرقاف/ ﴾َسبلماً  قَاُلوا اجْلَاِىُلوفَ  َخاطَبَػُهمْ  َوِإَذا﴿

  عليهم من سوء كغضب غّبىم عليهم، ىؤالء حسن عاقبتهم ا١بنة الٍب من صفاهتا :
،  زَدذٍ ًَُِّ ِْٖٓ ػََِْْيِْْ ًَّْوٌَُُِٕ ًَخَُْٔٚجٌَِصُ ًٌَََُِّّّدظِيِْْ ًَؤًََِْخـِيِْْ آزَدجِيِْْ ِْٖٓ ََِٜكَ ًََْٖٓ ًَّْوٌَُُِٗيَد ػًٍَْٕ ـَنَّدضُ﴿ ٕٗ - ٖٕ

 ﴾خًَُّخَِ ػُوْسََ كَنِؼَْْ َٜسَُْظُْْ زَِٔد ػٌََُِْْْْ ٌَّٔٚ
دائمة يدخلها أكلئ  األبرار الصا٢بوف بذكاهتم  جنات إقامة خالدة كنعمةَعْدٍف(  )َجنَّاتُ 

كالصا٢بوف لغّبىم ، فيكوف اإلنساف ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب ، كيدخل معهم من كاف صا٢بان 
كمستحقان من آِبئهم كنسائهم كأكالدىم ليأنسوا بلقائهم كيكرموف بتجٌمع شتاهتم ، كيتم هبم الفرح 

ختلفت األعماؿ اف هللا على ا٣ببلص من ٮبومها أما إذا كالسركر كيتذكركف أايـ الدنيا كيشكرك 
فتختلف ا٤بنازؿ فتنقطع األنساب كاألسباب بينهم كال يرل كل منهم اآلخر كُب جو التجمع 

كا٤ببلئكة تدخل عليهم مسٌلمْب  اَبٍب( ُك ِّ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  َيْدُخُلوفَ  )َواْلَمبلِئَمةُ كالتبلقي يقوؿ 
ار السبلـ كعز ا٤بقاـ فيدخلوف عليهم من كل ِبب مع التكرٙب كالتعظيم كمهنئْب ِبلفوز ِب١بنة د

أماف عليكم من ا٤بكاره كا٤بخاكؼ ُب ا١بنة كسلمكم  َصبَػْرُُتْ( مبَا َعَلْيُممْ  )َسبلـٌ -ٕٗيقولوف ٥بم. 
 ـٌ َسبل﴿هللا من اآلفات كان كا٤بعاانة بصربكم على شدائد الدنيا ك٧بنها ُب طاعة هللا تعأب كقولو 

اِر( ُعْقَب  )رَِنْعمَ ،  ٖٓيس/ ﴾رَِحيمٍ  َربٍّ  ِمنْ  قَػْوالً  يهنئوهنم هبذه العاقبة ا٢بسنة حيث منازؿ  الدَّ
ُهمْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ ﴿التكرٙب كاإلحَباـ كقولو  َناُىمْ  َوَما ُذرِّيػَّتَػُهمْ  ِِبِمْ  َأْلَْقَنا ِبِِٙمَافٍ  ُذرِّيػَّتُػُهمْ  َواتػَّبَػَعتػْ  أَلَتػْ

، ٤با ذكر تعأب من أكصاؼ ا٤بؤمنْب التسع أعقبو ُِالطور/ ﴾َشْيءٍ  ِمنْ  َعَمِلِهمْ  ِمنْ  ىم()أنقصنا
بذكر أكصاؼ الكافرين الذميمة الفاسدين كمصّبىم ا٤بشؤـك كىم على الٌضد من صفات ا٤بؤمنْب. 

اٍ  ٓبىٍ  ال ًٍب  هللا : )عىٍدف دىارعن النيب )ص( -ٔ: رائدة اٍ  كىالى  ،بىشىر قػىٍلبً  عىلىى ٚبىًٍطر كىٓبىٍ  عىٍْب  تػىرىىى  يىٍسكينهى
دًٌيًقٍْبى  الن ًبيًٌٍْبى : ثىبلىثو  غىيػٍري  ٍاء( كىالصًٌ  . ٓٗ/٦ٓبمع البياف كىالشُّهىدى
 ﴾خًَُّخَِ ٌُٔءُ ًََُيُْْ خَُِّؼْنَصُ َُيُُْ ؤًَُُْحِيَ خََِْٕٞ كِِ ًَُّلًًَُِْٕٕ ٌَََُّٜ ؤَْٕ زِوِ خَُِّوُ ؤَََُٓ َٓد ًََّو٥َْؼٌَُٕ ِْٓؽَدهِوِ زَؼًِْ ِْٖٓ خَُِّوِ ػَيًَْ َّنو١ٌَُُٕ ًَخٍََُِّّٖ﴿ - ٕ٘
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كالنزاىة  االستقامةكالذين نقضوا كفسخوا كلٌوثوا عهد الفطرة السليمة الٍب تقضي ِبلتوحيد ك 
ى عل يُوَصَ ( َأفْ  ِبوِ  اّللَُّ  َأَمرَ  َما )َويَػْقَطُعوفَ كٱبالفوف منهج هللا بعد إعَبافهم بو كإقرارىم بصحتو 

كجو العمـو كاإلطبلؽ ، قطعوا الصلة ِبإلٲباف كقطعوا الرحم كالشرؼ كاألمانةكاأليتاـ كاإلخواف ُب 
ال يعرفوف إالٌ الغش كالغدر  اأَلْرِض( ٓت  )َويُػْفِسُدوفَ الٌدين ككانوا حرِبن على ا٤بؤمنْب كعوانن للكافرين 

نتشار اعلى سعتها للداللة على سرعة  كال يناصركف إاٌل البغي كا١بور كٲبؤلكف األرض شرٌان كفسادان 
الطرد  اللَّْعَنُة( َْلُمُ  )ُأْولَِئكَ الفساد كتشويو ا٢بق كسلب ا٢بقوؽ كإاثرة الفًب كنشركا الكفر كالظلم 

من رٞبة هللا كرضوانو، كالبعد عن خّبم الدنيا كاآلخرة فينا٥بم ا٣بزم كا٥بواف كا٢برماف من كٌل خّب 
الصفة دكف الذات ، كلو صفة العمـو دكف التخصيص  يعتمد على واللعن ٓت القرآفكفضيلة ، 

اِر( ُسوءُ  )َوَْلُمْ كٙبديد األشخاص   حىٍيثي  اٍلمىرءي ٓت غرر المم: )، سوء العاقبة كىو عذاب جهنم الدَّ
ٍرءى  هللاي  )يػىبػٍعىثي عن النيب )ص(:  (نػىٍفسىوي  يىضىعي  كىكذا ، ِِِْٕكنز العماؿ خربعىلىٍيًو(  مىاتى  مىا عىلىى اٍلمى

تىًهيٍ  أي !  ،ال ًذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ ٍافى  ٓت الديثالى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى : )مىٍا نػىقىضى قػىٍوـه اٍلعىٍهدى ًإال  كى
نػىهيٍم ، كىالى ظىهىرىٍت اٍلفىٍاًحشىةه ًإال  سىل طى هللاي عىلىٍيًهٍم اٍلمىٍوتى ، كىالى مىنىعى قػىٍوـه الز   ٍاةى إىال  حىبىسى هللاي اٍلقىٍتلي بػىيػٍ كى

)  .ْٔصََُالبحار عىنػٍهيٍم اٍلقىٍطرى
ْمَ َّس٣ُُْٕ خَُِّوُ﴿ - ٕٙ  ﴾َٓعَدعٌ بَِّٙ خٓوَُِشِ كِِ خًَُُّْْٗد خُْمََْدشُ ًََٓد خًَُُّْْٗد زِدُْمََْدشِ ًَكَُِلٌُخ ًََّوًَُِْ ََّٙدءُ َُِْٖٔ خُُِِّ
أم يضيًٌق على من يشاء حسب )َويَػْقِدُر( يشاء من عباده يوٌسع الرزؽ على من  أم)يَػْبُسُط(  اَّلل ي 

، كحسب قانوف األسباب كا٤بسببات  ٕالطبلؽ/ ﴾ِرْزقُوُ  َعَلْيوِ  ُقِدرَ  َوَمنْ ﴿ا٢بكمة كا٤بصلحة كقولو 
َناهُ ﴿كقولو   )أىىبى ـ الصادؽ )ع(: اعن اإلم، ٖٓ-ْٖالكهف/ ﴾َسَبباً  رَأَتْػَبعَ  َسَبباً، َشْيءٍ  ُك ِّ  ِمنْ  َوآتَػيػْ

كمن ىذه األسباب ا٣بربة كالتجربة ُب ٝبع ا٤باؿ ،  ،ُّٖ/ُالكاُبًإال  أبًىٍسبىٍاهًبىٍا(  األشياءى هللاي أىٍف ٯبيٍرًمى 
كلىٍو ًإطٌلىٍع اإًلٍنسىٍافي عىلىى أىٍسرىٍاًر اٍلغىٍيًب لىرىًضيى ًِبٍلوىاًٍقًع ، كسعة الرزؽ كتقديره ليس لو عبلقة إبٲباف 

 لصربه كتكفّبان لذنوبو كرفعان لدرجاتو امتحاانن فقد يضيق على ا٤بؤمن ككفر كال صبلح كمعصية 
بُوا َوالَِّذينَ ﴿ستدراجان كقولو اكهتذيبان لنفسو ، كيوٌسع على الكافرين   ِمنْ  َسَنْسَتْدرُِجُهمْ  ِِبََيتَِنا َكذَّ

نْػَيا ثَػَوابَ  يُِردْ  َوَمنْ ﴿، كقولو  ُِٖاألعراؼ/ ﴾يَػْعَلُموفَ  ال َحْيثُ  َها ْؤتِوِ نػُ  الد   ثَػَوابَ  يُِردْ  َوَمنْ  ِمنػْ
َها نُػْؤتِوِ  اآلِخَرةِ  ، كما الغُب كالفقر إاٌل حاالف ٲبراف على ُْٓآؿ عمراف/ ﴾الشَّاِكرِينَ  َوَسَنْجِزي ِمنػْ

الرب كالفاجر كما ٲبر عليهما الليل ك النهار كالربد كا٢بر كالشدة كالرخاء كالصٌحة كا٤برض كالقٌوة 
رً  عىلىى ًاٍمرًئو  كيلًٌ  رىْب سعيو كخربتو ك٘بربتو كإرادتو كقصده كًقيمىةي كالضعف ، كاإلنساف   ٘بىٍرًبىًتوً  قىدى

ٍارً   َكَسَبتْ  مبَا نَػْفسٍ  ُك   ﴿، ّٗالنجم/ ﴾َسَعى َما ِإالَّ  ِلئِلنَسافِ  لَْيسَ  َوَأفْ ﴿ٍختصىٍاًصًو اً كى  ًخبػٍرىتًوً  كىًمٍقدى
لنتائج ، كتكوف النتائج على قدر ا٤بقدمات ، كتكوف ، على قدر السعي تكوف ا ّٖا٤بدثر/ ﴾َرِىيَنةٌ 

جتهاد كإذا صحت ا٤بقٌدمات صحت ا٤بقدمات على ضوء التخطيط كالتنظيم كاإلختصاص كاال
  كبدكف ذل  كقع اإلنساف ُب الكسل. النتائج ،
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اٍ  كىاٍلعىٍجزي  اٍلكىسىلي  اٍزدىكىجى  اٍزدىكىجىتٍ  لىم ا األٍشيىاءى  : )ًإف  عن اإلماـ علي )ع( ا فػىنيًتجى نػىهيمى (  بػىيػٍ اٍلفىٍقرى
فسعة الرزؽ من حيث طبيعة العمل كنوعو كظركفو كمقدار ا٣بربة فيو كالتجربة معو  ،ٖٔ/ٓالكاُب

كا٢باجة إليو كا٤بوقع ُب عرضو ككسائل اإلنتاج كاإلعداد إليو ، صحيح )إذف( الرزؽ من عند هللا 
 َلُممْ  َجَع َ  الَِّذي ُىوَ ﴿ؽ بيد اإلنساف كقولو كلكن بسعي اإلنساف كخربتو ككفاءتو ألف أسباب الرز 

، كما اف ا٥بداية من هللا كلكن  ُٓا٤بل / ﴾ِرْزِقوِ  ِمنْ  وَُكُلوا َمَناِكِبَها ٓت  رَاْمُشوا َذُلوالً  اأَلْرضَ 
ستعداد اإلنساف كنسب هللا التوسعة كالتضييق إليو سبحانو لسيطرتو على القوانْب كالسنن الٍب ِب

اإلنساف يتحرؾ ضمن ىذه السنن اإلنسانية إذا سار معها بشكل  اختيار، كيبقى  ٙبكم ا٢بياة
صطدـ مع ىذه السنن خاب امتوازو كٓب يصطدـ معها فاز قصده ، كإف تعارض سعي اإلنساف ك 

(  عىمىلو  عىنٍ  ،مىٍضميوفه  رًٍزؽه  يىٍشغىٍل ى  : )الى عن اإلماـ العسمري )ع(سعيو ،  ، ّْٖ/ٖٕالبحارمىٍفريكضو
يػٍره  ،كىكىفىى قىل   : )مىا النيب )ص(وعن  ثػيرى  ٩ب ا خى  .ُُٓ/ٕٕالبحاركىأى٥ٍبىى(  كى
اٍلعىمىًل(  ًمنى  ًِبٍليىًسّبً  ًمٍنوي  هللاي  رىًضيى  ،اٍلمىعىاشً  ًمنى  ًِبٍليىًسّبً  رىًضيى  : )مىنٍ عن اإلماـ الصادؽ )ع( 

ٍموي بػىٍْبى : )ًإف  هللاى قىس مى األىٍرزىٍاؽى بػىٍْبى  وعنو )ع(، َْٔ/ٗٔالبحار ًبٍّبان ٓبٍى يػيقىسًٌ  ًعبىٍاًدًه كىأىٍفضىلى فىٍضبلن كى
تَػُغوا﴿ُْٕ/ٓالبحار(  ِّالنساء/ ﴾َرْضِلوِ  ِمنْ  اّللََّ  َواْسأَُلوا﴿قاؿ تعأب  ،أىحىدٍ   ﴾رَبُِّممْ  ِمنْ  َرْضبلً  لِتَػبػْ

ٍتًوً  ٓبىٍ  فىًإفٍ  يىٍطليبي ى  كىرًٍزؽه  تىٍطليبيوي  رًٍزؽه  رًٍزقىاًف : : )الرًٌٍزؽي  وعن اإلماـ علي )ع(، ُِاإلسراء/ ( أتى ؾى شرح  أىاتى
نْػَيا( اِبْلََياةِ  )َوَررُِحوا، ُُِ/ُٔالنهج ستخفاؼ هبم كتسفيو ألحبلمهم ، فرحوا ٗبا أكتوا من اإنٌو  الد 

ة ا٢بياة الدنيا ببسط الرزؽ كىي دنيا ا٢بياة العاجلة كأٮبلوا الدار اآلخرة كىي الٌدار العليا أ٠بى ا٢بيا
اآلجلة ، كالذم يفضل األدٗب ىو اإلنساف األدٗب كفرحوا ِبلٌدنيا فرح بطر كطغياف ال فرح شكر 

رٌ  ُىوَ  رَػْليَػْفَرُحوا رَِبَذِلكَ  َوِبَرْْحَِتوِ  اّللَِّ  ِبَفْض ِ  ُق ْ ﴿كسركر بذكر هللا كإنعامو عليهم   ِمَّا َخيػْ
نْػَيا اْلََياةُ  َما)وَ ، لذل  حٌقر هللا الدنيا بقولو  ٖٓيونس/ ﴾َٖمَْمُعوفَ  :  َمَتاعٌ  َمَتاٌع( ِإالَّ  اآلِخَرةِ  ٓت  الد 

متعة ال تدـك ك٥با تبعاهتا الكثّبة ، كما نعيم الدنيا إذا قيس بنعيم اآلخرة إاٌل شيء يسّب يتمتع بو 
كىو نعيم غّب دائم كلٌذةه ىنيئةه رخيصة مؤقتة ، ألف الدنيا ٩بر ٤بقر فهي مزرعة اآلخرة ، كىي 

  .ة لغّبىا كٓب تيطلب لنفسهامطلوب
بصيغة النكرة لبياف تفاىة ىذا ا٤بتاع مهما كاف كثّبان كمتنوعان كٜبينان  )َمَتاع(لذل  ذكر  -ٔ: رائدة

فهو قليل ألف لذاتو قليلة كتبعاتو كثّبة ، كمنافعو ٧بدكدة كٮبومو ٩بدكدة ، كلبياف تفاىة الدنيا 
نٍػيىٍا ُب  وعن النيب )ص(،  ٖالتكاثر/ ﴾النَِّعيمِ  َعنْ  ْوَمِئذٍ يػَ  لَُتْسأَُلنَّ  ّتَّ ﴿مقارنة مع اآلخرة  : )مىٍا الدُّ

ٍا اٍليىًم )البحر( فػىٍليػىٍنظيٍر ًِبى يػىٍرًجٍع(  ثىًل مىٍا ٯبىٍعىلي أىحىدىكيٍم ًإٍصبػىعىوي ُب ىىذى ، ُُٗ/ّٕالبحاراآلًخرىًة ًإال  كىمى
ـى ، ًإف  هللاى لٌيٌػبػٍغىظي اٍلعىٍبدى اٍلفىٍارًغى(: )ًإف  هللاى لىيػىبػٍغىظي ا عن اإلماـ الماظم )ع( من الٰبضره ٍلعىٍبدى النػ ٌوٍا

جعل هللا سبحانو أرزاؽ الٌناس ِبألعماؿ لينصرؼ الفبٌلح إٔب حقلو كالعامل إٔب  -ٕ .َُّ/ّالفقيو
٤بٌلوا  معملو كالتاجر إٔب متجره كالطبيب إٔب عيادتو ، كىكذا ، لو أٌف هللا تعأب رزقهم من غّب عمل



 الثالث عشرزء /اجلٖٗ/ عدد آَيهتا ممية/ ٖٔ/ سورة الرعد َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر   351
 

شتغل بعضهم ُب أذل بعض ، كتلٌهوا ِبلفسق كقضاء الشهوات ِبٌرمات كعملوا أبعماؿ اا٢بياة ك 
 َيَشاءُ  َما ِبَقَدرٍ  يُػنَػزِّؿُ  َوَلِمنْ  اأَلْرضِ  ٓت  لَبَػَغْوا ِلِعَباِدهِ  الرِّْزؽَ  اّللَُّ  َبَسطَ  َوَلوْ ﴿ال فائدة منها كقولو 

  .ِٕالشورل/ ﴾َبِصُيٌ  َخِبُيٌ  ِبِعَباِدهِ  ِإنَّوُ 
كلو كٌسع هللا الٌرزؽ ١بميع عباده كٓب يبق فقّب لبطركا ُب معيشتهم كلطغوا ك٘برٌبكا كأسرفوا كفسدكا ُب 

رو  يػينػىٌزًؿي  األرض ، كىلىًكنٍ  يىشىاءي من الٌرزؽ ككٌمية معينة ألنٌو بعباده خبّب بصّب ، فيعلم ما  مىا ًبقىدى
أٌما الثراء الفاحش ا٢براـ فهو  .و من غُب أك فقريستحقو كل عبد كما يناسب حالو كما يصلح

حتكار كالسلب كالٌنهب فهو من رزؽ الشيطاف ال من عطاء الٌرٞبن ، كالذم يثرم ِبلغش كاال
عن النيب )ص( عن جبي  عن هللا ِب٢براـ يصرؼ مالو ِب٢براـ ٌٍب يٌدخره لغّبه كٰباسبو هللا حساِبن عسّبان. 

هي ذىًل ى ، كًإف  ًمٍن ًعبىٍاًدمى مىٍن : )ًإف  ًمٍن ًعبىاٍ تعاىل  ًدمى مىٍن الى ييٍصًلحيوي إاٌل الس قىمي كىلىٍو صىٌحٍحتيوي ألىٍفسىدى
هي ذىًل ى ، كًإف  ًمٍن ًعبىٍاًدمى مىٍن الى ييٍصًلحيوي إاٌل اٍلًغُبى  حىةي كىلىٍو أىٍسقىٍمتيوي ألىٍفسىدى  كىلىٍو الى ييٍصًلحيوي إاٌل الصًٌ

ٍ أفٍػقىٍرتيوي ألى  هي ذىًل ى كىًإٌ٘بً تيوي ألىٍفسىدى ، كىًإف  ًمٍن ًعبىٍاًدمى مىٍن الى ييٍصًلحيوي إاٌل اٍلفىٍقري كىلىٍو أىٍغنػىيػٍ هي ذىًل ى  أيدىبًٌري  ٍفسىدى
رٍ  عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ٕٗٓ/ْنور الثقلْببػىقيليويهًبًٍم(  ًبًعٍلًمي ًلًعبىٍاًدمى   يىٍستػىٍبًطئي  ال ًذم عىٍبًدمى  : )لًيىٍحذى
ِبن  عىلىٍيوً  فىأىفٍػتىحى  أىٍغًضبى  أىفٍ  رًٍزًقي نٍػيىا!( ًمنى  ِبى  ُْٗ/ُٖالبحار الدُّ
 ﴾ؤََٗدذَ َْٖٓ بَُِْْوِ ًََّيًُِْ ََّٙدءُ َْٖٓ ١َُُِّّ خَُِّوَ بَِّٕ هَُْ ََزِّوِ ِْٖٓ آَّصٌ ػََِْْوِ ؤٍَُِّٗ ٌَُْٙ ًَلًَُُخ خٍََُِّّٖ ًََّوٌٍُُ﴿ - ٕٚ

من ربو مثل معاجز األنبياء الٍب أم ىبٌل أنزؿ على دمحم معجزة خارقة )َلْوال( كيقوؿ الكٌفار 
قَبحناىا عليو حٌٌب هنتدم نستجيب لو؟ كيَبكوف القرآف كىو اآلية العظمى ، كالذم يريد أف يؤمن ا

 اّللََّ  ِإفَّ  )ُق ْ فقليل الدليل يكفيو كا٤بعاند لو جئتو بكل دليل كدليل ال يؤمن فقل ٥بم ما أجهلكم 
: رجع عن العناد كرجع إٔب هللا ِبلطٌاعة، للهدل َأَابَ  َأَاَب( َمنْ  ِإلَْيوِ  َويَػْهِدي َيَشاءُ  َمنْ     ُيضِ 

عن منهج هللا إبرادتو كسوء  ٫براؼكالضبلؿ أسباب موجبة ٥بما ، فمن سل  طريق الضبللة كاال
 ِريِهمْ  اّللَُّ  َعِلمَ  َوَلوْ ﴿ه فهو مسؤكؿ عن ضبللو ك٧باسب عليو لضبلؿ فكره كفساد نفسو اختيار 
كمن َأَاَب(  َمنْ  ِإلَْيوِ  )َويَػْهِدي، ِّاألنفاؿ/ ﴾ُمْعِرُضوفَ  َوُىمْ  لَتَػَولَّوا َأمْسََعُهمْ  َوَلوْ  أَلمْسََعُهمْ  َخُْياً 

إبرادتو كأقبل على ا٢بق كأعرض عن الباطل يٌسر هللا لو اإلٲباف  االستقامةسل  سبيل هللا طريق 
، كىذا دليل أف هللا ٕٔمرٙب/ ﴾ُىًدى اْىَتَدْوا الَِّذينَ  اّللَُّ  َوَيزِيدُ ﴿كإستذكقها  كعاش مع نعمة ا٥بداية

َا اْىَتَدى َمنْ ﴿تعأب يعامل العبد ٗبا ٱبتاره لنفسو  َا َض َّ  َوَمنْ  لِنَػْفِسوِ  يَػْهَتِدي رَِإٔمَّ َها َيِض    رَِإٔمَّ  َعَليػْ
 .َُٖيونس/ ﴾ِبوَِكي ٍ  َعَلْيُممْ  َأاَْ  َوَما
 ﴾خُْوٌُُِذُ ظ٥ََْٔحُِّٖ خَُِّوِ زًٍُِِِْ ؤَٙ خَُِّوِ زًٍُِِِْ هٌُُِزُيُْْ ًَظ٥ََْٔحُِّٖ آَٓنٌُخ خٍََُِّّٖ﴿ - ٕٛ

نشراح إهٌنا صورة مؤثرة شفافة رقيقة للقلوب ا٤بؤمنة السليمة ، إهٌنا ُب جوٌو من الطمأنينة كاألنس كاال
ة كالتوبة كىم الذين آمنوا كصلحت نفوسهم كالبشاشة كالسبلـ كاألماف ، يهدم هللا أىل اإلانب
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ضطراب نفسي ، اكتسكن قلوهبم كتستأنس بطاعة هللا كحبو كقربو كجذبو ، فبل يشعركف بقلق ك 
( ِبذِْكرِ  قُػُلوبُػُهمْ  )َتْطَمِئن   أتنس كتثق كينشرح الٌصدر ، كجاءت ِب٤بضارع ا٤بستمر  )َتْطَمِئن ( اّللَِّ

طمئناف من ٝبيع األحواؿ كاألشكاؿ كىي أعلى قيمة إنسانية، كاال طمئناف ُبللداللة على دكاـ اال
أفضل النعم كأعلى مراتب اإلٲباف حيث تطيب النفس كتستقر الركح كتركن إٔب هللا كحده كالترضى 

توكيد ٥بذه ا٢بقيقة ا٤بهٌمة عالية ا٤بضامْب ، من  اْلُقُلوُب( َتْطَمِئن   اّللَِّ  ِبذِْكرِ  )َأالبغّبه بديبلن 
ستذكقوا امات أىل اإلٲباف أهنم إذا ذكركا هللا أك ذيكًٌركا بو إطمأنت قلوهبم كسكنت نفوسهم ك عبل

،  ِّالزمر/ ﴾اّللَِّ  ِذْكرِ  ِإىَل  َوقُػُلوبُػُهمْ  ُجُلوُدُىمْ  تَِليُ  ّتَّ ﴿ستذكقوا حٌبو كجذبو كقولو االقرب مع هللا ك 
تصلت ِب ، اٲباف النقي قلوهبم فكىذه حقيقة عميقة يستذكقها أىل العرفاف الذين خالط اإل

طمئناف نعمة معنوية ال يعرؼ حقيقتها إاٌل من عاشها ، فهي حقيقة أكرب من أف تَبجم كاال
بكلمات ، إنٌو شعور السبلـ ا٤ببلـز ٢بركة ىذا الوجود ، فيشعر ا٤بطمئن أنٌو ليس مفردان ببل أنيس 

 .ٞباهفكل ما حولو صديق لو ألنٌو من صنع هللا الذم ىو ُب 
يى  اإلماـ السي )ع(كدعاء  ٍاؿى  ٕبى  ىىبٍ  ُب مناجاتو  ُب شعباف يقوؿ )ًإ٥بًى  كىأىٍنرً  ،ًإلىٍي ى  ٍنًقطىاٍعً االً  كىمى
اٍ  ًبًضيىٍاءً  قيلوبًنىاٍ  أىٍبصىٍارى   مىٍعًدفً  ًإٔبى  فػىتىًصلى  ،النػُّويرً  حيجيبي  القيلوبً  أىٍبصىٍاري  ٚبىٍرًؽى  حىٌٌب  ،إًلىٍي ى  نىظىرًىى
ةً الٍ  ( ًبًعزًٌ  ميعىل قىةن  أىٍركىٍاحينىا كىتىًصيػٍرى  ،عىظىمى : ٠بي  طمئناف قلوب املؤمنيارلسفة  -ٔ: رائدة .قيٍدًس ى

القلب قلبان لسرعة تقلبو ككثرة ٙبسسو ، فبل يسكن إاٌل بذكر هللا ، ألف القلب يتحسس األحداث 
دخل ا٢بب كالتقدير كالكراىية كالوقائع كيشعر ٗبا يدكر حولو ، فهو مصدر التأثر كالتأثّب كم

كالتنفّب ! لذل  يشعر القلب بكل ما يصدر من اإلنساف على نفسو أك ما يصدر من ا٣بارج على 
ستقاـ أمن اضطرب كإف ا٫برؼ القلب قلق ك ااإلنساف ، أم ٰبس إبحساس فردم كٝباعي ، فإف 

ب الذاكر بنظاـ الكوف طمأف بذكر هللا كىذا الذكر العملي ، ألنو يعمل على ربط نظاـ القلاك 
هللا تعأب ،  ا٤بسبًٌح  ، فَبتبط السنن اإلنسانية ِبلسنن الكونية بوحدة كاحدة موحدة متحٌدة بذكر

ندمج مع الٌنظاـ الكو٘ب العاـ ا٤بطيع  ككاف منهم كمعهم كإليهم ، كأنٌو ال ٱبرج فيشعر القلب أنٌو ا
 تَػْفَقُهوفَ  ال َوَلِمنْ  ِبَْمِدهِ  ُيَسبِّحُ  ِإالَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  فْ َوإِ ﴿عن طاعة هللا كما ىم اثبتوف على طاعتو 

ٓت  ُِٓالبقرة/( فىاذٍكيريك٘ب أىذٍكيرٍكيمٍ كقولو )، لذل  يطمئن القلب بذكر هللا ،  ْْاإلسراء/ ﴾َتْسِبيَحُهمْ 
اًٍكرًٍينى : )الذًٌٍكري لىذ ةي اٍلميًحٌبًْبى( كالذًٌٍكري شىرىؼي  غرر المم : ُب مناجاة اإلماـ السّجاد )ع(عن ، للذ 

 ًبغىٍّبً  سيريكرو  كيلًٌ  كىًمنٍ  ،أيٍنًس ى  ًبغىٍّبً  راحىةو  كيلًٌ  كىًمنٍ  ،ًذٍكرًؾى  ًبغىٍّبً  لىذ ةو  كيلًٌ  ًمنٍ  الذاكرين )كىأىٍستػىٍغًفريؾى 
( ًبغىٍّبً  شيٍغلو  كيلًٌ  كىًمنٍ  ،قػيٍرًب ى  ، ليس ف طمئناالشقي اْلاسر من حرمو هللا نعمة اال -ٕ .طاعىًت ى

أشقى ٩بٌن ينطلق ُب ا٢بياة كىو مفصوؿ الٌصلة ِب كمفصوؿ العبلمة ٗبا حولو من السنن الكونية 
فيشق طريقو فريدان كحيدان ال يشعر ِبلسكينة كيعا٘ب من األزمات النفسية كمعناة الكآبة لذل  

نساف فبل يكافح كحده ببل انصر كال ىاد كال معْب ، كُب ا٢بياة مواقف كساعات تعصف ِبإل
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 هللاً  ًذٍكرً  حيبُّ  هللاً  حيبًٌ  : )عىبلمىةي  ٓت الديثيصمد أمامها إاٌل الذاكركف ا٤بطمئنوف بذكر هللا ، 
 .ّْٕ/ْركح البياف هللًا( ًذٍكرً  بػيٍغضي  هللاً  بػيٍغضً  كىعىبلمىةي 
 ﴾َٓأذٍ ًَلُُْٕٖ َُيُْْ ٤ٌُزََ خَُّٝدُِمَدضِ ًَػٌَُِِٔخ آَٓنٌُخ خٍََُِّّٖ﴿ - ٜٕ
ل بْب اإلٲباف كالعمل الصاّب كىو توكيد للذين تطمئن قلوهبم بذكر هللا ، فمن صفاهتم أهنم الفص

ٰبيًٍسنيوي( كليست  مىا ًاٍمرًئو  كيلًٌ  )ًقيمىةي  :ٔٛٓت هنج الببلغة حمم، ٰبسنوف العبادات كا٤بعامبلت معان 
 )ُطوََب كأًب العيش قيمة كٌل إمرئ ما ٲبلكو ، فيحٓب حياة طيبة ُب أسبغ السركر كأفضل الكرامة 

أك  .للتفخيم كالتعظيم ، كىي أتنيث األطيب كتعِب العيش الطٌيب )ُطوََب(من طاب كأطيب  َْلُْم(
ىي شجرة ُب ا١بٌنة ككٌل مؤمن لو غصن من أغصاهنا فإذا طلبو أاته ، فلهم فرح كقرٌة عْب ك٥بم 

مرجع ، كنعم ما يلقوف من سعادة حيسني  َمآٍب( )َوُحْسنُ أطيب ا٢بياة كأفضلها ك٥بم حيسن العاقبة 
: ككٌلما أحسن اإلنساف ُب نفسو كأحسن فكره فيحسن عملو ككٌلما رائدة ُب ا٤برجع كا٤بنقلب. 
زداد ُب نفعو للٌناس ، ككٌلما نفع الٌناس أحسن كأكثر كأزيد كإستمٌر نفعو اإزداد ُب إحسانو أم 

 الصَّاِلَاتُ  َواْلَباِقَياتُ ﴿كقولو  الص ا٢ًبىاتي  يىاتي كداـ خّبه، كلما كاف إٲبانو كعملو الٌصاّب من اٍلبىاقً 
رٌ  رٌ  ثَػَواابً  رَبِّكَ  ِعْندَ  َخيػْ  .ٕٔمرٙب/ ﴾َمَرّداً  َوَخيػْ
 ىٌَُ هَُْ زِدَُُّلَِْٖٔ ًٌََُُّْٕلُ ًَىُْْ بَُِْْيَ ؤًَْلَْْنَد خٍَُُِّ ػََِْْيِْْ ُِعَعٌَُِْ ؤٌَُْٓ هَسِِْيَد ِْٖٓ وََِطْ هًَْ ؤَُّٓصٍ كِِ ؤَََِْْٔنَدىَ ًٍََُِيَ﴿ - ٖٓ

 ﴾َٓعَدذِ ًَبَُِْْوِ ظًٌَََِّْطُ ػََِْْوِ ىٌَُ بَِّٙ بَُِوَ ٙ ََزِِّ
ًل ى  ٍلنىاؾى  كما أرسلنا األنبياء من قبل  كىذى ا )َخَلْت( قىدٍ  أيم ةو  ُب  أىٍرسى أيمىمه كثّبة ، أمت   مضت قػىٍبًلهى
ُلوَ آخر األمم كأنت خاًب األنبياء  َنا الَِّذي ْيِهمْ َعلَ  )لِتَػتػْ كأرسلناؾ ٥بؤالء لتبلغهم ىذا  ِإلَْيَك( َأْوَحيػْ

 َيْمُفُروفَ  )َوُىمْ الوحي العظيم كالذكر ا٢بكيم كتعٌرفهم سنن هللا ُب خلقو كتلقي ا٢بٌجة عليهم 
ا٤بؤمن  ًِبلر ٍٞبىًن أم برٞبة إ٥بية عامة كِشلت رٞبتو كٌل مكاف كزماف كِشلت يىٍكفيريكفى  فهيمٍ  اِبلرَّْْحَِن(
ستقاموا استشعار رٞبتو الكربل ، تضمن ٥بم خّب الدنيا كاآلخرة لو أخذكا منهجها ك اكالكافر ، 

قيٍل ٥بم إٌف الرٞبن الذم عٌم فضلو الذم   ُىَو( ِإالَّ  ِإَلوَ  ال َرّبِّ  ُىوَ  )ُق ْ عليو لسعدكا ُب الٌدنيا كاآلخرة 
 )َعَلْيوِ  ُىَو( ِإالَّ  ِإَلوَ  )البو ال معبود ٕب سواه رىيبًٌ الذم رِب٘ب كمدبٌر أمرم فآمنت  كفرًب بو ىيوى 

 )َوِإلَْيوِ ٚبذه ككيبلن ُب كٌل األحواؿ ك)مىٍن تػىوىك لى عىلىى هللًا كىفىٍاهي( اعتمدت فاعليو كحده  تَػوَكَّْلُت(
 .: من اتب أم رجع، كإٔب هللا توبٍب كإليو إانبٍب كمرجعي فيثيبِب على مصابرتكم َمَتابِ  َمَتاِب(
( ُىوَ  )ُق ْ : رائدة  ىذا ىو إٲباف ا٤بصطفى ٧بٌمد )ص( كىذه ىي رسالتو كدعوتو ، يؤمن ِب  َرّبِّ

كحده كيلتجئ إليو ُب ٝبيع أموره كال يرل لغّبه من سلطاف ، كيدعو الٌناس ٝبيعان إٔب ىذا اإلٲباف 
ينُ  ّلِلَِّ  َأال﴿ا٣بالص   .ّالزمر/ ﴾اْْلَاِلصُ  الدِّ

 خَُِّوُ ََّٙدءُ ٌَُْ ؤَْٕ آَٓنٌُخ خٍََُِّّٖ َّْْحَْٓ ؤَكََِْْ ـَِْٔؼدً خَُُْٕٓ َُِِّوِ زََْ خٌَُْْٔظََ زِوِ ًَُِِّْ ؤًَْ خََُْٕٞ زِوِ ه٥ُِّؼَطْ ؤًَْ خُْفِسَدٍُ زِوِ َُُِّْٔضْ ُْآٗدًهُ ؤََّٕ ًٌََُْ﴿ - ٖٔ

 ﴾خُِْْٔؼَديَ ُّىِِْقُ ٙ خَُِّوَ بَِّٕ خَُِّوِ ًَػًُْ َّإْظَِِ لَعََّ يَخَِىِْْ ِْٖٓ هَُِّسدً ظَمَُُّ ؤًَْ هَدَِػَصٌ َٜنَؼٌُخ َٔدزِ ظُِْٝسُيُْْ ًَلًَُُخ خٍََُِّّٖ ََّّخٍُ ًَٙ ـَِْٔؼدً خُنَّدَْ َُيًٍََ
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: كلو فرضنا فرضان صعبان ٧باالن كفرض ااؿ  املعىن .تبحث اآلية ُب كيفية تفكّب الطغاة كا٤بعاندين
رآف العظيم ٚبرج منو آايت كمعاجز مادية خارقة ٧بسوسة ، فتسٌّب ليس ٗبحاؿ ، كلو نٌزؿ عليهم الق

 ُقطَِّعتْ  )َأوْ هبذا القرآف ا١بباؿ كتقلع من أماكنها كمشت تلقائيان كما فيًعلى ٔببل الطور ٤بوسى )ع( 
تى أك كلم أحد بو ا٤بو  اْلَمْوَتى( ِبوِ  ُكلِّمَ  )َأوْ شققت كتصدعت كجعلت أهناران كعيوانن  اأَلْرُض( ِبوِ 

جرل عليهم بعد ا٤بوت ، لو  اُب قبورىم أبف أحياىم بقراءة القرآف فتكٌلم معهم كإستخبارىم عمٌ 
، لكونو غاية  ٗاإلسراء/ ﴾َأقْػَوـُ  ِىيَ  ِللَِِّت  يَػْهِدي اْلُقْرآفَ  َىَذا﴿حصل ىذا الشيء ا٤بعجز لكاف ُب 

 )َلْو(بفعل ذل  ، كجواب ُب ا٥بداية كالتذكّب كهناية ُب اإلنذار كالتخويف ككفاية للمنصفْب 
لغلوىم ٓت الطغياف والعناد ٧بذكؼ كتقديره لوحدث كلُّ ذل  ٤با آمنوا ِبلقرآف كال ٗبحٌمد )ص( 

 َخاِشعاً  َلَرأَيْػَتوُ  َجَب ٍ  َعَلى اْلُقْرآفَ  َىَذا أَنْػَزْلَنا َلوْ ﴿كقولو واإلستمبار وَتاديهم ٓت الفساد 
  .ُِشر/ا٢ب ﴾اّللَِّ  َخْشَيةِ  ِمنْ  ُمَتَصدِّعاً 

يعاً  اأَلْمرُ  ّلِلَِّ  َب ْ ) ٍافى كىمىٍا ٓبٍى يىشىٍأ ٓبٍى يىكيٍن ، إٌف هللا قادر على اإلتياف ٗبا  (ْجَِ قَبحوه من امىٍا شىٍاءى هللاي كى
اآلايت لكن اإلرادة ٓب تتعلق بذل  لعلم هللا أف قلوهبم قاسية ال تلْب مع ا٢بق كإ٭ٌبا تنساؽ مع 

يريد أف يؤمن فأقل دليل يكفيو كالذم اليريد أف يؤمن فكل دليل كدليل شهواهتا كلذاهتا ، فالذم 
َها اّللَُّ  طََبعَ  َب ْ ﴿ال يكفيو  َئسْ  )َأرَػَلمْ ،  ُٓٓالنساء/ ﴾ِبُمْفرِِىمْ  َعَليػْ  َيَشاءُ  َلوْ  َأفْ  آَمُنوا الَِّذينَ  يَػيػْ

يعاً( النَّاسَ  َْلََدى اّللَُّ  من إٲباف الطغاة كىداية الٌناس ٝبيعان أفلم يقنط كييأس ا٤بؤمنوف ا٢بركيوف  ْجَِ
يعلموا أف هللا تعأب لو شاء ىدايتهم  ىنا تقريرم أىفػىلىمٍ  االستفهاـحيث ٛبٌنوا متلهفْب لذل  ، ك 
ينِ  ٓت  ِإْكَراهَ  ال﴿٥بداىم ِبإلجبار كاإلكراه كلكن  َ  َقدْ  الدِّ ،  ِٔٓالبقرة/ ﴾الَغيِّ  ِمنْ  الر ْشدُ  تَػبَػيَّ

 ﴾يَػْعَمُهوفَ  طُْغَياهِنِمْ  ٓت  َوَيَذرُُىمْ ﴿كقولو   ختيارأف يكوف بناء التكليف على االكإقتضت حكمة هللا 
 َحَرْصتَ  َوَلوْ  النَّاسِ  َأْكثَػرُ  َوَما﴿يكوف التكرٙب كيكوف ا١بزاء  ختيار، ألف ِبال ُٖٔاألعراؼ/
إٌف هللا ال يَبؾ  قَارَِعٌة( َصنَػُعوا مبَا ُتِصيبُػُهمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  يَػَزاؿُ  )َوال،  َُّيوسف/ ﴾مبُْؤِمِنيَ 

الكوارث كالدكاىي حينان بعد حْب تقرعهم )قَارَِعٌة( ا٤بكذبْب من غّب أتديب بل ينزؿ عليهم 
 حَتُ    )َأوْ بصنوؼ الببلء كالعناء من القحط كالقتل كا٣بوؼ بسبب عدائهم لئلسبلـ كللرسوؿ )ص( 

دايرىم فيفزعوف منها ، كيستمر سبحانو هبذا  من ا٤بصيبة قريبان  أك ٙبل الداىية أك َدارِِىْم( ِمنْ  َقرِيباً 
التنبيو أبساليب متنوعة ليعتربكا كيرجعوا إٔب هللا ، كىذه الَببية ِبلَبغيب كالَبىيب قائمة منذ القدـ 

( َوْعدُ  أيَِْتَ  )َحَّتَّ  ده كنصر عبده نعم صدؽ كع اْلِميَعاَد( ُ٘مِْلفُ  ال اّللََّ  )ِإفَّ إبظهار اإلسبلـ  اّللَِّ
 َعَلى لُِيْظِهَرهُ  اْلَقِّ  َوِدينِ  اِبْْلَُدى َرُسوَلوُ  َأْرَس َ  الَِّذي ُىوَ ﴿كأعز جنده كىـز األحزاب كحده كقولو 

ينِ    .ّّالتوبة/ ﴾اْلُمْشرُِكوفَ  َكرِهَ  َوَلوْ  ُكلِّوِ  الدِّ
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كتقطيع األرض  لقد صنع ىذا القرآف العظيم ُب نفوس ا٤بؤمنْب أكثر من تسيّب ا١بباؿ :رائدة
كإحياء ا٤بوتى ، لقد صنع ُب ىذه الٌنفوس ا٤بؤمنة كهبذه النفوس خوارؽ أضخم كأبعد آاثران ُب شكل 
األرض، فكم غٌّب اإلسبلـ كا٤بسلموف ُب بناء اجملتمعات كجعل ٥با صفات إسبلمية ٩بٌيزة عن 

كا ما ىو أضخم من ا١بباؿ، ُب طبيعة ىذا القرآف قٌوة مؤثرة انفذة ُب ا٤بشاعر كالعقوؿ فسّبٌ  .غّبىم
إهٌنم سٌّبكا أتريخ األمم كاألجياؿ ، كقطٌعوا ما ىو أصلب من األرض كىو ٝبود األفكار كٝبود 
العادات كالتقاليد ، كأحيوا ما ىو أٟبد من ا٤بوتى ، كىو مرض الشعوب الذم قتل ركحها الطٌغياف 

 من ٙبٌوؿ ا١بباؿ عند رسوخها كٙبٌوؿ كاألكىاـ ، إٌف منهج القرآف ُب النفوس كا٢بياة أضخم بكثّب
 األرض عن ٝبودىا كٙبٌوؿ ا٤بوتى عن موهتم كٟبودىم !! كىكذا يعمل القرآف العظيم عندما ٛبيؤل

ىا قسطان كعدالن على يد منقذ البشرية الٍب تعا٘ب من حّبة الضبللة كمن ؤ األرض ظلمان كجوران فيمل
 ِعَباِدي َيرِثُػَها اأَلْرضَ  َأفَّ ﴿ظر )ع( كيتحقق قولو ظلمات ا١بهالة ، بقيادة اإلماـ ا٤بهدم ا٤بنت

 .َُٓاألنبياء/ ﴾الصَّاِلُوفَ 
 ﴾ػِوَدذِ ًَدَٕ كٌََْْقَ ؤَوٍَْظُيُْْ ؼَُّْ ًَلًَُُخ ٍََُِِِّّٖ كَإََِْْْٓطُ هَسِِْيَ ِْٖٓ زٍَُُُِٔ خْٔعُيِّْتَ ًََُوًَْ﴿ - ٕٖ
مض ُب دعوت  كىٌوف علي  أمر اد ، إصرب ك ستهزؤا ب  اي ٧بمٌ استهزأ الطغاة برسلهم كما اكلقد 

: فأمهلتي ، فأمهلتهم  رََأْمَلْيتُ  َأَخْذتُػُهْم( ّتَّ  َكَفُروا ِللَِّذينَ  )رََأْمَلْيتُ الذين كٌذبوؾ كسخركا من  
كتركتهم ُب أمن كدعة كما أترؾ البهيمة ُب ا٤برعى ، ليستيقظوا كيعودكا إٔب طريق ا٥بداية ٍب أحللت 

ًعقىايب ٥بم ؟ أٓب أذقهم أليم العذاب  كىافى  فىكىٍيفى  ِعَقاِب( َكافَ  )َرَمْيفَ ذنوهبم هبم العذاب ب
 عىز   اَّلل ى  رىأىيٍػتيمي  : )ًإذىاعن النيب )ص(كأجعلهم عربة ألكٕب األلباب ؟ كأخسر الناس من كاف عربة للناس، 

بُّ  مىا اٍلعىٍبدى  يػيٍعًطي كىجىل    كقولو ،ُُٕ/ٖٕالبحارٍسًتٍدرىاجه( اً  ذىًل ى  فىًإف   يىوً مىعىٍاصً  عىلىى ميًقيمه  كىىيوى  ٰبًي
بُوا َوالَِّذينَ ﴿ : رائدة  .ُِٖاألعراؼ/ ﴾يَػْعَلُموفَ  ال َحْيثُ  ِمنْ  َسَنْسَتْدرُِجُهمْ  ِِبََيتَِنا َكذَّ

 ىنا إنكارم ، كا٥بمزة ٗبعُب أم االستفهاـمن خّب كشرًٌ ٰبفظو عليها فيجازيها بو ، ك  ..(.)رََأْمَلْيتُ 
أىن وي أىعٍ  أىن وي غىفىرى ، كىأىٍنذىرى حىٌب  كى أىن وي أىٮٍبىلى ، كىسىتػىرى حىٌب  كى اٍنىوي أىٍمهىلى حىٌب  كى ٌذرى ! كقولو ، كهللاي سيٍبحى

 .ٗٗاألعراؼ/ ﴾اْْلَاِسُروفَ  اْلَقْوـُ  ِإالَّ  اّللَِّ  َمْمرَ  أيََْمنُ  َربل اّللَِّ  َمْمرَ  َأرََأِمُنوا﴿
 كِِ َّؼَُِْْ ٙ زَِٔد ظُنَسِّحٌَُٗوُ ؤَّْ ٌَُّٔٔىُْْ هَُْ ًََُُ٘دءَ َُِِّوِ ًَـَؼٌَُِخ ًََٕسَطْ زَِٔد َٗلٍْٓ ًَُِّ ػَََِ هَدجٌِْ ىٌَُ ْٖؤَكََٔ﴿ ٖٗ - ٖٖ

 كِِ ػٍََخذٌ ، َُيُْْ ىَديٍ ِْٖٓ َُوُ كََٔد خَُِّوُ ١َُِِّْْ ًََْٖٓ خَُّٕسَِِْ ػَْٖ ًًًَُُّٜخ ٌَُُْٓىُْْ ًَلًَُُخ ٍََُِِِّّٖ َُِِّّٖ زََْ خُْوٌٍَِْ ِْٖٓ زِظَدىٍُِ ؤَّْ خََِْٕٞ

 ﴾ًَخمٍ ِْٖٓ خَُِّوِ ِْٖٓ َُيُْْ ًََٓد ؤََ٘نُّ خٓوَُِشِ ًََُؼٍََخذُ خًَُُّْْٗد خُْمََْدشِ
أم رقيب حفيظ مهيمن مدبر مقدًٌر مدٌكف مسٌجل  قَاِئٌم() نَػْفٍس( ُك ِّ  َعَلى قَاِئمٌ  ُىوَ  )َأَرَمنْ 

نفس كعلى كٌل عمل لكلًٌ إنساف ال ٱبفى عليو شيء من أعماؿ العباد صا٢بهم  مشرؼ على كلٌ 
ُتمْ  َما أَْينَ  َمَعُممْ  َوُىوَ ﴿كطا٢بهم كقولو  ، ألنو ٧بيط علمان كرٞبة بكل شيء كىو هللا  ْا٢بديد/ ﴾ُكنػْ

اإل٥بية  تعأب ، كٰباسب كٌل نفسو ٗبا كسبت ، كلكن التعبّب القرآ٘ب الببلغي الفٌِب يصٌور الرقابة
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كيشٌخص السيطرة كالعلم ُب صورة حسٌية متحرٌكة ، فلتتصٌور كل نفس أٌف عليها حارسان قائمان 
عليها مشرفان مهيمنان مراقبان بدقٌة ٰباسبها ٗبا كسبت كىو هللا عٌز كجٌل ، إٌف التعبّب القرآ٘ب ٯبٌسم 

نظرايت ، كا٣برب ٧بذكؼ تقديره : الٌصورة لئلدراؾ البشرم الذم يتأثر ِب٢بسٌيات أكثر ٩بٌا يتأثر ِبل
كمن ليس لو هبذه الصفة ؟ كترؾ جوابو ألنو معناه معلـو ، أفمن يكوف هبذه الٌصفات ٘بعل 

 َرَما﴿ىل هللا كشركائهم ؟  ُشرََكاَء( ّلِلَِّ  )َوَجَعُلوااألحجار شريكة لو ؟! كقد بينو بعد ىذا بقولو 
 .ّٓيونس/ ﴾حَتُْمُموفَ  َكْيفَ  َلُممْ 
٠بىُّوىيٍم لنا كصفوىم لننظر ىل ٥بم ما يستحقوف بو العبادة كالشركة مع هللا أك الٌشفاعة  وُىْم(مَس   )ُق ْ 

ـْ عنده ؟  ستفهاـ اأـ ٚبربكف هللا بشركاء ال يعلمهم سبحانو كىو  اأَلْرِض( ٓت  يَػْعَلمُ  ال مبَا تُػنَػبُِّئونَوُ  )َأ
ـْ للتوبيخ  م شركاء بظن ِبطل كقوؿ فارغ من ا٤بعُب ، ال حقيقة لو أـ تسموهن اْلَقْوِؿ( ِمنْ  ِبظَاِىرٍ  )َأ

زين ٥بم الشيطاف ذل  الكفر  َمْمُرُىْم( َكَفُروا ِللَِّذينَ  زُيِّنَ  )َب ْ لفرط ا١بهل كسذاجة العقل 
 لًٌغناكىميبى  دىاًعينا : )بيًعٍثتي  ٓت الديث ، ٧ِٓبٌمد/ ﴾َْلُمْ  َوَأْمَلى َْلُمْ  َسوَّؿَ  الشَّْيطَافُ ﴿كالضبلؿ كقولو 

،  ْٔٓكنز العماؿ خرب شىٍيءه(! الض بلىؿً  ًمنٍ  لىوي  كىلىٍيسى  ميزىيًٌنان  إبًٍلٍيسي  كىخيًلقى  ، شىٍيءه  ا٥ٍبيدىل ًمنٍ  ٕب   كىلىٍيسى 
منعوا عن طريق ا٥بدل  السَِّبيِ ( َعنْ  )َوُصد وا ُِٖآؿ عمراف/( لىٍيسى لى ى ًمنى اأٍلىٍمًر شىٍيءه كقولو )

 اّللَُّ  ُيْضِل ْ  )َوَمنْ بتعدكا عن ا٢بق بقدر إغراؽ أنفسهم ُب الضبللة ! االغواية ك كغرقوا ُب الٌضبللة ك 
فقد أضلهم هللا بذنوهبم فلم تلق نعمة ا٥بداية هبم كال ىادم ٥بم من دكنو ك ال ًذٍم  َىاٍد( ِمنْ  َلوُ  َرَما

الض بلىلىةي !  اٍيىةي تىًلٍيقي ًبًو ى نَػَتوُ  اّللَُّ  ِردْ يُ  َوَمنْ ﴿الى تىًلٍيقي ًبًو ا٥بًٍدى  .ُْا٤بائدة/ ﴾َشْيئاً  اّللَِّ  ِمنْ  َلوُ  ََتِْلكَ  رَػَلنْ  ِرتػْ
نْػَيا( اْلََياةِ  ٓت  َعَذابٌ  )َْلُمْ  -ٖٗ ٥بؤالء ا٤بعاندين عذاب عاجل ُب ىذه الدنيا ، كعذاب جاء  الد 

 َلَعَذابُ )وَ نكرة للداللة على عمومو كتنوعو سواء أكاف عذابه حٌسي أك عذاب نفسي أك كبلٮبا 
 َواٍؽ( ِمنْ  اّللَِّ  ِمنْ  َْلُمْ  )َوَماكلعذاهبم ُب اآلخرة أثقل كأشد إيبلمان من عذاب الدنيا  َأَشق ( اآلِخَرةِ 
هنج الببلغة ، كليس ٥بم من ٰبميهم من عذاب هللا: حافظ ، كما ٥بم من هللا من حافظ  َواؽٍ 
اٍ  كىٍاًعظه ، نػىٍفًسوً  ًمنٍ  لىوي  كافى  مىنٍ ): ٜٛحمم  .( حىاًفظه  هللاً  ًمنى  عىلىٍيوً  فى كى
 خٌَُْدكَُِِّٖ ًَػُوْسََ خظَّوٌَخ خٍََُِّّٖ ػُوْسََ ظِِْيَ ًَظُِِّيَد يَخجٌِْ ؤًُُُِيَد خَْٕٗيَدَُ ظَمْعِيَد ِْٖٓ ظَفُُِْ خُُْٔعَّوٌَُٕ ًُػًَِ خَُّعِِ خُْفَنَّصِ َٓؽََُ﴿- ٖ٘

 ﴾خُنَّدَُ
هبا عباده ا٤بتقْب أهنا ٘برم من ٙبت قصورىا كأشجارىا صفة ا١بنة العجيبة الشأف الٍب كعد هللا 

ٜبرىا دائم كنعيمها ال ينقطع كما  )ُأُكُلَها( َوِظل َها( َداِئمٌ  )ُأُكُلَهااألهنار ا٤بتنوعة األشكاؿ كاأللواف 
فاكهة الٌدنيا فصلية ، كظلها كذل  ال ينسخ كما ينسخ ُب الٌدنيا ِبلٌشمس ، ألنٌو ليس ُب ا١بٌنة 

، فا٤براد  ُّاإلنساف/ ﴾َزْمَهرِيراً  َوال ََشْساً  ِريَها يَػَرْوفَ  ال﴿كالبرد كال ِشس كال قمر كال ظلمة حرٌّ 
واملّتقوف تل  ا١بنة عاقبة ا٤بتقْب  اتػََّقوا( الَِّذينَ  ُعْقَب  )تِْلكَ ستقرار سَباحة كاالبدكاـ الٌظل دكاـ اال

كالذم ال تليق  النَّاُر( اْلَماِررِينَ  )َوُعْقَب أىلو : ىم الذين يناصركف ا٢بٌق كأىلو كيقاكموف الباطل ك 
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بو ا١بنة تليق بو النار ، ىذه مقابلة بينهم كبْب ا٤بؤمنْب كالفوارؽ الكبّبة كالكثّبة بينهم ، ليس ا٤براد 
ِبلكافرين من جحد ِب أك أشرؾ بو فحسب ، بل كٌل من عادل ا٢بق كعانده كيعمل ضٌده كىو 

ٍرءي بو عليم ، كىكذا يك عن النيب نىفسىوي ،  يىضىعي  حىٍيثي  وف اإلنساف ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب ، كاٍلمى
 الت ٍسًبيح كىيػيٍلهىميوفى  يػىتػىبيوليوفى، كىالى  يػىتػىغىو طيوفى  كىالى  يػىتىٍمًخطيوفى  كىالى  كىيىٍشرىبيوفى  ا١بٍىن ة أىٍىلي  : )أيىٍكيل )ص(

ا كىالتػ ٍقًديس : منها ليس ٓت اجلّنة أشياٌء عديدة : ) روي، ّْٕ/ْركح البياف( النػ فىسٍ  يػيٍلهىميوفى  كىمى
توٌقف عجلة الٌزمن ، كليس فيها ىرـه كال نوـه كال موت كال خوؼ كال ليل كال هنار كال ظلمة كال 
خركج من ا١بٌنة أم ال هناية فيها ، كليس ُب ا١بٌنة فقره كال جوع كال شبعه كال عطش كال مرض كال 

كال حساب كال عمل كال لغوه كال كذب كال كراىية كال ضعفه كال كسل كال  إ٪باب كال تكليف
: ُب  وِببلصةشتباه كال غلٌّ كال لـؤ كال خبث كال شرٌّ املل كال فشل كال خيبة أمل كال خطأ كال 

 ِغ ٍّ  ِمنْ  ُصُدورِِىمْ  ٓت  َما َونَػَزْعَنا﴿ا١بٌنة كٌل اإلٯبابيات الٌدائمة البعيدة عن كٌل السلبيات كقولو 
كىالن ٍاري غىاٍيىةي ، : )ا١بٍىن ةي غىاٍيىةي الص ٍا٢بًًٍْبى  ٓت غرر المم،  ْٕا٢بجر/ ﴾ُمتَػَقابِِليَ  ُسُررٍ  َعَلى ِإْخَوااً 

 .اٍلميٍفرىًطٍْبى(
 ؤُُِْ٘ىَ ًَٙ خَُِّوَ ؤَػْسًَُ ؤَْٕ ؤُُِْٓضُ بََِّٗٔد هَُْ زَؼ١َْوُ ُُُّنٌِ َْٖٓ خَٕلَّْخذِ ًَِْٖٓ بَُِْْيَ ؤٍَُِّٗ زَِٔد َّلَُْلٌَُٕ خٌُِْعَدذَ آظَْْنَدىُْْ ًَخٍََُِّّٖ﴿ - ٖٙ

 ﴾َٓأذِ ًَبَُِْْوِ ؤَيْػٌُ بَُِْْوِ زِوِ
َناُىمْ  )َوالَِّذينَ يقوؿ سبحانو لنبيو )ص(  من أسلم منهم أم إٌف الذين أسلموا من اْلِمَتاَب(  آتَػيػْ

جاشي كأتباعو ، يفرحوف كثّبان ِبآلايت الٍب اليهود كعبد هللا بن سبلـ كأصحابو كمن النصارل كالن
تنزؿ علي  من رب  ألهنا تزيدىم إٲباانن كثقة بدينهم ا١بديد كُب كتبهم من الشواىد على صدقو 

حقيقة نفسية ٥با دالالهتا الكبّبة ُب القلوب الصافية من )يَػْفَرُحوَف( كالبشارة بو كالتعبّب ِبلفرح ىنا 
لتقاء على ا٢بق كزايدة اليقْب ُب كٌل زماف كمكاف ، كىو فرح اال صحابة الٌرسوؿ )ص( كا٤بؤمنْب

َناُىمْ  الَِّذينَ ﴿بصٌحة ما لديهم كمؤازرة الكتاب ا١بديد كمناصرتو لو داللتو اإلٲبانية كقولو   آتَػيػْ
ُلونَوُ  اْلِمَتابَ   بَػْعَضُو( يُنِمرُ  َمنْ  بِ اأَلْحَزا )َوِمنْ ،  ُُِالبقرة/ ﴾ِبوِ  يُػْؤِمُنوفَ  ُأْولَِئكَ  ِتبلَوتِوِ  َحقَّ  يَػتػْ

كمن أىل ا٤بلل ا٤بتحزبْب علي  ِبلعداكة كىم أىل أدايف شٌب من ينكر بعض القرآف مكابرة ألنو 
عَبافهم كإنكارىم ٗبنزلة فوف ٗبا يتوافق، كُب النتيجة أف ا٨بالف ٥بواىم كلعاداهتم كتقاليدىم ، كيعَب 

 َوَتْمُفُروفَ  اْلِمَتابِ  بِبَػْعضِ  َأرَػتُػْؤِمُنوفَ ﴿ سواء ما داـ ا٢بق عندىم ىو ما تشتهي نفوسهم كقولو
َا )ُق ْ ،  ٖٓالبقرة/ ﴾بِبَػْعضٍ  على  االستقامةفمنهجي التوحيد ك  ِبِو( ُأْشِرؾَ  َوال اّللََّ  َأْعُبدَ  َأفْ  أُِمْرتُ  ِإٔمَّ

الٌدعاء  منهج هللا كأف ال أشرؾ مع هللا أحدان ال شرؾ ُب العقيدة كال ُب الفكر كال ُب العمل كال ُب
 )َوِإلَْيوِ إٔب هللا كمنهجو ا٤بستقيم أدعو الناس على بصّبة من أمرم ،  َمآِب( َوِإلَْيوِ  َأْدُعو )ِإلَْيوِ 
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كال أرجع ُب أم أمر من أمورم إاٌل إليو سبحانو ٍب إليو مصّبم كمرجعي كعليو حسايب َمآِب( 
 .كعنده كتايب

 ﴾ًَخمٍ ًَٙ ًَُِِ  ِْٖٓ خَُِّوِ ِْٖٓ َُيَ َٓد خُْؼِِِْْ ِْٖٓ ـَدءَىَ زَؼًََْٓد ؤَىٌَْخءَىُْْ خظَّسَؼْطَ ًََُحِْٖ دًػََُزِّْ لٌُْٔدً ؤََُّْٗنَدهُ ًًٍَََُِيَ﴿ - ٖٚ
ٰبكم القرآف ُب قضااي الٌناس بلساف عريب بليغ كاضح ليسهل ٥بم فهمو كيتيسر َعَربِّيًا(  )ُحْمماً 

 .حفظو كتداكلو كتطبيقو
نا القرآف ألنو حكم هللا ا٢باكم ا٤بهيمن ذك السلطاف على ٝبيع الكتب : ا٤براد ِب٢بكم ىواملعىن

 َوأَنَزْلَنا﴿السماكية السابقة كٝبيع الكتب الوضعية البلحقة كمهيمنان عليها ِب٢بجة كالربىاف كقولو 
قاً  اِبْلَقِّ  اْلِمَتابَ  ِإلَْيكَ  ، كأنو عريب رفع  ْٖا٤بائدة/ ﴾َلْيوِ عَ  َوُمَهْيِمناً  اْلِمَتابِ  ِمنْ  َيَدْيوِ  بَػْيَ  ِلَما ُمَصدِّ

رَ  َعَربِّياً  ُقرآاً ﴿لقدرىا كلشرؼ لغتها كقٌوة فصاحتها كببلغتها  ، الٍب  ِٖالزمر/ ﴾ِعَوجٍ  ِذي َغيػْ
ٞبلت حكم هللا ا٢بكيم العليم على اإلنسانية ٝبعاء ، أم ككما أرسل هللا تعأب كل نيب قبل دمحم 

، كذل  أنزلنا علي  اي ْإبراىيم/ ﴾قَػْوِموِ  بِِلَسافِ  ِإالَّ  َرُسوؿٍ  ِمنْ  ْلَناَأْرسَ  َوَما﴿)ص( بلغة قومو كقولو 
٧بٌمد ىذا القرآف العظيم بلسان  العريب الفصيح الواضح ، حاكمان بْب الٌناس ُب ٝبيع قضاايىم  

ُغوفَ  اجْلَاِىِليَّةِ  َأَرُحْممَ ﴿كقولو    .َٓا٤بائدة/ ﴾وِقُنوفَ يُ  ِلَقْوـٍ  ُحْمماً  اّللَِّ  ِمنْ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  يَػبػْ
تباع أىواء أىل الكتاب ٤با فيو اٙبذير النيب من  اْلِعْلِم( ِمنْ  َجاَءؾَ  بَػْعَدَما َأْىَواَءُىمْ  اتػَّبَػْعتَ  )َولَِئنْ 

من ِبطل خطّب ينبغي أف تتوقاه ، مع ما ٲبل  النيب من عصمة ذاتية كعصمة كحي كمع ما ٰبوطو 
 اّللَِّ  ِمنْ  َلكَ  )َماء ىؤالء تقٌرب من الشيطاف كتعٌرض لنقمة الرٞبن تبع أىواامن رعاية هللا ، فإف من 

واملقصود حتذير ليس ل  انصر ينصرؾ كيقي  من عذاب هللا كٰبمي  منو،  َواٍؽ( َوال َوِلٍّ  ِمنْ 
تباع أىواء الناس كلو كانوا أكثرية ، ألف ا٤بعصـو إذا خوطب ٗبثل ذل  كاف الغرض امن  األمة

ٕبار اٌيًٍؾ أىٍعًِبٍ كىًإ٠ٍبىًعٍي ايىٍ جىٍارىة( إبً نػىٌبًيوي  )إٌف هللا بعث عن اإلماـ الصادؽ )ع(:، ٙبذير الناس
 .ُُٔاألنعاـ/ ﴾اّللَِّ  َسِبي ِ  َعنْ  ُيِضل وؾَ  اأَلْرضِ  ٓت  َمنْ  َأْكثَػرَ  ُتِطعْ  َوِإفْ ﴿كقولو  ،ُّٖ/ِٗاألنوار

و ا٢بق كىو فرقاانن بْب ا٢بق كالباطل، ك٠ٌبي القرآف حكمان أم فصبلن لؤلمر على كج -ٔرائدة : 
صدر من )حاكم عليم حكيم( كىو هللا جٌل ُب عبله كقد ٘بٌلى هللا لعباده  َعَربِّياً( )ُحْمماً كالقرآف 
نطبلقتو ُب اكهللا يعلم أف الٌنيب ال كلن يتبع أىواءىم من أكؿ  َأْىَواَءُىْم( اتػَّبَػْعتَ  )َولَِئنْ  -ٕ .بكتابو

كم إالٌ ِب٢بق كال يتساىل فيو ، كالغرض من ىذا الٌنهي أف يثبت كيستمر ُب الٌدعوة الٌدعوة ، كال ٰب
إٔب ا٢بق ، كال ٱبشى ُب هللا لومة الئم كيف كأقوالو كأفعالو سٌنة تٌتبع كميزاف يقاس بو ا٢بق كالعدؿ 

ًٍيًِبٍ كىاٍلقىمىرى ُبٍ  هللًا لىٍو كىضىعيويٍا الش ٍمسى ُبٍ ٲبى ٍا األىٍمرى مىٍا ، كيف كىو القائل )كى  يىسىٍارًٍم عىلىى أىٍف أىتٍػريؾى ىىذى
ي الٌنيب )ص( عن الش  بقولو   ْٗيونس/ ﴾َشكٍّ  ٓت  ُكْنتَ  رَِإفْ ﴿تػىرىٍكتيوي أىٍك أىٍىًل ن ديكينىوي( ، كىكذا هني

ٌش  هني الٌنيب )ص( عن ال مبعىن، كغّبىا  ُُٕالتوبة/ ﴾النَّيبِّ  َعَلى اّللَُّ  اَتبَ  َلَقدْ ﴿، كقولو 
ًمثٍػليكيٍم أحاسب كأعاقب كأم إنساف يش  أك  بىشىره  كالتكذيب ليقوؿ ٧بٌمد )ص( للٌناس أىانى 
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يكذب آبايت هللا إذا أان شككت ككٌذبت ! كىذا األسلوب من أبلغ األساليب كأ٪بحها ُب 
 َلَعَلى ُكمْ ِإَيَّ  َأوْ  َوِإاَّ ﴿الٌدعوة إٔب ا٢بق ، ِبألسلوب األحسن الذم يتساكل فيو ٝبيع الٌناس كقولو 

نَػَنا َسَواءٍ  َكِلَمةٍ  ِإىَل  تَػَعاَلْوا﴿، كقولو ِْسبأ/ ﴾ُمِبيٍ  َضبلؿٍ  ٓت  َأوْ  ُىًدى َنُممْ  بَػيػْ ، ْٔآؿ عمراف/ ﴾َوبَػيػْ
 ﴾النَّيبِّ  َعَلى اّللَُّ  اَتبَ  َلَقدْ ﴿، أك  ٓٓغافر/ ﴾ِلَذْنِبكَ  َواْستَػْغِفرْ ﴿فليست ىذه ذنوب كقولو 

 ﴾ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإىَل  لَتَػْهِدي َوِإنَّكَ ﴿و شيء يتوب منو كهللا يصفو ، كٓب يقع منُُٕالتوبة/
، فليست ذنوب الٌنيب )ص( إرتكاب  ّْالتوبة/ ﴾َْلُمْ  َأِذنتَ  َلَِ  َعْنكَ  اّللَُّ  َعَفا﴿، كقولو ِٓالشورل/

ًيئىٍاتي   حىسىنىٍاتي  قىر ًبٍْبى اٍلمي  ذنب كىو ا٤بعصـو عن ا٣بطأ ذاتيان كعن طريق الوحي ، كإ٭ٌبا كما قيل )سى
ُب كلًٌ  االستقامةاألىبٍػرىٍاًر( كىذا التأكيد على الٌنيب )ص( من ِبب ٙبذير األمة كأتكيد على 

 .األحواؿ
 ؤَـٍََ ٌَُُِِّ خَُِّوِ زِةٌِِْٕ بَِّٙ زِأَّصٍ َّإْظَِِ ؤَْٕ ٌٍٍَُُُِٔ ًَدَٕ ًََٓد ًٌَََُِّّّصً ؤًََِْخـدً َُيُْْ ًَـَؼَِْنَد هَسِِْيَ ِْٖٓ ًَُُٔٚ ؤَََِْْٔنَد ًََُوًَْ﴿ - ٖٛ

 ﴾ًِعَدذٌ
كجعلنا ٥بم الزكجات كيولد ٥بم  َوُذرِّيًَّة( َأْزَواجاً  َْلُمْ  )َوَجَعْلَناأرسلنا قبل  الرسل الكراـ إٔب قومهم 

األكالد ، ترد اآلية على من أنكر نبوة دمحم )ص( ألنو بشر أيكل الطعاـ كٲبشي ُب األسواؽ كأيٌب 
ـي كىآكيلي الل ٍحمى  كىأيٍفًطري  : )أىانى أىصيوـي  عن النيب )ص(كيولد لو ذرية النساء   فىمىنٍ  ،النًٌسىاءى  كىأىتػىزىك جي  ،كىأىانى
(  فػىلىٍيسى  سين ًٌب  عىنٍ  رىًغبى  ًمثٍػليكيٍم ٥بم حاجات البشر كلكن  ، ككل الرسل بىشىره ُُْ/ُّا٤براغيًمِبًٌ

َا ُق ْ ﴿الفارؽ ِبلوحي كقولو   َأفْ  ِلَرُسوؿٍ  َكافَ  )َوَما َُُالكهف/ ﴾ِإَِلَّ  يُوَحى ِمثْػُلُممْ  َبَشرٌ  اَ أَ  ِإٔمَّ
( ِبِِْذفِ  ِإالَّ  ِِبيَةٍ  أيَِْتَ  ٓب يكن ألٌم رسوؿ أف أيٌب قومو ٗبعجزة مقَبحة إاٌل إذا أذف هللا لو فيها  اّللَِّ

آؿ  ﴾َشْيءٌ  اأَلْمرِ  ِمنْ  َلكَ  ْيسَ لَ ﴿ألنٌو ال ٲبل  قٌوة غيبية قديرة على ما أراد زعماء القـو منو كقولو 
 ، كهللا ْٗيونس/ ﴾اّللَُّ  َشاءَ  َما ِإالَّ  نَػْفعاً  َوال َضّراً  لِنَػْفِسي َأْمِلكُ  ال ُق ْ ﴿، كقولو  ُِٖعمراف/

قتضت ا٢بكمة كا٤بصلحة كليست األكقات مشَبكة ُب ا٢بكم سبحانو إ٭ٌبا ينزؿ اآلايت إذا ا
ٓت هنج الببلغة ، إنٌو قانوف عاـ كشامل كغّب ٧بٌدد أم ِكَتاٌب( َج ٍ أَ  )ِلُم ِّ كمتساكية ِب٤بصاّب بل 

ككقت معلـو عند ظهوره كعند ضموره كإنتهائو أم   ْب،( معٌينأىجىبلن ميٌدة ك  ًلكيلًٌ شىٍيءو ): ٛٛٔحمم
كل شيء مرىوف بوقتو ، معجزة كانت أك عذاِبن أك نعمة أك سلطة أك جاىان أك صٌحة أك مرضان أك 

. كىو أجل مكتـو بعلم هللا ال يعلم ظهوره أك هنايتو إالٌ .ان أك عزٌة أك ذلٌة أك غُب أك فقرقٌوة أك ضعف
أبجلو ادكد من عند هللا تعأب ، لكل كقت ٧بدد حكم مقضي مكتوب يناسبو كيبلئمو كىو 
 مقٌدر معٌْب ُب ذل  الوقت حسبما تقتضيو ا٢بكمة كا٤بصلحة ال يتقٌدـ كال يتأخر ، شأنو ُب ىذا

 ﴾ُمْستَػَقرٌّ  نَػَبإٍ  ِلُم ِّ ﴿شأف الثمار إذا نضجت كا٤بواليد الٍب تولد كاألحياء الٍب ٛبوت كقولو 
َناهُ  َشْيءٍ  وَُك َّ ﴿، كقولو  ٕٔاألنعاـ/ ، فالشرائع معينة عند هللا ٕبسب  ِٗالنبأ/ ﴾ِكَتاابً  َأْحَصيػْ

ور ككقت لؤلفوؿ ، فليس األكقات كا٢بوادث ، كا٤بعاجز كالنهضة ا٢بضارية كلها ٥با كقت للظه
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األمر على إرادة الكفار بل على حسب السنن كالقوانْب كاألنظمة ا٤بقٌدرة الٍب قٌدرىا هللا فأحسن 
 .ْٗالقمر/ ﴾ِبَقَدرٍ  َخَلْقَناهُ  َشْيءٍ  ُك َّ  ِإاَّ ﴿تقديرىا 

 ﴾خٌُِْعَدذِ ؤُُّّ ًَػِنًَْهُ ًَُّؽْسِطُ ََّٙدءُ َٓد خَُِّوُ َّْٔمٌُخ﴿ - ٜٖ
دقيق ا٤ببُب عميق ا٤بعُب  ،كقانوف عاـ حركي عإب ا٤بضامْب ،ة شاملة مؤثرة فٌعالة على الٌدكاـإهنا سن

 َوآَمنَ  اَتبَ  َمنْ  ِإالَّ ﴿نقضت حكمتو ٲبحوه كقولو اكاسع الداللة ، يتسع لكل شؤكف ا٢بياة فما 
،  َٕالفرقاف/ ﴾رَِحيماً  َغُفوراً  اّللَُّ  وََكافَ  َناتٍ َحسَ  َسيَِّئاهِتِمْ  اّللَُّ  يُػَبدِّؿُ  رَُأْولَِئكَ  َصاِلاً  َعَمبلً  َوَعِم َ 

ـ   )َوِعْنَدهُ ،  ِٗؽ/ ﴾َلَديَّ  اْلَقْوؿُ  يُػَبدَّؿُ  َما﴿كما ىو ِبؽو مفعولو يثبتو كقولو  أم أصل اْلِمَتاِب(  ُأ
الكتاب ا٤بتضمن لكل ما يثبتو كما ٲبحوه كناية عن سعة علمو تعأب ٗبا كاف كما يكوف كما 

: ا٤براد ِبو كاإلثبات ىنا ىو ما يقع ُب الوجود من آاثر قدرة هللا كتصرفاتو عىن العاـ امل .سيكوف
كمن بناء كىدـ كمن زايدة كنقص كزرع كحصاد ، كتقٌلب األحواؿ  ةُب ا٤بخلوقات من إحياء كإمات

و ، من حاؿ إٔب حاؿ، ٲبحو هللا ما يشاء من الشرائع ِبلنسخ كيثبت ما يشاء فبل ينسخو كال يبدل
كٲبحو هللا ان كا٤بكاره ِبلدعاء ا٤بستجاب ، كٲبحو سيئات التائب كيثبت ا٢بسنات مكاهنا ، فللو 

، ىو ُب شأف ٧بوان كإثبااتن   ِٗالرٞبن/ ﴾َشْأفٍ  ٓت  ُىوَ  يَػْوـٍ  ُك َّ ﴿ُب كٌل كقت حكم كقضاء كقولو 
ُ  ال اّللََّ  ِإفَّ ﴿ ، ُالطبلؽ/ ﴾َأْمراً  َذِلكَ  بَػْعدَ  ُٗمِْدثُ  اّللََّ  َلَع َّ ﴿كقولو  ُوا َحَّتَّ  ِبَقْوـٍ  َما يُػَغُيِّ  َما يُػَغُيِّ
، كىو تعأب ٲبحو ما يشاء من ىذه األحكاـ كاألقضية ، كيثبت ما يشاء ،  ُُالرعد/ ﴾َِبَنُفِسِهمْ 

أم يغّب القضاء الثابت الصاّب ُب ظركؼ معينة ألجياؿ معٌينة فيضع ُب ظركؼ أخرل قضاء آخر 
تلف علم هللا ُب ذل  كٌلو ، كعنده أصل الكتاب الذم ترجع إليو ىذه الكتب صاّب لو دكف أف ٱب

: إٌف هللا سبحانو ينسخ كيثبت كبلن  اْلبلصة،  َُٔ، كتقٌدـ ا٢بديث عن النسخ ُب سورة البقرة/
أك بعضان حسبما تقتضيو ا٢بكمة كا٤بصلحة ، كىو سبحانو عآب ٗبا يصلح العباد كما يفسدىم 

 ِمنْ  َتْسُقطُ  َوَما﴿كأيمرىم بذاؾ دائمان أك مؤقتان على مقتضى علمو ِبلضرر كالنفع فينهاىم عن ىذا 
 ﴾ُمِبيٍ  ِكَتابٍ  ٓت  ِإالَّ  ََيِبسٍ  َوال َرْطبٍ  َوال اأَلْرضِ  ظُُلَماتِ  ٓت  َحبَّةٍ  َوال يَػْعَلُمَها ِإالَّ  َورََقةٍ 
كتعأب ٲبحو ما يرل ضركرة  كىو سبحانو، َُٔكتقدـ ا٢بديث عن النسخ ُب البقرة/، ٗٓاألنعاـ/

، من  ٖاإلسراء/ ﴾ُعْداَ  ُعْدُتُْ  َوِإفْ ﴿٧بوه أك إنقضت حكمتو ٲبحوه أك األمور غّب ا٢بتمية كقولو 
ىذه األحكاـ كاألقضية ُب ظركؼ معٌينة ، كيثبت ما البٌد من إثباتو كما ىو انفع كفاعل ُب ظركؼ 

، أم يغٌّب القضاء الثابت ُب  ُِ-َِا٤بطففْب/ ﴾ُمَقرَّبُوفَ الْ  َيْشَهُدهُ  ، َمْرُقوـٌ  ِكَتابٌ ﴿أخرل كقولو 
ـ   )َوِعْنَدهُ كقت ، فيضع ُب كقت آخر مكانو قضاء آخر حسبما تقتضيو ا٢بكمة كا٤بصلحة   ُأ

كعنده أصل الكتاب ، أم علم هللا الثابت ، كلكن عنده ِبلٌنسبة إٔب كٌل كقت قضاء ال  اْلِمَتاِب(
إلثبات ، كىو األصل الثابت افوظ الذم ترجع إليو األقضية اآلخر كتنشأ يتغٌّب كال يقبل او كا

كىو علم هللا الثابت ، فيمحو هللا تعأب كيثبت على حسب ما يقتضيو )اللوح افوظ( منو كىو 
ختبلؼ اختبلؼ األحكاـ على حسب ا، فإف ا٢بكمة تقتضي  ِِالربكج/ ﴾َُمُْفوظٍ  َلْوحٍ  ٓت ﴿
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جياؿ كالعقوؿ كا٢بضارات ، كما ٱبتلف الٌدكاء الذم يصفو الطبيب للمريض العصور كاألمم كاأل
(  يىزًٍيدي هللاي ُبٍ  رىًٞبى ى  : )ًصلٍ  عن اإلماـ علي )ع(من حالة إٔب أخرل كمن مريض إٔب آخر ،  عيميريؾى

ق كيبسط هللا ُب رزق  كينفي الفقر عن  كيدفع الببلء كيتزكى العمل كيتحس ن ا٣ٍبيل ٖٗصْٕالبحار
: ُب اآلية )كيلُّ أىٍمرو ييرًٍيديهي هللاي فػىهيوى ُب ًعٍلًمًو قػىٍبلى أىٍف يىضىعىوي ، وعن اإلماـ الصادؽ )ع(كتطٌيب النفس ، 

 ) ٍافى ُب ًعٍلًمًو ، ًإٌف هللاى الى يػىٍبديكي لىوي ًمٍن جىٍهلو  وعنو )ع( ُْٖ/ُالكاُبكىلىٍيسى شىيءه يػىٍبديكي لىوي ًإاٌل كىقىٍد كى
ٍافى ًمٍن مىٍوقػيويؼو )متغٌّب : )ٮبيى  ٍافى ًمٍن ٧بىٍتػيويـو )اثبت( أىٍمضىٍاهي كىمىٍا كى ٍا كى ـه ، فىمى ( فػىلىوي ٍا أىٍمرىٍاًف مىٍوقػيويؼه كى٧بىٍتػيوي

ئىةي يػىٍقًضٍي ًفٍيًو مىٍا يىشىٍاءي(  ًشيػٍ اٍ  وعن النيب )ص(ٕبكمتو ،  ّٓ/٦ٔبمع البيافًفٍيًو اٍلمى قىةي عىلىى كىٍجهىهى  : )الص دى
ٍعريكيًؼ ٰبىىوًٌؿي الش قىٍاءى سىعىٍادىةن  ٍيًن كىًإٍصًطنىاٍعي اٍلمى  كىيىًقٍي مىصىٍارًعى السُّويًء( ،كىيىزًًيدي ُبٍ اٍلعيٍمرً  ،كىًبرُّ الوىاًٍلدى

 ،هللا القلم فقاؿ لو أكتب، فكتب ما كاف قى لى أكؿ ما خى )عن اإلماـ الصادؽ )ع(:  .ُْٗ/ُُا٤بيزاف
٧با، كما شاء منو أثبت، كما شاء ما شاء منو )، ُِْ/ٓكنز الدقائق (القيامةكما ىو كائن إٔب يـو 

 .ُّْ/ٓكنز الدقائقمنو ٓب يكن(  أكما ٓب يش ،منو كاف
 ﴾خُْمَِٕدذُ ًَػََِْْنَد خُْسَٚؽُ ػََِْْيَ كَةََِّٗٔد َٗعٌََكََّْنَّيَ ؤًَْ َٗؼًُِىُْْ خٍَُُِّ زَؼَْٟ َُُِّٗنَّيَ َٓد ًَبِْٕ﴿ - ٓٗ
َاأريناؾ من عذاهبم ُب حيات  أـ توفيناؾ قبل ذل  ، فإف مهمت  الرئيسة سواء   َعَلْيكَ  )رَِإٔمَّ
أف تبلغ الناس رسالت  اإلسبلمية على كجهها ا٤بطلوب كا٤برغوب كلست مسؤكالن عن  اْلَببلُغ(

َنانتيجة ببلغ ،   لَْيسَ ﴿كما عدا ذل  علينا حساهبم كجزاؤىم ال علي  كقولو  الَِْساُب( )َوَعَليػْ
َا َرذَكِّرْ ﴿،  ُِٖآؿ عمراف/ ﴾َشْيءٌ  اأَلْمرِ  ِمنْ  َلكَ   ﴾مبَُصْيِطرٍ  َعَلْيِهمْ  َلْستَ  ُمذَكٌِّر، َأْنتَ  ِإٔمَّ

 .ْٓؽ/ ﴾ِبَبَّارٍ  َعَلْيِهمْ  أَْنتَ  َوَما﴿،  ِِ-ُِالغاشية/
 ﴾خُْمَِٕدذِ َُِّٔغُ ًَىٌَُ ُِمٌُِْٔوِ ُٓؼَوِّرَ ٙ َّمٌُُْْ ًَخَُِّوُ ؤ٤ََُْخكِيَد ِْٖٓ َٗنْوُُٝيَد خَََْٕٞ َٗإْظِِ ؤََّٗد ًََُّْخ ؤًَََُْْ﴿ - ٔٗ

إنو مفهـو كاسع الداللة ، ا٤براد بنقص األرض من أطرافها أم من جوانبها يعِب نقص أىلها كما 
يطرأ عليها من تغيّب كتبديل كٙبويل ، كما يصيب الٌناس ُب أحوا٥بم كأرزاقهم كأعمارىم ، حضارات 

ل ٛبوت كإىبلؾ دكؿ كربل كهناية أمم عظمى كإماتة شخصيات أترٱبية مؤثرة ، كميل  ٙبيا كأخر 
يقـو كآخر يزكؿ ، كاليدـك بؤس كال يبقى نعيم ، كإٌف يد هللا لبادية اآلاثر فهي أتٌب األمم القوية 
ة الغنية ا٤بفسدة فتنقص من قوهتا كثرائها كقدرىا كٙبصرىا ُب رقعة من األرض بعد أف كانت ذا سع

 ُمَعقِّبَ  )ال ِلُْمِمِو( ُمَعقِّبَ  ال َٗمُْممُ  )َواّللَُّ ٫بسار كالَباجع كسلطاف كإذ حكم هللا عليها ِبال
 َعَلى َغاِلبٌ  َواّللَُّ ﴿رىاد  ٢بكمو ، كا٤بعقب ىو الشيء الذم يعقب الشيء فيبطلو كقولو  الِلُْمِمِو( 

 َوال﴿أحد كال راٌد لقضائو بنقض أك تغيّب  ، حكم هللا انفذ ، ليس يتعقب حكموُِيوسف/ ﴾َأْمرِهِ 
نتقاـ ٩بن كىو سبحانو سريع االالَِْساِب(  َسرِيعُ  )َوُىوَ ، ِٔالكهف/ ﴾َأَحداً  ُحْمِموِ  ٓت  ُيْشِرؾُ 

ـٍ  ُذو َوهللُا َعزِيزٌ ﴿عصاه ٤بن يريد اإلنتقاـ منو  :  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ْآؿ عمراف/ ﴾انِتَقا
اٍ  ىى ٍا ًبذى ٍا( )نػىنػٍقيصيهى ٍا كىأىٍخيىٍارًىى اًٍئهى ٍا كىفػيقىهى اًٍئهى كإف العاقل ا٤بتبصر يتعظ هبذه ، ّٕٖ/ٕاألمثلًب عيلىمى

ـُ  َوتِْلكَ ﴿التقلبات كالتغّبات كقولو   َعنْ  َْلُمْ  َرَما﴿، َُْآؿ عمراف/ ﴾النَّاسِ  بَػْيَ  نَُداِوُْلَا اأَلَيَّ
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ٰبدث نقص ُب األمواؿ  َأْطَراِرَها( ِمنْ  ُقُصَها)نَػنػْ  -ٔرائدة:  .ْٗا٤بدثر/ ﴾ُمْعِرِضيَ  التَّْذِكَرةِ 
ىذا مقاـ الذم يهتم لو اإلنساف ، كنقص األرض بذىاب خّباهتا  عتباركاألنفس كالثمرات ِب

كبركاهتا كمياىها ، كنقص األرض بذىاب الثٌقة بْب الٌناس كىجراف العلم كالعلماء كالفضبلء كتتوجو 
 اّللَِّ  َمْمرَ  أيََْمنُ  َربل﴿مقاـ هتديد بنقم هللا كٗبكر هللا للماكرين الناس إٔب الطٌغاة كا٤بفسدين ، كىو 

، إٌف ىذا القانوف العاـ لنقص أىل األرض من أطرافها يسرم  ٗٗاألعراؼ/ ﴾اْْلَاِسُروفَ  اْلَقْوـُ  ِإالَّ 
: إذف على كٌل اجملتمعات البشرية ، فهي كافية إليقاظهم كىدايتهم كعودهتم إٔب هللا تعأب ، 

ٍاًد ا٢بًٍسٍ   )َسرِيعُ  -ٕ .عىٍن ى ! ٗبىٍغفيوؿو  فػىلىٍستى  تػىٍغفيلٍ  فىبلى  ،فليفيقوا من غفلتهم ؟ فىًإف  اٍلغىٍفلىةى ًمٍن فىسى
لو أراد هللا سبحانو حساب الناس ٝبيعان ُب طرفة عْب لكاف ذل  كما أراد ! فبل يشغلو  الَِْساِب(

 غىضىبه  يىٍشغىليوي  : )ُب صفة هللا تعأب( )الى ٜ٘ٔخطبة ٓت هنج الببلغة٧باسبة أحد عن ٧باسبة غّبه ، 
( عىنٍ  رىٍٞبىةه  تيو٥ًبيوي  كال ،رىٍٞبىةو  عىنٍ   .ًعقىابو
 ػُوْسََ َُِْٖٔ خٌُُْلَّدَُ ًَََْٔؼَُِْْ َٗلٍْٓ ًَُُّ ظٌَِْٕرُ َٓد َّؼَُِْْ ـَِْٔؼدً خٌَُُُْْٔ كََِِِّوِ هَسِِْيِْْ ِْٖٓ خٍََُِّّٖ ٌَََُٓ ًَهًَْ﴿ - ٕٗ
 ﴾خًَُّخَِ

: صرؼ الغّب عٌما يقصده ٕبيلة ، كىو ٧بمود إف قصد بو فعبلن ٝبيبلن ، كمذمـو إف قصد بو املمر 
: لقد مكر الكٌفار ِبألنبياء السابقْب كما مكر كٌفار قريش ب  اي ٧بٌمد ، املعىن  .فعبلن قبيحان 

 )َرِللَّوِ م ألف هللا مكر هبم ككضعوا ا٣بطط ا٤بتنوعة إليقاؼ الٌدعوة إٔب اإلسبلـ ، فلم ينفعهم مكرى
يعاً( اْلَمْمرُ  لو تعأب أسباب ا٤بكر ٝبيعان ال يضر مكرىم إبرادتو كيبطل مكر كٌل ماكر ، فهو  ْجَِ

يوصل إليهم العذاب من حيث ال يعلموف كيعاقبهم عقاب ا٤باكرين ، فلم يقدركا على صدان من 
من خّب كشرٌو  نَػْفٍس( ُك    َتْمِسبُ  َما ْعَلمُ )يػَ أف أنٌب األرض فننقصها من أطرافها فليعتربكا كىو 

اِر( ُعْقَب  ِلَمنْ  اْلُمفَّارُ  )َوَسيَػْعَلمُ فيجازم عليو ، كىو كاسع عليم ال ٚبفى عليو خافية  ٤بن  الدَّ
، كمن ا١بهل أف  ٖالقمر/ ﴾َعِسرٌ  يَػْوـٌ  َىَذا اْلَماِرُروفَ  يَػُقوؿُ ﴿تكوف العاقبة ا٢بسنة ُب اآلخرة كقولو 

 ال َوُىمْ  َمْمراً  َوَمَمْراَ  َمْمراً  َوَمَمُروا﴿م اإلنساف ا٢بقيقة بعد فوات األكاف عندئذو ال ينفع الندـ يعل
 .ُٓ-َٓالنمل/ ﴾َأْْجَِعيَ  َوقَػْوَمُهمْ  َدمَّْرَاُىمْ  َأاَّ  َمْمرِِىمْ  َعاِقَبةُ  َكافَ  َكْيفَ  رَانظُرْ  ، َيْشُعُروفَ 

 ﴾خٌُِْعَدذِ ػُِِْْ ػِنًَْهُ ًََْٖٓ ًَزَْْنٌَُْْ زَْْنِِ َ٘يًِْخً زِدَُِّوِ ًَلََ هَُْ ًَُُْٓٔٚ َُْٕطَ خًَلًَُُ خٍََُِّّٖ ًََّوٌٍُُ﴿ - ٖٗ
أنكركا رسالة دمحم )ص( رغم البينات كالدالالت ، كمن ال تليق بو ا٥بداية تليق بو الغواية كالضبللة، 

ومْب كثورة على الظلم كالطغياف ، كثورة أنكركا الرسوؿ كالرسالة ألهنما مع الضعفاء كالفقراء كا٤بظل
 َشِهيداً  اِبّللَِّ  َكَفى )ُق ْ تٌباع أعمى ٰبوؿ بْب اإلنساف كعقلو كحريتو كسعادتو اعلى ا١بهل ككلًٌ 

َنُمْم( بَػْيِِن  أب٘ب رسولو األمْب كٰبكم أبنكم على غيٌو كضبلؿ ، كأيضان َشِهيدًا(  اِبّللَِّ  َكَفى )ُق ْ  َوبَػيػْ
دل حركة التأريخ كٌل مؤرخ منصف ككل عآب ٧بايد أب٘ب رسوؿ ا٣بّب كرٞبة مهداة يشهد ٕب على م

، كأعداء أىل ا٣بّب ىم  َُٕاألنبياء/ ﴾ِلْلَعاَلِميَ  َرْْحَةً  ِإالَّ  َأْرَسْلَناؾَ  َوَما﴿لئلنسانية ٝبعاء كقولو 
 ٞبلة علم  َتاِب(اْلمِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  )َوَمنْ أىل الشر كالٌضر كا١باىلية كأف يشهد ٕب ايضان 
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الٌرسالة كشهادة ا٤بؤمنْب من علماء أىل الكتاب ا٤بنصفْب يشهدكف أبٌف فيها بشارات عن نبوٌب 
كرسالٍب كأيضان ىم العا٤بوف بعلم الكتاب كىو القرآف الكرٙب ا٤بعجز ُب بيانو كالبليغ ُب سياقو أٌف 

ُب اآلية : )ىيٍم  الباقر والصادؽ )ع(روي عن ىذا الكتاب ال ٲبكن نزكلو إاٌل من قبل هللا تعأب ، 
كىاٍلقيٍرآفي مىعى  ،: )عىًليٌّ مىعى اٍلقيٍرآفً عن النيب )ص(، ّٖٖ/ٕاألمثلعىًليُّ بني أىيبٍ طىاًٍلبو كىأىًئم ةي ا٥ٍبيدىل( 

 )  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  )َوَمنْ  -ٔ: رائدة .كىذا من مصاديق اآلية ُِْ/ّاتريخ دمشق البن عساكرعىًليٌو
كىو الذم عٌلمو هللا القرآف كعٌلمو البياف كعلـو القرآف كأسراره كببلغتو ، فبذل  علم  اِب(اْلِمتَ 

ُتمْ  ِإفْ  الذِّْكرِ  َأْى َ  رَاْسأَُلوا﴿حقيقة اإلسبلـ كعظمة القرآف كقولو  ،  ّْالنحل/ ﴾تَػْعَلُموفَ  ال ُكنػْ
َناُىمْ  الَِّذينَ ﴿ َناُىمْ  الَِّذينَ ﴿،  َِاألنعاـ/ ﴾أَبْػَناَءُىمْ  يَػْعرُِروفَ  َكَما يَػْعرُِرونَوُ  اْلِمَتابَ  آتَػيػْ  آتَػيػْ

إستطاع صاحب سليماف )ع( إتياف عرش  -ٕ .ِٓالقصص/ ﴾يُػْؤِمُنوفَ  ِبوِ  ُىمْ  قَػْبِلوِ  ِمنْ  اْلِمَتابَ 
ملكة سبأ ُب طرفة عْب ككاف عنده علم من الكتاب ، فما ِبل  ُب ما يستطيع فعلو من لديو 

رْ ﴿:  وٓت اْلتاـ نقوؿ! اْلِمَتاِب( ؟ ِعْلمُ  ْنَدهُ عِ  )َوَمنْ علم الكتاب كٌلو  الَِّذيَن ِعَباِد ،  رَػَبشِّ
   . ُٖ-ُٕالزمر/ ﴾َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ رَػيَػتَِّبُعوَف َأْحَسَنوُ 

 (رسَّ ميَ الُ  رآفِ القُ )َوْعُي ُّت بعوف هللا تعاىل  ٓٔيونس/(َأِف اْلَْمُد ّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ )وآخر دعواا 
لسورة الرعد ، بقدري ال بقدرىا، ِبهٍد متواص  ، رلّلو المد واملّنة ، وابلمد تتم  الّصالات 

ـ  ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٕ املوارق ىػ ٖٚٗٔ/اآلخر ربيع/ٜٔ وتزداد البكات وتدرع النقمات بتأريخ
الماظمية، داعي هللا تعاىل أف يُعيننا على -مع تصحيحها عّدة مّرات وتدقيقها ٓت بغداد

 .لة بقية الس ور القرآنية المرٙمة ، إّف رّّب مسيٌع ُميب الد عاءتمم
 بقلم الباحث : ممي قاسم البغدادي

 
 : من مقاصد الّسورة 

ُلوا الَِّذينَ  ِإىَل  تَػَرى َأَلَْ ﴿مكية إاٌل آيتْب مدنيتْب   ، اْلبَػَوارِ  َدارَ  قَػْوَمُهمْ  َوَأَحل وا ُكْفراً  اّللَِّ  نِْعَمةَ  َبدَّ
تناكلت الٌسورة الكرٲبة موضوع العقيدة ُب أصو٥با الكبّبة ،  ﴾اْلَقَرارُ  َوبِْئسَ  َيْصَلْونَػَها مَ َجَهنَّ 

اإلٲباف ِب كِبلٌرسالة كِبلبعث كا١بزاء ، كتناكلت دعوة الٌرسل الكراـ كبٌينت كظيفة الٌرسوؿ ، 
لبشرية من الظلمات ككٌضحت معُب كحدة الٌرساالت الٌسماكية كمسؤكلية الٌرسل الكراـ إخراج ا

ختلفوا ُب الفركع كاألساليب ، كٙبٌدثت الٌسورة عن رسالة موسى اإٔب الٌنور كىدفهم كاحد كإف 
)ع( كضربت األمثاؿ ِب٤بكٌذبْب للٌرسل من قـو نوح كعادو كٜبود ، كٙبٌدثت السورة عن مشهد من 

ؿ ِبلشجرة الطٌيبة كالشجرة مشاىد يـو القيامة ، كضربت اآلايت مثبلن لكلمة اإلٲباف ككلمة الضبل
ا٣ببيثة ، ك٠بٌيت السورة )سورة إبراىيم( ٚبليدأن ٤بوقفو ا١بهادم ُب ٙبطيم األصناـ كٞبل راية 
الٌتوحيد ، كجاء ِبلشريعة السهلة الٌسمحة كدين اإلسبلـ ا٢بنيف القٌيم الذم بعث بو خاًب 
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 عن اإلماـ الصادؽ )ع(: رضلها  .(ُْ( ، رقمها )ِٓا١بزء الثالث عشر ، عدد آايهتا ) .ا٤برسلْب
يػٍعىان ُب كيلًٌ ٝبييعىةو ٓبٍى ييًصٍبوي فػىٍقره كىالى جي  نػيويفه كىالى بػىٍلوىل( : )مىٍن قػىرىأى سيويرىة ًإبٍػرىٍاًىٍيمى كىا٢بًٍٍجرى ُب رىٍكعىتػىٍْبً ٝبًى

قرآف  ككٌل فضل من فضائل سور ال .: راجع فضل سورة البقرة مبلحظة عامة. ُٔ/٦ٔبمع البياف
كٌلها يعتمد على مقدار الٌصدؽ كإخبلص العمل من اإلنساف ، كمقدار رضا هللا سبحانو ٘باه 

 .اإلنساف ، كليس ِب٤بُب كاألما٘ب
 

 
 

  ﴾خُْمًَِِْٔ ِّّخُْؼَِّ َُِٜخ٢ِ بََُِ ََزِّيِْْ زِةٌِِْٕ خُنٌَُِّ بََُِ خُظَُُِّٔدضِ ِْٖٓ خُنَّدَْ ُِعُىُِْؾَ بَُِْْيَ ؤََُّْٗنَدهُ ًِعَدذٌ خُُ﴿ - ٔ
تقرأ )ألف ، الـ ، راء( كىي من ا٤بتشاهبات كا٤ببهمات ، قيل إهٌنا إشارة إٔب إعجاز القرآف  )الر(

حيث أنٌو مؤٌلف من جنس ىذه األحرؼ العربية الٍب يستخدمها البشر كمع ذل  ىم عاجزكف 
ة ، تقٌدـ ا٢بديث حوؿ عن اإلتياف ٗبثلو أك بعضو أك بسورة قصّبة ُب الفصاحة كالببلغة كالدالل

ٓب تنشئ القرآف أنت كًإ٭ب ىا أكحيناه ٫بن  ِإلَْيَك( أَنَزْلَناهُ  )ِكَتابٌ ا٢بركؼ ا٤بقطعة ُب أكؿ سورة البقرة 
إٌف كراء ىذا الٌتعبّب البليغ آلفاقان بعيدة  الن وِر( ِإىَل  الظ ُلَماتِ  ِمنْ  النَّاسَ  )ِلُتْخرِجَ إلي  لغاية 

ُب عآب العقل كالقلب كُب عآب ا٢بياة كالواقع ، فهو أكرب من أف ٙبصيها ا٢بقائق ضخمة عميقة 
 َوَما﴿كقولو   ان عا٤بي ان القرآف منهج عتبارالكلمات ، لتخرج الناس ٝبيعهم على الكرة األرضية ِب

بلؿ ، لتخرجهم من ظلمات ا١بهل كالض ِٖسبأ/ ﴾َوَنِذيراً  َبِشُياً  ِللنَّاسِ  َكارَّةً  ِإالَّ  َأْرَسْلَناؾَ 
كا٢بياة الفاضلة  االستقامةكالتخٌلف كسوء العادات كالٌتقاليد ا١باىلية، إٔب نور العلم كاإلٲباف ك 

كالتقٌدـ ا٢بضارم ، الٌنور الذم يكشف ىذه الظلمات ، يكشفها ُب عآب الضمّب كُب دنيا 
أبمر رهبم كتوفيقو  اْلَِميِد( اْلَعزِيزِ  ِصَراطِ  ِإىَل  َرِبِِّمْ  )ِبِِْذفِ التفكّب ٍب يكشفها ُب كاقع ا٢بياة 

 االستقامةعوجاج فيو كىو دين اإلسبلـ القٌيم ، كُب التهديهم إٔب طريق هللا ا٤بستقيم الذم ال 
 َيَشاءُ  َمنْ  َويَػْهِدي السَّبلـِ  َدارِ  ِإىَل  َيْدُعو َواّللَُّ ﴿السبلمة كالكرامة ببل أي ة مبلمة كال ندامة كقولو 

 )اْلَِميِد(الغالب على أمره ا٤بتمكن من سلطانو  )اْلَعزِيِز(،  ِٓيونس/ ﴾ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإىَل 
رائدة :  .امود بكل لساف ا٤بشكور ُب كٌل مكاف ا٤بوجود ُب كٌل أكاف كا٤بسٌبح ُب كٌل جناف

٘بمع أنواع ا٣برافات )الظ ُلَمات( بصيغة ا٤بفرد أم  )الن ور(ِب١بمع ك )الظ ُلَمات(كجاءت  -ٔ
ات كالضبلالت كالغلو كالتفسّب ِبلرأم كاألحكاـ الوضعية ا٤بختلفة الضالة بكلمة راف٫بكاال

من ا٥بدل كا٥بدل من ا٢بق، كا٢بق كاحد كأحق أف يػيٌتبع ألف ا٢بق  )الن ور(بينما  )الظ ُلَمات(
 ِإالَّ  اْلَقِّ  بَػْعدَ  َرَماَذا﴿كحدة كاحدة موحدة متحٌدة ، ال يتجزأ كال يتعٌدد لذل  جاء ِب٤بفرد 

، كىذا يعِب ٦بٌرد أف تَبؾ ا٢بق الواحد فسوؼ تقع ُب الضبلؿ ا٤بتعٌدد  ِّيونس/ ﴾الضَّبلؿُ 
كاإلٲباف ِب كحده إ٥بان كرِبن منهج حياة كامل  -ٕ .كا٤بتنوٌع عندئذو يصعب الٌرجوع إٔب ا٥بداية

ستعبلء يات الطغاة كاالتتعلق الركح بو ألنو يقـو على قاعدة العبودية  كحده كالتخٌلص من ربوب
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ليس ُب قدرة الٌرسوؿ إاٌل الببلغ ا٤ببْب ، أٌما إخراج الٌناس من  َرِبِِّْم( )ِبِِْذفِ  -ٖ .على حاكميتهم
ٌٚباذ األسباب ، كالٌرسوؿ ٰباكؿ أف يوٌفر االظلمات إٔب الٌنور فإ٭ٌبا يتحٌقق إبذف هللا كفق سٌنتو من 

آايت القرآف عن إخراج الٌناس من الظلمات إٔب  اترة تتحٌدث -ٗ .األسباب بقدر ا٤بستطاع
 ِإىَل  الظ ُلَماتِ  ِمنْ  ُ٘مْرُِجُهمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  َوِل   اّللَُّ ﴿الٌنور ، فمنها ما نسب إٔب هللا تعأب كقولو 

 ُلَماتِ الظ   ِمنْ  قَػْوَمكَ  َأْخرِجْ  َأفْ ﴿، كمنها ما نسب اإلخراج إٔب األنبياء كقولو  ِٕٓالبقرة/ ﴾الن ورِ 
 ِمنْ  النَّاسَ  لُِتْخرِجَ  ِإَلْيكَ  أَنَزْلَناهُ  )ِكَتابٌ ، كمنها ما تنسب إٔب الكتاب كقولو  ٓإبراىيم/ ﴾الن ورِ  ِإىَل 

 .ككٌلها من مصدر كاحد كىو هللا عٌز كجلٌ  الن وِر( ِإىَل  الظ ُلَماتِ 
ٌََخضِ كِِ َٓد َُوُ خٍَُُِّ خَُِّوِ﴿ ٖ - ٕ  ػَََِ خًَُُّْْٗد خُْمََْدشَ َّْٕعَمِسٌَُّٕ ، خٍََُِّّٖ ًًٍَِّ٘ ػٍََخذٍ ِْٖٓ ٌَُِِْدكَُِِّٖ ًًٌَََّْ ِٞخََْٕ كِِ ًََٓد خَُّٕٔ

  ﴾زَؼًٍِْ ٠ٍٍَٚ كِِ ؤًَُُْحِيَ ػٌَِـدً ًََّسْـٌَُٗيَد خَُِّوِ َٔسَِِْ ػَْٖ ًًًَََُُّّٕٝ خٓوَُِشِ
 عز كجٌل ا٣بالق كا٤بال  لكل ما ُب السموات ، أم هللا ُاآلية/ اْلَِميِد( )اْلَعزِيزِ بدؿ من  اَّلل ً 

 َشِديٍد( َعَذابٍ  ِمنْ  ِلْلَماِررِينَ  )َوَوْي ٌ كاألرض، الغِب عن الناس ا٤بسيطر على الكوف كالكائنات 
ىبلؾ كدمار للكافرين كهتديد ٥بم من عذاب هللا األليم ا٤بادم كا٤بعنوم سيحل هبم لتماديهم ُب 

ارة كربل ٤بن ٓب ٱبرج نفسو من ظلمات ا١باىلية ُب اجملتمعات : خس رائدة .الضبلؿ كالفساد
كالصبلح ، ٍب كٌضح صفات أكلئ  الكٌفار كمن شاهبهم ُب  االستقامةالفاسدة إٔب نور ا٥بداية ك 

نْػَيا اْلََياةَ  َيْسَتِحب وفَ  )الَِّذينَ  -ٖأعما٥بم بقولو  ٱبتاركف  )َيْسَتِحب وَف(الذين  اآلِخَرِة( َعَلى الد 
كيؤثركف كيفضلوف ا٢بياة الٌدنيا الفانية )العاجلة( على ا٢بياة اآلخرة الباقية )اآلجلة( كما فيها من  
كماالت كسعادات ، كيؤثركف الباطل على ا٢بق ال لشيء إاٌل ألهنم ينقادكف ٗبعدهتم كشهواهتم ال 

ٲبنعوف الناس عن  (اّللَِّ  َسِبي ِ  َعنْ  )َوَيُصد وفَ بعقلهم كفطرهتم كىذا يصطدـ بتكاليف اإلٲباف 
طريق ا٢بق ٗبختلف أنواع ا٤بنع من ترغيب أك ترىيب أك تضليل إعبلمي كيزرعوف الشكوؾ 

ككانوا بذل  ضالْب مضلْب كفاسدين مفسدين قد ضٌلوا  االستقامةكالشبهات ُب طريق ا٥بداية ك 
ُغونَػَهاكأضلوا كثّبان عن سواء السبيل ا٤بستقيم  يكوف الطريق إٔب دين هللا  يطلبوف أف ِعَوجاً( )َويَػبػْ

معٌوج ٩بلوء ِب٣برافات ليوافق أىواءىم ، ك٩بلوء دين هللا ِبلتحريف كالتزييف كالدس كالكذب 
كالغلو كالغش كا٤بؤامرات كالتعاكف ا٤بشبوه مع الطٌغاة ، كال ٱبتص ىذا اإلجراـ ِب٤بلحدين كا٤بشركْب 

كيتآمركف على اإلسبلـ كا٤بسلمْب كيتعاكنوف ، فإف كثّبان من ا٤بسلمْب يكذبوف كٱبونوف كينحرفوف 
 .مع أعداء اإلسبلـ كا٤بسلمْب

 َضبلؿٍ  ٓت  )ُأْولَِئكَ ،  ٓالكهف/ ﴾َكِذابً  ِإالَّ  يَػُقوُلوفَ  ِإفْ  َأرْػَواِىِهمْ  ِمنْ  ََّتُْرجُ  َكِلَمةً  َكبُػَرتْ ﴿كقولو 
ق كبّب كُب ضبلؿ أكلئ  ا٤بتصفوف بتل  الصفات ا٣بطّبة على عمومها ُب بعدو عن ا٢ب بَِعيٍد(

نغمسوا ُب الرذائل كبلغوا ُب الفساد اأكيد بعيد ا٤بدل ال ييرجى ٥بم الصبلح كال النجاح ألهنم 
عن النيب نقلبت عندىم ا٤بقاييس الصحيحة ، اغايتو كتفننوا كأصبحوا خرباء فيو ضاٌلْب مضٌلْب ف
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: )مىٍن  وعنو )ص(، ِٖٖٔٗكنز العماؿ خرب  وفى(اٍلميًضلُّ  األىًئم ةى  أيم ًٍب  عىلىى أىخىاؼي  مىا : )أىٍخوىؼي  )ص(
ان(اً   .ِٕٓتنبيو ا٣بواطر ص ٍزدىٍادى ًعٍلمىان كىٓبٍى يػىٍزدىٍد ىيدىلن ٓبٍى يػىٍزدىٍد ًمنى هللًا ًإالى بػيٍعدى
 ﴾خُْمٌَُِْْ خُْؼَُِّّّ ًَىٌَُ ََّٙدءُ َْٖٓ ًََّيًُِْ دءََُّٙ َْٖٓ خَُِّوُ ك١ََُُِّْ َُيُْْ ُُِْسََِّْٖ هٌَِْٓوِ زَِِِٕدِٕ بَِّٙ ٌٍٍََُٔ ِْٖٓ ؤَََِْْٔنَد ًََٓد﴿ - ٗ

َ كما أرسلنا من رسوؿ ُب األمم ا٤باضية إاٌل بلغة قومو ك٥بجتهم  شريعة هللا كيفهمهم  َْلُْم( )لِيُػبَػيِّ
مراده ليعرفوا حقوقهم ككاجباهتم كما يسعدىم كما يشقيهم فيفهموه كيفٌهموه غّبىم ، لتتم الغاية 

 )رَػُيِض   لرسل كالغاية من الرسالة كعند البياف الواضح تنتهي مهٌمة الٌرسوؿ كل رسوؿ من بعثة ا
فيضلُّ هللا من جحده كإتٌبع ىواه كشهواتو كأعرض عن ىذا البياف ، كال يشاء هللا  َيَشاُء( َمنْ  اّللَُّ 

ضبلؿ كقولو عتمد الابضبلؿ أحد إاٌل بعد إلقاء ا٢بجة عليو ككضوح البياف كىو ِبدر ِبلعصياف ك 
َ  َحَّتَّ  َىَداُىمْ  ِإذْ  بَػْعدَ  قَػْوماً  لُِيِض َّ  اّللَُّ  َكافَ  َوَما﴿  )َويَػْهِدي،  ُُٓالتوبة/ ﴾يَػتػَُّقوفَ  َما َْلُمْ  يُػبَػيِّ
كقد قضت سنة هللا الثابتة أف يهدم من يريد ا٥بداية كيتدبٌر كيتعٌقل كيتبع ا٢بق ، كفيو  َيَشاُء( َمنْ 

 ﴾السَّبلـِ  ُسُب َ  ِرْضَوانَوُ  اتػََّبعَ  َمنْ  اّللَُّ  ِبوِ  يَػْهِدي﴿ ختيارعتقاد كاالُب اال داللة على حرٌية اإلنساف
ال يضره كال يغلبو من ضٌل منهم كىو الذم الييغلب ُب إرادتو  اْلَعزِيُز( )َوُىوَ ،  ُٔا٤بائدة/

 .(.َيَشاءُ  َمنْ  اّللَُّ  )رَػُيِض   :  رائدة .قضاؤه متقن ٧بكم مستمر كمستقيم ُب أفعالو )اْلَِميُم(
يقاس ٗبعصية هللا ، كا٥بداية بطاعتو ، فالذم يشاء الضبلؿ كيريده ىو  –إذف  –فالضبلؿ 

 َقدْ  الَِِّت  اّللَِّ  ُسنَّةَ ﴿اإلنساف ، كيثبت هللا عليو ما أراد لنفسو من الضبلؿ ، ككذل  ا٥بداية كقولو 
: فيضل هللا من يريد الضبلؿ  مبعىن،  ِّالفتح/ ﴾ْبِديبلً تػَ  اّللَِّ  ِلُسنَّةِ  َتَِدَ  َوَلنْ  قَػْب ُ  ِمنْ  َخَلتْ 

اٍيىةي  تػىنػٍفىعيوي  ال لنفسو ، كيهدم هللا من يريد ا٥بداية لنفسو )كىاٍلًذمٍ   عتبارالض بللىةي( كهبذا اال تىضيرُّهي  ا٥بًٍدى
 .صحت نسبة ا٥بدل كالضبلؿ  تعأب

 َٜسَّدٍَ ٌَُُِِّ َّٓدضٍ ٌَُِيَ كِِ بَِّٕ خَُِّوِ زِإََّّدِّ ًًٌََُِّْىُْْ خُنٌَُِّ بََُِ خُظَُُِّٔدضِ ِْٖٓ هٌََْٓيَ ؤَوُِْؾْ ؤَْٕ زِأَّدظِنَد ٌََُٓٔ ؤَََِْْٔنَد ًََُوًَْ﴿ - ٘

ٌٌٍََُ٘﴾ 
 ِإىَل  الظ ُلَماتِ  ِمنْ  قَػْوَمكَ  َأْخرِجْ  )َأفْ ِب٤بعجزات الباىرات الٌتسع الدالة على صدؽ نبوتو )ِِبََيتَِنا( 
أخرج بِب إسرائيل من ظلمات الكفر كالضبلؿ كا١بهل إٔب نور العلم كاإلٲباف كالتوحيد  أم الن وِر(
 ﴾النَّاسَ  لُِتْخرِجَ ﴿خصوص لرسالة موسى إٔب قومو ٖببلؼ قولو مد )ص(  قَػْوَمَك( َأْخرِجْ  )َأفْ 

 ِإالَّ  ُىوَ  ِإفْ ﴿، ٩با يدؿ على أف الرسوؿ رٞبة مهداة للناس ٝبيعان كرسالتو عا٤بية شاملة ُإبراىيم/
، كلكٌن الغاية الشريفة َُٕاألنبياء/ ﴾ِلْلَعاَلِميَ  َرْْحَةً  ِإالَّ  َأْرَسْلَناؾَ  َوَما﴿،  ٕٖص/ ﴾ِلْلَعاَلِميَ  ِذْكرٌ 

عشرات ا٤برات ٩با يدؿ على مبالغتهم  وقد تمرر الديث عن بِن إسرائي لكٌل األنبياء كاحدة 
تصادؼ أف كانت ُب بشرو سواىم فهم شخصيات  ا٤بضاعفة ُب الضبلؿ كاإلفساد ، مبالغة ٓب

شاٌذة كمعٌقدة كخطّبة كماكرة، كىذا تذكّب للمسلمْب أف يتعضوا هبم كأف ال يتأثركا من طباعهم 
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ٍافى ًعبػٍ  ٍافى ًعبػٍرىةن لًٍلبىاًٍقٍْبى( كأىٍخسىري الن ٍاًس مىٍن كى ٍاًضٍْبى كى لًلن ٍاًس  رىةن القاسية ا٤بعدية ك)ال ًذٍم الى يػىت ًعظي ًِبٍلمى
 : ٕٖٓت هنج الببلغة خطبة

ـِ  )َوذَكِّْرُىمْ ( اتًٌعظيوا ٗبىٍن كىافى قػىبػٍلىكيٍم قػىٍبلى أىٍف يػىت ًعظى ًبكيٍم مىٍن بػىٍعدىكيمٍ ) ( َبََِيَّ ككٌل األاٌيـ أاٌيـ هللا ،  اّللَِّ
هللا جليان كاضحان  كلكٌن ا٤بقصود ىنا األزمنة كالظركؼ كاألحداث ا٤بميزة البارزة الٍب يظهر فيها أمر

كظهور نعم هللا ليس فيو لغّب هللا صنع، كخركج نوح )ع( كمن معو ُب سفينة النجاة ، كيـو ٪باة 
إبراىيم من الٌنار كيـو التحرر من ظلم فرعوف كأسره كعذابو ، كإنزاؿ ا٤بن كالسلول ، ككيـو ا٤بوت 

كنز العماؿ ًقيىامىتيوي(  قىٍامىتٍ  دٍ فػىقى  مىٍاتى  )مىنٍ عن النيب )ص(: الذم يظهر فيو سلطاف اآلخرة 
،  ُٗاإلنفطار/ ﴾ّلِلَِّ  يَػْوَمِئذٍ  َواأَلْمرُ  َشْيئاً  لِنَػْفسٍ  نَػْفسٌ  ََتِْلكُ  ال يَػْوـَ ﴿كيـو القيامة  ِْْٖٕخرب

 َأفَّ ﴿ككٌل يـو ينتصر فيو للحق كالعدؿ كينتهي فيو حالة الظلم كا١بور ، ىو من أاٌيـ هللا كقولو 
، كقد جاء ُب الٌركاايت عن أىل البيت )ع( أٌف  َُٓاألنبياء/ ﴾الصَّاِلُوفَ  ِعَباِدي اَيرِثُػهَ  اأَلْرضَ 
ـِ من  ( )َأَيَّ ظهور اإلماـ ا٤بهدم )ع( الذم ٲبؤل األرض قسطان كعدالن بعدما ملئت ظلمان  اّللَِّ
 .. .كجوران 

ـُ  ستدراج ، ككُب ِبألايـ اتقاـ ك نا: سنن هللا كأفعالو كحكمو ُب عباده من إنعاـو ك  اّللَِّ  وىمذا َأَيَّ
مبالغ ُب الٌصرب ، التذكّب  َصبَّاٍر( ِلُم ِّ  آلََيتٍ  َذِلكَ  ٓت  )ِإفَّ عنها ألهنا ظرؼ ٥با جامع لكل منها 

ـً  ستمرار! كُب ذل  لعربان كدالالت لكل يكشف عن نظاـ سنن هللا ا٤بتحركة ُب الناس ِب اَّلل ً  أبًىاي 
ن ملهيات الٌدنيا طلبان للتأمل ُب آايت هللا ُب األنفس كُب اآلفاؽ عبدو منيب صابر على الببلء كع

كثّب الشكر على النعماء أم عٌود نفس  على شكر هللا مانح الٌنعم ، كالذم شكر   )َشُموٍر(
: الصٌبار الشكور ىو الذم يدرؾ ىذه  رائدةالنعم شكر ا٤بنعم ، كالذم شكر الناس شكر هللا ، 

فيها عربة لو كعظة ألٌف اإلٲباف نصفو صرب كنصفو شكر ، جدير ِب٤بؤمن اآلايت كما كراءىا كٯبد 
جتهاد أف يتعظ كيصرب ، كيشكر عند الرخاء كيصرب عند الببلء ، كمع بذؿ ا١بٌد كا١بهد كاال

ـِ كالذكاء ُب التخلص من ا٤بعاانة ، كىذه من فوائد الٌتذكّب  ( )َبََِيَّ : )أىف  هللاى  روي: رائدة  .اّللَِّ
بػ ٍبًِب ًإٔبى ًعبىٍاًدمى فػىقىٍاؿى ايىٍرىبًٌ كىٍيفى أىحيبًٌبي ى ًإٔبى ًعبىٍاًدؾى كىاٍلقيلي تػىعى  ويبي ٍأبى أىٍكحىى ًإٔبى ميويسىى أىٍف حى

اًٍئٍي( ، فىأىٍكحىى هللاي تػىعىٍأبى أىٍف ذىكًٌٍرىيٍم نػىٍعمى  َِصَٕالبحار بًيىًدؾى
 ًٍََُّزِّمٌَُٕ خُْؼٍََخذِ ٌُٔءَ ٌٌٌََُُُّْْٕٓٗ كُِْػٌََْٕ آٍِ ِْٖٓ ؤَجنَدًُْْ بٌِْ ػٌََُِْْْْ خَُِّوِ ؼَْٔصَِٗ خًًٌُُُْخ ُِوٌَِْٓوِ ٌََُٓٔ هَدٍَ ًَبٌِْ﴿ - ٙ

 ﴾ػَظٌِْْ ََزٌُِّْْ ِْٖٓ زَٚءٌ ٌٌَُُِْْ ًَكِِ َِٕٗدءًَُْْ ًََّْٕعَمٌَُْْٕ ؤَزْنَدءًَُْْ
حْب ٪باكم من ذٌؿ  ِرْرَعْوَف( آؿِ  ِمنْ  اُكمْ َأّمَ  )ِإذْ ذكركا نعم هللا ا١بليلة كالكثّبة كالكبّبة عليكم ا

ُوفَ يذيقونكم أسوأ أنواع العذاب  اْلَعَذاِب( ُسوءَ  )َيُسوُموَنُممْ ستعباد زِبنيتو افرعوف ك   )َويَُذِبِّ
يذٕبوف الذكور عند كالدهتم لٌئبل ٱبرج منهم الٌنيب ا٤بوعود ،  ِنَساءَُكْم( َوَيْسَتْحُيوفَ  أَبْػَناءَُكمْ 



 379الثالث عشر                            / اجلزء  ٕ٘/ ممية / عدد آَيهتا  ٗٔ/ سورة إبراىيم َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر  
 

 رَبُِّممْ  ِمنْ  َببلءٌ  َذِلُممْ  )َوٓت سَبقاؽ كا٣بدمة كمنعان للٌتكاثر اإلانث أحياء مع الذؿ لبليستبقوف ك 
 ( كٌلما قستَواْلَببَلُء َعَلى قّدِر الطَّباْععىًظيمه ) رىبًٌكيمٍ  لكم ًمنٍ  ابتبلءكىُب تل  انة  َعِظيٌم(

! طبائعهم قسى ببلؤىم كىذه سٌنة ات أف الكهنة قالوا لفرعوف    الذكوروكاف سبب قترٱبية عامة ى
إٌف مولودان يولد ُب بِب إسرائيل يكوف ذىاب ملك  على يديو ، فأمر بقتل كل مولود ذكر! كمع  
كٌل ىذه النعم كخبلصهم من فرعوف كظلمو، ٓب يذكركا كٓب يشكركا هللا بل ٛبردكا على موسى ، 

 ﴾َبَِرْػَواِىِهمْ  اّللَِّ  نُورَ  لُِيْطِفُئوا يُدوفَ يُرِ ﴿كاآلف ُب عصران ا٢باضر ينشركف أنواع الفساد كقولو 
 .ٖالصف/

 ﴾ًًٌََُِّٙ ػٍََخزِِ بَِّٕ ًَلَُْظُْْ ًََُحِْٖ ًٌَََُِِّّْْٕٗ ٌََُْ٘ظُْْ َُحِْٖ ََزٌُُّْْ ظَإٌَََّٕ ًَبٌِْ﴿ - ٚ
لمكم ربكم ذكركا أيضان حْب أعا: ك  املعىن: أعلم كأخرب من األذاف كىو اإلعبلـ كاإلخبار ،  َتََذَّفَ 

نعمائي ِبإلٲباف كالطٌاعة  شىكىٍرًبيٍ  ُب كٌل الٌرسبلت السماكية إعبلمان كاضحان ال شبهة فيو : لىًئنٍ 
ن كيمٍ  االستقامةك  من فضلي كرٞبٍب ُب الٌدنيا أك ُب اآلخرة أك ُب كليهما  كحيسني ا٣بيلق ألىزًيدى

 ﴾َصَعداً  َعَذاابً  َيْسُلْموُ  رَبِّوِ  ِذْكرِ  َعنْ  يُػْعِرضْ  َوَمنْ ﴿ولو ك)ًِبلشٍُّكًر تىديكيـ النػ عىمي كىتيٍدفىعي النًٌقىمي( كق
، حقيقة الشكر ُِّالشعراء/ ﴾اْلُمَعذَِّبيَ  ِمنْ  رَػَتُموفَ  آَخرَ  ِإَْلاً  اّللَِّ  َمعَ  َتْدعُ  َربل﴿، كقولو  ُٕا١بن/

، كىذا  ستقامةاالإستعماؿ الٌنعمة بذكر ا٤بنعم ا٤بتفضل كشكر إحسانو الذم يؤدم إٔب اإلٲباف ك 
 )َولَِئنْ ،  ّٗسبأ/ ﴾ُ٘مِْلُفوُ  رَػُهوَ  َشْيءٍ  ِمنْ  أَنَفْقُتمْ  َوَما﴿الشكر موجب ٤بزيد من النعمة كقولو 

: تغطية فضل  والمفراف: من الكفراف ال من الكفر ، َكَفْرُُتْ  َلِئنْ  َلَشِديٌد( َعَذاّب  ِإفَّ  َكَفْرُتُْ 
كلئن جحدًب نعمٍب ِبلكفر كالعصياف فإف عذايب ، املعىن :  ا٤بنعم كعقوؽ الٌنعم كالٌتنكر لنعمة هللا

لشديد ُب اٌلدنيا أك ُب اآلخرة أك ُب كليهما ، قابل عدـ الشكر ِبلكفر أم الكفراف ، كالذم ال 
يشكر فضل هللا عليو ال يشكر فضل الناس عليو ، زينة النعم شكرىا كال يعرؼ قيمة النعم إالٌ 

ٍاًرـٍ( اً  النٌػٍعمىةً  : )شيٍكري  دؽ )ع(عن اإلماـ الصاشاكرىا ،  ٓت هنج ، ِٗٓ/ِنور الثقلْبٍجًتنىٍابي اٍلمىحى
دىةى( ،  ٰبيٍرىـً  ٓبىٍ  الشٍُّكرى  أيٍعًطيى  : )مىنٍ ٖٗٔالببلغة حمم : )شيٍكري اٍلميؤًمًن يىٍظهىري ُبٍ ٓت غرر الممالزًٌايى

ًلًو )الشكر العملي( كىشيٍكري اٍلمينىٍاًفًق الى يػىتىجى   .ُّسبأ/ ﴾ُشْمراً  َداُوودَ  آؿَ  اْعَمُلوا﴿ٍاكىزي ًلسىاٍنىوي( عىمى
 .: حقيقة زايدة الٌنعمة ِبلٌشكر ، كالعذاب الشديد على الكفرنقف أماـ حقيقة كبُية : رائدة 

ستقامة الفكر كالسلوؾ كا٤بقاييس الصحيحة ُب الٌنفس اإٌف شكر الٌنعمة كشكر ا٤بنعم دليل على 
ها عند ئستجابة دعااٍب تتحسس قرب هللا منها كفضلو عليها كرٞبتو هبا ك البشرية، كىي الٌنفس ال

نقطاع، فكما أٌف هللا قريب منها فهي أيضان قريبة منو ، كىذا الٌتقارب ا٤بتبادؿ بينهما الٌتضرٌع كاال
 :عن اإلماـ الباقر )ع(يزٌكي الٌنفس كيٌطهرىا فتشكر هللا ٗبقدار قرهبا كحٌبها كجذهبا منو سبحانو ، 

 نَػبِّئْ ﴿كقولو  ُْْ/ٓميزاف ا٢بكمةالًعبىٍاًد(  ًمنى  الشٍُّكري  يػىنػٍقىًطعى  حىٌٌب  هللاً  ًمنى  اٍلمىزًيدي  يػىنػٍقىًطعي  )الى 
ككذل  حٌب  َٓ-ْٗا٢بجر/ ﴾األَلِيمُ  اْلَعَذابُ  ُىوَ  َعَذاّب  َوَأفَّ  ، الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  َأاَ  َأيّنِ  ِعَباِدي

كالٌتضحية كزايدة ُب العـز كاإلرادة ، كما ٰبصل من دـ شهيد الٌشكر يساعد على حٌب الفداء 
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كاحد يبعث هللا إرادة اجملاىدين ، كمن دـ الٌشهيد تنبت شجرة الٌتوحيد )ال إلو إاٌل هللا( 
قد يتضٌمن ذىاب الٌنعم أك سحق آاثرىا ُب الٌشعور فكم )والعذاب الشديد على كفراف الّنعمة( 

قى هبا صاحبها ، ككم مٌن نعمة تنٌغص العيش كتكرٌه األاٌيـ كتيقلق من نعمة تكوف بذاهتا نعمة يش
 .الٌنفس ، أٌما عذاب اآلخرة فهي حقيقة مؤٌكدة للمؤمن

 ﴾لًٌَِْٔ َُـَنٌِِّ خَُِّوَ كَةَِّٕ ـَِْٔؼدً خََِْٕٞ كِِ ًََْٖٓ ؤَْٗعُْْ ظٌَْلًُُُخ بِْٕ ٌََُٓٔ ًَهَدٍَ﴿ - ٛ
إسرائيل قاؿ ٥بم لئن كفرًب أنتم كٝبيع ا٣ببلئق ، جواب بعد أف يئس موسى )ع( من إٲباف بِب 

يٌد( َلَغِِنٌّ  اّللََّ  )رَِإفَّ الٌشرط ٧بذكؼ كتقديره، فلن تضركا هللا شيئان  ىو سبحانو غِب عن شكر  ْحَِ
عباده فبل ينتفع بشكرىم ، إنٌو تعأب ٞبيد مستحق للحمد بذاتو كُب ٝبيع أفعالو ، كىو امود 

ًسوىاٍهي( كال يتضرر بكفر من كفر ، كالكوف كالكائنات كٌلها  مىٍكريكيهو  عىلىى ٰبيٍمىدي  الى ُب كٌل لساف )كى 
، كإ٭ٌبا يعود الٌنفع كالضٌرر  ْْاإلسراء/ ﴾ِبَْمِدهِ  ُيَسبِّحُ  ِإالَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َوِإفْ ﴿مطيعة لو طاعة تكوينية 

ِبلٌلساف أك ٓب ٰبمده ِبلٌلساف كإ٭ٌبا  إٔب اإلنساف فيما أتى بو ، كأنٌو تعأب ٧بمود سواء ٞبده حامد
ٰبمده ِبلضمائر كا٤بشاعر كاألحاسيس ، كبلساف ا٢باؿ قبل لساف ا٤بقاؿ ، كالسٌيما ُب حاؿ 

 كىآًخرىكيمٍ  أىك لىكيمٍ  أىف   لىوٍ  ًعبىاًدم : فيما يركيو عن هللا عز كجل )ايى  عن النيب )ص(األزمات ا٣بانقات، 
ئنا ميٍلًكي ُب  ذىًل ى  زىادى  مىا ًمٍنكيمٍ  كىاًحدو  رىجيلو  قػىٍلبً  أىتٍػقىى عىلىى انيواكى  كىًجن كيمٍ  كىًإٍنسىكيمٍ  يػٍ  ًعبىاًدم ايى  ، شى

انيوا كىًجن كيمٍ  كىًإٍنسىكيمٍ  كىآًخرىكيمٍ  أىك لىكيمٍ  أىف   لىوٍ   ذىًل ى  نػىقىصى  مىا ًمٍنكيمٍ  كىاًحدو  رىجيلو  قػىٍلبً  أىٍفجىرً  عىلىى كى
ئنا ميٍلًكي ًمنٍ  يػٍ  .ّْْ/ٓ، ركح البيافُِٓ/ُِكمثلو ا٤بيزاف .(.شى
 كََُيًُّخ زِدُْسَِّْنَدضِ َُُُِٔيُْْ ـَدءَظْيُْْ بَِّٙخَُِّوُ َّٙؼَُِْٔيُْْ زَؼًِْىِْْ ِْٖٓ ًَػَديًٍَؼٌَُٔيًََخٍََُِّّٖ ٌُٗقٍ هٌَِّْ هَسٌُِِْْْ ِْٖٓ َٗسَإُخٍََُِّّٖ َّإْظٌُِْْ ؤََُْْ﴿-ٜ

 ﴾ُُِّٓرٍ بَُِْْوِ ظًَْػٌَُٗنَد َِّٓٔد َ٘ي  َُلِِ ًَبَِّٗد زِوِ ؤَُِِْْٔعُْْ زَِٔد ًَلََُْٗد بَِّٗد ًَهَدٌُُخ ْْؤَكٌَْخىِيِ كِِ ؤًََِّّْيُْْ
ًٍتكيمٍ  لئلنكار أم أىٓبىٍ  االستفهاـمن كبلـ موسى )ع( ، ك  أخبار من قبلكم من األمم ا٤بكذبة كىو  أيى

هللا ؟ ككلُّ من أعرض عن الرٞبن ذا حٌل هبم ٤با كٌذبوا آبايت كىٜبىيودى ما كىعىادو  نيوحو  كاعظ ك٧بذًٌر كقىٍوـً 
 يَػْعَلُمُهمْ  )الكاألمم الذين جاءكا بعدىم  بَػْعِدِىْم( ِمنْ  )َوالَِّذينَ ستقبلو الشيطاف كصار من جنده ا

ُ( ِإالَّ  هبم ال ٰبصي عددىم كعدد رسلهم إاٌل هللا كال يعلم ٕبقيقة حا٥بم كما فعلوه كما فعل هللا  اّللَّ
ِب٢بجج الواضحات كالدالئل الباىرات  اِبْلبَػيَِّناِت( ُرُسُلُهمْ  )َجاَءتْػُهمْ من العقوِبت تفصيبلن إاٌل هللا 

ٍاًضٍْبى   ٓت  أَْيِديَػُهمْ  )رَػَرد واكىعىظى هللاي ًبًو اٍلبىاًٍقٍْبى(  ،أفبل تعتربكف ِبألمم السابقة )كىال ًذٍم الى يػىت ًعظي ًِبٍلمى
منعوا رسلهم أف يتفوىوا ِب٢بق كسٌدكا عليهم طريق التكلُّم كناية عن إجبارىم على أف  َأرْػَواِىِهْم(

،  ُُٗآؿ عمراف/ ﴾الَغْيظِ  ِمنْ  اأَلَاِم َ  َعَلْيُممْ  َعض وا﴿يسكتوا كيكٌفوا عن الٌتكٌلم ِب٢بق كقولو 
 ُمرِيٍب( ِإلَْيوِ  َتْدُعونَػَنا ِمَّا َشكٍّ  َلِفي )َوِإاَّ  كفران ِبلرسوؿ كالرسالة  ِبِو( ُأْرِسْلُتمْ  مبَا َكَفْراَ  ِإاَّ  )َوقَاُلوا
: موقع من الرٌيبة كالٌتهمة كسوء الٌظن أم إاٌن لفي ش ٌو عظيم من دعوتكم كقلق كإضطراب  ُمرِيبٍ 

ُ( ِإالَّ  يَػْعَلُمُهمْ  رائدة : )ال .من دينكم يو ال يعلم عدد أنبياء هللا إاٌل هللا كلكٌنهم كثّبكف ، كف اّللَّ
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،  ُْٔالقصص/ ﴾َعَلْيكَ  نَػْقُصْصُهمْ  َلَْ  َوُرُسبلً ﴿( ألفان مع قولو ُِْتكذيب ٤بن حٌدد عددىم بػ)
َرا ُرُسَلَنا َأْرَسْلَنا ّتَّ ﴿كقولو   ال: قاؿ ُب قولو ) وعن إبن مسعود: متتابعْب ، تَتا  ْْا٤بؤمنوف/ ﴾تَػتػْ
 .يٌدعوف علم األنساب كقد نفى هللا علمها عن العباد ( كذب النٌسابوف يعِب أهٌنماّللَُّ  ِإالَّ  يَػْعَلُمُهمْ 
ٌََخضِ َ٘يٌّ خَُِّوِ ؤَكِِ َُُُِٔيُْْ هَدَُطْ﴿-ٓٔ ًَُْْ ٌٌُُٗزٌُِْْ ِْٖٓ ٌَُُْْ َُِْـْلَُِ ًَّْػًٌُُْْ ًَخََِْٕٞ كَد٤ُِِخَُّٕٔ  ؤَـٍََ بََُِ ًَُّاَوُِّ

 ﴾ُٓسِنيٍ ز٥َُِِْٕدٍٕ كَإْظٌَُٗد آزَدئَُٗد َّؼْسًُُ ًَدَٕ ػََّٔد ظًًََُُّٝٗد ؤَْٕ ًًَُُِّٕظُ ِٓؽُِْنَد زٌََُٙ بَِّٙ ؤَْٗعُْْ بِْٕ هَدٌُُخ ًََُّٕٓٔ
 االستفهاـأجاهبم الرسل بقو٥بم : أُب كجود هللا كتوحيده كعجائب خلقو كإتقاف صنعو ش  ؟ ك 
كالواضحات لئلنكار كالتوبيخ ، ينبغي أف ال يكوف ُب كجود هللا ش ٌّ ، ألٌف الش   ُب البديهيات 

من أشكل ا٤بشكبلت ! فيكوف الش ُّ ُب هللا مستنكران ، ألٌف الٌش  ٰببط اإلٲباف كيطفئ نور 
ٍبػيوياٍ فػىتىشيكُّوياٍ كىالى تىشيكُّوياٍ فػىتىٍكفيريكياٍ  عن اإلماـ علي )ع(طمئناف، كمن قوم إٲبانو ٓب يش  ، اال : )الى تػىٍراتى

نػيوياٍ كىالى تػىٍرخىصيويٍا ألىنٍػفيًسكيٍم فػىتىدٍ  ( اّللَِّ  )َأٓت  ْٓ/ِالبحار.( .ىى أم ال شٌ  ُب هللا، إ٭ٌبا ندعوكم  َشكٌّ
اإلماـ السي الشهيد إٔب هللا كىو ال ٰبتمل الٌش  لكثرة األدلٌة كظهور داللتها عليو، ٯبيب 

 ألمثاؿ ىؤالء )٨بتصر(  )ع( ٓت دعائو بيـو عررة
 حىٌب   لى ى  لىٍيسى  مىاٍ  الظُّهيورً  ًمنى  ًلغىيػٍريؾى  أىيىكيوفي  ًإلىٍي ى  ميٍفتىًقره  جيوًدهً كي  ُب  ىيوى  ٗبىاٍ  عىلىٍي ى  ييٍستىدىؿُّ  )كىٍيفى 
يٍظًهرى  ىيوى  يىكيويفى 

 اآلاثري  تىكيوفى  حىٌب   بػىعيٍدتى  كىمىٌبى  عىلىٍي ى  يىديؿُّ  دىلًٍيلو  ًإٔب ٙبىٍتاجى  حىٌب   غٍبتى  مىٌبى  ؟ لى ى  ا٤ب
 ًمنٍ  لىوي  ٘بىٍعىلى  ٓبىٍ  عىٍبدو  صىٍفقىةي  كىخىًسرىتٍ  رىًقيبان  عىلىٍيها تىراؾى  ال عىٍْبه  ًميىتٍ عى  ؟ ًإلىٍي ى  تػيويًصلي  ال ًٍب  ًىيى 
 ديكنى ى  رىًضيى  مىنٍ  خىٍابى  لىقىدٍ  ؟ كىجىدىؾى  مىنٍ  فػىقىدى  ال ًذم كىمىاٍ  فػىقىدىؾى  مىنٍ  كىجىدى  مىٍاذىاٍ .. .، نىًصٍيبان  حيبًٌ ى 
ًهلى ى  فىما شىيءو  ًلكيلًٌ  تػىعىر ٍفتى .. .ميتىحىو الن ،  ى عىنٍ  بػىغىى مىنٍ  خىًسرى  كىلىقىدٍ  بىدىالن   ال ًذم كىأىٍنتى  شىيءه  جى
 ٚبىٍفى كىٍيفى  شىيءو، ًلكيلًٌ  الظ ٍاًىري  كىأىٍنتى  شىيءو  كيلًٌ  ُب  ظىٍاًىران  فػىرىأىيٍػتي ى  شىيءو  كيلًٌ  ُب  ًإٕبى   تػىعىر ٍفتى 
(  الر ًقٍيبي  ٍنتى كىأى  تىًغٍيبي  كىٍيفى  أىـٍ  الظ ٍاًىري  كىأىٍنتى  : خالق  رَاِطر َواأَلْرِض( السََّمَواتِ  )رَاِطرِ ا٢بٍىٍاًضري

 )َيْدُعوُكمْ موجد أم خلقهما كمبدعهما ُب أعلى األنظمة كوهنما من العدـ على غّب مثاؿ سابق 
بعض  لىكيمٍ  لًيػىٍغًفرى  إٌف ىذا ا٣بالق العظيم يىٍدعيوكيٍم إٔب اإلٲباف لتستقيموا ُذنُوِبُمْم( ِمنْ  َلُممْ  لِيَػْغِفرَ 

رَُكمْ ذينيوًبكيٍم  إٔب منتهى  ُمَسمًّى( َأَج ٍ  )ِإىَل إف آمنتم أمد  ُب أعماركم  ُمَسمًّى( َأَج ٍ  ِإىَل  )َويُػَؤخِّ
ٍاهًنًٍم : )عن اإلماـ الصادؽ )ع(آجالكم كٓب يعاقبكم بسرعة على ذنوبكم فأمهلكم  يىًعٍيشي ال ٍناسي إبًًٍحسى

ٍا٥بًًمٍ أىٍكثػىري ٩ب ٍا يى  نػيويهًبًٍم أىٍكثػىري ٩ب ا ٲبىيويتػيويفى آًبجى ٍارًًىٍم، كىٲبىيويتػيويفى ًبذي  ِإفْ  )قَاُلوا َُْ/ٓالبحار( ًعٍيشيويفى أبًىٍعمى
 َكافَ  َعمَّا َتُصد واَ  َأفْ  )ُترِيُدوفَ ما أنتم إاٌل بشر مثلنا ال فضل لكم علينا  ِمثْػُلَنا( َبَشرٌ  ِإالَّ  أَنْػُتمْ 
أىٍف تصرفوان عن عبادة اآلِبء كاألجداد كىم أعز عليهم من هللا ، كلو كاف  تيرًيديكفى اَبُؤَا( آ يَػْعُبدُ 

فىٍأتيوانى ٗبعجزة خارقة كٕبجة ظاىرة على صدؽ  ُمِبٍي( ِبُسْلطَافٍ  )رَْأُتواَ آِبؤىم ال يعقلوف شيئان 
رَُكمْ : رائدة  .نبوتكم تبطل ما ٫بن فيو  َقَضى﴿لئلنساف أجلْب كقولو  مًّى(ُمسَ  َأَج ٍ  ِإىَل  )َويُػَؤخِّ

، أحدٮبا )أجل غّب مسٌمى( كأجل معٌلق غّب ٧بتـو كغّب  ِاألنعاـ/ ﴾ِعْنَدهُ  ُمَسمًّى َوَأَج ٌ  َأَجبلً 
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اثبت يتغٌّب ِبلزايدة أك الٌنقصاف نتيجة لؤلعماؿ الصا٢بة أك الطٌا٢ًبة ، كاألجل اآلخر مسٌمى 
رَ  َوَلنْ ﴿ره هللا لئلنساف من البقاء ُب الٌدنيا كقولو اثبت ال يتغٌّب مطلقان كىو أقصى ما قدٌ   اّللَُّ  يُػَؤخِّ

، كاألجل ا٤بسٌمى ِبلنسبة إٔب الفرد من اإلنساف يـو موتو  ُُا٤بنافقوف/ ﴾َأَجُلَها َجاءَ  ِإَذا نَػْفساً 
، كِبلٌنسبة إٔب األٌمة يـو   َجاءَ  رَِإَذا َأَج ٌ  أُمَّةٍ  َوِلُم ِّ ﴿نقراضها كقولو اكيسٌمى األجل اتـو

، كِبلٌنسبة إٔب عامة البشر يـو نفخ  ّْاألعراؼ/ ﴾َيْستَػْقِدُموفَ  َوال َساَعةً  َيْسَتْأِخُروفَ  ال َأَجُلُهمْ 
 .الٌصور ، كقياـ الٌساعة

 َٗإْظٌَُِْْْ ؤَْٕ َُنَد ًَدَٕ ًََٓد ػِسَديِهِ ِْٖٓ ءََُّٙد َْٖٓ ػَََِ َُُّّٖٔ خَُِّوَ ًٌَََُِّٖ ِٓؽٌُُِْْْ زٌََُٙ بَِّٙ َٗمُْٖ بِْٕ َُُُِٔيُْْ َُيُْْ هَدَُطْ﴿ - ٔٔ

ْ خَُِّوِ ًَػَََِ خَُِّوِ زِةٌِِْٕ بَِّٙ ز٥َُِِْٕدٍٕ  ﴾خُُْٔآِْنٌَُٕ كََِْْعًٌََََّ
ن كما قلتم بىشىره  قىالىتٍ   يتفٌضل ِعَباِدِه( ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  َعَلى َٙمُن   اّللََّ  )َوَلِمنَّ  ًمثٍػليكيمٍ  الرسل نعم ٫بى

يىشىاءي ِبلنبوة كالرسالة ، إنو تعأب ٱبتار من عباده البشر من ىو مؤٌىل ككفؤ لوحيو كٞبل  على مىنٍ 
 ﴾ِرَسالََتوُ  َٖمَْع ُ  َحْيثُ  َأْعَلمُ  اّللَُّ ﴿رسالتو، كما ٱبتار أحدكم من ىو أىل لوديعتو كأمانتو ؟ كقولو 

 لََنا َكافَ  )َوَماؿ بْب أفراد البشر ختبلؼ ُب صفات الكماؿ كا١بماؿ كا١ببلا، فهناؾ ُِْاألنعاـ/
( ِبِِْذفِ  ِإالَّ  ِبُسْلطَافٍ  ََنْتَِيُممْ  َأفْ  قَبحتموه علينا اكما ينبغي لنا أف أنتيكم ٕبجة كآية كمعجزة ٩با  اّللَِّ

أمورىم على هللا كحده فليعتمد ا٤بؤمنوف ُب ٝبيع  اْلُمْؤِمُنوَف( رَػْليَػتَػوَكَّ ْ  اّللَِّ  )َوَعَلىإاٌل إبذف هللا 
ًر ثًقىًتًو ًبًو( ٓت غرر الممكعلى قدر اإلٲباف يكوف التوكل ،  : )حيٍسني تػىوىكًُّل اٍلعىٍبًد عىلىى هللًا عىلىى قىدى

كالقلب الذم ٰبس أٌف يد هللا سبحانو هتديو إٔب السبيل ا٤بستقيم ، ىو قلب سليم موصوؿ ِب 
 .العقبات كا٤بعاانة ال ٱبطئ اإلٲباف ِب كال يش ُّ بوجوده أايٌن كانت

 ﴾خُُْٔعًٌٌَََُِِّٕ كََِْْعًٌََََّْ خَُِّوِ ًَػَََِ آٌَّْعٌَُُٔٗد َٓد ػَََِ ًََُنَْٝسََُِّٕ ُٔسَُِنَد ىًََخَٗد ًَهًَْ خَُِّوِ ػَََِ َٗعًٌَََََّ ؤََّٙ َُنَد ًََٓد﴿ - ٕٔ
 )َوَقدْ إٔب موقفو كطريقو  الرسل أم مانع ٲبنعنا من التوكل على هللا ؟ إهٌنا كلمة ا٤بطمئن قىالىتٍ 
 آَذيْػُتُموَا( َما َعَلى )َولََنْصِبَفَّ كقد بٌصران طريق النجاة كحذران من طريق الضبلؿ  ُسبُػَلَنا( َىَدااَ 

ُب سبيل الدعوة إٔب هللا كإلقاء ا٢بجة الرسالية عليكم بوضوح فبل نضعف كال نتهاكف كال نَباجع 
كعلى هللا يستند ا٤بؤمنوف كيستعينوف  اْلُمتَػوَكُِّلوَف( ْليَػتَػوَكَّ ْ رػَ  اّللَِّ  )َوَعَلىعن ىدفنا الكبّب 

،  ْٓالنساء/ ﴾َنِصُياً  اِبّللَِّ  وََكَفى َولِّياً  اِبّللَِّ  وََكَفى﴿كيفوضوف أمورىم كٌلها إليو سبحانو كقولو 
ا معناه الثبات على ليس مفهـو التوكل تكريران كإ٭ب   -ٔرائدة :  .هللًا كىفىٍاهي( عىلىى )كىمىٍن تػىوىك لى 

التوكل األكؿ ُب صدر اآلية كاف من أجل  -ٕ .التوكل فليستمركا كليثبتوا عليو ُب كلًٌ األحواؿ
ستعانة ِب على معاانة الشكر  على ىدايتو لدينو ، أما التوكل الثا٘ب ُب آخر اآلية فهو لبل

 .ٍلًب التٌػوىكُّلي عىلىى هللًا(: )أىٍصلي قػيو ةي اٍلقى  ٓت غرر المماألذل كالصرب عليو ، 
 َُنُيٌََِِّْٖ ََزُّيُْْ بَُِْْيِْْ كَإًَْلََ َِِّٓعِنَد كِِ َُعَؼٌُيَُّٕ ؤًَْ ؤ٠ََِْنَد ِْٖٓ َُنُىُِْـَنٌَُّْْ ُُُُِِِٔيِْْ ًَلًَُُخ خٍََُِّّٖ ًَهَدٍَ﴿ ٚٔ - ٖٔ

 ِْٖٓ ػَنًٍِْ، ـَسَّدٍَ ًَُُّ ًَوَدذَ ًَخْٔعَلْعَمٌُخ ًَػًِِْ، ًَوَدفَ َٓوَدِِٓ وَدفَ َُِْٖٔ يٌََُِ زَؼًِْىِْْ ِْٖٓ خَََْٕٞ ًََُنٌُِْٕنَنٌَُّْْ ، خُظَّدُِِٔنيَ
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 ػٍََخذٌ خجِوًَََِ ًَِْٖٓ زَِِّْٔطٍ ىٌَُ ًََٓد ٌََٓدٍٕ ًَُِّ ِْٖٓ خٌَُْْٔضُ ًََّإْظِْوِ ُِّْٕـُوُ ٌََّديُ ًَٙ َّعَفََُّػُوُ ًًٍَِّٜ، َٓدءٍ ِْٖٓ ًَُّْٕوََ ـَيَنَُّْ ًَََخجِوِ

 ﴾ؿَِِْظٌ
أك  ِملَِّتَنا( ٓت  لَتَػُعوُدفَّ  )َأوْ : لنطردنكم من منطقتنا  )لَُنْخرَِجنَُّمْم(قاؿ الكفار للرسل األطهار 

 ُأَاسٌ  ِإنػَُّهمْ  قَػْريَِتُممْ  ِمنْ  َأْخرُِجوُىمْ ﴿عتقادان كعاداتنا كتقاليدان كقولو الَبجعن إٔب ديننا ك 
، عندما تنقلب ا٤بقاييس الصحيحة ٕبيث يرل القبيح حسنان ، كا٢بسن  ِٖاألعراؼ/ ﴾يَػَتَطهَُّروفَ 

كأيفًحموا فلم قبيحان ، ىذا ذنب الطاىر عند العاىر كا٤بخلص عند ا٣بائن، إهنم عجزكا عن ا٢بوار 
اٯبدكا كسيلة إاٌل ا ٓت ( ، الض عيفي  الظٍُّلمً  إٔب ٰبىٍتىاجي  ستعماؿ القوة الظا٤بة كالعنف مع أنبيائهم )كىًإ٭ب 

(  غرر المم أكحى هللا  الظَّاِلِمَي( لَنُػْهِلَمنَّ  رَبػ ُهمْ  ِإلَْيِهمْ  )رََأْوَحى: )ًمٍن أىٍفحىًش الظٍُّلًم ظيٍلمي اٍلًكرىاٍـً
أعداءكم الكافرين ا٤بتجربين الظا٤بْب ا٤بهٌددين لكم ِبلتهجّب من  إٔب الرسل كأقسم لىنػيٍهًلكىن  

 اأَلْرضَ  )َولَُنْسِمنَػنَُّممْ -ٗٔ .لكبلـ كٓب يؤثر فيهم الدليل كالربىافاألكطاف الذين ال يفقهوف لغة ا
ٓت كألمنحنكم سكُب أرضهم بعد ىبلكهم )الذين ىٌددككم ِبإلخراج من أرضكم( ،  بَػْعِدِىْم( ِمنْ 

ٍارىهي كىر ثىوي هللاي دىٍارىهي(  الديث  َمَقاِمي َخاؼَ  ِلَمنْ  )َذِلكَ كلو بعد حْب  َْٓ/ْركح البياف: )مىٍن آذىل جى
: كعيدم ِبلعذاب ، ذل  النصر للرسل كإىبلؾ الظا٤بْب ٤بن خاؼ مقاـ  َوِعيدِ  َوِعيِد( َوَخاؼَ 

ربو كخاؼ ىيبتو كمراقبتو لو كخاؼ عذابو ككعيده ، فلم يتطاكؿ كٓب يتعاؿ كٓب يستكرب كٓب يتجرٌب 
م يفسد ُب األرض كٓب تٌقى أسبابو كحرماتو كعٌظم شعائره فلاكخاؼ كعيد ربٌو فحسب حسابو ك 

 َوَخابَ  )َواْستَػْفَتُحوا -٘ٔ .ستحقاؽستخبلؼ كينالو ِبيظلم ُب الٌناس ، فهو من ٌٍب يستحق اال
: طلبوا من هللا الفتح كالٌنصرة ، إستنصر الرسل ِب على قومهم ٤با  َواْستَػْفَتُحوا َعِنيٍد( َجبَّارٍ  ُك   

م ظلم الظٌا٤بْب كتكذيب ا٤بعاندين مداه فأعطاىم إنقطعت هبم األسباب من كٌل جانب ، كبلغ هب
ب ارو معاند كىو عذاب اال كيلُّ  ذل  ، كىخىابى  ستئصاؿ، كخاب كخسر كىل  كل متجرب متكرب جى
كىرىاًء ذل  الكافر الطاغي  كًمنٍ  َصِديٍد( َماءٍ  ِمنْ  َوُيْسَقى َجَهنَّمُ  َورَائِوِ  )ِمنْ  -ٙٔمعاند للحق 
ن مي   يدم ا١بٌبار العنيد كنتيجة عملو أك من كراء حياتو كىو ما بعد ا٤بوت أم بْب الفاسد جىهى

 .صىًديدو ىو من قيح كدـ يسيل من أجساد أىل الٌنار مىاءو  فيكوف كراءه ، كىييٍسقىى فيها بعنف ًمنٍ 
مرارتو  : يبتلعو إبكراه كتكٌلف مرة بعد مرة لشدة يَػَتَجرَُّعوُ  ُيِسيُغُو( َيَمادُ  َوال )يَػَتَجرَُّعوُ  -ٚٔ

 ُىوَ  َوَما َمَمافٍ  ُك ِّ  ِمنْ  اْلَمْوتُ  )َوأيَْتِيوِ كقذارتو كحرارتو ، كال يكاد يستسيغو لقبحو ككراىتو 
كأيتيو ا٤بوت كٰبيط بو أسبابو من الشدائد كأنواع العذاب من كلًٌ جهة كمن كلًٌ مكاف ،  مبَيٍِّت(

ًر ا١ٍبًنىاٍيىًة ، كىا١بٍىزىٍاءي ًمٍن كلكنو ال ٲبوت ليستكمل عذابو إٔب ما يشاء هللا ! )كىالٍ  ٍابي عىلىى قىدى عىذى
ُهمْ  ُ٘مَفَّفُ  َوال رَػَيُموُتوا َعَلْيِهمْ  يُػْقَضى ال﴿ًجٍنًس اٍلعىمىٍل( كقولو   .  ّٔفاطر/ ﴾َعَذاِِبَا ِمنْ  َعنػْ

لو كلو عذاب آخر غليظ مؤٓب أغلظ كأشد من الذم كاف قبلو كقو  َغِليٌظ( َعَذابٌ  َورَائِوِ  )َوِمنْ 
 ﴾اْلُوُجوهَ  َيْشِوي َكاْلُمْه ِ  مبَاءٍ  يُػَغاثُوا َيْسَتِغيُثوا َوِإفْ ﴿، ٓٓص/ ﴾َمآبٍ  َلَشرَّ  ِللطَّاِغيَ  َوِإفَّ ﴿

إنٌو مشهد عجيب كصورة فظيعة حيث ا٣بيبة  -ٔ:  رائدة .: ا٤بائع القاتل اْلُمْه ِ ،  ِٗالكهف/
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 جهنم كىو خائب ٨بذكؿ ، كىذا العذاب كا٣بذالف لكلًٌ جٌبار مبالغ ُب العناد فيصٌور مكانو ُب
 اِبّللَِّ  وََكَفُروا اِبْلَباِط ِ  آَمُنوا َوالَِّذينَ ﴿مقابل اإلرىاب الذم كانوا يهددكف بو ا٤بؤمنْب كقولو 

ٍا يػىٍعمىلي الٍ  ِٓالعنكبوت/ ﴾اْْلَاِسُروفَ  ُىمْ  ُأْولَِئكَ  عىديكُّ ، كىكذا اإلىٍنسنٍافي ا١بٍىٍاًىلي يػىٍعمىلي بًنػىٍفًسًو كىمى
ٌكًًه ، إنٌو درس بليغ ٤بن يعتدم على عورضو أك نفس أك حرٌية أك ماؿ .. ، كىكذا اإلىٍنسنٍافي .ًبعىدي

تىًهيٍ  أي اٍلًذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ ىٍرءي )ٓت غرر المم: ، ، الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى
عن  !(نىفسىوي  يىضىعي  حىٍيثي  ا٤ب

 َجبَّارٍ  ُك    )َوَخابَ فىعي اإًلنسىٍافى لىٍو رىًبحى اٍلعىٍآبىى كيل وي كىخىًسرى نػىٍفسىوي( ؟! : )مىٍاذىٍا يػىنػٍ السّيد املسيح )ع(
 َقدْ  الَِِّت  اّللَِّ  ُسنَّةَ ﴿ىذا كصف حاؿ كٌل جٌبار عنيد كىو ُب الٌدنيا ، كىذا كشف عن  َعِنيٍد(
 .ِّفتح/ال ﴾تَػْبِديبلً  اّللَِّ  ِلُسنَّةِ  َتَِدَ  َوَلنْ  قَػْب ُ  ِمنْ  َخَلتْ 
 َِْ٘ءٍ ػَََِ ًََٕسٌُخ َِّٓٔد َّوًًََُِْٕ ٙ ػَدِٜقٍ ٌٍَّّْ كِِ خُُِّّكُ زِوِ خْ٘عًََّضْ ًَََُٓديٍ ؤَػَْٔدُُيُْْ زَُِزِّيِْْ ًَلًَُُخ خٍََُِّّٖ َٓؽََُ﴿ - ٛٔ
 ﴾خُْسَؼًُِْ خ١ٍَُُّٚ ىٌَُ ٌَُِيَ

٢بة الٍب عملوىا ُب الدنيا كتوفّب للخدمات ( مثلي أعماؿ الكٌفار الٌصاعتباراألىٍمثىٍاؿي ًلبل )تيٍضرىبي 
. كغّبىا ُب بطبلهنا ، مثل رماد عصفت بو الريح العاصفة .ا٤بتعٌددة كدفع الصدقات كصلة الرحم

كٓب يقل )كَباب( ألٌف الٌرماد أخف كال قيمة لو ، كالَباب )َكَرَماٍد( القوية فجعلتو ىباءن منثوران قاؿ 
هو ٕبكم الذين كفركا فبل ل ا٣بّب بدافع شيطا٘ب ال إنسا٘ب فأثقل كقيمتو أكثر ، ككل من يعم

ليوياٍ عن اإلماـ علي )ع(، ثواب لو ءو  ًبغىٍّبً  : )ًإٍعمى  مىنٍ  ًإٔبى  هللاي  يىًكٍلوي  هللاً  ًلغىٍّبً  عىًملى  مىنٍ  فىًإن وي  ٠بيٍعىة كىالى  رايى
ال يقدر الكفار على ٙبصيل ثواب  َشْيٍء( َعَلى َكَسُبوا ِمَّا يَػْقِدُروفَ  )ال ِٔٔ/ِٕالبحارلىوي(  عىًملى 

 َكانُوا َما َواَبِط ٌ  ِريَها َصنَػُعوا َما َوَحِبطَ ﴿ما عملوا من الرب ُب الدنيا إلحباطو ِبلكفر كقولو 
،كما ال يستطيع أف ٰبصل اإلنساف على شيء من الرماد الذم طّبتو الريح ،  ُٔىود/ ﴾يَػْعَمُلوفَ 

كال لئلنساف صبلح ال ينتفع بعملو كيكوف ىذا العمل كالٌرماد من عمل عمبلن ليس فيو  رضان 
ىو  اْلَبِعيُد( الضَّبلؿُ  ُىوَ  )َذِلكَ الذم تذركه الٌرايح الشديدة ، كصاحبو ُب خسراف كحرماف ، 

 َما ِإىَل  َوَقِدْمَنا﴿الضياع البعيد ، ا٣بسراف ا٤ببْب ألنو بعيد عن حقيقة ا٥بداية كبعيد عن هللا كقولو 
ُثوراً  َىَباءً  َرَجَعْلَناهُ  َعَم ٍ  ِمنْ  واَعِملُ  ، فبل ينتفع بعملو غدان ألنو كالرماد ا٤بتطاير  ِّالفرقاف/ ﴾َمنػْ

كىالس اٍئًًر عىلىى غىٍّبً الط رًًيًق الى تىزًٍيديهي سيٍرعىةي   علمغىٍّبً ب ملي اٍ عى )ال :ٗ٘ٔٓت هنج الببلغة خطبة، ُب ا٥بواء
ان عىٍن  ( فأنظر كيف ٞبل ىذا التشبيو من ركعة َكَرَمادٍ  َأْعَماُْلُمْ ): رائدة .الص وىٍاًب(الس ٍّبً ًإاٌل بػيٍعدى

إنو  ،التصوير لدقٌة ا٤بعُب، كٝباؿ ا٤بطابقة بْب ا٤بشٌبو كا٤بشٌبو بو، ككأف ركحان كاحدة تلبس جسدين
سم معُب ضياع األعمار كاألعماؿ سدل من غّب ىدل، إنو مشهد عاصف مشهد مثّب ٯبيٌ 

يب اجملرد عن ضياع األعماؿ نفيبلغ ُب ٙبري  ا٤بشاعر لو ما ال يبلغو التعبّب الببلغي الذىانسف، 
 كذىاهبا بددان. 

 خَُِّوِ ػَََِ ٌَُِيَ ، ًََٓد ـًًٍَِّ زِىَِْنٍ ًََّإْضِ ٍُّْىِسٌُْْْ ََّٙإْ بِْٕ زِدُْمَنِّ ًَخَََْٕٞ خٌَََُّٕٔخضِ وََِنَ خَُِّوَ ؤََّٕ ظََُ ؤََُْْ﴿ ٕٓ - ٜٔ

 ﴾زِؼٍَِّّّ
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أم أٓب تعلم علم اليقْب أيها اإلنساف كل إنساف بعْب قلب  كتفكّب عقل  كتتأمل  تَػَر( )َأَلَْ 
نفرد ُب خلق السموات كاألرض كما بينهما ، اببصّبت  مع تركيز بصرؾ، أف هللا ا٣بالق العظيم 

لتستدؿ على عظمة على أكمل كجوه ا٢بكمة كالٌتدبّب كحسن التقدير عن عزٌة منو كقدرة كغُب ، 
ا٣بالق بعظمة ا٤بخلوقات ؟ ٓب ٱبلقهن عبثان كببل معُب كإ٭ٌبىا خلقهن ألمر عظيم ٢بكمة جليلة 

، كالفعل ا٢بق أف يكوف لفاعلو غاية  ُُٗآؿ عمراف/ ﴾ُسْبَحاَنكَ  اَبِطبلً  َىَذا َخَلْقتَ  َما رَبػََّنا﴿
خلق متوجو لغاية مؤجلة ،  مهمة مطلوبة كمصلحة معينة كىدؼ ٧بٌدد عإب ا٤بضامْب ، فكل

فالنبات ينتفع ِبلعناصر األرضية كا٢بيواف ينتفع ِبلنبات كخلق السماكات كاألرض ٱبلف عا٤بان 
ِبقيان آخر بعد زكالو ىو غايتو ، فبل تزاؿ ا٤بخلوقات تقع مرحلة بعد مرحلة كتناؿ غاية بعد غاية 

إٔب هللا سبحانو ، كلو ٓب يكن كذل   حٌب تصل إٔب هناية الغاايت فبل غاية بعدىا كذل  رجوعها 
نٍػيىا عن اإلماـ علي )ع(كاف ِبطبلن ،   ُُٖ/َِشرح النهجلًنػىٍفًسهىا(  ٚبيٍلىقٍ  كٓبىٍ  ًلغىٍّبًىىا خيًلقىتٍ  : )الدُّ

إنو سبحانو ُب غُب عن الناس ٝبيعهم كعن أعما٥بم ، كلو  َجِديٍد( ِبَْلقٍ  َوأيَْتِ  يُْذِىْبُممْ  َيَشأْ  )ِإفْ 
دىم ٝبيعان كأتى أبمم غّبىم يعملوف  كيطيعونو كحده كما جاءكا ىم بعد زكاؿ أمم شاء ألِب

 َوِإفْ ﴿كقولو   وتسمى ىذه الس نة ُسّنة اإلستبداؿغّبىم قبلهم كىو على كلًٌ شيء قدير ، 
رَُكمْ  قَػْوماً  َيْستَػْبِدؿْ  تَػتَػَولَّْوا   .ّٖدمحم/ ﴾َأْمثَاَلُممْ  َيُمونُوا ال ّتَّ  َغيػْ
ًبعىزًيزو بصعب على هللا ، كما إىبلككم  اَّلل ً  عىلىى ليس ذىًل ى  ِبَعزِيٍز( اّللَِّ  َعَلى َذِلكَ  )َوَما -ٕٓ

كاإلتياف ٖبلق جديد ٗبمتنع على هللا تعأب ، كهللا تعأب ال حاجة بو إٔب أحد من خلقو ، بل 
ية الٌرسل كا١باىلية إٔب نتقاؿ من حديث اإلٲباف كالكفر ، كمن قض: االرائدة ا٣بلق ٧بتاجوف إليو 

نتقاؿ طبيعي ُب مشاعر انتقاؿ طبيعي ُب ا٤بنهج القرآ٘ب ، كما أنٌو امشهد السماكات كاألرض ىو 
إف بي رطرة المائن اإلنساين وبي الفطرة البشرية يدٌؿ على رِبنية ىذا ا٤بنهج القرآ٘ب الفريد ، 

ذا الكوف ٗبجٌرد ع الٌسر الكامن كراء ىإٌف فطرتو تتبلقى مباشرة م ىذا الموف لغة سّرية مفهومة
كالذين يركف ىذا الكوف ٍب ال تسمع فطرهتم ىذه  .لتقاط إيقاعاتو كدالالتواإلٌ٘باه إليو كا

 اإليقاعات كىذه اإلٰباءات ىم أفراد معطٌلوا الفطرة كُب كياهنم خلل.
 َِْ٘ءٍ ِْٖٓ خَُِّوِ ػٍََخذِ ِْٖٓ ػَنَّد ُٓـْنٌَُٕ ؤَْٗعُْْ كَيََْ ظَسَؼدً ٌَُُْْ ًُنَّد بَِّٗد ٌْسًَُُخخْٔعَ ٍََُِِِّّٖ خ١ُُّؼَلَدءُ كَوَدٍَ ـَِْٔؼدً َُِِّوِ ًَزًََُُِخ﴿ -ٕٔ
 ﴾َٓمٍِْٛ ِْٖٓ َُنَد َٓد َٜسََُْٗد ؤَّْ ؤَـَِّػْنَد ػََِْْنَد ٌََٔخءٌ َُيًََّْنَدًُْْ خَُِّوُ ىًََخَٗد ٌَُْ هَدٌُُخ

ـو القيامة  تعأب أم يظهركف كٱبرجوف من قبورىم أخرب سبحانو أف ا٣بلق ٝبيعهم يربزكف ي
للحساب ال يسَبىم عن هللا ساتر فإذا كاف يـو القيامة زاؿ كل ساتر متوىم كشاىدكا أف ال 

 اأَلْجَداثِ  ِمنْ  َ٘مُْرُجوفَ ﴿حاجب ىناؾ ٰبجبهم عنو تعأب ، ال ُب الٌدنيا كال ُب اآلخرة كقولو 
ستقباؿ للتحقيق كصحة الوقوع ، ، فاللفظ للماضي كا٤براد بو اال ٕالقمر/ ﴾ُمنَتِشرٌ  َجَرادٌ  َكأَنػَُّهمْ 

فقاؿ ضعفاء التفكّب  اْسَتْمبَػُروا( ِللَِّذينَ  الض َعَفاءُ  )رَػَقاؿَ كىو مشهد من مشاىد يـو القيامة 
تباع األعمى البؤساء ، لقادهتم الطغاة كالعواـ ذك الٌشخصيات الضعيفة الذين يتبعوف اال
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ن كعلماء الٌسوء القياديْب ُب طرؽ الضبلؿ الذين أضلوىم عن سبيل هللا ُب دنياىم كا٤بستكربي
 َلُممْ  ُكنَّا )ِإاَّ كحاربوا ا٢بق بكلًٌ سبلح ، كحاربوا الٌدين بلباس الٌدين بقصد أك بدكف قصد ! 

سألكم كٌنا أتباعان لكم نسّب خلفكم كأنٛبر أبمركم كال رأم لنا أماـ رأيكم من غّب أف ن  تَػَبعاً(
ًبٍيوي الش يًء ميٍنجىًذبه ًإلىٍيًو(  ٍا٥ًبىٍا تػىقىعي( ك)شى  أَنْػُتمْ  )رَػَه ْ حجة على ما أتمركننا بو ك)الطًٌيػيويري عىلىى أىٍشكى

دافعوف عٌنا شيئان من عذاب هللا ؟  َعنَّا( )ُمْغُنوفَ  ىل أىنٍػتيمٍ  َشْيٍء( ِمنْ  اّللَِّ  َعَذابِ  ِمنْ  َعنَّا ُمْغُنوفَ 
 َْلََديْػَناُكْم( اّللَُّ  َىَدااَ  َلوْ  )قَاُلواللتوبيخ ، أين قٌوتكم الٍب كنتم تشمخوف هبا كتتعالوف؟  االستفهاـك 

اانى  قاؿ القادة معتذرين : لىوٍ  يٍػنىاكيٍم إليو ، كلكن عشنا ُب الضبلؿ  ىىدى اَّلل ي لئلٲباف سبيل الٌنجاة ٥بىىدى
كال ا١بزع كليس أمامنا ٪باة كال خبلص ،  فأضللناكم كٓب نستجب لنداء ا٥بدل فبل ينفعنا العتاب

ىم ينسبوف ىداىم كضبل٥بم إٔب هللا ، كىم يتهرٌبوف من تبعة الضبلؿ كاإلضبلؿ ، يرجع األمر  
 ﴾الضَّبلَلةُ  َعَلْيِهمْ  َحقَّ  َوَررِيقاً  َىَدى َررِيقاً ﴿، إنٌو مكر خبيث ! كهللا ال أيمر ِبلضبلؿ كقولو 

، لقد أضٌلهم هللا  َِِاألعراؼ/ ﴾يُػْقِصُروفَ  ال ّتَّ  الَغيِّ  ٓت  َٙمُد ونَػُهمْ  ُهمْ َوِإْخَوانػُ ﴿،  َّاألعراؼ/
َنا )َسَواءٌ ستحٌبوا العمى على ا٥بدل األهٌنم أرادكا الضبلؿ ك  ـْ  َأَجزِْعَنا َعَليػْ نتهى كلُّ ا َصبَػْرَا( َأ

واؿ كأفعاؿ كعتاب شيء كال ينفع جداؿ كال عتاب ، ألف ا٤بقاـ مقاـ حساب كعقاب ، ال دار أق
  .من مهرب أك ملجأ أك منجىُمَِيٍص(  )ِمنْ ليس لنا  ُمَِيٍص( ِمنْ  لََنا )َما

تٌباع األعمى، حٌث هللا ُب ىذه اآلية على التحقق كالتدبر ، كحٌذر من التقليد كاال -ٔرائدة: 
ا ُب  دىخىلى  : )مىنٍ عن اإلماـ الصادؽ )ع( ينً  ىىذى ا الرًٌجىاؿي  ًمٍنوي  أىٍخرىجىوي  ًِبلرًٌجىاؿً  الدًٌ  ًفيًو ، أىٍدخىليوهي  كىمى

( أىفٍ  قػىٍبلى  ا١ٍبًبىاؿي  زىالىتً  كىالسُّن ةً  ًِبٍلًكتىابً  ًفيوً  دىخىلى  كىمىنٍ  : )مىٍن ٓت غرر المم، َُٓ/ِالبحار يػىزيكؿى
ٍاًدمىان ًلًديًٍنًو ًإنٍػقىٍادى لىوي كيلُّ سيٍلطىٍافو ، ٍاًدمان ًلميٍلًكًو طىًمعى ًفٍيًو كيلُّ  وي ًديٍػنى  جىعىلى  كىمىنٍ  جىعىلى ميٍلكىوي خى خى

) ىذا الضعف كالتخلُّف ليس عذران بل جرٲبة ، فما يريد هللا  .(.الض َعَفاءُ  )رَػَقاؿَ  -ٕ ، ًإٍنسىٍافو
يدعو الٌناس كٌلهم إٔب ٞباه كعزٌتو فليحفظ اإلنساف كرامتو الثمينة ،  ىو ضعيفان  يكوف أف ألحدو 

للقوم كيصبح تبعان  الضعيف بتنازؿ إالٌ  ا٤بستضعفة ستتباع الكثرةن من اكربة ال تتمكفالقلة ا٤بست
 ،ُِْ/ٕٕالبحارحيرٌان(  هللاي جىعىلى ى  كىقىدٍ  غىٍّبًؾى  عىٍبدى  تىكينٍ  )كىالى  عن اإلماـ علي )ع(: اإلرادة كمسلوب

اٍـً ا٢ٍبيرًٌيىًة أيًعٍيدى ًإٔبى الٌرًؽ( عىنٍ  قىص رى  كىمىنٍ  ، : )مىٍن قىاـٍ ًبشىرىاًٍئًط ا٢ٍبيرًٌي ًة أيىًٌلى لًٍلًعٍتقً ٓت غرر المم كال  أىٍحكى
 كلرسولو خوفهم من الذؿ أكقعهم ُب الذؿ ، لكن العزة  كالناس ، نفسو أف يذؿ ينبغي للمؤمن

كقوة  كالقناعة كالفكر النفس كالعقل تستطيع الطغاة أف ٛبل  أكثر من ا١بسد أما كال ، كللمؤمنْب
 ماـ اْلادي )ع(:عن اإل، ٨بتاران  للذؿ صاحبها يسلمها   أحد أف يناؿ منها إاٌل أفاإلرادة فبل ٲبل

مىنٍ  فىبل نػىٍفسيوي  عىلىٍيوً  ىانىتٍ  )مىنٍ  ًعزٌو الى يػيؤىيًٌديهي الدًٌٍيني  )كيلًٌ  :ٓت غرر المم ،ّٖٓٙبف العقوؿ صشىر هي(  أتى
ل ةه( ، كا٤بقصود ِبلٌدين ىو الٌدين  .ا٤بوٌحد ا٤بٌتحد واحدال األصيل القٌيم مىذى
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 ُِِ ًَدَٕ ًََٓد كَإَوَِْلْعٌُُْْ ًًََػًَْظٌُُْْ خُْمَنِّ ًَػًَْ ًَػًًََُْْ خَُِّوَ بَِّٕ خَُُْٕٓ ه١َُِِ ََُّٔد خ٥ََُّْْٙدُٕ ًَهَدٍَ﴿ - ٕٕ
 زُُِِْٔٝوَِِّ ؤَْٗعُْْ ًََٓد زُُِِْٔٝوٌُِْْ ؤََٗد َٓد ؤَْٗلٌَُُْْٕ ٌخًٌَُُُٓ ظٌٌَُُِِِٓٗ كَٚ ُِِ كَدْٔعَفَسْعُْْ يَػٌَْظٌُُْْ ؤَْٕ بَِّٙ ٥َُِْٔدٍٕ ِْٖٓ ػٌََُِْْْْ

 ﴾ؤٌَُِْْ ػٍََخذٌ َُيُْْ خُظَّدُِِٔنيَ بَِّٕ هَسَُْ ِْٖٓ ؤًََُْْ٘عٌُُِِٔٗ زَِٔد ًَلَُْضُ بِِِّٗ
إنٌو مشهد آخر من مشاىد يـو القيامة ، كىنا يتكٌلم الشيطاف رٌٗبا كاف أقسى عليهم من العذاب 

: كىنا املعىن  .ٌسي ! كىو يطعنهم طعنة أليمة انفذة ُب األعماؽ كال ٲبلكوف أف يردكىا عليوا٢ب
ك٤بٌا  اأَلْمُر( ُقِضيَ  )َلمَّاٱبطب إبليس مصدر الغواية ُب خطبتو البَباء القاصمة ُب ٧بفل ا٣بائبْب 

وا ا١بٌنة كخسر فرغ من ا٢بساب كا٢بكم بْب ا٣ببلئق كجاء ا٢بق كزىق الباطل كفاز ا٤بؤمنوف كدخل
( َوْعدَ  َوَعدَُكمْ  اّللََّ  )ِإفَّ ا٤ببطلوف كأدخلوا الٌنار ُب يـو القيامة قاؿ  ُب كتبو كعلى لساف رسلو  اْلَقِّ

بىًشٌيان  عىبدان  كافى  كلىوٍ  أىطاعى  ًلمىنٍ  كىًإف  ا١ٍبٌنةى  قػيرىًشٌيان ، فقد  سىٌيدان  كافى  كلىوٍ  عىصىى ًلمىنٍ  الٌنارى  كخىلقى  حى
 ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  أُنَثى َأوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  َصاِلاً  َعِم َ  َمنْ ﴿اإلٲباف كالصبلح حياة طٌيبة كقولو كعد أىل 
ضىنكان كقلقان نفسيان كمعاانة الكآبة   ، ككعد ا٤بعرضْب عنو مىًعيشىةن  ٕٗالنحل/ ﴾طَيَِّبةً  َحَياةً  رَػَلُنْحِييَػنَّوُ 
، ككعد ٝبيع ا٣بلق بعثان  ُِْطو/ ﴾َضنماً  َمِعيَشةً  َلوُ  رَِإفَّ  ِذْكِري َعنْ  َأْعَرضَ  َوَمنْ ﴿كقولو 

كحساِبن كجٌنة كانران ُب اآلخرة ، فقد كعدتكم ِبألىواء الٌلذيذة كاآلماؿ الطويلة كأنسيتكم ا٤بوت 
كصرفتكم عن البعث كا٢بساب كخوفتكم الفقر كالذلٌة كمبلمة الٌناس كزيٌنت لكم األما٘ب كحبُّ 

 رََأْخَلْفُتُمْم( )َوَوَعْدُتُممْ ،  ّٖالنساء/ ﴾َقرِيناً  َرَساءَ  َقرِيناً  َلوُ  الشَّْيطَافُ  َيُمنْ  َوَمنْ ﴿الٌدنيا كقولو 
 ﴾ُغُروراً  ِإالَّ  الشَّْيطَافُ  يَِعُدُىمْ  َوَما َوُٙمَنِّيِهمْ  يَِعُدُىمْ ﴿ككعدتكم خبلؼ ذل  فغششتكم كقولو 

 من ا٥بدل فكذبتكم رسل ، كقلت لكم أف ا١بنة كالٌنار حديث خرافة كالضبلؿ خّبَُِالنساء/
، ٓب يكن ٕب قدرة : تسٌلطُسْلطَاٍف( ُسْلطَاف ِمنْ  َعَلْيُممْ  ِل  َكافَ  )َوَماا٥بدل كأخلفتكم الوعد 

قاىرة أك حجة ظاىرة أك قوة متسلطة عليكم فأجربكم على الكفر كا٤بعاصي كال أمتل  القدرة 
٣ببيث كىذه ىي حدكده كقدرتو كم كإرادتكم، كىذا ىو الشيطاف ُب كاقعو ااختيار على سلب 

، كالتاجر يعرض بضاعتو ُب األسواؽ على ّْاألنعاـ/ ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َما الشَّْيطَافُ  َْلُمْ  َوزَيَّنَ ﴿
ا٤بستهلكْب كيدعوىم إليها بكل ما ٲبل  من كسائل اإلعبلـ كالدعاية كاإلغراء كالركاج، كالبقية 

أيخذ بشهادة أصحاب ا٤بنافع ا٣باصة بل ينظر  على ا٤بستهل  أف ٱبتار، كلكن العاقل ال
عَبافو ، كدعوة الشيطاف كإغراءاتو زكر كهبتاف ِبال يشَبم إاٌل بعد العلم كاليقْبكيبحث كيدقق ك 

ُهمْ  ِعَباَدؾَ  ِإالَّ  ، َأْْجَِعيَ  ألْغِويَػنػَُّهمْ ﴿ىو   َدَعْوُتُممْ  َأفْ  )ِإالَّ ،  ّٖ-ِٖص/ ﴾اْلُمْخَلِصيَ  ِمنػْ
تُ  كم ختيار ستجبتم ٕب ِباإاٌل دعوٌب إايكم إٔب الضبللة كالفساد ِبلوسوسة كالتزيْب ف ِل( مْ رَاْسَتَجبػْ

فبل ترجعوا ِبللـو علٌي اليـو كلكن  أَنْػُفَسُمْم( َوُلوُموا تَػُلوُموين  )َربلكبنفس راضية مرضية إذف 
٢بجة الضالة ا٣بادعة تبعتم االوموا أنفسكم فإف الذنب ذنبكم ألنكم تركتم ا٢بجة البلزمة الكافية ك 
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( أَنْػُتمْ  َوَما مبُْصرِِخُممْ  َأاَ  )َما  ٗبغيثكم كمغن عنكم كال أىنٍػتيمٍ  )مبُْصرِِخُمْم( أىانى  مىا مبُْصرِِخيَّ
)  .ٗبغيثٌي كمغنوف عِب من عذاب هللا شيئان كليست بيِب كبينكم أية صلة )مبُْصرِِخيَّ

كفرت إبشراككم ٕب مع هللا ُب الطاعة دكف شرؾ العبادة    قَػْبُ ( نْ مِ  َأْشرَْكُتُموين  مبَا َكَفْرتُ  )ِإيّنِ 
مؤٓب ألهنم  أَلِيٌم( َعَذابٌ  َْلُمْ  الظَّاِلِميَ  )ِإفَّ ، ُْفاطر/ ﴾ِبِشرِْكُممْ  َيْمُفُروفَ  اْلِقَياَمةِ  َويَػْوـَ ﴿كقولو 

 -ٔرائدة:  .ُالطبلؽ/ ﴾نَػْفَسوُ  ظََلمَ  رَػَقدْ  اّللَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿ظلموا أنفسهم كظلموا غّبىم 
تشّب اآلية إٔب أف كٌل قوؿ ظاىره الرٞبة كالصبلح كِبطنو النقمة كالفساد فهو من ٙبريض 

: أف  وتدؿ اآلية -ٕ .ِٓدمحم/ ﴾َْلُمْ  َوَأْمَلى َْلُمْ  َسوَّؿَ  الشَّْيطَافُ ﴿الشيطاف أايٌن كاف قائلو كقولو 
اإلغواء كتزيْب ا٤بنكر كال يستطيع على اإلجبار الشيطاف ال يقدر على أكثر من الوسوسة ك 

، كأمُّ شيء يزين لئلنساف عمل السوء  ٕٔالنساء/ ﴾ َضِعيفاً  َكافَ  الشَّْيطَافِ  َكْيدَ  ِإفَّ  ﴿كاإلكراه 
اـر كيرغبو ُب الشر كالفساد كيزين لو ا٤بنكر فهو شيطاف ، سواء أكاف من اإلنس أك من ا١بن 

 .. إْب.ىول نفس أٌمارة ِبلسوء أك كاف ماالن أك جاىان أك
 ﴾ٌَّٔٚ كِْيَد ظَمَِّْعُيُْْ ََزِّيِْْ زِةٌِِْٕ كِْيَد وَدًَُِِّٖ خَْٕٗيَدَُ ظَمْعِيَد ِْٖٓ ظَفُُِْ ـَنَّدضٍ خَُّٝدُِمَدضِ ًَػٌَُِِٔخ آَٓنٌُخ خٍََُِّّٖ ًَؤُيْوََِ﴿ - ٖٕ

قى العبد بْب الرغبة كالرىبة كبْب ٤با ذكر تعأب أحواؿ ا٣باسرين ذكر بعده أحواؿ الفائزين ليب
: أدخلهم هللا تعأب جنات ٘برم من ٙبت قصورىا كأشجارىا أهنار ا١بنة  املعىن .ا٣بوؼ كالرجاء

 َوَعِمُلوا آَمُنوا َوالَِّذينَ ﴿ا٤بتنوعة األشكاؿ كاأللواف ماكثْب فيها أبدان أبمره سبحانو كتعأب كقولو 
هُ  لَُنَمفَِّرفَّ  الصَّاِلَاتِ  ،  ٕالعنكبوت/ ﴾يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا الَِّذي َأْحَسنَ  َولََنْجزِيَػنػَُّهمْ  َسيَِّئاهِتِمْ  مْ َعنػْ

 َوَأْصَلحَ  آَمنَ  َرَمنْ ﴿،  ٗالعنكبوت/ ﴾الصَّالِِيَ  ٓت  لَُنْدِخَلنػَُّهمْ  الصَّاِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا َوالَِّذينَ ﴿
ٙبييهم ا٤ببلئكة ِبلسبلـ  َسبلـٌ( ِريَها )حتَِيػَّتُػُهمْ ،  ْٖاألنعاـ/ ﴾َٗمَْزنُوفَ  ُىمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  َربل

كاإلكراـ كاألماف كالَبحيب كالتقدير تعظيمان لشأهنم كعناية أبمرىم ، كالسبلـ الٌدائم كاألماف من  
 ﴾طَيَِّبةً  َكةً ُمَباَر  اّللَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  حتَِيَّةً ﴿كل أذل مادم أك معنوم ، كالسبلـ أيهتم من هللا تعأب كقولو 

 .، كالسبلـ من ا٤ببلئكة كمن بعضهم البعض ُٔالنور/
 ؤًَُُِيَد ، ظُاْظِِ خََُّٕٔدءِ كِِ ًَكَُْػُيَد ؼَدزِطٌ ؤَُِْٜيَد ٤َِّْسَصٍ ًََٙفََُشٍ ٤َِّْسَصً ًََِِٔصً َٓؽًَٚ خَُِّوُ ٠ََُذَ ًَْْقَ ظََُ ؤََُْْ﴿ ٕ٘ - ٕٗ

 ﴾َّعًًٍََََُُّٕ َُؼََِّيُْْ ُِِنَّدِْ خَْٕٓؽَدٍَ خَُِّوُ ُِذ١ًََُّْ ََزِّيَد زِةٌِِْٕ لِنيٍ ًََُّ
بعْب قلب  كتفكّب عقل  كتتأٌمل  –كلُّ إنساف   –ٓب تعلم علم اليقْب أيٌها اإلنساف أ (َأَلَْ تَػرَ )

ببصّبت  مع تركيز بصرؾ ، يضرب هللا مثل الكلمة الطٌيبة كالكلمة ا٣ببيثة لتصوير سٌنتو ا١بارية ُب 
 َٙمِيزَ  َحَّتَّ  َعَلْيوِ  أَنْػُتمْ  َما َعَلى اْلُمْؤِمِنيَ  لَِيَذرَ  اّللَُّ  َكافَ  َما﴿كا٣ببيث ُب ىذه ا٢بياة كقولو الطٌيب 
: ىذا مثل ضربو هللا املعىن  (عتبارِلبل )اأَلْمثَْاُؿ ُتْضَربُ  ، ُٕٗآؿ عمراف/ ﴾الطَّيِّبِ  ِمنْ  اْْلَِبيثَ 

فهاـ الٌسامعْب كالقارئْب ترغيبان للخلق ُب إتٌباع ا٢بق ، لكلمة اإلٲباف ككلمة السوء ، يقٌرب من أ
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فمٌثل لكلمة اإلٲباف ِبلشجرة الطيبة ا٤بثمرة النافعة ، كلكلمة السوء ِبلشجرة ا٣ببيثة ا٤بضرة ، 
: ذات معُب عاـ كىي كلمة ا٢بق كا٣بّب كالصبلح الٍب تتفرٌع عليها سائر الطَيَِّبةُ  الَمِلَمةُ ك
تنمو عليها األخبلؽ الزٌاكية أم الربامج العلمية الطٌيبة كالعاملْب الٌنافعْب من عتقادات ا٢بٌقة ك اال

ـي كتدفع ِب٢بياة إٔب ما ىو فيو التقدُّـ كالتطٌور ٫بو ا٣بّب  ًىيى  لًل ًٍب  ا٤بؤمنْب الٍب تػىٍهًدم  )َأْصُلَهاأىقٍػوى
الشكوؾ كالشبهات كال راسخ مؤثر عميق ا١بذكر ال تزعزعها السيوؿ كالعواصف كأعاصّب  اَثِبٌت(

 السََّماِء( ٓت  )َورَػْرُعَهاات كال معاكؿ الدس كا٤بؤامرات فَباءتقول عليها موجات األكاذيب كاال
كأغصاهنا عالية ٩بتدة ٫بو السماء بعيدة عن تلواثت األرض كأقذارىا كتنسجم مع حركة النظاـ 

َا( ِبِِْذفِ  ِحيٍ  ُك َّ  ُأُكَلَها )تُػْؤِت  -ٕ٘ .الكو٘ب العاـ أم ٜبرىا الطٌيب ا٤بفيد  )ُأُكَلَها( تعطي  َرِبِّ
كٌل كقت بتوفيق خالقها كحسن تكوينها ، كذل  كلمة اإلٲباف اثبتة ُب قلب ا٤بؤمن ، كعملو 
الصاّب النافع يصعد إٔب السماء كلُّ مؤمن بقدره كلو األجر كالثواب كالربكة كا٣بّب النافع للٌناس ُب 

لعلهم يتعظوف بتدبٌرىا فيؤمنوف   يَػَتذَكَُّروَف( َلَعلَُّهمْ  ِللنَّاسِ  اأَلْمثَاؿَ  اّللَُّ  )َوَيْضِربُ كٌل كقت 
  .َُفاطر/ ﴾يَػْررَػُعوُ  الصَّاِلحُ  َواْلَعَم ُ  الطَّيِّبُ  اْلَمِلمُ  َيْصَعدُ  ِإلَْيوِ ﴿كقولو
س ، فيشبو ا٤بعُب الباطن ا٤بعنوم غّب اسوس ِب٤بعُب الظاىر ا٤بادم الواضح اسو  -ٔرائدة: 

ليفهم الناس ا٥بداية فيتبعوىا كالضبلؿ فيجتنبوه، فا٥بدؼ من تشبيو الكلمة ِبلشجرة ىو ٘بسيم 
يشٌبو سبحانو كلمة اإلٲباف  -ٕ .ا٢بقائق الواقعية كصٌبها ُب قالب ا٢بواس ليسهل التفاعل معها

ي ذات بشجرة طيبة انفعة عميقة ا١بذكر تثبت عركقها ُب األرض كعلت أغصاهنا إٔب السماء كى
نتشرت إٔب قلوب استقرت ُب قلب فاضت منو كاٜبر طيب انفع ُب كل حْب ، ذاؾ أف ا٥بداية إذا 

ضرب األمثاؿ ىي أسهل الطٌرؽ لتبيْب ا٢بقائق  -ٖ .مؤمنة كثّبة فكأهنا شجرة أٜبرت كٌل حْب
٣بّب األصيل  ا -ٗ .الدقيقة كتقريبها إٔب إفهاـ الٌنأس كافٌة فيفهمها العآب كالعامي كل على مستواه

كا٤بنهج اإل٥بي الٌنفيس ال ٲبوت كال يذكم مهما زاٞبو الٌشر كأخذ عليو الطٌريق ، كالٌشرُّ كا٤بنهج 
الوضعي ا٣بسيس ، كذل  ال يعيش إاٌل ريثما يستهل  بعض ا٣بّب ا٤بتلٌبس بو فبل تبقى منو بقية 

يػٍره  : )مىا ٖٚٛة حمم ٓت هنج الببلغ ،، عندئذو يتهال  الٌشر كيتهٌشم مهما تضٌخم كإستطاؿ  ًٖبىٍّبو  خى
هي  هي  ًبشىروٌ  شىرٌّ  مىا كى  اىلن اري ، بػىٍعدى  اىلن ارً  ديكفى  بىبلىءو  كىكيلُّ  ٧بىٍقيوره ، فػىهيوى  اى١بٍىن ةً  ديكفى  نىًعيمو  ، كىكيلُّ  اى١بٍىن ةي  بػىٍعدى

يػٍري الش ٌر مىٍا أىصىٍابى األىٍشرىٍاًر ، كىشىرُّ ُب ا٢بديث عىاًفيىةه(.  (. كهبذه الكلمة  )خى ا٣بٍىٍّبً مىٍا أىصىاٍبىوي األىٍشرىٍاري
الطٌيبة ا٤بباركة يرتفع اإلنساف فوؽ جاذبية األرض كأكرب من ا٤بيوؿ هبذا الَباب كعدـ الٌتعٌلق ٕبٌب 
الٌدنيا ، فيتعٌلق ٔباذبية الٌسماء كيلتحق ِب٤بؤل األعلى ركحان قبل ا١بسد فإذا ىو من أىل ىذا ا٤بؤل 

ٓت هنج الببلغة كييشرؼي من علٌو على ىذا الوجود األرضي فّبل كٌل شيء فيو صغّبان كما  ا٤ببارؾ ،
 أىٍعييًنًهٍم( ! ُب  ديكنىوي  مىا فىصىغيرى  ،أنٍػفيًسًهمٍ  ُب  ا٣بٍىاًلقي  : )عىظيمى ٖٜٔخطبة
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 ﴾هََُخٍَ ِْٖٓ َُيَد دَٓ خََِْٕٞ كٌَْمِ ِْٖٓ خـْعُؽَّطْ وَسِْؽَصٍ ًََٙفََُشٍ وَسِْؽَصٍ ًََِِٔصٍ ًََٓؽََُ﴿ - ٕٙ
: ذات معُب عاـ ، كىي كلمة السوء كالباطل كالشر كالفساد كما يتفرٌع عليها من  اْلَِبيَثةُ  الَمِلَمةُ 
عتقادات الباطلة كينمو عليها من األخبلؽ الذميمة كتنشأ منها األعماؿ الطا٢بة ، ككل  سائر اال

ت من مسلم أـ غّبه ، من قائد أـ من كبلـ يضر الناس كال ينفعهم فهو خبيث لعْب سواء صدر 
ٓت ، العواـ ، بل إف سكوت القيادة عن فساد الباطل كعدـ مناصرة ا٢بق من أعظم ا١برائم

بثمارىا  َخِبيَثٍة( )َكَشَجَرةٍ  ِّ/ٓتفسّب الكاشف )الس اًٍكتي عىٍن ا٢بٍىقًٌ شىٍيطىٍافه أىٍخرىٍس( الديث:
قتلعت من األرض لعدـ ثبات استؤصلت من جذكرىا ك ا ِض(اأَلرْ  رَػْوؽِ  ِمنْ  )اْجتُػثَّتْ كآاثرىا 

أصلها ُب أعماؽ األرض كال ُب أعماؽ النفوس كلعدـ نفعها كضرر كجودىا فظاىرىا يغرُّ كيسرُّ 
 .كِبطنها يضر

ستقرار كثبات ، ككذل  كلمة السوء ال ثبات ٥با كال فرع كال بركة كال اليس ٥با  قَػَراٍر( ِمنْ  َْلَا )َما
، كىذا أصدؽ مثل للباطل كأىلو ، الذين يتعالوف كيتعاظموف كٱبٌيل للجاىل أهٌنم شيء خّب فيها 

عظيم كأهٌنم أضخم من الشجرة الطٌيبة كأقول ، كما ىم إاٌل كشجرة ضخمة كلكٌنها ببل أصوؿ كال 
 فسرعاف ما يصبح عاليها سافلهااأَلْرِض(  رَػْوؽِ  ِمنْ  )اْجتُػثَّتْ جذكر ُب أعماؽ األرض كالنفوس 

إذا ىٌبت ريح قويٌة عليها ، كأهنم يبنوف من غّب دعائم كأساس عميق فإذا ىبت رايح ا٢بق أتت 
على بنياهنم من القواعد ألن و ليس لو أصل اثبت ُب األرض كال ُب الٌنفوس، كال فرع ُب السماء 

 رَِإَذا رَػَيْدَمُغوُ  ْلَباِط ِ ا َعَلى اِبْلَقِّ  نَػْقِذؼُ  َب ْ ﴿كيتناقض مع النظاـ الكو٘ب كاإلنسا٘ب العاـ كقولو 
 .ُٖاإلسراء/ ﴾َزُىوقاً  َكافَ  اْلَباِط َ  ِإفَّ  اْلَباِط ُ  َوَزَىقَ  اْلَق   َجاءَ  َوُق ْ ﴿ ُٖاألنبياء/ ﴾زَاِىقٌ  ُىوَ 

: الٌنفس ا٣ببيثة األٌمارة ِبلسوء كالشجرة ا٣ببيثة تتولد منها الكلمة ا٣ببيثة ، كىي كلمة رائدة 
عتقادىا كبسوء تصٌرفها فتكوف ظا٤بة لنفسها افس ا٣ببيثة الظا٤بة لنفسها بسوء مؤذية تتوٌلد من النٌ 
 .كمعتدية على غّبىا

 ﴾َٙدءَُّ َٓد خَُِّوُ ًََّلْؼََُ خُظَّدُِِٔنيَ خَُِّوُ ١ًََُُِّّ خٓوَُِشِ ًَكِِ خًَُُّْْٗد خُْمََْدشِ كِِ خُؽَّدزِطِ زِدُْوٌٍَِْ آَٓنٌُخ خٍََُِّّٖ خَُِّوُ ُّؽَسِّطُ﴿ - ٕٚ
ًلمىةً  : الثَّاِبتِ  اْلَقْوؿِ :  املعىن .الطىيًٌبىًة كا٣بىًبيثىًة كمصّبىم النهائي ىذه اآلية نتيجة عمل أصحاب الكى

الذم ثبت ُب نفوسهم كٛبٌكن من قلوهبم ، ا٤براد ِب٤بؤمنْب ىنا الذين ترٝبوا إٲباهنم ِبإلخبلص 
ثابت الذم كجد منهم كىو كلمة الٌتوحيد ستقاموا ، كمعُب تثبيتهم ِبلقوؿ الاكالعمل الصاّب ك 

ا٤بتمكنة ُب قلوهبم ِب٢بجة القطعية كالدليل ، كما يتفرٌع عنها من عقائد كأخبلؽ كأعماؿ ُب ا٢بياة 
الدنيا أف هللا سبحانو قد أخربىم ُب كتابو كعلى لساف نبيو أهنم ُب ظلًٌ رٞبتو كٙبت رعايتو 

عتمادىم الٌصدؽ ىم كما شٌجعهم كأثُب عليهم ِبكعنايتو ، كأنٌو ىو كفيلهم كحافظهم كانصر 
 ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  أُنَثى َأوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  َصاِلاً  َعِم َ  َمنْ ﴿كاإلخبلص كما إليهما من الفضائل كقولو 

أما تثبيتهم ُب اآلخرة إبطمئناهنم ٕبسن العاقبة   اآلِخَرِة( )َوٓت ،  ٕٗالنحل/ ﴾طَيَِّبةً  َحَياةً  رَػَلُنْحِييَػنَّوُ 
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 الظَّاِلِمَي( اّللَُّ  )َوُيِض   ،  ٖٔالزخرؼ/ ﴾حَتَْزنُوفَ  أَنْػُتمْ  َوال اْليَػْوـَ  َعَلْيُممْ  َخْوؼٌ  ال ِعَبادِ  َيَ ﴿ولو كق
ٕبرماهنم من طريق ا٥بداية فبل يهتدكف إٔب حياة مطمئنة ُب الٌدنيا كال إٔب نعمة ِبقية كرضواف من 

 ِٔالبقرة/ ﴾اْلَفاِسِقيَ  ِإالَّ  ِبوِ  ُيِض    َوَما﴿م هللا ُب اآلخرة ، بسبب فسادىم كطغياهنم ككفرى
 َوُىمْ  يَػْفَع ُ  َعمَّا ُيْسَأؿُ  ال﴿من ثواب الصا٢بْب كعقاب الفاسدين  َيَشاُء( َما اّللَُّ  )َويَػْفَع ُ 
 كىأىف   اَّلل ي  ًإال لىوى إً  ال أىفٍ  يىٍشهىدي  اٍلقىرٍبً  ُب  سيًئلى  ًإذىا : )اٍلميٍسًلمي  عن النيب )ص(،  ِّاألنبياء/ ﴾ُيْسأَُلوفَ 
ا ألٌف إٲباهنم ٓب يكن سطحيان ،  الثَّاِبِت( )اْلَقْوؿِ :  رائدة .اَّللً  )ص( ٍب ذكر اآلية( رىسيوؿي  ٧بيىم دن

فهم اثبتوف على منهج هللا ُب كل األحواؿ   االستقامةكقو٥بم كعملهم كأخبلقهم ٓب ٚبرج عن 
ظهم من الٌزالت كمن الطغاة كمن شياطْب اإلنس كا١بن كا١بباؿ الركاسي الثابتة ، كهللا تعأب ٰبف

رٌ  رَاّللَُّ ﴿ ُب   االستقامة، كيكوف ا٢بفظ كالثبات على  ْٔيوسف/ ﴾الرَّاِْحِيَ  َأْرَحمُ  َوُىوَ  َحاِرظًا َخيػْ
:  الثَّاِبِت( )اْلَقْوؿِ  .ستمرارِب٤بضارع للداللة على اال )يُػثَػبُِّت(كلًٌ حياهتم لذل  جاء الفعل 

 .ىتزاز كُب الفساد لو داللتو العميقة ُب حركة الواقعُب ظركؼ اال الدائم
 َُِِّوِ ، ًَـَؼٌَُِخ خُْوََُخَُ ًَزِحَْٓ ٌَََِّْْٝٗيَد ، ـَيَنََّْ خُْسٌََخَِ يَخََ هٌََْٓيُْْ ًَؤَلٌَُِّخ ًُلُْخً خَُِّوِ ِٗؼَْٔصَ زًٌََُُّخ خٍََُِّّٖ بََُِ ظََُ ؤََُْْ﴿ ٖٓ - ٕٛ

 ﴾خُنَّدَِ بََُِ َِٓٝريًَُْْ كَةَِّٕ ظََٔعَّؼٌُخ هَُْ َٔسِِِْوِ ػَْٖ ١ٌُِِّخُُِْ ؤًََٗخيخً
ستفهاـ للتعجب ، أم أال تعجب أيها اإلنساف من أكلئ  الذين غٌّبكا نعمة هللا ِبلكفر كالفساد ا

 ستعملوا الٌنعمةاختاركا الضبللة على ا٥بدل ، ك افلم يقٌدركا الٌنعمة كنسوا ا٤بنعم أك جحدكا بو ك 
ستيخيٌف أبقدارىم كسٌفو اتبعهم قومهم ُب ذل  ، فاعلى سعة معناىا ُب غّب ما يرضي هللا ك 

عن تصرفاهتم عندما جعلوا النعمة نقمة كببلء عليهم كىم من ا٤بصاديق العملية للشجرة ا٣ببيثة ، 
ٍا كىالى تػىٍنًفريكي  النيب )ص( اٍ : )أىٍحًسنػيويٍا ٦بيىٍاكىرىةى النًٌعىٍم الى ٛبىىلُّويىى ٍا قىل  مىٍا نػىفىرىٍت ًمٍن قػىٍوـو فػىعىٍادىٍت  ،ىى فىًإنػ هى
ُ  ال اّللََّ  ِإفَّ ﴿كقولو   ُُٕ/ٕٕالبحار ًإلىٍيًهٍم( ُوا َحَّتَّ  ِبَقْوـٍ  َما يُػَغُيِّ ٓت ،  ُُالرعد/ ﴾َِبَنُفِسِهمْ  َما يُػَغُيِّ

 َدارَ  قَػْوَمُهمْ  )َوَأَحل وامىعىاًصيًو(  عىلىى بًًنعىًموً  اٍ تىٍستىعًينػيوي  أىال   هللاي  يػىٍلزىميكيمٍ  مىا : )أىقىلُّ ٖٖٓهنج الببلغة حمم
ىذه دار ا٥ببلؾ ىي  اْلَقَراُر( َوبِْئسَ  َيْصَلْونَػَها )َجَهنَّمَ  -ٜٕ .كأنزلوا قومهم دار ا٥ببلؾ اْلبَػَواِر(

 َسِبيِلِو( َعنْ  والُِيِضل   أَنَداداً  ّلِلَِّ  )َوَجَعُلوا -ٖٓ .جهنم الٍب يقاسوف عذاهبا كبئس ا٤بستقر النهائي
كمن أقبح أنواع كفراف الٌنعم أهٌنم جعلوا  شركاء كأمثاؿ كآ٥بة من ا١بن كاإلنس كنسبوا إليهم أمر 
العآب ، ٍب عبدكىم خوفان كطمعان ليستعبدكا الناس كٰبرفوىم عن سبيل هللا كيٌلوثوا فطرهتم كيظلوا 

 ٰبيًٍسنيوفى  أىنػ هيمٍ  ٰبىٍسىبيوفى  ة كال عن خطأ كىىيمٍ أفكارىم عن علم كتصميم منهم ٗبا يعملوف ال عن غفل
ٛبتعوا ٗبا أنتم فيو من متاع ماٌدم فإف مرجعكم إٔب  النَّاِر( ِإىَل  َمِصُيَُكمْ  رَِإفَّ  ََتَتػَُّعوا )ُق ْ صيٍنعان ! 

، كىكذا اإلنساف ا١باىل  ِْلقماف/ ﴾َغِليظٍ  َعَذابٍ  ِإىَل  َنْضَطر ُىمْ  ّتَّ  َقِليبلً  ُٔمَتُِّعُهمْ ﴿الٌنار كقولو 
ىٍرءي 
جعلوا   أَنَدادًا( ّلِلَِّ  )َوَجَعُلوا -ٔ: رائدة  .نىفسىوي  يىضىعي  حىٍيثي  يبِب مستقبلو البائس بيده ، كا٤ب
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قيادات ٩باثلة  مساكية لو يعبدكهنم كعبادة هللا، كدانوا ٥بم ِبلوالء كالوفاء كاإلتٌباع ليضٌلوا أنفسهم 
 الذم ال يتعٌدد كال تتفٌرؽ بو الٌسبل، كىكذا تتجٌدد األنداد بتجٌدد أنواع كالٌناس عن سبيل هللا

 .إٌف الكفراف سبب لزكاؿ الٌنعمة كما أٌف الشكر سبب لزايدهتا -ٕا١باىلية ! 
 ﴾وٌٍِٚ ًَٙ كِْوِ زَْْغٌ ٙ ٌٌَّّْ َّإْظَِِ ؤَْٕ هَسَِْ ِْٖٓ ًَػََِْٚٗصً ُِّٔخً َََِهْنَدىُْْ َِّٓٔد ًَُّنلِوٌُخ خَُّٝٚشَ ُّؤٌُِْخ آَٓنٌُخ خٍََُِّّٖ ُِؼِسَديُِ هَُْ﴿ -ٖٔ

قل لعبادم ا٤بؤمنْب الصا٢بْب بكل لطف كرٞبة كشفقة كأضافهم هللا إٔب القسم نفسو الكرٲبة ، 
فليقيموا الصبلة ا٤بفركضة عليهم كيؤدكىا على الوجو األكمل بكل شركطها كمقدماهتا كىذا معُب 

صبلة الٍب تبعث ُب ا٤بصٌلي ركح ا٢برٌية كتزكية الٌنفس كطهارهتا كعدـ إقامة الصبلة، ىذه ال
ـى ًبشىرىاًٍئًط اٍلعيبػيويًدي ًة أيىًٌلى لًٍلًعٍتًق( كىمىٍن قىص رى عىٍن أيصيويًؿ  ٓت غرر المم ،العبودية لغّب هللا : )مىٍن قىٍا

 ﴾الصَّبلةَ  يُِقيُموفَ ﴿الص بلًة كقولو  ًإقىامىةً  على أيًعٍيدى ًإٔبى الٌرًًؽ ، لذل  القرآف ٰبث دائمان  اٍلعيبػيويًدي ةً 
(  كىٌَب ، فىمىنٍ  ًميزىافه  فصارت )الص بلةي  )صّلوا(، أم داموا عليها كٓب يقل  ّالنمل/ إٍستػىٍوَبى
كالصبلة تذٌكر ا٤بصلي ِب فيطمئن قلبو بذكره ك٘بعل فيو عن اإلماـ علي )ع(: ، ِْٔ/ْٖالبحار

 ِإفَّ ﴿ذاتيان عن االاثـ كا٤بنكرات فبل يرتكب ا١برائم إف كاف حقان من ا٤بؤمنْب  حٌسان تربواين رادعان 
َهى الصَّبلةَ   عىنٍ  صىبلتيوي  تػىنػٍهىوي  ٓبىٍ  : )مىنٍ عن النيب )ص(،  ْٓالعنكبوت/ ﴾َواْلُمْنَمرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنْ  تَػنػْ
 . ََِّٖكنز العماؿ خربا( بػيٍعدن  ًإالٌ  اَّلل ً  ًمنٍ  يػىٍزدىدٍ  ٓبىٍ  كىاٍلميٍنكىرً  اٍلفىٍحشىاءً 

كالصبلة من أفضل النًٌعم كالنعم تستحق الشكر فليشكركا رهبم إبقامة الصبلة ، فهي أخص 
كلينفقوا ٩با أنعمنا عليهم بو من الرزؽ  َوَعبلنَِيًة( ِسّراً  َرزَقْػَناُىمْ  ِمَّا )َويُنِفُقوامظاىر الشكر  

ىو مستحب كالصٌدقة ، كاإلنفاؽ العلِب يتعٌلق ٗبا خفية كجهران ، اإلنفاؽ السٌرم يشمل كل ما 
ىو كاجب كالزكاة، كقٌدـ السٌر على العبلنية ألنٌو األفضل ، كإنفاؽ األمواؿ ُب سبيل هللا ٣بدمة 
اجملتمع كالصاّب العاـ عزة لئلسبلـ كقوة للمسلمْب ، كإنفاؽ الزكاة أخت إقامة الصبلة كىي تقَبف 

اةى  الى  ًلمىنٍ  صىبلةى  )الى  :عن اإلماـ الصادؽ )ع(هبا ،  ٍاةى  ، كىالى  لىوي  زىكى  ِِٓ/ْٖالبحارلىوي(  كىرىعى  الى  ًلمىنٍ  زىكى
من قبل أف  ِخبلٌؿ( َوال ِريوِ  بَػْيعٌ  ال يَػْوـٌ  أيَِْتَ  َأفْ  قَػْب ِ  )ِمنْ كىي تذٌكر ا٤برء ِب كتقرٌبو من رضاه 
كال صداقة، كال فداء كال  ِخبلٌؿ( )َوالنتفاع فيو ٗببايعة اأيٌب يـو القيامة يـو ا٢بسم الذم ال 

شفاعة ،ك٠ٌبي الصديق خليبلن ألٌف كبٌل من الٌصاحبْب ا٤بتحابْب يتخٌلل صاحبو كيدخل إٔب 
 ِإالَّ  َعُدوٌّ  لِبَػْعضٍ  بَػْعُضُهمْ  يَػْوَمِئذٍ  اأَلِخبلَّءُ ﴿مشاعره كيعرؼ خصوصياتو لقربو منو كقولو 

أنفق من مالو ُب سبيل هللا إنتفع هبذا اإلنفاؽ ُب اليـو االخر ، : من املعىن. ٕٔالزخرؼ/ ﴾اْلُمتَِّقيَ 
كمن ٖبل بو كاف عليو حسرة كعذاِبن كال يفيده شيء ُب ذل  اليـو حيث ال فدية كال صداقة كإ٭ٌبا 

 اإلنفاؽ عاـ ماٌدم كمعنوم ، َرزَقْػَناُىْم( ِمَّا )َويُنِفُقوا: رائدة .ينفع اإلٲباف كالعمل الٌصاّب الٌنافع
ىذا ينفق من مالو كىذا ينفق من جاىو كآخر من ينفق من علمو كآخر ينفق من سلطتو ككٌل 

 إنساف ينفق بقدره كبقدرتو كمن موقعو  
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 ٌَُُْْ َٔىًَََُّ ٌَُُْْ َِِْهدً خُؽَََُّٔخضِ ِْٖٓ زِوِ كَإَوَُْؾَ َٓدءً خََُّٕٔدءِ ِْٖٓ ًَؤٍَََّٗ ًَخَََْٕٞ خٌَََُّٕٔخضِ وََِنَ خٍَُُِّ خَُِّوُ﴿ ٖٗ - ٕٖ
،  ًَخُنَّيَدََ خَََُِّْْ ٌَُُْْ ًََٔىََُّ َخجِسَِْْٖ ًَخُْؤَََُ خََُّْٙٔٓ ٌَُُْْ ، ًََٔىََُّ خَٕهنَدََ ٌَُُْْ ًََٔىََُّ زِإَُِْٓهِ خُْسَمُِْ كِِ ُِعَفَُُِْ خُْلُِْيَ

 ﴾ًَلَّدٌَ َُظٌٌَُِّ خَِٕٗٗدَٕ بَِّٕ ظُمٌُْٝىَد ٙ خَُِّوِ ِٗؼَْٔصَ ظَؼًًُُّخ ًَبِْٕ َٔإَُْعٌُُٔهُ َٓد ًَُِّ ِْٖٓ ًَآظَدًُْْ
كأنزؿ من  َماًء( السََّماءِ  ِمنْ  )َوأَنَزؿَ خَبعهما على غّب مثاؿ سابق أبدعهما كأتقن نظامهما كا

 الثََّمَراتِ  ِمنْ  ِبوِ  )رََأْخَرجَ السحاب ا٤باء العذب كثّب ا٣بّب كالربكة كا٢بياة ٕبيث ال ٙبصى منافعو 
كذٌلل  َبَِْمرِِه( اْلَبْحرِ  ٓت  لَِتْجِريَ  اْلُفْلكَ  َلُممْ  )َوَسخَّرَ أنواع الزركع كالثمار رزقان للعباد  ُمْم(لَ  ِرْزقاً 

 َلُممْ  )َوَسخَّرَ لكم الفل  أم السفن الكبّبة لتسّب على نظاـ الطوفاف الذم كضعو هللا سبحانو 
 َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َلُممْ  )َوَسخَّرَ  -ٖٖ .األهنار العذبة لتشربوا منها كتسقوا زركعكم اأَلهنَاَر(
) نتظاـ ال يفَباف لصبلح ستمرار كِبدائمْب ٯبرايف ِب)َدائِبَػْيِ( كذٌلل لكم الشمس كالقمر  َدائِبَػْيِ

لتسكنوا ُب الليل ٤بنامكم، كلتبتغوا من فضلو  َوالنػََّهاَر( اللَّْي َ  َلُممْ  )َوَسخَّرَ أنفسكم كمعاشكم 
كا٣بطاب للنوع البشرم العاـ، كأعطاكم  َسأَْلُتُموُه( َما ُك ِّ  ِمنْ  )َوآاَتُكمْ  -ٖٗ .كمِبلنهار ٤بعاش

كىٌيا لكم كل ما ٙبتاجوف إليو كما يصلح أحوالكم الضركرية كالكمالية، ا٤باٌدية كا٤بعنوية الٍب 
كتشافات كأنواع الزراعات اخَباعات كا تعٌلقت هبا أمانيكم كطموحاتكم من أنعاـ ك 

ـَ  َمنْ  ُق ْ ﴿.. إْب كقولو .عاتكالصنا ، كمنحكم من   ِّاألعراؼ/ ﴾ِلِعَباِدهِ  َأْخَرجَ  الَِِّت  اّللَِّ  زِيَنةَ  َحرَّ
كٌل ما سألتموه بلساف ا٢باؿ أك بلساف ا٤بقاؿ أم سواء أسألتموه أـ ٓب تسألوه بلسانكم كإ٭ٌبا 

 .ُُٓة/البقر  ﴾تَػْعَلُموفَ  َتُمونُوا َلَْ  َما َويُػَعلُِّمُممْ ﴿ٔبوارحكم 
: ال  حُتُْصوَىا ال حُتُْصوَىا( ال اّللَِّ  نِْعَمةَ  تَػُعد وا )َوِإفْ ،  ّٔالزمر/ ﴾َعْبَدهُ  ِبَماؼٍ  اّللَُّ  أَلَْيسَ ﴿

( )نِْعَمةَ تطيقوا عٌدىا لعدـ تناىيها فضبلن عن القياـ بشكرىا ، جاء التعبّب القرآ٘ب  ِب٤بفرد ، كٓب  اّللَِّ
  ببلغة قرآنية عالية ، أف النعمة الواحدة ىي بذاهتا تستبطن نعم  ِب١بمع، كُب ذل )نعم هللا(يقل 

كثّبة ال ٙبصى كأف أايٌن منها كإف بدا صغّبان ال يستطيع اإلنساف أف ٰبصي عجائبو كدقة نظامو 
 َوَما﴿كإتقاف صنعو فبل يؤدم  حق شكره ، فكيف كنعم هللا تغمران ظاىران كِبطنان ماداين كمعنواين 

، كمع  َِلقماف/ ﴾َواَبِطَنةً  ظَاِىَرةً  نَِعَموُ  َعَلْيُممْ  َوَأْسَبغَ ﴿،  ّٓالنحل/ ﴾اّللَِّ  َرِمنْ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِبُممْ 
ىذا فإف اإلنساف ال ٰبمد هللا كيشكره على ما أسبغ عليو من نعم بل يرل دائمان أنو مغبوف ، 

 ا٤بؤمن( لكثّب الظٌلم لنفسو ِب٤بعاصي إٌف اإلنساف )غّب َكفَّاٌر( َلظَُلوـٌ  اإِلنَسافَ  )ِإفَّ ك٥بذا جاء 
ككثّب الظٌلم للٌنعمة بَبؾ شكرىا شديد الكفراف هبا كالنكراف ٥با ك٤بنعمها ، إنو يظلم نفسو ٰبجزىا 

فبل يرل ما  عليو من فضل ، فيكفر ِب كيتعٌد  االستقامةعن مواقع ا٥بدل كٰبجبها عن سبل 
 ُىمْ  رَُأْولَِئكَ  اّللَِّ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ ﴿لغّبه كقولو حدكده كيبالغ ُب الظلم كالكفر لنفسو ك 
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ُب النعمة ٯبمع كٲبنع ، فهو  )َكفَّاٌر(ُب الشدة يشكو كٯبزع ك )ظَُلوـٌ(،  ِِٗالبقرة/ ﴾الظَّاِلُموفَ 
  .شديد الكفراف كا١بحود هبا

ف كٌل إنساف أكٌب سؤلو كما جاء ُب ليس ا٤براد منو أ َسأَْلُتُموُه( َما ُك ِّ  ِمنْ  )َوآاَتُكمْ  -ٔرائدة: 
يػٍره  عىٌِب ىيوى  اىٍبطأى  ال ذم : )كىلىعىل  االفتتاحٌدعاء  ميوًر( ، كلو توفرت لكل االي  ًبعاًقبىةً  ًلًعٍلًم ى  ٕب خى

خَباع ، ك٤با تفتق عقلو عن ىذه العلـو جتهد كسعى كضٌحى ، كا٢باجة أـ االاإنساف حاجتو ٤با 
ما سٌخر هللا لئلنساف من قول  وإّٔمَا املراد منوأسرار الطٌبيعة ، كا٤بعارؼ الٍب كشف هبا عن 
الذم بو ٰبصل على كٌل ما أراده كما سألو بلساف ا٢باؿ أك  .العقل كالتفكّب كالتدبّب كالتقدير

بلساف ا٤بقاؿ ، فبْب أيديهم كل ما ٰبتاجوف إليو من أنواع ا٤بنافع الٍب ٯبهلها الٌناس، كىي معٌدة 
ًر اٍلميًهم ةً ٥بم كليس عل  لَْيسَ  َوَأفْ ﴿ يهم إاٌل العمل بعلم كٔبد كخربة ك٘بربة ، فإف ا٥بًٍم ةي عىلىى قىدى

ٍاًر ٘بىٍرًبىًتًو ،  ًاٍمرًئو  كيلًٌ  ، كًقيمىةي  ّٗالنجم/ ﴾َسَعى َما ِإالَّ  ِلئِلنَسافِ  ًر ًخبػٍرىتًًو كىًمٍقدى ٓت هنج عىلىى قىدى
ابىوي  فىًإفٍ  ًِبٍلعىمىلً  يػىٍهًتفي  : )اٍلًعٍلمي  ٖٚٛالببلغة حمم  : )اٍلًعٍلمي ًبغىٍّبً  وٓت غرر الممٍرٙبىىلى( ، ا كىًإال   أىجى

) عن النيب ،  ُُالضحى/ ﴾َرَحدِّثْ  رَبِّكَ  بِِنْعَمةِ  َوَأمَّا﴿ -ٕ .اٍلعىمىًل كىِبىٍؿه ، اٍلعىمىلي ًبغىٍّبً اٍلًعٍلًم ضىبلىؿه
بُّ  هللاى  : )ًإف   )ص( ًتوً  أىثػىرى  يػىرىل أىفٍ  ٰبًي : ٤باذا  سؤاؿ -ٖ .ِٗٓ/َُصحيح الَبمذم عىبًدًه( عىلىى نًعمى

: ألٌف اآلايت الكونية ٥با اجلواب يعيد القرآف الكرٙب كيكٌرر اآلايت الكونية كىي كاضحة ؟ 
عبلقة ِبآلايت األنفسية إليقاظ البصائر كاألبصار ، لكي تستدؿ على نظاـ ا٤بخلوقات على 

 .خالقها كمنظمها
 خُنَّدِْ ِْٖٓ ًَؽِريخً ؤ٠َََِِْْٖ بَِّٗيَُّٖ خَْٕٜنَدَّ ، ََذِّ َٗؼْسًَُ ؤَْٕ ًَزَنَِِّ ًَخـْنُسْنِِ آِٓندً خُْسًَََِ ىٍََخ خـْؼََْ ََذِّ بِزَُْخىُِْْ هَدٍَ بًٌَِْ﴿ ٖٙ - ٖ٘

 ﴾ََلٌِْْ ؿَلٌٌَُ كَةَِّٗيَ ػََٝدِِٗ ًََْٖٓ ِٓنِِّ كَةَِّٗوُ ظَسِؼَنِِ كََْٖٔ
دعاء منو )ع( لتشريف مكة ِبألمن ، كىو األمن  )آِمناً(كىو مكة آِمنًا(  اْلبَػَلدَ  َىَذا اْجَع ْ  )َربِّ 

التشريعي ال التكويِب كقد أجاب هللا دعوتو فنعمة األمن نعمة أساسية ُب حياة اإلنساف ، عظيمة 
سالة الوقع ُب حٌسو كمشاعره متعٌلقة ٕبرصو على سبلمة نفسو ، إبراىيم يسأؿ ربٌو أف يشرٌع الر 

ـَ( نَػْعُبدَ  َأفْ  َوَبِِنَّ  )َواْجنُػْبِِن اإلسبلمية ألرض مكة كألىلها بعد أف ٘بعلها آمنة  : اْجنُػْبِِن  اأَلْصَنا
 .ٞبِب ايرب كأكالدم من ىذا الداء العياء عبادة األصناـ ، كثبتنا على التوحيد كاإلسبلـاأبعد٘ب ك 

ا١باىلية تقلب ا٤بوازين الصحيحة على أصبحت عبادة اإلصناـ ظاىرة إجتماعية عامة شائعة ُب 
ستعانة ِب ِبلدعاء على الثبات على منهج هللا ، حٌب ال أتخذه التوحيد، فبلبيد  من االأىل 

 َأْضَلْلنَ  ِإنػَُّهنَّ  )َربِّ  -ٖٙ .موجات اإل٢باد كالفساد كالباطل ا٤بتفشي على ا٢بق الناىض ا١بديد
رتباط ارتباطان شعوراين علميان بل ىو اؿ ِبألصناـ كإف ٓب يكن رتباط اإلضبلال النَّاِس( ِمنْ  َكِثُياً 
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جتماعية عامة عندما تصبح عبادة األصناـ ظاىرة اجتماعي أعمى ، تقليد ببل كعي ، ابتقليد 
)سواء أكانت أصناـ حجرية أك بشرية أك فكرية أك عبادة ماؿ كٝباؿ كحسن حاؿو كجاه كغلو( 

ا٤بعدم ا٣بطّب الفٌتاؾ ، فبل يقف أمامو إاٌل أصحاب اإلٲباف  فإهنا تكوف كا٤بوج ا٥بائج كا٤برض
 .القوم كالوعي الثاقب ا٤بمٌيز كاإلرادة الصلبة ىؤالء القلة كالٌنخبة ُب كٌل أمة

، أما أغلب الناس تقٌلد ما ىو موجود ، ليس ٥با القدرة أف تستمع  ٕالرعد/ ﴾َىادٍ  قَػْوـٍ  َوِلُم ِّ ﴿
مؤىبلت العصمة عن ا٣بطأ كليس ٥با القدرة على التطٌلع إٔب آفاؽ  القوؿ فتتبع أحسنو ! ليس ٥با

( رَِإنَّوُ  تَِبَعِِن  )َرَمنْ كاسعة  تبعِب على ىدل هللا كأطاعِب على التمس  بنهجو كسار افمن  ِمِنِّ
بسّبٌب فإنو من أىل ديِب ، كناية عن أٌف القريب من هللا كرسلو من قربو من الٌدين ا١بليل كا٣بلق 

كمن خالف أمرم كترؾ طريقٍب كٌلها أك بعضها ، فإن    رَِحيٌم( َغُفورٌ  رَِإنَّكَ  َعَصاين  )َوَمنْ الكرٙب 
ايرب أعرؼ سبب ٨بالفتو فأفٌوض أمره إلي  فإن  ايرب غٌفار الذنوب رحيم ِبلعباد ، ككأٌف 

كىذا كتابو خليل الٌرٞبن يسَبٞبو كيناشده العفو عٌمن عصاه كخالف أمره ، ىذا ىو ربُّ العباد ، 
 .الكرٙب كىؤالء رسلو كأنبياؤه ، رٞبة كسعت كٌل شيء

 ظَيٌُِْ خُنَّدِْ ِْٖٓ ؤَكْحًَِشً كَدـْؼََْ خَُّٝٚشَ ُُِْؤٌُِْخ ََزَّنَد خُُْٔمََُِّّ زَْْعِيَ ػِنًَْ ََِْعٍ ٌُِ ؿَُِْْ زٌَِخيٍ ٌََُِّّّعِِ ِْٖٓ ؤٌََْٔنطُ بِِِّٗ ََزَّنَد﴿ - ٖٚ

 ﴾ًٌََُُُّْٕٙ َُؼََِّيُْْ خُؽَََُّٔخضِ ِْٖٓ هْيًَُْْخَُِْ بَُِْْيِْْ
كٌرر النداء رغبة ُب اإلجابة كإظهاران للتذلل كاإللتجاء إٔب هللا تعأب ، أم اي ربنا إٌ٘بً أسكنت 

( بَػْيِتكَ  ِعْندَ  َزرْعٍ  ِذي َغُْيِ  )ِبَوادٍ بعض أىلي كلدم إ٠باعيل كزكجٍب ىاجر  بوادم مكة  اْلُمَحرَّـِ
كال ماء كشيء إاٌل ُب جوار بيت  اٌرـ كالذم شٌرفو هللا ٕبج الناس إليو كالطواؼ  ليس فيو زرع

صطياد كأف حولو ك٠ٌبي ٧بٌرمان ألنٌو عظيم ا٢برمة ، حٌرـ هللا الٌتعٌرض لو بسوء كحٌرـ فيو القتاؿ كاال
( بَػْيِتكَ  )ِعْندَ يدخل فيو أحد بغّب إحراـ  ٘بعل ُب حـر هللا غّب قلب ا٤بؤمن حـر هللا فبل  اْلُمَحرَّـِ

ٓت الديث هللا ، لذل  صار ا٤بؤمن أعظم حرمة من الكعبة كمن ا٤ببلئكة كمن الٌشمس كالقمر كما 
، ُِٓ/ٗمواىب الرٞبن : )الى تىسىعيًِبى الى أىٍرًضيى كىالى ٠بىىاًٍئيى كىًإ٭ب ىٍا يىسىعيًِبً قػىٍلبي عىٍبًدمى اٍلميٍؤًمٍن(القدسي

ٍلقتي ي ألىٍجًلي( )خيلى وٓت الديث القدسي  ، كىخى  رَاْجَع ْ  الصَّبلةَ  لُِيِقيُموا )رَبػََّناٍقتي األشٌيٍاءى ألىٍجًل ى
اي ربنا لكي يعبدكؾ كيقيموا الصبلة على أكمل كجو كال تشغلهم  ِإلَْيِهْم( تَػْهِوي النَّاسِ  ِمنْ  َأْرِئَدةً 

لوب بعض الناس تنشدُّ كٙبن أم ق )َأْرِئَدًة(جعل اشواغل الٌدنيا ، أسكنتهم هبذا الوادم ، ف
كتنجذب كتتأثٌر كتسرع إليهم شوقان ِب٤بشاركة كا٤بساكنة معهم أك ٙبنُّ إٔب أداء فريضة ا٢بج 

جعل العوض عن الٌزرع كالثمر ىو توافد بعض الٌناس إٔب افيأنسوف هبم ، كىكذا جاء الٌدعاء ف
تاع كالفاكهة ككٌل أسباب ا٢بياة البيت ا٢براـ للعبادة أك للتجارة ، كيلـز ذل  ٞبل الزٌاد كا٤ب
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كعندىا أتكل ذرٌية إبراىيم كتصٌلي  كتشكره ، كىكذا ما كاف ُب ا٤باضي ، أٌما اليـو فا٤بنطقة 
 َأْرِئَدةً  )رَاْجَع ْ ىناؾ على ٕبّبة كاسعة من النفط ىذا الذىب األسود الثمْب ، فيكوف تعبّب اآلية 

فيو إٰباءات كاسعة عن ا٢بركة ا٣بفية الندية الرقيقة تعبّب ببلغي حركي شفاؼ النَّاِس(  ِمنْ 
الشٌفافة ، تصٌور القلوب متعٌلقة معنواين كىي هتوم إٔب ذل  البيت الذين يفدكف إليو بضيافة هللا  

: مرجعان يتعٌلقوف بو َمثَابًَة ،  ُِٓالبقرة/ ﴾َوَأْمناً  ِللنَّاسِ  َمثَابَةً  اْلبَػْيتَ  َجَعْلَنا َوِإذْ ﴿كقولو 
زدٞبت عليو الناس من كافة ا٤بلل كالنحل كلكن قاؿ ال )أرئدة الناس(، لو قاؿ دكف إليو كمشدك 
 الثََّمَراتِ  ِمنْ  )َواْرزُقْػُهمْ بعضهم فهم ا٤بسلموف الذين دعوا إٔب ضيافة هللا  النَّاِس( ِمنْ  )َأْرِئَدةً 
هم يشكركن  من أنواع الثمار لعلرزقهم ُب ذل  الوادم ا٣بإب من ا٤باء كالزرع اك  َيْشُمُروَف( َلَعلَُّهمْ 

 ُك ِّ  َِثََراتُ  ِإلَْيوِ  ُٖمَْب  آِمناً  َحَرماً  َْلُمْ  ُٔمَمِّنْ  َأَوَلَْ ﴿ستجاب هللا دعاءه على جزيل نعم  ، كقد ا
  .ٕٓالقصص/ ﴾َلُداَّ  ِمنْ  ِرْزقاً  َشْيءٍ 
إشارة إٔب  )تَػْهِوي(بية غيبية ، ككلمة تعبّب فيو رقة كجاذ ِإلَْيِهْم( تَػْهِوي النَّاسِ  ِمنْ  : )َأْرِئَدةً  رائدة

نشراح الصدر االٌدافع الذاٌب الذم يدفع الناس إليو إلشباع حاجة القلوب إليو كسكوف النفس ك 
م على ميعاد اك٠بو الركح كذل  ال يكوف إاٌل  ستجابة لدعوة هللا كٙبقيقان ألداء فريضة ا٢بج، ككأهن 
: إٔب أٌف حياة اإلنساف ال تنتظم إاٌل ُب ٝباعة كال  وٓت ىذا إشارةمع أمل ٧ببوب طاؿ إنتظاره 

 أيَُْتوؾَ  اِبلَْجِّ  النَّاسِ  ٓت  َوَأذِّفْ ﴿تكتمل إاٌل ُب ٦بتمع تتعٌدد أدكاره كتتوٌحد أىدافو النبيلة كقولو 
 .ِٕا٢بج/ ﴾َعِميقٍ  َرجٍّ  ُك ِّ  ِمنْ  أيَِْتيَ  َضاِمرٍ  ُك ِّ  َوَعَلى رَِجاالً 
َدءِ كِِ ًَٙ خََِْٕٞ كِِ َِْ٘ءٍ ِْٖٓ خَُِّوِ ػَََِ َّىْلََ ًََٓد ُٗؼُِِْٖ ًََٓد ُٗىْلِِ َٓد ظَؼَُِْْ بَِّٗيَ ََزَّنَد﴿ - ٖٛ  ﴾خَُّٕٔ

 ِمنْ  اّللَِّ  َعَلى َ٘مَْفى )َوَماربنا إن   العآب ٤با ُب القلوب تعلم ما نيًسرُّ من نوااي كمشاعر كما نظهر 
ال يغيب على هللا شيء ُب الكوف كالكائنات سواء منها ما   ِء(السََّما ٓت  َوال اأَلْرضِ  ٓت  َشْيءٍ 

كاف ُب األرض أك ُب السماء أٌما حاجتنا فأنت أعلم هبا مٌنا سألنا أـ ٓب نسأؿ ، فقوؿ إبراىيم 
ما ٓب نسأؿ كنطلب ، أك ُٓمِْفي(  )َمامعناه ما نسأؿ كنطلب علنان بتصريح ، كمعُب نُػْعِلُن(  )َوَما

واإلماـ السجاد )ع( يصّور ىذه الالة ٓت دعائو ٓت الصحيفة ة كتلميح ، نسأؿ ٖبفاء كسرٌي
لىٍقتىوي كىكىٍيفى  أىٍنتى  مىا إ٥ًبي ايى  عىلىٍي ى  ٱبىٍفى )كىكىٍيفى  السجادية ٓت اإللاح على هللا ريقوؿ  الى  خى

بًٌريهي أىكٍ  أىٍنتى  مىا عىٍن ى  يىًغيبي  كىٍيفى  صىنػىٍعتىوي أىكٍ  أىٍنتى  مىا ٙبيًٍصي  مىنٍ  ًمٍن ى  يػىٍهريبى  أىفٍ  يىٍستىًطيعي  كىٍيفى  تيدى
ياةى  الى  ( ك٤با كاف كٌل شيء،  غىٍّبً  ُب  لىوي  مىٍذىىبى  الى  مىنٍ  ًمٍن ى  يػىٍنجيو كىٍيفى  ًبرًٍزًق ى أىكٍ  إال   لىوي  حى ميٍلًك ى

ظاىران  تعأب كعلمو ٧بيط بكٌل شيء كجب علينا أف ال نعصيو ُب حضرتو كال نعتدم على 
 .من عبادهأحدو 
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 ًَِْٖٓ خَُّٝٚشِ ُٓوَِْْ خـْؼَِْنِِ ، ََذِّ خًُُّػَدءِ ََُِْٕٔغُ ََزِِّ بَِّٕ ًَبِْٔمَنَ بَِْٔٔدػََِْ خٌُِْسَُِ ػَََِ ُِِ ًَىَرَ خٍَُُِّ َُِِّوِ خُْمًَُْٔ﴿ٔٗ-ٜٖ

 ﴾خُْمَِٕدذُ َّوٌُُّ ٌََّّْ ُٔآِْنِنيًََُِِْ ًٌََُِخًََُُِّ ُِِ خؿْلُِْ يُػَدءِ ، ََزَّنَد ًَظَوَسََّْ ََزَّنَد ٌََُِّّّعِِ
كىًإٍسحاؽى للحاجة الٌنفسية الفطرية  ا٢بمد  الذم رزقِب على كرب سِب كاليأس من الولد ًإ٠ٍبىاًعيلى 

َعاِء(  َلَسِميعُ  َرّبِّ  )ِإفَّ  .متداد ُب ا٢بياةإٔب اال  اْجَعْلِِن  )َربِّ  -٦ٗٓبيب الدعاء من دعاه الد 
جعلِب بلطف  مؤٌداين إقامة الٌصبلة بكامل شركطها الواجبة اربًٌ  ُذرِّيَِِّت( َوِمنْ  الصَّبلةِ  ُمِقيمَ 

كا٤بستحٌبة كبعض ذرٌيٍب كذل  ، صبلة خليل الرٞبن صافية نقية تقية كنفسو الطاىرة الصافية 
ء النقية التقية ، كإقامة الصبلة إبعطائها أٮبيتها ُب مظهرىا كجوىرىا ُب مقدار صلتها ِب كأدا
حركاهتا كتفاعل القلب معها ُب أكقات فضيلتها كإخبلء النفس من الشواغل الٍب تشغل عنها ، 

 َوْأُمرْ ﴿كىذه الصبلة الٍب تنهى عن الفحشاء كا٤بنكر ، كأيضان دعاءه لذريتو أبف يقيموا الصبلة 
َها َواْصَطِبْ  اِبلصَّبلةِ  َأْىَلكَ   فىمىنٍ  (دىًقٍيقه )ًميزىافه  ةي الص بل)عن اإلماـ علي )ع(: ، ُِّطو/ ﴾َعَليػْ
( ،كىَبٌ  ، كىذا ما يطمح دعائيستجب اربٌنا كتقٌبل ك  ُدَعاِء( َوتَػَقبَّ ْ  )رَبػََّنا ،ِْٔ/ْٖالبحار إٍستػىٍوَبى

إليو ا٤بؤمن أف يكوف مستجاب الدعوة عند هللا للداللة على قربو منو كرضاه عنو كرٞبتو لو. 
ختم إبراىيم دعاءه ا٣باشع  الَِْساُب( يَػُقوـُ  يَػْوـَ  َوِلْلُمْؤِمِنيَ  يَّ َوِلَواِلدَ  ِل  اْغِفرْ  )رَبػََّنا -ٔٗ

ِبإلستغفار لو كلوالديو لداللة أف )آزر( عمو أك جده ألمو ، كىو قد تربأ من آزر فيما سبق ألن و 
: على أٌف أبوم إبراىيم )ع( ٓب ٲبوات على الكفر ألٌف  وٓت اآلية داللة .مشرؾ ككانت أمو مؤمنة

ومن اجلدير  .براىيم طلب ٥بما ا٤بغفرة يـو القيامة، كحاشا لنيب أف يطلب ا٤بغفرة ٤بن مات كافران إ
: ليس من األٮبٌية أف نعتقد أٌف أبوم إبراىيم )ع( كاان مؤمنْب، كلكن ا٤بطلوب أف نؤمن ٫بن ذكره

 .كنعمل صا٢بان ٗبا أمران هللا بو
ُىُْْ بََِّٗٔد خُظَّدٌَُُِٕٔ َّؼََُْٔ ػََّٔد ؿَدكًِٚ خَُِّوَ ظَمَْٕسََّٖ ًَٙ﴿ ٖٗ - ٕٗ  َُءًُِٔيِْْ ُٓوْنِؼِِ ، ُٓي٥ِْؼِنيَ خَٕزَْٝدَُ كِْوِ ظَْٙىَُٛ ٌٍَُِّْْ ُّاَوُِّ

 ﴾ىٌََخءٌ ًَؤَكْحًَِظُيُْْ ٤َُْكُيُْْ بَُِْْيِْْ َُّْظًَُّ ٙ
تعهم كإترافهم ُب العيش ساهو عن أفعاؿ الظا٤بْب ٗبا تشاىد من ٛب )َغاِربًل(ال يظنن  أحد أف هللا 

كإفسادىم ُب األرض، كأنو ال ينتصر للمظلومْب ، فإف سٌنة هللا إمهاؿ العصاة كال يهملهم ، ٍب 
أيخذىم أخذ عزيز مقتدر ُب أجلو ا٤بكتوب كاٌدد ، فإف هللا ليس من صفاتو أف يغفل بل ىم 

ٓت ٍغفىليويٍا فػىلىٍيسى ٗبىٍغفيويؿو عىٍنكيٍم( غافلوف عن هللا كسننو بل ىم غافلوف عن مصلحة أنفسهم )فىبلى تػى 
ٍادً  ًمنٍ فإهنا  اٍلغىٍفلىةى غرر المم: )احذروا  َا (ا٢بًٍسٍ  فىسى ُرُىمْ  )ِإٔمَّ  األَْبَصاُر( ِريوِ  َتْشَخصُ  لِيَػْوـٍ  يُػَؤخِّ

ْب ذل  : ترتفع ، ًإ٭ب ىا يؤخر حساهبم كعقاهبم إٔب يـو القيامة يـو يقـو الناس لرب العا٤ب َتْشَخصُ 
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اليـو الرىيب العصيب الذم تنقلب فيو طبيعتهم كتكوف فيو األبصار شاخصة مرتفعة مفتوحة 
مذىولة مبهوتة ال تطرؼ كال تغمض أجفاهنم ٥بوؿ ما ترل ُب مشاىد ذل  اليـو العسّب على 

عوة الداعي ال : مسرعْب تلبية لد ُمْهِطِعيَ  رُُءوِسِهْم( ُمْقِنِعي )ُمْهِطِعيَ -ٖٗ .الكافرين غّب يسّب
رافعي أم رافعْب رؤكسهم إٔب السماء من الفزع بدكف إرادهتم ال ينظر  )ُمْقِنِعي(يلتفتوف إٔب شيء 
ال يطرفوف بعيوهنم كال يرمشوف ٔبفوهنم ، بل تبقى  َطْررُػُهْم( ِإلَْيِهمْ  يَػْرَتد   )الأحد إٔب أحد ! 

قلوهبم  َىَواٌء( )َوَأْرِئَدتُػُهمْ رعبة شاخصة مفتوحة ال تطرؼ ، من ىوؿ ما يشاىدكنو من مشاىد م
خواء ال تتذٌكر كال ٙبفظ شيئان ، خالية من التعٌقل فارغة من التدبٌر كالٌتفهم لشدة الفزع كا٥بلع ، 

 .لفرط الٌدىشة كا٢بّبة
 ؤًَََُْْ خََُُُُّٔ ًََٗعَّسِغْ يَػٌَْظَيَ ُٗفِرْ هَُِّرٍ ؤَـٍََ بََُِ َُْٗدؤَوِّ ََزَّنَد ظٌََُِٔخ خٍََُِّّٖ كََْوٌٍُُ خُْؼٍََخذُ َّإْظِْيِْْ ٌََّّْ خُنَّدَْ ًَؤٍََِْٗ﴿ ٘ٗ - ٗٗ

 كَؼَِْنَد ًَْْقَ ٌَُُْْ ًَظَسَََّْٖ ؤَٗلَُٕيُْْ ظٌََُِٔخ خٍََُِّّٖ ََٕٓدًِِٖ كِِ ، ًٌَََٔنعُْْ ًََِخٍٍ ِْٖٓ ٌَُُْْ َٓد هَسَُْ ِْٖٓ ؤَهَْْٕٔعُْْ ظٌٌٌَُُٗخ

 ﴾خَْٕٓؽَدٍَ ٌَُُْْ ٠ًَََُزْنَد زِيِْْ
إنٌو مشهد من مشاىد يـو القيامة ، أم خٌوفوا الناس العصاة كبينوا ٥بم حقيقة أىواؿ يـو القيامة 

ْراَ  رَبػََّنا ظََلُموا الَِّذينَ  )رَػيَػُقوؿُ حْب ٰبْب كقت العذاب الشديد  فيتوجو  َقرِيٍب( َأَج ٍ  ِإىَل  َأخِّ
ربٌنا أمهلنا إٔب زمن قريب لنستدرؾ ما فات ،  الظا٤بوف يومئذو إٔب هللا تعأب ِبلرجاء يقولوف

ٍب ىل ا٣بضوع  الر ُسَ ( َونَػتَِّبعْ  َدْعَوَتكَ  )ّمُِبْ ِبألمس كانوا يسخركف من البعث كاليـو يتذلٌلوف 
 كيقاؿ ٥بم توبيخان : أٓب َزَواٍؿ( ِمنْ  َلُممْ  َما قَػْب ُ  ِمنْ  َأْقَسْمُتمْ  َتُمونُوا )َأَوَلَْ ِبلعصا يسمى طاعة ؟ 

 َوَلوْ ﴿ٙبلفوا أنكم ِبقوف ُب الدنيا ال تنتقلوف إٔب دار أخرل للجزاء كتنكركف ا٢بشر كالنشر كقولو 
، كىذا مصّب من أتخذه كربايء نفسو  ِٖاألنعاـ/ ﴾َلَماِذبُوفَ  َوِإنػَُّهمْ  َعْنوُ  نُػُهوا ِلَما َلَعاُدوا رُد وا

 .عاؿكشهوة بطنو كفرجو عن التفكّب ِبلعآب اآلخر الكبّب ا٤بت
كسكنتم ُب داير الظا٤بْب الطغاة بعد أف  أَنُفَسُهْم( ظََلُموا الَِّذينَ  َمَساِكنِ  ٓت  )َوَسَمنُتمْ -٘ٗ 

 الى  أىلكناىم ك٠بعتم أبخبارىم ككاف األجدر أف تتعظوا هبم قبل أف يتعظ الناس بكم ك)ال ًذمٍ 
ٍاًضٍْبى  يػىت ًعظي  ٍافى  ًِبٍلمى  ٗٗ/َُالبحار (عىظى ًبغىٍّبًهً كي الس ًعٍيدي مىٍن إلماـ علي )ع(: )عن الًٍلبىٍاًقٍْبى(  ًعبػٍرىةن  كى
 َ نتقمنا منهم كقولو اتبٌْب لكم ِبألخبار كا٤بشاىدة كيف أىلكناىم ك  ِِبِْم( رَػَعْلَنا َكْيفَ  َلُممْ  )َوتَػبَػيَّ

 َلُممْ  )َوَضَربْػَنا،  ِّالفتح/ ﴾ِديبلً تَػبْ  اّللَِّ  ِلُسنَّةِ  َتَِدَ  َوَلنْ  قَػْب ُ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  الَِِّت  اّللَِّ  ُسنَّةَ ﴿
تىًهٍي الى يػىٍعًرؼي   اأَلْمثَاَؿ( كضربنا لكم هبم األمثاؿ فلم تتعضوا ، كىكذا اٍلًذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ

أي ، كاآلف حيث ال رجعة للدنيا تقولوف أخران قليبلن !! كاآلف علينا أف نعرؼ )مىٍا نػىٍفعىليوي  كىٍيفى يػىٍبدى
ـي ًبًو ُبٍ أىٍكقىٍاًت فػىرىٍاًغنىٍا ٰبيىدًٌدي مىٍا نىكيويٍف( ًخبلىؿى  يٍػنىٍا ، كىمىٍا نػىقيوي ًلنىٍا ٰبيىدًٌدي مىٍا لىدى  .سىٍاعىٍاًت عىمى
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 ﴾خُْفِسَدٍُ ِٓنْوُ ُِعًٍََُّ ٌَُُْٓىُْْ ًَدَٕ ًَبِْٕ ٌَُُْٓىُْْ خَُِّوِ ًَػِنًَْ ٌََُْٓىُْْ ًٌََُُٓخ ًَهًَْ﴿ - ٙٗ
السيء ، كقد كادكا كيدىم ُب إبطاؿ ا٢بق كتثبيت الباطل كالٌصد عن سبيل هللا  : التدبّباملمر 

، كيدىم (ابلرب الّناعمةٗبختلف الوسائل من ترغيب كترىيب كتظليل إعبلمي كالٍب تسٌمى )
 اّللَِّ  )َوِعْندَ ستفرغوا فيو كٌل جهدىم كأحكموا أسبابو كآتمركا على الرسوؿ كا٤بؤمنْب اا٣بطّب الذم 

كهللا ٧بيط ٗبكرىم كعليم بكٌل ما دبٌركا ك٦بازيهم عليو كقادر على دفعو كمعذهبم من  ُرُىْم(َممْ 
مهما بلغ كيدىم كمكرىم من القوة  اجْلَِباُؿ( ِمْنوُ  لِتَػُزوؿَ  َمْمُرُىمْ  َكافَ  )َوِإفْ حيث ال يشعركف 

ها كأبعدىا عن تصٌور كاإلحكاـ كالتأثّب الكبّب حٌب لو أزاح ا١بباؿ الركاسي أثقل األشياء كأصلب
التحٌرؾ كالزكاؿ، فلن يضر دين هللا شيئان كعصم هللا دينو ككقاه كحفظو كٞباه، بل يعود عليهم 

ينِ  َعَلى ِلُيْظِهَرهُ  اْلَقِّ  َوِدينِ  اِبْْلَُدى َرُسوَلوُ  َأْرَس َ  الَِّذي ُىوَ ﴿كقولو   .ِب٥ببلؾ كالوِبؿ  ُكلِّوِ  الدِّ
: ا٤بكر حيلة خبيثة فيها لـؤ كخديعة كىو بعيد عن اإلٲباف رائدة .ّّالتوبة/ ﴾اْلُمْشرُِكوفَ  َكرِهَ  َوَلوْ 

ٍكًر ٓت غرر المم، ّْفاطر/ ﴾َبَِْىِلوِ  ِإالَّ  السَّيِّئُ  اْلَمْمرُ  ٗمَِيقُ  َوال﴿ كدافعو الشيطاف : )ًمٍن أىٍعظىًم اٍلمى
 .ٙبىًٍسٍْبي الش ًر(

 ﴾خٗعِوَدٍّ ًٌُ ػٌَِّّّ خَُِّوَ بَِّٕ ََُُِٔوُ هًَِػًِْ ُٓىِِْقَ خَُِّوَ ظَمَْٕسََّٖ كَٚ﴿ - ٚٗ
فإذا كاف مكر ا٤باكرين هبذه الشٌدة فبل تظٌنن أيُّها ا٤بخاطب أف هللا ٱبلف رسلو ما كعدىم بو من 

 ِمنْ  ِإاَّ ﴿، كأخذ الظا٤بْب كىو القائل  ُِاجملادلة/ ﴾َوُرُسِلي َأاَ  أَلْغِلََبَّ  اّللَُّ  َكَتبَ ﴿النصر كقولو 
، ُب كقتو ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب ُب كيفيتو ا٤بناسبة كقولو ِِالسجدة/ ﴾ُمنَتِقُموفَ  ْجرِِميَ اْلمُ 
 َأَج ٍ  ِلُم ِّ ﴿،  َّسبأ/ ﴾َتْستَػْقِدُموفَ  َوال َساَعةً  َعْنوُ  َتْسَتْأِخُروفَ  ال يَػْوـٍ  ِميَعادُ  َلُممْ  ُق ْ ﴿

اٍنىوي أىٍمهىلى حىٌب  ّٖالرعد/ ﴾ِكَتابٌ  أىن وي ، كهللاي سيٍبحى ، كىأىٍنذىرى حىٌب  كى أىن وي غىفىرى أىن وي أىٮٍبىلى ، كىسىتػىرى حىٌب  كى  كى
( ُذو َعزِيزٌ  اّللََّ  )ِإفَّ أىٍعٌذرى !!  إٌف هللا عزيز غالب على أمره ال يعجزه شيء منتقم ٩بن تعدل  انِتَقاـٍ

( )ُذوحدكده ال ٱبلف كعده ال تتخٌلف مشيئتو  ن ا٢بق كتعأب على حكم ستكرب عا٩بن  انِتَقاـٍ
: كلمة رائدة  .هللا ، كينتصف للمظلـو من الظآب ُب ظركفو ا٤بناسبة كأساليبو البلزمة كلو بعد حْب

نتقاـ جزاء ظلمهم نتقاـ ىنا تلقي الظل ا٤بناسب للظلم كا٤بكر ، فالظآب ا٤باكر يستحق االاال
ًر ا١ٍبًنىاٍيىًة ُب حياة الٌناس كقولو  كمكرىم ٙبقيقان لعدؿ هللا ُب ا١بزاء ككذل  اٍلعيقيويبىةي   َوَلُممْ ﴿عىلىى قىدى

 .ُٕٗالبقرة/ ﴾تَػتػَُّقوفَ  َلَعلَُّممْ  األَْلَبابِ  ُأْوِل  َيَ  َحَياةٌ  اْلِقَصاصِ  ٓت 
ٌََخضُ خََِْٕٞ ؿََُْْ خََُْٕٞ ظُسًٍََُّ ٌََّّْ﴿ - ٛٗ  ﴾خُْوَيَّدَِ خٌَُْخلًِِ َُِِّوِ ًَزًََُُِخ ًَخَُّٕٔ

 تعأب من اجملرمْب يـو ا١بزاء ، يـو تتبدؿ ىذه األرض أرضان أخرل ٓب ييعمل فيها ذنب كٓب ينتقم هللا
يسف  فيها دـ ، كتتبدؿ السموات ٠باكات أخرل كيتغّب النظاـ الكو٘ب ٝبيعو ا٢بإب ، كينشأ 
نظاـ كو٘ب جديد كتشرؽ األرض بنور رهبا ا١بميل ا١بليل إشراقان غّب إشراقها ِبلشمس لتصبح 

: ظهركا ، خرجت ا٣ببلئق ٝبيعها من أكؿ ا٣بلق بَػَرُزوا  اْلَقهَّاِر( اْلَواِحدِ  ّلِلَِّ  )َوبَػَرُزواا٤بان خالدان ع
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، كمثلوا أماـ أحكم ا٢باكمْب ُب أرض  ٕالقمر/ ﴾ُمنَتِشرٌ  َجَرادٌ  َكأَنػَُّهمْ ﴿إٔب آخرىم من قبورىم 
ساتر كال يقيهم كاؽو كال مغيث غّب هللا اشر أماـ الواحد القٌهار ، لكٌل ما سواه ال يسَبىم 

( )َوبَػَرُزوا: رائدة  .تعأب كمعُب بركزىم كظهورىم  يومئذو ، مع كوف األشياء ِبرزة غّب خفية  ّلِلَِّ
عليو دائمان ، ىو سقوط ٝبيع األسباب كالعلل الٍب كانت ٙبجبهم عن هللا تعأب ما داموا ُب 

تشَبؾ ُب ظل التهديد ِبلقوة القاىرة الٍب ال يقف ٥با كيد ا١ببابرة  ىنا )اْلَقهَّاِر(الٌدنيا ، كلفظة 
. ًمٍنوي  لًتػىزيكؿى  مىٍكريىيمٍ  كىافى  كىًإفٍ   ا١ٍبًبىاؿي
 خَُِّوُ َْفَُِّْ، ُِ خُنَّدَُ ًُـٌُىَيُْْ ًَظَـََْٙ ه٥ََُِخٍٕ ِْٖٓ ، ََُٔخزُِِْيُْْ خَْٕٜلَديِ كِِ ُٓوََُِّٗنيَ ٌََّْٓحٍٍِ خُُْٔفُِِْٓنيَ ًَظٍََُ﴿ ٔ٘ - ٜٗ

 ﴾خُْمَِٕدذِ َُِّٔغُ خَُِّوَ بَِّٕ ًََٕسَطْ َٓد َٗلٍْٓ ًََُّ
مشدكدين مع  )ُمَقرَِّنَي(ُب مشهدو مذؿو  ُب ذل  اليـو الرىيب ا٢باسم تشاىد اٍلميٍجرًًمْبى 

أم ِبلقيود كاألغبلؿ ، تربط ِبلقيود كالسبلسل مبلئكة  اأَلْصَفاد( )ٓت شياطينهم مربوطْب 
ب أرجل اجملرمْب كأيديهم كأعناقهم بعضها ببعض أك مشدكدين مع بعضهم البعض )كالطيور العذا

، كيكوف كل صنف إٔب صنفو  ٕالتكوير/ ﴾ُزوَِّجتْ  النػ ُفوسُ  َوِإَذا﴿على أشكا٥با تقع( كقولو 
( كا١بزاء من نفس العمل ٍرءي مىعى مىٍن أىحىب  ، كالعقوبة كييضٌم كله إٔب مثلو ُب كفره كسوء عملو )كاٍلمى

ثياهبم الٍب يلبسوهنا كقمصاهنم الٍب تلي أبداهنم ،  َقِطَراٍف( ِمنْ  )َسَرابِيُلُهمْ  -ٓ٘ .على قدر ا١بناية
شتعاؿ تطلى هبا اإلبل ا١برىب فيحرؽ ا١برب ٕبره ككويو ، كىو كىي مادة سريعة اال َقِطَراٍف( )ِمنْ 

ستكبارىم اتعلوىا كٙبيط هبا الٌنار جزاء مكرىم ك  ُر(النَّا ُوُجوَىُهمْ  )َوتَػْغَشىأسود اللوف منًب الريح 
  .كفيها من الذؿ كالتحقّب ما يتناسب مع طغياهنم ُب الدنيا

 ٓت  ُيْشِرؾُ  َوال﴿برزكا يـو القيامة ألحكم ا٢باكمْب  َكَسَبْت( َما نَػْفسٍ  ُك َّ  اّللَُّ  )لَِيْجِزيَ  -ٔ٘
م ، اسن إبحسانو كا٤بسيء إبساءتو ، كلكل ، ليجازيهم على أعما٥ب ِٔالكهف/ ﴾َأَحداً  ُحْمِموِ 

 َوَمنْ ﴿جرٲبة عقوبتها ا٣باصة هبا كمن أجل ىذا تفاكتت العقوِبت كتنوعت كمان ككيفان كقولو 
، كىم كسبوا ا٤بكر كالظلم  َُٔاألنعاـ/ ﴾يُْظَلُموفَ  ال َوُىمْ  ِمثْػَلَها ِإالَّ  ُٖمَْزى َربل اِبلسَّيَِّئةِ  َجاءَ 

ٰباسب هللا تعأب ٝبيع العباد ُب السرعة ا٤بمكنة  الَِْساِب( َسرِيعُ  اّللََّ  )ِإفَّ لذؿ فجزاؤىم القهر كا
ال يشغلو حساب عن حساب كال يشغلو شأف عن شأف فيوٌَب ا١بزاء كل ٕبسبو كِبلسرعة 

: ٰباسب كٌل عمل ٗبجٌرد كقوعو ببل  وقي ا٤بتناسبة مع علمو كقدرتو الٍب ال يعجزىا شيء ، 
: أٌف ا١بزاء كاقع من غّب فصلو كال مهل وريو داللة إىل ِبلصورة كالصوت كالنية ،  مهلة كٰبفظو

 .إالٌ أٌف ظرؼ ظهوره ىو ذل  اليـو ا٢باسم
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 ﴾خَُْٕسَدذِ ؤًٌُُُْخ ًًٍَََََُُِّّْ ًَخلًٌِ بَُِوٌ ىٌَُ ؤَََّٗٔد ًََُِْؼٌَُِْٔخ زِوِ ًَُُِْنًٍََُخ ُِِنَّدِْ زَٚؽٌ ىٍََخ﴿ - ٕ٘
: ىذا القرآف الكرٙب املعىن  .الكفاية ، كمنو الببلغة كىي البياف الكاُب ُب العظة كالتذكّب:  َببلغٌ 

)معجزة السماء ُب األرض( فيو من التعاليم ما يكفل لئلنساف سعادتو ُب دنياه كآخرتو ، كُب 
ب كا٢بكم القرآف الكرٙب الببلغ ا٤ببْب كا٢بجة البالغة كالٌدليل القاطع ، كفيو من الَبغيب كالَبىي

كا٤بواعظ ما فيو الببلغة الكفاية كالدراية كا٢بماية كا٥بداية لئلنساف كفيو ا٢بجة البالغة ، إذا ىو 
أدرؾ معناه كفهم مبناه كعرؼ مغزاه كعمل ٗبقتضاه ، بشرط أف يكوف بكلمة هللا كنص قرآنو 

لكي ينصحوا بو  ِبِو( وا)َولِيُنَذرُ جتهاداهتم اكبوضوح بيانو ، ال بكبلـ ا٤بفسرين كالشارحْب لو ك 
َا )َولِيَػْعَلُمواكٱبٌوفوا من عقاب هللا  كلكي يتحققوا كيتعمقوا ٗبا فيو من الدالئل  َواِحٌد( ِإَلوٌ  ُىوَ  َأٔمَّ

 آََيتَِنا َسُنرِيِهمْ ﴿ىيوى كاحد أحد فرد صمد كقولو  ًإال   ًإلىوى  الواضحة كالرباىْب القاطعة على أف هللا ال
َ  َحَّتَّ  أَنْػُفِسِهمْ  َوٓت  اآلرَاؽِ  ٓت  كليتعظ  األَْلَباِب( ُأْوُلوا )َولَِيذَّكَّرَ ، ّٓفصلت/ ﴾اْلَق   أَنَّوُ  َْلُمْ  يَػتَػبَػيَّ

أصحاب العقوؿ الٍب ٙبسن التفكّب كالتذكّب كأصحاب  األَْلَباِب( )ُأْوُلواهبذا القرآف ا٤بؤمنوف 
ـْ  اْلُقْرآفَ  يَػَتَدبػَُّروفَ  َأَربل﴿القلوب السليمة كىم الفائزكف ُب دنياىم كآخرهتم كقولو   قُػُلوبٍ  َعَلى َأ

 رائدة .ستقامة سلوكهما، كٚبصيص التذكر أبكٕب األلباب أعبله لشأهنم العلمي ك  ِْدمحم/ ﴾َأقْػَفاُْلَا
على أن و أراد هللا من ا١بميع التفٌكر كالتدبٌر كالتذٌكر ، فإف ُب التفكر سعة العقوؿ  : ٓت اآلية داللة

 ِمنْ  رَػَه ْ  ِللذِّْكرِ  اْلُقْرآفَ  َيسَّْراَ  َوَلَقدْ ﴿نشراح الصدكر كقولو الوب كجبلء النفوس ك كحياة الق
يػٍره  سىاعىةو  : )تػىفىكُّرى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ُٕالقمر/ ﴾ُمدَِّكرٍ    .ِّٔ/ُٕالبحار سىنىةو( ًعبىادىةً  ًمنٍ  خى

 :  وٓت اْلتاـ نقوؿ
وآخر دعواا ، ّٕؽ/ ﴾َشِهيدٌ  َوُىوَ  السَّْمعَ  أَْلَقى َأوْ  قَػْلبٌ  َلوُ  َكافَ  ِلَمنْ  َلذِْكَرى َذِلكَ  ٓت  ِإفَّ ﴿
لسورة  (رسَّ ميَ الُ  رآفِ القُ )َوْعُي ُّت بعوف هللا تعاىل  .ٓٔيونس/ (َأِف اْلَْمُد ّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ )

م  الّصالات إبراىيم، بقدري ال بقدرىا ، ِبهٍد متواص ، رللو المد واملّنة ، وابلمد تت
 ٕ٘ٔٓ/٘/ٔىػ املوارق  ٖٚٗٔاألوىل/ ى/ْجادٕ٘وتزداد البكات وتدرع النقمات بتأريخ 

الماظمية داعي هللا تعاىل أف يُعيننا على -ـ مع تصحيحها عّدة مّرات وتدقيقها ٓت بغداد
 .تمملة بقية الس ور القرآنية المرٙمة ، إّف رّّب مسيٌع ُميب الد عاء

 ممي قاسم البغداديبقلم الباحث : 
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 الجزء الرابع عشر مه القرآن الكريم

 
 : من مقاصد الّسورة 
َناَؾ َسْبعًا ِمْن اْلَمثَاين َواْلُقْرآَف اْلَعِظيَم﴾ الٌسورة مكي ةه إاٌل قولىو  ﴿َكَما أَنْػَزْلَنا َعَلى كقولو ﴿َوَلَقْد آتَػيػْ

تيعُب الٌسورة ِبلعقيدة اإلسبلمية ، التوحيد كالٌنبوة ِضَي﴾ ، اْلُمْقَتِسِمَي ، الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَف عِ 
كاليـو اآلخر ، ك٧بور الٌسورة يدكر حوؿ مصارع الطٌغاة كا٤بكٌذبْب لرسل هللا ُب شٌٌب األزماف ، 
عرضت الٌسورة لدعوة بعض األنبياء من نوح )ع( إٔب بعثة خاًب ا٤برسلْب )ص( كقد بٌينت سخرية 

)َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ٓت ِشَيِع اأَلوَِّلَي ، َوَما أيَْتِيِهْم ِمْن َرُسوٍؿ ِإالَّ  نبيائهم ا٤بكٌذبْب برسالة أ
، ٌٍب بٌينت عجائب ىذا الكوف الفسيح الذم يشهد بعظمة ا٣بالق ا١بليل  َكانُوا ِبِو َيْستَػْهزُِئوَف(

لدكد إبليس الٌلعْب ، كسجود كعرضت الٌسورة أسس ا٥بدل كالضبلؿ ، كخلقو آدـ كعدٌكه ال
لقـو صاّب كىم ألٌف هللا ذكر ما حدث )بسورة اِلجر( ا٤ببلئكة آلدـ ، ك٠بٌيت الٌسورة الكرٲبة 

( آية ، رقمها ٗٗستحٌبوا العمى على ا٥بدل. ا١بزء الرابع عشر/عدد آايهتا )اقبيلة ٜبود الذين 
(ُٓ ) 

ٍا أيٍعطً  عن النيب )ص(: رضلها  ٍاًجرًٍينى كىاألىٍنصىٍاًر( : )مىٍن قػىرىأىىى ًد اٍلميهى يى ًمنى األىٍجًر عىٍشرى حىسىنىٍاتو ًبعىدى
: كلُّ فضًل من فضائل سور القرآف ٝبيعها يعتمد على مقدار  مبلحظة عامة. ُُُ/٦ٔبمع البياف

الٌصدؽ كإخبلص العمل من اإلنساف كمقدار الٌرضا من هللا سبحانو ٘باه اإلنساف ، كليس ِب٤بُب 
 .٘بكاألما

 
 

 

  ﴾خُُ ظِِْيَ آَّدضُ خٌُِْعَدذِ ًَهُُْإٍٓ ُٓسِنيٍ﴿ -ٔ
تقرأ )ألف الـ راء( ، كىي من ا٤بتشاهبات كا٤ببهمات ، ا٢بركؼ ا٤بقطٌعة إشارة إٔب إعجاز  الر

القرآف كىو مؤلف من أمثاؿ ىذه ا٢بركؼ العربية الٍب يستخدمها البشر ، كمع ذل  ىم عاجزكف 
و ُب الفصاحة كالببلغة كالعلـو ا٤بمٌيزة ، كتقٌدـ ا٢بديث عن ا٢بركؼ عن اإلتياف ٗبثلو أك بعض
تي اٍلًكتىاًب ا١بليل الكامل ُب الفصاحة  )تِْلَك آََيُت اْلِمَتاِب(ا٤بقطٌعة ُب أكؿ سورة البقرة  تًٍل ى آايى

ضح، قرآف إ٥بي كا )َوقُػْرآٍف ُمِبٍي(كالبياف ، ا٤بتعإب عن قدرة البشر ، إٌف هللا ٘بٌلى لعباده بكتابو 
، االستقامةمقركء ، عظيم الشأف كاضح العبارة ميٌسر الفهم دقيق النظم كاسع العلم ىدفو ا٥بداية ك 

ال خلل ُب علومو كال إضطراب ُب مفاىيمو كىو الفرقاف الذم ٲبيز بْب الرشد كالغي كيفٌرؽ بْب 
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: )هللاي هللاي ُبٍ اٍلقيٍرآًف الى ٚٗٓت هنج الببلغة كتابا٢بق كالباطل كا٢ببلؿ كا٢براـ كالصح كا٣بطأ ، 
سم إشارة للبعيد لبياف عظمة ا٤بشار إليو ، كأنٌو ُب ا)تِْلَك( : رائدة  .يىٍسًبقيكيٍم ًِبٍلعىمىًل ًبًو غىيػٍريكيٍم(

موضع بعيد عن كٌل ما ال يليق بو ، عإب األفق معجز التنسيق ، كىو ٧بفوظ ٕبفظ هللا ، لذل  
 اإلنساف العاقل ا٤بمٌيز اَـب للتفخيم! خاطبو هللا تعأب ٨باطبة

  ﴾فَ َّؼٌَََُُِْٕٔزََٔد ٌََّيُّ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ٌَُْ ًَدٌُٗخ ُِِِْٕٓٔنيَ ، ٌََْىُْْ َّإًٌُُِْخ ًََّعََٔعَّؼٌُخ ًَُِّْيِيِْْ خَََُٕٓ كٌََْٕ﴿ ٖ - ٕ
ستقاموا كأسلموا اميٍسًلًمْبى الذين آمنوا ك يتمُب يـو القيامة الكٌفار لىٍو كىانيوا ُب الدنيا )ُرمَبَا يَػَوّد(

كجوىهم ٤بنهج هللا ، ألف ُب يـو القيامة تظهر ٥بم ا٢بقيقة فيتمنوا ما ٛبنوا بعد فوات األكاف ، 
:  عن النيب )ص(،  ْٓيونس/﴿َوَأَسر وا النََّداَمَة َلمَّا رََأْوا اْلَعَذاَب﴾ كالتمِب رأس ماؿ ا٤بفلسْب كقولو 

ٍامىةي يػىٍوـً اٍلًقيىٍامىة( )شىرُّ الن دى  تركهم اي ادعهم ك  )َذْرُىْم أيَُْكُلوا َويَػَتَمتػَُّعوا( -ٖ. ُُٓ/ٕٕالبحارٍامىًة نىدى
دمحم أيكلوا من الطيبات كما أتكل األنعاـ كالبهائم كيتلذذكا ِبلثركات كالشهوات ، كالعمر ٲبضي 

قبل أف تكوف غٌصة ، ذرىم فبل تشغل غتنموا الفرصة اكالفرصة تضيع كاألمل يلهي كا٤بطامع تغر ، ف
تركهم كما ىم فيو من غفلة انفس  هبؤالء ا٥بالكْب ألهٌنم ال منطق ٥بم كال يفهموف لغة الكبلـ ، ف

اٍنى )ٓت غرر المم: ، تٌباع ا٢بقاالٌتمتع ِب٢بياة على عما يراد منهم ، إهٌنم آثركا   ،وي بىٍطنيوي تٮبىُّ  تمىٍن كى
تيوي مىٍا ٱبىٍريجي  يشغلهم األمل كاألما٘ب الكاذبة بطوؿ األجل عن اإلٲباف  )َويُػْلِهِهْم اأَلَمُ (! (ًمٍنوى  ًقٍيمى

كالتفكّب فيما ينجيهم من عذاب اآلخرة فيصدىم عن ا٢بق كيستغرؽ ُب ىذا األمل كينسيهم 
عاقبة أمرىم ، كىذا هتديد لكل من ال يشعر ِب٤بسؤكلية  )َرَسْوَؼ يَػْعَلُموَف(ا٢بساب كا١بزاء 

ل الباطل على ا٢بق ، ك  ،  األم  : صادؽ وكاذب:  رائدةيعتدم على حقوؽ اآلخرين كيفضًٌ
فاألمل الصادؽ رفيق مؤنس كرٞبة مستمرٌة كلوال األمل لوقف العمل ، كلوال األمل الٌصادؽ ما 
ٌّ كلدىا ، كاألمل الكاذب ىو ا٣بادع كالسراب غار ضار فبل ٯبده من رجاه ، ىذا ىو  أرضعت أ

وٓت : )األمىلي سيٍلطىٍافي الش يىٍاًطٍْبً عىلىى قػيليويًب اٍلغىٍاًفًلٍْبى( ، ٓت غرر المملقاتل الذم يلهيهم ، األمل ا
ٍافيوي عىلىٍيكيمي اثٍػنىٍاًف هنج الببلغة  تًٌبىاٍعي ا٥ٍبىوىل فػىيىصيدُّ اً فىأىم ٍا  ،تًٌبىاٍعي ا٥ٍبىوىل كىطيوؿي األىمىلً اً : )ًإف  أىٍخوىؼى مىٍا أىخى

 .ِْٓ/ْتفسّب النوركىأىم ٍا طيوؿي األىمىًل فػىيػيٍنًسي اآلًخرىةى(  ،ًن ا٢بٍىقًٌ عى 
 ﴾ًََٓد ؤَىٌَِْْنَد ِْٖٓ هََُّْصٍ بَِّٙ ًََُيَد ًِعَدذٌ َٓؼٌٌُِّْ ، َٓد ظَْٕسِنُ ِْٖٓ ؤَُّٓصٍ ؤَـََِيَد ًََٓد َّْٕعَإْوًَُُِٕ﴿ ٘ - ٗ

)ِإالَّ َوَْلَا ِكَتاٌب ت رسل هللا كصٌدت عن سبيل هللا كما أىلكنا أىل قرية من القرل الظا٤بة الٍب كذب
أم أجل ٧بدكد مكتوب معٌْب مقٌدر ُب الٌلوح افوظ إلىبلكها البٌد أف  )ِكَتاٌب(ًإال  كى٥بىىا  َمْعُلوـٌ(

تبلغو ، كال يعاقب هللا تعأب إاٌل بعد البياف الواضح كقياـ ا٢بجة البلزمة ، كىذا األجل معٌلق 
)حتمي( غّب  أي األج  على نوعيالذم تنفذ بو سٌنة هللا الٍب ال تتبٌدؿ كال تتحٌوؿ، بسلوكها 

قابل للتغيّب )كغّب حتمي( ٲبكن تغيّبه ِبلٌدعاء كالٌصدقة كصلة الٌرحم كاألعماؿ ا٢بسنة كقولو 
َما َتْسِبُق ِمْن أُمٍَّة ) -٘ .ّٖالرعد/﴾ ِلُم ِّ َأَجٍ  ِكَتابٌ ﴿، كقولو  ٕٔاألنعاـ/﴿ِلُم ِّ نَػَبٍإ ُمْستَػَقرٌّ﴾ 

ال يتقٌدـ ىبلؾ أمة قبل ٦بيء أكانو )فيما مضى كفيما بقي( ، كأكانو أف ال تبقى فيها بقية  َأَجَلَها(
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كال يتأخر عنهم بل هتل  حْب  )َوَما َيْسَتْأِخُروَف(من خّب يرجى كإٲباف بعضهم أك من ذٌرايهتم 
نهم قليبلن ، فكما لؤلفراد أجل اثبت كذل  لكل تستوُب ذل  األجل فبل يغرهٌنم ٚبٌلف العذاب ع

أٌمة أجل اثبت، كاألجل ا١بماعي ٗبعُب كيف تنهض ا٢بضارات ككيف ٛبوت ؟ ككيف تقول الدكؿ 
: كيف سؤاؿ : رائدة  .ٜٗو يونس/ ٖٗاألعراؼ/كتكوف كربل ككيف تضعف كتنهار ؟! كتقٌدـ ُب 

: البٌد ٥با من بقية من اجلواب ثرية ِبقية ؟ نفهم إٌف أ٩بان ال تؤمن كال تعدؿ كىي مع ذل  قوية 
خّب ا٣ببلفة ُب األرض بعمارهتا ، خّب الٌصبلح ا٤باٌدم كاإلحساف  :مث  خّب ُب ىذه األمم ، 

ادكد، خّب خدمة اجملتمع كتقٌدمو، فعلى ىذه البقية من ا٣بّب تعيش حٌٌب تستنفذىا فبل تبقى 
 .مان بعد أف تستوُب نفسها من ا٢بظوظ ما يبطل ا٢بقوؽفيها من ا٣بّب بقية ترجى ، ٍبٌ تنتهي حتٌ 

طَ ِْٖٓ خَُّٝديِهِنيَ ، َٓد ُٗنٍَُِّّ خَُْٔٚجٌَِصَ ًَهَدٌُُخ َّد ؤَُّّيَد خٍَُُِّ ٍَُِّّٗ ػََِْْوِ خًٍُُُِّْ بَِّٗيَ ََُٔفْنٌٌُٕ ، ٌَُْ َٓد ظَإْظِْنَد زِدَُْٔٚجٌَِصِ بِْٕ ًُنْ﴿ ٛ - ٙ
 ﴾د ًَدٌُٗخ بٌِخً ُٓنْظََُِّٖبَِّٙ زِدُْمَنِّ ًََٓ
ٌدعى أف القرآف نزؿ علي  إن  حقان جملنوف استهزاءن مد )ص( كالذًٌٍكري : القرآف ، اي من اقالوا 
ٚبذ من انؤمن ب  ، كىذا منطق يشمل كل من  أأنٌ  توٮب  كُب ا١باىلية ا٤بألوفة ، ٤بعتقداتنا ك٨بالف

 كأيضان  ، ٦بانْب الٌناس كلٌ  يرل اجملنوف كعادة ، للعدؿ ذاتو كمصلحتو ا٣باصة مقياسان للحق كميزاانن 
 -ٚالٌتعٌصب كالعداء كالكراىية تعمي كتصم ، فّبل صاحبو الٌصادؽ األمْب أنٌو سٌيد الفاسدين! 

إف   جئتنا ِب٤ببلئكة لتشهد أمامنا ل  ِبلرسالة ىبلٌ  َما ََتْتِيَنا اِبْلَمبلِئَمِة ِإْف ُكْنَت ِمْن الصَّاِدِقَي( )َلوْ 
( -ٛ .كنت حقان رسوؿ هللا ، رٌد هللا عليهم  إالٌ  مبلئكتنا ننزؿ ما )َما نُػنَػزُِّؿ اْلَمبلِئَمَة ِإالَّ اِبْلَقِّ

ستحقاقو ، كلو نزٌلنا ننزؿ ا٤ببلئكة ِبلعذاب ٤بن أردان إىبلكو ِب كأيضان  ، الباطل ا٢بق كإزىاؽ إلثبات
 على إلصرارىم ا٥ببلؾ بل أيخذىم ٩بهلْب إذان  كانوا ما قَباحهمستجابةن الاتلبية لطلبهم ك  ا٤ببلئكة
 -ٔ: رائدة .كاحدة ٢بظة أتجيل كال أم عندئذو ال إمهاؿ ، ٩بهلْب )َوَما َكانُوا ِإذًا ُمْنَظرِيَن( الضبلؿ
 العذاب يرل حٌٌب  يؤمن فبل كدليل دليل بكلٌ  أتتيو لو ا٤بعاند ا٤بؤمن كغّب يكفيو كاحد دليل من ا٤بؤمن
  ُّا٢بجر/ ﴾اأَلوَِّليَ  ُسنَّةُ  َخَلتْ  َوَقدْ  ِبوِ  يُػْؤِمُنوفَ  ال﴿ األليم
 ﴾بَِّٗد َٗمُْٖ ََُّّْٗنَد خًٍَُُِّْ ًَبَِّٗد َُوُ َُمَدكِظٌَُٕ﴿ - ٜ

مؤكدان ٥بذا التوكيد كحقيقة يقينية غّب قابلة للش  ،  )َوِإاَّ َلُو َلَاِرُظوَف(هبذا التوكيد القاطع 
أم القرآف اي دمحم ِبلتدريج من خبلؿ حركة الواقع  )الذِّْكَر(ادتنا نػىز ٍلنىا علي  : ًإان  ٫بىٍني إبر املعىن

ليتدبٌركنو كيهتدكف بو ، فهو قرآف كاقعي حركي قبل أف يكوف دستوران نظراين ، ك٫بن ا٢بافظوف لو 
بنصوصو ، نصونو عن الزايدة كالنقصاف كالتبديل كالتغيّب كالتحريف ، كما جرل ُب غّبه من 

﴿مبَا اْسُتْحِفُظوا كتب السماكية ا٤بنزلة فإف حفظها موكوؿ إٔب أىلها ، فطرؽ إليها ا٣بلل لقولو ال
 ﴾ رائدة : )حفظ  .، كىناؾ فارؽ بْب حفظهم ٥با كحفظ هللا للقرآف ْْا٤بائدة/ِمْن ِكَتاِب اّللَِّ

فيو ِب٢بجة ا٤براد منو ، كل ما فيو حق اثبت كراسخ مدل األزماف كال ٲبكن الطعن  القرآف(
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كىو كٌلما تقٌدمت العلـو كتطٌورت العقوؿ ظهرت أدلٌة جديدة على صدؽ القرآف  ،كالربىاف
ـي ال يتحٌوؿ  كعظمتو إنٌو كتاب هللا كنز السماء ُب األرض، فهو ذكر حيٌّ خالد يػىٍهًدم لًل ًٍب ًىيى أىقٍػوى

، كذكرت فيوكالتحريف ق الطٌعن ٩بٌا ال يلي ،كٌل عصركال يتبٌدؿ ، كالقرآف ٧بفوظ ُب كٌل كقت كُب  
، أم ٧بفوظ ٕبفظ هللا من ٝبيع الٌنواحي بصيغة مطلقة كغّب ٧بٌددة بشيء )َوِإاَّ َلُو َلَاِرُظوَف(

ا٤باٌدية كا٤بعنوية ك٧بفوظ على الٌدكاـ ُب شكلو كمضمونو بكل األساليب البلزمة كا١بازمة كقولو 
َبْ  ُىَو آََيٌت ﴿: ٧بفوظ كمصوف  َمْمُنوف، ٖٕ-ٕٕالواقعة/﴾ ْمُنوفٍ ِإنَُّو َلُقْرآٌف َكِرمٌي ، ٓت ِكَتاٍب مَ ﴿

، أٌما ركاايت الٌتحريف فهي موضوعة كال قيمة ْٗالعنكبوت/﴾ بَػيَِّناٌت ٓت ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلمَ 
  .ِْفصلت/ِميٍم ْحَِيٍد﴾ ﴿ال أيَْتِيِو اْلَباِطُ  ِمْن بَػْيِ َيَدْيِو َوال ِمْن َخْلِفِو تَنزِيٌ  ِمْن حَ  ٥با
، أما كل من ٰباكؿ ّٓفصلت/﴾ َسُنرِيِهْم آََيتَِنا ٓت اآلرَاِؽ َوٓت أَنْػُفِسِهْم َحَّتَّ يَػتَػبَػيََّ َْلُْم َأنَُّو اْلَق  ﴿

ٙبريف القرآف كطباعتو بطبعة ٧برفة فسرعاف ما ينكشف ىذا التحريف كيصاف القرآف منو، كىكذا 
نتشاره كسعة اراسة هللا كعنايتو كحفظو بغرسو ُب صدكر ا٤بؤمنْب كبكثرة ظل القرآف الكرٙب ُب ح
عن النيب نتشاره ُب كسائل اإلعبلـ ا٤بختلفة كسيبقى ٧بفوظان على الٌدكاـ ، اتوزيعو كتعدد أساليب 

ٍا( ، : )ًإف  هللاى يػىبػٍعىثي هًبىًذًه األيم ًة عىلىى رىٍأًس كيلًٌ مىاٍئىًة سىنىةو ًمٍن ٯبيىدًٌدي  )ص( : )ًإقٍػرىأيكياٍ  وعنو )ص(٥بىىٍا ًديٍػنػىهى
(اً اٍلقيٍرآفى كى  : رائدة .ْْْ/ْركح البياف ٍستىٍظًهريكيهي )إحفظوه( فىًإف  هللاى الى يػيعىذًٌبي قػىٍلبىان كىعىى اٍلقيٍرآفى

حتوت اآلية على قصرىا على سٌتة أنواع من التأكيد ، ثبلثة منها تتعٌلق بنزكؿ القرآف الكرٙب كىي ا
 .الـ التوكيد )َلَاِرُظوَف(كالبلـ ُب  )َوِإاَّ َلُو(كثبلث أشارت إٔب حفظ الذٌكر  )ِإاَّ َْمُْن نَػزَّْلَنا الذِّْكَر(

 أرحم هللا امر ) ٓت غرر المم:، ك٠ٌبي القرآف ذكران ألنٌو يذٌكر ِب كاليـو اآلخر كيعٌرف  قدر نفس 
نىا ٝبىٍعىوي كىقػيٍرآىنىوي كقولو )  كيعرؼ قدر كلًٌ شيء. ،ٍدرىهي ٓبٍى يػىتػىعىد  طىٍورىهي(عىرىؼى قى  هي فىات ًبٍع فىًإذىا قػىرى  ،ًإف  عىلىيػٍ ٍأانى
نىا بػىيىانىوي ٍبي   ،قػيٍرآىنىوي  تكٌفل هللا تعأب هبذا القرآف كحياى كحفظان كٝبعان كبياانن،  ُٗ-ُٕالقيامة (  ًإف  عىلىيػٍ

 سوؿ )ص( من أمره إالٌ ٞبلو كتبليغو كاستنطاقو. كقد أسنده هللا إليو بكليتو كليس على الر 
َٕ ، ًٍََُِيَ ٌَُُِْٕٗوُ كِِ ًََُوًَْ ؤَََِْْٔنَد ِْٖٓ هَسِِْيَ كِِ َِْ٘غِ خًََُِّٕنيَ ، ًََٓد َّإْظِْيِْْ ِْٖٓ ٌٍٍََُٔ بَِّٙ ًَدٌُٗخ زِوِ َّْٕعَيِّْجٌُ﴿ ٖٔ – ٓٔ

 ﴾هًَْ وََِطْ ُٔنَّصُ خًََُِّٕنيَهٌُُِذِ خُُْٔفُِِْٓنيَ ، ٙ ُّآِْنٌَُٕ زِوِ ًَ
ُب طوائف كفرؽ األمم األكلْب السابقْب  )ٓت ِشَيِع(أقسم كلقد أرسلنا قبل  اي دمحم رسبلن كأنبياء 

فرقهم كأحزاهبم ا٤باضية ، كشيع من شيعة كىي  )ِشَيِع اأَلوَِّلَي(على أٌمت  ىذه كحا٥بم ىذا ا٢باؿ 
بذل  ألف بعضهم يشايع بعضان كيتابعو كمنهم شيعة اإلماـ علي الفرقة ا٤بتفقة على طريقة ، ك٠ٌبو 

ـه اإلسبلـ  )ع( كقالوا إنٌو اإلماـ الوصي بعد رسوؿ هللا )ص(، كإٌف اإلمامة على عمـو معناىا ، نظا
﴾ َوِإفَّ ِمْن ِشيَعِتِو إٍلبْػَراِىيمَ ﴿كقولو  كا٤بسلمْب كهبا تتوٌحد األمة كيعٌز ا٤بؤمنْب كتصلح الٌدنيا

كما جاءىم رسوؿ إاٌل سخركا  )َوَما أيَْتِيِهْم ِمْن َرُسوٍؿ ِإالَّ َكانُوا ِبِو َيْستَػْهزُِئوَف( -ٔٔ .ّٖفات/الصا
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جهالتهم كغباكهتم ، كىذه تسلية للنيب )ص( فكما فعل ب  ىؤالء ا٤بشركوف كذل  فيعل  منو لشٌدة
آؿ ﴾ تػَُّقوا رَِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ األُُمورِ َوتػَ  َوِإْف َتْصِبُوا﴿صرب كقولو اٗبن قبل  من الرسل فبل ٙبزف ك 

ًل ى   )َكَذِلَك َنْسُلُمُو ٓت قُػُلوِب اْلُمْجرِِمَي( -ٕٔ. ُٖٔعمراف/ ندخلو أم نلقي  )َنْسُلُمُو(كىذى
اجملرمْب كنفهمهم إاٌيه أتكيدان للحٌجة عليهم كأهٌنم مع ذل  ال يقبلوه كيرفضوه ألنو  القرآف ُب قلوب
٘باىو، كال تنشرح نفوسهم بنور  ستقباؿ عندىم معطلةستعداد لتلقيو كأجهزة االاهم ليس ُب نفوس

اٍيىةي تىضيرُّهي الض بللىةي( كالذم ال يهديو الرٞبن يضٌلو الشيطاف.  )ال  -ٖٔىدايتو )كىاٍلًذٍم ال تػىنػٍفىعيوي ا٥بًٍدى
ال يؤمنوف هبذا القرآف  اجملرمْب، نسلكو ُب قلوبل بياف كتفسّب َخَلْت ُسنَُّة اأَلوَِّلَي( يُػْؤِمُنوَف ِبِو َوَقدْ 

 إبىبلؾ الكٌفار ا٤بكٌذبْب فما أقرهبم سٌنة هللا كفعلو كقصاصو مضت)َخَلْت( كىذا ليس ٔبديد كىقىدٍ 
 ِلُسنَّةِ  َتَِدَ  َوَلنْ  قَػْب ُ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  الَِِّت  اّللَِّ  ﴿ُسنَّةَ كقولو  العاقبة ا٢بسنة للمؤمنْب كتكوف ا٥ببلؾ من
  ، ِّالفتح/ تَػْبِديبًل﴾ اّللَِّ 

 للحٌجة أتكيدان  قلوهبم ُب كنفٌعلو ال ٲبنعنا من أف نسلكو كندخلو القرآف عن إعراضهم إفٌ  :واْلبلصة
أٌمة كاحدة من  فا٤بكٌذبوف ،ِْاألنفاؿ/ ﴾َعْن بَػيَِّنةٍ  َحيَّ  َمنْ  َوَٗمَْيا بَػيَِّنةٍ  َعنْ  َىَلكَ  َمنْ  لِيَػْهِلكَ ﴿ عليهم

 .اأَلوَِّلَي( ُسنَّةُ  َخَلتْ  )َوَقدْ  حياء ببل معاندكف فهم دالئل اإلٲباف تنقصهم ة كاحدة فبلطينة خبيث
 ﴾َْ َٗمُْٖ هٌٌَّْ َْٕٓمًًٌٌََََُُُْٕ كَعَمْنَد ػََِْْيِْْ زَدزدً ِْٖٓ خََُّٕٔدءِ كَظٌَُِّخ كِْوِ َّؼُُْـٌَُٕ ، َُوَدٌُُخ بََِّٗٔد ٌَُُِّٔضْ ؤَزَْٝدََُٗد زَ﴿ ٘ٔ - ٗٔ

كلو فرضنا )كفرض ااؿ ليس ٗبحاؿ( أننا أصعدانىم إٔب السماء ببل سفينة فضاء )صعود 
يصعدكف فيو  )يَػْعُرُجوَف(إبعجاز( كفتحنا ٥بم ِبِبن من أبواهبا كيسران ٥بم الٌدخوؿ ُب عا٤بها فظلوا 

َا ُسمَِّرتْ  -٘ٔ .حٌب شاىدكا أسرار الغيب كعجائب ا٤بل  كا٤بلكوت ىذا  أَْبَصاُرَا( )َلَقاُلوا ِإٔمَّ
َا ُسمَِّرتْ بياف لشٌدة عناد الطٌغاة كمكابرهتم للحق أم لقالوا )بسبب عنادىم كطغياهنم(  :  َلَقاُلوا ِإٔمَّ

رتقاء كالصعود فشاىدت أموران ال حقيقة ٥با ! فهي ال إ٭ٌبا سٌدت أىٍبصىاريانى كخيدعت كغطٌيت هبذا اال
سحران دمحم كخييًٌل إلينا ذل  كقلب علينا ا٢بقيقة كما  ُحوُروَف()َبْ  َْمُْن قَػْوـٌ َمسْ ترل بل تتخٌيل! 

  .ِالقمر/﴾ َويَػُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ ﴿ىو إالٌ سحره مبْب كقولو 
فالذم يرفض اإلٲباف مستكربان عليو فكل دليل كدليل ال يكفيو ألف ذاهتم ا٤بستكربة  -ٔرائدة: 

ف إٔب القائل ال إٔب القوؿ فّبفضوف كٌل قوؿ كلو كاف حٌقان كاألاننية أكرب من كلًٌ دليل ، فهم ينظرك 
أنو ال جدكل من  ٓت االية داللة -ٕ .كصدقان ، أما الذم مستعده لئلٲباف فقليل الدليل يكفيو

ا١بدؿ مع كٌل معاند ألنو مكابر ببل حياء كببل مباالة ِب٢بق الواضح ك)ال ًذٍم ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي 
ًطلي( أٌما قوؿ العلماء كا٢بكماء خذ ا٢بكمة أٌٗب كانت كتكوف ، فكبلـ فارغ ال قيمة لو ُب اٍلبىاٍ 

)قَػْوـٌ  -ٖ .ِشئزاز كالتحقّب ٘باىهمنفوسهم ، إنٌو ٭بوذج بشرم للمكابرة الذم يثّب مشاعر اال
كالتنجيم ، السحر من الذنوب الكبّبة ال ٯبوز تعٌلمو كتعاطيو ، ككذا تعٌلم الشعبذة  َمْسُحوُروَف(
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: )لىٍيسى ًمن ا مىٍن عن النيب )ص(عتقاد التأثّب ِبلسحر من دكف هللا تعأب ، األنٌو يعتمد الشرؾ على 
ى لىوي ، أىٍك تىكىه نى أىٍك تيكيهًٌنى لىوي ، أىٍك سىحىرى أىٍك سيًحرى لىوي(  ٓت هنج الببلغة ، ْْٕ/ْركح البيافتىطىيػ رى أىٍك تيطيّبًٌ

ٍاًىنٍ : )اٍلمينٌ ٜٚخطبة  اٍلكى مي كى ٍاًىني كىاٍلسىٍاًحرٍ  ،جًٌ ٍاًفرٍ  ،كىاٍلكى اٍلكى اًٍفري ُب الن ٍاًر( ،كىاٍلسىٍاًحري كى  .كىاٍلكى
 ﴾َُمَ خَُّْٕٔغَ كَإَظْسَؼَوُ ِ٘يَدذٌ ُٓسِنيٌ َْٖٓ خْٔعًَََُوًَْ ـَؼَِْنَد كِِ خََُّٕٔدءِ زًُُُـدً ًَََِّّنَّدىَد ُِِنَّدظَُِِّٖ ، ًَلَلِظْنَدىَد ِْٖٓ ًَُِّ ٥ََْْ٘دٍٕ ََـٍِْْ ، بَِّٙ﴿ ٛٔ - ٙٔ

اًء  منازؿ تسّب فيها كالشمس كالقمر كالكواكب كاألفبلؾ كىي إثنا  )بُػُروجاً(كىلىقىٍد جىعىٍلنىا ُب الس مى
ختبلؼ خواصها كأدكارىا مع تساكيها ُب ا٢بقيقة كاألىداؼ عشر برجان ا٤بعركفة ُب الفل  ، دالة ِب

از أكثر ٩بٌا يشهد نزكؿ ا٤ببلئكة ، كيكشف عن دقٌة التنظيم كٝباؿ التقدير ، إنٌو يشهد ِبإلعج
كزيٌناىا ِبلنجـو لييسٌر )َوزَيػَّنَّاَىا ِللنَّاِظرِيَن( كجبلؿ التدبّب كما يكشف عن عظمة القدرة ا٣بالقة 

ماء الدنيا كحرسناىا أم حفظنا الس )َوَحِفْظَناَىا ِمْن ُك ِّ َشْيطَاٍف رَِجيٍم( -ٚٔ .الناظر ا٤بفٌكر إليها
)ِإالَّ َمْن اْستَػَرَؽ السَّْمَع رَأَتْػبَػَعُو ِشَهاٌب  -ٛٔ .ًمٍن كيلًٌ شىٍيطىافو رىًجيمو لعْب مطركد من رٞبة هللا

ختطف شيئان من عآب الغيب ٩با اختلس الٌسمع من شياطْب اإلنس أك ا١باف ك اإاٌل من  ُمِبٌي(
حاديث الغيب ا٤بتعٌلق ٗبستقبل ا٢بوادث كغّبىا ، يتحدث بو ا٤ببلئكة ُب ا٤بؤل األعلى من أ

فإنٌو يتبعو كوكب مشتعل انران ظاىران للمبصرين فأحرقو كٓب يصل إٔب معرفة شيء ٩با )ِشَهاٌب ُمِبٌي( 
﴿ال َيسَّمَُّعوَف ِإىَل اْلَمئٍل اأَلْعَلى َويُػْقَذُروَف ِمْن ُك ِّ ىو مدبٌر كمقٌدر ُب ملكوت السماكات كقولو 

رتفاع ، فالشيطاف موٌكل هبذه األرض كحدىا أٌما الٌسماء فهي رمز الٌسمو كاال ٖالصافات/﴾ َجاِنبٍ 
: يعتقد بعض الناس  رائدة .فهو مطركد عنها ال ينا٥با كال يدٌنسها لذل  ال يوجد ُب ا١بٌنة شيطاف

بات العقل أف لكل كاىن شيطاانن أيتيو أبخبار السماء فكذبو هللا تعأب كإهنا من دكافع ا١بهل كس
إاٌل من سرؽ السمع كأخذه ٖبفية ، كىو كناية عن أف شيطاف اإلنس كا١بن كإف صعدكا إٔب القمر 
كا٤بريخ كغّبٮبا ُب سفينة الفضاء ، فإهنم أعجز كأحقر من أف يسَبقوا السمع كالسرقة كأيخذكه من 

كال ٱبطر فيو شيطاف  مبلئكة السماء، فهذا ا١بماؿ الباىر ُب السماء ٧بفوظ ال ينالو دنس كال رجز
 َماِردٍ ،  ٕالصافات/﴾ َوِحْفظًا ِمْن ُك ِّ َشْيطَاٍف َماِردٍ ﴿رجيم إاٌل طورد كحيل بينو كبْب ما يريد كقولو 

 .: خارج عن الطٌاعة يرمى ِبلشهب
ًٌٍَُِْٕٓ،ًَـَؼَِْنَد ٌَُُْْ كِْيَد َٓؼَدَِّٗ ًََْٖٓ َُْٕعُْْ َُوُ  ًَخَََْٕٞ ًََٓيَْٗدىَد ًَؤَُْوَْْنَد كِْيَد ًَََخَِِٔ ًَؤَْٗسَعْنَد كِْيَد ِْٖٓ ًَُِّ َِْ٘ءٍ﴿ٕٓ - ٜٔ

 ﴾زَُِخِِهِنيَ
بسطناىا  )َمَدْدَاَىا(: كىاألىٍرضى املعىن  .اآلية الكونية العلمية ىنا تتجاكز اآلفاؽ إٔب عآب األنفس

أف ٙبفظ كتتوازف  جباالن ثوابت ألجل)َرَواِسَي( ككسعناىا فصلحت للزراعة كالسكن كجعلنا ًفيهىا 
َنا ِريَها ِمْن ُك ِّ َشْيٍء َمْوُزوٍف(حركة األرض  كلمة ذات ثقل علمي كاسع الداللة )َمْوُزوٍف(  )َوأَنْػبَػتػْ

َنا(دقيق ا٤ببُب عميق ا٤بعُب ، أم   )َمْوُزوٍف(على إطبلقو  )ِريَها ِمْن ُك ِّ َشْيٍء(كأنشأان كأثبتنا  )أَنْػبَػتػْ
نوعيتو كٝبيع خواصو ، كمدبٌر بتدبّب ٧بكـو ٗبيزاف العلم كالدقة  مقٌدر بقدر معلـو ٧بسوب ُب

كا٢بكمة كا٤بصلحة شكبلن كمضموانن مادة كركحان أم ٌكل نبات قد كزنت عناصره كقٌدرت خصائصو 
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ٌدر : ا٤بقدار ا٤بق واملَْوُزوف، َٓطو/﴿رَبػ َنا الَِّذي َأْعَطى ُك َّ َشْيٍء َخْلَقُو ّتَّ َىَدى﴾ تقديران ٧بكمان 
الدقيق الواقع حسب ا٢باجة ُب كٌل شيء ، فبل يكوف انقصان عنها كال زائدان عليها ، ككلُّ شيء 
ميراعىى فيو كمية ا٤بواد ككيفية الشكل كا٥بدؼ ا٤بخلوؽ ألجلو مع قدره ا٤بناسب ُب ا١بماؿ كا١ببلؿ 

اة على ىذه األرض ، ختٌل ىذا ا٤بيزاف الدقيق العاـ بزايدة أك نقص ٤با صلحت ا٢بياكالكماؿ ، كلو 
كهبذا يوضع نظاـ التوازف العاـ ُب الطبيعة لئلنساف كالنبات كا٢بيواف كلؤلشياء كٌلها كمنها ا٤بعادف 

اٍئًرى  عن اإلماـ الباقر )ع(كأنواعها ،  : )ًإف  هللاى تػىعىٍأبى أىنٍػبىتى ُب ا١ٍبًبىٍاًؿ الذ ىىبى كىاٍلًفض ةى كىا١بٍىوىٍاًىرى كىسى
، كبذل   ٖ -ٕالرٞبن/﴿َوَوَضَع اْلِميَزاَف ، َأالَّ َتْطَغْوا ٓت اْلِميَزاِف﴾ ، كقولو ْٖ/ٖاألمثلٍاًت( اٍلًفًلز  

)َوَجَعْلَنا  -ٕٓ .ٗالرعد/﴿وَُك   َشْيٍء ِعْنَدُه مبِْقَداٍر﴾ نعرؼ عظمة هللا تعأب كأنو ٓب ٱبلق شيئان عبثان 
كجاءت نكرة لسعة معناىا ، أم ىيئنا لكم ُب األرض ما  : ٝبع عيش َمَعاِيشَ  َلُمْم ِريَها َمَعاِيَش(

تعيشوف بو من زرع كضرع كٜبار كمطاعم كمشارب كٝبيع الوسائل كا٤بستلزمات الٍب تتطلبها حياة 
كما جعلنا لكم ُب األرض معايش أيضان جعلنا   )َوَمْن َلْسُتْم َلُو ِبَرازِِقَي(اإلنساف ا٢بضارية كتقٌدمها 

ائر ا٤بخلوقات ا٢بٌية معايش فإٌف رزقها على هللا ال عليكم كالنبااتت كا٢بيواانت فيها لغّبكم من س
مىٍن لىٍستيٍم لىوي ًبرىازًًقْبى ألف هللا ٱبلق طعامهم كشراهبم ، كما حٌدد أجلهم حٌدد رزقهم ، كما كىبهم 

كالعيش بشٌب  : إٌف هللا سبحانو أكدع ُب األرض أسباب الرزؽ رائدة .ا٢بياة كىبهم أسباب دٲبومتها
صنوفها، كمع األايـ تطٌورت ىذه األسباب مع تقٌدـ العلم حٌب زاد اإلنتاج كٙبٌسن دخل الفرد ، 

 .حتكار كاإلسراؼ كسوء التدبّب كالفساد ٤با ٚبٌلفت أمة ك٤با جاعتكلوال اال
 ﴾ٍَ َٓؼًٌٍَُِّْبِْٕ ِْٖٓ َِْ٘ءٍ بَِّٙ ػِنًََْٗد وََّخجِنُوُ ًََٓد ُٗنَُُِّّوُ بَِّٙ زِوًََ﴿ -ٕٔ
 كألواهنا أشكا٥با بكلًٌ  كمنافعهم كالعباد ا٣بلق أرزاؽ من إطبلقو على معنوم أك ماٌدم شيء من ما

 الكبّبة ، كا٤بعنوية ا٤باٌدية كالقدرات كالقابليات كا٤بلكات كا٤بواىب كخصائصها كأحجامها
( ِبَقَدرٍ  ِإالَّ  نُػنَػّزِلُوُ  )َوَما تنفذ ال الٍب كمستودعاتو خىزىائًنيوي  عندان إالٌ  كالباطنة الظاىرة كالصغّبة،  َمْعُلوـٍ
 َخَلْقَناهُ  َشْيءٍ  ُك َّ  ِإاَّ ﴿ كا٤بصلحة كقولو ا٢بكمة ا٣بلق إليو ضمن حاجة حسب إال ننزٌلو ال كلكن
ئىان  ًإذىٍا أىرىٍادى  )ًإف  هللاى  :عن اإلماـ الصادؽ )ع( ،ْٗالقمر/﴾ ِبَقَدرٍ  يػٍ رىهي قىضىٍاهي فىًإذىٍا قىضىٍاهي قىد   فىًإذىاٍ  ، قىد رىهي  شى
 كالكماؿ األشكاؿ كحسن كا١ببلؿ الٌرزؽ كا٤باؿ كا١بماؿ سبحانو يعطي فبل ُُِ/ٓالبحار أىٍمضىٍاهي(
كقولو  كيوجبو يستدعيو كبسبب )ُك   َشْيٍء ِعْنَدُه مبِْقَداٍر( عتباطان كجزافان بلانعمة  ككلٌ  اإلنسا٘ب

(،  ّٓالنحل/﴾ اّللَِّ  ِمنْ َوَما ِبُمْم ِمْن نِْعَمٍة رَ ﴿  ٧بكمة معايّبه معركفة دقيق معٌْب  ٗبيزاف )ِبَقَدٍر َمْعُلوـٍ
ُ الرِّْزَؽ ِلِعَباِدِه لَبَػَغْوا ٓت اأَلْرِض َوَلِمْن يُػنَػزُِّؿ ِبَقَدٍر َما ﴿ كقولو ا٤بصلحة ضمن تدابّبه َوَلْو َبَسَط اّللَّ
)قىٍاؿى ميويسىى )ع( ايىٍ رىبًٌ أىًر٘بٍ خىزىاٍئًنى ى قىٍاؿى ايىٍ ميويسىى :  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ِٕالشورل/ ﴾َيَشاءُ 

ئىان أىٍف أىقيوؿى لىوي كيٍن فػىيىكيوفي(  يػٍ  كخزائن يٌدخر  صناديق ليس ُْٖ/ُِا٤بيزافًإ٭ب ىٍا خىزىاًٍئًِبٍ ًإذىٍا أىرىٍدتي شى
الة تشبيهية ككناية ٛبثيلية على قدرة ح فا٣بزائن ىنا كعليو ، البشر يفعل كما للمستقبل فيها األرزاؽ

 .الٌتصٌور هللا عٌز كجٌل الٍب تفوؽ
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 ﴾ًَؤَََِْْٔنَد خَُُِّّدقَ ٌََُخهِكَ كَإََُّْْٗنَد ِْٖٓ خََُّٕٔدءِ َٓدءً كَإَْٔوَْْنَدًٌُُٔهُ ًََٓد ؤَْٗعُْْ َُوُ زِىَدِِِٗنيَ﴿ - ٕٕ
لسحاب اٌمل ببخار ا٤باء إٔب الشجر توصف الرايح ِبللىوىاًقحى أم تعمل التلقيح ، إهنا ٙبمل ا

)رَأَنْػَزْلَنا كالنبات كأيضان الٌرايح تنقل لقاح األزىار الذكور إٔب األزىار اإلانث لتخرج الثمر كالفواكو 
َناُكُموُه( فأنزلنا من السحاب ماءن عذِبن طاىران جعلناه لسقياكم كلشرب  ِمْن السََّماِء َماًء رََأْسَقيػْ

ٕبافظْب أم لستم بقادرين على خزنو بكٌميات   )َوَما أَنْػُتْم َلُو ِبَازِِنَي(يواانتكم أرضكم كنباتكم كح
كبّبة كإف خزنتموىا ٙبٌولت إٔب مياه آسنة ، بل ٫بن بقدرتنا ٫بفظو لكم ُب العيوف كا١بباؿ كاآلِبر 

رض كٓب تكن كاألهنار ٌٍب ٬برجو من العيوف بقدر ا٢باجة ، كلو شئنا ١بعلناه غائران ُب أعماؽ األ
﴿ُقْ  َأرَأَيْػُتْم ِإْف َأْصَبَح َماؤُُكْم َغْورًا َرَمْن أيَْتِيُمْم ىناؾ أهناره عذبة كال عيوف مياه فهلكتم عطشان 

 َّا٤بل /مبَاٍء َمِعٍي﴾ 
 ِٓنٌُْْْ ًََُوًَْ ػَِِْٔنَد خُُْْٕٔعَإْوَُِِّٖ ، ًَبَِّٕ ََزَّيَ ىٌَُ ًَبَِّٗد َُنَمُْٖ ُٗمِِْ ًَُِْٗٔطُ ًََٗمُْٖ خٌَُْخَِؼٌَُٕ ، ًََُوًَْ ػَِِْٔنَد خُُْْٕٔعَوًِِْٓنيَ﴿ ٕ٘ - ٖٕ

 ﴾َّمُُُْٙىُْْ بَِّٗوُ لٌٌَِْْ ػٌَِِْْ
كشف لبعض قدرة هللا كتدبّبه للكائنات كتقديره لكٌل شيء ، كبيد هللا جٌل ُب عبله ا٢بياة كا٤بوت 

، كهللا  ٖٖالقصص/َىاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُو﴾  ﴿ُك   َشْيءٍ كا٢بشر كالٌنشر كأنو ليس ٥بذه ا٢بياة بقاء 
بعد موت ا٣ببلئق كٌلها فبل يغَبف  أحد هبذه  )َوَْمُْن اْلَوارِثُوَف(سبحانو يرث األرض كمن عليها 

)َوَلَقْد َعِلْمَنا  -ٕٗ .الدنيا كإف أعطاه هللا الكثّب من زىرهتا كىو متاع قليل كإٔب زكاؿ
أحطنا علمان ِب٣بلق أٝبعْب ٔبميع أحوا٥بم،  َلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْسَتْأِخرِيَن(اْلُمْستَػْقِدِمَي ِمْنُمْم وَ 

األموات منهم كاألحياء ، كاألمم السابقة كاألمم البلحقة كالغرض أنو تعأب ٧بيط علمو بكلًٌ شيء 
ٍلمىاًضْبى  : )ًعٍلميوي ًِبألىٍموىاًت ا عن اإلماـ علي )ع(ٗبن تقٌدـ كٗبن أتخر مع كماؿ قدرتو كعلمو ، 

ًعٍلًمًو ًِبألىٍحيىاًء اٍلبىاًقْبى  ًعٍلًمًو ٗبىا ُب األىرىًضْبى السٍُّفلىى(  ،كى التفسّب ا٤ببْب كىًعٍلميوي ٗبىا ُب الس مىاكىاًت اٍلعيلىى كى
٢بق كإٌف ا٤بوت اكـو بو على الناس ِب )َوِإفَّ رَبََّك ُىَو َٗمُْشُرُىْم ِإنَُّو َحِميٌم َعِليٌم( -ٕ٘ َّْص

ليس ىو هناية ا٢بياة بل ىو نقلة إٔب حياة أخرل ُب عآب آخر بعد ا٢بياة الدنيا ينالوف فيها جزاء 
﴾ َأال َلُو اْلُْمُم َوُىَو َأْسرَُع اْلَاِسِبيَ ﴿أعما٥بم ، اليقدر على ذل  سول هللا تعأب كقولو 

 .ٖبلقو)َعِليٌم( ُب صنعو )َحِميٌم( ، إنو  ِٔاألنعاـ/
 ﴾َُوًَْ وََِوْنَد خَِْٕٗٗدَٕ ِْٖٓ ََِْٜٝدٍٍ ِْٖٓ لََٔةٍ َْٕٓنٌٍُٕ ، ًَخُْفَدَّٕ وََِوْنَدهُ ِْٖٓ هَسَُْ ِْٖٓ َٗدَِ خًٌََُُِّّٕٔ﴿ ٕٚ - ٕٙ

من طْب ايبس غّب مطبوخ )غّب مفخور( كييسمع لو صلصلة أم )ِمْن َصْلَصاٍؿ( كلقد خلقنا آدـ 
ا٤بصبوب الذم واملَْسُنوف : : الطْب ا٤بتغّب إٔب السواد ،  )ِمْن َْحٍَإ َمْسُنوٍف( المأصوت إذا نيقر 

ٲبكن تصويره على أية صورة على ىيئة اإلنساف ، كأصل اإلنساف تراب كماء كنفخة من ركح هللا 
( -ٕٚ .فصار حٌيان مكٌرمان مقٌدران مدبٌران  كا١بن بدأان  )َواجْلَافَّ َخَلْقَناُه ِمْن قَػْبُ  ِمْن َاِر السَُّموـِ
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(و قبل آدـ كمنهم الشيطاف خلق من انر حارة شديدة الٍب تنفذ ُب ا٤بساـ تؤثر  )ِمْن َاِر السَُّموـِ
كتشف العلم ا٢بديث نوعان من ا٢بشرات ال ٙبيا إاٌل ِب٥بواء الساـ ، كنوعان ا :  رائدة .أتثّب الٌسم

ُب تكوينها مع حرارة  آخر ٰبيا ُب آِبر البَبكؿ كا٤بواد ا٤بلتهبة ، كقد يكوف ُب الشمس أحياء تتفق
الشمس ، ك٫بن نؤمن بعآب ا١بن ألف القرآف أثبتو كالعقل ال ينفيو ، كلكن ا١بن ال ييرل كعا٤بهم غّب 

 .ٔا١بن/﴾ َوأَنَُّو َكاَف رَِجاٌؿ ِمْن اإِلنِس يَػُعوُذوَف ِبرَِجاٍؿ ِمْن اجلِْنِّ رَػَزاُدوُىْم َرَىقاً ﴿عآب اإلنس كقولو 
 ًَُلِِ كَوَؼٌُخ َُوُ ََزُّيَ َُِِْٔٚجٌَِصِ بِِِّٗ وَدُِنٌ زََُٙخً ِْٖٓ ََِْٜٝدٍٍ ِْٖٓ لََٔةٍ َْٕٓنٌٍُٕ ، كَةٌَِخ ٌََّّْٔعُوُ ًََٗلَىْطُ كِْوِ ِْٖٓ ًَبٌِْ هَدٍَ﴿ ٖٖ - ٕٛ

ـًَِِّٖ ، هَدٍَ َّد بِزُِِْْٓ َٓد َُيَ ؤََّٙ ظٌٌََُٕ َٓغَ َٔدـًَِِّٖ ، كََٕفًََ خَُْٔٚجٌَِصُ ًُُِّيُْْ ؤَـَْٔؼٌَُٕ ، بَِّٙ بِزَِِْْٓ ؤَزََ ؤَْٕ ٌٌََُّٕ َٓغَ خَُّٕد

 ﴾خَُّٕدـًَِِّٖ ، هَدٍَ َُْْ ؤًَُْٖ َْٕٔفًَُ ُِسٍََُٙ وََِوْعَوُ ِْٖٓ ََِْٜٝدٍٍ ِْٖٓ لََٔةٍ َْٕٓنٌٍُٕ
اًلقه بىشىران من طْب ايبس أسود متغّبا ًة ًإٌ٘بً خى )رَِإَذا  -ٜٕ .ذكر اي دمحم كقت قوؿ رىبُّ ى لًٍلمىبلًئكى

سويت خلقتو كصورتو ككلُّ إنساف لو صورة خاصة بو كجعلتو  َسوَّيْػُتُو َونَػَفْخُت ِريِو ِمْن ُروِحي(
إنساانن كامبلن مكرمان كنفخت فيو من الركح اإل٥بية القدسية الكرٲبة فصار بشران حيان ، فهذه الٌركح 

)رَػَقُعوا ،  ْالتْب/﴾ اَف ٓت َأْحَسِن تَػْقِوميٍ َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنسَ ﴿أعطت ٥بذا ا١بسد الطيِب قيمة كربل 
خركا لو ساجدين ، سجود ٙبية كتكرٙب ال سجود عبادة كخضوع ، سجود لؤلمر  َلُو َساِجِديَن(

على سبيل التشريف كالتكرٙب كخٌص بو ىذا  )ِمْن ُروِحي(اإل٥بي، كإ٭با أضاؼ الركح إليو تعأب 
بيت هللا ، انقة هللا ، شهر هللا ، كىي من إضافة ا٤بل  إٔب التشريف على سائر ا٤بخلوقات كقولو : 

سجد آلدـ ٝبيع ا٤ببلئكة  )َرَسَجَد اْلَمبلِئَمُة ُكل ُهْم َأْْجَُعوَف( -ٖٓ .ا٤بال  كالصنعة إٔب الصانع
د ٝبيع سج )ِإالَّ ِإْبِليَس َأََب َأْف َيُموَف َمَع السَّاِجِديَن( -ٖٔ .تلبية ألمر هللا ٓب ٲبتنع منهم أحد

متنع من السجود بعد أف صدر لو األمر اإل٥بي كإبليس خلق آخر غّب اا٤ببلئكة لكن إبليس 
 ٔالتحرٙب/( ال يػىٍعصيوفى هللاى مىا أىمىرىىيٍم كىيػىٍفعىليوفى مىا يػيٍؤمىريكفى )ا٤ببلئكة فهو من انر كىم من نور ، كىم 

للتوبيخ ،  االستفهاـ َتُموَف َمَع السَّاِجِديَن()قَاَؿ ََي ِإْبِليُس َما َلَك َأالَّ  -ٕٖ .كىو أىب كعصى
كىنا بدأ حواره بْب ا٣بالق اآلمر كإبليس العاًص، ما ا٤بانع ل  من السجود ؟ سألو هللا تعأب ليأخذ 

قاؿ  )قَاَؿ َلَْ َأُكْن أَلْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُو ِمْن َصْلَصاٍؿ ِمْن َْحٍَإ َمْسُنوٍف( -ٖٖإعَبافو من فمو. 
يس ال ينبغي كال يليق ٤بثلي أف يسجد آلدـ كىو ٨بلوؽ من طْب ايبس متغّب كأان ٨بلوؽ من انر إبل

فكيف يسجد العظيم للحقّب كالفاضل للمفضوؿ؟ رأل عدٌك هللا نفسو أكرب من أف يسجد حسدان 
هللا إالٌ كحقدان كعداكة آلدـ كذريتو ، كنسي أف الكرامة لؤلمر اإل٥بي ال للطْب، كأنٌو ال يناؿ ما عند 

الىًتًو(عن اإلماـ علي)ع(بطاعتو ،   . ٓٗصَٕالبحار : )عىلىٍيكيٍم ًبطىاعىًة مىٍن الى تػيٍعذىريكفى ًٔبىهى
سْؼَؽٌَُٕ ، هَدٍَ كَةَِّٗيَ ِْٖٓ ََُ ٌَِّّْ ُّهَدٍَ كَدوُُْؾْ ِٓنْيَد كَةَِّٗيَ ََـٌِْْ ، ًَبَِّٕ ػََِْْيَ خَُِّؼْنَصَ بََُِ ٌَِّّْ خًُِِّّٖ ، هَدٍَ ََذِّ كَإَْٗظُِِِْٗ بِ﴿ ٖٛ - ٖٗ

 ﴾خُُْٔنْظََُِّٖ ، بََُِ ٌَِّّْ خٌَُْهْطِ خَُْٔؼٌُِِّْ
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مرجـو ملعوف فان  مطركد من  )رَِإنََّك رَِجيٌم(قىاؿى أيٍخريٍج من مرتبة الكرامة اإل٥بية كمقاـ القرب 
يِن( -ٖ٘ رٞبٍب. ي  لعنٍب أم اإلبعاد كالطرد من رٞبٍب كإٌف عل )َوِإفَّ َعَلْيَك اللَّْعَنَة ِإىَل يَػْوـِ الدِّ

إٔب يـو ا١بزاء كالعقوبة كىو يـو القيامة، كاللعنة ىي عنواف اإلٍب كالوِبؿ العائد إٔب النفس من 
)قَاَؿ  -ٖٙا٤بعصية فلذل  قيدت اللعنة أبهنا إٔب يـو الدين ألف يـو القيامة يـو جزاء ببل عمل. 

أم أمهلِب كأخر٘ب إٔب يـو البعث كالنشور  )أَْنِظْرين(قاؿ اللعْب:  َعُثوَف(َربِّ رَأَْنِظْرين ِإىَل يَػْوـِ يُػبػْ 
( -ٖٛ،  ٖٚليفعل غوايتو للٌناس.  قاؿ لو  )قَاَؿ رَِإنََّك ِمْن اْلُمْنَظرِيَن، ِإىَل يَػْوـِ اْلَوْقِت اْلَمْعُلوـِ

تهاء التكليف ، فصار ناهللا إٌن  من ا٤بؤجلْب إٔب حْب موت ا٣ببلئق قبل يـو البعث كالنشور يـو 
حٌٌب ٲبٌيز هللا بو ا٣ببيث من الطٌيب كىو سبحانو عآب بسرائر القلوب كلكٌنو أىب  امتحافدكر إبليس 

َا ُٖمَاِىُد لِنَػْفِسوِ ﴿سبحانو أف يثيب إاٌل من جاىد نفسو  : إذا  رائدة  .ٔالعنكبوت/﴾ َوَمْن َجاَىَد رَِإٔمَّ
، فكيف بنا ال ٭بل  قواعد ا٢بوار الٌرصْب كالٌنقاش العلمي كاف هللا تعأب ٰباكر إبليس كىو عاصو 

ُكْم َلَعَلى ُىًدى َأْو ٓت َضبلٍؿ ُمِبيٍ ﴿الٌلطيف؟! كقولو  تَػَعاَلْوا ِإىَل  ﴿، كقولو ِْسبأ/﴾َوِإاَّ َأْو ِإَيَّ
َنُممْ  نَػَنا َوبَػيػْ  ْٔآؿ عمراف/﴾َكِلَمٍة َسَواٍء بَػيػْ

 ﴾نِِ َِِّّٕنََّٖ َُيُْْ كِِ خََِْٕٞ ًَٕؿٌَِّْنَّيُْْ ؤَـَْٔؼِنيَ ، بَِّٙ ػِسَديَىَ ِٓنْيُْْ خُُْٔىَِِْٝنيَهَدٍَ ََذِّ زَِٔد ؤَؿٌَّْْعَ﴿ ٓٗ - ٜٖ
بتليتِب اٗبا خيبتِب أم خاب ظٌِب ٗبا أمرتِب كتركتِب أغول كأًضٌل ، ٗبا  )مبَا َأْغَويْػَتِِن(قىاؿى رىبًٌ 

كقعِب ُب الغٌي كا٤بعصية كخيبتِب من رٞبت  ، ككوف متحنتِب بو من األمر ِبلسجود آلدـ الذم أاك 
ألخٌيبٌنهم أيضان كألزينن لذرية  )ألزَيَِّننَّ َْلُْم ٓت اأَلْرِض َوألْغِويَػنػَُّهْم َأْْجَِعَي(آدـ كذرٌيتو سببان لشقائي 

كرؾ آدـ ا٤بعاصي كاآلاثـ كألضلنهم أٝبعْب إب٥بائهم ٗبتع ا٢بياة الٌدنيا ا٤بتنوعة فينشغلوف عن ذ 
كشكرؾ كحسن عبادت  كيكفركف بنعمت  ، قطع إبليس عهدان على نفسو أف ينتقم ٤بأساتو 
كخسارتو من ىذا ا٤بخلوؽ الذم كاف السبب لطرده من رٞبة هللا إٔب لعنتو ، كىكذا ال ٯبَبح 

﴾ َأْمَلى َْلُمْ الشَّْيطَاُف َسوََّؿ َْلُْم وَ ﴿اإلنساف الشٌر إاٌل كعليو من الشيطاف كسيلة تزينو ك٘بملو كقولو 
ُهْم اْلُمْخَلِصَي( -ٓٗ .ِٓدمحم/ : بفتح البلـ ، ا٤بخلىص ىو ا٣بالص  اْلُمْخَلِصيَ  )ِإالَّ ِعَباَدَؾ ِمنػْ

لصوف أنفسهم   يُن ﴿الٌنقي سليم القلب ، هللا تعأب يستخلص لنفسو من عباده من ٱبي َأال ّلِلَِّ الدِّ
(ُبى )ع(: عن اإلماـ علي )،  ّالزمر/﴾ اْْلَاِلصُ   ،َّٗتنبيو ا٣بواطر ص اإًلٍخبلىًص يىكيويفي ا٣بٍىبلىصي

كٯبردكهنا لو كحده ببل شري  معو ، كيعبدكنو كأهنم يركنو ، ىؤالء تقٌربوا إٔب هللا إبخبلص العبادة 
م إليو ، فأحبهم هللا كقٌرهب ُٓٔالبقرة/﴿َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشد  ُحّبًا﴾ إليو كأحٌبوا هللا من كٌل قلوهبم 

ستخلصهم لنفسو فلم ٯبعلوا ُب قلوهبم غّب هللا كىم أصحاب القلوب السليمة اكجذهبم إٔب طاعتو ك 
ا٤بطمئنة، الذين ٓب تتعٌلق قلوهبم ٕبٌب الٌدنيا كال مكاف إلبليس ُب نفوسهم كال قدرة لو على إغوائهم 

َذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمْن الشَّْيطَاِف ﴿ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقْوا إِ كإغرائهم كليس للشيطاف عليهم من سلطاف 
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: )الى ٲبىٍحىضي رىجيله اإًلٲٍبًٍافى ًِبً عن اإلماـ الصادؽ )ع(، َُِاألعراؼ/َتذَكَُّروا رَِإَذا ُىْم ُمْبِصُروَف﴾ 
ًو كىكيٍلًدًه كىأىٍىًلًو كىمىاٍ   لًًو كىًمنى الن ٍاًس كيلًًٌهٍم(حىٌب  يىكيويفى هللاي أىحىب  ًإلىيًو ًمٍن نػىٍفًسًو كىأىبًٍيًو كىأيمًٌ

إشارة إٔب أف إغواءه للغاكين ليس بطريق القهر  )ألْغِويَػنػَُّهْم َأْْجَِعَي( -ٔ: رائدة. ِْصَٕالبحار
﴿ِإفَّ َكْيَد ىم كقولو اختيار تباعهم لوساكس الشيطاف بسوء اكا١برب بل بطريق تزيينو ٥بم حٌب الدنيا ك 

 . ٕٔالنساء/الشَّْيطَاِف َكاَف َضِعيفًا﴾ 
إٌف هللا سبحانو منزٌه  )َربِّ مبَا َأْغَويْػَتِِن( -ٕ .ّْاألنعاـ/﴿َوزَيََّن َْلُْم الشَّْيطَاُف َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾ 

عن تظليل خلقو إاٌل أٌف ٧باكلة إبليس لتربير ضبللو كتربئة نفسو جعلتو ينسب اإلغواء إٔب هللا تعأب 
، فكيف ال يتجاكز حدكده مع الٌناس ؟ كىذا ا٤بوقف ا٣ببيث ىو ، فأساء األدب مع هللا تعأب 

طبيعة ٝبيع الشياطْب من ا١بن كاإلنس ، فهم يلقوف ذنوهبم على اآلخرين ٍب يربركف أعما٥بم 
ءي يػىٍنضىحي ٗبىٍا ًفٍيًو ،  ان ٗبا كٌلفتِب أمر  وقي  معىن )مبَا َأْغَويْػَتِِن(القبيحة أبساليب قبيحة خبيثة ، كىاإًلانٍى

فعلت عنده ا٤بعصية كىو السجود آلدـ ، فسٌمى إبليس ذل  إضبلالن منو لو توسعان ٤بدلوؿ اإلغواء 
: )بيًعٍثتي دىاًعينا كىميبىلًٌغنا كىلىٍيسى ٕب  ًمٍن ا٥ٍبيدىل شىٍيءه ، كىخيًلقى إبًٍلٍيسي ميزىيًٌنان كىلىٍيسى لىوي ًمٍن  عن النيب )ص(! 

 .ُِٖآؿ عمراف/﴾ لَْيَس َلَك ِمْن اأَلْمِر َشْيءٌ ﴿، كقولو ْٔٓؿ خربكنز العماالض بلىًؿ شىٍيءه( 
 ﴾َّٖهَدٍَ ىٍََخ َُِٜخ٢ٌ ػَََِِّ ُْٕٓعَوٌِْْ ، بَِّٕ ػِسَديُِ ََُْْٓ َُيَ ػََِْْيِْْ ٥َُِْٔدٌٕ بَِّٙ َْٖٓ خظَّسَؼَيَ ِْٖٓ خُْـَدًِ﴿ ٕٗ - ٔٗ

 عإب ا٤بضامْب على هللا بيانو كا٥بداية قاؿ تعأب : ىذا طريق حقٌو مستقيم كاضح كدين قٌيم متْب
كالٌدعوة إليو ، كىذا إشارة إٔب ٙبصْب ا٤بخلصْب من الشيطاف ككساكسو ، كىذا الٌدين القٌيم ىو 

(القانوف كا٢بكم كالفرقاف بْب ا٥بدل كالضبلؿ ك أم اثبت عليو تعأب ىذا ا٢بفظ كالتحصْب  )َعَليَّ
ِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبػ َنا اّللَُّ ّتَّ اْستَػَقاُموا َربل َخْوٌؼ ﴿م كقولو ستقاـ اإلنساف على صراطو ا٤بستقياإذا 

إٌف عبادم  )ِإفَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌف( -ٕٗ .ُّاألحقاؼ/﴾ َعَلْيِهْم َوال ُىْم َٗمَْزنُوفَ 
على إضبل٥بم كال قدرة ل  أف أم تسٌلط ، ال قوة ل   )لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌف(ا٤بؤمنْب 

تكرىهم على معصية كإ٭ٌبا سلطان  على مىٍن اتػ بػىعى ى ًمٍن اٍلغىاًكينى ، كال يتبع الشيطاف إاٌل شيطاف 
ًبٍيوي الش يًء ميٍنجىًذبه ًإلىٍيوً  ٍا٥ًبىٍا تػىقىعي( ، كىو ا٢بقود ا٢بسود ا٤بتعصب  ،مثلو ك )شى كالطًٌيػيويري عىلىى أىٍشكى

الذم يبيع الدين كالضمّب كالببلد لكل من يدفع الثمن ، كمن ال ينفعو طريق الرٞبن  ا٤بتكرب ا١باىل
)ِإالَّ َمْن ، ِٗالفرقاف/﴿وََكاَف الشَّْيطَاُف ِلئِلنَساِف َخُذواًل﴾ يتلقفو الشيطاف كيقوده إٔب ا٣بذالف 

هللا ليسوا من عباد هللا ستثناء منقطع ألف الغاكين الذين ظٌلوا عن سبيل ا اتػَّبَػَعَك ِمْن اْلَغاِويَن(
 .ا٤بخلصْب فهؤالء الغاككف صنوؼ كدرجات ، كالغواية ألواف كأشكاؿ ، كالعقوِبت منازؿ كدرجات

تٌبع ا٥بول ضٌل عن سبيل هللا ، فل  عليهم تسلط ألهنم يتبعونو ا: لكن من غول ك  املعىن
اد منهم ، كيتسلط ىم كينسجموف مع كسوستو كإغوائو بسوء تصٌرفهم كغفلتهم عٌما ير ختيار ِب
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﴿َوَما  الشيطاف على الشاردين عن هللا تعأب ، كما يتسلط الذئب على الشاردة من الغنم كقولو 
ُتْم ِل﴾  )ِإالَّ َمْن اتػَّبَػَعَك : رائدة  .ِِإبراىيم/َكاَف ِل َعَلْيُمْم ِمْن ُسْلطَاٍف ِإالَّ َأْف َدَعْوُتُمْم رَاْسَتَجبػْ

فإف أغول إبليس فبإذف هللا أغويت من يستحق اإلغواء كاإلضبلؿ كقولو : مبعىن  ِمْن اْلَغاِويَن(
، كإف عجزت عن اإلغواء فبمشيئٍب مينعت ، ألٌف  ٓالصف/﴾ رَػَلمَّا زَاُغوا َأزَاَغ اّللَُّ قُػُلوبَػُهمْ ﴿

)ِصَراٌط إخبلصهم  أقول من إغوائ  ٥بم ، كالذم أقضيو ل  ىو طريق حقٌو علي  أف أراعيو ألنٌو 
  .ال أ٫برؼ عنو َليَّ ُمْسَتِقيٌم(عَ 

 ﴾ًَبَِّٕ ـَيَنََّْ ٌََُْٔػًُِىُْْ ؤَـَْٔؼِنيَ ، َُيَد َٔسْؼَصُ ؤَزٌَْخذٍ ٌَُُِِّ زَدذٍ ِٓنْيُْْ ـُّْءٌ َٓوٌٌُّْٕ﴿ ٗٗ - ٖٗ
ن مى موعد إبليس كأتباعو ٝبيعان كىم حزب الشيطاف بقيادتو كىم يتباغضوف كيتبلعنوف  ﴿َأال كىًإف  جىهى

َعُة أَبْػَواٍب( -ٗٗ .ُٗاجملادلة/ِحْزَب الشَّْيطَاِف ُىْم اْْلَاِسُروَف﴾  ِإفَّ  ١بهنم سبعة أبواب  )َْلَا َسبػْ
يدخلوف منها لكثرهتم ، كعدد )سبعة( إشارة إٔب كثرة أبواب جهٌنم ، كفيها عدة طبقات طبق فوؽ 

ُهْم ُجْزٌء َمْقُسوـٌ(طبق كبعضها أشد من بعض  كل ٝباعة من أتباع إبليس ِبب ل )ِلُم ِّ اَبٍب ِمنػْ
معْب معلـو ، ككلٌّ يدخل من ِبب ٕبسب عملو كيستقر ُب طبق معْب ٗبا يتناسب معو ٕبسب 
ًر ا١ٍبًنىاٍيىًة ، كا١بٍىزىٍاءي ًمٍن نػىٍفًس اٍلعىمىٍل، كالنػ تىاًٍئجي  مراتبهم من الفساد كاإلجراـ ك )اٍلقىصىٍاصي عىلىى قىدى

ًر اٍلميقىدًٌمىاٍ  : تشّب اآلية أف أىل النار فئات كدركات كأىل ا١بنة منازؿ كدرجات  رائدةًت( عىلىى قىدى
كىذا ىو العدؿ ، ألف السيئات مراتب كا٤بسيئْب درجات ، ككذل  ا٢بسنات كاسنْب منازؿ 

عن ،  ُٗحقاؼ/األ﴿َوِلُم ٍّ َدرََجاٌت ِمَّا َعِمُلوا َولِيُػَورِّيَػُهْم َأْعَماَْلُْم َوُىْم ال يُْظَلُموَف﴾ كدرجات 
  .ِٖٓ/ٖالبحار : )لًٍلن ٍاًر ِبىٍبه الى يىٍدخيليوي ًإال  مىٍن شيًفيى غىٍيظىوي ًبسىخىًط هللًا !( النيب )ص(
ن مى ىىٍل  َّؽ/﴾ يَػْوـَ نَػُقوُؿ جِلََهنََّم َىْ  اْمَتؤْلِت َوتَػُقوُؿ َىْ  ِمْن َمزِيدٍ ﴿: كقولو رائدة ، خاطب جىهى

متؤلت ؟! للداللة على أٌف أكثر الٌناس إٔب جهٌنم سائركف ! اٱباطب ا١بنة ىل اٍمتىؤٍلًت؟ كلكٌنو ٓب 
 كجهٌنم ٜبنها كبّب كا١بٌنة تدخلها بسهولة بثمن طاعة هللا تعأب كىو دخوؿ ِبجمٌلاف !

 ﴾بَِّٕ خُُْٔعَّوِنيَ كِِ ـَنَّدضٍ ًَػٌٍُُْٕ ، خيْوٌُُِىَد زٍَِّٕٚ آِٓنِنيَ﴿ ٙٗ - ٘ٗ
 الشيطاف كحزبو كموعدىم جهنم ، عطف عليهم ا٤بتقْب من أىل ا١بنة كىم ُب ٤با أشار سبحانو إٔب

تقوا الفواحش ك٘بٌنبوا السيئات الصغّبة ا: تقوؿ ٥بم مبلئكة الٌرٞبة ، إٌف الذين  املعىنعزة ككرامة ، 
كالكبّبة كالظاىرة كالباطنة ٥بم مكافأة على حسن أعما٥بم ُب اآلخرة ، ا١بٌنات العجيبة الساحرة 

﴿َربل تَػْعَلُم كالبساتْب كالعيوف ا٤بتفجرة ِب٤باء كالعسل كالٌلنب ككلًٌ أنواع النعيم ا٤بقيم كالسعادة الدائمة 
)لىٍيسى ُب  : بن عباساعن ،  ُٕالسجدة/نَػْفٌس َما ُأْخِفَي َْلُْم ِمْن قُػرَِّة َأْعُيٍ َجَزاًء مبَا َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾ 

نٍػيىٍا ٩ب ٍا ُب اآل كٙبٌية مباركة مسركرين ييقاؿ ٥بم  )اْدُخُلوَىا ِبَسبلـٍ آِمِنَي( -ٙٗ .ًخرىًة ًإاٌل األى٠ٍبىٍاًء(الدُّ
أدخلوا ا١بنة ، دار الغُب عن كٌل شيء كاألماف من كٌل خوؼ ، سا٤بْب من كلًٌ اآلفات كمن كٌل 
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موف كال السلبيات ، آمنْب من ا٤بوت كمن ٝبيع ا٤بنغصات كا٤بكركىات فبل يكربكف كال يسق
ٯبوعوف كال يعركف كال يكلفوف كال ٰباسبوف ، فهي جزاء ببل عمل ، كالدنيا عمل ببل جزاء كقولو 

رائدة: ﴿رَاتػَُّقوا اّللََّ َما  .ّْاألعراؼ/﴾ َونَػَزْعَنا َما ٓت ُصُدورِِىْم ِمْن ِغ ٍّ ََتِْري ِمْن حَتِْتِهْم األَنْػَهارُ ﴿
تٌقاء عن الدنيا اتقاء عن ٧باـر هللا أبكامر هللا، ك ا: لى ثبلثة أوجوالتقوى ع،  ُٔالتغابن/اْسَتَطْعُتْم﴾ 

تٌقاء عما سول هللا تعأب، األكؿ تقول العواـ كالثا٘ب تقول ا٣بواص اكشهواهتا ِبآلخرة كدرجاهتا، ك 
  .كالثالث تقول األخص

ٍاجىتيوي ٓت غرر المم تػىهىى ًرضىٍا هللًا ًمٍن ًعبىٍاًدًه كىحى ٍلًقًو(  : )التػ ٍقوىل مينػٍ : كما أتٌقي الٌنار والتقوى ًمٍن خى
كىمىٍن تػىوىك لى  ،خوفان من إحراقها كذل  أتٌقي هللا خوفان من غضبو كأليم سخطو )ًمنى إتػ قىى اَّلل ى كىقىاهي 

ٍاهي( من رٞبتو ،  ،كىمىٍن شىكىرى هللا جىزىاهي  ،عىلىٍيًو كىفىاهي  ألنبياء كقٌمة : خيليق اوالتقوى كىًمنى نىًسيى اَّلل ى نىسى
ستقامة القوؿ كالعمل ، كِبلتقول تطمئن القلوب كتنشرح الٌصدكر ااألخبلؽ كحسن الٌسّبة ك 

سن معها العيش  : )ًِبلتػ ٍقوىل قيرًنىًت اٍلًعٍصمىةي( ٓت غرر المم .كٰبى
 ﴾، ٙ ََُّّٕٔيُْْ كِْيَد ََٗٝرٌ ًََٓد ىُْْ ِٓنْيَد زُِٔىَُْـِنيَ ًَََّٗػْنَد َٓد كِِ ًًَُُِٜىِْْ ِْٖٓ ؿَِ  بِوٌَْخٗدً ػَََِ ٍَُُُٔ ُٓعَوَدزِِِنيَ﴿ ٛٗ - ٚٗ
 : ا٢بقد الكامن ُب القلب كالضغينة كالعداكة كالكراىية كالٌنفور ، كالغل عنواف عاـ لتطهّبىم الغ 

) : أزلنا عن صدكر أىل ا١بنة ٝبيع السلبيات  املعىن ، ألىل ا١بنة السلبيات أنواع كل من )ِمْن ِغ ٍّ
 رانىم من ٝبيع عاداهتم كتقاليدىم كطبائعهم السيئة الٍب كانت ُب الٌدنيا ا٤بادية كا٤بعنوية الكبّبةكطهٌ 

 كالصغّبة الظاىرة كالباطنة ، فصارت ٥بم ٚبلية من ٝبيع العيوب كٙبلية من صفات ا١بماؿ كا١ببلؿ
 كال األرِبح مغاٖب على صراع فبل ، كالكراىية ، كأزلنا عنهم ا٢بقد كالبغضاء كالشحناء كالكماؿ
 ُسُررٍ  َعَلى )ِإْخَوااً  ؟ كالغل ا٢بقد أيٌب أين فمن شيء من حرماف كال ا١باه مقامات على ٙباسد

حَباـ كاإلكراـ كاال األنس على ٦بالس متقابلْب مستبشرين متحابْب متواجهْب إخوة ُمتَػَقابِِلَي(
 ذل  يفعل كما إخوانو كزاٌلهتم ع عوراتيتاب ال ينظر أحدىم كال ، األبدية كالسعادة كالعيش الرغيد

نفسي  تعب أم )َنَصٌب( ُب ا١بنة ال يصيبهم )ال َٙمَس ُهْم ِريَها َنَصٌب( -ٛٗ .صدره غل من ُب
شيء فيو إزعاج أبدان ألف أسباب الراحة  كال شقاء ببلء كال كال صخب كال كال عناء ، جسدم كال

َها مبُخْ كٌلها مهيأة ٥بم   ككما٥بم دائم كبقاؤىم خالد نعيمهم ، منها ٱبرجوف ال َرِجَي()َوَما ُىْم ِمنػْ
﴿َوَلذِْكُر اّللَِّ َأْكبَػُر﴾  كالذكر لذة ابْب ، عمل إاٌل بذكر هللا فبل ، متألق كٝبا٥بم متحقق

:  روي،  ألٌف ٛباـ الٌنعمة ِب٣بلود كالٌزكاؿ ا٣بوؼ يتهدده ال خالد دائم نعيم كىو ، ْٓالعنكبوت/
ا كىالت ٍكًبيػٍرى  كىالت ٍحًمٍيدى  الت ٍسًبيح وفى )يػيٍلهىمي   .كأنس راحةو  ُب كىم، ّْٕ/ْركح البياف النػ فىٍس( يػيٍلهىميوفى  كىمى
 ﴾َٗسِّثْ ػِسَديُِ ؤَِِّٗ ؤََٗد خُْـَلٌَُُ خَُُّلُِْْ ، ًَؤََّٕ ػٍََخزِِ ىٌَُ خُْؼٍََخذُ خَُُِْْٕ﴿ ٓ٘ - ٜٗ

)َوَأفَّ  -ٓ٘ . كاسع العفو كا٤بغفرة كالرٞبة ٤بن اتب كأانبأخرب اي دمحم عبادم ا٤بؤمنْب عٌِب أبٌ٘بً 
كأخربىم أف عذايب شديد ٤بن أصٌر على الذنوب فبل تعولوا على ا٤بغفرة  َعَذاّب ُىَو اْلَعَذاُب األَلِيُم(
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ُر َمْأُموفٍ ﴿كالٌرٞبة كتنسوا  لعذاب ، كأتٌب بعض اآلايت بذكر ا ِٖا٤بعارج/﴾ ِإفَّ َعَذاَب َرِبِِّْم َغيػْ
﴿َكَتَب يقدًٌـ هللا نبأ الغفراف كالرٞبة على نبأ العذاب األليم ، ألنو  -ٔ رائدة .كحده أك تقدٲبو

)وإيّن تنبيو إٔب العذاب بلطف كٓب يقل  )َوَأفَّ َعَذاّب(، لذل  جاء  ُِاألنعاـ/َعَلى نَػْفِسِو الرَّْْحََة﴾ 
حذ ر سبحانو كبش ر ُب آف كاحد   -ٕة ، بعنف كذل  ترجيح ١بهة العفو كالرٞب املعذِّب املؤَل(

كيبل ييأس العاصي كال يغَب العابد كييعجبي بنفسو ، كىذا يعطينا التوازف ُب الفكر كالسلوؾ كُب 
العبادات كا٤بعامبلت كُب األمل كالعمل ، كاإلعتداؿ بْب الَبغيب كالَبىيب ، كبْب ا٣بوؼ كالرجاء 

يػٍري  ٓت غرر المم،  ٗالزمر/﴾ ُر اآلِخَرَة َويَػْرُجو َرْْحََة رَبِّوِ َٗمْذَ ﴿، كبْب التبشّب كالتحذير كقولو  : )خى
ٍاًؿ  ٍاًء كىا٣بٍىٍوًؼ(اً األىٍعمى ٍاؿي الر جى   .ٍعًتدى

كمعُب ىذا أف اإلنساف ال يكوف مؤمنان حٌب يكوف خائفان راجيان كال يكوف خائفان راجيان حٌب يكوف 
: ُب قولو )٤با ٱباؼ كيرجو( )ىيوى ا٣بٍىٍوؼي أىٍف يىكيويفى  )ع( عن اإلماـ الصادؽعامبلن ٤با ٱباؼ كيرجو 

ٍاًمبلن مىٍرًضي ان( ٍاءي أىٍف يىكيويفى كى ًٍقصىان غىيػٍرى مىٍقبػيويؿ ، كىالر جى ليوي انى  ُّْتنفسّب ا٤ببْب ص عىمى
ٓدً هَدٍَ بَِّٗد ِٓنٌُْْْ ًَـٌَُِِٕ ، هَدٌُُخ ٙ ظٌَْـََْ بَِّٗد ُٗسَُُِّٙىَ زِـٍُّٚ ػٍَِِْْ ، ًََٗسِّحْيُْْ ػَْٖ ٠َْْقِ بِزَُْخىَِْْ ، بٌِْ يَوٌَُِخ ػََِْْوِ كَوَدٌُُخ َٔٚ﴿ ٙ٘ -ٔ٘

  ﴾٣ُ ِْٖٓ ََلَْٔصِ ََزِّوِ بَِّٙ خ١َُّدٌَُُّٕخُْوَد٥ِِٗنيَ ، هَدٍَ ًََْٖٓ َّوْنَهَدٍَ ؤَزََُّْٙظٌُُِِٔٗ ػَََِ ؤَْٕ ََّٕٓنِِ خٌُِْسَُُ كَسَِْ ظُسًََُُِّٕٙ ، هَدٌُُخ زَََُّْٙٗدىَ زِدُْمَنِّ كَٚ ظٌَُْٖ ِْٖٓ 
: يطلق على الواحد كا١بمع ، كأخربىم عن قصة ضيوؼ إبراىيم كىم ا٤ببلئكة ا٤بكٌرمْب  َضْيف

الذين أرسلهم هللا إلىبلؾ قـو لوط ككانوا عشرة على صورة غلماف حساف الوجوه كا٥بيئة كمعهم 
)قَاَؿ ِإاَّ حْب دخلوا على إبراىيم فسٌلموا عليو  اُلوا َسبلماً()ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِو رَػقَ  -ٕ٘ .جربيل

 .قاؿ إبراىيم إاٌن خائفوف منكم ، كذل  حْب عرض عليهم األكل فلم أيكلوا ِمْنُمْم َوِجُلوَف(
ُرَؾ ِبُغبلـٍ َعِليٍم( -ٖ٘ قالت ا٤ببلئكة ال ٚبف إاٌن رسل رٌب  جئناؾ  )قَاُلوا ال تَػْوَجْ  ِإاَّ نُػَبشِّ

)قَاَؿ َأَبشَّْرَُتُوين  -ٗ٘ .لنبشرؾ بغبلـ كاسع العلم عظيم الذكاء بتعليم هللا ككحيو كىو إسحاؽ
ُروَف( قىاؿى إبراىيم متعجبان أىبىش ٍرٛبييو٘ب ِبلولد كأان رجل كبّب السن ىـر  َعَلى َأْف َمسَِِّن اْلِمبَػُر رَِبَم تُػَبشِّ

)قَاُلوا َبشَّْرَاَؾ اِبْلَقِّ  -٘٘للتعجب !  تفهاـاالس، فبأم شيء تبشرك٘ب ؟ قاؿ ذل  على كجو 
: اليائسْب ، بشرانؾ ِبليقْب الثابت كا٢بقيقة الصادقة فبل  اْلَقاِنِطيَ  َربل َتُمْن ِمْن اْلَقاِنِطَي(

تفهاـ سا )قَاَؿ َوَمْن يَػْقَنُط ِمْن َرْْحَِة رَبِِّو ِإالَّ الضَّال وَف( -ٙ٘تستبعده كال تيأس من رٞبة هللا 
ا٤بخطئوف طريق الصواب ، ا١باىلوف  )الضَّال وَف(إنكارم أم ال يقنط كال ييأس من رٞبة هللا إاٌل 

برب األرِبب ، كلست أان بضاؿو كليس سؤإب سؤاؿ قانظو مستبعد ، أما القلب العامر ِبإلٲباف 
ككاف  .لسبلشتدت عليو الشدائد كضاقت بو ااا٤بتصل بطاعة الرٞبن فبل ييأس كال يقنط مهما 

العادة دكف القدرة ، فإف هللا تعأب قادر على أف ٱبلق بشران من غّب  عتبارتعجب إبراىيم )ع( ِب



 الرابع عشر/ اجلزء  ٜٜ/ ممية / عدد آَيهتا  ٘ٔرة الجر / سو  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    405
 

ِإنَُّو ال يَػْيَأُس ِمْن َرْوِح ﴿أبوين فكيف من شيخ عجوز عاقر ؟ لذل  أجاهبم بذل  ا١بواب كقولو 
 .ٕٖيوسف/﴾ اّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوـُ الَماِرُروفَ 

بَِّٙ خَُْٓؤَظَوُ هًََََّْٗد هَدٌُُخ بَِّٗد ؤَُِِْْٔنَد بََُِ هٌٍَّْ ُٓفُِِْٓنيَ ، بَِّٙ آٍَ ٢ٌٍُُ بَِّٗد َُُٔنَفٌُّىُْْ ؤَـَْٔؼِنيَ ، كََٔد و٥َْسٌُُْْ ؤَُّّيَد خٌََُُُُِْْٕٔٔ ،  هَدٍَ﴿ ٗٙ - ٚ٘
هَدٌُُخ زََْ ـِحْنَدىَ زَِٔد ًَدٌُٗخ كِْوِ َّْٔعًََُُٕ ، ًَؤَظَْْنَدىَ زِدُْمَنِّ ًَبَِّٗد دٍَ بٌَُِّْْٗ هٌٌَّْ ُٓنًٌََُُْٕ ، بَِّٗيَد َُِْٖٔ خُْـَدزَُِِّٖ ، كَََِّٔد ـَدءَ آٍَ ٢ٌٍُُ خٌََُُُُِْْٕٔٔ ، هَ

 ﴾ََُٝديِهٌَُٕ
كا٣بطب ىو األمر ا٣بطّب الذم يكثر فيو ا٣بطاب ، ما شأنكم كما  )َرَما َخْطُبُمْم(قىاؿى إبراىيم 

أرسلنا  )قَاُلوا ِإاَّ ُأْرِسْلَنا ِإىَل قَػْوـٍ ُُمْرِِمَي( -ٛ٘أيها ا٤ببلئكة الكراـ ؟  أمركم الذم جئتم من أجلو
)ِإالَّ آَؿ ُلوٍط  -ٜ٘ .ربنا إٔب قـو فاجرين قـو لوط لئلنتقاـ منهم كمن شذكذىم ا١بنسي ا٣بطّب

 .نجيهم من ذل  العذاب أٝبعْبإاٌل أتباع نيب هللا لوط كأىلو ا٤بؤمنْب فسن ِإاَّ َلُمَنج وُىْم َأْْجَِعَي(
ْرَا ِإنػََّها َلِمْن اْلَغاِبرِيَن( -ٓٙ )ِإنػََّها َلِمْن اْلَغاِبرِيَن( مرأة لوط فقد قد ر هللا اإاٌل  )ِإالَّ اْمَرأََتُو َقدَّ

بقاءىا ُب العذاب مع ا٥بالكْب لكفرىا كنفاقها كلرضاىا بفعلهم كإعانتهم عليو كآتمرىا على 
فلما أتى رسل هللا لوطان )ع( كخاصتو على صورة  مَّا َجاَء آَؿ ُلوٍط اْلُمْرَسُلوَف()رَػلَ  -ٔٙ .زكجها

: تنكرىم نفسي ك٘بهلهم ، قاؿ  ُمْنَمُروفَ  )قَاَؿ ِإنَُّمْم قَػْوـٌ ُمْنَمُروَف( -ٕٙ .شباب حساف الوجوه
 ؟ إنكم قـو ال أعرفكم فماذا تريدكف٥بم 
َناَؾ مبَا َكا -ٖٙ قالوا لو بل ٫بن رسل هللا جئناؾ ٗبا كاف فيو قوم   نُوا ِريِو َٙمْتَػُروَف()قَاُلوا َبْ  ِجئػْ

 -ٗٙ .يشكُّوف فيو كٯبادلوف فيو بغّب حق ، كىو نزكؿ العذاب الذم كعدهتم بو )َٙمْتَػُروَف(
َناَؾ اِبْلَقِّ َوِإاَّ َلَصاِدُقوَف(  رائدة .نقوؿكأتيناؾ ِب٢بق اليقْب من عذاهبم كإاٌن لصادقوف فيما  )َوأَتَػيػْ

ٓت يكرر سبحانو قصص األنبياء كمعاانهتم لنتعظ كنعترب كيف كاف عاقبة ا٤بكذبْب ِب٢بق؟  -ٔ: 
ٍاًضٍْبى صىٍارى ًعبػٍرىةن لًٍلبىٍاًقٍْبى،  عتبار: )االغرر المم عن اإلماـ علي يػيٍوًرثي اٍلًعٍصمىةى( كىال ًذٍم الى يػىت ًعظي ًِبٍلمى
عدـ معرفة لوط ٥بؤالء الرسل فأنكرىم ، فهذا  -ٕ .ٗٗ/َُالبحار (ًبغىٍّبًهً  عىظى كي الس ًعٍيدي مىٍن )ع(: )

دليل من اآلية على عدـ معرفة األنبياء )ع( عآب الغيب كإ٭ٌبا علمهم من ذم علم عن طريق الوحي  
 .ِٕ-ِٔا١بن/﴾ ؿٍ َعاَلُ اْلَغْيِب َربل يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِو َأَحداً ، ِإالَّ َمْن اْرَتَضى ِمْن َرُسو ﴿كقولو 
ًَه١ََْْنَد بَُِْْوِ ٌَُِيَ ًَٕ ، كَإَُِْٔ زِإَىِِْيَ زِو٥ِْغٍ ِْٖٓ خََُِِّْْ ًَخظَّسِغْ ؤَيْزَدََىُْْ ًَٙ َِّْعَلِطْ ِٓنٌُْْْ ؤَلًٌَ ًَخ١ٌُْٓخ لَْْػُ ظُآَُُْ﴿ ٔٚ - ٘ٙ

خًَُِّْٔنَصِ َّْٕعَسًَُُِْٕٙ ، هَدٍَ بَِّٕ ىَاُٙءِ ٠َْْلِِ كَٚ ظَل١َْمٌُِٕ ، ًَخظَّوٌُخ خَُِّوَ ًَٙ ظُىًُِّْٕ ، خََُْٕٓ ؤََّٕ يَخزَُِ ىَاُٙءِ َٓو٥ٌُْعٌ ُْٓٝسِمِنيَ ، ًَـَدءَ ؤَىَُْ 

 ﴾هَدٍَ ىَاُٙءِ زَنَدظِِ بِْٕ ًُنْعُْْ كَدػِِِنيَهَدٌُُخ ؤًَََُْْ َٗنْيَيَ ػَْٖ خُْؼَدَُِٔنيَ ، 
ل  بعد أف ٲبضي جزء من الليل ال كٌلو كيبقى قطعة ًبًقٍطعو : بقطعة ، ٔبزء ، أم فأخرج كًسٍر أبى

كن من كرائهم كسر خلفهم   )َواتَِّبْع َأْداَبَرُىْم(منو، أم سر كقت الٌسحر كالقـو ُب نوـو عميق 
إٔب  )َوال يَػْلَتِفْت ِمْنُمْم َأَحٌد(لتطمئن عليهم كٙبملهم على الٌسّب ا٢بثيث ألهٌنم على مرأل من  
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سّبكا حيث أيمركم هللا عز كجل كفيو  )َواْمُضوا َحْيُث تُػْؤَمُروَف(ّبل ما ٰبلُّ هبم الوراء ٫بو ا٤بدينة ل
َنا ِإلَْيِو َذِلَك اأَلْمَر  -ٙٙ .داللة على أنٌو كانت أمامهم ىداية إ٥بية هتديهم كقائد يقودىم )َوَقَضيػْ

العظيم أف أكلئ  اجملرمْب كأكحينا إٔب لوط ذل  األمر  َأفَّ َداِبَر َىُؤالِء َمْقُطوٌع ُمْصِبِحَي(
)َوَجاَء َأْىُ   -ٚٙ .سيستأصلوف عن آخرىم فبل يبقى منهم أحد إذا دخل الصباح ٍب ىبلكهم

ًدينىًة )كىم قـو لوط ا٣ببثاء اركم أٌف  اْلَمِديَنِة َيْستَػْبِشُروَف( مرأة لوطو أخربهتم كىجىاءى أىٍىلي اٍلمى
رتكاب الفاحشة الشاذة ا٤بمقوتة هبم ، لولعهم االشاذكف( مسرعْب يستبشركف أبضيافو طمعان ُب 

يكشف عن )َيْستَػْبِشُروَف( ِبلفحشاء كحٌبهم للفساد كخاصة ِبلوافدين على ببلدىم كالتعبّب بػ 
مدل الشناعة كالبشاعة كالفضاعة الذم كصل إليو القـو ُب الٌدنس كالشذكذ كالفجور ُب الفاحشة 

بح عندىم ىذا الشذكذ القبيح ا٤بمقوت عادة مألوفة كمعركفة ! الغريبة العجيبة ا٤بريضة ا٣ببيثة ، كأص
، كا٤بنكر نقلب عندىم ا٤بعركؼ منكران اة ! فكأصبح الٌزكاج الشرعي ِبلنساء عادة ٩بقوتة كمرفوض

معركفان كيعتمدكنو جهرة كعبلنية ، بل كيتجمهركف لتحصيل الفاحشة كيستبشركف ٗبمارستها ، إهٌنا 
َأْخرُِجوا آَؿ ُلوٍط ِمْن ﴿ة عن صفات البشرية السوية ال نظّب ٥با! كقولو حالة خطّبة كمريرة كشاذٌ 

  .ٔٓالنمل/﴾ قَػْريَِتُمْم ِإنػَُّهْم ُأَاٌس يَػَتَطهَُّروفَ 
ىؤالء ضيوُب فبل تقصدكىم بسوء أفعالكم القبيحة  )قَاَؿ ِإفَّ َىُؤالِء َضْيِفي َربل تَػْفَضُحوِف( -ٛٙ

خافوا هللا أف ٰبٌل بكم عقابو )َواتػَُّقوا اّللََّ َوال َُّتُْزوِف(  -ٜٙمهم. فتلحقوا يب العار كتفضحو٘ب أما
َهَك َعْن اْلَعاَلِمَي( -ٓٚكال هتينو٘ب ِبلتعرض ٥بم ِب٤بكركه.  قاؿ قومو لو أكٓب ننه   )قَاُلوا َأَوَلَْ نَػنػْ

فيهم أك تدافع أف تضيف أحدان من الناس أك تؤكيو ُب قريتنا من أم مكافو ُب العآب ؟! أك تشفع 
ُتْم رَاِعِلَي( -ٔٚعنهم !  فلٌما يئس لوط منهم قاؿ لقومو : تزكجوا  )قَاَؿ َىُؤالِء بَػَناِت ِإْف ُكنػْ

النساء ىن أطهر لكم كأسكن لنفوسكم من أجل إلقاء ا٢بٌجة عليهم ، كال تفعلوا ما حرـٌ هللا 
ليم ، إف كنتم تريدكف قضاء الشهوة. عليكم من إتياف الرجاؿ ا٤بمقوت الشاذ عن الطٌبع البشرم السٌ 

كقد ٠ٌبى بنات أمتو بناتو ألف كٌل نيب يعترب أِبن ركحيان لقومو كقولو  )بَػَناِت( كقولو -ٔ: رائدة 
تشمل  )اْلَعاَلِمَي(كلمة  -ٕ .ٔاألحزاب/﴿النَّيب  َأْوىَل اِبْلُمْؤِمِنَي ِمْن أَنْػُفِسِهْم َوَأْزَواُجُو أُمََّهاتُػُهْم﴾ 

ٌناس ٝبيعان من كٌل جنس كمن كٌل أٌمة على األرض ُب ٝبيع أ٫باء العآب ، فيكونوا ٗبثابة تصدير ال
  ٥بذه الفاحشة الٌشاذة ُب العآب البشرم، فعليهم كزرىا ككزر ٩بن يعمل هبا إٔب يـو القيامة !

لِفَدََشً  ػََِْْيِْْ َٔدكَِِيَد ًَؤ٥َََُْْٓٗد كَفَؼَِْنَد ػَدَُِْيَد ، خَُّْْٝمَصُ ُُِْٓٙهِنيَ َّؼَْٔيٌَُٕ ، كَإَوٍََظْيُْْ َُؼَُُْٔىَ بَِّٗيُْْ َُلِِ ٌََُْٔظِيِْْ﴿ ٚٚ - ٕٚ

 ﴾ُُِِْٔآِْنِنيَ ٌَُِيَ َّٓصً بَِّٕ كِِ ، ، ًَبَِّٗيَد َُسَِٕسٍَِْ ُٓوٍِْْ ، بَِّٕ كِِ ٌَُِيَ َّٓدضٍ ُُِِْٔعٌََِِّٔٔنيَ ِْٖٓ ِٔفٍَِّْ
لفي ضبل٥بم كجهلهم كغفلتهم الٍب جعلتهم  )َسْمَرهِتِْم(قـو لوط لىًفي  كحيات  كبقائ  اي دمحم إفٌ 

يتحّبكف كيتخبطوف فبل  )يَػْعَمُهوَف(غارقوف ُب مستنقع ا٣ببائث كىىيٍم ٰبىٍسىبيوفى أىنػ هيٍم ٰبيًٍسنيوفى صيٍنعان 
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ة ، : عمى البصّب والعمو يبصركف طريق الرشد كال يعرفوف ما أحاط هبم من الببلء كالعذاب 
قسمان ٕبياة الرسوؿ )ص( تكرٲبان لو كتشريفان ، كٓب ييقسم  رائدة : )َلَعْمُرَؾ( .: عمى العْبوالعمى

فإف الس كىر ا٤بعنوم النفسي كالعمو كالضبللة كالطغياف أشد قوة  )َسْمَرهِتِْم(هللا ٕبياة أحدو غّبه 
ن ذىاب عقلو بسبب من األسباب : ما يعَبم اإلنساف موالسَّْمَرة كضرران كآاثران من سكر ا٣بمر 
ٍاهي عىٍن ا٢بٍىٍق ، ٖٔٓت هنج الببلغة حممالفاسدة الٍب تذىب ِبلعقوؿ ،  ـى عىمى ثػيرى نًزىٍاعيوي ًِب١بٍىٍهًل دىٍا : )مىٍن كى

ئىةي ، سىكىرى سيٍكري الض بلىلىةً اكىمىٍن زىاٍغى ) هي الس يػٍ هي ا٢بٍىسىنىةي كىحىسينىٍت ًعٍندى ( الذم ىو ٫برؼ( سىٍاءىٍت ًعٍندى
أخذهتم  )رََأَخَذتْػُهْم الصَّْيَحُة ُمْشرِِقَي( -ٖٚأشدُّ من سكر ا٣بمر ، كا٥بول يقود إٔب العمى ! 

صيحة العذاب ا٤بهلكة ا٤بدمرة كىو الصوت العاصف القاصف ا٤بزلزؿ ا٤برعب كقت شركؽ الشمس 
قلبنا األرض  يَػَها َساِرَلَها()َرَجَعْلَنا َعالِ  -ٗٚ .، كىذا مصّب من كذ ب ِب٢بق منقادان لشهواتو

عليهم فجعلنا أعإب مناز٥بم أسافلها كتطهرت األرض من قذارهتم كنفوسهم الشاٌذة كأعما٥بم ا٣ببيثة 
يٍ ( ي ٍ  )َوَأْمَطْرَا َعَلْيِهْم ِحَجارًَة ِمْن ِسجِّ : الٌطْب ا٤بتحٌجر ، كيقاؿ أهٌنا كلمة غّب عربية، أنزلنا ِسجِّ

غّبة ا٢بجم ثقيلة الوزف ، خارقة اثقبة ٥با قدرة على القتل ا٤بهْب ال ٚبطأ عليهم حجارة معٌلمة ص
فيما حٌل هبم من الدمار كالعذاب  )ِإفَّ ٓت َذِلَك آلََيٍت ِلْلُمتَػَومسَِِّي( -٘ٚرميتها كىدفها. 

َي(لدالالت كعبلمات  وف من أثر للمعتربين ا٤بتأملْب بعْب البصر كالبصّبة ، الذين ٱبلص )ِلْلُمتَػَومسِِّ
: )كىمىٍن جىًهلى ٓت غرر المم،  ِا٢بشر/﴿رَاْعَتِبُوا ََي ُأوِل األَْبَصاِر﴾ صغّب إٔب نتائج كحقائق كبّبة 

  .هي( كمن تفٌكر كإستبصر فقد إعترباعتبار قىل  
يد : ا٤بعتربكف ا٤بتفكركف الواعوف ا٤بتفرسوف الذين يثقبوف ُب نظرىم البع : )اْلُمتَػَومسِِّوَف( رائدة

فيعرفوف حقيقة الشيء بسمتو أم بعبلمتو قبل كقوعو كٰبسنوف التخمْب كا٢بدس كالتشخيص 
لؤلحداث كالتقدير ُب األمور العامة ، كىي صفة مهمة ٩بيزة ٭بوذجية أبلغ من القوؿ ا٤بسموع 

كنز ًر هللًا ٍب تبل اآلية( : )اتػ قيوا ًفرىٍاسىةى اٍلميٍؤًمًن فىًإن وي يػىٍنظيري بًنيو  عن النيب )ص( .كالكبلـ ا٤بقركء
٦بمع ( ٍب قرأ اآلية : )ًإف  ً ًعبىٍادىان يػىٍعرًفػيويفى الن ٍاسى ًِبلتػ وىسُّمً  وعنو )ص(، ُِٕ/ٓالدقائق
ص اثقب كبصّبة انفذة كقولو ،ُْْ/ٔالبياف ِبلسيماء كالعبلمات كىذا اليكوف إاٌل عن نظر متفحًٌ

، كأحد مصاديق ا٤بتو٠بْب أىل بيت  ْٔاألعراؼ/وَف ُكبلًّ ِبِسيَماُىْم﴾ ﴿َوَعَلى اأَلْعَراِؼ رَِجاٌؿ يَػْعرِرُ 
كإٌف ىذه القرل ا٤بهلكة الٍب جعل هللا عاليها سافلها كما  )َوِإنػََّها لَِبَسِبيٍ  ُمِقيٍم( -ٙٚ .النيب )ع(

مؤثرة  لطريق اثبت موجود كسٌنة فاعلة )َلِبَسِبيٍ  ُمِقيٍم(نتقامو اظهر فيها من آاثر غضب هللا ك 
مستمرٌة ِبلٌناس إٔب عهد دمحم )ص( ٓب يندرس ، يراىا اجملتازكف ُب أسفارىم أفبل يعتربكف ؟ كىي 
مدينة سدـك كاقعة بْب ا٢بجاز كالشاـ، فيكوف اإلحتفاظ ِبآلاثر ا٤باضية عرب كدركس ١بميع 

ِبلقرآف الكرٙب ا٤بصدقْب  لعربة للمؤمنْب )ِإفَّ ٓت َذِلَك آليًَة ِلْلُمْؤِمِنَي( -ٚٚ .األجياؿ البلحقة
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، كخص ا٤بؤمنْب ألهنم ا٤بنتفعوف هبا، ال ًذم الى ٯبىٍعىلي ًمٍن نػىٍفًسًو كىٍاًعظان الى تػىنػٍفىعيوي اٍلمىوىٍاًعظي كالى أبخباره
ا  حىٌب  يىكيوفى  مىٍن ٓبٍى يػيعىٍن عىلىى نػىٍفًسوً ): ٜٓٓت هنج الببلغة خطبة .يىكيويفي عىلىٍيًو ًمنى هللًا حىاًفظه  لىوي ًمنػٍهى

، ٓبٍى يىكيٍن لىوي ًمٍن غىٍّبًىىا زىاًجره كىالى كىاًعظه   ( كىاًعظه كىزىاًجره
 ﴾كَدْٗعَؤَْنَد ِٓنْيُْْ ًَبَِّٗئَُد َُسِةَِٓدٍّ ُٓسِنيًٍَبِْٕ ًَدَٕ ؤَْٜمَدذُ خٌََّْٕصِ َُظَدُِِٔنيَ ، ﴿ ٜٚ - ٛٚ

أم أصحاب الشجر الكثّب كالكثيف  كإنو ا٢باؿ كالشأف كاف قـو شعيب ، كىم أصحاب األيكة :
ا٤بلتف ا٤بتشاب  لداللة على الغُب ككفرة ا٤بياه كالٌرفاىية ككثرة الٌنعم ، كانوا لظا٤بْب بتكذيبهم شعيبان 
نبيهم كمن ظلمهم كانوا على الشرؾ كقطعهم الطريق كنقصهم ا٤بكياؿ كا٤بيزاف كغّب ذل  من 

 -ٜٚ .قتصادم لكٌنهم بٌدلوا نعمة هللا كفران اعي كاالجتمالفساد النفسي كاألخبلقي كالعقائدم كاال
ُهْم( أىلكناىم ِب٢بٌر الشديد لعٌدة أاٌيـ مٌتصلة كعذاب يـو الظٌلة ، بعث هللا عليهم  )رَانْػتَػَقْمَنا ِمنػْ

جتمعوا ُب ظٌلها فبعث هللا عليهم منها انران فأحرقتهم التجأكا إليها ك اسحابة ُب الٌسماء كالظلة ف
﴾ ﴿َوهللاُ ٝبيعان  : لبطريق  )لَِبِإَماـٍ ُمِبٍي( )َوِإنػَُّهَما لَِبِإَماـٍ ُمِبٍي(،  ْآؿ عمراف/ َعزِيٌز ُذو انِتَقاـٍ

صحيح ك٠ٌبي إمامان ألنٌو يكوف أمامو ، كإهنما أم موطن لوط كموطن شعيب ُب طريق كاضح يراٮبا 
ٍافى ًعبػٍرىةن لًٍلبىٍاًقٍْبى( الٌناس إٔب عهد النيب دمحم )ص( أفبل تعتربكف هبم )ال ًذٍم الى يػى  ٍاًضٍْبى كى ٍعتىربي ًِبٍلمى

 (هً ّبًٍ غى  بً ارً جى تى بً ظى عً كي الس ًعٍيدي مىٍن اإلماـ علي )ع(: )عن كأخسر الناس من كاف عربة للناس، 
: عن النيب )ص()إٌف للباقْب ِب٤باضْب معتربان، إٌف لآلخر ِبألكؿ مزدجران( ٓت غرر المم: ، ٗٗ/َُالبحار
ًة، كىمىر ةن )مى  بىان ، مىر ةن ًإٔبى مىٍديىٍن فىأىخىذىىيمي هللاي ًِبلص ٍيحى أيٍخرىل ًإٔبى أىٍصحىٍابى ٍا بػىعىثى هللاي نىًبي ان مىر تػىٍْبً ًإال  شيعىيػٍ

ٍاب يػىٍوـً الظُّلىًة( ًة فىأىخىذىىىمي هللاي ًبعىذى  .َُّ/ْالدر ا٤بنثور األىٍيكى
ًَآظَْْنَدىُْْ آَّدظِنَد كٌََدٌُٗخ ػَنْيَد ُٓؼ٠ُِِْنيَ ، ًًََدٌُٗخ َّنْمِعٌَُٕ ِْٖٓ خُْفِسَدٍِ مَدذُ خُْمِفُِْ خَُُُِِْْٔٔنيَ ، ًََُوًَْ ًٍََّذَ ؤَْٜ﴿ ٗٛ - ٓٛ

 ﴾زٌُُْظدً آِٓنِنيَ ، كَإَوٍََظْيُْْ خَُّْْٝمَصُ ُْٓٝسِمنِيَ ، كََٔد ؤَؿْنََ ػَنْيُْْ َٓد ًَدٌُٗخ ٌَِّْٕسٌَُٕ
سم ببلدىم الٍب كانوا يسكنوهنا ُب كادم القرل على طريق ام صاّب كا٢بجر كىم قـو ٜبود كنبيه

: كذبت ٜبود نبيهم صا٢بان ، كمن كٌذب رسوالن كاحدان فقد كذ ب  املعىن .القوافل بْب ا٤بدينة كالٌشاـ
 ()اْلُمْرَسِليَ ٝبيع ا٤برسلْب ألف الكل ٥بم دعوة كاحدة كينطقوف بلساف هللا كىدفهم كاحد لذا قاؿ 

َها  -ٔٛ .ِب١بمع، فصٌح إطبلؽ ا١بمع على ا٤بفرد كىو صاّب )ع( َناُىْم آََيتَِنا َرَمانُوا َعنػْ )َوآتَػيػْ
كأريناىم معجزاتنا الدالة على قدرتنا مثل الناقة الٍب خرجت من ا١ببل أبعجوبة حسب  ُمْعِرِضَي(

( ككثرة بعّبفلم يشبهها انقة )طلبهم فكانوا ال يعتربكف هبا كال يتعظوف فإهنا عظيمة ا٣بلقة كالشكل 
ا ال تتفق مع أىوائهم  لبنها حٌب كاف يكفيهم ٝبيعان ، أفلم يتفكركا فيها كٓب يستدلوا هبا ألهن 

﴿َوَأمَّا َِثُوُد رَػَهَديْػَناُىْم رَاْسَتَحب وا اْلَعَمى َعَلى اْْلَُدى﴾ كتقاليدىم الفاسدة فأعرضوا عنها كقولو 
ٓت هنج الببلغة حمم ى عىمىى اٍلقىٍلًب ، كىكذا الذم يغلب طيشو على عقلو ، ، كأىشىدُّ اٍلعىمى ُٕفصلت/

ٍم ًمٍن عىٍقلو أىًسٍّب ٙبىٍتى ىىوىلن أىًمٍّب( ، ٕٔٔ/    )وََكانُوا يَػْنِحُتوَف ِمْن اجْلَِباِؿ بُػُيواًت آِمِنَي( -ٕٛ)كى
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سكنوهنا ككانوا آمنْب كاف قـو صاّب من القوة كالقدرة ٕبيث ينحتوف من ا١بباؿ بيواتن من حجر ي
مطمئنْب من الغزك كمن خراهبا ِبلسيوؿ كالعواصف كالزالزؿ ، دليبلن على تقٌدمهم كقٌوهتم كحضارهتم 
ُب ذل  العصر ، فأمنوا العقاب فأساءكا األدب ك٘باكزكا ا٢بدكد كعطٌلوا العقوؿ ، كأمنوا مكر هللا 

 )رََأَخَذتْػُهْم الصَّْيَحُة ُمْصِبِحَي( -ٖٛ .ٗٗاألعراؼ/اِسُروَف﴾ ﴿َربل أيََْمُن َمْمَر اّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوـُ اْلَْ 
ُهْم َما َكانُوا  -ٗٛ .أخذهتم صيحة ا٥ببلؾ ُب كقت الصباح ا٤بشرؽ الوديع )َرَما َأْغىَن َعنػْ

ما دفع عنهم عذاب هللا ما كانوا يشيدكنو من القصور كا٢بصوف، كما نفعتهم ما عندىم  َيْمِسُبوَف(
﴾ نتقاـ منهم كالقدرة كاألمواؿ كاألكالد حْب أراد هللا االمن القوة  ، ٓٗا٤بائدة/﴿َوهللُا َعزِيٌز ُذو انِتَقاـٍ

رٍ  ٍاءى اٍلقىدىري عىًميى اٍلبىصىري ، كىقىٍد أيٍعًذرى مىٍن أىٍنذى  .كىًإذىاٍ جى
 ﴾ًَبَِّٕ خَُّٕدػَصَ ٓظَِْصٌ كَدْٜلَكْ خَُّٝلْكَ خُْفَََِْٔ ، بَِّٕ ََزَّيَ ىٌَُ خُْىََّٚمُ خُْؼَُِِْْ ًََٓد وََِوْنَد خٌَََُّٕٔخضِ ًَخَََْٕٞ ًََٓد زَْْنَئَُد بَِّٙ زِدُْمَنِّ﴿ ٙٛ – ٘ٛ

الذم تقـو بو السماكات كاألرض لو داللة عميقة ا٤بعُب دقيقة ا٤ببُب ككاسعة الداللة  )إّف الَق(
ود ، كعميق ُب تكوينو كُب تدبّبه كعجيبة الببلغة ، إنٌو يوحي أبف ا٢بق عميق ُب تصميم ىذا الوج

كتقديره كأتثّبه ، كعميق ُب مصّب ىذا الوجود كما فيو كمن فيو ، فبلبٌد أف يكوف ا٢بق أصيبلن فيو 
، كالبٌد أف ينتهي كلُّ شيءو فيو إٔب ا٢بق الذم بدأ منو كقاـ عليو ، كما عداه ِبطل كزيف طارئ 

خلقنا ا٣ببلئق صغّبىا ككبّبىا ٠باءىا كأرضها كىمىا كما  )أي( .يذىب كيزكؿ ألنٌو ليس أصيبلن فيو
ا ًإال   نػىهيمى ( بػىيػٍ أم ٢بكمة كمصلحة كىدؼ عظيم ، خلقان ِب٢بق كمن ا٢بق إٔب ا٢بق كمع ا٢بق )اِبْلَقِّ

كال ٱبرج من ا٢بق إاٌل كيعود إٔب ا٢بق ، كيتجٌلى ذل  ُب لطائف صنعو كعجائب خلقو كدقٌة 
تنظيمو ، لذل  الذم ٱبرج من نظاـ ا٢بق كيعرقل مسّبة ا٢بق كيكوف  تدبّبه كٝباؿ تقديره كجبلؿ

شرٌان على ا٢بق يستحق ا٣ببلص منو كىبلكو ِب٢بق حٌب ال يسٌنوف سٌنة سيئة ٙباكؿ القضاء على 
 ِّيونس/ ُتْصَرُروَف﴾ ﴿َرَماَذا بَػْعَد اْلَقِّ ِإالَّ الضَّبلُؿ رََأاَّ ا٢بق ، ك مىٍن ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي 

َنا ال تُػْرَجُعوفَ ﴿، كقولو  َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنَُّمْم ِإلَيػْ ُتْم َأٔمَّ   .ُُٓا٤بؤمنوف/﴾ َأَرَحِسبػْ
: كل ما خلقنا مبِب على ا٢بكمة كا٤بصلحة كحٌب تربح عليو رضاه سبحانو كا١بٌنة  املعىن العاـ

رَبػََّنا َما َخَلْقَت َىَذا اَبِطبًل ُسْبَحاَنَك ﴿، كٓب ٬بلق شيئان عبثان ،  ِٕلتوبة/ا﴾ َوِرْضَواٌف ِمْن اّللَِّ َأْكبَػرُ ﴿
ستقرار الشركر ُب األرض استمرار الفساد ك ا، ٕبيث ال يبلئم  ُُٗآؿ عمراف/﴾ َرِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

السَّاَعَة  )َوِإفَّ قتضت ا٢بكمة إىبلؾ أمثاؿ ىؤالء دفعان لفسادىم كعربة ٤بن بقي كأيٌب الذل  
( فيجازل اسن إبحسانو كا٤بسيء إبساءتو ،  آلتَِيٌة( كإٌف القيامة آلتية ال ٧بالة )كىكيلُّ آتو قىرًٍيبه

َبْ  نَػْقِذُؼ اِبْلَقِّ َعَلى اْلَباِطِ  ﴿كإذا كاف العمر ُب إدِبر كا٤بوت ُب إقباؿ فسرعاف ا٤بلتقى، كقولو 
فإذا كاف ا٣بلق ِب٢بق كىناؾ يـو ٰباسبوف كٯبازكف ال ريب  ، ُٖنبياء/األ﴾ رَػَيْدَمُغُو رَِإَذا ُىَو زَاِىقٌ 

( رَاْصَفْح الصَّْفَح اجْلَِمي َ ستهزاء. )فيو ، فبل تشغل نفس  ٗبا ترل منهم من التكذيب كاال
حتمل أذاىم ُب ىذا الظرؼ ا٤بناسب ، كلكن ُب ظرؼ ا: اإلعراض ا٤بؤد ب ا٢بليم العليم ك الصَّْفَح 
، أم فأعرض اي دمحم عن ىؤالء السفهاء كعاملهم معاملة ا٢بليم  ّٕالتوبة/﴾ ُلْظ َعَلْيِهمْ َواغْ ﴿آخر 
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الوقور ىو العفو ببل عتاب كال مناقشة كال جداؿ أم خالقهم ٖبلق حسن كال تشغل نفس  هبم 
بلَُّؽ )ِإفَّ رَبََّك ُىَو اْلَْ  -ٙٛ .كترٌفع عن مستوايهتم ا٥بابطة أبسلوب ٝبيل كأبداء جليل متواضع

إٌف رب  ىو الذم خلقهم كعليم ما ىو األصلح ٥بم كىو عليم ٕبال  كحا٥بم ، كقد علم  اْلَعِليُم(
أف الصفح أصلح اآلف كىو ُب مٌكة إٔب أف تقتضي ا٤بصلحة ُب حرهبم ، كىذا يدؿ أف األمور 

ِخُروَف َعْنُو َساَعًة َوال ُقْ  َلُمْم ِميَعاُد يَػْوـٍ ال َتْسَتأْ ﴿مرىونة أبكقاهتا كمرتبطة بظركفها كقولو 
مبالغة ا٣بلق إشارة إٔب أنٌو يبدع كيتقن كيتفٌنن فيما خلق )اْْلَبلَُّؽ( : رائدة  .َّسبأ/﴾ َتْستَػْقِدُموفَ 

( عن اإلماـ الرضا )ع(،   .ِٕ/ّنور الثقلْب : ))الص ٍفحى ا١بٍىًميلي( اٍلعىٍفوي ًمٍن غىٍّبً ًعتىٍابو
 ﴾سْؼدً ِْٖٓ خَُْٔؽَدِِٗ ًَخُْوُُْإَٓ خُْؼَظًَََُِْْوًَْ آظَْْنَدىَ َٔ﴿ - ٚٛ

: كلقد املعىن  .اآلية موجزة ُب الٌلفظ ك٥با أحسن نظم كأ٠بى معُب كأدؽ مبُب كأكسع داللة
ُـّ اٍلًكتىٍاًب ، كجاءت الٌسبع ا٤بثا٘ب عدؿي القرآف ، كقٌدـ  أكرمناؾ بسبع آايتو ىي سورة ا٢بمد ، أ

ظيم إللفات الٌنظر إٔب عظمة الٌسبع ا٤بثا٘ب ، فإهٌنا سورة قصّبة ُب الٌسبع ا٤بثا٘ب على القرآف الع
: من التثنية كىو  اْلَمثَاين  .ظاىرىا كلكٌنها عظيمة الٌداللة كعالية ا٤بضامْب ُب أعماقها كمضموهنا

التكرير كاإلعادة ، عند أكثر ا٤بفسرين ىي سورة الفاٙبة ، كىي سبع آايت كيثُب هبا ُب الصبلة ، 
( ُب سبع ُب حتتوي على أىم مطالب هللا وأىم مطالب اإلنسافبْب الربوبية كالعبودية ) ك٘بمع

ختبلؼ كال تناقض اآايهتا ، كمثاف ُب صفاهتا الٍب تثِب بعضها بعضان كتوضحها كتؤٌكدىا من غّب 
ح البعض اآلخر كتلوم كتنعطف على بعضها ، لذل  أفضل  ُب ا٤بعا٘ب ، ألف بعض اآلايت توضًٌ

: اإلماـ علي )ع( عنستنطاؽ القرآف ، اقرآف ىو من القرآف نفسو كىذا ٕباجة إٔب القدرة على فهم لل
ًطقه ًلمىٍن  ،ٍستػىٍنًطقيويهي اً )ذىًل ى اٍلقيٍرآفي فى  ٍاًمله ًلمىٍن ٞبىىلىوي كىانٍى  ٍستػىٍنطىقىوي(! اى فىًإن وي حى

ر بعضو بعضاً لذل   ا٤بستند على أساس القرآف فصار أىم فهم للدين اإلسبلمي ىو  القرآف يفسِّ
من عطف الكل العظيم على ا١بزء ،  )َسْبعًا ِمْن اْلَمثَاين(عطف على  )َواْلُقْرآَف اْلَعِظيَم(الكرٙب 

إلفااتن إٔب أف ا١بزء ىو عظيم أيضان ، كُب كصف القرآف ِبلعظيم إشعار أبف تقدٙب أـ الكتاب سورة 
عظمتها كرفع لقدرىا فهي جامعة ألىداؼ القرآف ا٢بمد )الفاٙبة( على القرآف العظيم ، لبياف 

الرئيسة كىي خبلصة القرآف ، كىي قرآف كامل بشكل مضغوط ، فإذا كاف القرآف خبلصة كل 
الرساالت فإف الفاٙبة خبلصة القرآف ، كإذا كاف القرآف عظيمان ألنو جامع للكماالت فإف الفاٙبة 

لفاٙبة أىم سور القرآف أىٌم ا٤بواضيع كالوعد يضان فهي جامعة للكماالت ، لذل  صارت اأعظيمة 
، ِّالزمر/﴿اّللَُّ نَػزََّؿ َأْحَسَن اْلَِديِث ِكَتااًب ُمَتَشاِِبًا َمثَاينَ﴾ كقولو  -ٔ:  رائدةكأفضلها كأعظمها 

ألنٌو ثٌُب فيو فيكوف معُب ا٤بثا٘ب )القرآف كلو( إلطبلؽ معُب ا٤بثا٘ب للكتاب أحسن ا٢بديث، كا٤بثا٘ب 
ٌرر ُب القرآف أىم ا٤بواضيع كالوعد كالوعيد كاألمر كالٌنهي كالٌثواب كالعقاب كالقصص ، أم ك

كالتكرار يذٌكر الشطٌار ، ألٌف الٌتكرار من أكصاؼ القرآف الكرٙب ، حيث ٝبع بْب كوف الكتاب كلو 
اـ علي عن اإلممتشاهبان يشبو بعض آايتو بعضان كبْب كوف آايتو مثا٘ب ، فهو يصٌدؽ بعضو بعضان، 
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( ك ،: )يػىٍنًطقي بػىٍعضيوي بًبػىٍعضو  )ع( ألنٌو نزؿ مرٌتْب على الٌنيب )ص(  )َمثَاينَ(كىيىٍشهىدي بػىٍعضيوي عىلىى بػىٍعضو
دقيق ا٤ببُب عميق ا٤بعُب كاسع  )َواْلُقْرآَف اْلَعِظيَم(كألنٌو يتكٌرر قراءة آايتو ليحفظو من التحريف 

ائًبيوي  كىالى تيٍكشىفي الظُّليمىاتي ًإال  ًبًو( كال تتخلص البشرية  ،كىالى تػىٍفُبى غىرىائًبيوي  ،الداللة )الى تػىنػٍقىًضي عىجى
من معاانهتا إالٌ بو ، لذل  كصل ىذا القرآف العظيم ٖبلق السموات كاألرض معان كما بينهما ِب٢بق، 

لوب فهذا القرآف من عناصر ذل  ا٢بق كىو يكشف سنن هللا ُب اآلفاؽ كُب األنفس كيوجو الق
إليها ِب٢بق ، فإف من أكٌب ىذه اٍلمىثىا٘ب كىاٍلقيٍرآفى اٍلعىًظيمى ال ٲبتد بصره كال تتحرؾ نفسو لشيء زائل 

( ألنو يتضمن دستور للبشرية أٝبعْب، بكل ما اْلَعِظيمَ كصفو بػ ) .كمتاع قليل ُب ىذه األرض
لفظ كأحسن نظم كأًب معُب،  ٰبتاجوف إليو من أمور الدين كالدنيا كاآلخرة بببلغة عالية، كأكجز

كيقاؿ : مىثىا٘ب : ٝبع مثناة كىي من الثناء ،  )اْلَمثَاين( -ٕ كىذا بذاتو إعجاز كأبدائو إعجاز. 
ح بعضها بعضان ،  أم أف آايت القرآف تيثِب فيها على هللا تعأب كىو دعاء خالص  كتؤٌكد كتوضًٌ

 .كتكٌرر فتقرأ مرٌتْب ُب كٌل صبلة أك اٍلمىثىا٘ب من التثنية أم أٌف آايتو تثٌُب 
: )اٌل صىبلىةى إال  ًبفىٍاًٙبىًة اٍلًكتىٍاًب( ، كأيضان حقيقة القرآف ٥با ٘بلٌو جديد ُب كٌل عصر عن النيب )ص(

  .نسجامو مع كٌل زماف كمكاف كمع كٌل جيلفهو يواكب كٌل عصر ، لذل  يوصف ِب٤بثا٘ب ال
كٌرران   َصرَّرْػَنا،  ُْاإلسراء/﴾ اْلُقْرآِف لَِيذَّكَُّروا َوَما َيزِيُدُىْم ِإالَّ نُػُفوراً  َوَلَقْد َصرَّرْػَنا ٓت َىَذا﴿كقولو 

ليتذٌكركا  )لَِيذَّكَُّروا(كبٌينا ككٌضحنا مطالب القرآف بوجوه كثّبة ، كأساليب متنوعة ككسائل متعددة 
ِمْن ُك ِّ َمَثٍ  وََكاَف اإِلنَساُف َأْكثَػَر َشْيٍء  َوَلَقْد َصرَّرْػَنا ٓت َىَذا اْلُقْرآِف ِللنَّاسِ ﴿كيعتربكا كقولو 

 .ْٓالكهف/﴾ َجَدالً 
 ﴾نِنيَٙ ظًَََُّّٕٔ ػَْْنَْْيَ بََُِ َٓد َٓعَّؼْنَد زِوِ ؤًََِْخـدً ِٓنْيُْْ ًَٙ ظَمَّْْٕ ػََِْْيِْْ ًَخوْلِْٟ ـَنَدلَيَ ُُِِْٔآِْ﴿ - ٛٛ

النساء من الوثنيْب كاجملوس كاليهود كالنصارل كقولو : األصناؼ كاألشكاؿ ، من الرجاؿ ك  اأَلْزَواج
ُسْبَحاَف الَِّذي َخَلَق اأَلْزَواَج ُكلََّها ِمَّا ﴿أم أصناؼ كقولو  ٖٓص/﴿َوآَخُر ِمْن َشْمِلِو َأْزَواٌج﴾ 

ىتماـ إٔب ما متعنا بو ا: ال تنظرٌف نظر طموح كرغبة كتعظيم ك  املعىن .ّٔيس/﴾ تُػْنِبُت اأَلْرضُ 
أصنافان قليلة من الكٌفار كا٤بشركْب كاليهود كالٌنصارل من زينة ا٢بياة الٌدنيا كهبجتها  اجاً()َأْزوَ 

ٌر ألَنْػُفِسِهْم ﴿ كببلءن كقولو امتحاانن القصّبة رجاالن كنساءن  َا ُٔمِْلي َْلُْم َخيػْ َوال َٗمَْسََبَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأٔمَّ
َا ُٔمِْلي َْلُْم لِيَػْزَداُدوا إِ  ، فإستغن ٗبا أعطيت كال تلتفت إٔب  ُٖٕآؿ عمراف/﴾ ِْثًا َوَْلُْم َعَذاٌب ُمِهيٌ ِإٔمَّ

نَيا لِنَػْفِتنَػُهْم ِريِو ﴿متاع الدنيا كقولو  ُهْم َزْىَرَة اْلََياِة الد  نَػْيَك ِإىَل َما َمتػَّْعَنا ِبِو َأْزَواجاً ِمنػْ َوال ََتُدَّفَّ َعيػْ
ٌر َوأَبْػَقى ، كا٣بطاب كإف كاف موٌجهان إٔب الٌنيب )ص( كلكٌنو تعليمه ألٌمتو  ُُّطو/﴾ َوِرْزُؽ رَبَِّك َخيػْ
ٍارىة(إٌف هللا بعث نبٌيو إبً )عن اإلماـ الصادؽ )ع(:  كما تقٌدـ ،ُّٖ/ِٗالبحار اٌيًٍؾ أىٍعًِبٍ كىًإ٠ٍبىًعٍي ايىٍ جى

األَنَصاِر الَِّذيَن اتػَّبَػُعوُه ٓت َساَعِة َلَقْد اَتَب اّللَُّ َعَلى النَّيبِّ َواْلُمَهاِجرِيَن وَ ﴿مثلو كثّبان كقولو 
رَِإْف ُكْنَت ٓت َشكٍّ ِمَّا أَنْػَزْلَنا ِإلَْيَك رَاْسَأْؿ الَِّذيَن يَػْقَرُءوَف اْلِمَتاَب ﴿، كقولو  ُُٕالتوبة/﴾ اْلُعْسَرةِ 
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ُ َعْنَك ﴿، كقولو  ْٗيونس/﴾ ينَ ِمْن قَػْبِلَك َلَقْد َجاَءَؾ اْلَق  ِمْن رَبَِّك َربل َتُموَننَّ ِمْن املُْمَتَِ  َعَفا اّللَّ
ستغن عنهم ، ا، كغّبىا ،  ّْالتوبة/﴾ َلَ َأِذنَت َْلُْم َحَّتَّ يَػتَػبَػيََّ َلَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوتَػْعَلَم اْلَماِذِبيَ 

رآف فإف الذم أعطيناؾ من الٌنبٌوة كا١باه كالقرآف العظيم أعظم منها كأشرؼ كأكـر ، ككفى إبنزاؿ الق
علي  نعمة كبّبة ، ككل أصناؼ الزينة كالٌنعمة الظاىرة كالباطنة كأسباب الَبؼ كالرفاه الٍب يتمتع 
هبا ا١باحدكف كغّبىم ، كإ٭با ىو متاع قليل مؤقت ظاىرم ، كلكن نفوسهم معٌذبة قلقة مضطربة 

ةي  ٍا اٍلفىاًٍئدى كىأىٍخسىرى أىىىم   ،أىٍف أىٍربىحى كيل  شىٍيءو  تعا٘ب الكآبة كاألمراض الٌنفسية كا٣بيلقية من الداخل !! فىمى
﴿ال ،  ُٕا١بن/﴿َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْمُو َعَذااًب َصَعدًا﴾ كىًىيى نػىٍفًسٍي ؟! كقولو  ،شىٍيءو 

َض َعْن ِذْكِري رَِإفَّ َلُو ﴿َوَمْن َأْعرَ ، ِِاإلسراء/ََتَْعْ  َمَع اّللَِّ ِإَْلًا آَخَر رَػتَػْقُعَد َمْذُمومًا َُمُْذواًل﴾ 
: )مىٍن أيكٌبى اٍلقيٍرآفى فىظىن  أىف  عن النيب )ص(،  ُِْطو/َمِعيَشًة َضنمًا َوَْمُْشُرُه يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َأْعَمى﴾ 

)َوال  َْٔ/ِالكاُب مى هللاي(أىحىدان ًمنى الن اًس أيكٌبى أىٍفضىلى ٩ب ا أيكٌبى فػىقىٍد عىظ مى مىا حىق رى هللاي كى حىق رى مىا عىظ  
ٓت غرر المم: ال ٙبىٍزىٍف لعدـ إٲباهنم كعدـ شكرىم للٌنعم كما يصّبكف إليو من العذاب  حَتَْزْف َعَلْيِهْم(

ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي(   )اٍلمى
اَحَك )َواْخِفْض َجنَ كىو ا٤بسؤكؿ عن بناء مستقبلو الدنيوم كاألخركم ، كإٌن  ُب مقاـو كرٙب أمْب 

خفض ا١بناح كناية عن اللْب كا٤بركنة كاللطف كالعطف كالٌرعاية كحسن ا٣بلق كا٤بودة  ِلْلُمْؤِمِنَي(
ستيعاب ، فتواضع ٥بم كٙبٌنن عليهم كالطائر يبسط جناحيو كالرٞبة كحسن ا٤بعاملة كالقدرة على اال

أتديبهم أبدب هللا كقولو ٍب ٱبفضها على فراخو ليحميهم أم كأقصر ٮٌب  على معاشرهتم كتربيتهم ك
، كيصٌور القرآف ىذه ا٢بالة ٗبشهد ٧بسوس ْٓا٤بائدة/﴾ َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنَي َأِعزٍَّة َعَلى اْلَماِررِينَ ﴿

َلَقْد َجاءَُكْم ﴿كقولو  -ٔرائدة:  .مألوؼ فيو فنية ُب التعبّب كببلغة ُب التقدير كحركة ُب التدبّب
عن ،  ُِٖالتوبة/﴾ َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنت ْم َحرِيٌص َعَلْيُمْم اِبْلُمْؤِمِنَي رَُءوٌؼ رَِحيمٌ  َرُسوٌؿ ِمْن أَنُفِسُممْ 

ثػيرى ٮبىُّوي كىٓبٍى يىٍشًف غىٍيظىوي النيب )ص( ٍم غىيػٍرىهي كى عن اإلماـ ، ِّٕ/ّالصاُب (: )مىٍن رىمىى بًبىصىرًًه مىٍا ُبٍ يىدى
زًيٍػنىان أىٍصبىحى عىلىى هللًا سىٍاًخطىان( كىمىٍن أىٍصبىحى عىلىى ا)علي )ع(:  نٍػيىٍا حى :  وعنو )ص(، ّْصٕٕالبحارلدُّ

اًسنيكيٍم أىٍخبلقنا ،كىأىقٍػرىبىكيٍم ٦بىًٍلسنا ،)ًإف  أىحىب كيٍم ًإٕبى  ًإٔبى يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً  ال ًذينى  ،اٍلميوىط ئيوفى أىٍكنىافنا ،أىحى
ٍلىفيوفى كىيػيٍؤلىفيوفى(  ٍلىفي كىال يػيٍؤلىفي !  ُْٗ/ٕٕالبحارأيى رى ًفٍيمىٍن الى أيى يػٍ ٍلىفي كىيػيٍؤلىفي كىالى خى يػٍريكيٍم مىٍن أيى كىخى

نَػْيَك( -ٕ العْب ال ٛبتد ، إ٭ٌبا ٲبتدُّ البصر كالٌنظر أم يتوٌجو ، كلكٌن الٌتعبّب ٦بازم  )ال ََتُدَّفَّ َعيػْ
كىي صورة طريفة حْب يتصٌورىا ا٤بتصٌور تصويرم ٦بٌسم يرسم صورة العْب ذاهتا ٩بدكدة إٔب ا٤بتاع ! 
،  ّٖا٤بٌدثر/﴾ ُك   نَػْفٍس مبَا َكَسَبْت َرِىيَنةٌ ﴿، ليعرؼ ما يريده هللا منو كما تريده الٌنفس كقولو 

فعلينا أف نعيش القدرة على الفرز بْب ا٢بق الكبّب ُب خلق السموات كاألرض كما بينهما ، كالعطاء 
ذم مع الٌرسوؿ )ص( ، كا٤بتاع الصغّب القليل ُب الٌدنيا الذم يتألق الكرٙب ُب القرآف العظيم ال

ُهْم(ِبلربيق كىو ضئيل   .)ِإىَل َما َمتػَّْعَنا ِبِو َأْزَواجاً ِمنػْ
 ﴾ػ١ِِنيَخٍََُِّّٖ ـَؼٌَُِخ خُْوُُْإَٓ ،  ًَهَُْ بِِِّٗ ؤََٗد خُنٍَُُِّّ خُُْٔسِنيُ ، ًََٔد ؤََُّْْٗنَد ػَََِ خُُْٔوْعَِِٕٔنيَ﴿ ٜٔ - ٜٛ
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إ٘ب أان الداعي دعوة ا٢بق الواضح أبدلتها العقلية كبراىينها ا٤بنطقية القائمة على الدالئل كالرباىْب 
العلمية ، كإٌ٘ب نذير للناس من عذاب أليم أف ٰبٌل هبم على من طغى كبغى كتشٌرد كٛبٌرد ، كخٌصص 

وف كالىوف كغافلوف عٌما يراد األنذار دكف التبشّب ألنٌو أليق كمتناسب مع قـو يكذبوف كيستهزئ
: أىل الكتاب اليهود  اْلُمْقَتِسِميَ الكاؼ للتشبيو ،  )َكَما َأنْػَزْلَنا َعَلى اْلُمْقَتِسِمَي( -ٜٓمنهم. 

: أنزلنا علي   املعىن .نقسموا إٔب قسمْباكالنصارل، الذين آمنوا ببعض كتاهبم ككفركا ببعضو ف
ِبن على اليهود التوراة ككتاِبن على النصارل اإل٪بيل، كىم الذين كتاِبن القرآف العظيم كما أنزلنا كتا

كه إٔب أجزاء ، فأخذكا بعضو كأعرضوا عن بعض كقولو ؤ قتسموا القرآف )كبلـ هللا( إٔب أقساـ كجزٌ ا
ِإالَّ ِخْزٌي ٓت َأرَػتُػْؤِمُنوَف بِبَػْعِض اْلِمَتاِب َوَتْمُفُروَف بِبَػْعٍض َرَما َجَزاُء َمْن يَػْفَعُ  َذِلَك ِمْنُمْم ﴿

نْػَيا َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة يُػَرد وَف ِإىَل َأَشدِّ اْلَعَذابِ    .ٖٓالبقرة/﴾ اْلََياِة الد 
فٌرقوا القرآف أعضاء حق كِبطل كأجزاء مقبولة كغّب مقبولة  )الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَف ِعِضَي( -ٜٔ

اٍلقيٍرآفى الواحد ا٤بوحد ا٤بٌتحد الذم ال يتجزأ، إٔب  : ال ًذينى جىعىليوا املعىن .كىو صفة للمقتسمْب
أعضاء متفرقة فآمنوا ببعضو الذم يوافق ىواىم ككفركا ببعضو ما خالف مصا٢بهم كرغباهتم ، 
كىؤالء )ال ًذينى جىعىليوا اٍلقيٍرآفى ًعًضْبى( ىم نفسهم ا٤بقتسمْب ىؤالء الذين خالفوا أىداؼ الكتب 

ة التوحيد كتوحيد الكلمة ، كىذه تسلية للرسوؿ )ص( عن تكذيب قومو السماكية الٍب تعتمد كلم
ِبلقرآف بقو٥بم سحر كشعر كأساطّب األكلْب، فإف الكفرة فعلوا ِبلكتب السماكية كما فعل كٌفار 
مكة كىذا فوؽ أنو كفر ىو سفو كٞبق كجهل ِبلقرآف، ألنو منهج كاحد موٌحد مٌتحد ال يقبل 

عم بعضو بعضاى فإٌما أف ييقبل كلُّو أك يرٌد كلُّو ، أىٌما أف يقبل بعضو كيرٌد ألنٌو يدكالتعدد التجزئة 
بعضو فذل  ىو الٌنفاؽ العقلي كالفعلي الذم ٱبوف بو ا٤برء نفسو كٱبادع منطقو كيعيش التذبذب 

 ُمَذْبَذِبَي بَػْيَ ﴿٫بطاط ، كالقرآف يذُـّ ىؤالء بقولو زدكاج الٌشخصية كىي مصدر االاكالٌتقٌلب ك 
 .ُّْالنساء/﴾ َذِلَك ال ِإىَل َىُؤالِء َوال ِإىَل َىُؤالءِ 

 ﴾كٌََََزِّيَ َُنَْٕإََُنَّيُْْ ؤَـَْٔؼِنيَ ، ػََّٔد ًَدٌُٗخ َّؼٌََُِْٕٔ﴿ ٖٜ - ٕٜ
أقسم هللا بنفسو كأضاؼ نفسو إٔب نبيو تشريفان لو كتنبيهان للخلق على عظيم منزلتو عنده ، 

عتديتم ؟ ما ىي النسألن ا٣ببلئق أٝبعْب ٤باذا عصيتم ؟ ٤باذا جهلتم ؟ ٤باذا  ()لََنْسأَلَنػَُّهْم َأْْجَِعيَ 
يسأ٥بم عن كلًٌ  )َعمَّا َكانُوا يَػْعَمُلوَف( -ٖٜحجتكم ُب ذل  ؟ فيفضحهم عند تعٌذر ا١بواب! 

شيء ُب أقوا٥بم كأفعا٥بم ُب سٌرًىم كعبلنيتهم ، كمسؤكؿ اإلنساف عن ٠بعو كبصره كقلبو حيث 
ِإفَّ ﴿أف ال يقبل أك يرفض شيئان منهم إاٌل بعد التأٌمل كالتأٌكد كالٌركية كالٌصحة كقولو  ٯبب عليو

﴿َوُوِضَع اْلِمَتاُب ، كقولو  ّٔاإلسراء/﴾ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُك   ُأْولَِئَك َكاَف َعْنُو َمْسُئوالً 
ُقوُلوَف ََي َويْػَلتَػَنا َماِؿ َىَذا اْلِمَتاِب ال يُػَغاِدُر َصِغُيًَة َوال َكِبُيًَة رَػتَػَرى اْلُمْجرِِمَي ُمْشِفِقَي ِمَّا ِريِو َويػَ 
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، ككلُّ شيءو ٧بفوظ  ْٗالكهف/ِإالَّ َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َوال َيْظِلُم رَب َك َأَحدًا﴾ 
 .كالصوت كالنيةِبلصورة ذم ثبلثة أبعاد،  ،ككأنٌو على أرض الواقع ،كيعرض ٦بٌسم

خٍََُِّّٖ َّفْؼٌََُِٕ َٓغَ خَُِّوِ بَُِيدً آوََُ كٌََْٕفَ كَدًَْٜعْ زَِٔد ظُآَُُْ ًَؤَػُِْْٞ ػَْٖ خًُُُِِْْٔٙنيَ ، بَِّٗد ًَلَْْنَدىَ خُُْْٕٔعَيِّْجِنيَ ، ﴿ ٜٙ - ٜٗ

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ
 ما يقوؿ ا٤بشركوف كال ٚبف جهر بتبليغ رسالة رب  كأعلن كلمة ا٢بق كال تلتفت إٔباف)رَاْصدَْع( 

َناَؾ اْلُمْستَػْهزِِئَي( -ٜ٘ .لومة الئم من ا٤بستهزئْب كالثراثرين فلن يضركؾ شيئان  نىاؾى  )ِإاَّ َكَفيػْ ًإان  كىفىيػٍ
كخلصناؾ شٌر اٍلميٍستػىٍهزًًئْبى من  كمن القرآف ككانوا كثّبم السفاىة كاألذل لرسوؿ هللا )ص( ، كىو 

هللا لو على أداء مهمتو الثقيلة ، كأف هللا سبحانو ىو الذم سيتؤب حساب  تطمْب للنيب كعوف من
)الَِّذيَن  -ٜٙىؤالء الساخرين كىو سبحانو الذم يدير ا٤بعركة ، كليس ىذا السوء منهم بل إهنم 

هر الناس ككفر ستهزاء ِبلنيب أطافجرٲبتهم جرٲبتاف ،  َٖمَْعُلوَف َمَع اّللَِّ ِإَْلًا آَخَر َرَسْوَؼ يَػْعَلُموَف(
قَبؼ ا١برٲبتْب معان ؟ اِب كإشراؾ بو كىو ظلم عظيم ككاحدة منهما مهلكة ٤بقَبفها فكيف ٗبن 

 .سوء عاقبتهم كفيو هتديد ككعيد ٥بؤالء )َرَسْوَؼ يَػْعَلُموَف(
  ﴾يَ ًًَُْٖ ِْٖٓ خَُّٕدـًًَََُِِّٖوًَْ َٗؼَُِْْ ؤََّٗيَ ١َِّْنُ ًََُْٜىَ زَِٔد َّوٌٌَُُُٕ ، كََٕسِّكْ زِمًَِْٔ ََزِّ﴿ ٜٛ - ٜٚ

مع أف هللا سبحانو حاضر ُب كلًٌ كقت إشارة إٔب أف ما كاف من  )نَػْعَلُم(كالتعبّب بفعل ا٤بستقبل 
ستهزاء ِبلنيب فإف هللا يعلمو علمان قدٲبان قبل أف يكوف كعلمان بعد أف يقع كُب أثناء اا٤بشركْب من 

، كما يقولو ا٤بشركوف ٩با يضيق بو  ُِالطبلؽ/ِبُم ِّ َشْيٍء ِعْلمًا﴾  ﴿َوَأفَّ اّللََّ َقْد َأَحاطَ الوقوع 
صدر النيب )ص( كيعتصر أ٤بان ألنٌو إنساف من ٢بم كدـ كعصب، يقولوف : شاعر ٦بنوف كساحر من 

)َرَسبِّْح ِبَْمِد رَبَِّك وَُكْن ِمْن -ٜٛ .مقوالهتم ا٢بمقاء البلهاء ُب حق النيب ا٤بصطفى )ص(
فزع إٔب رب  كنٌزىو عما اضطربت نفس  فاأم إذا نزؿ ب  ضيق كأصاب  ىم كغم ك  يَن(السَّاِجدِ 

ن بو ِبلٌصرب كالصبلة فهو سبحانو نعم ستعً ايقوؿ ا١باىلوف مستعينان بو على كلًٌ أمر من األمور ، ك 
ا٤بؤب كنعم النصّب ، كىو الذم يهدي  إٔب سبيل الرشاد كيسمو بنفس  إٔب ا٤بؤل األعلى كقولو 

: )كىأىقٍػرىبي مىٍا يىكيويفي اٍلعىٍبدي ًمٍن رىًبًٌو كىىيوى سىاًجده(  عن النيب )ص(،  ُٗالعلق/﴾ َواْسُجْد َواقػََْتِبْ ﴿
﴿َوِإْف تَػُعد وا خاضع حامد كشاكر على ما أنعم عليو من نعمو الظاىرة كالباطنة  ُِٔ/ٖٓالبحار

جد  تعأب فبل يسجد لغّبه ، كالذم يسجد  ال ، كالذم يس ّْإبراىيم/نِْعَمَة اّللَِّ ال حُتُْصوَىا﴾ 
َوّلِلَِّ َيْسُجُد َمْن ﴿يستكرب بل يتواضع ، ألنو يشَبؾ مع السجود الكو٘ب العاـ للكوف كالكائنات ! 

 .ُٓالرعد/﴾ ٓت السََّمَواِت َواأَلْرِض َطْوعاً وََكْرىاً 
 ﴾ًَخػْسًُْ ََزَّيَ لَعََّ َّإْظَِْيَ خَُْْوِنيُ﴿ - ٜٜ
يِن ، َحَّتَّ ﴿: ا٤بوت أحد مصاديق اليقْب ألنٌو متيقن الوقوع كقولو  ْلَيِقيُ ا ُب بِيَػْوـِ الدِّ وَُكنَّا ُنَمذِّ

ا أيًمٍرتى حٌب ا٤بوت كقولو اً أم  ْٕ-ْٔا٤بدثر/﴾ َأاَتَا اْلَيِقيُ  ﴿َربل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ٍستىًقٍم كىمى



 الرابع عشر/ اجلزء  ٜٜ/ ممية / عدد آَيهتا  ٘ٔرة الجر / سو  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    415
 

فبل أيتينا ا٤بوت إاٌل ك٫بن مسلموف أم مستسلموف ألمر هللا ٩ٌبن :  مبعىن،  ُِّالبقرة/ُمْسِلُموَف﴾ 
كٌجو كجهو  كحده فيكفيو الوجوه كٌلها ، كعلينا أف ٫بمل ٮبٌان كاحدان يكفينا سبحانو ا٥بمـو كٌلها 
، ك٫بن ال نعلم كقت موتنا فبلبد أف نكوف ُب كٌل كقت مسلمْب حٌب عندما أيتينا ا٤بوت الذم ىو 

اإلنساف عند ا٤بوت يبلقي صحوة يطٌلع منها على ا٢بقيقة كما كراء  . ٭بوت مسلمْببدرجة اليقْب
ـه فىًإذىٍا مىاتػيويٍا يى : )الن ٍاسي نً عن النيب )ص(الدنيا ، فإذا مات رأل عآب ا٢بق عياانن ،  ركح  نٍػتػىبػىهيوياٍ(اً ا

للقلب علمان ببل رؤية  نكشاؼ ا٤بعلـوا: علم اليقي : ثبلث درجات لليقي : رائدة ،ُِّ/ِالبياف
نكشاؼ ا٤بعلـو فَباه عْب البصر دكف ا: عي اليقي بصر كعلم  أبف ُب ىذا الوادم ماء، ك

: إدراؾ ا٤بعلـو بشكل حق اليقي البصّبة ، كىذه درجة أعلى ، كرؤية ا٤باء ُب الوادم دكف شربو، ك
ُهْم ﴿منو كقولو اتـ ِبلبصر كالبصّبة معان كىي القٌمة ٣بلوىا من أم ش  ، كالشرب  َوَجَعْلَنا ِمنػْ

:  ٚ٘ٔٓت هنج الببلغة خطبة/،  ِْالسجدة/﴾ أَِئمًَّة يَػْهُدوَف َبَِْمِرَا َلمَّا َصبَػُروا وََكانُوا ِِبََيتَِنا يُوِقُنوفَ 
ٙبٌسن عبادت  : كىاٍعبيٍد رىب  ى دائمان كأبدان كتصاعد ُب معىن اآلية  .)ًِبٍليىًقٍْبً تيٍدرىؾي اٍلًغاٍيىةي اٍلقيٍصوىل(

أعلى درجات  )حق اليقي(مع هللا تعأب كمعامبلت  مع الٌناس حٌٌب تصل إٔب الٌتكامل البشرم 
قي  ،  ُّمرٙب/﴾ َوَأْوَصاين اِبلصَّبلِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحّياً ﴿اليقْب كهبا تدرؾ الغاية القصول كقولو 

سم للعواـ ، كالعلم علم اليقْب لؤلكلياء ، سم كالرٌ سم كرسم كعلم كعْب كحق ، فاالا: : اليقي 
ختٌص هبا نبينا ا)حق اليقي( كعْب اليقْب ٣بواص األكلياء ، كحق اليقْب لؤلنبياء )ع( كحقيقة 

غلبة ا٥بول كا٢برص على الٌدنيا كالش ُّ ُب اإلٲباف )ما يفسد اليقي(  .٧بٌمد ا٤بصطفى )ص(
يضرٌه الٌش  ، كحكى هللا تعأب عن أىل الٌنار أهٌنم   كا١بداؿ ُب الباطل ، كالذم ال ينفعو اليقْب

قَاُلوا َلَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلَِّي ، َوَلَْ َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِمَي، وَُكنَّا َٓمُوُض َمَع ﴿كما يصفهم القرآف 
يِن ، َحَّتَّ َأاَتَا اْلَيِقيُ  ُب بِيَػْوـِ الدِّ  .ْٕ-ّْا٤بدثر/﴾ اْْلَاِئِضَي ، وَُكنَّا ُنَمذِّ

 ،  ُٓٓاألنعاـ/﴿َوَىَذا ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ُمَباَرٌؾ رَاتَِّبُعوُه﴾  وٓت اْلتاـ نقوؿ :
 (رسَّ ميَ الُ  رآفِ القُ )َوْعُي . ُّت بعوف هللا تعاىل ٓٔيونس/(َأِف اْلَْمُد ّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ )وآخر دعواا 

ّلو المد واملّنة ، وابلمد تتم  الّصالات لسورة الجر ، بقدري ال بقدرىا، ِبهٍد متواص  ، رل
 ٕ٘ٔٓ/ٙ/٘ىػ املوارق  ٖٚٗٔ/ْجادي اآلخرة/ٕ٘وتزداد البكات وتدرع النقمات بتأريخ 

الماظمية ، داعي هللا تعاىل أف يُعيننا على -ـ مع تصحيحها عّدة مّرات وتدقيقها ٓت بغداد
 .ٌع ُميب الد عاءتمملة بقية الس ور القرآنية المرٙمة ، إّف رّّب مسي

 بقلم الباحث : ممي قاسم البغدادي
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 من مقاصد السورة : 

ُب مكية تعاِب قضااي العقيدة الكربل ، الوحي ، البعث كالنشور ، دالئل قدرة هللا ككحدانيتو  سورة
 ، القٌهار الواحد هللا قدرة بياف السورة ذل  العآب الفسيح ُب مكوانتو ا٤بنظمة الكثّبة ، ىدؼ

 ٗبا كيستنّب ربٌو إٔب بعقلو ليتجو البشرم كيانو ُب عضو ككل اإلنساف ُب حاسة كل السورة اطبتفخ
 الكفر ك٨باطر نتيجة السورة كتذكر ، ا٢بكيم سبحانو عظمة هللا على ا٤بتقن هللا صنع آاثر من يرل
 كالصرب ، ا٢بسنة كا٤بوعظة ِب٢بكمة هللا إٔب ِبلدعوة السورة كختمت ، بشكرىا القياـ كعدـ هللا بنعم
 على شتما٥باال النحل( )سورة بػ السورة تسمية كسبب ، هللا سبيل ُب األذل من يلقاه عما كالعفو
 كجوده على الٌدالة هللا صنع عجيب إٔب تشّب الٍب كالشفاء كالعسل النحل ُب البليغة العربة تل 

 )مىنٍ  : )ص( النيب عن : رضلها .(ُٔ) رقمها ، آية (ُِٖ) آايهتا عدد ، عشر ا١بزء الرابع .سبحانو
اٍ  اٍ  ال ًٍبٍ  ًِبلنًٌعىمٍ  هللا ٰبيىٍاًسٍبوي  ٓبىٍ  قػىرىأىىى نٍػيىاٍ  دىٍارً  ُبٍ  عىلىٍيوً  أىنٍػعىمىهى ال ًذمٍ  األىٍجرً  ًمنى  كىأيٍعًطيى  ، الدُّ  كىأىٍحسىنى  مىٍاتى  كى
اٍ  يػىٍوـً  ُبٍ  مىٍاتى  كىًإفٍ  اٍلوىًصي ةى  لىًتوً  أىكٍ  تىبلىىى ٍافى  لىيػٍ ال ًذمٍ  األىٍجرً  ًمنى  لىوي  كى ٦بمع  اٍلوىًصي ةى( فىأىٍحسىنى  مىٍاتى  كى
 الصدؽ مقدار على يعتمد كلها القرآف سور فضائل من فضل كل :عامة مبلحظة .ُٓٓ/ٔالبياف
 فضل ككل ، كاألما٘ب ِب٤بُب كليس اإلنساف ٘باه كجل عز هللا من الرضا كمقدار اإلنساف من كالعمل
 .شركطو من هللا ٗبنهج لتزاـكاال كشركطو بشرطو

 
 

 

  ﴾ؤَظََ ؤَُُْٓ خَُِّوِ كَٚ ظَْٕعَؼْفٌُِِهُ ُٔسْمَدَٗوُ ًَظَؼَدََُ ػََّٔد ًٌَُُُِّْٕٙ﴿ - ٔ
صدر أىٍمري اَّللً  كتوجهت إرادتو كدبر ا٤بوعد ا٤بناسب الذم قدًٌره لوقوعو ال يعلمو إاٌل ىو سبحانو، 

﴾ َأفَّ اأَلْرَض َيرِثُػَها ِعَباِدي الصَّاِلُوفَ ﴿ن كقولو كىو أمر بنصر ا٤بؤمنْب كخذالف الكافري
مكاف الفعل ا٤بضارع ألنٌو حقيقة كاقعة حتمية البٌد  )أََتى(، ككضع الفعل ا٤باضي كىو َُٓاألنبياء/

)َربل  .منها كىي آتية ككل آتو قريب ، فإذا كاف العمر ُب إدِبر كا٤بوت ُب إقباؿ فسرعاف ا٤بلتقى
ال تطلبوا حصولو قبل كقتو ، فإف سٌنة هللا ٘برم كفق ا٤بشيئة ككقوعو يكوف ُب الوقت  (َتْستَػْعِجُلوهُ 

َما َتْسِبُق ِمْن أُمٍَّة ﴿،  ّٖالرعد/﴾ ِلُم ِّ َأَجٍ  ِكَتابٌ ﴿ا٤بقٌدر ال يتقٌدـ ساعة كال يتأخر ٢بظة كقولو 
ككلُّ آتو قريب ، ككلُّ قريب  ،كائنو آتو ككلُّ   ،، ككلُّ مقٌدر كائن ٓا٢بجر/﴾ َأَجَلَها َوَما َيْسَتْأِخُروفَ 

﴿ِإنػَُّهْم يَػَرْونَُو بَِعيدًا ، َونَػَراُه ،ُٖالشورل/﴾ َيْستَػْعِجُ  ِِبَا الَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَف ِِبَا﴿كاد أف يكوف 
، ِْْٖٕكنز العماؿ خرب)مىٍن مىٍاتى فػىقىٍد قىٍامىٍت ًقيىامىتيوي( عن النيب )ص(: ، ٕ-ٔا٤بعارج/َقرِيبًا﴾ 

رتفع كتسامى عن منازؿ العباد كصفاهتم كتنزٌه هللا عما ا: ُسْبَحانَُو  )ُسْبَحانَُو َوتَػَعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكوَف(
٫بطاط أفهامهم ، فهو منزٌه ُب ذاتو كمتعاؿ ُب يصفو بو الظا٤بوف الذين ال يستحقوف أف ٱباطبوا ال
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)سيٍبحافى ُب الدعاء  ،كعادؿه ُب ببلئو صفاتو ك٧بمود ُب أفعالو كرحيم ُب قضائو كمشكور ُب نعمائو
ًتًو( فبل تقابلوا رٞبتو ِبلعصياف ، فليس أحد كليس شيء شريكان لو  ٍلىكى مىٍن اليػىٍعتىدم عىلى أٍىًل ٩بى

آخر آية من سورة  )َواْعُبْد رَبََّك َحَّتَّ أيَْتَِيَك اْلَيِقُي(: قولو رائدة  .كىو ا٣بالق الواحد ببل شري 
(ة من سورة النحل ا٢بجر كأكؿ  آي  رتباط التئاـ ك اكبْب البداية كالنهاية توافق ك  )أََتى َأْمُر اّللَِّ

  ﴾َٗد كَدظَّوٌُُِّٕنٍَُِّّ خَُْٔٚجٌَِصَ زِدًُُُّقِ ِْٖٓ ؤَُِْٓهِ ػَََِ َْٖٓ ََّٙدءُ ِْٖٓ ػِسَديِهِ ؤَْٕ ؤًٍََُِٗخ ؤََّٗوُ ٙ بَُِوَ بَِّٙ ؤَ﴿ - ٕ
ك٠ٌبي الوحي ركحان ألنو للنفوس ىاداين كللقلوب مرشدان كما ٙبيا ِبألركاح ا٤براد ِبلركح ىنا الوحي 

﴿وََكَذِلَك ، كقولو ُٓغافر/﴾ يُػْلِقي الر وَح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ ﴿األبداف كقولو 
َنا ِإلَْيَك ُروحًا ِمْن َأْمِرَا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِمَتاُب وَ  ، أكؿ نعمة  ِٓالشورل/ال اإِلٙمَاُف﴾ َأْوَحيػْ

سبحانو ىو تنزيل ا٤ببلئكة ِبلركح إبرادة هللا سبحانو على من يشاء من عباده ٩ٌبن ٱبتارىم للٌرسالة 
لو معناه كأتثّبه ُب  )اِبلر وِح(، كالتعبّب ُِْاألنعاـ/﴾ اّللَُّ َأْعَلُم َحْيُث َٖمَْعُ  ِرَساَلَتوُ ﴿كالنبوة كقولو 
هو حياة كمبعث حياة ، حياة ُب النفوس كالضمائر كالعقوؿ كا٤بشاعر كحياة ُب اجملتمع النفس ، ف

هنيار ُب ظلمات الضبللة ، كالركح أكؿ ما ينزلو هللا تعأب من السماء ليكوف ٙبفظو من الفساد كاال
دة كحياة للناس نعمة كرٞبة كىداية ككقاية كدراية فتحيا بو القلوب ، إهٌنا كلمة التوحيد كركح العقي

ىذه ىي القاعدة ا٤بشَبكة لدعوة ٝبيع األنبياء أف  )َأْف َأنِذُروا أَنَُّو ال ِإَلَو ِإالَّ َأَا رَاتػَُّقوِف(الٌنفوس 
: إصبلح مقاـ النفس كالقوؿ  والتقوىتقوا معصيتو كخافوا عقوبتو ، اآمنوا ِب الواحد األحد ك 
رجة الورع عن ٧باـر هللا بزايدة التلذذ بطاعتو عتقاد كالسلوؾ ليصل إٔب دكالعمل ، كإصبلح اال

كقٌدـ اإلنذار على البشارة ألف الكبلـ يدكر حوؿ ا٤بشركْب كا٤بكذبْب كا١باحدين  )أَنِذُروا(سبحانو 
لنعمة هللا كا٤برتدين عن اإلٲباف ، فاإلنذار ُب ىذه األجواء أليق كالدعوة إٔب التقول كا٣بوؼ من هللا 

كلمة ظاىرىا أنيق كِبطنها عميق ، كىي كلمة اإلٯباد الٍب   )اِبلر وِح(:  رائدة .أكٔب ُب ىذا ا٤بقاـ
: ىو أمر  والروحيوجد هللا سبحانو هبا األشياء ببل مادة كال زماف كال مكاف كال تدرج كال حركة 

فيها  هللا ٙبملو ا٤ببلئكة إٔب رسل هللا ، كالركح كلماتو النافذة ا٤بنزلة على الرسل ك٠بٌيت ركحان ألفٌ 
نتعاشها ، كُب الٌركح حياة الناس ، فمن ٓب أيخذ عقلو كدينو منها فهو ميت كإف كاف اتنمية الٌركح ك 

َناُه َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا َٙمِْشي ِبِو ٓت النَّاِس َكَمْن َمثَػُلُو ﴿ُب عآب األحياء ! كقولو  َأَوَمْن َكاَف َمْيتًا َرَأْحيَػيػْ
َهآت الظ ُلَماِت لَْيَس ِبَ   .ُِِاألنعاـ/﴾ ارٍِج ِمنػْ

  ﴾وََِنَ خٌَََُّٕٔخضِ ًَخَََْٕٞ زِدُْمَنِّ ظَؼَدََُ ػََّٔد ًٌَُُُِّْٕٙ﴿ - ٖ
خلقهما ِب٢بق ك٥بدؼ عظيم ، كا٢بق قواـ خلقهما كتدبّبٮبا ، كأحكم خلقهما على هنج دقيق 

إٔب العلم بكماؿ كنظاـ عميق تقتضيو ا٢بكمة ليستدؿ هبا على معرفتو كيتوصل ِبلنظر فيهما 
، ٓب ٱبلقهما عبثان ٓب يشركو  ٛبٌجد كتقٌدس عن الشري  كالنظّب)تَػَعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكوَف( قدرتو كحكمتو 

َما َأْشَهْدتُػُهْم َخْلَق ﴿ُب إنشائهما شري  كٓب ييعنو على ذل  معْب فبلتليق العبادة إاٌل لو كقولو 
ـى ًبشىرىاًٍئًط اٍلعيبػيويًدي ًة أيىًٌلى ٓت غرر المم،  ُٓالكهف/﴾ ِسِهمْ السََّمَواِت َواأَلْرِض َوال َخْلَق أَنفُ  : )مىٍن قىٍا
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لًٍلًعٍتًق( كمن قص ر عن أحكاـ العبودية أيىًٌل للٌرًؽ ! كالذم ال يكوف عبدان  فهو عبده للشيطاف 
 .كالذم ال يٌتبع ا٥بدل أيخذه ا٥بول كاألان

 ﴾صٍ كَةٌَِخ ىٌَُ وٌَِْْٝ ُٓسِنيٌوََِنَ خَِٕٗٗدَٕ ِْٖٓ ٥ُْٗلَ﴿ - ٗ
أٌكؿ ما خىلىقى هللا اإًلنسىافى ًمٍن نيٍطفىةو حقّبة مهينة كريهة ٪بسة قذرة ليس هبا شعور كال إدراؾ كىو 

، كآخره جيفة نتنة كىو ما بْب ذل  ضعيف َِا٤برسبلت/﴿َأَلَْ َٓمُْلْقُمْم ِمْن َماٍء َمِهٍي﴾ ا٤بِب كقولو 
عرقة كتقتلو الشهقة كىو مع ذل  ٯبادؿ ًبغىٍّبً ًعٍلمو كىال ىيدنل كىال ًكتىابو ميًنّبو  تؤ٤بو البقة كتنتنو ال

، فإذا بو  ّْإبراىيم/﴾ ِإفَّ اإِلنَساَف َلظَُلوـٌ َكفَّارٌ ﴿٨باصم ٦بادؿ َخِصيٌم  )رَِإَذا ُىَو َخِصيٌم ُمِبٌي(
يكابر كيعاند كٯبادؿ ، كقد خلقو هللا بعد تكاملو بشران ُب أىٍحسىًن تػىٍقًوٙبو ، ٨باصم ٣بالقو بوضوح 

ليكوف عبدان  ال ضٌدان كال خصمان ، أفبل يستدؿ أبكلو على آخره ، كأف من قدر على إٯباده أكالن 
 .قادره على إعادتو اثنيان 

ٍمرًءان اً : )رىًحمى هللاي  صدرٓت نفس امل وعنو )ع(ٍمرًءان عىرىؼى قىٍدرىهي كىٓبٍى يػىتػىعىد  طىٍورىهي( ، اً : )رىًحمى هللاي ٓت غرر المم
هي( كاإلنساف ال ينحرؼ عن الطريق ا٤بستقيم إاٌل جهبلن كِبلتقليد األعمى  عىرىؼى حىد هي فػىوىقىفى ًعٍندى

كاي ٥با  ّْاألنعاـ/﴿َوزَيََّن َْلُْم الشَّْيطَاُف َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾ تٌباع ا٥بول كا٤بُب أك ٤بنفعة شخصية اك 
رٌبة بْب ا٤ببدأ كا٤بصّب ، كليس بْب بدايتو من نطفة كصّبكرتو إٔب ٦بادؿ ك٨باصم من نقلة ضخمة مع

فارؽ كبّب كال مهلة بعيدة ، كىذه صفة اإلنساف الذم ال يهذبو الٌدين ، ككاف جديران بو أف يرتفع 
ُو َمْن َكبُػَرْت َشْهَوتُ عن متطلبات الشهوة كجاذبية الَباب إٔب متطلبات العقل كجاذبية الركح ك )

 )إذا كىمىلى العيٍقلي، نػىقىصت الشٌهوىةي(. ٓت غرر المم:  .(َوَمْن َكبُػَر َعْقُلُو َصُغَرْت َشْهَوتُوُ  ،َصُغَر َعْقُلوُ 
 ﴾ ظََُْٕلٌَُٕنيًََخَْٕٗؼَدَّ وََِوَيَد ٌَُُْْ كِْيَد يِفْءٌ ًََٓنَدكِغُ ًَِٓنْيَد ظَإًٌَُُِْٕ ، ًٌََُُْْ كِْيَد ـََٔدٌٍ لِنيَ ظُُِحيٌَُٕ ًَلِ﴿ ٙ - ٘

كخلق األنعاـ ٤بصا٢بكم ا٤بختلفة كىي اإلبل )ا١بماؿ( كالبقر كالغنم كا٤بعز )الظأف( ، لكم فيها 
رًىىا كىأىٍشعىارًىىا  ا كىأىٍكِبى منافع كثّبة منها تستدفئوف بو من الربد ٩با تلبسوف كتفَبشوف ًمٍن أىٍصوىاًفهى

َها ََتُْكُلوَف( عها التناسل كالتكاثر كتدر ا٢بليب كركوب الظهر كحراثة األرض كمن مناف )َوَمَناِرُع َوِمنػْ
كلكم ُب ىذه األنعاـ  )َوَلُمْم ِريَها َْجَاٌؿ ِحَي ُتِرُٗموَف َوِحَي َتْسَرُحوَف( -ٙكمن ٢بومها أتكلوف 
كحْب غدُّكىا )َوِحَي َتْسَرُحوَف( حْب رجوعها عشيان من ا٤برعى ، )ُتِرُٗموَف(  زينة كٝباؿ ًحْبى 

 صباحان لَبعى كتكرب كتسمن ، كأىل الرٌيف يدركوف ىذا ا٤بعُب أكثر ٩بٌا يدركو أىل ا٤بدينة.
ًَخُْىَََْْ ًَخُْسِـَدٍَ ًَظَمَُِْٔ ؤَؼْوَدٌَُُْْ بََُِ زًٍََِ َُْْ ظٌٌٌَُُٗخ زَدُِـِْوِ بَِّٙ زِِٙنِّ خَٕٗلُِٓ بَِّٕ ََزٌَُّْْ ََُُءًُفٌ ََلٌِْْ ، ﴿ ٛ - ٚ

 ﴾ُِعًََُْسٌُىَد ًَِِّنَصً ًََّىُِْنُ َٓد ٙ ظَؼًٌَََُِْٕٔخُْمَِٔريَ 
كٙبمل أٞبالكم الثقيلة كأمتعتكم الٍب تعجزكف عن ٞبلها إٔب بلدو بعيد ٓب تكونوا لتصلوا إليو ًإال  

ٔبهدو كمشقة كخاصة إذا كاف الطريق على الٌصحراء ، كىذا ُب كقت ال كسيلة  )ِبِشقِّ األَنُفِس(
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: ذك رأفة َلَرُءوٌؼ  )ِإفَّ رَبَُّمْم َلَرُءوٌؼ رَِحيٌم( .اـ كاإلبل ، كبدكهنا ال تستقيم ا٢بياةللنقل إاٌل األنع
: ذك رٞبة على اإلنساف ا٤باضي كا٤بعاصر ُب إرجاع ا٤بنفعة  رحيمُب إزالة األذل كدفع الٌنقمة ، 

ثورة الصناعية كجلب النعمة، كفٌضل هللا على اإلنساف ا٤بعاصر أجٌل النعم فمهد لو السبيل لل
ا٤بتنوعة منها صناعة أنواع السيارات كالقطارات كالطائرات ٗبا كىبو من عقلو مفٌكر كقدرات 

﴿َويُػَعلُِّمُمْم َما َلَْ َتُمونُوا تكتشف كطاقات تبتدع ككٌفر لو العناصر كا٤بواد البلزمة كالعلـو ا٤بتعٌددة 
 .ٓالعلق/ يَػْعَلْم﴾ ﴿َعلََّم اإِلنَساَف َما َلَْ ، ُُٓالبقرة/تَػْعَلُموَف﴾ 

بعد أف أشار سبحانو إٔب منافع األنعاـ الثبلث  )َواْْلَْيَ  َواْلِبَغاَؿ َواْلَِمَُي لِتَػرَْكُبوَىا َوزِيَنًة( -ٛ
كٝباؿ  )َوزِيَنًة(أشار إٔب منافع ا٣بيل كالبغاؿ كا٢بمّب ، خلقهم للحمل كالركوب كىي كذل  

١بماؿ ُب الزينة، كذكر القرآف للزينة لو دالالتو النفسية كمسخرة لكم كال تؤكل ، كتلبية ٢باسة ا
ـَ ُخُذوا زِينَػَتُمْم ِعْنَد ُك ِّ َمْسِجدٍ ﴿كالَببوية كقولو  ، فا١بماؿ عنصر  ُّاألعراؼ/﴾ ََي َبِِن آَد

أساسي ُب ا٢بياة ، كليست النعمة ٦برد تلبية الضركرات بل ىي تلبية للكماليات لؤلشواؽ 
على اإلطبلؽ ليظل  َما ال تَػْعَلُموَف(ببل حدكد كال قيود ، ) ُق َما ال تَػْعَلُموَف()َوَ٘مْلُ كالتسليات 

اجملاؿ مفتوحان لتقبل أ٭باط جديدة للمخلوقات كالصناعات على مركر الزماف ، يريد هللا للناس أف 
، كىذه من  يتوقعوىا فيتسع تصٌورىم كإدراكهم لوسائل النقل ا٢بديثة ا٤بتنوعة الربية كالبحرية كا١بوية

التنبؤات اإلعجازية ُب القرآف ، كىي من تعليم هللا لئلنساف ، كأيضان  ٨بلوقات ال ٰبيط العقل 
َوِإْف تَػُعد وا نِْعَمَة اّللَِّ ال ﴿، كقولو  ٖٓاإلسراء/﴿َوَما ُأوتِيُتْم ِمْن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليبًل﴾ بعلمها 
لنعم كال حٌد لتل  ا٤بخلوقات كلُّها تدؿُّ على كماؿ قدرتو ، ال عٌدة ٥بذه ا ّْإبراىيم/﴾ حُتُْصوَىا

كجبلؿ إرادتو كٝباؿ تدبّبه فهو سبحانو ٝبيل ٱبلق ا١بماؿ كيدافع عنو كٰبب ا١بماؿ، فبل ٱبلق 
شيئان إاٌل ٝبيبلن بنسبة معينة حٌب يكوف ا١بماؿ ذا مفهـو نسيب متفاكت من أعلى درجات ا١بماؿ 

ن هللا تعأب ال ٱبلق القبيح ، أٌما ا٤بشٌوه كا٤بريض كالٌناقص فهناؾ خلل إٔب أدٗب درجات ا١بماؿ كلك
ـَ زِيَنَة اّللَِّ الَِِّت َأْخَرَج ُب التلقيح كالتزاكج، فا١بماؿ ا٤بطلق ٣بالق ا١بماؿ سبحانو  ﴿ُقْ  َمْن َحرَّ

ٍيله  : )ًإف   عن النيب )ص(،  ِّاألعراؼ/ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمْن الرِّْزِؽ﴾  ٍاؿى  ،هللاى ٝبًى بُّ ا١بٍىمى بُّ  ،ٰبًي كىٰبًي
تىوي عىلىى عىٍبًدهً  (  ،أىٍف يػىرىل أىثػىرى نًٍعمى :  ٓت الديث، ُُٕٔٔكنز العماؿ خربكىيػىبػٍغىضي اٍلبػيٍؤسى كىاٍلتػىبىٍاؤيسى
اٍنًًو(  ٍاؿي صىوىاٍ وعنو )ص( ،ِٕٕٖٓكنز العماؿ خرب)ٝبىىٍاؿي الر جيًل فىصىٍاحىةي ًلسى بي اٍلمىقىٍاًؿ ، : )ا١بٍىمى

ٍاؿي حيٍسني اٍلًفعىٍاًؿ(  ِٕٕٖٔكنز العماؿ خرب .كىاٍلكىمى
 ﴾ًَػَََِ خَُِّوِ هًَُْٝ خَُّٕسَِِْ ًَِٓنْيَد ـَدجٌُِ ًٌََُْ َ٘دءَ َُيًََخًُْْ ؤَـَْٔؼِنيَ﴿ - ٜ

لنعيم ، كىعىلىى اَّللً  تعأب أف يهدم عباده إٔب بياف الطريق ا٤بستقيم ا٤بوصل ٤بن يسلكو إٔب جنات ا
: السبيل القاصد الذم لو ىدؼ نبيل معلـو كىو  َقْصُد السَِّبي ِ  )َوَعَلى اّللَِّ َقْصُد السَِّبيِ (
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َنا َلْلُهَدى﴿عوجاج فيو كقولو االطٌريق ا٤بستقيم الذم ال  : ىو  وَقْصُد السَِّبي ِ ،  ُِالليل/﴾ ِإفَّ َعَليػْ
الطيب كا٢ببلؿ من ا٢براـ كا٣بطأ من الصواب  البياف الواضح بطبعو ا٤بقنع الذم ٲبيز ا٣ببيث من

كيعاِب الشبهات ، إذف فهناؾ سبيل مستقيم ال يلتوم فكأنو يقصد قصدان سليمان إٔب غايتو فبل 
َها َجاِئٌر(ٰبيد عنها  كمن الطٌريق ما ىو مائل عن ا٢بق منحرؼ عنو معٌوج ، أم كىناؾ سبيل  )َوِمنػْ

ة سليمة كال يقف عند ىداية كقد شاء هللا أف ٱبلق جائر منحرؼ ضاؿ عن ا٢بق ال يوصل لغاي
ا٢بر ، فمنهم من يسل  السبيل  ختياراإلنساف مستعدان للهدل كالضبلؿ كأف يدع إلرادتو اال

ٍرءي حىٍيثي يىضىعي ٓت غرر المم: القاصد ا٤بستقيم كمنهم من يسل  كٱبتار السبيل ا١بائر ا٤بنحرؼ  )اٍلمى
تار ككبلٮبا ال ٱبرج على مشيئة هللا الٍب قضت أبف تدع لئلنساف نىفسىوي( كىو ٧باسب على ما ٱب

يعًا َأرَأَْنَت ُتْمرُِه ككقولو  ختيارحرية القصد كاال ﴿َوَلْو َشاَء رَب َك آلَمَن َمْن ٓت اأَلْرِض ُكل ُهْم ْجَِ
كىميبػىلًٌغنا كىلىٍيسى إٕبى  ًمٍن ا٥ٍبيدىل : )بيًعٍثتي دىاًعينا  عن النيب )ص(  ٗٗيونس/النَّاَس َحَّتَّ َيُمونُوا ُمْؤِمِنَي﴾ 

 )َوَلْو َشاَء َْلََداُكْم َأْْجَِعَي( ُّ/ٓركح البيافكىخيًلقى إبًٍليسي ميزىيًٌننا كىلىٍيسى لىوي ًمٍن الض بلىًؿ شىٍيءه(  ،شىٍيءه 
ربين كلو شاء أف يهديكم إٔب حبلكة اإلٲباف ٝبيعكم ٥بداكم فجعلكم كا٤ببلئكة مفطورين ٨بلوقْب ٦ب
قتضت اعلى العبادة كتقول هللا فبل تتجو نفوسكم إٔب ا٤بعصية ، كلكنو تعأب ٓب يشأ ذل  ، 

 .كٰباسب عليها بعد ذل  ختيارحكمتو أف يدع لئلنساف حرية اال
،  ّاإلنساف/ًا﴾ ﴿ِإاَّ َىَديْػَناُه السَِّبيَ  ِإمَّا َشاِكرًا َوِإمَّا َكُفور ،  َُالبلد/﴿َوَىَديْػَناُه النَّْجَدْيِن﴾ كقولو 

كىكذا الصراع بْب العقل كالشهوة ، فمن تغلبت شهوتو على عقلو كاف أشر من البهائم ، كمن 
بػيرى اٍلعىٍقلي  تغلب عقلو على شهوتو كاف أفضل من ا٤ببلئكة فطوىب ٤بن كرب عقلو كإٲبانو، كىًإذىٍا كى

بػيرىٍت الش هٍ  صىغيرىٍت الش ٍهوىةي، ًإذىٍا صىغيرى  )إذا كىمىلى العيٍقلي، نػىقىصت الشٌهوىةي( ٓت غرر المم: ! وىةي اٍلعىٍقلي كى
َها َجاِئٌر( تذكر كتؤنث كىي ذك  )َجاِئٌر(ضمّب منها يعود إٔب السبيل ، ألف كلمة  رائدة : )َوِمنػْ

داللة عامة ماٌدية كالسبيل إٔب ا٤بدرسة كالسوؽ ، كمعنوية كالعلـو كاآلراء كا٤بعتقدات كمنها ما ىو 
ائًره منحرؼ كمعٌوج كاآلراء ا٤بنحرفة كاألدايف ا٤بعوٌجة كاألحزاب مستقيم كا ا ما ىو جى إلسبلـ كىًمنػٍهى

من ا١بور  )َجاِئٌر(. كٌلها أشار إليها هللا سبحانو بكلمة .ا٤بشبوىة كالتجمعات الضارة ا٤بفسدة
َها َجاِئٌر(ك٘باكز ا٢بدكد كأيضان  ٫براؼكالظلم كاال ا٢بيواانت ا٤بذكورة إشارة إٔب أف من ىذه  )َوِمنػْ

كغّبىا ما ىو مستجيب ٢باجة اإلنساف كىي ذات طبيعة أليفة كمنها ما ىو جائر منحرؼ 
 .متوحش ال أيلف اإلنساف

 ﴾ىٌَُ خٍَُُِّ ؤٍَََّٗ ِْٖٓ خََُّٕٔدءِ َٓدءً ٌَُُْْ ِٓنْوُ ََُ٘خذٌ ًَِٓنْوُ َ٘فٌَُ كِْوِ ظٌَُُِْٕٕٔ﴿ - ٓٔ
 ، فهو سبحانو كحده الذم أنزؿ من السماء ماء عذِبن فيو مظهر آخر ٧بسوس من مظاىر قدرة هللا

﴾ حياة كلًٌ حي  أنزلو عذِبن فرااتن  )َلُمْم ِمْنُو َشَراٌب(،  َّاألنبياء/﴿َوَجَعْلَنا ِمْن اْلَماِء ُك َّ َشْيٍء َحيٍّ
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)ِريِو ُتِسيُموَف( كأخرج لكم منو أنواع الشجر كالنبات  )َوِمْنُو َشَجٌر ِريِو ُتِسيُموَف(سائغان للشاربْب 
 .ترعوف فيو أنعامكم من غّب تكلفة

 ﴾وٌٍَّْ َّعَلًٌَََُُُّّٕنْسِطُ ٌَُُْْ زِوِ خََُّّْعَ ًَخَُّّّْعٌَُٕ ًَخُنَّىََِْ ًَخَٕػْنَدذَ ًَِْٖٓ ًَُِّ خُؽَََُّٔخضِ بَِّٕ كِِ ٌَُِيَ َّٓصً ُِ﴿ - ٔٔ
كطعومها كألواهنا كرائحتها كأحجامها  ختبلؼ صنوفهااٱبرجها من األرض هبذا ا٤باء الواحد على 

كمن كلًٌ الفواكو كالثمار ٱبرج لكم أطايب الطعاـ كأنواع  )َوِمْن ُك ِّ الثََّمَراِت(ختبلؼ فوائدىا اك 
إٌف فيما ذكر من إنزاؿ ا٤باء كغّبه ألدلة على أنو ال ًإلىوى ًإال  اَّلل ي كحده ال  )ِإفَّ ٓت َذِلَك آليًَة(ا٤بنافع 
 )ِلَقْوـٍ يَػتَػَفمَُّروَف(لقـو يتدبركف ُب صنعو فيعتربكف فيؤمنوف كتطمئن قلوهبم بذكر هللا  شري  لو

كيتدبركف ُب صنعو اكم ا٤بتقن العجيب ، كخٌص ا٤بتفٌكرين ألهٌنم ىم الذين يصلوف بتفكّبىم إٔب 
ذين يدركوف ا٢بقيقة ، إهنا ٕباجة إٔب ٕبوث علمية كدراسات جامعية لعدد كبّب من ا٤بتخصصْب ال
:  عن النيب )ص(حكمة التدبّب كدقة التقدير كيعرفوف هللا ا٤بقدًٌر ٥بذه ا٤بقادير ا٤بنظمة الفريدة ، 

يػٍره ًمٍن ًعبىٍادىًة سىنىةو  وعن اإلماـ ، ِّٕ/ُٕالبحار (ُٗالرعد/( اأٍلىٍلبىابً  اٍ ًإ٭ب ىا يػىتىذىك ري أيكليو ))تػىفىكًُّر سىٍاعىةو خى
يىٍاةي قػىٍلًب اٍلبىًصٍّبً(: )التػ فى  السن )ع( : الزيتوف شجرة مباركة مفيدة غنية  رائدة .ُُٓ/ٖٕالبحار كًُّر حى

 .ّٓالنور/﴾ َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَيْػُتونِةٍ ﴿ِب٤بنافع ذكرىا القرآف لزايدة بركتها كقولو 
 ﴾َُٕٓىََُّخضٌ زِإَُِْٓهِ بَِّٕ كِِ ٌَُِيَ َّٓدضٍ ُِوٌٍَّْ َّؼْوٌَُِِٕ ًََٔىََُّ ٌَُُْْ خَََُِّْْ ًَخُنَّيَدََ ًَخََُّْٙٔٓ ًَخُْؤَََُ ًَخُنُّفٌُُّ﴿ - ٕٔ

من مظاىر التدبّب ُب ا٣بلق كظواىر تقدير النعمة ا٤بنظمة الكثّبة على البشر ، ىو أنو سبحانو 
 يدكراف ٤بصا٢بكم )َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر(سٌخر أم ذٌلل الليل كالنهار يتعاقباف ٤بنامكم كمعاشكم ، 

كالنجـو على كثرهتا كلُّها ٘برم ُب أفبلكها بتنظيم من  )َوالن ُجوـُ ُمَسخََّراٌت َبَِْمرِِه(كمنافعكم 
خالقها كمدبرىا لتهتدكا هبا ُب ظلمات الرب كالبحر ، كىذا ردٌّ على ا٤باديْب الذين يرجعوف ٝبيع 

لقوـو يفهموف  ِلَقْوـٍ يَػْعِقُلوَف( )ِإفَّ ٓت َذِلَك آلََيتٍ ا٢بوادث الكونية إٔب الطبيعة كالصدفة !! 
كيدركوف ، كإف الذم يدرؾ تل  اآلايت كا٢بكمة منها كعظمة صنعها كصانعها ىم أصحاب 

: )مىٍن أىٍحسىني عىٍقبلن  ؟ قاؿ )ص( : اٍلميسىٍارًعي ًإٔبى مىٍرضىٍاًة  ُسئ  النيب )ص(العقوؿ السليمة ا٤بفٌكرة ، 
(هللًا تػىعىٍأبى ، اٍلميٍجتىًنبي عى    .ُٕ/ٓركح البياف ٍن ٧بىىٍارًـً هللًا تػىعىٍأبى

فليتصٌور اإلنساف هناران ببل ليل أك ليبلن ببل هنار ، كليتصٌور اإلنساف كيف يتداخل الليل  -ٔ: رائدة
ٓت اللَّْيِ ﴾ ﴿َأَلَْ تَػَر َأفَّ اّللََّ يُوِلُج اللَّْيَ  ٓت النػََّهاِر َويُوِلُج النػََّهاَر ِبلنهار كيتداخل النهار ِبلليل 

، كىذه حالة التداخل بْب الظلمات كالنور ، ىو نفس التداخل الذم ٰبصل بْب ا٥بدل  ِٗلقماف/
كالضبلؿ كا٣بّب كالشر كالشٌدة كالرخاء كالضعف كالقوة كاألمل كالعمل كالذكر مع اإلنثى كالعسر 

، كىذا يكشف سٌنة التداخل  ٔ-ٓالشرح/رًا﴾ ﴿رَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا ، ِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيسْ مع اليسر
بْب السنن الكونية كالسنن اإلنسانية كأٌف ىناؾ عبلقة مهمة بينهما ُب حركة مطٌردة مشَبكة دائمة، 
فبل عسر مستمر كال يسر مستمر كما أنو ال ليل مستمر كال هنار مستمر، كال ضعف مستمر كال 
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ـُ نُدَ . إْب .قوة مستمرة اآلية تذكر اإلنساف أف  -ٕ .َُْآؿ عمراف/اِوُْلَا بَػْيَ النَّاِس﴾ ﴿َوتِْلَك اأَلَيَّ
ال يغفل عٌما أنعم هللا عليو ، كلزـك الشكر  تعأب على كٌل نعمة )فىبلى تػىٍغفيٍل فػىلىٍيسى ٗبىٍغفيوؿو 

 ،) ٍاًد ا٢بًٍسٍ فإهنا اٍلغىٍفلىةى )احذركا ٓت غرر المم: عىٍن ى أٌف تعبّب نظر من امللفت لل -ٖ .(ًمٍن فىسى
 )ِإفَّ ٓت َذِلَك آليًَة ِلَقْوـٍ يَػتَػَفمَُّروَف(( من السورة ُُالقرآف لو دالالت مهمة : ذكرت اآلية )

)ِإفَّ ٓت َذِلَك آليًَة ( ُّكذكرت اآلية ) )ِإفَّ ٓت َذِلَك آلََيٍت ِلَقْوـٍ يَػْعِقُلوَف(( ُِكذكرت اآلية )
)ِلَقْوـٍ الليل كالنهار كالشمس كالقمر كالنجـو أبصحاب العقوؿ  فإختٌصت آية ِلَقْوـٍ َيذَّكَُّروَف(

ختٌصت أبف فيها امن غّب تفٌكر بل تدرؾ سريعان ِبلبديهة على كجود الصانع، كما  يَػْعِقُلوَف(
فّبكف ما كراء ىذا الظاىر  )ِبَقْوـٍ يَػتَػَفمَُّروَف( ختٌصت آية ا٤باء كالزركعاعلى حْب ،  ِب١بمع)آَيت( 
بو حواسهم ، يركف دالئل تدؿُّ على قدرة هللا كعلمو كحكمتو ، ٌٍب كاف اإللتفات إٔب عآب الذم ٯبا

، فهنال  درجة التعقل  )ِلَقْوـٍ َيذَّكَُّروَف(ختبلؼ ألوانو كأشكالو كطعومو آية بعد آية االنبات كإٔب 
يُن اْلَقيُِّم(يكوف فتكوف درجة التذٌكر ٘بمع التعٌقل كالتفٌكر ، ك  .كدرجة التفٌكر كدرجة التذٌكر  )الدِّ

 .يعتمد على التفٌكر كالتعٌقل كالتذٌكر
 ﴾ًََٓد ٌَََؤَ ٌَُُْْ كِِ خََِْٕٞ ُٓىْعَِِلدً ؤٌََُْخُٗوُ بَِّٕ كِِ ٌَُِيَ َّٓصً ُِوٌٍَّْ ًًٍََََُُّّّٕ﴿ - ٖٔ

ا٤ببلبس  كما خلق لكم ُب األرض من ا٤بخلوقات ا٤بتنوعة لقواـ أبدانكم من)َوَما َذرََأ َلُمْم( 
على )ُُمَْتِلفًا أَْلَوانُُو( كا٤بطاعم كمن أنواع ا٢بيواانت كالنبااتت كا٤بعادف ا١بامدة كا٤بائعة كا١بمادات 

)ِإفَّ ٓت ختبلؼ ألواهنا كأشكا٥با كأحجامها ككميتها كخواصها كمنافعها كال يشبو بعضها بعضان ا
لق ا٤بنٌظم كالتسخّب ا٤بدبٌر دالالت على كجود خالق عظيم إٌف ُب ىذا ا٣ب َذِلَك آليًَة ِلَقْوـٍ َيذَّكَُّروَف(

يتعظوف كيعتربكف كال ينسوف أٌف يد هللا تعأب ىي الٍب خلقت كخٌبأت  )َيذَّكَُّروَف(منظم حكيم لًقىٍوـو 
  .٥بم ىذه الكنوز الكثّبة ُب األرض

ُِّّدً ًَظَْٕعَىُِْـٌُخ ِٓنْوُ لَِِْْصً ظَِْسٌََُٕٗيَد ًَظٍََُ خُْلُِْيَ ٌََٓخوَُِ كِْوِ ًَُِعَسْعَـٌُخ ِْٖٓ ًَىٌَُ خٍَُُِّ َٔىََُّ خُْسَمَُْ ُِعَإًٌُُِْخ ِٓنْوُ َُمْٔدً ٤َ﴿ - ٗٔ

 ﴾ك١َِِْوِ ًََُؼٌََُِّْْ ظًٌََُُُْٕٙ
كىو تعأب )بقدرتو كحكمتو كرٞبتو( سىخ رى أم ذٌلل لكم البحر الكبّب الضخم ا٤بتبلطم األمواج 

لتأكلوا منو أنواع السم   )لَِتْأُكُلوا ِمْنُو لَْمًا َطِرَّيً(ستفادة منو عماقو كاالللركوب فيو كالغوص ُب أ
الطرم النافع الذم تصطادكنو من غّب أف تبذلوا أدٗب جهدو ُب تربيتو ، كُب كصفو ِبلطرم تنبيو إٔب 

ا٤باء فيطفو  أنٌو ينبغي ا٤بسارعة ُب أكلو ألنٌو يسرع إليو الفساد ، كمنو السم  الذم ٲبوت كىو ُب
، كأيضان كصف ٢بم السم  أبنٌو طرم إشارة إٔب أنٌو ٱبتلف عن ٢بم ا٢بيواف األٞبر ، ألٌف ٢بم 

كتستخرجوف منو أنواع  )َوَتْسَتْخرُِجوا ِمْنُو ِحْلَيًة تَػْلَبُسونَػَها(السم  ىشه كسهل ا٤بضغ كا٥بضم 
السفن العمبلقة  )اْلُفْلَك(كترل  َر ِريِو()َوتَػَرى اْلُفْلَك َمَواخِ ا١بواىر النفيسة كاللؤلؤ كا٤برجاف 

جوارم، تشق مياه البحر الواسعة جارية فيو كىي ٙبمل أنواع األمتعة كأنواع الصناعات )َمَواِخَر( 
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تَػُغوا ِمْن َرْضِلِو(كا٣بّبات  تَػُغوا( لتنتفعوا هبذا التنقل  )َولِتَػبػْ أم كلتطلبوا من فضل هللا كرزقو )َولِتَػبػْ
لتشكركا ربكم على عظيم إنعامو كجليل فضلو فبل  )َوَلَعلَُّمْم َتْشُمُروَف(لتجارة سبل معايشكم ِب

رؤية  )َوتَػَرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِريِو( : رائدة .تتخذكا من دكنو آ٥بة أخرل كأنتم تتمتعوف بفضلو
نب السفن البواخر تشق ا٤باء فهي لفتة إٔب متاع الرؤية كركعتها كإٔب ا١بماؿ ُب الكوف الواسع ٔبا

نعدمت ا٢بياة فيو كإذا ازدادت ا٤بلوحة االعمبلقة ، كنبلحظ البحر ا٤باّب إبعتداؿ ملوحتو، فإذا 
 .قٌلت ا٤بلوحة تعٌفن ا٤باء كفسد ألنو ماءه غّب جارو كأصبح ضرران على اإلنساف

َُّؼٌََُِّْْ ظَيْعًًََُٕ ، ًَػََٚٓدضٍ ًَزِدُنَّفِْْ ىُْْ  ًَؤَُْوََ كِِ خََِْٕٞ ًَََخَِِٔ ؤَْٕ ظًََِْٔ زٌُِْْ ًَؤَْٗيَدَخً ًَُٔسًُٚ﴿ ٙٔ - ٘ٔ

 ﴾َّيْعًًََُٕ
ٛبيل بكم ، لئبل تضطرب بكم حركة )َأْف ََتِيَد ِبُمْم( جباالن ثوابت راسيات )َرَواِسَي( نصب فيها 

األرض ، كمن أجل أف تتوازف حركتها ، كالقرآف يصرٌح بذل  كلكن العلم ا٢بديث ٓب يتعٌرض ٥بذه 
كجعل فيها أهناران ينبع الواحد منها من بلد كٯبرم  )َوأَنْػَهارًا َوُسُببًل لََّعلَُّمْم تَػْهَتُدوَف(وظيفة ا٤بهمة ال

فجاجان كطرقان كمسال  طبيعية )وسببًل( ُب أرض العديد من الببلد رزقان للعباد كالببلد كالدكاب 
)َوَعبلَماٍت -ٙٔ .إٔب هللا كتوحدكه َف()لََّعلَُّمْم تَػْهَتُدو كصناعية لكي هتتدكا إٔب مقاصدكم ك

كجعل لكم عبلمات يستدلوف هبا ُب سّبكم هناران على الطرؽ كا١بباؿ  َواِبلنَّْجِم ُىْم يَػْهَتُدوَف(
تشّب اآلية إٔب مراعاة نظاـ  -ٔ: رائدة  .كاألهنار ، كِبلنجـو يهتدكف ليبلن ُب الصحارل كالبحار

)ٓت  -ٕ .ؽ كالقبلة للصبلة كىذا يدعو إٔب تعٌلم علم الفل النجـو أصل ُب معرفة األكقات كالطر 
:  عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٖ .٠بٌيت ِبألرض ألهٌنا أترض أم أتكل أجساد بِب آدـ اأَلْرِض(

ًيدى  ًل ى ٯبىٍرًم ألىًئم ةي ا٥ٍبيدىل كىاًحدان بػىٍعدى كىاًحدو ًإٍذ جىعىلىهيمي هللاي أىرٍكىافى األىٍرًض أىٍف ٛبى تفسّب  أبًىٍىًلهىا( )كىكىذى
 .ِْٖ/ْالنور
 ﴾ؤَكََْٖٔ َّىُِْنُ ًََْٖٔ ٙ َّىُِْنُ ؤَكَٚ ظًًٍََََُُّٕ﴿ - ٚٔ

لئلنكار ، ىل يستوايف ؟ كبل كألف كبل كىناؾ فارؽ كبّب بينهما كال كجو للمقارنة ،  االستفهاـ
، ينتظم هبا الكوف  ستمرار كائنات متقنة غاية ُب ا١بماؿ كالنظاـ كاإلبداعأفمن ٱبلق كٌل شيء ِب

أفبل ٛبيزكف بْب ا٣بالق  )َأَربل َتذَكَُّروَف(كينعم هبا عليكم كمن ال ٱبلق شيئان كىو ٨بلوؽ ضعيف 
كا٤بخلوؽ ؟ فما ٰبتاج األمر ألكثر من تذكر فيتضح األمر كيتجلى اليقْب كترتفع الشكوؾ ، ليعلم 

، فعليكم أف توحدكه كتشكركه ، فإٌف من أف العبادة ال تليق إاٌل ِب٣بالق ا٤بنعم عليكم بكٌل شيء 
أفضع األمور ا٤بساكاة بْب ا٣بالق كا٤بخلوؽ ، كمن أعظم ا١بـر تفضيل ا٤بخلوؽ على ا٣بالق كمن 

،   ُالطبلؽ/﴾ َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّللَِّ رَػَقْد ظََلَم نَػْفَسوُ ﴿٘باكز حدكده عبد ا٤بخلوؽ كأنكر ا٣بالق !! 
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﴿رَػتَػَباَرَؾ اّللَُّ َأْحَسُن  ُُلقماف/ رََأُروين َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِو﴾ ﴿َىَذا َخْلُق اّللَِّ كقولو 
  ُْا٤بؤمنوف/اْْلَاِلِقَي﴾ 

 ﴾ًَبِْٕ ظَؼًًُُّخ ِٗؼَْٔصَ خَُِّوِ ٙ ظُمٌُْٝىَد بَِّٕ خَُِّوَ َُـَلٌٌَُ ََلٌِْْ﴿ - ٛٔ
ائها فاألشياء بعضها نعمة لبعض ، إٌنكم فما من شيء إال كىو نعمة من نعم هللا ال سبيل إلحص

غارقوف ُب النعم اإل٥بية الظاىرة كالباطنة ، ا٤بادية كا٤بعنوية ، ا٤بعركفة كغّب ا٤بعركفة إف تعٌدكا نعم هللا 
غفور ٤با صدر منكم  )ِإفَّ اّللََّ َلَغُفوٌر رَِحيٌم(عليكم ال تضبطوا عددىا فضبلن عن أف تطيقوا شكرىا 

ستعرض ا -ٔ:  رائدة .م ِبلعباد حيث ينعم عليكم مع تقصّبكم كعصيانكممن تقصّب ، رحي
سبحانو ألواانن من النعمة ككٌلها تلـز الشكر  ، كأكثر النعم ال يدرم هبا اإلنساف ألنو أيلفها فبل 
يشعر هبا إاٌل حْب يفتقدىا ، كىذا جسده مٌب يشعر ٗبا فيو من نعمة إاٌل حْب يدركو ا٤برض 

الصحة ، فبل يعرؼ اإلنساف قدر النعمة إاٌل ٗبقاساة ضٌدىا ، كلكن حجب ا١بهل فيحس بقيمة 
كضبابية الغفلة كغلبة ا٥بول كالشهوة حالت دكف معرفتنا ٥بذه النعم ا١بمة الٍب كلما خطا العلم 

نفتحت لنا آفاقان جديدة ُب معرفة النعم اإل٥بية ، ككل ما ندركو قليل ٩با اا٢بديث خطوة إٔب األماـ 
و موجود، فهل إبمكاف اإلنساف ادكد أف يعد كٰبصي ما أعطاه ا٣بالق ا٤بطلق ا٢بق ؟! فكيف ى

﴿َوَما ِبُمْم ِمْن تنكركف هللا كتتعٌدكف حدكده كىو ا٢باضر ُب كجودكم ألنو أسبغ عليكم أنواع النعم 
 ﴾ َوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك ﴿،  ٖالتكاثر/﴾ ِعيمِ ّتَّ لَُتْسأَُلنَّ يَػْوَمِئٍذ َعْن النَّ ﴿،  ّٓالنحل/نِْعَمٍة َرِمْن اّللَِّ

(قاؿ  -ٕ ُُالضحى/﴾ َرَحدِّثْ  ِب٤بفرد كٓب يقل )نعم هللا ال ٙبصوىا( ِب١بمع ، ألٌف  )نِْعَمَة اّللَِّ
الٌنعمة الواحدة تستبطن النًٌعم الكثّبة ، فمثبلن نعمة البحر نعمة كاحدة كلكٌنو ٰبتوم على كنوز من 

َوآاَتُكْم ِمْن ُك ِّ َما ﴿إلنساف ٧بدكدة قاصرة عن اإلحاطة هبا كىكذا كل الٌنعم كقولو الٌنعم كقدرة ا
 .ّْإبراىيم/﴾ َسأَْلُتُموُه َوِإْف تَػُعد وا نِْعَمَة اّللَِّ ال حُتُْصوَىا

 ﴾ًَخَُِّوُ َّؼَُِْْ َٓد ظًَُُُِّٕٕ ًََٓد ظُؼِِْنٌَُٕ﴿ - ٜٔ
نوااي كاألعماؿ كٯبازيكم عليها ، فهو يعلم كٌل شيء الظاىر كهللا يعلم ما ٚبفونو كما تظهركنو من ال

كالباطن كال ٱبفى عليو شيء كىو ٧بصو ذل  كٌلو عليكم ِبلصوت كالصورة كالنٌية فكيف نعصيو 
إذان؟ كتقدٙب السرًٌ على العلن ألف علم هللا ِبلسرًٌ قبل العلن ، كأف علم هللا ِبألشياء قبل أف تكوف 

 كلو كانت كيف تكوف
 ﴾ًَٕ ؤََّّدَٕ ُّسْؼَؽًٌََُٕخٍََُِّّٖ ًَّْػٌَُٕ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ ٙ َّىُِْوٌَُٕ َْْ٘حدً ًَىُْْ ُّىَِْوٌَُٕ ، ؤٌََْٓخضٌ ؿَُُْْ ؤَلَْْدءٍ ًََٓد َّْٙؼُُُ﴿ ٕٔ - ٕٓ

من شأف اإللو ا٤بعبود ا٤بستحق للعبادة أف يكوف خالقان ال ٨بلوقان ، كلكن ا٤بشركْب يَبكوف ا٣بالق 
عن النيب  ،بدكف ا٤بخلوؽ، كإف ا٣بالق يعلم موعد البعث كالنشور ألف البعث تكملة حكمة ا٣بلقكيع
عىلىى مىا مىاتى عىلىٍيًو(  كٌل عٍبدو ك)يػيبػٍعىثي   ِِ/ّركح البياف : )مىٍن مىٍاتى فػىقىٍد قىٍامىٍت ًقيىامىتيوي( )ص(

ي ليست آ٥بة فكيف فاآل٥بة الٍب ال تعلم مٌب يبعث عبادىا ى، ِِِْٕا٤بصدر نفسو خرب
ُر َأْحَياٍء( -ٕٔيدعوهنم كيعبدكهنم؟!  كىو حكم على ىؤالء ا٤بشركْب الذين عطٌلوا  )َأْمَواٌت َغيػْ
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عقو٥بم فعبدكا غّب هللا كٓب يفرقوا بْب ما عبدكه كبْب ا٤بستحق للعبادة، ىؤالء الضالوف أىٍموىاته غىيػٍري 
َف على التمييز فيؤثر كيتأثر أىٍحيىاءو ألنٌو من صفات الكائن ا٢بي لو القدرة  )َوَما َيْشُعُروَف َأَيَّ

َعُثوَف( َف(حتماؿ اكأهنم ال يشعركف أم شعور كال ٰبتملوف أم  يُػبػْ مٌب يبعثوف، أف ٥بم حياة  )َأَيَّ
)َوالَِّذيَن َيْدُعوَف ِمْن : قاؿ  رائدة .أخرل ُب عآب اآلخرة العلوم غّب عآب الدنيا األرضي السفلي

كذل  ألهنم ليسوا  )تدعوف(أشار إٔب ا٤بشركْب بضمّب الغائب كٓب يقل بضمّب ا٤بخاطب  (ُدوِف اّللَِّ 
 .ُٕالنحل/﴾ َأَرَمْن َ٘مُْلُق َكَمْن ال َ٘مُْلُق َأَربل َتذَكَُّروفَ ﴿أىبلن ألف ٱباطبوا ! كقولو 

 ﴾ْْ ُٓنٌَُِشٌ ًَىُْْ ُْٕٓعٌَْسًَُُِٕبَُِيٌُُْْ بَُِوٌ ًَخلًٌِ كَدٍََُِّّٖ ٙ ُّآِْنٌَُٕ زِدٓوَُِشِ هٌُُِزُيُ﴿ - ٕٕ
َوِإَذا ذُِكَر اّللَُّ َوْحَدُه اَْشََأزَّْت قُػُلوُب الَِّذيَن ﴿ًإ٥بىيكيٍم ا٤بستحق للعبادة ًإلىوه كىاًحده ال شري  لو كقولو 

فالذين ال يصٌدقوف  َرٌة()رَالَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَف اِبآلِخَرِة قُػُلوبُػُهْم ُمنمِ ،  ْٓالزمر/﴾ ال يُػْؤِمُنوَف اِبآلِخَرةِ 
ِبلبعث كا١بزاء قلوهبم تنكر كتنٌفر من كحدانية هللا عز كجٌل )كالذم ال ينسجم مع منهج الرٞبن 

متكربكف متعالوف عن قبوؿ ا٢بق بعدما سطعت  )َوُىْم ُمْسَتْمِبُوَف(ينسجم مع سبيل الشيطاف( 
ٍيًو أىٍضيىٍق ، كىمىٍن الى يػىنػٍفىعيوي اٍليىًقٍْبي يىضيرُّهي الشًّ ي ، كالًذٍم الى األدلة )كىمىٍن ضىٍاؽى عىلىٍيًو ا٢بٍىقي فىا١بٍىٍوري عىلى 
اٍيىةي تىًلٍيقي ًبًو اٍلًغوىاٍيىةي كىالض بلىلىةي(  : ٯبمع السياؽ بْب اإلٲباف بوحدانية هللا كاإلٲباف  رائدةتىًلٍيقي ًبًو ا٥بًٍدى

باط عبادة هللا الواحد بعقيدة البعث كا١بزاء ، رتِبآلخرة ، بل ٯبعل إحداٮبا دالة على األخرل ال
ُ ﴿فباآلخرة تتم حكمة ا٣بالق الواحد كيتجلى عدلو ُب ا٢بساب كا١بزاء كقولو  َوابْػَتِغ ِريَما آاَتَؾ اّللَّ

نْػَيا اَر اآلِخَرَة َوال تَنَس َنِصيَبَك ِمْن الد  : )مىٍن ذىىىبى  عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٕ .ٕٕالقصص/﴾ الدَّ
: )تػىوىٍاضىعيوياٍ وعن النيب )ص(، ْٖ/ّنور الثقلْبفىٍضبلن فػىهيوى ًمنى اٍلميٍستىٍكربًٍينى(  اآلخرل أىف  لىوي عىلىى يػىرى 

: )مىٍن وعنو )ص(، ِِٕٓكنز العماؿ خرب  (، كال يبغي أحد على أحديػىٍفخىرى أىحىده عىلىى أىحىدو  حىٌب  الى 
بػ رى تػىعىظُّمنا كىضىعىوي هللاي   .وىٍاضىعى ً ٚبىىشُّعنا رىفػىعىوي هللاي(مىٍن تػى  ،تىكى

 ﴾ٙ ـَََُّ ؤََّٕ خَُِّوَ َّؼَُِْْ َٓد ًَُُُِّّٕٕ ًََٓد ُّؼِِْنٌَُٕ بَِّٗوُ ٙ ُّمِرُّ خُُْْٕٔعٌَْسَُِِّٖ﴿ - ٖٕ
)يَػْعَلُم َما بلى كحقان كىو ٗبنزلة اليمْب إف هللا تعأب ال ٚبفى عليو خافية من أحوا٥بم )ال َجَرـَ( 

َولُِتْجَزى ُك   نَػْفٍس مبَا  ﴿يعلم ما ٱبفوف كما يظهركف فيجازيهم بو كقولو  ر وَف َوَما يُػْعِلُنوَف(ُيسِ 
ا٤بتكربين على ا٤بتعظمْب،  )ِإنَُّو ال ٗمُِب  اْلُمْسَتْمِبِيَن(،  ِِا١باثية/﴾ َكَسَبْت َوُىْم ال يُْظَلُموفَ 

للحق كا٣بضوع لو كيستحقوف العقاب على قدر  التوحيد كا٤بعاندين كالذين يستنكفوف عن التسليم
َسَأْصِرُؼ َعْن آََيِت الَِّذيَن يَػَتَمبػَُّروَف ٓت ﴿ما يستكربكف سواء كانوا مشركْب أك مسلمْب كقولو 

ًر يػىٍوـى اٍلًقيى  عن النيب )ص(،  ُْٔاألعراؼ/﴾ اأَلْرِض ِبَغُْيِ اْلَقِّ  ًٍينى أىٍمثىٍاؿي الذ  ٍامىًة تىطىؤيىيٍم : )ًإف  اٍلميتىكىربًٌ
ًىٍم( ٍاًمًهٍم لًتىكىربُّ  ٖٔ/ُْا٤براغي الن ٍاسي أبًىٍقدى

ُْوَِْدَٓصِ ًَِْٖٓ ؤًََِْخَِ ًَبٌَِخ هََِْ َُيُْْ َٓدٌَخ ؤٍَََّٗ ََزٌُُّْْ هَدٌُُخ ؤََٔد٤ِريُ خًََُِّٕنيَ ، َُِْمٌُِِْٔخ ؤًََِْخََىُْْ ًَدَِِٓصً ٌََّّْ خ﴿ ٕ٘ - ٕٗ

 ﴾َٗيُْْ زِـَُِْْ ػٍِِْْ ؤَٙ َٔدءَ َٓد ًَََُِّّٕخٍََُِّّٖ ١ٌُُِِّّ
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ستهزاء، ما كإذا سيئل ىؤالء ا١باحدكف أٌم شيء أنزؿ ربكم على رسولو )ص( ؟ قالوا على سبيل اال
خرافات كأِبطيل األمم السابقْب ا٤بسطورة ُب كتبهم من غّب دليل )َأَساِطُُي اأَلوَِّلَي( أنزلو ليس إاٌل 

رب العا٤بْب ، كصفوه ٗبا ُب عقو٥بم من جهلو كسفو كما ُب نفوسهم من  على صحتو ليس بكبلـ
لؤـو كحسد ، كُب ا٤بقابل إذا سئل ا٤بتقوف عن القرآف قالوا ىو خّب ، كاف ا٤بشركوف ٯبلسوف على 
مداخل مكة ينٌفركف الناس عن رسوؿ هللا )ص( إذا سا٥بم كفد ا٢بجاج ماذا أينزؿ على دمحم ؟ قالوا 

 .يث األكلْب الكاذبة ا٣برافية ، كقد صيغت بعبارات جٌذابة لتنطلي على عواـ الٌناسأِبطيل كأحاد
قالوا ذل  البهتاف ليحملوا ذنوهبم كاملة دكف أف  )لَِيْحِمُلوا َأْوزَاَرُىْم َكاِمَلًة يَػْوـَ اْلِقَياَمِة( -ٕ٘

)َوِمْن َأْوزَاِر رٞبة  ينقص منها شيء ٰبكم عليهم أبشدًٌ العقوِبت الٍب يستحقوهنا ببل ٚبفيف كال
، فقد   بغّب دليل كال برىاف كليحملوا ذنوب األتباع الذين أضلوىم الَِّذيَن ُيِضل ونَػُهْم ِبَغُْيِ ِعْلٍم(

كانوا رؤساء يقتدل هبم ُب الضبللة كلذل  ٞبلوا أكزارىم )ذنوهبم( كذنوب من أضلوىم فلهم 
 لآلخرين كإغوائهم إضبل٥بم على كالثا٘ب ، كضبل٥بم بغيهم على األٌكؿ ، عذابْب ال عذاب كاحد

  اٍلعىمىٍل( نػىٍفسً  ًمنٍ  )ا١بٍىزىٍاءي  ك ٥بم التابعْب
 ظهورىم على ٞبلوه الذم الثقيل ا٢بمل بئس القـو أيها نتبهوااف أم للتنبيو أال َيِزُروَف( َما َساءَ  )َأال
ٍافى  ، فىًإتًُّبعى  ضىبللىةو  ًإٔبى  عىادى  دىاعو  : )أىٲبُّىا عن النيب )ص(،  الزجر ُب ا٤ببالغة كا٤بقصود ،  أىٍكزىارً  ًمٍثلى  عىلىٍيوً  كى

 لىوي  فىًإف   ، فىاتًُّبعى  ىيدنل ًإٔبى  دىعىا دىاعو  كىأىٲبُّىا ، شىٍيء أىٍكزىارًًىمٍ  ًمنٍ  يػىنػٍقيصى  أىفٍ  غىٍّبً  ًمنٍ  اتػ بػىعىوي  مىنً  )ذنوب(
)لَِيْحِمُلوا  -ٔ :رائدة. ُٗصِالبحار شىٍيء( أيجيورًًىمٍ  ًمنٍ  يػىنػٍقيصى  أىفٍ  غىٍّبً  ًمنٍ  ، أيجيورًًىمٍ  ًمٍثلى 

البلـ )الـ التعليل( ُب لًيىٍحًمليوا ، يصٌور القرآف الكرٙب ُب تعبّبه البليغ ُب صورة حركية  َأْوزَاَرُىْم(
، فهي تثقل الٌنفوس  ذات ثقل كساءت أٞباالن كأثقاالن  ٦بٌسمة مؤثرة ، يصٌور ىذه الذنوب أٞباالن 

األٞباؿ الظهور ، كىي تتعب كتيشقي كتيقلق كتؤٌرؽ كما تتعب األثقاؿ حامليها ، بل  كما تثقل
َولََيْحِمُلنَّ أَثْػَقاَْلُْم َوأَثْػَقااًل َمَع أَثْػَقاْلِِْم َولَُيْسأَُلنَّ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َعمَّا  ﴿ىي أدىى كأنكى كأمر! كقولو 

إهٌنم يضٌلوف من ال يعلم أهٌنم على ِبطل  نَػُهْم ِبَغُْيِ ِعْلٍم()ُيِضل و  -ٕ .ُّالعنكبوت/﴾ َكانُوا يَػْفتَػُروفَ 
كفساد ، كُب ذل  تنبيو إٔب أٌف كيدىم كمكرىم ال ٱبفى على أىل العقوؿ، كإ٭ٌبا يقٌلدىم ا١بهلة 
األغبياء الذين ينعقوف مع كٌل انعق كيتبعوف اإلتباع األعمى ، إهٌنم ِبعوا عقو٥بم لرؤسائهم 

 .)َأال َساَء َما َيِزُروَف(ن غّب تفكّب كأعطوىم إرادهتم م
 ﴾يِْْ ًَؤَظَدىُْْ خُْؼٍََخذُ ِْٖٓ لَْْػُ ٙ َّْٙؼًَُُُٕهًَْ ٌَََُٓ خٍََُِّّٖ ِْٖٓ هَسِِْيِْْ كَإَظََ خَُِّوُ زُنَْْدَٗيُْْ َِٖٓ خُْوٌََخػًِِ كَىََُّ ػََِْْيِْْ خَُّٕوْقُ ِْٖٓ كٌَْهِ﴿ - ٕٙ
مكر اجملرموف أبنبيائهم كأرادكا إطفاء نور هللا أبفواىهم كحاكلوا أف حتياؿ ، : ا٣بديعة كاال املمر

َيانَػُهْم ِمَن اْلَقَواِعِد(تكوف كلمتهم ىي العليا، كٙبصنوا ِبلقبلع كخطوط الدفاع ليبقوا   )رَأََتى اّللَُّ بُػنػْ
من  قلع بنياف مكرىم الضخم كاكم كا٤بتْب من قواعده كأسسو كىذا ٛبثيل إلفساد ما أبرموه

: فسقط عليهم سقف بنياهنم فتهٌدـ َرَخرَّ  )َرَخرَّ َعَلْيِهْم السَّْقُف ِمْن رَػْوِقِهْم(ا٣بدائع ِبلرسل 
جاءىم  )َوَأاَتُىْم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث ال َيْشُعُروَف(البناء عليهم فأبطل كيدىم كأفسد مكرىم كماتوا 
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: صٌور ا٤بشهد القرآ٘ب ا٤بكر ُب  رائدة٥بم ! ا٥ببلؾ كالدمار من حيث ال يتوقعوف كال ٱبطر على ِب
صورة بناء ذم قواعد كأركاف كسقف إشارة إٔب دقتو كإحكامو كمتانتو كضخامتو كلكن ىذا كلو ٓب 

َيانَػُهمْ يقف أماـ قدرة هللا كتدبّبه ، كهللا من كرائهم ٧بيط فهو سبحانو ٰبمي دينو  .( .)رَأََتى اّللَُّ بُػنػْ
الشامل يطبق عليهم من فوقهم كمن ٙبت أرجلهم ، فالقواعد الٍب ٙبمل  ىو مشهد للتدمّب الكامل

فإذا البناء  .(.)َوَأاَتُىْم اْلَعَذابُ البناء ٙبطمت كهتٌدمت من أساسها كالسقف يطبق عليهم كيدفنهم 
الذم أحكموه ٢بمايتهم كاف مقربهتم ! فصار تدمّبىم ُب تدبّبىم ، كىذه سٌنة متحرٌكة تكشف 

ٍاؽى ًبًو مىٍكريهي(  ٓت غرر المم:، كِبغو على مركر األزماف مصّب كٌل طاغو  ﴿َوال ٗمَِيُق )مىن مىكىرى حى
رَػَهْ  يَػْنظُُروَف ِإالَّ ُسنََّة اأَلوَِّلَي رَػَلْن َتََِد ِلُسنَِّة اّللَِّ تَػْبِديبًل َوَلْن َتََِد ِلُسنَِّة  اْلَمْمُر السَّيُِّئ ِإالَّ َبَِْىِلوِ 

، كهللا تعأب يكشف عن سنة دائمة إنو سبحانو ىو الذم يدير ا٤بعركة بْب  ّْفاطر/بًل﴾ اّللَِّ حَتِْوي
 .ُٕاألنفاؿ/﴿َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِمنَّ اّللََّ َرَمى﴾ اإلٲباف كالكفر 

 ﴾َٙدهٌَُّٕ كِْيِْْ هَدٍَ خٍََُِّّٖ ؤًُظٌُخ خُْؼَِِْْ بَِّٕ خُْىَُِّْ خٌََُّْْْ ًَخٌُُّٕءَ ػَََِ خٌَُْدكَُِِّٖؼَُّْ ٌََّّْ خُْوَِْدَٓصِ ُّىِّّْيِْْ ًََّوٌٍُُ ؤََّْٖ ًََُُ٘دجِِ خٍََُِّّٖ ًُنْعُْْ ظُ﴿ - ٕٚ
)َويَػُقوُؿ أَْيَن يفضحهم ِبلعذاب الذم يتناسب مع إجرامهم كيذ٥بم )ّتَّ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ُ٘مْزِيِهْم( 

ُتْم ُتَشاق وَف رِ  كىيػىقيوؿي هللا تعأب ٥بم على سبيل التوبيخ أىٍينى ىؤالء الشيرىكىاء  يِهْم(ُشرََكاِئي الَِّذيَن ُكنػْ
تيٍم  ٚباصموف كتعادكف من أجلهم األنبياء كأتباعهم ا٤بؤمنْب كتوجدكف )ُتَشاق وَف ِريِهْم( ال ًذينى كينػٍ
كىذا ُب دين هللا من أجل أتباعهم ؟ فبل يتمكنوف من اإلجابة أحضركىم ليشفعوا لكم  االختبلؼ

يقوؿ الدعاة إٔب هللا  )قَاَؿ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِإفَّ اْلِْْزَي اْليَػْوـَ َوالس وَء َعَلى اْلَماِررِيَن(ستهزاء هبم ا
كالعلماء كالفضبلء ِشاتةن أبكلئ  األشقياء إٌف الذٌؿ كا٥بواف كالفضيحة كالعذاب ٧بيط اليـو ٗبن كفر 

ٓت غرر ، على حقوؽ الٌناس، سواء أكاف ملحدان أـ غّب ملحد ِب كتعٌدل ا٢بدكد معو كتعٌدل
ًر ا١ٍبًنىاٍيىةً  المم: ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي( كاٍلعيقيويبىةي عىلىى قىدى  .)كىاٍلمى
ٌُٔءٍ زَََِ بَِّٕ خَُِّوَ ػٌَِِْْ زَِٔد ًُنْعُْْ  خٍََُِّّٖ ظَعٌََكَّدىُْْ خَُْٔٚجٌَِصُ ظَدُِِِٔ ؤَٗلُِٕيِْْ كَإَُْوٌَْخ خَََُِّْٕ َٓد ًُنَّد َٗؼََُْٔ ِْٖٓ﴿ ٜٕ - ٕٛ

 ﴾ظَؼٌََُِْٕٔ ، كَديْوٌُُِخ ؤَزٌَْخذَ ـَيَنََّْ وَدًَُِِّٖ كِْيَد كََِسِحَْٓ َٓؽٌٍَْ خُُْٔعٌََسَُِِّّٖ
نتهى عهد اإنٌو مشهد من مشاىد القيامة يقف فيو ىؤالء ا٤بستكربكف ا٤باكركف موقف ا٣بزم كقد 

تقبض ا٤ببلئكة أركاحهم ا٣ببيثة  )الَِّذيَن تَػتَػَورَّاُىْم اْلَمبلِئَمُة ظَاِلِمي أَنُفِسِهْم(ستكبار كا٤بكر، اال
حاؿ كوهنم ظا٤بي أنفسهم ِبلكفر كاإلشراؾ ِب تعأب كمعاصيهم كظلم الٌناس كحرموىا من اإلٲباف 

كمن ظلم نفسو فقد  طمئناف ، كالظلم أـ الرذائل فهو ينغًٌص العيش كيكره األاٌيـ كيقلق النفسكاال
يرسم القرآف الكرٙب مشهدىم ُب  )رَأَْلَقْوا السََّلَم( )رَأَْلَقْوا السََّلَم َما ُكنَّا نَػْعَمُ  ِمْن ُسوٍء(ظلم غّبه 
ستسلموا كإنقادكا عند ا٤بوت على خبلؼ عادهتم ُب الدنيا من العناد احتضار ، ساعة اال
َوَلِمْن ﴿كقولو   )َما ُكنَّا نَػْعَمُ  ِمْن ُسوٍء(شاغبْب قائلْب عتذركا كما يعتذر األطفاؿ ا٤باكالكربايء، ك 
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ُتْم َأفَّ اّللََّ ال يَػْعَلُم َكِثُيًا ِمَّا تَػْعَمُلوفَ  ُتْم تَػْعَمُلوَف(،  ِِفصلت/﴾ ظَنَػنػْ  )بَػَلى ِإفَّ اّللََّ َعِليٌم مبَا ُكنػْ
يل إٔب الكذب كا٤بغالطة كالتمويو فبل سب ، يكذهبم هللا كيقوؿ بلى قد كٌذبتم كعصيتم ككنتم ٦برمْب

أدخلوا جهنم من  )رَاْدُخُلوا أَبْػَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِريَها( -ٜٕ .إٌف هللا يعلم ا٤بفسد من ا٤بصلح
)رَػَلِبْئَس َمثْػَوى أبواهبا ا٤بخصصة لكم كلُّ كاحد ٗبا يتناسب مع عملو ككفره ماكثْب فيها أبدان 

ِيَن( مقاـ مقاـ جهنم فهو مقاـ ا٣باسرين ا٤بتكربين  أأسو  منزؿ كمسكن كمقاـ أم :َمثْػَوى  اْلُمَتَمبِّ
عن طاعة هللا كال يعملوف للصاّب العاـ ، كىو مشهد ٨بزو كموقف مهْب ٗبا يتناسب مع كربايئهم  

ُهْم ِمْن َعَذاِِبَا﴿كقولو   .ّٔفاطر/﴾ ال يُػْقَضى َعَلْيِهْم رَػَيُموُتوا َوال ُ٘مَفَُّف َعنػْ
وَُِشِوًٌَََُُْْنِؼَْْ ََْ ٍََُِِِّّٖ خظَّوٌَْخَٓدٌَخؤٍَََّْٗ ََزٌُُّْْ هَدٌُُخوَُْْخًٍََُِِِّّٖ ؤَلَْٕنٌُخكِِ ىٍَِهِ خًَُُّْْٗدلََٕنَصًًٌَََُخَُخًَٓهِ﴿ٖٔ-ٖٓ

 ﴾َٕ ًٍََُِيَ َّفُِّْ خَُِّوُ خُُْٔعَّونِيَيَخَُخُُْٔعَّوِنيَ،ـَنَّدضُ ػًٍَْٕ ًَّْوٌَُُِٗيَدظَفُُِْ ِْٖٓ ظَمْعِيَدخَْٕٗيَدََُُيُْْ كِْيَدَٓد ََّٙدءًُ
)َماَذا أَنْػَزَؿ قيل للفريق الثا٘ب اٍلًذينى إتػ قىٍوا )ا٤بنصفْب( يقابلوف الذين ظلموا أنفسهم ك٘بازكا ا٢بدكد 

حَباـ كتعظيم كتلخيص للدعوة ، أنزؿ اماذا أنزؿ ربكم على رسولو ؟ قىاليوا بكل  رَب ُمْم قَاُلوا َخُْيًا(
كىي كلمة كاسعة ا٤بعُب جامعة لكل ااسن مانعة لكل ا٤بساكئ ، ألنٌو أنزؿ قرآانن يتضمن  ًا()َخُيْ 

نصاؼ كقفان على ا٤بسلمْب فكل معارؼ كشرائع عامة ُب العمل هبا خّب الدنيا كاآلخرة ، كليس اال
كاف من ٙبرر من ا٥بول كالتعصب كفهم القرآف على حقيقتو يقوؿ ىو خّب للناس كصبلح هبديو،  

ىذا ا٤بوقف ُب أايـ ا٤بوسم أيٌب الرجل مكة فيسأؿ ا٤بشركْب عن دمحم كأمره فيقولوف : إنو ساحر 
ككاىن ككٌذاب ، فيأٌب ا٤بؤمنْب كيسأ٥بم عن دمحم كعن ما أنزؿ هللا عليو فيقولوف : أنزؿ هللا عليو 

لَِّذيَن َأْحَسُنوا ٓت َىِذِه )لِ ا٣بّب كا٥بدل كالقرآف ٍب يفصلوف ىذا ا٣بّب حسبما علموا ٩با أنزؿ هللا 
نْػَيا َحَسَنٌة( عتقادات كأعماؿ حسنة كحياة ا٥بؤالء اسنْب مكافأة ُب الدنيا إبحساهنم فهي  الد 

  .حسنة كمتعة حسنة كمكانة حسنة
ٌر( كما ينالونو ُب اآلخرة من ثواب ا١بنة كنعيمها خّب كأعظم من دار الدنيا  )َوَلَداُر اآلِخَرِة َخيػْ

لي ما  )َولَِنْعَم َداُر اْلُمتَِّقَي(نية الفا فلهم طيب الدار كهللا تعأب ٲبتدحها أبهنا نًعم الدار ، ٍب يفصًٌ
أنواع كثّبة ا١بناف لئلقامة الدائمة  )َجنَّاُت َعْدٍف َيْدُخُلونَػَها( -ٖٔأٝبىلى عن ىذه الدار فإذا ىي 

يدخلوف تل  ا١بناف ِبلتكرٙب  ِتَها األَنْػَهاُر()ََتِْري ِمْن حتَْ ستقرار األبدم كالنعيم السرمدم كاال
حَباـ الٍب ٘برم من بْب أشجارىا كقصورىا األهنار ا٤بطردة أبنواع األشرية داللة على الرخاء كاال

٥بم ُب تل  ا١بنات ما يشتهوف كما يرغبوف بدكف   )َْلُْم ِريَها َما َيَشاُءوَف(كالرفاىية كالراحة النفسية 
نقطاع كال ىم كال حزف كال حدكد للرزؽ كالتكرٙب كما ُب ىذه ا٢بياة الدنيا اكدٌو كال تعب كال 

َوِريَها َما َتْشَتِهيِو ﴿ألنٌو ال يضيع عمل عامل من ذكر كأنثى كقولو  )َكَذِلَك َٖمِْزي اّللَُّ اْلُمتَِّقَي(
ْ  َجَزاُء اإِلْحَساِف ِإالَّ اإِلْحَساُف﴾ ﴿ىَ ،  ُٕالزخرؼ/﴾ األَنُفُس َوتَػَلذ  اأَلْعُيُ َوأَنْػُتْم ِريَها َخاِلُدوفَ 
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﴿َوٓت َذِلَك رَػْليَػتَػَناَرْس ،  ُٔالصافات/﴿ِلِمْثِ  َىَذا رَػْليَػْعَمْ  اْلَعاِمُلوَف﴾ ،  َٔالرٞبن/
ٍا ٘بىٍمىعي ًمنى ا٣بٍى عن اإلماـ علي )ع(: رائدة،  ِٔا٤بطففْب/اْلُمتَػَناِرُسوَف﴾  ٍّبً : )عىلىيكيم بًتىقوىل هللًا فىًإنػ هى

نيا كىاآلًخرىًة ٍب تبل اآلي ٍا كييٍدرىؾي هًبىٍا ًمنى ا٣بٍىٍّبً مىٍا الى ييدرىؾي ًبغىّبًىا ًمن خىًّب الدُّ يػٍرى غىيػٍريىى كنز ة( كىالى خى
ٍن نىًسيى هللاى كىمى  ،كىمىٍن شىكىرى هللا جىزىاٍهي  ،كىمىٍن تػىوىك لى عىلىى هللًا كىفىٍاهي  ،)كىمىٍن ًإتػ قىى هللاى كىقىٍاهي  ِّٓ/ٓالدقائق

ٍاهي( من رٞبتو ،  ٍا عىٍْبه كىٓبٍى ٚبىٍطيٍر عىلىى قػىٍلًب بىشىٍر، كىالى  عن النيب )ص(نىسى ٍف دىٍاري هللًا الىًٍب ٓبٍى تػىرىىى : )عىدى
ٍاء دًٌٍيًقٍْبى كىالشُّهىدى ٍا غىيػٍري ثىبلىثىةو ، الن ًبيٌػٍْبى كىالصًٌ كح ر (، يقوؿ هللا تعأب طوىب ٤بن دخل يىٍسكينػيهى

 .ُّ/ٓالبياف
 ﴾خٍََُِّّٖ ظَعٌََكَّدىُْْ خَُْٔٚجٌَِصُ ٤َِّْسِنيَ َّوٌٌَُُُٕ ٌَّٔٚ ػٌََُِْْْْ خيْوٌُُِخ خُْفَنَّصَ زَِٔد ًُنعُْْ ظَؼٌََُِْٕٔ﴿ - ٕٖ

حتضار كالبعث كا١بزاء ، ىم الذين تقبض مبلئكة الرٞبة أركاحهم بلطف حاؿ كوهنم إنٌو مشهد اال
م كأفعا٥بم كىي كلمة جامعة للفضائل مانعة عن الرذائل ، طيبة نفوسهم ِبلرب ُب أقوا٥ب)طَيِِّبَي( 

كالتقول كيتطهركف من العيوب كالظلم كاآلاثـ كحسنت أخبلقهم على الدكاـ مع هللا كمع أنفسهم 
يقوؿ ٥بم أنتم ُب سبلـ كأمن  )يَػُقوُلوَف َسبلـٌ َعَلْيُمْم(كمع الٌناس فأصبحوا راضْب مرضيْب 

﴿حتَِيًَّة ِمْن ِعْنِد اّللَِّ ُمَبارََكًة ، تسلًٌم عليهم ا٤ببلئكة بسبلـ هللا كترحب هبم كهتنئهم كتقوؿ طمئنافاك 
)اْدُخُلوا ، كتبشرىم ِب١بنة ٗبا كنتم تعملوف كٱبربكهنم أهنم من أصحاب اليمْب  ُٔالنور/طَيَِّبًة﴾ 

لدخوؿ فيها بعد البعث دخوالن ِبألركاح كاألبداف ، تعجيبلن ٥بم ِبلبشرل ِب اجْلَنََّة مبَا ُكنُتْم تَػْعَمُلوَف(
فإف أريد الدخوؿ ِبألركاح فحسب كاف ذل  حْب التوُب فيكوف القرب ركضة من رايض ا١بنة أك 

 .حفرة من حفر النّباف ، كىذا ُب عآب الربزخ
أىٍطيىًب رًٍيحو  قي  لئلماـ الصادؽ )ع( يىشىمُّوي فػىيػىنػٍعىسي ًلًطيًبًو : صف لنا ا٤بوت ، قاؿ )ع( : )لًٍلميٍؤًمًن كى

لىٍسًع األىفىاًعيًٌ كىلىدًٍغ اٍلعىقىاًربً  اًفًر كى  ُِٓ/ٔالبحار( أكأشدٌ  كىيػىنػٍقىًطعي التػ عىبي كىاألىٓبىي كيلُّوي عىٍنوي ، كىلًٍلكى
ياة فلم ستوفوا أرزاقهم ُب ا٢باللداللة على الٌتلطف ُب موهتم فإهٌنم  )تَػتَػَورَّاُىْم(كالتعبّب عن موهتم بػ 

يبق منها شيء حٌب نػىفىسهم معدكد عليهم فأخذكه كٌلو ، كيشّب إٔب أٌف ا٤بوت ال يعِب الفناء كالعدـ 
 .نتقالية إٔب عآب آخراأك هناية كٌل شيء، بل ىو مرحلة 

 ًٌََُِْٖ خَُِّوُ ظَََِٔيُْْ ًََٓد هَسِِْيِْْ ِْٖٓ خٍََُِّّٖ ََكَؼَ ًٍََُِيَ ََزِّيَ ؤَُُْٓ ؤًَْ َّإْظَِِ خَُْٔٚجٌَِصُ ظَإْظَِْيُْْ ؤَْٕ بَِّٙ َّنظًَُُُٕ ىََْ﴿ٖٗ-ٖٖ

 ﴾َّْٕعَيِّْجٌُٕ زِوِ ًَدٌُٗخ َٓد زِيِْْ ًَلَدمَ ػٌَُِِٔخ َٓد َِّْٔحَدضُ كَإََٜدزَيُْْ ، َّظٌَُِِْٕٔ ؤَْٗلَُٕيُْْ ًَدٌُٗخ
 .إنكاراين  االستفهاـاف غَبارىم ٔبهلهم ككاعاد الكبلـ إٔب توبيخ ا٤بشركْب على ٛباديهم ُب الباطل ك 

: ىل ينتظركف أم ما ينتظر ىؤالء إاٌل أحد أمرين : إما أف أتٌب ا٤ببلئكة  َىْ  يَنظُُروفَ :  واملعىن
  )َكَذِلَك رَػَعَ  الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم(لتأخذ أركاحهم أك أيٌب أمر رب  ٕبلوؿ العذاب العاجل هبم 

ا٣بسيس حٌٌب حٌل هبم العذاب ك )ال ًذٍم الى يػىت ًعظي كذل  صنع من قبلهم من اجملرمْب مثل فعلهم 
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ٍافى ًعبػٍرىةن لًٍلبىٍاًقٍْبى(  ٍاًضٍْبى كى كما ظلمهم هللا  )َوَما ظََلَمُهْم اّللَُّ َوَلِمْن َكانُوا أَنْػُفَسُهْم َيْظِلُموَف(ًِبٍلمى
ة الضبللة بتعذيبهم كإىبلكهم كلكن ظلموا أنفسهم عندما عاشوا ُب ظلمات ا١بهالة كُب حّب 

كأغلقوا عقو٥بم عن الرأم كالرأم اآلخر ، كفٌضلوا الضبللة على ا٥بدل ، كىكذا تكوف النػ تىاًٍئجي ًمٍثلي 
ًر ا١ٍبًنىاٍيىًة،  ٓت غرر المم: اٍلميقىدًٌمىٍاًت، كيكوف ا١بٍىزىٍاءي ًمٍن نػىٍفًس اٍلعىمىٍل ، كتكوف اٍلعيقيويبىةي عىلىى قىدى

ٍرءي حىٍيثي يىضىعي )  ختيارفقد آاتىم هللا حرية التدبر كالتفكر كاال .(.)َوَما ظََلَمُهْم اّللَُّ ! (نىفسىوي  اٍلمى
كعرض عليهم آايتو القرآنية كالكونية كحٌذرىم سوء العاقبة كككلهم إٔب أنفسهم كأعما٥بم كإٔب سنة 

كلية بناء مستقبلو الدنيوم ، فعليو تقع مسؤ  َُالبلد/﴿َوَىَديْػَناُه النَّْجَدْيِن﴾ هللا ا١بارية ُب اإلنسانية 
فىأىصىابػىهيٍم عقوِبت   )رََأَصابَػُهْم َسيَِّئاُت َما َعِمُلوا( -ٖٗ ..(.)َوَما ظََلَمُهْم اّللَُّ كاألخركم لذل  

كىحىاؽى هًبًٍم أم كأحاط  )َوَحاَؽ ِِبِْم َما َكانُوا ِبِو َيْستَػْهزُِئوف(كفرىم كفسادىم كجزاء أعما٥بم ا٣ببيثة 
ستهزائهم ان كلًٌ جانب كنزؿ هبم جزاء سيئات أعما٥بم كفسادىم ُب الببلد كالعباد ك هبم الببلء م

ِبلقيم كا٤ببادئ كاألخبلؽ كنزؿ هبم العذاب األليم ُب دركات ا١بحيم ، فإهٌنم ال يعاقبوف بشيء 
ب : أصاهبم عقا رائدةخارج عن ٜبرة أعما٥بم الذاتية ، كإهٌنم ليصابوف ٔبرائر سلوكهم التلقائية ، 

، إهنم سيبلقوف ٜبرة  َْالشورل/﴿َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْػُلَها﴾ سيئاهتم ، فسٌمى العقاب سيئة كقولو 
أعما٥بم ا٤بنحرفة عقاِبن عادالن كىم ال يظلموف ، كما قسا عليهم ُب العقوبة كإ٭با قست عليهم 

 سيئات أعما٥بم !
 خَُِّوُ َٓد ػَسًََْٗد ِْٖٓ يًُِٗوِ ِْٖٓ َِْ٘ءٍ َٗمُْٖ ًَٙ آزَدئَُٗد ًَٙ لََُّْٓنَد ِْٖٓ يًُِٗوِ ِْٖٓ َِْ٘ءٍ ًٍََُِيَ كَؼَََ ًَهَدٍَ خٍََُِّّٖ ؤًٌََُُْ٘خ ٌَُْ َ٘دءَ﴿ - ٖ٘

 ﴾خٍََُِّّٖ ِْٖٓ هَسِِْيِْْ كَيََْ ػَََِ خَُُُُِّٔ بَِّٙ خُْسَٚؽُ خُُْٔسِنيُ
ْدَا ِمْن ُدونِِو ِمْن َشْيٍء َْمُْن َوال آاَبُؤَا َوال َحرَّْمَنا ِمْن )َلْو َشاَء اّللَُّ َما َعبَ كقاؿ أىل الكفر كالشرؾ 

إهنم ٰبيلوف شركهم كعبادهتم آ٥بة من دكف هللا ىم كآِبؤىم على إرادة هللا كمشيئتو  ُدونِِو ِمْن َشْيٍء(
لقرآف فلو شاء هللا )ُب زعمهم( أال يفعلوا شيئان من ىذا ٤بنعهم من فعلو ، كىذه شبهة يكررىا ا

َوِإَذا ِقيَ  َْلُْم أَنِفُقوا ِمَّا َرزََقُمْم اّللَُّ قَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا أَُنْطِعُم َمْن َلْو ﴿٣بطورهتا كقولو 
: إٌف هللا كتب على ىؤالء الفقر كلو شاء هللا أف يرزقهم  مبعىن،  ْٕيس/﴾ َيَشاُء اّللَُّ َأْطَعَموُ 
ا ُب حاجة إٔب أحد يتصٌدؽ عليهم كيطعمهم ، كقاؿ ا٤بشركوف : لو كاف هللا ال كيطعمهم ٤با كانو 

ستطعنا أف استطعنا أف نعبد ىذه اآل٥بة من دكنو كال ايريد أف نعبد من دكنو شيئان ٫بن كآِبؤان ٤با 
ا أراد ٫بٌرـ غّب ما حٌرمو هللا، ألٌف إرادة هللا فوؽ إرادتنا كال ٲبكن أف ٰبدث شيء ُب الوجود إاٌل إذ

،  ُٔاألنعاـ/﴾ َوُىَو اْلَقاِىُر رَػْوَؽ ِعَباِدهِ ﴿هللا كأذف لو ، إهنم خلطوا بْب اإلرادة التكوينية القاىرة 
لتزاـ هبا أك اإلعراض عنها ، ُب اال ختياركبْب اإلرادة التشريعية الٍب أعطى هللا اإلنساف حرية اال

ىكذا اجملـر أك ا٤بقٌصر ييلقي مسؤكلية ضبللو ه ٧باسبان عليو ، ك اختيار كيبقى اإلنساف مسؤكالن عن 
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كٚبٌلفو على هللا تعأب كعلى القضاء كالقدر أك على اآلخرين أك على الٌزماف أك على الٌصدفة ، أما 
الذين آمنوا فيكونوف ىم أدكات القضاء كالقدر ، كىم الذين ينٌسقوف مع نظاـ القضاء كالقدر ، 

: إٌف هللا جعل ُب أمواؿ األغنياء حقوؽ سنن العاّمة الِت تقوؿ الكال يتجاكزكف سنن هللا العامة ، 
ُهْم ﴿الفقراء، ليبتلي األغنياء ِبلفقراء، كيبتلي الفقراء ِبلصرب ، كقولو  َوَلْو َيَشاُء اّللَُّ النَتَصَر ِمنػْ

ُلَو بَػْعَضُمْم بِبَػْعضٍ  كىاٍلفىٍقري بػىٍعدى اٍلعىٍرًض : )كىاٍلًغُبى  ٕ٘ٗوٓت هنج الببلغة حمم/،  ْدمحم/﴾ َوَلِمْن لِيَػبػْ
اٍنىوي( ، كقولو  ُلوَُكْم أَي ُمْم َأْحَسُن َعَمبلً ﴿عىلىى هللًا سيٍبحى ، كهللا تعأب أكجب اإلنفاؽ  ِا٤بل /﴾ لِيَػبػْ

ُتْم َوَما أَنَفقْ ﴿، كقولو  ِٗآؿ عمراف/﴾ َلْن تَػَناُلوا اْلِبَّ َحَّتَّ تُػْنِفُقوا ِمَّا حتُِب وفَ ﴿كأاثب عليو فقاؿ : 
ٓت غرر ،  ٕا٢بديد/﴾ َوأَْنِفُقوا ِمَّا َجَعَلُمْم ُمْسَتْخَلِفَي ِريوِ ﴿، كقولو  ّٗسبأ/﴾ ِمْن َشْيٍء رَػُهَو ُ٘مِْلُفوُ 

تيٍم أىٍحوىجي ًمٍنكيٍم ًإٔبى اً : )ًإن كيٍم ًإٔبى ًإنٍػفىٍاًؽ مىٍا المم بػٍ  : )لىٍيسى  وريو أيضاً ٍكًتسىٍاًب مىٍا ٘بىٍمىعيويفى( ، اً ٍكتىسى
: )مىٍن مىنىعى حىق ان ً عىز  كىجىل  أىنٍػفىقى وعن اإلماـ الصادؽ )ع( ألىحىدو ًمٍن دينٍػيىٍاهي ًإال  مىٍا أىنٍػفىقىوي عىلىى أيٍخرىاٍهي( ،

  .ٕ٘/صٙالوسائ  ُبٍ ِبىًٍطلو ًمثٍػلىٍيًو( 
البحار ٍضًطرىٍارىان( اً مىاٍلىوي ًإٔبى األىٍشرىٍاًر  ان صىرىؼى هللاي اختيار : )مىٍن مىنىعى ماٍلىوي ًمنى األىخيىٍاًر عن النيب )ص(

أٌف الفقر من سوء فعل اإلنساف ال من فعل هللا ، كينتج إّف ىؤالء جهلوا وَتاىلوا ، ٖٔٔ/صٜٙ
الفقر فساد ا٢بكومات كجور األنظمة الفاسدة ، كعدـ إعطاء الزكاة كا٢بقوؽ الشرعية ٤بستحقيها 

( اى ٍزدىكىجىٍت ، اً ٍشيىٍاءى لىم ٍا : )ًإف  األى  عن اإلماـ علي )ع( ٍا اٍلفىٍقري ٙبف ٍزدىكىجى اٍلكىسىلي كىاٍلعىٍجزي فػىنػىتىجى ًمنػٍهيمى
: مشكلة الفقر ُب العآب موجود ما بْب رأسي وقاؿ الفيلسوؼ البيطاين برادتشو ، ُٖٓالعقوؿ ص

زيع ُب صلعتو ! ٌٍب أٌف ك٢بيٍب ، فكاف أصلع ككثيف الٌلحية ، كىناؾ كثرة إنتاج ُب ٢بيتو كسوء تو 
( كقولو  ٓت غرر المم:، الفقر كالغُب ٱبضعاف لقانوف األسباب كا٤بسببات )ًلكيلًٌ شىٍيءو سىبىبه

َناُه ِمْن ُك ِّ َشْيٍء َسَبباً ﴿   .، كىكذا يفعل الضبلؿ أبىلو أبسبابو ْٖالكهف/﴾ َوآتَػيػْ
نَػَتُو رَػَلْن ََتِْلَك َلُو مِ   )َكَذِلَك رَػَعَ  الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم(، ُْا٤بائدة/ْن اّللَِّ َشْيئًا﴾ ﴿َوَمْن يُِرْد اّللَُّ ِرتػْ

يعملوف ا٤بنكر كٰبيلوف  فَباءإهنم ٓب أيتوا بشيء جديد فقد سبقهم آِبؤىم على مثل ىذا ا١بهل كاال
 ذل  إٔب مشيئة هللا كإرادتو ، كىم يغالطوف أنفسهم إف هللا أيمرىم بطاعتو كينهاىم عن معصيتو ،

ىم ك٧باسبوف عليو كىكذا أنذرهتم رسلهم اختيار كىم مسؤكلوف عن  ختياركجعل ٥بم حرية اال
ليس على ٝبيع رسل هللا إاٌل التبليغ الواضح  )رَػَهْ  َعَلى الر ُسِ  ِإالَّ اْلَببلُغ اْلُمِبُي(كالقرآف الكرٙب 

، كأما أمر ا٥بداية كاإلٲباف فهو  ْٓؽ/﴾ َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِبَبَّارٍ ﴿كإلقاء ا٢بجة القطعية كقولو 
: عمل اإلنساف فهو على ا٤بكلفْب أنفسهم كأف هللا ال  إذاً ستعداد اإلنساف كأتييد الرٞبن ، ا

يتدخل ُب أفعاؿ العباد كال ٯبربىم على أم عمل ، بل سبحانو يشرًٌعي كيبلغ بلساف رسلو كيلقي 
رِيَن َوُمنِذرِيَن ىم اختيار وف عن كمسؤكل ختيارا٢بجة عليهم بوضوح كعليهم يكوف اال ﴿ُرُسبًل ُمَبشِّ
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َا يَػْهَتِدي لِنَػْفِسِو ،  ُٓٔالنساء/لَِئبّل َيُموَف ِللنَّاِس َعَلى اّللَِّ ُحجٌَّة بَػْعَد الر ُسِ ﴾  ﴿َرَمْن اْىَتَدى رَِإٔمَّ
َها َوَما َأَا َعَلْيُمْم ِبوَِكيٍ ﴾  َا َيِض   َعَليػْ ـى ًبشىرىاًٍئًط  ٓت غرر المم،  َُٖنس/يو َوَمْن َض َّ رَِإٔمَّ : )مىٍن قىٍا

 .ا٢ٍبيرًٌيىًة أيىًٌلى لًٍلًعٍتًق ، كىمىٍن قىص رى عىٍن أيصيويًؿ ا٢ٍبيرًٌيىًة أيًعٍيدى ًإٔبى الٌرًًؽ(
َُصُ ًََُوًَْ زَؼَؽْنَد كِِ ًَُِّ ؤَُّٓصٍ ًٌََُٔٙ ؤَْٕ خُػْسًًُُخ خَُِّوَ ًَخـْعَنِسٌُخ خ٥َُّدؿٌُضَ كَِٔ﴿ - ٖٙ نْيُْْ َْٖٓ ىًٍََ خَُِّوُ ًَِٓنْيُْْ َْٖٓ لَوَّطْ ػََِْْوِ خ١َُّٚ

 ﴾كَِٕريًُخ كِِ خََِْٕٞ كَدْٗظًُُُخ ًَْْقَ ًَدَٕ ػَدهِسَصُ خٌٍَُُِّْٔزِنيَ
أرسلنا الرسل إٔب ٝبيع ا٣بلق كإٔب كٌل بلد إللقاء ا٢بجة عليهم ، كىذا ما يقتضيو العدؿ كٰبكم بو 

يِن َقْد تَػبَػيََّ الر ْشُد ِمْن الَغيِّ ﴿ب ببل تكليف كبياف كقولو العقل كحيث ال عقا ﴾ ال ِإْكَراَه ٓت الدِّ
، أبف أعبدكا هللا ككحدكه كال تشركوا بو شيئان كإتركوا كٌل معبود دكف هللا كالطواغيت  ِٔٓالبقرة/

بود من دكف هللا كمعُب الطاغوت صيغة مبالغة من الطغياف ك٘باكز ا٢بدكد ا٤بعقولة ، كىو كلُّ مع
مادم كمعنوم من شيطاف اإلنس كا١بن ككل من دعا إٔب الضبلؿ فهو طاغوت سواء أكاف صنمان 

يُرِيُدوَف َأْف ﴿مرأة أك أم شيء من زخرؼ ا٢بياة الٌدنيا كقولو اأك زعيمان أك ماالن أك منصبان أك 
  . َٔالنساء/﴾ وِ يَػَتَحاَكُموا ِإىَل الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْف َيْمُفُروا بِ 

)ُ ُهْم َمْن َىَدى اّللَّ ستعداد للهدل كالضبلؿ كأف يدع مشيئتهم حرٌة ُب اكجعل البشر على  )َرِمنػْ
رًينى  اختيار أم الطريقْب ، كزكدىم ٗبعآب الطريق ُب أنفسهم كُب اآلفاؽ ، كأرسل سبحانو ريسيبلن ميبىشًٌ

دين إبرادهتم ، كهللا يهدم من يريد ا٥بداية، كيكوف من كىمينًذرًينى فآمن قـو عن قناعة ككانوا من ا٤بهت
﴿يَػْهِدي ِبِو اّللَُّ َمْن اتػََّبَع ِرْضَوانَُو ،  ُُالتغابن/﴿َوَمْن يُػْؤِمْن اِبّللَِّ يَػْهِد قَػْلَبُو﴾ ا٤بقربْب عند هللا 
 ﴾ ،  َُُآؿ عمراف/َراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾ ﴿َوَمْن يَػْعَتِصْم اِبّللَِّ رَػَقْد ُىِدَي ِإىَل صِ ،  ُٔا٤بائدة/ُسُبَ  السَّبلـِ

ُهْم َمْن َحقَّْت َعَلْيِو الضَّبلَلُة(ٍب قاؿ  ستحقاقهم ، أم جاركا عن قصد كجبت كثبتت ِب )َوِمنػْ
تبعوا الطواغيت كضٌلوا ضبلالن اىم فكفركا ِب ككٌذبوا رسلو ك ختيار ٫برفوا عن منهج هللا ِباالسبيل ك 

ِإفَّ اّللََّ ال يَػْهِدي َمْن ُىَو ُمْسِرٌؼ  ﴿،  ٓالصف/﴾ َأزَاَغ اّللَُّ قُػُلوبَػُهمْ رَػَلمَّا زَاُغوا ﴿بعيدان كقولو 
ٓت غرر ،  ُٕفصلت/﴿َوَأمَّا َِثُوُد رَػَهَديْػَناُىْم رَاْسَتَحب وا اْلَعَمى َعَلى اْْلَُدى﴾ ،  ِٖغافر/﴾ َكذَّابٌ 
ٍل مىٍن يػىٍغًلبيوي ا٥ٍبىوىلٍ المم )َرِسُيُوا ٓت اأَلْرِض رَاْنظُُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة ؟!(  : )كىٍيفى يىٍستىًطٍيعي ا٥ٍبيدى

ِبَي( سّبكا كسافركا ُب أ٫باء األرض ٍب أنظركا بوعي آاثر غضب هللا كعذابو فيمن كٌذبوا  اْلُمَمذِّ
َرًة ِلَمْن َ٘مَْشى﴿رسلهم من األمم ا٤باضية ليعتربكا  ًذٍم الى يػىٍعتىربي ، )كىال   ِٔالنازعات/﴾ ِإفَّ ٓت َذِلَك َلِعبػْ
ٍافى ًعبػٍرىةن لًٍلبىٍاًقٍْبى(. ٍاًضٍْبى كى  ًِبٍلمى

 ﴾بِْٕ ظَمُِْْٚ ػَََِ ىًَُخىُْْ كَةَِّٕ خَُِّوَ ٙ َّيًُِْ َْٖٓ ١َُُِّّ ًََٓد َُيُْْ ِْٖٓ َٗدَُِِّٜٖ﴿ - ٖٚ
 ال يَػْهِدي َمْن )رَِإفَّ اّللََّ إف ٙبرص اي دمحم على ىداية ىؤالء الكٌفار فلم ينفعهم حرص  شيئان كإعلم 

علم أنو تعأب ال ٯبرب اإلنساف على ا٥بداية كما أنٌو ال ايقرر سٌنة هللا ُب ا٥بدل كالضبلؿ ك ُيِض  ( 
ٯبرب اإلنساف على الضبللة ألف ا١برب يسقط ا١بزاء كا٢بساب كا١بٌنة كالٌنار ، ييسقط تكرٙب هللا 
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يِن َقْد تَػبَػيََّ الر ْشُد ِمْن الَغيِّ﴾ ﴿ال ِإْكَراَه لئلنساف ، كيكوف اإلنساف كا٤ببلئكة  ، ِٔٓالبقرة/ٓت الدِّ
كليس ا٥بدل أك الضبلؿ ٕبرص الرسوؿ على ىدل القـو أك عدـ حرصو فوظيفتو الببلغ ا٤ببْب ، 
ك٦بٌرد ا٢برص ليس سببان لوجود ا٥بداية كإ٭ٌبا سبب ا٥بداية ىو رغبة اإلنساف ُب ا٥بدل كقدرتو عليو 

كما أف السبب بوجود الضبلؿ ىو رغبتو ُب الضبلؿ كقدرتو عليو ، فرغبة اإلنساف   كٙبٌرره من ا٥بول
ِإنََّك ال تَػْهِدي ﴿ىي أساس ا٥بدل كالضبلؿ كهللا ال يلجأ كال يكره على ا٥بداية أك الضبلؿ كقولو 

فقد ثبتت  ْهِدي َمْن ُيِض  ()رَِإفَّ اّللََّ ال يػَ ،  ٔٓالقصص/﴾ َمْن َأْحبَػْبَت َوَلِمنَّ اّللََّ يَػْهِدي َمْن َيَشاءُ 
َما َجَعَ  ﴿ُب حقهم الضبللة إلصرارىم عليها، كال ٯبتمع ا٥بدل كالضبلؿ ُب قلب ا٤بؤمن كقولو 

ينصركهنم من دكف هللا ، ما  )َوَما َْلُْم ِمْن َاِصرِيَن(،  ْاألحزاب/﴾ اّللَُّ ِلَرُجٍ  ِمْن قَػْلبَػْيِ ٓت َجْوِروِ 
: )بيًعٍثتي دىاًعينا كىميبػىلًٌغنا كىلىٍيسى  عن النيب )ص(كالعودة إٔب هللا قبل فوات األكاف ، ٥بم إاٌل الندـ كالتوبة 
، كقولو ْٔٓكنز العماؿ خربكىخيًلقى إبًٍليسي ميزىيًٌننا كىلىٍيسى لىوي ًمٍن الض بلىًؿ شىٍيءه(  ،إٕبى  ًمٍن ا٥ٍبيدىل شىٍيءه 

ُقْ  ال َأْمِلُك لِنَػْفِسي نَػْفعًا َوال َضّرًا ِإالَّ َما ﴿، كقولو ُِٖآؿ عمراف/﴾ لَْيَس َلَك ِمْن اأَلْمِر َشْيءٌ ﴿
 .ُٖٖاألعراؼ/﴾ َشاَء اّللَُّ 

 ﴾خُنَّدِْ ٙ َّؼٌََُِْٕٔ ًَؤَهٌَُْٕٔخ زِدَُِّوِ ـَيًَْ ؤََّْٔدِٗيِْْ ٙ َّسْؼَػُ خَُِّوُ َْٖٓ ٌَُّٔضُ زَََِ ًَػًْخً ػََِْْوِ لَوّدً ًٌَََُِّٖ ؤًَْؽََُ﴿ - ٖٛ
لف ا٤بشركوف ببل دليل جاىدين كجاٌدين ُب أٲباهنم مبالغْب ُب تغليظ اليمْب ما كسعهم أبف هللا ح

ستبعدكا البعث كالنشور كرأكه أمران عسّبان ٕبسب مستول عقو٥بم اال يبعث كال ٰبي من ٲبوت ! 
نعم  ْيِو َحّقاً()بَػَلى َوْعدًا َعلَ كالسيما بعد البلى كتفرؽ األشبلء كالذرات ، قاؿ تعأب ردان عليهم 

ليبعثنهم كعد بذل  كعدان قاطعان البد منو ، ككعده ا٢بق كقولو الصدؽ كهللا ىو ا٢بق كال يقوؿ إالٌ 
ا٢بق ، إهٌنم قاسوا قدرة البشر ادكدة بقدرة هللا تعأب ا٤بطلقة ، إهٌنا قدرة خارقة ال تقاس كال 

َوَما َأْمُرَا ِإالَّ َواِحَدٌة َكَلْمٍح ﴿اقتهم تدركها العقوؿ كا٢بواس، ألهٌنا فوؽ تصٌورات البشر كط
﴿ِإفَّ اّللََّ ال ،  ِٖلقماف/﴾ َما َخْلُقُمْم َوال بَػْعُثُمْم ِإالَّ َكنَػْفٍس َواِحَدةٍ ﴿، كقولو  َٓالقمر/﴾ اِبْلَبَصرِ 

م ال يعلموف قدرة هللا كلكٌن أكثرى )َوَلِمنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ال يَػْعَلُموَف(،  ُّالرعد/ُ٘مِْلُف اْلِميَعاَد﴾ 
الٍب ليس ٥با حدكد ، فينكركف عآب الغيب كالبعث كالنشور ، فهم ال يتصوركف ٝبع األجزاء بعد 
تفرقها أىوف على هللا من خلقها كإٯبادىا ألف من أكجد شيئان من ال شيء فبطريق أكٔب أف يوجده 

:  عن اإلماـ زين العابدين )ع(،  ِٗؼ/األعرا﴿َكَما َبَدَأُكْم تَػُعوُدوَف﴾ كيرجعو من أجزاء متفرقة 
) أصبحت  -ٔ:  رائدة .ِْ/ٕالبحار )عىًجٍبتي ًلمىٍن أىٍنكىرى الن ٍشأىةى األيٍخرىل كىىيوى يػىرىل الن ٍشأىةى األيكئبى

حقيقة اآلخرة ا٤بوضوع ا٤بهم كالرئيس ُب القرآف الكرٙب اكلة تثبيتها ُب أذىاف الناس كافة ، كما 
عتداؿ ُب ٝبيع أحوالو ، هتذيب لنفس اإلنساف لتجعلو يعيش حالة التوازف كاال ينعكس عنها من

: )مىٍن   ٓت غرر الممكىذا ا٤بنهج السامي يقوده إٔب سٌلم التكامل كبذل  يكٌرـ اإلنساف نفسو ، 
ٍعًصيىًة( ٍا ًِبٍلمى ث كسبب للبحث الش ُّ عند العلماء ٧بٌفزه كِبع -ٕ .كىريمىٍت عىلىٍيًو نػىٍفسيوي ٓبٍى ييًهنػٍهى
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كالتنقيب للوصوؿ إٔب اليقْب ، ألٌف الش   يفسد الٌدين ، كالش ُّ عند ا١بهبلء ، نفي للحقيقة من 
ميويٍا  عن اإلماـ علي )ع(جهلو إٔب جهل  ٍبػيويٍا فػىتىشيكُّويٍا ، كىالى تىشيكُّويٍا فػىتىٍكفيريكيٍا ، كىالى تىٍكفيريكيٍا فػىتػىٍندى : )الى تػىٍراتى

حكمة يـو القيامة من حكمة ا٣بلق كتنظيم  -ٖ .ْٓ/ِالبحار صيويٍا ألىنٍػفيًسكيٍم فػىتيٍدًىنػيوياٍ(، كىالى تػيرىخًٌ 
ا٢بياة ، كما تنظيم ا٤بعاد إاٌل حلقة أساسية ُب سلسلة خلق ا٤بخلوقات كتنظيمها ، كِب٤بعاد تظهر 

ن ذل  النظاـ إالٌ للحياة قيمتها كحكمتها ، كللخلق قيمتهم ككما٥بم كٝبا٥بم كجبل٥بم، كال يغفل ع
 .نشغا٥بم ُب إشباع بطوهنم كفركجهمالذين ال يتدبركف حكمة هللا كنظامو ال

 ﴾ُُِْسََِّْٖ َُيُْْ خٍَُُِّ َّىْعَِِلٌَُٕ كِْوِ ًََُِْؼََِْْ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ؤََّٗيُْْ ًَدٌُٗخ ًَدٌِزِنيَ﴿ - ٜٖ
ى ٥بىيٍم البعث كالنشور الذم جعلو هللا كعدان  عليو حقان ليكشف ضبل٥بم ُب إنكارىم البعث لًيػيبػىْبًٌ

ختلفوا فيو ، كليحقق العدؿ كىو التمييز بْب ا٤بطيع كالعاصي كبْب اق اكليظهر ٥بم ا٢بق فيما 
كىناؾ يستيقن ال ًذينى كىفىريكا  )َولِيَػْعَلَم الَِّذيَن َكَفُروا َأنػَُّهْم َكانُوا َكاِذِبَي(كا٤ببطل كبْب الظآب كا٤بظلـو 

اًذًبْبى فيما يٌدعوف من مٌدعيات ِبطلة ُب إنكارىم الٌدين كالبعث ، كلكن عرفوا ا٢بقيقة أى  انيوا كى نػ هيٍم كى
ٍامىةً ) عن النيب )ص( ، بعد فوات األكاف كندموا على ما فات ٍامىًة  ،ش رُّ الن دى  (يػىٍوـً اٍلًقيىٍامىةً نٌدى

ختلف الٌناس ُب ا: رائدة .ْٓيونس/ا رََأْوا اْلَعَذاَب﴾ ﴿َوَأَسر وا النََّداَمَة َلمَّ كقولو ،  ُُٓ/ٕٕالبحار
رهٌبم كأنبيائهم كُب عاداهتم كآرائهم كُب العديد من األشياء كال ٚبتلفوا فتختلف قلوبكم، كالبٌد من 
ا٢بكم كالفصل بْب اق كا٤ببطل كالطٌيب كا٣ببيث ، كيـو القيامة ىو يـو ا٢بساب ِب٢بق كالعدؿ 

َواتػَُّقوا يَػْوماً تُػْرَجُعوَف ِريِو ِإىَل اّللَِّ ّتَّ تُػَوْتَّ ُك   نَػْفٍس ﴿كال أعذار كاذبة كقولو  حيث ال حجج زائفة
 .ُِٖالبقرة/﴾ َما َكَسَبْت َوُىْم ال يُْظَلُموفَ 

َد هٌَُُْنَد َُِِْٙءٍ بٌَِخ ؤَََيَْٗدهُ ؤَْٕ َٗوٌٍَُ َُوُ ًُْٖ كٌٌََُُْٕ﴿ - ٓٗ  ﴾بَِّٗٔ
فهو  )ِإَذا َأَرْدَاُه َأْف نَػُقوَؿ َلُو ُكْن رَػَيُموُف(كثّب جهد فإان نقوؿ ألم شىٍيءو ال ٰبتاج األمر إٔب  

، ىذا تقريب لؤلذىاف كا٢بقيقة أنو تعأب لو أراد شيئان لكاف  َُٕىود/﴿رَػعَّاٌؿ ِلَما يُرِيُد﴾ سبحانو 
﴿َوُىَو َأْىَوُف َعَلْيِو َوَلُو ُب ا٢باؿ ٗبجٌرد إرادتو بغّب إحتياج إٔب لفظ )كيٍن( فهو رىن إشارتو كقولو 

/اْلَمَثُ  اأَلْعَلى ٓت السََّمَواِت َواأَلْرِض﴾   .ِٕالرـك
،  سَُُ ٌَُْ ًَدٌُٗخ َّؼًٌَََُِْٕٔخٍََُِّّٖ ىَدـًَُُخ كِِ خَُِّوِ ِْٖٓ زَؼًِْ َٓد ظٌُُِِٔخ َُنُسٌَِّجَنَّيُْْ كِِ خًَُُّْْٗد لََٕنَصً ًََٕـُُْ خٓوَُِشِ ؤًَْ﴿ ٕٗ - ٔٗ

 ﴾خٍََُِّّٖ َٜسًَُُخ ًَػَََِ ََزِّيِْْ َّعًٌٌََََُِّٕ
تركوا األكطاف كاألىل كالقرابة كتعٌركا عٌما ٲبلكوف كعٌما ٰببوف ُب شأف هللا كا٢بفاظ على دين هللا ُب 

نْػَيا َحَسَنًة(نفوسهم كإبتغاء رضوانو من بعد ما عانوا كثّبان من الظا٤بْب  لننزلنهم  )لَنُػبَػوِّئَػنػَُّهْم ٓت الد 
كلنسكننهم بلدة كداران حسنة خّبان ٩با فقدكا ، بوأىم حالة كظركؼ حسنة من الفتح كالظفر ، فإهنم 
إ٭با ىاجركا ليعقدكا ٦بتمعان إسبلميان طيبان ليكوف قدكة لغّبه من اجملتمعات ال ييعبد فيو إاٌل هللا كال 

كىألىٍجري  اآلِخَرِة َأْكبَػُر َلْو َكانُوا يَػْعَلُموَف( )َوأَلْجرُ ٰبكم فيو إاٌل العدؿ كاإلحساف كإيتاء ذم القرىب 
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انيوا يػىٍعلىميوفى ما أعد هللا ٥بم فيها من النعم خالدين فيها أبدان )الى  اآلًخرىًة أفضل من أجر الدنيا لىٍو كى
نْػَيا َمَتاٌع َوِإفَّ ا﴿عىٍيشى ًإاٌل عىٍيشي اآلًخرىًة( كقولو  َا َىِذِه اْلََياُة الد  ﴾ آلِخَرَة ِىَي َداُر اْلَقَرارِ ِإٔمَّ

تصدؽ اآلية على الصحابة الذين ىاجركا إٔب ا٢ببشة كا٤بدينة كتشمل أيضان الذين شردكا  .ّٗغافر/
)الَِّذيَن َصبَػُروا َوَعَلى َرِبِِّْم  -ٕٗ .عن دايرىم كأموا٥بم قسران كعدكاانن ُب كٌل زماف كمكاف

ذين صربكا على أنواع الشدائد كٙبٌملوا أنواع ا٤بكاره فهجركا ىؤالء الذين ىاجركا ىم ال يَػتَػوَكَُّلوَف(
عتمدكا ا)مىٍن تػىوىك لى عىلىى هللًا كىفىٍاهي( ك )َوَعَلى َرِبِِّْم يَػتَػوَكَُّلوَف( حتملوا الغربة ااألكطاف كفارقوا اإلخواف ك 

عتماد ان ُب االعلى هللا كحده معتصمْب بو يبتغوف فضلو كرٞبتو كرضوانو كال يشركوف ُب عبادتو أحد
ًر ثًقىًتًو ًبًو(  ٓت غرر الممكالتوجو كالتكبلف ،  )كىمىٍن وريو ايضًا : )حيٍسني تػىوىكًُّل اٍلعىٍبًد عىلىى هللًا عىلىى قىدى

نيوي( ، فإهنم لو علموا علم ا٤بشاىدة ال زدادكا ُب اجملاىدة كٙبٌملوا ا٤بصابرة فضبلن كىًثقى ًِبً صىٍافى يىًقيػٍ
َوَمْن ﴿حٌبوا ا٤بوت ُب سبيل هللا على طريق الشهادة ، كليس ا٣برب كا٤بعاينة ! كقولو عن الصرب كأ

 .ََُالنساء/﴾ يُػَهاِجْر ٓت َسِبيِ  اّللَِّ ٖمَِْد ٓت اأَلْرِض ُمَراَغماً َكِثُياً َوَسَعةً 
ُِْ بِْٕ ًُنْعُْْ ٙ ظَؼٌََُِْٕٔ ًََٓد ؤَََِْْٔنَد ِْٖٓ هَسِِْيَ بَِّٙ َِـَدًٙ ٌُٗلِِ بَُِْْيِْْ كَدْٔإٌَُُخ﴿ - ٖٗ  ﴾ؤَىََْ خًٍُِّ

عَباف  كمن كاف فوؽ البشر ال ٱبتار قاؿ ا٤بعاندكف مد )ص( أنت بشر كهللا فوؽ البشر ِب
رسوالن منهم فإذف ما أنت برسوؿ هللا ! فأبطل هللا سبحانو زعمهم أبف ٝبيع أنبياء هللا كرسلو كانوا 

رَِجاٌؿ ال تُػْلِهيِهْم ﴿ين دكف النساء ال مبلئكة من أىل السماء كقولو بشران من الرجاؿ ا٤بختارين ٩بيز 
)رَاْسأَُلوا َأْىَ  ، نوحي إليهم كما أكحينا إلي  ّٕالنور/﴾ َِتَارٌَة َوال بَػْيٌع َعْن ِذْكِر اّللَِّ َوِإقَاـِ الصَّبلةِ 

ُتْم ال تَػْعَلُموَف( العارفْب ِبلكتب السماكية كالعاملْب هبا : العلماء ك َأْىَ  الذِّْكِر  الذِّْكِر ِإْف ُكنػْ
كا٤ببلغْب عنها ، الذين يذٌكركف الٌناس ِب ككتبو كرسلو ، قاؿ أكثر ا٤بفسرين إٌف ا٤براد ِبلسؤاؿ 
خاص كمعٌْب بداللة سياؽ اآلية كىو ىل أرسل هللا إٔب األمم السابقة بشران أـ مبلئكة ؟ كعليو 

سؤكلْب ىم علماء أىل الكتاب من اليهود كالنصارل الذين يتعْب أف يكوف ا٤براد أبىل الذكر ا٤ب
جاءهتم الرسل من قبل فسألوىم أكاف الرسل رجاالن أـ كانوا مبلئكة إسألوىم إف كنتم ال تعلموف ُب 

: )ا٢بًٍٍكمىةي ضىاٍل ةي  ٓت الديثأمور دينكم كدنياكم ، كىكذا يرجع ا١باىل إٔب العآب ُب كٌل علم 
ٍا( )قصد( اٍلميٍؤًمنً  ىى ٍا أىخىذى ىى ٍا كىجىدى : )سىٍل عىم ٍا البيد  لى ى ًمٍن ًعٍلًمًو  وٓت غرر المم، ٗٗ/ِالبحار أىيٍػنىمى

ٍهًلًو(  ( كالسؤاؿ كفيو أيضان: كىالى تػيٍعذىري ُب جى )مىٍن أىٍحسىنى السُّؤىٍاؿى عىًلمى ، كىمىٍن عىًلمى أىٍحسىنى السُّؤىٍاؿى
: )اٍلًعٍلمي خىزىاًئنه كىًمٍفاٍتًٍيحيوي عن النيب )ص(ؿ من حيسن العقل ، عنواف عقل السائل ، كحيسن السؤا

لًٌمي ، كىاٍلميٍستىًمعي ، كىاٍلميحً اً السُّؤىٍاؿي فى  بُّ ٥بىيٍم( ٍسأىليوٍا يػىٍرٞبىٍكيمي هللاي فىًإن وي يػيٍؤجىري ًفيًو أىٍربػىعىةه : الس اًئلي ، كىاٍلميتىكى
 زلت ٓت خصوص سبب معّي ولمنها تشم  عمـو املعىنواآلية وإف ن ِِٖٔٔكنز العماؿ خرب
: فإف من الواجب من ال يعلم أمران أف يسأؿ عنو أىل العلم ريموف املعىنكسعة ا٤بغزل، 
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ٍاًر ٘بىٍرًبىًتًو( قبل أف  ًر ًخبػٍرىتًًو كىًمٍقدى كاإلختصاص كأىل ا٣بربة كالتجربة فإٌف )ًقيمىةي كيلًٌ ًاٍمرًئو عىلىى قىدى
ٍاًىًل  عن النيب )ص( .ادؿ فيويتعامل بو كٯب بىًغي لًٍلجى بىًغٍي لًٍلعىٍآبًً أىٍف يىٍسكيتى عىلىى ًعٍلًمًو كىالى يػىنػٍ : )الى يػىنػٍ

ٍهًلًو ٍب ذكر اآلية( ، ينبغي للمؤمن أف يعرؼ عقيدتو كقناعاتو كعملو على ىدل  أىٍف يىٍسكيتى عىلىى جى
سألوا أىل ا: )معُب عاـ شامل( أم فلذكرريموف املراد َبى  ا ،ِٖٔ/ُِا٤بيزاف ،أـ على خبلفو

: )طىلىبي اٍلًعٍلًم  عن النيب )ص(ٕبثوا عنهم كتعٌلموا منهم اختصاص ِبلقرآف كاإلسبلـ الواعْب ك اال
، كىم أىل العلم العاملوف الداعوف ا٤بنصفوف سواء ُٕٕ/ُالبحارفىرًيضىةه عىلىى كيلًٌ ميٍسًلمو كىميٍسًلمىةو( 

ختصاصاتو ، كٯبب أف تكوف اـ غّبىم ، كُب ٝبيع ٦باالت العلم ككافة أكانوا من أىل الكتاب أ
ختصاصهم اختصاصات للرجوع إليهم لتمكنهم من من بْب ا٤بسلمْب علماء ُب كافة اال

كإخبلصهم ُب عملهم  كللٌناس ، كمن مصاديق أىل الذكر ىم أئمة أىل البيت )ع( خىزىنىةي ًعٍلًم 
ـه لًٍلًمل ةً فىطى  ،اٍلقيٍرآًف كىالسُّن ةً  ٍادي  ،ٍاعىتػيهيٍم ًنظىٍا نػىهيٍم ا٣بًٍبلىؼي كىاإًلٍجًتهى  .كىتػىٍوًحٍيده ًلؤليم ًة ، ألىنػ هيٍم الى يػىقىعي بػىيػٍ

ـي الدًٌيًن  عن اإلماـ الرضا )ع(،  ُٕاإلسراء/﴾ يَػْوـَ َنْدُعو ُك َّ ُأَاٍس ِبَِِماِمِهمْ ﴿كقولو  : )ًإٌف اإًلمىٍامىةى زًمىٍا
ـي  نٍػيىٍا كىًعزُّ اٍلميٍؤًمًنٍْبى( كىًنظىٍا ُهْم َأِئمًَّة يَػْهُدوَف ﴿كقولو  ََِ/ُالكاُباٍلميٍسًلًمٍْبى كىصىبلىحي الدُّ َوَجَعْلَنا ِمنػْ

ُب اآلية : )الذًٌٍكري اٍلقيٍرآفي  عن اإلماـ الباقر )ع(، ِْالسجدة/﴾ َبَِْمِرَا َلمَّا َصبَػُروا وََكانُوا ِِبََيتَِنا يُوِقُنوفَ 
ٍسئػيويليويفى( كىآؿي  علم ال يصلح  )ٓت غرر المم: ، ٔٓ/ّنور الثقلْبالر سيويًؿ أىٍىلي الذًٌٍكًر كىىيمي اٍلمى

 (ًإٍكتىًسبػيوياٍ اٍلًعٍلمى ييٍكًسٍبكيمي ا٢بٍىيىٍاةى كفيو ) .(ضبلؿ، كماؿ ال ينفع  كِبؿ
 ﴾َِّْٖ ُِِنَّدِْ َٓد ٍَُِّّٗ بَُِْْيِْْ ًََُؼََِّيُْْ َّعَلًٌَََُُّٕزِدُْسَِّْنَدضِ ًَخُُّّزُُِ ًَؤََُّْٗنَد بَُِْْيَ خًٍَُُِّْ ُِعُسَ﴿ - ٗٗ

ِب٢بجج كالرباىْب الواضحة كالعلـو  )اِبْلبَػيَِّناِت(متعٌلق أبرسلنا أم أرسلنا رسبلن  )اِبْلبَػيَِّناِت َوالز بُِر(
كتب ا٤بقٌدسة ا٤بنزلة عليهم ال )َوالز بُِر(الساطعة كاألدلٌة النافعة الدالة على صدقهم ِبلنبوة كالرسالة 

القرآف ا٤بذٌكر ِب تعأب ا٤بوقظ للقلوب الغافلة مهيمنان على  )َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر(٢بفظ تعليماهتم 
َياًا ِلُم ِّ َشْيءٍ ﴿سائر الكتب السماكية  ،  ُُُيوسف/﴾ َوتَػْفِصيَ  ُك ِّ َشْيءٍ ﴿،  ٖٗالنحل/﴾ تِبػْ

، كأٌف هللا أنزلو بعلمو  ُٖٓالبقرة/﴾ ُىًدى ِللنَّاسِ ﴿،  ّٖاألنعاـ/﴾ ِمَتاِب ِمْن َشْيءٍ َما رَػرَّْطَنا ٓت الْ ﴿
كأيٌدؾ بنصره كِب٤بؤمنْب ألٌف ا٤بعارؼ اإل٥بية ال ينا٥با الٌناس إاٌل ِبلواسطة ، فبلبٌد من بعث كاحد 

ألٌف فيو  )ِذْكَرًا(ى القرآف ك٠ب .من الٌناس ٩ٌبن ٱبتارىم هللا ا٤بؤىلْب للتبيْب كالتعليم الصحيح الواضح
من اآلايت البينات ما يذٌكر الٌناس ِب تعأب كِبليـو اآلخر كبعلـو القرآف كيلفت قلوهبم كينبو 

َ ِللنَّاِس(،  ْْالزخرؼ/﴾ َوِإنَُّو َلذِْكٌر َلَك َوِلَقْوِمكَ ﴿عقو٥بم إليو كقولو  ىذه مهمة األنبياء أك  )لِتُػبَػيِّ
لماء خلفاء الرسل ككرثة األنبياء ، ككل الدعاة إٔب هللا ُب كل زماف كمكاف من ينوب عنهم من الع

عن مهمتهم الرئيسة أف ينقلوا عن هللا للناس كافة ٖبطاب مؤثر يستوعبهم ٝبيعان كل ٕبسبو كمقداره 
لًٌمى الن اسى عىلىى قىٍدًر عيقيو٥بًً  النيب )ص( ٍم( ، يعٌلمهم ا٢ببلؿ كا٢براـ : )أيًمٍرانى مىعىٍاًشرى األٌنًٍبيىٍاًء أىٍف نيكى
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ـي ، ال أف يتنبأ كل )نيب( كعآب كٯبتهد طبقان ٣بيالو كتوقعاتو  كالثواب كالعقاب كىيػىٍهًديًهم لًل ًٍب ًىيى أىقٍػوى
( كإاٌل لتساكل األنبياء كالعلماء على حدٌو سواء ، ْجِتَهْاَد ٓتْ ُمَقْاِبِ  النَّصِّ اِ اَل كيفٌسر الٌدين برأيو ك )

﴿َوَما يَػْنِطُق َعْن ا يدؿُّ أف النيب ال ٯبتهد كال ٱبطأ ُب ٝبيع شؤكف حياتو الرسالية كالدنيوية كىذ
، كمطلوب كل إنساف على ىذه األرض أف ٰبسب  ْ-ّالنجم/اْْلََوى ، ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى﴾ 
فقهو كيعلمو كيعمل بو كيدعو الناس عليو أف ي )َما نُػزَِّؿ ِإلَْيِهْم(أف ىذا القرآف ىو كتابو ا٤بنزؿ عليو 

ُب آايت هللا ُب القرآف كُب الكوف كُب الكائنات كُب األنفس لعلهم  )َوَلَعلَُّهْم يَػتَػَفمَُّروَف(إليو 
يتعظوف كيدركوف األسرار كالسنن كاألىداؼ ، كالقرآف يدعو دائمان إٔب الٌتفٌكر ، فيتبٌصركا أٌف ما 

ع الذىن كيزيل والتفمرٌناس ، جئت بو حق من عند هللا كرٞبة ِبل : ينّب العقل كٰبي القلب كيوسًٌ
: )ًفٍكري سىٍاعىةو  ٓت غرر الممالغفلة كيزيد ُب ا٢بكمة كيقٌوم العبادة ألف العبادة على قدر العقل ، 

يػٍره ًمٍن ًعبىٍادىةو طىًويٍػلىةو( نزؿ القرآف الكرٙب على  ()أَنَزْلَنا ِإلَْيَك ، َما نُػزَِّؿ ِإلَْيِهمْ : رائدة  .قىًصيػٍرىةو خى
: ُب الٌلغة ىو واإلنزاؿ الرسوؿ ا٤بصطفى ٧بٌمد )ص( ٝبلة كاحدة ، ٌٍب نزؿ ِبلتدريج إلخبار الٌناس 

( سنة حسب ا٤بواقع ِّستمر )افهو النزكؿ التدرٯبي الذم  )التنزي (النزكؿ ٝبلة كاحدة ، اٌما 
 .كالظركؼ كاألحداث

 كِِ َّإْوٍَُىُْْ ؤًَْ ، َّْٙؼًَُُُٕ ٙ لَْْػُ ِْٖٓ خُْؼٍََخذُ ؤًَْ َّإْظَِْيُْْ خَََْٕٞ زِيِْْ خَُِّوُ َّىِْٕقَ ؤَْٕ خَُِّّْٕحَدضِ خًٌََُُٓ خٍََُِّّٖ ؤَكَإََِٖٓ﴿ٚٗ-٘ٗ

 ﴾ََلٌِْْ ََُُءًُفٌ ََزٌَُّْْ كَةَِّٕ ظَىٌَُّفٍ ػَََِ َّإْوٍَُىُْْ ؤًَْ ، زُِٔؼْفَِِّّٖ ىُْْ كََٔد ظَوَُِّسِيِْْ
٥بؤالء الذين يكذًٌبوف رسوؿ هللا كرسالتو ا٥بادية ، كٲبكركف ِبلرسوؿ كالرسالة أبنواع كىو هتديد 

ا٤بؤامرات كير٠بوف خططها ا٣ببيثة ِب٢بيلة كا٣بديعة ، فهل أىًمنى ىؤالء أف ٱبسف هللا هبم األرض  
َحْيُث ال  )َأْو أيَْتِيَػُهْم اْلَعَذاُب ِمنْ كما خسفها ِبلظا٤بْب من قبلهم ؟ إنٌو العذاب األرضي 

إنٌو العذاب السماكم أيتيهم بغتةن كىم آمنوف من حيث ال ٱبطر ببا٥بم كأبساليب عقابية  َيْشُعُروَف(
ُ نَػْفَسوُ ﴿جديدة ال يعلموف هبا كقولو  رُُكْم اّللَّ   .ِٖآؿ عمراف/﴾ َوُٗمَذِّ

أثناء أسفارىم للتجارة  إنٌو العذاب ا٤بفاجئ، أك يهلكهم ُب )َأْو أيَُْخَذُىْم ٓت تَػَقل ِبِهْم( -ٙٗ
كتساهبم األمواؿ كالتمتع بنعيم ا٢بياة ا شتغا٥بم ِبلبيع كالشراء ، ك اكالسياحة كُب أثناء تنقلهم كُب 

كىم ُب غفلة ، كأخذىم ُب تقلبهم ىو أخذىم ُب مثل ما يتقلبوف فيو من السيئات فيأتيهم ا٣بطر 
د من الذنوب ما ٓب يكونوا يعملوف، كلما أحدث العبا)اإلماـ الرضا )ع(  عنمن حيث ا٢بذر ! 

 من حيث ال تتوقعوف كال ٙبتسبوف ّّْ/ّٕالبحار (أحدث هللا ٥بم من الببلء ما ٓب يكونوا يعرفوف
فهم ُب قبضة هللا الواحد القٌهار كليسوا بناجْب من عذاب هللا كال سابقْب  )َرَما ُىْم مبُْعِجزِيَن(

﴿َربل  كال يبعد عليو مكاهنم ُب حٌلهم كترحا٥بم كقولو قضاءه ِب٥برب، كال ٖبارجْب عن إرادة هللا
،  ْٓالقلم/﴾ َوأُْمِلي َْلُْم ِإفَّ َكْيِدي َمِتيٌ ﴿، كقولو  ٗٗاألعراؼ/أيََْمُن َمْمَر اّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوـُ اْْلَاِسُروَف﴾ 
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هي ٓبٍى يػيٍفًلٍتوي(: )ًإف  هللاى لىييٍمًلي )ليمهل( لًٍلظ ٍآبًً حىٌب  ًإذىٍا أى  عن النيب )ص( كىكىذىًل ى أىٍخذي ٍب ذكر قولو ) .خىذى
هي أىلًيمه شىًديده  )َأْو  -ٚٗ ّْٗ/ِنور الثقلْب َُِ/ىود( رىبًٌ ى ًإذىا أىخىذى اٍلقيرىل كىًىيى ظىاًلمىةه ًإف  أىٍخذى

لنزكؿ العذاب  إنٌو عذاب ه نفسي أك يهلكهم هللا حاؿ كوهنم خائفْب مَبقبْب أيَُْخَذُىْم َعَلى ََّتَو ٍؼ(
)رَِإفَّ رَبَُّمْم ، فالعذاب مع الَبقب كالتوقع كالتخٌوؼ أشدُّ بكثّب من العذاب على حْب غفلة 

حيث ٓب يعاجلهم ِبلعقوبة كنبههم كأمهلهم لعلهم يرجعوف إٔب هللا ِب٤بغفرة كالتوبة ،  َلَرُءوٌؼ رَِحيٌم(
ٍافى اً : )ٕٖٓت هنج الببلغة خطبة لىكيمٍ ت ًعظيويٍا ٗبىٍن كى أك  -ٔ: رائدة  .قػىٍبلى أىٍف يػىت ًعظى ًبكيٍم مىٍن بػىٍعدىكيٍم( ،قػىبػٍ

أيخذىم العذاب على تناقص أبف ينقص هللا الٌنعم عنهم كاحدة بعد كاحدة تدرٯبيان ، كأخذ األمن 
طمئناف الداخلي ٍب األمطار ٌٍب رخص األسعار ٌٍب الصٌحة ا١بسدية كالنفسية كىكذا ا٣بارجي كاال
ُلَونَُّمْم ِبَشْيٍء ِمْن ﴿ِب٤بعاانة ا٤بتعٌددة ، فهو إمهاؿ ٥بم كفرصة لعٌلهم يرشدكف كقولو أيخذىم  َولَنَػبػْ

ا١باىل ال يفهم من  -ٕ .ُٓٓالبقرة/﴾ اْْلَْوِؼ َواجْلُوِع َونَػْقٍص ِمْن اأَلْمَواِؿ َواألَنُفِس َوالثََّمَراتِ 
ُب كٌل زماف كمكاف كأتخذه أخذ عزيز  درس كال يتعظ بعربة ، إٌف يد هللا تعأب تعمل من حولو

مقتدر فبل يغِب عنو ا٤بكر كال ندفع عنو القوة، كبعد ذل  كٌلو يصر ا٤باكر على مكره كال يتوقع أف 
يؤخذ كما أخذ الذين من قبلو ، إٌف القرآف يلمس كجداهنم من ىذا ا١بانب ليثّب حساسيتهم 

 .حتياط سبيل النجاةاسركف، كاالكيوقظهم للخطر ا٤بتوقع الذم ال يغفل عنو إالٌ ا٣ب
َدجَِِ ُٔفًَّخً َُِِّوِ ًَ﴿ - ٛٗ  ﴾ىُْْ يَخوًَُُِٕؤًَََُْْ ًََُّْخ بََُِ َٓد وََِنَ خَُِّوُ ِْٖٓ َِْ٘ءٍ َّعَلََّْإُ ظُُِٚوُ ػَْٖ خَُِْْٔنيِ ًَخَُّٙٔ

قو من ا١بباؿ أىكىٓبٍى ينظركا نظرة عربة ىؤالء الكافركف آاثر قدرة هللا كأنو ما من شيء على إطبل
)يَػتَػَفيَُّأ ِظبللُُو َعْن اْلَيِمِي َوالشََّماِئِ  كاألشجار كاألحجار كا٢بيواف كالبناء كمن سائر ما خلق هللا 

) : يتميل كينتقل ظبل٥با كفيؤىا من جانب إٔب جانب شركقان كغركِبن كٲبينان كِشاالن يَػتَػَفيَُّأ  ُسجَّدًا ّلِلَِّ
منقادة مسٌلمة ألمره كنظامو ُب   تذلبلن كتعٌبدان لو سبحانو أمحسب حركة الشمس ، سٌجدان 

نتقا٥با ك )سيجيويدي كيلًٌ شىٍيءو فػىيػٍؤيهي( ساجدة  سجود خضوع ٤بشيئتو تعأب كال ٚبرج عن إرادتو ا
خاضعوف منقادكف صاغركف ، فكٌل األشياء منقادة لقدرة هللا كتدبّبه ٤با  )َوُىْم َداِخُروَف(كمشيئتو 

، فكيف يتعأب  ّٖاألحزاب/﴾ وََكاَف َأْمُر اّللَِّ َقَدرًا َمْقُدوراً ﴿م من التسخّب كدالئل التقدير فيه
معُب ذل  سجود  -ٔرائدة :  .كيتكرب على طاعتو أكلئ  الكافركف ؟ كالكوف كٌلو خاضع ألمره

إاٌل كىو الظل  كدكرانو من جانب إٔب جانب ألنو مستسلم منقاد مطيع للتسخّب فما من أحد 
كاآلية الكرٲبة تعرٌب عن خضوع األشياء لسنن هللا كقوانينو  -ٕٙبت رقابة هللا كتدبّبه كتقديره. 

هتاـ لعقو٥بم ا٤بظلمة الٍب أخرجتهم اِبلسجود كىو أقصى مظاىر ا٣بضوع، كاآلية كعيد للمشركْب ك 
ال يتناغم كتسبيح كلًٌ عن نظاـ كلًٌ األشياء ُب الكوف ، فكانوا نشازان على نظاـ ىذا الوجود ، 

 ْْاإلسراء/﴿َوِإْف ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَْمِدِه َوَلِمْن ال تَػْفَقُهوَف َتْسِبيَحُهْم﴾ شيء ُب ىذا الكوف 
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، كقد أراىم هللا سبحانو صورة ٧بسوسة كقد سجد فيو كلُّ موجود كالءن  كخشوعان لو ، فما خلق 
اٌل كاف لو ظل يتبعو ساجدان على األرض سجود ا٣باشعْب سجود كلًٌ هللا من شيء يركنو ُب العآب إ

 )َوالشََّماِئِ (أكؿ النهار  )راْلَيِمِي(شيء بقدره ، كظلُّ كلًٌ شيء فيو ، كًظلُّ كيلًٌ شىٍيءو سيجيويديهي 
 َمَع َداُووَد ﴿َوَسخَّْراَ ،  ُّالرعد/﴿َوُيَسبُِّح الرَّْعُد ِبَْمِدِه﴾ آخر النهار ، كأمواج البحر صبلتو 

َر﴾  : رائدة  .، كجعل سجود غّب العاقل ٗبنزلة سجود من يعقل ٕٗاألنبياء/اجْلَِباَؿ ُيَسبِّْحَن َوالطَّيػْ
ليس ا٤بقصود من ذل  ٦بٌرد اإلخبار أبٌف لكٌل جسمو ظبلن ، كإ٭ٌبا القصد التنبيو إٔب )يَػتَػَفيَُّأ ِظبللُُو( 

كٌل شيء ككضعو ُب فلكو ا٤بناسب ، كضرب مثبلن لذل  نظاـ الكوف أبسره ، كأنٌو تعأب أتقن  
ِبلظل ، كأنٌو لو ٓب تكن الشمس ٘برم ُب فلكها كاألرض مكاهنا ما كاف لٌكل جسم ظل كقولو 

َبِغي َْلَا َأْف ُتْدِرَؾ اْلَقَمَر َوال اللَّْيُ  َساِبُق النػََّهاِر وَُك ٌّ ٓت رَػَلٍك َيْسَبُحوفَ ﴿ ﴾ ال الشَّْمُس يَػنػْ
 : ُب التسبيحاتُب دعائو  عن اإلماـ السّجاد )ع(،  َْيس/

انى ى تػىٍعلىمي كىٍزفى اٍلفىٍيًء كىا٥ٍبىوىآًء(! كحركة الفيء حركة لط ًة كىالنُّوًر. سيٍبحى انى ى تػىٍعلىمي كىٍزفى الظٍُّلمى يفة )سيٍبحى
يلفت ستئذاف ، لذل  اخفيفة شفافة ذات إحساس عميق ، فهي حركة معنوية ٙبٌرؾ ا٤بشاعر ببل 

القرآف النظر إٔب ىذه ا٢بقيقة الدقيقة الٍب تراىا العيوف فَببط  ِب٤بؤل األعلى الذم كضع ىذا 
 .النظاـ الداؿ على عظمة ا٤بنظم

ٌَٕ ََزَّيُْْ ِْٖٓ كٌَْهِيِْْ ًََّلْؼٌََُِٕ َٓد ًََُِِّوِ َّْٕفًُُ َٓد كِِ خٌَََُّٕٔخضِ ًََٓد كِِ خََِْٕٞ ِْٖٓ يَخزَّصٍ ًَخَُْٔٚجٌَِصُ ًَىُْْ ٙ َّْٕعٌَْسًَُُِٕ ، َّىَدكُ﴿ ٓ٘ - ٜٗ

 ﴾ُّإًََُُْٓ
: ا٣بضوع ، ىو تكملة ٤با قررتو اآلية السابقة من سجود ظبلؿ األشياء  ، كأهنا ليست  السجود

كحدىا الٍب تسجد  سبحانو ، بل كل ما ُب السموات كما ُب األرض من كلًٌ دابة تدبُّ كٛبشي 
ال يتعالوف )َوُىْم ال َيْسَتْمِبُوَف( ئكة يسجدكف  كحده طوعان ال كرىان ، على األرض كمن ا٤ببل

عن عبادتو كذكره كتسبيحو فكٌل شيء بْب يدم صانعو سبحانو ساجده بسجود يبلئم حالو ، كما 
أٌف كٌل شيء يسٌبح ٕبمده تسبيحان يبلئم حالو ، فتسبيح بعضهم بلساف ا٤بقاؿ ، كتسبيح بعضهم 

ؿ ، كهللا يعلم لساف حا٥بم كما يعلم لساف مقا٥بم ، كُب ىذا قطع لكٌل حجة لئلنساف بلساف ا٢با
أال يكوف بعيدان عن نظاـ الكائنات الساجدة  ، فإذا عٌد نفسو سيد الكائنات فإف كل الكائنات 
ُب السموات كاألرض ساجدة  كلٌّ بقدره ، سجود خضوع  كتذلل لو ، أم  كينقاد خضوعان 

ضطراراين ما ُب السموات كاألرض من دابة ، ااين كخضوعان تكوينيان اختيار نقيادان عامان تشريعيان اك 
كا٤بستكربكف العصاة من بِب آدـ ىم كحدىم شواذه ُب ىذا الكوف ، كُب اآلية داللة على كجود  

 كائنات حية ُب األجراـ السماكية ا٤بختلفة ! 
جيويدي عىلىى نػىٍوعىٍْبً ًإرىٍاًدمٌّ كىطىًبٍيًعيٌّ كىاألىك ؿي سيجيويدي اٍلعيقىبلىًء كىالث ٍا٘بٍ : )السُّ  عن اإلماـ الصادؽ )ع(: رائدة

ٍا ُبٍ قػىٍبضىًة هللًا تىديؿُّ عىلىى قيٍدرىتًًو ًمٍن ِبىٍب دىالىلىًة الٍ  مىٍصنػيويًع عىلىى سيجيويدي سىاٍئًًر اٍلمىٍوجيويدىٍاًت ٗبىٍعُبى أىنػ هى
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)اللهيم  إٌ٘بً أعيوذي ًب ى ًمنى الذُّؿًٌ إاٌل لى ى ، كىًمنى الفقًر إاٌل إلىي ى ، كىًمنى  ِّٓفسّب ا٤ببْب صالتالص اًٍنًع( 
( ككلُّ شيء ُب الوجود عاقل كغّب عاقل ُب مقاـ ا٣بضوع كا٣بشوع كالعبادة  ا٣بىوًؼ إاٌل ًمٍن ى

بغاة الطغاة ا٤بستكربكف من كالسجود ال ٱبالفوف عن أمره كال يستكربكف عن عبادتو ، كالعصاة ال
 -ٓ٘ .بِب آدـ كحدىم الشاردكف ا٤بتمردكف الشواذ ُب ىذا ا٤بقاـ العجيب كالنظاـ الكبّب الغريب

ٱباؼ ىؤالء ا٤ببلئكة ُب السماء كالدكاب ٲبشوف  )َ٘مَاُروَف رَبػَُّهْم ِمْن رَػْوِقِهْم َويَػْفَعُلوَف َما يُػْؤَمُروَف(
َوُىَو اْلَقاِىُر ﴿رهٌبم الذم ىو من فوقهم ِبلقوة كالقدرة القاىرة ُب األرض رهبم أم ٱبافوف مقاـ 

، كىم خاضعوف ألمره سبحانو كيؤدكف حقوقو كاملة كٯبتنبوف سخطو  ُٔاألنعاـ/﴾ رَػْوَؽ ِعَباِدهِ 
﴾ اآلَصاؿِ َوّلِلَِّ َيْسُجُد َمْن ٓت السََّمَواِت َواأَلْرِض َطْوعًا وََكْرىًا َوِظبلُْلُْم اِبْلُغُدوِّ وَ ﴿كقولو 
نتهى عن هنيو ، كإٌف من يعصي هللا كيتجاكز حدكده ٍبٌ ا، من آمن ِب خافو كأطاع أمره ك  ُٓالرعد/

﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّللَِّ رَػَقْد يٌدعي اإلٲباف بو كا٣بوؼ منو فهو كاذب ُب دعواه كقد ظلم نفسو 
كاب ِبلذًٌكر ألهٌنا من ٨بلوقات األرض ذات : كخىص ت اآلية الدرائدة  .ُالطبلؽ/ظََلَم نَػْفَسُو﴾ 

حسو كحركة كىي دكف اإلنساف منزلة ، كخيص ت ا٤ببلئكة ِبلذكر كذل  ألهٌنا من عآب السموات 
 كىي أشرؼ ٨بلوقاهتا.

  ﴾ًَهَدٍَ خَُِّوُ ٙ ظَعَّىًٍُِخ بَُِيَِْْٖ خؼْنَِْْٖ بََِّٗٔد ىٌَُ بَُِوٌ ًَخلًٌِ كَةَِّّدَُ كَدَْىَسٌُِٕ﴿ -ٔ٘
كقاؿ هللا كصرٌح ال تعبدكا إ٥بْب فإف اإللو ا٢بق أحق أف يٌتبع فهو ال يتعٌدد كإٌف كل من يتعٌدد فليس 

َا ُىَو ِإَلٌو َواِحٌد( إبلو  َي رَاْرَىُبوِف( لو ا٣بلق كالٌتدبّب ال شري  لو كال شبيو)ِإٔمَّ خافوًف دكف  )رَِإَيَّ
فو ، إنٌو خوؼ ىيبة ال خوؼ رىبة ، كمىٍن سوام، كمن عرؼ هللا ىابو كمن ىاب مقاـ هللا خا
: )أىٍعلىى الن ٍاًس مىٍنزًلىةن ًعٍندى هللًا  عن النيب )ص( .خىٍاؼى ًمنى هللًا فػىر  ًإلىٍيًو كىمىٍن خىٍاؼى ًمنى الن ٍاًس فػىر  ًمنػٍهيمٍ 

ـَ رَبِِّو َجنػََّتافِ كقولو ( َُٖ/ٕٕالبحار أىٍخوىفػيهيٍم ًمٍنوي  عن :  رائدة،  ْٔالرٞبن/﴾ ﴿َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا
رى ميٍلًكًو كىسيٍلطىاٍنًًو كىلىعىرىٍفتى أىفٍػعىاٍلىوي اإلماـ علي )ع( كىلىرىأىٍيتى آاثٍى ٍافى ًلرىبًٌ ى شىرًٍي ه ألىتػىٍت ى ريسيليو ي : )لىٍو كى

ًإلىوه أىبٍػغىضي عىلىى هللًا ًمنى : )مىٍا عيًبدى وعن النيب )ص(، ِّٓالتفسّب ا٤ببْب صكىًصفىاٍتىو ، كىلىًكن وي ًإلىوه كىٍاًحده( 
ٍا ُبٍ قػىٍولًًو  ُٕٗ/ِركح البياف( ا٥ٍبىوىل كا٥بول إلو ، (ِّا١باثية/﴿َأرَػَرَأْيَت َمْن اَّتَََّذ ِإَْلَُو َىَواُه﴾ كىىيوى كىمى

ٚبذت آ٥بة متعددة ، عبدت نفس  اهناؾ رب  أف تتخذ إ٥بْب ، لكن   -ٔ:  إذاً معبود ، 
ىواؾ كدنياؾ كطبع  كمرادؾ كعبدت ا٣بلق كٖبست حق ا٣بالق ، فأٗب األمارة ِبلسوء كعبدت 

َما ﴿كقىٍولًًو   ،ُٕٗ/ِركح البياف( : )مىٍا عيًبدى ًإلىوه أىبٍػغىضي عىلىى هللًا ًمنى ا٥ٍبىوىلوعن النيب )ص(تكوف موحدان 
َا ىُ  -ٕ .(ْاألحزاب/﴾ َجَعَ  اّللَُّ ِلَرُجٍ  ِمْن قَػْلبَػْيِ ٓت َجْوِروِ  ليس  تعأب نظّب  َو ِإَلٌو َواِحٌد()ِإٔمَّ

يناظره أك شبيو يقابلو فهو إلو كاحد متفٌرد ِب١ببلؿ كا١بماؿ كالكماؿ ال يشاركو أحد ُب كمالو 
َي رَاْرَىُبوِف( -ٖ .كجبللو كٝبالو كإاٌل كاف انقصان  خافوًف ، كا٣بوؼ عبلمة العارفْب كصفة  )رَِإَيَّ
ؤمنْب كخوؼ ا٤بؤمن من هللا على قدر تقواه ، كأقرب الٌناس من ا٤بتقْب كشيمة الصا٢بْب كدليل ا٤ب
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:  عن النيب )ص(،  ُْإبراىيم/﴾ َذِلَك ِلَمْن َخاَؼ َمَقاِمي َوَخاَؼ َوِعيدِ ﴿هللا أشٌدىم خوفان منو كقولو 
اٍنىوي : ) وٓت غرر المم، َُٖ/ٕٕالبحار )أىٍعلىى الن ٍاًس مىٍنزًلىةن ًعٍندى هللًا أىٍخوىفػىهيٍم ًمٍنوي( أىٍعلىمي الن ٍاًس ًِب سيٍبحى

 .أىٍخوىفػىهيٍم ًمٍنوي(
ٌََخضِ ًَخََِْٕٞ ًََُوُ خًُُِّّٖ ًَخِٜسدً ؤَكَـََُْْ خَُِّوِ ظَعَّوٌَُٕ﴿ - ٕ٘  ﴾ًََُوُ َٓد كِِ خَُّٕٔ
فكلُّ شيء ٩بلوؾ لو سبحانو أينما كاف كسيكوف ، كال معُب أف يكوف كل الوجود ٩بلوكان  ٍب  

، فهو  ٓالسجدة/﴿يَُدبُِّر اأَلْمَر ِمْن السََّماِء ِإىَل اأَلْرِض﴾ عنو ِبلتدبّب، كهللا ىو ا٤بدبر يستقل 
يُن َواِصباً(ا٤بدبًٌري لكلًٌ شيء فيستحق العبادة كالطاعة من كلًٌ شيء  لو سلطة تشريع  )َوَلُو الدِّ

صٌفى من كلًٌ شائبة كقولو : ا٣بالص ا٤ب الواصبالقوانْب دائمان ، كلو سبحانو الطاعة الدائمة، 
يُن اْْلَاِلُص﴾  ستئذاف كيؤثر ُب ا، الدين النقي الذم يدخل إٔب ا٤بشاعر ببل  ّالزمر/﴿َأال ّلِلَِّ الدِّ

الضمائر ا٢بية كٰبٌرؾ األحاسيس، ألنو ال ٱبتلط بو ما ليس فيو كال ٱبالطو شيء غريب عنو ٱبفف 
﴿َواْدُعوُه ُُمِْلِصَي َلُو و طيب كال يقبل إاٌل الطٌيبمن أتثّبه على أىلو ، فا عز كجل طيب كدين

يُن َواِصباً( ، ِٗاألعراؼ/الدِّيَن﴾ بادتو كلو الطاعة ا٣بالصة الدائمة، فإف عبادة غّبه كفر كع)َوَلُو الدِّ
َر اّللَِّ تَػتػَُّقوَف(رتضاه كأمر بو ، ضبلؿ اعلى غّب دينو ا٣بالص الذم  غىيػٍرى ا٥بمزة لئلنكار، أىفػى  )َأرَػَغيػْ

اَّللً  ترجوف أف ٰبقق ما ُب نفوسكم من أىداؼ كرغبات كطموحات حقيقية ، أىفػىغىيػٍرى اَّللً  تعبدكف 
من حيث تشعركف كمن حيث ال تشعركف، كليس من حقو أف يشرًٌع دينان فيطاع فيما شٌرعو. 

،  : ٘بب طاعة هللا ُب كٌل شيء كُب كٌل األحواؿ، كمن أطاعو ُب صبلةاْلبلصة: رائدة كصـو
كعصاه عند التعامل ِبألمواؿ كا١بماؿ كا١باه كعند كٌل طمع كجشع، فما ىو من دين هللا ُب 

َهى َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَمرِ ﴿ُب قولو  عن النيب )ص(شيء،  ٍ ْٓالعنكبوت/﴾ِإفَّ الصَّبلَة تَػنػْ : )مىٍن ٓبى
ًر ٓبٍى يػىزٍ  ا(تػىنػٍهىوي صىبلتيوي عىٍن اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكى  .ُٖٗ/ِٖالبحار دىٍد ًمٍن هللًا ًإالٌ بػيٍعدن

 ﴾ًََٓد زٌُِْْ ِْٖٓ ِٗؼَْٔصٍ كَِْٖٔ خَُِّوِ ؼَُّْ بٌَِخ ٌََُّْْٕٓ خ١ُُُُّّ كَةَُِْْوِ ظَفْإًَََُٕ﴿ -ٖ٘
جاءت نكرة للداللة على العمـو كاإلطبلؽ ، كما بكم من نعمة معنوية أك مادية ، ظاىرة  )نِْعَمٍة(

، صغّبة أك كبّبة دائمة أك مؤقتة  َِلقماف/َغ َعَلْيُمْم نَِعَمُو ظَاِىَرًة َواَبِطَنًة﴾ ﴿َوَأْسبَ أك ِبطنة 
داخلية أك خارجية ٧بسوسة كغّب ٧بسوسة، ككل ما تفٌضل هللا عليكم من رزؽ كنعمة كعافية كعلم 

(. كغّبىا .ختصاص كجاه كعافية كقوة كقدرة كرفعة كنصراكعمل كموىبة ك  تو كفضلو كرٞب )َرِمْن اّللَِّ
ا١بؤار ىو صوت الوحوش ا٢باصل ببل  )ّتَّ ِإَذا َمسَُّمْم الض ر  رَِإلَْيِو ََتَْأُروَف(كإحسانو ال من سواه 

 مبعىنية النابعة عن ضيق أك أٓب ختيار ستعملت كناية عن كٌل اآلىات غّب االاعند األٓب ، ٍب  اختيار
سّب من الضٌر من فقر كمرض كشدة فإليو ستغاثة ٍب إذا أصابكم شيء يتتضرعوف ِبلدعاء كاال

تستغيثوف كتصرخوف كتتوجهوف كتتضرعوف ِبلدعاء كاإلنقطاع إليو مضطرين ساعة )ََتَْأُروَف( كحده 
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: تلجأكف إٔب هللا  وىنا مماف الغرابةالعسرة كالضيق ، علمان منكم أبف هللا كحده الذم يدفعو ، 
الٌدين فيهذًٌب عند اإلنساف ىذه ا٢بالة ا٤بتقلبة  مضطرين كتبتعدكف عن طاعتو ٨بتارين !! فيأٌب

السلبية ، فيعلمنا الثبات على الصراط ا٤بستقيم ُب ٝبيع األحواؿ ُب الشدة كالرخاء ، كينهاان عن 
آؿ ﴿َوَمْن يَػْعَتِصْم اِبّللَِّ رَػَقْد ُىِدَي ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾ التقٌلب كالتٌلوف كالتذبذب كالنفاؽ 

ٍاءً  ،َُُعمراف/ ًة( ،ك)مىٍن ذىكىرى هللاى ُبٍ الر خى د  اٍنىوي كىٍقتى الشًٌ ُب الذكر : ) وٓت غرر المم .ذىكىرىهي سيٍبحى
 .(حياة القلوب

 كٌََْٕفَ كَعََٔعَّؼٌُخ آظَْْنَدىُْْ زَِٔد ًٌَُُُِّْٕٙ،ٌَُِْْلًُُُخ زَُِزِّيِْْ ِٓنٌُْْْ كَُِّنٌ بٌَِخ خ١َُُُّّ ػَنٌُْْْ ًََٙقَ بٌَِخ ؼَُّْ﴿ٙ٘-ٗ٘

 ﴾ظَلْعًََُُٕ ًُنْعُْْ ػََّٔد َُعُْٕإََُُّٖ ظَدَُِّوِ َََِهْنَدىُْْ َِّٓٔد َِْٗٝسدً َّؼٌََُِْٕٔ ٙ َُِٔد ظَؼٌََُِْٕٔ،ًََّفْؼٌََُِٕ
إذا رفع عنكم ربكم الببلء رجع فريق منكم إٔب اإلشراؾ ِب ، فيتعلقوف ِبألسباب كيَبكوف مسبب 

 .الضر لغّبه سبحانو ، كُب معُب الكبلـ تعجب من ىذا التقٌلباألسباب سبحانو كيعزكف كشف 
َناُىْم( -٘٘ كالبلـ للعاقبة ليجحدكا نعمتو تعأب ُب كشف الضر كالببلء ا٤براد  )لَِيْمُفُروا مبَا آتَػيػْ

أنعم هللا ٛبىىتػ عيوا ٗبا  )رَػَتَمتػَُّعوا َرَسْوَؼ تَػْعَلُموَف(ِبلكفر ىنا كفراف النعمة كليس كفر كنكراف عقيدة 
عليكم ككل متاع الدنيا قليل مهما كثر فسوؼ تعلموف سوء عاقبة أمركم الوخيمة ، كفيها هتديد 

 )َوَٖمَْعُلوَف ِلَما ال يَػْعَلُموَف َنِصيبًا ِمَّا َرزَقْػَناُىْم( -ٙ٘ .ككعيد كتندموف حيث ال ينفع الندـ
بوبيتها بربىاف كال بياف ، كالٍب ال علم ٥با نىًصيبان ٩با كىٯبىٍعىليوفى أىل ا١باىلية لؤلصناـ الٍب ال يػىٍعلىميوفى ر 
ُتْم تَػْفتَػُروَف(أعطاىم هللا من أموا٥بم كأنعامهم تقٌرِبن إليها  كهللا لىتيٍسأىلين  عىم ا   )اَتّللَِّ لَُتْسأَُلنَّ َعمَّا ُكنػْ

تيٍم  أهنا آ٥بة حقيقية من ٚبادعوف أنفسكم كٚبادعوف الناس كتكذبوف على هللا من )تَػْفتَػُروَف( كينػٍ
 .الواجب التقٌرب إليها، كىو سؤاؿ توبيخ

ٍل تىضيرُّهي الض   : )مىٍن ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي ، كىمىٍن الى يىٍستىًقٍيمي عن اإلماـ علي )ع(  بلىلىةي(ًبًو ا٥ٍبيدى
جاء إٔب غّب هللا ُب كٌل حاؿ كالسيما لتكمن الشرؾ اال )ِبَرِبِِّْم ُيْشرُِكوَف(: رائدة  .ِّٗ/ٕٕالبحار

لتجاء إٔب ركضات األكلياء كاألنبياء كاألكصياء يطلبوف منهم قضاء ا٢باجة اُب ساعة العسرة ، ك
مباشرة من دكف هللا ، ٕبٌجة أهٌنا نفوس طاىرة ذات منزلة عند هللا ، فالطلب من أم ٨بلوؽ دكف 

، كٲبكن َُٔيوسف/﴾ َأْكثَػُرُىْم اِبّللَِّ ِإالَّ َوُىْم ُمْشرُِكوفَ َوَما يُػْؤِمُن ﴿ا٣بالق شرؾ ُب العبادة كقولو 
ٕب ايهللا ىذه  قضً االطلب من هللا تعأب مباشرة أك نقوؿ ايهللا ٔباىهم كمنزلتهم الرفيعة عندؾ 

ان ًعٍندى هللًا ًإٍشفىٍع  ٓت دعاء التوس ا٢باجة ، فا تعأب ىو قاضي ا٢باجات كحده ،  لىنىٍا : )ايىٍ كىًجيػٍهى
هي ًإال  إبًًٍذنًوً كقولو )  .ًعٍندى هللًا(  ِٓٓالبقرة/ (مىٍن ذىا ال ًذم يىٍشفىعي ًعٍندى

 ِْٖٓ ٍَََّعٌََخًَظٌِْْ، ًَىٌَُ ٌَُْٕٓيّخً ًَـْيُوُ ظَََّ زِدُٕٗؽََ ؤَلًَُىُْْ زَُُِّٙ َّْٙعَيٌَُٕ،ًَبٌَِخ َٓد ًََُيُْْ ُٔسْمَدَٗوُ خُْسَنَدضِ َُِِّوِ ًََّفْؼٌََُِٕ﴿ٜ٘-ٚ٘

 ﴾َّمٌٌَُُْٕٔ َٓد َٔدءَ ؤَٙ خُعَُُّخذِ كِِ ًَُُّّٔوُ ؤَّْ ىٌٍُٕ ػَََِ ؤٌَُُِّْٕٔوُ زِوِ زَُُِّٙ َٓد ٌُٔءِ ِْٖٓ خُْوٌَِّْ



 الرابع عشر/ اجلزء  ٕٛٔ/ ممية / عدد آَيهتا  ٙٔ/ سورة النح   اْلُمَيسَّر َوعُي الُقرآفِ     443
 

كمن جهل كسذاجة ىؤالء ا٤بشركْب أف جعلوا ا٤ببلئكة بنات هللا ، فنسبوا إٔب هللا البنات كجعلوا ٥بم 
تعٌظم عن ىذا الكذب كالبهتاف فهم يرضوف  ما ال يرضونو ألنفسهم تنزه هللا ك  )ُسْبَحانَُو(البنْب 

يرسم القرآف صورة منكرة لعادات ا١باىلية ،  -ٛ٘ .ألنفسهم من الذكور )َوَْلُْم َما َيْشتَػُهوَف(
َر َأَحُدُىْم اِبألُنَثى( الغم  كناية عن  )َظ َّ َوْجُهُو ُمْسَوّدًا(إذا أخرب أحدىم بوالدة بنت  )َوِإَذا ُبشِّ

سوٌد اكا٢بزف كالكآبة كا٢بياء من الٌناس كليس يريد السواد ، كالعرب تقوؿ من لقي مكركىان قد 
٩بلوء غيظان كغمان كٮبان شديدان ال يظهره من أنٌو رزؽ بنتان.  )َوُىَو َكِظيٌم(كجهو من شدة غضبو 

َر ِبِو(-ٜ٘ ومو خوفان من العار الذم يلحقو ٱبتفي من ق )يَػتَػَواَرى ِمْن اْلَقْوـِ ِمْن ُسوِء َما ُبشِّ
)َأُٙمِْسُمُو َعَلى ُىوٍف بسبب البنت ككأهنا نقمة كبلية كليست نعمة كىبة إ٥بية ، ٍب يفكر فيما يصنع 

ـْ َيُدس ُو ٓت التػ َراِب( على ذؿو كىواف صابران على ىذه  )ُىوٍف( أيبقي ىذه األنثى ا٤بشؤكمة عىلىى َأ
أىالى ساء  )َأاَل َساَء َما َٗمُْمُموَف(ة كما كاف العيرؼ ُب ا١باىلية ؟! انة أـ يدفنها ُب الَباب حي

﴾ َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت ، َبَِيِّ َذْنٍب قُِتَلتْ ﴿فعلهم كخبث حكمهم كقست قلوهبم كقولو 
ء ، أما ا٤بؤمن فهو يرضى ٗبا قسم هللا لو كيشكر هللا عليو ، كقضاء هللا خّب من قضا ٗ-ٖالتكوير/

، قٌدـ اإلانث  ْٗالشورل/﴾ يَػَهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإَااًث َويَػَهُب ِلَمْن َيَشاُء الذ ُكورَ ﴿ا٤برء لنفسو كقولو 
عترب الذكر ىبة كنعمة ، إذان ال فضل للذكورة اعترب األنثى ىبة كرٞبة من هللا كما اعلى الذكور ، ك 

: )الى تىٍكرىىيويٍا اٍلبػىنىٍاتى  عن النيب )ص(ا٤بؤمنة  على األنوثة ألٌف النساء شقائق الٌرجاؿ ، كا٤بؤمن كفؤ
ٍ أىبػيوي اٍلبػىنىٍاًت(  ٍاًء(  وعن اإلماـ الصادؽ )ع(، ْٓ/ٓركح البياففىًإٌ٘بً فركع : )ًمٍن أىٍخبلىًؽ األىنًٍبيىٍاًء حيبُّ النًٌسى

 .ُٗالنساء/﴾ َوَعاِشُروُىنَّ اِبْلَمْعُروؼِ ﴿: ، كقاؿ تعأبَِّ/ٓالكاُب
َِّٖ ُّٙآِْنٌَُٕ زِدٓوَُِشَِٓؽََُ خٌَُّْٕءًََُِِِّوِ خَُْٔؽََُ خَٕػََِْ ًَىٌَُخُْؼَُِّّّخُْمٌَُِْْ،ًٌََُُّْاَخوٍُِخَُُِِّ﴿ٔٙ-ٓٙ وُ خُنَّدَْ زِظُِِْٔيِْْ َٓدظََُىَ ػََِْْيَدِْٖٓ ٍَِّ

 ﴾ْٕعَإْوًَُُِٕ َٔدػَصًًَٙ َّْٕعَوًٌَُِْٕٓيَخزَّصًٌٍََُِْٖ ُّاَوُُِّىُْْ بََُِ ؤَـٍََ ًََُّٕٓٔ كَةٌَِخـَدءَؤَـَُِيُْْ َّٙ
كاحد  ا٫براؼكىنا تقَبف قضية الشرؾ بقضية إنكار اآلخرة ، ألهنما ينبعاف من معْب كاحد ك 

كٱبتلطاف ُب الضمّب البشرم ، كينشآف آاثرٮبا السيئة ُب النفس كا٢بياة العامة ، ألف اإلٲباف 
)الِذيَن ال ستقامتها كعدـ إقَباؼ السيئات، كافس ك ِبآلخرة كا١بزاء ىو األصل الوحيد لتزكية الن

صفة السوء العاٌمة ىم مثل كمثاؿ كل سوء كقبح كنقص كقتل  يُػْؤِمُنوَف اِبآلِخَرِة( )َمَثُ  السَّْوِء(
 .عتداء كالسلب كالنهب كالسفواألطفاؿ كاال

﴾ لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ ﴿أحد الذم ال يقابل ٗبثل كال يقارف بينو كبْب  )َوّلِلَِّ اْلَمَثُ  اأَلْعَلى(
، ك الوصف العإب كا٤بثل السامي كالكماؿ ا٤بطلق كصفات ا١ببلؿ كا١بماؿ كالرٞبة  ُُالشورل/

زيز ُب ملكو الذم ال الع )َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَِميُم(كالعدؿ كالوحدانية كيتعأب عن صفات ا٤بخلوقْب 
عَبضو جهالة ، كٰبكم ليقرر كٌل شيءو ُب مكانو ِب٢بق ، ا٢بكيم ُب تدبّبه الذم ال تتعَبيو ذلٌة

)َوَلْو يُػَؤاِخُذ اّللَُّ النَّاَس  -ٔٙكا٢بكمة، ٍب أخرب تعأب عن حلمو ِبلعباد مع ظلمهم فقاؿ 
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ا٤براد منهم العصاة ، لو يؤاخذىم بكفرىم كمعاصيهم كيعاجلهم ِبلعقوبة على كٌل النَّاَس  ِبظُْلِمِهْم(
َها ِمْن َدابٍَّة(يضرُّ إاٌل نفسو ، كمن ظلم نفسو فقد ظلم غّبه ، ذنب ، كالظآب ال  ما  )َما تَػَرَؾ َعَليػْ

َوِإفَّ رَبََّك َلُذو ﴿ترؾ على األرض أحدان يدب كٲبشي على األرض ٥بل  اإلنساف كا٢بيواف كقولو 
ُرُىْم ِإىَل ،  ٔالرعد/﴾ َمْغِفَرٍة ِللنَّاِس َعَلى ظُْلِمِهمْ  كلكن يؤخرىم ًإٔبى  َأَجٍ  ُمَسمًّى()َوَلِمْن يُػَؤخِّ

،  ّٖالرعد/﴾ ِلُم ِّ َأَجٍ  ِكَتابٌ ﴿إٔب كقت معْب تقتضيو ا٢بكمة كا٤بصلحة كقولو  )َأَجٍ  ُمَسمًّى(
كمن ىذه ا٢بكمة كا٤بصلحة لتظهر أفعا٥بم الٍب يستحقوف عليها الثواب كالعقاب بعد تراكم األدلٌة 

ب التوبة على مصراعيو ، كلكن الٌناس يغَبٌكف هبذا اإلمهاؿ كتكريرىا كقياـ ا٢بجة كلزكمها كفتح ِب
  .فبل تستشعر قلوهبم رٞبة هللا كحكمتو هبم

فإذا جاء الوقت اٌدد ٥ببلكهم ال  )رَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُروَف َساَعًة َوال َيْستَػْقِدُموَف(
موف عليها كىي مثل ُب قٌلة ا٤بٌدة كقولو أم برىة يسّبة من الزمن كال يتقد )َساَعًة(يتأخركف 

نىةن الى تيًصينبى  ال ًذينى ظىلىميوا ًمٍنكيٍم خىاص ةن كقولو ) ٗٓالكهف/﴿َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِمِهْم َمْوِعدًا﴾  ( كىاتػ قيوا ًفتػٍ
ٍابي مى عن النيب )ص(، ِٓاألنفاؿ/ ٍاِبىن أىصىٍابى اٍلعىذى ٍافى ًفٍيًهمٍ : )ًإذىا أىرىادى هللاي ًبقىٍوـو عىذى ٍبي  بيًعثػيويٍا عىلىى  ،ٍن كى
اليـو عمل كال حساب كغدان حساب كال عمل ، كلو كاف ا١بزاء من هللا تعأب  -ٔ:  رائدةنًي ٍاهًتًٍم( 

نتفت ا٢بكمة من ا١بزاء ، إضافة إٔب أف ا٣بضوع اُب دار الدنيا لكانت اآلخرة ليس ٥با مربر ك 
يِن﴾ قبة ِبلقوة كاإلكراه ال يعد طاعة كمن كُب التعميم الذم ِشل  -ٕ .ِٔٓالبقرة/﴿ال ِإْكَراَه ٓت الدِّ

الناس ٝبيعان إشارة إٔب أف رٞبة هللا ٓب تتخل عن الناس ، حٌب ُب مواقع الببلء كالعناء ، ٲبهلهم كال 
تػَُّقوا ﴿ََي أَيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا ايهملهم حٌب يفسح ٥بم فرصة إلصبلح ما أفسدكا كالرجوع إٔب رهبم 

َمْت ِلَغٍد﴾  األجل ا٤بسٌمى ِبلٌنسبة إٔب  )ِإىَل َأَجٍ  ُمَسمًّى( -ٖ .ُٖا٢بشر/اّللََّ َوْلتَػْنظُْر نَػْفٌس َما َقدَّ
نقراضها ، كِبلنسبة إٔب عاٌمة االفرد من اإلنساف يـو موتو اتـو ، كِبلٌنسبة إٔب األمة يـو موهتا ك 

 .سابالبشر يـو نفخ الٌصور كقياـ الساعة كا٢ب
 ﴾ََ ًَؤََّٗيُْْ ُٓل٤ًٌََََُُّْٕفْؼٌََُِٕ َُِِّوِ َٓد ٌََُّْىٌَُٕ ًَظَِٝقُ ؤَُِْٕنَعُيُْْ خٌٍَُِْذَ ؤََّٕ َُيُْْ خُْمُْٕنََ ٙ ـَََُّ ؤََّٕ َُيُْْ خُنَّد﴿ - ٕٙ

كىذا أتكيد ٤با سبق من التوبيخ ، ٯبعلوف  تعأب البنات ألهنن مكركىات ُب نظرىم كٯبعلوف  
كالتعبّب  )َوَتِصُف أَْلِسنَػتُػُهْم اْلَمِذَب َأفَّ َْلُْم اْلُْسىَن(شركاء ُب ا٤بل  كيعملوف على إىانة الٌرسل 

ٯبعل ألسنتهم ذاهتا كأهٌنا الكذب ذاتو أك كأهٌنا صورة لو ٰبكيو كتصفو بذاهتا حٌب صارت رمزان 
عند هللا كأهنم من أىل ا١بنة على عليو، يفَبكف على هللا الكذب كيزعموف أف ٥بم العاقبة ا٢بسُب 

: حقان ، ال شٌ  ،  ال َجَرـَ  )ال َجَرـَ َأفَّ َْلُْم النَّاَر(فرض صٌحة البعث كصدؽ األنبياء فيما ٱبربكنو 
معٌجلوف إليها  )َوأَنػَُّهْم ُمْفَرطُوَف(ال ٧بالة ، أم حقان إف ٥بم مكاانن يستحقونو ُب انر جهنم 

ىم ألهنم مسرفوف ُب الذنوب، كمفرطوف بفتح الراء من فرط ٗبعُب سبق السابقوف إٔب النار قبل سوا
 .ال من اإلفراط ٗبعُب التجاكز للحدكد
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 ﴾ٌَّْ ًََُيُْْ ػٍََخذٌ ؤَُِْظَدَُِّوِ َُوًَْ ؤَََِْْٔنَد بََُِ ؤٍَُْٓ ِْٖٓ هَسِِْيَ كََََّّّٖ َُيُْْ خ٥ََُّْْٙدُٕ ؤَػَْٔدَُيُْْ كَيٌَُ ًَُُِّْيُْْ خٌَُْْْ﴿ - ٖٙ
فحٌسن الش ٍيطىافي )رَػَزيََّن َْلُْم الشَّْيطَاُف َأْعَماَْلُْم( كهللا لقد بعثنا قبل  اي دمحم رسبلن إٔب أقوامهم  

أىٍعمىا٥بىيٍم القبيحة فرأكا ا٤بعركؼ منكران كا٤بنكر معركفان فقلب عليهم ا٤بقاييس الصحيحة فأعرضوا عن 
﴿َوَمْن الضبلؿ كالفساد كعارضوا الٌرسل كالرساالت  الرسل كإتبعوا الشيطاف كأطاعوه كأصٌركا على
فالشيطاف قائدىم  )رَػُهَو َولِيػ ُهْم اْليَػْوـَ(،  ّٖالنساء/َيُمْن الشَّْيطَاُف َلُو َقرِينًا َرَساَء َقرِينًا﴾ 

وََكاَف ﴿كموجههم اليـو ُب الدنيا أيمرىم كينهاىم بعد أف سلموه زماـ أمورىم كبئس القائد كقولو 
ك٥بم ُب اآلخرة عذاب مؤٓب ، فهٌوف  )َوَْلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم(،  ِٗالفرقاف/﴾ ْيطَاُف ِلئِلنَساِف َخُذوالً الشَّ 

 .ّٓاألحقاؼ/﴿رَاْصِبْ َكَما َصبَػَر ُأْوُلوا اْلَعْزـِ ِمْن الر ُسِ ﴾ علي  اي دمحم 
 ﴾خٍَُُِّ خوْعََِلٌُخ كِْوِ ًَىًًٍُ ًَََلَْٔصً ُِوٌٍَّْ ُّآِْنًٌَََُٕٓد ؤََُّْٗنَد ػََِْْيَ خٌُِْعَدذَ بَِّٙ ُِعُسََِّْٖ َُيُْْ ﴿ - ٗٙ

ى للناس ما  ختلفوا فيو من دين هللا فيعرفوا ا٢بق من الباطل ، اكىمىا أىنزىٍلنىا عىلىٍي ى القرآف الكرٙب ًإال  لًتػيبػىْبًٌ
هبم كيزيل حجاب كتقيم عليهم ا٢بجة كالبياف الذم بعث  هللا هبا كليخرج كساكس الشيطاف من قلو 

)َوُىًدى َوَرْْحًَة الٌنفس األٌمارة ِبلسوء عن ا٢بقائق لتصل إٔب منزلة الٌنفس ا٤بطمئنة الراضية ا٤برضية 
كأنزلنا القرآف ىداية للقلوب كرٞبة كشفاء ٤بن آمن بو كعمل على ضوئو ، كٚبصيص  ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف(

: تشّب اآلية إٔب أف هللا سبحانو أنزؿ القرآف على  رائدة .ا٤بؤمنْب ألهٌنم ا٤بنتفعْب ِبلقرآف قبل غّبىم
َوَما اْختَػَلْفُتْم ِريِو ﴿ثناف ا: أف يرد إليو كل قضية دينية ٱبتلف فيها األوىلدمحم )ص( لغاايت ثبلث: 
﴿يَػْهِدي : أف يهدم بو من ضٌل عن سبيل هللا الثانية ، َُالشورل/﴾ ِمْن َشْيٍء َرُحْمُمُو ِإىَل اّللَِّ 

﴾ بِ  ُ َمْن اتػََّبَع ِرْضَوانَُو ُسُبَ  السَّبلـِ ﴿ِإْف ُىَو : إنٌو شريعة عدؿ كرٞبة للعا٤بْب الثالثة، ُٔا٤بائدة/ِو اّللَّ
، ألف أحكاـ القرآف هتدؼ إٔب جلب ا٤بصلحة كدفع ا٤بفسدة ، فما ِٕالتكوير/ِإالَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِمَي﴾ 

رَِإْف ﴿من شيء فيو شرٌّ كفساد إاٌل كهنت عنو كقولو من شيء فيو خّب كصبلح إاٌل أمرت بو ، كما 
ٍافى عن النيب )ص(  ٗٓالنساء/﴾ تَػَناَزْعُتْم ٓت َشْيٍء رَػُرد وُه ِإىَل اّللَِّ َوالرَُّسوؿِ  : )ًكتىابي هللًا ًفيًو نػىبىأي مىا كى

بػىري مىا بػىٍعدىكيمٍ  ،قػىبػٍلىكيمٍ  :)اٍلقيٍرآفي مىٍأديبىةي هللًا فػىتػىعىل ميوا وعنو )ص(، ْٕ/ٓركح البياف كىحيٍكمي مىا بػىيػٍنىكيٍم( ،كىخى
  .ُٗصِٗالبحار ًمٍن مىٍأديبىًتًو مىا اٍستىطىٍعتيٍم(

 ﴾ًَخَُِّوُ ؤٍَََّٗ ِْٖٓ خََُّٕٔدءِ َٓدءً كَإَلَْْد زِوِ خَََْٕٞ زَؼًَْ ٌَْٓظِيَد بَِّٕ كِِ ٌَُِيَ َّٓصً ُِوٌٍَّْ ََّْٕٔؼٌَُٕ﴿ - ٘ٙ
﴾ ة ببل ماء كلنا يعلم أنو ال حيا )أَنَزَؿ ِمْن ، قاؿ  َّاألنبياء/﴿َوَجَعْلَنا ِمْن اْلَماِء ُك َّ َشْيٍء َحيٍّ

َوَأْمَطْرَا َعَلْيِهْم َمَطرًا َرَساَء َمَطُر ﴿كٓب يقل مطران ألٌف كلمة ا٤بطر تشمل الٌنقمة كقولو  السََّماِء َماًء(
﴿َوذَكِّْر رَِإفَّ  من لو أيذف تسمع كقلب ٱبشع ، كلكٌن القرآف يذٌكر بنعم هللا ٖٓالنمل/﴾ اْلُمنَذرِينَ 

إٌف ُب ىذا اإلحياء  )ِإفَّ ٓت َذِلَك آليًَة ِلَقْوـٍ َيْسَمُعوَف(،  ٓٓالذارايت/الذِّْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِنَي﴾ 
 لدليل ِبىر على عظيم قدرة هللا الٌدالة على التوحيد كالبعث لقـو يسمعوف التذكّب كيعقلونو، فكأفٌ 
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من ليس كذل  أصم ال يسمع ، كالذم ٰبٌوؿ ا٤بوت إٔب حياة ىو الذم يستحق أف يكوف إ٥بان 
: )ًبصيٍنًع هللًا ييٍستىدىؿُّ  عن اإلماـ علي )ع(،  ُْا٤بؤمنوف/﴿رَػتَػَباَرَؾ اّللَُّ َأْحَسُن اْْلَاِلِقَي﴾ ييعبد كقولو 

 .ّٓالتوحيد ص ٍلًفٍطرىًة تػىثٍػبيتي حيج تيوي(عىلىٍيًو، كىًِبٍلعيقيويًؿ يػيٍعتػىقىدي مىٍعرًفػىتيوي ، كىِبً 
 ﴾  َُِِّٙدَِزِنيًََبَِّٕ ٌَُُْْ كِِ خَْٕٗؼَدِّ َُؼِسَُْشً ُْٕٗوٌُِْْْ َِّٓٔد كِِ ز٥ٌُُِٗوِ ِْٖٓ زَِْْٖ كَُْغٍ ًَيٍَّ َُسَندً وَدُِٝدً َٔدجِـدً﴿ -ٙٙ

َرًة(بقر كالغنم كا٤بعز( كغّبىا كىًإف  لىكيٍم أيها الناس ُب األىنٍػعىاـً )اإلبل )ا١بماؿ( كال لعظة كًعربة  )َلِعبػْ
ه ، ففي خلقها كتسخّبىا داللة اعتبار عترب كمن جهل قٌل استبصر ك ايعترب هبا العقبلء ، كمن تفٌكر 

﴾ مْ َوَما ِمْن َدابٍَّة ٓت اأَلْرِض َوال طَاِئٍر َيِطُُي ِبََناَحْيِو ِإالَّ أَُمٌم َأْمثَاُلمُ ﴿على قدرة هللا كقولو 
)ِمْن بَػْيِ رَػْرٍث نسقيكم من بعض الذم ُب بطوف ىذه األنعاـ  )ُنْسِقيُمْم ِمَّا ٓت ُبُطونِِو(  ّٖاألنعاـ/

من بْب الركث الوسخ كالدـ النجس ذل  ا٢بليب الطٌيب ا٤بفيد ا٣بالص النقي  َوَدـٍ لََبنًا َخاِلصاً(
حانو ٱبلق ا٢بليب كسطان بْب الفرث كالدـ، من كٌل شائبة كمواد غريبة كاللنب النافع ، فإف هللا سب

كبينو كبينهما برزخ من قدرة هللا ال يبغي أحدٮبا على ا٢بليب بلوف كال طعم كال رائحة من الفرث 
: سهل التناكؿ َسائِغًا  )َسائِغًا ِللشَّارِِبَي(كالٌدـ ، فسبحاف هللا ما أعظم قدرتو ٤بن تفٌكر كأتٌمل 

جسم ، يزيد العقل كيصٌفي الذىن كيقٌوم النظر كالقلب جامع ألىم كالبلع لذيد الطعم مفيد لل
الفيتامينات كىو متولد من أكل ا٢بشائش كيسّب من بْب فرث كدـ ، كالذم يقـو بذل  قادر على 
بعث اإلنساف إٔب العآب اآلخر كلو ٙبٌولت عظامو إٔب رميم أك تراب ، كهبذا البعث كالنشور يتحقق 

أي ! فلسفة ا٣بلق ، كىاٍلذً  تىًهٍي الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى  ٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ
كما يدفع إٔب ا٣بارج يسٌمى  )رَػْراثً(ما ييهضم من غذاء داخل ا٤بعدة يسٌمى : )الفرث( رائدة
(ستخدـ ضمّب ا٤بفرد مع أٌف كلمة ا )بُُطونِِو( .)ركاثن( ٝبع كٓب يقل )ُب بطوهنا( ألٌف  )األَنْػَعاـِ
 .ىو كٌل كاحد من األنعاـ اإلانث دكف الذكورا٤بقصود 

 ﴾وًٌََُِِِْٕٖٓ ؼَََُٔخضِ خُنَّىَِِْ ًَخَٕػْنَدذِ ظَعَّىًٍَُِٕ ِٓنْوُ ٌََُٔخً ًََِِْهدً لََٕندً بَِّٕ كِِ ٌَُِيَ َّٓصً ُِوٌٍَّْ َّؼْ﴿ - ٚٙ
الِرْزؽ لعنب ، : بضم السْب ا٤بادة ا٢بلوة ُب التمر كا الس مر: ا٣بمر بفتح السْب ،  السَّمر
ُب مكة قبل ٙبرٙب نزلت اآلية  .: ما يؤكل منها كالتمر كالزبيب كالٌدبس كا٣بل كغّب ذل اَلَسن

قتصادية مرٕبة اا٣بمر ُب ا٤بدينة فهي من اآلايت الٍب تقٌدمت ُب النزكؿ ، ككاف ا٣بمر قيمة ك٘بارة 
 .ُب ا١باىلية كبينت أف ا٣بمر ليس رزقان حسنان 

إٔب حلية ا٣بمر ، بل ِبلعكس فيها من الدالئل األكلية التمهيدية على ٙبرٙب  شارةوليس ٓت اآلية إ
( ٍب أف بعد ىذه اآلية جاءت  ا٣بمر ، ِبلتلميح كليس ِبلتصريح ك )ريب  تػىٍلًمٍيحو أىبٍػلىغي ًمٍن تىٍصرًٍيحو

ر ، فوجب أف إنو سبحانو مٌيز بْب ا٣بمر كبْب الرزؽ ا٢بسن ُب الذك .آايت ٙبرٙب ا٣بمر ا٤بتسلسلة
ال يكوف السىكر كا٣بمر رزقان حسنان ، كُب ىذا ٛبهيد ٤با جاء بعد من ٙبرٲبها ، ىذه أكؿ آية تنزؿ ُب 
ا٣بمر كٙبٌقره عندما تعزلو عن ا٢بسن من الرزؽ ، ككل ما تسبب ُب السكر فليس برزؽ طيب 

َا اْْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزال﴿كحسن كقولو  ـُ رِْجٌس ِمْن َعَمِ  الشَّْيطَاِف رَاْجَتِنُبوُه ِإٔمَّ
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بىاٍئًًر(  ،: )ا٣بٍىٍمري أيُـّ اٍلفىوىٍاًحشً عن النيب )ص( ، َٗا٤بائدة/﴾ َلَعلَُّمْم تُػْفِلُحوفَ  كنز العماؿ كىأىٍكبػىري اٍلكى
كىاإًلٲٍبىٍاًف ُبٍ  : )الى ٘بىٍتىًمعي ا٣بٍىٍمري  وعنو )ص( ،كمفتاح الٌشر ،كٝباع اإلٍب ،كأـ ا٣ببائث ُُِّٖخرب

ان( ىنا على اإلطبلؽ كالعمـو )َسمَر( : الظاىر من  معىن َسمرَ  .ُِٓ/ٕٗالبحار قػىٍلًب رىجيلو أىبىدى
كىو كل شراب مسكر ٟبران كاف أك غّبه، كاآلية ال تتحٌدث عن حكم ا٤بسكر أىو حبلؿ أـ حراـ 

ت اآلية عن كاقع الناس ا١باىلي ، كٓب تفتح حكم ا٣بمر ال من قريب كال من بعيد ، كإ٭ٌبا ٙبٌدث
كاألعناب آنذاؾ ا٤بنحرؼ كعاداهتم الضالة كأعرافهم الفاسدة إهٌنم يتخذكف من ٜبرات النخيل 

  .ا٤بفيدة شراِبن مسكران 
كليس ُب معرض ا٢بكم كالتشريع كال التحليل كال  إذف: اآلية ٓت معرض الوصف والتشخيص

ألعناب شراِبن مسكران يستخدمونو فيما يضرىم كال إهنم يتخذكف من ٜبرات النخيل كا .التحرٙب
ينفعهم، الذم فيو ضرر على الفرد كاألسرة كاجملتمع كضرر مادم كمعنوم كنفسي ُب الدنيا كاآلخرة 

ُلوا نِْعَمَة اّللَِّ ُكْفرًا َوَأَحل وا قَػْوَمُهْم َداَر اْلبَػَواِر﴾ من ٝبيع النواحي كقولو تعأب  ﴿الَِّذيَن َبدَّ
، بدالن من أف يشكركا ىذه النعم فهم يكفركهنا ، كىاٍلًذٍم الى يىٍشكيري هللاى ييٍكفىٍر ، كال ًذٍم الى ِٖم/إبراىي

رى نػىٍفًسوً يػيقىدًٌري النًٌٍعمىةى فػىهيوى الى يػيقىدًٌري اٍلميٍنًعمى ، كال ًذٍم الى يػيقىدًٌري اٍلميٍنًعمى ييًسيءي ًإٔبى نػىٍفًسًو كىٓبٍى يػى   ،ٍعًرٍؼ قىدى
 أن ٍمرً اً عىرىؼى قىٍدرى نػىٍفًسًو( ك )رىًحمى هللاي  أن ٍمرً اً )رىًحمى هللاي ٓت غرر المم: ل ًذٍم الى يػىٍعًرؼي قىٍدرىهي يػىتػىعىد  طىٍورىهي كىا

هي( كبدالن من  مر الضار ُب  ستخداـ ٜبرات النخيل كاألعناب ُب السىكر كا٣باعىرىؼى حىد هي فػىوىقىفى ًعٍندى
خدامها فيما ينفع ا١بميع كهتواه النفوس كىو تصنيعها بفنوف الصناعات ستاكٌل الوجوه ، ٲبكن 

ستخراج منها أنواع األدكية كالفواكو اجملففة النافعة كما أشبهها ، كالزبيب الفاخر فيكوف اا٤بتنوعة، ك 
  )َوِرْزقاً َحَسناً(رزقان حسنان 

ستخدامان حسنان ان ما يستخدـ كإٌف ا٣بمر ليس رزقان حسنان كال يوجد نص ٰبلل ا٣بمر كالرزؽ ا٢بس
من اإلنساف األحسن ، الذم يستخدمو فيما ينفع كال يضر ، كالذم يصنع ىذا الٌرزؽ ا٢بسن ىو 

اٍ تيكىري مىٍا حيرًٌـى ًمٍن ٜبىىرً )الس   : بن عباساعن الذم يستحق العبادة ا٣بالصة كىو هللا تعأب ،  كىالٌرًٍزؽي  ،هى
ٍا( تيرً ا٢بٍىسىني مىٍا أيًحل  ًمٍن ٜبىى  )تَػتَِّخُذوَف كال فرؽ بْب  َُِ/ُْمن ٜبرات النخيل كاألعناب، ا٤براغيهى

َنُمْم﴾ كبْب قولو  ِمْنُو َسَمرًا( : تتخذكف أٲبانكم سببان مبعىن، ِٗالنحل/﴿تَػتَِّخُذوَف َأْٙمَاَنُمْم َدَخبًل بَػيػْ
ستعماالت السلبية كقولو  االُب )تَػتَِّخُذوَف(ستعمل القرآف اككسيلة بينكم للغدر كا٣بيانة كا٤بكر! ك 

﴿َوتَػتَِّخُذوَف َمَصاِنَع َلَعلَُّمْم ، ككقولو  ُٖمرٙب/﴿َواَّتََُّذوا ِمْن ُدوِف اّللَِّ آِْلًَة لَِيُمونُوا َْلُْم ِعّزًا﴾ 
أخرب سبحانو أنو خلق ىذه الثمار لينتفعوا هبا كيشكركا هللا عليها كعلى   .ُِٗالشعراء/ََّتُْلُدوَف﴾ 
)ِإفَّ ٓت َذِلَك آليًَة ِلَقْوـٍ و الذم يستحق أف تتوجو إليو الوجوه ِبلعبادة كالطاعة كٌل نعمة فه

أم آلية ِبىرة كداللة كاضحة على دقٌة تعابّب القرآف لقوـو يتدبٌركف بعقو٥بم، كانسب ذكر  يَػْعِقُلوَف(
مر صيانة لعقوؿ العقل ىنا ألنٌو أشرؼ ما ُب اإلنساف فيجب اافظة عليو ، ك٥بذا حٌرـ هللا ا٣ب

الٌنأس ألٌف ا٣بمرة ٚبمر العقل فتغلفو كٙبجز عليو كٛبنعو عن الٌتصٌرؼ الصحيح ، العقل ينهى عن 
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ا٤بنكر كأيمر ِب٤بعركؼ كييستدؿُّ على حجم العقل من كيفية الفعل ، كعمل اإلنساف ميزاف عقلو، 
كانسب ذكر العقل ىنا ألنو  ٫برؼ السلوؾاستقاـ السلوؾ ، ككٌلما صغر العقل افكٌلما كرب العقل 

يسكرة صيانة لعقو٥با كحفظان 
أشرؼ ما ُب اإلنساف ، ك٥بذا حٌرـ هللا على ىذه األمة األشربة ا٤ب

ًر اٍلعىٍقًل تىكيويفي عن النيب )ص(: لكرامتها كسبلمة لفطرهتا كهنضة لتقٌدمها ا٢بضارم ا٤بتنوع  )عىلىى قىدى
، كمن شرب ا٤بسكر  ِٗٔالبقرة/ا َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأْوُلوا األَْلَباِب﴾ ﴿َومَ  ُِٓمشكاة األنوار ص اٍلًعبىٍادىةي(

كلو قليبلن فهو خاطر إبلغاء عقلو كلو قليبلن ، كمن ألغى عقلو قليبلن دعم ىواه كنفسو األٌمارة ِبلسوء 
ذٌؿ كأىاف إنسانيتو كذٌؿ كرامتو كثّبان ، كمن شرب القليل ٙبٌفز لشرب الكثّب كال ٯبوز للمؤمن أف ي

مىٍن شىر هي(: عن اإلماـ اْلادي )ع(نفسو   .ّٖٓٙبف العقوؿ ص )كىمىٍن ىانىٍت عىلىٍيًو نػىٍفسيوي فىبل أتى
 ﴾ ًَؤًَْلََ ََزُّيَ بََُِ خُنَّمَِْ ؤَْٕ خظَّىٍُِِ ِْٖٓ خُْفِسَدٍِ زٌُُْظدً ًَِْٖٓ خَُّٙفَُِ ًََِّٓٔد َّؼٌَُُِْٕ٘﴿ - ٛٙ
)َوَأْوَحى كالغريزة كاإل٥باـ كا٥بداية الذاتية الٍب منحها هللا للنحل  : الفطرة ا٣بالصة الوحيا٤براد من  

النحل تعمل بنظاـ كتربية رب  ٥با أم أ٥بمها مصا٢بها كأرشدىا إرشادان غريزاين  رَب َك ِإىَل النَّْحِ (
ها ُب ثبلثة الٍب أكدعها هللا فيها إٔب بناء بيوهتا ا٤بسدسة الشمعية ا٤بنتظمة ا٥بندسية العجيبة أتكم إلي

أمكنة : ا١بباؿ كالشجر كاألكوار الٍب يبنيها الناس، ألف ا٢بيواف ال يفكر كال ٱبطط بعقل بل بغريزة 
تقوده آليان كتلقائيان إٔب عمل ما ىو كاجب عملو دكف تقصّب كتكاسل لبقاء حياتو ، مثل الكوف 

ع برٌم ال يتعهده أحد كيسكن تسّبه كتتحكم بو قوانْب الطبيعة الٍب أكدعها هللا فيو ، كالنحل نو 
ِذي ِمْن اجْلَِباِؿ بُػُيواًت َوِمْن الشََّجِر َوِِمَّا يَػْعِرُشوَف(ُب ا١بباؿ كعلى الشجر كقولو  كمنو كنوع  )َأْف اَّتَِّ
أم ما يبنوف لبيوت العسل من الناس ا٤بتخصصْب  )َوِِمَّا يَػْعِرُشوَف(حضرم يَبىب ُب البيوت كقولو 

 .صةمن صناديق مشقوفة خا
منو كحي النبوة كمنو كحي اإل٥باـ كمنو الوحي ٓت كتاب هللا ِثانية أوجو : : )وعن اإلماـ علي )ع(

كحي اإلشارة كمنو كحي أمر كمنو كحي الكذب )أك إيصاؿ رسالة بشكل خفي( منو كحي تقدير 
نَ كمنو كحي الرسالة كمنو كحي ا٣برب، فأما كحي النبوة كالرسالة قولو  َنا ﴿ِإاَّ َأْوَحيػْ ا ِإلَْيَك َكَما َأْوَحيػْ

﴿َوَأْوَحى رَب َك ِإىَل النَّْحِ ﴾ ، كأما كحي اإل٥باـ فقولو  ُّٔالنساء/ِإىَل نُوٍح َوالنَِّبيَِّي ِمْن بَػْعِدِه﴾ 
َنا ِإىَل أُّـِ ُموَسى﴾ ،  ٖٔالنحل/ ﴿رََأْوَحى ِإلَْيِهْم َأْف َسبُِّحوا  ، كحي اإلشارة : ٕالقصص/﴿َوَأْوَحيػْ
، كحي األمر :  ُِفصلت/﴿َوَأْوَحى ٓت ُك ِّ مَسَاٍء َأْمَرَىا﴾ كحي التقدير :  ُُمرٙب/ًة َوَعِشّيًا﴾ ُبْمرَ 

، كأما كحي الكذب أك إيصاؿ  ُُُا٤بائد/﴿َوِإْذ َأْوَحْيُت ِإىَل اْلََوارِيَِّي َأْف آِمُنوا ّب َوِبَرُسوِل﴾ 
َنيبٍّ َعُدّوًا َشَياِطَي اإِلنِس َواجلِْنِّ يُوِحي بَػْعُضُهْم ِإىَل  ﴿وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُم ِّ رسالة بشكل خفي : 

﴿َوَجَعْلَناُىْم أَِئمًَّة يَػْهُدوَف َبَِْمِرَا ، كأما كحي ا٣برب ُُِاألنعاـ/بَػْعٍض زُْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغُرورًا﴾ 
َراِت﴾  َنا ِإلَْيِهْم ِرْعَ  اْْلَيػْ ختارت النحل الشكل ا٤بسٌدس من ا -ٔ:  رائدة،  ّٕاألنبياء/َوَأْوَحيػْ

الشمع لبناء بيوهتا ألنو أكسع من ا٤بثلث كا٤بربع كا٤بخمس كال يبقى بينهم فرج خالية كما تبقى بْب 
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ٝبع هللا تعأب ُب النحلة السٌم كالعسل كالعمل دليبلن على كماؿ قدرتو ،  -ٕ .ا٤بدكرات كما سواىا
ل ا٤بؤمن ٩بزكج ِب٣بوؼ كالرجاء ، كونوا كالنحلة كأخرج منها العسل ٩بزكجان ِبلشمع ، كذل  عم

: )عىلىٍيكيم ًِبلشًٌفىائػىٍْبً اٍلعىسىلي عن عبد هللا بن مسعود -ٖ .أتكل طيبان كتصنع طيبان كتعطي طيبان 
إ٥باـ الٌنحل نظاـ رهٌبا ىو لوف من الوحي تعمل ٗبقتضاه ،  -ٗ .َِْ/٦ٔبمع البياف كىاٍلقيٍرآفي(

منها أهٌنا ذكات عقوؿ ! كىي تعمل بدٌقة منظمة عجيبة يعجز عن مثلها  كعلمها أعماالن يتخٌيل
العقل ا٤بفٌكر ُب تقسيم العمل بينها على أساس نظاـ ا٣ببلاي بْب الذكور كاإلانث ، كُب بناء 
خبلايىا ا٥بندسية كُب طريقة إفرازىا للعسل الشاُب ا٤بصٌفى ، كُب أسلوب دفاعها عن ٩بلكتها 

ء كالنمل كالزانبّب كبعض الطٌيور ، ك٠بٌيت أعشاش النحل بيواتن ألهٌنا قائمة كحراستها من األعدا
على نظاـ ِبلغ ُب الٌدقة كالبداعة ٙبكمو ىندسة دقيقة ِبرعة ٰبار ُب نظامها عقل اإلنساف ا٤بفٌكر 

َصُدقَاهِتِنَّ  َوآُتوا النَِّساءَ ﴿، ك٠بٌيت ٫ببلن مشتقة من النًٌحلة كىي العطية كا٥ببة كا٥بدية الثمينة كقولو 
ٲبكن  -٘، ككفاىا شرفان أٌف هللا أكحى ٥با كما أكحى إٔب أعٌز خلقو كىم أنبياؤه.  ْالنساء/﴾ ِْمَْلةً 

تشبيو أكلياء هللا ِبلنحل ، فلم ٱبرج من أكلياء هللا إاٌل اإلٲباف كالعمل الصاّب كمن أفواىهم سول 
كة ا٤بعنوية األخبلقية الصافية الٌنافعة للٌناس كقولو ا٢بكمة كلٌذة الٌنصيحة كٝباؿ العلم كا٤بعرفة كا٢ببل

 .ّٔ-ِٔيونس/﴾ َأال ِإفَّ َأْولَِياَء اّللَِّ ال َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوال ُىْم َٗمَْزنُوَف ، الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يَػتػَُّقوفَ ﴿
َّىُُْؾُ ِْٖٓ ز٥ٌُُِٗيَد ََُ٘خذٌ ُٓىْعَِِقٌ ؤٌََُْخُٗوُ كِْوِ ِ٘لَدءٌ ُِِنَّدِْ بَِّٕ كِِ  ؼَُّْ ًُِِِ ِْٖٓ ًَُِّ خُؽَََُّٔخضِ كَدٌُِِِْٔ ُٔسََُ ََزِّيِ ًٌُُُٚ﴿ - ٜٙ

 ﴾ٌَُِيَ َّٓصً ُِوٌٍَّْ َّعَلًٌَََُُّٕ
األزىار كالثمار الطيبة اليانعة الٍب تشتهينها من ا٢بلو كا٢بامض ك٨بتلف  )ّتَّ ُكِلي ِمْن ُك ِّ الثََّمَراِت(

سّبم أٌٗب  )رَاْسُلِمي ُسُبَ  رَبِِّك ُذُلبًل(هللا بقدرتو ٰبيلها إٔب عسل مفيد انفع  الطعـو كالركائح فإف
تشائْب فكل الطرؽ سالكة أمام  ك٩بهدة من قبل هللا رهبا ٥با كمذللة ال تضلْب ُب الذىاب أك 

٩بلوء ِب٤بنافع متنوع تلقي من فمها عسل غِب  )َ٘مُْرُج ِمْن بُُطوهِنَا َشَراٌب ُُمَْتِلٌف أَْلَوانُُو(اإلايب 
كل الناس ببل   )ِريِو ِشَفاٌء ِللنَّاِس(ختبلؼ ا٤برعى ، األلواف كالفوائد منو أٞبر كأبيض كأصفر تبعان ال

لتهاب الفم كالرئة كا٤بثانة اٛبييز ِبإلنسانية ، شفاء من بعض األمراض كفقر الدـ كسوء ا٥بضم ك 
ككثّبان ما يدخل العسل ُب تركيب األدكية  كأمراض الكبد كىو عبلج للصٌحة ا١بمالية كغّبىا ،

آلية أم ٢بجة ظاىرة كعربة  )ِإفَّ ٓت َذِلَك آليًَة ِلَقْوـٍ يَػتَػَفمَُّروَف(ا٤بتنوعة ا٤بغٌذية كا٤بقوية كا٤بعا١بة 
ِبلغة لقـو ٰبسنوف التفكر ُب عظيم قدرة هللا كبديع صنعو كٝباؿ تدبّبه ، ىو الواحد القٌهار الذم 

عجيب أمر النحلة  -ٔ:  رائدة .ء كىو ٯبّب كال ٯبار عليو ال شري  لو ُب ا٤بل ليس كمثلو شي
حياهتا تتضمن دقائق عجيبة ال تنكشف إاٌل ِبإلمعاف ُب التفكر فيا فوز ا٤بتفكرين كالباحثْب بعلم 

كمن  -ٕ .كدراسة كإٲباف ، الذين يستدلوف بعجائب صنع ا٤بخلوؽ على عظمة ا٣بالق ا٢بكيم



 450 الرابع عشر/ اجلزء  ٕٛٔ/ ممية / عدد آَيهتا  ٙٔ/ سورة النح  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر 
 

نفتو كأقصتو عن ا٣بلية ، كإ٭ٌبا  ال تَبؾ عندىا بطٌاالن كاحدان كعاطبلن عن العمل إالٌ طبيعة النحل 
، كيشارؾ ُب إنتاج العسل النافع للجميع الذكور لنشيط ا٤بنتج ال الكسوؿ ا٤بستهل يعمل ا

ٍا  عن اإلماـ علي )ع(كاإلانث كا١بنود كالعٌماؿ كا٤بلكة كرٌعيتها،  ٍزدىكىجى اى ٍزدىكىجىٍت ، اً : )ًإف  األىٍشيىٍاءى لىم 
 ) ٍا اٍلفىٍقري كجاء  )ِريِو ِشَفاٌء ِللنَّاِس(قاؿ القرآف  -ٖ .ٜ٘ص ٛٚالبحار اٍلكىسىلي كىاٍلعىٍجزي فػىنػىتىجى ًمنػٍهيمى

)شفاء( نكرة كٓب ٘بيء )فيو الشفاء للٌناس( كالذم يدؿ بتعريفو على عمـو الشفاء كِشوؿ الدكاء 
ا من حكمة ا٢بكيم العليم البليغ ُب تعبّبه ، فلو كاف شراب كالعبلج ٌٍب األخص فاألخص ، كىذ

طبلؽ ، ألدخل ا٣بلل على نظاـ ا٢بياة اإلنسانية الٍب ال الٌنحل العسل شفاءن من كٌل داء على اإل
تستقيم إاٌل مع الصٌحة كا٤برض كالداء كالدكاء معان ، كىكذا سٌنة التداخل العامة ، ُب األشياء بْب 

لذكر كاألنثى كالعزٌة كالذًٌلة كالضعف كالقوة كالصٌحة كا٤برض كالدكاء كالداء كالركح الليل كالنهار كا
رَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا ، ِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ﴿كا١بسد كالدنيا كاآلخرة كاألمل كالعمل كالعسر كاليسر 

اًء، كىىيوى فىإف  ًفيًو ))عن القرآف(  ُُٕٔب هنج الببلغة خطبة .ٔ-ٓالشرح/﴾ ُيْسراً  ًشفىاءن ًمٍن أىٍكربىً الد 
، كىاٍلغىيُّ كىالض بلىؿي   .(اٍلكيٍفري كىالنًٌفىاؽي

 ﴾ْْحدً بَِّٕ خَُِّوَ ػٌَِِْْ هًًٌََُِّخَُِّوُ وََِوٌَُْْ ؼَُّْ َّعٌََكَّدًُْْ ًَِٓنٌُْْْ َْٖٓ َُُّيُّ بََُِ ؤٌٍَََِْ خُْؼُُُِٔ ٌَُِِْ ٙ َّؼََِْْ زَؼًَْ ػٍِِْْ َ٘﴿ - ٓٚ
اآلية تعرض صورة كاقعية متحركة ترد النفس إٔب شيء من التأٌمل ُب حقيقة أطوار ا٢بياة كأطوار 
ا٤بمات، كقد قضت حكمة هللا أف يقرف ا٢بياة ِب٤بوت ألٌف ا٤بوت صديق ا٢بياة ، كمن أحٌب ا٢بياة 

: الزىراء )ع( من دعاء راطةككره ا٤بوت يعيش أنصاؼ ا٢بياة ألنٌو أحٌب أحد الصديقْب ككره اآلخر! 
يػٍرنا ٕبى  يػٍرنا ٕبى(، كأرذؿ العمر ليس لو  ،)اٍلل هيم  أىٍحًيًِب مىا عىًلٍمتى ا٢بٍىيىاةى خى اٍنىٍت اٍلوىفىاةي خى كىتػىوىف ًِب ًإذىٍا كى

ختبلؼ أزماهنم كأماكن احد معلـو ، فهو مفهـو نسيب يتفاكت بْب البنية ا١بسدية للٌناس ، ك 
: كهللا املعىن  .ككٌل ذل  قائم على أساس علم هللا كتقديره كتدبّبه ،عيشهم كظركفهم ا٢بياتية

خلقكم بقدرتو بعد أف ٓب تكونوا شيئان ٍب يتوفاكم عند إنقضاء آجالكم كمنكم من ٲبوت ُب شبابو 
أردأ  )َأْرَذَؿ(كمنكم من يعٌمر فيبلغ  )َوِمْنُمْم َمْن يُػَرد  ِإىَل َأْرَذِؿ اْلُعُمِر(أك كهولتو أك شيخوختو 

كأسوأ مراحل العمر كأحقره كأذلو كىو ا٥بـر كا٣بىرؼ الذم يضعف معو ا١بسم كالعقل كالذاكرة كبقية 
ا٢بواس الظاىرة كاألعضاء الباطنة ، كمٌب ضعف كىـر عضوان من أعضاء ا١بسم الظاىرة كالباطنة 

)ِلَمْي ال يَػْعَلَم بَػْعَد ٍرذىًؿ اٍلعيميًر ًإٔبى أى  يرجع كما كاف أايـ طفولتو حٌب كأنو ٓب يتعلم شيئان ربٌنا ال ترٌدان
عليم بتدبّب خلقو )قدير( على ما يريد ، فكما قدر هللا تعأب على  ِعْلٍم َشْيئًا ِإفَّ اّللََّ َعِليٌم َقِديٌر(

نقل اإلنساف من العلم إٔب ا١بهل كمن القوة إٔب الضعف ، فإنو قادره على إحيائو بعد إماتتو كىىيوى 
اف يركح الب : )مىٍن قػىرىأى اٍلقيٍرآفى ٓبٍى يػيرىٌد ًإٔبى أىٍرذىًؿ اٍلعيميًر( ٓت الديث -ٔ : رائدة .شىٍيءو قىًديره  عىلىى كيلًٌ 

ْرُه نُػَنمِّْسُو ٓت اْْلَْلِق َأَربل يَػْعِقُلوَف﴾ كقولو   -ٕ .ٓٓ/ٓ رحم : )ٓت غرر المم،  ٖٔيس/﴿َوَمْن نُػَعمِّ
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على أٌف حياتكم كموتكم كقوتكم  ٓت اآلية داللة -ٖعىد ل طىٍورىهي( الى يػىتػى ك عىرىؼى قىٍدرىهي  أهللا امر 
خَبًب البقاء على ا٤بوت كالعلم اكضعفكم كشبابكم كىرمكم ليست بقدرتكم كال أبيديكم ، كإاٌل 

َوَخَلَق ُك َّ َشْيٍء رَػَقدَّرَُه ﴿على ا١بهل ، بل ذل  من تقدير كتدبّب كتنظيم هللا تعأب لؤلشياء كقولو 
  .ِالفرقاف/﴾ ِديراً تَػقْ 

َٔدُٗيُْْ كَيُْْ كِْوِ ٌََٔخءٌ ًَخَُِّوُ ك١ََََّ زَؼ١ٌَُْْْ ػَََِ زَؼٍْٟ كِِ خُُِِّْمِ كََٔد خٍََُِّّٖ ك١ٌُُِِّخ زَُِخيُِّ َِِْهِيِْْ ػَََِ َٓد ٌَََِٓطْ ؤَّْ﴿ - ٔٚ

 ﴾ؤَكَسِنِؼَْٔصِ خَُِّوِ َّفْمًًََُٕ
فاكت بينكم ُب األرزاؽ فهذا غِب كذاؾ فقّب ،  كهللاْعٍض ٓت الرِّْزِؽ( )َواّللَُّ َرضََّ  بَػْعَضُمْم َعَلى بػَ 

(  عتباركأسند الرزؽ إٔب هللا تعأب ألنو جرل على األسباب الٍب تنتهي إليو ِب )ًلكيلًٌ شىٍيءو سىبىبه
َناُه ِمْن ُك ِّ َشْيٍء َسَببًا كهللا مسٌبب األسباب ا٣باضعة لسٌنة هللا ُب األشياء  ، رَأَتْػَبَع َسَببًا﴾ ﴿َوآتَػيػْ

رَُه تَػْقِديرًا﴾ ،  ٖٓ-ْٖالكهف/ ، بنظاـ كحكمة ، كربط هللا  ِالفرقاف/﴿َوَخَلَق ُك َّ َشْيٍء رَػَقدَّ
﴾ َمْن َكاَف يُرِيُد َحْرَث اآلِخَرِة َنِزْد َلُو ٓت َحْرثِوِ ﴿سبحانو رزؽ الٌدنيا كاآلخرة إبرادة اإلنساف 

ْلَنا َلُو ِريَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد ّتَّ َجَعْلَنا َلُو َجَهنََّم َمْن َكاَف يُرِيُد ﴿،  َِالشورل/ اْلَعاِجَلَة َعجَّ
ْم َيْصبلَىا َمْذُمومًا َمْدُحورًا ، َوَمْن َأرَاَد اآلِخَرَة َوَسَعى َْلَا َسْعيَػَها َوُىَو ُمْؤِمٌن رَُأْولَِئَك َكاَف َسْعيُػهُ 

،  َِ-ُٖاإلسراء/﴾ ء َوَىُؤالِء ِمْن َعطَاِء رَبَِّك َوَما َكاَف َعطَاُء رَبَِّك َُمُْظوراً َمْشُمورًا ، ُكبلًّ ٔمُِد  َىُؤال
فليس شيء ُب ذل  التفاكت ُب الرزؽ جاء عبثان كجزافان كليس لو عبلقة ِبإلٲباف كالعصياف ، كقد 

ميادين أخرل  يكوف اإلنساف عا٤بان مفكران كلكن موىبتو ُب ٙبصيل الرزؽ ٧بدكدة ألف لو مواىب ُب
، كنبلحظ العكس قد يبدك جاىبلن ساذجان كلكن أيتيو ا٤باؿ من كٌل مكاف، كلكن ال طبقات ُب 

ًر ٘بىٍرًبىًتوً  ٍاًر ًعٍلًمًو  ،اإلسبلـ على أساس ا٤باؿ كا١باه كاألنساب ، كًقيمىةي كيلًٌ ًاٍمرًئو عىلىى قىدى كىًمٍقدى
 .كيلًٌ ًاٍمرًئو مىا ٰبيًٍسنيوي(  )ًقيمىةي  :ٔٛٓت هنج الببلغة حممكىًخبػٍرىتًًو ، 

ا عن اإلماـ الصادؽ )ع( نٍػيىا لىٍيسى ًفيهى : )ًإف  هللا تػىعىأبى كىس عى أىٍرزىاؽى ا٢بٍىٍمقىى لًيػىٍعتىربى اٍلعيقىبلىءي كىيػىٍعلىميوياٍ أىف  الدُّ
الطاقات كالقدرات كالناس تتفاكت ُب العلم كُب ا٤بواىب ك  ّْصَُّالبحارٍحًتيىٍاًؿ(مىٍا يػينىاؿي ًِبالً 

كتتفاكت ُب ا١بماؿ كاألشكاؿ كحسن ا٢باؿ ، كتتفاكت ُب الذكاء كالدىاء كالعطاء كالنماء 
ختصاصات ، كتتفاكت ُب الطبائع كتتفاكت ُب الرزؽ ا٤بادم كا٤بعنوم كُب الرؤل كالقناعات كاال

ر حركة ا٢بياة , كذل  تتفاكت ُب الرزؽ حٌب تستم.كالعادات كالتقاليد ، كتتفاكت ُب كٌل شيء
بتنوع الكفاءات كبدائع ا٤بهارات ، كلو تساكت ٥بلكت ، كلو كاف الٌناس كٌلهم أغنياء لتوقفت 

نْػَيا ﴿عجلة ا٢بياة ! كقولو  نَػُهْم َمِعيَشتَػُهْم ٓت اْلََياِة الد  َأُىْم يَػْقِسُموَف َرْْحََة رَبَِّك َْمُْن َقَسْمَنا بَػيػْ
عن اإلماـ علي ،  ِّالزخرؼ/﴾ ْعٍض َدرََجاٍت لِيَػتَِّخَذ بَػْعُضُهْم بَػْعضًا ُسْخِرَيًّ َورَرَػْعَنا بَػْعَضُهْم رَػْوَؽ بػَ 

( )ع( ٍتوي اٍلمىقىٍاًديٍػري ٍم ًمٍن ميٍتًعبو نػىٍفسىوي ميقىتػ ره عىلىٍيًو ، كىميٍقتىًصدو ُب الط لىًب قىٍد سىٍاعىدى : )كى
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ثػ رى وعنو )ع( ِٓصَُّالبحار ا : )كىقىد رى األىٍرزىاؽى فىكى ٍيًق كىالس عىًة فػىعىدىؿى ًفيهى ا كىقػىل لىهىا كىقىس مىهىا عىلىى الضًٌ ىى
ًل ى الشٍُّكرى كىالص بػٍرى ًمٍن غىًنيًٌهىا كىفى  ٍا كىلًيىٍختىربى ًبذى ٍا كىمىٍعسيويرًىى تىًليى مىٍن أىرىٍادى ٗبىٍيسيورًىى ا( لًيػىبػٍ هنج الببلغة ًقٍّبًىى

(  :وعن اإلماـ العسمري )ع( ، ُٗخطبة  ّْٖ/ٖٕالبحار)الى يىٍشغىلي ى رًٍزؽه مىٍضميويفه عىٍن عىمىلو مىٍفريكيضو
ُلوا ِبَرادِّي فبعضكم مستقل ُب التصٌرؼ كبعضكم تبع لغّبه ال يتصٌرؼ إاٌل إبذف ،  )َرَما الَِّذيَن ُرضِّ

يشركوف عبيدىم الذين  ليس ىؤالء األغنياء ِرْزِقِهْم َعَلى َما َمَلَمْت َأْٙمَانُػُهْم رَػُهْم ِريِو َسَواٌء(
ٲبلكوهنم فيما رزقهم هللا من األمواؿ حٌب يتساككا ُب غناىم مع عبيدىم ، كىذا مثل ضربو هللا تعأب 
للمشركْب فإف ٓب يكونوا ليشركوا عبيدىم ُب أموا٥بم فكيف يشركوف عبيدم معي ُب األلوىية ؟ 

لئلنكار أم أيشركوف مع  االستفهاـستيقنتو الٌنفس ، ا: إنكار ما الجود  )َأرَِبِنْعَمِة اّللَِّ َٖمَْحُدوَف(
سَبقاؽ العبيد ا: فاألمم ا٤بعاصرة كإف ألغت عادة  رائدةهللا غّبه كىو ا٤بنعم ا٤بتفٌضل عليهم ؟ 

كشراءىم فإف الناس ال يزالوف ٰبَبموف معناىا كإف ألغوا صورهتا كيستعملوف صفتها كإف تركوا 
َا اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة﴾ ٠بها ، إذف : أين قولو اكإف ىجركا  شكلها، كيطبقوف مسماىا كعاداهتا ﴿ِإٔمَّ

ًثّبو ًمٍن ىىوىل نػىٍفًسًو(عن النيب )ص(،  َُا٢بجرات/ هي اٍلقيٍرآفي عىٍن كى  .: )ًإف  اٍلميٍؤًمنى قػىي دى
خـٌُِْْ زَنِنيَ ًَلَلًََشً ًََََِهٌَُْْ ِْٖٓ خ٥َُِّّْسَدضِ ًَخَُِّوُ ـَؼَََ ٌَُُْْ ِْٖٓ ؤَٗلٌُُِْْٕ ؤًََِْخـدً ًَـَؼَََ ٌَُُْْ ِْٖٓ ؤًََِْ﴿ - ٕٚ

 ﴾ؤَكَسِدُْسَد٤َِِ ُّآِْنٌَُٕ ًَزِنِؼَْٔصِ خَُِّوِ ىُْْ ٌَّْلًَُُُٕ
ُ َجَعَ  َلُمْم ِمْن أَنُفِسُمْم َأْزَواجاً(  إنو تعبّب قرآ٘ب دقيق ا٤ببُب عميق ا٤بعُب فريد جٌذاب كتفيض )َواّللَّ

قَباف ا٤بنٌظم ا٤برٌتب ا٤بتجانس بْب الزكجْب لببلغة كا٢بيوية كا٤بعا٘ب ، إنٌو االمنو ركعة ا٢بياة كا
من بعض أنفسكم خلق لكم أزكاجان ، ُب كحدة نفس كاحدة  )ِمْن أَنُفِسُمْم َأْزَواجاً(ا٤بتكافئْب 

موحدة مٌتحدة، فهٌن من أنفسكم فكأ٭با كحدة النفس بْب الزكجْب تنشطر نصفْب منذ التكوين 
ة هللا تعأب القادر، فيكوف الزكجاف جسمْب بنفس كاحدة كبركح مٌتحدة يتقاسم الزكجاف بقدر 

٪بذاب األصل إٔب أصلو بعبلقة منظمة مبنية اِبلعدؿ طعم ا٢بياة ا٤بشَبكة ينجذب أحدٮبا لآلخر 
ف على عٌدة عوامل منظمة كمقٌدرة كمدبٌرة كالٍب منها التقارب كالتحابب كالتجاذب كالتكافؤ كالتآل

ستقرار ا٤بشَبؾ فيكوف بينهما تعٌدد أدكار ككحدة ىدؼ ككحدة النفس ككحدة السكن ككحدة اال
سامية ، كٛبتد منهما ذرية صا٢بة كتستمر ا٢بياة من السلف إٔب ا٣بلف كما مات من خٌلف صا٢بان 

َ  َلُمْم ِمْن )َوَجعَ ، يكوف رقمان مؤثران انفعان ُب مسّبة اإلنسانية الصاعدة كفاعبلن ُب حركة التأريخ 
األكالد كأكالد األكالد ،  )بَِنَي َوَحَفَدًة(جعل لكم من ىؤالء الزكجات  َأْزَواِجُمْم بَِنَي َوَحَفَدًة(

ك٠ٌبوا حفدة ألهنم ٱبدموف أجدادىم كيسارعوف ُب طاعتهم ، فهم من النعم اإل٥بية على اإلنساف 
أصبحوا طا٢بْب أصبحوا نقمة كعذاب كفساد كعناء كزينة ا٢بياة الٌدنيا إذا كانوا صا٢بْب ، أما إذا 

:  رويعلى العائلة فعند ذل  ٙبٌل العزكبة ، كيكوف التعفف عن الزكاج أفضل من الزكاج الفاشل ، 



 الرابع عشر/ اجلزء  ٕٛٔ/ ممية / عدد آَيهتا  ٙٔ/ سورة النح   اْلُمَيسَّر َوعُي الُقرآفِ     453
 

ٍتػيويفى ُبٍ آًخًر الز مىٍاًف : )قىاٍليويٍا ايىٍ رىسيويؿى هللًا أىمىٍرتػىنىٍا ًِبلتػ ٍزًكٍيًج قىٍاؿى )ص( بػىلى  ٍافى ال ًذٍينى أيى ى كىلىًكٍن ًإذىٍا كى
ل فيوينىوي مىٍا الى ييًطٍيقي حىٌب  يػيويرًديكي  ًتًو كىكىلىًدًه ، ييكى ًة !(ذىًل ى الز مىٍافي فػىهىبلىؾي الر جيًل عىلىى يىًد زىٍكجى  هي مىوىٍارًدى ا٥ٍبىلىكى

شراب كا٤بسكن كا٤بلبس كالٌرفاه ا٤بتنوعة ُب الطعاـ كال )َوَرزََقُمْم ِمْن الطَّيَِّباِت( ،ّٓٓالتفسّب ا٤ببْب ص
كالزكاج كغّب ذل  من الطيبات اللذيذة ، كيضم ىبة األبناء كاألحفاد إٔب ىبة الطيبات من الرزؽ 

)َأرَِباْلَباِطِ  يُػْؤِمُنوَف َوبِِنْعَمِة اّللَِّ ستنكارم اللمشاركة بْب الرزقْب النموذجيْب ليعقب عليهما بسؤاؿ 
)َوبِِنْعَمِة ق ٥بم أنواع النعم من ىبة الرٞبن يعبدكف الشيطاف كيكفركف ِب ، أبعد ٙبق ُىْم َيْمُفُروَف(

 نعم كثّبة ٰبسوهنا كيتمتعوف هبا ٍب ٯبحدكهنا كالذم ٯبحد النعمة ٯبحد ا٤بنعم !اّللَِّ ُىْم َيْمُفُروَف( 
 لىٍيًو أىٍضيىٍق ، كىال ًذٍم الى تىًلٍيقي ًبوً حيث أيكلوف رزقو كيعبدكف غّبه ! كىمىٍن ضىٍاؽى عىلىٍيًو ا٢بٍىقُّ فىاٍلبىٍاًطلي عى 

اٍيىةي تىضيرُّهي الض    . ُٗ/ِشرح النهج( كىال ًذٍم الى يػىنػٍفىعيوي اٍليىًقٍْبي يىضيرُّهي الشًّ ي )بلىلىةي ا٥بًٍدى
كَٚ ظ١َُِْزٌُخ َُِِّوِ خَْٕٓؽَدٍَ َِْٞ َْْ٘حدً ًَٙ َّْٕع٥َِْؼٌَُٕ ، ًََّؼْسًًَُُٕ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ َٓد ٙ َِِّْٔيُ َُيُْْ َِِْهدً ِْٖٓ خٌَََُّٕٔخضِ ًَخَٕ﴿ ٗٚ - ٖٚ

 ﴾بَِّٕ خَُِّوَ َّؼَُِْْ ًَؤَْٗعُْْ ٙ ظَؼٌََُِْٕٔ
كيعبد ىؤالء ا٤بشركوف أكاثانن ال تقدر على إنزاؿ ا٤باء من السماء ، كال على إخراج زرع أك شجر 

 -ٗٚ .ليس ٥با ذل  كال تقدر عليو لو أرادت َتِطيُعوَف()َوال َيسْ كال تقدر أف ترزقهم قليبلن أك كثّبان 
إنٌو ليس  مثاؿ حٌب يضربوا لو األمثاؿ ، كال تصفوه سبحانو أبكصاؼ  )َربل َتْضرِبُوا ّلِلَِّ اأَلْمثَاَؿ(

الٍب ىي من صنع أفكاركم ادكدة ، فبل ٘بعلوا  أمثاالن كأشباىان ُب ا٣بلق كاأللوىية كقو٥بم إٌف لو 
كهللا يعلم كٌل شيء كأنتم ال تعلموف شيء  )ِإفَّ اّللََّ يَػْعَلُم َوأَنْػُتْم ال تَػْعَلُموَف(البنات كا٤ببلئكة بناتو 
، من أجل علمو ا٤بطلق سبحانو كجهلكم  ٓالعلق/﴿َعلََّم اإِلنَساَف َما َلَْ يَػْعَلْم﴾ إاٌل ما يعلمكم هللا 

﴿َوال تَػْقُف بعلم ، كال تقل ما ال تعلم كإٌف قٌل ما تعلم  يستوجب أف ال تفعلوا كال تقولوا شيئان إالٌ 
 .ّٔاإلسراء/َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم ِإفَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُك   ُأْولَِئَك َكاَف َعْنُو َمْسُئواًل﴾ 

ثلو ُب ا١باىلية : تشّب اآلية إٔب منطق ا٤بشركْب ا٤بتخٌلف ُب عصر ا١باىلية القدٲبة كىناؾ مرائدة
ا٢بديثة حيث كانوا يقولوف إ٭ٌبا نعبد األصناـ ألنٌنا ال ٭بتل  األىلية لعبادة هللا فنعبدىا لتقرٌبنا إٔب 

: إٌف هللا مثل مل  عظيم ال يصل إليو إاٌل الوزراء كا٣بواص كما على عواـ الٌناس ويقولوفهللا زلفى! 
 خدمة هللا!! كىذا تفكّب ا٤بشركْب، أٌما ا٤بوحدكف إاٌل التقٌرب للحاشية كا٣بواص لتكوف كسيطان إٔب

 فيعملوف أبمر هللا تعأب ُب كتابو العزيز الذم يدعوننا إٔب عبادة هللا مباشرة دكف كاسطة كقولو 
َؾ َنْسَتِعيُ ﴿ َؾ نَػْعُبُد َوِإَيَّ دعو٘ب ، أَٔغافر/﴾ َوقَاَؿ رَب ُمْم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُممْ ﴿، ٓالفاٙبة/﴾ ِإَيَّ

َوابْػتَػُغوا ِإلَْيِو ﴿مباشرة دكف كسيلة ككاسطة كىكذا هنج القرآف الكرٙب ، أٌما قولو تعأب
 ، راجع هبا تفسّبان.ّٓا٤بائدة/﴾اْلَوِسيَلةَ 
ُّنلِنُ ِٓنْوُ ُِّٔخً ًَـَيُْخً ىََْ َّْٕعًٌََُٕ  ٠ََُذَ خَُِّوُ َٓؽًَٚ ػَسًْخً ًٌَُِْٓٔدً ٙ َّوًَُِْ ػَََِ َِْ٘ءٍ ًََْٖٓ َََِهْنَدهُ ِٓنَّد َِِْهدً لََٕندً كَيٌَُ﴿ - ٘ٚ

 ﴾خُْمًَُْٔ َُِِّوِ زََْ ؤًَْؽَُُىُْْ ٙ َّؼٌََُِْٕٔ
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ىذا مثل حركي مأخوذ عن كاقعهم ا١باىلي لؤلصناـ الٍب يصنعها  .عتبارتضرب األمثاؿ لبل
)َوَمْن َرزَقْػَناُه ٱبشى شرُّه الوثنيوف أبيديهم ٍب يعبدكهنا ، إهنا كالعبد ا٤بملوؾ الذم ال يرجى خّبه كال 

ىذا مثل ٢برٌو غِب قوم كرٙب يتصٌرؼ ُب نفسو كمالو   ِمنَّا ِرْزقًا َحَسنًا رَػُهَو يُنِفُق ِمْنُو ِسّرًا َوَجْهرًا(
ا٢بر القادر كالعبد العاجز، كالفطرة ترفض ىذه ا٤بساكاة ، فكيف صٌح  )َىْ  َيْستَػُووَف(كيف يشاء 

ساككا بْب ا٣بالق الرازؽ كبْب كثنهم العاجز ؟ ككٌل دين أك فكر أك مبدأ أك ُب أفهاـ الوثنيْب أف ي
حزب إذا خالف الفطرة كٓب ٱبدـ اإلنساف كٓب يتوجو إٔب هللا كٓب يتجاكب مع متطلبات ا٢بياة 
عن ا٢بضارية كٓب ٰبٌرر اجملتمع من الفقر كٓب ٱبلصو من كسائل ٚبلفو كضبللو فهو جهالة كضبللة 

كالعبودية  حرٌية كعزة  ُِْ/ٕٕالبحارهللاي حير ان(  جىعىلى ى )كىالى تىكيٍن عىٍبدى غىٍّبًؾى كىقىٍد ع(: اإلماـ علي )
(، كالعبودية لغّب هللا ذلٌة كمهانة   الثناء خالصان على كضوح ا٢بق كبياف ا٢بجة كهللا  )اْلَْمُد ّلِلَِّ
﴾ ﴿َوَما ِبُمْم ِمْن نِْعمَ الذم اليستحق ا٢بمد سواه  ، ك كٌل صفة ٰبمد عليها ّٓالنحل/ٍة َرِمْن اّللَِّ

أٌف الٌنعمة   )َبْ  َأْكثَػُرُىْم ال يَػْعَلُموَف(كلكن ا٤بشركْب ٔبهلهم ا٤بركب يسوكف بْب ا٣بالق كا٤بخلوؽ 
 .كٌلها  كال ٲبل  غّبه شيئان كال يقدر على خلق شيء

َٔد ؤَزٌَُْْ ٙ َّوًَُِْ ػَََِ َِْ٘ءٍ ًَىٌَُ ًٌََّ ػَََِ ٌَْٓٙهُ ؤَّْنََٔد ٌَُّـِّوُّ ٙ َّإْضِ زِىٍَُْْ ىََْ ٠ًَََُذَ خَُِّوُ َٓؽًَٚ ََـَُِِْْٖ ؤَلًَُىُ﴿ - ٙٚ

 ﴾َّْٕعٌَُِ ىٌَُ ًََْٖٓ َّإُُُْٓ زِدُْؼًٍَِْ ًَىٌَُ ػَََِ َُِٜخ٢ٍ ُْٕٓعَوٍِْْ
 ، ىذاف رجبلف أما ، يصٌور أٌف ىناؾ بْب ا٢بق كالباطل من تفاكت كبّب عتباركىذا مثل آخر لبل

أحدٮبا فأبكم كلد أخرس اليسمع كالينطق كىو مغلق ا٢بواس كا٤بشاعر ال يفهم شيئان لنقص قواه 
سن شيئان إنو ييقاد كما تيقاد ا٢بيواانت  : عالة ال يستطيع َك ٌّ  )َوُىَو َك ٌّ َعَلى َمْوالُه(العقلية كال ٰبي

و  ال أيَِْت ِبَُْيٍ()أَيْػَنمَ أف يقـو أبمر نفسو كىو ثقيل على سيده  حيثما أرسلو سيده ٓب ينجح  ا يُػَوجِّ
)َىْ  َيْسَتِوي ُىَو َوَمْن أيَُْمُر اِبْلَعْدِؿ َوُىَو َعَلى ِصَراٍط ُب مسعاه ألنو أخرس بليد ضعيف 

ىل يتساكل ىذا األخرس مع ذل  الرجل التاـ ُب عقلو الرشيد البليغ العآب ا٤بعلم ِب٢بق  ُمْسَتِقيٍم(
مستنّب بنور القرآف ؟ ال يستوايف مثبلن ،  االستقامةمر ِبلعدؿ كاإلحساف كىو على طريق كأي

فكيف ساكيتم أيها الوثنيوف ُب العبادة بْب هللا تعأب ا١بامع لصفات الكماؿ كبْب أصناـ صم بكم 
 عمي ؟
 ﴾ ًََِْٔكِ خُْسََُِٝ ؤًَْ ىٌَُ ؤَهَُْذُ بَِّٕ خَُِّوَ ػَََِ ًَُِّ َِْ٘ءٍ هًًٌَََُُِِِّّوِ ؿَْْرُ خٌَََُّٕٔخضِ ًَخََِْٕٞ ًََٓد ؤَُُْٓ خَُّٕدػَصِ بَِّٙ ﴿ - ٚٚ

َوِعْنَدُه ﴿ذل  حصيلة النظر ُب ىذين ا٤بثلْب السابقْب ، ىو سبحانو ا٤بختص بعلم الغيب كقولو 
كا٢بواس ُب  ، يعلم كل ما غاب عن األبصار ٗٓاألنعاـ/﴾ َمَفاِتُح اْلَغْيِب ال يَػْعَلُمَها ِإالَّ ُىوَ 

السموات كاألرض الٍب ال سبيل إٔب إدراكها حسان كال إٔب فهمها عقبلن ، فكلُّ سرٌو عنده عبلنية 
)َوَما َأْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر َأْو ُىَو ككلُّ غيب عنده شهادة كيستوم عنده السرُّ كالعبلنية 
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أو بعبارة ء إاٌل كنظرة سريعة بطرؼ العْب بل ىو أقرب كما شأف يـو القيامة ُب سرعة اجملي َأقْػَرُب(
﴿رَػعَّاٌؿ ِلَما يُرِيُد﴾ : إٌف إعادة ا٣بلق بعد فنائو أيسر عند هللا من رٌد الطرؼ عندان ألنو  أخرى
كإٌف  يٌر()ِإفَّ اّللََّ َعَلى ُك ِّ َشْيٍء َقدِ ، يقوؿ لًلشىٍيءو ًإذىا أراده أىٍف يقيوؿى لىوي )كيٍن( فػىيىكيوفي  َُٕىود/

، كإ٭ٌبا يستصعب  َٓالقمر/﴿َوَما َأْمُرَا ِإالَّ َواِحَدٌة َكَلْمٍح اِبْلَبَصِر﴾ هللا قادر على ما يشاء كقولو 
ا٤بعاد من يقيسوف بقياس البشر كمن ىنا ٱبطئوف التصٌور كالتقدير ، كإنو ٤بن رٞبة هللا ِبلناس أف 

:  رائدة .ختلت مسّبهتااقفت عجلة ا٢بياة أك ٯبهلوا الغيب كالساعة كلو علموا كقت الساعة لتو 
ا٤بوضوع ا٤بهم كالرئيس ُب القرآف الكرٙب، اكلة تثبيتها ُب أذىاف  )حقيقة اآلخرة(أصبحت  -ٔ

الناس كافة كما ينعكس عنها من تزكية النفس كهتذيبها لتجعل اإلنساف يعيش حالة التوازف ُب 
ساـو يقوده إٔب سٌلم التكامل ، كبذل  ييكـر اإلنساف ٝبيع أحوالو كأقوالو كأفعالو ، كىذا منهج 

نفسو كيعرؼ قدره كال يتعدل طوره كيكوف أفضل ا٤بخلوقات كسيد ىذا الكوف ُب الدنيا ككذل  
: )ذىٍركىةي اٍلغىٍاايىًٍت الى يػىنىٍا٥بيىٍا ًإال  ذىكيكي ٓت غرر المميناؿ ُب اآلخرة ا٤بنازؿ العليا ا٤بتناسبة مع عملو! 

ٍاًت(التػ   ٍاىىدى ٠بٌيت الساعة بيـو القيامة ألهٌنا تفاجئ اإلنساف )َوَما َأْمُر السَّاَعِة(  -ٕ .ٍهًذٍيًب كىاٍلميجى
، ُِِّْكنز العماؿ خرب( : )مىٍن مىٍاتى فػىقىٍد قىٍامىٍت ًقيىامىتيوي  عن النيب )ص(ُب ساعة ما غائبة عنو ، 

ٍرءى عىلىى مىا مىا)وعنو )ص(   .ِِِْٕكنز العماؿ خرب  تى عىلىٍيًو(يػىبػٍعىثي هللاي اٍلمى
 ﴾شَ َُؼٌََُِّْْ ظًًٌَََُُُْٕٙخَُِّوُ ؤَوَُْـٌَُْْ ِْٖٓ ز٥ٌُُِٕ ؤَُّٓيَدظٌُِْْ ٙ ظَؼٌََُِْٕٔ َْْ٘حدً ًَـَؼَََ ٌَُُْْ خَُّْٕٔغَ ًَخَٕزَْٝدََ ًَخَٕكْحًَِ﴿ - ٛٚ

نطول اكفي   –  جرـه صغّب ، أٙبسب أنٌ  آية تلفت النظر كٙبٌرؾ ا٤بشاعر إٔب قدرة هللا تعأب 
، كلكنهم ال يعلموف  ُْنوح/﴿َوَقْد َخَلَقُمْم َأْطَوارًا﴾ العآب األكرب ، أطوار ا١بنْب قد يراىا الناس 

ألف سر ا٣بلق ىو سر ا٢بياة ا٤بكنوف كىو من عمل  )ِمْن بُُطوِف أُمََّهاِتُمْم(كيف تصنع يد القدرة 
اإلنساف من رحم أمو صحيفة بيضاء كفطرة نقية ال يعلم شيئان إالٌ  ٱبرج)ال تَػْعَلُموَف َشْيئاً( ا٣بالق 

)َوَجَعَ  جَبار الغذاء من صدر أمو كلكٌن هللا سبحانو زكده أبدكات ا٤بعرفة ا٢بسية من ا٥بداية ال
تسمعوف  خلق لكم ا٢بواس الدقيقة الٍب هبا َلُمْم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواأَلْرِئَدَة َلَعلَُّمْم َتْشُمُروَف(
 .كتبصركف كتعقلوف كعرٌب عن األفئدة كىي العقل كالفطرة

إهٌنا آالت رئيسة تدركوف هبا ما ٰبيط بكم من الكائنات ، كيعرٌب القرآف  )السَّْمع َواألَْبَصار(
َويُػَعلُِّمُمْم َما َلَْ َتُمونُوا ﴿ِبلقلب كيعرٌب ِبلفؤاد عن ٦بموع حواس كمدارؾ اإلنساف الواعية 

لتشكركه على نعمو الرٌِبنية ا١بليلة الٍب ليس ٥با ٜبن ىي )َلَعلَُّمْم َتْشُمُروَف( ،  ُُٓالبقرة/﴾ فَ تَػْعَلُمو 
فوؽ الثمن، فبلبد من توجيو للقول ا٤بدركة ُب اإلنساف أف تؤدم كظيفتها فيو لتهديو إٔب صراط هللا 

بلغ من الشكر القوٕب ستعما٥با فيما خلقت ألجلو ، كالشكر العملي أاا٤بستقيم كىذا شكرىا أم 
ٍاًف اٍلمىقىٍاؿً )ٓت غرر المم: ،  ُّسبأ/﴾ اْعَمُلوا آَؿ َداُووَد ُشْمرًا ﴿  (كًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ أىبٍػلىغي ًمٍن ًلسى

: ألنو أكٔب منو ، كقد يزيغ )ينخدع(  ٓت السياؽ القرآين قّدـ السمع على البصر-ٔ: رائدة



 457 الرابع عشر/ اجلزء  ٕٛٔ/ ممية / عدد آَيهتا  ٙٔ/ سورة النح  َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر 
 

ْعَنا اْْلَُدى آَمنَّا ِبوِ َوَأاَّ َلمَّ ﴿البصر كلكن ال ينخدع السمع  ، كقد يشتبو البصر ُب  ُّا١بن/﴾ ا مسَِ
بتلي بعض األنبياء ِبلعمى  انكسار األشياء ُب ا٤باء ، كالسمع طريق تلقي الوحي لذا اظاىرة 

كيعقوب )ع( دكف الصمم ، كالسمع يدرؾ األصوات كٲبيزىا من ٝبيع اإل٘باىات كيسمع ُب 
جهة كاحدة  ، كإدراؾ البصر من ِْؽ/﴾ ـَ َيْسَمُعوَف الصَّْيَحَة اِبْلَقِّ يَػوْ ﴿داخل بطن أٌمو كخارجها 
نفتاح عينيو بينما ٠بعو يعمل كىو ُب بطن أمو ، ٲبكن أف يتعٌلم اإلنساف ا، كنرل الوليد يتأخر 

ِبلقراءة ، كلكٌنها ليست عامة لكل الٌناس ك٠باع الكلمات أمر عاـ كُب ٝبيع مراحل العمر ، كمن 
ع ال يتكٌلم كإذا كجدت حاسة السمع كجد النطق ، كإذا ذىب البصر قويت البصّبة ، كُب ال يسم

( ِب١بمع كأيٌب السمع بصيغة ا٤بفرد دائمان  : تستعمل  والسببالقرآف قد أتٌب )اٍلقيليوبي كىاألىٍبصىاري
 .سم ٝبع ٗبعُب ا٤بصدر ، كا٤بصدر يدؿ على الكثّب كالقليل فبل حاجة إٔب ٝبعواالسمع 
 ﴾وٌٍَّْ ُّآِْنٌَُٕؤََُْْ ًََُّْخ بََُِ خ٥َُُِّْْ َُٕٓىََُّخضٍ كِِ ـٌَِّ خََُّٕٔدءِ َٓد ٌُُِّْٕٔيَُّٖ بَِّٙ خَُِّوُ بَِّٕ كِِ ٌَُِيَ َّٓدضٍ ُِ﴿ - ٜٚ

ُب ذل   )ٓت َجوِّ السََّماِء(أٓب يشاىدكا الطيور مذلبلت ألمر هللا مهيئات للطّباف أبجنحتها 
حْب التفٌكر  و مشهد مألوؼ مع ما فيو من عجب ، كال يستيقظ القلب إالٌ الفضاء الواسع إنٌ 

ُ(كالتدبٌر ،  ما ٲبنعهن من السقوط على األرض عند قبض أجنحتهن كبسطها  )َما ُٙمِْسُمُهنَّ ِإالَّ اّللَّ
كعبلمات ِبىرة  إٌف فيما ذيكر آلايت ظاىرة )ِإفَّ ٓت َذِلَك آلََيٍت ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف(إاٌل هللا سبحانو 

على قدرة هللا ككحدانيتو لقـو يصٌدقوف ٗبنهج هللا تعأب ، ألهٌنم ىم الذين ينتفعوف أبمثاؿ ىذه 
: إٌف هللا ٯبرم األمور على  رائدةا٤بشاىدات كيعرفوف عظمة هللا ا٣بالق من عظمة بدائع ٨بلوقاتو. 
: إٌف هللا خلق  واملعىنران ىٌيئ أسبابو أسباهبا كيسندىا إليو ألنو مسبب األسباب ، كإذا أراد هللا أم

للطّب جناحْب كزكده بكل معدات الطّباف كأدكات اإلقبلع كٱبرج هبا عن جاذبية األرض ، كىذا 
ا٣بلق ا٤بقٌدر كا٤بدبر دليل كاضحه على كجود ا٣بالق ا٤بدبر، كىكذا كلُّ اإلخَباعات ا٤بتنوعة الٍب 

﴿َعلََّم خَباع العقل الذم عٌلمو هللا اضائية ىي من عاشت مع اإلنساف من اإلبرة إٔب السفن الف
، كِبلعقل تصلح األمور كٙبفظ العلـو كتتوسع ا٤بدارؾ كيستقيم  ٓالعلق/اإِلنَساَف َما َلَْ يَػْعَلْم﴾ 

 .الفكر كالسلوؾ ، كالعقل بعض آايت هللا الدالٌة على كجوده كقدرتو سبحانو
ظٌُِْْ ٌََٔندً ًَـَؼَََ ٌَُُْْ ِْٖٓ ـٌُُِيِ خَْٕٗؼَدِّ زٌُُْظدً ظَْٕعَىِلٌَُّٗيَد ٌََّّْ ظَؼْنٌُِْْ ًٌَََّّْ ًَخَُِّوُ ـَؼَََ ٌَُُْْ ِْٖٓ زٌُُْ﴿ - ٓٛ

 ﴾بِهَدَٓعٌُِْْ ًَِْٖٓ ؤٌََْٜخكِيَد ًَؤًَْزَدَِىَد ًَؤَْ٘ؼَدَِىَد ؤَؼَدؼدً ًََٓعَدػدً بََُِ لِنيٍ
قرار كطمأنينة للنفس كالسكينة من أكرب ستا٠بيت البيوت الٍب نعيش فيها سكنان ألهنا سكينة ك 

النعم ا٤بعنوية ، ال يقدًٌرىا حق قدرىا إاٌل الذين ال بيوت ٥بم من ا٤بشٌردين كالنازحْب ، كالتذكّب 
: ىل أكجد سبحانو السكن  نتساءؿِبلسكن ٲبس ا٤بشاعر الغافلة عن قيمة ىذه النعمة ا٤بنسية ، 

﴿َواْعَمُلوا َصاِلًا ِإيّنِ مبَا تَػْعَمُلوَف كىبنا العقل كالعلم كقاؿ  بيده أك أرسل لبنائو مبلئكة ؟ كبل كإ٭با
)َوَجَعَ  َلُمْم ِمْن ُجُلوِد األَنْػَعاـِ ،  ُُٓالبقرة/﴿َويُػَعلُِّمُمْم َما ََلْ َتُمونُوا تَػْعَلُموَف﴾ ،  ُٓسبأ/َعِليٌم﴾ 
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)َتْسَتِخف ونَػَها يَػْوـَ َظْعِنُمْم لشعر كالصوؼ كىجىعىلى لىكيٍم بػيييواتن أخرل متنقلة كىي ا٣بياـ من ا بُػُيواتً(
أم أسفاركم كيـو مكثكم ألهنا خفيفة  )َظْعِنُمْم(تستخفوف ٞبلها كنقلها ُب يـو  َويَػْوـَ ِإقَاَمِتُمْم(

لكم من ا٢باجات ا٤بنزلية الكثّبة ، كجعل  َأاَثاثً  )َوِمْن َأْصَواِرَها َوَأْواَبرَِىا َوَأْشَعارَِىا َأاَثاثً(الوزف 
)ِمْن ُجُلوِد صوؼ الغنم ككبر اإلبل كشعر ا٤بعز ما تلبسوف كتفرشوف بو بيوتكم ، كذكر ا١بلود 

) تتمتعوف هبا كتنتفعوف إٔب مٌدة  )َوَمَتاعًا ِإىَل ِحٍي(ألهٌنا كانت ىي الغالبة ُب ببلد العرب  األَنْػَعاـِ
 رائدة : )بُػُيوِتُمْم َسَمناً( .دكاـ ٥با كال قرارمعينة من الزماف إشارة إٔب أٌف متع ا٢بياة كٌلها مؤقتة ال 

﴿َربل َتْدُخُلوَىا َحَّتَّ يُػْؤَذَف كللبيت حرمتو ُب اإلسبلـ فبل يدخل إنساف بيتان حٌب يستأذف أىلو 
 .ِٖالنور/َلُمْم َوِإْف ِقيَ  َلُمْم اْرِجُعوا َراْرِجُعوا﴾ 

ًٙ ًَـَؼَََ ٌَُُْْ ِْٖٓ خُْفِسَدٍِ ؤًَْنَدٗدً ًَـَؼَََ ٌَُُْْ ََُٔخزََِْ ظَوٌُِْْْ خُْمََُّ ًَخَُِّوُ ـَؼَََ ٌَُُْْ َِّٓٔد وََِنَ ظِٚ﴿ ٖٛ - ٔٛ
ُِكٌَُٕ ِٗؼَْٔصَ د ػََِْْيَ خُْسَٚؽُ خُُْٔسِنيُ ، َّؼًَََُْٔخزََِْ ظَوٌُِْْْ زَإٌَُْْْٔ ًٍََُِيَ ُّعُِّْ ِٗؼَْٔعَوُ ػٌََُِْْْْ َُؼٌََُِّْْ ظٌَُُِِْٕٕٔ ، كَةِْٕ ظٌٌَََُّْخ كَةََِّٗٔ

 ﴾خَُِّوِ ؼَُّْ ُّنًٌَُُِٗيَد ًَؤًَْؽَُُىُْْ خٌَُْدكًَُُِٕ
ٝبع ظل كىو ما  )ِظبلاًل(: ٝبع ظل أم جعل لكم من األشجار كا١بباؿ كاألبنية كغّبىا  ِظبلالً 

ف فيها كىي مواضع تسكنو  )َوَجَعَ  َلُمْم ِمْن اجْلَِباِؿ َأْكَنااً(يستظل بو أم تتقوف هبا حر  الشمس 
كالكهوؼ كا٤بغارات كا٢بصوف كالبيوت ا٤بنحوتة ُب ا١بباؿ ، كىي ِبردة ُب الصيف كدافئة ُب 
الشتاء، ك٤با كانت ببلد العرب شديدة ا٢بر كحاجتهم إٔب الظل كدفع ا٢بٌر شديدة فلهذا ذكر هللا 

()َوَجَعَ  َلُمْم َسَرابِيَ  َتِقيُمْم الَْ تعأب ىذه ا٤بعا٘ب ُب معرض النعمة  أم )َسَرابِيَ ( جىعىلى لىكيٍم  رَّ
الثياب من القطن كالصوؼ كالكتاف لتحفظكم من ا٢بٌر كالربد كذكر ا٢بر دكف الربد ، ألٌف ذكر 

: الشدائد كا٢بركب ، أم كدركعان  َبََْسُممْ  )َوَسَرابِيَ  َتِقيُمْم َبََْسُمْم(أحدٮبا مغنيان عن ذكر اآلخر 
مثل  )َكَذِلَك يُِتم  نِْعَمَتُو َعَلْيُمْم(وف هبا شٌر أعدائكم ُب ا٢برب تشبو الثياب كىي لباس ا٢برب تتق

ما أنعم عليكم هبذه النعم فإنو يتم نعمة الدنيا ِبلتطٌور ا٢بضارم كالتقٌدـ العلمي ا٤بتنوع على أساس 
نقياد أم كاال التسليمكتدخلوف اإلسبلـ ، كاإلسبلـ ىنا ٗبعُب  )َلَعلَُّمْم ُتْسِلُموَف(دين هللا القوٙب 
ألمر هللا كتوجهوا كجوىكم إليو كٚبلصوا لو العبادة كال تقابلوه ِبلعصياف كٚبضعوف تستسلموف 
، فمن يعرؼ النعمة عليو أف يقٌدر ا٤بنعم  ّْإبراىيم/﴿َوِإْف تَػُعد وا نِْعَمَة اّللَِّ ال حُتُْصوَىا﴾ كالطغياف 

 .ال يريد بكم سوءان كيسٌلم إلرادتو ، ألف ىذا ا٤بنعم الكرٙب الٌرحيم 
َا َعَلْيَك اْلَببلُغ اْلُمِبُي( -ٕٛ فإف أعرضوا عن اإلسبلـ كٓب يؤمنوا برسالت  مع  )رَِإْف تَػَولَّْوا رَِإٔمَّ

ا٢بجة كالبياف فبل ضرر علي  ألف كظيفت  التبليغ الواضح كقد بلغت كأحسنت الببلغ ، فلست 
يق بو اإلٲباف يليق بو الشيطاف ٌٍب بٌْب سبب ىذا بقادر على خلق اإلٲباف ُب قلوهبم ، كالذم ال يل

)يَػْعرُِروَف نِْعَمَة اّللَِّ ّتَّ يُنِمُرونَػَها َوَأْكثَػُرُىْم  -ٖٛستكبار كاإلنكار فقاؿ اإلعراض ىو اال
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يعرفوهنا أبقوا٥بم كيتمتعوف هبا كينكركهنا أبفعا٥بم كالذين ينكركف النعم ينكركف ا٤بنعم ، اْلَماِرُروَف( 
ُلوا نِْعَمَة اّللَِّ  م ال يؤدكف حقها من الشكر بل شكركا كأشركوا غّبه معو ! كقولو ألهن ﴿الَِّذيَن َبدَّ

َها أَنْػُفُسُهْم ظُْلماً ، كقولو  ِٖإبراىيم/ُكْفرًا َوَأَحل وا قَػْوَمُهْم َداَر اْلبَػَواِر﴾  َقنَػتػْ ﴿َوَجَحُدوا ِِبَا َواْستَػيػْ
وتوف على الكفر كالفساد ، كمن ضاؽ عليو ا٢بق فالكفر عليو ، معاندكف كٲب ُْالنمل/َوُعُلّوًا﴾ 

أضيق! كإهٌنم ينكركف نعمة هللا عمليان بعبادهتم غّب الذم منحهم إاٌيىا ، كيزيدكف على الكفر العمل 
 .ضٌد ا٢بق الرسإب كالصٌد عن سبيل هللا كمنع ىداية الٌناس

ًْخً ؼَُّْ ٙ ُّإٌَُْ ٍََُِِِّّٖ ًَلًَُُخ ًَٙ ىُْْ ُّْٕعَؼْعَسٌَُٕ ، ًَبٌَِخ ََؤٍَ خٍََُِّّٖ ظٌََُِٔخ خُْؼٍََخذَ ًٌَََّّْ َٗسْؼَػُ ِْٖٓ ًَُِّ ؤَُّٓصٍ َ٘يِ﴿ ٘ٛ - ٗٛ

 ﴾كَٚ ُّىَلَّقُ ػَنْيُْْ ًَٙ ىُْْ ُّنظًََُُٕ
: الشاىد ٥بم أك عليهم ، كيـو القيامة ٫بشر ا٣ببلئق للحساب كنبعث ُب كل أمة نبيها  الَشِهيد
َنا ِبَك َعَلى َىُؤالِء َشِهيدًا﴾ يها بواقعها على أعما٥با كقولو يشهد عل ، فإف ٓب  ُّْالنساء/﴿َوِجئػْ

يكن نبيان ُب زماف اإلنساف فاإلماـ العادؿ أك العآب بدين هللا أك ا٤ببٌلغ الكفؤ النزيو كإنو يشهد عليها 
يَػْوـَ َنْدُعو ُك َّ ﴿أنذر كقولو أك يشهد ٥با ٗبا أجابت كفعلت حْب أبلغها رسالة هللا سبحانو كبٌشر ك 

ـه ، تػيبػٍعىثي كيلُّ أيم ةو مىعى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ُٕاإلسراء/﴾ ُأَاٍس ِبَِِماِمِهمْ  : )ًلكيلًٌ زىمىٍافو كىأيم ةو ًإمىٍا
ٍا(  ٍا األىٍمري ًإال  أى  وعن اإلماـ علي )ع(، ِّٔ/ُِتفسّب ا٤بيزافًإمىٍاًمهى ٍىلي الص رٍبً كىاٍلبىصىًر : )الى يػىتىحىم لي ىىذى

عتذار كالرد بعد أف قامت ا٢بجة عليهم ُب اال )ّتَّ ال يُػْؤَذُف ِللَِّذيَن َكَفُروا(كىاٍلًعٍلمي ٗبىوىاًٍقًع األىٍمًر( ، 
ال ييطلب منهم ما يوجب العتىب كىي  )َوال ُىْم ُيْستَػْعتَػُبوَف(بشهادة الرسوؿ أك بشهادة العدكؿ 

سَبضاء كالعتاب ستغفار فقد فات أكاف االاضوا رهبم بقوؿ أك عمل كبتوبةو ك الرضى كال أف يسَب 
 .عتذار حيث العذر ٥بم ُب يـو القيامة ، كجاء كقت ا٢بساب كالعقاب كا١بزاءكفات كقت اال

ُهْم( -٘ٛ كإذا رأل الظا٤بوف ا٤بعتدكف على  )َوِإَذا رََأى الَِّذيَن ظََلُموا اْلَعَذاَب َربل ُ٘مَفَُّف َعنػْ
حقوؽ الناس عذاب جهٌنم فبل ييفَب  عنهم بنقصانو كأيخذىم هللا ٗبا يستحقوف كال يرٞبهم ، كرٞبة 

ال  )َوال ُىْم يُنَظُروَف(تسعت لكٌل شيء فإهنا تضيق ِبلظآب فبل يستحق الرٞبة اهللا تعأب كإف 
ُهْم اْلعَ ﴿ٲبهلوف كال يؤخركف بل يسرعوف إٔب جهٌنم كقولو  ﴾ َذاُب َوال ُىْم يُنَصُروفَ َربل ُ٘مَفَُّف َعنػْ

 .ٖٔالبقرة/
كَإَُْوٌَْخ ًَبٌَِخ ََؤٍَ خٍََُِّّٖ ؤًٌََُُْ٘خ ًََُُ٘دءَىُْْ هَدٌُُخ ََزَّنَد ىَاُٙء ًََُُ٘دئَُٗد خٍََُِّّٖ ًُنَّد ًَْٗػٌُ ِْٖٓ يًُِٗيَ ﴿ ٛٛ - ٙٛ

ٌََّْٓحٍٍِ خَََُِّْٕ ٠ًََََّ ػَنْيُْْ َٓد ًَدٌُٗخ َّلْعًََُُٕ ، خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ًًًََُّٜخ ػَْٖ َٔسَِِْ خَُِّوِ  ًَؤَُْوٌَْخ بََُِ خَُِّوِبَُِْْيِْْ خُْوٌٍََْ بٌَُِّْْٗ ٌََُدٌِزٌَُٕ ، 

 ﴾ِِيَْٗدىُْْ ػٍََخزدً كٌَْمَ خُؼٍََخذِ زَِٔد ًَدٌُٗخ ُّلًًَُِْٕٕ
ْب ، كضمّب يعود إٔب آ٥بة ا٤بشرك )َأْلَقْوا(ىذا مشهد كاقعي من مشاىد يـو القيامة ، ضمّب 

: كإذا أبصر ا٤بشركوف شيرىكىاءىىيٍم )مهما كانوا أصناـ املعىن  .يعود إٔب ا٤بشركْب أنفسهم )ِإلَْيِهْم(
حجرية أك أصناـ بشرية متنفذة كيٌتبعوىم إتباعان أعمى( الذين كانوا يعبدكهنم ُب الدنيا كيزعموف أهنم 
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و عليهم ! كتدؿ ىذه اآلية أف معبود الشرؾ جعلارفع عٌنا بعض العذاب ك اشركاء هللا ُب األلوىية ف
شر معو يـو القيامة حٌب كلو كانوا حجران أتكيدان للحجة عليو كقولو  َواَّتََُّذوا ِمْن ُدوِف اّللَِّ آِْلًَة ﴿ٰبي

عن اإلماـ الباقر ،  ِٖ-ُٖمرٙب/﴾ لَِيُمونُوا َْلُْم ِعّزًا ، َكبلَّ َسَيْمُفُروَف ِبِعَباَدهِتِْم َوَيُمونُوَف َعَلْيِهْم ِضّداً 
(  )ع( ٍل الدًٌٍيني ًإال  ا٢ٍبيبُّ نىٍا حىجىرىاى حىشىرىهي هللاي مىعىنىٍا ، كىىى ٍرءي مىعى مىٍن  ِّٕ/ٗٔالبحار: )لىٍو أىٍحبػىبػٍ )اٍلمى

 ) الء ىؤ  )قَاُلوا رَبػََّنا َىُؤالء ُشرََكاُؤَا الَِّذيَن ُكنَّا َنْدُعو ِمْن ُدوِنَك( ِْْٖٔكنز العماؿ خربأىحىب 
أجابوىم ِبلتكذيب فيما قالوا فما   )َرأَْلَقْوا ِإلَْيِهْم اْلَقْوَؿ ِإنَُّمْم َلَماِذبُوَف(الذين عهدانىم من دكن  

كنتم تعبدكننا كلكن كنتم تعبدكف أىواءكم كأموالكم كذل  ٩با يوجب زايدة الغم كا٢بسرة ُب قلوهبم  
 )َوأَْلَقْوا ِإىَل اّللَِّ يَػْوَمِئٍذ السََّلَم( -ٚٛ .ُْفاطر/ُمْم﴾ ﴿َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة َيْمُفُروَف ِبِشرْكِ كقولو 

ستكبار ُب نقاد أكلئ  ا٤بشركوف الظا٤بوف ٢بكم هللا تعأب مذعنْب ١ببللو ككمالو بعد االاستسلم ك ا
ُهْم َما َكانُوا يَػْفتَػُروَف(الدنيا كإف كانوا يٌدعوف أهٌنم على اإلسبلـ ُب ا٥بوية  طل كضاع ب )َوَض َّ َعنػْ

)الَِّذيَن َكَفُروا َوَصد وا َعْن  -ٛٛ .منهم ما كانوا يؤملوف من آ٥بتهم كقادهتم تشفع ٥بم عند هللا
) الذين كفركا ِب كمنعوا الناس عن الدخوؿ ُب دين اإلسبلـ بكل األساليب ا٣ببيثة  َسِبيِ  اّللَِّ

)ِزْدَاُىْم َعَذااًب رَػْوَؽ الَعَذاِب( ختلفة ا٤بتاحة من الَبغيب كالَبىيب كالتضليل أبنواعو اإلعبلمية ا٤ب
اًب الكفر ألهنم  اِبن ُب جهٌنم فػىٍوؽى عىذى ىيٍم عىذى رتكبوا جرٲبة كبّبة صدُّ الناس كمنعهم عن ا٥بداية ازًٍدانى

فوؽ جرٲبة الكفر كالفساد ُب األرض ٗبنع قياـ ٦بتمع صاّب ، فكاف عقاهبم من نفس عملهم ، 
بسبب إفسادىم ِبلكفر كا٤بعاصي كضبلؿ الناس  )مبَا َكانُوا يُػْفِسُدوَف(ناية كالعقوبة على قدر ا١ب
: )مىٍن  عن النيب )ص(،  ُّالعنكبوت/﴿َولََيْحِمُلنَّ أَثْػَقاَْلُْم َوَأثْػَقااًل َمَع أَثْػَقاْلِِْم﴾ عن دينهم كقولو 

تػىقىصى ًمٍن أيجيورًًىٍم شىٍيءه، كىمىٍن تًُّبعى فػىلىوي ًمٍثلي أىٍجًر مىٍن عىمً اً ٍسًبى  ًبسين ًة عىٍدؿو فى اً  لى هًبىا ًمٍن غىٍّبً أىٍف يػينػٍ
تػىقىصى ًمٍن أىٍكزىااً  ٍافى عىلىٍيًو ًمٍثلي ًكٍزًر مىٍن عىًملى هًبىٍا من غىٍّبً أٍف يػينػٍ يػ ئىةن فىًإتًُّبعى، كى  رًًىٍم شىٍيءه(ٍسًبى  سين ةن سى

 .ِِٔ/ٖاألمثل
 ٌَُُِِّ ؤَُّٓصٍ َ٘يًِْخً ػََِْْيِْْ ِْٖٓ ؤَٗلُِٕيِْْ ًَـِحْنَد زِيَ َ٘يًِْخً ػَََِ ىَاُٙء ًَََُّّْٗنَد ػََِْْيَ خٌُِْعَدذَ ظِسَْْدٗدً ًٌَََّّْ َٗسْؼَػُ كِِ ًَُِّ﴿ - ٜٛ

 ﴾َِْ٘ءٍ ًَىًًٍُ ًَََلَْٔصً ًَزٍَُُْٙ ُُِِِِِْْٕٔٔنيَ
رىم ذل  اليـو كأىوالو ذكر اي دمحم للناس كذكٌ اكىو مشهد من مشاىد يـو القيامة ُب القرآف ، ك 

الٌرىيبة حْب نبعث ُب كل أمة نبيها كإمامها أك قائدىا أك عا٤بها من أنفسهم ُب زماهنم ليشهد على 
أعما٥بم الصا٢بة أك الطا٢بة إلٛباـ ا٢بجة عليهم ، كإف قيمة الشهيد كالشاىد من نفس األمة لو 

سواء أكاف نبيان أك غّبه فيعرؼ  أٮبية كبّبة ألنو نشأ ُب كسطهم فكاف منهم كمعهم كفيهم ،
: ٤باذا ىؤالء سؤاؿ تفاصيل حياهتم كال يكتفي بظواىرىا بل ينفذ إٔب بواطنها قطعان ٤بعذرهتم 

: لتأكيد علمو سبحانو ِب٢بجة كا٤براقبة اجلواب الشهود كهللا قد أحاط بكٌل شيء رٞبة كعلمان ؟ 
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ة العادلة ُب كٌل زمافو كمكافو كقولو الكاملة ، كىذا دليل على كجود الشاىد كا٥بادم كا٢بج
،  ُُٖاألعراؼ/﴾ َوِِمَّْن َخَلْقَنا أُمٌَّة يَػْهُدوَف اِبْلَقِّ َوِبِو يَػْعِدُلوفَ ﴿،  ٕالرعد/﴾ َوِلُم ِّ قَػْوـٍ َىادٍ ﴿
َنا ِبَك َشِهيدًا َعَلى َىُؤالء(، ّٔالنحل/﴾ َوَلَقْد بَػَعثْػَنا ٓت ُك ِّ أُمٍَّة َرُسوالً ﴿ نىا ًب ى اي دمحم كىجً  )َوِجئػْ ئػٍ

َياًا ِلُم ِّ َشْيٍء(شىًهيدان عىلىى أمت   كىنػىز ٍلنىا عىلىٍي ى القرآف ا٤بنّب ا٤ببارؾ بياانن  )َونَػزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِمَتاَب تِبػْ
شافيان كدستوران بليغان حكيمان لكل ما ٰبتاج الناس إليو من أمور الدين كالدنيا فبل حجة بعده تجٌو 

قاؿ  عن اإلماـ الباقر )ع(، ُٓٓاألنعاـ/﴾ َوَىَذا ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ُمَباَرٌؾ رَاتَِّبُعوهُ ﴿معو ٤بعتذر  كال عذر
ثٍػتيكيٍم ًبشىيءو فى  : وعن النيب )ص(، ْٕ/ّنور الثقلْبٍسأىليوي٘بٍ أىٍينى ىيوى ًمٍن ًكتىٍاًب هللًا( اً ألصحابو : )إىذىٍا حىد 

ليتدبر كيتعٌمق كيبحث ُب ، ِْْٓكنز العماؿ خربفػىٍليػيثػىوًًٌر اٍلقيٍرآف( ،كىاآلًخرًٍينى  ٍْبى األىٌكلً  ًعٍلمى  أىرىٍادى  )مىنٍ 
ىداية للقلوب كرٞبة للعباد كبشارة  )َوُىًدى َوَرْْحًَة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمَي(أدِبر كأبعاد معانيو 

كجوىهم لوجو كاحد  ستسلموا ٤بنهج هللا ، إهٌنم كٌجهوااللمهتدين الذين أسلموا كجههم  ك 
فكفاكم الوجوه كٌلها ، كٙبٌملوا ٮبٌان كاحدان فكفاىم ا٥بمـو كٌلها ، كخٌص ا٤بسلموف ِبلذكر ألهٌنم 

  .الذين أسلموا  كجوىهم كخضعوا  من كافة األدايف السماكية
،  ِٕالتكوير/﴾ ﴿ِإْف ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِميَ القرآف الكرٙب دستور عا٤بي للناس كافة  -ٔرائدة: 

كحكمان ٰبتكموف إليو كمصدر ىداية يهتدكف بنوره فهو خزائن العلـو كٌلها ما عرفت اإلنسانية 
﴿تَػْفِصيَ  ُك ِّ َشْيٍء﴾ ، كفيو  ّٖاألنعاـ/﴿َما رَػرَّْطَنا ٓت اْلِمَتاِب ِمْن َشْيٍء﴾ كمآب تعرؼ كقولو 

قًا ِلَما بَػْيَ َيَدْيِو ِمْن اْلِمَتاِب َوُمَهْيِمناً ﴿َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِمَتاَب ، كقولو ُُُيوسف/ اِبْلَقِّ ُمَصدِّ
﴿ُقْ  َلْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَدادًا ِلَمِلَماِت ، كالعلم يلتقي مع القرآف مهما تطٌور العلم  ْٖا٤بائدة/َعَلْيِو﴾ 

َنا مبِْثِلِو َمَددًا﴾ َرّبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قَػْبَ  َأْف تَنَفَد َكِلَماُت َرّبِّ َوَلْو جِ  ، كالقرآف الكرٙب   َُٗالكهف/ئػْ
، قبل أف يكوف كتاب ُٖٓالبقرة/﴾ ُىًدى ِللنَّاسِ ﴿،  ِالبقرة/﴿ُىًدى ِلْلُمتَِّقَي﴾ كتاب ىداية 

. إْب ، مهمة القرآف أف يصنع اإلنساف ا٤بستقيم ا٤بتكامل ا٤بتوازف .العلـو الطبية كا٥بندسية كالفلكية
لعلم كبْب القوؿ كالعمل كبْب العبادات كا٤بعامبلت كبْب األمل كالعمل كبْب الركح بْب العاطفة كا

للتكثّب  )ُك ِّ َشْيٍء(كا١بسد كبْب ا٢بياة كا٤بوت كبْب الدنيا كاآلخرة ، كيتضح لنا أف ا٤بقصود من 
م كالشموؿ أم جامع كل األمور البلزمة )للهداية( للوصوؿ إٔب طريق التكامل ، كليس من الضركر 

يشمل كل العلـو ا٤بتنوعة بتفاصيلها آلف ذل  ليس من أىداؼ  )ُك ِّ َشْيٍء(أف يكوف ا٤براد بػ 
  .الرسالة كال من مسؤكلية ا٤برسلْب

َياًا ِلُم ِّ َشْيٍء(ك٤با كاف القرآف  -ٕ ﴿تَػَباَرَؾ الَِّذي نَػزََّؿ صار حجة هللا على العباد كلهم  )تِبػْ
، كتبياف القرآف عن طريق الرسوؿ )ص( كآلو  ُالفرقاف/َيُموَف ِلْلَعاَلِمَي َنِذيرًا﴾ اْلُفْرقَاَف َعَلى َعْبِدِه لِ 

الطاىرين )ع( كالركاة العادلْب أبخذ ما كرد عنهم من ركاايت، فتيعرض على كتاب هللا فما كافقو 
كائنان من    ، فنضرب بو عرض ا٢بائط ُُِاألنعاـ/﴿زُْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغُرورًا﴾ فخذكه كما خالفو فهو 

كاف ، فكبلمهم دمحم كآلو )ع( مع القرآف كىم ٞبلتو كاألمناء عليو كٓب يقولوا شيئان ٱبالف القرآف ، 
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ٍعتيميوهي عىٍقلى رًعىايىةو  ٜٛٓت هنج الببلغة حمم ًثيػٍره  ،الى عىٍقلى رًكىاٍيىةو  ،: )ًاٍعًقليوا اى٣بٍىبػىرى ًإذىا ٠بًى  ،فىًإف  ريكىاٍةى اىٍلًعٍلًم كى
كنز   )ٮبٌة العلماء الوعاية )الدراية(، كٮبٌة السفهاء )ا١بهبلء( الركاية(عن النيب )ص( اٍتىوي قىًلٍيله(، كىريعى 

كقولو   ،َُٔ/ِالبحار (تال ِبلٌركااي ت)عليكم ِبلٌدراايعن اإلماـ علي )ع( ، ِّّٕٗالعماؿ خرب
ا أيذيفه كىاًعيىةه ) ٍا ٓبٍى يػيوىاًٍفٍق ًمنى ا٢بٍىًدٍيًث اٍلقيٍرآفى فػىهيوى : )مى وعن اإلماـ الصادؽ )ع( ،ُِا٢باقة/( كىتىًعيػىهى

ِإيّنِ َوَجدت  اْمَرَأًة ََتِْلُمُهْم َوُأوتَِيْت ﴿: من كبلـ ا٥بدىد لسليماف )ع( -ٖ .ٗٔ/ُالكاُب زيٍخريؼ(
ل  كناية عن التكثّب كالعمـو ُب عظمة ملكها، كىأيكتًيىٍت كي   )ُك ِّ َشْيٍء(،  ِّالنمل/﴾ ِمْن ُك ِّ َشْيءٍ 

ئىان ٙبىٍتىاٍجي ًإلىٍيًو األيم ةي  عن اإلماـ الباقر )ع(شىٍيءو ٰبتاج إليو ا٤بلوؾ ،  يػٍ : )ًإف  هللاى تػىبىٍارىؾى كىتػىعىٍأبى ٓبٍى يىدىٍع شى
رو ٱبىٍتىًلفي : )مىٍا ًمٍن أىمٍ  وعن اإلماـ الصادؽ )ع(، ٗٓ/ُالكاُبًإال  أىنٍػزىلىوي ُب ًكتىٍاًبًو كىبػىيػ نىوي ًلرىسيويلًًو )ص(( 

ٍاًؿ(  ليغيوي عيقيويؿي الٌرًجى  ٕٓ/ِنور الثقلْبًفٍيًو ًإثٍػنىٍاًف ًإال  كىلىوي أىٍصله ُب ًكتىٍاًب هللًا عىز  كىجىل  كىلىًكٍن الى تػىبػٍ
 ختصاص.العاديْب ، ال يبلغو إالٌ الرٌاسخوف ُب العلم ، أم أصحاب اال

ُْْ بَِّٕ خَُِّوَ َّإُُُْٓ زِدُْؼًٍَِْ ًَ﴿ - ٜٓ خِٗلَْٕدِٕ ًَبِّعَدءِ ٌُِ خُْوُُْزََ ًََّنْيََ ػَْٖ خُْلَمَْٙدءِ ًَخُُْٔنٌَُِ ًَخُْسَـِِْ َّؼِظٌُُْْ َُؼٌََِّ
 ﴾ظًًٍََََُُّٕ

ُب ىذه اآلية بياف لبعض ما ُب الكتاب من األخبلؽ كا٥بدل كالرٞبة كالبشرل فيو األمر ِبلعدؿ 
جامعة مانعة إٔب مضموف ىذه اآلية ، أمر هللا . كالقرآف كلو دعوة .كاإلحساف كصلة األرحاـ

َأَمَر سبحانو بثبلث خصاؿ ٞبيدة كاسعة ا٤بعُب ، كهنى عن ثبلث خصاؿ قبيحة شاملة ا٤بعُب ، 
:  ٓت غرر المم: كىو ا٤بساكاة ُب ا٤بكافأة كالعطاء كالقضاء إف خّبان فخّب كإف شران فشر ،  اِبْلَعْدؿِ 

جتماعي كىو حفظ افردم ك  والعدؿي ة( ، كِبلعدؿ قامت السموات كاألرض )ًِبٍلعىٍدًؿ تىٍصليحي الر عً 
ا٢بقوؽ العامة كا٣باصة كأف يعامل كل فردو من اجملتمع ٗبا يستحقو من تكرٙب كإحَباـ فهو يكيل 

أساس  :)العدؿ: اإلنصاؼ كىو أساس ا٢بياة ك والعدؿٗبيزاف العدؿ كىو ميزاف كاحد للجميع ، 
ألٌف العدؿ ال ظلم فيو كبو تقاـ  (ـ، وزينة االٙماف، ورضيلة اإلنساف، وحياة األحماامللك

األحكاـ كيصلح اجملتمع كتتضاعف الربكات كتنعمر الببلد كتسعد العباد كتطمئن النفوس كتستثمر 
الطاقات ، كمن كاف عادالن على نفسو كاف عادالن مع ربو كمع الناس ، كأفضل العدؿ ردُّ ا٤بظآب 

ىو التفضُّل كمقابلة ا٣بّب أبكثر منو ، كىو أكسع  )َواإِلْحَساِف(كإعطاء ا٢بقوؽ كأداء األماانت 
مدلوالن من العدؿ كىو إيصاؿ ا٣بّب إٔب الفرد كاجملتمع ال على سبيل ا٤بقابلة كاجملازاة بل إصبلح 
ا٢باؿ إٔب أحسن حاؿ، كىذا ما ينشر ابة كاألمن كالسبلمة بْب الٌناس ، كجاء األمر ِبلعدؿ 
كاإلحساف مطلقان ليشمل كل قوؿ كعمل مادم كمعنوم للداللة على الدقة ُب القوؿ كإتقاف العمل  

  .ُٓٗالبقرة/﴾ َوَأْحِسُنوا ِإفَّ اّللََّ ٗمُِب  اْلُمْحِسِنيَ ﴿كقولو 
تمع الصغّب مواساة األقرِبء كىو العناية ا٤بميزة ا٤بادية كا٤بعنوية ِبألقرِبء كىو اجمل)َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب( 

ىتماـ ِبجملتمع الكبّب ، لذل  صلة الٌرحم من مظاىر اإلحساف ا٤بقٌرب ل  نسبان كحسبان مقدمة لبل
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َهى َعْن ،  ُالنساء/﴾ َواتػَُّقوا اّللََّ الَِّذي تَػَتَساَءُلوَف ِبِو َواأَلْرَحاـَ ﴿كأعلى درجاتو كقولو  )َويَػنػْ
:   واْلَفْحَشاءِ عن كٌل قبيح ُب السٌر كالعبلنية من قوؿ أك فعل ، كينهى  اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَمِر َواْلبَػْغِي(

كل ما تناىى قبحو كالزٗب كشرب ا٣بمر كا٢برص كالٌطمع كالسرقة أم ينهى عن الكبائر من الفعل 
: كلُّ ما تنكره العقوؿ السليمة كما تنفر منو الفطرة كما يعارضو الشرع على من  َواْلُمنَمرِ كالقوؿ ، 
أكاف قوالن أك فعبلن ، كىو ما اليعرفو الناس كما يتعلمونو ُب ٦بتمعهم من القبائح كاآلاثـ   يفعلو سواء

عتداء على حق من حقوؽ الناس : االَواْلبَػْغيِ ككشف العورة كإشاعة الفسق كالفساد أبنواعو ، 
كظلم  ستكبار كطغيافاعتداء كىو من أكرب الكبائر، ألنو صغّبان أك كبّبان أبم شكل من أشكاؿ اال

كجور على الفرد كاجملتمع ، فهو ٲبزؽ اجملتمع كيفك  شبكة أكاصره كعبلقاتو بسبب ٙبللو كفساده 
فتحافظوف على سبلمة الفطرة ُب أنفسكم فتتعظوف أك يؤدبكم ٗبا شرٌع  )يَِعُظُمْم َلَعلَُّمْم َتذَكَُّروَف(

: )ًٝبىاٍعي التػ ٍقوىل  عن النيب )ص(، من األمر كالنهي لتتعظوا بشريعة هللا الٍب فيها حياتكم كسعادتكم
ًذًه اآليىةً  ًذًه اآليىًة، لىٍو ٓبٍى يىكيٍن ُب اٍلقيٍرآًف غىيػٍري ىى يىافه ًلكيلًٌ شىٍيءو( ،ُبٍ ىى نور  لىصىدىؽى عىلىٍيًو أىن وي تًبػٍ

 .ّٕٖ/ّالثقلْب
 ﴾َٔدَٕ زَؼًَْ ظًًٌَِِْْىَد ًَهًَْ ـَؼَِْعُْْ خَُِّوَ ػٌََُِْْْْ ًَلًِْٚ بَِّٕ خَُِّوَ َّؼَُِْْ َٓد ظَلْؼًٌَََُِٕؤًَْكٌُخ زِؼَيًِْ خَُِّوِ بٌَِخ ػَدىًَْظُْْ ًَٙ ظَنو١ٌُُخ خَّْٕ﴿ - ٜٔ

حافظوا أيٌها ا٤بؤمنوف على العهود الٍب عاىدًب عليها هللا كالرسوؿ كأدكىا على الوفاء كالتماـ 
من آمن ِب كالٌرسوؿ كالرسالة فقد أعطاه سبحانو عهدان أف ألٌف  )َوَأْوُروا ِبَعْهِد اّللَِّ ِإَذا َعاَىْدُُتْ(

أيٛبر أبمره كينتهي عن هنيو ، كمن يعص هللا فهو من الناكثْب الناقضْب لعهد هللا تعأب ، كيشمل  
ه مسلمان كاف أك غّب مسلم ، ختيار كل عهد ككعد كعقد يلتزمو اإلنساف مع أخيو اإلنساف ِب

بقاء عنصر الثقة بْب الناس كبدكف ىذه الثقة ال يقـو ٦بتمع كال تنهض كالوفاء ِبلعهد ىو الضماف ل
  )َوال تَنُقُضوا اأَلْٙمَاَف بَػْعَد تَػوِْكيِدَىا(إنسانية 

: عقدىا كتوثيقها أم كال ٚبالفوا أٲباف البيعة  تَػوِْكيِدَىا: ا٢بلف ،  اأَلْٙمَافَ : ال تفٌكوا ، ال تَنُقُضوا
حكامو ِبلقصد كالعـز ككونو ألمر راجح أك بعد توثيقها بذكر هللا ٍب كال حلفكم ِب تعأب بعد إ
ضامنان )َكِفيبًل( جىعىٍلتيٍم اَّلل ى عىلىٍيكيٍم  )َوَقْد َجَعْلُتْم اّللََّ َعَلْيُمْم َكِفيبًل(تكذبوا كتنكثوا بعد عقده 

يبلن كضامنان للوفاء فإف ِبلوفاء شاىدان كرقيبان على تل  البيعة ، ككل من حلف ِب فقد جعل هللا كف
كسيجازيكم عليها فيثيب  )ِإفَّ اّللََّ يَػْعَلُم َما تَػْفَعُلوَف(ستحق العقاب اأخلف فقد خاف هللا الكفيل ف
ٍا أىحىل ( عن النيب )ص(الوُب كيعاقب الناقض ،  كنز العماؿ : )اٍلميٍسًلميويفى ًعٍندى شيريكيًطًهٍم ًفٍيمى

، كقاؿ ْٓصََُالبحارنػىقىضيويٍا اٍلعىٍهدى سىل طى هللاي عىلىٍيًهٍم عىدىك ىيٍم( : )ًإذىٍا وعنو )ص(، َُُٗٗخرب
: يشٌدد اإلسبلـ ُب مسألة الوفاء ِبلعهود فلم رائدة  .ّْاإلسراء/﴿ِإفَّ اْلَعْهَد َكاَف َمْسُئواًل﴾ تعأب

 .كيتهٌدـ يتسامح فيها أبدان ألهٌنا قاعدة الثقة ا٤بتبادلة الٍب ينفرط بدكهنا عقد ا١بماعة
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ظٌٌََُٕ ؤَُّٓصٌ ىَِِ ًَٙ ظٌٌٌَُُٗخ ًَدَُّعِِ َٗو١ََطْ ؿََُّْيَد ِْٖٓ زَؼًِْ هٌَُّشٍ ؤٌََٗدؼدً ظَعَّىًٍَُِٕ ؤََّْٔدٌَُْْٗ يَوًَٚ زَْْنٌَُْْ ؤَْٕ ﴿ - ٕٜ

 ﴾َٓصِ َٓد ًُنْعُْْ كِْوِ ظَىْعَِِلٌَُٕؤََْزََ ِْٖٓ ؤَُّٓصٍ بََِّٗٔد َّسًٌُُِْْْ خَُِّوُ زِوِ ًََُُْسَِّْنََّٖ ٌَُُْْ ٌََّّْ خُْوَِْد
ىذا مثل ضربو هللا ٤بن نكث عهده كنقض كعده كٚبٌلى عنو ، شبهت اآلية الذم ٰبلف كيعاىد 

)نَػَقَضْت كيرـب عهده كيوثقو ٍب ينقضو ، ِب٤برأة ا٢بمقاء تغزؿ غز٥با كتفتلو بقوة كتنسجو إبحكاـ 
َنُمْم(فتل فيو كأهٌنا ٓب تفعل شيئان ٍب ٙبلو كتفكو أنكااثن كتفٌلو ال  َغْزَْلَا(  )تَػتَِّخُذوَف َأْٙمَاَنُمْم َدَخبًل بَػيػْ

خديعةن كغركران كغشان كغدران كمكران كخيانة ، كأصل الٌدخل ما يدخل ُب  )َدَخبًل(٘بعلوف حلفكم 
الشيء كليس منو كىو كل شيء غّب صحيح ، ليطمئنوا إليكم كأنتم مضمركف ٥بم الغدر كا٣بيانة 

)َأْف َتُموَف أُمٌَّة ِىَي َأْرََب الوفاء ِبلعهد تطيبوف هبا نفوس الٌناس ٍبٌ ٚبونوهنم كٚبدعوهنم بنقضها كترؾ 
أم أكثر عددان كأكفر ماالن كىم ا٢بالفوف من أٌمة أك ٝباعة  )َأْرََب(ف تكوف أمة أألجل  ِمْن أُمٍَّة(

وا ٰبالفوف ا٢بلفاء ٍب ٯبدكف أكثر جتماعية ، كانغّبىا كىم الوؼ ٥بم، كىذا يعمل الطبقية اال
َا منهم كأعٌز كأقول ، فينقضوف حلف ىؤالء كٰبالفوف أكلئ  ، فنهى هللا تعأب عن ىذا كأنكره  )ِإٔمَّ

ُلوُكْم اّللَُّ ِبِو( إ٭با ٱبتربكم هللا بذل  ٗبا أمركم بو من الوفاء ِبلعهد كالوعد كاليمْب ليتميز ا٤بطيع  يَػبػْ
ُتْم ِريِو ََّتَْتِلُفوَف(ا٣ببيث من العاصي كالطٌيب من  كىلىيػيبػىيًٌنىن   كأقسم )َولَيُػبَػيَِّننَّ َلُمْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َما ُكنػْ

لىكيٍم يومئذو من الضاؿ كمن ا٤بهتدم، ليجازم كٌل عامل بعملو من خّب أك شر ، كا١بزاء من جنس 
َواِحَدًة َوال يَػَزاُلوَف ُُمَْتِلِفَي ، ِإالَّ َمْن رَِحَم رَب َك  َوَلْو َشاَء رَب َك جَلََعَ  النَّاَس أُمَّةً ﴿العمل كقولو 
 .ُُٗ-ُُٖىود/﴾ َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ 

 ﴾ٌَٕد ًُنعُْْ ظَؼًٌَََُُِْْٔ َ٘دءَ خَُِّوُ َُفَؼٌََُِْْ ؤَُّٓصً ًَخلًَِشً ًٌََُِْٖ ١َُُِّّ َْٖٓ ََّٙدءُ ًََّيًُِْ َْٖٓ ََّٙدءُ ًََُعُْٕإََُُّٖ ػََّٔ﴿ - ٖٜ
ستعداد كاحد كجعلهم أىل ملة كاحدة مهتدية  كىلىٍو شىاءى اَّلل ي )مشيئة تكوينية( ٣بلق الناس ِب

كا٤ببلئكة ال ٱبتلفوف كال يتفرقوف ِبلقسر كا١برب كاإلكراه على اإلٲباف ، كلكنو سبحانو خلقهم 
ه كقولو ار اختيستعدادات متفاكتة ترؾ اإلنساف كما ٱبتار لنفسو كىو مسؤكؿ ك٧باسب على ِب
كىلىًكٍن هللا  )َوَلِمْن ُيِض   َمْن َيَشاُء َويَػْهِدي َمْن َيَشاُء(،  ِْالصافات/﴾ َوِقُفوُىْم ِإنػَُّهْم َمْسُئوُلوفَ ﴿

يدىا ييًضلُّ مىٍن يىشىاءي الضبلؿ كيريده كٱبتار ا٤بعصية كيرفض ا٥بداية ، كىيػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي ا٥بداية كير 
، فإسناد الضبلؿ كا٥بدل إٔب هللا ألنٌو مسبب األسباب، كىذا ال ضبلؿكٱبتار الطاعة كيرفض ال

ما تريدكف كبغّب ذل  تبطل الرسالة كتلغى الدعوة بل يعطيكم ما ٚبتاركف  اختياريبطل أتثّبكم ُب 
هَ ألنفسكم كقولو  َا َيِض   َعَليػْ َا يَػْهَتِدي لِنَػْفِسِو َوَمْن َض َّ رَِإٔمَّ ا َوَما َأَا َعَلْيُمْم ﴿َرَمْن اْىَتَدى رَِإٔمَّ

: )بيًعٍثتي دىاًعينا كىميبػىلًٌغنا كىلىٍيسى إٕبى  ًمٍن ا٥ٍبيدىل شىٍيءه كىخيًلقى إبًٍليسي  عن النيب )ص(، َُٖيونس/ِبوَِكيٍ ﴾ 
آؿ ( لىٍيسى لى ى ًمنى اأٍلىٍمًر شىٍيءه كقولو ) ْٔٓكنز العماؿ خربميزىيًٌننا كىلىٍيسى لىوي ًمٍن الض بلىًؿ شىٍيءه( 

كلو أجربه هللا على الضبللة أك ا٥بداية ٤با صٌح أف يسألو كٰباسبو لذل  قاؿ ببل فاصل  ُِٖعمراف/
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كىلىتيٍسأىلين  يـو القيامة عن ٝبيع أعمالكم كيكوف جزاؤكم من نفس  )َولَُتْسأَُلنَّ َعمَّا ُكنُتْم تَػْعَمُلوَف(
سل  ٨بتاران طريق الضبلؿ البعيد عن هللا كقولو العمل ، إٌف هللا تعأب يعترب اإلنساف ضاالن بعد أف ي

، كيعتربه مهتداين مٌب سل  سبيل ا٥بداية ٨بتاران  ِٔص/﴾ َوال تَػتَِّبْع اْْلََوى رَػُيِضلََّك َعْن َسِبيِ  اّللَِّ ﴿
ؿ آ﴾ َوَمْن يَػْعَتِصْم اِبّللَِّ رَػَقْد ُىِدَي ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ ﴿مستقيمان على منهج هللا كقولو 

 .َُُعمراف/
ْٖ َٔسَِِْ خَُِّوِ ًٌََُُْْ ػٍََخذٌ ًَٙ ظَعَّىًٍُِخ ؤََّْٔدٌَُْْٗ يَوًَٚ زَْْنٌَُْْ كَعٍََِّّ هًٌََّ زَؼًَْ ؼُسٌُظِيَد ًَظًٍَُهٌُخ خٌُُّٕءَ زَِٔد ًََٜيْظُْْ ػَ﴿ - ٜٗ

 ﴾ػَظٌِْْ
)َوال لعهود كاألٲباف أم من السورة ، ٲبض السياؽ القرآ٘ب ُب توكيده للوفاء ِب ِٗتقدـ ُب اآلية 

َنُمْم(أم حلفكم  تَػتَِّخُذوا َأْٙمَاَنُمْم( كسيلة للخديعة كالغش كالغدر كا٤بكر كا٣بيانة بينكم  )َدَخبًل بَػيػْ
جتماعية كالنفسية عن طريق كبث الطمأنينة الكاذبة ا٤بؤقتة بْب الٌناس، فتنحرؼ مسّبة حياتكم اال

الغش كالكذب الٌناس لتحصلوا على بعض منافع الٌدنيا الٍب ا٢بق بعد ثبوهتا عليو ، كتغٌركف هبذا 
َا يَػْفََتِي اْلَمِذَب الَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَف ِِبََيِت اّللَِّ ﴿لٌذاهتا قصّبة كتبعاهتا طويلة كقولو   َُٓالنحل/﴾ ِإٔمَّ

)رَػَتِزؿَّ ، ُِّ/البقرة﴾ َوال تَػتَِّخُذوا آََيِت اّللَِّ ُىُزواً ﴿ستخفاؼ هبذه العهود ، كالتحذير من اال
ـٌ(  كجاءت قدـ نكرة كبصيغة ا٤بفرد للتنبيو أبف زلل قدـ كاحدة أم قدـ كانت عٌزت أك ىانت َقَد

٧بذكر عظيم فكيف بزلل أقداـ كثّبة ؟! ، ككٌرر سبحانو ليهدد ا٤باكر الغادر مبالغة ُب تعظيم شأف 
ـٌ بَػْعَد ثُػُبوهِتَا(العهود كاألٲباف    )رَػَتِزؿَّ َقَد

بعد رسوخها فيو ، فزلة القدـ بعد  االستقامة: فتسقط كتنزلق أقدامكم كتنحرؼ عن طريق ؿَّ رَػَتزِ 
ثبوهتا مثل لنقض اليمْب بعد توكيده فإنو ينقل اإلنساف من حاؿ ا٣بّب إٔب حاؿ الشر كىو مزلق 

ين ، خطّب إٔب الكفر كاإل٢باد ألف الكافر إذا رأل ا٤بؤمن عاىده ٌٍب غدر بو ٓب يبق لو كثوؽ ِبلد
)َوَتُذوُقوا ٌٚباذ األٲباف غشان كخداعان يزعزع العقيدة ُب ضمّب الٌناس كال يثبت ٥بم قدـ على ا٢بق اك 

) كم كيؤذيكم ؤ كيصيبكم العقاب الدنيوم العاجل الذم يسو  الس وَء مبَا َصَدْدُُتْ َعْن َسِبيِ  اّللَِّ
عهود كزلل األقداـ كىذا هتديد عتناؽ اإلسبلـ بسبب نقض الاألنكم صرًب موانع تصد غّبكم عن 

ككعيد ٤بن ترؾ  ا٢بق إٔب الباطل كا٥بدل إٔب الضبلؿ كا٥بول ، كٌل من صٌد عن سبيل هللا كجب 
ردعو ِبلوعظ كاإلرشاد كالنصائح أكالن فإف اتب كأانب فهو ا٤بطلوب كإاٌل كجب جهاده كمقاكمتو 

 .لىكيٍم ُب اآلخرة عىذىابه كبّب ُب انر جهٌنمكى  )َوَلُمْم َعَذاٌب َعِظيٌم(كإحساسو بقدره ُب الٌدنيا 
: كقد دخلت ُب اإلسبلـ ٝباعات كشعوب بسبب ما رأكا من كفاء ا٤بسلمْب بعهدىم رائدة

 .ككعدىم ، كمن إخبلصهم ُب أٲباهنم كحلفهم ، كمن نظافتهم كصدقهم ُب معامبلهتم
 ﴾َٔد ػِنًَْ خَُِّوِ ىٌَُ وٌَُْْ ٌَُُْْ بِْٕ ًُنعُْْ ظَؼًٌَََُِْٕٔٙ ظَْٙعًَُُخ زِؼَيًِْ خَُِّوِ ؼََٔندً هًَِِْٚ بَِّٗ﴿ - ٜ٘
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ستخفاؼ ِبألٲباف الٍب ٰبلف هبا ستخفاؼ بعهد هللا كاالىو ٙبذير بعد ٙبذير بعد ٙبذير من اال
: ال تستبدلوا كال تبيعوا عهد هللا كرسولو كعهد الناس بثمن كمتاع املعىن ٠بو تعأب. ا٢بالفوف ِب
كٌلها متاع قليل مهما كثر ا٤بتاع فهو اتفو زىيد ، ألٌف لٌذاتو قصّبة كٮبومو كثّبة كتبعاتو قليل، كالدنيا  

ٌر َلُمْم ِإْف ُكنُتْم تَػْعَلُموَف(طويلة كتنقضوا العهد ا٤بوثق ألجل متاع قليل !  َا ِعْنَد اّللَِّ ُىَو َخيػْ ما  )ِإٔمَّ
من متاع الدنيا العاجل ا٤بؤقت إذا كنتم  عند هللا من األجر كالتكرٙب على الوفاء ِبلعهد خّب لكم

تعلموف ا٢بقيقة الٍب تقوؿ : ال تؤثركا منافعكم ا٣باصة كتفضلوىا على ا٢بق العاـ فتبيعوه ِب٤باؿ أك 
ا١باه أك أم متاع فإف الدنيا ليست بشيء ُب جنب ما أعده هللا ُب اآلخرة للمطيعْب ُب الدنيا 

نػْ ﴿ ٌر َوأَبْػَقىَبْ  تُػْؤِثُروَف اْلََياَة الد  : )مىٍا ٓت غرر المم،  ُٕ-ُٔاألعلى/﴾ َيا ، َواآلِخَرُة َخيػْ
ًثيػٍري ًمنى اآلًخرىًة ٙبيٍرىمي  نٍػيىٍا تيٍدرًكيوينىوي ، كىالى ٰبىٍزينيكيمي اٍلكى تػىٍفرىحيويف ًِبٍليىًسٍّبً ًمنى الدُّ ٍليكيٍم ى  وينىوي؟!(ِبى

 ﴾زَدمٍ ًََُنَفََِّّّْٖ خٍََُِّّٖ َٜسًَُُخ ؤَـَُْىُْْ زِإَلَِْٕٖ َٓد ًَدٌُٗخ َّؼٌََُِْٕٔ َٓد ػِنًًَُْْْ َّنلًَُ ًََٓد ػِنًَْ خَُِّوِ﴿ - ٜٙ
يفُب كيزكؿ ألف حياتكم ا٤بادية قائمة على التحٌوؿ  )يَنَفُد(مىا ًعٍندىكيٍم أيُّها الٌناس من متع الٌدنيا 

أما ا٤بنفعة األخركية خالصة من كٌل  كالٌتبٌدؿ كالٌتغّبُّ ، ككلُّ منفعة دنيوية مؤقتة ٧بفوفة ِب٤بكاره ،
فإنو ِبؽو دائم فآثركا ما يبقى ُب اآلجل على ما يفُب ُب العاجل  )َوَما ِعْنَد اّللَِّ اَبٍؽ(منغًٌص 

٤بمانعتهم ىول أنفسهم فصربكا على ا٤بعاصي كعند ا٤بصائب  )َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبَػُروا َأْجَرُىْم(
)َبَِْحَسِن َما  كُب جنب هللا كلنجزيٌنهم أيضان ُب الثبات على العهد كاألٲباف  كعلى الطٌاعات لوجو هللا

ُأْولَِئَك الَِّذيَن ﴿فّبل هللا أعما٥بم كٯبزيهم أبحسنها كيثيبهم أٝبل الثواب كقولو  َكانُوا يَػْعَمُلوَف(
ُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا َونَػَتجاَوُز َعْن َسيَِّئاهِتِمْ  ، ألف الصرب ُب هللا يوجب   ُٔاألحقاؼ/﴾ نَػتَػَقبَُّ  َعنػْ

(.ٓت غرر المم ،كماؿ أجر العاملْب  : )ًِبلص رٍبً تيٍدرىؾي الر غاًئبي
  ﴾دٌُٗخ َّؼٌََُِْْْٕٔ زِإَلَِْٕٖ َٓد ًََْٖٓ ػَََِٔ َٜدُِمدً ِْٖٓ ًٌٍََُ ؤًَْ ؤُٗؽََ ًَىٌَُ ُٓآٌِْٖ كََِنُمَِْْْنَّوُ لََْدشً ٤َِّْسَصً ًََُنَفَِّّْنَّيُْْ ؤَـَُْىُ﴿ - ٜٚ

ألف العمل ببل  )َوُىَو ُمْؤِمٌن(من فعل الصا٢بات أبية نسبة كانت ذكران كاف أك أنثى بشرط اإلٲباف 
الرجل كا٤برأة  )ِمْن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن(إٲباف حابط ال قيمة لو كال أثر كال كزف ُب ميزاف هللا 

ُب التكاليف كالعبادات كالعقوِبت كا٤بكافأة كا١بزاء كُب ا٤بؤمناف متساكايف ُب قاعدة العمل ك 
حْب يطلق يشمل الذكر كاألنثى إاٌل  )ِمْن(صلتهما ِب كُب جزائهما عنده سبحانو ، مع أف لفظ 

لزايدة تقرير ىذه ا٢بقيقة ا٤بهمة ا٤بؤثرة ألف الكل من آدـ كآدـ  )ِمْن ذََكٍر َأْو أُنَثى(أف النص يفٌصل 
العمل الصاّب البٌد لو من  )َوُىَو ُمْؤِمٌن(،  ُّا٢بجرات/َأْكَرَمُمْم ِعْنَد اّللَِّ أَتْػَقاُكْم﴾  ﴿ِإفَّ من تراب 

قاعدة أصيلة يرتكز عليها كىي قاعدة اإلٲباف ِب ، كىذه القاعدة التوحيدية ا٣بالصة ىي الٍب 
ِبلعمل الصاّب للداللة على أٌف ٘بعل للعمل الصاّب قيمتو كٙبٌدد غايتو ، كالقرآف دائمان يقرف اإلٲباف 

كنز )اإًلٍسبلىـي حيٍسني ا٣بيليٍق( عن النيب )ص(: الٌدين حيسن العبادات كحيسن ا٤بعامبلت أم )أخبلؽ( 
على إطبلؽ معناىا ُب ىذه  )َحَياًة طَيَِّبًة(، كإف العمل الصاّب مع اإلٲباف جزاؤه ُِٓٓالعماؿ خرب

تتحٌدد ا٢بياة الطٌيبة ِبلثراء ا٤بإب فقد تكوف بو كقد ال  األرض للذكر كاألنثى على السواء ، كال
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طمئناف الركحي تكوف )كقليل يكفي خّب من كثّب يلهي( كلكن تتحٌدد ِب١بانب النفسي كاال
نْػَيا َرِعْنَد اّللَِّ ثَػَوابُ ﴿كالعبلقة اإلٲبانية الطيبة ا٤بتبادلة بْب العبد كربو كقولو   َمْن َكاَف يُرِيُد ثَػَواَب الد 

نْػَيا َواآلِخَرةِ  كالتوازف بْب  االستقامةعتداؿ ك حياة اال )رَػَلُنْحِييَػنَُّو َحَياًة طَيَِّبًة(،  ُّْالنساء/﴾ الد 
مطالب الٌدنيا كاآلخرة كمطالب الٌركح كا١بسد كاألمل كالعمل كا٢بياة كا٤بوت، حياة مشَبكة ُب 

نشراح الصدر اطمئناف القلب ك اعمل ك ُب القوؿ كال االستقامةالدنيا ِبلقناعة كالرزؽ ا٢ببلؿ ك 
 )َولََنْجزِيَػنػَُّهْم َأْجَرُىْم َبَِْحَسِن َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف(كالتوفيق لصاّب األعماؿ كالرضا ٗبا قسم هللا 

انيوا يػىٍعمىليوفى أم كفقان ألحسن عمل عملوه ُب حياهتم دكف  كىلىنىٍجزًيػىنػ هيٍم ُب اآلخرة ٔبزاء أفضل مىا كى
: دٌلت اآلية على  رائدة .ا تطيب ا٢بياة ألحدو إاٌل ُب ا١بنة ك)الى عىٍيشى ًإال  عىٍيشي اآلًخرىًة(سواه، كم

ِإْف ﴿أف كبلًّ من الذكر كاألنثى يقاس بعملو عند هللا، كأنو ال فضل للرجل على ا٤برأة إاٌل ِبلتقول 
﴿ِإفَّ ى ىو فهي خّب منو عند هللا كقولو تٌقت ىي كعصا، فإف  ّْاألنفاؿ/﴾ َأْولَِياُؤُه ِإالَّ اْلُمتػَُّقوفَ 

ىو حكم ِب١بزاء  )َولََنْجزِيَػنػَُّهْم َأْجَرُىْم َبَِْحَسِن(،  ُّا٢بجرات/َأْكَرَمُمْم ِعْنَد اّللَِّ أَتْػَقاُكْم﴾ 
األحسن على العمل الصاّب مطلقان ، بعد ا٢بكم ا٣باص ِب١بزاء ا٢بسن على الوفاء ِبلعهد ، 

 .ات الوفاء بوحتماؿ تبعاكالصرب على 
 ﴾كَةٌَِخ هََُؤْضَ خُْوُُْإَٓ كَدْٔعَؼٍِْ زِدَُِّوِ ِْٖٓ خ٥ََُّْْٙدِٕ خَُُّـِِْْ﴿ -ٜٛ
إذا أردت تبلكة القرآف الكرٙب فأطلب من هللا )قبل التبلكة ، كبعدىا كما دمت تقرأه( أف يعيذؾ  

الرجيم لتسلم ُب  كٯبّبؾ كٰبمي  كيطهر األجواء النفسية كأجواء التبلكة من كسوسة الشيطاف
:  اإلستعاذة )رَاْسَتِعْذ اِبّللَِّ ِمْن الشَّْيطَاِف الرَِّجيِم(التبلكة من الزلل كا٣بطأ ُب الفهم كالتأكيل 

ا٤بطركد اٍلميبعد )الرَِّجيِم( لتجاء إليو فإسأؿ هللا أف ٰبفظ  من كساكس الش ٍيطىاًف عتصاـ ِب كاالاال
ءة فيصدؾ عن التدبٌر ُب آايت القرآف كالعمل ٗبا فيو  االقر  عن رٞبة هللا كيبل يوسوس ل  عند

﴾ ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمْن الشَّْيطَاِف َتذَكَُّروا رَِإَذا ُىْم ُمْبِصُروفَ ﴿كقولو 
ستعاذة من الشيطاف الرجيم راجحة كمستحبة ُب كٌل األحواؿ كاألعماؿ : اال رائدة .َُِاألعراؼ/

ستعاذة تىرجيم الشيطاف ٗبشاعر اإلٲباف الٍب يستحضرىا القارئ ٖباصة عند تبلكة القرآف ، كاال
للقرآف كيستعْب على ذل  ِب كهبذا تؤثر كلمات هللا أثرىا الطيب ُب نفسو ، كالسبلح األقول 

يُن  ﴿َأال ّلِلَِّ للسيطرة على كساكس الشيطاف كحزبو من ا١بن كاإلنس ىو اإلخبلص ُب الٌدين  الدِّ
(عن اإلماـ علي )ع(: ، ّالزمر/اْْلَاِلُص﴾ كقولو   َّٗتنبيو ا٣بواطر ص )ًِبإًلٍخبلىًص يىكيويفي ا٣بٍىبلىصي

ُهْم اْلُمْخَلِصيَ ﴿   ّٖ-ِٖص/﴾ألْغِويَػنػَُّهْم َأْْجَِعَي، ِإالَّ ِعَباَدَؾ ِمنػْ
 ﴾بََِّٗٔد ٥َُِْٔدُٗوُ ػَََِ خٍََُِّّٖ َّعٌٌََََُّْٗوُ ًَخٍََُِّّٖ ىُْْ زِوِ ًٌَُُُِْٕٓٙػَََِ ََزِّيِْْ َّعًٌٌََََُِّٕ ، بَِّٗوُ ََُْْٓ َُوُ ٥َُِْٔدٌٕ ػَََِ خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ًَ﴿ ٓٓٔ - ٜٜ

تسٌلط كقدرة على ا٤بؤمنْب ِبإلغراء كاإلغواء ألهنم ُب حفظ الرٞبن كيغلقوا )ُسْلطَاٌف( ًإن وي لىٍيسى لىوي 
)َوَعَلى م كأنفسهم األٌمارة ِبلسوء كال يقبلوف كساكس الشيطاف منافذ الشيطاف كال يٌتبعوا أىواءى
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َا ُسْلطَانُُو  -ٓٓٔ .يعتمدكف على هللا ُب كٌل األحواؿ كفيما انهبم من شدائد َرِبِِّْم يَػتَػوَكَُّلوَف( )ِإٔمَّ
أم يطيعونو كيتخذكنو كليان كانصران  ()يَػتَػَولَّْونَوُ ًإ٭ب ىا تسٌلطو كسيطرتو عىلىى ال ًذينى َعَلى الَِّذيَن يَػتَػَولَّْونَُو( 

بسبب  )َوالَِّذيَن ُىْم ِبِو ُمْشرُِكوَف(يدبٌر أمورىم كما يريد كىم يطيعونو كيستسلموف لو بشهواهتم 
)ُىْم إغوائو أصبحوا مشركْب ُب عبادهتم ، فالشيطاف متسلط على كبل الفريقْب ا٤بشركْب كالعاصْب، 

ِب ، كليس من الضركرم أف ٯبعلوا الشيطاف مع هللا إ٥بان  وَف()ُمْشرِكُ بسبب طاعة الشيطاف ِبِو( 
﴿َوَمْن َيُمْن الشَّْيطَاُف َلُو َقرِينًا َرَساَء َقرِينًا﴾ آخر بشكل صريح ، فإف يسّب الرايء شرؾ 

:  قلنا: نبلحظ أثر الشيطاف كسلطانو كقدرتو على بعض ا٤بؤمنْب ؟  سؤاؿ -ٔرائدة:  .ّٖالنساء/
﴿َوُىَو كغفلة كدافع ىول كلكن ا٤بؤمن حقان كصدقان إذا عصى اتب كندـ كأانب أجل عن جهل 

﴿َوَمْن يَػتَػوَكَّْ  َعَلى اّللَِّ  -ٕ .ِٓالشورل/الَِّذي يَػْقَبُ  التػَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويَػْعُفو َعْن السَّيَِّئاِت﴾ 
كمن ٓب يتوكل على هللا فهو من ، كمن توكل على هللا كفاه ألنو ككيلو ، ّالطبلؽ/رَػُهَو َحْسُبُو﴾ 

َوَمْن يَػْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْْحَِن ﴿أكلياء الشيطاف كأنصاره كأعوانو ألف الشيطاف كفيلو كككيلو كقولو 
ري اٍلفىًم عىًن  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ّٔالزخرؼ/﴾ نُػَقيِّْض َلُو َشْيطَاًا رَػُهَو َلُو َقرِينٌ  : )ًإف  التػ عىوُّذى تىٍطًهيػٍ

ان ًلًقرىٍاءىًة اٍلقيٍرآًف(  بىًة كىاٍلبػيٍهتىٍاًف ، تػىٍعًظٍيمى غلقوا أبواب ا٤بعصية ِبالستعاذة، أ): وعنو )ص(اٍلكىًذًب كىاٍلًغيػٍ
ٍستػىعىٍاذى ًِبً ُب اٍليػىٍوـً عىٍشرى مىر ٍاتو اً )مىًن  :وٓت اْلب ، ُّٔ/ِٗالبحار كافتحوا أبواب الطاعة ِبلتسمية(

ان يػىريدُّ عىٍنوي الش يىاًطْبى( ًمنى الش ٍيطىافً   .كىك لى هللاي ًبًو مىلىكى
 ﴾ٙ َّؼًٌَََُِْٕٔبٌَِخ زًََُّْنَد آَّصً ٌََٓدَٕ آَّصٍ ًَخَُِّوُ ؤَػَُِْْ زَِٔد ُّنٍَُِّّ هَدٌُُخ بََِّٗٔد ؤَْٗطَ ُٓلْعٍَُ زََْ ؤًَْؽَُُىُْْ ﴿ -ٔٓٔ

ح للحالة ا١بديدة الٍب صارت عليها كإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانو حكم آية أخرل أصل
نتهى أجل األكٔب ااألٌمة، كعلى ضوء ا٢بكمة كا٤بصلحة لتبٌدؿ األحواؿ الٍب دعت إليها ، ك 

كىاَّلل ي أىٍعلىمي ٗبىا يصلح للعباد كما ينفعهم كما يفسدىم ،  )َواّللَُّ َأْعَلُم مبَا يُػنَػزُِّؿ(ستنفذت أغراضها اك 
لدكاء ييعطى منو للمريض ُب حالة معينة حٌب يتماثل للشفاء ، ٍب فإف مثل ىذا الكتاب كمثل ا

يستبدؿ بدكاء آخر ُب حالة أخرل ٗبا يصلح أمره ، فكما يستبدؿ دكاءه كذل  يستبدؿ طعامو 
من حالة إٔب حالة أخرل مع تغٌّب األحواؿ كاألزماف ، كىكذا الشرائع تتغٌّب مع تغٌّب األحواؿ 

، ككذل  القوانْب الوضعية تتغٌّب آانن بعد آف ٤با ىو أصلح لئلنساف ،  كالظركؼ كتطٌور عقوؿ الٌناس
أٌمأ القرآف الكرٙب فهو حكم اثبت مع تغٌّب األزماف كاألحواؿ ألنٌو قٌمة القمم كذٌمة الٌذمم فهو 

 .تشريع يرقى ِبألمم إٔب ما فيو خّب الٌدنيا كاآلخرة
َا َأْنَت ُمْفََتٍ( إ٭ٌبا أنت اي دمحم كاذب على هللا أتمر اليـو بشيء ٍب تنهى عنو  قاؿ ا١باىلوف )قَاُلوا ِإٔمَّ

أىٍكثػىريىيٍم ٯبهلوف  )َبْ  َأْكثَػُرُىْم ال يَػْعَلُموَف(غدان كلو كاف من عند هللا ما تبٌدؿ كال تغٌّب شيء ! 
حكمة هللا ُب ىذا التبديل كال يعلموف أف من ا٤بصلحة أف تتبٌدؿ بعض األحكاـ بتبٌدؿ الزماف 

:  سبحانو أحكاـ أبدية تبقى ما بقي الناس ال  رائدة .حواؿ ، فيقولوف ذل  سفهان كجهبلن كاأل
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جتهاد فيها كاإلٲباف ِب كرسولو كاليـو اآلخر ، كالصبلة اها النسخ كالتغيّب كال خبلؼ كال ٯبوز في
معٌْب تستدعي  . كأيضان  سبحانو أحكاـ أمدية ال أبدية ، أم ٥با أمده .كالصياـ كا٢بج كالزكاة

ا٢بكمة أف يشرعها لظركؼ معينة ، كأيضان تستدعي ا٢بكمة أف ال يصرٌح سبحانو هبذا األمر عند 
رتفع ا٢بكم كشرٌع حكمان آخر مكانو على كفق ا٢بكمة انتهى األمر اإنشاء ا٢بكم حٌب إذا 

َها َأْو ﴿َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسهَ كا٤بصلحة أيضان ، كيسمى ىذا نسخان كقولو  ا ََنِْت ِبَُْيٍ ِمنػْ
﴿َوِشَفاٌء ، إٌف هللا ىو الطبيب كالقرآف ىو الدكاء يعاِب بو من مرض القلوب  َُٔالبقرة/ِمْثِلَها﴾ 

نزؿ آية مكاهنا ، ا، كيعاِب هللا عز كجل قلوب العباد بتبديل آية ك ٕٓيونس/ِلَما ٓت الص ُدوِر﴾ 
 .ِٖالنساء/﴾ ْو َكاَف ِمْن ِعْنِد َغُْيِ اّللَِّ َلَوَجُدوا ِريِو اْخِتبلراً َكِثُياً َأَربل يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرآَف َولَ ﴿

 ﴾ هَُْ َََُّّٗوُ ًَُقُ خُْوًُُِْ ِْٖٓ ََزِّيَ زِدُْمَنِّ ُُِْؽَسِّطَ خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ًَىًًٍُ ًَزٍَُُْٙ ُُِِِِِْْٕٔٔنيَ﴿ - ٕٓٔ
جربيل األمْب  )ُروُح اْلُقُدِس(قيٍل ٥بم إ٭با نػىز ؿ  القرآف  قل اي ٧بٌمد ٥بؤالء الغافلْب الذين ال يعلموف

الطاىر من أثقاؿ ا٤بادة ، ا٤بنزٌه عن ا٣بطأ ، نػىز لىوي من عند هللا ِبلصدؽ كالعدؿ ، كليقًٌب جربيل بريكحي 
ثَػبَِّت )لِيػُ اٍلقيديًس ألنو نػىزىؿى أبقدس األقداس الذم يطٌهر النفوس كىو )القرآف الكرٙب( على دمحم )ص( 

لًيػيثػىبًٌتى ا٤بؤمنْب على منهج هللا ٗبا فيو من ا٢بجج كالرباىْب فيزدادكا إٲباانن ، مع إٲباهنم  الَِّذيَن آَمُنوا(
، يثٌبتهم ألف قلوهبم اثبتة كموصولة ِب فهي تدرؾ أنٌو من عند هللا فتثبت على ا٢بق كتطمئن على 

 ٗاإلسراء/﴾ يَػْهِدي ِللَِِّت ِىَي َأقْػَوـُ ﴿ك كتاب ىدايةُىًدى( )َوُىًدى َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمَي( )الصدؽ 
ستسلموا ٢بكمو تعأب بعلم من غّب انقادكا ك اكبشارة ألىل اإلسبلـ الذين )َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمَي( ، 
: ىناؾ إٲباف اثبت أصيل ال يتغّب كال يتحٌوؿ ألنٌو قائم على الفهم كالعلم كإٲباف  رائدةعَباض ، ا

يُػثَػبُِّت ﴿ح كقلب سليم ، كىناؾ إٲباف متزلزؿ كمتذبذب متغٌّب متقٌلب مع تغٌّب األحواؿ كقولو صحي
نْػَيا َوٓت اآلِخَرةِ  : عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ِٕإبراىيم/﴾ اّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِؿ الثَّاِبِت ٓت اْلََياِة الد 

يًن ًِبلرًٌجى  ا الدًٌ اًؿ أىٍخرىجىوي ًمٍنوي الرًٌجىاؿي كىمىا أىٍدخىليوهي ًفيًو ، كىمىٍن دىخىلى ًفيًو ًِبٍلًكتىاًب )مىٍن دىخىلى ُب ىىذى
)  ، كا٢بق كالباطل ال يعرفاف ِبلرجاؿ.َُٓ/ِالبحار كىالسُّن ًة زىالىًت ا١ٍبًبىاؿي قػىٍبلى أىٍف يػىزيكؿى

 ﴾زٌََُٙ َُِٕدُٕ خٍَُُِّ ُِّْمًًَُِٕ بَُِْْوِ ؤَػْفٌَِِّٔ ًَىٍََخ َُِٕدٌٕ ػََُزٌِِّ ُٓسِنيٌ ًََُوًَْ َٗؼَُِْْ ؤََّٗيُْْ َّوٌٌَُُُٕ بََِّٗٔد ُّؼَُِِّٔوُ﴿ -ٖٓٔ
 افَباءقد علمنا دعول ا٤بشركْب إٌف ىذا القرآف تعلمو دمحم من فبلف الفبل٘ب ٌٍب ينسبو ىو إٔب هللا 

)اللغة كالكبلـ(  )ِلَساُف( َجِميٌّ()ِلَساُف الَِّذي يُػْلِحُدوَف ِإلَْيِو َأعْ عليو فرٌد سبحانو عليهم بقولو 
: ُب لسانو لكنة أم ال األعجمي ٲبيلوف عن القصد كينسبوف إليو أنو يعلمو ، )يُػْلِحُدوَف( ال ًذم 

يفصح ُب كبلمو كالعجمي منسوب لببلد العجم غّب العرب ، يزعموف أنو عٌلمو كينسبوف إليو 
ا القرآف عىرىيبٌّ فصيح كاضح  ِلَساٌف َعَرّبٌّ ُمِبٌي()َوَىَذا التعليم ىو أعجمي ٯبهل اللغة العربية  كىىىذى

بل ُب غاية الببلغة كالفصاحة كدقة ُب البياف كالعلـو كاألحكاـ ، فكيف ٲبكن ٤بن لسانو أعجمي 
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كىو عبد ركمي فيما يزعموف ، أن و يعٌلم دمحمان ىذا الكتاب العريب ا٤بتسامي ُب ببلغتو ؟ كمن أين 
 كؽ فنوف ببلغة ىذا الكتاب ا٤بعجز ؟!لؤلعجمي أف يذ

 خٍََُِّّٖ ٙ ُّآِْنٌَُٕ زِأَّدضِ بَِّٕ خٍََُِّّٖ ٙ ُّآِْنٌَُٕ زِأَّدضِ خَُِّوِ ٙ َّيًِّْيِْْ خَُِّوُ ًََُيُْْ ػٍََخذٌ ؤٌَُِْْ ، بََِّٗٔد َّلْعَُُِ خٌٍَُِْذَ﴿ ٘ٓٔ - ٗٓٔ

 ﴾خَُِّوِ ًَؤًَُُْحِيَ ىُْْ خٌَُْدٌِزٌَُٕ
)ال ن ال يصٌدقوف هبذا القرآف كال بنبٌوة ٧بٌمد )ص( بعد ا٢بجة الدامغة كالربىاف القاطع إٌف الذي

)ُ ال يوفقهم هللا إلصابة ا٢بق كال يػىٍهًديًهٍم للٍب ىي أقـو كال يثبتهم بدليل ، ألف ا٥بداية  يَػْهِديِهْم اّللَّ
، فالذم ال ٲبتل  مقدمات  ُُالتغابن/َبُو﴾ ﴿َوَمْن يُػْؤِمْن اِبّللَِّ يَػْهِد قَػلْ متعلقة ِبإلٲباف آبايت هللا 

َا َأِض   َعَلى نَػْفِسي َوِإْف ﴿ا٥بداية ال ٰبصل عليها كال يستحقها كقولو  ُقْ  ِإْف َضَلْلُت رَِإٔمَّ
ٍل مىٍن يػىٍغًلبيوي  ٓت غرر المم،  َٓسبأ/﴾ اْىَتَدْيُت رَِبَما يُوِحي ِإَِلَّ َرّبِّ  ا٥ٍبىوىٍل : )كىٍيفى يىٍستىًطٍيعي ا٥ٍبيدى

َا  -٘ٓٔ .ك٥بم ُب اآلخرة عذاب موجع كىذا هتديد على كفرىم )َوَْلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم(؟!( ،  )ِإٔمَّ
 ) إ٭ٌبا ٱبَبع الكذب كيتفٌنن ٗبمارستو كيتفٌرس بو كلو يَػْفََتِي اْلَمِذَب الَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَف ِِبََيِت اّللَِّ

طيل الذين ال يصدقوف بدالئل هللا تعأب كآايتو ا٤بنتشرة ُب القدرة على ٨بادعة الٌناس، كيتقٌوؿ األِب
اآلفاؽ كاألنفس ألنو ال ٱباؼ عقاِبن يردعو ، فالكذب جرٲبة فاحشة ٲبحق اإلٲباف كمفتاح كلًٌ شرٌو 

فهم أصله ُب الكذب كمن سواىم  )َوُأْولَِئَك ُىْم اْلَماِذبُوَف(ال يقدـ عليو مؤمن ألنو يناُب اإلٲباف 
اٍنىًة نػىٍفًسًو عىلىٍيًو(عن النيب )ص(،  تبع ٥بم ٍاًذبي ًإال  ًمٍن مىهى : رائدة  .ُِِ/ٕٕالبحار : )الى يىٍكًذبي اٍلكى

فتعاؿ الكذب من قوؿ نفسو األٌمارة ِبلسوء اىو  فَباء: إٌف االوالمذب رَتاءوالفرؽ بي اال
 .مهارة كال فن كمهارتو الفنية فيو، كالكذب قد يكوف على كجو التقليد للغّب فيو ببل

دٌُُْلُِْ ًََْٜخً َْٖٓ ًَلََُ زِدَُِّوِ ِْٖٓ زَؼًِْ بَِميَدِٗوِ بَِّٙ َْٖٓ ؤًُُِْهَ ًَهَِْسُوُ ٥َُْٓٔحٌِّٖ زِدَِٗميَدِٕ ًٌََُِْٖ َْٖٓ ََُ٘قَ زِ﴿ ٜٓٔ - ٙٓٔ
ٌخ خُْمََْدشَ خًَُُّْْٗد ػَََِ خٓوَُِشِ ًَؤََّٕ خَُِّوَ ٙ َّيًُِْ خُْوٌََّْ خٌَُْدكَُِِّٖ ، ٌَُِيَ زِإََّٗيُْْ خْٔعَمَسُّكَؼََِْْيِْْ ؿ١ََرٌ ِْٖٓ خَُِّوِ ًََُيُْْ ػٍََخذٌ ػَظٌِْْ ، 

 ﴾دًَُُِٕٔ ؤََّٗيُْْ كِِ خٓوَُِشِ ىُْْ خُْىَؤًَُُْحِيَ خٍََُِّّٖ ٤َسَغَ خَُِّوُ ػَََِ هٌُُِزِيِْْ ًََْٔٔؼِيِْْ ًَؤَزَْٝدَِىِْْ ًَؤًَُُْحِيَ ىُْْ خُْـَدكٌَُِِٕ ، ٙ ـَََُّ
ستثُب من ذل  ا٢بكم الٌدامغ برخصة شرعية ارتٌد عن الدين بعدما دخل فيو ، ك امن تلفظ ِبلكفر ك 

إاٌل من  )ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَػْلُبُو ُمْطَمِئنٌّ اِبإِلٙمَاِف( )الّتقّية(ضمن ظركؼ موضوعية ضاغطة تسٌمى 
مئن بذكر هللا كالتصديق ٗبنهج هللا ، كاآلية تلٌفظ بكلمة الكفر ميكرىان كقلبو ٩بلوء ِبإلٲباف كمط
سبب  .رتٌد عنو إيثاران للحياة الدنيا على اآلخرةاتغليظ ١برٲبة ا٤برتد ألنو عرؼ اإلٲباف كذاقو ٍب 

: أخذ ا٤بشركوف عمار بن ايسر الصحايب ا٤بؤمن فلم يَبكوه حٌب سٌب النيب )ص( كذكر  النزوؿ
 هللا )ص( آ٥بتهم ٖبّب ٍب تركوه فلما أتى رسوؿ 

دي قػىٍلبى ى  قاؿ ما كراءؾ شيء ؟ قاؿ شرُّ ما تركت حٌب نلت من  كذكرت آ٥بتهم ٖبّب قاؿ كىٍيفى ٘بًى
ًمًو كى  ٍختػىلىطى اً ؟ قاؿ مطمئن ِبإلٲباف قاؿ إف عادكا فعد ، ًإف  عىم ٍارىان ميًلئ ًِبإًلٲٍبىٍاًف ًمٍن رىٍأًسًو ًإٔبى قىدى
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اٍنًًو ُب اآلية  : عن إبن عباس، َّّ/ٖاألمثل ،فنزلت اإًلٲٍبىٍافي بًلىٍحًمًو كىدىًموً  ل مى بًًلسى )فىأىم ٍا مىٍن أيٍكرًهى فػىتىكى
اٍنىوي ًإ٭ب ى  ٌكًًه فىبلى حىرىجى عىلىٍيًو ، ألىف  هللاى سيٍبحى ًل ى ًمٍن عىدي اٍلىفىوي قػىٍلبيوي ًِبإًلٲٍبىٍاًف لًيػىٍنجيوى ًبذى اٍ يػيؤىٍاًخذي اٍلًعبىٍادى ٗبىاٍ كىخى

)ٞباية ا٤بؤمن، كال إٲباف ٤بن ال ا٤بؤمن  رسي تي  ةى قيى )إٌف التٌ عن اإلماـ الصادؽ )ع(: عىقىدىٍت عىلىٍيًو قػيليويبػيهيٍم( 
نشرح صدره اأقبلت نفسو على الكفر ك  )َوَلِمْن َمْن َشَرَح اِبْلُمْفِر َصْدرًا( ٖٗ/ّنور الثقلْبتقية لو( 
)رَػَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمْن اّللَِّ بو اإلٲباف يليق بو الكفر( !  نسجم معو طائعان ٨بتاران )كمن ال يليقالو ك 

)َذِلَك َِبَنػَُّهْم اْسَتَحب وا اْلََياَة  -ٚٓٔ .ك٥بم غضب شديد مع عذاب جهنم َوَْلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم(
نْػَيا َعَلى اآلِخَرِة( كىا على ختار اذل  العذاب كالغضب بسبب أهنم آثركا ا٢بياة الدنيا العاجلة ك  الد 

نعم اآلخرة اآلجلة ، ألهٌنم ال يدينوف ٗببدأ أك ضمّب كال يفهموف كيتكٌلموف إاٌل لغة ا٤بنافع كاألرِبح 
)َوَأفَّ اّللََّ . أكلئ  شرُّ أىل األرض ُب نفوسهم كُب أقوا٥بم كأفعا٥بم .كال يفٌكركف ٕببلؿ هللا كحرامو
اإلٲباف كال يعصمهم من الضبلؿ كالفساد ألنٌو ال يعَبيهم  ال يوفقهم إٔب ال يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَماِررِيَن(

  .ستحٌبوا الكفر على اإلٲباف ، كال يهديهم ٗبعُب ال نصيب ٥بم عندهامهتدين بعد أف 
 ختم عىلىى قػيليوهًبًٍم فبل يعقلوف )ُأْوَلِئَك الَِّذيَن طََبَع اّللَُّ َعَلى قُػُلوِِبِْم َومَسِْعِهْم َوأَْبَصارِِىْم( -ٛٓٔ

حجةن يهتدكف هبا إٔب اآلخرة ، كختم على ٠بىًٍعًهٍم فبل تسمع علم يصلحهم كٰبييهم ، كعلى 
ُ : ُب قولو  عن النيب )ص(أىٍبصىارًًىٍم فبل يركف آايت هللا ُب اآلفاؽ كُب أنفسهم ليٌتعضوا هبا  )طََبَع اّللَّ

ًة اٍلعىٍرًش  َعَلى قُػُلوِِبِْم( ٍجتػىرىئى عىلىى اً نٍػتيًهكىٍت ا٢ٍبيٍرمىةي كىعيًملى ًِبٍلمىعىٍاًصي كى اً ، فىًإذىٍا )الط اًٍبعي ميعىل قه ًبقىاًٍئمى
ئىان(  يػٍ كنز العماؿ هللًا بػىعىثى هللاي الط اًٍبعى عىلىى قػىٍلًب اٍلعىٍاًصي )فيختم عليو كيقفل( فىبلى يػىٍعًقلي بػىٍعدى ذىًل ى شى

ـْ ﴿كقولو َُُِّخرب ، فجعل عليها غبلفان  ِْدمحم/﴾ َعَلى قُػُلوٍب َأقْػَفاُْلَاَأَربل يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرآَف َأ
 )َوُأْولَِئَك ُىْم اْلَغاِرُلوَف(حاجزان ٰبجز بينهم كبْب ا٥بداية فبل تذعن للحق كال تسمعو كال تبصره 

عٌما يراد هبم ُب اآلخرة ا٤بستغرقوف ُب الغفلة ، حيث أخذهتم شهوات الدنيا ا٤بؤقتة عن التدبٌر 
ٍاًد ا٢بًٍسٍ بعواقب األم )ال َجَرـَ أَنػَُّهْم  -ٜٓٔ .ور )الى تػىٍغفىليويٍا فػىلىٍيسى ٗبىٍغفيويؿو عىٍنكيٍم( كاٍلغىٍفلىةى ًمٍن فىسى

حقان كال ش  كال ريب كىم ٗبنزلة اليمْب أهنم ا٣باسركف من كٌل الوجوه ٓت اآلِخَرِة ُىْم اْْلَاِسُروَف( 
: )ا٣بٍىٍاًسري مىٍن غىًفلى عىٍن  عن النيب )ص( ،ما٥بم ُب الٌدنياُب اآلخرة ألهٌنم ضٌيعوا عمرىم الثمْب رأس 

  .ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص ًإٍصبلىًح اٍلمىعىٍاًد(
ىعىاًد(: ٖٔٓت هنج الببلغة كتاب

ةي ا٤ب  )ًمٍن الفىسىاًد إضاعًة الزٌاًد، كىمىٍفسىدى
ُ..( -ٔرائدة:  ختاركا الدنيا غاية اها ألهنم سبب ا٣بتم على قلوهبم أم أغلق قلوهبم كأقفل )طََبَع اّللَّ

ألنفسهم فوقفت حواسهم كعقو٥بم عندىا ال تتخطاىا ، فأصبحوا ال يدينوف ٗببدأ أك ضمّب كال 
ستحقوا الطبع عىلىى ايتكلموف إاٌل لغة ا٤بنافع كاألرِبح أكلئ  شرُّ أىل األرض ذااتن كعمبلن ، ف

، وصفهم  نشرحت للكفراقبضت نفسو لئلٲباف بينما نا )َمْن َشَرَح اِبْلُمْفِر َصْدرًا( -ٕ .قػيليوهًبًمٍ 
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ىم الدنيا ك٧بٌرماهتا على اختيار : الغضب من هللا، كالعذاب العظيم ، ك هللا تعاىل بسِت صفات
خطورة  -ٖ .اآلخرة كتكرٲبها، كحرماهنم ا٥بدل ، كالطبع على قلوهبم ، كجعلهم من الغافلْب

موضع مساكمة كحساب للربح كا٣بسارة ، كمٌب آمن : ذل  أف العقيدة ال ٯبوز أف تكوف  رتداداال
ستذكؽ ٝباؿ العبلقة معو سبحانو فبل ٯبوز أف يدخل عليو مؤثر سليب من مؤثرات االقلب ِب ك 

ىذه األرض، فلؤلرض موازينها كللعقيدة موازينها كال يتداخبلف ، كليست العقيدة اإلسبلمية ثوِبن 
و بغّبه كإ٭ٌبا ىو أشبو ٔبلد اإلنساف الثابت معو كا٣باص بو يلبسو اإلنساف زمنان ٍب ٱبلعو كيستبدل

َتِغ كبصورتو كشكلو كِبلصبغة الٍب صبغو هللا عليها فهو لوف كاحد ال يتغّب كال يتبدؿ  ﴿َوَمْن يَػبػْ
َر اإِلْسبلـِ ِدينًا رَػَلْن يُػْقَبَ  ِمْنُو َوُىَو ٓت اآلِخَرِة ِمْن اْْلَاِسرِيَن﴾  ناؾ نوعاف ى -ٗ .ٖٓآؿ عمراف/َغيػْ

إعبلف كفرىم كبراءهتم من اإلسبلـ كىو مكره كقلبو مطمئن ِبإلٲباف  -أمن الكافرين بعد إٲباهنم : 
ُهْم تُػَقاًة﴾ ، إهنم مارسوا التقية كقولو  )رفع عن عن النيب )ص(: ، ِٖآؿ عمراف/﴿ِإالَّ َأْف تَػتػَُّقوا ِمنػْ

ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَػْلُبُو كما ٓب يطيقوا كقولو )أمٍب أربعة خصاؿ: ما أخطأكا كما نسوا كما أكرىوا عليو 
  .ّٗٓ/ُِا٤بيزاف(( ُمْطَمِئنٌّ اِبإِلٙمَافِ 

﴿َوقَاَؿ رَُجٌ  ُمْؤِمٌن ِمْن آِؿ : رخصة شرعية عند الضركرة ك٥با أحكامها الفقهية كقولو والتقية
)ريفعى ًعٍن أمٌٍب عن النيب )ص(:  تػيبىاٍحي اٍلمىٍحضيويرىٍاتي ، كىًعٍندى الض ريٍكرىٍاًت  ِٖغافر/ِرْرَعْوَف َيْمُتُم ِإٙمَانَُو﴾ 

 مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ًإالطيقوا كقولو )وا عليو، كما ٓب يي ىي رً كي أأربعة خصاؿ: ما أخطأكا، كما نسوا، كما 
ٲبىافً  ًئنٌّ ًِبإٍلً ية الدـ فبل الدـ فإذا بلغت التقهبا  )ليحقن:  والتقية، ّٗٓ/ُِا٤بيزاف (َُٔالنحل/(ميٍطمى

الذين تنشرح صدكرىم للكفر كتنقبض  -ب، ّّٖ/ُُعن اإلماـ الصادؽ )ع( كسائل الشيعة( تقية
ٍاًمليويٍا األىٍشرىٍارى أبًىٍخبلىًقًهٍم تىٍسلىميويٍا ًمٍن  عن النيب )ص( -٘عن اإلٲباف كعليهم حكم ا٤برتدين.  : )جى
ٍيًنػيويىيٍم )خالفو  اًٍلكيٍم كىٍيبلى تىكيوينػيوياٍ ًمنػٍهيٍم(غىوىاٍئًًلًهٍم كىًحٍقًدًىٍم كىِبى  .ُٗٗ/ْٕالبحار ىم( أبًىٍعمى

اًٍلكيٍم(عن اإلماـ علي )ع( اًٍنكيٍم كىزىاٍئًليويىيٍم )خالفوىم( ًبقيليويًبكيٍم كىأىٍعمى اًٍلطيويٍا الن ٍاسى أبًىٍبدى  .ٕٗ/ِالبحار : )خى
قوؿ ُب ٧بٌمد ؟ قاؿ رسوؿ هللا : )أٌف مسيلمة الكٌذاب أخذ رجلْب فقاؿ ألحدٮبا : ما ت روي -ٙ

، فما تقوؿ ٌُب ؟ فقاؿ أنت أيضان فخٌلى سبيلو ، ٌٍب قاؿ لآلخر ما تقوؿ ُب دمحم ؟ قاؿ رسوؿ هللا ، 
قاؿ فما تقوؿ ٌُب ؟ قاؿ أان أصم فقتلو ، فبلغ ذل  الٌنيب )ص( فقاؿ : أىم ٍا األىك ؿى فػىقىٍد أىخىذى ًبريٍخصىًة 

ئىان لىوي( هللًا تػىعىٍأبى )التقية( ًنيػٍ  .ّٕٔ/ُْالتفسّب القرآ٘ب للقرآف كىأىم ٍا الث ٍا٘ب فػىقىٍد صىدىعى ًِب٢بٍىقًٌ فػىهى
 ﴾لٌٌَُ ََلٌِْْؼَُّْ بَِّٕ ََزَّيَ ٍََُِِِّّٖ ىَدـًَُُخ ِْٖٓ زَؼًِْ َٓد كُعِنٌُخ ؼَُّْ ـَدىًًَُخ ًََٜسًَُُخ بَِّٕ ََزَّيَ ِْٖٓ زَؼًِْىَد َُـَ﴿ - ٓٔٔ
رىب  ى اي دمحم لًل ًذينى ىىاجىريكا ُب سبيل هللا ًمٍن بػىٍعًد مىا فػىتػىنػىهيٍم ا٤بشركوف أم عٌذهبم الطغاة ٍبي  ًإف  

على  )ّتَّ َجاَىُدوا َوَصبَػُروا(كصٌدكىم عن دينهم ِبلعذاب النفسي كا٤بعنوم كا٤بإب قبل ا٥بجرة 
)ِإفَّ رَبََّك ِمْن بَػْعِدَىا صة ا٤بشاؽ كٙبمل معاانة ا١بهاد من أجل دينهم بعد أف سنحت ٥بم الفر 

ُ ﴿أم بعد التوبة كا٥بجرة كٓب يعد إٔب ا١برٲبة كا٤بعصية  َلَغُفوٌر رَِحيٌم( َوَمْن َعاَد رَػَينَتِقُم اّللَُّ ِمْنُو َواّللَّ
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ـٍ  : من آمن برسوؿ هللا )ص( كبقي ُب مكة كٓب يهاجر إٔب  اْلبلصة،  ٓٗا٤بائدة/﴾ َعزِيٌز ُذو انِتَقا
ستضعافو كعجزه ، كأعطى ا٤بشركْب بعض ما أرادكا منو من كلمة التحاؽ ِبلرسوؿ بسبب لبلا٤بدينة 

الكفر أبلسنتهم كقلبو مطمئن ِبإلٲباف ٍب اتب كىاجر كجاىد بْب يدم النيب )ص( فإف هللا يغفر 
كنز العماؿ   (: )أىٍفضىلي ا٥بًٍٍجرىًة أىٍف تػىٍهجيرى مىا كىرًهى هللاي  عن النيب )ص(٥بم ذل  التقصّب كيرٞبهم ، 

رتٌد ، ااآلية تقبل توبة ا٤برتٌد كتشّب إٔب من كاف مسلمان ٌٍب )حمم املرتد( : رائدة  .ِّْٔٔخرب
كىو ا٤برتدُّ عن الفطرة كيسٌمى ا٤برتدُّ الفطرم ، كيكوف ىذا غٌدة سرطانية ُب اجملتمع كيعمل على 

سلمْب لذل  حكمو القتل ، تفكي  اجملتمع اإلسبلمي كيضع الشكوؾ كالشبهات ُب عقيدة ا٤ب
رتٌد، ىذا حكمو أخف اكىناؾ مرتدٌّ عن ا٤بٌلة كىو ُب األصل من أبوين غّب مسلمْب ٌٍب أسلم ٌٍب 

فيطلب منو التوبة أك ٱبرج من ببلد ا٤بسلمْب أك ييقتل ألنٌو يكوف ضران كخطران على عقيدة اجملتمع 
اًفره فىأيكلىًئ ى حىًبطىٍت أىٍعمىا٥بييمٍ كىمىٍن يػىٍرتىًدٍد ًمٍنكيٍم عىٍن دً كقولو )  .اإلسبلمي ( يًنًو فػىيىميٍت كىىيوى كى
   ُِٕالبقرة/
 ﴾ٌََّّْ ظَإْظِِ ًَُُّ َٗلٍْٓ ظُفَديٍُِ ػَْٖ َٗلِْٕيَد ًَظٌَُكََّ ًَُُّ َٗلٍْٓ َٓد ػََِِٔطْ ًَىُْْ ٙ ُّظٌََُِْٕٔ﴿ - ٔٔٔ

سعيان ُب خبلصها كال يهمها شأف غّبىا   ذٌكرىم يـو القيامة حْب ٚباصم كيلُّ نػىٍفسو كتدافع عن ذاهتا
ُهْم يَػْوَمِئٍذ َشْأٌف يُػْغِنيِو﴾كقولو  تعطى كيلُّ )َوتُػَوْتَّ ُك   نَػْفٍس َما َعِمَلْت(، ّٕعبس/﴿ِلُم ِّ اْمِرٍئ ِمنػْ

ال ينقصوف أجورىم بل يعطوهنا  )َوُىْم ال يُْظَلُموَف(نػىٍفسو جزاء ما عملت من غّب ٖبس كال نقصاف
﴿َأْف َلْعَنُة اّللَِّ : )ينادل يـو القيامةيروىليكوف اإلنساف ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب،  كاملة كافية

ص ( كالظلم ُب الدنيا ظلمات ُب اآلخرة، كمن ظلم كرىت أايمو كتنغٌ ْْاألعراؼ/َعَلى الظَّاِلِمَي﴾ 
 .عيشو
َّإْظِْيَد َِِْهُيَد ََؿًَخً ِْٖٓ ًَُِّ ٌََٓدٍٕ كٌََلََُضْ زِإَْٗؼُِْ خَُِّوِ كَإٌََخهَيَد خَُِّوُ  ٠ًَََُذَ خَُِّوُ َٓؽًَٚ هََُّْصً ًَدَٗطْ آِٓنَصً ٥َُْٓٔحِنَّصً﴿ - ٕٔٔ

 ﴾ُِسَدَْ خُْفٌُعِ ًَخُْىٌَْفِ زَِٔد ًَدٌُٗخ َّْٝنَؼٌَُٕ
، إنو مثل كإف نزؿ ٖبصوص السبب كلكن أريد لو عمـو ا٤بعُب ، لبياف  عتباراأَلْمثَْاُؿ ُتْضَرُب ِلبل

: إهنم ٦بتمع أنعم هللا عليو أبنواع النعم  اْلبلصة .هللا ا١بارية على ا١بميع ُب ا٤باضي كا٢باضر سٌنة
كاف اجملتمع يعيش ُب أمن ُب الببلد كطمانينة ُب نفوس   )َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة(ُب غُب كرفاىية 

يفها شيء من ٨باطر العباد ، فيكوف األمن من خارج الٌنفوس ، كالطمأنينة من داخلها ال ٱب
 )َرَغدًا(أتتيها ا٣بّبات كاألرزاؽ  )أيَْتِيَها ِرْزقُػَها َرَغدًا ِمْن ُك ِّ َمَماٍف(الطبيعة أك من ٨باطر البشر 

(بسعة ككثرة من كٌل ا١بهات كنوعيات طيبة كجيدة كمفيدة كرخيصة  فكفركا  )َرَمَفَرْت َِبَنْػُعِم اّللَِّ
َوالَِّذيَن  ﴿لموا كٓب يشكركا هللا على ما رزقهم من ا٣بّبات كقولو ِبلنعم كا٤بنعم كبطركا كفسدكا كظ

بُوا ِِبََيتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَػْعَلُموفَ  )رََأَذاقَػَها اّللَُّ لَِباَس اجْلُوِع ،  ُِٖاألعراؼ/﴾ َكذَّ
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أذاقهم آالـ ا٣بوؼ كا١بوع طمئناف كبٌدؿ هللا نعمتهم نقمة ك سلبهم هللا نعمة األمن كاال َواْْلَْوِؼ(
بسبب كفرىم كمعاصيهم  )مبَا َكانُوا َيْصنَػُعوَف(صات غٌ كا٢برماف الدائم ا٤بٌتصل ِبلتعقيدات كا٤بن

ًر ا١ٍبًنىاٍيىًة ، كا١بٍىزىٍاءي ًمٍن ًجٍنًس اٍلعىمىٍل ، كال ًذٍم الى يػيقىدًٌري النًٌعٍ  مىةى الى كظلمهم ، فتكوف اٍلعيقيويبىةي عىلىى قىدى
﴾ وََكْم َقَصْمَنا ِمْن قَػْريٍَة َكاَنْت ظَاِلَمًة َوأَنَشْأَا بَػْعَدَىا قَػْومًا آَخرِينَ ﴿قىدًٌري اٍلميٍنًعمى كقولو يػي 

،  ٗٓالكهف/﴾ َوتِْلَك اْلُقَرى َأْىَلْمَناُىْم َلمَّا ظََلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِمِهْم َمْوِعداً ﴿، كقولو ُُاألنبياء/
، ِبلشكر  ْٖا٢بج/﴾ ْن قَػْريٍَة َأْمَلْيُت َْلَا َوِىَي ظَاِلَمٌة ّتَّ َأَخْذتُػَها َوِإَِلَّ اْلَمِصُيُ وََكأَيِّْن مِ ﴿كقولو 

كاف أىل القرية آمنْب من العدك   -ٔ: رائدة .تدـك النًٌعم كِب٤بعاصي تزكؿ النًٌعم كلو بعد حْب
تيهم الرزؽ الكثّب من سائر البلداف طمأنوا !! ككاف أياكالقتاؿ كا١بوع كالسيب فإذا أٌمنوا موارد العيش 

ُلوا نِْعَمَة اّللَِّ ُكْفرًا﴾ للداللة على الرفاىية كلكنهم  فعمهم هللا ِب١ٍبيوًع )رََأَذاقَػَها( ، ِٖإبراىيم/﴿َبدَّ
كىا٣بٍىٍوًؼ ، كٯبٌسم التعبّب ا١بوع كا٣بوؼ فيجعلو لًبىاسىان يستذكقونو ! ألف الذكؽ أعمق أثران ُب ا٢بس 

ستذكؽ اختبار ، فكما ستعّب للببلء كاالااللباس للجسد ، كأصل الذكؽ ِبلفم ٌٍب من مساس 
ستذكؽ الببلء ا٤بعنوم كا٢بسي ، كذل  أف الطغاة من أىل مكة أذاقوا النيب االطعاـ ا٤بادم كذل  

 ، ) ستجاب هللا اف)ص( ألواانن من األذل فدعا عليهم )الل هيم  اٍجعىٍلهىا عىلىٍيًهٍم ًسًنْبى كىًسًِب ييوسيفى
، أما ٗٓٓ/ْتفسّب الكاشف ،دعوتو كأصاهبم شٌدة أذىبت كٌل شيء، فأكلوا الكبلب كا١بيف

 وعنو )ص(، َٔاألنفاؿ/﴿تُػْرِىُبوَف ِبِو َعُدوَّ اّللَِّ َوَعُدوَُّكْم﴾  ا٣بوؼ فقد كاف من قوة جيش ا٤بسلمْب
ٌر ﴿َوال ٗمَْ كقولو تعأب   ستدراج()اال -ٕ .: )نيًصٍرتي ًِبلرٍُّعًب( َا ُٔمِْلي َْلُْم َخيػْ َسََبَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأٔمَّ

َا ُٔمِْلي َْلُْم لِيَػْزَداُدوا ِإِْثًا﴾  ـى ًإذىا رىأىٍيتى ا: )ايى ٕ٘ٓت هنج الببلغة حمم ُٖٕآؿ عمراف/ألَنْػُفِسِهْم ِإٔمَّ ٍبنى آدى
انىوي يػيتىاًبعي عىلىٍي ى نًعىمىوي كىأىٍنتى تػىٍعًصيًو  ٍرهي( ، رىب  ى سيٍبحى ًة اً : ) وعنو )ع(فىاٍحذى تػ قيويٍا سىكىرىٍاًت النًٌٍعمى

ًة( ريكيٍا بػىوىاًٍئقى النًٌٍقمى ٠ٌبى ا١بوع كا٣بوؼ لباسان ألنٌو  )لَِباَس اجْلُوِع( -ٖ .ُُٓهنج الببلغةخطبة كىًإٍحذى
يظهر من ا٥بزاؿ كشحوب اللوف كضيق ا٢باؿ ما ىو كاللباس الذم ٰبيط ِبلبدف ككذل  ا١بوع 

 .ا٣بوؼ ٰبيطاف بكل جزء من حياة اإلنسافك 
وُ ًََُوًَْ ـَدءَىُْْ ٌٌٍََُٔ ِٓنْيُْْ كٌٍَََّزٌُهُ كَإَوٍََىُْْ خُْؼٍََخذُ ًَىُْْ ظَدٌَُُِٕٔ ، كٌٌَُُِخ َِّٓٔد َََِهٌَُْْ خَُِّ﴿ ٗٔٔ - ٖٔٔ

 ﴾لًَٚٙ ٤َِّْسدً ًَخًٌُُُْ٘خ ِٗؼَْٔصَ خَُِّوِ بِْٕ ًُنْعُْْ بَِّّدهُ ظَؼْسًًَُُٕ
ُهْم( )َرُسوؿٌ  كىو الباىرة كا٤بعجزات الظاىرة ِبآلايت )ص( دمحم جىاءىىيمٍ  كىلىقىدٍ   كنسبو أصلو يعرفوف ِمنػْ
 كيزٌكي الٌرشاد سبيل إٔب كيهديهم ا٤بضامْب عإب رسإب ألمرو  يدعوىم إ٭ٌبا أنٌو كيدركف ، كصدقو
بُوهُ  ا١باىلية ٨بٌلفات من نفوسهم  ظلم نفسو ظلم من ككل ظَاِلُموَف( َوُىمْ  َذابُ اْلعَ  رََأَخَذُىمْ  )َرَمذَّ
ِبيَ  ُكنَّا َوَما﴿ كقولو هللا سٌنة على جرل التكذيب على العذاب كترتيب ، غّبه َعثَ  َحَّتَّ  ُمَعذِّ  نَػبػْ

 كظىاًلميوفى  ا٤بعاصي رتكابِب ألنفسهم ظىاًلميوفى  كىىيمٍ  كالنكبات الشدائد فأصابتهم ،ُٓاإلسراء/ ﴾َرُسوالً 
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 أِبحها الٍب هللاً  نعم من كيليوا طَيِّباً( َحبلالً  اّللَُّ  َرزََقُممْ  ِمَّا )َرُمُلوا -ٗٔٔ .عليهم عتداءالِب لغّبىم
ُه تَػْعُبُدوَف( نِْعَمةَ  )َواْشُمُروا طىيًٌبان  حىبلالن  كوهنا لكم ُتْم ِإَيَّ  نعمو ا١بليلة ًإفٍ  هللًا على أٍشكيريكا اّللَِّ ِإْف ُكنػْ

تيٍم ٨بلصْب  .إٲبانكمُب  كينػٍ
 عذاب ىذا كقالوا كجاعوا جهدكا حْب )ص( هللا رسوؿ كاتبوا مكة رؤساء )إفٌ  :روي -ٔ :رائدة
 بعدي  كىم إليهم الطعاـ ٕبمل للناس كأىًذفى  )ص( هللا رسوؿ ٥بم كالصبياف؟ فدعا النساء ِبؿ فما الرجاؿ
ْرَؾ َلظُْلٌم ﴿ كقولو تعأب هللا كبْب اإلنساف بْب ظلم -ُ :الظلم ثبلثة -ٕ .مشركوف( ِإفَّ الشِّ
 -ّ، َْالشورل/﴾ ِإنَُّو ال ٗمُِب  الظَّاِلِميَ ﴿ كقولو الٌناس كبْب بينو ظلم -ِ ،ُّلقماف/﴾ َعِظيمٌ 

ُهْم ظَاَلٌ لِنَػْفِسوِ ﴿ كقولو نفسو كبْب كظلم بينو  .ٕٖٛاألصفهاين  الراغب مفردات .ِّفاطر/﴾ َرِمنػْ
 ﴾خَُِّوَ ؿَلٌٌَُ ََلٌَِْْْْٔعَصَ ًَخًََُّّ ًََُمَْْ خُْىِنُِِّّْ ًََٓد ؤُىََِّ ُِـَُِْْ خَُِّوِ زِوِ كََْٖٔ خ٥ْ٠َُُّ ؿََُْْ زَدؽٍ ًَٙ ػَديٍ كَةَِّٕ بََِّٗٔد لَََُّّ ػٌََُِْْْْ خُْ﴿ - ٘ٔٔ

مى ا٣ٍبًٍنزًيًر كما سواىا ـى كى٢بٍى يػٍتىةى كىالد  حٌرمها  ٓب ٰبٌرـ ربكم عليكم أيها الناس إاٌل ما فيو أذل لكم كاٍلمى
سم غّب هللا تعأب فإف فيو أذل اكما ذبح على  )َوَما ُأِى َّ ِلَغُْيِ اّللَِّ ِبِو(النيب )ص( أبمر من ربو 

: الصياح وأص  اإلىبلؿ نعكاسات سلبية على الفكر كالسلوؾ امعنوم للنفس كتلويث للركح كلو 
َر لرؤية ا٥ببلؿ ٌٍب أطلق على تكبّب هللا  )اَبٍغ(  اَبٍغ َوال َعاٍد رَِإفَّ اّللََّ َغُفوٌر رَِحيٌم()َرَمْن اْضطُرَّ َغيػْ

العادم من تعٌدل على مقدار الضركرة كسٌد )َعاٍد( الباغي الذم يفعل ا٢براـ من غّب ضركرة ، 
ٍن أٍضطير  ألكل ما حىر ـى هللا من ا٤بذكورات حفاظان على حياتو ، من غىٍّبً بغي كال عدكاف  ا١بوع، فىمى

 لن يؤاخذه على ذل  ألنٌو كاسع ا٤بغفرة عظيم الرٞبة ال يؤاخذ من كاف مضطران ك )ًعٍندى فىًإف  اَّلل ى 
( كقولو  يِن ِمْن َحَرجٍ ﴿الض ريٍكرىٍاًت تػيبىاٍحي اٍلمىٍحضيويرىٍاتي رائدة :  .ٖٕا٢بج/﴾ َوَما َجَعَ  َعَلْيُمْم ٓت الدِّ

يذكر عليو )ًبٍسًم هللًا الر ٍٞبىًَٰن الر ًحيٍم( تنتظم خبلايه كٙبصل كلُّ مأكوؿ   )َوَما ُأِى َّ ِلَغُْيِ اّللَِّ ِبِو( -ٔ
ذكرت اآلية بعض  -ٕ .ستفادة منو كتنتفي سلبياتو كتتخلص من أضراره ما عدا الساـ القاتلاال

اٌرمات كالرسوؿ الكرٙب )ص( حٌرـ غّبىا كفٌصل اٌرمات كبٌْب أسباب حرمتها الصٌحية 
 .قتصادية كالنفسيةكاال

خٍََُِّّٖ ًَٙ ظَوٌٌُُُخ َُِٔد ظَِٝقُ ؤَُِْٕنَعٌُُْْ خٌٍَُِْذَ ىٍََخ لٌٍَٚ ًَىٍََخ لََُخٌّ ُِعَلْعًَُُخ ػَََِ خَُِّوِ خٌٍَُِْذَ بَِّٕ ﴿ ٚٔٔ - ٙٔٔ

 ﴾َّلْعًََُُٕ ػَََِ خَُِّوِ خٌٍَُِْذَ ٙ ُّلِِْمٌَُٕ ، َٓعَدعٌ هٌََِِْ ًََُيُْْ ػٍََخذٌ ؤٌَُِْْ
ـه من ىول أنفسكم من غّب حجة كال برىاف ، كٓب فبل تكذبوا عل ا حىرىا ا حىبلؿه كىىىذى ى هللا فتػىقيوليوا ىىذى

)لِتَػْفتَػُروا تكونوا تعلموا بدين هللا كٓب ٙبتكموا فيها إٔب شرع أك عقل سليم كذل  البدعة ُب الٌدين 
الَِّذيَن يَػْفتَػُروَف َعَلى اّللَِّ اْلَمِذَب ال )ِإفَّ لتكذبوا عىلىى اَّللً  بنسبة ذل  إليو  َعَلى اّللَِّ اْلَمِذَبَ (

ًإف  ال ًذينى ٱبتلقوف اٍلكىًذبى عىلىى اَّللً  ال يفوزكف كال يظفركف ٗبطلوهبم كىو خسارة ُب  يُػْفِلُحوف(
 ستمتاعهم ُب الدنيا قليل ككلُّ انتفاعهم ك ا )َمَتاٌع َقِليٌ  َوَْلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم( -ٚٔٔ .الدنيا كاآلخرة



 الرابع عشر/ اجلزء  ٕٛٔ/ ممية / عدد آَيهتا  ٙٔ/ سورة النح   اْلُمَيسَّر َوعُي الُقرآفِ     485
 

متاع الٌدنيا قليل مهما كثر كتنوٌع ، ألنو مشوب ِب٤بنغصات كىو مؤقت ك٥بم ُب اآلخرة عذاب مؤٓب  
: ا٢ببلؿ ما أحلو هللا  رائدة .ِْلقماف/﴾ ُٔمَتُِّعُهْم َقِليبًل ّتَّ َنْضَطر ُىْم ِإىَل َعَذاٍب َغِليظٍ ﴿كقولو 

ك حراـ ببل دليل كال برىاف كال كتاب كال كا٢براـ ما حٌرمو هللا كال ٯبوز ألحد أف يقوؿ ىذا حبلؿ أ
سنة ، فبلبد من العلم بدين هللا كمن قاؿ برأيو كما تشتهيو نفسو أم يفٌسر الٌدين برأيو ، فقد 

﴿َوال تَػْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم كتسب إٜبان كبّبان كىذا هني عن القوؿ ِب١بهل ُب ٝبيع األحواؿ ا 
: )أىٍجرىؤيكيٍم  وعن النيب )ص(،  ّٔاإلسراء/َواْلُفَؤاَد ُك   ُأْولَِئَك َكاَف َعْنُو َمْسُئواًل﴾  ِإفَّ السَّْمَع َواْلَبَصرَ 

: )اٍلًعٍلمي ًبغىٍّبً اٍلعىمىًل كىِبىٍؿه ، كىاٍلعىمىلي  ٓت غرر المم، ُِّ/ِالبحارعىلىى اٍلفىتػٍوىل أىٍجرىؤيكيٍم عىلىى الن ٍاًر(!
، ) كىذا تنبيو للقضاة كا٤بفتْب كيبل يقولوا ببل علم ُب دين هللا تعأب ، ككل من  ًبغىٍّبً اٍلًعٍلًم ضىبلىؿه

فَبل ك٘برٌأ على هللا الكذب كأساء اأسند إٔب هللا حكمان أك قوالن ببل علم أك فٌسر القرآف برأيو ، فقد 
 .ُبلؽ/الط﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّللَِّ رَػَقْد ظََلَم نَػْفَسُو﴾ أدبو معو كتعٌدل حدكده 

 ََزَّيَ بَِّٕ َّظٌَُِِْٕٔ،ؼَُّْ ؤَٗلَُٕيُْْ ًَدٌُٗخ ًٌََُِْٖ ظََِْٔنَدىُْْ ًََٓد هَسَُْ ِْٖٓ ػََِْْيَ هََْٝٝنَد َٓد لََُّْٓنَد ىَديًُخ خٍََُِّّٖ ًَػَََِ﴿ٜٔٔ-ٛٔٔ

 ﴾ََلٌِْْ َُـَلٌٌَُ زَؼًِْىَد ِْٖٓ ََزَّيَ َّٕبِ ًَؤََِْٜمٌُخ ٌَُِيَ زَؼًِْ ِْٖٓ ظَدزٌُخ ؼَُّْ زِفَيَدَُصٍ خٌُُّٕءَ ػٌَُِِٔخ ٍََُِِِّّٖ
: كعلى اليهود خاصة حىر ٍمنىا املعىن  .: اليهود الذين ىادكا أم رجعوا عن عبادة العجل َىاُدوا

)َوَما ظََلْمَناُىْم َوَلِمْن َكانُوا أَنُفَسُهْم  ُْٔعليهم ما ذكرانه ل  ًمٍن قػىٍبلي ُب سورة األنعاـ/
رتكاب ا٤بعاصي ِب )َوَلِمْن َكانُوا أَنُفَسُهْم َيْظِلُموَف(ظلمناىم بتحرٙب الطيبات كما  َيْظِلُموَف(

﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ كاإلصرار عليها ككانوا يعتدكف ، فأٌدل ذل  إٔب ٙبرٙب الطيبات عليهم عقوبة ٥بم 
 ِذيَن َعِمُلوا الس وَء ِبََهاَلٍة()ّتَّ ِإفَّ رَبََّك ِللَّ  -ٜٔٔ .ُالطبلؽ/ُحُدوَد اّللَِّ رَػَقْد ظََلَم نَػْفَسُو﴾ 

: ا٤بعصية الٍب تسوء اإلنساف كتضره ، كىي السوء : ىم جاىلوف ٕبقيقة الذنب كآاثره ، اجلهالة 
دعوة عامة للعودة إٔب هللا تعأب، ا١بهل كا١بهالة ٗبعُب كاحد كىو مقابلة العلم لكن ا١بهالة كثّبان ما 

لواقع من شيء من العلم كحاؿ من يقَبؼ ارمات كىو نكشاؼ التاـ لتستعمل ٗبعُب عدـ اال
عو يفٌكر يعلم ٕبرمتها كلكن األىواء كالشهوات كالطيش كعدـ التفكّب ُب العاقبة تغلبو كال تد

رتكب كلذل  يؤاخذ كيعاقب كىو مع ذل  جاىل ٕبقيقة األمر كلو ابشكل صحيح فلو علم ٗبا 
َوَمْن ﴿ل : كل من عصى هللا فهو جاىل ! كقولو رتكب ، قياتبصٌر ٛباـ التبصر ٓب يرتكب ما 

 .ِِٗالبقرة/﴾ يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّللَِّ رَُأْولَِئَك ُىْم الظَّاِلُموفَ 
 )ّتَّ اَتبُوا ِمْن بَػْعِد َذِلَك(: )ا١بٍىاًىلي مىٍن إ٬ٍبىدىعى ٥ًبىوىاًٍه كغيريٍكرًًه( ، كلكن لو فعلوا ا١بهالة وٓت غرر المم
ما أفسدكه ٔبهالتهم حٌب تتبْب التوبة كتظهر آاثرىا على أرض  )َوَأْصَلُحوا(ِبلتوبة كرجعوا إٔب هللا 

َوََلْ ُيِصر وا َعَلى َما رَػَعُلوا ﴿الواقع ال ٦بٌرد إٌدعاء ، توبة صادقة ال ٦بٌرد صورة خالية من ا٤بعُب كقولو 
،  ُٕالنساء/﴾ َهاَلٍة ّتَّ يَػُتوبُوَف ِمْن َقرِيبٍ يَػْعَمُلوَف الس وَء ِبَ ﴿، كقولو  ُّٓآؿ عمراف/﴾ َوُىْم يَػْعَلُموفَ 
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من بعد التوبة كاسع ا٤بغفرة عظيم الرٞبة يرفع ا٢بظر عنهم  )ِإفَّ رَبََّك ِمْن بَػْعِدَىا َلَغُفوٌر رَِحيٌم(
تشّب  (ةٍ ِبََهالَ ): رائدة  .ِِِالبقرة/ِإفَّ اّللََّ ٗمُِب  التػَّوَّاِبَي﴾  ﴿كأيذف ٥بم فيما منعهم عنو كقولو 

اآلية إٔب أٌف من أيٌب الذنوب قلما يفٌكر بعقلو كال ٰبسب حساب عاقبتو لغلبة الشهوة كا٥بول 
﴾ َوال تَػتَِّبْع اْْلََوى رَػُيِضلََّك َعْن َسِبيِ  اّللَِّ ﴿كاألان عليو أك ١بهالة الشباب كطيش ا٤براىقة كقولو 

 .ِٔص/
 ﴾دً َُِِّوِ لَنِْلدً ًََُْْ ٌَُّْٖ َِٖٓ خًُُُِِْْٔٙنيَبَِّٕ بِزَُْخىَِْْ ًَدَٕ ؤَُّٓصً هَدِٗع﴿ - ٕٓٔ

يرسم القرآف الكرٙب إبراىيم )ع( ٭بوذجان لئلنساف العظيم الذم يتعٌدل صفات الفرد فيتحٌلى 
بصفات أٌمة جامعة للمحاسن مانعة للمساكئ ، كيكوف قدكة للهداية كأسوة للطاعة كمعلمان 

لية ضاغطة قاسية منحرفة شاملة ، كىو قيادة حسنة للعباد للشكر كاإلانبة إٔب هللا ُب ظركؼ جاى
﴾ َوٓت َذِلَك رَػْليَػتَػَناَرْس اْلُمتَػَناِرُسوفَ ﴿ألٌف آلة القيادة سعة الصدر كدقٌة تشخيص الواقع 

: كاف إبراىيم ٦بتمعان ٭بوذجيان ٩بيزان  َكاَف ُأمَّةً : املعىن  .، ك٥بذا فليتسابق ا٤بتسابقوف ِٔا٤بطففْب/
كاف يعمل عمل أٌمة يريد إصبلح أمة ، كٰبمل إرادة أمة ، كٰبمل ىٌم األمة ، كاف )ع( ال   كحده !

ستجماعو الفضائل ا٤بتنوعة يفٌكر بنفسو بقدر ما يفٌكر أبٌمتو كيف يصلحها ؟ ًإف  ًإبٍػرىاًىيمى كىافى ال
ده  د  حيث ٓب يكن على األرض موحًٌ ـه عظيمه يقتدل بو كلكونو ا٤بوحًٌ  غّبه مع لوط كىو إما

)ع( ، ًإف  ًإبٍػرىاًىيمى كىافى ٰبمل صفات أيم ةو ، كعلم كعمل أيم ةو فهو ٗبثابة أيم ةو كحده ، كيعدؿ أك 
يٌتصف ٖبصائص أمة ، كىكذا اإلنساف عندما ٰبمل ٮبـو العقيدة كتبليغها الواعي كىو يشتغل ُب 

ٌم( اً : )مىٍن غرر الممٓت ، ىتمامو الكبّب ٤با ىو أىماالقضااي الكربل كيعطي  ٍشتػىغىلى ًِبٍلميًهٍم ضىي عى األىىى
ىتماـ افيتحٌوؿ اإلنساف من دائرة الفرد كأتثّبه ادكد إٔب خط األمة كأتثّبىا ا٤بمدكد ، من 

ىتماـ ِبإلنساف ُب العآب كٌلو ، فهو فرده بذاتو كلكنو ٰبمل قوة ٦بتمع أبكملو الشخص بذاتو إٔب اال
 .ىتماـ القوة كالتأثّب العاـدائرة الفعل كالتأثّب ا٣باص إٔب آفاؽ اال، فهو ينتقل من 

: )أىٍصلي قػيو ةي اٍلقىٍلًب التػ وىكُّلي عىلىى هللًا( ، فهو )ع( حقق ا٤بلة الٍب أرادىا هللا لعباده الٍب ٓت غرر المم
)قَانِتًا ،  ُِٓالنساء/اِىيَم َخِليبًل﴾ ﴿َواَّتَََّذ اّللَُّ ِإبْػرَ ٙبٌلل الطيبات كٙبٌرًـ ا٣ببائث فإٚبذه هللا خليبلن 

) مائبلن عن كٌل إفراط كتفريط ككل  )َحِنيفاً(مطيعان لربو قائمان أبمره مداكمان على عبادتو ٖبشوع  ّلِلَِّ
يَن ِعْنَد اّللَِّ ﴿عتداؿ كاال االستقامةكفساد كشرؾ ُب عصره إٔب حاؿ الوسط ك  ا٫براؼ ِإفَّ الدِّ
اإلسبلـ  ٖٕا٢بج/﴿ِملََّة أَبِيُمْم ِإبْػَراِىيَم ُىَو مَسَّاُكْم اْلُمْسِلمَي ِمْن قَػْبُ ﴾ ، ُٗآؿ عمراف/﴾ اإِلْسبلـُ 

ستسبلـ ألمر هللا كتوجيو الوجو  كىو إسبلـ ٗبعُب اال اإلسبلـ العاـ ،العاـ واإلسبلـ اْلاص 
 .كا بو كلُّ األنبياء )ع(ؤ جا
)َوَلَْ َيُمْن ِمَن و ما جاء بو ا٤بصطفى دمحم )ص( كا٤بفٌصل كا١بامع كا٣باًب ى اإلسبلـ اْلاصأما 

ٓب يشرؾ ِب طرفة عْب ، ٓب يشرؾ ِب ال ُب الفكر كال ُب عقيدة كال ُب قوؿ كال ُب  اْلُمْشرِِكَي(
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عمل كال ُب شكل كال ُب مضموف كال ُب الشٌدة كال ُب الٌرخاء كال شرؾ جلي كال شرؾ خفي  
ْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ ﴿، ُُٔالنساء/﴾  رَػَقْد َض َّ َضبلاًل بَِعيداً َوَمْن ُيْشِرْؾ اِبّللَِّ ﴿كقولو  ﴾ ِإفَّ الشِّ
عن أدٗب الشرؾ فقاؿ: )مىًن ابٍػتىدىعى رىٍأاين فىأىحىب  عىلىٍيًو كىأىبٍػغىضى  سئ  اإلماـ الصادؽ )ع(،  ُّلقماف/
َوَما يُػْؤِمُن َأْكثَػُرُىْم اِبّللَِّ ِإالَّ ﴿حذر من الشرؾ ا٣بفي ا٣بطّب كا٤برير كقولو ا، ك ّٕٗ/ِالكاُبعىلىٍيًو( 

: النيف  )َحِنيفًا(: رائدة .، إنٌو شرؾ طاعة كليس شرؾ عبادة َُٔيوسف/﴾ َوُىْم ُمْشرُِكوفَ 
 ،: ا٤بائل عن كٌل سوءالنيف، ك٫براؼمصطلح قرآ٘ب علمي حركي مقاـك ، كىو ضد الزيغ كاال

ُب قولو كفعلو، كىو  االستقامةعتداؿ ك كيعيش اال، كالثابت على كٌل خّب ، كا٤بقاـك لكل فساد
الص على الواقع ا١باىلي يتحٌمل معاانة ٦بتمع جاىلي متخٌلف يعيش فيو ، كلكن يغلب دينو ا٣ب

كالضبلؿ كالفساد كما قاكمو إبراىيم )ع(، كٰبافظ على  ٫براؼ، كيبقى ا٢بنيف يقاـك االا٤بنحرؼ
َسُن ِدينًا ِمَّْن َأْسَلَم َوْجَهُو ّلِلَِّ َوُىَو ُُمِْسٌن َواتػََّبَع ِملََّة َوَمْن َأحْ ﴿دينو ا٤بستقيم ا٣بالص كقولو 

ة كا٤بقاكمة الواعي)املعارضة( : ا٢بنيف ُب ا٤بصطلح ا٤بعاصر ىو إذف، ُِٓالنساء/﴾ ِإبْػَراِىيَم َحِنيفاً 
 .، كيعارض ُب الواقع الضاؿ الفاسد ا٤بنتشر ٗبفردهللفساد كا٤بفسدين كلو لوحده

ًَآظَْْنَدهُ كِِ خًَُُّْْٗد لََٕنَصً ًَبَِّٗوُ كِِ خٓوَُِشِ َُِْٖٔ َ٘دًُِخً َْٕٗؼُِٔوِ خـْعَسَدهُ ًَىًََخهُ بََُِ َُِٜخ٢ٍ ُْٕٓعَوٍِْْ ، ﴿ ٕٗٔ - ٕٔٔ
بََِّٗٔد ـُؼََِ خَُّٕسْطُ ػَََِ خٍََُِّّٖ خوْعََِلٌُخ كِْوِ ًَبَِّٕ ََزَّيَ ًُِِنيَ ، خَُّٝدُِمِنيَ ، ؼَُّْ ؤًَْلَْْنَد بَُِْْيَ ؤَْٕ خظَّسِغْ َِِّٓصَ بِزَُْخىَِْْ لَنِْلدً ًََٓد ًَدَٕ ِْٖٓ خُُْْٔٙ

 ﴾ََُْمٌُُْْ زَْْنَيُْْ ٌََّّْ خُْوَِْدَٓصِ كَِْٔد ًَدٌُٗخ كِْوِ َّىْعَِِلٌَُٕ
ادية كا٤بعنوية نًعيًمًو سبحانو الكثّبة الظاىرة كالباطنة كالصغّبة كالكبّبة كا٤بككاف إبراىيم )ع( شىاًكران أل

، مع ُّسبأ/﴿اْعَمُلوا آَؿ َداُووَد ُشْمرًا﴾ ُب القوؿ كالعمل كيشكر هللا ِبلعمل ، الشكر العملي 
: إخبلص العبودية   وحقيقة الشمرالشكر اللفظي )كىاٍلًذٍم الى يىٍشكيري الن ٍاسى الى يىٍشكيري هللا( 

﴾ ﴿َوَما ِبُمْم ِمْن نِْعَمٍة َرِمْن اكتعتقد أنٌو  ختاره للرسالة كإببلغ اصطفاه ك ا )اْجتَػَباُه(،  ّٓالنحل/ّللَِّ
 )َوَىَداُه ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم(كأخلصو لنفسو  ٫براؼادعوتو كقد حفظو هللا ك٪ٌباه من كٌل سوءو ك 

طريق كاضح ال يضلُّ سالكو ، ىو دين اإلسبلـ يسعد بو ُب الدنيا كاآلخرة كيوصلو إٔب رضوانو 
نْػَيا َحَسَنًة( -ٕٕٔ .ات ا١باىليةا٫برافو من تعأب كحفظ َناُه ٓت الد  ا٢بسنة كاسعة ا٤بعُب  )َوآتَػيػْ

كىي على إفرادىا كتنكّبىا تسع بربكتها كخّبىا الٌناس ٝبيعان ، جعلنا لو الذكر ا١بميل ُب الدنيا 
طمئنانو ككاف اك  ألف ٝبيع أىل األدايف تعَبؼ بنبوتو كمكانتو كا٤بعيشة ا٢بسنة الطيبة بسبلمة قلبو

مرف ها غنيان كثّب ا٤باؿ فجمع خّب الدنيا كاآلخرة ، كأعطاه هللا تعأب بدانن قواين كقدرة كإرادة صابرة 
كلساانن ذاكران كقلبان شاكران كزكجة صا٢بة كعمران طويبلن كذرية طيبة، إٌف الصبلة عليو مقركنة بصبلة 

٤بن الكاملْب ُب الصبلح الذاٌب فهو صاّب بذاتو  صَّالَِِي()َوِإنَُّو ٓت اآلِخَرِة َلِمْن الالنيب )ص( 
كفساد ُب  ا٫براؼكمصلح لغّبه كقدكة للمجتمع البشرم ألنٌو مقاـك للمجتمع ا١باىلي كلكٌل 
اًء كىالص ا٢بًًْبى  دًٌيًقْبى كىالشُّهىدى َنا -ٖٕٔ .عصره ، فهو ُب الصف األكؿ مع الن ًبيًٌْبى كىالصًٌ )ّتَّ َأْوَحيػْ

٤با كصف هللا تعأب إبراىيم )ع( بتل  األكصاؼ الشريفة أمر  لَْيَك َأْف اتَِّبْع ِملََّة ِإبْػَراِىيَم َحِنيفاً(إِ 
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نبيو دمحم )ص( أف يتبع مٌلتو )دينو( دين الفطرة كالتوحيد دين اإلعتداؿ ببل تطٌرؼ ، دين ا٢بنيفية 
كداينة إبراىيم داينة كاحدة موحدة السهلة السمحة ، كاآلية صرٰبة أبف دين اإلسبلـ اٌمدم 

ًنيفان ميٍسًلمان  )َوَما َكاَف ِمْن اْلُمْشرِِكَي(متحدة ،    .مىا كىافى يػىهيوًدايٌن أك نىٍصرىانًٌيان كىإ٭ٌبا كىافى حى
َا ُجِعَ  السَّْبُت َعَلى الَِّذيَن اْختَػَلُفوا ِريِو( -ٕٗٔ رؾ ًإ٭ب ىا جيًعلى الس ٍبتي كفرض تعظيمو كت )ِإٔمَّ

ٍختػىلىفيوا ًفيًو على نبيهم موسى )ع( حيث أمرىم بتعظيم ا١بمعة كأف االعمل فيو عقاِبن لليهود ال ًذينى 
)َوِإفَّ ٯبعلوه يـو عيدىم كراحتهم عن العمل فأبوا إاٌل السبت فأيلزموه كشٌدد عليهم فيو لعنة كمسخان 

نَػُهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِريَما   نػىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فيكوف  َكانُوا ِريِو َ٘مَْتِلُفوَف(رَبََّك لََيْحُمُم بَػيػْ سيفصل هللا بػىيػٍ
 .ا١بٍىزىٍاءي ًمٍن ًجٍنًس اٍلعىمىلٍ 

 ﴾َْٖٔ ٠َََّ ػَْٖ َٔسِِِْوِ ًَىٌَُ ؤَػَُِْْ زِدُُْٔيْعًََِّٖ ؤَػَُِْْ زِخيْعُ بََُِ َٔسَِِْ ََزِّيَ زِدُْمٌَِْٔصِ ًَخٌَُْْٔػِظَصِ خُْمََٕنَصِ ًَـَديُِْيُْْ زِدَُّعِِ ىَِِ ؤَلَُْٕٖ بَِّٕ ََزَّيَ ىٌَُ﴿ - ٕ٘ٔ
صطفاه هللا لنفسو ا: الدعوة إٔب سبيل هللا ىو سبيل اإلسبلـ ذىًل ى الدًٌيني اٍلقىيًٌمي الذم  مقّدمة
صطنعو على عينو ، إنٌو دعوة إٔب توحيد الكلمة ككلمة التوحيد ، دعوة  تعأب ال لشخص اك 

مو، فليس للٌداعي من دعوتو إاٌل أنٌو يؤدم كاجبو  ال فضل لو يتحٌدث بو ال أجر الداعي كال لقو 
على الٌدعوة كال أجر على من يهتدكف بو ، كأجره بعد ذل  على هللا تعأب ٗبقدار إخبلصو لو ، 

ادكد ، كسوؼ نعرؼ أف  االختبلؼكأف يبدأ ا٢بديث أكالن من نقاط اإلتفاؽ كٙبديد مقدار 
قليلة كطفيفة ، كمن األفضل  االختبلؼتفاؽ كثّبة ككحدة الكلمة مهمة ، كأف  نقاط نقاط اال

تفاؽ ، كأف ٬بتار معان الوقت ا٤بناسب كا٤بكاف ا٤بناسب كاإلنساف أتخّبىا كتقدٙب الكبلـ بنقاط اال
 نرجع إٔب دستوران العظيم القرآف االختبلؼا٤بناسب كا٢بديث ا٤بناسب ِبألسلوب ا٤بناسب ، كعند 

، كعلينا أف نٌتفق كنرغب َُالشورل/﴾ َوَما اْختَػَلْفُتْم ِريِو ِمْن َشْيٍء َرُحْمُمُو ِإىَل اّللَِّ ﴿الكرٙب كقولو 
، ٍب ى دينناعلى أف نٌتفق ُب سبيل رضا هللا ، كإاٌل سوؼ يٌتفق أعداؤان على القضاء علينا كعل

َكالَِّذيَن تَػَفرَُّقوا َواْختَػَلُفوا ِمْن بَػْعِد َما   َوال َتُمونُوا﴿كالتنازع كقولو  االختبلؼالتحٌدث عن ٨باطر 
﴾ ُك   ِحْزٍب مبَا َلَدْيِهْم َررُِحوفَ ﴿،  َُٓآؿ عمراف/﴾َجاَءُىْم اْلبَػيَِّناُت َوُأْولَِئَك َْلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

/ كيٍم كىالتػ لىوُّفى ُب ًديًن هللًا فىًإف  ٝبىى  عن اإلماـ علي )ع(،  ِّالرـك يػٍره ًمٍن )ًإاي  ا تىٍكرىىيوفى ًمنى ا٢بٍىقًٌ خى اعىةن ًفٍيمى
ٍّبان ٩ب ٍن مىضىى كىالى  انىوي ٓبٍى يػيٍعًط أىحىدان ًبفيٍرقىةو خى بُّوفى ًمنى اٍلبىاًطًل كىًإف  هللاى سيٍبحى (فػيٍرقىةو ًفيمىا ٙبًي شرح  ٩ب ٍن بىًقيى

  .ّّ/َُالنهج
ًبيًل رى املعىن بًٌ ى لتحقيق مرضاتو سبحانو فهي ُب الطرؽ الثبلث : آداب الدعوة كالدعاة ًإٔبى سى

ا٤بذكورة ، كا٥بدؼ منها أف نتعٌلم أصوؿ ا٢بوار كقواعد ا١بداؿ كآداب النقاش ككيف يستوعب 
أحدان اآلخر كيتفهمو ، كا٥بدؼ األكؿ من ا٤بناظرة العلمية سعة الٌصدر ألٌف أساس ا٢بوار العلمي 

ستمرار امن حيث ٰبب حٌب تنتهي إٔب حيث ٙبب ! ك  سعة الٌصدر ، أف تبدأ مع الذم ٙباكره
ُكْم التواصل يقٌوم األكاصر كتتوسع اآلفاؽ الذىنية ، كِب٢بوار تنضج األفكار ، كقولو  ﴿َوِإاَّ َأْو ِإَيَّ



 الرابع عشر/ اجلزء  ٕٛٔ/ ممية / عدد آَيهتا  ٙٔ/ سورة النح   اْلُمَيسَّر َوعُي الُقرآفِ     491
 

َنمُ ، كقولو  ِْسبأ/َلَعَلى ُىًدى َأْو ٓت َضبلٍؿ ُمِبٍي﴾  نَػَنا َوبَػيػْ آؿ ْم﴾ ﴿تَػَعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء بَػيػْ
ٍيًع جىوىاٍنًًبًو(  عن النيب )ص(،  ْٔعمراف/ ٍاطىوي ًمٍن ٝبًى كنز : )ًإف  ًدٍينى هللًا تػىعىٍأبى لىٍن يػىٍنصيرىهي ًإال  مىٍن أىحى

  .ِٖٖٖٔالعماؿ خرب
تعتمد ، فا٤بناظرة الناجحة الٍب  ِّيونس/﴿َرَماَذا بَػْعَد اْلَقِّ ِإالَّ الضَّبلُؿ رََأاَّ ُتْصَرُروَف﴾ كقولو 

أسلوب البحث يتقٌدـ على مادة البحث ، أم يتقٌدـ ا٣بيليق كالٌلْب كا٤بهارة كالكفاءة كالٌنزاىة ُب 
( اْلَق  َأَحق  َأْف يُػتػََّبعُ ا٢بوار ، على أسس ا٢بٌجة كالربىاف ، كأف تعتمد ا٤بناظرة إظهار ا٢بق ك )

أصٌر على اإلنكار فهو معاند كا٤بعاند  كيقتنع بو الطرؼ الثا٘ب ، كالربىاف يقطع ا٣بصاـ ، ٕبيث إذا
أف تكوف  -ٔ وذكر هللا سبحانو ثبلثة شروط للمناظرة الناجحة املثمرةال يصحُّ معو ا١بداؿ ، 

ستدالؿ ، كىي ا٢بجة اكمة كالربىاف الواضح كاألسلوب ِبلعلم كا٤بنطق ا٤بؤثر كاال )اِبلِْْمَمِة(
ا٢بكمة ٗبعُب ا٤بنع ، كقد أطلقت على العلم كا٤بنطق ا٤بؤثر الذم ال ش  فيو كال إهباـ ، كأصل 

تعتمد البعد  )الممة(، ألٌف ا٢بكمة تعاِب الضبلؿ فتكوف  ٫براؼستدالؿ ٤بنعها الفساد كاالكاال
جتمع ا١بانب العقلي مع اتتعامل مع البعد العاطفي لئلنساف ، فإذا  )َواْلَمْوِعَظِة الََْسَنِة(العقلي 

 -٫ٕبو النتيجة ا٤بطلوبة بنجاح ،  االستقامةقَببت أصوؿ التكامل ك اا١بانب العاطفي فقد 
البياف األخبلقي ا٤بؤثر الذم تلْب بو النفس كاألسلوب الذم يرؽ لو القلب ٤با  )َواْلَمْوِعَظِة الََْسَنِة(

فيو من صبلح السامع كمنافعو، كىو أف يتجٌرد ا٤بناظر عن كٌل ىول كميل ٕبيث يفهم الطرؼ 
الذم يناظره من الناصحْب كا٤بخلصْب لو كللحقيقة كال يقصد ا٤بباىاة كعرض العضبلت  اآلخر أف

 .كال إنتقاص اآلخر
: الذم يعاِب الشبهات ىو اجلداؿ امودسلوب األحسن، ِبال )َوَجاِدْْلُْم اِبلَِِّت ِىَي َأْحَسُن( -ٖ

ال يقطع الٌصلة ، ىو بياف ختبلؼ الرأم ال يفسد الود كال يزعج الٌنفوس ك ا، ك  االختبلؼكنقاط 
ا٢بقيقة مع من تكوف كمن كاف األسبق ُب معرفتها ، كا٢بقيقة ىي ا٢بجة القاطعة الٍب تبهت 
ا٣بصم عما يصر عليو ، دكف مؤاخذتو كدكف خصاـ كعناد كأساليب اإلاثرة كالعصبية ، كالذم 

ق كاللْب كالقوؿ السديد ألنٌو يريد ٯبادؿ ًِبل ًٍب ًىيى أىٍحسىني ىو األحسن ، الذم يعتمد الرفق كا٣بيلي 
الوصوؿ إٔب ا٢بق أبساليب العدؿ كاإلنصاؼ ، كاافظة على آداب ا٢بوار كىدكء الٌنفس ُب 

﴿رَػُقوال َلُو قَػْواًل لَيِّنًا َلَعلَُّو يَػَتذَكَُّر َأْو َ٘مَْشى﴾ األجواء العاٌمة كما قاؿ سبحانو ٤بوسى كىاركف 
َنُو َعَداَوٌة  ﴿َوال َتْسَتِوي الَْ ،  ْْطو/ َنَك َوبَػيػْ َسَنُة َوال السَّيَِّئُة اْدَرْع اِبلَِِّت ِىَي َأْحَسُن رَِإَذا الَِّذي بَػيػْ

يٌم ، َوَما يُػَلقَّاَىا ِإالَّ الَِّذيَن َصبَػُروا َوَما يُػَلقَّاَىا ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم﴾  ،  ّٓ-ّْفصلت/َكأَنَُّو َوِلٌّ ْحَِ
﴿رَِبَما َرْْحٍَة ِمْن اّللَِّ لِْنَت َْلُْم َوَلْو ُكْنَت َرظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب دمحم )ص( كشهد هللا سبحانو لنبيو 
  . ْالقلم/﴿َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾ ، ُٗٓآؿ عمراف/النْػَفض وا ِمْن َحْوِلَك﴾ 

)ِإفَّ رَبََّك ُىَو َأْعَلُم  ٌٍب قاؿ تعأب، ُِٓٓكنز العماؿ خرب: )اإًلٍسبلىـي حيٍسني ا٣بيليٍق(  عن النيب )ص(
ًإف  رىب  ى يعلم من سيهتدم كمن سيظل كمن يعاند  مبَْن َض َّ َعْن َسِبيِلِو َوُىَو َأْعَلُم اِبْلُمْهَتِديَن(
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كيبقى على ظبللو، ليس علي  ىداىم إ٭ٌبا علي  الببلغ ا٤ببْب كعلينا ا٢بساب ، كىو هتديد 
ر ، يكرٌه كال ٰببب، ألكلئ  الذين ٯبادلوف بغّب علم جد ر كال ييسًٌ ر ، يعسًٌ االن مذمومان ينفًٌر كال يبشًٌ

: )مىٍا ضىل  قػىٍوـه  عن النيب )ص(،  ٓغافر/﴿َوَجاَدُلوا اِبْلَباِطِ  لُِيْدِحُضوا ِبِو اْلَقَّ﴾ يباعد كال يقارب 
)  . ُّٖ/ِالبحار ًإال  أىٍكثػىقيوياٍ ا١بٍىدىؿى

ستهزاء بو ، حٌٌب يطمئن ُب ا٢بوار  ٙبامل على ا٤بخالف كاال: ا١بدؿ ِبلٍب ىي أحسن ببلرائدة
كأجواء ا٢بوار ا٥بادئة، كيطمئن إٔب الٌداعي ليس ىدفو ىو الغلبة ُب ا١بدؿ ، كلكن ىدفو اإلقناع 
كالوصوؿ إٔب ا٢بق الواحد ا٤بوٌحد ا٤بٌتحد ، الذم ال يتعٌدد كال يتجزٌأ كال يتحوؿ كال يتبٌدؿ كال يتغٌّب 

منهج الٌدعوة إٔب هللا  تعأب ، ما داـ األمر ُب دائرة الدعوة ِبللساف كا١بدؿ ِب٢بجة ، ىذا ىو 
عتداء عمل إجرامي مادم عتداء على أىل الٌدعوة فإٌف ا٤بوقف يتغٌّب ، فاالاكالبياف ، فأٌما إذا كقع 

لى دفع الشرًٌ يدفع ٗبثلو إعزازان لكرامة ا٢بق كدفعان لغلبة الباطل ، كحْب يكوف ا٤بسلموف قادرين ع
ككقف العدكاف على قاعدة القصاص ِب٤بثل ، فإف القرآف الكرٙب يدعو إٔب العفو كالصرب ُب ا٢باالت 
الٍب يكوف فيها العفو كالصرب أعمق أثران كأكثر فائدة للٌدعوة كعدـ التصعيد ، كالصرب ٰبتاج إٔب 

( كهللا ٰبب الصابرين)ًِبلص رٍبً تيٍدرى  غرر المم: ٓتمقاكمة اإلنفعاؿ كضبط العواطف   .ؾي الر غاًئبي
 ﴾ًَبِْٕ ػَدهَسْعُْْ كَؼَدهِسٌُخ زِِٔؽَِْ َٓد ػٌُهِسْعُْْ زِوِ ًََُحِْٖ َٜسَُْظُْْ َُيٌَُ وٌَُْْ َُِِّٝدزَُِِّٖ﴿ - ٕٙٔ

تيٍم أيها ا٤بؤمنوف من ظلمكم ك  نتقامان منهم ، فإف اعتدل عليكم فعاملوه ِب٤بثل كال تزيدكا اكىًإٍف عىاقػىبػٍ
الزايدة ظلم كالظلم ال ٰببو هللا كالظلم ظلمات يـو القيامة ، كظلمات ُب الٌنفوس ، كاٍلًعقىٍابي عىلىى 
ًر ا١ٍبًنىاٍيىًة ، كا١بٍىزىٍاءي ًمٍن نػىٍفًس اٍلعىمىٍل، ىذا ىو العدؿ ُب القصاص ال زايدة ُب العقوبة إطبلقان بل  قىدى

)َولَِئْن َصبَػْرُُتْ ، كإليو أشار قولو تعأب ِّٕالبقرة/ْقَوى﴾ ﴿َوَأْف تَػْعُفوا َأقْػَرُب ِللتػَّ يستحب النقصاف 
ٌر ِللصَّاِبرِيَن(  كلئن عفوًب كتركتم القصاص فهو خّب لكم كأفضل كىذا حثٌّ على الصرب َْلَُو َخيػْ

ا١بميل الذم يكوف ُب موضعو ا٤بناسب ببل شكول كترؾ عقوبة من أساء ، فإف العقوبة مباحة 
رَاْصَفْح الصَّْفَح ﴿فع الشرًٌ ِب٣بّب أفضل من دفعو ِبلشٌر أحياانن كقولو كتركها أفضل ألٌف د

د ةى ًبرًٍفقو ، كى  ٓت غرر المم ، ٖٓا٢بجر/﴾ اجْلَِمي َ  ٍافى الٌرًٍفقي أىٍكفىٍق( ، ألف هللا اً : )أيٍخليًط الشًٌ ٍرًفٍق مىٍا كى
هللا كثوابو على رضا أنفسكم ينتقم من الظآب أبشد ٩با كاف ينتقم منو لنفسو، كإف تقدٙب رضا 

نتقاـ كالتشٌفي فيكوف العمل خالصان لوجو هللا الكرٙب ، كإٌف للصفح كالعفو آاثران ٝبيلةن كالسيما ِبال
 سبب النزوؿ .إذا كاف من موقع القوة كالقدرة ، كىذا العفو يعود إٔب ا٢بق ا٣باص دكف ا٢بق العاـ

ثلن ِبألحياء فضبلن عن األموات فنزلت اآلية ِبلنهي ، : يـو قتل ٞبزة مثٌلوا بو فقاؿ ا٤بسلموف لنم
ٍاًر طىرًيٍػقىان(  عن اإلماـ السن بن علي )ع( ٍا ًلئًلٍعًتذى نػىهيمى : )الى تػيعىٍاجىٍل الذ ٍنبى ًِبٍلعيقيويبىًة كىًإٍجعىٍل بػىيػٍ

 .، كهنى النيب )ص( عن ا٤بثلة كلو ِبلكلب العقورُُٓ/ٖٕالبحار
 ﴾ظَّوٌَْخ ًَخٍََُِّّٖ ىُْْ ُٓمِْٕنٌَُٕد َٜسُُْىَ بَِّٙ زِدَُِّوِ ًَٙ ظَمَّْْٕ ػََِْْيِْْ ًَٙ ظَيُ كِِ ٠َْْنٍ َِّٓٔد ًٌََُُُّْٕٔ ، بَِّٕ خَُِّوَ َٓغَ خٍََُِّّٖ خًَخْٜسُِْ ًََٓ﴿ ٕٛٔ - ٕٚٔ
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 ) ُرَؾ ِإالَّ اِبّللَِّ لى ما ينال  من صرب كصابر كٙبٌمل ا٤بعاانة أيها النيب الكرٙب عاك )َواْصِبْ َوَما َصبػْ
األذل ُب سبيل هللا، كما صربؾ إاٌل بتوفيق هللا كٕبولو كقوتو كتثبيتو ل  فإهنا مرتبة رفيعة تنا٥با ٗبعونة 

( فقاؿ النيب )ص( نصرب كال نعاقب ٓت غرر المم:  ،هللا  )َوال حَتَْزْف َعَلْيِهْم()ًِبلص رٍبً تيٍدرىؾي الر غاًئبي
كال يضيق صدرؾ  )َوال َتُك ٓت َضْيٍق ِمَّا َٙمُْمُروَف(يهم ُب الضبلؿ كال ٙبزف على الكافرين لتماد

)يَُدبُِّر كتكوف ُب ىمٌو كغم ٗبا يقولوف من السفو كا١بهل كال ٗبا يدبركف من ا٤بكائد كا٤بؤامرات 
ِإفَّ اّللََّ َمَع الَِّذيَن ) -ٕٛٔ .ّٖالقصص/﴾ َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَ ﴿ألف  اْلُمَدبُِّرُوَف َواْلَقَضْاُء َيْضَحُك(
إٌف هللا مع ا٤بتقْب ٗبعونتو كنصره ك )مىٍن ًإتػ قىى هللاى كىقىٍاهي( كالتقول من  اتػََّقْوا َوالَِّذيَن ُىْم ُُمِْسُنوَف(
رتكاب الشر كالكف عن ا٢براـ كالشبهات ك٘باكز ا٢بدكد ، كعلى قدر االوقاية كالنزاىة كالَبٌفع عن 

ا٤بقربوف فّبعاىم كٰبفظهم هللا ٕبفظو كيهديهم هبدايتو ، فهم  أما املُْحِسُنوفَ ل ، اإلٲباف تكوف التقو 
ِإفَّ َرْْحََة اّللَِّ ﴿الذين أيتوف ِبألعماؿ الصا٢بة على أحسن كجو كال يكتفوف ِبلقدر الواجب منها 

كسّب كفقّب ، كإٌف  ، يقفوف مع كٌل مظلـو ك٧برـك كٯبربكف كٌل   ٔٓاألعراؼ/﴾ َقرِيٌب ِمْن اْلُمْحِسِنيَ 
كبلن من ا٤بتقْب كاسنْب ٥بما الشرؼ ُب )ا٤بعية( مع هللا كإف كاف اسنوف أقرب قرِبن كأكثر عطاءن 

ٍن  (َمْن َكْاَف َمَع هللا َكْاَف هللُا َمَعوُ )، كعلى قدر التقول يكوف اإلحساف، ك  ٍافى هللاي مىعىوي فىمى كىمىٍن كى
ٍافى هللاي  ،عىلىٍيوً  ﴿َىْ  َجَزاُء اإِلْحَساِف ِإالَّ : )اإلحساف( -ٔرائدة: عىلىٍيًو فىمىٍن يىكيويفي مىعىوي ؟!  كىمىٍن كى

ٍاًف مىٍن أىٍحسىنى هللاي ًإلىٍيًو كىبىسىطى ًِبٍلقيٍدرىًة ٓت غرر المم، َٔالرٞبن/اإِلْحَساُف﴾  : )أىحىقُّ الن ٍاًس ًِبإًلٍحسى
ٍيًو(  : )جيًبلىًت  عن النيب )ص(قه كرٙب كبو ٛبل  القلوب ، : ٧ببة كعلم كإٲباف كخيلي  واإلحسافيىدى

ٍا( ،اٍلقيليوبي عىلىى حيبًٌ مىٍن أىٍحسىنى ًإلىيػٍهىا ٍاءى ًإلىيػٍهى  . ِّٙبف العقوؿ ص كىبػيٍغًض مىٍن أىسى
﴾  وٓت اْلتاـ نقوؿ   .ِٗا١باثية/﴿َىَذا ِكَتابُػَنا يَنِطُق َعَلْيُمْم اِبْلَقِّ

 
 (رسَّ يَ مُ الْ  رآفِ القُ  عيُ وَ ). ُّت بعوف هللا تعاىل ٓٔيونس/ (ُد ّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ َأِف اْلَمْ )وآخر دعواا 

لسورة النح  ، بقدري ال بقدرىا، ِبهٍد متواص  ، رلّلو المد واملّنة ، وابلمد تتم  الّصالات 
ـ مع  ٕٙٔٓ/ٜ/ٛىػ املوارق  ٖٛٗٔ/رجب/ٖٕوتزداد البكات وتدرع النقمات بتأريخ 

الماظمية ، داعي هللا تعاىل أف يُعيننا على تمملة -صحيحها عّدة مّرات وتدقيقها ٓت بغدادت
 .بقية الس ور القرآنية المرٙمة ، إّف رّّب مسيٌع ُميب الد عاء

 بقلم الباحث : ممي قاسم البغدادي
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 الجزء الخامش عشر مه القرآن الكريم

 
 : من مقاصد السورة 

يل ، سورة مكية تعُب أبصوؿ الدين كشؤكف العقيدة كشخصية الرسوؿ كتسٌمى سورة بِب إسرائ
كمعجزاتو )ص( كالعناية أبصوؿ الٌدين ، التوحيد كأٮبية النبوة كالرسالة كالبعث كاليـو اآلخر ، 
عرضت السورة معجزة اإلسراء الٍب كانت مظهران من مظاىر تكرٙب هللا ٣باًب األنبياء )ص( كآية 

هللا عٌز كجٌل ، كٙبٌدثت عن تشٌرد بِب إسرائيل ُب األرض مرٌتْب بسبب  ِبىرة تدٌؿ على قدرة
طغياهنم كفسادىم كعصياهنم ألكامر هللا ، كٙبٌدثت عن بعص اآلايت الكونية ُب نظاـ الليل كالنهار 
، كتعٌرضت إٔب بعض اآلداب اإلجتماعية كاألخبلؽ االفاضلة الكرٲبة ، كٙبٌدثت عن ضبلالت 

ة ا٤بعاد كا١بزاء كالقرآف العظيم ، ك٠بٌيت بسورة اإلسراء بسبب معجزة اإلسراء ا٤بشركْب ، كأٮبي
نتهت ِب٢بمد  ا١بزء ا٣بامس عشر ، عدد ابتدأت السورة ِبلتسبيح ك ا .ا٣باصة ِبلنيب الكرٙب )ص(

لىًة : )مىٍن قػىرىأى سيويرىةى بىًِبٍ ًإٍسرىاٍ  عن اإلماـ الصادؽ )ع(: رضلها  .(ُٕ، رقمها ) ُُُآايهتا  ئًٍيلى كيل  لىيػٍ
اًٍبًو(  ، تفيد الٌركاايت أٌف ِْْ/٦ٔبمع البيافٝبييعىةو ٓبٍى ٲبىيٍت حىٌب  ييٍدرًؾى اٍلقىاٍئًمى )عج( كىيىكيويفى ًمٍن أىٍصحى

تبلكة آخر آايت من سورة اإلسراء مفيدة لرفع الٌدين كرفع كسوسة، كنفي الفقر كا٤برض ككل فضل 
يعتمد على مقدار الصدؽ كالعمل من اإلنساف كمقدار رضا هللا عن  من فضائل سور القرآف كٌلها
لتزاـ ٗبنهج : ىذه الفضائل بشرطها كشركطها كاال مبلحظة عامة .اإلنساف ، كليس ِب٤بُب كاألما٘ب

 .هللا من شركطها

 
 

 

َْٕٔفًِِ خَٕهَْٝد خٍَُُِّ زَدًََْنَد لٌََُْوُ ُِنَُُِّوُ ِْٖٓ آَّدظِنَد بَِّٗو ىٌَُ خَُِّْٕٔغُ ُٔسْمَدَٕ خٍَُُِّ ؤٍََُْٔ زِؼَسًِْهِ ًَُْْٚ ِْٖٓ خَُْْٕٔفًِِ خُْمََُخِّ بََُِ خُْ﴿ - ٔ
  ﴾خُْسَِٝريُ

تبدأ السورة بتسبيح هللا ، أليق حركة نفسية تتسق مع أجواء اإلسراء اللطيف  )اإلسراء واملعراج(
البشر ، إهٌنا رحلة ٨بتارة ٭بوذجية السماكم العجيب، كىذه نقلة تصويرية عجيبة غريبة إٔب مألوؼ 

ترمز إٔب أبعد من حدكد الزماف كا٤بكاف كأكسع من حدكد ا٤باٌدة كا٢بواس ، إهٌنا رحلة أاين كانت 
صورهتا ككيفيتها آية من آايت هللا تفتح القلب على آفاؽ عجيبة ُب آفاؽ ىذا الوجود ا٤بنظم 

نتقل االذم )ِبَعْبِدِه لَْيبًل( تقٌدس عٌما ال يليق ٔببللو تنزٌه هللا سبحانو ك )ُسْبَحاَف الَِّذي َأْسَرى( 
بلفظ التنكّب لتقليل مدة اإلسراء  )َلْيبًل(بعبده كنبيو دمحم )ص( ُب جزء قليل من الليل ، كإ٭ٌبا قاؿ 
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الداؿ  )ُسْبَحاَف(كقطع ا٤بسافة الطويلة ٗبدة قصّبة بطريقة إعجازية خارقة لذل  بدأت السورة بػ 
اإلسراء ىو  )َأْسَرى(لقدرة كِبلغ ا٢بكمة، كأنو سبحانو منزٌه عن صفات ا٤بخلوقْب على كماؿ ا

)اْلَمْسِجِد من مكة ا٤بكرمة إٔب  )ِمْن اْلَمْسِجِد اْلََراـِ ِإىَل اْلَمْسِجِد اأَلْقَصا(الٌسّب ليبلن ال هناران ، 
ما ، ككاف عد ا٤بسافة بينهبيت ا٤بقدس ُب فلسطْب راكبان الرباؽ ، ك٠ٌبي ِبألقصى لباأَلْقَصى( 

وبعد ذلك ، ألٌف العبد ٦بموع الٌركح كا١بسد ، يقظة كحقيقة ال منامان )اإلسراء ِبلركح كا١بسد
أبنواع ا٣بّبات كالربكات ا٢بسية كا٤بعنوية الٌدينية كالٌدنيوية ،  )الَِّذي اَبرَْكَنا َحْوَلُو(( حص  املعراج

كالعيوف كأنواع الٌثمار كاألشجار ، كنقاكة ا٥بواء كٝباؿ كٖبصوبة األرض كعذكبة ا٤بياه كاألهنار 
من  )لُِنرِيَُو ِمْن آََيتَِنا(األجواء كبكونو مهد الرساالت كمقر األنبياء الٍب خٌص هللا هبا ببلد الٌشاـ 

تل  الٌرحلة الغريبة العجيبة العظيمة كنطلعو على بعض العوآب العليا كملكوت السموات كاألرض ، 
ص( ا١بنة كالنار ، كسدرة ا٤بنتهى كشجرة طوىب كا٤ببلئكة كاألنبياء )ع( كغّب ذل  من فقد رأل )
  .ُٖالنجم/﴾ َلَقْد رََأى ِمْن آََيِت رَبِِّو اْلُمبػَْرى﴿العجائب 

ٍاًف اٍلمىقىٍاًؿ ، البصّب  )ِإنَّو ُىَو السَِّميُع اْلَبِصُُي( ِبألفعاؿ السميع لؤلقواؿ كلو بًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ قػىٍبلى ًلسى
تثبيت صفة العبودية ُب ىذه الرحلة اإلعجازية  )َأْسَرى ِبَعْبِدِه( -ٔرائدة :  .من اإلسراء كا٤بعراج

كتقدٲبها على صفة النبوة للداللة أنو )ص( أبعلى صفات العبودية انؿ شرؼ النبوة كالقرب من 
يدعمها العلم ا٢بديث كال حركة اإلسراء ِبلسرعة الفائقة يؤكدىا القرآف ك  -ٕ .رضا ا٤بؤب سبحانو

ينكرىا العقل، إٌف الذم عنده علم من الكتاب أحضر عرش بلقيس من اليمن إٔب الشاـ بلمح 
 .ّٗالنمل/﴿قَاَؿ الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمْن اْلِمَتاِب َأَا آتِيَك ِبِو قَػْبَ  َأْف يَػْرَتدَّ ِإَلْيَك َطْرُرَك﴾ البصر 

ة من هللا الكرٙب إٔب نبيو العزيز ُب رحاب ملكوتو كىي رحلة اإلسراء رحلة أرضية كإستضاف -ٖ
: عركج النيب )ص( أم صعوده من بيت ا٤بقدس إٔب  )املعراج( -ٗإعجازية خاصة بو )ص(. 

الدرس البليغ ُب رحلٍب اإلسراء كا٤بعراج ىو حضُّ  -٘ .السماء العليا كما جاء ُب أكؿ سورة النجم
َوٓت ﴿ماكات كاألرض للٌتعٌرؼ على قدرة ا٣بالق كعظمتو كقولو العقوؿ على الٌنظر ُب عجائب الس

ٓت هنج الببلغة ،  ُِ-َِالذارايت/﴾ اأَلْرِض آََيٌت ِلْلُموِقِنَي ، َوٓت أَنُفِسُمْم َأَربل تُػْبِصُروفَ 
 .كىىيوى يػىرىل خىٍلقى هللا( ،: )عىًجٍبتي ًلمىٍن شى   ُب هللاً ٕٙٔحمم
ٌقٍ بَِّٗوُ ًَدَٕ ٌُِْعَدذَ ًَـَؼَِْنَدهُ ىًًٍُ ُِسَنِِ بَُِْٔخجََِْ ؤََّٙ ظَعَّىًٍُِخ ِْٖٓ يًُِِٗ ًًًَِْٚ ، ٌََُِّّّصَ َْٖٓ لََِْٔنَد َٓغَ ًَُٗآظَْْنَد ٌََُٓٔ خ﴿ ٖ - ٕ

  ﴾ػَسًْخً ٌٌََُ٘خً
كأعطينا موسى التوراة فيها ىدل كنور لبِب إسرائيل ، كىم أبناء يعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم 

 )َأالَّ تَػتَِّخُذوا ِمْن ُدوين وَِكيبًل(من ظلمات الضبللة كحّبة ا١بهالة إٔب نور العلم كاإلٲباف  ليخرجهم
﴾ وََكَفى اِبّللَِّ َولِّيًا وََكَفى اِبّللَِّ َنِصُياً ﴿: نصّبان كمعبودان ككفيبلن كرِبن توكل إليو أموركم كقولو وَِكيبًل 
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عىلىى عىلىى هللًا العىبد  تػ وىكُّلٍ حىسىن )فيو ايضان ك عىلىًيًو(  تػ وىكُّلٍ ًِبً مىٍن كىًثقى )ٓت غرر المم: ،  ْٓالنساء/
ًر ثًٌق ( أم : ال تػىت ًخذيكا لكم أرِبِبن تكلوف إليهم أموركم الدينية كالدنيوية ، ال  تػىت ًخذيكا سول ًبوً  وً تً قىدى

)ُذرِّيََّة  -ٖ . ك٘باكزكا حدكد هللاهللا عز كجل الذم أرحم بكم من أنفسكم كلكٌنهم حٌرفوا كبلـ هللا
شكركا ااي أبناء ا٤بؤمنْب الذين كانوا مىعى نيوحو ُب السفينة لقد ٪بيناكم من الغرؽ ف َمْن َْحَْلَنا َمَع نُوٍح(

﴾ َرذَكِّْر ِإْف نَػَفَعْت الذِّْكَرى﴿هللا على إنعامو ، كىذا تذكّب ٥بم ٔبٌدىم األكرب نوح )ع( كقولو 
قتدكا بو اإٌف نوحان كاف كثّب الشكر ٰبمد هللا على كٌل حاؿ ف نَُّو َكاَف َعْبدًا َشُمورًا()إِ ، ٗاألعلى/
:  أوالً فعلنا ذل  ٤بوسى كبِب إسرائيل بسببْب : )َْحَْلَنا َمَع نُوٍح( : رائدة  .شكركا هللا على إنعامواف

 اثنياً ِبلسبلـ كالربكات ، ألهٌنم ذرية من ٞبلنا مع نوح )ع( كقد كعدانىم عند ىبوطهم من السفينة 
: إاٌن جزينا نوحان ألنٌو كاف عبدان شكوران لنا ، لّبٌدىم إٔب ىذا النسب ا٤بؤمن العريق كىذا الفضل ُب 

 .النجاة من الغرؽ ليتأسوا بنوح )ع(
 ﴾عَؼَُِّْٖ ػٌُُِّخً ًَسِريخًًَه١ََْْنَد بََُِ زَنِِ بُْٔخجََِْ كِِ خٌُِْعَدذِ َُعُلًَُِّْٕٕ كِِ خََِْٕٞ ََُّٓظَِْْٖ ًََُ﴿ - ٗ

َنا ِإىَل َبِِن إْسرائِيَ  ٓت اْلِمَتابِ )ىذه اآلية كالٍب تليها من ا٤بتشاهبات غّب قطعية داللتها  ، (َوَقَضيػْ
البلـ  )لَتُػْفِسُدفَّ ٓت اأَلْرِض َمرَّتَػْيِ(أخربانىم إخباران قاطعان كأعلمناىم كأكحينا إليهم ُب التوراة  أم

الـ القسم أم أقسم أٌنكم اي شعب إسرائيل سيصدر منكم أعماالن غريبة ُب أنواع فَّ( )لَتُػْفِسدُ 
الفساد تدؿ على حقيقتكم كخباثة نفوسكم كغرابة طبائعكم ، ا٣بطاب للماضْب كا٤براد نسلهم 

متداد الفساد ألكلئ ، كا٤بقصود ِبإلفساد ُب أرض فلسطْب اكخلفهم من ا٢باضرين ، ألف ىؤالء 
ُب ظركؼ أخرل قتلهم أنبياء  والثانيةتكذيبهم األنبياء كقتلهم اآلخرين  أوالٕمامرٌتْب  كما يتبعها

آخرين كزكراي كٰبٓب ك٧باكلة قتلهم عيسى )ع( ك٪ٌباه هللا منهم، كا٤بقصود ِبإلفساد أيضان سلطاف 
ُلنَّ ُعُلّوًا  )َولَتَػعْ البغي كالعدكاف كالسيطرة على الببلد كالعباد كالسعي إلطفاء نور هللا ُب األرض 

ًبّبان ِبلظلم كالعدكاف كنشر أنواع اكلتستكربٌف  َكِبُيًا( ستكباران عظيمان ، كتطغوف ُب األرض طغياانن كى
َنا( -ٔرائدة  .ٓٓص/﴾ َوِإفَّ ِللطَّاِغَي َلَشرَّ َمآبٍ ﴿نتهاؾ ٧باـر هللا االفساد ك  أعلمنا ال  )َوَقَضيػْ

ىم كما ىو ُب علم هللا كليس ختيار إخبار ٗبا سيكوف منهم ِب لتزاـ كإ٭ٌبا ىوالقضاء ٗبعُب ا٢بكم كاال
بسبب هللا ، كٓب ينص القرآف على مكاف كزماف إفسادىم الكبّب للداللة على عمـو الفساد كِشولو 

: إٌف بِب إسرائيل أغاركا على فلسطْب بعد التيو بقيادة يوشع بن نوف خليفة  وقي ُب األرض ، 
ستولوا على ٝبيع ما فيها من خّبات كثركات بعد أف أِبدكا معظم احتلوىا ك اموسى بن عمراف ك 
ستعبدكا من بقي منهم ، ككانت سّبهتم مع يوشع كسّبهتم مع موسى : اأىلها الكنعانيْب ك 

: يقاؿ أهنا ستقع ُب ا٤بستقبل على أيدم  أما املرة الثانيةالعصياف كالعناد كىذه ىي ا٤برة األكٔب 
ُب الوقت الذم  )َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد(سم ا٤بسجد بيت ا٤بقدس ِب ا٤بسلمْب ُب فلسطْب ، ذكر

يكوف فيو بيت ا٤بقدس مسجدان للمسلمْب ُب فلسطْب خبلفان ما كاف عليو من قبل ، كٓب تشر اآلية 
ََيِر(األكٔب إٔب ا٤بسجد بل جاءت   رَِإَذا َجاَء َوْعُد اآلِخَرةِ ﴿لذل  جاء قولو  )َرَجاُسوا ِخبلَؿ الدِّ
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َنا ِبُمْم َلِفيفاً  : ٦بتمعْب من ىنا كىناؾ ٨بتلطْب ال يعرؼ ال األشخاص  َلِفيفاً ،  َُْاإلسراء/﴾ ِجئػْ
كُب الركاايت القضاء على اليهود ا٤بعتدين ُب عصر ظهور اإلماـ ا٤بهدم )ع(  .كال من أم قبيلة ىم

لفبلسفة كا٤بؤلفْب منهم كشهد بطغياف الدكلة اليهودية ٝباعة من ا -ٕكقبل الظهور ٛبهيد لظهوره. 
فقد أطاؿ ا٢بديث عن فساد كإفساد الٌدكلة اليهودية ،  الفيلسوؼ اْلولندي اليهودي سبينوزا
أبدلٌة قاطعة أف اليهود الذين ٰبتٌلوف اآلف أرض فلسطْب ككتب كثّب من ا٤بؤلفْب عن ىذا ا٤بوضوع 
أشتات ال ربط بينهم كقد  ؽ ُب شيء ، كإ٭ٌبا ىماسحاليسوا من بِب إسرائيل يعقوب النيب بن 

اليهود الصهاينة  -ٖ .٘بٌمعوا فرقان من ىنا كىناؾ كتسَبكا كراء إسرائيل بوقاحة كصبلفة ال حٌد ٥با
طبيعتهم الفساد كدائمان يفسدكف أينما حٌلوا كرحلوا ُب كل زماف كمكاف ، كال يصدر من الفاسدين 

ال تعِب  )لَتُػْفِسُدفَّ ٓت اأَلْرِض َمرَّتَػْيِ(كر القرآف إاٌل الفساد أبنواعو كأٮبٌو إطفاء نور هللا ! كلكن ذ 
مراتف ِبلعدد كإ٭ٌبا تعِب مبالغة الفساد كأبرزىا فسادين ِبرزين ، أم عندما يتحٌوؿ فسادىم إٔب حالة 
كـر معدم خطّب كمرير على مصّب اإلنسانية ، مثل زرع الغٌدة السرطانية اإلسرائيلية ا٣بطّبة ُب 

 .سبلميةجسد األٌمة اإل
 ﴾ًَػًْخً َٓلْؼًٌُٙ كَةٌَِخ ـَدءَ ًَػًُْ ؤًُٙىَُٔد زَؼَؽْنَد ػٌََُِْْْْ ػِسَديخً َُنَد ؤًُُِِ زَإٍْْ ًًٍَِّ٘ كَفَدٌُٔخ وٍَِٚ خًَُِّّدَِ ًًََدَٕ﴿ - ٘

ٍيكيٍم من جندان سلطنا عىلى  )بَػَعثْػَنا َعَلْيُمْم ِعَبادًا لََنا(فىًإذىا جىاءى كقت عقوبة أيكٔب ا٤برتْب ُب اإلفساد 
﴿َوَما يَػْعَلُم ُجُنوَد رَبَِّك ،  ُّٕالصافات/﴿َوِإفَّ ُجنَدَا َْلُم اْلَغالُِبوَف﴾ أانسان جبارين لئلنتقاـ منكم 

أصحاب قوة كقدرة كعدة كعدد كبطش شديد ُب ا٢برب   )ُأوِل َبٍَْس َشِديٍد(،  ُّا٤بدثر/ِإالَّ ُىَو﴾ 
، ليذلوكم كلينتقموا من  ْٓا٤بائدة/﴾ اّللَِّ َوال َ٘مَاُروَف َلْوَمَة الِئمٍ ُٖمَاِىُدوَف ٓت َسِبيِ  ﴿كقولو 

أعمالكم الفاسدة كمن قتلتموىم من النبيْب كا٤بصلحْب كا٤بظلومْب ُب دار الٌدنيا حسمان لبؤرة 
ا ستحٌلو ا: إٌف بِب إسرائيل ٤با  وقي الفساد كٚبلصان من الغٌدة السرطانية ُب جسم األٌمة اإلسبلمية 

ااـر كسفكوا الدماء سٌلط هللا عليهم ٖبتنصر مل  ِببل فقتل منهم سبعْب ألفان حٌب كاد يفنيهم 
ََيِر( َجاُسواىو كجنوده ، كذل  أكؿ الفسادين  : دخلوا كطلبوا، فدخلوا  )َرَجاُسوا ِخبلَؿ الدِّ
ََيِر( أرضكم كبيوتكم يركحوف كيغدكف  ستئصالكم ِبلقتل اك  كسط الٌداير للتفتيش عنكم)ِخبلَؿ الدِّ

كىافى ذل    )وََكاَف َوْعدًا َمْفُعواًل(ستقبللكم اكالسلب كالنهب ال ٱبافوف من أحد فأذلوكم كأذىبوا 
َوَمْن َأْصَدُؽ ِمْن اّللَِّ ﴿نتقاـ منهم قضاءن جزمان ككعدان حتمان ال ريب فيو كقولو الظفر كالتسليط كاال

 .ُِِالنساء/﴾ ِقيبلً 
 ﴾د ٌَُُْْ خٌََُُّْشَ ػََِْْيِْْ ًَؤًََْٓيَْٗدًُْْ زِإٌََْٓخٍٍ ًَزَنِنيَ ًَـَؼَِْنَدًُْْ ؤًَْؽََُ َٗلِريخًؼَُّْ ََيَيَْٗ﴿ - ٙ

قبل ا٤بيبلد فتح مل  الفرس ببلد ِببل كحٌرر من فيها من األسرل اإلسرائيليْب ،  ُّٖٓب سنة 
طة مل  الفرس فلما غلب مل  يعِب كانت اٍلكىر ةي )الغلبة( من اإلسرائيليْب على البابليْب بواس

مرأة من بِب إسرائيل فطلبت منو أف يرٌد قومها إٔب بيت ا٤بقدس ففعل ، ك٤با عاد االفرس ِببل تزكج 



 497اْلامس عشر                            / اجلزء  ٔٔٔ/ ممية / عدد آَيهتا  ٚٔ/ سورة االسراء َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

بنو إسرائيل إٔب فلسطْب أمدىم هللا ِب٤باؿ كجعلهم أكثر عددان كأنصاران ٩با كانوا عليو كىذا قولو 
: عددان لتستعيدكا قوتكم كتبنوا دكلتكم،  نَِفُياً  َعْلَناُكْم َأْكثَػَر نَِفُيًا()َوَأْمَدْدَاُكْم َبَِْمَواٍؿ َوبَِنَي َوجَ 

كالفساد كاإلعتداء كقتلوا زكراي كٰبٓب كٮٌبوا بقتل  ٫براؼسَبدكا قوهتم عادكا إٔب االاكلكن ما إف 
 ا٤بسيح )ع( !!

د كَةٌَِخ ـَدءَ ًَػًُْ خٓوَُِشِ ٌَُُِْٕءًُخ ًُـٌُىٌَُْْ ًًََُِْْوٌُُِخ خَُْْٕٔفًَِ بِْٕ ؤَلَْٕنعُْْ ؤَلَْٕنعُْْ َٕٗلٌُُِْْٕ ًَبِْٕ ؤََٔإْظُْْ كََِيَ﴿ - ٚ

 ﴾ًََٔد يَوٌَُِهُ ؤًٍَََّ ََُّٓشٍ ًَُُِْعَسًُُِّخ َٓد ػٌََِْخ ظَعْسِريخً
َها﴾ كقولو  َبْت ﴿َْلَا َما َكسَ ، كقولو  ْٔفصلت/﴿َمْن َعِمَ  َصاِلًا َرِلنَػْفِسِو َوَمْن َأَساَء رَػَعَليػْ

َها َما اْكَتَسَبْت﴾  : تكشف اآلية عن سنة هللا ا٢بركية الدائمية ُب أرضو ،  املعىن .ِٖٔالبقرة/َوَعَليػْ
)َأْحَسنُتْم ُب سركم كعبلنيتكم كُب أقوالكم كأفعالكم كأطعتم هللا كتركتم نواىيو  )ِإْف َأْحَسنُتْم(
فإف هللا يدفع عنكم أذل من أرادكم  ٓت الدنياأما ألنكم تنفعوهنا ُب دنياىا كآخرهتا ،  ألَنُفِسُمْم(

: فإف هللا يثيبكم جنات ٘برم من  وأّما ٓت اآلخرةبسوء كينٌمي أموالكم كيزيدكم قوة إٔب قوتكم ، 
يرجع الضرر عليها ك٥با العقوبة ، ككٌل من يفعل الشر أيخذ  )َوِإْف َأَسْأُُتْ رَػَلَها(ٙبتها األهنار ، 

الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم ﴿كإنسانيتو ككرامتو كآخرتو كيصبح من ا٣باسرين الشيطاف منو دينو كعقلو 
تنبيو ا٣بواطر : )ا٣بٍىٍاًسري مىٍن غىًفلى عىٍن ًإٍصبلىًح اٍلمىعىٍاًد(  عن النيب )ص(،  ُِاألنعاـ/﴾ رَػُهْم ال يُػْؤِمُنوفَ 

)رَِإَذا َجاَء َوْعُد ، فػىقىٍد أضىاعى مىٍطلىبىوي( )مىٍن أٍفُب عيميرىهي ُبى غىّبً ما يػىٍنجيوً  ٓت غرر المم:، ّٗٓص
فىًإذىا جىاءى كقت عقوبة اآلًخرىًة ا٤بناسبة ُب الوقت ا٤بناسب ُب ا٤بكاف ا٤بناسب ُب الكيفية  اآلِخَرِة(
تعبّب ٦بازم كناية عن ٧بنتهم كإذال٥بم ، ا٣بطاب لبِب إسرائيل ،  )لَِيُسوُءوا ُوُجوَىُمْم(ا٤بناسبة 
وءيكا راجع إٔب ا٤ببعوثْب لكي ينزلوا انة ِبإلسرائيليْب ا٤بفسدين بعثنا عليكم ٝبعان من كضمّب يىسي 

نزعاج ِبدية على كيجيوىىكيٍم ِبإلذالؿ عبادان ليهينوكم كيذلوكم كٯبعلوا آاثر السوء كالكآبة كا٢بزف كاال
ِسيَئْت ُوُجوُه ﴿قولو كالقهر كٗبا يرتكبوف فيكم من القتل الذريع كالسيب ا٤بريع كالنهب الفضيع ك

كىلًيىٍدخيليوا بيت ا٤بقدس  )َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوََّؿ َمرٍَّة(،  ِٕا٤بل /﴾ الَِّذيَن َكَفُروا
ُوا َما َعَلْوا تَػْتِبُيًا()ا٤بسجد األقصى( فيخربوه كيفسدكا فيو كما خربوه كأفسدكا فيو أكؿ مرة   )َولِيُػتَػبِّ

تدمّبان ، كىكذا اليهود )تَػْتِبُيًا( ما غلبوا عليو كسيطركا ُب مٌدة علٌوىم )َما َعَلْوا(  كيهلكواكليدمركا 
إذا ملكوا كحكموا أىلكوا ا٢برث كالٌنسل كدٌمركا كل ما يقدركف عليو فيدمركه كىلكوا الٌناس مٌدة 

ا األبنية كٱبرٌبوا الببلد غلبتهم إىبلكان ، فيقتلوا الٌنفوس كٰبرقوا األمواؿ كيشعلوا ا٢بركب كيهدمو 
كالعباد !! فكاف كعد اآلخرة أشدُّ من األكٔب بكثّب ، فإف األكٔب كانت ىزٲبة فقط ، كاآلخرة كانت 

 ،كل من يفعل ا٣بّب لوجو ا٣بّب كلنفع الٌناس  )َأْحَسنُتْم ألَنُفِسُمْم(: رائدة .ستئصاالن اتدمّبان كخراِبن ك 
يػٍري الٌناًس مىنٍ ٓت غرر المم:  ( أيخذ من هللا كمن الٌناس أكثر ٩بٌا فعل كأعطى ، كال  )خى نػىفىعى الن اسى
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َوَما ﴿،  ِِٕالبقرة/﴾ َوَما تُنِفُقوا ِمْن َخُْيٍ َرؤلَنُفِسُممْ ﴿يذىب ا٤بعركؼ بْب هللا كالٌناس كقولو
إٔب الٌناس يبدأ أكالن  كالذم يسيء )َوِإْف َأَسْأُُتْ رَػَلَها(، ّٗسبأ/﴾أَنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء رَػُهَو ُ٘مِْلُفوُ 

( ىذه قاعدة قرآنية عامة ٘بعل )يظلم( ي)شىرُّ الٌناًس مىٍن ٓت غرر المم: ِبإلساءة لنفسو  ضىر  الن اسى
ا١بزاء ٜبرة طبيعية للعمل، ك٘بعل اإلنساف مسؤكالن عن نفسو ، فإف أحسن فليحمد هللا كإف أساء 

 .فبل يلومٌن إالٌ نفسو
 ﴾ْٕ َُّْلٌََُْْٔ ًَبِْٕ ػًُْظُْْ ػًَُْٗد ًَـَؼَِْنَد ـَيَنََّْ ٌَُِِْدكَُِِّٖ لَِٝريخًػَََٕ ََزٌُُّْْ ؤَ﴿ - ٛ

( كيعفو عنكم إف تبتم كأنبتم كتراٞبتم ألٌف من ال يىرحم ال َأْف يَػْرَْحَُممْ لعٌل هللا رٌبكم اي بِب إسرائيل )
)َوِإْف  بعد ا٤برٌة الثانية ييرحم ، كىذا كعده من هللا تعأب بكشف العذاب عنهم إف رجعوا إٔب هللا

نتقاـ مرٌة اثلثة ُب ىذه الٌدنيا كىًإٍف عيٍدًبيٍ إٔب اإلفساد كاإلجراـ عيٍدانى إٔب العقوبة كاال ُعْدُُتْ ُعْدَا(
 ﴾ ، إهٌنم عادكا إٔب اإلفساد فسٌلط هللا عليهم )ىتلر( ٍب عادكا  ْآؿ عمراف/﴿َواّللَُّ َعزِيٌز ُذو اْنِتَقاـٍ

اد ُب صورة دكيلة إسرائيل الغٌدة السرطانية ُب اجملتمع اإلسبلمي، فسٌلط هللا عليهم حزب إٔب اإلفس
هللا ُب لبناف تصديقان لوعد هللا القاطع فحٌطم أسطورة ا١بيش الذم ال يقهر كفقان لسٌنة هللا الٍب ال 

)َوَجَعْلَنا َجَهنََّم ِلْلَماِررِيَن اآلخرة  !! أٌما ُب ِّالفتح/﴾ َوَلْن َتََِد ِلُسنَِّة اّللَِّ تَػْبِديبلً ﴿ٚبتلف كقولو 
 .: من ا٢بصر كالضيق أم سجنان ك٧ببسان ٧بصورين فيو ال يقدركف على ا٣بركج منوَحِصُياً  َحِصُيًا(

 ﴾ضِ ؤََّٕ َُيُْْ ؤَـُْخً ًَسِريخًبَِّٕ ىٍََخ خُْوُُْإَٓ َّيًُِْ َُِِّعِِ ىَِِ ؤَهٌَُّْ ًَُّسَُُِّٙ خُُْٔآِْنِنيَ خٍََُِّّٖ َّؼٌََُِْٕٔ خَُّٝدُِمَد﴿ - ٜ
نفتاح ، كاال ختياركظيفة القرآف الكرٙب يهدم على الٌدكاـ ، لكٌنو ال يهدم ِبإلجبار كيهدم ِبال

فصار دكر القرآف يهدم من يريد ا٥بداية ، فعلى اإلنساف أف يستجيب لنعمة ا٥بداية بلساف ا٢باؿ 
ـي الطرؽ كأكضح السبل كأفضل ا٣بيارات كأعدؿ ألى  )يَػْهِدي(القرآف الكرٙب  .أك بلساف ا٤بقاؿ قٍػوى

:  وٓت غرر المم،  ُٔا٢بج/﴾ َوَأفَّ اّللََّ يَػْهِدي َمْن يُرِيدُ ﴿ا٢بكم كالقرآف يهدم ٤بن يريد ا٥بداية 
ٍل مىٍن يػىٍغًلبيوي ا٥ٍبىوىٍل ؟!( ،  ِبألمر ، : صيغة مبالغة من قياـ ٗبعُب القياـ  )َأقْػَوـُ()كىٍيفى يىٍستىًطٍيعي ا٥ٍبيدى

القياـ ِب٤بسؤكلية على إطبلؽ معناىا على أقصى درجات الكماؿ كا١بماؿ كا١ببلؿ ، كيهدم 
عتداؿ كالثبات، كيهدم للحق كالعدؿ كاإلنصاؼ ، كيهدم للعقيدة األقـو ا٣بالية من ا٣برافات لبل
نساف ، ات كالغلو، كيرشد ألصلح ا٣بيارات ُب كٌل شيء كُب كٌل زماف كمكاف كلكٌل إ٫برافكاال

يُن اْلَقيِّمُ ﴿كالدًٌيني اٍلقىيًٌمي  االستقامةفهو يهدم إٔب  /﴾ َذِلَك الدِّ ، كيهدم إٔب التوازف ُب كٌل  َّالرـك
ِإفَّ ُىَدى ﴿، كقولو  ٗيونس/﴾ يَػْهِديِهْم رَبػ ُهْم ِبِِٙمَاهِنِمْ ﴿شيء فبل يطغى جانب على جانب كقولو 

أحسن كأفضل كأًٌب كأكمل كأٝبل كأجٌل ،  )َأقْػَوـُ(ًدم ٤با ىو ، فػىيػىهٍ َُِالبقرة/﴾ اّللَِّ ُىَو اْْلَُدى
فيوازف بْب مطالب الركح كا١بسد كظاىر اإلنساف كِبطنو كمشاعره كسلوكو كعقيدتو كعملو ، 
كيوازف بْب األمل كالعمل كالدنيا كاآلخرة كا٢بياة كا٤بوت كحياة الفرد مع اجملتمع ، كيوازف بْب العلم 
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طرؼ التوازف مبتور ٓب يبلغ  األوؿ، كالعبادات كا٤بعامبلت كاألقواؿ كاألفعاؿ ،  )كاإلٲباف( كالعمل
ُب معادلة التوازف ال ركيزة لو ، كهبما معان تسّب ا٢بياة متوازنة هتدم لًل ًٍب ًىيى  والطرؼ الثاينٛبامو ، 

ـي ، كهبما معان تتحقق ا٥بداية هبذا القرآف ، فمن  قرآف كاف أكمل الناس ىتدل ٗبا يدعو إليو الاأىقٍػوى
َها َوَما َأَا َعَلْيُمْم ﴿كأميزىم كقولو  َا َيِض   َعَليػْ َا يَػْهَتِدي لِنَػْفِسِو َوَمْن َض َّ رَِإٔمَّ َرَمْن اْىَتَدى رَِإٔمَّ

ٍعتيٍم( : )اٍلقيٍرآفي مىٍأديبىةي هللًا فػىتػىعىل ميوا ًمٍن مىٍأديبىًتًو مىا اٍستىطى  عن النيب )ص(،  َُٖيونس/﴾ ِبوَِكي ٍ 
، ِْْٓكنز العماؿ خرب  كىاآلًخرًٍينى فػىٍليػيثػىوًًٌر اٍلقيٍرآٍف( األىٌكًلٍْبى  ًعٍلمى  أىرىٍادى  : )مىنٍ  وعنو )ص(، ُٗصِٗالبحار

ختبلفان جذراين مع تربية ا٤ببادئ الوضعية كٌلها اكىذه ا٥بداية القرآنية كطريقة القرآف ُب الَببية ٚبتلف 
كية السابقة ، كإسبلـ النيب دمحم )ص( أكمل كأِشل من إسبلـ كل ألٌف القرآف أكمل الكتب السما

ُر األنبياء )ع( كيشمل اإلسبلـ كٌل ا٤بعارؼ اإل٥بية على أقصى ما تتحٌملو الطاقة البشرية ،  )َويُػَبشِّ
صيلة الٍب تدمج بْب ىذه ىي القاعدة األ اْلُمْؤِمِنَي الَِّذيَن يَػْعَمُلوَف الصَّاِلَاِت َأفَّ َْلُْم َأْجرًا َكِبُيًا(

النظرية كالتطبيق فبل فاصل بْب اإلٲباف كالعمل الصاّب ، فبل إٲباف ببل عمل صاّب كال عمل صاّب 
ببل إٲباف كىذه مدرسة القرآف ، أفعاؿ مطابقة لؤلقواؿ كال ٚبتلف األقواؿ عن األعماؿ كإاٌل كقولو 

 . ّالصف/ال تَػْفَعُلوَف﴾  ﴿َكبُػَر َمْقتاً ِعْنَد اّللَِّ َأْف تَػُقوُلوا َماتعأب 
ري اٍلميٍؤًمًنْبى ا٤بستقيمْب ُب كٌل األحواؿ على هنجو ِبألىٍجًر الكىًبّب ، األىٍجًر على إطبلؽ املعىن : كىيػيبىشًٌ

معناه فيشمل خّبه ُب الدنيا كاآلخرة، على سعة حجمو فهو كبّب أم كبّب ُب مقياس هللا فكيف 
ستمرارية ا٥بداية ، ا٥بداية افعل ا٤بضارع ا٤بستمر للداللة على ال )يَػْهِدي(-ٔ: رائدةٗبقياس الناس؟ 

َر رَػَهَدى﴿على اإلطبلؽ فيمن يهديهم كفيما يهديهم كمقدار ما يهديهم  ،  ّاألعلى/﴾ َوالَِّذي َقدَّ
)يَػْهِدي ِللَِِّت فهدم الفرد ا٤بؤىل كا١بماعة ا٤بؤىلة كاجملتمع ا٤بؤىل ببل حدكد من زماف كمكاف ، 

ُب عآب الضمّب كالشعور ، يهدم للعقيدة الرٌِبنية األصيلة الٍب ال تعقيد فيها كال  َوـُ(ِىَي َأقػْ 
ٌتساؽ ، اغموض ، يهدم الٌركح للربط بْب السنن الكونية كالسنن الفطرية البشرية ُب تناسق ك 

كبْب عقيدتو  ُب التنسيق بْب ظاىر اإلنساف كِبطنو كبْب مشاعره كسلوكو )يَػْهِدي ِللَِِّت ِىَي َأقْػَوـُ(
 .ْب العبادات كا٤بعامبلت ، كبْب األقواؿ كاألفعاؿبكعملو ، ك 

، كأزكاجان كحكومات كشعوِبن كدكالن ُب عبلقات الٌناس بعضهم ببعض أفرادان )يَػْهِدي ِللَِِّت ِىَي َأقْػَوـُ( 
س نظاـ ا٢بكم من أتسيس األنظمة السياسية الداخلية كا٣بارجية كأتسي )يَػْهِدي ِللَِِّت ِىَي َأقْػَوـُ(

ستثمار، كنظاـ القضاء كنظاـ قتصاد كاالكنظاـ ا٤باؿ كنظاـ اإلجتماع كنظاـ الصٌحة كنظاـ اال
وإذا كاف . كىكذا يهدم القرآف للنهضة ا٢بضارية ، .الٌتعليم كنظاـ ا٤بكافأة كنظاـ العقوِبت

يستحق الٌلعن  فهو يهدم من يستحق ا٥بداية كيلعن منالقرآف يهدي ِبذه الّدقة وِبذا الشموؿ 
: )مىٍن جىعىلىوي أىمىٍامىوي وعنو )ص(، ُْٖ/ِٗالبحار: )ريب  قىٍارًئو لًٍلقيٍرآًف كىاٍلقيٍرآفي يػىٍلعىنيوي( عن النيب )ص(، 
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ٍلفىوي قىادىهي ًإٔبى الن اًر(  فإذا كاف القرآف يهدم ىذا ، َِْٕكنز العماؿ خربقىادىهي ًإٔبى ا١بٍىن ًة كىمىٍن جىعىلىوي خى
ىو يعرؼ الٌناس حٌق ا٤بعرفة فيمٌيز بدقٌة بينهم ، كىذه صفات الكائن ا٢بي  :إذف ،ن ذاؾكيلع

القائد ا٢باذؽ النموذجي الذم يعرؼ الٌناس أكثر ٩بٌا يعرفونو فعلينا أف نتعامل مع القرآف هبذه الٌدقة 
ٍاًفعه  عن النيب )ص(، لذل  صارت شفاعة القرآف مقبولة عند هللا ،  كنز العماؿ  ميشىف عه( : )اٍلقيٍرآفي شى

كىكذا ٯبعل القرآف األٌمة القرآنية ُب الوسط ُب ا٤بركز الوسط بْب اإلفراط كالتفريط ، ، َِْٕخرب
وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ﴿. إْب كقولو .عتداؿ بْب اإلسراؼ كالبخل كبْب الضعف كالتعإبكُب موقع اال

أٌما الٌذين ال يهتدكف هبدل القرآف فهم  -ٕ .ُّْالبقرة/﴾ نَّاسِ أُمًَّة َوَسطًا لَِتُمونُوا ُشَهَداَء َعَلى ال
كظيفة القرآف  -ٖ .مَبككوف ٥بول اإلنساف كلعداكة الشيطاف ، كا٥بول مدخل الشيطاف إٔب الٌنفس

، فصار دكر القرآف يهدم  ختيارالكرٙب يهدم على الٌدكاـ كلكٌنو ال يهدم ِبإلجبار كيهدم ِبال
ٌين هبا كتتزٌين بو ، فعلى اإلنساف أف يستجيب برغبة لنعمة ا٥بداية سواء بلساف من يريد ا٥بداية، كيتز 
 .ا٢باؿ أك بلساف ا٤بقاؿ

 ﴾ًَؤََّٕ خٍََُِّّٖ ٙ ُّآِْنٌَُٕ زِدٓوَُِشِ ؤَػْعًََْٗد َُيُْْ ػٍََخزدً ؤَُِْٔدً﴿ - ٓٔ
كتعٌدكا حدكده ككفركا كذل  يبشر ا٤بؤمنْب العاملْب أبف أكلئ  الذين خرجوا عن منهج هللا تعأب 

بو كبرسولو ، فلم يعرفوا قدرىم فتعٌدكا أطوارىم فأعٌد هللا ٥بم العقاب األليم ا٤بتناسب مع ٘باكزاهتم ، 
 .بْب الَبغيب كالَبىيب ٓٔ-ٜكىكذا يكوف ا١بزاء من نفس العمل ، كقد ٝبعت اآليتاف 

ِّ يُػَدءَهُ زِدُْىَُِْْ ﴿ - ٔٔ  ﴾ًًََدَٕ خَِٕٗٗدُٕ ػَفًًًٌََُّْٙعُ خَِٕٗٗدُٕ زِدَُُّٙ
كيدعو اإلنساف على نفسو ِبلشر ُب بعض األحياف كىو ال يعلم أنو شر ُب عاقبة أمره كدعائو ٥با 

ستجيب لو ُب الشر كما ا، كلو  ٔالرعد/﴾ َوَيْستَػْعِجُلوَنَك اِبلسَّيَِّئِة قَػْبَ  الََْسَنةِ ﴿ِب٣بّب كقولو 
اإلنساف على نفسو ككلده عند الضجر ٗبا ال ٰبب أف  يستجاب لو ُب ا٣بّب ٥بل  ، كقد يدعو

يستجاب لو اللهم أىلكو ك٫بوه ، كأيٌب الدعاء ىنا ىو مطلق الطلب ، سواء أكاف بلفظ الدعاء 
أك بطلب أك أبمل ، فاإلنساف يطلب كل ما الح لو كيسأؿ كل ما بدا لو فيتعلًٌق بو ىواه من غّب 

شر كما يطلب ا٣بّب ، كيهجم على الباطل كما يهجم على ٛبييز بْب ا٣بّب كالشر ، كقد يطلب ال
ا٢بق كال ٰبسب حساب للعواقب ، كال ينبغي لو أف يستعجل كيطلب كل ما يهواه كيشتهيو كقولو 

ُ  اّللَُّ ِللنَّاِس الشَّرَّ اْسِتْعَجاَْلُْم اِبْْلَُْيِ َلُقِضَي ِإلَْيِهْم َأَجُلُهمْ ﴿ َف )وََكا،  ُُيونس/﴾ َوَلْو يُػَعجِّ
كمن طبع اإلنساف العامي العجلة ، يتعٌجل ِبلدعاء على نفسو متعاميان عن ضرره  اإِلنَساُف َعُجواًل(

ٓت هنج كيسارع لكل ما ٱبطر ببالو دكف النظر ُب عاقبتو ، ال يقٌدر نعمة ا٥بداية اإل٥بية حق قدرىا ، 
ٍلوي هللاي لى الببلغة : ٓ٘ٔٓت هنج الببلغة خطبة ، ّٔٔالتفسّب ا٤ببْب صكيٍم( : )كىالى تىٍستػىٍعًجليويٍا ٗبىٍا ٓبٍى يػيعىجًٌ

ٍم ًمٍن ميٍستػىٍعًجلو ٗبىا أىٍدرىكىوي كىد  أىن وي ٓبٍى ييٍدرًٍكوي( تكشف اآلية بعض أفراد الناس كليس كٌل الناس ،  .)فىكى
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رية بل ىي حالة من حاالت أغلب الناس الذين ٓب يزكُّوا أنفسهم ، كأتٌب ىنا رسالة الدين الضرك 
﴿َبْ  تُػْؤِثُروَف لتهذًٌب عندىم ىذه ا٢بالة كىذه الطبيعة أك العادة السيئة ، كىكذا أكثر الناس كقولو 

ٌر َوأَبْػَقى﴾  نْػَيا ، َواآلِخَرُة َخيػْ ﴿ُخِلَق اإِلنَساُف ِمْن َعَجٍ  َسُأرِيُمْم ، كقولو  ُٕ-ُٔاألعلى/اْلََياَة الد 
، فأين ىذا الطبع العجوؿ من ىدل القرآف ا٥بادم ا٤بهدم ،  ّٕاء/األنبيآََيِت َربل َتْستَػْعِجُلوِف﴾ 

: )كىٍيفى يىٍستىًطٍيعي  ٓت غرر الممإهنما طريقاف ٨بتلفاف ال يقَبِبف ، ىدل القرآف كىول اإلنساف ! 
ٍل مىٍن يػىٍغًلبيوي ا٥ٍبىوىٍل ؟!( ،  اإلماـ الصادؽ عن : )ا٥ٍبىوىل شىرًٍي ي اٍلعىمىى( ،  ٖٔٓت هنج الببلغة كتابا٥ٍبيدى

ٍامىةي( )ع( لىةي تىكيويفي الن دى  -ٔ: رائدة .ّّٖ/ُٕالبحار : )مىعى التػ ثػىبُّتي تىكيويفي الس بلىمىةي ، كىمىعى اٍلعىجى
كتشّب ىذه اآلية إٔب ا١بباف الضعيف الذم ينهار ألدٗب حادث مؤسف كيدعو على نفسو ِب٤بوت  

، إنٌو ٯبهل فلسفة ا٢بياة كال يعرؼ نظاـ ا٣بلق  كما يتمُب ٥با طوؿ البقاء ساعة اليسر كالرفاه
 .كٯبهل مصائر األمور كعواقب األشياء كاألمور متعلقة ِب٣بواتيم

اٍبىةو يىٍستىًجٍيبي فً ٓت الديث ٍا(: )الى تىٍدعيويٍا عىلىى أىنٍػفيًسكيٍم كىعىلىى أىٍموىاًٍلكيٍم أىٍف تػيوىاًٍفقيويٍا ًمنى هللًا سىٍاعىةى ًإجى  يػٍهى
ـي ، كأيىب الظالوف عن سبيل  تشُي اآلية .ُٖصُٓا٤براغي : إٔب أٌف القرآف الكرٙب يدعو لًل ًٍب ًىيى أىقٍػوى

ككلمة )يدعو( ىنا ٥با معُب كاسع يشمل كٌل طلب كحاجة بلساف ا٢باؿ أك  .هللا إاٌل اٌلٍب ىي ألـو
 عن اإلماـ الّصادؽ )ع(ا قتصار ا٤بعُب على الٌدعاء الٌلفظي من قبيل ا٤بصداؽ كمابلساف ا٤بقاؿ ، أٌما 

ٍيًو : )ًإٍعًرٍؼ طىرًٍيقى ٪بىىاًٍت ى كىىىبلىًك ى كىٍي الى تىٍدعيوى هللاى ًبشىيءو عىسىى ًفٍيًو ىىبلىكي ى ، كىأىٍنتى تىظينُّ أىف  فً 
كالركاايت تؤٌكد ُب تعجيل فعل ا٣بّب ، كخّب الرٌب  -ٕ .َْٖ/ٓكنز الدقائق  ٪بىىاٍتي ى ٌٍب ذكر اآلية(

بُّ ًمنى ا٣بٍىٍّبً مىٍا يػيعىج لي(  عن النيب )ص(، عاجلو  ُخِلَق اإِلنَساُف ﴿، كقولو ُِْ/ِالكاُب: )ًإٌف هللاى ٰبًي
، أم طبيعة اإلنساف عجوؿ كٰببُّ العجلة كٰببُّ أف يصل بسرعة أك ينجز  ّٕاألنبياء/﴾ ِمْن َعَج ٍ 

إتقانو فتيساء صناعتو كتقلُّ األعماؿ بسرعة كلكن ال تستعجلوف بتهٌور العمل قبل أكانو كقبل 
( ، كصنع اإلنساف اآلالت كالسيارات كغّبىا من أجل  ختصار اجودتو )أىٍتًقٍن عىمىلى ى تػىنىٍل أىمىلى ى

كالقرآف ٰبثُّ على العجلة ُب عمل  .الٌزمن كحٌبو للعجلة العلمية ا٤بنظمة ببل هتٌور للوصوؿ للمطلوب
 ْٖطو/﴾ َوَعِجْلُت ِإلَْيَك َربِّ لِتَػْرَضى﴿ت فضيلتها الٌصا٢بات كالسٌيما ُب أداء الصبلة ُب كق

ك١ًَْٚ ِْٖٓ ََزٌُِّْْ ًَُِعَؼٌَُِْٔخ ػًََيَ خُِّٕنِنيَ  ًَـَؼَِْنَد خَََُِّْْ ًَخُنَّيَدََ آَّعَِْْٖ كََٔمٌََْٗد آَّصَ خََُِِّْْ ًَـَؼَِْنَد آَّصَ خُنَّيَدَِ ُٓسَُِْٝشً ُِعَسْعَـٌُخ﴿ - ٕٔ

 ﴾ًََُّ َِْ٘ءٍ كََِّْٝنَدهُ ظَلًًَِْْٝٚخُْمَِٕدذَ ًَ
عبلمتْب عظيمتْب على كحدانية هللا تعأب ككماؿ قدرتو الذم كضع نظاـ اثبت يدؿ على كجود 

)َوَجَعْلَنا آيََة فجعلنا الليل ٩بحو الضوء مظلم لتسكنوا فيو  )َرَمَحْوَا آيََة اللَّْيِ (منظم حكيم عليم 
النهار مضيئان ليحصل بو اإلبصار أم فمحوان ظلمة الٌليل بضوء الٌنهار  كجعلنا النػََّهاِر ُمْبِصَرًة(

تَػُغوا َرْضبًل ِمْن رَبُِّمْم(ك٧بوان ضوء الٌنهار بظلمة الٌليل  لتطلبوا ُب النهار أسباب معاشكم  )لِتَػبػْ
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ِنَي َوالَِْساَب(كرفاىكم  عواـ، كلتعلموا كلتعلموا عدد األايـ كالشهور كاأل )َولِتَػْعَلُموا َعَدَد السِّ
ككٌل أمر من أمور الدنيا  )وَُك َّ َشْيٍء َرصَّْلَناُه تَػْفِصيبًل(حساب ا٤بواعيد بينكم كا٤بعامبلت ا٤بتنوعة 

كما ٲبحو هللا الليل  -ٔ:  رائدة .للداللة على الكثرة)وَُك َّ َشْيٍء(  كالدين بيٌناه أحسن تبيْب.
ستمرار الطبائع السيئة كيثبت حو من نفسو ِبكيبقي النهار مضيئان، كذل  على اإلنساف أف ٲب

﴿َقْد َأرْػَلَح َمْن زَكَّاَىا ، َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَىا﴾ الطبائع ا٢بسنة عن طريق ٧باسبة النفس 
، ليس شيء هبذا الوجود مَبككان للصدفة، فإٌف كٌل أمرو جارو على سٌنتو سبحانو بدقة َُ-ٗالشمس/

إٌف تداخل الليل كالنهار على الدكاـ  -ٕي عليو شاىده كدليل. التدبّب كالتقدير كالتفصيل كى
للداللة على تداخل السنن الكونية مع السنن اإلنسانية لوجود عبلقة نسبية مقٌدرة بينهما ، فكما 
يتداخل الليل كالنهار يتداخل النور كالظلمات كالضعف كالقوة كا٣بّب كالشر ، كالدنيا كاآلخرة 

ة كا٤برض كالفرح كا٢بزف كاألمل كالعمل كالٌركح كا١بسد كالعزٌة كالذلٌة كالعسر كا٢بياة كا٤بوت كالصح
، كالٌليل كالٌنهار ليسا ضٌدين  ٔ-ٓالشرح/﴿رَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا ، ِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا﴾ كاليسر 

٤بوت كىكذا يتحٌرؾ بل صديقاف متعاكانف بينهما تعٌدد أدكار ككحدة ىدؼ سامية، كىكذا ا٢بياة كا
، غالبان ما يقٌدـ القرآف الٌليل ٓيونس/﴾ َما َخَلَق اّللَُّ َذِلَك ِإالَّ اِبْلَقِّ ﴿نظاـ التداخل العاـ كقولو 

 )َرصَّْلَناُه تَػْفِصيبًل( -ٖعلى الٌنهار للداللة أٌف ظلمة األرض من ذاهتا كأٌما نورىا فمن الٌشمس. 
شرة أك غّب مباشرة ُب مصاّب دينكم كدنياكم قد فىص ٍلنىاهي تػىٍفًصيبلن ، كىكيل  شىٍيءو لكم إليو حاجة مبا

أم بيٌناه بياانن ُب القرآف بليغان كاضحان ليس فيو غموض ٕبيث لو صمم اإلنساف أف يدرس كيبحث 
، كقولو ُُْطو/﴿َوُقْ  َربِّ ِزْدين ِعْلمًا﴾نفتحت إليو أبواب العلم من كٌل مكاف كقولوأم شيء ال

 ّٖاإلنعاـ/﴿َما رَػرَّْطَنا ٓت اْلِمَتاِب ِمْن َشْيٍء﴾ ،ٖٗالنحل/َيااً ِلُم ِّ َشْيٍء﴾ ﴿تِبػْ 
ؤْ ًِعَدزَيَ ًَلََ زِنَلِْٕيَ ًًَََُّ بَِٕٗدٍٕ ؤََُّْْٓنَدهُ ٤َدجَُِهُ كِِ ػُنُوِوِ ًَُٗىُِْؾُ َُوُ ٌََّّْ خُْوَِْدَٓصِ ًِعَدزدً َِّْوَدهُ َٓنٌَُٙخً ، خهَُْ﴿ ٗٔ - ٖٔ

 ﴾ٌَّْ ػََِْْيَ لَِْٕسدًخَُْْ
تعبّب القرآف ببلغي فٌِب مؤثر ُب ٘بسيم ا٤بعا٘ب كإبرازىا ُب صورة حٌسية حٌية متحرٌكة ، اإلنساف 

، كعملو مبلـز لو من خّب أك شر  ُِالطور/﴿ُك   اْمِرٍئ مبَا َكَسَب َرِىٌي﴾ مرىوف بعملو ٦بزمه بو 
:  طَاِئَرهُ : أكجبنا عليو كأخذان منو ، أَْلَزْمَناُه  َزْمَناُه طَاِئَرُه()َألْ لزـك القبلدة للعنق ال ينف  عنو أبدان 

عملو كما قٌدر لو يطّب عنو ليحفظ عليو ُب صحيفة أعمالو أم أنٌو بعد أف يبعث اإلنساف ٯبد ىذا 
ًو طّب لو من عش الغيب كككر القدر ُب عينيقً  )طَاِئَرُه(الطائر قد أصبح كتاِبن منشوران ، كأٌف عملو 

مبلـز لو ألنو حصيلة سعيو كٜبرة حياتو كعمره ، ىنا الربط الدقيق بْب العمل كا١بزاء ألف عملو 
ه فهو مسؤكؿ عنو ، فكاف طائر كلًٌ إنساف مكٌلف ما يطّب اختيار الصادر منو الطائر عنو إبرادتو ك 

لزامو لو ُب عنقو لو من عملو، أم ما يقسم لو من العمل كىو كناية عما يعملو من خّبو أك شر ، كإ
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)كىمىٍن عن اإلماـ علي )ع(: تصوير حي للزكمو إاٌيه كعدـ مفارقتو كىو كحده ا٤بسؤكؿ عن عملو 
( اي قىص رى ًِبٍلعىمىًل  نظهر لو  )َوُٓمْرُِج َلُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِكَتااًب يَػْلَقاُه َمنُشورًا( ُّٕ/ُٖشرح النهجبٍػتيًليى ًِب٥ٍبىمًٌ

الو مفتوحان فيو حسناتو كسيئاتو ، فّبل عملو مكشوفان حقيقيان كاضحان ال ُب اآلخرة كتاب أعم
َرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَػْفِسَك اْليَػْوـَ َعَلْيَك َحِسيباً( -ٗٔٲبل  إخفاءه أك ٘باىلو.  اقٍػرىٍأ ًكتىابى عمل  )اقػْ

ا عملت شاىدان كىفىى أف تكوف اليـو ٧باسبان لنفس  ٗبا ُب ىذا الكتاب ، كتكوف اليـو شهيدان ٗب
بًنػىٍفًس ى ال ٙبتاج إٔب شاىد آ خر أك حسيب أك رقيب غّبؾ، كيتجٌسم ىذا ا٤بعُب ُب صورة 
الكتاب ا٤بنشور فإذا ىو أعمق أثران كأتثّبان ُب الٌنفس كأشدُّ ٙبريكان ُب ا٢بس. كإذا ا٣بياؿ البشرم 

فزع كخوؼ من ذل   يبلحق ذل  الطائر كيعَبؼ بذل  العمل كيلحظ ىذا الكتاب كىو ُب حالة
 اليـو العصيب الرىيب ا٢باسم الذم تتكشف فيو ا٣ببااي كاألسرار كال ٰبتاج إٔب شاىد أك حسيب،
إهٌنا حقيقة كربل ُب عآب الغيب كلكن القرآف ٱبتصر الزمن كيعرض أمر ىذه ا٢بقيقة ككأهٌنا بْب 

نٍػيىاٍ عن النيب )ص(يدي !  ، ِّ/ٓتفسّب النور ٍافى ًحسىاٍبيوي ُب اآلًخرة(ىى  ،: )مىٍن حىٍاسىبى نػىٍفسىوي ُب الدُّ
، ككل ِٗا١باثية/﴿َىَذا ِكَتابُػَنا يَنِطُق َعَلْيُمْم اِبْلَقِّ ِإاَّ ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم تَػْعَمُلوَف﴾ ككقولو 

شيء ٧بفوظ ِبلصورة كالصوت كالنية ككا٭ٌبا فلم مصٌور حي لواقع كٌل إنساف ُب كٌل نفصيبلت 
ـي ا٢بٍىقًٌ ، كىمىٍا أيرًٍيدى هًبىٍا كىٍجوي هللاً ٓت غرر الممو بصورة ال ٚبفى خافية! حيات ٍاًؿ ليزيكي ُب  (: )أىٍفضىلي األىٍعمى

(. )، ِْٗهنج الببلغة حكم ٍاًؿ مىٍا أىٍكرًٍىتى عىلىٍيوى نػىٍفسي ى كخٌص  )ٓت ُعُنِقِو(: رائدةأىٍفضىلي األىٍعمى
هر عليو ما يزٌين ا٤برء كالقبلئد كاألطواؽ أك ما يشينو كاألغبلؿ الٌسياؽ القرآ٘ب العنق ألنٌو يظ

﴿َمْن َعِمَ  َصاِلًا كا٢بباؿ إلذاللو ، كىكذا عمل اإلنساف إٌما يسعده كإٌما ٯبعلو ُب خسراف كقولو
َها﴾  ٍرءي يػيويزىفي ًبقىٍولًًو كى ٓت غرر المم: ، ُٓا١باثية/َرِلنَػْفِسِو َوَمْن َأَساَء رَػَعَليػْ ـي ًبًفٍعًلًو()اٍلمى  .يقىو 

ًََٓد ًُنَّد ُٓؼٍَِّزِنيَ لَعََّ َٗسْؼَػَ َْٖٓ خىْعًٍََ كَةََِّٗٔد َّيْعًَُِ ُِنَلِْٕوِ ًََْٖٓ ٠َََّ كَةََِّٗٔد ١ََُِّّ ػََِْْيَد ًَٙ ظََُِّ ًَخََِِشٌ ًََِِْ ؤُوٍَُْ ﴿ - ٘ٔ
ًٌََُٙٔ﴾ 

)َوَمْن ـ مع نفسو كمع ربو فمنفعة ذل  تعود إليو ستقاامىٍن اٍىتىدىل إٔب دين هللا كطاعتو كإٔب ا٢بق ك 
َها( َا َيِض   َعَليػْ ﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ٫برؼ عن دين هللا كتعٌد حيديكدى اَّللً  فالضرر كاقع عليو اكمن  َض َّ رَِإٔمَّ

 الوزر : ُأْخَرى( )َوال َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزرَ ، فكما يزرع ٰبصد ُالطبلؽ/ُحُدوَد اّللَِّ رَػَقْد ظََلَم نَػْفَسُو﴾ 
الذنب كا٣بطأ ، ال ٰبمل أحد ذنب أحد إ٭ٌبا يسأؿ كلٌّ عن عملو كٯبزل كلٌّ بعملو كال يعاقب 

َوال ﴿،  ّٖا٤بدثر/﴿ُك   نَػْفٍس مبَا َكَسَبْت َرِىيَنٌة﴾ أحده بذنوب غّبه ككلُّ إنسافو مسؤكؿ عن عملو 
يماً  يٌم ْحَِ صديق أك القريب ا٤بخلص ، كال ٯبِب معتدو على : الالميم ،  َُا٤بعارج/﴾ َيْسَأُؿ ْحَِ

ا٢بمل ا٤بعنوم الثقيل قيل للوزير كزيران لتحٌملو  )الوزر(الناس إاٌل ِبلضرر على نفسو كأيٌب معُب 
مرئ مسؤكؿ عن عملو ا: ال ٰبمل أحد مسؤكلية عمل أحد إ٭ٌبا كل مبعىنا٤بسؤكلية الثقيلة، 
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َعَث ا يصيبو من عناءو ُب ٞبلو ، ك٧باسب عليو فيكوف عبئان كثقبلن عليو ٗب ِبَي َحَّتَّ نَػبػْ )َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
مذكًٌر كمنذر يبْب ٥بم ا٢بق من الباطل فتقـو عليهم ا٢بجة ِبلدالئل الٍب تقطع عذرىم ،  َرُسواًل(

عن النيب ،  ُٓٔساء/الن﴿لَِئبلّ َيُموَف ِللنَّاِس َعَلى اّللَِّ ُحجٌَّة بَػْعَد الر ُسِ ﴾ فبل عقاب ببل بياف كقولو 
ٍحتىج  عىلىى اً : )ًإف  هللاى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ّْٔ/ِالكاُب: )ريفىعى عىٍن أيم ًٍب مىٍا الى يػىٍعلىميويفى(  )ص(

ىيٍم كىعىر فػىهيٍم(  ِمثْػَقاَؿ  ﴿َرَمْن يَػْعَمْ  ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َخُْيًا يَػَره ، َوَمْن يَػْعَم ْ ، َُْالتوحيد صالن ٍاًس ٗبىٍا آآتى
 .ٖ-ٕالزلزلة/َذرٍَّة َشّراً يَػَره﴾ 

 ﴾ظًَِْٓريخً ًَبٌَِخ ؤَََيَْٗد ؤَْٕ ُٗيِِْيَ هََُّْصً ؤَََُْٓٗد ُٓعَُْكِْيَد كَلََٕوٌُخ كِْيَد كَمَنَّ ػََِْْيَد خُْوٌٍَُْ كًََََُّْٓٗدىَد﴿ - ٙٔ
كحركة ىذه السٌنة اإل٥بية اآلية الكرٲبة تسلط األضواء على سٌنة هللا ُب إىبلؾ القرل الفاسقة ، 
َنًة ال ُتِصيََبَّ ﴿هتل  أكالن ركحيان كمعنواين كنفسيان قبل أف هتل  ماداين كجسداين كقولو  َواتػَُّقوا ِرتػْ

، كىذه السٌنة اإل٥بية متصلة بذل  القانوف الكو٘ب الذم ِٓاألنفاؿ/﴾ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُمْم َخاصَّةً 
رتباط السنن الكونية ِبلسنن اإلنسانية بوحدة نظاـ اٌنهار ، بسبب يصٌرؼ كينٌظم حركة الليل كال

 .مقٌدر كمشَبؾ ، كتبٌْب اآلية الكرٲبة كيف يقع العذاب بعد بعثة الٌرسل كتثبيت ا٢بجة على الٌناس
َرِريَها( : كإذا أردان ىبلؾ قوـو من األقواـ بسبب سوء فعل أىلو املعىن  أم أكثران مَبفيها )َأَمْرَا ُمتػْ

َا ُٔمِْلي َْلُْم ﴿ماالن كنعمان ففسقوا فيها كقولو  ٌر ألَنْػُفِسِهْم ِإٔمَّ َا ُٔمِْلي َْلُْم َخيػْ َوال َٗمَْسََبَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأٔمَّ
ُلوا نِْعَمَة ا﴿، كقولو  ُٖٕآؿ عمراف/﴾ لِيَػْزَداُدوا ِإِْثًا َوَْلُْم َعَذاٌب ُمِهيٌ  ّللَِّ ُكْفرًا َأََلْ تَػَرى ِإىَل الَِّذيَن َبدَّ
، أك أمران ا٤بتنعمْب فيها كالقادة كالرؤساء ِبلطاعة  ِٖإبراىيم/﴾ َوَأَحل وا قَػْوَمُهْم َداَر اْلبَػَوارِ 

ستهَبكا كشٌذكا ُب اعلى لساف رسلنا ، فعصوا أمران كخرجوا عن طاعتنا كفسقوا كفجركا ك  االستقامةك 
﴾ وا ِِبََيتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَػْعَلُموفَ َوالَِّذيَن َكذَّبُ ﴿نسياؽ كراء شهواهتم كقولو اال

ستدراج أف يكثر هللا عليهم الٌنعم كىم يكثركف الذنوب كالعيوب كال ، معُب اال ُِٖاألعراؼ/
َرِريَها(يشكركف هللا  األغنياء كأصحاب ا١باه كا٤بسؤكلية كأطلقت اآلية كلمة ا٤بَبفْب على ٝبيع  )ُمتػْ
ستثناء ألف األمر ِب٢بق كالعدؿ يعم كيشمل الفقراء كاألغنياء ، ام )ذل  اجملتمع( ببل أىل القرية أ

 .كخٌص سبحانو ا٤بَبفْب ِبلذكر ألهنم إٔب ا٤بعصية أسرع كألهنم قيادات متنفذة ُب اجملتمع عادة
( : )أهنل  كفينا صا٢بوف ؟ قاؿ )ص سئ  النيب )ص(: الناس تتبعهم ال اتبعوف إٔب أحد  ومتبوعوف

 ) ثػيرى ا٣ٍبيٍبثي ﴾ َوَسيَػْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب يَنَقِلُبوفَ ﴿، ككقولو َِصُٔتفسّب ا٤براغينػىعىٍم ًإذىٍا كى
ٍاءي ثىبلىثىة(  عن اإلماـ علي )ع(،  ِِٕالشعراء/ : )اٍلعىٍاًملي ًِبلظٍُّلًم كىاٍلميًعٍْبي عىلىٍيًو كىالر ٍاًضٍي ًبًو شيرىكى
َها اْلَقْوُؿ َرَدمَّْرَاَىا َتْدِمُيًا(، كالساكت عنو كا٢باضن إليو أيضان ُِّ/ٕٓالبحار : َرَحقَّ  )َرَحقَّ َعَليػْ

ال عقوبة ببل إلقاء ا٢بجة ،  -ٔرائدة: فوجب عليهم العذاب كا٥ببلؾ فأىلكناىم إىبلكان مريعان 
ا عصوا ما أمركا بو أنزؿ إبرساؿ الٌرسل أيمركف ِب٤بعركؼ كينهوف عن ا٤بنكر كيبشركف كينذركف فإذ
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أف األمر ِب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ىو  ومعىن ىذاهللا هبم ا٥ببلؾ كأهٌنا أخذت أبسباب ا٥ببلؾ ، 
ستئصاؿ الكٌلي ا  الذم أظهر فسادىم كعنادىم كفسقهم فحقت عليهم كلمة العذاب إٌما ِبال

َمَع اّللَِّ ِإَْلًا آَخَر رَػَتُموَف ِمْن  َربل َتْدعُ ﴿أك ا١بزئي أك ِبلعذاب الٌنفسي )الكآبة( كقولو 
تكشف اآلية عن سنة هللا ُب العباد ا١بارية عليهم ضمن قانوف  -ٕ .ُِّالشعراء/﴾ اْلُمَعذَِّبيَ 

أسبابو ٍب أجراه على ىذه األسباب الٍب يصنعها  أاألسباب كا٤بسببات، فإذا أراد هللا سبحانو أمران ىيٌ 
ستحقاؽ كىي ُب ذاهتا من سباب من القدرة كإ٭ٌبا ىي ِب٢بٌجة كااله ، كليست األختيار اإلنساف ِب

  .: )قػيو ةي سيٍلطىٍاًف ا٢ٍبيج ًة أىٍعظىمي ًمٍن قػيو ًة سيٍلطىٍاًف اٍلقيٍدرىًة( ٓت غرر الممعمل القدرة كاإلبداع ، 
، تشّب اآلية إٔب قضاء  ُٓٔساء/الن﴿لَِئبّل َيُموَف ِللنَّاِس َعَلى اّللَِّ ُحجٌَّة بَػْعَد الر ُسِ ﴾ كقولو  -ٖ

هللا الٌنافذ ُب عباده كسٌنتو ا١بارية فيهم ، أم إٌف هللا جعل للحياة البشرية قوانْب اثبتة ال تتحٌوؿ كال 
ستدعى لو أسبابو ، كحْب توجد األسباب تتبعها اتتغٌّب كسننان ال تتبٌدؿ ، كإذا أراد هللا تعأب أمران 

ٙبق كلمتو ، فإرادة هللا ىنا ليست إرادة قهرية تينشئ السبب كلكٌنها النتائج فتتحقق إرادة هللا ك 
رَػَهْ  يَػْنظُُروَف ِإالَّ ُسنََّة اأَلوَِّلَي رَػَلْن َتََِد ﴿ترتب النتيجة على السبب الذم يصنعو اإلنساف كقولو 

، كىذه األٌمة مسؤكلة عٌما ٰبٌل هبا ألهٌنا  ّْفاطر/﴾ ِلُسنَِّة اّللَِّ تَػْبِديبًل َوَلْن َتََِد ِلُسنَِّة اّللَِّ حَتْوِيبلً 
أيٌدت الفساد كا٤بفسدين أك سكتت عنو أك ساٮبت ُب الفساد أك رضيت عنو أك ساعدتو ، كٓب 
تصلح من نظامها الذم يسمح بفساد ا٤بَبفْب ذاتو ىو السبب الذم من أجلو سٌلطهم هللا عليها 

ادئ كاألخبلؽ الٍب ال تعيش الشعوب إاٌل هبا ك٥با ، كا ِبلقيم كا٤ببؤ ستهز اففسقوا ك ٘باكزكا ا٢بدكد، ك 
ٍب تتحلل األمة كتفقد حيويتها كعناصر قوهتا كأسباب بقائها فتهل  أكالن أبزمات نفسية زمعاانة 

َنًة ال ُتِصيََبَّ الَِّذيَن ﴿ركحية من مرض الكآبة كغّبىا قبل أف هتل  ماٌداين كجسداين كقولو  َواتػَُّقوا ِرتػْ
 .ِٓاألنفاؿ/﴾ ُمْم َخاصَّةً ظََلُموا ِمنْ 

 ﴾ًًََْْ ؤَىٌَِْْنَد ِْٖٓ خُْوًُُُِٕ ِْٖٓ زَؼًِْ ٌُٗقٍ ًًََلََ زَُِزِّيَ زٌٍُُِٗذِ ػِسَديِهِ وَسِريخً زَِٝريخً﴿ - ٚٔ
أيضان ا١بماعة الٍب تعيش ُب عصر  )القرف(: كٌل أمة ىلكت فلم يبق منها أحد كمعُب القرف 

بة الطاغية مع الرسل كمع الناس أىٍىلىٍكنىاىم ًمٍن بػىٍعًد نيوحو فسنة كاحد، أم ككثّب من األمم ا٤بكذ
ستحق ا٥ببلؾ ، كىذا هتديد ككعيد للكافرين الذين كٌذبوا دمحمان ااإلىبلؾ جارية كلن تتوقف ٤بن 

ِلُسنَِّة اّللَِّ ُسنََّة اّللَِّ الَِِّت َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبُ  َوَلْن َتََِد ﴿أنذاؾ فلستم أكـر على هللا منهم كقولو 
كىكىفىى ًبرىبًٌ ى اي دمحم رقيبان على أعماؿ  )وََكَفى ِبَربَِّك ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبُيًا َبِصُيًا(، ِّالفتح/﴾ تَػْبِديبلً 

عن اإلماـ علي العباد كيدرؾ بواطنهم كظواىرىم كٯبازيهم عليها فهو خبّب أبعما٥بم بصّب ٧بيط هبم ، 
لىكيٍم ، كىلىٍن يىٍسخىطى عىلىٍيكيمٍ : )لىٍن يػىٍرضىى عى  )ع( رىًضيىوي  ًبشىٍيءو  ٍنكيٍم ًبشىٍيءو سىًخطىوي عىلىى مىٍن كىافى قػىبػٍ

ٍافى قػىبػٍلىكيٍم(  كخصٌ  تعأب ٧بيط بكل ما عمل الٌناس هللا -ٔ: رائدة  .ِّ/ٓتفسّب الكاشف ٩ب ٍن كى
 ا٢بق على ستقاـا الذنوب إلنسافا توقى فإذا الٌناس، يتهٌدد الذم ا٣بطر ىي ألهٌنا ِبلعلم الذنوب
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 تقدٙب )َخِبُيًا َبِصُيًا( -ٕ ا٢بٍىسىنىٍاًت(. ٍكًتسابً اً  ًمنى  أىٍكٔبى  ٍجًتنىٍابي الس يئىٍاتً اً ) : ٓت غرر المم ، كا٣بّب
 .الظاىرة األمور يعرؼ )اْلَبِصُي(ك ا٣بفية كالباطنية الغيبية ِبألمور ٰبيط ألنٌو )اْْلَِبُي(
 ًَْٓلٌَُخً ، ًََْٖٓ ؤَََخيَ دَٕ ًُُُِّّ خُْؼَدـَِِصَ ػَفَِّْنَد َُوُ كِْيَد َٓد ََٗٙدءُ َُِْٖٔ ًُُُِّٗ ؼَُّْ ـَؼَِْنَد َُوُ ـَيَنََّْ َّْٝٚىَد ٌٍَُْٓٓٓدًَْٖٓ ًَ﴿ ٜٔ - ٛٔ

 ﴾خٓوَُِشَ ًََٔؼََ َُيَد َٔؼَْْيَد ًَىٌَُ ُٓآٌِْٖ كَإًَُُْحِيَ ًَدَٕ َٔؼُْْيُْْ ٌٌََُْٓٙخً
تعأب عباده منهم من يريد الٌدنيا كمنهم من يريد اآلخرة فيعطيو هللا الٌدنيا كاآلخرة ، أم  قٌسم هللا

فقط ك٥با يسعى ليس لو ىمٌّ إاٌل حبُّ الٌدنيا كىو الٌنعيم  )اْلَعاِجَلَة(من كاف يريد بعملو الدنيا 
ْلَنا َلُو ِريهَ العاجل ، كال يتطٌلع إٔب آفاؽ أعلى من جاذبية األرض  تعجيلو من  ا َما َنَشاُء()َعجَّ

التعجيل لو أم ليس كٌل من طلب الدنيا ٗبدركها ًإال  أىٍف يىشىاءى  )ِلَمْن نُرِيُد(نعيمها ال كل ما يريد ك
 )َمْذُموماً(ٰبَبؽ بنارىا )َيْصبلَىا( يدخل جهٌنم  )ّتَّ َجَعْلَنا َلُو َجَهنََّم َيْصبلَىا َمْذُمومًا َمْدُحورًا(اَّلل ي 
ئىةو( ، ُب ا٢بديثرتكب من شنائع ا١برائم امهاانن حقّبان ٗبا  ملومان  ًطيػٍ نٍػيىٍا رىٍأسي كيلًٌ خى  )حيبُّ الدُّ
ٓت غرر نتهى إليو من عذاب مناسب امطركدان من رٞبة هللا ا٤بخذكؿ ٗبا )َمْدُحورًا(  ٕصّٕالبحار
ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي( أٌما الدين عنده سلمان للٌدني المم:  .ا)اٍلمى

ٍيئان ًمٍن ًديًنًهٍم إًلٍصبلًح دينٍػيىاىيٍم ًإاٌل فػىتىحى هللاي عىلىٍيًهٍم مىا ىيوى أىضىرُّ ٓت غرر المم : )الى يػىتػٍريؾي الن اسي شى
ٍاًدمىان ًلًديًٍنًو ًإنٍػقىٍادى لىوي كيلُّ سيٍلطىٍافو ، كىمىٍن جىعىلى ًديٍػنى  وٓت غرر الممًمٍنوي(!  ٍاًدمان : )مىٍن جىعىلى ميٍلكىوي خى وي خى

 .) كالذم يريد )َوَمْن َأرَاَد اآلِخَرَة َوَسَعى َْلَا َسْعيَػَها َوُىَو ُمْؤِمٌن(  -ًٜٔلميٍلًكًو طىًمعى ًفٍيًو كيلُّ ًإٍنسىٍافو
اآلخرة كىو الٌنعيم اآلجل البٌد أف يسعى ٥با سعيها ا٤بناسب معها فيؤدم تكاليفها كينهض 

على أساس اإلٲباف كالعمل الصاّب كليس اإلٲباف ِبلتمِب ُمْؤِمٌن( )َوُىَو ٗبسؤكليتها كيقيم سعيو ٥با 
كلكن ما كقر ُب القلب كصٌدقو العمل ، كالعمل كإف كاف حسنان ال يقبل عند هللا تعأب إاٌل إذا زٌكاه 
اإلٲباف ِب كمبتغى بو مرضاتو ، كالسعي لآلخرة ال يتعارض مع طيبات الدنيا، كإ٭ٌبا ٲبد ِبلبصر 

نٍػيىٍا إٔب آفا ؽ أعلى كإٔب قيم كربل فبل يقتصر على متاع الدنيا كليست ىي ىدفو كغايتو كإ٭ٌبا )الدُّ
اَر اآلِخَرَة ْلََِي اْلَيَػَواُف َلْو َكانُوا يَػْعَلُموفَ ﴿مىٍزرىعىةي اآلًخرىًة( كىي ٩برٌّ ٤بقر كقولو  ﴾ َوِإفَّ الدَّ

نْػَيا َوابْػَتِغ ِريَما آاَتَؾ اّللَُّ ﴿، كقولو  ْٔالعنكبوت/ اَر اآلِخَرَة َوال تَنَس َنِصيَبَك ِمْن الد  ﴾ الدَّ
، ككاف حقان على هللا أف ال يدخل ا١بنة من دخل جوفو شيء من ا٢براـ ، كالشهيد ُب  ٕٕالقصص/

سبيل هللا ال يدخل ا١بنة إذا عليو دين من أحد، كُب يـو ا٢بساب كا١بزاء يقٌدـ هللا تعأب حقوؽ 
)رَُأْولَِئَك َكاَف سبحانو لكرامة اإلنساف على هللا ، كال ٱبدع هللا عن جٌنتو  الٌناس على حٌقو ا٣باص

على سعة معناه ٕبيث يتلقى التكرٙب ُب ا٤بؤل األعلى ، فىأيٍكلىًئ ى ا١بامعوف  َسْعيُػُهْم َمْشُمورًا(
مقبوالن  مع اإلخبلص  تعأب كىافى عملهم االستقامةللصفات ا٢بميدة من اإلٲباف كالعمل الصاّب ك 

: إذا كاف العيش ٥بدؼ الدنيا فهي دنيا رائدةعند هللا أحسن القبوؿ كمثاِبن عليو برفع الدرجات 
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ا٢بياة، دنيا ا١بسد دنيا ا٤بادة البعيدة عن قيم الٌركح ، فهي حياة تليق ِبلديداف كا٢بشرات 
هي عليا ا٢بياة أ٠بى كا٢بيواانت ، فهي حياة ال تعادؿ عند هللا جناح بعوضة فأما ا٢بياة لآلخرة ف

أنواعها ، حياة معنوية ركحية عالية ا٤بضامْب ا٢بياة السامية الكرٲبة على هللا ال ينا٥با إاٌل من لو 
َمْن َعِمَ  َصاِلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن رَػَلُنْحِييَػنَُّو َحَياًة طَيَِّبًة ﴿مؤىبلت سامية كقولو 

: )ذىٍركىةي اٍلغىٍاايىًٍت الى يػىنىٍا٥بيىٍا ٓت غرر المم،  ٕٗالنحل/﴾ َرُىْم َبَِْحَسِن َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ َولََنْجزِيَػنػَُّهْم َأجْ 
ٍاًت( ،  ٍاىىدى : )لىٍيسى ًمن ٍا مىٍن تػىرىؾى دينٍػيىٍاهي ًلًدٍيًنًو أىٍك تػىرىؾى  عن اإلماـ الماظم )ع(ًإال  ذىكيكي التػ ٍهًذٍيًب كىاٍلميجى

نٍػيىٍاهي( ًديٍػنىوي لً  : )أىٍعظىمي الن ٍاًس ٮبى ان اٍلميٍؤًمني يػىٍهتىمُّ أبًىٍمًر دينٍػيىٍاهي كىأىٍمًر وعن النيب )ص(، ُِّ/ٖٕالبحاردي
بُّ كىيػىبػٍغىضي وعنو )ص(، ْتنبيو ا٣بواطر صآًخرىتًًو( نٍػيىٍا مىٍن ٰبًي كىالى يػيٍعًطي اآلًخرىةى ًإال   ،: )ًإف  هللاى يػيٍعًطٍي الدُّ
ٍب( ًلمىٍن  نٍػيىٍا تيٍدرًكيونىوي ، كىالى ٓت غرر المم ُٖٖ/ٕٕالبحار ٰبًي ٍليكيٍم تػىٍفرىحيوفى ًِبٍليىًسّبى ًمنى الدُّ : )مىٍا ِبى

 ٰبىٍزينيكيمي اٍلكىًثّبي ًمنى اآلًخرىًة ٙبيٍرىميونىوي ؟!( 
 ﴾ََزِّيَ َٓمْظٌَُخًًًُّٚ ًُُِّٗٔ ىَاُٙء ًَىَاُٙءِ ِْٖٓ ػ٥ََدءِ ََزِّيَ ًََٓد ًَدَٕ ػ٥ََدءُ ﴿ - ٕٓ

كٌل كاحدو من الفريقْب الذين أرادكا الدنيا دكف اآلخرة كالذين أرادكا اآلخرة نعطيو من عطائنا 
الواسع ما ٰبتاج إليو ُب كجوده كبقائو ، تفضبلن منا كإحساانن ، فنعطي للمؤمن كالكافر ، كا٤بطيع 

)َوَما َكاَف َعطَاُء رَبَِّك إلٯباد كالعاصي على مقتضى ا٢بكمة كا٤بصلحة ألٌف ذل  حق ا٣بلق كا
٧بجوِبن ٩بنوعان عن أحد ٤بن يطلبو بلساف ا٢باؿ أك لساف )َُمُْظورًا( ما كاف عطاؤه تعأب  َُمُْظورًا(

كل من يعمل للدنيا دكف اآلخرة كاف ظا٤بان لنفسو ككاف   -ٔ:  رائدةا٤بقاؿ من الرب كالفاجر. 
نْػيَ أخسر الناس  : )ا٣بٍىٍاًسري مىٍن عن النيب )ص(،  ُٖٓآؿ عمراف/ا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر﴾ ﴿َوَما اْلََياُة الد 

ككل من يعمل لآلخرة فهو يعمل للٌدنيا كاآلخرة ، ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص غىًفلى عىٍن ًإٍصبلىًح اٍلمىعىٍاًد(
كا١بسد بشكلو متوازف ، فيعطي للٌدنيا حٌقها كلآلخرة حٌقها ، كىكذا يوازف بْب مطالب الٌركح 

نْػَيا َوُحْسَن ثَػَواِب اآلِخَرِة﴾ كا٢بياة كا٤بوت كاألمل كالعمل   .ُْٖآؿ عمراف/﴿َرآاَتُىْم اّللَُّ ثَػَواَب الد 
 خذ من الدنيا ما يبلغ  أعلى منازؿ اآلخرة كال أتخذ من الدنيا ما ٲبنع  خّب اآلخرة كقولو -ٕ

ـَ زِيَنَة اّللَِّ الَِِّت َأْخَرجَ ﴿ ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمْن الرِّْزِؽ ُقْ  ِىَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ٓت اْلََياِة  ُقْ  َمْن َحرَّ
نْػَيا َخاِلَصًة يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ  ا ُب الد رىجىاًت  :عن النيب )ص( ، ِّاألعراؼ/ ﴾الد  )ًإ٭ب ىٍا يػىٍرتىًفعي اٍلًعبىادي غىدن
  .ُْٕ/ّنور الثقلْب ى قىٍدًر عيقيو٥بًًٍم(كىيػىنىاليوفى الزٍُّلفىى ًمٍن رىهًبًٌٍم عىلى 

آوََُ ك١ََِّْنَد زَؼ١َْيُْْ ػَََِ زَؼٍْٟ ًََُٔوَُِشُ ؤًَْسَُُ يَََـَدضٍ ًَؤًَْسَُُ ظَل١ًِْْٚ ، ًٙ ظَفْؼََْ َٓغَ خَُِّوِ بَُِيدً خٗظُُْ ًَْْقَ ﴿ ٕٕ -ٕٔ

 ﴾كَعَوْؼًَُ ٌٍَُْٓٓٓدً َٓىًًٍُْٙ
، أٓب تعلم علم اليقْب ، كىٍيفى فىض ٍلنىا بعض الٌناس عىلىى  اعتبارنساف( نظرة انظيٍر اي دمحم )أنظر أيها اإل

بػىٍعضو ُب األشكاؿ كا١بماؿ كالكماؿ كا١ببلؿ كا٤باؿ كحسن ا٢باؿ كا١باه كالولد كالقوة كالقدرة 
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تندة . على حساب ما علمناه من ا٤بصاّب العامة ا٤بس.كالكفاءة كا٤بوىبة كالرائسة كالقبوؿ عند الٌناس
َورَرَػْعَنا بَػْعَضُهْم رَػْوَؽ بَػْعٍض َدرََجاٍت ﴿على قاعدة التوازف العاـ كاألسباب كا٤بسببات كقولو 

: إشارة إٔب تفاكت الدرجات على أساس املعىن .ّّالزخرؼ/﴾ لِيَػتَِّخَذ بَػْعُضُهْم بَػْعضًا ُسْخِرَيًّ 
جتهاد كعفةو اؼ السعي ٔبدو ك ختبلاتفاكت القدرات كا٣بربات كالكفاءات كا٤بواىب كاجملاىدات ك 

كسداد ، كالتفضيل ُب الدنيا ليس ٗبعُب األحسن كاألكمل بل ٗبعُب الزايدة ا٤بادية ُب ا٤بتاع كاألمواؿ 
كاألكالد كا١باه كالصحة كا٤بوىبة كالرايسة يكوف ذل  ٗبقدار السعي كاإلمكانيات كالظركؼ 

ا ، كالتفاكت ِبألحسن كاألفضل كالتمييز ا٤بساعدة كالوسائل اٌفزة كغّب ذل  من أسباب الدني
ا٢بقيقي إ٭ٌبا يكوف نتيجة األعماؿ ُب الدنيا ، فمرتبة الطبيب اإلنسا٘ب ا٢باذؽ أفضل من مرتبة 
الطبيب ا٤بادم ا٤بتكرب ، كمرتبة ا٤بؤمن الذم ٲبوت حتف أنفو غّب مرتبة ا٤بؤمن الشهيد اجملاىد ُب 

عند هللا على أساس ا٤باؿ كا١بماؿ كاألشكاؿ كحسن  : ال طبقات رائدةسبيل إعبلء كلمة هللا 
َوٓت َذِلَك ﴿، ُّا٢بجرات/﴿ِإفَّ َأْكَرَمُمْم ِعْنَد اّللَِّ أَتْػَقاُكْم﴾ ا٢باؿ كا١باه كالنسب كإ٭ٌبا األساس 

  .ِٔا٤بطففْب/﴾ رَػْليَػتَػَناَرْس اْلُمتَػَناِرُسوفَ 
ن فهو ليس من رزؽ هللا كجرٲبة ُب حق أٌما ا٤باؿ ا٢براـ كالعيش ا٤برفٌو على حساب فقر اآلخري

)َوَلآلِخَرُة َأْكبَػُر َدرََجاٍت اجملتمع كعقوبتو شديدة كدافعو الشيطاف كىول اإلنساف كليس من الرٞبن 
كلتفاكهتم ُب الدار اآلخرة أعظم من التفاكت ُب ىذه الدنيا ٗبا ال يقاس، فبل  َوَأْكبَػُر تَػْفِضيبًل(

ُب عيشهم كمناز٥بم سواء ، كذل  ألٌف الٌدنيا ٧بدكدة كاآلخرة عآب يتوىم متوىم أٌف أىل اآلخرة 
أبدم غّب ٧بدكد، تتفاكت ا٤براتب ُب اآلخرة تفاكاتن كبّبان فيكوف ما بْب كٌل درجتْب كما بْب 
السموات كاألرض، تتفاكت الدرجات حسب تفاكت الكفاءات من العلم كاإلٲباف كالعمل الصاّب، 

بىعي اإًلتًٌفىٍاؽى : )أىٍحوىاٍ ٓت غرر المم نٍػيىٍا تػىتػٍ (،  ،ؿي الدُّ بىعي اإًلٍسًتٍحقىٍاؽى ٓت غرر  وعنو )ع(كىأىٍحوىٍاؿي اآلًخرىًة تػىتػٍ
: )مىٍن عىم رى دينٍػيىٍاهي خىر بى مىآلىوي )ما سيؤكؿ إليو( كىمىٍن عىم رى آًخرىتىوي بػىلىغى آمىاٍلىوي( ، كقد تكوف دنيا المم

ار ِبألشكاؿ كاألمواؿ كا١باه كحسن ا٢باؿ ، كلكن حقيقتهم ُب قلق األشرار أفضل من دنيا األخي
﴿َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْمُو َعَذااًب َصَعدًا﴾ نفسي كأرؽ ليلي كعيش منٌغص كقولو 

 .ُِْطو/﴿َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري رَِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َضنمًا﴾ ،  ُٕا١بن/
اآلية تنهى عن الٌشرؾ بكافٌة ألوانو كالتحذير الٌشديد من َمَع اّللَِّ ِإَْلًا آَخَر(  )وال ََتَْع ْ  -ٕٕ 

عاقبتو ، كا٣بطاب خاصٌّ ِبلنيب )ص( كلكن أريد بو العمـو أم خطاب لعامة الناس لكنو كٌجو إٔب 
كلُّ عتقاد مسألة شخصية مسؤكؿ عنها  ا٤بفرد ليحس كلُّ أحدو أف نقاء التوحيد أمر خاص بو ، فاال

عتقاده ساء فكره كقولو كسلوكو كساءت عاقبتو ، ككلُّ فردو ينحرؼ عن افردو بذاتو ، فإف ساء 
عقيدة التوحيد فيجعل مع هللا شريكان ُب عبادتو ، سواء أكاف ىذا الشري  ىول أك غّبه فيقع ُب 

، فسوؼ تساء  َُٔيوسف/رُِكوَف﴾ ﴿َوَما يُػْؤِمُن َأْكثَػُرُىْم اِبّللَِّ ِإالَّ َوُىْم ُمشْ الشرؾ ا٣بفي أك ا١بلي 
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ٍاًف اٍلمىقىٍاًؿ( إ٥بان آخر شريكان لو ُب العبادة ال  املعىنخاٛبتو  : ال ٘بعل مع هللا )بًًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ أىٍك بًًلسى
فيحبط عمل  كيساء مصّبؾ  )رَػتَػْقُعَد َمْذُمومًا َُمُْذواًل(ُب العقيدة كال ُب العمل كال ُب الٌدعاء 

ر ، ٍب ال أيتي  من الشرؾ ا٣بفي أك ا١بلي غّب الٌذـ كالتأنيب كا٣بذالف كا٣بيبة كأنت ال تشع
ُقْ  َىْ  نُػنَػبُِّئُمْم اِبأَلْخَسرِيَن َأْعَمااًل ، الَِّذيَن َض َّ َسْعيُػُهْم ٓت ﴿كا٣بسراف كلو بعد حْب كقولو 

نْػَيا َوُىْم َٗمَْسُبوَف أَنػَُّهْم ُٗمِْسُنوَف ُصْنع كلفظ  )رَػتَػْقُعَد َمْذُموماً(،  َُْ-َُّالكهف/﴾ اً اْلََياِة الد 
فتصّب ، يصوًٌري ىيئة ا٤بذمـو ا٤بخذكؿ كقد حٌط بو ا٣بذالف فقعد ضعيفان عاجزان مكسوران )رَػتَػْقُعَد( 

ستكانة كعجزان اأتتيو ا٤بذمة من كٌل جانب كمكاف ، فالقعود أضعف ىيئات اإلنساف كأكثرىا 
ال انصر لو ألنو منبوذ مكركه أيتيو  )َُمُْذواًل(احية ا٤باٌدية كا٤بعنوية كيشّب إٔب فداحة ا٣بطب من النٌ 

ا٣بذالف من كٌل مكاف، فتصّب ملومان عند هللا ٨بذكالن منو ، فإٌف من ال ينصره هللا فهو ٨بذكؿ كإف  
 . ُِّالشعراء/ (فىبلى تىدٍعي مىعى اَّللً  ًإ٥بىنا آىخىرى فػىتىكيوفى ًمنى اٍلميعىذ ًبْبى كقولو )  .كثر انصركه

َٔد ؤًَْ ًِٚىَُٔد كَٚ ظَوَُْ َُئَُد ؤُف  ًَٙ ًَه١َََ ََزُّيَ ؤََّٙ ظَؼْسًًُُخ بَِّٙ بَِّّدهُ ًَزِدٌَُْخًَُِِّْٖ بِلَْٕدٗدً بَِّٓد َّسُِْـََّٖ ػِنًَْىَ خٌُِْسََُ ؤَلًَُىُ﴿ - ٖٕ
 ﴾ظَنْيَُْىَُٔد ًَهَُْ َُئَُد هًٌَْٙ ًََُِميدً

كحكم كأمر أمران قاطعان ال جداؿ فيو ، أبف تعبدكه كحده كتوحدكه كال  تػىٍعبيديكا إ٥بان غّبه  كٌصى رىبُّ ى 
بقصد أك بدكف قصد كال تشركوا ُب عبادتو أحدان سواء أكاف شرؾ خفي أك شرؾ جلي ، كمن 

يُن ﴿َأال ّلِلَِّ التوحيد أف ال تتوٮبو سبحانو ، أبف تكوف العبادة خالصة  ال شائبة فيها لسواه   الدِّ
، كمن ٌٍب يربط السياؽ القرآ٘ب بر الوالدين بعبادة هللا لبياف قيمة ىذا األمر عند  ّالزمر/اْْلَاِلُص﴾ 

أف يعامبل معاملة حسنة ُب ٝبيع األكقات كا٢باالت لسعة معُب ا٢بسنة ،  )َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااً(هللا 
ٮبا بطاعتو كما قرف النبوة ِبأللوىية كالزٌكاة ِبلصبلة كقد قرف سبحانو شكر الوالدين بشكره كقرف برٌ 

كالعمل الٌصاّب ِبإلٲباف ُب العديد من آايتو سبحانو ، كأكجب الرٌب هبما كاإلحساف إليهما لبياف 
حقهما العظيم على األكالد ألهنما السبب الظاىر لوجوده كعيشو ، ك٤با كاف إحساهنما إٔب الولد 

جب أف يكوف إحساف الولد إليهما كذل  ، كىي أٌكؿ مرتبة من مراتب قد بلغ الغاية العظيمة ك 
: أف  ًلربًٌ الوالدين أكـر ا٤بنازؿ عند هللا كأفضلهما كما أف عقوقهما  وريو داللةالرٌب كالٌرعاية كاألدب 

ٍي طيوؿي ُب الصحيفة السٌجادية : )أىٍينى إذان ايى إ٥بً  ومن دعاء اإلماـ السّجاد )ع( لوالديومن الكبائر ، 
ا لًلتػ وٍ  ا بًتػىٍربًيىًٍب ؟ كىأىٍينى ًشد ةي تػىعىًبًهمىا ُب ًحرىاسىًٍبٍ ؟ كىأىٍينى إقٍػتىاريٮبيىا عىلىى أىنٍػفيًسًهمى ًسعىًة عىلىي  ؟ شيٍغًلًهمى

بي عىلىي  ٥بىيمىا كىال أىانى  يػٍهىاتى مىا يىٍستػىٍوًفيىاًف ًمِبًٌ حىق هيمىا، كىالى ايٍدرًؾي مىا ٯبًى ًبقىاض كىًظيفىةى ًخٍدمىًتًهمىا( ىى
ُلَغنَّ ِعْنَدَؾ اْلِمبَػَر َأَحُدُٕمَا َأْو ِكبلُٕمَا) ( كأكصيناؾ هبما كٖباصة إذا كربا أك كرب أحدٮبا ، ِإمَّا يَػبػْ

ُب   )ِعْنَدَؾ(كإ٭ٌبا خٌص حالة الكرب ألهنما حينئذو أحوج إٔب الرب كالقياـ ٕبقوقهما لضعفهما كمعُب 
(مسؤكليت  كفالت  كٞبايت  ك  ستثقاؿ أم : لفظ يدؿُّ على التضٌجر كاال ُأؼٍّ  )َربل تَػُقْ  َْلَُما ُأؼٍّ

(ال تقل للوالدين أقل كلمة تظهر الضجر ككلمة  كال تسمعهما قوالن سيئان حٌب بكلمة  )ُأؼٍّ
ئنا ًمنى اٍلعيقيوًؽ أىٍدٗبى ًمٍن )ع(الصادؽعن اإلماـ التأفف،  يػٍ ٦بمع ٢بىىر مىوي( ( )ُأؼٍّ : )لىٍو عىًلمى هللاي شى
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، كالعقوؽ من كبائر الذنوب كأشٌد العيوب كنكراف ا١بميل ، ك٥با أضرار عاجلة كآجلة ِٕٓ/ٔالبياف
كِبلعكس عٌقوا آِبئكم  ِْٔٙبف العقوؿ ص: )ًبرُّكيٍا آِبىٍءىكيٍم يىربُّكيٍم أىبٍػنىٍاؤيكيٍم(  عن اإلماـ الصادؽ )ع(
هي مىٍن حىد  ًإلىٍيًو الط ٍرؼى : )مىا بػىر  أى ووعنيعٌقكم أبناؤكم ،  )َوال )خزرٮبا ببصره(  ّٗٗ/ٖاألمثل (ِبى

َهْرُٕمَا( ال تزجرٮبا إبغبلظ الكبلـ معهما كرفع الصوت عليهما فيما اليعجب  منهما ٩با يدؿُّ  تَػنػْ
لينان طيبان  كىرٲبان ذا كـر كٝباؿ كأتثّب أم قوالن حسنان   )َوُقْ  َْلَُما قَػْواًل َكِرٙمًا(على الضجر كالضيق 

، قولوا ٥بما أحسن ما ٙببوف أف يقاؿ  َٕاألحزاب/﴿َوُقوُلوا قَػْواًل َسِديدًا﴾ حَباـ ككقار اأبدب ك 
َوِإْف َجاَىَداَؾ َعلى َأْف ُتْشِرَؾ ّب َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم ﴿لكم ، كىي التوصية ٕبسن ا٤بعاشرة كقولو 

ُهَما ٓت الد   : أف ال  من عبلمات بّر الوالدين،  ُٓلقماف/﴾ نْػَيا َمْعُروراً َربل ُتِطْعُهَما َوَصاِحبػْ
٠بهما كال يفعل شيئان يغيضهما كأف يسبقهما ُب ا٤بشي كال يرفع صوتو عليهما كال يسميهما ِب

ختلفت معهما ُب الرأم اسستغفر ٥بما ، كإف ايعطيهما ما يريداف قبل أف يسأاله ، كإف ضرِبؾ ف
  .د الوٌد كال يقطع الٌصلةختبلؼ الرأم ال يفسافإٌف 
 ﴾ًَخوْلِْٟ َُئَُد ـَنَدقَ خٍٍُُِّّ ِْٖٓ خَُُّلَْٔصِ ًَهَُْ ََّذِّ خَْلَْٔئَُد ًََٔد ََزََّْدِِٗ َٜـِريخً﴿ - ٕٗ

: كناية عن التواضع كالتذلل كلطف ا٤بعاشرة كرقٌة ا٢بديث ، أم ِبلغ ُب التواضع خفض اجلناح 
كٌلف كال تصٌنع كما ٱبفض الطائر الصغّب جناحيو ليستعطف أمو ٥بما كا٣بضوع قوالن كفعبلن ببل ت

ستسبلـ لتغذيو، ككأف للذؿ جناحان كجناح الطائر يضٌمو كٱبفضو تعبّبان عن السبلـ ٥بما كاال
ٍا ًإال   عن اإلماـ الصادؽ )ع(إلرادهتما كبٌرٮبا ككسب رضاٮبا ،  نػىٍي ى ًمٍن الن ظىًر ًإلىٍيًهمى : )الى ٛبىٍؤل عىيػٍ

ـٍ قي بً  ٍا كىالى تػىتػىقىد  ٍا كىالى يىدىٍي ى فػىٍوؽى أىٍيًديػىهيمى ٍا( رىٍأفىةو كىرىٍٞبىةو كىالى تػىٍرفىٍع صىٍوتى ى فػىٍوؽى أىٍصوىٍاهًتًمى ٍامىهيمى نور د 
ستغفر ٥بما كنٌفذ كصيتهما كأكـر صديقهما كصلة الرحم الٍب ال توصل اكبعد موهتما  ُْٗ/ّالثقلْب

فأان عاجز  ،ٍرٞبىٍهيمىا كىمىا رٞبا٘ب كرىبػ يىا٘ب صىًغّبان ار بًٌ  اْرَْحُْهَما َكَما رَبػََّياين َصِغُيًا( )َوُقْ  رَّبِّ إاٌل هبما 
عن مكافأهتما ٗبا يناسب بٌرٮبا يب كقت الطٌفولة ، كفيو تذكّب للولد أبنو كاف طفبلن ُب رعاية أبويو ، 

تل  الٌرعاية ، ٍب يتوجو إٔب هللا سبحانو  كأف أبويو اآلف ُب حاجة إٔب رعاية ُب كرب سنهما مثل
كيطلب منو الرٞبة ٥بما ألف رٞبتو كسعت كٌل شيء ، فرٞبتو سبحانو ٥بما أكسع من كٌل شيء 
كرعايتو أِشل ، كهللا سبحانو أقدر على ا١بزاء ٗبا بذال من جهدو ُب سبيلو ال يقدر على جزائو 

 .مقركنةن بوحدانيتو كعدـ الشرؾ بو األبناء ، كىذه كصااي جعلها هللا من رٞبتو هبما
 ﴾ََزٌُُّْْ ؤَػَُِْْ زَِٔد كِِ ُٗلٌٌُُِْْٔ بِْٕ ظٌٌٌَُُٗخ َٜدُِمِنيَ كَةَِّٗوُ ًَدَٕ ًََُِّٖخزِنيَ ؿَلٌَُخً﴿ - ٕ٘

رىبُّكيٍم أيُّها الناس أىٍعلىمي منكم ٗبىا ُب نػيفيوًسكيٍم ألنٌو ىو الذم خلقكم كأعلم ِبلٌنوااي من تعظيم 
حذركا أف استخفاؼ ٕبقوقهما كىو ٦بازيكم على حسن ذل  كسيئو فلدين كبٌرٮبا كأعلم ِبالالوا

ًإٍف تىكيونيوا قاصدين للرب  )ِإْف َتُمونُوا َصالَِِي رَِإنَُّو َكاَف ِلؤَلوَّاِبَي َغُفورًا(تضمركا سوءان كعقوقان 
لسبب أك آلخر فإف هللا تعأب  كالصبلح كٓب تقصدكا العقوؽ أبيٌة ِبدرة ظهرت منكم على كالديكم

: التوابْب ، أم مبالغة أٌكاب كتعٌدد عوامل الٌرجوع إٔب هللا  )ِلؤَلوَّاِبَي(يتجاكز عن سيئاتكم كيغفر 
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متجاكز عن ذنوهبم ، أم الذين كلما أخطأكا غافلْب عادكا كرجعوا إٔب رهبم مستغفرين )َغُفورًا( 
ري اٍلقيليويبي : )ٓت غرر المم  ِِِالبقرة/( بُّ التػ و اًبْبى ًإف  اَّلل ى ٰبيً كقولو )  اندمْب مصلحْب  ،التػ ٍوبىةي تيطىهًٌ
نػيويبى   (. كىتػىٍغًسلي الذُّ

 ﴾ًَآضِ ٌَخ خُْوُُْزََ لَوَّوُ ًَخٌُِِْْٕٔنيَ ًَخزَْٖ خَُّٕسَِِْ ًَٙ ظُسٍََِّْ ظَسٍُِّْخً﴿ - ٕٙ
كصلة الرحم كاإلنفاؽ كقضاء ا٢بوائج كلُّ  من الربًٌ كاإلحساف )َحقَُّو(أعط كٌل من لو قرابة ب  

إنساف بقدر كسعو ، فليس ىذا العطاء تفٌضبلن من أحدو على أحد ، إ٭ٌبا ىو ا٢بق على إطبلؽ 
كأعط للمسكْب اتاج لكثرة فقره ،  )َواْلِمْسِمَي(معناه الذم فرضو هللا ككصلو بعبادتو كتوحيده ، 

تاج ا٤بنقطع عن أىلو كمالو ُب سفره حقو أيضان ، ك٥بما حق الـز ا٤بسافر الغريب ا )اْبَن السَِّبيِ (ك
َها َواْلُمَؤلََّفِة قُػُلوبُػُهْم ﴿ُب الزكاة بنص قولو تعأب  َا الصََّدقَاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكِي َواْلَعاِمِلَي َعَليػْ ِإٔمَّ

ُ َعِليٌم َحِميمٌ َوٓت الّرِقَاِب َواْلَغارِِمَي َوٓت َسِبيِ  اّللَِّ َوِابْ  ،  َٔالتوبة/﴾ ِن السَِّبيِ  َررِيَضًة ِمْن اّللَِّ َواّللَّ
ْر تَػْبِذيرًا( : والتبذير عتداؿ : اإلسراؼ بغّب حق ، كىو ٘باكز حد ا٤بعقوؿ كاال التبذير )َوال تُػَبذِّ

تنفق : ال  املعىن .ىو اإلنفاؽ ُب غّب الوجو ا٤بعركؼ لدل العقبلء أم ُب غّب موضعو ا٤بناسب
مال  ُب غّب طاعة هللا فتكوف مبٌذران ، لو أنفق إنساف الكثّب ُب موضعو ُب طاعة هللا ٓب يكن مبٌذران 
ألنٌو ُب ا٢بقًٌ كا٣بّب كما ينفع الٌناس يرضي هللا كلو أنفق قليبلن بغّب حق كاف مبٌذران ، فليست مسألة 

اؽ ا٤بناسب كُب مكانو ا٤بناسب كقصده التبذير ىي الكثرة كالقلة ُب اإلنفاؽ كإ٭ٌبا ىو موضع اإلنف
﴿َوالَِّذيَن ِإَذا َأنَفُقوا َلَْ ُيْسرُِروا َوََلْ السليم ، كأف يكوف اإلنفاؽ الطريق الوسط ا٤بعتدؿ كقولو 

﴾ َوال ُتْسرُِروا ِإنَُّو ال ٗمُِب  اْلُمْسرِِريَ ﴿، كقولو  ٕٔالفرقاف/يَػْقتُػُروا وََكاَف بَػْيَ َذِلَك قَػَوامًا﴾ 
: )أىالى كىًإف  ًإٍعطىاءى اٍلمىاًؿ ُب غىٍّبً حىقًٌوى تػىٍبًذيره كىًإٍسرىاؼه ، كىىيوى ٕٙٔخطبةٓت هنج الببلغة ،  ُّعراؼ/األ

نٍػيىا كىيىضىعيوي ُب اآلًخرىًة كىييٍكرًميوي ُب الن اًس كىييًهينيوي ًعٍندى هللًا(   .يػىٍرفىعي صىاًحبىوي ُب الدُّ
فليس ىذا العطاء تفٌضبلن ، إ٭ٌبا ىو حٌقوي ٥بم كىو أمْبه على ىذا ا٢بق ،   ُو()اْلُقْرََب َحقَّ : رائدة
، فإذا أٌداه ٥بم فإ٭ٌبا يؤٌدم دينان عليو ُب  ٕا٢بديد/﴾ َوأَْنِفُقوا ِمَّا َجَعَلُمْم ُمْسَتْخَلِفَي ِريوِ ﴿كقولو 

كقد أطلق  . هللا تعأبذٌمتو ، إ٭ٌبا ىو ا٢بق الٌذم فرضو هللا كجعلو أفضل عبادة كأحسن قرىب إٔب
: )ًإف  اٍلرب   ٓت الديثليشمل كل ما ىو مطلوب كمرغوب حسب األحواؿ الٌداعية لو  )َحقَُّو(ا٢بق 

 ) رىاًف الدًٌايىٍرى ، كىييٍكًثرىاًف األىٍموىٍاؿى ٍارى ، كىيػيعىمًٌ لىةى لىييًطٍيبلىًف األىٍعمى )َواْلِمْسِمَي ، َُٓ/ٓركح البيافكىالصًٌ
أ٤بسكْب أسوأ حاالن من الفقّب ، كا٤بسكْب من ال شيء لو ، كالفقّب من لو شيء كعنده ( والفقُي

قوت سنتو، كٮبا مصطلحاف نسبياف متفاكاتف حسب عصرٮبا كظركؼ عيشهما كظركؼ بلدٮبا ، 
 .. كىكذا.كرب فقّب ُب بلد غِب يكوف حالو غنيان ُب بلد فقّب

 ﴾ٌَخَٕ خََُّْٙد٤ِنيِ ًًََدَٕ خ٥ََُّْْٙدُٕ َُُِزِّوِ ًَلٌَُخًبَِّٕ خُُْٔسٍَََِِّّٖ ًَدٌُٗخ بِوْ﴿ - ٕٚ
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ىذا تعليل للنهي من عدـ التبذير كىو غاية ُب الذـ كالنهي ا٤ببذركف ىم ا٤بسرفوف ، أم ًإف  
انيوا )كما زالوا( ًإٍخوىاانىن  اه كأمثاؿ الش يىاًطًْب ُب ضررىم كأشب ان كأتباع ءن كأصدقا كأعواانن  اٍلميبىذًٌرًينى كى

الشياطْب من ا١بن كاإلنس يبلزموهنم كال يَبكوهنم ُب اإلفساد ألهنم ينفقوف ُب الباطل كا٤بعاصي 
كالطرؽ الٍب يكرىها هللا، ككٌل من ٘باكز ا٢بٌد ا٤بشركع كا٤بعقوؿ ُب النفقة أك ُب غّبىا فهو من 

،  ّٔالزخرؼ/اًا رَػُهَو َلُو َقرِيٌن﴾ ﴿َوَمْن يَػْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْْحَِن نُػَقيِّْض َلُو َشْيطَ حزب الشيطاف 
كىكىافى إبليس أبو الشياطْب مبالغان ُب كفراف النعمة  )وََكاَف الشَّْيطَاُف ِلَربِِّو َكُفورًا( ، : يػيٍعًرضي يَػْعُش 

كال يؤدم حق النعمة كال حق منعمها فبل يشكر ا٤بنعم كيعمل خبلؼ ما يرضيو ، حيث يصرؼ 
لقوة كالذكاء ا٣بارؽ للعادة ُب إغواء الٌناس كإضبل٥بم كٞبلهم على ا٤بعصية ما آاته هللا من الٌنعم كا

حٌب يبٌدلوا نعمة هللا كفران، كذل  ًإٍخوىافى الش يىاًطًْب ا٤ببذركف اليؤدكف حق النعمة كمنعمها، كحقها 
: ىو كفر والتبذيرأف ينفقوىا ُب طاعة هللا ُب قضاء حوائج الناس غّب مبذرين كال مسرفْب ، 

 .ِبلٌنعمة كالشيطاف أٌكؿ الكافرين بنعمة هللا
ران عن اإلماـ علي )ع( ان كىالى تىكيٍن ميبىذًٌ ان(  ،: )كيٍن ٠بىٍحى ، َُٓ/ُٖشرح النهجكىكيٍن ميقىدًٌران كىالى تىكيٍن ميقىَبًٌ

ـه ُبٍ كيلًٌ شىٍيءو ًإال  ُبٍ أىفٍػعىٍاًؿ اٍلربًٌ(  وعنو )ع( : )الى وعن النيب )ص(، ا٢بكم ُب غرر: )اإًلٍسرىٍاؼي مىٍذميوي
يػٍرى ُبٍ الس رىؼً  : ينهى القرآف عن التبذير التبذير : رائدة .ُٗٔ/ٕٕالبحار كىالى سىرىؼى ُبٍ ا٣بٍىٍّبً( ،خى

كمعناه اإلنفاؽ ُب غّب حق كُب موارد غّب مناسبة ، ىؤالء ٘باكزكا مرحلة كساكس الشيطاف 
لة التعاكف كالتنسيق مع الشياطْب من اإلنس كا١بن ، كقولو ُب مرح )ِإْخَواَف الشََّياِطِي(كأصبحوا 

 )ومن معاين التبذير(،  ِٓفصلت/﴾ َوقَػيَّْضَنا َْلُْم قُػَرَاَء رَػَزيػَُّنوا َْلُْم َما بَػْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهمْ ﴿
مهمة  فيشمل ا١بانب ا٤بادم كا٤بعنوم ، كهدر العمر ُب الفراغ كما ال ينفع ، إيكاؿ مسؤكليات

للفاسدين ، تعليم أعماؿ فاسدة كيضر تعٌلمها لنفسو كللٌناس ، كمن اإلسراؼ ُب العمر العمل مع 
الفاسدين كالتعاكف معهم بشكل مباشر أك غّب مباشر ، كمن التبذير صرؼ األمواؿ العاٌمة ُب 

 .القضااي ا٣باٌصة أك صرفها ُب أمور غّب مهٌمة ، أك صرفها ُب ا٤بهم كترؾ األىم
 ﴾ًَبَِّٓد ظُؼ٠ََُِّْٖ ػَنْيُْْ خزْعِـَدءَ ََلَْٔصٍ ِْٖٓ ََزِّيَ ظَُْـٌُىَد كَوَُْ َُيُْْ هًٌَْٙ ٌََُْْٕٓخً﴿ - ٕٛ

بن السبيل إذا ٓب ٘بد ما تعطيهم إنتظاران لتوسعة هللا علي  اإف أعرضت عن ذكم القرىب كا٤بساكْب ك 
)رَػُقْ  َْلُْم : طلب الرٞبة كالٌرزؽ من رٌب  أتملها ا( اْبِتَغاَء )اْبِتَغاَء َرْْحٍَة ِمْن رَبَِّك تَػْرُجوىَ لتصلهم هبا 

 على سعة معناه كدالالتو ، فقل ٥بم قوالن سهبلن لينان طيبان كًعدىم كعدان ٝبيبلن كإدعي قَػْواًل َمْيُسورًا( 
ة ٥بم ِبلتوفيق كتلٌطف ُب رٌدىم كقل اللهم أرزقهم كإايان من فضل  ، فإف ُب الكبلـ الطيب تسلي

قىةه( عن النيب )ص(: ٥بذا السائل  ًلمىةي الط يٌػبىةي صىدى : )ًإٍف ٓبٍى تىسىعيوياٍ  ٓت الديث، ّٗٔ/ّٖالبحار)اٍلكى
 .َْ/ٓتفسّب الكاشف الن ٍاسى أبًىٍموىاًٍلكيٍم فىسىعيويىيٍم أبًىٍخبلىًقكيٍم(

 ﴾ًََُّ خُْس٣َِْٕ كَعَوْؼًَُ ٌَُِٓٓدً َٓمٌَُْٕخً ًَٙ ظَفْؼََْ ًََّىَ َٓـٌَُُِْصً بََُِ ػُنُوِيَ ًَٙ ظَس٥ُْْٕيَد﴿ - ٜٕ
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عتداؿ ال إسراؼ كال عتداؿ كالوسط ، الطريقة ا٤بثلى ُب اإلنفاؽ ىو التوازف كاالاإلسبلـ دين اال
كال ٘بعل يدي   مبعىنٖبيلة أم مشدكدة ِبلغل كىو قيد يوضع ُب اليدين كالرقبة  )َمْغُلوَلًة(ٖبل، 

لبخل، كال تفتحهما كٌل الفتح فبل يبقى لنفس  شيء من كثرة مشدكدة إٔب عنق  من شٌدة ا
( اً مىٍن فتقر( ا)امرء : )مىٍا عىٍاؿى عن النيب )ص(اإلنفاؽ ،  كالتدبّب نصف ا٤بعيشة  ّْٕ/ُٕالبحارقٍػتىصىدى

: التكن  املعىن، كالغلو )البخل( كاإلسراؼ كالتبذير، كالبخل يعمل ٚبلخل ِبلتوازف ُب اإلنفاؽ ، 
طي شيئان فتكوف ٗبنزلة من كانت يده مغلولة إٔب عنقو ، فيعيش عيش الفقراء كٰباسب ٩بن ال يع

ٍاًمعه ًلمىسىاًكًئ اٍلعيييوبً  عن اإلماـ علي )ع(عند هللا حساب األغنياء ،  ـه يػيقىٍادي ًبًو  ،: )اٍلبيٍخلي جى كىىيوى زًمىٍا
ن البخل كمن حبست يده عن ، كىذه صورة مبالغة ُب النهي عَّٕ/ّٕالبحارًإٔبى كيلًٌ سيوءو( 

ٛبثيل للتبذير أم ال تعط أكثر من ا٤بطلوب  )َوال تَػْبُسْطَها ُك َّ اْلَبْسِط(كشٌدت إٔب عنقو  اإلنفاؽ
هبا شيء كال يبقى معها ماؿ ، كىو   أك تعطي ٝبيع ما عندؾ فتكوف ٗبنزلة من بسط يده فبل يستقر

فتصّب مذمومان من  )رَػتَػْقُعَد َمُلومًا َُمُْسورًا(كناية عن اإلسراؼ ا٤بذمـو كصورة من صوره الكريهة 
ا٤بتحٌسر  : واسوركتلـو نفس  ، كيلوم  الٌناس على إسراف  كإضرارؾ بنفس  ،  ا٣بلق كا٣بالق

اندمان على ما فرطت مغمومان حزينان  كا٤بغمـو كالعاجز النادـ ، ا٤بنقطع ، فيكوف منقطعان من ا٤باؿ
كخّب األمور  ، على البخل كعلى السرؼ تكوف ملومان ُب ا٢بالتْبلعجزؾ عن أداء كاجبات  ، ف

: كالتعبّب القرآ٘ب رائدة  .حسن التدبّب مع العفاؼ خّب من الغُب مع اإلسراؼ : وقي  ، أكساطها
ال  البسط كل مبسوطة يدان  اإلسراؼ كيرسم ، العنق إٔب مغلولة يدان  البخل يرسم التصوير ُب الفِب
 مأساكية إهنا هناية َُمُْسورًا( َمُلوماً  )رَػتَػْقُعدَ  بقولو اإلسراؼ كهناية البخل هناية كيرسم ، شيئان  ٛبس 
 .ا٤بآؿ كُب ا٢باؿ ُب قاٛبة سوداء
 ﴾بَِّٕ ََزَّيَ َّس٣ُُْٕ خُُِِّْمَ َُِْٖٔ ََّٙدءُ ًََّوًَُِْ بَِّٗوُ ًَدَٕ زِؼِسَديِهِ وَسِريخً زَِٝريخً﴿ - ٖٓ

ىذا سبيل رٌب  كسٌنتو ا١بارية ضمن ا٢بكمة كا٤بصلحة ، أم يوٌسع الرزؽ ْزَؽ( )ِإفَّ رَبََّك يَػْبُسُط الرِّ 
ختصاص كالتجربة كا٤بّباث كا٥ببة كالعطاء ٤بن يشاء أبسبابو ا٤بوجبة كالسعي كا٣بربة كالكفاءة كاال

بو يضيق كٲبنع الرزؽ كيقٌدره تبعان ألسبا )يَػْقِدُر(كحسن التدبّب كالتقدير كحسن ا٤ببادرة، كأيضان 
ا٤بوجبة للحكمة كا٤بصلحة كالسنن ا٤بتبعة الٍب توجب ا٤بنع كا٢برماف كَبؾ السعي كا١بهل ُب أم 
ٓت عمل كفقداف ا٣بربة كالتجربة كعدـ اإلختصاص كالكفاءة كا٤بّباث كا٥ببة كسوء التدبّب كالتبذير 

ٍاًر ًعٍلًمًو )ًقيمىةي كيلًٌ ًاٍمرًئو مىا ٰبيًٍسنيوي( ًقيمىةي كيلًٌ اً : ٔٛهنج الببلغة حمم ًر ٘بىٍرًبىًتًو كىًمٍقدى ٍمرًئو عىلىى قىدى
السن عن اإلماـ ،  ّٖاألنعاـ/﴿نَػْرَرُع َدرََجاٍت َمْن َنَشاُء ِإفَّ رَبََّك َحِميٌم َعِليٌم﴾ كىًخبػٍرىتًًو ، كقولو 

( العسمري )ع( ِإنَُّو َكاَف ِبِعَباِدِه )، ّْٖ/ٖٕالبحار: )الى يىٍشغىلي ى رًٍزؽه مىٍضميويفه عىٍن عىمىلو مىٍفريكيضو
: ٧بيط والبصُي : ايط ِبألمور الغيبية كا٣بفية ، اْلبُي إنو عآب ٗبصاّب العباد ،  َخِبُيًا َبِصُيًا(
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ِبألمور الظاىرة ، كالتفاكت ُب األرزاؽ كالتفاكت ُب األشكاؿ كا١بماؿ كحسن ا٢باؿ، ككالتفاكت 
لصحة كا٤برض ُب الذكاء كالغباء ُب الدىاء بْب الناس ُب كٌل شيء ُب القوة كالضعف ُب ا

. إْب ، فبل يبسط هللا تعأب الرزؽ كٌل البسط كال ٲبسكو كٌل اإلمساؾ رعاية ٤بصاّب .كالشيطنة
عتداؿ ك٘بنب ٚباذ طريق االاالعباد فإنو كاف بعباده خبّبان بصّبان، ينبغي ل  التشبو أبخبلؽ هللا ك 

ٓت هنج الببلغة ستدراجان كالفقر عقوبة! ا حق بعض الناس اإلفراط كالتفريط ، كقد يكوف الغُب ُب
تىًليى مىٍن  ٜٔخطبة ا لًيػىبػٍ ٍيًق كالس عىًة فػىعىد ؿى ًفيهى ا كىقػىل لىها كىقىس مىهىا عىلىى الضًٌ ثػ رىىى أىرىادى : )كىقىد رى األٍرزىٍاؽى فىكى

كىالص بػٍرى ًمٍن غىًنيػ هىا ك فىًقّبًىىا( كخّب العيش ما يكفي   ٗبىٍيسيورًىىا كىمىٍعسيورًىىا كىلًيىٍختىربى ًبذًل ى الشٍُّكرى 
ُب الٌنفقة كُب كٌل شيء  االستقامة: ينبغي رائدة كيغني  كال يطغي  كال يلهي  كال ينسي  ! 

ك٘بٌنب اإلفراط كالتفريط فإف معطي الٌرزؽ كمنظمو ىو اآلمر ِبلتوسط ُب اإلنفاؽ ، كخّب األمور 
عأب يغِب كيفقر كيبسط كيقدر ، كلو أغناىم ٝبيعان لطغوا كبغوا كلو أفقرىم ٝبيعان أكساطها فإف هللا ت

عن اإلماـ ،  ِٕالشورل/﴾ َوَلْو َبَسَط اّللَُّ الرِّْزَؽ ِلِعَباِدِه َلبَػَغْوا ٓت اأَلْرضِ ﴿لنسوا كعانوا كشقوا كقولو 
ثٍػرىةي السٍُّحًت )أكل ا٢براـ( ٲبىٍحىقي الٌرًزٍ  الصادؽ )ع( ( : )كى َربِّ ِإيّنِ ِلَما ﴿، كقولو ِٔٓ/ٖٕالبحارؽى

ٍم ًمٍن ميٍتًعبو نػىٍفسىوي ميقىتػ ره عىلىٍيًو ، عن اإلماـ علي )ع(، ِْالقصص/﴾ أَنَزْلَت ِإَِلَّ ِمْن َخُْيٍ َرِقُيٌ  : )كى
 ) ٍتوي اٍلمىقىٍاًديٍػري لئلنساف فبلبٌد  ، كما أٌف األجل ٧بددِٓصَُّالبحاركىميٍقتىًصدو ُب الط لىًب قىٍد سىٍاعىدى
ليوي(  عن النيب )ص(أف يتحٌدد رزقو على مقدار عمره ،  ٍا يىٍطليبيوي أىجى : )ًإف  الٌرًٍزؽى لىيىٍطليبي اٍلعىٍبدى كىمى

ثػيرى كىأى٥ٍبىى( وعنو )ص(، ّّصَُّالبحار يػٍره ٩ب ٍا كى  .ُُٓ/ٕٕالبحار : )مىٍا قىل  كىكىفىى خى
ْْ وََْْٙصَ بِْٓٚمٍ َٗمُْٖ َُُِْٗهُيُْْ ًَبَِّّدًُْْ بَِّٕ هَعَِْيُْْ ًَدَٕ و٥ِْحدً ًَسِريخً ، ًَٙ ظَوَُْزٌُخ ًَٙ ظَوْعٌُُِخ ؤًَْٙيًَُ﴿ ٕٖ - ٖٔ

 ﴾خََُِّّٗ بَِّٗوُ ًَدَٕ كَدلَِٙصً ًََٔدءَ َٔسًِْٚ
اجة خوفان من أف تبتلوا ِبلفقر كا٢ب)َخْشَيَة ِإْمبلٍؽ( ال تيقدموا على جرٲبة قتل أكالدكم أم بناتكم 

: إٔب سوء األحواؿ ا٤بعيشية ُب ا١باىلية كإٔب قسوة  وريو إشارةفيؤًد بكم ذل  إٔب ذٌؿ السؤاؿ ، 
نقطاع الٌنسل أك تزكيج بناتكم من غّب األكفاء أك أسرىن لفقرىن االقلوب، كيؤدم ىذا القتل إٔب 

ُكْم(كُب ذل  عار أٲٌبا عار على األسرة  م علينا ال عليكم ، فنحن نرزقهم رزقه )َْمُْن نَػْرزُقُػُهْم َوِإَيَّ
َلُهْم َكاَف ِخْطئًا َكِبُيًا(كنرزقكم فبل ٚبافوا الفقر بسببهم  إٌف قتلهم ذنب عظيم كجـر خطّب  )ِإفَّ قَػتػْ

كٓب يقل )ال تزنوا( أم ال تدنوا من الزٗب كىو أبلغ من  )َوال تَػْقَربُوا الزََِّّن( -ٕٖكلو عواقب سيئة. 
هي عن مقٌدمات الزٗب كاللمس كالقلبة كالنظر بشهوة كغّب ذل  ٩با ٯبٌر إٔب )التزنوا( ألنو يفيد الن

تصاؿ الرجل بغّب زكجتو كا٤برأة بغّب زكجها فيو عدكاف على ىذه ا٢برمة كتلويث ٥بذه االزٗب ، ف
٫ببلؿ كالفساد كضياع العبلقة الشريفة بْب الزكجْب ، ما فشا الزٗب ُب ٦بتمع إاٌل كاف مصّبه إٔب اال

بتلى ِبألمراض الٌنفسية )الكآبة( ، فهو من كبائر الذنوب كيضر الفرد كاجملتمع كيؤدم اساب ك األن
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: )مىاٍ ٖ٘ٓٓت هنج الببلغة حممككراىة األاٌيـ ،  ،كتنغيص العيش ،كضيق الٌصدر ،إٔب موت الفجأة
و كريو متناهو ُب الكراىية الذم فعل الزان قبيح متناهو ُب القبح كى )ِإنَُّو َكاَف رَاِحَشًة(زىٗبى غىيػيويره قىطُّ( 

ينطق ِب٣بيانة كالعدكاف ، فإنٌو من زٗب زي٘ب بو ، كمن طىرؽ ِبب الٌناس طيرقت ِببو ، كما تدين تداف 
فهو سبيل سيء كيؤدم إٔب السوء ، فهو سيء ُب ذاتو كسيء مع غّبه ، كال  )َوَساَء َسِبيبًل(

الزكجية الشريفة كيفسد ا٤باؿ كالعياؿ ، كيفتح ِبب  يسلكو إالٌ السيء ، فهو ٱبٌرب الٌنفوس كالعبلقة
: )مىٍا  عن النيب )ص(جتماعي كفقداف الثقة بْب الناس ، ضطراب االا٥برج كا٤برج كسوء األخبلؽ كاال

لُّ لىوي( ٍا رىجيله ُب رىًحمو الى ٰبًى   .ِٗصٕٗحارالب ًمٍن ذىٍنبو بػىٍعدى الش ٍرًؾ أىٍعظىمي ًعٍندى هللًا ًمٍن نيٍطفىةو كىضىعىهى
النهي عن قتل األكالد كالنهي  )قتلي(توسط النهي عن الزان بْب  )الزَّن بي قتلي( -ٔرائدة : 

عن قتل النفس ، فيكوف الٌزٗب ُب ا٤بنظور القرآ٘ب بْب قتلْب ! إف ُب الزان قتبلن من نواحي شٌب قتبلن 
يقتل الٌدين ، كال إٲباف ٤بن ال حياء لو ، ماداين كمعنواين ، أكالن يقتل ا٢بياء ، كا٢بياء من الٌدين فهو 

ًر ا٢بٍىيىٍاءي تىكيويفي اٍلًعف ةي( فالزٗب يقتل التعٌفف ،  وٓت غرر المم : )عيفُّوياٍ  عن اإلماـ الصادؽ )ع(: )عىلىى قىدى
ٍاًء الن ٍاًس تػىعيفُّ ًنسىٍاؤيكيٍم(   سبحانو كمن ٓب يستًح من الٌناس، ٓب يستح من هللا، َِٕ/ُٕالبحارعىٍن ًنسى

ًر(  عن النيب )ص(،   ٖٕٗٓكنز العماؿ خرب: )مىٍن ٓبٍى يىٍستىًح ًمنى هللًا ُب اٍلعىبلىنًيىًة ، ٓبٍى يىٍستىًح ًمٍنوي ُب السًٌ
كالزا٘ب يسعى إٔب قتل ا١بنْب ، كالذم يسهل عليو قتل الصغّب يسهل عليو قتل الكبّب ! كإذا ترؾ 

كالعقد الٌنفسية )الكآبة( ككراىية اإلنساف كبغض اجملتمع كىو  ا١بنْب حٌيان عاش حياة ٩بلوءة ِبلشر
قتل معنوم بطيء كخطّب كمرير للجماعة الٍب يعيش فيها ، كتذىب الثقة بْب الٌناس كتتفك  

خوؼ الفقر كفيو إشارة إٔب أكىاـ ا٤بستقبل دكف )َخْشَيَة ِإْمبلٍؽ(  -ٕ .عبلقات اجملتمع الطيبة
 .ِٖٔالبقرة/﴾ ُف يَِعدُُكْم اْلَفْقَر َوأيَُْمرُُكْم اِبْلَفْحَشاءِ الشَّْيطَا﴿ا٢بقيقة كقولو 

٥َدٗدً كَٚ ُُِّْٕفْ كِِ خُْوَعَِْ بَِّٗوُ ًَدَٕ ًَٙ ظَوْعٌُُِخ خُنَّلَْٓ خَُّعِِ لَََُّّ خَُِّوُ بَِّٙ زِدُْمَنِّ ًََْٖٓ هُعََِ َٓظٌُِْٓدً كَوًَْ ـَؼَِْنَد ٌَُُِِِّْوِ ُِْٔ﴿ - ٖٖ

 ﴾َٓنٌَُٝخً
طمئناف ، فقتل النفس عنده كبّبة تلي الٌشرؾ ِب ، فا اإلسبلـ دين ا٢بياة كالسبلـ كاألماف كاال

َمْن قَػَتَ  نَػْفساً ِبَغُْيِ ﴿كاىب ا٢بياة كليس ألحد غّب هللا أف يسلبها إالٌ ُب ا٢بدكد الٍب ير٠بها كقولو 
َا قَػَتَ  ا يعاً نَػْفٍس َأْو َرَساٍد ٓت اأَلْرِض َرَمَأٔمَّ : )كيلُّ اٍلميٍسًلًم  عن النيب )ص(،  ِّا٤بائدة/﴾ لنَّاَس ْجَِ

ـه  عىلىى اٍلميٍسًلمً   .مٌكية ألهنا القتل شأف ُب القرآف من نزؿ ما أكؿ اآلية كىذه كىمىاٍليوي( كىًعٍرضيوي  دىميوي  حىرىٍا
 كالزا٘ب عمدان  كالقاتل للقتل موجب شرعي حق بغّب قتلها هللاي  حىر ـى  إنسانية نفسان  تػىٍقتػيليوا كىال : املعىن
( )ِإالَّ  دينو عن كا٤برتد )ا٤بتزكج( اصن  رَػَقدْ  َمْظُلوماً  قُِت َ  )َوَمنْ  للقتل مستحقان  كاف إذا إالٌ  اِبْلَقِّ
 بيوأ من كقرابتو لوارثو )ِلَوِليِِّو( جعلنا فقد حق بغّب كعدكاانن  ظلمان  قيًتلى  كىمىنٍ  ُسْلطَااً( ِلَولِيِّوِ  َجَعْلَنا

 َعَلْيُممْ  ُكِتبَ ﴿ لقولو العفو أك الديٌة أخذ أك منو ِبلقصاص القاتل على سلطة حقان  )ُسْلطَااً(
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َلى ٓت  اْلِقَصاصُ   يتجاكز ال : القت  ٓت اإلسراؼ ومعىن اْلَقْتِ ( ٓت  ُيْسِرؼْ  )َربل ،ُٖٕالبقرة/ ﴾اْلَقتػْ
ٌثل أك القاتل غّب يقتل أبف ا٤بشركع ا٢بدٌ   على نصره قد هللا أف فحسبو ، بواحد ثنْبا يقتل أك بو ٲبي

 ، حاؿ أم على َمنُصورًا( َكافَ  )ِإنَّوُ  خّب كلٌ  أساس فالعدؿ ، قصاصو ُب عادالن  فليكن خصمو
 أكلياء إٔب القاتل يدفع أبف ، القصاص لو أكجب أبف الوٕب نصر هللا ألفٌ  ، القصاص ُب ك٧بقاى 
داً  ُمْؤِمناً  يَػْقُت ْ  َوَمنْ ﴿ كقولو دنيا كال دين ُب قتلو ُب يلزمو تبعة كال فيقتلو ا٤بقتوؿ  َرَجَزاُؤهُ  ُمتَػَعمِّ
 غىيػٍرى  ضىرىبى  أىكٍ  قىاٍتًًلوً  غىيػٍرى  قػىتىلى  مىنٍ  الن ٍاسً  )أىٍعٌبى  : عن النيب )ص( ، ّٗالنساء/ ﴾ِريَها َخاِلداً  َجَهنَّمُ 
ملجم طاعنو، قاؿ )إف عشتي فأان ، ىذا موقف اإلماـ علي )ع( من ابن ُِٔأمإب ا٤بفيد ص ضىٍارًًبًو(

وا لي ثً ٛبيى ًمتُّ فىضىٍربىةن ًبضىٍربىة، كىالى  إفصاحب ا٢بق إف شئتي أخذت ٕبقي، كإف شئتي عفوت ك 
 . ْْٖ/ُٓتفسّب القرآ٘ب للقرآف( فالتمثيل ِبلقاتل ىو من اإلسراؼ ُب القتل. ًِبلر جيلً 
 ﴾عِِ ىَِِ ؤَلَُْٕٖ لَعََّ َّسُِْؾَ ؤًََُّ٘هُ ًَؤًَْكٌُخ زِدُْؼَيًِْ بَِّٕ خُْؼَيًَْ ًَدَٕ َْٕٓحًًٌَُٙٙ ظَوَُْزٌُخ َٓدٍَ خَُْْعِِْْ بَِّٙ زِدَُّ﴿ - ٖٗ

ستثماره بصدؽ اكال تتصرفوا ُب مىاؿى اٍليىًتيًم ًإال  ِبلطريقة ال ًٍب ًىيى أىٍحسىني كىي حفظو ك )َوال تَػْقَربُوا( 
ُه(كخربة ك٘بربة  ُلَغ َأُشدَّ ليغى اليتيم سٌن الرشد كٰبسن التصٌرؼ ُب مالو حيث يرتفع حى  )َحَّتَّ يَػبػْ ٌب  يػىبػٍ

َوِإْف َُّتَاِلُطوُىْم رَِإْخَواُنُمْم َواّللَُّ يَػْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمْن ﴿عنو الييتم ُب سٌن الٌرشد كالوعي لقولو 
أىٍكفيوا ِبلعهود كالعقود كالوعود  اًل()َوَأْوُروا اِبْلَعْهِد ِإفَّ اْلَعْهَد َكاَف َمْسُئو ،  َِِالبقرة/﴾ اْلُمْصِلحِ 

سواء أكانت مع هللا أك مع الناس كالسٌيما عهد األكصياء على األيتاـ ألنكم تسألوف عنها يـو 
القيامة كٰباسب من ينقضها كخيانة لتل  األمانة ، فأعمالو تتمثل أمامو كتشهد عليو ككأنٌو فلم 

قَباب من ىذا ا٣بطر مبالغة ُب هني عن اال تَػْقَربُوا( )َوال:  رائدة .حقيقي ِبلصورة كالصوت كالٌنية
حرمة أكلو ، حيث نوازع الٌنفس إليو كدكاعي الٌطمع فيو ، كىو من كبائر الذنوب الٍب كعد هللا 

عن كلُّ ما أمر هللا بو كهنى عنو فهو من العهد ، فالعهد إذف لو معافو كاسعة ،   -ٕ .عليها النار
: )الى تىًثقىن  ًبعىٍهًد مىٍن الى ًدٍينى لىوي( ٓت غرر المم، ُٖٗ/ِٕالبحارمىٍن الى عىٍهدى لىوي( : )الى ًدٍينى لً النيب )ص(

الذم أخذه هللا تعأب من والعهد ، كمن العهداإلنساف مع ربٌو حْب يقع ُب بلية أف يتوب كيؤمن ، 
 الى لىوي،  ًإٲٍبىافى  الى مىٍن : )ر الممٓت غر  .لتزاـ ِبلٌتكاليف الدينيةالٌناس عن طريق أنبيائهم كرساالهتم ِبال

 .(لىوي  أىمىانىةى 
 ﴾ًَؤًَْكٌُخ خٌَََُْْْ بٌَِخ ًِِْعُْْ ًٌَُِِٗخ زِدُْو٥َِْٕدِْ خُُْْٕٔعَوِِْْ ٌَُِيَ وٌَُْْ ًَؤَلَُْٕٖ ظَإًًِّْٚ﴿ - ٖ٘

ٍيلى ًإذىا ًكٍلتيٍم لغّبكم من غّب تطفيف كال ٖبس كال تنقيص ُب ا٤بيزاف ك ﴿َوال تَػْبَخُسوا قولو أٛبٌوا اٍلكى
كىزًنيوا  )َوزِنُوا اِبْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم(،  ٖٓىود/النَّاَس َأْشَياَءُىْم َوال تَػْعثَػْوا ٓت اأَلْرِض ُمْفِسِديَن﴾ 

َوَأِقيُموا اْلَوْزَف اِبْلِقْسِط َوال ﴿حتياؿ كال خديعة كقولو اِب٤بيزاف العدؿ السوم ببل  )اِبْلِقْسطَاِس(
ٌر َوَأْحَسُن ََتِْويبًل(،  ٗالرٞبن/﴾ ُروا اْلِميَزافَ َُّتْسِ  يػٍره مآالن كعاقبة لكم ، أم كفاء  )َذِلَك َخيػْ ذىًل ى خى
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الكيل كإقامة الوزف ا٢بق خّب كبركة كيؤدم إٔب توافر الثٌقة بينكم كيعمل على الٌنهضة ا٢بضارية ُب 
لٌنفسي ُب الدنيا كأحسن عاقبة ُب طمئنانكم ااقتصادكم كأمنكم كأمانكم ك استقرار ااجملتمع ، ك 
الوفاء ِبلوزف ىو رعاية ا٢بقوؽ العامة ا٤بادية كا٤بعنوية كاجب شرعان كعرفان  -ٔ:  رائدةاآلخرة 

كقانوانن كإنسانيان كال ٱبتص بدين دكف دين ، كالطمع ُب الوزف كالتبلعب فيو قذارة ُب النفس كخٌسةه 
ة بْب الناس ، كترفع الربكة عنهم كأضراره أكثر من منافعو ! ُب الطٌبع كخيانة ُب التعامل كتزعزع الثق

 .: العاقبة كىو ما سيؤكؿ إليو األمر كما تنكشف حقيقتو مع الٌزمنالتأوي   )ََتِْويبًل( -ٕ
 ﴾وُ َْٕٓحًًٌَُٙٙ ظَوْقُ َٓد ََُْْٓ َُيَ زِوِ ػٌِِْْ بَِّٕ خَُّْٕٔغَ ًَخُْسَََُٝ ًَخُْلُاَخيَ ًَُُّ ؤًَُُْحِيَ ًَدَٕ ػَنْ﴿ - ٖٙ

: ال تٌتبع كال تقل كال تفعل ما ليس ل  بو علم يقيِب ُب أمور الٌدنيا ، أم ال تشهد كال  َوال تَػْقفُ 
تقل رأيت كٓب تر ك٠بعت كٓب تسمع كعلمت كٓب تعلم فإف هللا تعأب سائل  عن ذل  كلو ، كاآلية 

القطع ِبللمحة كعن الرجم ِبلظنة أيضان هني عن القوؿ ببل علم كعن ا٢بكم ِبلتهمة كالظن ، كعن 
، كال تتبع ما ٓب تعلمو علم اليقْب كما ٓب تتثبت من صحتو من قوؿ يقاؿ أك ركاية تركل ، فبل تقل 

يػٍرىان أىٍك ًإٍصًمٍت(  ﴿َما يَػْلِفُظ ِمْن قَػْوٍؿ ِإالَّ َلَدْيِو رَِقيٌب َعِتيٌد﴾ ما ال تعلم كإف قٌل ما تعلم )قيٍل خى
ًتًو( ، مٓت غرر الم،  ُٖؽ/ ًتًو أىٍك حيج  )ِإفَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُك   : )العىاًقلي الى يػىتىكىل مي ًإال  ًٕبىٍاجى

إٌف اإلنساف يسأؿ يـو القيامة عن حواسو : عن ٠بعو كبصره كلسانو  ُأْولَِئَك َكاَف َعْنُو َمْسُئواًل(
)ُك   اف ُب ٙبصيل العلم كٙبٌمل ا٤بسؤكلية ، كتسبتو جوارحو ، كىي أدكات اإلنسا كقلبو كعما 

كلُّ كاحد من ىذه ا١بوارح فأجراىا ٦برل العقبلء ألهٌنا مسؤكلة عن أعما٥با ، أم كٌل تل    ُأْولَِئَك(
عتمدتو كٓب يكن ل  بو اتبعتو ك ااألعضاء سيسأ٥با هللا عن عمل  ال ٧بالة كستشهد علي  فيما 

 .علم ، كلن يقبل ل  حينئذو عذر
َحَّتَّ ِإَذا َما َجاُءوَىا َشِهَد َعَلْيِهْم مَسُْعُهْم َوأَْبَصارُُىْم َوُجُلوُدُىْم مبَا َكانُوا يَػْعَمُلوَف ، َوقَاُلوا ﴿قولو ك

َنا قَاُلوا أَنَطَقَنا اّللَُّ الَِّذي أَنَطَق ُك َّ َشْيءٍ   -ٔرائدة:  .ُِ-َِفصلت/﴾ جِلُُلوِدِىْم َلَ َشِهْدُُتْ َعَليػْ
)َوال تَػْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو : )لىٍيسى لى ى أىٍف تػىتىكىل مى ٗبىٍا ًشٍئتى ألىف  هللاى يػىقيويؿي  اـ السّجاد )ع(عن اإلم
يػٍرىان فػىغىًنمى أىٍك صىميتى فىسىًلمى كىلىٍيسى لى ى أىٍف  ِعْلٌم( ان قىٍاؿى خى كىألىف  رىسيويؿى هللًا )ص( قىٍاؿى رىًحمى هللاي عىٍبدى
الس ٍمعي ييسأؿ : )ٓت اآلية عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ُٕصُٖكسائل الشيعةمىٍا ًشٍئتى ٍب ذكر اآلية( تىٍسمىعى 

كىذا يطابق الفطرة الٍب  -ٕ ،ّٕ/ِالكاُبمىٍا كىعىى ، كىاٍلبىصىري مىٍا رىأىل ، كىاٍلفيؤىٍادي عىلىى مىٍا عيًقدى عىلىٍيًو(
كال يعتمد شيئان على الظن أك الوىم أك الشبهة تدعو اإلنساف أف ال يتخطى العلم ُب سّب حياتو ، 

إهنا كلمات قليلة كلكنها منهج حياة أخبلقي تربوم متكامل عإب ا٤بضامْب لسبلمة القلب  -ٖ، 
ستقاـ القلب كالعقل كالفكر على اكحفظ العقل كمراقبة ا٢بواس، إنو منهج القرآف الدقيق ، كمٌب 

يبق ٦باؿ للوىم كا٣برافة ُب عآب العقيدة ، كأيضان ال تبِب  ستقاـ الٌسلوؾ، ٓباىذا ا٤بنهج ا٤بستقيم 
اْجَتِنُبوا َكِثُيًا ِمْن ﴿كأنت ُب حالة ش و أك شبهة كال تقطع كأنت ُب حالة الظٌن كالوىم كقولو 
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ٓت ،  ّٔ/يونس﴾ ِإفَّ الظَّنَّ ال يُػْغِِن ِمْن اْلَقِّ َشْيئاً ﴿، ُِا٢بجرات/﴾ الظَّنِّ ِإفَّ بَػْعَض الظَّنِّ ِإّتٌْ 
كظن اإلنساف على قدر  ّٖصُٖكسائل الشيعة: )ًإايًٌٍكيٍم كىالظ نًٌ فىًإف  الظ ن  أىٍكذىبي ا٢بٍىًدٍيًث(  الديث

اآلية دعوة آمرة إٔب إيقاظ مشاعر اإلنساف كتوجيو ملكاتو  -ٗسعة عقلو كميزاف كعيو ككرعو 
كٌل خرب كمن كٌل ظاىرة كمن كٌل حركة   كتربية مواىبو الشخصية ، إهٌنا دعوة التثبيت كالتأكد من

كمن كٌل تقييم للفرد أك اجملتمع قبل ا٢بكم عليها ، ىو دعوة القرآف الكرٙب كمنهج اإلسبلـ الدقيق  
، إهٌنا  ٔا٢بجرات/﴾ رَػتَػبَػيػَُّنوا َأْف ُتِصيُبوا قَػْومًا ِبََهاَلٍة رَػُتْصِبُحوا َعَلى َما رَػَعْلُتْم َاِدِميَ ﴿كقولو 
وارح كا٢بواس كالعقل كالقلب ٝبيعان ، أمانة يرتعش الوجداف لٌدقتها كجسامتها ، إهٌنا أمانة ا١ب

َوِقُفوُىْم ِإنػَُّهْم ﴿مسؤكلية كبّبة أف ييسأؿ اإلنساف عن كٌل شيء ، فليعٌد لكل سؤاؿ جواِبن! 
﴾ يَػْعَمْ  ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َشّرًا يَػَره َرَمْن يَػْعَمْ  ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َخُْيًا يَػَره ، َوَمنْ ﴿،  ِْالصافات/﴾ َمْسُئوُلوفَ 
 .ٖ-ٕالزلزلة/
 ﴾ًَٙ ظَِْٔٗ كِِ خََِْٕٞ ََُٓلدً بَِّٗيَ َُْٖ ظَىُِْمَ خَََْٕٞ ًََُْٖ ظَسُِْؾَ خُْفِسَدٍَ ٤ًٌُٙ﴿ - ٖٚ

اإلنساف حْب ٱبلو قلبو من الشعور ِب٣بالق القادر القاىر فوؽ عباده ، أتخذه ا٣بيبلء الفارغ كالكرب 
كا٤برح ىو  )َمَرحًا(: الى ٛبىًٍش بْب الناس املعىن لكاذب ٗبا يبلغو من جاه كسلطاف كغُب كقوة كٝباؿ ا

شٌدة الفرح ِبلباطل ، كأيضان مرحان بطران كمشي ا١بٌبارين ، أم ال ٛبًش ٨بتاالن فخوران مشية ا٤بعجب 
ُلَغ اجْلَِباؿَ ا٤بتكرب  فإن  لن تستطيع أف تشق األرض  ُطواًل( )ِإنََّك َلْن ََّتِْرَؽ اأَلْرَض َوَلْن تَػبػْ

بقدمي ، كلن ٘بعل فيها خرقان بشٌدة كطأت  ، فهي أقول من ، كلن تستطيع أف تطاكؿ ا١بباؿ 
ُب ِشوخها فهي أطوؿ من  ، فأنت ٧بوط بنوعْب من ا١بماد بْب حجارة كٝباد أنت أضعف 

 ،كىآًخريهي ًجيفىةه نىًتنىةه  ،بػ ري ككىأىك ليوي نيٍطفىةه قىًذرىةه منهما ، كالضعيف اصور ال يليق بو التكرٌب ، ككىٍيفى يػىتىكى 
ٍاًملي اٍلعىًذرىةى؟ نػىهيمىا حى )عجبت للمتكرب الذم كاف ِبألمس نطفة، : ٕٙٔٓت هنج الببلغة حمم كىىيوى بػىيػٍ

كيكوف غدان جيفة(! كىو قائم بينهما كعاء للغائط، كعن اإلماـ الصادؽ )ع( كعاء الغائط تصغّب 
كُب اآلية من التقريع  ِّٓ/ُمستدرؾ الوسائلمعو(  وبن آدـ لكي ال يتكرٌب، كىو ٰبمل غائطال

 ،عرؼ حٌدؾ كقف عندؾاعرؼ قدرؾ كال تتعد  طورؾ، ك اعتاد ذل  ، فاكالتهكم كالزجر ٤بن 
ه كأنو ٧باط عىرىؼى قىٍدرى نػىٍفًسًو( كاآلية كناية عن ضعف اإلنساف كعجز  أن ٍمرً اً )رىًحمى هللاي ٓت غرر المم: 

بكائنات كمؤثرات عديدة من نفسو ، من فوقو كمن ٙبتو كأمامو ككرائو كعن ٲبينو كِشالو كىي أقول 
﴿ِإفَّ ٓت َذِلَك منو كأعظم فكيف تتكرٌب كأنت أضعف من األرض كا١بباؿ؟ ىذا تقريع للمتكربين 

: )مىٍن تػىوىاضىعى ً  ٓت الديث،  ّٕؽ/ِهيٌد﴾ َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَف َلُو قَػْلٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع َوُىَو شَ 
ٍستىٍكبػىرى كىضىعىوي هللاي ُب نػىٍفسو كىًبّب كىًعٍند الن اس اً كىمىٍن  ،كىًعٍند الن اس كىًبّب ،رىفػىعىوي هللاي فػىهيوى ُب نػىٍفسو حىًقّب

ربو منو ٲبلؤه : حْب ٱبلو قلب اإلنساف من الشعور ِب٣بالق كقرائدة .ّٕٕٓكنز العماؿ خربحىًقّب(
الشيطاف ِبلغركر كحبُّ الٌنفس كاألان ، كأتخذه ا٣بيبلء ٗبا عنده من ماؿ كٝباؿ كحسن حاؿ كلو 
تذكر أف ما بو من نعمة فمن هللا ، كأنو ضعيف أماـ قدرة هللا لتواضع ُب نفسو كلربو كللناس فهو 
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يعاً َمْن َكاَف يُرِيُد اْلِعزََّة َرِللَِّو اْلِعزَّ ﴿عزيز بعزة هللا  : )كيلُّ عىزًٍيزو  عن اإلماـ علي )ع(،  َُفاطر/﴾ ُة ْجَِ
لًٍيله(فدىٍاًخله ٙبىٍتى اٍلقيٍدرىًة   .ُّٓٙبف العقوؿ ص ذى

خَُِّوِ بَُِيدً  َٓغَ ًَُُّ ٌَُِيَ ًَدَٕ َِّْٔحُوُ ػِنًَْ ََزِّيَ ًٌَُُْٓىدً ، ٌَُِيَ َِّٓٔد ؤًَْلََ بَُِْْيَ ََزُّيَ ِْٖٓ خُْمٌَِْٔصِ ًَٙ ظَفْؼََْ﴿ ٜٖ - ٖٛ

 ﴾آوََُ كَعُِْوََ كِِ ـَيَنََّْ ٌَُِٓٓدً ًَْٓلٌَُخً
كاف عملو )َكاَف َسيُِّئُو ِعْنَد رَبَِّك َمْمُروىاً( كيلُّ ذىًل ى ا٤بذكور الذم هنى هللا عنو ُب ىذه اآلايت 

 .لعذابقبيحان كمبغوضان ك٧برمان عند هللا رٌب  الذم رٌِبؾ كعٌلم  كالذم يستحق عليها العقاب كا
: الكبلـ اكم عإب ا٤بضامْب ،  الِْْمَمةِ  )َذِلَك ِمَّا َأْوَحى ِإَلْيَك رَب َك ِمْن الِْْمَمِة( -ٜٖ

: )الىًحٍكمىةى ًإال  ًبًعٍصمىةو( ، كأيضان ا٤بقصود ا٢بكمة النظرية  ٓت غرر الممكا٢بكمة هتدم إٔب العصمة 
قية ، ذىًل ى الذم تقٌدـ من اآلداب كاألكامر كالنواىي العلمية ، كا٢بكمة العملية الَببوية األخبل

كاألحكاـ بعض الذم أكحاه إلي  رب  اي دمحم من ا٢بكمة كىي كضع الشيء ُب ٧بلو كقولو 
ٍادى ا٢بٍىًكٍيمي أىٍف يىكيويفى عن النيب )ص(،  ِٗٔالبقرة/﴾ َوَمْن يُػْؤَت الِْْمَمَة رَػَقْد ُأوِتَ َخُْيًا َكِثُياً ﴿ : )كى
، كإٌف ٝبيع أحكاـ هللا ُب ٧بٌلها كإٌف من أخذ هبا فقد ىيًدم لًل ًٍب ًىيى ُِّْْكنز العماؿ خربيىان( نىبً 

ـي  كا٣بطاب للٌرسوؿ )ص( كا٤براد  )َوال ََتَْعْ  َمَع اّللَِّ ِإَْلًا آَخَر رَػتُػْلَقى ٓت َجَهنََّم َمُلومًا َمْدُحورًا(أىقٍػوى
ٍارىة( اً ًِبٍ كى بو أٌمتو على قاعدة )ًإاٌيًٍؾ أىعٍ  كال ، ُّٔ/ِالكاُبكنزؿ القرآف على ىذه القاعدة ٠ٍبىًعٍي ايىٍ جى

ان آخىرى ال ُب العقيدة كال ُب العمل كال ُب القوؿ كال ُب الدعاء ، كال تشرؾ مع هللا  تتخذ مىعى اَّللً  ًإ٥بى
)رَػتُػْلَقى ٓت و غّبه سواء أكاف الشرؾ خفيان أك جليان كاضحان من ىول متبع أك بشر يدعو إٔب نفس

 .مطركدان من رٞبة هللا مبعدان من كٌل خّب )َمْدُحورًا(تلـو نفس  كيلوم  هللا كا٣بلق  َجَهنََّم َمُلوماً(
ككٌرره ُب ىذه اآلية ، إشارة إٔب  ِِ: أك د سبحانو ُب ىذه الٌسورة ِبلنهي عن الشرؾ ُب آية  رائدة
ا٢بكمة كمنطلق العقيدة اإلسبلمية ككٌل عقيدة أساس ا٢بياة كرأس الٌدين كقٌمة  )التوحيد(أف 

٠باكية، كمبدأ األمور كٌلها كمنتهاىا ، كالتوحيد أساس كٌل قوؿ كعمل ، كاألعماؿ كلها بدكنو 
كصف ىذه العيوب كالذنوب ِبلكراىة ،  )َمْمُروىاً( -ٕ .ِبطلة كما ال يصلح مع الشرؾ عمل

ستهاف اتساىل ُب عمل ا٤بكركه كقع ُب اٌرـ ، كمن مع أٌف أكثرىا من الكبائر للداللة إٔب أٌف من 
بصغائر الذنوب كقع ُب الكبائر ، ألٌف اإلصرار على الصغائر من الكبائر ، كالكراىة عند هللا تكفي 

 .متناع عن ذل ُب كجوب الكٌف كاال
ؼدً بٌَُِّْْٗ َُعَوٌٌَُُُٕ هًٌَْٙ ػَظِْٔدً ، ًََُوًَْ ََُّٜكْنَد كِِ ىٍََخ ؤَكَإَْٜلَدًُْْ ََزٌُُّْْ زِدُْسَنِنيَ ًَخظَّىٍََ ِْٖٓ خَُْٔٚجٌَِصِ بَِٗد﴿ ٔٗ - ٓٗ

 ﴾خُْوُُْإِٓ ًًٍَََُُُِّّْخ ًََٓد ًَُِّّّىُْْ بَِّٙ ُٗلٌَُخً
ختار لنفسو البنات كما تزعموف ؟ خطاب فيو توبيخ ! اأفخصكم رىبُّكيٍم ِبلذكور ك )َأرََأْصَفاُكْم( 

ُب  )ِإنَُّمْم لَتَػُقوُلوَف قَػْواًل َعِظيماً(بة كما تعأب عن التشبيو كالٌشرؾ تعأب هللا عن الولد كالصاح
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)َوَلَقْد َصرَّرْػَنا ٓت  -ٔٗ .شناعتو كبشاعتو حيث تنسبوف إليو البنات أم ٘بعلوف  ما تكرىوف
وه كثّبة كأساليب متنوعة أم كٌرران كبٌينا كأكضحنا بوج )َصرَّرْػَنا(كأقسم لىقىٍد  َىَذا اْلُقْرآِف ِلَيذَّكَُّروا(

ككسائل متعٌددة، ُب ىذا القرآف العظيم األمثاؿ كا٤بواعظ كالقصص كالوعد كالوعيد كالَبغيب 
ستدالالت منطقية ليتذٌكركا كيعتربكا كيتعظوا كيستقيموا كالَبىيب كُب أمر التوحيد كنفي الشرؾ ِب

كٛبييزه عن الباطل ، فإٌف التكرار يذٌكر على منهج هللا الٍب بتذكرىا يهتدم اإلنساف إٔب معرفة ا٢بق 
فالتوحيد ال  )لَِيذَّكَُّروا(طمئناف النفس االشطٌار ، كيقتضي اإلذعاف كٰبٌرؾ األذىاف كيعمل على 

َوذَكِّْر رَِإفَّ ﴿ٰبتاج إٔب أكثر من التذٌكر كالرجوع إٔب أصل الفطرة السليمة كمنطقها النبيل كقولو 
  .ٓٓالذارايت/﴾ ِنيَ الذِّْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤمِ 

فما يىزًيديىيٍم ىذا التكرير كالتذكّب  )َوَما َيزِيُدُىْم ِإالَّ نُػُفورًا(،  ٗاألعلى/﴾ َرذَكِّْر ِإْف نَػَفَعْت الذِّْكَرى﴿
نزعاجان كتباعدان عن ا٢بق كإصراران على الضبلؿ كالتقاليد الفاسدة ، كمع ذل  ينزؿ اًإال   )ِإالَّ نُػُفورًا(
رِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئبلّ َيُموَف ِللنَّاِس َعَلى اّللَِّ ُحجٌَّة بَػْعَد لقاء ا٢بجة عليهم كقولو القرآف إل ﴿ُرُسبًل ُمَبشِّ
َا يَػْهَتِدي لِنَػْفِسِو َوَمْن َض َّ ، فتهتدم ٝباعة كتضل أخرل  ُٓٔالنساء/الر ُسِ ﴾  ﴿َرَمْن اْىَتَدى رَِإٔمَّ

َها َوَما َا َيِض   َعَليػْ  .َُٖيونس/َأَا َعَلْيُمْم ِبوَِكيٍ ﴾  رَِإٔمَّ
 ﴾د َّوٌٌَُُُٕ ػٌُُِّخً ًَسِريخًهَُْ ٌَُْ ًَدَٕ َٓؼَوُ آُِيَصٌ ًََٔد َّوٌٌَُُُٕ بٌِخً ٙزْعَـٌَْخ بََُِ ٌُِ خُْؼَُِْٖ َٔسًِْٚ ، ُٔسْمَدَٗوُ ًَظَؼَدََُ ػََّٔ﴿ ٖٗ - ٕٗ

رل مهما كاف شكلها كما يزعم ىؤالء لو فرضنا )كفرض ااؿ ليس ٗبحاؿ( أف مع هللا آ٥بة أخ
: كناية عن )ِإىَل ِذي اْلَعْرِش َسِبيبًل( اْلَعْرش لطلب أكلئ  اآل٥بة سبيبلن إليو  )ِإذًا البْػتَػَغْوا(ا٤بشركوف 

ا٤بل  العظيم أم أهٌنم سيعثركف على طريق يؤٌدم هبم إٔب صاحب العرش ، ليغلبوه كينتصركا عليو 
ؾ الدنيا بعضهم ببعض ، فيعزلوه كيستولوا على عرشو كيزدادكا بذل  كينالوا ملكو كما يفعل ملو 

)ُسْبَحانَُو  -ٖٗ .ملكان إٔب ملكهم لكن ال سبيل ألحدو إليو ، كحب اٍلميٍلً  مغركز ُب كٌل موجود
كر كالبهتاف تنزٌه كتقٌدس هللا تعأب عما يقوؿ أكلئ  الظا٤بوف من الز َوتَػَعاىَل َعمَّا يَػُقوُلوَف ُعُلّوًا َكِبُيًا( 

 .ستشفعوا إنتم لدل هللا ِبلسمع كالطٌاعة مباشرة ال ِبألصناـ ا٢بجرية أك البشريةاتعاليان كبّبان ، ف
رتفاع كالتسامي على ىذه ا٣ببلئق الٍب يدعوهنا ذكر العرش ىنا يوحي ِبال )ِذي اْلَعْرِش(: رائدة 

 .آ٥بة مع هللا كىي ٙبت عرشو كقدرتو كليست معو
 ﴾ٌَٕ ظَْٕسِْمَيُْْ بَِّٗوُ ًَدَٕ لَِِْٔدً ؿَلٌَُخًكُ َُوُ خٌَََُّٕٔخضُ خَُّٕسْغُ ًَخََُْٕٞ ًََْٖٓ كِْيَِّٖ ًَبِْٕ ِْٖٓ َِْ٘ءٍ بَِّٙ َُّٕسِّكُ زِمًَِْٔهِ ًٌََُِْٖ ٙ ظَلْوَيُظَُٕسِّ﴿ - ٗٗ

قدسو األرض : تنزىو عن النقائص كتقٌدسو ، أم يسٌبح لو الكوف الكائنات كتنزىو كت ُتَسبُِّح َلوُ 
كالسماكات كمن فيهن من ا٤بخلوقات عاقلة كغّب عاقلة كتسبيح كٌل شيء ٕبسبو كقدره كمقداره 

، فالعاقل  ّٗمرٙب/﴾ ِإْف ُك   َمْن ٓت السََّمَواِت َواأَلْرِض ِإالَّ آِت الرَّْْحَِن َعْبداً ﴿ككيفيتو كقولو 
أؤمن ٗبن خلقِب كأكجد٘ب كأنزىو عن كٌل يسٌبح بلساف ا٤بقاؿ كغّبه بلساف ا٢باؿ ، ككأنٌو يقوؿ 
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كما من شيء إاٌل كينزىو عن النقص كٰبمده على  )َوِإْف ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَْمِدِه(عجزو كنقص 
َرَسبِّْح ِبَْمِد ﴿ٝبيل صفاتو ككماؿ أفعالو كجبلؿ ذاتو كتسبيح ا٤بوجودات يصاحب ا٢بمد كقولو 

قَاُلوا ﴿ككلُّ شيء انطقه بعظمة هللا شاىده على كحدانيتو عز كجٌل كقولو  ّنصر/ال﴾ رَبَِّك َواْستَػْغِفْرهُ 
، السماكات تسبح هللا ُب رزقها بقدرىا كا٢بقوؿ ُب  ُِفصلت/﴾ أَنَطَقَنا اّللَُّ الَِّذي أَنَطَق ُك َّ َشْيءٍ 

أمواجها كالطيور خضرهتا كالبساتْب ُب نضرهتا كاألشجار ُب حفيفها كا٤بياه ُب جرايهنا كالبحار ُب 
ُب تغريدىا كالشمس ُب شركقها كغركهبا كالسحب ُب أمطارىا كٌلها تسٌبح  بطريقتها ا٣باصة 

كلكن ال تفهموف تنزيههم كٙبميدىم  )َوَلِمْن ال تَػْفَقُهوَف َتْسِبيَحُهْم(كتتوٌجو إليو سبحانو ُب عبله 
من كاف لو عقل فاعل يفهم  كٛبجيدىم ألهنا ليست بلغاتكم كليست من جنس تسبيحكم ، ككل
لئلماـ زين جاء ٓت مناجاة الّذاكرين عن هللا سبحانو ما أقاـ من البينات على كجوده كعظيم قدرتو ، 

ان ًبكيلًٌ ًلسىٍافو  ما يقارب ذلكالعابدين )ع(  ٍافو  ،)ايىٍ ميسىب حى  كىايىٍ مىٍعبػيويدىان ُبٍ كيلًٌ زىمىٍافو  ،كىايىٍ مىٍذكيويرىان ًبكيلًٌ مىكى
) نىٍافو إنو تعأب  )ِإنَُّو َكاَف َحِليمًا َغُفورًا( )قلب( ، كىايىٍ مىٍوجيويدىان ُبٍ كيلًٌ أىكىٍافو ، كىايىٍ ميٍعظ مىان ُبٍ كيلًٌ جى

حليم ِبلعباد ال يعاجل من عصاه ِبلعقوبة غفور ٤بن اتب كأانب ، ذكر ا٢بلم كالغفراف ىنا ٗبناسبة 
ظل ا٤بوكب الكو٘ب ا٤بنٌظم كا٤بقٌدر كا٤بدبٌر ا٤بسٌبح كلو ٕبمد هللا ، ما يبدك من البشر من تقصّب ُب 

  .بينما البشر ُب جحود كجهل كغفلة عٌما يراد منو
إنٌو مشهد كو٘ب حركي مؤثر انفذ ُب صورة ٦بٌسمة عالية ا٤بضامْب ، فإذا الكوف كٌلو  -ٔرائدة : 

ذا كٌلو ُب منظر عظيم مهيب حْب يتصٌور كالكائنات كٌلها ُب حركة انمية ذاكرة كحياة مستمرة ، كى
اإلنساف كٌل شيء يسبح هللا عاقل كغّب العاقل الصغّب كالكبّب الصامت كالناطق ، تسبيح كالء 

تٌباع كخضوع كطاعة ، كل حصاة كحجر يسٌبح ككلُّ حٌبة ككرقة كٌل زىرة كٜبرة كل انتماء ككفاء ك اك 
كنبات ككل دابة على األرض كسإبة ُب ا٤باء نبتة كشجرة كٌل حشرة زاحفة ككل إنساف كحيواف 

. كلها تسبح  كتتوجو إليو ُب عبله ، كإذا الوجود كٌلو تسبيحة كاحدة متناسقة ترتفع إٔب .كا٥بواء
:  عن النيب )ص( -ٕ .هللا ، ككل يسبحو بلغتو كطريقتو ككيفيتو كٯبد الوسيلة إليو كحده سبحانو

ٍيًو سيجيويديهي كىريكيويعيوي ٍبي تبل اآلية()صىٍوتي الدًٌٍيً  صىبلىتيوي كىضىرٍ    .بيوي ًٔبىنىٍاحى
ال تفهموف حقيقة الشيء ، إشارة إٔب أف ىذا التسبيح ال يدركو إاٌل من فقو  )ال تَػْفَقُهوَف( -ٖ

فلسفة ا٢بياة كعرؼ دين هللا القٌيم الذم ىو ا٢بياة النامية ، كعلم إف  ىذا الوجود ا٤بنظم أكرب من 
ال ﴿شهود ، كأدرؾ أف حركة كٌل شيء تسٌبح  بطريقتها كبقدرىا كتقديرىا كقولو ظاىره ا٤ب

َر﴾ ، كقولو  ٕالطبلؽ/﴾ ُيَملُِّف اّللَُّ نَػْفسًا ِإالَّ َما آاَتَىا ﴿َوَسخَّْرَا َمَع َداُووَد اجْلَِباَؿ ُيَسبِّْحَن َوالطَّيػْ
ٍاكيدي )ع( الز بػيويرى الى يػىبػٍقىى جىبىله كىالى حىجىره كىالى طىاٍئًره : )ًإذىٍا قػىرىأى دى  وعن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ٕٗاألنبياء/

ٍاكىبىوي !( َقْد َأرْػَلَح َمْن ﴿حْب تصفو الٌركح كتطهر كتشف الٌنفس  -ٗ .ْْْ/ّنور الثقلْبًإال  جى
عاـ ، ، فإهٌنا تتهٌيئ كتتأىل لئلتصاؿ ِب٤بؤل األعلى فَبتبط مع الٌنظاـ الكو٘ب الٗالشمس/﴾ زَكَّاَىا
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رتباط السنن الكونية ِبلسنن اإلنسانية ، كسوؼ تدرؾ من أسرار ىذا الوجود ما ال يدركو ال
ٍاًت(ٓت غرر المما١باىلوف كالغافلوف  ٍاىىدى ككاف  .: )ذىٍركىةي اٍلغىٍاايىًٍت الى يػىنىٍا٥بيىٍا ًإال  ذىكيكي التػ ٍهًذٍيًب كىاٍلميجى

ٌلق بركحو إٔب عندما يدعو هللا  اإلماـ علي بن ا٢بسْب )ع( زين العابدين، فاؽ سامية، آتعأب ٰبي
كصلتنا منو الصحيفة السجادية )زبور آؿ دمحم( لتزكية النفس، كهتذيب الطبائع كالعادات، كتصحيح 

 الفكر كالسلوؾ. 
 ﴾لِفَدزدً َْٕٓعٌَُخًًَبٌَِخ هََُؤْضَ خُْوُُْإَٓ ـَؼَِْنَد زَْْنَيَ ًَزََْْٖ خٍََُِّّٖ ٙ ُّآِْنٌَُٕ زِدٓوَُِشِ ﴿ - ٘ٗ

نىهم  كىًإذىا قػىرىٍأتى اي دمحم اٍلقيٍرآفى على ىؤالء ا٤بشركْب ال ًذينى ال يصدقوف ًِبآلًخرىًة ، جىعىٍلنىا بػىيػٍنى ى كىبػىيػٍ
ًحجىاِبن خفيان كحاجزان نفسيان معنواين غّب ٧بسوس ، إنٌو حجابه مضركب ه على  )ِحَجااًب َمْسُتورًا(

قلوهبم فبل تعقل، ٰبجب عنهم فهم القرآف كعدـ إدراؾ أسراره كحكمو آذاهنم فبل تسمع كعلى 
َفُعُو اْلِْ )ستهزائهم ، اعقوبة على عنادىم ك  إهٌنم ٯباىدكف قلوهبم  (َدْايَُة َتُضر ُه الضَّبلَلةُ َواْلِذْي ال تَػنػْ

َكبلَّ ﴿يان كقولو أاٌل ترؽ لو كٲبانعوف فطرهتم أف تتأثٌر بو ، فجعل هللا بينهم كبْب الٌرسوؿ حجاِبن خف
﴾ رَػَلمَّا زَاُغوا َأزَاَغ اّللَُّ قُػُلوبَػُهمْ ﴿، كقولو  ُْا٤بطففْب/﴾ َبْ  رَاَف َعَلى قُػُلوِِبِْم َما َكانُوا َيْمِسُبوفَ 

. كاف النيب )ص( إذا قرأ القرآف يتصٌدل لو ا٤بشركوف ِبألذل كيسخركف منو ك٩با يتلو ، ٓالصف/
القرآف كالدعوة إٔب هللا كىو سبحانو ٰبجبهم عن  ٕباجز مانع  فقاؿ سبحانو لنبيو إمض ُب قراءة
 .خفي بين  كبينهم حٌب ال يؤذكه

ًَهُ ًٌََُّْخ ػَََِ ؤَيْزَدَِىِْْ ًَـَؼَِْنَد ػَََِ هٌُُِزِيِْْ ؤًَِنَّصً ؤَْٕ َّلْوَيٌُهُ ًَكِِ آٌَخِٗيِْْ ًَهُْخً ًَبٌَِخ ًٌََُْضَ ََزَّيَ كِِ خُْوُُْإِٓ ًَلْ﴿-ٙٗ

 ﴾ٌَخًُٗلُ
أغطية معنوية مانعة  )َأِكنًَّة(كىجىعىٍلنىا ِبإلضافة إٔب ا٢بجاب ا٤بستور ، عىلىى قػيليوًب ىؤالء ا٤بشركْب 

: صممان كثقبلن ٲبنعهم من إستماعو عقوبة  َوْقراً  )َوٓت آَذاهِنِْم َوْقرًا(لئبل يفهموا القرآف كىجىعىٍلنىا أيضان 
اُب ا٣بالص ال يؤثٌر إاٌل ُب القلوب السليمة ا٣بالصة على عنادىم كجحودىم ، ألٌف القرآف الصٌ 

كىًإذىا كحٌدت هللا كأنت تتلو القرآف  )َوِإَذا ذََكْرَت رَبََّك ٓت اْلُقْرآِف َوْحَدُه َولَّْوا َعَلى َأْداَبرِِىْم نُػُفورًا(
ن كإذا كقع ستماع التوحيد ، كإذا ذكر هللا يلقونو منكرين مذعوريافٌر ا٤بشركوف من ذل  ىرِبن من 

صطدمت ارتٌدكا إٔب الوراء منزعجْب كما ترتدُّ الكرة إذا اأم )َولَّْوا َعَلى َأْداَبرِِىْم نُػُفورًا( على آذاهنم 
ٕبائط ، ال شيء أشٌد كأثقل من كلمة التوحيد )ال ًإلىوى ًإال  هللا( على قلوب ا١ببابرة الطٌغاة البغاة 

ألهٌنا تعِب ا٤بساكاة بْب ا١بميع ُب ا٢بقوؽ كالواجبات ، ال جتماعي ، ك القساة الٍب هتٌدد كضعهم اال
فوارؽ طبقية بْب الٌناس ، ال أسود كال أبيض كال غِب كال فقّب كال عريب كال أعجمي إاٌل ِبلتقول 

ا )ًقيمىةي كيلًٌ ًاٍمرًئو مى : ٔٛٓت هنج الببلغة حمم،  ُّا٢بجرات/﴾ ِإفَّ َأْكَرَمُمْم ِعْنَد اّللَِّ أَتْػَقاُكمْ ﴿
أسند هللا سبحانو كتعأب الغطاء كالصمم إليو على قاعدة األسباب  )َوْقرًا(: رائدة .ٰبيًٍسنيوي(
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( كاألسباب بيد اإلنساف تكرٲبان لو كا٤بسببات بيد هللا على  عتباركا٤بسببات، ِب )ًلكيلًٌ شىٍيءو سىبىبه
﴾ َعَصاَؾ اْلَبْحَر رَانَفَلقَ اْضِرْب بِ ﴿ضوء توفر السبب كال يعمل ا٤بسبب إاٌل بوجود السبب كقولو 

، لو ٓب يضرب بعصاه ما إنفلق البحر ، فليست عصا موسى الٍب فلقت البحر ، كإ٭ٌبا ّٔالشعراء/
عمل ِب٤بستطاع ببل تقصّب كالبقية على هللا ابسبب عصاه ٙبٌرؾ ا٤بسبب ففلق هللا البحر، أم ف

وىا ُب غّب ما ينفعهم كُب غّب ما ستعملاتعأب ، فهو سبحانو ىو الذم خلق القلوب كاآلذاف ف
خلقت من أجلو فصارت عليها حيجب ٛبنع من نفوذ ا٥بداية إٔب قلوهبم فأصبحوا كاألموات غّب 

رَِإنػََّها ال تَػْعَمى األَْبَصاُر َوَلِمْن تَػْعَمى اْلُقُلوُب الَِِّت ٓت ﴿أحياء بسبب تعطيلهم أجهزهتم ا٢بٌسية 
: )ًإف  مىٍن ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي ، كىمىٍن الى يىٍستىًقٍيمي  علي )ع( عن اإلماـ،  ْٔا٢بج/﴾ الص ُدورِ 

) ٍل تىضيرُّهي الض بلىلىةي ، كىمىٍن الى يػىنػٍفىعيوي اٍليىًقٍْبي يىضيرُّهي الشًّ ي  .ُٗ/ِشرح هنج الببلغة ابن أيب ا٢بديد ًبًو ا٥ٍبيدى
َْٕٓمٌَُخً ، خٗظُُْ ْٕعَِٔؼٌَُٕ زِوِ بٌِْ َّْٕعَِٔؼٌَُٕ بَُِْْيَ ًَبٌِْ ىُْْ َٗفٌٍَْ بٌِْ َّوٌٍُُ خُظَّدٌَُُِٕٔ بِْٕ ظَعَّسِؼٌَُٕ بَِّٙ ََـًُٚ َٗمُْٖ ؤَػَُِْْ زَِٔد َّ﴿ ٛٗ - ٚٗ

 ﴾ًَْْقَ ٠ََُزٌُخ َُيَ خَْٕٓؽَدٍَ ك١ٌََُِّخ كَٚ َّْٕع٥َِْؼٌَُٕ َٔسًِْٚ
)ِإْذ ستهزاء كالسخرية كإلصاؽ الٌتهم وفى من أجلها القرآف كىي اال٫بىٍني أىٍعلىمي ِبلغاية الٍب يىٍستىًمعي 

حْب يىٍستىًمعيوفى إٔب قراءت  اي دمحم ٍب يتناجوف أم يتحٌدثوف  َيْسَتِمُعوَف ِإلَْيَك َوِإْذ ُىْم َّمَْوى(
َف ِإْف )ِإْذ يَػُقوُؿ الظَّاِلُمو كيتشاكركف بينهم سران حذران من رفع الٌصوت كيٌتفقوف على رأم موحد 

ختلط  احْب يقوؿ أكلئ  الفجرة ما تػىت ًبعيوفى ًإال  رىجيبلن سيًحر فجين  ف تَػتَِّبُعوَف ِإالَّ رَُجبًل َمْسُحورًا(
)انظُْر َكْيَف َضَربُوا َلَك اأَلْمثَاَؿ  -ٛٗ .ستطاعوااكبلمو حٌٌب يبعدكا الٌناس عن  كعن القرآف إف 

األمثلة الٍب )َكْيَف َضَربُوا َلَك اأَلْمثَاَؿ( تعٌجب من تصٌرفهم أتٌمل اي دمحم إٔب ضبل٥بم ك  َرَضل وا(
ضربوىا كيف مثٌلوؾ كشٌبهوؾ ِبلساحر كاترة يقولوف إن  شاعر كاترة إن  ٦بنوف ككاىن كقد ضىلُّوا 
هبذا الكذب كالبهتاف الضبلؿ البعيد الذم ألقى هبم ُب متاىات ا٢بّبة ال يستطيعوف ا٣بركج منها ، 

 .ّبة مطبقة خانقة ، كىذا ما يشّب إليو قولوإهٌنم ُب ح
فبل ٯبدكف طريقان مستقيمان إٔب ا٥بدل كا٢بق ا٤ببْب لبعدىم عنو ، كىكذا ا٢باؿ اق عند  )َرَضل وا(

إٔب تكذيب )َرَضل وا َربل َيْسَتِطيُعوَف َسِبيبًل( ا٤ببطلْب كالصاّب عند ا٤بفسدين ُب كل زماف كمكاف 
ات كالدس كا٤بؤامرات ، كالسبب ُب ذل  ألنٌو نطق ِب٢بق كٓب فَباءلتضليل كاالالصادؽ األمْب إاٌل ِب

َوقَاُلوا أَِئَذا ﴿كُب قولو تعأب  )َضَربُوا َلَك اأَلْمثَاَؿ(: رائدة  .ٱبشى لومة الئم من أجل نصرة ا٢بق
ُعوثُوَف َخْلقًا َجِديداً  ، ىذا ىو ا٤بثل الذم ضربوه ، كىو  ٖٗاإلسراء/﴾ ُكنَّا ِعظَامًا َورُرَااًت َأئِنَّا َلَمبػْ

مثل كاحد قد ٠ٌبي )أمثاالن( ألنٌو ٰبتوم منكران غليظان كخطّبان تتوٌلد منو منكرات ، إذا ىو ينكر 
ِإفَّ ﴿البعث أكالن، كينكر قدرة هللا اثنيان ٍب يتوٌلد من ىذا كذاؾ ما يتوٌلد منو كفر كضبلؿ كشرؾ ِب 

ْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ   .ُّاف/لقم﴾ الشِّ
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، ؤًَْ وَِْودً َِّٓٔد ٌَّْسُُُ كِِ ًَهَدٌُُخ ؤَجٍَِخ ًُنَّد ػِظَدٓدً ًََُكَدظدً ؤَجِنَّد ََُٔسْؼٌُؼٌَُٕ وَِْودً ـًًَِّخً ، هَُْ ًٌٌُُٗخ لِفَدََشً ؤًَْ لًًَِّخً ﴿ ٔ٘ - ٜٗ

 ﴾شٍ كََُْٕنْـ١ٌَُِٕ بَُِْْيَ َُءًَُٔيُْْ ًََّوٌٌَُُُٕ َٓعََ ىٌَُ هَُْ ػَََٕ ؤَْٕ ٌٌََُّٕ هَُِّسدًًًًَُُُِْْٜ كَََْٕوٌٌَُُُٕ َْٖٓ ُّؼًَُِْٗد هَُْ خٍَُُِّ ك٥ًَََُُْْ ؤًٍَََّ ََُّٓ
: فتااتن ، أم قاؿ ا٤بشركوف ا٤بعاندكف إذا صران ًعظىامان ٬برة  رُرَااتً ستنكار ، استفهاـ تعجب ك ا

ُعوثُوَف كذرات ترابية متفتتة متناثرة ُب كٌل مكاف  لق خلقان  َخْلقًا َجِديدًا()َأئِنَّا َلَمبػْ ىل سنيبعث ك٬بي
جديدان بعد أف بلى جسمنا كفُب ؟ إٌف الٌنشأة اآلخرة ليست أعسر من الٌنشأة األكٔب ، كأنٌو ال 

﴾ ُكْن رَػَيُموفُ ﴿شيء أماـ القدرة اإل٥بية أعسر من شيء كأداة ا٣بلق القادرة كاحدة ُب كٌل شيء 
ة تكوف حياة انقصة اتفهة فهي دنيا ا٢بياة ، كا٢بياة ُب اآلخرة كا٢بياة الٌدنيا ببل حياة آخر ،  ِٖيس/

كلىٍيسى ُب )عن ابن عباس: عليا ا٢بياة كىي الٍب تعطي للدنيا قيمتها ك)الى عىٍيشى ًإال  عىٍيشي اآلًخرىًة( 
نٍػيىٍا ٩ب ٍا ُبٍ اآلًخرىًة ًإال  األى٠ٍبىٍاءي  قل ٥بم اي  ارًَة َأْو َحِديدًا()ُقْ  ُكونُوا ِحجَ  -ٓ٘ .ُّٓ/َّا٤براغي (الدُّ

ًديدان لقدر هللا على بعثكم  دمحم لتكونوا شيئان أشٌد من العظاـ كالٌرفات لو كنتم ارىةن أىٍك حى ًحجى
كإحيائكم ، فا٢ًبجىارىةي أىٍك ا٢بىًديد أبعد عن ا٢بياة كىي أصلب األشياء كلو كانت أجسامكم منها 

  .للحساب إذا كيٍنتم ًعظىامان كىريفىااتن ؟ كهللا ال يعجزه شيء ألعادىا هللا فكيف ال يقدر على إعادتكم
خلقان يستبعد قبولو للحياة أك كونوا خلقان آخر بعيدان كٌل  )َأْو َخْلقًا ِمَّا َيْمبُػُر ٓت ُصُدورُِكْم( -ٔ٘

ارىًة أىٍك ا٢بٍىًديد ٩با يصعب ُب نفوسكم تصٌور ا٢بياة فيو فسيبع ثكم هللا البعد عن ا٢بياة من ا٢ًبجى
 وٓت ىذا إشارةأحياء ال ٧بالة ألٌف فلسفة البعث كالٌنشور سلسلة من فلسفة ا٢بياة الٌدنيا كالوجود 

﴿َكَما َبَدَأُكْم تَػُعوُدوَف﴾ من بعيد إٔب ما ُب صدكرىم من ٝبود كما ُب عقو٥بم من ٙبٌجر! 
)ُقْ  الَِّذي َرَطرَُكْم َأوََّؿ ياة بعد فنائنا من الذم يرٌدان إٔب ا٢ب )َرَسيَػُقوُلوَف َمْن يُِعيُدَا(،  ِٗاألعراؼ/
خلقكم كأنشأكم من العدـ أىك ؿى  )َرَطرَُكْم(قيٍل ٥بم يعيدكم القادر العظيم الفىع اؿه ًلمىا ييرًيدي ال ًذم  َمرٍَّة(
متعجبْب مستهزئْب  فسيحركوف إلي  رؤكسهم )َرَسيُػْنِغُضوَف ِإلَْيَك رُُءوَسُهْم َويَػُقوُلوَف َمََّت ُىَو(مىر ةو 

لعلو يىكيوفى  )ُقْ  َعَسى َأْف َيُموَف َقرِيباً(ستبعادان مىٌبى يكوف البعث كالنشور ؟ استنكاران ك اكىيػىقيوليوفى 
، كىكيلُّ آتو قىرًٍيبه  اًٍئنو آتو اًٍئنه كىكيلُّ كى ٍادى أىٍف   كىكيلُّ قىرًٍيبو  ،كًإٍف طىٍاؿى ًبًو الز مىنٍ  ،قىرًيبان ، فإف كيلُّ ميقىد رو كى كى

﴿ِإنػَُّهْم يَػَرْونَُو بَِعيدًا ، يىكيويفى ، ال سبيل إٔب العلم بو فبل يعلمو إاٌل هللا فهو من عآب الغيب كقولو 
  .ٕ-ٔا٤بعارج/َونَػَراُه َقرِيبًا﴾ 
عىثي  يػىبػٍ )وعنو )ص(: ، ُِِّْكنز العماؿ خرب( فػىقىٍد قىٍامىٍت ًقيىامىتيوي احدكم : )ًإذىٍا مىٍاتى عن النيب )ص(
: ٤باذا أٌكد القرآف على سؤاؿ -ٔرائدة: . ِِِْٕكنز العماؿ خرب  عىلىى مىا مىاتى عىلىٍيًو(كل عبد 

: التأكيد ا٤بستمر على الشيء دليل أٮبيتو الكربل ُب حياة اإلنساف  واجلوابيـو القيامة ؟ 
ٛبامان عن  كإلفات الٌنظر إليو، كشخصية اإلنساف الذم يؤمن ِبآلخرة كيستعد ٥با تراه ٱبتلف

الشخصية الٍب تنكرىا ، فالشخصية ا٤بؤمنة ٚبتلف ُب رؤاىا كتصوراهتا كفهمها للحياة كلئلنساف 
كٚبتلف ُب فهمها للخّب كالشر كالفضائل كالرذائل ، كٚبتلف ُب طريقة معيشتها كتعاملها ُب جٌدىا 
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ف كيف ٙبيا ككيف كىز٥با ، كٚبتلف ُب معرفة حدكدىا كٚبتلف كيف تكـر نفسها كتعزىا ، كٚبتل
ٛبوت ، فلم يبق بينهما إاٌل األشكاؿ اإلنسانية أما معانيها كحقيقتها فهناؾ فوارؽ كثّبة ككبّبة 

/﴿َوُىَو الَِّذي يَػْبَدُأ اْْلَْلَق ّتَّ يُِعيُدُه َوُىَو َأْىَوُف َعَلْيِو﴾  : )اٍلعىجىبي   عن اإلماـ السّجاد )ع(،  ِٕالرـك
ٍن أىنٍ  (كيلُّ اٍلعىجىًب ًلمى : )لىٍيسى روي -ٕ .ِْصٕالبحاركىرى الن ٍشأىةى األيٍخرىل كىىيوى يػىرىل الن ٍشأىةى األيكئبى

و ًإال  هللا قىٍد عىلىى أىٍىًل ال إًلىو ًإال  هللا كىٍحشىةه ًعٍندى اٍلمىٍوًت كىالى ُب اٍلقىرٍبً كىالى ُب ا٢بىٍشًر كىكىأى٘بٌ أبًىٍىًل ال ًإلى 
تفسّب  ورىٍم يػىنػٍفيضيوفى ريؤيكسهٍم ًمٍن التػُّرىاب كىيػىقيوليوفى ا٢بٍىٍمد َّللًً  ال ًذم أىٍذىىبى عىن ا ا٢بٍىزىًف(خىرىجيويكٍأ ًمٍن قػيبي 

 .ٕٓ/ُٓا٤براغي
 ﴾ٌََّّْ ًَّْػًٌُُْْ كَعَْٕعَفِْسٌَُٕ زِمًَِْٔهِ ًَظَظُنٌَُّٕ بِْٕ َُسِؽْعُْْ بَِّٙ هًَِِْٚ﴿ - ٕ٘

جتماع ُب اشر للجزاء فتستجيبوف ألمره انىضْب ا٤بكٌذبْب لبل رب العا٤بْب أكلئ  يـو يدعوكم
﴿ُخشَّعًا أَْبَصارُُىْم َ٘مُْرُجوَف ِمْن اأَلْجَداِث َكأَنػَُّهْم َجَراٌد حامدين  تعأب طائعْب منقادين 

رأيتم ىوؿ كشدائد  كتظنوف ٥بوؿ ما تركف إذا)َوَتظُن وَف ِإْف لَِبثْػُتْم ِإالَّ َقِليبًل( ،  ٕالقمر/ُمنَتِشٌر﴾ 
﴿قَاَؿ َكْم لَِبثْػُتْم ٓت اأَلْرِض َعَدَد ِسِنَي ، ذل  اليـو أنكم ما أقمتم ُب ا٢بياة الدنيا إاٌل زمنان قليبلن 

 ﴾ يعدكف البعث كاإلعادة  رائدة : )ِبَْمِدِه(،  ُُّ-ُُِا٤بؤمنوف/قَاُلوا لَِبثْػَنا يَػْومًا َأْو بَػْعَض يَػْوـٍ
مد هللا عليو ٞبدان تكوينيان بلساف ا٢باؿ أك بلساف ا٤بقاؿ للحساب منو تعأب فع بلن ٝبيبلن كجليبلن ٰبي

على نعمة البعث ألف ا٢بقائق تنكشف لكم بكل كضوح كببل غموض كال شكوؾ ُب ذل  اليـو 
 .ا٢باسم ا٢بق لذل  صار ا٤بوت حق كا٢بساب حق كا٤بعاد حق كما أٌف ا٢بياة حق

 ﴾ٌخ خَُّعِِ ىَِِ ؤَلَُْٕٖ بَِّٕ خ٥ََُّْْٙدَٕ َّنَّؽُ زَْْنَيُْْ بَِّٕ خ٥ََُّْْٙدَٕ ًَدَٕ َُِِٕ٘ٗدِٕ ػًًَُّخً ُٓسِْندًًَهَُْ ُِؼِسَديُِ َّوٌُُُ﴿ -ٖ٘
يػىقيوليوا ُب ٨باطبتهم الناس  )ِعَباِدي(كىقيٍل ًلًعبىاًدم ا٤بؤمنْب كغّبىم يضيفهم هللا إليو إضافة تكرٙب 

على  )يَػُقوُلوا الَِِّت ِىَي َأْحَسُن(ود من صفات ىؤالء العباد أف ك٧باكراهتم ُب النقاش كا١بداؿ ام
كجو اإلطبلؽ ُب كٌل ٦باؿ ، فيختاركا أحسن األفكار كأحسن األساليب كأحسن ما ييقاؿ ليقولوه 
، يػىقيوليوا الكلمة الطيبة ا٢بكيمة ا٤بؤثرة األخبلقية الٍب توضع ُب ٧بلها البلئق ُب كٌل ٦باؿ كٱبتاركا 

بلـ ألطفو كأحسنو كينطقوا ِب٢بسُب ، فإف الذم يقوؿ األىٍحسىني ىو األىٍحسىني ، كىو الذم من الك
يتمكن من إلقاء ا٢بجة اإل٥بية عليهم ِبألسلوب ا١بميل كا٢بجة القطعية ا٤بؤثرة لذل  ال ٚباشنوىم 

مودة  صمت ، كبذل  يتقوف كٰبذركف أف يفسد الشيطاف ما بينهم مناكال تشاٛبوىم، قل خّبان أك 
ٍر ًعبىاًد كقولو )، ِْا٢بجر/﴾ ِإفَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَافٌ ﴿كصلة كقولو  ال ًذينى  ،فػىبىشًٌ

نَػُهْم( ُٖ-ُٕالزمر/ (يىٍستىًمعيوفى اٍلقىٍوؿى فػىيػىت ًبعيوفى أىٍحسىنىوي  أم يدخل الشيطاف  )ِإفَّ الشَّْيطَاَف يَنزَُغ بَػيػْ
لنفوس كيهيج بْب الناس الشركر كيشعل انر الفًب كالكراىية كا٢بقد يوسوس كيفسد ا )يَنزَُغ(

)ِإفَّ كا٢بسد ِبلكلمة ا٣بشنة أك عثرة تصدر من اللساف فتشتد النفرة كيزداد العناد كالفساد 
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ظاىر العداكة لئلنساف من قدٙب الزماف يتلمس سقطات  الشَّْيطَاَف َكاَف ِلئِلنَساِف َعُدّوًا ُمِبيناً(
دث العداكة كالبغضاء بْب األخ كأخيو كالصديق كصديقو ، كالقريب كقريبو ، فالكلمة لسانو ليح

الطيبة كا٣بلق الرفيع ٰبٌرؾ ا٤بشاعر كيزيل ا٢بواجز كيطٌرم النفوس كيغلق مداخل الشيطاف كيسدُّ 
ِإَذا َمسَُّهْم ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقْوا ﴿عليو الثغرات كٰبفظ حـر األخوة آمنان من كساكسو كنزغاتو ، كقولو 

﴿ادُْع ِإىَل َسِبيِ  رَبَِّك اِبلِْْمَمِة ،  َُِاألعراؼ/﴾ طَاِئٌف ِمْن الشَّْيطَاِف َتذَكَُّروا رَِإَذا ُىْم ُمْبِصُروفَ 
كمن مصاديق القوؿ األحسن كأف يكوف ُب الزماف األحسن  ُِٓالنحل/َواْلَمْوِعَظِة الََْسَنِة﴾ 

أف أقوؿ كلمة حقو عند سلطافو جائر ، ككلمة عدؿ ُب ٦بتمع كا٤بكاف األحسن لئلنساف األحسن 
فاسد ، كمن تكٌلم كلمة ُب غّب ٧بٌلها فهي من السفاىة كا١بهالة، كمن ِبدر إٔب الكبلـ عن كٌل ما 

َوُقوُلوا قَػْواًل ﴿، ّٖالبقرة/﴾ َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسناً ﴿حتقرىا كقولو استخٌف بنفسو ك اٱبطر بقلبو فقد 
)ًمٍن  وعن النيب )ص(،  ُٖؽ/﴾ َما يَػْلِفُظ ِمْن قَػْوٍؿ ِإالَّ َلَدْيِو رَِقيٌب َعِتيدٌ ﴿، َٕاألحزاب/﴾ َسِديداً 

ٍرًء تػىرٍكيوي الكىبلىـي ًفٍيمىا الى يػىٍعًنٍيًو(  : )أىٍحسىني اٍلكىبلىـً مىٍا  وٓت غرر المم، ُّٔ/ِالبحارحيٍسًن ًإٍسبلـً اٍلمى
لُّ( ، زىاٍنىوي حيٍسني النًٌظىاٍـً كىفى  يػٍري اٍلكىبلىـً مىٍا قىل  كىدىؿ  كىالى ٲبي ـي( )خى  ٓت هنج الببلغةًهمىوي ا٣بٍىٍاصُّ كىاٍلعىٍا

: )اٍلميٍسًلمي أىخيوي اٍلميٍسًلمي الى  عن النيب )ص(مىٍا تػىٍعلىمي( ،  تػىٍعلىمي بىٍل الى تػىقيٍل كيل   : )الى تػىقيٍل مىٍا الى ٕٖٛحمم
اٍ : )مىا تػىوىاد  رى روي ُٗ/ُٓتفسّب ا٤براغي يىٍظًلميوي كىالى ٱبىٍذيليوي( نػىهيمى ، ًإالى حىدىثه ٰبيًٍدثيوي جيبلىًف فػىفيرًٌؽى بػىيػٍ

﴿َوزَيََّن َْلُْم الشَّْيطَاُف َما َكانُوا أىحىديٮبيىا، كىاٍلميٍحًدثي شىرٌّ، كىاٍلميٍحًدثي شىرٌّ، كىاٍلميٍحًدثي شىرٌّ( كقولو 
  .ّْاألنعاـ/يَػْعَمُلوَف﴾ 

 ﴾زٌُُّْْ ؤَػَُِْْ زٌُِْْ بِْٕ ََّٙإْ َُّْلٌَُْْْٔ ؤًَْ بِْٕ ََّٙإْ ُّؼٍَِّزٌُْْْ ًََٓد ؤَََِْْٔنَدىَ ػََِْْيِْْ ًًًَََِْٚ﴿ - ٗ٘
ِبلتوفيق كاإلٲباف  )ِإْف َيَشْأ يَػْرَْحُْمْم(رىبُّكيٍم أىٍعلىمي أيها الناس ٖبفااي نفوسكم كىو يقضي فيكم 

كم ختيار لق كحكمتو إنكم أىل لرٞبتو ألنكم سلكتم طريقها ِبكالعمل الصاّب ، ٗبقتضى علمو ا٤بط
ْبُمْم( كم فتموتوف على اٍلكيٍفًر كىاٍلفيسيوًؽ كىاٍلًعٍصيىاًف ختيار بسبب سوء أعمالكم ِب )َأْو ِإْف َيَشْأ يُػَعذِّ

، كما خلقكم هللا بيده أقامكم بعدلو كحكمتو فيكوف  ْٗالكهف/﴿َوال َيْظِلُم رَب َك َأَحدًا﴾ 
، كعند  ُْا٤بل /﴿َأال يَػْعَلُم َمْن َخَلَق َوُىَو اللَِّطيُف اْْلَِبُُي﴾ نساف ا٤بناسب ُب مكانو ا٤بناسب اإل

رقيبان  )وَِكيبًل(كما جعلناؾ اي دمحم  )َوَما َأْرَسْلَناَؾ َعَلْيِهْم وَِكيبًل(الببلغ ا٤ببْب تنتهي كظيفة الرسوؿ 
جربىم على اإلٲباف ، فمهمت  إلقاء ا٢بجة الرسالية كحفيظان على أعماؿ الكٌفار كفيبلن عنهم لت

﴿ُقْ  ال َأْمِلُك  ، كقولو ُِٖآؿ عمراف/﴾ لَْيَس َلَك ِمْن اأَلْمِر َشْيءٌ ﴿الواضحة عليهم كقولو 
ٍارىاًٍة الن ٍاًس  )إىف  هللاى أىمىرى٘بى ٗبيدى  : )ص( عن النيب ، ُٖٖاألعراؼ/لِنَػْفِسي نَػْفعًا َوال َضّرًا ِإالَّ َما َشاَء اّللَُّ﴾ 

ٍا أىمىرى٘بى إبًًقىٍامىًة اٍلفىرىاًٍئًض(  .ُِٕ/ٓركح البيافكىمى
 ﴾يَ َِزٌَُخًًَََزُّيَ ؤَػَُِْْ زَِْٖٔ كِِ خٌَََُّٕٔخضِ ًَخََِْٕٞ ًََُوًَْ ك١ََِّْنَد زَؼَْٟ خُنَّسِِّْنيَ ػَََِ زَؼٍْٟ ًَآظَْْنَد يَخًًُ﴿ - ٘٘
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ككيف ال يكوف أعلم بكل الناس كىو أعلم أبحواؿ مىٍن ُب نتقاؿ من ا٣بصوص إٔب العمـو ، ا
)َوَلَقْد َرضَّْلَنا بَػْعَض ،  ْٓاألعراؼ/﴾ َأال َلُو اْْلَْلُق َواأَلْمرُ ﴿الس مىوىاًت كمىٍن ُب األىٍرًض كأنتم منهم 

خصصناىم ٕبسب أعما٥بم كقدراهتم كمهماهتم كٕبسب علم هللا هبم كحكمتو ك  النَِّبيَِّي َعَلى بَػْعٍض(
ان أمينان كدمحم )ص( اٗبزااي فريدة ف ان كعيسى )ع( ريٍكحى ًليمى ًليبلن كموسى )ع( كى صطفينا إبراىيم )ع( خى

َنا َداُووَد زَبُورًا(رىٍٞبىةن لًٍلعىالىًمْبى  ٠بو الزٌبور أم كأنزلنا الزىبيور على داكد )ع( ا: كتاِبن  زَبُوراً  )َوآتَػيػْ
كُب الزبور أحسن كلمات ا٢بمد كا٤بناجاة كالٌدعاء كا٤بواعظ  ا٤بشتمل على ا٢بكمة كفصل ا٣بطاب

كاألخبلؽ ، كلكٌنو نزؿ بعد الٌتوراة ، فعلى ا٤بؤمنْب أف يػىقيوليوا ال ًٍب ًىيى أىٍحسىني ، كالذم يقوؿ 
األىٍحسىني ىو األىٍحسىني ، فتكوف الكتب السماكية أبقى كأحفظ من ا٣بوارؽ كا٤بعاجز ا٤باٌدية ا٤بؤقتة 

َنا ٓت الزَّبُوِر ِمْن بَػْعِد الذِّْكِر َأفَّ ﴿يراىا بعض الٌناس ُب ظرؼ معٌْب من الزمن كقولو  الٍب َوَلَقْد َكتَػبػْ
كلُّ األنبياء ُب طاعتهم   -ٔ:  رائدة .َُٓاألنبياء/﴾ اأَلْرَض َيرِثُػَها ِعَباِدي الصَّاِلُوفَ 

 الدرجة كا٤بنزلة ، كما تقوؿ عآبه كأعلم ، كعصمتهم عن ا٣بطأ كا٣بطيئة ٗبنزلة كاحدة ، كالتفاكت ُب
ٝبيله كأٝبل )كلكلًٌ شيءو سبب( فكما جعلهم ٨بتلفْب ُب األحواؿ كاألشكاؿ كا١بماؿ ك٨بتلفْب 

قتضتو ا٢بكمة كا٤بصلحة كذل  فىض لى اختصاصات كا٤بهمات كما ُب القدرات كالكفاءات كاال
 ، زبور داكد )ًإٌ٘بً أىانى اَّلل ي ال ًإلىوى إاٌل أىانى مىًل ي اٍلميليوؾً مكتوب ُب -ٕ .بػىٍعضى الن ًبيًٌْبى عىلىى بػىٍعضو 
انيوا عىلىى طىاعىةو جىعىٍلتي اٍلميليوؾى عىلىٍيًهٍم رىٍٞبىةن  ،قػيليوبي اٍلميليوًؾ بًيىًدم كىأىٲبُّىا قػىٍوـو كىانيوا عىلىى  ،فىأىٲبُّىا قػىٍوـو كى

تيوبيوا ًإٕبى   ،ال تىٍشغىليوا أىنٍػفيسىكيٍم ًبسىبًٌ اٍلميليوًؾ كال تػىتيوبيوا ًإلىٍيًهمٍ  ،نًٍقمىةن  مىٍعًصيىةو جىعىٍلتي اٍلميليوؾى عىلىٍيًهمٍ 
 أىٍعًطفي قػيليوبػىهيٍم عىلىٍيكيٍم(!

 بََُِ َّسْعَـٌَُٕ ًَّْػٌَُٕ خٍََُِّّٖ ؤًَُُْحِيَ ، ظَمًٌِّْٚ ًَٙ ػَنٌُْْ خ١ُُُِّّ ًَْٙقَ ٌٌََُِِّْٕٔ كَٚ يًُِٗوِ ِْٖٓ َِػَْٔعُْْ خٍََُِّّٖ خيْػٌُخ هَُْ﴿ٚ٘-ٙ٘

 ﴾َٓمًٍَُْخً ًَدَٕ ََزِّيَ ػٍََخذَ بَِّٕ ػٍََخزَوُ ًََّىَدكٌَُٕ ََلَْٔعَوُ ًََُّْـٌَُٕ ؤَهَُْذُ ؤَُّّيُْْ خٌََُِِْْٔصَ ََزِّيِْْ
نًٌ كاإلنس ، كقيل نزلت قيٍل اي دمحم أٍدعيوا ال ًذينى زىعىٍمتيٍم أهنم أ٥بة تطاع ًمٍن ديكًف هللا من ا٤ببلئكة كا١ب

فبل يستطيعوف رفع  )َربل َٙمِْلُموَف َكْشَف الض رِّ َعنُمْم َوال حَتْوِيبًل(اآلية ُب الذين عبدكا ىؤالء 
)ُأْولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَف  -ٚ٘ .الببلء عنكم كال ٙبويلو إٔب غّبكم كال يستطيعوف أف ٯبلبوا لكم نفعان 

تَػُغوَف ِإىَل َرِبِِّمْ  ا ا٤بشركوف من دكف هللا ِبلشرؾ  اْلَوِسيَلَة أَيػ ُهْم َأقْػَرُب( يَػبػْ أيٍكلىًئ ى اآل٥بة ال ًذينى يىٍدعيوهنى
 .ا١بلي أك ا٣بفي ىم ِبلذات
تَػُغوَف ِإىَل َرِبِِّْم اْلَوِسيَلَة( تَػُغوَف  )يَػبػْ : يطلبوف إٔب هللا يتوسلوف إليو سبحانو فكيف تؤ٥بوف عبادان يَػبػْ

سأؿ اككيف تعبدكهنم مع هللا عٌز كجٌل ؟ إذا أصابكم الضرُّ كالفقر أك ا٤برض ف ضعافان أمثالكم ؟
ىؤالء الذين يعبدىم من دكف هللا أف يكشفوا عنكم ذل  ، ٍبٌ أنظركا ىل يقدركا على دفع الٌضر أك 

 ُب()أَيػ ُهْم َأقْػرَ ٙبويلو إٔب غّبؾ ؟ ىم ال ٲبلكوف ألنفسهم نفعان كال ضران فكيف ٲبلكوف لغّبىم ؟! 
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إٌف الذين تعبدكف كعيسى كأمو )ع( كا١بن كا٤ببلئكة كعيزير ىؤالء من خلق هللا ىم يطلبوف 
تَػُغوَف ِإىَل َرِبِِّْم اْلَوِسيَلَة(ك كٰبرص كلٌّ منهم أف يكوف األقرب إٔب رضا هللا تعأب من اآلخر ُب  )يَػبػْ

كيتسابقوف إٔب رضاه سبحانو  جتهاد كزايدة عمل ا٣بّب كالصبلح كاال االستقامةالطاعة كالعبادة ك 
ََي أَيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اّللََّ َوابْػتَػُغوا ِإلَْيِو اْلَوِسيَلَة َوَجاِىُدوا ٓت َسِبيِلِو َلَعلَُّمْم ﴿كقولو 
: ذات مفهـو كاسع ك٥با دالالت متنوعة ،   معىن الوسيلة، )راجع تفسّبىا(  ّٓا٤بائدة/﴾ تُػْفِلُحوفَ 

التقرب إٔب هللا تعأب ٕبسن العبادات كحسن ا٤بعامبلت أٌما الٌتقٌرب إٔب مشاىد النيب كٌلها تعِب 
كآلو فهم مقرٌبوف إٔب هللا تعأب كٔباىهم كمنزلتهم عنده سبحانو نطلب من هللا أف يستشفعوا لنا إٔب 

وز الطلب هللا لقضاء ا٢بوائج، كالذم يقضي ا٢بوائج ىو هللا تعأب كىم كسائط صا٢بة إليو ، كال ٯب
 َُٔيوسف/﴾ َوَما يُػْؤِمُن َأْكثَػُرُىْم اِبّللَِّ ِإالَّ َوُىْم ُمْشرُِكوفَ ﴿منهم بشكل مستقل من دكف هللا كقولو 

كغضبو أكثر ٩با ٚبافوف فكيف  )َوَ٘مَاُروَف َعَذابَُو(كعفوه كقربو أكثر ٩با ترجوف  )َويَػْرُجوَف َرْْحََتُو(، 
ذر منو   اَب رَبَِّك َكاَف َُمُْذورًا()ِإفَّ َعذَ يزعموف أهٌنم آ٥بة ؟  اؼى كٰبي ًإف  عىذىابى هللا شديد ينبغي أف ٱبي

ُ نَػْفَسوُ ﴿كلُّ عاقل كيبعد عنو ، فما أجدركم أف تتوجهوا إٔب هللا  رُُكْم اّللَّ ، كما  َّآؿ عمراف/﴾ َوُٗمَذِّ
: )سىليويٍا هللاى عن النيب )ص( يتوجو إليو من تدعوهنم آ٥بة كأكلياء من دكنو كىم عباد  يبتغوف رضاه ،
لىةى؟ قالوا كما الوسيلة؟ قاؿ )ص( اٍلقيٍربي ًمنى هللًا ، ٍب قرأ اآلية(   .ّٔ/ُٓتفسّب ا٤براغي ٕبى اٍلوىًسيػٍ

: طلبها كإدراكها كىي ما يتوسل بو كيتقٌرب إٔب هللا من عبادات  بتغاء الوسيلةا -ٔ: رائدة
زدادت ىيبتو كخشيتو لو كخوفو منو ات معرفتو بو سبحانو ك شتدٌ اكقرِبت ككٌلما قرب العبد من ربو 

ـَ رَبِِّو َجنػََّتاِف﴾ فيحرص على مرضاتو  ًة  عن النيب )ص( ،ْٔالرٞبن/﴿َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا : )رىٍأسي ا٢بًٍٍكمى
ٍاًب هللًا ًشٍيمىةي اٍلميت  ٓت غرر المم، ُّّ/ٕٕالبحار٨بىىافىةي هللًا(   )ُأْولَِئَك( -ٕ .ًقٍْبى(: )ا٣بٍىٍشيىةي ًمٍن عىذى

من ينبغي أف  )َيْدُعوَف(سم اإلشارة يعود إٔب ا٤بؤمنْب الذين يعبدكف هللا كعيسى كأٌمو )ع( اقيل 
 .ييدعى كىو هللا تعأب

تَػُغوَف ِإىَل َرِبِِّْم اْلَوِسيَلَة( طلبها كإدراكها كىي الوسيلة الٍب  )اْلَوِسيَلَة(يبتغوف ا٤بؤمنْب إٔب رهٌبم  )يَػبػْ
إٔب ربٌو أكثر توٌسبلن إليو  )أَيػ ُهْم َأقْػَرُب(توٌسل هبا كيتقٌرب إٔب هللا من أنواع العبادات كالقرِبت ي

زداد خشوعان كقرِبن ، كالٌدافع ازداد من هللا طاعة اأبقرب الطٌاعات كأخلص العبادات ، ككٌلما 
عتداؿ بْب الٌرجاء كىي منزلة اال َعَذابَُو( )َوَ٘مَاُروفَ  ك )يَػْرُجوَف َرْْحََتُو(بتغاء الوسيلة إليو سبحانو ال

ٍاءن  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  ٗالزمر/﴾ َٗمَْذُر اآلِخَرَة َويَػْرُجو َرْْحََة رَبِّوِ ﴿كا٣بوؼ كقولو  : )أيرٍجي هللاى رىجى
ٍوفىان الى يػيؤىيًٌسي ى ًمٍن رىٍٞبىًتًو(  .ّْٖ/َٕرالبحا الى ٯبيىرًٌئي ى عىلىى مىعىٍاًصٍيًو كىخىٍف هللاى خى

 ﴾كِِ خٌُِْعَدذِ ٥ٌََُْٕٓخًًَبِْٕ ِْٖٓ هََُّْصٍ بَِّٙ َٗمُْٖ ُٓيٌٌُِِْىَد هَسََْ ٌَِّّْ خُْوَِْدَٓصِ ؤًَْ ُٓؼٍَِّزٌُىَد ػٍََخزدً ًًَِّ٘خً ًَدَٕ ٌَُِيَ ﴿ - ٛ٘
ك ٦بتمع فاسد الذم يغلب ، أي ة مدينة أك ٧بافظة أ ٕٓالنساء/﴿اْلَقْريَِة الظَّاَلِِ َأْىُلَها﴾ ا٤براد ِبلقىٍريىًة 

فساده على صبلحو الذم عصى كتعٌد حدكد هللا ككذ ب رسلو كرسالة رهٌبم بلساف ا٢باؿ قبل لساف 
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ا٤بقاؿ ، ىذا اجملتمع سيهلكو هللا قبل يـو القيامة أبية كسيلة من كسائل ا٥ببلؾ ا٤بادم السريع أك 
زئي أك ِبلعذاب الشديد ألىلو ِبن ستئصاؿ الكلي أك ا١با٤بعنوم )النفسي( البطيء ، إٌما ِبال

كالغبلء كاألمراض الٌنفسية كاألكبئة الفٌتاكة أك ِب٤بوت البطيء أك ا٢بركب األىلية اإلرىابية كا٤بعاانة 
﴿َوَما ظََلْمَناُىْم َوَلِمْن َكانُوا ا٤بختلفة كخراب الببلد كالعباد بسبب فساد أىلها كفسق مَبفيها 

﴿َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْمُو َعَذااًب َصَعدًا﴾ ، كقولو ُُٖالنحل/ أَنُفَسُهْم َيْظِلُموَف﴾
كاف ذل  ا٢بكم كما جرل بو القلم كالقضاء مثبتان ُب   )َكاَف َذِلَك ٓت اْلِمَتاِب َمْسُطورًا(، ُٕا١بن/

،  ّٓالقمر/وََكِبٍُي ُمْسَتَطٌر﴾ ﴿وَُك   َصِغٍُي علم هللا مسطران مكتوِبن ُب اللوح افوظ ال يتغّب كقولو 
اًٍئنه ًإٔبى ٓت الديث ٍافى كىمىٍا ىيوى كى يػىٍوـً : )أىك ؿي مىٍا خىلىقى هللاي اٍلقىلىٍم ٍبي  خىلىقى الد كىاٍةى ٍبي  قىٍاؿى أيٍكتيٍب مىٍا كى
ككجو ىذه األرض : فقد قٌدر هللا أف ٯبيء يـو القيامة أو يموف املعىن، ُٕٔ/ٓركح البياف اٍلًقيىٍامىًة(

ِإْف َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة ﴿خاؿ من ا٢بياة، فا٥ببلؾ ينتظر كل حي قبل ذل  اليـو ا٤بوعود كقولو 
، كمعُب إىبلؾ القرل ىو تركها ينخر هبا الٌزمن ِبلفساد يفعل ِٗيس/﴾ َواِحَدًة رَِإَذا ُىْم َخاِمُدوفَ 

ٍافى األىجىلي  ٓت هنج كىاٍلعيميري ُبٍ ًإٍدِبىٍرو فىسيٍرعىٍافى اٍلميٍلتػىقىى!(  ،ُبٍ ًإقٍػبىٍاؿو فيها ما يفعل ُب األحياء، )كًإذىٍا كى
رو  ُب  كيٍنتى  ًإذىا): ٜٕالببلغة حمم اٍ  ،ًإقٍػبىاؿو  ُب  كىاٍلمىٍوتي  ًإٍدِبى ِإفَّ الَِّذيَن ال ﴿كقولو ( اٍلميٍلتػىقىى أٍسرىعى  فىمى

: العمو عمى البصّبة ُب يَػْعَمُهوفَ ،  ْالنمل/﴾ ْم رَػُهْم يَػْعَمُهوفَ يُػْؤِمُنوَف اِبآلِخَرِة زَيػَّنَّا َْلُْم َأْعَماْلَُ 
 .، كالعمى يصيب العيوفُْْ/ٕٕالبحار( العمى عمى القلب رُّ )شعن النيب )ص( ، القلب
 ﴾هَصَ ُٓسَُِْٝشً كَظٌََُِٔخ زِيَد ًََٓد َُُُِْٗٔ زِدَّٓدضِ بَِّٙ ظَىٌِّْلدًًََٓد َٓنَؼَنَد ؤَْٕ ََُُِْٗٔ زِدَّٓدضِ بَِّٙ ؤَْٕ ًٍََّذَ زِيَد خًٌَََُُّٕٕ ًَآظَْْنَد ؼٌَُٔيَ خُنَّد﴿ - ٜ٘

قَبحها قوم  كقو٥بم إجعل لنا جبل الصفا اا٤بعجزات كا٣بوارؽ الٍب  )اآلََيِت(كىمىا مىنػىعىنىا من إرساؿ 
أمثا٥بم ُب  . إْب ، إاٌل تكذيب من سبقهم من األمم الذين ىم.ذىبان كأف يزيح عنهم ا١بباؿ فيزرعوف

﴿َوِإْف يَػُعوُدوا ستحقوا ا٥ببلؾ استجبنا إليهم فكىذ بيوا هبا فاقَبحوا معاجز فاالطبع، أم إف السابقْب 
، لكن هللا قضى على ىذه األمة أف ال يعاجلهم ِبلعقوبة  ّٖاألنفاؿ/رَػَقْد َمَضْت ُسنَُّة اأَلوَِّلَي﴾ 

َنا َِثُوَد فية كضرب هللا مثبلن على ذل  ستئصاؿ كٌلي إاٌل بعد مهلة كااكال يعذهبم عذاب  )َوآتَػيػْ
آية كاضحة  )ُمْبِصَرًة(قَبحوىا اكأعطينا قـو صاّب الن اقىةى )ا١بمل( الٍب  النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َرظََلُموا ِِبَا(

ِت )َوَما نُػْرِسُ  اِبآلَيَ كمعجزة ساطعة تبصر كٌل من أتٌملها فكفركا هبا فعقركىا فأىلكهم هللا بذنوهبم 
ًت ا٤بقَبحة ألاٌن ال نريد أف نعذهبم بعذاب اال ِإالَّ ََّتِْويفاً( ستئصاؿ ، ٱبٌوؼ هللا كىمىا نػيٍرًسلي ًِبآلايى

سبحانو عباده ٗبا يشاء من اآلايت لعلهم يتعظوف كيتقوف كيرجعوف إٔب هللا )كال ًذٍم الى يػىت ًعظي 
ٍافى ًعبػٍرىةن لًٍلبىٍاًقٍْبى(  ٍاًضٍْبى كى عن النيب ( ًبوً الٌناسى  هللاي  كىعىظى  ،ن اسى ًِبلٍ  يػىت ًعظي ٓبٍى )مىٍن غرر المم:  ٓتًِبٍلمى

كما نرسل ِبآلايت الكونية   )ِإالَّ ََّتِْويفاً(: رائدة .ِّْ/ُٕالبحار( ًبغىٍّبًهً  كيعىظى الس ًعٍيدي مىٍن ): )ص(
ركا ٗبشاىدهتا ما ىو أشدُّ كأفظع منها كالزالزؿ كقٌلة ا٤بياه إاٌل زجران للٌناس كًعظىةن ليٌتقوا هللا كليحذ

 .، كليس لو رافع ِا٤بعارج/﴾ ِلْلَماِرريَن لَْيَس َلُو َداِرعٌ ﴿
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صَ كِِ خُْوُُْإِٓ ًَُٗىٌَِّكُيُْْ كََٔد ًَخَُّٙفََُشَ خَُِْْٔؼٌَُٗ ًَبٌِْ هُِْنَد َُيَ بَِّٕ ََزَّيَ ؤَلَد٢َ زِدُنَّدِْ ًََٓد ـَؼَِْنَد خُُُّئَّْد خَُّعِِ ؤَََّْنَدىَ بَِّٙ كِعْنَصً ُِِنَّدِْ﴿ - ٓٙ

 ﴾ًَُِّّّىُْْ بَِّٙ ٤ُـَْْدٗدً ًَسِريخً
ذكر اي دمحم حْب أخربانؾ أف هللا أىحىاطى ًِبلن اًس علمان كقدرةن ُب ا٤باضي كا٢باضر كا٤بستقبل ، فهو اك 

حانو أف تعأب ال ٱبفى عليو شيء من أحواؿ الناس فهم ُب قبضتو كٙبت سلطانو ، كقد علم سب
َنًة ِللنَّاِس(قريشان ال يؤمنوف كلو جئتهم ٗبا طلبوا من ا٤بعجزات   )َوَما َجَعْلَنا الر ْؤََي الَِِّت َأرَيْػَناَؾ ِإالَّ ِرتػْ

ذكر سبحانو أنو أرل نبيو الكرٙب رؤاي ُب منامو كأهنا فتنة للناس ، كلكنو ٓب  )اآلية من املتشاِبات(
راد من الفتنة كىناؾ آراء كلها ضنية الداللة ، ك٫بن نطلقها كما يبْب ما ىي ىذه الرؤاي كال ا٤ب

كاآلية داللتها ضنية كفيها عدة آراء منها شجرة )َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعونََة ٓت اْلُقْرآِف( أطلقها القرآف 
ْب أك ا٤بنافقْب ا٣ببيثة أك ىم اليهود الصهاينة ، الغٌدة السرطانية الٍب ٯبب أف تزكؿ من ببلد ا٤بسلم

ـُ األَثِيمِ ﴿ كى٬بيىوًٌؼي  )َوُٓمَوِّرُػُهْم َرَما َيزِيُدُىْم ِإالَّ طُْغَياًا َكِبُيًا(، ْْ-ّْالدخاف/﴾ َشَجَرَة الزَّق وـِ ، َطَعا
ًبّبان ، كىذا الطغياف من   ا يىزًيديىيٍم ٚبويفنا ًإال  طيٍغيىاانن كى ىؤالء الن اس ِب٤بواعظ كاآلايت ا٤بخيفة فىمى

لنفوس كمن قسوة القلوب كمن كثرة الذنوب، كالقلب القاسي من هللا بعيد كمن الٌناس كربايء ا
أف النيب )ص( رأل ُب ا٤بناـ قركدان تصعد منربه ٓت الدّر املنثور روي : رائدة .بعيد كمن الٌنار قريب

يػىتىمىلىكيوينى  غتم اكيٍم فػىتىًجديكينػىهيٍم أىٍرِبىٍبى سيويءو ، ك كتنزؿ فقاؿ )ص( أيرًٍيتي بىًِبٍ أيمىي ةى عىلىى مىنىاًٍبًر األىٍرًض كىسى
نىةن لًلن اسً فانزؿ هللا ) ،لذل )ص(  ، كقولو ُْٖصُّا٤بيزاف( كىمىا جىعىٍلنىا الرٍُّؤايى ال ًٍب أىرىيٍػنىاؾى ًإال  ًفتػٍ

 .ِٔإبراىيم/﴾ ا ِمْن قَػَرارٍ َوَمَثُ  َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجتُػثَّْت ِمْن رَػْوِؽ اأَلْرِض َما ْلََ ﴿
ََؤَّْعَيَ ىٍََخ خٍَُُِّ ًَبٌِْ هُِْنَد َُِِْٔٚجٌَِصِ خْٔفًًُُخ ٓيََّ كََٕفًًَُخ بَِّٙ بِزَِِْْٓ هَدٍَ ؤَؤَْٔفًُُ َُِْٖٔ وََِوْطَ ٤ِْندً ، هَدٍَ ؤَ﴿ ٕٙ - ٔٙ

ْظَنِِ بََُِ ٌَِّّْ خُْوَِْدَٓصِ َٕلْ  ﴾عَنٌََِّٖ ٌََُِّّّعَوُ بَِّٙ هًًَََُِِّْْٚٓطَ ػَََِِّ َُحِْٖ ؤَوَُّ
ذًٌر القرآف الكرٙب كيكٌرر ا٢بذر من خطر الشيطاف عدك اإلنساف كقولو  َوال تَػتَِّبُعوا ُخُطَواِت ﴿ٰبي

، كيكشف السياؽ القرآ٘ب عن األسباب األصيلة  َِٖالبقرة/﴾ الشَّْيطَاِف ِإنَُّو َلُمْم َعُدوٌّ ُمِبيٌ 
ذكر اي دمحم ا: ك  املعىن .ٌناس على حذرو دائم من تدخبلت الشيطافلضبلؿ الضالْب ليكوف ال

موقف الشيطاف من آدـ )حٌب يظهر ٥بم أف إبليس كذريتو عىديكٌّ ٥بىيٍم من أكؿ يـو فعليهم أٍف يت ًخذيكهي 
ـى سجود ٙبية كتكرٙب ك  ًة اٍسجيديكا آلدى  حَباـ ، كصاراعىديٌكان ُب كٌل كقت( حْب قاؿ رب  لًٍلمىبلًئكى

األمر ِبلسجود لو بعد نفخ من ركح هللا فيو ، كالسجود طاعة ألمر هللا فهو سجود  ال سجود 
أىىبى  عبادة من دكف هللا ككاف آدـ ٗبثابة الكعبة قبلة للسجود ، فىسىجىديكا كٌلهم ًإال  ًإبًٍليسى اٍستىٍكبػىرى ك

ستفهاـ إنكارم أم أىأىٍسجيدي أان ا ْقَت ِطيناً()قَاَؿ أََأْسُجُد ِلَمْن َخلَ حتقاران لو افتخاران على آدـ ك ا
٥بذا الضعيف الذليل  )َأَأْسُجُد(الكبّب العزيز الذم خلقتِب من الٌنار كىي أشرؼ من الٌطْب ، 

لىٍقتىوي ًمنى الطًٌٍْب؟ كيغفل نفخة من ركح هللا ُب ىذا الٌطْب الٍب أعطيت ٥بذا الٌطْب كرامتو !  كالذم خى
 سجد للدا٘ب؟ فكيف يصح للعإب أف ي
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قىاؿى إبليس اللعْب جرأة على الرب العزيز كإساءة  )قَاَؿ َأرَأَيْػَتَك َىَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ( -ٕٙ
األدب معو ككفران بو ، أترل أك أخرب٘ب ىذا ا٤بخلوؽ الذم فضلتو عىلىي  كجعلتو أكـر مِب عندؾ ؟  

، كجعل الشيطاف عليو الٌلعنة إٔب يـو الٌدين ، كىل  َٕ/األنبياء﴾ َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِِن آَدـَ ﴿كقولو 
)لَِئْن َأخَّْرَتِِن ِإىَل يَػْوـِ اْلِقَياَمِة أَلْحَتِنَمنَّ ُذرِّيػََّتُو ِإالَّ َقِليبًل( يوجد ما يدعو إٔب تفضيلو علٌي ؟ 

م حن  الدابة إذا جعل : ألستولْب  ألحتوين  ألسيطرف  ألضلن  ألقودف  ، كأصلها من قو٥بأَلْحَتِنَمنَّ 
ُب حنكها األسفل حببلن يقودىا بو كأنو ٲبلكهم كيسيطر عليهم كما ٲبل  الفارس فرسو بلجامو 

 –: أقسم إبليس أف ينتقم لنفسو من ذريٌة آدـ ، لىًئٍن أىخ ٍرتىًِب ًإٔبى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة  املعىن .كيسيطر عليو
ذيرًٌيػ تىوي كألملكن  زمامهم كألجعلن هم ُب قبضٍب كٙبت  ألى١بمن   –كىو مدة مكث بِب آدـ ُب األرض 

إرادٌب ، كأقودىم إٔب أنواع ا٤بعاصي كما تقاد الدابة ٕبنكها إذا شٌد فيها حبل اللجاـ تيٌشد بو ًإال  
ُهْم قَاَؿ رَِبِعزَِّتَك ألْغِويَػنػَُّهْم َأْْجَِعَي، ِإالَّ عِ  ﴿القىًليلي منهم كىم اٍلميٍخلىصيويفى كقولو  َباَدَؾ ِمنػْ

تنبيو ا٣بواطر  (: )ُبٍ اإًلٍخبلىًص يىكيويفي ا٣بٍىبلىصي  عن اإلماـ علي )ع(، ّٖ-ِٖص/اْلُمْخَلِصَي ﴾ 
:  وعنو )ص(، َّٔتنبيو ا٣بواطر ص: )ًِبإًلٍخبلىًص تػىتػىفىٍاضىلي مىرىاًٍتبي اٍلميٍؤًمًنٍْبى( وعن النيب )ص(، َّٗص

ٍاءي كيلُّهيٍم ىىٍلكى  ٍلميٍخًلصيويفى عىلىى خىطىٍر كىا ،فى و فى كىاٍلعىاًمليٍوفى كيلُّهيٍم ىىٍلكىى ًإال اٍلميٍخًلصي و ى ًإال اٍلعىاًملي )اٍلعيلىمى
إذا كاف هللا عز كجل يتحاكر مع إبليس ُب ساعة التمٌرد على  -ٔ:  رائدة .ّٖٓتنبيو ا٣بواطر ص!( 

ختلفنا كتنازعنا ا٧باكرة اآلخرين؟ فنحن أكامره كٯبادلو ًِبل ًٍب ًىيى أىٍحسىني ، فكيف بنا نعجز عن 
غفل إبليس عن  -ٕ، إٔب مٌب نستمر هبذا الفشل ؟  ْٔاألنفاؿ/﴿َوال تَػَناَزُعوا رَػتَػْفَشُلوا﴾ ففشلنا! 

ستعداده للخّب كالشر فمن تغٌلب عقلو على شهوتو كاف خّبان من افلسفة تكرٙب اإلنساف بسبب 
بػيرى اٍلعىٍقلي صىغيرىًت الش ٍهوىةي(  ا٤ببلئكة كمن تغٌلبت شهوتو على عقلو كاف شرٌان من البهائم )كًإذىٍا كى

بػيرىًت الش ٍهوىةي صىغيرى اٍلعىٍقلي   (وةهى الشٌ  تٍ صى قى نػى  لي قٍ العى  لى مى إذا كى )غرر المم:  ٓت .كىًِبٍلعىٍكًس ًإذىاٍ كى
ـََّخءً ٌَْٓكٌَُخً ، ًَخْٔعَلِِّْْ َْٖٓ خْٔع٥ََؼْطَ ِٓنْيُْْ زٌَِْٝظِيَ  هَدٍَ خٌْىَرْ كََْٖٔ ظَسِؼَيَ ِٓنْيُْْ كَةَِّٕ ـَيَنََّْ ـََّخئًُُْْ﴿ ٗٙ - ٖٙ

 ﴾ بَِّٙ ؿًَُُُخًًَؤَـِِْرْ ػََِْْيِْْ زِىَِِْْيَ ًَََـِِِيَ ًََ٘دًَِْيُْْ كِِ خٌََْٕٓخٍِ ًَخًَٕٙيِ ًَػًِْىُْْ ًََٓد َّؼًُِىُْْ خ٥ََُّْْٙدُٕ
مأذكانن ُب إغوائهم كىو  )اْذَىْب(ذؿ جهدؾ كحاكؿ ٧باكلت  باك  )اْذَىْب(قىاؿى هللا تعأب للشيطاف 
ستعداد مزدكج للهداية كالغواية فهم مزكدكف ِبلعقل كاإلرادة كٲبلكوف إرادة اأمر إىانة ، فهم على 

، كينهى هللا تعأب  َُالبلد/﴿َوَىَديْػَناُه النَّْجَدْيِن﴾ أف يتبعوؾ أك ٱبالفوؾ كيعرضوا عن   ختياراال
ة كأيمر ِب٥بداية ، كهللا سبحانو كىب اإلنساف القدرة كالعقل كاإلرادة ا٢برٌة ، كبٌْب لو عن الغواي

ا٣بّب كأمره بو كأاثبو عليو ، كبٌْب لو الشٌر كهناه عنو كعاقبو عليو ، فمن أطاع أصاب سبيل السبلمة 
،  ّاإلنساف/﴾ رًا َوِإمَّا َكُفوراً ِإاَّ َىَديْػَناُه السَِّبيَ  ِإمَّا َشاكِ ﴿، كمن عصى سل  سبيل الندامة كقولو 

 : عن اإلماـ الصادؽ )ع(
ىيٍم كىعىر فػىهيٍم(  ، كأصبح اإلنساف مسؤكالن َُْالتوحيد ص)هللاي سبحانو كتعأب ٰبىٍت جي عىلىى الن ٍاًس ٗبىٍا آاتٍى

ن تبع  منهم عن مستقبلو الدنيوم القصّب كمستقبلو األبدم )اإًلٍنسىٍافي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي( ، فم
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معرضان عن الرٞبن إٔب الشيطاف فإف جهٌنم جىزىاؤيكيٍم أنت كاتبعي  جىزىاءن مىٍوفيوران اتمان كافران كامبلن ال 
ُهْم  -ٗٙ .: )الن ٍاري غىاٍيىةي اٍلميفىٌرًًطٍْبى(ٓت غرر الممينقص منو شيء ،  )َواْستَػْفِزْز َمْن اْسَتَطْعَت ِمنػْ
بوسوست  كقدرت  كإغوائ   )ِبَصْوِتَك(ستجهل كىٌيج كحٌرؾ استخف ك ا :ِبَصْوِتَك( )اْستَػْفِزْز(
ستخفاؼ ا٤بؤمنْب ا٤بخلصْب أبنواع الوساكس الباطلة ، كٛبثيل ٗبا يساؽ الغنم اكإغرائ  ، كناية عن 

كغّبه ِبلنعيق كالزجر كىو صوت ال معُب لو من أصوات الشيطاف كإغوائو، ككل دعوة مشبوىة 
ة أك فلم سينمائي مضل أك خطة فاسدة كمنها األفبلـ اإلِبحية كاألقبلـ كملغومة كمقالة خادع

من  )َوَأْجِلْب َعَلْيِهْم(. إْب ىي صوت إبليس .ا٤بنحرفة ككسائل اإلعبلـ ا٤بختلفة ا٤بأجورة ا٤بغرضة
ا١بًلبة كىي التهويل عليهم ِبألكاذيب ا٣بادعة كصح عليهم كثٌّب عليهم األجواء كشٌوش عليهم 

كرجالت  كأعوان   )َورَِجِلَك(: بفرسان  كجيوش  )ِبَْيِلَك َورَِجِلَك( ِبَْيِلكَ لصحيحة ! الرؤية ا
كال جنود إلبليس ، بعضهم فارس كآخر راجل كإ٭ٌبا ىو كناية تشبيهية عن تعاكف أىل الشٌر كأعواف 

،  ٓٗالشعراء/﴾ وفَ َوُجُنوُد ِإْبِليَس َأْْجَعُ ﴿الفساد ، كالفارس من كاف للشيطاف أطوع كأ٠بع كقولو 
ككأ٭ٌبا جيشو رجاؿ كركباف يعِب أيتيهم أبساليب مغرية متعٌددة كىي من خطوات الشيطاف ا٣ببيثة 

كناية عن أكالد الزان   )َواأَلوالِد(بكسبها من ا٢براـ كإنفاقها ُب اآلاثـ  )َوَشارِْكُهْم ٓت اأَلْمَواِؿ(
)َوِعْدُىْم َوَما يَِعُدُىْم ففيو شركة للشيطاف  كالَببية الفاسدة أك إبٮباؿ تربيتهم على الصبلح ،

خداعان إبظهار ا٣بطأ ُب صورة الٌصواب ، ككعد الغركر ىي كلمة حق يراد هبا  الشَّْيطَاُف ِإالَّ ُغُرورًا(
ِبطل ، مثبلن يقوؿ ال ٚبف من ا٤بعصية فإف هللا كرٙب كغٌفار كما زلت ُب مقتبل العمر كغدان تستغفر 

يم حركي كاسع الداللة لوسائل الغواية إلبليس ك٧باكلة اإلحاطة ِبلناس كتتوب ! ىذا ٘بس
ستيبلء على قلوهبم كمشاعرىم كضمائرىم كعقو٥بم بشٌٌب الوسائل كاألساليب ا٤بغرية الٍب ظاىرىا كاال

، فهي ا٤بعركة ا٤بعنوية النفسية الصاخبة تستخدـ فيها األصوات كا٤بغرايت  يغرُّ كيسرُّ كِبطنها يضرُّ
يل كالرجاؿ كالعٌدة كالعدد ، على طريقة ا٤بعارؾ كا٤ببارزات يرسل فيها الصوت فيزعج ا٣بصـو كا٣ب

ستدرجوا إٔب اكٱبرجهم من مراكزىم ا٢بصينة أك يستدرجهم للفخ ا٤بنصوب كا٤بكيدة ا٤بدبٌرة ، فإذا 
 العراء ِبإلغواء كاإلغراء أخذهتم ا٣بيل كأحاطت هبم الرجاؿ كا١بيوش! 

كالتعبّب يصٌور ُب عمومو شركة تقـو بْب إبليس كأتباعو تشمل  ٓت اأَلْمَواِؿ َواأَلوالِد( )َوَشارِْكُهمْ 
األمواؿ كاألكالد كٮبا قواـ ا٢بياة كزينتها فينغصها الشيطاف ، كإبليس مأذكف ُب أف يستخدـ كسائلو  

كًعدىم  ْيطَاُف ِإالَّ ُغُرورًا()َوِعْدُىْم َوَما يَِعُدُىْم الشَّ كلها كمنها الوعود ا٤بغرية ا٣بادعة الكاذبة 
 . ا٤بواعيد الباطلة
جاءت ِب٤بضارع ا٤بستمر للداللة على أٌف أساليبو متغٌّبة كمتقٌلبة كخطواتو متلونة  )َوَما يَِعُدُىْم(

كخادعة كمستمرٌة كخبيثة كالوعد ِبإلفبلت من العقوبة ُب الدنيا كاآلخرة ، كالوعد ِبلغُب من ا٤باؿ 
 -ٔرائدة :  .. كىكذا.ِبلغلبة كالفوز ِبلوسائل القذرة كاألساليب ا٣بسيسةا٢براـ كالوعد 

أصوات الشيطاف الغناء كاللهو اٌرـ كالطرب ا٤باجن كا٤ببلىي الليلية ككل صوت  من )ِبَصْوِتَك(
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 على كليس كاإلغراء الوسوسة على يبُب كل ىذا ا٥بجـو الشيطا٘ب  -ٕ .يدعو إٔب الفساد كاإلفساد
 َكافَ  الشَّْيطَافِ  َكْيدَ  ﴿ِإفَّ  ضعيفان  كيده فيكوف يستجيب كاإلنساف يدعو فهو ، اإلكراهك  اإلجبار
ُتمْ  ﴿َدَعْوُتُممْ  كقولو ، ٕٔالنساء/ َضِعيفًا﴾  كبلـ َورَِجِلَك( )ِبَْيِلكَ  -ٖ .ِِإبراىيم/ ِل﴾ رَاْسَتَجبػْ

 من كمنهم ا٢برب ُب الفرساف كما بسرعة يعمل من منهم الشيطاف أعواف أف للواقع كتقريب ٛبثل فيو
 ، كفسادان  كغيان  بغيان  شاكلتو على ىو من إالٌ  ككساكسو ِبلشيطاف يغَب فبل ، الرٌجالة كما ببطء يعمل
 .تقع أشكا٥با على كالطيور
 ﴾بَِّٕ ػِسَديُِ ََُْْٓ َُيَ ػََِْْيِْْ ٥َُِْٔدٌٕ ًًََلََ زَُِزِّيَ ًًًَِْٚ﴿ - ٘ٙ

هم إٔب نفسو ا٤بقٌدسة عٌز كجٌل الذين أخلصوا أنفسهم  فأخلصهم هللا ًإف  ًعبىاًدم ا٤بخلصْب كنسب
يَن ، َوأُِمْرُت ﴿صطفاىم من بْب عباده كقولو النفسو ك  ُقْ  ِإيّنِ أُِمْرُت َأْف َأْعُبَد اّللََّ ُُمِْلصًا َلُو الدِّ

ٍيًهٍم سيٍلطىافه تسٌلط كال قدرة على ، ىؤالء لىٍيسى لى ى عىلى  ُِ-ُُالزمر/﴾ أَلْف َأُكوَف َأوََّؿ اْلُمْسِلِميَ 
)وََكَفى تبع  ٨بتاران اإغوائهم ألهٌنم مزكدكف ٕبصانةو ذاتية إٲبانية قوية ٛبنعهم من مؤامراتو كٌلها إالٌ من 

لتجأ إليو سبحانو كتوكل عليو )كىمىٍن تػىوىك لى عىلىى احافظان كعاصمان من كيدؾ كشٌرؾ ٤بن  ِبَربَِّك وَِكيبًل(
﴾ َوَعَلى اّللَِّ رَػْليَػتَػوَكَّْ  اْلُمْؤِمُنوفَ ﴿تػ قىى هللاى كىقىٍاهي( الٌتوٌكل على هللا حصنه حصْب اً كىمىٍن  ،ٍاهي هللًا كىفى 
ستذكؽ حبلكة قربو كلٌذة حبو كٝباؿ جذبو ، صغرت الدنيا ُب اتصل القلب ِب ك ا، فمٌب  ُٓالتوبة/
ـى اعينو ك  ٓت هنج ،  ُٓٔالبقرة/﴾ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشد  ُحّبًا ّلِلَِّ ﴿٥بىىا كقولو  رتبط ًِبٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى ال انًفصىا

فىصىغيرى مىٍا ديكنىوي ُب أىٍعييًنًهٍم( كالقلب ا٤بوصوؿ ِب ىو  ،: )عىظيمى ا٣بٍىاًٍلقي ُب أنٍػفيًسًهمٍ ٖٜٔالببلغة خطبة
الرٞبن فما للشيطاف عليو من ستذكؽ حبلكة اإلٲباف ككاف من عباد االقلب ا٤بفصوؿ عن الشيطاف ك 

﴾ ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمْن الشَّْيطَاِف َتذَكَُّروا رَِإَذا ُىْم ُمْبِصُروفَ ﴿سلطاف! كقولو 
يى ايٍطليٍبًِبى ًبرىٍٞبىًت ى حىٌٌب  دعاء اإلماـ السي )ع(، كما جاء ُب َُِاألعراؼ/

ُب يـو عرفة : )إ٥بًٍ
( ، اً ًإلىٍي ى كى أىًصلى  : )الى ٲبىٍحىضي رىجيله اإًلٲٍبىٍافى ًِبً  عن اإلماـ الصادؽ )ع(ٍجًذٍبًِبى ٗبىنًٌ ى حىٌب  أيٍقًبلى عىلىٍي ى

ًو كىكيٍلًدًه كىأىٍىًلًو كىمىاٍلًًو كىًمنى الن اًس كيلًٌهً   مي(حىٌٌب يىكيويفى هللاي أحىب  إلىيًو ًمٍن نػىٍفًسًو كىأىبًٍيًو كىأيمًٌ
  .ِْصَٕالبحار
 ﴾ ََزٌُُّْْ خٍَُُِّ ُّّْـِِ ٌَُُْْ خُْلُِْيَ كِِ خُْسَمُِْ ُِعَسْعَـٌُخ ِْٖٓ ك١َِِْوِ بَِّٗوُ ًَدَٕ زٌُِْْ ََلِْٔدً﴿ -ٙٙ

 )يُػْزِجي(ٍب ذٌكر تعأب عباده بنعمو كإحسانو عليهم كآاثر قدرتو كعظمتو فقاؿ ربكم ىو الذم 
ي لكم  تَػُغوا ِمْن َرْضِلِو(ُب اٍلبىٍحًر  أنواع الٌسفين ُفْلَك()الْ يسوؽ كيدفع برفق كييسّبًٌ لتطلبوا من  )لِتَػبػْ

)ِإنَُّو َكاَف ِبُمْم رزقو ُب ٘باراتكم كسفراتكم كا٢بصوؿ على ما ليس لكم من نعم األمم األخرل 
، ٓالعلق/ْم﴾ ﴿َعلََّم اإِلنَساَف َما ََلْ يَػْعلَ ، كسٌهل لكم علم كلًٌ شيء سٌهل لكم أسباب ذل  رَِحيماً(

: ا٢بكمة ُب ذكر الفل  ُب البحر ىي أف يكوف اإلنساف رائدة  .فهو سبحانو رحيم ِبلعباد معينهم
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 )ِإنَُّو َكاَف ِبُمْم رَِحيمًا(دائمان على ذكر أبٌف هللا ىو الفاعل ا٤بتصٌرؼ ُب الكوف كليست الطبيعة 
 .فةفالٌرٞبة ُب ظركؼ الٌرىبة ىي أظهر ما تستشعره القلوب ا٣بائ

ًًََدَٕ خَِْٕٗٗدُٕ  ًَبٌَِخ ٌََُّْْٕٓ خ١ُُُُّّ كِِ خُْسَمُِْ ٠َََّ َْٖٓ ظًَْػٌَُٕ بَِّٙ بَِّّدهُ كَََِّٔد َٗفَّدًُْْ بََُِ خُْسَُِّ ؤَػ٠َُْْعُْْ﴿ - ٚٙ

 ﴾ًَلٌَُخً
َمْن  )َض َّ إنٌو مشهد ٰبسُّ بو من كابده ، كإذا أصابتكم الشٌدة كا٣بطورة كخفتم الغرؽ ُب اٍلبىٍحًر 

ُه(  غاب عن خاطركم كلُّ اآل٥بة كاألسباب الٍب تدعوهنا كٓب يبق أمامكم إاٌل هللا كحده َتْدُعوَف ِإالَّ ِإَيَّ
نقطاع كالتضرٌع إليو سبحانو ، كيكوف اال َُٕىود/﴾ رَػعَّاٌؿ ِلَما يُرِيدُ ﴿ِإفَّ رَبََّك ا٤بنقذ كا٤بغيث 

﴿َأمَّْن ٖمُِيُب اْلُمضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه لساف ا٤بقاؿ ِبلقلب ككامل الٌتوٌجو ، كلساف ا٢باؿ أصدؽ من 
فػىلىم ا ٪بى اكيٍم من الغرؽ أىٍعرىٍضتيٍم عن  َأْعَرْضُتْم( )رَػَلمَّا َّمَّاُكْم ِإىَل اْلبَػرِّ ،  ِٔالنمل/َوَيْمِشُف الس وَء﴾ 

  للنجاة كُب الٌرخاءاإلٲباف كالتضرٌع ، كىذه صفة الذين ٓب يهذهبم دين هللا فهم ُب الشٌدة يدعوف هللا
كمن طبيعة  )وََكاَف اإِلْنَساُف َكُفورًا(هللا تلقفو الشيطاف  كاألماف ينسوف هللا تعأب ، كمن نسي

 َقرِينًا﴾ َرَساءَ  َقرِيناً  َلوُ  الشَّْيطَافُ  َيُمنْ  ﴿َوَمنْ اإلنساف ا٤بٌتبع للشيطاف جحود لنعم الرٞبن كقولو 
 كالرخاء الشٌدة ُب منهجو على كيستقيم الرٞبن مع يكوف لصادؽا ا٤بؤمن طبيعة كلكن ، ّٖالنساء/
( : )أىٍفضىلي اإًلٲٍبىٍاًف أىٍف تػىٍعلىمى أىف  هللاى مىعى ى حىٍيثي مىاٍ عن النيب )ص(األحواؿ كاألشكاؿ ،  كلٌ  كُب  كيٍنتى

  .ٔٔكنز العماؿ خرب
ساعة العسرة  ذا هبم ُببعض الٌناس فإ فطرة ا٫براؼيشتدُّ  قد اْلفي( الّشرؾ )خطورة :رائدة

 من دكف هللا للٌنصرة إٔب بعض ٨بلوقاتو يدعوىا يلتجئ كلكن ، كالشٌدة ال يلتجئ إٔب هللا مباشرة
دكف  من حضراهتم أكلياء هللا ُب يدعوف كالذين عند هللا ! لكوهنا ذات منزلة عالية كالٌنجاة كاإلنقاذ
 من دعوة ككلُّ  ! كشٌدهتم مرضهم من إلنقاذىم )ص( دمحم النيب بيت أىل من كاألئمة كاألنبياء هللا
 ،َُٔيوسف/ ﴾ُمْشرُِكوفَ  َوُىمْ  ِإالَّ  اِبّللَِّ  َأْكثَػُرُىمْ  يُػْؤِمنُ  َوَما﴿ كقولو خفي شرؾ دعوة هللا دكف

 النجاة أسباب ٕب سٌخر عندؾ ٔباىهم اللهم : )ع( كاألئمة األنبياء ركضات ُب القوؿ وٙممن
 كما ، تعأب هللا إٔب مقرٌبة شريفة كسائل كىم ا٢باجات قاضي ىو عأبت هللا ألفٌ  ، ا٢باجات كقضاء
ان  )ايىٍ  : التوٌسل دعاء ُب جاء  َضّراً  لِنَػْفِسي َأْمِلكُ  ال ُق ْ ﴿ كقولو ، هللًا( ًعٍندى  لىنىاٍ  ًإٍشفىعٍ  هللاً  ًعٍندى  كىًجيػٍهى
 .ْٗيونس/ ﴾اّللَُّ  َشاءَ  َما ِإالَّ  نَػْفعاً  َوال
 ﴾ ْْ ؤَْٕ َّىِْٕقَ زٌُِْْ ـَدِٗرَ خُْسَُِّ ؤًَْ ََُُِّْٔ ػٌََُِْْْْ لَدِٜسدً ؼَُّْ ٙ ظَفًًُِخ ٌَُُْْ ًًًَِْٚؤَكَإَِٓنعُ ﴿ - ٛٙ
إنكارم ، أـ أىًمنتيٍم أيها الناس حْب ٪بوًب من الغرؽ ُب البحر أف ٱبسف هللا بكم  االستفهاـ 

 األرض سافلها ؟ إٌنكم ُب قبضة هللا األرض كٮبا عنده ٗبنزلةو سواء فيخفيكم ُب ِبطنها فيجعل عإب
ةو ، فكيف أتمنوف بطش  ُب كٌل ٢بظة كٙبت قدرة هللا ُب كٌل مكاف حٌب لو ٙبٌصنتم ُب بػيريكجو ميشىي دى
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﴾ ، فينتقم منكم ُِالربكج/﴿ِإفَّ َبْطَش رَبَِّك َلَشِديٌد﴾ هللا  ، بزلزاؿ ٓٗا٤بائدة/﴿َواّللَُّ َعزِيٌز ُذو اْنِتَقاـٍ
أم رٰبان شديدة حاصبة أم ترمي  )َأْو يُػْرِسَ  َعَلْيُمْم َحاِصباً(بركاف أك مرض عضاؿ؟  أك رجفة أك

 وَِكيبلً  )ّتَّ ال َتَُِدوا َلُمْم وَِكيبًل(ِب٢بصباء كىي ا٢بصى القاتلة فيهلككم بذل  كما فعل بقـو لوط 
ديكا من يقـو أبموركم ، ككىًكيبلن ٰبفظكم  من عذابو تعأب كٰبميكم : انصران كحافظان ، أم ال ٘بًى

َأرََأِمُنوا َمْمَر اّللَِّ َربل أيََْمُن َمْمَر اّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوـُ ﴿؟ عنكم الببلء كيف أمنوا مكر هللا كيدفع
 ٗٗاألعراؼ/﴾ اْْلَاِسُروفَ 

خُُِّّكِ كَُْـُِْهٌَُْْ زَِٔد ًَلَُْظُْْ ؼَُّْ ٙ  ؤَّْ ؤَِٓنعُْْ ؤَْٕ ُّؼًًَُِْْْ كِْوِ ظَدََشً ؤُوٍَُْ كَََُُِْْٔ ػٌََُِْْْْ هَدِٜلدً ِْٖٓ﴿ - ٜٙ

 ﴾ظَفًًُِخ ٌَُُْْ ػََِْْنَد زِوِ ظَسِْؼدً
رىةن أيٍخرىل بسبب من األسباب  )رَػيُػْرِسَ  أىـٍ أىًمنتيٍم بنجاتكم إٔب الرب أف ييًعيدىكيٍم هللا ُب البحر اتى

نتقامية ال ٛبر على ارٰبان عاصفة قىاًصفة مدمرة  )قَاِصفاً(فػىيػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍم  َعَلْيُمْم قَاِصفًا ِمْن الّرِيِح(
)ّتَّ ال فػىيػيٍغرًقىكيٍم بسبب كفركم كفسادكم )رَػيُػْغرَِقُمْم مبَا َكَفْرُُتْ( شيء إاٌل قصفتو كحٌطمتو ككٌسرتو 

َنا ِبِو تَِبيعاً( ديكا من يطالبنا بتبعة إغراقكم ك  َتَُِدوا َلُمْم َعَليػْ يسألنا ٓبى فعلنا ىذا بكم يتابعنا أم ال ٘بًى
﴿َربل أيََْمُن َمْمَر اّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوـُ ، كقولو  ِّاألنبياء/﴿ال ُيْسَأُؿ َعمَّا يَػْفَعُ  َوُىْم ُيْسأَُلوَف﴾ ؟ 

، إهٌنا الغفلة عن سنن هللا أف يتوٌجو الٌناس إٔب هللا ُب الشٌدة ٍب ينسونو بعد  ٗٗاألعراؼ/اْْلَاِسُروَف﴾ 
َلَقْد ُكْنَت ٓت َغْفَلٍة ِمْن َىَذا ﴿أهٌنا آخر شٌدة ٲبكن أف أيخذىم هبا هللا تعأب ! كقولو النجاة كك

ككفى هبا  ،اد ا٢بس، كعادة الغفلة من فس ِِؽ/﴾ َرَمَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَؾ رَػَبَصُرَؾ اْليَػْوـَ َحِديدٌ 
(ضبللة كجهالة ٍاًد فإهنا اٍلغىٍفلىةي )احىذرىكيا غرر المم:  ٓت .، )فىبلى تػىٍغفيٍل فػىلىٍستى ٗبىٍغفيوؿو عىٍن ى ًمٍن فىسى

 (سٌ ا٢بٍ 
 ﴾ػَََِ ًَؽِريٍ َِّْٖٓٔ وََِوْنَد ظَل١ًًََُِْْٚوًَْ ًََُّْٓنَد زَنِِ آيََّ ًَلََِْٔنَدىُْْ كِِ خُْسَُِّ ًَخُْسَمُِْ ًََََِهْنَدىُْْ ِْٖٓ خ٥َُِّّْسَدضِ ًَك١ََِّْنَدىُْْ ﴿ - ٓٚ
ـى تكرٲبان شامبلن كاسع الٌداللة بٌرىم كفاجرىم على ٝبيع ا٤بخلوقات ،  ا()َكرَّْمنَ كىلىقىٍد  شٌرفنا ذرية آدى

كمي زانىم بكثّب من ا٤بزااي الٌنموذجية كالعقل كالعلم كا٢بلم كالطموح كالنطق كحسن الصورة كتسخّب 
 أعقد تركيب ، ككٌرمو أحسن ، كُب ْالتْب/﴿َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَف ٓت َأْحَسِن تَػْقِومٍي﴾ األشياء لو 

تكرٙب كجعلو خليفة هللا ُب أرضو كٗبعرفة اللغات كأنواع الصناعات كحٌب ا١بديد كالٌتطٌلع إٔب 
 .األحسن كغّب ذل 

بن آدـ ذكران  كالتكرٙب تكويِب ذاٌب ىو تكرٙب طارئ كمكتسب ، أما التكرٙب التكويِب )الذاٌب( ال
ـ ملحد ، فهو كرامة ذاتية ٚبلق معو منذ التكوين كالوالدة كاف أـ أنثى ، أسود أـ أبيض ، مؤمن أ

ومن آاثر المرامة ، ككرامة مكتسبة طارئة ٰبصل عليها بسعيو كعلمو كقدراتو ككفاءاتو كإرادتو ، 
ومن آاثر المرامة عتداء كاألذل : حقو ُب ا٢بياة كحفظ حقوقو كصيانتو من االالتموينية
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وكرامة العلم ،  ُّا٢بجرات/﴿ِإفَّ َأْكَرَمُمْم ِعْنَد اّللَِّ أَتْػَقاُكْم﴾  كرامة اإلخبلص كالتقولاملمتسبة: 
، الذين ينفعوف الٌناس  ُُاجملادلة/﴿يَػْرَرْع اّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُمْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت﴾ 

 وكرامة القدرات ، ُِّنعاـ/األوكرامة العم  ﴿َوِلُم ٍّ َدرََجاٌت ِمَّا َعِمُلوا﴾ بعلمهم ، 
ستعدادات ا٤بتنوعة الٍب أكدعها ُب فطرتو كالٍب جعلتو مؤىبلن هبا ا٣ببلفة  تعأب ُب أرضو ، كاال

ََي َمْعَشَر اجلِْنِّ َواإِلنِس ِإْف اْسَتَطْعُتْم َأْف تَنُفُذوا ﴿أيضان بتسخّب كل الكوف كالكائنات لو  وكّرمو
ُب كٌل ، وكّرمو  بسجود ا٤ببلئكة لووكّرمو  ّّالرٞبن/﴾ َواأَلْرِض رَانُفُذوا ِمْن َأْقطَاِر السََّمَواتِ 

ُب زكاجو فجعل  وكّرموشيء ُب حياتو كبعد ٩باتو فيحفظ حقو ُب ثلث مالو ُب كتابة الوصية ، 
ُب حقوقو فجعل حق الناس مقٌدـ وكّرمو زكجتو من نفسو ُب نظاـ نفس كاحدة موحدة مٌتحدة ، 

ُب طموحو كالتطٌلع ٫بو األفضل  وكّرموُب أكلو كشربو ، ُب منامو كيقضتو ، وكّرمو  على حق هللا!
: ٓت غرر المم ِبلعزة فحٌرـ عليو الذلة ،كّرمو كالطموح ميزة ينفرد هبا اإلنساف عن كٌل الكائنات ، 

 ) ٍىرى مىٍن شىر هي( )مىٍن ىانىٍت عى  عن اإلماـ اْلادي )ع(:)سىٍاعىةي ذيؿٌو الى تىًفٍي ًبًعزًٌ الد  ٙبف لىٍيًو نػىٍفسيوي فىبل أتى
ه ختيار ِبوكّرمو ُب صحتو كمرضو فجعل لكل داء دكاء كلكٌل مرض شفاء ،  كّرمو، ّٖٓالعقوؿ ص

ينِ ،  َُالبلد/﴿َوَىَديْػَناُه النَّْجَدْيِن﴾ كأعطاه القدرة على التمييز  َقْد تَػبَػيََّ الر ْشُد  ﴿ال ِإْكَراَه ٓت الدِّ
)َوَْحَْلَناُىْم ٓت اْلبَػرِّ . كغّبىا .، كىو مسؤكؿ عما ٱبتار ك٧باسب عليو ِٔٓالبقرة/﴾ ِمْن الَغيِّ 
ٞبلناىم بتسخّب القوانْب الكونية كجعلها موافقة لطبيعة القوانْب كالسنن ُب ا٢بياة  َواْلَبْحِر(

مزكدان ٗبؤىبلت  اإلنسانية لوجود العبلقة ا٤بتجاذبة ا٤بَبابطة بينهما ، كجعل هللا سبحانو اإلنساف
َسُنرِيِهْم آََيتَِنا ﴿كتشاؼ أسرار الوجود كرؤية عجائب الكوف كالكائنات كقولو ا متعٌددة قادرة على 

، إنٌو ا٢بق ُب ىذا الٌدين اإلسبلمي  ّٓفصلت/﴾ ٓت اآلرَاِؽ َوٓت أَنْػُفِسِهْم َحَّتَّ يَػتَػبَػيََّ َْلُْم أَنَُّو اْلَق  
 ىذا ا٤بنهج ا٤بستقيم، أم كٞبلناىم على ٨بتلف كسائل النقل القدٲبة كُب ىذا القرآف الكرٙب ، كُب

كا٢بديثة ُب الرب كالبحر كالٌنهر كا١بو ِبلطائرات ا٢بديثة كٞبلناىم ِب٤بكوؾ الفضائي ليصل إٔب القمر 
لحـو كالسم  من لذيذ ا٤بطاعم كا٤بشارب كأنواع ال )َوَرزَقْػَناُىْم ِمْن الطَّيَِّباِت(. إْب .كا٤برٌيخ كالٌزىرة

 .ا٢بيواف التنب كاللحـو كا٢بشائش. كغّبىا كجعلنا رزؽ .كالطيور كأنواع العسل كالزبد كالتمر
كىىيوى ًمٍن كالعلم النافع مع حياة القلوب، : )الٌرًٍزؽي الط يًٌبي ىيوى اٍلًعٍلمي الن ٍاًفٍع(  عن اإلماـ الصادؽ )ع(

 .اٍلمىصىٍاًدٍيقً 
﴾ ياة( ا٢بى  مٍ كي بى سً كٍ يى  مى لٍ العً  اوي سبً تى )اكٓت غرر المم:  ، ّٓالنحل/﴿َوَما ِبُمْم ِمْن نِْعَمٍة َرِمْن اّللَِّ

كاإلنساف الذم ٓب يهٌذبو دين هللا ينسى ما رزقو هللا من النعم الطيبة الكثّبة بطوؿ األلفة فبل يتذكر 
 ِثٍُي ِمَّْن َخَلْقَنا تَػْفِضيبًل()َوَرضَّْلَناُىْم َعَلى كَ فضل هللا عليو هبذه الطيبات إاٌل حْب ٰبـر منها ! 

من غّب ا٤بؤمنْب من اإلنس  )َعَلى َكِثٍُي ِمَّْن َخَلْقَنا(عظيمان ، كىفىض ٍلنىاىيٍم كمؤمنْب صا٢بْب انفعْب 
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كا١بن كا٢بيواف تػىٍفًضيبلن بينان ، ىذه الفضائل ٘بعل اإلنساف فٌذان ك٨بلوقان ٩بٌيزان ٭بوذجيان بْب ا٣ببلئق 
ستقاـ على ا: اإلنساف خليفة هللا على األرض فمن قبل ا٣ببلفة مبعىن. ُب مل  هللا الواسعا٤بتنوعة 

ٓت غرر المم: حَـب نفسو امنهج هللا ككاف أفضل ا٤بخلوقات عمومان بعقلو كإٲبانو ككاف مكٌرمان ك 
 أن ٍمرً اً )رىًحمى هللاي وريو عىرىؼى قىٍدرى نػىٍفًسًو(  أن ٍمرً اً  )رىًحمى هللاي وريو )رىًحمى هللاي ًإٍمرًئن عىرىؼى قىٍدرىهي كىٓبٍى يػىتػىعىد  طىٍورىهي( 

هي( ، كهللا تعأب أكـر اإلنساف فعليو أف يكـر نفسو كٰبافظ على كرامتو ٓت  ،عىرىؼى حىد هي فػىوىقىفى ًعٍندى
ٍعًصيىًة( كمن غرر المم ٍا ًِبٍلمى نهج هللا ٗبعُب رفض ٫برؼ عن ما: )مىٍن كىريمىٍت عىلىٍيًو نػىٍفسيوي ٓبٍى ييًهنػٍهى

َوَمْن يُِهْن ﴿ا٣ببلفة فلم يكن مكٌرمان كمفضبلن، بل كانت ا٤بخلوقات ا٤بطيعة  أفضل منو كقولو 
اٍ ٓت غرر المم، ُٖا٢بج/﴾ اّللَُّ َرَما َلُو ِمْن ُمْمِرـٍ  كىمىٍن أىٮٍبىلى نػىٍفسىوي  ،: )مىٍن أىٍصلىحى نػىٍفسىوي مىلىكىهى

ٍا(،  هي  : )ًإف  (عن النيب )صأىٍىلىكىهى ٍا يػىٍعًرؼي الر جيلي أىٍىلىوي كىكيٍلدى ٍاًء كىمى ـي  ،اٍلميٍؤًمنى يػيٍعرىؼي ُب الس مى كىإن وي ألىٍكرى
 ) ـى خىلىٍقتي اً : )ايىٍ وٓت الديث القدسي، ُٗصٖٔالبحارعىلىى هللًا عز  كجل  ًمٍن مىلى و ميقىر بو ٍبنى آدى

لىٍقتي ى  ،األىٍشيىٍاءى ألىٍجًل ى  ( )كىمىٍا تىسىعيًِبٍ أىٍرًضيى كىالى ٠بىىاًٍئيى كىلىًكٍن يىسىعيًِبٍ قػىٍلبي عىٍبًدمى كىخى ألىٍجًليى
: اإلنساف سٌيد ا٤بخلوقات كٌلها ُب ىذا العآب ، ما داـ ٧بتفظان بكرامتو اإلنسانية رائدة  .اٍلميٍؤًمٍن(

ية ا١بسد ا٤باٌدم كما فيو من رتقاء بوجوده فيكوف اإلنساف بْب جاذبيتْب ، بْب جاذبعامبلن على اال
شهوات كمطالب لٌذات تشٌده إٔب جاذبية األرض كتعمل على حجبو إٔب الٌتطلع ٫بو آفاؽ عليا ، 

ستعدادات كملكات إذا اإلنساف ىٌذهبا اكىناؾ جاذبية الٌركح كالٌنفس كالعقل كالفكر كما فيها من 
: )ذىٍركىةي اٍلغىٍاايىًٍت الى ٓت غرر الممها ا٤بثلى، فسوؼ تري  ما كراء ا٤برئيات ُب آفاؽ السماء العليا كقيم

ٍاًت(!  ٍاىىدى فسوؼ  ،: غٌضوا أبصاركم عٌما حٌرـ هللا عليكم كما قي يػىنىٍا٥بيىٍا ًإال  ذىكيكي التػ ٍهًذٍيًب كىاٍلميجى
 كتنٌسقوف مع األقدار ! ،كتنكشف لكم األسرار ،تركف العجائب

 ﴾زِةَِٓدِٓيِْْ كََْٖٔ ؤًُظَِِ ًِعَدزَوُ زَِِْْٔنِوِ كَإًَُُْحِيَ َّوَُْءًَُٕ ًِعَدزَيُْْ ًَٙ ُّظٌََُِْٕٔ كَعًِْٚ ٌََّّْ ًَْٗػٌُ ًََُّ ؤَُٗدٍْ﴿ - ٔٚ
ُب ىذا ا٤بكاف ٥با معُب كاسع يشمل أئمة ا٥بدل كأئمة الضبلؿ كيشمل  )إماـ(مشهد يصٌور كلمة 

نتخاب قيادهتا كقدكهتا ، كأيضان اُب أيضان الكتاب كالسٌنة ، كُب ذل  ٙبذير للبشرية كي تدقق 
تٌبعتو اسم ا٤بنهج الذم ا٤بشهد يصٌور ا٣ببلئق ٧بشورة ُب ساحة اشر ككٌل ٝباعة تنادل بعنواهنا ِب

أك الٌرسوؿ الذم إقتدت بو أك اإلماـ الذم إئتمت بو ُب ا٢بياة الٌدنيا ، تنادل ليسٌلم ٥با كتاب 
ىذا الكتاب الصورة كالصوت كالٌنية ككأ٭ٌبا حياة اإلنساف  عملها كجزائها ُب الٌدار اآلخرة كيشمل

َوُوِضَع اْلِمَتاُب رَػتَػَرى اْلُمْجرِِمَي ﴿فلم ٦بٌسم متحٌرؾ كاقعي يعطي  تفصيل كٌل شيء كقولو 
ُيًَة ِإالَّ َأْحَصاَىا ُمْشِفِقَي ِمَّا ِريِو َويَػُقوُلوَف ََي َويْػَلتَػَنا َماِؿ َىَذا اْلِمَتاِب ال يُػَغاِدُر َصِغُيًَة َوال َكبِ 

وَُك َّ َشْيٍء ﴿كتاهبم كقولو   إمامهم،  ْٗالكهف/﴾ َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َوال َيْظِلُم رَب َك َأَحداً 
َناُه ٓت ِإَماـٍ ُمِبيٍ   .ُِيس/﴾ أْحَصيػْ
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ًة يَػْهُدوَف أَِئمَّ ﴿: رئيسهم كقائدىم كقدكهتم كصاحب الكلمة ا٤بؤثرة فيهم إٌما إماـ ىدل وإمامهم 
ًة َيْدُعوَف ِإىَل النَّارِ ﴿، كإٌما إماـ ضبلؿ  ّٕاألنبياء/﴾ َبَِْمِراَ  ، يـو القيامة )ىذه  ُْالقصص/﴾ َأِئمَّ

ا٢بقيقة الكربل( كىذا اليـو ا٢باسم فيو ينادم ا٤بنادم األئمة كا٤بؤٛبْب هبم ، كإذا كل ٝباعة مع 
تتبعو كتنقاد لو سواء أكاف إماـ حق أك إماـ ِبطل ، رئيسها كإمامها كقائدىا كقدكهتا الٍب كانت 

فيأٌب أتباع األنبياء مع أنبيائهم كأتباع الضبلؿ مع أئمتهم ، ا٤بشركوف كمن أضلهم ، كا٤بلحدكف كمن 
أغراىم، كا٤بفسدكف كمن أفسدىم كاليهود مع موسى )ع( كالنصارل مع عيسى )ع( كا٤بسلموف مع 

، كال ذكر لؤلنساب حينئذو  ٗٔالزمر/َوِجيَء اِبلنَِّبيَِّي َوالش َهَداِء﴾ ﴿َوُوِضَع اْلِمَتاُب دمحم )ص( 
نَػُهْم يَػْوَمِئٍذ َوال يَػَتَساَءُلوفَ ﴿ألهٌنا مقطوعة كقولو  :  وعن النيب )ص(،  َُُا٤بؤمنوف/﴾ َربل َأنَساَب بَػيػْ
ٍاًىًلي ةن(  ،)مىٍن مىاتى ًبغىٍّبً ًإمىاٍـو  تىةن جى كٯبرم ا٢بساب كالسؤاؿ كا١بواب على  َُّ/ُكنز العماؿمىٍاتى ًميػٍ

ستقاـ اتبع إماـ ا٥بدل ك افمن  )َرَمْن ُأوِتَ ِكَتابَُو بَِيِميِنِو(كلًٌ صغّبةو ككبّبةو فيتفٌرقوف حينئذو فريقْب ، 
كيركف فيو أجرىم كثواهبم فيفرحوف  )رَُأْولَِئَك يَػْقَرُءوَف ِكَتابَػُهْم(على ا٢بق كأحسن قوالن كعمبلن 

كال ينقصوف من حقهم كمن أجور أعما٥بم مقدار )فتيل( أم  )َوال يُْظَلُموَف َرِتيبًل(ركف كيستبش
خيط صغّب ٫بيف ُب شق نواة التمر ، كيكٌُب بو عن الٌشيء القليل الذم ال قيمة لو ، بل يوٌفوف 

ِحَسااًب َيِسُيًا، َويَنَقِلُب ِإىَل  رََأمَّا َمْن ُأوِتَ ِكَتابَُو بَِيِميِنِو ، َرَسْوَؼ ُٗمَاَسبُ ﴿أجورىم كاملة كقولو 
 : القشرة عليها القطمُي: النقطة ُب ظهر النواة ، كوالّنقُي ،  ٗ-ٕاإلنشقاؽ/﴾ َأْىِلِو َمْسُروراً 

 ﴾ًََْٖٓ ًَدَٕ كِِ ىٍَِهِ ؤَػََْٔ كَيٌَُ كِِ خٓوَُِشِ ؤَػََْٔ ًَؤ٠َََُّ َٔسًِْٚ﴿ - ٕٚ
ًذًه الدنيا  عن النيب ليس أعمى العْب كإ٭ٌبا أىٍعمىى القلب )أعمى البصّبة(  ى()َأْعمَ كىمىٍن كىافى ُب ىى

ال يعرؼ إماـ ا٢بق كال يستقيم ُب أقوالو كأفعالو  ُْْ/ٕٕالبحاراٍلعىمىى عىمىى اٍلقىٍلًب(  رٌ شى ))ص(: 
كال يسل  سبيل ا٥بداية ، كمشهد العمى كالضبلؿ ُب ذل  ا٤بوقف العصيب ىو كحده جزاء فيو 

فهو ُب اآلخرة أشدُّ  )رَػُهَو ٓت اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَض   َسِبيبًل(ؾ ا٤بشاعر كيؤثر ُب القلوب الٌرىبة كٰبرٌ 
: من كاف ُب ىذه الدنيا  مبعىنعمىن كضبلالن عن طريق النجاة كأضل طريقان عن ا٤بغفرة كالرٞبة ، 

ب عنو من أمر أعمى فبل يشعر بنعم هللا كعجائب خلقو كدالئل كجوده سبحانو ، فهو فيما يغي
اآلخرة أشدُّ عمىن كأضلى طريقان ، ألٌف الٌركح الباقي بعد ا٤بوت ىو الٌركح الذم كاف ُب ىذه ا٢بياة 
الٌدنيا ، إذان الدنيا ال تعارض اآلخرة بل ٮبا متبلٞبتاف متبلزمتاف ، فا٣بّب ُب الدنيا خّب ُب اآلخرة 

 .كالشرُّ ُب الدنيا شرٌّ ُب اآلخرة على فاعلو
نْػَيا َوال يَػُغرَّنَُّمْم اِبّللَِّ اْلَغُرورُ ﴿نٍػيىٍا مىٍزرىعىةي اآلًخرىًة( كقولو ك)الدُّ  ،  ّّلقماف/﴾ َربل تَػُغرَّنَُّمْم اْلََياُة الد 
نَػَها كقولو  ﴿يَػْوـَ َتَُِد ُك   نَػْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخُْيٍ ُُمَْضرًا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء تَػَود  َلْو َأفَّ بَػيػْ

َنُو َأَمدًا بَِعيدًا﴾  لُّ  عن اإلماـ الصادؽ )ع(،  َّآؿ عمراف/َوبَػيػْ : )الى يػىتػٍريؾي هللاي األىٍرضى ًبغىٍّبً ًإمىاٍـو ٰبًي
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عن ، ُُٕ/ُّا٤بيزاف، ُٕاإلسراء/(يػىٍوـى نىٍدعيوا كيل  أيانىسو إبًًمىاًمًهمٍ كىو قوؿ هللا )حىبلىؿى هللًا كىٰبيىرًٌـي حىرىٍامىوي 
اًىًلي ةن(  ،: )مىٍن مىاتى ًبغىٍّبً ًإمىاـو  النيب )ص( كىكذا من ساء فكره ساء  َُّ/ُكنز العماؿمىاتى ًميتىةن جى

ٓب تذكر اآلية  -ٔ: رائدة .ٕالرعد/﴿َوِلُم ِّ قَػْوـٍ َىاٍد﴾ عملو ُب الدنيا كساء مصّبه ُب اآلخرة 
قلوب يـو القيامة ٤با أصحاب الٌشماؿ ذكران صرٰبان كإ٭ٌبا دٌلت عليهم أبكصافهم فهم عمي ال

ٍلقي  عن اإلماـ الباقر )ع(يغشاىم من غمـو كٮبـو ىذا اليـو يكونوا كالعمياف ،  : )مىٍن ٓبٍى يىديلُّوي خى
ٍارً اً كى  ،الس مىوىٍاًت كىاألىٍرضً  بى  ،ٍخًتبلىؼي الل ٍيًل كىالنػ هى ٍاًت كىدىكىرىٍاًف اٍلفيٍلً  كىالش ٍمسي كىاٍلقىمىري كىاآلايىًٍت اٍلعىًجيػٍ

 .ْٓٓتوحيد الصدكؽ ص (رَػُهَو ٓت اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَض   َسِبْيبلً )، ذىًل ى أىٍمره أىٍعظىمي ًمٍنوي  عىلىى أىف  كىرىٍاءى 
، كىنا قولو  ُْاإلسراء/﴾ اقْػَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَػْفِسَك اْليَػْوـَ َعَلْيَك َحِسيباً ﴿: قولو تعأب سؤاؿ  -ٕ

: فهو أعمى القلب ُب الٌدنيا كاآلخرة،  اجلوابكيف يقرأ كىو أعمى ؟   َأْعَمى( )رَػُهَو ٓت اآلِخَرةِ 
 أعمى البصّبة كليس أعمى العْب.

 ﴾ًَبِْٕ ًَديًُخ ََُْلْعِنٌَُٗيَ ػَْٖ خٍَُُِّ ؤًَْلَْْنَد بَُِْْيَ ُِعَلْعَُُِ ػََِْْنَد ؿََُْْهُ ًَبٌِخً ٙظَّىًٍَُىَ وًَِِْٚ﴿ - ٖٚ
لقرآ٘ب الرسوؿ الكرٙب )ص( من كساكس كمكر أرِبب الضبلؿ كا٣بديعة من ٨باطر ٌٍب ٰبٌذر السياؽ ا

ليوقعون  ُب الزٌلل كأف يصرفون   )لَيَػْفِتُنوَنَك(: كقد أكش  ىؤالء الكافركف كقاربوا املعىن  .مكرىم
َرُه(عن الذم أكحيناه إلي  اي دمحم من بعض األكامر كالنواىي  َنا َغيػْ ٌب بغّب ما لتأ )لِتَػْفََتِي َعَليػْ

)َوِإذًا الَّتََُّذوَؾ أكحاه هللا إلي  كٚبالف تعاليمو ، كىو )ص( الٌصادؽ كاألمْب العاـ على الٌرسالة 
ٚبذكؾ صاحبان كصديقان فعصمو هللا من الزلل كسٌدده ُب القوؿ لو فعلت ما أرادكا ال َخِليبًل(

من خلقو بل ىو كليو كحافظو  كالعمل، كعصمو هللا من ا٣بطأ كأخرب سبحانو أنو ال يكلو إٔب أحد
 .ّالطبلؽ/﴿َوَمْن يَػتَػوَكَّْ  َعَلى اّللَِّ رَػُهَو َحْسُبُو﴾ كانصره ألنٌو توٌكل على هللا 

َٔدضِ ؼَُّْ ٙ ظَفًُِ خَُْٔ ًٌََُْٙ ؤَْٕ ؼَسَّعْنَدىَ َُوًَْ ًًِْضَ ظًََُُْٖ بَُِْْيِْْ َْْ٘حدً هًَِِْٚ ، بٌِخً ٌََٕهْنَدىَ ٠ِؼْقَ خُْمََْدشِ ٠ًَِؼْقَ﴿ ٘ٚ - ٗٚ
 ﴾َُيَ ػََِْْنَد َِٗٝريخً

َناَؾ( )َلَقْد ِكْدَت : )ًِبلتػ ٍقوىل قيرًنىٍت اٍلًعٍصمىةي( ،  ٓت غرر الممعلى ا٢بق بعصمتنا إاٌيؾ  )َوَلْوال َأْف ثَػبػَّتػْ
تى ٛبيل إليهم ميبلن : حاكلت أم لىقىٍد ًكدٍ ِكْدَت : أدٗب ا٤بيل ، الرّكوف  تَػرَْكُن ِإلَْيِهْم َشْيئًا َقِليبًل(

ستقامتهم كىدايتهم ، فالعصمة ىي الٍب منعت  عن اقىًليبلن كتسايرىم على بعض ما طلبوا طمعان ُب 
لكننا ثبتناؾ فلم تقرب من أدٗب )ِإذًا أَلَذقْػَناَؾ ِضْعَف اْلََياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت(  -٘ٚستجابة اال

، أرادكا أف يتخذكه كليان كصديقان بشرط أف يتنازؿ عن ا٤بيل إليهم فضبلن عن إجابتهم إٔب ما سألوا 
بعض ما يريدكف أبف ٰبَـب آ٥بتهم كيَبؾ التنديد هبا فرفض )ص( كىذا يدؿُّ أٌف هللا سبحانو ىو 
الذم يتؤٌب رعاية نبيو دمحم )ص( كٰبفظو من كٌل سوء ، كال يكلو إٔب نفسو كال إٔب أم ٨بلوؽ  

، كلو ٚبٌلى عنو تثبيت هللا كعصمتو الذاتية  ُُّالنساء/﴾ َعَلْيَك َعِظيماً وََكاَف َرْضُ  اّللَِّ ﴿كقولو 
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ِبَي ، ﴿ٌٚبذكه خليبلن عندئذو خرجت من كالية هللا كقولو اكا٣بارجية لو لركن إليهم ف َربل ُتِطْع اْلُمَمذِّ
  .ٗ-ٖالقلم/﴾ َود وا َلْو ُتْدِىُن رَػُيْدِىُنوفَ 

ناؾ لرٗبا ملت إليهم كلكن ٞبايتنا كتثبيتنا ل  ِبلعصمة ٓب حالة شرطية أم لوال أف ٞبي)لوال( 
َناَؾ(ٰبصل ميل  إليهم كلو قليبلن ، كلو بنية أف تكسبهم  كلوًكٍدتى ٛبيل إليهم بعض  )َوَلْوال َأْف ثَػبػَّتػْ

 الًضٍعفى من العذاب الذم نعذب بو )ِضْعَف اْلََياِة(ا٤بيل كتسايرىم على ما طلبوا ًإذان ألىذىقٍػنىاؾى 
كالًضٍعفى ٩بٌا نعذهبم حْب ٩بىىاهًتًم ُب اآلخرة أم ُب )َوِضْعَف اْلَمَماِت( اجملرمْب ُب حياهتم الٌدنيا 

القرب كبعد البعث )أم ضعف عذاب غّبؾ ُب الدنيا كاآلخرة( كذل  لكماؿ نعمة هللا علي  
كة لغّبىم ، ككماؿ معرفت  ، ألف عقوبة العظماء تكوف على مقدار عظمتهم كمكانتهم ألهٌنم قد

: بياف فضل هللا على  الغرض من اآلية -ٔرائدة :  .كىذا ٦بٌرد فرض )كفرض ااؿ ليس ٗبحاؿ(
ٓت غرر ، َُُآؿ عمراف/﴿َوَمْن يَػْعَتِصْم اِبّللَِّ رَػَقْد ُىِدَي ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾ الرسوؿ ُب كٌل حياتو 

َناَؾ(متناع لوجود احرؼ  )لوال(ٍل( ، ك٥ٍبًمى اٍلًعٍصمىةى أىًمنى الز لى : )مىٍن أي المم متنع الركوف اأم  )ثَػبػَّتػْ
إليهم لعصمتو تعأب كتثبيتو لو ، ككاف الرسوؿ )ص( يدعو )الل هيم  الى تىًكٍلًِبٍ ًإٔبى نػىٍفًسيى طىٍرفىةى عىٍْبو 

ان( كىكذا يصنع هللا ألكليائو كأحٌبائو يثٌبتهم على دينو كقولو   الَِّذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِؿ يُػثَػبُِّت اّللَُّ ﴿أىبىدى
نْػَيا َوٓت اآلِخَرةِ  َنا َنِصُيًا(،  ِٕإبراىيم/﴾ الثَّاِبِت ٓت اْلََياِة الد  ٍب ال٘بد من  )ّتَّ ال َتَُِد َلَك َعَليػْ

النص يشّب إٔب ٧باكالت كال يفٌصلها كلكن أصحاب السلطاف  -ٕ .ينصرؾ أك يدفع عن  عذابنا
)ص( أف يَبؾ دعوتو كلية إ٭با يطلبوف تعديبلت كتغّبات طفيفة ليلتقي الطرفاف ال يطلبوف من النيب 

ُب منتصف الطريق، كقد يدخل الشيطاف على حامل الدعوة من ىذه الثغرة فيصٌور لو أف خّب 
الطفيف  ٫براؼالٌدعوة ُب كسب أصحاب الٌسلطاف إليها كلو ِبلتنازؿ عن جانبو منها ! كلكن اال

َوُقْ  َربِّ َأْدِخْلِِن ﴿الكبّب ُب هناية الطريق ! كقولو  ٫براؼريق ينتهي إٔب االالقليل ُب أكؿ الط
اإلماـ  عن.َٖاإلسراء/﴾ ُمْدَخَ  ِصْدٍؽ َوَأْخرِْجِِن ُُمَْرَج ِصْدٍؽ َواْجَعْ  ِل ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَاًا َنِصُياً 

  كىإٔبى أٍينى( عىرىؼى ًمٍن أٍينى، كىُب أٍينى، أٍمرى ا)رىًحمى هللاي علي )ع( 
ُٔنَّصَ َْٖٓ هًَْ ؤَََِْْٔنَد هَسَِْيَ ًَبِْٕ ًَديًُخ ََُْْٕعَلًَُِّّٗيَ ِْٖٓ خََِْٕٞ ُُِْىُِْـٌُىَ ِٓنْيَد ًَبٌِخً ٙ َِّْسَؽٌَُٕ وِٚكَيَ بَِّٙ هًَِِْٚ ، ﴿ ٚٚ - ٙٚ

 ﴾ِْٖٓ َُُِِٔنَد ًَٙ ظَفًُِ ُُِٕنَّعِنَد ظَمًٌِّْٚ
ليزعجوؾ كيقلقوؾ كٰباصركؾ كيضٌيقوا علي  ٗبعاداهتم  َيْسَتِفز وَنَك()لَ كقد أكش  ا٤بشركوف 

ستدراج  كإيقاع  ُب ىذه الفتنة من ا٤بساكمة اليخرجوؾ من أرض مكة، عندما عجزكا عن 
 بعد)ِخبلَرَك( ال يبقوف  )ال يَػْلبَػُثوَف(لو أخرجوؾ  )َوِإذًا ال يَػْلبَػُثوَف ِخبلَرَك ِإالَّ َقِليبًل(كا٤بداىنة 

خركج  إاٌل زمنان يسّبان يتنٌغص عيشهم كتكره ااٌيمهم كتيقلق نفوسهم كيساء عمرىم كيقَبب أجلهم 
، كفق سٌنة هللا الثابتة الٍب ال تتبٌدؿ مع الذين ٱبرجوف رسلهم من أكطاهنم ، كلكن هللا منعهم من 
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ُ لِيُػَعذِّ ﴿إخراجو حٌب حانت الفرصة فأمره ِب٣بركج كقولو   ّّاألنفاؿ/﴾ بَػُهْم َوأَْنَت ِريِهمْ َوَما َكاَف اّللَّ
َلَك ِمْن ُرُسِلَنا( -ٚٚ ىذه طريقة هللا تعأب كقانونو الثابت مع رسلو ُب  )ُسنََّة َمْن َقْد َأْرَسْلَنا قَػبػْ

إىبلؾ كل أمةو أخرجت رسو٥با ا٥بادم ا٤بنقذ ٥با من بْب أظهرىم كىي كبّبة تستحق التأديب 
َوَلْن َتََِد ﴿كىذا قانوف اثبت ال يتبدؿ كال يتغّب كال يتحٌوؿ كقولو  َنا حَتِْويبًل()َوال َتَُِد ِلُسنَّتِ ا٢باسم 

 .، إنٌو قانوف ا٢بكمة كا٤بصلحة ُب كٌل زمافو كمكاف ِٔاألحزاب/﴾ ِلُسنَِّة اّللَِّ تَػْبِديبلً 
 ﴾ُِ بَِّٕ هُُْإَٓ خُْلَفُِْ ًَدَٕ َْٓٙيٌُيخًؤَهِْْ خَُّٝٚشَ ًٌُُُُِىِ خَُِّْٙٔٓ بََُِ ؿََٕنِ خََُِِّْْ ًَهُُْإَٓ خُْلَفْ﴿ - ٛٚ

ظلمة الل ٍيًل  )َغَسِق(، أىًقٍم الص بلةى ُب أكقات فضيلتها عن زكاؿ الش ٍمًس ًإٔبى : لزكاؿ ِلُدُلوؾِ 
 )َوقُػْرآَف اْلَفْجِر(كمنتصفو، كذكر كقتْب أبربع صلواتو كىي )الظهر كالعصر( )كا٤بغرب كالعشاء( 

ًبقيٍرآًف اٍلفىٍجًر ألنو يستحب ُب كقت الفجر إطالة  ، كإ٭ٌبا عرٌب عنهاوقت الثالثكأقم صبلة الفجر ال
دىا إف  صبلة الفجر تشه )ِإفَّ قُػْرآَف اْلَفْجِر َكاَف َمْشُهودًا(قراءة القرآف ُب أثناء الصبلة كغّبه 

ِإفَّ الصَّبلَة  ﴿: اآلية إشارة إٔب الصلوات ا٣بمس ا٤بفركضة رائدة، مبلئكة الليل كمبلئكة النهار
)الص بلةي ًميزىافه فىمىٍن كىٌَب ،  :عن اإلماـ علي )ع( ،َُّالنساء/﴾ َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَي ِكَتااًب َمْوُقواتً 

(ا ٍرآفى ، فىديليوًؾ الش ٍمًس )الظهر كالعصر( كىغىسىًق الل ٍيًل )ا٤بغرب كالعشاء( كىقػي ِْٔ/ْٖالبحار ٍستػىٍوَبى
 ، فذكر إقامة الصلوات ا٣بمس ُب ثبلثة أكقات كىذا إشارة إٔب ا١بمع بْبفىٍجرً اٍلفىٍجًر صبلة الٍ 

﴿َوَأِقْم الصَّبلَة ، كا١بمع رخصة شرعية كالتفريق أفضل كقولو الصبلتْب للتخفيف على ا٤بسلمْب
الغركب ِبلغسق  ، كأشار سبحانو إٔب الٌزكاؿ ِبلٌدلوؾ، كإٔبُُْىود/َطَرٓت النػََّهاِر َوزَُلفًا ِمْن اللَّْيِ ﴾ 

: ٓت غرر المم -ٔرائدة: ، ا كٙبرٌكها عن دائرة نصف الٌنهارأم زكا٥بومعىن زواؿ الّشمس ، 
ٍاري يػىٍعمىبلىًف ًفٍي ى فى  اٍ اً )الل ٍيلي كىالنػ هى ٍل ًفٍيًهمى ٍا( كتداكؿ الليل كالنهار ٥بما  ،ٍعمى ٍاًف ًمٍن ى فىخيٍذ ًمنػٍهيمى أيىٍخيذى كى
، كالتفكر يزيد ا٢بكمة ٌرؾ الضمائر ككبلٮبا ٦باؿ للتفكرر ُب ا٤بشاعر كٰبكقع عميق ُب النفس كيؤث

يي القلب كيزيل الغفلة كيهدم إٔب الرشد يدعو  )َأِقْم الصَّبلَة(قاؿ تعأب  -ٕ .كينّب اللب كٰبي
 ، ألٌف إقامة الٌصبلة تؤٌدل بشرطهاها، كٓب يقل )صٌلوا(القرآف دائمان إٔب إقامة الٌصبلة ُب كقت فضيلت

ٌف قراءة ك٠بٌيت صبلة الصبح قرآانن أل )َوقُػْرآَف اْلَفْجِر( -ٖ .كشركطها كحضور القلب من شركطها
فتتاح خّب كبركة ا، كقد أفردت كحدىا ٤با فيها من مشٌقة، ك٤با ُب كقتها من القرآف ِبرزة ُب أدائها

اةً كقولو )  -ٗ .كرٞبة ًة كىالز كى كالصبلة أحٌب األعماؿ إٔب هللا عز ، ٓٓمرٙب/( كىكىافى أيىٍميري أىٍىلىوي ًِبلص بلى
فهي منهاج  ،كفيها مرضاة الٌرب عز كجل ،شىرىاًٍئع الدًٌٍينً الصبلة: ًمٍن )عن النيب )ص(: كجل، 
 . ُِّ/ِٖالبحار (األنبياء
 ﴾ٌيخًًَِْٖٓ خََُِِّْْ كَعَيَفًَّْ زِوِ َٗدكَِِصً َُيَ ػَََٕ ؤَْٕ َّسْؼَؽَيَ ََزُّيَ َٓوَدٓدً َٓمُْٔ﴿ - ٜٚ
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ستيقاظ من الٌنـو لصبلة الٌليل ، أم إٌف هللا تعأب فرض علي  اي دمحم )ص( صبلة : اال التَػَهجَّدْ 
تصٌليها ُب الليل زايدة على الصلوات ا٣بمس ا٤بفركضة علي  كعلى غّبؾ ،  )َاِرَلًة َلَك(أخرل 

تسمى ىذه الصبلة )صبلة : النوافل درع الواجبات ، ك  وقي كالنوافل داعمة للفرائض ك٧بصنة ٥با ، 
: كمن الليل قم بعد النـو متهجدان  واملعىنالليل( ككقتها من منتصف الليل إٔب كقت أذاف الفجر، 
ُ ، ُقْم اللَّْيَ  ِإالَّ َقِليبًل﴾ ِبلقرآف الكرٙب كبصبلة الٌليل فضيلة كتطوعان ل  كقولو  ﴿ََي أَيػ َها اْلُمزَّمِّ

َعَثَك رَب َك َمَقاماً ،  ُٖالذارايت/﴾ اِر ُىْم َيْستَػْغِفُروفَ َواِبأَلْسحَ ﴿، كقولو  ِ-ُا٤بزمل/ )َعَسى َأْف يَػبػْ
عسى تدؿ على الرجاء ُب كبلـ ا٤بخلوؽ كعلى الوجوب ُب كبلـ ا٣بالق ، عسى رب  اي  َُمُْمودًا(

ألكلوف دمحم يقيم  يـو القيامة )بصبلة الٌليل كقراءة القرآف ُب الٌليل( مقامان ٧بمودان ٰبمدؾ فيو ا
َوَلَسْوَؼ ﴿كاآلخركف ، كىو مقاـ جليل ساـو عاؿو جامع للفضائل كااسن منو الشفاعة الكربل 

: عىسىى أىٍف يػىبػٍعىثى ى رىبُّ ى هبذه الصبلة كالقرآف كالسهر  مبعىن،  ٓالضحى/﴾ يُػْعِطيَك رَب َك رَػتَػْرَضى
ِإفَّ َاِشَئَة اللَّْيِ  ِىَي َأَشد  َوْطئًا َوَأقْػَوـُ ﴿من أجلهما مقامان ساميان ٭بوذجيان ٩بيزان ٧بمودان مشكوران 

ـى الل ٍيًل عن النيب )ص(،  ٔا٤بزمل/ِقيبًل﴾  : )عىلىٍيكيٍم ًبًقيىاٍـً الل ٍيًل فىًإن وي دىٍأبي الص ٍا٢بًًٍْبى قػىبػٍلىكيٍم ، كىًإف  ًقيىٍا
ٍاةه عىٍن اإًلٍبًٍ كىمىصىحىةه  ًف( قػيٍربىةه ًإٔبى هللًا كىمىنػٍهى : )أىٍشرىٍاؼي أيم ًٍبٍ  وعنو )ص(، ُِِْٖكنز العماؿ خربلًٍلبىدى

 .ُٕٕ/ِٗالبحار ٞبىىلىةي اٍلقيٍرآًف كىأٍصحىٍابي الل ٍيًل(
 ﴾ًَهَُْ ََذِّ ؤَيْوِِْنِِ ًُْٓوَََ ًِْٜمٍ ًَؤَوُِْـْنِِ ُٓىَُْؾَ ًِْٜمٍ ًَخـْؼََْ ُِِ ِْٖٓ ًَُُْٗيَ ٥َُِْٔدٗدً َِٗٝريخً﴿ - ٓٛ

ء يعلمو هللا لنبيو ليدعوه بو ، كىو دعاء عملي حركي شامل كاسع الٌداللة عإب ا٤بضامْب كىو دعا
، يسع كٌل أمر حق كيف تدخل فيو ككيف تعمل ككيف تنفع نفس  كأىل  كالناس كترضي رب  
 ككيف ٚبرج منو سا٤بان غا٭بان ببل آاثـ ، كلتتعٌلم أمتو كيف تدعو هللا كتتجو إليو كتستعْب بو ، دعاء
بصدؽ ا٤بدخل كصدؽ ا٤بخرج كناية عن صدؽ رحلة العمر كٌلها من أٌك٥با إٔب آخرىا ، كللصدؽ 

طمئناف ُب القلب ىنا قيمتو السامية فهو صبلح كٌل شيء ، فهو يعطي الثبات ُب القدـ كاال
 . العمل بعيدان عن الغش كالفسادكالنظافة ُب

( مبِب على العلم كا٣بربة كالتجربة ( ُب أم عملو أعَوُقْ  َربِّ َأْدِخْلِِن : )املعىن ملو )ميٍدخىلى ًصٍدؽو
( كما دخلت بصدؽ ٕبيث ال ٱبتلف ختصاص كا١بدًٌ كاالكاال جتهاد ، )كىأىٍخرًٍجًِب منو ٨بيٍرىجى ًصٍدؽو

مدخلي عن ٨برجي ، فأقوؿ ما أفعل كأفعل ما أقوؿ ، كال أقوؿ كال أفعل إاٌل ما أراه صائبان كأعتقد 
ضا هللا ، كال ٱبتلف قوٕب عن فعلي كال فعلي عن قوٕب، كال أقوؿ ما ال أفعل، كال بو نفع الٌناس كر 

)َواْجَعْ  ِل ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَاًا يتناقض القوؿ عن الفعل ألٌف شٌر القوؿ ما نقض بعضو بعضان 
بو من األعماؿ  كىاٍجعىٍل ٕب قوة كقدرة كىيبة تنصر٘ب هبا على ما أىمُّ بو من األمور ، كأشتغل َنِصُيًا(

الٌناصر كا٤بعْب ،  )َنِصُيًا(تسلطان ِب٢بجة الواضحة كالقدرة ا٤بناسبة  )ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَااً(جعل ٕب اك 
تٌباع ىول فبل أغلب ُب دعوٌب ٕبجة ِبطلة كال أفتًب بفتنة أك مكر ٲبكره يب أعداؤؾ كال أضل ِب
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مينة الٍب تدفع عنو كٌل عارض من كىن أك نفسي كبنزغ شيطاف ككسوستو ، ٯبد ا٢براسة القوية األ
 .ضعف أك خذالف

ستمداد من عونو مباشرة تصٌور حالة القرب كا٢بب كا١بذب كاإلتصاؿ ِب كاال )ِمْن َلُدْنَك( ككلمة
كاللجوء إٔب ٞباه ، هبذا السلطاف الذم ٲبده هللا بو ٯبد ا٢براسة القوية األمينة الٍب تدفع عنو كل 

:  عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٔ: رائدة  .ّٖا٢بج/﴾ اّللََّ يَُداِرُع َعْن الَِّذيَن آَمُنوا ِإفَّ ﴿عارض كقولو 
 ِبىًٍطلو ، كىًإذىاٍ )ًإ٭ب ىٍا اٍلميٍؤًمني اٍلًذم ًإذىٍا غىًضبى ٓبٍى ٱبيٍرًٍجوي غىضىبيوي ًمٍن حىقٌو ، كىًإذىٍا رىًضيى ٓبٍى ييٍدًخٍلوي ًرضىٍاهي ُبٍ 

أعٌز بو  )َواْجَعْ  ِل ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَاًا َنِصُيًا( -ٕ .ِٖٗ/ُٕالبحار ٍكثػىرى ًمٍن مىٍا لىوي(قىًدرى ٓبٍى أيىٍخيٍذ أى 
 -ٖ .ا٢بق كأىلو ، كأذٌؿ بو الباطل كأىلو ، إذ ال حق  مؤثر بْب الناس ببل قوة كال سلطاف

خوؿ ُب أٌم أمر على فالدخوؿ إٔب أم أمر ىو مباشرتو كا٣بركج منو ىو الفراغ منو ، كإذا بيِب الدٌ 
َنا َْلُْم ِمْن َرْْحَِتَنا ﴿الٌصدؽ كا٣بركج منو على الٌصدؽ أم بِب على الٌتكامل كالتفاضل كقولو  َوَوَىبػْ

: )كيف تعمهوف )تتحّبكف( ٚٛةبخطوٓت هنج الببلغة ،  َٓمرٙب/﴾ َوَجَعْلَنا َْلُْم ِلَساَف ِصْدٍؽ َعِلّياً 
: )ًإذىا عن اإلماـ الصادؽ )ع(عبلـ الٌدين كألسنة الٌصدؽ( ، كبينكم عَبة نبيكم كىم أزٌمة ا٢بق كأ

ًذًه اآليىةى ، فىًإذىا عىايػىٍنتى ال ًذم ٚبىىافيوي فى  (اً دىخىٍلتى ميٍدخىبلن ٚبىىٍافيوي فىاقٍػرىٍأ ىى كنز   قٍػرىٍأ آيىةى الكيٍرًسيًٌ
لىوي  ًرؼى تىع حىٌتی أىٍمرو  کيلًٌ  ًعٍندى  ًقفٍ )عن اإلماـ الصادؽ )ع(: ، ٖٗٓ/ٓالدقائق  أىف قػىٍبلى  ،٨بىٍرًجوً  ًمنٍ  مىٍدخى
ـ ًفٍيوً  تػىقىعى  عىرىؼى ًمٍن أٍينى، كىُب أٍينى، كىإٔبى  أو رىًحمى هللاي أٍمرى )عن اإلماـ علي )ع(:  ِّٖ /ٖٕالبحار (فػىتػىٍندى
 . (أٍينى 
 ﴾ًَهَُْ ـَدءَ خُْمَنُّ ًََِىَنَ خُْسَد٤َُِ بَِّٕ خُْسَد٤ََِ ًَدَٕ َِىٌُهدً﴿ - ٔٛ
، جاء  َٖاإلسراء/﴾ َواْجَعْ  ِل ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَاًا َنِصُياً ﴿السلطاف ا٤بستمد من هللا تعأب  هبذا
نتصار ا٢بق ٗبعُب الثابت كالباقي كا٤بؤثر ، ىذا إعبلف أكٕب كبشارة مقدمة ِب )َوُقْ  َجاَء اْلَق (قولو 

عو إليو النيب )ص( كيعمل لو كىو بقوتو الذاتية كصدقو األصيل ا٤بؤثر كثباتو العميق ، الذم يد
على أساس القرآف كىداية الن اس إٔب ًصرىاًط هللًا اٍلعىزًيًز ا٢بٍىًميًد ، كىييٍظًهرى دينو عىلىى الدًٌيًن   )اإلسبلـ(

﴿ُىَو الَِّذي َأْرَسَ  َرُسوَلُو كيلًًٌو كيقيم دعائمو ُب شرؽ األرض كغرهبا كلو كره ا٤بشركوف كقولو 
يِن ُكلِِّو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَف﴾ اِبْْلَُدى َودِ   )َوَزَىَق اْلَباِطُ (،  ّّالتوبة/يِن اْلَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
ُ ﴿ضمحٌل ألٌف الباطل أضعف نصّب كإف كاف ظاىره يغرُّ كيسيرُّ كلكٌن ِبطنو يضر ابطل ك  َٙمُْح اّللَّ

إٌف  )ِإفَّ اْلَباِطَ  َكاَف َزُىوقاً(، ٕبضور نصر هللا كالفتح  ِْورل/الش﴾ اْلَباِطَ  َوٗمُِق  اْلَقَّ ِبَمِلَماتِوِ 
الباطل مضمحل ال بقاء لو كال ثبات ألنو يتبلشى كيزكؿ ، كإف كانت لو صولة كجولة كلكن 
للحق دكلة مستقلة ، فسرعاف ما يزكؿ الباطل ألنو ليس لو جذكر اثبتة ُب الببلد كالعباد ، كشعلة 

﴿َبْ  نَػْقِذُؼ اِبْلَقِّ َعَلى اْلَباِطِ  رَػَيْدَمُغُو رَِإَذا ُىَو يان ٍب ٚببو سريعان كٚبمد كقولو ا٥بشيم ترتفع عال
: )ظىلىمى ا٢بٍىق  مىٍن نىصىرى اٍلبىٍاًطٍل( ، كالباطل من كرائو ىول اإلنساف  ٓت غرر المم،  ُٖاألنبياء/زَاِىٌق﴾ 
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قُّ كالعدؿ كالرٞبن ، كا٢بق أقول ظهّب كدكافع السلطاف ككساكس الشيطاف، كا٢بق يدعمو ا٢ب
ٍغليويبي ًِب٢بٍىقًٌ غىاًٍلبه ، اٍلغىاًٍلبي ًِبلش رًٌ ٓت غرر الممكأفضل نصّب فهو قوم بذاتو كمقوم لغّبه،  : )اٍلمى

ان ، ك الى : )الى يىٍستػىٍيًقني اٍلقىٍلبي أىف  ا٢بٍىق  ِبىًٍطله أىبىدى  عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٔ: رائدةمىٍغليويبه !(. 
ان( َوال تَػْلِبُسوا اْلَقَّ اِبْلَباِطِ  َوَتْمُتُموا ﴿قولو تعأب -ٕ. ٖٓ/َٕالبحار يىٍستػىٍيًقني أىف  اٍلبىٍاًطلى حىقٌّ أىبىدى

ٍم ًمٍن ضىبلىلىةو زيٍخرًفىٍت آًبيىةو ًمٍن ًكتىٍاًب هللاً وٓت غرر المم، ِْالبقرة/﴾ اْلَقَّ َوأَنْػُتْم تَػْعَلُموفَ  ٍا  ،: )كى كىمى
ًة(.  من مصاديقها دكلة اإلماـ ا٤بهدم )َجاَء اْلَق ( -ٖيػيزىٍخرىؼي الدًٌٍرىىمي النُّحىٍاسي ًِبٍلًفض ًة اٍلميمىو ىى

ـى اٍلقىاٍئًمي ذىىىبىٍت دىٍكلىةي اٍلبىٍاًطًل(كلو بعد حْبعن اإلماـ الباقر)ع()عج(،  .ُِِ/ّنور الثقلْب ،)ًإذىاٍ قىٍا
 ﴾خُْوُُْإِٓ َٓد ىٌَُ ِ٘لَدءٌ ًَََلَْٔصٌ ُُِِْٔآِْنِنيَ ًَٙ ًَُِّّّ خُظَّدُِِٔنيَ بَِّٙ وََٕدَخً ًَُٗنٍَُِّّ ِْٖٓ﴿ - ٕٛ

 .: بيانية كليست تبعيضية ، تبٌْب كتدؿُّ على أٌف كل ما تنٌزؿ ًمٍن اٍلقيٍرآًف ىيوى ًشفىاءه )ِمْن اْلُقْرآِف( ِمْن 
القلوب من أمراض ا١بهل كالتجاىل كالغفلة : كننزؿ من آايت القرآف العظيم ما يشفي املعىن 

رتياب كمن األكىاـ كالتغافل، كما يزكي من الٌصدكر كيطٌهرىا من أمراض الشكوؾ كالظنوف كاال
كا١بهل كالشيطاف ، كٱبٌلص اإلنساف من ا٥بول كاألان كالضبلؿ كالبخل كا٢بقد كا٢بسد ، كالقرآف 

ات كالغلو كاألخبلؽ الذميمة ٫برافكا٣برافات كاالدكاء كشفاء من كٌل رذيلة كمن العقائد الفاسدة 
ٗبا فيو من  )َوَرْْحٌَة ِلْلُمْؤِمِنَي(الٍب ٘بلب لئلنساف الشقاء كالعناء كالببلء كٙبرمو خّب الٌدنيا كاآلخرة 
فتقدكه من الصحة الركحية انعمة اإلٲباف كاإليقاف كا٣بّب كاألماف ، كالقرآف يعيد إليهم ما 

تفيض عليهم ما ترتفع بو حاجتهم كيتم بو نقصهم ،  )َوَرْْحٌَة(ية ُب القوؿ كالعمل الفطر  االستقامةك 
)َوال َيزِيُد كالقرآف ينٌور القلوب بنور العلم كاليقْب كٰبٌليها ِب٤بلكات الفاضلة كاألخبلؽ العالية 

م ال ينتفعوف ٗبا فيو بسبب كفرىم بو ال يزيدىم إاٌل خسراانن على خسراف ألهنٌ الظَّاِلِمَي ِإالَّ َخَسارًا( 
زدادكا طغياانن كعنادان ككفران ألنو طبع على قلوهبم امن شفاء كرٞبة ، كألهنم كلما ٠بعوا آية منو 

﴿ُقْ  ُىَو ِللَِّذيَن آَمُنوا ُىًدى َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَف ٓت آَذاهِنِْم القاسية فهم اليفقهوف كقولو 
  ْْفصلت/َعًمى﴾ َوقْػٌر َوُىَو َعَلْيِهْم 

ٍاًء كىىيوى اٍلكيٍفري كىالنًٌفىاؽي كىاٍلغىيُّ  : )ًإف  ٙٚٔٓت هنج الببلغة خطبة -ٔرائدة:  ًفيًو ًشفىاءن ًمٍن أىٍكربىً الد 
) عامة ، ككل  ُٖٓالبقرة/﴾ ُىًدى ِللنَّاسِ ﴿كل القرآف شفاء كرٞبة للمؤمنْب خاصة   -ٕ .كىالض بلىؿي

اٍيىةي تىًلٍيقي ًبًو اٍلًغوىاٍيىةي( القرآف ال يزيد الظا٤بْب ا٤ب نحرفْب إالٌ خسراانن على خسراف )كىالًذٍم الى تىًلٍيقي ًبًو ا٥بًٍدى
: )مىٍن ٓبٍى يىٍستىٍشًف ًِبٍلقيٍرآًف فىبلى شىفىٍاهي  عن النيب )ص(نفسي كأفضل دكاءو ركحي  كالقرآف أرقى عبلجو 

آف شفاء كرٞبة ٤بن ذاؽ حبلكة اإلٲباف، كُب ُب القر  -ٖ .الشفاء ا٤بعنوم ُْٗ/ٓركح البيافهللاي( 
َأال ﴿القرآف شفاء من الوسوسة كالقلق كاألرؽ كا٢بّبة ، فهو يصل القلب ِب ليطمئن كيرضى 

، كالرضا حياة القلوب كالقلق مرض نفسي، كا٢بّبة تعب  ِٖالٌرعد/﴾ ِبذِْكِر اّللَِّ َتْطَمِئن  اْلُقُلوبُ 
القلق نتيجة العصياف، كُب القرآف شفاء من ا٥بول كالطمع كحب معنوم كالوسوسة داء الشيطاف ك 
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ُب الفكر كالقوؿ كالعمل ، فهو يعصم من  ا٫براؼالدنيا كنزغات الشيطاف ، كالقرآف شفاء من كل 
ُقْ  ُىَو ِللَِّذيَن آَمُنوا ﴿الزلل كيسدد ُب القوؿ كالعمل ، كالقرآف شفاء للنفس كللمجتمع كقولو 

  .ٌْْصلت/ف﴾ ُىًدى َوِشَفاءٌ 
، كالقرآف الكرٙب مصدر  ٕٓيونس/﴾ َقْد َجاَءْتُمْم َمْوِعَظٌة ِمْن رَبُِّمْم َوِشَفاٌء ِلَما ٓت الص ُدورِ ﴿كقولو 

ََي أَيػَّتُػَها النػَّْفُس ﴿، كبو يكشف هللا الظلمات كا٤بعاانة عن البشرية  االستقامةرئيس للسعادة ك 
كالقرآف شفاء من كٌل  -ٗ .ِٖ-ِٕالفجر/﴾ ِك رَاِضَيًة َمْرِضيَّةً اْلُمْطَمِئنَُّة ، اْرِجِعي ِإىَل رَبِّ 

قتصادية.. كغّبىا ا٤بنحرفة ، فهو يعصم العقل من  ٘باىات السياسية كالعقائدية كاإلجتماعية كاالاال
عرضوىا على كتاب هللا فما خالف كتاب هللا اكٌل خلل ُب ركاية كحديث شريف كسّبة خاطئة ، 

وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُم ِّ َنيبٍّ َعُدّوًا َشَياِطَي اإِلنِس َواجلِْنِّ يُوِحي ﴿تركوه بقولو فهو زخرؼ أم ِبطل فإ
، فإٌف ٧بٌمدان )ص( كأىل بيتو )ع( ٓب يقولوا  ُُِاألنعاـ/﴾ بَػْعُضُهْم ِإىَل بَػْعٍض زُْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغُروراً 

ما كافق كتاب هللا فخذكه كما خالفو أرموا بو شيئان ٱبالف القرآف ألهٌنم مع القرآف كالقرآف معهم ، ك 
عرض ا٢بائط، فصار القرآف كا٤بصفاة الذم ينٌقي األفكار من كٌل الشوائب العالقة كمن كٌل 
القناعات ا٣باطئة ، كٱبٌلص من كٌل شيء دخل عليو ما ليس فيو ، إذان فالقرآف مصدر شفاء 

إ٭ٌبا يتنزؿ القرآف ِبلتدريج حسب حركة الواقع كٓب  ِشَفاٌء()َونُػنَػزُِّؿ ِمْن اْلُقْرآِف َما ُىَو  -٘ .كرٞبة
ينزؿ ٝبلة كدفعة كاحدة ، لذل  ال ٲبكن أف يفهم القرآف حق الفهم إالٌ من كعى القرآف الكرٙب من 
خبلؿ حركة الواقع ، فحركة الواقع تبٌْب أبعاد القرآف ، كدالالت القرآف تتبْب من خبلؿ اإل٤باـ 

)الفرؽ بي الشفاء  -ٙ .، فمن كعى كاقعو ِبلكامل كاف القرآف لو شفاءٕبركة الواقع العاـ 
ىي مرحلة التسامي  )والرْحة(من األمراض كالعيوب كالنواقص السلبية  )الشفاء(: والّرْحة( 

من العيوب كالنواقص أكالن )َّتلية( ِبألخبلؽ كالفضائل كالكماالت اإلٯبابية ، فيكوف الشفاء 
  .اثنيان  االستقامةـ األخبلؽ ك ٗبكار  )حتلية(كالرٞبة 
ُّ ًَدَٕ َّحٌُٔدً﴿ - ٖٛ  ﴾ًَبٌَِخ ؤَْٗؼَْٔنَد ػَََِ خَِٕٗٗدِٕ ؤَػََُْٞ ًََٗإٍَ زِفَدِٗسِوِ ًَبٌَِخ ََّٕٓوُ خَُُّٙ

النعمة تطغي كتبطر اإلنساف مآب يذكر منعمها ِبلشكر ، كالشدة تييئس كتقنط ما ٓب يتصل اإلنساف 
، كُب ا٢بالتْب تتجلى قيمة اإلٲباف العليا لئلنساف كما فيو من رٞبة ُب السراء  ِب مفرٌج ا٥بمـو

: كمن أكثر أمراض القلب ا٤بعنوية ا٤بنتشرة بْب الناس ىو أننا إذا أنعمنا على  املعىن العاـكالضراء. 
ّب ذل  ، . كغ.اإلنساف ِبلنعم الكثّبة الدنيوية ا٤بادية كا٤بعنوية كالصحة كالغُب كا١بماؿ كالقوة كا١باه

ٌم( فلم تدع لو فراغان يذكر اً شتغل بظواىر األسباب كتعٌلق قلبو هبا ك )مىٍن ا ٍشتػىغىلى ًِبٍلميًهٍم ضىي عى األىىى
فأعرض عن هللا كآنل كبػىعيد بنفسو عن ربٌو تكرٌبان كعنادان ، كأنو )َأْعَرَض َوَنََى ِبَانِِبِو( هللا كيشكره، 

َكبلَّ ِإفَّ اإِلنَساَف لََيْطَغى ، َأْف رَآُه ﴿ركرىا كنفسو بشهواهتا كقولو مستغن عن هللا ، أخذتو الدنيا بغ
كإذا أصابو الشر كالشدائد كان إصابة  وساً(ؤُ )َوِإَذا َمسَُّو الشَّر  َكاَف يػَ ،  ٕ-ٔالعلق/﴾ اْستَػْغىَن 
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عض النعم خفيفة كأهنا مستو ك٤بستو بشكل مباشر أك غّب مباشر كٓب تصبو ِبلعمق ، كسيلب عنو ب
ا٤بوىوبة كزالت عنو أسباب ىذه النعم، كاف شديد اليأس من ا٣بّب لكونو متعلقان أبسباب ىذه النعم 

ٓت هنج الببلغة كىو يرل بطبلف أسبابو كهللا مسبب األسباب كال يرل لربو ُب ذل  صنعان ، 
: تصف اآلية اإلنساف إذا فقد  رائدة .نى(كىًإٍف ًإفٍػتػىقىرى قػىنىطى كىكىىى  ،ٍستػىٍغُبى بىطىرى كفيًًبى اً : )ًإٍف ٓ٘ٔحمم

نعمة اإلٲباف يضطرب كيتقٌلب مع تقٌلب األحواؿ ، بينما اإلنساف ا٤بؤمن )الذم زكى نفسو( يثق 
﴿ِإفَّ اإِلنَساَف ِب ُب كل األحواؿ فَباه يستقيم مهما تغٌّبت بو األايـ كتعٌسرت بو الظركؼ كقولو 

ُر َمُنوعًا ، ِإالَّ اْلُمَصلَِّي﴾ ُخِلَق َىُلوعاً، ِإَذا َمسَُّو ال  .ِِ-ُٗا٤بعارج/شَّر  َجُزوعًا ، َوِإَذا َمسَُّو اْْلَيػْ
كىنا اتٌب رسالة دين هللا ا٢باجة الضركرية ا٤باسة لئلنساف فيكوف الٌدين كا٢بياة كما يقوؿ اإلماـ 

يىٍاةى ًإالى ِبلدًٌٍينو(  ٍيئان ًمٍن  ممٓت غرر ال، ُٕٓاإلرشاد للمفيد صعلي )ع( )الى حى : )الى يػىتػٍريؾي الن اسي شى
: )مىٍن جىعىلى ميٍلكىوي  وٓت غرر الممًديًنًهٍم إًلٍصبلًح دينٍػيىاىيٍم ًإاٌل فػىتىحى هللاي عىلىٍيًهٍم مىا ىيوى أىضىرُّ ًمٍنوي( ، 

ٍاًدمان  ٍاًدمىان ًلًديًٍنًو ًإنٍػقىٍادى لىوي كيلُّ سيٍلطىٍافو ، كىمىٍن جىعىلى ًديٍػنىوي خى ( ! خى  ًلميٍلًكًو طىًمعى ًفٍيًو كيلُّ ًإٍنسىٍافو
 ﴾هَُْ ًٌَُّ َّؼََُْٔ ػَََِ َ٘دًَِِعِوِ كََُزٌُُّْْ ؤَػَُِْْ زَِْٖٔ ىٌَُ ؤَىًٍَْ َٔسًِْٚ﴿ - ٗٛ

نيتو كقصده  )َشاِكَلِتِو(: طبيعتو كطريقتو كهنجو كمذىبو كقناعتو كنيتو ، أم كلٌّ يعمل عىلىى  َشاِكَلِتوِ 
تعرب عن طبيعتو النفسية كالعقائدية كالَببوية كاألخبلقية الٍب ٛبثل قناعتو ُب ا٥بدل  كطريقتو الٍب

كالضبلؿ، فإذا كانت نفس اإلنساف مشرقة متفائلة صافية صدرت عنو أفعاؿ كرٲبة فاضلة ٝبيلة 
ءي يػىٍنضىحي  ٗبىٍا  انفعة، كإف كانت نفسو ظلمائية فاجرة متشائمة صدرت عنو أفعاؿ سيئة شريرة ك )اإًلانٍى

كإضافة الناس ٝبيعان إٔب رهبم ليعودكا إٔب رشدىم كهنج  )رَػَرب ُمْم َأْعَلُم مبَْن ُىَو َأْىَدى َسِبيبًل(ًفٍيًو( 
ىتدل إٔب طريق الصواب كٗبن ضٌل عنو كيكوف ا٘باىات ، أعلم ٗبن رهبم ، فربكم أعلم ِبلنوااي كاال

كىي الطبيعة كالعادة الٍب  )الشاكلة(شّب اآلية إٔب ت )َشاِكَلِتِو(:  رائدة .ا١بزاء على ضوء العمل
يكوف عليها اإلنساف كأيلفها كيتطٌبع عليها فتكوف ىي قصده كنيتو كىي الٍب ٙبٌدد طريقتو 
كمذىبو ُب ا٢بياة ، فاألعماؿ مشاكلة كمشاهبة لنية أصحاهبا ، فإذا ساءت األعماؿ من سوء 

ماؿ من صبلح النوااي ككاف أىلها أىل صبلح ، النوااي ككاف أىلها أىل سوء كإذا صلحت األع
أم على فطرتو ككل إنساف يولد على فطرة سليمة لكن أبويو قد يلواثف ىذه الفطرة ،  )َشاِكَلِتِو(
٘باىاتو كدكافعو كأخبلقو كطبائعو كقناعاتو كعاداتو كنفسيتو كمزاجو كأعمالو كأقوالو افتتفاكت 

: )النًٌيىةي أىٍفضىلي ًمنى اٍلعىمىًل أىالى كىأىف  النًٌيىةى ًىيى اٍلعىمىلي  صادؽ )ع(عن اإلماـ التتفاكت بْب إنساف كآخر، 
﴿َوَقْد َخَلَقُمْم كاإلنساف كما خلقو هللا جسدان طوران بعد طور ، ُِْ/ّنور الثقلْبٍب قرأ اآلية( 

طواران طوران بعد طور ، كذل  خلق طبيعتو الٌنفسية كطبعو كخيليقو كقناعاتو كعاداتو أُْنوح/َأْطَوارًا﴾ 
، فكلُّ طبيعة منو مستقلة بنفسو كما يستقل ُب بصمات أصابعو كُب قرنية عينو ، فيكوف كل 
إنساف نسخة مفردة مستقلة بذاهتا ال يشَبؾ معو ُب خصائصها أحد ، كليس لو مثيل ُب ركحو 
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اس على كثرهتم كجسده، ُب طبيعتو كشكلو كشاكلتو كصورتو كُب ٢بن صوتو ، فمع تغّب ذكات النٌ 
 .)رَػَرب ُمْم َأْعَلُم مبَْن ُىَو َأْىَدى َسِبيبًل(

 ﴾ًََّْٕإٌََُُٗيَ ػَْٖ خًُُُّقِ هَُْ خًُُُّقُ ِْٖٓ ؤَُِْٓ ََزِِّ ًََٓد ؤًُظِْعُْْ ِْٖٓ خُْؼِِِْْ بَِّٙ هًَِِْٚ﴿ - ٘ٛ
َنا ِإلَْيَك رُ ﴿القرآف كقولو  -ُ:  للروح ثبلثة معاين  -ِ،  ِٓالشورل/﴾ وحًا ِمْن َأْمِراَ وََكَذِلَك َأْوَحيػْ
الركح الذم  -ّ،  ُٓٗ-ُْٗالشعراء/﴾ نَػَزَؿ ِبِو الر وُح اأَلِمُي ، َعَلى قَػْلِبكَ ﴿جربيل )ع( كقولو 

الركح )َوَيْسأَُلوَنَك َعْن الر وِح(  .ِٕص/﴾ َونَػَفْخُت ِريِو ِمْن ُروِحي﴿ٰبيا بو بدف اإلنساف كقولو 
دركو إاٌل هللا ، كسرٌّ من أسراره القدسية أكدعو ىذا ا٤بخلوؽ البشرم كأكدعو غيب من غيب هللا ال ي

ُب بعض ا٣ببلئق الٍب ال نعلم حقيقتها كلقد أبدع اإلنساف ُب ىذه األرض ما أبدع كلكنو كقف 
ال يدرم ما ىو ككيف  )الر وِح(حسّبان حائران أماـ ذل  السر النظيف ا٣بفيف الشٌفاؼ اللطيف 

ف جاء كال كيف يعمل كال كيف يذىب ؟ كال أين كاف كيكوف إاٌل ما ٱبرب بو العليم ىو ؟ كال كي
ا٣ببّب ُب قرآنو الكرٙب. كالركح ىي ا٢بياة الذم ٰباط هبا البدف ، بل ىي اركة ٥بذا البدف ، كأصبح 

ة كأصلها للبدف قيمتو ككرامتو من خبلؿ كجود الٌركح فيو ، منذ القدٙب حاكؿ العلماء أف يعرفوا ا٢بيا
فلم يصلوا إٔب شيء كقالوا علينا أف نَبؾ ا٢بديث عن أصل ا٢بياة ! فهم أعجز من أف ينجحوا ُب 
تركيب خلية حية من خبلاي الذِببة، تتصف ِب٤بيزات ا٤بتوافرة ُب ا٣بلية الطبيعية ، فكيف يستطيعوف 

فيو األسباب ، كال : ىو فعل هللا ا٤بختص بو سبحانو الذم ال تتوسط والروحخلق ذِببة نفسها؟ 
يتقٌدر بزماف أك مكاف أك غّب ذل  ، كما عندكم من العلم ِبلٌركح كالكوف كالكائنات الكثّبة إالٌ 

َوُقْ  َربِّ ﴿قليبلن من العلم ، فإٌنكم ال زلتم مع تقٌدـ العلم تعلموف القليل ك٘بهلوف الكثّب كقولو 
بْب جنبيو ، فإف للركح موقعان من الوجود ك٥با ، كاإلنساف ٯبهل نفسو الٍب  ُُْطو/﴾ ِزْدين ِعْلماً 

كليس ُب ىذا حجر على العقل البشرم  .خواص كآاثران ُب الكوف عجيبة بديعة أنتم ٧بجوبوف عنها
: ُب  )الر وح( .أف يعمل كلكن فيو توجيهان ٥بذا العقل أف يعمل ُب حدكده كُب ٦بالو الذم يدركو

ٓت غرر المم: الرٌيح، ألٌف النفس كالرٌيح غّب مرئية كغّب ماٌدية  الٌلغة تعِب الٌنفس كالٌركح مشتٌقة من
)مىٍن عىرىؼى نػىٍفسىوي فػىقىٍد عىرىؼى رىب وي( كالركح كياف نورا٘ب حي شفاؼ متحرؾ خفيف انفذ ُب األشياء ، 
 سامي القدر من العآب الغييب العلوم ا٤بعنوم ٨بالف ٥بذا ا١بسم ا٤بادم ادكد الثقيل اسوس ،
ساٍر ريو سرَيف املاء ٓت الورد والدىن ٓت الزيتوف والنار ٓت الفحم ال يقب  التبّدؿ والتحّوؿ 

، لذل  أمر هللا ا٤ببلئكة ِبلسجود والتغُّي والتفّرؽ والّتمزؽ، رأعطت ىذه الّروح القيمة للجسد
﴾ ُروِحي رَػَقُعوا َلُو َساِجِدينَ  رَِإَذا َسوَّيْػُتُو َونَػَفْخُت ِريِو ِمنْ ﴿آلدـ بعد أف نفخ من ركحو فيو كقولو 

 .ستأثر بعلمو ال يعلمو إالٌ ىوا: من أمر ريب قد  والر وح،  ِٕص/
إنٌو سبحانو ما أطلعكم من علمو إاٌل على القليل تستفيدكنو من  )َوَما ُأوتِيُتْم ِمْن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليبًل(

ُب نفسو كعدده كلكٌنو قليل ُب حقيقتو ، فما  طرؽ ا٢بواس، فالعلم الذم أكتيو العباد كإف كاف كثّبان 
﴾ َويُػَعلُِّمُمْم َما َلَْ َتُمونُوا تَػْعَلُموفَ ﴿دامت ا٢بياة ببل حدكد كذل  العلم ببل حدكد كقولو 
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: عن اإلماـ علي )ع( ستمرارية التعليم ،اِبلفعل ا٤بضارع للداللة على  (يُػَعلُِّمُممْ )، كجاء ُُٓالبقرة/
( ، فإنكم ما بلغتم )عىل مىًِب رىسيو  بو بو أىٍلفى ِبى بو ًمنى اٍلًعٍلًم يػىٍفتىحي ٕبى ًمٍن كيلًٌ ِبى ؿي اَّللً  )ص( أىٍلفى ِبى

من العلم ا٢بديث من التطٌور كلكنكم أعجز من أف تنجحوا ُب تركيب خلية من خبلاي الكائن 
 .ىي متناىية ُب الٌصغرا٢بي، كال تسطيعوا أف تصنعوا خلية حية كاحدة الٍب ىي نواة الكائن ا٢بي ك 

ٍا عن النيب )ص(: رائدة ٍا ًإئٍػتػىلىفى كىمىٍا تػىنىاٍكىرى ًمنػٍهى ٍا تػىعىٍارىؼى ًمنػٍهى ةه فىمى (اً : )األىٍركىاٍحي جينيوده ٦بيىن دى كنز   ٍختػىلىفى
حىةي كىاٍلمىرىضي كىاٍلمى وعن اإلماـ علي )ع(، َِْْٕالعماؿ خرب ٍوتي كىا٢بٍىيٍاةي : )لًٍلًجٍسًم ًست ةي أىٍحوٍاؿو : الصًٌ

كذلك )الر وح( رحياهتا علمها وموهتا جهلها ومرضها شّمها وصحتها يقينها كىالنػىٍوـي كىاٍليػىٍقظىةي( ، 
: )الرُّكيحي ُب اآلية وعن اإلمامي الباقر والصادؽ )ع(، َْصُٔالبحار ونومها غفلتها ويقظتها حفظها
ٍيًيًٌده ، ٯبىٍعىليوي ُب  ًمنى اٍلمىلىكيويًت ، ًمنى القيٍدرىًة ، ًإ٭ب ىاٍ  أتى اٍنىوي لىوي بىصىره كىقػيو ةه كى ٍلًقًو سيٍبحى ٍلقٌّ ًمٍن خى الرُّكيحي خى

)  .ُّٔ/ِتفسّب العياشي قػيليويًب الرًُّسًل كىاٍلميٍؤًمًنٍْبى
بَِّٙ ََلَْٔصً ِْٖٓ ََزِّيَ بَِّٕ ك١ََِْوُ ًَدَٕ َِْْنَد ًًًَِْٚ ، ًََُحِْٖ ِ٘حْنَد َُنٍَْىَسََّٖ زِدٍَُُِّ ؤًَْلَْْنَد بَُِْْيَ ؼَُّْ ٙ ظَفًُِ َُيَ زِوِ ػَ﴿ ٚٛ - ٙٛ

 ﴾ػََِْْيَ ًَسِريخً
كالركح النازؿ علي  ا٤بلقي ِبلقرآف إلي  من أمران غّب خارجو من قدرتنا ، كلو شئنا لسلبنا ىذه 

َنا لََنْذَىََبَّ(الٌنعمة عن  ، كأقسم  ا٤بلقاة إلي  كلو شاء لسلب هبذا الركح الذم ىو كلمتنا  )لَِئْن ِشئػْ
شكره اشكر الواىب على ىبتو سبحانو ك اىذه النعمة عن  كلكٌنو سبحانو ٓب يشأ أف يقع ىذا ، ف

َنا وَِكيبًل(ستمرارىا كأتثّبىا ، كِبلشكر كتدـك النعم اعلى بقائها ك  دي  )ّتَّ ال َتَُِد َلَك ِبِو َعَليػْ ٍبي  ال ٘بًى
 -ٚٛ .فع عن  كتعتمد عليو ُب رٌد ما أنخذه من  كإرجاعو إلي من يكوف كىًكيبلن بو علينا يدا

ًإال  رىٍٞبىةن ًمٍن رىبًٌ ى ساعدانؾ على  كما أعطيت من نزكؿ الٌركح كمبلزمتو إاٌيؾ )ِإالَّ َرْْحًَة ِمْن رَبَِّك(
وُتوا َبْ  ُىَو آََيٌت بَػيَِّناٌت ٓت ُصُدوِر الَِّذيَن أُ ﴿حفظو ُب صدرؾ كصدر بعض أصحاب  كقولو 

فضل هللا علي  عظيم حيث أنزؿ علي   )ِإفَّ َرْضَلُو َكاَف َعَلْيَك َكِبُيًا(،  ْٗالعنكبوت/﴾ اْلِعْلمَ 
س أٝبعْب ، االقرآف الكرٙب كأعطاؾ ا٤بقاـ امود كنصرؾ ِبلرعب كجعل  سيد ا٤برسلْب كرٞبة للنٌ 

٣بطاب للنيب )ص( كا٤براد منو متناف على الرسوؿ )ص( ُب كل شيء صغّبه ككبّبه ، كاكا٤بقصود اال
 .أمتو
 ﴾زَؼ١ُْيُْْ ُِسَؼٍْٟ ظَيِريخً هَُْ َُحِْٖ خـْعََٔؼَطْ خُِٗٗٓ ًَخُْفُِّٖ ػَََِ ؤَْٕ َّإْظٌُخ زِِٔؽَِْ ىٍََخ خُْوُُْإِٓ ٙ َّإْظٌَُٕ زِِٔؽِِْوِ ًٌََُْ ًَدَٕ﴿ - ٛٛ

ا اٍلقيٍرآًف ، كالقرآف صيغة ببلغية قل اي دمحم للذين يتوٮبوف أهنم قادركف على اإلتياف ٗبًٍثًل ىى  ذى
معلوماتية فٌنية من صنع هللا ال ٲبل  البشر أف يؤتوا ٗبثلو كلو تعاكف البشر ُب ىذه ااكلة ! قل ٥بم 
إتٌػفىقى كإجتمع أرِبب الفصاحة كالببلغة كالبياف من اإلنس كا١بن من األٌكلْب كاآلخرين كأرادكا أف 

ا اٍلقيرٍ  آًف بكل فصاحتو كببلغتو كعلومو كإعجازه كنظمو كجودة ا٤بعا٘ب كهتذيب العبارة أيتوا ٗبًٍثًل ىىذى
معينان )َوَلْو َكاَف بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض َظِهُيًا( كا٣بلو من التناقض إٔب آخر كجوه اإلعجاز ٤با أطاقوا ذل  
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 كذل  كلو تعاكنوا على ذل  ٝبيعان فإف ىذا ليس ٗبقدكر أحد ، فكما أف الركح من أمر ريبًٌ  أم
القرآف من صنع هللا كقد ٘بٌلى سبحانو هبذا القرآف ٣بلقو ، فهو سرٌّ من أسرار هللا كحٌجتو على 
عباده، كدستور حياة اإلنساف ُب العآب البشرم كما زاؿ ىذا التحدم قائمان ُب كل عصر كإٔب آخر 

أيتوا ٗبثلها ، إ٭ٌبا ىو كسائر أايـ الٌدنيا ، ألٌف القرآف ليس ألفاظان كعبارات ٰباكؿ اإلنس كا١بن أف 
 ٖٖالنمل/﴾ ُصْنَع اّللَِّ الَِّذي أَتْػَقَن ُك َّ َشْيءٍ ﴿صنع هللا كما يبدعو هللا يعجز ا٤بخلوقوف أف يصنعوه 

، إٌف إعجاز القرآف بركح معانيو كأبعاد إٰباءاتو كسعة دالالتو فهو أبعد مدل من إعجاز نظمو 
﴾ َوَلْو َكاَف ِمْن ِعْنِد َغُْيِ اّللَِّ َلَوَجُدوا ِريِو اْخِتبلرًا َكِثُياً ﴿كقوالب لغتو كدقٌة معانيو ، كقولو 

﴿ُقْ  َلْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَدادًا ِلَمِلَماِت َرّبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قَػْبَ  َأْف تَنَفَد َكِلَماُت َرّبِّ ، كقولو  ِٖالنساء/
َنا مبِْثِلِو َمَددًا﴾   .َُٗالكهف/َوَلْو ِجئػْ

 ﴾ًََُوًَْ ََُّٜكْنَد ُِِنَّدِْ كِِ ىٍََخ خُْوُُْإِٓ ِْٖٓ ًَُِّ َٓؽٍََ كَإَزََ ؤًَْؽَُُ خُنَّدِْ بَِّٙ ًُلٌَُخً﴿ - ٜٛ
: كٌرران كبٌينا أبساليب ٨بتلفة البياف القرآ٘ب ، كلقد بٌينا ككٌرران للن اس ا٢بجج  )َوَلَقْد َصرَّرْػَنا(

يوٌضح ٥بم ا٣بّب كيدعوىم إٔب  َمَثٍ ( َىَذا اْلُقْرآِف ِمْن ُك ِّ  )ٓت كالرباىْب القاطعة ككضحنا ٥بم ا٢بق 
اإلٲباف ِب كالشكر لنعمائو ، كعلى كجوه شٌٌب من العرض من قصص كحكم كعلـو كأمثاؿ 
كمواعظ ِبآلايت كالدالالت كِبلَبغيب كالَبىيب كبكٌل أسلوب حكيم بليغ مؤثر ، كأبساليب 

. إْب للٌناس كقولو .جتماعيةا٤بستوايت العقلية كالعقائدية كاالمتنوعة مؤثرة تتناسب مع ٨بتلف 
ٍن  ُّٖآؿ عمراف/﴾ َىَذا بَػَياٌف ِللنَّاِس َوُىًدى َوَمْوِعَظٌة ِلْلُمتَِّقيَ ﴿ ، أم ٤بن أراد أف يٌتقي هللا )فىمى

نغماسهم ُب الباطل،ألف ا٢بق اكنفوران عن ا٢بق ك )رََأََب َأْكثَػُر النَّاِس ِإالَّ ُكُفورًا(ًإتػ قىى هللاى كىقىٍاهي( 
َقْد َجاءَُكْم َبَصاِئُر ِمْن رَبُِّمْم ﴿مسؤكلية ثقيلة ال يصرب عليها ًإال  اٍلميتػ قيوفى كىم أحق هبا كأىلها كقولو
َها َوَما َأَا َعَلْيُمْم ِبَِفيظٍ  ادؽ عن اإلماـ الص، َُْاألنعاـ/﴾َرَمْن أَْبَصَر َرِلنَػْفِسِو َوَمْن َعِمَي رَػَعَليػْ

ًر ثًٍقًلًو ُبٍ مىوىاٍ )ع( نٍػيىٍا عىلىى قىدى ، كىًإف  الش ر  خىف  عىلىى زًيًٍنًهٍم يػىٍوـى اٍلًقيىٍامىةً :)ًإف  ا٣بٍىيػٍرى ثػىقيلى عىلىى أىٍىًل الدُّ
ًر ًخف ًتًو ُبٍ مىوىٍازًيًٍنًهٍم يػىٍوـى اٍلًقيىٍامىًة( نٍػيىٍا عىلىى قىدى  . ُِٓ/ُٕالبحار أىٍىًل الدُّ

كَعُلَفَُِّ خَٕهنَدََ وَُِٚيَد  ًَهَدٌُُخ َُْٖ ُٗآَِْٖ َُيَ لَعََّ ظَلْفَُُ َُنَد ِْٖٓ خََِْٕٞ َّنْسٌُػدً ، ؤًَْ ظٌٌََُٕ َُيَ ـَنَّصٌ ِْٖٓ َٗىٍَِْ ًَػِنَرٍ﴿ ٖٜ - ٜٓ
وِ ًَخَُْٔٚجٌَِصِ هَسًِْٚ ، ؤًَْ ٌٌََُّٕ َُيَ زَْْطٌ ِْٖٓ ُِوُُْفٍ ؤًَْ ظَُْهََ كِِ ظَلْفِريخً ، ؤًَْ ظُْٕو٣َِ خََُّٕٔدءَ ًََٔد َِػَْٔطَ ػََِْْنَد ًَِٕلدً ؤًَْ ظَإْظَِِ زِدَُِّ

 ﴾زََُٙخً ًٌََُٔٙخََُّٕٔدءِ ًََُْٖ ُٗآَِْٖ ُُُِهِِّْيَ لَعََّ ظُنٍََِّّ ػََِْْنَد ًِعَدزدً َٗوَُْئُه هَُْ ُٔسْمَدَٕ ََزِِّ ىََْ ًُنطُ بَِّٙ 
ا اٍلقيٍرآًف كلزمتهم ا٢بجة أخذكا يتعللوف إبقَباح اآلايت ا٣بوارؽ كا٤بعاجز  ٤با عجزكا أف أيتوا ٗبًٍثلً  ىىذى

: قاؿ ا٤بشركوف ُب تعٌنتهم لن نصٌدق  اي دمحم حٌب تشٌق لنا من أرض مكة واملعىنالغرائب، 
ُبوعاً( نٌَّة ِمْن )َأْو َتُموَف َلَك جَ  -ٜٔ .عينان غزيرة ال ينقطع منها ا٤باء كنعيش ُب زراعة كرفاىية )يَػنػْ

َر اأَلهنَاَر ِخبلَْلَا تَػْفِجُيًا(أك يكوف ل  بستاف فيو أنواع من األشجار كالثمار  ٓمَِيٍ  َوِعَنٍب(  )رَػتُػَفجِّ
َنا ِكَسفاً( -ٕٜ .٘بعل األهنار تسّب كسطها بقوة كغزارة ٘بعل  )َأْو ُتْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَليػْ
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)َأْو قطعان قطعان كما كنت ٚبوفنا أف هللا سيعذبنا إف ٓب نؤمن ب   ()ِكَسفاً السماء تتساقط علينا 
 .مقابلة كعياانن كجهان لوجو فنراىم )قَِبيبًل(أك ٙبضر لنا هللا كمبلئكتو  ََتِْتَ اِبّللَِّ َواْلَمبلِئَمِة قَِبيبًل(

من ذىب  ْن زُْخُرٍؼ()مِ أك يكوف ل  قصر مشي د عظيم  )َأْو َيُموَف َلَك بَػْيٌت ِمْن زُْخُرٍؼ( -ٖٜ 
َنا ِكَتااًب نَػْقَرُؤه(ال من حجر أك طْب  ىذا  )َأْو تَػْرَقى ٓت السََّماِء َوَلْن نُػْؤِمَن ِلُرِقيَِّك َحَّتَّ تُػنَػزَِّؿ َعَليػْ

أك تصعد اي دمحم إٔب السماء ٗبعجزة كنراؾ كلن نصدق   )َأْو تَػْرَقى(قَباح السادس كاألخّب ىو اال
ود كمع  كتاب من هللا يشهد أن  رسولو كنقرؤه أبنفسنا يشهد ل  ٗبجرد صعودؾ حٌب تع

سبحاف هللا )متعجبان( ىل أان إلو حٌب  )ُقْ  ُسْبَحاَف َرّبِّ َىْ  ُكنُت ِإالَّ َبَشراً َرُسواًل(بصدؽ الٌنبوة ! 
تطلبوا مِب أمثاؿ ىذه ا٤بقَبحات ؟ ما أان إاٌل رسوؿ من البشر أبلغ رسالة ريب يقف عند حدكد 

ُقْ  ال َأْمِلُك لِنَػْفِسي َضّرًا َوال ﴿،  ُِٖآؿ عمراف/﴾ لَْيَس َلَك ِمْن اأَلْمِر َشْيءٌ ﴿بشريتو كبعد ذل  
، كقولو فًلمى ىذا ا١بحود كالعناد ؟! كىذا الطراز من ا٤بعاندين  ْٗيونس/﴾ نَػْفعًا ِإالَّ َما َشاَء اّللَُّ 

عمت كتعٌقدت )كما قست القلوب إاٌل موجود ُب كٌل زماف كمكاف ، كىكذا إذا قست القلوب 
/﴾ َبْ  اتػََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َأْىَواَءُىْم ِبَغُْيِ ِعْلمٍ ﴿لكثرة الذنوب( كقولو  : )مىٍا  عن النيب )ص(، ِٗالرـك

 .عيًبدى ًإلىوه أىبٍػغىضي عىلىى هللًا ًمنى ا٥ٍبىوىل( ألىف  ا٥ٍبىوىل ًإلىوه يتبع ًمٍن ديكيًف هللاً 
ًَدَٕ كِِ خََِْٕٞ َٓٚجٌَِصٌ َٓد َٓنَغَ خُنَّدَْ ؤَْٕ ُّآِْنٌُخ بٌِْ ـَدءَىُْْ خُْيًٍَُ بَِّٙ ؤَْٕ هَدٌُُخ ؤَزَؼَػَ خَُِّوُ زََُٙخً ًٌََُٔٙ، هَُْ ٌَُْ ًَ﴿ ٜٙ - ٜٗ

 ﴾وِ َ٘يًِْخً زَْْنِِ ًَزَْْنٌَُْْ بَِّٗوُ ًَدَٕ زِؼِسَديِهِ وَسِريخً زَِٝريخًهَُْ ًَلََ زِدٌَََُُِّّْٕٔٙ ٥َُْٓٔحِنِّنيَ َُنََُّّْنَد ػََِْْيِْْ ِْٖٓ خََُّٕٔدءِ ٌََِٓدً ًٌََُٔٙ ، 
إٌف السبب الذم منع ا٤بشركْب من اإلٲباف ِبإلسبلـ بعد كضوح ا٤بعجزات ، ىو )شبهة ورودىا( 

ستبعاد أف يبعث هللا رسوالن إٔب ا٣بلق من البشر ، فلماذا يكوف بشران كال يكوف ملىكان كقولو ا
، كىذا منطق ا١باىل ا٤بتنس  الذم  ّْا٤بؤمنوف/﴾ لَِئْن َأَطْعُتْم َبَشرًا ِمثْػَلُمْم ِإنَُّمْم ِإذًا َْلَاِسُروفَ وَ ﴿

)ُقْ  َلْو َكاَف ٓت اأَلْرِض َمبلِئَمٌة  -ٜ٘ال دين لو كنعوذ ِب من ىؤالء كرٌد هللا تعأب عليهم 
لقد شاءت حكمة هللا سبحانو أف يبعث  ْم ِمْن السََّماِء َمَلمًا َرُسواًل(َٙمُْشوَف ُمْطَمِئنَِّي لَنَػزَّْلَنا َعَلْيهِ 

رسلو إٔب خلقو من جنسهم ، فإف كانوا بشران فرسو٥بم منهم كإليهم ككذل  لو كانوا مبلئكة لكاف 
رسو٥بم منهم قدكة ٥بم كأسوة حسنة ، ألف شبيو الشيء منجذب إليو ، إللقاء ا٢بجة عليهم 

الٌتلقي منو ، أٌما إرساؿ ا٤بل  )الوحي( إٔب الٌنيب )ص( فلتمكنو من ذل  لقوة فيمكنهم إدراكو ك 
ساكنْب مستقرين ُب األرض ، ألف العناية اإل٥بية تعلقت  رائدة : )ُمْطَمِئنَِّي( .نفسو ك٪باح رسالتو

َوَلَلَبْسَنا َعَلْيِهْم َما  ﴿َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلمًا جَلََعْلَناُه رَُجبلً هبداية أىل األرض بوحي من السماء كقولو 
، كنزكؿ ا٤ببلئكة ال تصلح لئلجتماع ِبلبشر ، فبل يسهل عليهم التخاطب  ٗاألنعاـ/يَػْلِبُسوَف﴾ 

  .كالتفاىم معهم لبعد ما بْب ا٤بل  كما بينهم
َنُمْم(  -ٜٙ و رٞبة للعا٤بْب كهللا كىفىى ًِبَّللً  شاىدان على صدقي كأنٌ )ُقْ  َكَفى اِبّللَِّ َشِهيدًا بَػْيِِن َوبَػيػْ

ىو سبحانو خبّب عآب أبحواؿ العباد ظاىرىم  )ِإنَُّو َكاَف ِبِعَباِدِه َخِبُيًا َبِصُيًا(خّب الشاىدين 
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هبم ال ٱبفى عليو منهم خافية ، فبل تظٌنوا أنفسكم خارجْب  )َبِصُيًا(كِبطنهم كسيجازيهم عليها ، 
كقد نشأ  )أَبَػَعَث اّللَُّ َبَشرًا َرُسواًل(: رائدة  .عليو عن علمو كقدرتو كأٌف شيئان من أعمالكم خاؼو 

ستكثركا على بشر أف يكوف اىذا الوىم من عدـ إدراؾ الٌناس لقيمة بشريتهم ككرامتها على هللا ، ف
، كأف إرساؿ ُِْاألنعاـ/﴾ اّللَُّ َأْعَلُم َحْيُث َٖمَْعُ  ِرَسالََتوُ ﴿رسوالن من عند هللا، كهللا تعأب يقوؿ 

، ألٌف دين هللا حياة بْب الٌناس ضركرة دينية كحياتية ، كإبقاء الرساالت السماكيةةاألنبياء سٌنة إ٥بي
رِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئبلّ َيُموَف ِللنَّاِس َعَلى اّللَِّ ُحجٌَّة بَػْعَد الر ُس ِ ﴿الركح كقولو ، ُٓٔالنساء/﴾ ُرُسبًل ُمَبشِّ

ىيٍم كىمىٍا عىر فػىهيٍم( : )ًإف  هللاى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(  .َُْالتوحيد ص عىز  كىجىل  ًإٍحتىج  عىلىى الن ٍاًس ٗبىٍا آاتٍى
ػُْْٔدً  خُْوَِْدَٓصِ ػَََِ ًَـٌُىِيِْْ ًََْٖٓ َّيًِْ خَُِّوُ كَيٌَُ خُُْٔيْعًَُِ ًََْٖٓ ١َُِِّْْ كََِْٖ ظَفًَِ َُيُْْ ؤًََُِْْدءَ ِْٖٓ يًُِٗوِ ًََٗمُُُْٙىُْْ ٌََّّْ﴿ ٜٜ - ٜٚ

دظِنَد ًَهَدٌُُخ ؤَجٍَِخ ًُنَّد ػِظَدٓدً ًَزٌُْٔدً ًَُّٜٔدً َٓإًَْخىُْْ ـَيَنَُّْ ًََُِّٔد وَسَطْ ِِيَْٗدىُْْ َٔؼِريخً ، ٌَُِيَ ـََّخئُىُْْ زِإََّٗيُْْ ًَلًَُُخ زِأَّ
وَ خٍَُُِّ وََِنَ خٌَََُّٕٔخضِ ًَخَََْٕٞ هَديٌَِ ػَََِ ؤَْٕ َّىُِْنَ ِٓؽَِْيُْْ ًَـَؼَََ َُيُْْ ؤَـًَٚ ٙ ؤًَََُْْ ًََُّْخ ؤََّٕ خَُِّ ًََُكَدظدً ؤَجِنَّد ََُٔسْؼٌُؼٌَُٕ وَِْودً ـًًَِّخً،

  ﴾ََّْرَ كِْوِ كَإَزََ خُظَّدٌَُُِٕٔ بَِّٙ ًُلٌَُخً
ُىَو ِإفَّ ُىَدى اّللَِّ ﴿اإلنساف  ختيارمن يتولو هللا ِب٥بداية ٤بن ىو مؤىل ٥با فا ا٥بادم للحق ِب

دى ٥بىيٍم أىٍكلًيىاءى كأنصار  َُِالبقرة/﴾ اْْلَُدى ، كىذا ىو ا٤بهتدم حقان كىمىٍن ييٍضًلٍلو بسبب عناده فػىلىٍن ٘بًى
)َوَْمُْشُرُىْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َعَلى ًمٍن ديكًف هللا يهدكهنم فبل ترىق نفس  ُب دعوة ا٤بشركْب ا٤بعاندين 

على كجوىهم بذلة كىواف بصورة ٨بزية كناية عن إىانتهم كأليم  ييسحبوف يـو القيامة َوُجوِىِهْم(
)ُعْميًا َوُبْممًا عذاهبم، كىكذا مصّب كٌل عاتو كطاغو كِبغو ال يؤمن ِب كال بدين كال ضمّب 

يعِب فاقدم ا٢بواس ال يركف كال ينطقوف كال يسمعوف جزاء ما عطٌلوا ىذه األجهزة العاملة  َوُصّماً(
، ٌٍب يردُّ هللا إليهم أ٠باعهم  ْٖالقمر/﴾ يَػْوـَ ُيْسَحُبوَف ٓت النَّاِر َعَلى ُوُجوِىِهمْ ﴿ا٤بهمة كقولو 

عن النيب كأبصارىم كنطقهم، فبل يركف ما يسرىم كال ينطقوف ٗبا ينفعهم كال يسمعوف ما يرٰبهم ، 
)َمْأَواُىْم  َِٔ/ٓركح البيافٍا مىٍاتى عىلىٍيًو( كىٰبيٍشىري عىلىى مى  ،: )ٲبىيويتي اإًلٍنسىٍافي عىلىى مىٍا عىٍاشى عىلىٍيوً  )ص(

سكنت  )َخَبْت(: تؤكيهم أم مستقرىم جهنم كٌلما َمْأَواُىْم  َجَهنَُّم ُكلََّما َخَبْت ِزْدَاُىْم َسِعُيًا(
 .انران ملتهبة )َسِعُيًا(كٟبدت انرىا زدانىم 

ُعوثُوَف َخْلقًا )َذِلَك َجَزاُؤُىْم َِبَنػَُّهْم َكَفُروا ِِبََيتَِنا  -ٜٛ  َوقَاُلوا أَِئَذا ُكنَّا ِعظَامًا َورُرَااًت أَئِنَّا َلَمبػْ
ذىًل ى العذاب األليم كالنهاية ا٤بفزعة جزاء كفرىم آبايت هللا كإٲباهنم بسبيل الشيطاف  َجِديدًا(

تفتتة سنيخلقي فتااتن ٬برة كذرات م)َورُرَااتً( كتكذيبهم بيـو القيامة كقو٥بم أئذا متنا كأصبحنا عظامان 
: )عىًجٍبتي ًلمىٍن أىٍنكىرى الن ٍشأىةى  عن اإلماـ علي )ع(إنكارم ىنا ،  االستفهاـكنبعث مرة اثنية ؟! ك 

 ) ٍا ،  بنوقاؿ لقماف ال، ِْ/ٕالبحاراأليٍخرىل كىىيوى يػىرىل الن ٍشأىةى األيكٔبى ًر عيميرًؾى ًفيػٍهى نٍػيىٍا ًبقىدى ٍل لًلدُّ : )ًإٍعمى
ٍا ، كى كىًإٍعمىٍل ًلآل ًر بػىقىاًٍئ ى ًفيػٍهى ًر حىٍاجىًت ى ًإلىٍيوً اي ًخرىًة ًبقىدى ًر ٙبىىمًُّل ى اً كى  ،ٍعبيٍد هللاى ًبقىدى ٍعًص هللاى ًبقىدى
اًٍبًو( ٓبىٍ أىكى )َأَوََلْ يَػَرْوا َأفَّ اّللََّ الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت َواأَلْرَض قَاِدٌر َعَلى َأْف َ٘مُْلَق ِمثْػَلُهْم(  -ٜٜ .ًلعىذى
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قى يتفكركا أىكىٓبٍى يعلموا أىف  اَّلل ى ال ًذم ال حٌد لقدرتو ال ًذم خىلىقى الس مىوىاًت كىاألىٍرضى بقىاًدره عىلىى أىٍف ٱبىٍلي 
)َوَجَعَ  َْلُْم َأَجبًل ال رَْيَب بتداء كإذا ٓب ٰبدث ىذا األمر بسرعة ًمثٍػلىهيٍم ؟ كاإلعادة أىوف من اال

هللا جىعىلى ٥بىيٍم أىجىبلن مقٌدران حتميان ال ش  فيو ىو ا٤بوت أك القيامة كىذا قولو فذل  بسبب أف  ِريِو(
  )رََأََب الظَّاِلُموَف ِإالَّ ُكُفورًا(

فىأىىبى الظ اًلميوفى إال  جحودان للحق مع كضوحو بعد إقامة ا٢بجة عليهم ، كىكذا ا١باىل كالطفل 
ل مع ا١بوىرة على أهٌنا حصى )كىمىٍن ضىٍاؽى عىلىٍيًو ا٢بٍىقُّ يتعامل مع القضااي الكربل كما يتعامل الطف

: )بيًعٍثتي دىاًعينا كىميبػىلًٌغنا كىلىٍيسى إٕبى  ًمٍن ا٥ٍبيدىل شىٍيءه كىخيًلقى إبًٍليسي عن النيب )ص(فىاٍلبىٍاًطلي عىلىٍيًو أىٍضيىٍق( 
آؿ ( لىٍيسى لى ى ًمنى اأٍلىٍمًر شىٍيءه كقولو ) ْٔٓكنز العماؿ خرب  ميزىيًٌننا كىلىٍيسى لىوي ًمٍن الض بلىًؿ شىٍيءه(

: لقد جعل هللا للهدل كالضبلؿ سننان كترؾ الناس ٥بذه السنن يسّبكف كفقها رائدة ُِٖعمراف/
﴾ ُسنََّة اّللَِّ الَِِّت َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبُ  َوَلْن َتََِد ِلُسنَِّة اّللَِّ تَػْبِديبلً ﴿كيتعرضوف لعواقبها كقولو 

للهدل كالضبلؿ كفق ما ٰباكلو لنفسو من السّب ُب  أ، كمن ىذه السنن أف اإلنساف مهيٌ ِّح/الفت
طريق ا٥بدل أك طريق الضبلؿ ، فالذم يستحق ىداية هللا ىو ا٤بٌتبع ٤بنهج هللا يهديو هللا كىذا ىو 

 ِإاَّ ﴿ا٤بهتدم حقان كصدقان ، كالذين يستحقوف الضبلؿ ىم ا٤بعرضوف عن دالئل ا٥بدل كقولو 
َونَػْفٍس َوَما َسوَّاَىا ، رََأْْلََمَها ُرُجوَرَىا  ﴿، كقولو  ّاإلنساف/﴾ َىَديْػَناُه السَِّبيَ  ِإمَّا َشاِكرًا َوِإمَّا َكُفوراً 

ُىَو الَِّذي ﴿، كقولو  َُ-ٕالشمس/َوتَػْقَواَىا ، َقْد َأرْػَلَح َمْن زَكَّاَىا ، َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَىا﴾ 
، ذل  على  َُالبلد/﴿َوَىَديْػَناُه النَّْجَدْيِن﴾ ، كقولو ِالتغابن/﴾ ْنُمْم َكاِرٌر َوِمْنُمْم ُمْؤِمنٌ َخَلَقُمْم َرمِ 

طريقة القرآف ُب ٘بسيم ا٤بشاىد كعرضها كاقعة حية ، تفعل فعلها اٌرؾ للقلوب كا٤بشاعر قبل 
 .فوات األكاف

 ﴾صِ ََزِِّ بٌِخً ٌََْْٕٕٓعُْْ وََْْٙصَ خِٗٗلَدمِ ًًََدَٕ خَِْٕٗٗدُٕ هَعٌَُخًهَُْ ٌَُْ ؤَٗعُْْ ظٌٌََُِِْٕٔ وََّخجَِٖ ََلَْٔ﴿ - ٓٓٔ
ىي صورة متحرٌكة ِبلغة الشٌح كالبخل ُب طبيعة البخبلء ، فإف رٞبة هللا كسعت كٌل شيء كال 
ٱبشى نفاذىا كال نقصها ، كلكن نفوسهم البخيلة ٛبنع ىذه الٌرٞبة لو أهٌنم كانوا ىم خزائنها !! 

: قل اي دمحم ٥بؤالء ا٤بعاندين ا٤بقَبحْب للخوارؽ كا٤بعجزات ، لو كنتم ٛبلكوف خزائن رزؽ هللا  املعىن
َوِإْف ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ﴿كنعمو الكثّبة ا٤باٌدية كا٤بعنوية الٍب ال نفاذ ٥با الٍب أفاضها على الناس كقولو 

 ًإذان  )ِإذًا أَلْمَسْمُتْم َخْشَيَة اإِلنَفاِؽ(،  ُِا٢بجر/﴾ َمْعُلوـٍ  ِعْنَدَا َخَزائُِنُو َوَما نُػنَػّزِلُُو ِإالَّ ِبَقَدرٍ 
ٖبيبلن شحيحان  )وََكاَف اإِلْنَساُف قَػُتورًا(متنعتم عن اإًلنفىاًؽ خوفان من نفاذىا البخلتم بو ك  )أَلْمَسْمُتْم(

 يده كيلحظ مبالغان ُب البخل كمن طبع اإلنساف البخل على من سواه ألنو يشعر ِب٢باجة ٤با ُب
العوض عما يبذلو ، كرٞبة هللا كسعت كٌل شيء ، كىذا كصف لئلنساف البخيل ُب بعض مواقفو  

ـْ َْلُْم َنِصيٌب ِمْن اْلُمْلِك رَِإذًا ال يُػْؤُتوَف النَّاَس نَِقُيًا﴾ كما قاؿ  ، أم لو أف ٥بم  ّٓالنساء/﴿َأ
ّب حقّب صغّب لعدـ توكلهم على هللا ، كحٌٌب نصيبان ُب مل  هللا ٤با أعطوا أحدان شيئان كال مقدار نق
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ـى كىاًداٍيًف ًمٍن ذىىىبو : )لىٍو كىافى العن النيب )ص(يكونوا الٌسادة النموذجيْب اللوردات بْب الٌناس  ٍبًن آدى
ٍلًثىان(  إٔب أف هللا ال ٯبيبهم إٔب ىذه ا٣بوارؽ  وٓت ىذا إشارة، ٖٓٓ/ُٓالتفسّب القرآ٘ب للقرآفلىتىمىٌُب اثى

ستحقوا ا٥ببلؾ ، ٌٍب ذكر تعأب أف كثرة ا٣بوارؽ ال حكمة كا٤بصلحة ألنو لو أجاهبم ككفركا اللل
 تينشئ اإلٲباف ُب القلوب ا١باحدة ، كىا ىو ذا موسى )ع( فقاؿ :

َُوُ كُِْػٌَُْٕ بِِِّٗ َٕظُنُّيَ َّد ٌََُٓٔ  ًََُوًَْ آظَْْنَد ٌََُٓٔ ظِْٕغَ آَّدضٍ زَِّْنَدضٍ كَدْٔإٍْ زَنِِ بَُِْٔخجََِْ بٌِْ ـَدءَىُْْ كَوَدٍَ﴿ ٗٓٔ -ٔٓٔ
ٌََخضِ ًَخََِْٕٞ زََٝدجَُِ ًَبِِِّٗ َٕظُنُّيَ َّد كُِْػٌَُْٕ َٓؽْسٌَُخً ، كَإَََخيَ ؤَْٕ َّْٕعَلَِّّىُْْ ِْٖٓ  َْٕٓمٌَُخً ، هَدٍَ َُوًَْ ػَِِْٔطَ َٓد ؤٍَََّٗ ىَاُٙء بَِّٙ ََذُّ خَُّٕٔ

 ﴾ًَهُِْنَد ِْٖٓ زَؼًِْهِ ُِسَنِِ بَُِْٔخجََِْ خٌُْٔنٌُخ خَََْٕٞ كَةٌَِخ ـَدءَ ًَػًُْ خٓوَُِشِ ـِحْنَد زٌُِْْ َُلِْلدًًََْٖٓ َٓؼَوُ ـَِْٔؼدً ،  خََِْٕٞ كَإَؿَُْهْنَدهُ
لىقىٍد أعطينا موسى )ع( ًتٍسعى معجزات خارقات كاضحات الداللة على نبوتو كصحة ما جاء بو 

يد البيضاء كالطوفاف كا١براد كالقيم ل كالضفادع كالدـ كإنفبلؽ البحر من عند هللا كىي العصا كال
َها أَنْػُفُسُهْم ظُْلمًا َوُعُلّوًا﴾ كالسنْب أم )ا١بفاؼ( كقولو  َقنَػتػْ ،  ُْالنمل/﴿َوَجَحُدوا ِِبَا َواْستَػيػْ
موسى كفرعوف موجود  فإسأؿ اي دمحم بِب إسرائيل عما جرل بْب )رَاْسأْؿ َبِِن ِإْسَرائِيَ  ِإْذ َجاَءُىْم(

قد  )رَػَقاَؿ َلُو ِرْرَعْوُف ِإيّنِ أَلظُن َك ََي ُموَسى َمْسُحورًا(عندىم ُب التوراة ليظهر للمشركْب صدق  
سيحرت فإختٌل عقل  ، فالذم يريد أف يؤمن قليل الدليل يكفيو كالذم ال يريد أف يؤمن فبل 

َما أَنَزَؿ َىُؤالء ِإالَّ َرب  السََّمَواِت َواأَلْرِض  )قَاَؿ َلَقْد َعِلْمتَ  -ٕٓٔيكفيو كل دليل كدليل. 
قىاؿى لو موسى )ع( توبيخان لىقىٍد تيقنت اي فرعوف أف ىذه اآلايت التسع مىا أىنزى٥بىا كصنعها  َبَصاِئَر(

ر شاىدة بصّبة على صدقي ، كالناس تبص دالئل تبصر ا٢بق)َبَصاِئَر( ًإال  رىبُّ الس مىوىاًت كىاألىٍرًض 
 )َمثْػُبوراً( كىًإٌ٘بً ألعتقدؾ ايى ًفٍرعىٍوفي  )َوِإيّنِ أَلظُن َك ََي ِرْرَعْوُف َمثْػُبورًا(قدرة هللا كلكن  مكابر كمعاند 

: يزعجهم كيستخٌفهم ، فىأىرىادى َيْسَتِفزَُّىْم  )رََأرَاَد َأْف َيْسَتِفزَُّىْم ِمْن اأَلْرِض( -ٖٓٔ .ىالكان خاسران 
أىٍف يىٍستىًفز  موسى كمن معو كأف يزعجهم كيستخف هبم حٌب ٱبرجوا من أرض فرعوف بظلمو كجوره 

يعاً(مصر  ٍافى ًعبػٍرىةن  )رََأْغَرقْػَناُه َوَمْن َمَعُو ْجَِ ُب البحر كأصبح عربة ٤بن يعترب ، أىٍخسىري الن ٍاًس مىٍن كى
كىقػيٍلنىا لًبىًِب ًإٍسرىائًيلى من بعد إغراؽ  وا اأَلْرَض()َوقُػْلَنا ِمْن بَػْعِدِه لَِبِِن ِإْسَرائِيَ  اْسُمنُ  -ٗٓٔ .لًلن ٍاسً 

فرعوف كجنده أيٍسكينيوا األىٍرضى ا٤بقدسة أرض ببلد الشاـ الٍب كتب هللا لكم ، كالٍب كاف ٲبنعكم منها 
ُلوا نِْعَمَة اّللَِّ ﴿لبثوا فيها فكاف عليهم أف يشكركا هللا كلكنهم طغوا كبغوا كقولو افرعوف ك    الَِّذيَن َبدَّ

َنا ِبُمْم َلِفيفاً(،  ِٖإبراىيم/﴾ ُكْفرًا َوَأَحل وا قَػْوَمُهْم َداَر اْلبَػَوارِ  فىًإذىا  )رَِإَذا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة ِجئػْ
نىا ًبكيٍم  ٦بتمعْب من فئات كقبائل كبلداف شٌب ٨بتلطْب  )َلِفيفاً(جىاءىت كقت عقوبة ا٤برة اآلًخرىًة ًجئػٍ

لرب كالفاجر ، ٕبيث ال يعرؼ نسبهم كحسبهم كال من أم قبيلة ىم كال فيكم ا٤بؤمن كالكافر كا
  .يتعارفوف ، ٍب نفصل بينكم ك٭بيز السعداء ا٤بؤمنْب من األشقياء الفاسدين

مطلق األرض كىذا يعِب قدرىم أف يتبعثر بنو إسرائيل كيتشت توا ُب  )اْسُمُنوا اأَلْرَض( -ٔرائدة: 
ًر الطٌبىاًٍع( ! كقولو كجوه األرض كٌلها ، كصار ببلؤ  ىم على قدر طبائعهم ألٌف )اٍلبىبلىءي عىلىى قىدى
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﴿رَِإَذا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة لَِيُسوُءوا ُوُجوَىُمم﴾ ،  ُٖٔاألعراؼ/﴿َوَقطَّْعَناُىْم ٓت اأَلْرِض ُأَِمًا﴾ 
 سبحانو عليهم جتمعوا قامت ٥بم دكلة فساد كإفساد فيسلط هللاا، فيجتمعوا كيتفرقوا فإذا  ٕاإلسراء/

،  ٓاإلسراء/﴿وََكاَف َوْعدًا َمْفُعواًل﴾ ، يىسيوءيكا كيجيوىىهيم  ٓاإلسراء/﴿ِعَبادًا لََنا ُأوِل َبٍَْس َشِديٍد﴾ 
 .كهبذا تكوف بداية هنايتهم

 ﴾ًَزِدُْمَنِّ ؤََُّْٗنَدهُ ًَزِدُْمَنِّ ٍَََّٗ ًََٓد ؤَََِْْٔنَدىَ بَِّٙ ُٓسَُِّٙخً ًٍََُِّٗخً﴿ - ٘ٓٔ
: الثابت ا٤بؤثر الذم ال يزكؿ كال يتغٌّب كال يتبٌدؿ كال يتحٌوؿ ، كا٢بياة قامت على ا٢بٌق ، لقد  اْلَقُ 

أنزؿ هللا ىذا القرآف الكرٙب اثبتان قائمان على ا٢بق ، فالقرآف الكرٙب )كتاب هللا( حقٌّ بذاتو كحقٌّ 
إنزالو كحقٌّ ُب نزكلو ، كنزؿ القرآف ِب٢بق إبنزالو كحقٌّ لغّبه كحقٌّ ُب أتثّبه كىدايتو فهو حقٌّ ُب 

كِبلصدؽ كا٣بّب من عند هللا ٣بّب الٌناس كافٌة كلتحقيق مصلحتهم ُب سعادة الدنيا كاآلخرة ، فبل 
تكوف الدنيا على حساب خسارة اآلخرة ، كال تكوف اآلخرة على حساب خسارة الٌدنيا كقولو 

نْػَيا َرعِ ﴿ نْػَيا َواآلِخَرةِ َمْن َكاَف يُرِيُد ثَػَواَب الد  بتداء نزكلو كاف ا، أٌما  ُّْالنساء/﴾ ْنَد اّللَِّ ثَػَواُب الد 
َلِة اْلَقْدرِ ﴿ُب ليلة القدر بقولو   .ُالقدر/﴾ ِإاَّ أَنَزْلَناُه ٓت لَيػْ

تنمو فنزؿ ِب٢بق ليقر ا٢بق ُب األرض كيثبتو ُب النفوس ليتأصل ُب ا٢بياة ك  )َواِبْلَقِّ أَنَزْلَناُه(: املعىن
فهو صدر من هللا ا٢بق كىو بذاتو حق كأبىدافو حق ، فا٢بق مادتو  )َواِبْلَقِّ نَػَزَؿ(ا٢بياة كتنتعش 

ىتمامو ككلُّ ما ُب القرآف حق كصدؽ كخّب للناس  اكا٢بق كسيلتو كغايتو كمن ا٢بق قوامو كِب٢بق 
على إطبلؽ معُب  كافة ألنو نزؿ ٤بصلحتهم ، كيقر القرآف أيضان كل ما ىو حق كخّب كصبلح ،

﴿ِإفَّ َىَذا اْلُقْرآَف يَػْهِدي ِللَِِّت ِىَي َأقْػَوـُ﴾ ا٢بق كا٣بّب كالصبلح ، كُب ىذا ا٤بعُب قولو تعأب 
﴿يُرِيُد اّللَُّ ِبُمْم اْلُيْسَر َوال ،  ُٕالرعد/﴿َوَأمَّا َما يَنَفُع النَّاَس رَػَيْمُمُث ٓت اأَلْرِض﴾ ،  ٗاإلسراء/

 .ُٖٓالبقرة/ُعْسَر﴾ يُرِيُد ِبُمْم الْ 
( وعن اإلماـ الصادؽ )ع( اٍئًزه ٍاًت فػىهيوى جى هىةو ًمنى ا١بًٍهى ما ، ٓٗ/ٓالكاشف: )كيلُّ مىٍا ًفٍيًو صىبلىحه لًلن ٍاًس ًٔبً
كالقرآف حق أصيل ُب نظاـ ىذا الوجود يشّب إليو كيدؿُّ عليو كىو طرؼ منو ، ٓب يكن نص فيو، 

لذم قامت عليو السماكات كاألرض كمن فيهن!! فهناؾ عبلقة فا٢بق الذم نزؿ بو ىو ذات ا٢بق ا
بْب كتاب القرآف ككتاب األكواف كما أف ىناؾ عبلقة بْب السنن اإلنسانية كالسنن الكونية ، 

، كليس ُب القرآف ٥بو كلغو  ِْفٌصلت/﴾ ال أيَْتِيِو اْلَباِطُ  ِمْن بَػْيِ َيَدْيِو َوال ِمْن َخْلِفوِ ﴿كالقرآف حق 
اقض فيو كال خطأ كالضعف كال خلل ، كال ُب داخلو شيء ٲبكن أف يفسد مع مركر األايـ ، كال تن

كال يشارؾ هللا أحد فينسخو ُب كقت من األكقات ، كال يزيد كال ينقص منو شيء كال ٰبق ألحد 
﴿َوَمْن أف يؤكلو برأيو ا٣باص ، كيفٌسر القرآف برأيو دكف حٌجة ، فيتجرأ على هللا كيتعٌد حدكده 

رًا َوَنِذيرًا(،  ُالطبلؽ/يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّللَِّ رَػَقْد ظََلَم نَػْفَسُو﴾  كمهمة الرسوؿ  )َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإالَّ ُمَبشِّ
رًا َوَنِذيرًا(كمسؤكليتو إببلغ ىذا الكتاب  أف يبشر ا٤بؤمنْب الصا٢بْب ِب١بنة كينذر ا٤بعاندين  )ُمَبشِّ
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٤بناسب ُب ا٤بكاف ا٤بناسب ، كليس من حٌق أحد أف يتصٌرؼ العصاة ِبلنار ، فيكوف اإلنساف ا
َأرَػتُػْؤِمُنوَف بِبَػْعِض ﴿ِبلقرآف بزايدة أك نقصاف أك يعرض عنو أك يؤمن ببعض كيكفر ببعض كقولو 

نْػَيا َويَػْوـَ اْلِمَتاِب َوَتْمُفُروَف بِبَػْعٍض َرَما َجَزاُء َمْن يَػْفَعُ  َذِلَك ِمْنُمْم ِإالَّ ِخْزٌي ٓت اْلََياِة الد  
  .ٖٓالبقرة/﴾ اْلِقَياَمِة يُػَرد وَف ِإىَل َأَشدِّ اْلَعَذابِ 

لقد جاء ىذا القرآف لّبيب أمة كيهدم الٌناس كيقيم ٥بم نظامان عادالن )ىدؼ القرآف( : رائدة 
ة فتحملو ىذه األمة ا٤بنتخبة إٔب مشارؽ األرض كمغارهبا ، جاء القرآف ليكوف منهجان عمليان ال نظري
٦بٌردة تيعرض لئلستمتاع الذىِب ، نزؿ القرآف ليحق ا٢بق بكلماتو ، ألف القرآف مرتبط بنظاـ ىذا 
الوجود ا٤بخلوؽ ِب٢بق ، كالقرآف أداة رابطة بْب سنن هللا كسنن الوجود كسنن اإلنساف، لذل  ٘بٌلى 

ة فتعٌلموا منها ما هللا لعباده بكتابو ، فهو خبلصة رساالت األنبياء فهو مادة علمية ضخمة ميٌسر 
 ًعٍلمى  أىرىٍادى  : )مىنٍ وعن النيب )ص(، ُٕالقمر/﴾ َوَلَقْد َيسَّْرَا اْلُقْرآَف ِللذِّْكِر رَػَهْ  ِمْن ُمدَِّكرٍ ﴿ستطعتم ا

يعود  ْلَناُه()َأنزَ الضمّب ُب  )َواِبْلَقِّ أَنَزْلَناُه( ِْْٓكنز العماؿ خربكىاآلًخرًٍينى فػىٍليػيثػىوًًٌر اٍلقيٍرآٍف(  األىٌكًلٍْبى 
إٔب القرآف ، كُب ىذا إشارة إٔب علـو القرآف كأنٌو أظهر كأشهر من أف يذكر للداللة عليو ، كأنزلنا 
علي  القرآف متضمنان للحق كالعدؿ كاإلنصاؼ كمكاـر األخبلؽ ، كهنى عن ٝبيع الظلم كا٤بساكئ 

كنزؿ إلي   )َواِبْلَقِّ نَػَزَؿ( .ين كأىلوعتمد التوحيد كالنبوة كالرسالة كالقيامة كٞباية الدٌ اكالنقائص، ك 
نَػَزَؿ ﴿القرآف ٧بفوظان ٕبفظ هللا لو ٧بركسان ٓب يدخل فيو ما ليس فيو ، كٓب ٰبصل فيو زايدة كنقصاف 

ْكَر ِإاَّ َْمُْن نَػزَّْلَنا الذِّ ﴿،  ُْٗ-ُّٗالشعراء/﴾ ِبِو الر وُح اأَلِمُي، َعَلى قَػْلِبَك لَِتُموَف ِمْن اْلُمنِذرِينَ 
فا٤براد ِب٢بق ُب كٌل ا٤بوضعْب من اآلية معُب يغاير لآلخر ، فبل يرد أٌف  ٗا٢بجر/﴾ َوِإاَّ َلُو َلَاِرُظوفَ 

الثا٘ب أتكيد لؤلكؿ، كإ٭ٌبا ا٢بق األكؿ يكوف مادة القرآف ك٧بتواه ىو ا٢بق ، كا٢بق الثا٘ب ٜبرتو 
، أم فهو ٧بفوظ ُب ذاتو  ُٖٓالبقرة/﴾ اسِ ُىًدى ِللنَّ ﴿كنتيجتو ىي ا٢بق أيضان ، كىي ىداية للٌناس 

ك٧بفوظ ُب ٧بتواه ك٧بفوظ ُب ىدايتو ك٧بفوظ ُب أتثّبه، كٓب تستطع يد التحريف كالتزكير أف ٛبتٌد 
 واجلواب: ٤باذا ٓب ينزؿ القرآف دفعة كاحدة على الرسوؿ )ص( ؟ سؤاؿ .إليو ألنٌو ٧بفوظ ٕبفظ هللا

﴾ اْلُقْرآُف ُْجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لِنُػثَػبَِّت ِبِو رُػَؤاَدَؾ َورَتػَّْلَناُه تَػْرتِيبلً  َلْوال نُػزَِّؿ َعَلْيوِ ﴿: ُب قولو 
رتباط العلم بنزك٥با مع العمل هبا ، كلو نزؿ القرآف ا، فالنزكؿ التدرٯبي آلايت القرآف ىو  ِّالفرقاف/

ا أٮبل الكثّبكف من الناس قراءتو دفعة كاحدة ٤با كاف لو ىذا التأثّب الَببوم كما لو نزؿ مفٌرقان ، رٗبٌ 
معىن الباء ٓت  .نتيجة أشغا٥بم، فقد كاف الٌنيب )ص( يعٌلم أسرل بدر عشر آايتو بعد عشر آايتو 

) الباء حرؼ جر لئلستعانة أم إٌف ا٢بق ٧بتول القرآف كجوىره ، ككٌل آية فيو دليل  قولو )اِبْلَقِّ
ُ َأْف ٗمُِقَّ اْلَقَّ ﴿ْب ا٢بق على إحقاقو كقولو حق ، ألٌف القرآف جاء إلحقاؽ ا٢بق كٌلو ليع َويُرِيُد اّللَّ

 .ٕاألنفاؿ/﴾ ِبَمِلَماتِِو َويَػْقَطَع َداِبَر اْلَماِررِينَ 
 ﴾ًَهُُْآٗدً كََُهْنَدهُ ُِعَوَُْؤَهُ ػَََِ خُنَّدِْ ػَََِ ٌُْٓػٍ ًَََُّّْٗنَدهُ ظَنًِّّٚ﴿ - ٙٓٔ
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فرقان منجمان على دفعات آية آية كسورة سورة ، كٓب ينزؿ دفعة كاحدة كما أنزلناه م )َوقُػْرآًا رَػَرقْػَناُه(
على مهل كإمعاف ليكوف فهمو كحفظو أسهل  )لِتَػْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْمٍث(نزلت الكتب قبلو 

شيئان بعد نزلناه  )َونَػزَّْلَناُه تَنزِيبًل(كأتملو أحسن ، كتدبره أفضل كالوقوؼ على دقائقو كأسراره أيسر 
حداث كالظركؼ كا٤بواقف كا٤بصاّب ، كنزؿ القرآف من خبلؿ حركة شيء حسب األحواؿ كاال

الواقع فبل ٰبيط بو علمان إأٌل من فهم القرآف من خبلؿ حركة الواقع! كىذا يدؿ على حركية القرآف 
أك٥با كقولو الكرٙب ليقَبف العلم ِبلعمل كاألخبلؽ ، كال يصلح أمر ىذه األمة إاٌل ٗبا صلح بو 

َلِة أما قولو  -ٔ: رائدة .ُٓٓاألنعاـ/﴾ َوَىَذا ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ُمَباَرٌؾ رَاتَِّبُعوهُ ﴿ ﴿ِإاَّ أَنَزْلَناُه ٓت لَيػْ
ستمر ٤بدة ثبلثة كعشرين عامان حٌب يسهل ابتداء النزكؿ كاف ُب ىذه الليلة ك ا، ُالقدر/اْلَقْدِر﴾ 

اٍيىًة : ) عن النيب )ص(فهمو كتطبيقو ،  لىٍيسى اٍلقيٍرآفي ًِبلتًٌبلىكىًة كىالى اٍلًعٍلمي ًِبلٌرًكىاٍيىًة ، كىلىًكن  اٍلقيٍرآفى ًِب٥بًٍدى
ٍاًمله  ،ٍستػىٍنًطقيويهي اً : )ذىًل ى اٍلقيٍرآفي فى وعن اإلماـ علي )ع(، ِِْٔكنز العماؿ خربًِبلدًٌرىاٍيىًة(  كىاٍلًعٍلمى  فىًإن وي حى

طً  ،ًلمىٍن ٞبىىلىوي  : )كىًإف  أىحىق  الن ٍاًس ًِبٍلقيٍرآًف مىٍن عىًملى ًبًو عن اإلماـ السن )ع(ٍستػىٍنطىقىوي( ، اى قه ًلمىٍن كىانٍى
ٍافى يػىٍقرىأيهي( ٍل ًبًو كىًإٍف كى ىيٍم ًمٍنوي مىٍن ٓبٍى يػىٍعمى قاؿ  -ٕ .ٕٗإرشاد القلوب للديلمي ص كىًإٍف ٓبٍى ٰبىٍفىٍظوي ، كىأىبٍػعىدى

كٓب يق )لتقرأه للٌناس( إشارة إٔب علو ىذا االقرآف ، كأنٌو ٕبيث يشرؼ  َعَلى النَّاِس( )لِتَػْقَرَأهُ تعأب : 
نزؿ شيئان فشيئان ، ُب الوقت ا٤بناسب  )َونَػزَّْلَناُه تَنزِيبًل(عليهم من عليائو فيمؤل نفوسهم ىدايةن كنوران 

ليكوف القرآف الدستور كا٤بكاف ا٤بناسب كا٢بدث ا٤بناسب كاآلية ا٤بناسبة لئلنساف ا٤بناسب ، 
 )أنَػزَّْلَناُه َونَػزَّْلَناُه(، الفرؽ بْب  االستقامةا٤بناسب الدائم كا٥بادم كاألمْب العاـ على قانوف ا٢بكمة ك 

على دفعات ، كيقاؿ أٌف القرآف نزؿ مٌرتْب على قلب رسوؿ هللا  )َونَػزَّْلَناُه(أنػىز ٍلنىاهي مرة كاحدة ، 
ة كاحدة( فإطٌلع عليو بشكل عاـ ، كا٤برة األخرل على دفعات )ص( مرة ُب ليلة القدر )دفع

مناسبة خبلؿ ثبلث كعشرين سنة ، فنزلت اآلية ا٤بناسبة ُب الوقت ا٤بناسب ُب الظرؼ ا٤بناسب ُب 
 .ا٢بدث ا٤بناسب ُب ا٤بكاف ا٤بناسب مع اإلنساف ا٤بناسب أك ا١بماعة ا٤بناسبة

َٕ ُٔسْمَدَٕ ِٓنٌُخ بَِّٕ خٍََُِّّٖ ؤًُظٌُخ خُْؼَِِْْ ِْٖٓ هَسِِْوِ بٌَِخ ُّعََِْ ػََِْْيِْْ َّىًَُُِّٕ ٌَُِْٖهَدِٕ ُٔفًَّخً ، ًََّوٌٌُُُهَُْ آِٓنٌُخ زِوِ ؤًَْ ٙ ظُاْ﴿ ٜٓٔ - ٚٓٔ

 ﴾ًََّىًَُُِّٕ ٌَُِْٖهَدِٕ َّسٌٌَُْٕ ًًََُِّّّىُْْ وٌُُٙػدً،  ََزِّنَد بِْٕ ًَدَٕ ًَػًُْ ََزِّنَد ََُٔلْؼًٌُٙ
لى كجو التهديد كالوعيد أم قل اي ٧بٌمد ٥بؤالء ا٤بشركْب كا١باحدين ببل عناية هبم كال خطاب ع

مباالة بشأهنم من أنتم ؟ كما ىو ٧بٌلكم من اإلعراب ؟ سواء آمنتم هبذا القرآف أىٍك ال تػيٍؤًمنيوا ، فإف 
كال يكوف حجة علٌي  إٲبانكم بو ال يزيده كماالن كال يزيد٘ب ثقة بديِب ، كتكذيبكم لو ال يورثو نقصان 
)ِإفَّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم كال على القرآف ، كتبقى ا٢بقيقة ىي ا٢بقيقة ا٤بؤثرة كإف جهلها ا١باىلوف 

كىم العلماء الذين أسلموا كآمنوا ِبإلسبلـ قرأكا الكتب ا٤باضية من صا٢بي أىل الكتاب  ِمْن قَػْبِلِو(
ستعٌدكا لفهم كلمة ا٢بق كقبو٥با اة من قبل نزكؿ القرآف ، يعلموف حقيقة األدايف كأىدافها النبيل
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كأكرثهم علم الكتب السماكية حبان إليها كخشوعان ٥با ، كيزيدىم القرآف خشوعان إٔب خشوعهم ، 
َلى َعَلْيِهْم ٘مَِر وَف ِلؤَلْذقَاِف ُسجَّدًا( إذا ٠بعوا القرآف خشعوا كأتثركا كشكركا هللا على نعمة  )ِإَذا يُػتػْ

ستسبلـ ٤بنهج هللا داية إٔب اإلسبلـ العاـ كىي من أكرب الٌنعم ، اإلسبلـ الذم ىو ٗبعُب االا٥ب
فخركا ساجدين خاضعْب  رب  )٘مَِر وَف ِلؤَلْذقَاِف ُسجَّدًا(كتوجيو كجوىهم إليو سبحانو ، 
 . منكم كأعلمإف ٓب تؤمنوا بو أنتم فقد آمن بو من ىو خّب أي .العا٤بْب، كا١بملة تعليل ٤با تٌقدـ

كيقولوف ُب سجودىم تنزه ربنا عن   )َويَػُقوُلوَف ُسْبَحاَف رَبَِّنا ِإْف َكاَف َوْعُد رَبَِّنا َلَمْفُعواًل( -ٛٓٔ
كٌل نقص كخطأ كخاصة عن خلف الوعد ببعث نيب ُب آخر الزماف كنزكؿ كبلـ هللا تعأب معو ، 

بلصة رساالت ٝبيع األنبياء )ع( كما كعد ُب  كِبلقرآف يتجٌلى هللا تعأب ٣بلقو ، كيكوف القرآف خ
)َو٘مَِر وَف ِلؤَلْذقَاِف يَػْبُموَف َوَيزِيُدُىْم  -ٜٓٔ .كتبو السماكية إنو كاف كعد ربنا كائنان انفذان ال ٧بالة

: الوجوه أم يسقطوف على كجوىهم كجباىهم فعرٌب عن الكٌل ِب١بزء ٦بازان،  األذقاف ُخُشوعاً(
اليتمالكوف أنفسهم خاشعْب خاضعْب ُب ٙبري  مشاعرىم من عظمة  كيسجدكف على كجوىهم
 )ُخُشوعاً( ستماع القرآف كخوفان من التقصّب ُب عبادة هللا ، كىيىزًيديىيمٍ اهللا تعأب ، ِبكْب عند 
  .ستسبلمان ألمرهاكخضوعان تواضعان  ك 

كٌرر سبحانو السجود ألف األكؿ  ْذقَاِف يَػْبُموَف()٘مَِر وَف ِلؤَلْذقَاِف ُسجَّدًا( )َو٘مَِر وَف ِلؤلَ  -ٔ رائدة
نىٍاًف الى  عن النيب )ص(كاف تعظيمان  ، كالثا٘ب شكر أتثّب القرآف ُب نفوسهم كتفاعلهم معو ،  : )عىيػٍ

ًبٍيًل هللًا( ٍتىٍت ٙبىٍريسي ُب سى ٍا الن اري : عىٍْبه بىكىٍت ًمٍن خىٍشيىًة هللًا، كىعىٍْبه ِبى  .ُّْ/ِاف ا٢بكمةميز  ٛبىىسُّهيمى
ستقباؿ خّبه كفيضو ، مشهد كاقعي للسجود يرسم ىذا القرآف ُب ٙبريكو للقلوب ا٤بنفتحة ال -ٕ

القلوب العارفة بطبيعتو كقيمتو بسبب ما أكتيت من العلم قبل القرآف ، فالعلم ا٢بق ىو ما جاء من 
لفطرة السليمة الذين عند هللا ، كا٤بقصود هبم ا٤بنصفوف من أىل الكتاب ا٤بعتدلوف أصحاب ا

﴿َوِإفَّ ِمْن ، ككقولو  ٖٗالشعراء/﴾ ِإالَّ َمْن أََتى اّللََّ ِبَقْلٍب َسِليمٍ ﴿يطلبوف ا٢بق أينما كاف كقولو 
 ﴾ ،  ُٗٗآؿ عمراف/َأْىِ  اْلِمَتاِب َلَمْن يُػْؤِمُن اِبّللَِّ َوَما أُْنِزَؿ ِإلَْيُمْم َوَما أُْنِزَؿ ِإلَْيِهْم َخاِشِعَي ّلِلَِّ

ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالصَّابُِئوَف َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن اِبّللَِّ َواْليَػْوـِ اآلِخِر َوَعِمَ  ﴿كقولو 
، كىذا يدؿُّ أٌف الفرقة الٌناجية ليست ٧بٌددة  ٗٔا٤بائدة/﴾ َصاِلًا َربل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوال ُىْم َٗمَْزنُوفَ 

كإ٭ٌبا من أحسنت اإلٲباف كالعمل الٌصاّب كأخلصت مع هللا كصدقت مع الٌناس ، ىذه  ٔبهة معينة ،
ُعوا َما ﴿ىي الفرقة الٌناجية كما يقوؿ تعأب ُب كصفو للقسيسْب كالرىباف من النصارل  َوِإَذا مسَِ

ْمِع ِمَّا َعَرُروا ِمنْ  )٘مَِر وَف  -ٖ .ّٖا٤بائدة/﴾ اْلَقِّ  أُنِزَؿ ِإىَل الرَُّسوِؿ تَػَرى َأْعيُػنَػُهْم َتِفيُض ِمْن الدَّ
إشارة ككناية إٔب عظم كقع القرآف على قلوهبم ، كأهٌنم إذا تليت عليهم آايتو  ِلؤَلْذقَاِف ُسجَّدًا(

إستولت عليهم حالة من ا٣بشية حرٌكت كياهنم كٌلو ، فألقوا بثقل أجسامهم ساجدين على األرض 
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، كىذه  ُّالشورل/﴾ َتيب ِإلَْيِو َمْن َيَشاُء َويَػْهِدي ِإلَْيِو َمْن يُِنيبُ اّللَُّ ٖمَْ ﴿ذاكرين هللا كثّبان كقولو 
 .حالة متألقة ٭بوذجية ٩بٌيزة ُب الشخصية اإلنسانية ا٤بؤمنة النخبة

يَُْ زَِٝٚظِيَ ًَٙ ظُىَدكِطْ زِيَد ًَخزْعَؾِ زََْْٖ ٌَُِيَ هَُْ خيْػٌُخ خَُِّوَ ؤًَْ خيْػٌُخ خَُُّلََْٖٔ ؤَّّدً َٓد ظًَْػٌُخ كََِوُ خََْٕٔٔدءُ خُْمُْٕنََ ًَٙ ظَفْ﴿ - ٓٔٔ

 ﴾َٔسًِْٚ
سم )هللا( أك إبسم )الرٞبن( اندكا ربكم ٔببللو كٝبالو ككمالو ِب)ُقْ  اْدُعوا اّللََّ َأْو اْدُعوا الرَّْْحََن( 
ه كدعوٛبوه فهو حسن ألف أ٠باءه ٠بْب انديتمو أبم ىذين اال )َأَيًّ َما َتْدُعوا رَػَلُو اأَلمْسَاُء اْلُْسىَن(

ٝبيعها حسُب كىذاف اإل٠باف من أبرزىا، ألف الرٞبن صفة  كصفاتو عْب ذاتو ، ككلُّ أ٠بائو 
كصفاتو تعأب على مستول كاحد حسنان ككماالن ، فبل حسن كأحسن كال كامل كأكمل عند هللا ، 

لذاتو ، ككلُّ أ٠بائو فيها  سم كصفة معان افأم كصف من أكصاؼ الكماؿ ىو  سبحانو كىو 
التعظيم كالدعاء كالعبادة كىو إقرار ِبلعبودية ، أبية لغة كأبم لساف كأبم مكاف كُب ٝبيع الظركؼ 

)َوال ََتَْهْر ِبَصبلِتَك َوال ،  ُُالشورل/﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾ فهو تقديس ٣بالق الوجود الذم 
كال ترفع صوت  ِبلقراءة ُب الصبلة كالدعاء فتبالغ ُب  صبلة أم ُب كلٌ  )َوال ََتَْهْر( َُّتَاِرْت ِِبَا(

كال ٚبفض صوت  هبا ٕبيث ال تسمع أذني  )َوال َُّتَاِرْت( رفعو كذل  يعمل على إزعاج اآلخرين 
كأطلب  )َوابْػَتِغ بَػْيَ َذِلَك َسِبيبًل(فبل تعد قارائن ، كىذا هني عن ا٤ببالغة ُب رفع الٌصوت كإخفاتو 

عتداؿ ُب القراءة فهو أليق ِبلوقوؼ ُب حضرة هللا ، كاآلية تشّب إٔب ًل ى سىًبيبلن كسطان ىو االبػىٍْبى ذى 
عتداؿ ُب ٝبيع األمور بعيدة عن اإلفراط كالتفريط ، فإٌف خّب األمور أكساطها ، كاإلسبلـ دين اال

،  ُب اآلية: )ا١بٍىٍهري هًبىٍا رىٍفعي الص ٍوتً  عن اإلماـ الصادؽ )ع(الوسطية،  ٍع أيذينػىٍي ى ٍافػىتىةي مىٍا ٓبٍى تىٍسمى ، كىاٍلميخى
ٍا( نػىهيمى   .ّٖٔ/ٓكنز الدقائق  كىًإقٍػرىٍأ ًقرىٍاءىةن بػىيػٍ

سُِّْهُ ْٖ خٍٍُُِّّ ًًًَََهَُْ خُْمًَُْٔ َُِِّوِ خٍَُُِّ َُْْ َّعَّىٍِْ ًًََُخً ًََُْْ ٌَُّْٖ َُوُ َُِّ٘يٌ كِِ خُُِْْٔيِ ًََُْْ ٌَُّْٖ َُوُ ًٌَُِِّ ِٓ﴿ - ٔٔٔ

 ﴾ظٌَْسِريخً
) عز كجل على عظيم إحسانو كٝبيع أفعالو كجزيل عطائو كتظاىر نعمائو كحسن  )َوُقْ  اْلَْمُد ّلِلَِّ

)َوَلَْ َيُمْن َلُو َشرِيٌك ٓت ببلئو ، كا٢بمد  على كٌل حاؿ ، هللا تعأب الذم ٓب ٯبعل لنفسو كلدان 
(لوىية كٓب يكن لو شري  يشاركو ُب األ اْلُمْلِك( كٓب يكن لو كٕب يواليو  )َوَلَْ َيُمْن َلُو َوِلٌّ ِمْن الذ ؿِّ

للمعونة من أجل ذلة يدفعها عنو ، كال كٕب ينصره كيفتقر إليو كٰبتاجو ، ألنو تعأب الغِب بذاتو 
ُْه َتْمِبُي كصفاتو كا٤بغِب لغّبه كال يفتقر إٔب شيء ككل شيء يفتقر إليو ُب كجوده كبقائو  كهللا  ًا()وََكبِّ

أكرب ، فهو أكرب من أف يوصف ، تكبّبان مطلقان من غّب مقايسة كال مفاضلة ، الكبّب ُب كٌل شيء 
كُب كل مقاـ ، الكبّب ا٤بتعاؿ الذم ىو أكرب من أف يقاس كأكرب من أف تدركو العقوؿ كا٢بواس 

 ذليل ، كِبلتإب فإف هللا ، ككل قوم عنده ضعيف ككل عزيز لديو ُُالشورل/﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾ 
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فتتحت السورة اأكرب شأانن كأعلى مكاانن من أف يصف عظمتو الواصفوف كيؤدم حقو الشاكركف ، 
ِبلتسبيح كالتنزيو كالتحميد ، كختمت ِبلتكبّب كالتقديس كالتحميد كأرادت هتذيب النفس كنفي 

  .َُ-ٗالشمس/اَىا﴾ ﴿َقْد َأرْػَلَح َمْن زَكَّاَىا ، َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ الشرؾ 
 ،  َُٖيوسف/﴿ُقْ  َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإىَل اّللَِّ َعَلى َبِصُيٍَة َأَا َوَمْن اتػَّبَػَعِِن﴾ :  وٓت اْلتاـ نقوؿ
 . ٓٔيونس/(َأِف اْلَْمُد ّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ )وآخر دعواا 

اإلسراء وتسمى )سورة بِن إسرائي ( ، بقدري  لسورة (ّسرميَ الُ  رآفِ القُ )ُوْعُي ُّت بعوف هللا تعاىل 
ال بقدرىا، ِبهٍد متواص  ، رلّلو المد واملّنة ، وابلمد تتم  الّصالات وتزداد البكات وتدرع 

ـ مع تصحيحها عّدة مّرات  ٕٙٔٓ/ٓٔ/ٜىػ املوارق  ٖٛٗٔ/شعباف/ٕٔريخ االنقمات بت
يُعيننا على تمملة بقية الس ور القرآنية  الماظمية، داعي هللا تعاىل أف-وتدقيقها ٓت بغداد

 المرٙمة، إّف رّّب مسيٌع ُميب الد عاء.
 بقلم الباحث : ممي قاسم البغدادي

 
 : من مقاصد الّسورة 

سورة مكية ، إحدل السور ا٣بمس الٍب بدأت بػ )ا٢بمد ( كىي )الفاٙبة كاألنعاـ كالكهف كسبأ 
يزة )قصة أصحاب الكهف( )قٌصة رجلْب جعلنا ألحدٮبا كفاطر( تعرضت ألربع قصص ٭بوذجية ٩بٌ 

جٌنتْب( )قصة موسى )ع( كا٣بضر( )قصة ذم القرنْب( كإهٌنا ٓب تتكٌرر ُب مكاف آخر من القرآف 
الكرٙب ، أىداؼ ىذه القصص ، قٌصة الكهف من أجل اإلٲباف ، كقٌصة ا١بنتْب من أجل عدـ 

ر )ع( ُب طلب العلم، كقٌصة ذم القرنْب مل  الٌدنيا غَبار بزخارؼ الٌدنيا ، كقٌصة موسى كا٣بضاال
أٌف ا٢بق  ال يرتبط بكثرة ا٤باؿ كالسلطاف كا١باه كإ٭ٌبا ىو مرتبط  بينت القصص األربعكٓب ٛبلكو، 

 .ِبلعقيدة الصادقة، ك٠بٌيت )بسورة الكهف( ٤با فيها من ا٤بعجزة الرٌِبنية ُب قٌصة أصحاب الكهف
: )مىٍن قػىرىأى سيويرىةى  عن النيب )ص(: رضلها  .(ُٖ، رقمها ) َُُهتا ا١بزء ا٣بامس عشر، عدد آاي

منو( يـو ا١بمعة فهو معصـو إٔب ستة أايـ من كل فتنة تكوف، فاف خرج الدٌجاؿ عصم اٍلكىٍهًف 
لىًة ٝبييعىةو ٓبٍى ٲبىي وعن اإلماـ الصادؽ )ع(، ٔصٔكنز الدقائق ان : )مىٍن قػىرىأى سيويرىةى اٍلكىٍهًف كيل  لىيػٍ ٍت ًإال  شىًهٍيدى

ٍاًء(  : ىذه الفضائل بشرطها كشركطها  مبلحظة عامة. ِّٓ/٦ٔبمع البيافكىحىشىرىهي هللاي مىعى الشُّهىدى
لتزاـ ٗبنهج هللا من شركطها ، ككل فضل من فضائل سور القرآف كٌلها يعتمد على مقدار كاال

 ساف، كليس ِب٤بُب كاألما٘ب.الصدؽ كالعمل الصاّب من اإلنساف كمقدار رضا هللا عن اإلن
 

 
 

  ﴾خُْمًَُْٔ َُِِّوِ خٍَُُِّ ؤٍَََّٗ ػَََِ ػَسًِْهِ خٌُِْعَدذَ ًََُْْ َّفْؼََْ َُوُ ػٌَِـَد﴿ - ٔ
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)الَِّذي أَنَزَؿ الثناء كالشكر ا٤بطلق مع التعظيم كاإلجبلؿ  تعأب ا٤بستحق للحمد .( .)اْلَْمُد ّلِلَِّ 
أىنزىؿى عىلىى عبده كرسولو دمحم القرآف الكرٙب بعضو يصٌدؽ بعضان ، كٰبفظ  (اْلِمَتابَ  َعَلى َعْبِدهِ 

القرآف منهج  عتبارالقرآف ، نعمة كربل عليو كعلى الناس أٝبعْب ِب)اْلِمَتاَب( إنسانية اإلنساف 
﴿ِإْف ا كمنسجم مع الفطرة السليمة ال ًٍب فىطىرى الن اسى عىلىيػٍهى  –كلُّ إنساف   –عا٤بي كدستور لئلنساف 
بكٌل أشكالو ، أم ال  ٫براؼ: اال)َوََلْ َٖمَْعْ  َلُو ِعَوَجا( العوج ،  ِٕالتكوير/ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِمَي﴾ 

عوج ُب أحكامو كال خلل ُب نظامو كال ضعف ُب ألفاظو كال تناقض ُب معانيو ليس فيو خطأ كال 
ُب حججو دقيقان ُب براىينو علميان ُب داللتو ختبلؼ ، كال يوجد فيو أتخر كال ٚبٌلف ، مصيبان ا

صادقان فيما يقصو من قصص كأخبار ، فهو كامل ُب ذاتو كمكمل لغّبه ، فهو منهج مستقيم رقيق 
دقيق جٌذاب ، كدستور حياة عميق أنيق شفاؼ منساب ، فهو ٰبٌرًؾ ا٤بشاعر كيؤثر ُب النفوس ببل 

ًطنيوي عى ا ائًبيوي كىالى تػىنػٍقىًضي غىرىائًبيوي كىالى تيٍكشىفي الظُّليمىاتي ًإال  ستئذاف )ظىاًىريهي أىنًيقه كىِبى ًميقه الى تػىٍفُبى عىجى
 األىٌكًلٍْبى  ًعٍلمى  أىرىٍادى  )مىنٍ  عن النيب )ص(،  ِّالقمر/﴿َوَلَقْد َيسَّْرَا اْلُقْرآَف ِللذِّْكِر رَػَهْ  ِمْن ُمدَِّكٍر﴾ ًبًو( 

كالغرض -ٔرائدة:: يتعٌمق كيبحث بعلم. يثوِّر، ِْْٓكنز العماؿ خربٍرآٍف!( كىاآلًخرًٍينى فػىٍليػيثػىوًًٌر اٍلقي 
من ذل  أف يبْب هللا سبحانو أنٌو أنزؿ القرآف لنسّب على منهجو ال لنحفظ آايتو ككلماتو ببل معرفة 

ىيٍم ًمٍنوي مىٍن : )ًإف  أىحىق  الن ٍاًس ًِبٍلقيٍرآًف مىٍن عىًملى ًبًو كىًإٍف ٓبىٍ عن اإلماـ السن )ع(معانيو.   ٰبىٍفىٍظوي ، كىأىبٍػعىدى
ٍافى يػىٍقرىأيهي(!  ٍل ًبًو كىًإٍف كى : )لىٍيسى اٍلقيٍرآفي ًِبلتًٌبلىكىًة كىالى وعن النيب )ص( ٕٗإرشاد القلوب للديلمي صٓبٍى يػىٍعمى
اٍيىًة كىالًعٍلمى اٍلًعٍلمي ًِبلٌرًكىاٍيىًة، كىلىًكن  اٍلقيرٍ  ذكرتو  )َعَلى َعْبِدِه( -ٕ. ِِْٔكنز العماؿ خرب  يىًة(ًِبلدًٌرىاٍ  آفى ًِب٥بًٍدى

ستحٌق أف يضاؼ إليو ااآلية )ص( ِبلعبودبة تكرٲبان لو من ربٌو إذ جعلو عبدان خالصان إليو قبل النبٌوة 
( -ٖسبحانو!   وأّما الفعليفحمد الٌلساف ،  أّما القوِلا٢بمد قوٕب كفعلي كحإب ،  )اْلَْمُد ّلِلَِّ
ٍاؿو ، كىا٢بٍىٍمدي ً ال ًذٍم الى ٰبيٍمىدي عىلىى مىٍكريكيهو ًسوىاٍهي(، ِبلعبادات ك  ا٣بّبات ك)ا٢بٍىٍمدي ً عىلىى كيلًٌ حى

 وأّما المد الاِل، ُّسبأ/﴾اْعَمُلوا آَؿ َداُووَد ُشْمراً ﴿كا٢بمد الفعلي مثل الشكر العملي كقولو 
ار الكماالت كا٤بؤىبلت كا٤بلكات فهو ٞبد يتناسب مع توجو الٌنفس كإقباؿ القلب كمقد

 .كالتألقات ُب نفوسهم
  ﴾ؤَـُْخً لََٕندً ، َٓدًِؽِنيَ كِْوِ ؤَزًَخً هَِّْٔدً ُُِْنٍََِ زَإْٔدً ًًَِّ٘خً ِْٖٓ ًَُُْٗوُ ًَُّسََُِّٙ خُُْٔآِْنِنيَ خٍََُِّّٖ َّؼٌََُِْٕٔ خَُّٝدُِمَدضِ ؤََّٕ َُيُْْ﴿ ٖ - ٕ

كالقٌواـ كالقياـ صفة مبالغة من فعل قاـ أم القائم ِب٤بسؤكلية إبتقاف ، كالقٌيم كالقيـو  )قَػيِّماً( القّيم
قرآانن مستقيمان  )قَػيِّماً(على الٌدين كا٢بافظ لو ، فهي كلمة ذات دالالت كاسعة تدٌؿ على كمالو 

شتمل عليو من تكاليف حٌب يشق على العباد ، كال تفريط فيو فبل يهمل امعتدالن ال إفراط فيما 
ا٤بهيمن على غّبه كالقادر عليو  )والقّيم(أم أمر ٛبس ا٢باجة إليو سواء ِبلتصريح أك ِبلتلميح 

قًا ِلَما كا٤بتمكن منو كا٤بسيطر على كٌل ما ينتجو البشر من أنظمة كنظرايت كأحزاب كقولو  ﴿ُمَصدِّ
قرآانن قواين قادران كمتمكنان على إدارة  ماً()قَػيِّ ،  ْٖا٤بائدة/بَػْيَ َيَدْيِو ِمْن اْلِمَتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِو﴾ 
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. فيبِب نظاـ .اجملتمع البشرم ٫بو سٌلم ا٢بضارة كالتطٌور ا٤باٌدم كا٤بعنوم كالعسكرم كاألخبلقي
٧بكم قوم قادر مهيوب غّب مضطرب كغّب متذبذب فيو ا٥بدل ببل ضبلؿ ، كا٢بق ببل ِبطل 

إبسلوب شفاؼ مشرؽ مرة عن طريق نفي العوج  تقامةاالسقرآانن مستقيمان، يتكرر معُب  )قَػيِّماً(
إليو ٗبعناىا الشامل ، فحقق بذل  التخلية من كل  االستقامةعن القرآف ، كمرة عن طريق إثبات 
: عذاِبن ، لًيينًذرى من عصى َبَْساً  )لُِينِذَر َبَْسًا َشِديدًا ِمْن َلُدْنُو(السلبيات كالتحلية بكل اإلٯبابيات 

﴿َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِِّو َيْسُلْمُو م من عذاب شديد صادر من هللا تعأب كقولوكبغى كطغى كظل
َر اْلُمْؤِمِنَي الَِّذيَن يَػْعَمُلوَف الصَّاِلَاِت(، ُٕا١بن/َعَذااًب َصَعدًا﴾  كيبشر ا٤بصٌدقْب ِبلقرآف )َويُػَبشِّ

)َماِكِثَي ِريِو  -ٖأف ٥بم نعيم ا١بنة.  َحَسنًا()َأفَّ َْلُْم َأْجرًا ستطاعتهم اكيعملوف على هنجو بقدر 
: البثْب مقيمْب ُب ذل  النعيم ا٢بسن ا٣بالد ببل إنقطاع كال زكاؿ ، الٌنعيم ا٢بسن أََبدًا( َماِكِثَي 

 ٗبيزاف هللا فكيف ٗبيزاف الٌناس؟
 ﴾ِْٖٓ ػٍِِْْ ًَٙ ٓزَدجِيِْْ ًَسَُُضْ ًََِِٔصً ظَىُُْؾُ ِْٖٓ ؤَكٌَْخىِيِْْ بِْٕ َّوٌٌَُُُٕ بَِّٙ ًٍَِزدً ًَُّنٍََِ خٍََُِّّٖ هَدٌُُخ خظَّىٍََ خَُِّوُ ًًََُخً ، َٓد َُيُْْ زِوِ﴿ ٘ - ٗ

بن هللا ، كالذين يقولوف ابن هللا ، كعزير اكىيينًذرى خاٌصةن القائلْب أبف ا٤ببلئكة بنات هللا ، كا٤بسيح 
 .)مىٍن عىرىؼى نػىٍفسىوي فػىقىٍد عىرىؼى رىب وي(غرر المم: ٓت ذل  ٯبهلوف هللا كمن جهل هللا جهل نفسو ألنو 

الشنيع شيء من العلم كإ٭ٌبا صدر  فَباءما ٥بم بذل  ا١بهل الفظيع كاال )َما َْلُْم ِبِو ِمْن ِعْلٍم( -٘
الذين قلدكىم فتاىوا معهم كعانوا من حّبة  )َوال آلاَبِئِهْم(تٌباعو أعمى امنهم عن جهل كتقليد ك 

عظمت تل  ا٤بقالة الشنيعة  )َكبُػَرْت َكِلَمًة ََّتُْرُج ِمْن َأرْػَواِىِهْم(كمن ظلمات ا١بهالة الضبللة 
كالكلمة القبيحة كعظم جرمها كعقاهبا ؟ خرجت من أىفٍػوىاًه اجملرمْب كىي ُب غاية البطبلف كالفساد 

﴿َلِئْن َأْشرَْكَت على هللا سبحانو  جَباء عظيماكسفهان كزكران ، فنسبة الشري   )ِإْف يَػُقوُلوَف ِإالَّ َكِذابً(
 .ٓٔالزمر/لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُموَننَّ ِمْن اْْلَاِسرِيَن﴾ 

 ﴾كََِؼََِّيَ زَدوِغٌ َٗلَْٕيَ ػَََِ آؼَدَِىِْْ بِْٕ َُْْ ُّآِْنٌُخ زِيٍََخ خُْمًَِّػِ ؤََٔلدً﴿ - ٙ
اد هتلكها ِبلغم كا٥بم كا٢بزف كاألسف على إعراضهم مهل ه نػىٍفسى ى أك تك )اَبِخٌع(فػىلىعىل  ى اي ٧بٌمده 

: شٌدة ا٢بزف ، أم ًإٍف ٓبٍى يػيٍؤًمنيوا األسف  )ِإْف َلَْ يُػْؤِمُنوا ِِبََذا اْلَِديِث َأَسفًا(عن اإلٲباف كالقرآف 
ا القرآف حسرة كأىسىفان عليهم ، فما يستحق ىؤالء أف ٙبزف كأتسف عليهم دعهم كشأهنم  هًبىذى

أرفق بنفس  كال تقهرىا كال تؤذيها ، كاآلية تسلية للنيب )ص( كًعربة للدعاة كا٤ببلغْب ، كضبل٥بم ك 
عليهم أف يعملوا لوجو هللا تعأب ، كٯبب عليهم أف يعملوا ِبلقدر ا٤بمكن كالبلـز كِب٢بجة الواضحة 

رِ الصحيحة، كالنتائج ليسوا مكٌلفْب عنها كال ٧باسبْب عليها كقولو  يَن َوُمنِذرِيَن لَِئبلّ ﴿ُرُسبًل ُمَبشِّ
 .ُٓٔالنساء/َيُموَف ِللنَّاِس َعَلى اّللَِّ ُحجٌَّة بَػْعَد الر ُسِ ﴾ 

 ﴾يَد َٜؼًِْخً ـُُُِخًبَِّٗد ـَؼَِْنَد َٓد ػَََِ خََِْٕٞ ِِّنَصً َُيَد ُِنَسٌَُِْىُْْ ؤَُّّيُْْ ؤَلَُْٕٖ ػًََٔٚ ، ًَبَِّٗد َُفَدػٌَُِِٕ َٓد ػََِْْ﴿ ٛ - ٚ
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ف كال أتسف عليهم إذا أعرضوا عن دعوت  ، فإٌف البديل عن دعوت  حبُّ الٌدنيا كمتع ال ٙبز 
من زخارؼ كمتاع كذىب كفضة كماؿ كأكالد  )َما َعَلى اأَلْرِض(ا٢بياة ا٤بؤقتة ، إٌف هللا جعل 

دية ٥با داللة كاسعة ما)َما َعَلى اأَلْرِض( . كغّبىا زينة لؤلرض كما زيٌنا السماء ِبلكواكب .كجاه
ُلَوُىْم أَيػ ُهْم َأْحَسُن َعَمبًل(كمعنوية كأنواع العلـو كالعلماء منها  لنخترب ا٣بلق هبذه الزينة ا٤بتنوعة  )لِنَػبػْ

كالببلء  متحافأىيػُّهيٍم أطوع  كأىٍحسىني عقبلن كقوالن كعىمىبلن ُب دنياه كآخرتو ، كهبذه ا٤بغرايت ىي اال
ع بنصيبو كعاش بكده كتورٌع عن ٧باـر هللا فهو طيب كرٙب الذم ٲبيز ا٣ببيث من الطيب ، فمن قن

، كمن حاكؿ أف يعتدم على اآلخرين كٰبتكر لنفسو ما يريد كيعيش على حساب فقر غّبه فهو 
كٓب يقل )أكثر عمبلن( ا٤بيزاف كا٤بعيار عند هللا ِبلكيفية كليس )َأْحَسُن َعَمبًل( خبيث ، قاؿ 

)ًقيمىةي كيلًٌ ًاٍمرًئو مىا ٰبيًٍسنيوي( كليس ما : ٔٛٓت هنج الببلغة حمم ،نسح، كإذا أجتمعنا كاف األِبلكمية
َها َصِعيداً ُجُرزًا( الصعيد  -ٛ .ٲبلكو : األرض ا١برداء ال واجلرز : الَباب ، )َوِإاَّ جَلَاِعُلوَف َما َعَليػْ

مان كركامان حٌب تصبح نبات فيها ، أم سنجعل ما عليها من الزينة ا٤بغرية كالٌنعيم ا١بٌذاب ٪بعلو حطا
الٍب ال نبات فيها كال حياة كسيهل  كلُّ ما عليها ،  )ُجُرزًا(كاألرض ا٤بستوية ا١برداء   )َصِعيدًا(

َقى َوْجُو رَبَِّك ُذو اجلَْبلِؿ كهناية ىذه الزينة ٧بتومة كإٌف ا٤برجع إٔب هللا  َها رَاٍف ، َويَػبػْ ﴿ُك   َمْن َعَليػْ
 ﴾ ٍيطي هًبىٍا!( عن اإلماـ العسمري )ع( ،  ِٕ-ِٔالرٞبن/َواإِلْكَراـِ ٍا نًٍعمىةه ٙبًي : )مىٍا ًمٍن بىًليىةو ًإال  كىً ًفيػٍهى

ٍارًًه ًمًكٍاًرـه  ،: ُبٍ اٍلًمحىًن ًمنىحه ًمنى هللاً  يقاؿ ّْٕصٖٕالبحار كىُبٍ  ،كىُبٍ اٍلمىشىق ٍاًت ًخبػٍرىٍاته  ،كىُبٍ اٍلمىكى
ًٍة ًىبىٍاةه  ٍا اٍلكىرىٍامىٍاتي ! كقولو كىُبٍ  ،اٍلميعىٍاانى ٍتػيهى ٍاايىٍته هًنىٍاايى َتِلَي اّللَُّ َما ٓت ُصُدورُِكْم ﴿ اٍلبىبلىايىٍ ًبدى َولِيَػبػْ

َص َما ٓت قُػُلوِبُممْ   .ُْٓآؿ عمراف/﴾ َولُِيَمحِّ
 ﴾ؤَّْ لَِٕسْطَ ؤََّٕ ؤَْٜمَدذَ خٌَُْيْقِ ًَخَُُّهِِْْ ًَدٌُٗخ ِْٖٓ آَّدظِنَد ػَفَسدً﴿ - ٜ
: اللوح الذم كتب فيو أ٠باء  الرَِّقيمِ : الغار ا٤بٌتسع ُب ا١ببل ، كالصغّب يقاؿ ٥با مغارة ،  َمْهفِ الْ 

سم ا١ببل كا٤بدينة الٍب كاف فيها الكهف ، كانوا آية من أعجب آايتنا اأصحاب الكهف، أك ىو 
ـْ َحِسْبَت( :  املعىناإلعجازية على كجود ا٤بعاد إٔب يـو القيامة.  نٌن اي دمحم أف قٌصة أىل ال تظ)َأ

الكهف على غرابتها ىي أعجب آايت هللا ، ففي صفحات ىذا الكوف من العجائب كالغرائب ما 
يىةه آمىنيوا ًِبً كزادىم هللاي ىيدنل  قصة أصحاب المهف .يفوؽ قصة أصحاب الكهف : ىيٍم ًفتػٍ

طمأنٌوا إليو كآثركه على زينة األرض اينة اإلٲباف ك ، إهٌنم فٌضلوا ز  ٗيونس/﴾ يَػْهِديِهْم رَبػ ُهْم ِبِِٙمَاهِنِمْ ﴿
كمتاعها !! كعرفوا بفطرهتم السليمة ضبلؿ عقيدة ٦بتمعهم كفساده ُب عبادة األصناـ ، كرفضوا ما 
يعبد آِبؤىم ك٦بتمعهم فحاكؿ قومهم الوثنيوف أف يقتلوا ىؤالء الفتية أك يفتنوىم عن دينهم ، ك٤بٌا 

كا إٔب الكهف كأككا إليو كطلبوا من هللا تعأب أف يرٞبهم كيعينهم ؤ ابل ١بتضايقوا كإغلقت عليهم السٌ 
 .كٯبعل ٥بم فرجان ك٨برجان 
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 ﴾بٌِْ ؤًٍََ خُْلِعَْْصُ بََُِ خٌَُْيْقِ كَوَدٌُُخ ََزَّنَد آظِنَد ِْٖٓ ًَُُْٗيَ ََلَْٔصً ًَىَِّْثْ َُنَد ِْٖٓ ؤََُِْٓٗد ًَََ٘خً﴿ - ٓٔ
اف إٔب الغار ُب ا١ببل كجعلوه مأكاىم مضطرين ىرِبن بدينهم من لتجأ الشبٌ احْب )ِإْذ َأَوى( 

 )رَػَقاُلوا رَبػََّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرْْحًَة َوَىيِّْئ لََنا ِمْن َأْمِرَا َرَشداً(ضطهاد كمن ا١ببابرة الطغاة اال
يًٌئٍ : رىبػ نىا  رَػَقاُلوانقطعوا عن كٌل أمل توٌجهوا ٫بو خالقهم متضٌرعْب لو اكعندما  لىنىا ًمٍن لىديٍن ى  ىى

: العلم السديد كالصحيح كا٤بسٌدد ، كىو ا٥بداية الّرشد  )َوَىيِّْئ لََنا ِمْن َأْمِرَا َرَشدًا(رىٍٞبىةن ننجي هبا 
جعلنا من اإٔب الطريق ا٤بطلوب أم كأرشدان إٔب طريق ينقذان من ىذا اإلرىاب كالضيق ُب بلدان ك 

الٍب فيها الكرامة ببل أية ندامة كال مبلمة كقولو  االستقامةلسبلمة ك الراشدين ا٤بهتدين إٔب سبيل ا
 .ٕدمحم/﴾ ِإْف تَنُصُروا اّللََّ يَنُصرُْكْم َويُػثَػبِّْت َأْقَداَمُممْ ﴿

 ﴾ؤَلََْٝ َُِٔد َُسِؽٌُخ ؤًََٓخً ك١َََُزْنَد ػَََِ آٌَخِٗيِْْ كِِ خٌَُْيْقِ ِٔنِنيَ ػًََيخً ، ؼَُّْ زَؼَؽْنَدىُْْ ُِنَؼََِْْ ؤَُُّ خُْمِّْزَِْْٖ﴿ ٕٔ - ٔٔ
فىضىرىبٍػنىا عىلىى آذىاهًنًٍم حجاِبن ٲبنع الٌسماع كال تنبهٌهم األصوات ا٤بوقظة أم .( .)َرَضَربْػَنا َعَلى آَذاهِنِمْ 

: ألقى هللا سبحانو عليهم النـو الثقيل ٕبيث ال  مبعىنأ٭بناىم أبسلوب التشبيو كالتقريب للواقع 
ٍب أيقضناىم من ىذا النـو  )ّتَّ بَػَعثْػَناُىْم( -ٕٔ .ت سنْب عديدة كمديدةيسمعوف فيها األصوا

)َأي  ختلفوا فيهم ٗبقدار ما لبث أىل الكهف اليظهر علمنا للناس الذين  )لِنَػْعَلَم(الثقيل كالطويل 
ختلف اهف الذين ليتبْب أم ا٢بزبْب كأم القولْب من أصحاب الك الِْْزبَػْيِ َأْحَصى ِلَما لَِبُثوا َأَمدًا(

 .الٌناس ُب مدة مكثهم ُب الكهف أضبط إحصاءن لطوؿ ا٤بدة الٍب مكثوىا
 ﴾َٗمُْٖ َٗوُُّٛ ػََِْْيَ َٗسَإَىُْْ زِدُْمَنِّ بَِّٗيُْْ كِعَْْصٌ آَٓنٌُخ زَُِزِّيِْْ ًَِِيَْٗدىُْْ ىًًٍُ﴿ - ٖٔ

َيٌة آَمُنوا طابق للواقع ك٫بىٍني نركم قصتهم العجيبة ًِب٢بٍىقًٌ تبصرة ل  كعلى كجو الصدؽ ا٤ب )ِإنػَُّهْم ِرتػْ
يىةه ُب عمر الٌزىور كليسوا كهوالن كال شيوخان كال أنبياء كال أكصياء ،  ِبَرِبِِّْم َوِزْدَاُىْم ُىًدى( ًإنػ هيٍم ًفتػٍ

ستنكار ما عليو قومهم من اإهٌنم فتية أشٌداء ُب أجسامهم أشٌداء ُب إٲباهنم أشٌداء ُب ا٢بق كُب 
كلقٌد تبٌْب الطريقاف طريق ا٥بدل كطريق الضبلؿ فبل سبيل إٔب اإللتقاء مع قومهم  الضبلؿ ،

ِإيّنِ َذاِىٌب ِإىَل َرّبِّ ﴿الٌضالٌْب الطٌاغْب ، فبلبٌد من الفرار ِبلعقيدة ا٢بٌقة كقوؿ إبراىيم )ع( 
ستحقوا أف يزيدىم امرضيان حركيان ف ، ًإنػ هيٍم شباب كاعو آمىنيوا ًبرىهبًًٌٍم إٲباانن قواين  ٗٗالصافات/﴾ َسيَػْهِدينِ 

هللا إٲباانن كىدل كبصّبة كيقينان ، إهنم شباب شفاؼ أتقياء أنقياء على فطرة هللا كصفائها 
ستذكقوا حبو كقربو رأكا قومهم ُب ايستوحشوف من الباطل كالضبلؿ كالشرؾ كتعٌلقت نفوسهم ِب ك 

ى دينهم من سوء العاقبة لعدـ إمكانية العيش مع سىٍكرىة ضبل٥بم يػىٍعمىهيوفى كيتحّبكف، فخافوا عل
عتزلوا ُب كهف ال يراىم فيو أحد متوكلْب على ا٦بتمع كثِب فاسد فَبكوا الوطن كاألىل كاألمواؿ ك 

ٍاهي( ، تػ قىى هللاى كىقىٍاهي ، كىمىٍن شىكىرى هللا جىزىاٍهي كىمىٍن نىًسيى اً هللا )كىمىٍن تػىوىك لى عىلىى هللًا كىفىٍاهي ، كىمىٍن  هللاى نىسى
ٍا كىأىٍىرىـى شىبىاٍبىوي ُبٍ طىٍاعىًة هللاً  عن النيب )ص( ًٍوىى نٍػيىٍا كى٥بى ًإال  أىٍعطىٍاهي هللاي أىٍجرى  ،: )مىٍا ًمٍن شىٍابٌو يىدىعي ً الدُّ

ٍبًعٍْبى ًصدًٌيٍػقىان( دبركف أمورىم إب٥بامهم كيف ي : )َوِزْدَاُىْم ُىًدى(رائدة .ْٖصٕٕالبحار ًإثٍػنػىٍْبً كىسى
ـي كقولو  ﴿َوالَِّذيَن اْىَتَدْوا كيثبتوف على إٲباهنم كيتخلصوف من كاقعهم فيػىٍهًديهم هللا لًل ًٍب ًىيى أىقٍػوى
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ٍىتىدىل ، كىمىٍن اً ٍستػىٍرشىدى عىًلمى، كىمىٍن عىًلمى اً : )مىٍن  ٓت غرر المم ُٕدمحم/زَاَدُىْم ُىًدى َوآاَتُىْم تَػْقواُىْم﴾ 
 .ا(ٍىتىدىل ٪بىى اً 

 ﴾ َُوًَْ هُِْنَد بٌِخً ٥َ٥َ٘دًًَََز٥َْنَد ػَََِ هٌُُِزِيِْْ بٌِْ هَدٌُٓخ كَوَدٌُُخ ََزُّنَد ََذُّ خٌَََُّٕٔخضِ ًَخََِْٕٞ َُْٖ ًَْٗػٌَُ ِْٖٓ يًُِٗوِ بَُِيدً﴿ - ٗٔ
٥بمناىم ضطراب عنها كأ: شددان كقٌوينا ، أم كقٌوينا قػيليوهًبًٍم بسلب القلق كا٣بوؼ كاال َورََبْطَنا

العزٲبة كقوة اإلرادة كدعمناىم ِبلصرب كاإلٲباف حٌب تثبت قلوهبم كتطمئن بذكر هللا ككطنوا أنفسهم 
على إعبلف ا٢بق كالثبات على دين هللا القٌيم ، كالدعوة إٔب هللا عز كجل ُب ىذا اجملتمع الوثِب 

ـٌ  ُٖٔآؿ عمراف/﴾ َعْزـِ األُُمورِ َوِإْف َتْصِبُوا َوتَػتػَُّقوا رَِإفَّ َذِلَك ِمْن ﴿الفاسد كقولو  ، كقولو عن أ
: )كأىٍفضىلي  عن النيب )ص(،  َُالقصص/﴾ ِإْف َكاَدْت لَتُػْبِدي ِبِو َلْوال َأْف رََبْطَنا َعَلى قَػْلِبَها﴿موسى 

اٍئًرو(  ًلمىةي حىقٌو ًعٍندى سيٍلطىٍافو جى ٍاًد كى ؽ ُب سبيل فوطٌنوا أنفسهم على ا٤بشا، ّْٖٖٓكنز العماؿ خربا١بًٍهى
هللا كأعطوا  كٌل ما ٲبلكوف كأعز ما ٰبتفظوف فأعطاىم هللا كٌلما يريدكف كفوؽ ما يريدكف فجعلهم 

حْب قىاميوا بعزـو كثباتو كقٌوة بْب  )ِإْذ قَاُموا رَػَقاُلوا رَبػ َنا َرب  السََّمَواِت َواأَلْرِض(آية من آايتو ! 
يٌدعي األلوىية كفرعوف الطٌاغية من غّب مباالة بردكد يدم ا٤بل  الكافر الطاغية ا١بٌبار الذم 

ان  )َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِو ِإَْلًا( األفعاؿ ، فػىقىاليوا رىبػُّنىا ىو خالق الس مىوىاًت كىاألىٍرًض لىٍن نعبد ًمٍن ديكنًًو ًإ٥بى
: اإلفراط ُب الَشَطط طاً()َلَقْد قُػْلَنا ِإذًا َشطَ لن نشرؾ مع هللا غّبه فهو إلو كاحده أحد ال شري  لو 

البعد عن ا٢بقيقة كا٣بركج عن ا٢بد ا٤بعقوؿ كا٤بقبوؿ، أم لئن عبدان غّبه سبحانو كقلنا بوجود 
:  رائدة .شركاء لو كاف قولنا مفرطان ُب ا١بهل كالظلم كالضبلؿ كالبعد عن ا٢بق كا٢بقيقة كالصواب

ستقاموا ُب االتوحيد ا٤بثلى كصاركا حنفاء ك  اثركا على التقليد األعمى العاـ للوثنيْب كنطقوا بكلمة
كسط ٦بتمع جاىلي كثِب فاسد ، كىذه صورة مشرقة متحرٌكة ير٠بها القرآف الكرٙب للشباب ا٤بؤمن 

َوِإْف ِمْن أُمٍَّة ِإالَّ خبل ِريَها ﴿الٌرسإب الذم يرفض الضبلؿ كالفساد حٌٌب كلو مؤل اجملتمع كقولو 
: )الى تىٍستػىٍوًحشيويا ُبٍ طىرًٍيًق ٓت هنج الببلغة ،  ٕالرعد/﴾ ِلُم ِّ قَػْوـٍ َىادٍ وَ ﴿، كقولو  ِْفاطر/﴾ َنِذيرٌ 

 .ٕٔٓخطبة ا٥ٍبيدىل لىًقل ًة أىٍىًلًو( 
ٍ كََْٖٔ ؤَظَُِْْ َِّْٖٓٔ خكْ﴿ - ٘ٔ  ﴾عٍََُ ػَََِ خَُِّوِ ًٍَِزدًىَاُٙءِ هٌَُْٓنَد خظَّىًٍَُخ ِْٖٓ يًُِٗوِ آُِيَصً ٌَُْٙ َّإْظٌَُٕ ػََِْْيِْْ ز٥َُِِْٕدٍٕ زَِّْٖ

)َلْوال أيَُْتوَف َعَلْيِهْم ىىؤيالًء أىل بلدان عبدكا األصناـ ًمٍن ديكًف هللا من غّب حجة كعطٌلوا العقوؿ 
)ٍ ٍ( كأهٌنم قالوا إهٌنم ال يستطيعوف أف أيتوا   ِبُسْلطَاٍف بَػيِّ ٕبجة ظاىرة على عبادهتم )ِبُسْلطَاٍف بَػيِّ
ظلم ، كالسيما ُب حق هللا  فَباءعلى هللا كعلى أنفسهم كعلى اجملتمع ، كاال بواكذلؤلصناـ فهم إذان  
ستفهاـ ٗبعُب النفي أم ال أحد أظلم ا )َرَمْن َأْظَلُم ِمَّْن ارْػتَػَرى َعَلى اّللَِّ َكِذابً(يكوف أعظم الظلم 

ف يكوف لئلنساف عتقاد البد أ: طريق اال رائدة .٩بن كذب على هللا بنسبة الشري  إليو سبحانو
ُقْ  َىاُتوا ﴿دليل مقنع يستند إليو ، كبرىاف قوم لو سلطاف على العقوؿ كيؤثر ُب النفوس كقولو 

، كإاٌل فهو كذب اإلنساف على نفسو كربو كالناس ، كُب  ُُُالبقرة/﴾ بُػْرَىاَنُمْم ِإْف ُكنُتْم َصاِدِقيَ 
أك منظمة أك كياف أك أم حالة إتٌباع إالٌ ىذا هني عن اإلتٌباع األعمى ، فبل ٯبوز أف أقبل حزب 
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طمئناف كترضي هللا كتنفع الفرد كتطٌور اجملتمع ٕبجة كاضحة مستقيمة مرجحة تبعث على اال
 .حضاراين 
عِوِ ًَُّيَِّْثْ ٌَُُْْ ِْٖٓ ؤًَُُِْْْٓ ًَبٌِْ خػْعََُّْعٌُُٔىُْْ ًََٓد َّؼْسًًَُُٕ بَِّٙ خَُِّوَ كَإًًُْخ بََُِ خٌَُْيْقِ َّنُُْٙ ٌَُُْْ ََزٌُُّْْ ِْٖٓ ََلَْٔ﴿ - ٙٔ

 ﴾ُِٓكَودً
: التنحي ، ضاقت ِبلفتية ا٤بؤمنْب الطرؽ عتزاؿ االا٣بطاب من بعض فتية أىل الكهف لبعض ، 

: ما دمتم قد واملعىنٌ٘باه كما ا٢بيلة؟ من مضايقة قومهم فحاركا ُب أمرىم ، أين ا٤بفر إٔب أين اال
أم غّب  )َوَما يَػْعُبُدوَف ِإالَّ اّللََّ(بدكهنا من دكف هللا ا٤بشار إليها بقو٥بم تركتم قومكم كاألصناـ الٍب يع
لتجأكا ًإٔبى اٍلكىٍهًف حيث ال ٭بل  مقران سواه ، اف )رَْأُووا ِإىَل اْلَمْهِف(هللا ما دمتم على ىذا القرار 

يبسط  ْر َلُمْم رَب ُمْم ِمْن َرْْحَِتِو()يَنشُ كفٌضلوه على زينة ا٢بياة الٌدنيا ، فدخلوه كأككلوا أمرىم إٔب هللا 
يلقي  )يَنُشْر(ربكم كيوٌسع عليكم من رٞبتو كإنعامو كفضلو كيشملكم أبلطافو ا٤بعنوية ، كلفظة 

نفساح الٌنفسي كإنفتاح األمل ، فإذا الكهف مع حرٌية العبادة  فسيح فسيح، معا٘ب الٌسعة كاال
ا مع قيود الكفر ك اإل٢باد !! كقد يتحٌوؿ القصر قفصان كإذا األرض ٗبا رحبت ضاقت عليهم سعته

نفساح األمل ، كىذه ا٢بقيقة يكشف عنها القرآف امع ضيق الٌنفوس، كقد يكوف القفص قصران مع 
َوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِِّو ﴿،  ُِْطو/﴾ َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري رَِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َضنماً ﴿بقولو 
كهفه يًضلُّ الرسوؿ )ص( مثل كهف )ِحَرْاء( ، ككاف غار  ُٕا١بن/﴾ ْمُو َعَذااًب َصَعداً َيْسلُ 

نطلقت من انطلقت من غار حراء رسالة إسبلمية كصلت إٔب الٌصْب، كما اأصحاب الكهف ، ف
)َويُػَهيِّْئ كهف أصحاب الكهف رسالة عقائدية توحيدية دالٌة على اإلٲباف ِب٤بعاد إٔب يـو القيامة 

  ُمْم ِمْن َأْمرُِكْم ِمرَرقاً(لَ 
: ما ترفقوف بو أم من اللطف كالرفق ، ما تنتفعوف بو للخبلص من أعدائكم كيصلح لكم ِمرَرقاً 

من أمر معاشكم كيس هل أسباب أرزاقكم ، كيهديكم سبيل النجاة برفق كسننقذكم من ٧بنتكم إنو 
/﴾ َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَ وََكاَف َحّقًا َعَليػْ ﴿نعم ا٤بؤب كنعم النصّب كقولو  ، كعندئذو قرركا دخوؿ ْٕالرـك

: ُب اآلية داللة على أٮبية ا٥بجرة ُب الدين  رائدة .الكهف متوكلْب على هللا راضْب ٗبا ٱبتاره ٥بم
يَ عند الضركرة القصول إٔب أرض هللا الواسعة   ﴿ََي ِعَباِدي الَِّذيَن آَمُنوا ِإفَّ َأْرِضي َواِسَعٌة رَِإَيَّ

، ُب ىذه اآلية ٰبٌدد القرآف ا٥بدؼ النبيل الرئيس عبادة هللا ا٣بالصة  ٔٓالعنكبوت/رَاْعُبُدوِف﴾ 
َي رَاْعُبُدوِف(  ُب ا٣باصة ظركفو مع إنساف فكل ، كيطلق الوسائل ا٤بتعٌددة ٥بذا ا٥بدؼ النبيل )رَِإَيَّ

 بىاًدم كىذه أىٍرًضي كىاًسعىةه أنتم عً  تقوؿ اآلية بلطف،  تضحيتو كمقدار كحاجتو قدرتو حسب ا٥بجرة
كيهْب   الوطن الذم فيو إذاللكم كييضٌيق عليكم ُب للبقاء مربر فبل ، كثّبان  خّبان  ٘بدكا فيها فهاجركا

وريو أيضاً  غيٍربىةه(، اٍلوىطىنً  ُبٍ  كىاٍلفىٍقري  ، ُب اٍلغيٍربىًة كىطىنٍ  )اٍلًغُبى  :ٙ٘حمم ٓت هنج الببلغةكرامتكم ، ك
، ًمنٍ  ًب ى  أىحىقٌّ  بػىلىده  سى )لىيٍ  :ٕٗٗحمم يػٍري  بػىلىًدؾى ( مىاٍ  اٍلًببلىدً  خى  البلد ُب األمن فيو ما األكطاف كخّب ٞبىىلى ى
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اف ما األكطاف كشرُّ  ا٤بواطن، فيو أيمن ٓب ما األكطاف كشرُّ  القلب، ُب طمئنافكاال  كرامة فيو هتي
 .نفسو يذؿٌ  أف لو قُّ فبل ٰب ،ونفس يكـر أف فعليو اإلنساف كٌرـ هللا كإفٌ  اإلنساف،

ىُْْ كِِ كَفٌَْشٍ ِٓنْوُ ٌَُِيَ ًَظٍََُ خََُّْٙٔٓ بٌَِخ ٤ََِؼَطْ ظََّخًََُ ػَْٖ ًَيْلِيِْْ ٌَخضَ خَُِْْٔنيِ ًَبٌَِخ ؿََُزَطْ ظَو٠ُُِْيُْْ ٌَخضَ خَُِّٙٔدٍِ ًَ﴿ - ٚٔ

 ﴾َْ كََِْٖ ظَفًَِ َُوُ ًَُِّْدً ًُُِْٓ٘خًِْٖٓ آَّدضِ خَُِّوِ َْٖٓ َّيًِْ خَُِّوُ كَيٌَُ خُُْٔيْعًَِ ًََْٖٓ ١ُِِّْ
ٍهًفًهٍم جهة اٍليىًمًْب  )تَػَزاَوُر(كىتػىرىل أيها ا٤بخاطب الش ٍمسى ًإذىا طىلىعىٍت  تتزاكر أم تتنٌحى ٛبيل عىٍن كى

َماِؿ(بطريقة إعجازية  م كتبتعد تتجاكزى)تَػْقِرُضُهْم( كىًإذىا غىرىبىٍت  )َوِإَذا َغَرَبْت تَػْقِرُضُهْم َذاَت الشِّ
اًؿ ككأهٌنا مأمورة بذل  بسبب رعاية كٞباية هللا ٥بم ! حٌب ال يؤذيهم  مى عنهم كٛبيل جهة الشًٌ

كتبلى ثياهبم كتعرؽ أجسامهم ، بل الٌشمس تعٌدؿ ىواء الكهف كتنقيو من الرطوبة  شعاعها
و انفذة يدخل منها فضاء متسع من الكهف كل)َرْجَوٍة( كىم ُب  )َوُىْم ٓت َرْجَوٍة ِمْنُو(كالعفونة 

النسيم كا٥بواء اللطيف كال تنا٥بم الشمس ال أكؿ النهار عند شركقها كال ُب آخره عند غركهبا ، إهٌنم  
)لىٍو أىف  الش ٍمسى تىٍطليعي عىلىٍيًهٍم  : عن إبن عباسكانوا ُب مكافو من الكهف ال يصل إليو نورىا ، 

( ، ألىٍحرىقػىتػٍهيٍم كىلىٍو أىنػ هيٍم الى يػيقىل   لىتػٍهيٍم األىٍرضي (بػيويفى ألىكى ذىًل ى التدبّب ٓب أيت  )َذِلَك ِمْن آََيِت اّللَِّ
صدفة بل ىو ًمٍن تدبّب اَّللً  كقدرتو ، إهٌنم ُب مكاهنم ال ٲبوتوف كال يتحرٌكوف كال ٲبرضوف كال يهرموف 

ْمَر ِمْن السََّماِء ِإىَل اأَلْرِض﴾ ﴿يَُدبُِّر األَ كال أيكلوف كال يشربوف ، كإذا أراد هللا شيئان ىٌيئ أسبابو 
، أٌما مكاف أصحاب الكهف فهم إٌما ُب جبل قاسيوف ُب دمشق كإٌما ُب جبل ُب  ٓالسجدة/

 دنياه ُب خّب ككل ا٢بق إٔب للهداية هللا يوفقو من اْلُمْهَتِد( رَػُهوَ  اّللَُّ  )َمْن يَػْهدِ  .عٌماف عاصمة األردف
 سبيل الذم أصاب )رَػُهَو اْلُمْهَتِد( الكهف كأصحاب كإقبالو هر اختياك  ستعدادها ٢بسن ، كآخرتو
 لسوء كىمىٍن ييٍضًلوي هللا ُمْرِشدًا( َولِّياً  َلوُ  َتَِدَ  رَػَلنْ  )َوَمْن ُيْضِل ْ  دنياه كآخرتو األكفر ُب ِب٢بظ كفاز ا٢بق

دى لىوي أبدان  كالرشاد ا٥بدل سبل غّب إٔب هاختيار  كصرؼ إستعداده  ا٢بق إٔب يرشده يقان صد فػىلىٍن ٘بًى
 .الكهف أبىل التنكيل أرادكا كالذين ، الضبلؿ من كٱبٌلصو

ا لىوي  يىكيوفى  حىٌب   نػىٍفًسوً  عىلىى يػيعىنٍ  ٓبىٍ  )مىنٍ  :ٜٓٓت هنج الببلغة خطبة اٍ  ًمنٍ  ٓبٍى يىكيٍن لىوي  كىزىاًجره  كىاًعظه  ًمنػٍهى  غىٍّبًىى
ٍافى  )كىمىنٍ : ٜٛٓت هنج الببلغة حمم كىاًعظه( كىالى  الى زىاًجره  ٍافى  ، كىٍاًعظه  نػىٍفًسوً  ًمنٍ  لىوي  كى اًفظه  هللاً  ًمنى  عىلىٍيوً  كى (  حى

( شىٍيءو  )ًلكيلًٌ  ٓت غرر المم:، كمسببات أسباب كالضبلؿ للهدل :إذاً   يصنعها كاألسباب سىبىبه
 سبب،كقولو دكف مسبب فبل األسباب ضوء على ٘برم هللا بيد كا٤بسببات لو تكرٲبان  اإلنساف

 عصا فليست ، البحر نفلقا ما بعصاه يضرب ٓب لو ،ّٔالشعراء/﴾ ِبَعَصاَؾ اْلَبْحَر رَانَفَلقَ  اْضِربْ ﴿
 ستطاعةِبال أم فإعمل ، هللا البحر ففلق ا٤بسبب ٙبٌرؾ عصاه بسبب كإ٭ٌبا ، البحر فلقت الٍب موسى
 تعأب. هللا على كالبقية البلزمة
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ْْيِْْ َُهٌُيٌ ًَُٗوَِِّسُيُْْ ٌَخضَ خَُِْْٔنيِ ًٌََخضَ خَُِّٙٔدٍِ ًًََِْسُيُْْ زَد٣ٌِٔ ٌََِخػَْْوِ زِدًٌَُِِْْٜ ٌَُْ خ٤ََِّؼْطَ ػََِ ًَظَمَْٕسُيُْْ ؤَّْوَدظدً ًَىُْْ﴿ - ٛٔ

 ﴾ٌَََُُّْْطَ ِٓنْيُْْ كَُِخَخً ًََُُِِٔحْطَ ِٓنْيُْْ َُػْسدً
انئموف ُب  )رُُقوٌد(هم كانت مفتوحة كىىيٍم متنٌبهْب ألف أعين )أَيْػَقاظاً(لو رأيتهم أيها الناظر لظننتهم 
ٌر َحاِرظًا َوُىَو َأْرَحُم الرَّاِْحِيَ ﴿ا٢بقيقة ككانوا ُب حفظ هللا  )َونُػَقلِّبُػُهْم َذاَت ، ْٔيوسف/﴾ رَاّللَُّ َخيػْ

َماِؿ( مىاًؿ كي ال أتكل األ اْلَيِمِي َوَذاَت الشِّ رض أجسامهم كىنػيقىلًٌبػيهيٍم إٔب جنب اٍليىًمًْب كىجنب الشًٌ
كٯبرم الدـ ُب عركقهم كال تبلى ثياهبم كال تبطل قواىم البدنية ِبلركود كالسبات الطويل كقولو 

ٍلبػيهيٍم ماده ًذرىاعىٍيًو  )وََكْلبُػُهْم اَبِسٌط ِذرَاَعْيِو اِبْلَوِصيِد(،  َُنفطار/اال﴾ َوِإفَّ َعَلْيُمْم َلَاِرِظيَ ﴿ كىكى
)َلْو اب أم قريبان من ِبب كفتحة الكهف كأنو ٰبرسهم كاألمْب عليهم : ِبلفناء أك ِبلب اِبْلَوِصيدِ 

ُهْم رُْعباً( ُهْم ِرَرارًا َوَلُمِلْئَت ِمنػْ كاف ٥بم منظر موحش فظيع ككانوا ُب   اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمنػْ
ة كالٌرىبة ا٤برعبة ، حالة عجيبة غريبة غّب مألوفة كغّب معركفة فأحاطهم هللا بصورة من ا٤بهابة النفسي

طٌلعت عليهم ٥بربت منهم خوفان من خطر رىيب ك٤بلئ قلب  اكإذا أراد هللا شيئان ىيئ أسبابو ، فلو 
فزعان كسرل إٔب ٝبيع جوارح  فمؤل كيان  رعبان ، كالٌرعب أشدُّ أنواع ا٣بوؼ ، حٌٌب ال يعبث هبم 

( ! كقولو  عابث )كذل  من تدبّب هللا كي ال يصل إليهم أحد حٌب ٰبْب ِلُم ِّ نَػَبٍإ ﴿الوقت ا٤بعلـو
  .ٕٔاألنعاـ/﴾ ُمْستَػَقرٌّ 
من أحٌب أىل ا٣بّب انؿ من بركتهم، كلبه أحٌب أىل فضل كصحبهم فذكره هللا ُب  -ٔ: رائدة 
( وعن النيب )ص(قرآنو  ٍرءي مىعى مىٍن أىحىب  ككلبه كُبٌّ أمْبه خّبه من ، ِْْٖٔكنز العماؿ خرب  : )اٍلمى

ينبغي لكل مؤمن أف تكوف فيو:  ٓت الملب عشر خصاؿ -ٕ .كصديقو جاىل ،ئنو صاحبو خا
أف ال يكوف لو مكاف معركؼ كذل  من  -ِأف يكوف جائعان فإنو من دأب الصا٢بْب،  -ُ

إذا مات ال  -ْأف ال يناـ ُب الليل إال قليبلن كذل  من عبلمات ابْب ،  -ّعبلمات ا٤بتوكلْب ، 
ال يَبؾ صاحبو كإف ضربو كجفاه كذل  من  -ٓصفات ا٤بتزىدين،  يكوف لو مّباث كذل  من

أنو يرضى من األرض أبدٗب األماكن كذل  من عبلمات  -ٔعبلمات ا٤بريدين الصادقْب ، 
نصرؼ إٔب غّبه كىذه من عبلمات الراضْب القانعْب اإذا تغٌلب على مكانو تركو ك  -ٕا٤بتواضعْب ، 

لو كسرة خبز أجاب كٓب ٰبقد على ما مضى كذل  من إذا ضرب كطرد كجفي عليو كطرح  -ٖ، 
إذا حضر األكل جلس بعيدان ينظر كيتعطف كىذه من خصاؿ ا٤بساكْب  -ٗعبلمات ا٣باشعْب ، 

 ٘تفسُي روح البياف جإذا رحل من مكاف ال يلتفت إليو كىذه من عبلمات ازكنْب ،  -َُ، 
 .ٕٕٚ-ٕٕٙص
َُِْ زَِٔد َُسِؽْعُْْ دءٌَُُخ زَْْنَيُْْ هَدٍَ هَدجٌَِ ِٓنْيُْْ ًَْْ َُسِؽْعُْْ هَدٌُُخ َُسِؽْنَد ٌَّْٓدً ؤًَْ زَؼَْٟ ٌٍَّّْ هَدٌُُخ ََزٌُُّْْ ؤَػًًٍَََُِْيَ زَؼَؽْنَدىُْْ َُِْعََٕ﴿ - ٜٔ

 ﴾ظٌُِْْ زُِِِْمٍ ِٓنْوُ ًََُْْع٥َََِّقْ ًَٙ ُّْٙؼََُِّٕ زٌُِْْ ؤَلًَخكَدزْؼَؽٌُخ ؤَلًًََُْْ زٌََِِهٌُِْْ ىٍَِهِ بََُِ خًَُِّْٔنَصِ كََِْْنظُُْ ؤَُّّيَد ؤًَََِْ ٤َؼَدٓدً كََِْْإْ
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كما أ٭بناىم بقدرتنا بطريقة إعجازية كذل  بعثناىم من النـو ُب الوقت ا٤بناسب ، كأيقظناىم 
بقدرتنا بعد تل  الرقدة الطويلة العجيبة الٍب تشبو ا٤بوت ليسأؿ بعضهم بعضان عن مدة مكثهم 

ُهْم َكْم لَِبثْػُتْم قَاُلوا لَِبثْػَنا يَػْومًا َأْو لغار ككأ٭ٌبا ٰبٌسوا آباثر نوـو طويل! كإقامتهم ُب ا )قَاَؿ قَاِئٌ  ِمنػْ
) ٍم مكثنا انئمْب قىاليوا مكثنا فيو يػىٍومان أىٍك بػىٍعضى يػىٍوـو فلم يتغّب فيهم شيء  بَػْعَض يَػْوـٍ قىاؿى أحدىم كى

افر مع طوؿ ا٤بدة كبقوا على ا٢بالة الٍب انموا فيها ! من أجسامهم كأشكا٥بم كالطوؿ كالشعر كاألظ
قاؿ بعضهم هللا أعلم ٗبدة إقامتنا فخذكا ما ىو أىم كأنفع لكم فنحن  )قَاُلوا رَب ُمْم َأْعَلُم مبَا لَِبثْػُتْم(

)ِبَورِِقُمْم( إٔب ا٤بدينة فأرسلوا كاحدان منكم  )رَابْػَعُثوا َأَحدَُكْم ِبَورِِقُمْم َىِذِه ِإىَل اْلَمِديَنِة(اآلف جياع 
أحٌل )َأزَْكى َطَعاماً( فليخَب لنا  )رَػْلَينظُْر أَيػ َها َأزَْكى َطَعامًا رَػْلَيْأِتُمْم ِبِرْزٍؽ ِمْنُو(هبذه النقود الفضية 

 كيتخٌفى كىٍليػىتػىلىط فٍ  )َوْليَػتَػَلطَّْف َوال ُيْشِعَرفَّ ِبُمْم َأَحدا( منو لنا فليشَب األطعمة كأنفع كأطهر كأطيب

 فيها كانت إذا اللحـو -ٔ : رائدة .أحد أبمران يشعر ا٤بدينة كشراء الطعاـ حٌب ال دخوؿ ُب كيَبٌفق

 كم اإلنساف كىكذا طبيعة -ٕ .يريب  ال ما إٔب يريب  ما ترؾ الورع فمن حٌليتها ُب كش ٌّ  شرعية ريبة
ُهْم يَػْوـَ يَػَرْونَػَها َلَْ يَػْلبَػُثوا ِإالَّ َعِشيًَّة َأْو َكأَنػَّ ﴿ كقولو بو يشعر ٓب فإنٌو طويل عمرو  من الٌدنيا ُب يعيش

  ْٔالنازعات/ ﴾ُضَحاَىا
 ﴾بَِّٗيُْْ بِْٕ َّظْيًَُُخ ػٌََُِْْْْ َُّْـًٌُُُْْٔ ؤًَْ ُّؼًًًُُِْْْ كِِ َِِّٓعِيِْْ ًََُْٖ ظُلِِْمٌُخ بٌِخً ؤَزًَخً﴿ - ٕٓ

يقتلوكم رٝبان  )يَػْرُْجُوُكْم(ٍم ًإٍف يطٌلعوا عليكم كيعلموا مكانكم ًإنػ هي )ِإنػَُّهْم ِإْف َيْظَهُروا َعَلْيُمْم( 
ِب٢بجارة )كىو أقسى أنواع القتل الذم يسٌمى )القتل صربان( ا٤بوت البطيء األليم الذليل( أك 

أمة  كلن تفوزكا ٖبّب أبدان ، كىم اليدركف أهنم ُب )َوَلْن تُػْفِلُحوا ِإذًا أََبدًا(يرجعوكم إٔب دينهم الباطل 
غّب أمتهم كُب عآب غّب عا٤بهم كقد تغٌّبت األحواؿ كتبٌدلت الظركؼ ٗبركر ثبلثة قركف على دخو٥بم 

نقضت سلطة الٌشرؾ ُب عصر الٌركماف ، كألقي زماـ اجملتمع إٔب اإلٲباف ِبلتوحيد كىو االكهف ، ك 
مع عليو الٌناس جتاال يدرم ، ٓب يلبث أف ظهر أمره كشاع خربه بسبب درىم الفٌضة األثرم ، ف

كعرفوا قٌصتهم كحصلت الداللة اإل٥بية ، ٌٍب إٌف هللا تعأب قبضهم إليو فلم يلبثوا أحياء بعد إيقاظهم 
 إالٌ سويعات !

ٌَٕ زَْْنَيُْْ ؤََُْٓىُْْ كَوَدٌُُخ خزْنٌُخ ًًٍَََُِيَ ؤَػْؽََُْٗد ػََِْْيِْْ َُِْؼٌَُِْٔخ ؤََّٕ ًَػًَْ خَُِّوِ لَنٌّ ًَؤََّٕ خَُّٕدػَصَ ٙ ََّْرَ كِْيَد بٌِْ َّعَنَدَِػُ﴿ -ٕٔ

 ﴾ػََِْْيِْْ زُنَْْدٗدً ََزُّيُْْ ؤَػَُِْْ زِيِْْ هَدٍَ خٍََُِّّٖ ؿََِسٌُخ ػَََِ ؤَُِْٓىِْْ َُنَعَّىٍََِّٕ ػََِْْيِْْ َْٕٓفًِخً
ٍا تػىنىٍاميويفى ٛبىيويتػيويفى  ٓت الديث ٍا تىٍستػىٍيًقظيويفى تػيبػٍعىثػيويفى  ،: )كىمى أم كما زدانىم ، َِٔ/ُٓتفسّب القرطيب (كىكىمى

ًل ى  )َأْعثَػْرَا  ىدلن كربطنا على قلوهبم كأ٭بناىم ٌٍب أيقظناىم أم بعثناىم من نومهم الطويل الثقيل كىذى
أىل مدينتهم أم أطلعنا الناس عليهم ليستدلوا بذل  على صحة البعث كالنشور كيوقنوا  َعَلْيِهْم(

  فيها ، فإف القادر على بعث أىل الكهف كإيقاظهم بعد نومهم أف القيامة حقٌّ كحقيقة ال ش
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﴾ َذِلَك ِمْن آََيِت اّللَِّ ﴿( عاـ قادر على البعث كنشور ا٣بلق بعد ٩باهتم َّٗالذم طاؿ )
، إنٌو مثل كاقعي حسيٌّ قريب منظور  ِٗاألعراؼ/﴿َكَما َبَدَأُكْم تَػُعوُدوَف﴾ ، كقولو  ُٕالكهف/

نَػُهْم َأْمَرُىْم( )َوَأفَّ السَّاَعَة ال رَْيَب ِريَها(اَّللً  ِبلبعث حىقٌّ فيعلموا أىف  كىٍعدى  حْب  )ِإْذ يَػتَػَناَزُعوَف بَػيػْ
طٌلع الناس على حقيقتهم ُب كقت كاف الناس يتنازعوف بينهم ُب حقيقة البعث أيكوف ِبألركاح ا

طلعناىم على أىل الكهف دكف األجساد أـ هبما معان ، أـ ال بعث أصبلن ؟ فلرفع ىذا ا٣ببلؼ أ
بنوا عليهم بنياانن ال ٰبدد عقيدهتم كليكوف علمان داالن عليهم افلما رأكىم قاؿ بعض ا٤بشٌككْب 

كإتركوىم على حا٥بم حٌٌب ينقطع عنهم الٌناس ، فإٌف قٌصتهم معٌقدة كمصّبىم ٧باط ِبأللغاز ! كهللا 
َياًا رَبػ ُهْم َأْعَلُم ِِبِْم( )رَػَقاُلوا ابْػُنوا َعَلْيِهمْ أعلم ٕبا٥بم كىذا قولو  فإٌف رهٌبم أعلم هبم ٗبا كانوا عليو  بُػنػْ

)قَاَؿ الَِّذيَن َغَلُبوا  من العقيدة ، أم حاكلوا أف يغٌيبوا إٲباهنم ِب كيطمسوا الدليل القاطع للبعث ،
كثرية الغالبة ا٢باكمة ا٤بؤمنة كقاؿ الفريق اآلخر كىم األ َعَلى َأْمرِِىْم لَنَػتَِّخَذفَّ َعَلْيِهْم َمْسِجدًا(

ِبلتوحيد لنتخذف على ِبب الكهف مسجدان للعبادة فنصٌلي كنسجد  تعأب كيبقى بو ذكرىم 
  .، كيكوف مسجد خّب كبركة ُٗالعلق/﴾ َواْسُجْد َواقْػََتِبْ ﴿على مدل األايـ كقولو 

كٱبتار ٥بم ما فيو رضاه  نكشف أمرىم تضٌرعوا إٔب هللا أف يشملهم برٞبتوابعد أف  -ٔ:  رائدة
فقبظهم هللا إليو ! إهنا مفاجأة ضخمة إعَبت الفتية ا٤بؤمنة كأف الدنيا قد تبٌدلت من حو٥بم كأهنم 
من جيل قدٙب كأهنم أعجوبة ألف ٘بربتهم فوؽ البشر ككل ما يربطهم ٔبيلهم من قراِبت كمعامبلت 

هللا من ىذا كلو فيتوفاىم ، قاؿ أىل كمشاعر كعادات كلو قد تقٌطع فهم أشبو ِبلذكرل فّبٞبهم 
)لَنَػتَِّخَذفَّ َعَلْيِهْم  -ٕ .ا٤بدينة إٌف هللا سبحانو أعثران على أصحاب الكهف أحياء لنؤمن ِبلبعث

حَباـ ٥بم كقدكة للناس االسياؽ القرآ٘ب يدؿ على موافقة بناء ا٤بسجد على قبورىم، كفيو  َمْسِجدًا(
، فليس  ُّا٤بدثر/ُجُنوَد رَبَِّك ِإالَّ ُىَو َوَما ِىَي ِإالَّ ِذْكَرى ِلْلَبَشِر﴾  ﴿َوَما يَػْعَلمُ كًعربة ٤بن يعترب 

 هللا يرضاىا كصبلة كدعاء بعبادة هللا كتوحيد األكلياء ىناؾ تعارض بْب بناء ا٤بساجد  كأضرحة
ينُ  ﴿َأال ّلِلَِّ  هبا كأمران  أىل إطبلع كعدـ تقية()ال الفتية ىؤالء عتمدا -ٖ .ّالزمر/ اْْلَاِلُص﴾ الدِّ
ُهمْ  تَػتػَُّقوا َأفْ  ﴿ِإالَّ  كقولو إٲبانو يكتم فرعوف آؿ كمؤمن إٲباهنم على مدينتهم  ِٖعمراف/ آؿ تُػَقاًة﴾ ِمنػْ

 غّب الطويل العمر :سؤاؿ -ٗ .ّٗٗ/ٕٓالبحار ضىريكيرىًة( كيلًٌ  ُبٍ  )الت ًقي ةي  : )ع( الباقر اإلماـ عن ،
  الكهف؟ كأصحاب نياـ سللنا تصوره يصحُّ  فكيف مألوؼ
 القادرة ا٣بفية الغيبية القوة كىناؾ ، سبات نـو الشتاء فصل ُب تناـ أحياء الطبيعة عآب ُب :نقوؿ
 تناقض ال الدنيا : واآلخرة المهف أى  نـو -٘ .َأْعَلُم ِِبِْم( )رَبػ ُهمْ  ترعاىم كانت تريد ٤با الفعالة
 مزرعة كىي ٤بقر ٩بر كالدنيا ، بينهما إنفصاؿ كال حلقاهتا من كحلقة ، لآلخرة مكملة الدنيا بل اآلخرة
 ُب كالشر اآلخرة ُب خّب الدنيا ُب فا٣بّب ، متبلزمتاف متبلٞبتاف حيااتف كاآلخرة كالدنيا ، اآلخرة
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 كٝبا٥با ككما٥با ك٭بوذجيتها ا٢بياة بَبكيز ىو ا٢بياتْب بْب كالفرؽ فاعلو، على اآلخرة ُب شره  الدنيا
ارَ  ِإفَّ ﴿وَ  كجبل٥با  مبالغة : واليواف ، ْٔالعنكبوت/ يَػْعَلُموَف﴾ َكانُوا َلوْ  اْلَيَػَوافُ  ْلَِيَ  اآلِخَرةَ  الدَّ
 دنيا الدنيا ُب فا٢بياة ، منغصات كال سلبيات ببل حياة ا٤بقيم كالنعيم ا٢بيوية من فيها ما لشدة ا٢بياة
 أرقى اآلخرة حياة ألف الدنيا من خّب رةاآلخ صارت لذل  ، ا٢بياة عليا اآلخرة ُب كا٢بياة ا٢بياة،
 كُب كا٤بسؤكليات ا٢باجات ُب كأرقى ، كا٤بضموف الشكل ُب كأرقى ، الدنيا ا٢بياة من كالقوة ِبلفعل
 : ويقاؿ اآلًخرىًة(، عىٍيشى  ًإال   عىٍيشى  )كىالى  الٌدائمة ا٣بالدة اإلقامة دار اآلخرة صارت لذل  ، شيء كلٌ 

 .ا٤بادة كقيود ا١بسد حدكد من الٌركح ٙبٌرر عآب ألنٌو عآب الٌدنيا من عآب أرقى ()عآب القرب عآب الربزخ
 ُْٖ/ُمستدرؾ الوسائلالقبور، ال يعرؼ فيها غِب من فقّب(  اآلًخرىةً  عىٍدؿً  أىك ؿي )عن النيب )ص( 

يُْْ ًَِْسُيُْْ ََـْٔدً زِدُْـَْْرِ ًََّوٌٌَُُُٕ َٔسْؼَصٌ ًَؼَدِٓنُيُْْ ََْٔوٌٌَُُُٕ ؼَٚؼَصٌ ََخزِؼُيُْْ ًَِْسُيُْْ ًََّوٌٌَُُُٕ ؤََْٕصٌ َٔدئُِ﴿ ٕٗ - ٕٕ
ٙ ظَْٕعَلْطِ كِْيِْْ ِٓنْيُْْ ؤَلًَخً ، ًَٙ ظَوٌََُُّٖ ًَِْسُيُْْ هَُْ ََزِِّ ؤَػَُِْْ زِؼًَِّظِيِْْ َٓد َّؼَُِْٔيُْْ بَِّٙ هٌََِِْ كَٚ ظَُٔدَِ كِْيِْْ بَِّٙ َُِٓخءً ظَدىُِخً ًَ

 ﴾ِ ََزِِّ َٕهَُْذَ ِْٖٓ ىٍََخ ًَََ٘خًَِْٙءٍ بِِِّٗ كَدػٌَِ ٌَُِيَ ؿًَخً ، بَِّٙ ؤَْٕ ََّٙدءَ خَُِّوُ ًَخًٌُُْْ ََزَّيَ بٌَِخ َِْٕٗطَ ًَهَُْ ػَََٕ ؤَْٕ َّيًَِّْنُِِ
ٍلبػيهيمٍ  يتبعهم رجاؿ ثبلثة أهنم الكهف أىل ُب ا٤بتكلموف سيقوؿ  َكْلبُػُهمْ  ُسُهمْ َسادِ  ََخَْسةٌ  )َويَػُقوُلوفَ  كى
َعةٌ  )َويَػُقوُلوفَ  يقْب غّب من علم بدكف ظنان  كلبهم سادسهم رجاؿ ٟبسة كيقولوف اِبْلَغْيِب( َرْْجاً   َسبػْ

هِتِْم( َأْعَلمُ  َرّبِّ  ُق ْ  َكْلبُػُهمْ  َواَثِمنُػُهمْ   يػىٍعلىميهيمٍ  مىا َقِليٌ ( ِإالَّ  يَػْعَلُمُهمْ  )َما عددىم ٕبقيقة أعلم هللا قل ِبِعدَّ
 إالٌ  عددىم ُب ٘بادؿ فبل : َُتَارِ  َربل ظَاِىرًا( ِمَراءً  ِريِهْم ِإالَّ  َُتَارِ  )َربل كالٌدراية العلم أىل من القىًليله  ًإال  

ٌم( ضىي عى  ًِبٍلميًهمٍ  ٍشتػىغىلى اً  )مىنٍ  ك ٙبقق كال تعٌمق ببل يسّبان  جداالن  ُهمْ  ِريِهمْ  َتْستَػْفتِ  )َوال األىىى  َأَحدًا( ِمنػْ
ُهْم( قصتهم عن أحدان  تسأؿ ال ، شأهنم ُب ِهْم()ِري  ُب ا٣بائضْب من غّبىم أك الكتاب أىل من )ِمنػْ

 ِلَشْيءٍ  تَػُقوَلنَّ  )َوال -ٖٕ .الكفاية فيو ما شأهنم الكرٙب ُب القرآف ُب إلي  أكحي فيما فإف موضوعهم
 كبقصد القطع بنية غدان  سأفعلو إ٘ب ليوع عزمت ألمر تػىقيولىن   كىال ، أتديب هني َغدًا( َذِلكَ  رَاِع ٌ  ِإيّنِ 
  .بيدؾ ا٤بستقبل ككأف كا٤بخبآت ا٤بفاجآت من بعيدان  كا٢بسم ا١بـز
ُ( َيَشاءَ  َأفْ  )ِإالَّ  -ٕٗ  ﴾اّللَُّ  َيَشاءَ  ِإالَّ َأفْ  َتَشاُءوفَ  َوَما﴿ كقولو هللاي  شىاءى  إف تقوؿ أىفٍ  ًإال   اّللَّ

 العارؼ اإلنساف فعلى ، الغيوب عبلـٌ مشيئة إٔب شيء أم فعل على عزم  عٌلق : مبعىن ، ِٗالتكوير/
 ٗبشيئتو فهي ، لو أسباهبا مسبب هللا كإ٭با األفعاؿ فعل ُب مستقبلن  سببان  نفسو يرل ال أف ربو ٗبقاـ

 أف فعليو ، الغيب كراء ما إٔب ٛبتد ال اإلنساف كعْب ، هللا إبرادة مرىوف شيء ككلُّ  ، إبذنو كاألفعاؿ
 ال ٕبيث ختصاصكاال كالكفاءة كالعلـو كالتجربة كا٣بربة الفكر ُب طاقتو كلٌ  كيبذؿ ِب يستعْب
 ، للٌنسياف كقتو  كلٌ  ُب معٌرض اإلنساف َنِسيَت( ِإَذا رَبَّكَ  )َواذُْكرْ  هللا على كيتوكل كاجبو ُب يقٌصر
 مستشعرة فس ن لتبقى ، فقلها تذكرت ٍب أمورؾ من أمر أم ُب هللا شاء إف تقوؿ أف نسيت إذا أم

 ىو ما إٔب كيرشد٘ب يوفقِب هللا لعلٌ  َرَشدًا( َىَذا ِمنْ  أَلقْػَربَ  َرّبِّ  يَػْهِدَيِِن  َأفْ  َعَسى )َوُق ْ  هللا عظمة
عن النيب  ، نسياف غّب من الدائم الذكر إٔب يرشد٘ب أك ا٤بنسي ىذا من كدنيام ديِب أمر ُب كأنفع أصلح
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 كضمن ا٤بناسب موضعو ُب كاف إذا نعمة كالنسياف َْْٗكنز العماؿ خرب النًٌٍسيىٍاًف( اٍلًعٍلمً  )آفىةي )ص(: 
 نسبة زدادتا كإذا ، ٕ-ٔاألعلى/ ﴾اّللَُّ  َشاءَ  َما ِإالَّ  ، تَنَسى َربل َسنُػْقرُِئكَ ﴿ كقولو معينة كنسبة حالة
 .ضارٌة مرضية حالة تكوف عندئذو  الطبيعية النسياف
زِوِ غَ ِٓدجَصٍ ِٔنِنيَ ًَخِْيَخيًُخ ظِْٕؼدً ، هَُْ خَُِّوُ ؤَػَُِْْ زَِٔد َُسِؽٌُخ َُوُ ؿَْْرُ خٌَََُّٕٔخضِ ًَخََِْٕٞ ؤَزُِْْٝ ًََُسِؽٌُخ كِِ ًَيْلِيِْْ ؼَٚ﴿ ٕٙ - ٕ٘

 ﴾ًَؤَِْٔٔغْ َٓد َُيُْْ ِْٖٓ يًُِٗوِ ِْٖٓ ًَُِِ  ًَٙ ُُِّْٙىُ كِِ لٌُِْٔوِ ؤَلًَخً
أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ ﴿كما كانت مٌدة دعوة نوح )ع( كمكثوا ُب الكهف انئمْب ثبلٜبائة كتسع سنْب  

قيٍل ٤بن ٯبادل  فيهم اَّلل ي أىٍعلىمي ٗبىا مكثوا  )ُقْ  اّللَُّ َأْعَلُم مبَا لَِبُثوا(،  ُْالعنكبوت/﴾ ََخِْسَي َعاماً 
لسموات كهللا تعأب عنده مفاتح الغيب ُب ا )َلُو َغْيُب السََّمَواِت َواأَلْرِض(على كجو اليقْب 

ْع(كاألرض ال يعلمها إاٌل ىو ، يعلم ما خفي من أحواؿ أىلها  ما أبصره هللا بكل  )أَْبِصْر ِبِو َوَأمسِْ
موجود كما أبصره بكل ما ٰبدث ُب ملكو ، كما أ٠بعو هللا لكل مسموع كما أ٠بعو ٤با يدكر بْب 

()مَ الناس ، فإف هللا يدرؾ كٌل شيء يدرؾ ا٤بخفيات كما يدرؾ الواضحات   ا َْلُْم ِمْن ُدونِِو ِمْن َوِلٍّ
 )َوال ُيْشِرُؾ ٓت ُحْمِمِو َأَحدًا(ليس للخلق انصر كال معْب كال كٕب يتؤب أمورىم غّب هللا تعأب 

كليس لو شري  كال مثيل كال نظّب ُب خلقو كصنعو ، كال يقبل ُب قضائو كحكمو أحدان يستشّبه 
﴿َواّللَُّ َٗمُْمُم ال ُمَعقَِّب ٢بكم ، كهللا تعأب غِب عما سواه لعزٌتو كغناه ، ألف ا٤بستشار شري  ُب ا

/﴾ ّلِلَِّ اأَلْمُر ِمْن قَػْبُ  َوِمْن بَػْعدُ ﴿،  ُْالرعد/ِلُْمِمِو﴾  )َثبلَث ِماَئٍة ِسِنَي  -ٔرائدة : .ْالرـك
ة على حساهبم كاف حساب أىل الكتاب ثلثمائة سنة بسٌِب الٌشمس ، كتسعان زائد  َواْزَداُدوا ِتْسعاً(

كحساب قوم  بسٌِب القمر ، أم تسع سنوات ىي الفرؽ بْب السنْب الشمسية كالقمرية، كىذه 
معجزة لرسوؿ هللا النيٌب األمٌي الذم ٓب يقرأ كٓب يكتب كٓب يدرس ا٢بساب كال ا٥بندسة كال الفل  ، 

بلث كثبلثْب سنة ِشسية فمن أين لو العلم أٌف كٌل مائة سنة ِشسية تزيد ثبلث سنْب قمرية ، ككٌل ث
تزيد سنة قمرية ، ككل سنة ِشسية تزيد ٫بو أحد عشر يومان على السنة القمرية ؟! ال شٌ  أنٌو قد 

 أعلمو هللا الٌلطيف ا٣ببّب ٗبا أكحاه إليو )ص(. 
بتعاد عن الٌتقليد األعمى ُب ٦بتمع فاسد اال -ُ: جوانب تربوية لقّصة اصحاب المهف  -ٕ

ًنيفان ميٍسًلمان مع شٌدة ا٤بعاانة ،  تقامةاالسكالبقاء على  عند الٌضركرة ٘بب ا٥بجرة عن األكطاف  -ِحى
اف هبا كرامة اإلنساف، فَبكوا مناصبهم كقصورىم كرضوا ِب٤بعيشة ُب الكهف مع ا٢برٌية على  الٍب هتي

ثل مؤمن آؿ ستعملوا الٌتقية كٓب يستطيعوا أف ٯبهركا إبٲباهنم كصاركا ما -ّحياة القصور مع الكفر، 
َا اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوةٌ ﴿إهٌنم كانوا إخوة  -ْفرعوف يكتم إٲبانو،  ، فالوزير كاف إٔب َُا٢بجرات/﴾ ِإٔمَّ

اإلمدادات اإل٥بية العجيبة ألىل الكهف  -ٓجانب الرٌاعي كإٔب جانب الكلب الذم ٰبرسهم، 
العناية ِبلطٌعاـ  )َأزَْكى َطَعاماً( -ٔ،  ّٗج/ا٢ب﴾ ِإفَّ اّللََّ يَُداِرُع َعْن الَِّذيَن آَمُنوا﴿كللمؤمنْب 

 .اإلٲباف ِب٤بعاد ا١بسما٘ب كالبعث كالنشور -ٕالطٌاىر الطرم ا١بديد ا٢ببلؿ الٌنافع ، 
 ﴾ًَخظَُْ َٓد ؤًُلَِِ بَُِْْيَ ِْٖٓ ًِعَدذِ ََزِّيَ ٙ ُٓسًٍََِّ ٌََُِِِٔدظِوِ ًََُْٖ ظَفًَِ ِْٖٓ يًُِٗوِ ُِْٓعَمًَخً﴿ - ٕٚ
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اي دمحم ما أكحاه ًإلىٍي ى رب  من آايت الذكر ا٢بكيم للتقٌرب إٔب هللا تعأب بتبلكتو كالعمل ٗبوجبو  إقرأ
َؿ ِلَمِلَماتِِو(طبلع على أسراره كاال ال يقدر أحد أف يغٌّب أك يبٌدؿ أك ٰبٌوؿ كبلـ هللا كقرآنو  )ال ُمَبدِّ

: ملتجأن ، كلن ٘بد ملجأ غّب  ُمْلَتَحداً  ُمْلَتَحدًا( )َوَلْن َتََِد ِمْن ُدونِوِ فهو ٧بفوظ ُب اللوح افوظ 
 .هللا تعأب أبدان تلتجئ إليو إف ٓب تتبع القرآف الكرٙب كدستور ٢بيات 

ْْ ظًُُُِّ ِِّنَصَ خُْمََْدشِ خًَُُّْْٗد ًَٙ يًَُخْٜسُِْ َٗلَْٕيَ َٓغَ خٍََُِّّٖ ًَّْػٌَُٕ ََزَّيُْْ زِدُْـًََخشِ ًَخُْؼَِِِّٙ ًًَُُُِّّٕ ًَـْيَوُ ًَٙ ظَؼًُْ ػَْْنَدىَ ػَنْ﴿ - ٕٛ

 ﴾ظ٥ُِغْ َْٖٓ ؤَؿْلَِْنَد هَِْسَوُ ػَْٖ ًٌَُِِْٗد ًَخظَّسَغَ ىٌََخهُ ًًََدَٕ ؤَُُْٓهُ ك٤ُُُدً
: إهنا نزلت ُب زعماء قريش حْب طلبوا من دمحم )ص( أف يطرد فقراء ا٤بؤمنْب من أمثاؿ  النزوؿ

مع )ص( ُب إٲباف ىؤالء الرؤساء كأتباعهم أك أف ٯبعل ٥بم ببلؿ كصهيب كعمار كخباب فكاف يط
٦بلسان خاصان غّب ٦بلس ىؤالء الفقراء ألف عليهم ألبسة تفوح منها رائحة العرؽ فتؤذم السادة 

َوَما ﴿، فأجاهبم  ُُُالشعراء/﴿أَنُػْؤِمُن َلَك َواتػَّبَػَعَك اأَلْرَذُلوَف﴾ الزعماء كما قاؿ القـو لنوح )ع( 
، فحدثتو نفسو )ص( فيما طلبوا فانزؿ هللا شٌتاف ما بْب ىؤالء  ِٗىود/﴾ اِرِد الَِّذيَن آَمُنواَأَا ِبطَ 

إضبط نػىٍفسى ى مىعى الضعفاء ا٤بؤمنْب كالفقراء من ا٤بسلمْب ال ًذينى  )َواْصِبْ نَػْفَسَك(كأكلئ  ! 
(يىٍدعيوفى رىبػ هيٍم  ستمرار ُب ٝبيع أكقاهتم كناية عن الٌدكاـ كاالِبلصباح كا٤بساء كُب  )اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ

كال يبتغوف إاٌل رضاه سبحانو ، صاحبهم كجالسهم )يُرِيُدوَف َوْجَهُو( الذكر، ال يتحولوف عنو 
 .كعلمهم ففيهم ا٣بّب كعلى مثلهم تقـو الدعوات

ٍعوىهتًً عن النيب )ص( ا ًبدى ًذًه األيم ةى ًبضىًعيًفهى الدر  ٍم كىصىبلىهًتًٍم كىًإٍخبلىًصًهٍم(: )ًإ٭ب ىٍا يػىٍنصيري هللاي ىى
ُهْم(، ِّٕ/ُا٤بنثور َناَؾ َعنػْ )ُترِيُد كال تصرؼ بصرؾ إٔب غّبىم من ذكم الغُب كا١باه  )َوال تَػْعُد َعيػْ

نْػَيا( ىتمام  عنهم إٔب مظاىر ا٢بياة الٍب يستمتع هبا أصحاب الزينة ، اكال يتحٌوؿ  زِيَنَة اْلََياِة الد 
)َوال ُتِطْع مريدان لزينة الدنيا ، كإ٭ٌبا كاف حريصان على إٲباف الرؤساء ليؤمن أتباعهم  كٓب يكن )ص(

كال تطع من جعلنا قلبو غافبلن عن ذكران حْب إ٘بو إٔب ٘بسيد ذاتو  َمْن َأْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعْن ِذْكِرَا(
قو٥بم سفو ضائع ال يستحق إاٌل كلذاتو كأبنائو كمالو كشهواتو فلم يعد ُب قلبو مٌتسع  تعأب فهم ك 

كال  اإلغفاؿ جزاء ما غفلوا عن ذكر هللا كال خّب فيمن عاشى ًلذاتو ، كمن عاش لذاتو عاش للٌذاتو
 ! خّب فيمن عاش لذاتو كللذاتو

ُب من اإلفراط ك٘باكز ا٢بد  )وََكاَف َأْمُرُه رُػُرطاً(كسار مع رغباتو كلذاتو كترؾ أمر هللا  )َواتػََّبَع َىَواُه(
نَػْيَك ِإىَل َما َمتػَّْعَنا ﴿األقواؿ كاألفعاؿ ، ٘باكزان للحق كساقطان ُب مستنقع الباطل كقولو  ال ََتُدَّفَّ َعيػْ
ُهْم َوال حَتَْزْف َعَلْيِهْم َواْخِفْض َجَناَحَك ِلْلُمْؤِمِنيَ  ﴿َوال تَػتَِّبْع اْْلََوى ، ٖٖا٢بجر/﴾ ِبِو َأْزَواجًا ِمنػْ

﴾ رَػُيِضلََّك َعْن َسبِ  )َوال :  رائدة: )ا٥ٍبىوىل شىرًٍي ي اٍلعىمىى( ٖٔٓت هنج الببلغة كتاب، ِٔص/يِ  اّللَِّ
ُهْم( َناَؾ َعنػْ ال تيعرض عن ا٤بؤمنْب ، كيستحيل ُب حٌق الٌنيب أف ييهمل أحدٌا من ا٤بؤمنْب   تَػْعُد َعيػْ

ْلُمْؤِمِنَي رَُءوٌؼ ابِ ﴿كي ٱباطب ِبلٌنهي عن ذل  ، كيف ك هللا سبحانو كتعأب يشهد أٌف ٧بٌمدان 
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٠بعي اي جارة( ا، فعليو ا٤براد ِبلٌنهي ىنا على قاعدة )إاٌيًؾ أعِب ك ُِٖالتوبة/﴾ رَِحيمٌ 
التنويو ٕبرمة ا٤بؤمن كفضلو كمكانتو الٌسامية عند هللا  أمالصادؽ )ع( اإلماـ ، عن ُّٖ/ِٗالبحار

:  عن اإلماـ الصادؽ )ع(نيا ، تعأب ىي أرفع كأفضل من مكانة أىل ا١باه كا٤باؿ من أصحاب الدٌ 
ٍعبىًة(  ، ألف هللا حٌرـ من  كاحدة كمن ا٤بؤمن ُْٔصُكنز العماؿ ج)اٍلميٍؤًمني أىٍعظىمي حيٍرمىةن ًمنى اٍلكى

ًتًو  وعن النيب )ص(ثبلثة : مالو كدمو كأف يظن بو ظن السوء ،  ـي عىلىى هللًا ًمنى مىبلىًئكى : )اٍلميٍؤًمني أىٍكرى
: )مىٍا تىسىعيًِبٍ الى أىٍرًضيى كىالى ٠بىىاًٍئيى كىلىًكٍن يىسىعيًِبى وٓت الديث القدسي، ُِٖكنز العماؿ خرب  (اٍلميقىر ًبٍْبى  لىٍقتي األىٍشيىٍاءى ألىٍجًل ى : )ٓت الديث القدسي قػىٍلبي عىٍبًدمى اٍلميٍؤًمًن( لىٍقتي ى ألىٍجًليى  ،خى  (كىخى
عَـِْؽٌُخ َ٘دءَ كَُِْْآِْْٖ ًََْٖٓ َ٘دءَ كٌََِْْْلُُْ بَِّٗد ؤَػْعًََْٗد ُِِظَّدُِِٔنيَ َٗدَخً ؤَلَد٢َ زِيِْْ َُُٔخيِهُيَد ًَبِْٕ َّْٕ ًَهَُْ خُْمَنُّ ِْٖٓ ََزٌُِّْْ كََْٖٔ﴿ - ٜٕ

 ﴾ُّـَدؼٌُخ زَِٔدءٍ ًَدُُْٔيَِْ ٌَُِّْٙ خٌُُْـٌُهَ زِحَْٓ خََُُّٙخذُ ًََٔدءَضْ ُُْٓظَلَودً
قيٍل اي دمحم ٥بؤالء الغافلْب عن  .هتديد للطٌاغْب كا٤بعاندين كالعاصْبظاىر اآلية أمر كحقيقتو كعيد ك 

فيو داللة على حرٌية اإلعتقاد ، فهو سبحانو حق كمنو ا٢بق كإليو  )ُقْ  اْلَق  ِمْن رَبُِّمْم(ذكر هللا 
ى الرٍُّشدي كم ألنفسكم ما شئتم ٥با ، لقد ظهر ا٢بٍىقُّ كقىٍد تػى اختيار ا٢بق كيدعو ِب٢بقًٌ فلم يبق إاٌل  بػىْب 

ِإْف َتْمُفُروا رَِإفَّ اّللََّ َغِِنٌّ ﴿كفركا كقولو ا ًمٍن الغىيًٌ كا٣بّب من الشر فإف شئتم فآمنوا كإف شئتم ف
ُتْم ِإنَُّو مبَا تَػْعَمُلوَف ،  ٕالزمر/﴾ َوال يَػْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُمْفرَ  )أم عن إٲبانكم(َعْنُمْم  ﴿اْعَمُلوا َما ِشئػْ
، إهٌنا العزٌة كالٌصراحة الٌرسالية ِب٢بق ، فا٢بق ال ينحِب كال ينثِب فهو اثبت ُب  َْفصلت/ َبِصٌُي﴾

أتثّبه مهما طاؿ الزماف ، فمن ضاؽ عليو ا٢بق فالباطل عليو أضيق ، كمن ال تنفعو ا٥بداية تضرٌه 
، كلكل  ٗالقلم/﴾ وفَ َود وا َلْو ُتْدِىُن رَػُيْدِىنُ ﴿الضبللة ، فبل مساكمة على حساب العقيدة كقولو 

ه ، فليختاركا ما شاؤكا اختيار إنساف أف ٱبتار لنفسو ما أحٌب ٥با كىو مسؤكؿ ك٧باسب على 
َوَىَديْػَناُه ﴿كالذم يشاء ا٥بداية ىو األحسن كالذم يشاء الضبلؿ ىو األسوء كقولو 

وَرَىا َوتَػْقَواَىا ، َقْد َأرْػَلَح َمْن زَكَّاَىا َونَػْفٍس َوَما َسوَّاَىا ، رََأْْلََمَها ُرجُ ﴿، كقولو َُالبلد/﴾النَّْجَدْينِ 
  .َُ-ٕالشمس/﴾، َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَىا

َرَمْن أَْبَصَر َرِلنَػْفِسِو ﴿، كقولو  ِالتغابن/﴾ ُىَو الَِّذي َخَلَقُمْم َرِمْنُمْم َكاِرٌر َوِمْنُمْم ُمْؤِمنٌ ﴿كقولو 
َها َوَما َأَا َعلَ  ُقْ  ُك ٌّ يَػْعَمُ  َعَلى َشاِكَلِتِو رَػَرب ُمْم ﴿،  َُْاألنعاـ/﴾ ْيُمْم ِبَِفيظٍ َوَمْن َعِمَي رَػَعَليػْ
﴿ِإاَّ َىَديْػَناُه السَِّبيَ  ِإمَّا َشاِكرًا َوِإمَّا َكُفورًا﴾ ،  ْٖاإلسراء/﴾ َأْعَلُم مبَْن ُىَو َأْىَدى َسِبيبلً 

ىيٍم كىعىر فػىهيٍم( : )هللاي ٰبىٍتىجُّ عىلى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ّاإلنساف/ فمن آاته  ُّٔ/ُالكاُبى الن ٍاًس ٗبىٍا آاتٍى
ماؿه يسألو ىل أدل ما فيو من حق؟ كمن آاته علمه ىل عمل ٗبوجبو كعٌلم الناس ؟ كمن آاته جاهه 

 كسلطافه ىل أقاـ بو حقان كأنصف مظلومان من ظا٤بو ؟ 
رية كاإلرادة كأكضحت ل  طريق : منحت  العقل كالقدرة كا٢ب ويقوؿ سبحانو لم  عاق  قادر

كأثيب   الستقامةا٣بّب كالشر أبدلة العقل كالوحي كهنيت  عن السوء كأعاقب  عليو كأمرت  ِب
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عليها، فمىٍن عمل بطاعتو فاز بفضلو كمرضاتو ، كمن عمل ِب٥بول كالضبلؿ فقد إبتعد عن ا٥بدل 
اتػََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َأْىَواَءُىْم  ﴿َب ْ تبع ا٥بول فقد ىول كسقط كلو بعد حْب ا، كمن  االستقامةك 

/ِبَغُْيِ ِعْلٍم﴾  ٓت ، ُٕٗ/ِركح البياف : )مىٍا عيًبدى ًإلىوه أىبٍػغىضي عىلىى هللًا ًمنى ا٥ٍبىوىل( عن النيب )ص(،  ِٗالرـك
ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي( ىو مسؤكؿ عن بناء مستقبلو الدنيوم كاألخركم غرر المم:   َأْعَتْدَا )ِإاَّ )اٍلمى

سورىا ، إنٌو مشهده من مشاىد يـو القيامة، أم ىيأان للظا٤بْب ِللظَّاِلِمَي َارًا َأَحاَط ِِبِْم ُسَراِدقُػَها( 
كل الظا٤بْب من كفر ِب كمن ظلم نفسو كظلم غّبه ، ككل من ظلم نفسو كظلم غّبه ، أعتدان ٥بم 

اطة السوار ِب٤بعصم ، فبل سبيل إٔب ا٥برب كال انران حامية شديدة أحاط هبم سورىا إبحكاـ كإح
كإف يستغيثوا من  )َوِإْف َيْسَتِغيُثوا يُػَغاثُوا مبَاٍء َكاْلُمْهِ  َيْشِوي اْلُوُجوَه(مطمع ُب منفذ للخبلص 
شديد ا٢برارة كالنحاس ا٤بذاب يشوم كجوىهم إذا قرب  )مبَاٍء َكاْلُمْهِ (شدة العطش كا٢برارة يغاثوا 

منزالن :  )بِْئَس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرتَػَفقاً(شدة حرٌه فكيف ِب٢بلوؽ كالبطوف تتجٌرعو ؟! منهم من 
بئس الشراب الذم يغاث بو ا٤بلهوفوف من ا٢بريق كساءت جهنم منزالن كفراشان ٯبتمع عليو أىل 

 .يشهم(جتماع األصدقاء ا٣ببثاء ا٤بعٌذبْب !! )كبئس العيش عالنار ، كايلسوء جهنم مكاانن ال
ػًٍَْٕ ظَفُُِْ ِْٖٓ ظَمْعِيِْْ بَِّٕ خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خَُّٝدُِمَدضِ بَِّٗد ٙ ١ُِْٗغُ ؤَـَُْ َْٖٓ ؤَلََْٕٖ ػًََٔٚ ، ؤًَُُْحِيَ َُيُْْ ـَنَّدضُ ﴿ ٖٔ - ٖٓ

ُخً ِْٖٓ ُٔنًٍُْ ًَبِْٔعَسَُْمٍ ُٓعٌَِّحِنيَ كِْيَد ػَََِ خَََٕخجِيِ ِٗؼَْْ خُؽٌََّخذُ ًَلَُٕنَطْ خَْٕٗيَدَُ ُّمٌَََِّْٕ كِْيَد ِْٖٓ ؤََٔدًََِ ِْٖٓ ٌَىَرٍ ًََِّْسٌََُٕٕ ؼَِْدزدً و١ُْ

 ﴾ُُْٓظَلَودً
٤با ذكر القرآف حاؿ األشقياء أعقبو بذكر حاؿ السعداء ، على طريقة القرآف ُب تربيتو النموذجية 

على إطبلؽ معناٮبا  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَاِت( )ِإفَّ الَِّذينَ : املعىن  .ا٤بميزة ُب الَبغيب كالَبىيب
كمستوايهتما ٕبيث ال ينفصل إٲباهنم عن عملهم الصاّب كما ال ينفصل قو٥بم الطٌيب عن عملهم 
العاـ ، ىؤالء الذين أحسنوا ُب كل ما عملوا كقالوا فهم ٧بسنوف ، كالذم يعمل األحسن ىو 

 -ٖٔ .ب مىٍن أىٍحسىنى عملو كنيتو كأخلص فيو بل نزيده كننميواألحسن ىؤالء ًإان  ال نيًضيعي ثوا
ستقرار مع تكرٙب كإحَباـ اقامة ك ا٥بم جنات  )ُأْولَِئَك َْلُْم َجنَّاُت َعْدٍف ََتِْري ِمْن حَتِْتِهْم األَنْػَهاُر(

َها ِمْن َأَساِوَر )ُٗمَلَّْوَف ِريكخلود ٘برم من ٙبت غرفهم كمناز٥بم أهنار ا١بنة الٍب فيها أنواع األشربة 
َرٍؽ(كيتزينوف فيها بلبس أساكر من ذىب  ِمْن َذَىٍب(  )َويَػْلَبُسوَف ثَِيااًب ُخْضرًا ِمْن ُسنُدٍس َوِإْستَػبػْ

كا٢برير الكثيف السمي  كىو  )السندس(كيلبسوف ثياِبن أبلواف من ا٢برير الناعم ا٣بفيف كىو 
األسرٌة ا٤بزينة ِبلذىب  )اأَلرَاِئِك(ميت ًكًئْبى ًفيهىا عىلىى  ِك()ُمتَِّمِئَي ِريَها َعَلى اأَلرَائِ  ستبؽ()اال

نًٍعمى ا١بزاء من هللا كىحىسينىٍت ا١بنة  )نِْعَم الثػََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرتَػَفقاً(كالدٌر كالياقوت كهيئة ا٤بلوؾ 
﴿َربل تَػْعَلُم تحابْب كقولو لتقاء اإلخواف ا٤بَبافقْب كاألصدقاء ا٤بمنزالن ، ٧ببلن ال )ُمْرتَػَفقاً(مكاانن ك

: )مىٍن  عن النيب )ص(،  ُٕالسجدة/نَػْفٌس َما ُأْخِفَي َْلُْم ِمْن قُػرَِّة َأْعُيٍ َجَزاًء مبَا َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾ 
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رىٍاًت( اً  فيًسكيٍم ٜبىىنه : )ًإن وي لىٍيسى ألىنػٍ ٙ٘ٗهنج الببلغة حمم، ْٗصٕٕالبحارٍشتىٍاؽى ًإٔبى ا١بٍىن ًة سىٍارىعى ُبٍ ا٣بٍىيػٍ
ٍا ًإال  هًبىٍا( ختّب الٌلوف األخضر ألنٌو أرفق ِبألبصار ا )ثَِيااًب ُخْضرًا(: رائدة  .ًإال  ا١بٍىن ًة فىبلى تىًبيػٍعيويىى

: ثىبلىثىةه ميٍذًىبىةه وقد أحسن من قاؿ كأشرح للٌنفس ، كمن ٍب جعلو هللا لوف النبات كاألشجار ، 
ٍاءي كى   .ا٣بٍىٍضرىٍاءي كىاٍلوىٍجوي ا٢بٍىسىني ك)ا٣بيليق ا١بميل(لًٍلحيٍزًف : اٍلمى

ْْنَئَُد ََِْػدً ، ًِِْعَد ًَخ٠ُِْذْ َُيُْْ َٓؽًَٚ ََـَُِِْْٖ ـَؼَِْنَد َٕلًَِىَِٔد ـَنَّعَِْْٖ ِْٖٓ ؤَػْنَدذٍ ًَلَلَلْنَدىَُٔد زِنَىٍَْ ًَـَؼَِْنَد زَ﴿ ٖٖ - ٕٖ

 ﴾ظَظِِْْْ ِٓنْوُ َْْ٘حدً ًَكَفََُّْٗد وَُِٚئَُد َٗيَُخًخُْفَنَّعَِْْٖ آظَطْ ؤًَُُِيَد ًََُْْ 
، إهٌنا قٌصة الٌرجلْب كا١بنتْب تيضرب مثبلن للقيم الزائلة كالقيم الباقية ، كترسم  األمثاؿ تضرب للعبة

ٌورىا ٭بوذجْب ٨بتلفْب، ٨بتلفْب للٌنفس ا٤بعتزٌة بزينة ا٢بياة كالٌنفس ا٤بعتزٌة ِب تعأب ، ىذه ا٢بالة يص
القرآف الكرٙب بسياقو الببلغي ، ٰبٌرؾ ا٤بشاعر كالضمائر ككأهٌنا حالة ٦بٌسمة متحركة كاقعية حية 

َرًة ِلَمْن َ٘مَْشى﴿ٲبكن اف تقع ُب كٌل زمافو كمكاف ليأخذ ا٤بؤمن منو العربة  ﴾ ِإفَّ ٓت َذِلَك َلِعبػْ
سة الفقراء كا٤بساكْب ، كالذين قالوا ل  ٍضًرٍب مىثىبلن للطغاة كا٤بستكربين عن ٦بالاً ، كى ِٔالنازعات/

نٍػيىا ، ا٤بعرضْب عن ذكر هللا ،  أطردمن عندؾ ا٤بؤمنْب الضعفاء ، ىؤالء الذين توٌلعوا بزًينىةى ا٢بٍىيىاًة الدُّ
م أهٌنم كانوا يعيشوف األما٘ب الكاذبة كتعٌلقوا بسراب !  : ٮبا  اْلبلصةإٍضًرٍب ٥بىيٍم مىثىبلن ليػىتػىبػىْب  ٥بى

شَبل الكافر ٗبالو اف من بِب إسرائيل أحدٮبا مؤمن كاآلخر كافر ، كراث ماالن من أبيهما فأخوا
حديقتْب ، كأنفق ا٤بؤمن مالو ُب مرضاة هللا حٌب نفذ مالو فعٌّبه الكافر بفقره ، فأىل  هللا ماؿ 

ًبيًل اَّللً  ،  كضيرب ىذا مثبلن الكافر كىو ظآب لنفسو متجاكزه للحدكد فأخذ ييًضل  الٌناس عىٍن سى
ُر الرَّازِِقيَ ﴿للمؤمن الذم ينفق ُب سبيل هللا كقولو  ﴾ َوَما أَنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء رَػُهَو ُ٘مِْلُفُو َوُىَو َخيػْ

ٍادى ًِبٍلعىًطيىًة(ٖٛٔحمم ٓت هنج الببلغة،  ّٗسبأ/ كالكافر الذم كٌسع هللا عليو  .: )مىٍن أىيٍػقىنى ًِب٣بٍىلىًف جى
و النعمة فينسى هللا كيكفر بو كٰبسب ىذه النعمة ال تفُب ، كىكذا اٍلًذٍم الىيػىٍعًرؼي ُب الٌرزؽ كأبطرت

قىٍدرىهي يػىتػىعىد ل طىٍورىهي ، أما أخوه ا٤بؤمن فّبل النعمة دليبلن على شكر ا٤بنعم كذكره كالعمل بطاعتو 
بستانْب من شجر  )َجنػَّتَػْيِ(افر جعلنا للك )َجَعْلَنا أَلَحِدِٕمَا َجنػَّتَػْيِ ِمْن َأْعَناٍب(لتحصيل رضاه 

 )َوَحَفْفَنإُمَا بَِنْخٍ (ستتارىا بظٌل الشجر ، اجتناف أرضها أم العنب ، ك٠بٌيت ا١بٌنة ِب١بٌنة ال
نَػُهَما َزْرعًا(أحطناٮبا بسياج من شجر النخيل  جعلنا كسط ىذين البستانْب زرعان   )َوَجَعْلَنا بَػيػْ
 .ر ، كىو تصوير ٤بنظر هبيج يسرُّ الناظرينكا٣بضار كا٢ببوب كيتفٌجر بينهما هن

)ُأُكَلَها( كل كاحدة من ا٢بديقتْب أخرجت   )ِكْلَتا اجْلَنػَّتَػْيِ آَتْت ُأُكَلَها َوَلَْ َتْظِلْم ِمْنُو َشْيئاً( -ٖٖ
غّب تكلفة ٯبرم بطبيعتو ببل آلة كمن  )َوَرجَّْرَا ِخبلَْلَُما نَػَهرًا(ٜبرىا اينعان طيبان كٓب تنقص منو شيئان 

كيزيدٮبا ٝباالن كهبجة ، ىذا صاحب ا١بٌنتْب ٛبتلئ نفسو هبما فيحسُّ ِبلزىو كينتفش كالٌدي  
كٱبتاؿ كالطاككس كيتعأب كا٤بتكرٌب على صاحبو الفقّب ا٤بؤمن ، فالرجبلف هبذا الوضع ٲبثبلف 



 / اجلزء اْلامس عشر ٓٔٔ/ ممية / عدد آَيهتا  ٛٔالمهف / سورة  الُقرآِف اْلُمَيسَّر َوعيُ   575
 

الكافر بعض ا٤بؤمنْب ُب اإلنسانية كٌلها ُب كٌل زمافو كمكاف إذا كاف الٌناس مؤمنْب ككافرين ، فرأل 
فقرو كعسرة كىو مع كفره ُب غُبن كسعة ، فقاؿ فًلم اإلٲباف ِب إذف ؟! كا٤بؤمنوف ُب حاجة ؟ ىذه 
ىي الٌشبهة الٍب بٌثها ىذا الكافر ا٤بغركر ٗبالو الذم ىو ماؿ هللا أمانة عنده ، كىو ال يعلم أنٌو مبتلى 

، كىو ال يعلم  ِْالصافات/﴾ وُىْم ِإنػَُّهْم َمْسُئوُلوفَ َوِقفُ ﴿هبذا ا٤باؿ كمسؤكؿ عنو ك٧باسب عليو 
فإف اٍلمىٍسليويب مىٍن )عن النيب )ص(: أيضان أٌف الفقر ليس دليبلن للذلٌة كال الغُب كالثركة دليبلن للعزة، 

بىةي ُب الَُّْٔكنز العماؿ خرب  (كىاٍلمىٍخريكيب مىٍن خير بى ًديٍػنيوي  ،سيًلبى ًديٍػنيوي  دًٌٍيًن ًمٍن أىشىدًٌ ، كاٍلميًصيػٍ
ٍيئان ًمٍن ًديًنًهٍم إًلٍصبلًح دينٍػيىاىيٍم ًإاٌل فػىتىحى هللاي عىلىٍيًهٍم مىا  ٓت غرر المماٍلمىصىاًٍئًب ،  : )الى يػىتػٍريؾي الن اسي شى
 ىيوى أىضىرُّ ًمٍنوي( !

ُُ ِٓنْيَ َٓدًٙ ًَؤَػَُّّ َٗلَُخً ، ًَيَوَََ ـَنَّعَوُ ًَىٌَُ ظَدٌُِْ ُِنَلِْٕوِ هَدٍَ َٓد ًًََدَٕ َُوُ ؼٌََُٔ كَوَدٍَ َُِٝدلِسِوِ ًَىٌَُ ُّمَدًَُِهُ ؤََٗد ؤًَْؽَ﴿ ٖ٘ - ٖٗ
 ﴾ؤَظُُّٖ ؤَْٕ ظَسًَِْ ىٍَِهِ ؤَزًَخً

)رَػَقاَؿ ِلَصاِحِبِو َوُىَو ُٗمَاِورُُه َأَا ككاف لؤلخ الكافر من جنتيو أنواع من الفواكو كاألمواؿ كالثمار 
قاؿ صاحب ا١بنتْب ألخيو ا٤بؤمن كىو يناقشو كٰباكره كيراجعو ُب   َوَأَعز  نَػَفرًا(َأْكثَػُر ِمْنَك َماالً 

أنصاران كخدمان ينفركف للٌدفاع عٌِب  )نَػَفرًا(الكبلـ كيفتخر عليو كيتكرب أان أغُب من  كأشرؼ كأكثر 
َا ُأوتِيُتُو َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي﴿ألٌ٘ب جدير بذل  كقولو  )َوَدَخَ  َجنػََّتُو َوُىَو  -ٖ٘. ٖٕالقصص/﴾ ِإٔمَّ

أخذ بيد أخيو ا٤بؤمن كىدىخىلى ا٢بديقة يطوؼ بو فيها كيريو ما فيها من أشجار كٜبار  ظَاَلٌ لِنَػْفِسِو(
ستعبدتو فجعلتو ظا٤بان لًنػىٍفًسًو بغطرستو بعدـ تقدير اكأهنار، فهو ٓب ٲبل  النعمة كإ٭ٌبا ىي ملكتو ك 

عتماده فقط على اتكربان على غّبه مغركران بنفسو كبشركو ِب ك النعمة كٓب يشكر ا٤بنعم ، بل صار م
، ُالطبلؽ/﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّللَِّ رَػَقْد ظََلَم نَػْفَسُو﴾ األسباب الظاىرية كىذا نفس ا٤بتغطرسْب 

ْرُىْم أيَُْكُلوا ﴿ذَ ما أعتقد أف تفُب ىذه ا٢بديقة أبدان كقولو  )قَاَؿ َما َأُظن  َأْف تَِبيَد َىِذِه أََبدًا(
َأرََأِمُنوا ﴿، ككأ٭ٌبا الٌدنيا ٧بفوظة ٥بم كقولو ّا٢بجر/َويَػَتَمتػَُّعوا َويُػْلِهِهْم اأَلَمُ  َرَسْوَؼ يَػْعَلُموَف﴾ 
تػيٍعًمي : )األىمىٍا٘بٍ عن اإلماـ علي )ع(، ٗٗعراؼ/األ﴾ َمْمَر اّللَِّ َربل أيََْمُن َمْمَر اّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوـُ اْْلَاِسُروفَ 

ٍا عن اإلماـ علي )ع(عييػيويفى اٍلبىصىاٍئًًر( ! فظاىر الٌدنيا يغرُّ كيسرُّ كِبطنها يضرُّ ،  : )مىٍن أىٍبصىرى ًفيػٍهى
ٍتوي(  ٍا أىٍعمى   ٗص ٛٚالبحار بىص رىٍتوي ، كىمىٍن أىٍبصىرى ًإلىيػٍهى

 زِدٍَُُِّ ؤًََلَُْضَ ُّمَدًَُِهُ ًَىٌَُ َٜدلِسُوُ َُوُ هَدٍَ ، ُٓنوََِسدً ِٓنْيَد ًوَُْْخ َٕـًََِّٕ زََِِّ بََُِ َُيِيْضُ ًََُحِْٖ هَدجَِٔصً خَُّٕدػَصَ ؤَظُُّٖ ًََٓد﴿ ٖٛ - ٖٙ

 ﴾ؤَلًَخً زَُِزِِّ ؤُُِْ٘ىُ ًَٙ ََزِِّ خَُِّوُ ىٌَُ ٌَُِنَّد ، ََـًُٚ ٌََّٔخىَ ؼَُّْ ٥ُْٗلَصٍ ِْٖٓ ؼَُّْ ظَُُخذٍ ِْٖٓ وََِوَيَ
لة ، كىكذا يصنع البطر كالٌتخمة كالغركر كالوىم أبصحاهبا أبٌف الٌنعمة كما أعتقد القيامة حاص

َأَرَمْن َكاَف َعَلى بَػيَِّنٍة ِمْن رَبِِّو َكَمْن زُيَِّن َلُو ُسوُء َعَمِلِو َواتػَّبَػُعوا ﴿خالدة ال يفنيها شيء كقولو 
َها ُمنَقَلباً()َولَِئْن رُِدْدُت ِإىَل َرّبِّ أَلِجَدفَّ خَ ،  ُْدمحم/﴾ َأْىَواَءُىمْ  كأقسم كىلىًئٍن كاف ىناؾ بعث  ُْياً ِمنػْ
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مرجعان  )ُمنَقَلباً(فسوؼ يعطيِب هللا خّبان من ىذا كأفضل  –على سبيل الفرض كما تزعم  –كنشور 
كعاقبة ، على فرض أٌف ىناؾ جنة كانر أم فكما أعطا٘ب ىذا النعيم ُب الدنيا فسيعطيِب ُب اآلخرة 

ا٤بغركر يعيش األما٘ب الكاذبة يرل ا٣بطأ صواِبن كالصواب خطأن ، كىكذا لكرامٍب عليو ! كىكذا 
قاؿ ذل  ا٤بؤمن ا٤بنفق من مالو كىو  )قَاَؿ َلُو َصاِحُبُو َوُىَو ُٗمَاِورُُه( -ٖٚيفعل الضبلؿ أبىلو 

ْرَت )َأَكفَ ٰباكر أخاه الكافر كيناظره كيناقشو كاعظان كزاجران لو ، كىذا من فنوف ا٢بوار ُب القرآف 
أجحدت هللا الذم خلق أصل  من تراب  اِبلَِّذي َخَلَقَك ِمْن تُػَراٍب ّتَّ ِمْن نُْطَفٍة ّتَّ َسوَّاَؾ رَُجبًل(
)مىٍن عىرىؼى نػىٍفسىوي فػىقىٍد عىرىؼى ٓت غرر المم: ٍب من مِب كأصلو من األغذية ٌٍب سٌواؾ إنساانن سواين 

للتوبيخ ، ألنٌو ال يعلم أٌف تتابع النًٌعم  االستفهاـ؟ ك  رىب وي( كعظمة ا٣بلق دليل على عظمة ا٣بالق
بُوا ِِبََيتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهْم ﴿ستدراج كقولو اعليو كىو ُب معصية هللا بعيدان عن شكره فإنو  َوالَِّذيَن َكذَّ

ٌر َوال َٗمَْسََبَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأٔمََّ ﴿، كقولو  ُِٖاألعراؼ/﴾ ِمْن َحْيُث ال يَػْعَلُموفَ  ا ُٔمِْلي َْلُْم َخيػْ
َا ُٔمِْلي َْلُْم لِيَػْزَداُدوا ِإِْثًا َوَْلُْم َعَذاٌب ُمِهيٌ  ُ  -ٖٛ .ُٖٕآؿ عمراف/﴾ ألَنْػُفِسِهْم ِإٔمَّ )َلِمنَّا ُىَو اّللَّ

) )َوال عَبؼ بوجود هللا فهو ريب كخالقي كمدبر أمرم أأصلها )لكن إف( أم لكن أان )َلِمنَّا(  َرّبِّ
ِإفَّ ﴿كقولو   ان خفي ان أك شرك ان جلي ان كال أشرؾ مع هللا غّبه ، سواء أكاف شرك ِبَرّبِّ َأَحدًا( ُأْشِرؾُ 

ْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ  سئ  اإلماـ الصادؽ  .، فهيوى ال ًذٍم خىلىقى فىأىٍبدىعى كىأىتٍػقىنى صيٍنعى مىٍا صىنىعى  ُّلقماف/﴾ الشِّ
عن ، ّٕٗ/ِالكاُبعى رىٍأاين فىأىحىب  عىلىٍيًو كى أىبٍػغىضى عىلىٍيًو( عن أدٗب الشرؾ فقاؿ )ع( : )مىًن ابٍػتىدى  )ع(

( النيب )ص( ٍرؾى ا٣بٍىًفيُّ ري ًمٍنوي فىًإف  ًفٍيًو الشًٌ الل هيم  )عن النيب )ص(: ، ََِصٖٕالبحار: )ًإاي ٍؾى كىمىٍا يػيٍعتىذى
 .ْٖٖٗكنز العماؿ خرب  (ٍستػىٍغًفريؾى ًلمىا الى أىٍعلىميوي ًإ٘بٌ أىعيوذي ًب ى أىٍف أيٍشرًؾى ًب ى كىأىانى أىٍعلىميوي ، كىأى 

 ﴾ًًًَََُخً ًٌََُْٙ بٌِْ يَوَِْطَ ـَنَّعَيَ هُِْطَ َٓد َ٘دءَ خَُِّوُ ٙ هٌَُّشَ بَِّٙ زِدَُِّوِ بِْٕ ظَُُِٕ ؤََٗد ؤَهَََّ ِٓنْيَ َٓدًٙ﴿ - ٜٖ
حديقت  كأعجبت ٗبا فيها من  )َجنػََّتَك(فهبٌل كنت من ذكم الٌرشد كالبصّبة حْب دىخىٍلتى 

ُ(األشجار كالثمار ألدركت أٌف ا٣بّب من هللا كحده قػيٍلتى  ىذا من فضل هللا كنعمتو  )َما َشاَء اّللَّ
 ﴾  ِٗالتكوير/﴾ َوَما َتَشاُءوَف ِإالَّ َأْف َيَشاَء اّللَُّ ﴿، ككقولو  ّٓالنحل/﴿َوَما ِبُمْم ِمْن نِْعَمٍة َرِمْن اّللَِّ

اٍ  ٍا شى ٍافى كىمىٍا ٓبٍى يىشىٍأ ٓبٍى يىكيٍن( ، )فىمى (ءى هللاي كى َة ِإالَّ اِبّللَِّ ال قدرة لنا على طاعتو إاٌل بتوفيقو  )ال قُػوَّ
ًعًو )كِبلشكر تدـك النعم(  ـى اٍلعىٍبدي ُب عىٍوًف نػىٍفًسًو كىأىًخيًو كى٦بيٍتىمى كمعونتو، كهللاي ُب عىٍوًف اٍلعىٍبًد مىا دىٍا

قاؿ ا٤بؤمن للكافر إف كنت ترل أنِب أفقر  )ِإْف تُػَرِف َأَا َأَق َّ ِمْنَك َمااًل َوَوَلدًا(م كا٤بعاصي تزيل الٌنع
من  كتعٌتز علٌي بكثرة مال  كأكالدؾ فبل ما نع من ذل  فإٌ٘ب غّب ٧بتاجو ، كىًإٔبى اَّللً  تػيٍرجىعي األيميوري 

، ما يدري  أف ٯبعلِب غنيان بعد  ِالفرقاف/﴾ ْقِديراً َوَخَلَق ُك َّ َشْيٍء رَػَقدَّرَُه تػَ ﴿فهو ا٤بدبٌر ا٤بقٌدر 
: لو كنت من ذكم الرشد كالبصّبة  مبعىنالفقر، كٯبعل  فقّبان بعد الغُب بسببو من األسباب ، 

ألدركت أف ا٣بّب كالفضل كالنعمة من هللا كحده فعلي  أف تقٌدر النعمة كتشكر هللا عليها ال أف 
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َا َيْشُمُر لِنَػْفِسِو َوَمْن َكَفَر رَِإفَّ َرّبِّ َغِِنٌّ َكِرمٌي﴾ ﴿َوَمْن َشمَ تتعأب على الناس  وعن ،  َْالنمل/َر رَِإٔمَّ
يػٍرىان ًمٍن أىٍىلو أىٍك مىٍاؿو فػىيػىقيويؿي ًعٍندى ذىًل ى )مىا شىاءى اَّلل ي ال قػيو ةى ًإال  ًِبً( ٓبىٍ  النيب )ص( يػىرى  : )مىٍن أيٍعًطيى خى

ان( نػٍزه ًمٍن كينػيويًز ا١بٍىن ًة(  وعنو )ص(، ِْٕ/ٓركح البياف ًفٍيًو مىٍكريكيىى تفسّب : )الى حىٍوؿى كىالى قػيو ةى ًإال  ًِبَّللً  كى
(ألٌف هللا يدفع هبا الببلء كيدٙب الٌنعم، كفٌسر النيبُّ )ص(معُب ، َُٔ/ٓالنور  )اَل َحْوَؿ َواَلُ وََّة ِإالَّ اِبّللَِّ

َة(إاٌل بعصمة هللا  ٙبوؿ عن ا٤بعاصي )اَل َحْوَؿ( :  وعنو )ص(على طاعة هللا إاٌل ِب تعأب،  )َواَل قُػوَّ
بىوي فػىقىٍاؿ :  ئىان فىأىٍعجى يػٍ ()مىٍن رىأىل شى َة ِإالَّ اِبّللَِّ ( ا٢باسد )َما َشاَء اّللَُّ ال قُػوَّ ركح  ،ٓبٍى تىضيرُّهي اٍلعىٍْبٍ

 .ِْٕ/ٓالبياف
د ؿٌََْخً كََِْٖ نِِ وَُْْخً ِْٖٓ ـَنَّعِيَ ًَََُُِّْٔ ػََِْْيَد لُْٕسَدٗدً ِْٖٓ خََُّٕٔدءِ كَعُْٝسِكَ َٜؼًِْخً ََُِودً ، ؤًَْ ُّْٝسِكَ َٓدئُىَكَؼَََٕ ََزِِّ ؤَْٕ ُّاْظَِْ﴿ ٔٗ - ٓٗ

 ﴾ظَْٕع٥َِْغَ َُوُ ٤ََِسدً
َها ُحْسَباًا ِمْن السََّماِء()َويُػْرِسَ  عَ عاجبلن أك آجبلن  )رَػَعَسى َرّبِّ َأْف يُػْؤتَِيِِن َخُْيًا ِمْن َجنَِّتَك(  َليػْ

ا  نتقاميان ، أم مبالغة ا٢بساب كأنٌو من تقدير هللا ككاقع ٕبساب اعذاِبن  )ُحْسَبااً(كىيػيٍرًسلى عىلىيػٍهى
اًء تدمرىا   )رَػُتْصِبَح َصِعيدًا زََلقًا(كقدر، آفة ٘بتاحها أك ريح عاتية تتلفها ، أك صواعق ًمٍن الس مى

ملساء تزلق عليها القدـ ، كىي أرض ال نبات )زََلقاً( أرضان جرداء )َصِعيدًا( قة الغٌناء فػىتيٍصًبحى ا٢بدي
عن النيب  سبحانو(: )اٍلًغُبى كىاٍلفىٍقري بػىٍعدى اٍلعىٍرًض عىلىى هللًا ٕ٘ٗٓت هنج الببلغة حممفيها كال شجر ، 

َح َماُؤَىا َغْورًا رَػَلْن َتْسَتِطيَع َلُو )َأْو ُيْصبِ  -ٔٗ .َُٔ/ٕٓالبحار( فس النٌ ٍُب  غً ٍُب الغً  ري يػٍ خى ))ص(: 
أم غائران ذاىبان ُب ِبطن األرض فػىلىٍن تىٍستىًطيعى أف تطلبو لعمقو ُب  )َغْورًا(أىٍك ييٍصًبحى مىاؤيىىا طََلباً( 

داخل األرض ، فيموت كل ما فيها من زرع كشجر ، ىل أنت ُب مأمن من ا٤بفاجآة كا٤بخبآة ؟ 
ُوا َما َِبَنُفِسِهْم﴾ ﴿َذِلَك َبَِفَّ اّللََّ  ًا نِْعَمًة أَنْػَعَمَها َعَلى قَػْوـٍ َحَّتَّ يُػَغُيِّ عن ،  ّٓاألنفاؿ/ َلَْ َيُك ُمَغُيِّ
ٍا ٗبىٍا عىًملى ًفيػٍهى  اإلماـ علي )ع( ٍا تػىزيكيؿي كىتىٍشهىدي عىلىى صىٍاًحًبهى ٍا فىًإنػ هى ( اٍ : )أىٍحًسنػيويٍا صيٍحبىةى النًٌعىًم قػىٍبلى ًفرىاًٍقهى

، كينتهي ا٢بوار ىنا كتكوف ا٤بفاجأة ا٤بدىشة ، فينقلنا السياؽ من مشهد النماء ُٓصُٕالبحار
 .زدىار إٔب مشهد الدمار كالبوار ، فلقد كاف ما توقعو األخ ا٤بؤمنكاال
ػَََِ ػًُُُِ٘يَد ًََّوٌٍُُ َّد َُْْعَنِِ َُْْ ؤُُِْ٘ىْ زَُِزِِّ  ًَؤُل٣َِْ زِؽََُِٔهِ كَإَْٜسَكَ ُّوَِِّرُ ًَلَّْْوِ ػَََِ َٓد ؤَٗلَنَ كِْيَد ًَىَِِ وَدًَِّصٌ﴿ ٖٗ - ٕٗ

 ﴾ؤَلًَخً ، ًََُْْ ظٌَُْٖ َُوُ كِحَصٌ َّنًَُُُٝٗوُ ِْٖٓ يًُِٕ خَُِّوِ ًََٓد ًَدَٕ ُٓنعَُِٝخً
رغم تل  ا٤بوعظة البليغة ٓب يٌتعظ صاحب ا١بٌنتْب ! كٙبقق ما قالو صاحبو كأبيد )َوُأِحيَط بَِثَمرِِه( 

ستؤب عليها ا٣براب كالدمار ُب األشجار كالثمار ، ككم اامبلن ! كأىلكت حديقتو ِبلكامل ك مالو ك
يقٌلب كٌفيو ظهران  )رََأْصَبَح يُػَقلُِّب َكفَّْيِو َعَلى َما أَنَفَق ِريَها(من لٌذةو قصّبة ٥با تبعات مريرة كطويلة 

زف على مالو الضائع كجهده الذاىب لبطن كناية عن الٌندـ الشديد ، كعلى األسف كا٢بسرة كا٢ب
 )ُعُروِشَها(خالية خربة مهٌدمة كىي مهشمة ٧بطمة كقد سقطت  )َوِىَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها(
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َتِِن َلَْ ُأْشِرْؾ ِبَرّبِّ َأَحدًا(سقوفها كأعمدهتا على ا١بدراف فأصبحت خراِبن  كىو اندـ  )َويَػُقوُؿ ََي لَيػْ
يتمُب أف ٓب يكن قد كفر النعمة ، شعر ِبلندـ ُب كقت ال ينفع الندـ ،  على ضبللو كإشراكو ِب

كمع أنو ٓب يصرٌح بكلمة الشرؾ  .ْْطو/﴾ َلَعلَُّو يَػَتذَكَُّر َأْو َ٘مَْشى﴿ككأنٌو تذٌكر موعظة أخيو ا٤بؤمن 
غّب  عتزازه بقيمة أخرل أرضيةاكلكٌنو كاف يعيش الٌشرؾ بلساف ا٢باؿ قبل لساف ا٤بقاؿ ، إاٌل أف 

)َوَلَْ َتُمْن َلُو ِرَئٌة يَنُصُرونَُو ِمْن ُدوِف  -ٖٗ .قيمة اإلٲباف ِب كاف شركان ينكره اآلف كيندـ عليو
) فسو بقٌوتو الٌذاتية كىمىا كىافى بن )َوَما َكاَف ُمنَتِصرًا(كىٓبٍى تىكيٍن لىوي ٝباعة تنصره كتدفع عنو ا٥ببلؾ  اّللَِّ

ستطاع بنفسو أف او ، فلم تنفعو العشّبة كاألكالد حْب إعتٌز هبم كما نتقاـ هللا سبحانا٩بتنعان عن 
رٱبية جارية كانت كتستمرُّ كىي تبٌْب مصّب الطٌغاة البغاة كالعتاة يدفع عنو العذاب ، كىذه سٌنة ات

 .ٖٓغافر/﴾ ْلَماِرُروفَ ُسنََّة اّللَِّ الَِِّت َقْد َخَلْت ٓت ِعَباِدِه َوَخِسَر ُىَناِلَك ا﴿ًمٍن قػىٍبلي كىًمٍن بػىٍعدي 
أىن وي غىفىرى ، كىأى  -ٔ: رائدة أىن وي أىٮٍبىلى ، كىسىتػىرى حىٌب  كى اٍنىوي أىٍمهىلى حىٌب  كى هللاي سيٍبحى أىن وي أىٍعذٌ كى رى ٍنذىرى حىٌب  كى

عتماد على : االمن روائد القّصة  -ٕ .ٗٗاألعراؼ/﴿َربل أيََْمُن َمْمَر اّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوـُ اْْلَاِسُروَف﴾ 
ِإفَّ الَِّذيَن ﴿( كترؾ حٌب الٌدنيا سببه للنجاة ُب الٌدنيا كاآلخرة كقولو االستقامةعقيدة التوحيد )

، كالشرؾ  َّفصلت/﴾ قَاُلوا رَبػ َنا اّللَُّ ّتَّ اْستَػَقاُموا تَػتَػنَػزَُّؿ َعَلْيِهْم اْلَمبلِئَمُة َأالَّ ََّتَاُروا َوال حَتَْزنُوا
ُقْ  َىْ  نُػنَػبُِّئُمْم ﴿صياف كحبُّ الٌدنيا سبب للهبلؾ كا٣بسراف ُب الٌدارين كقولو كالفساد كالع

نْػَيا َوُىْم َٗمَْسُبوَف َأنػَُّهْم ُٗمِْسُنوَف صُ  ﴾ ْنعاً اِبأَلْخَسرِيَن َأْعَمااًل ، الَِّذيَن َض َّ َسْعيُػُهْم ٓت اْلََياِة الد 
 .َُْ-َُّالكهف/
 ﴾َُِِّوِ خُْمَنِّ ىٌَُ وٌَُْْ ؼٌََخزدً ًَوٌَُْْ ػُوْسدً ىُنَدُِيَ خٌََُّْٙصُ﴿ - ٗٗ

: مل  التدبّب كٝباؿ التقدير ككماؿ النصرة كالقدرة ، أم ُب تل  ا٢باؿ كعند سقوط  اْلَواليَةُ 
األسباب عن التأثّب كتبْب عجز اإلنساف يظهر أف كالية أمر اإلنساف ككالية كل شيء كملكو 

﴿َذِلَك َبَِفَّ اّللََّ بيد هللا تعأب كحده فهي كالية خالصة  سبحانو  كتدبّبه كتقديره كحسن إدارتو
، كغّبه سبحانو من األسباب الظاىرية  ِٔا٢بج/ُىَو اْلَق  َوَأفَّ َما َيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو ُىَو اْلَباِطُ ﴾ 

ٌر  )ُىوَ ِبطل ُب نفسو كِبطل مع غّبه فبل ٲبل  شيئان من األثر إاٌل ما أذف هللا لو  ٌر ثَػَوااًب َوَخيػْ َخيػْ
عتمد اعاقبة ٤بن  )ُعْقباً(كهللا خّب ثواِبن ألكليائو ُب الٌدنيا كاآلخرة من ثواب غّبه كىو خّب  ُعْقباً(

إٌف طاعة هللا كالقناعة ُب الدنيا سبب داللة اآلية  -ٔ:  رائدةستقاـ على منهجو. اعليو كرجاه ك 
: )إف  هللاى  عن اإلماـ الصادؽ )ع( -ٕرأس كل خطيئة ، النجاة ُب الدارين، كالضبلؿ كحب الدنيا 

بٍػتػىلىى قػىٍومان ًِبٍلمىصىاًٍئًب اً عىز  كىجىل  أنٍػعىمى عىلى قػىٍوـو ًِبٍلمىواًىًب فػىلىٍم يىٍشكيريكا فىصارىٍت عىلىٍيًهٍم كىِبالن ، كى 
الوالية ُب كٌل شيءو كلكن ىنال   تعأب  -ٖ ُْصُٕالبحار !فىصىٍارىٍت عىلىٍيًهٍم نًٍعمىةن(فىصىبػىريكيٍا 
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تَبٌكز األضواء على مشهد اٍلوىاليىةي ا٢بٍىقًٌ ا٣باصة الذم ينفرد هللا هبا، فبل قٌوة إاٌل قٌوتو كال نصر إالٌ 
يػٍره ثػىوىاِبن ، كخاٛبتو حسن العاقبة  .نصره ، كثوابو خى

نَدهُ ِْٖٓ خََُّٕٔدءِ كَدوْع٣َََِ زِوِ َٗسَدضُ خََِْٕٞ كَإَْٜسَكَ ىَِْٙٔدً ظًٍََُْهُ خَُُِّّدقُ ًَخ٠ُِْذْ َُيُْْ َٓؽَََ خُْمََْدشِ خًَُُّْْٗد ًََٔدءٍ ؤََُّْٗ﴿ - ٘ٗ

 ﴾ًًََدَٕ خَُِّوُ ػَََِ ًَُِّ َِْ٘ءٍ ُٓوْعًََِخً
: واملعىنىذا مثل آخر ُب كصف الدنيا كزخارفها ا٣بادعة يشبو مثل ا١بنتْب ُب الفناء كالزكاؿ، 

ة ا٤بتعٌلقْب ٕبٌب الٌدنيا كا٤بعرضْب عن ذكر هللا ، مثل ىذه ا٢بياة الدنيا ُب إضرب اي دمحم للناس عام
نضرهتا كهنضتها كهبجتها كُب سرعة تقٌلبها كزكا٥با كفنائها ، ٗباءو نزؿ من السماء فخرج بو النبات 

متزج ا٤باء ِبلنبات كظهر الٌزرع امن كل مكاف كافيان كخالط بعضو بعضان من كثرتو كتكاثفو أم 
صار النبات )بعد مٌدة( متكسران من  )رََأْصَبَح َىِشيمًا َتْذُروُه الرََِّيُح(ٝبل زينة كبعد مٌدة معٌينة أب

تفٌرقو تنسفو الرايح ُب كٌل مكاف ٣بفتو ، فتكوف الٌدنيا كالٌسوؽ ربح فيو قوـه  )َتْذُروُه(اليبس متفتتان 
قادران على اإلفناء كاإلحياء فيخرج ا٢بي من  ِدرًا()وََكاَف اّللَُّ َعَلى ُك ِّ َشْيٍء ُمْقتَ كخسر آخركف 

ا٤بيت كٱبرج ا٤بيت من ا٢بي ، ككذل  ٱبلق الناس من تراب ٍب يعيدىم تراِبن ٍب يبعثهم للحساب 
ىذا ا٤بشهد يصٌور الدنيا خطفة سريعة فا٤باء ينزؿ  -ٔرائدة: بشران سواين ! كيفما ٙبللوا كصارك. 
لكن ٱبتلط بو نبات األرض ، كالنبات ال ينمو كال ينضج كلكنو من السماء فبل ٯبرم كال يسيل 

يصبح ايبسان ىشيمان تذركه الرايح ٍب ينتهي شريط ا٢بياة، فما أقصرىا حياة كما أىوهنا حياة أم 
، خذ من الٌدنيا ما يبلغ  أعلى منازؿ اآلخرة، كا٢بياة اآلخرة عليا ا٢بياةا٢بياة الٌدنيا دنيا ا٢بياة ، 

اٍلسُّمًٌ أيىىكيليوي مىٍن الى عن اإلماـ علي )ع( -ٕالٌدنيا ما ٲبنع  خّب اآلخرة.  كال أتخذ من نٍػيىٍا كى : )ًإ٭ب ىٍا الدُّ
نٍػيىٍا شىرىؾه كىقىعى ًفٍيًو مىٍن الى يػىٍعرًفيوي( وعنو )ع(، ٖٖصّٕالبحار يػىٍعرًفيوي( وعن اإلماـ ، ُب غرر ا٢بكم: )ًإ٭ب ىٍا الدُّ

ٍا شىًربى ًمٍنوي اٍلعىٍطشىٍافي : )مىثىلي الدُّ الماظم )ع( ثىًل مىٍاًء اٍلبىٍحًر كيل مى  ٍزدىٍادى عىطىشىان حىٌب  يػىٍقتػيلىوي(!اً نٍػيىٍا كىمى
اٍ روي  -ٖ .ُُّصٖٕالكاُب ًر عيميرًؾى ًفيػٍهى نٍػيىٍا ًبقىدى ٍل لًٍلدُّ ًر بػىقىاًٍئ ى اً كى  ،: )ًإٍعمى ٍا،  ٍعمىٍل ًلآلًخرىًة ًبقىدى ًفيػٍهى
ٍا(نٌ ٍعمىٍل لًٍلجى اً كى  ٍا كىصىرٍبًؾى عىلىيػٍهى ٍوًف ى ًمنػٍهى ًر خى ٍل لًٍلن ٍاًر ًبقىدى ًر ًإٲٍبىاًٍن ى هًبىٍا كىحيبًٌ ى ٥بىىٍا ، كىًإٍعمى  ًة ًبقىدى

 ﴾ًَٓٚخَُْٔدٍُ ًَخُْسَنٌَُٕ ِِّنَصُ خُْمََْدشِ خًَُُّْْٗد ًَخُْسَدهَِْدضُ خَُّٝدُِمَدضُ وٌَُْْ ػِنًَْ ََزِّيَ ؼٌََخزدً ًَوٌَُْْ ؤَ﴿ - ٙٗ
ىناؾ قيم مؤقتة زائلة ٥با أمد ٧بدكد ُب ا٢بياة ، كقيم ِبقية انفعة مؤثرة ُب الٌنفوس على الٌدكاـ ىي 

: كل ما تشتهيو األنفس  الزِيَنةُ  .ىتماـ كيَبقب ا٤بؤمنوف نتائجها كٜبارىا بيـو ا١بزاءالٍب تستحق اال
من مأكل طيب كملبس جيد كزكجة كتلذ األعْب من الظاىر كالباطن من ا٤باٌدايت كا٤بعنوايت ، 

. كلُّ ذل  حبلؿ بشرط أف ال ٱبتلط بو ا٢براـ .طمئنافاصا٢بة كصحة كاملة كمنزلة عالية كأمن ك 
)الزًٌيٍػنىةي ًٕبيٍسًن الص وىٍاًب ، الى ًٕبيٍسن الثًٌيىٍاًب( ،  ٓت غرر الممكأف ال يكوف على حساب اآلخرين ، 
ـَ زِيَنَة ألمراء من كاف على نفسو األٌمارة أمّبان ، كزين الرايسة ٕبسن السياسة ، كزين ا ﴿ُقْ  َمْن َحرَّ



 580 اْلامس عشر/ اجلزء  ٓٔٔ/ ممية / عدد آَيهتا  ٛٔ/ سورة المهف َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

نْػَيا خَ  اِلَصًة يَػْوـَ اّللَِّ الَِِّت َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمْن الرِّْزِؽ ُقْ  ِىَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ٓت اْلََياِة الد 
ي  : )ًإف   عن النيب )ص(، ِّاألعراؼ/اْلِقَياَمِة﴾  بُّ ًإذىٍا خىرىجى عىبديهي اٍلميؤًمني ًإٔبى أىًخٍيًو أىٍف يػىتػىهى لىوي  أهللاى ٰبًي

  .َّٕصٕٗالبحاركىأىٍف يػىتىجىم لى( 
ِإفَّ ِمْن َأْزَواِجُمْم َوَأْوالدُِكْم َعُدّوًا َلُمْم ﴿كىاٍلمىاؿي كىاٍلبػىنيوفى زًيٍػنىةي كنعمة لكٌنهما ليسا قيمة عليا كقولو 

﴾ َربِّ ِإنػَُّهْم َعَصْوين َواتػَّبَػُعوا َمْن ََلْ َيِزْدُه َمالُُو َوَوَلُدُه ِإالَّ َخَساراً ﴿، كقولو  ُْالتغابن/﴾ رَاْحَذُروُىمْ 
نْػَيا ٓت اآلِخَرِة ِإالَّ َقِليٌ ﴾ ، كإهنما متاع كمسؤكلية  ُِنوح/ ، فما ّٖالتوبة/﴿َرَما َمَتاُع اْلََياِة الد 

ُب  (ًقيمىةي كيلًٌ ًاٍمرًئو مىا ٰبيًٍسنيوي )أف يقدركا على أساسها ُب ا٢بياة ألٌف  ٯبوز أف يوزف هبما الناس كال
ًٍلكيوي ، ، ُٖهنج الببلغة حكم : )مىٍا تػىزىي نى ميتػىزىيًٌنه ٗبًٍثًل طىٍاعىًة هللًا(  ٓت غرر الممكليس ًقيمىةي كيلًٌ ًاٍمرًئو مىا ٲبى

ٌر َأَمبًل()َواْلَباقِ ، إ٭ٌبا القيمة ا٢بقة الدائمة قولو  ٌر ِعْنَد رَبَِّك ثَػَوااًب َوَخيػْ :  َأَمبلً  َياُت الصَّاِلَاُت َخيػْ
ـي ، كمثلها ُب سورة  رجاء، إهٌنا كلمة رائدة قائدة ، كعبارة ٭بوذجية انىضة ك٩بٌيزة تػىٍهًدم لًل ًٍب ًىيى أىقٍػوى

ٌر َمَرّداً(كُب آخر اآلية  ٕٔمرٙب اآلية/ ٌر أَ بدالن من  )َوَخيػْ من )َواْلَباِقَياُت الصَّاِلَاُت(  َمبًل()َوَخيػْ
األعماؿ كاألقواؿ كالعبادات الصا٢بة الٍب تبقى ٜبرهتا كفوائدىا ، كتستمر منافعها كال تزكؿ فهي 

ٌر ِعْنَد رَبَِّك ثَػَواابً( خّب ما يٌدخره كيؤملو اإلنساف كيرجوه عند هللا لبقاء خّبىا عند الٌناس  )َخيػْ
ٌر َأَمبًل(أفضل من سائر زينة ا٢بياة الٌدنيا كثواهبا عند هللا فهي  أصدؽ أمبلن من زينة الٌدنيا الٍب  )َوَخيػْ

ال تفي لئلنساف ُب أكثر ٩بٌا تعد ، كىي ٙبقق أمبلن فاعبلن من اآلماؿ الطيبة كأمنية من األما٘ب 
كالكتاب  النافعة الصادقة ُب ا٢بياة كبعد ا٤بمات ، فتكوف صدقة جارية لو كالولد الصاّب يدعو لو

النافع كا٤بشاريع ا٣بّبية ا٤بتنوعة الٍب تسد ا٢باجات الضركرية كالكمالية للفرد كاجملتمع ، كعمل هنضة 
ٍافى هللاً  عن النيب )ص(حضارية شاملة، كتدعيم العبادات ا٤بفركضة كأٮبها الصبلة ،  كىا٢بٍىٍمدي  ،: )سيٍبحى

هللاي أىٍكبػىري  ،كىالى ًإلىوى ًإال  هللاي  ،ً  ( كىٌن  ،كىٌن ا٤بنجيات ،ا٤بقدماتفىًإنػ هين   ،كى  كنزاٍلبىاًقيىاتي الص ا٢ًبىاتي
﴿َوَشارِْكُهْم ٓت كىذا مصداؽ لآلية ، كإذا كاف الٌناس يتعٌلقوف ِبألمواؿ كالبنْب كقولو ، ٗٓ/ٔالدقائق

، عندما تتعٌلق هبا  َِالفجر/﴾ َوحتُِب وَف اْلَماَؿ ُحّبًا َْجّاً ﴿، كقولو ْٔاإلسراء/اأَلْمَواِؿ َواأَلوالِد﴾ 
يػٍره كأفضل ًعٍندى رىبًٌ ى جزاء كثواب  القلوب كيناط هبا الٌرجاء كاألمل فإٌف كل اٍلبىاًقيىاتي الص ا٢ًبىاتي خى

يػٍره أىمىبلن   .ًىًر(ًمٍن زًيٍػنىًة الظ وىاٍ  : )زًيٍػنىةي اٍلبػىوىٍاًطًن أىٍٝبىلي ٓت غرر المم -ٔ:  رائدة .من سائر زينة الدنيا كىخى
 ،كىالص بػٍري زًيٍػنىةي اٍلبىبلىءً  ،كىالشٍُّكري زًيٍػنىةي اٍلًغُبى  ،زًيٍػنىةي اٍلفىٍقرً  اْلَعَفْاؼُ : ) أنواع الزينة )ع(اإلماـ علي عن 

 ،نىةي زًيٍػنىةي اٍلًعبىٍادىةً كىالس ًكيػٍ  ،كىاٍلعىٍدؿي زًيٍػنىةي اإًلٲٍبىٍافً  ،كىاٍلفىصىٍاحىةي زًيٍػنىةي اٍلكىبلىـً  ،كىالتػ وىٍاضيعي زًيٍػنىةي ا٢بٍىسىبً 
كىبىٍسطي  ،كىخىٍفضي ا١بٍىنىاًٍح زًيٍػنىةي اٍلًعٍلًم )يعِب التواضع( ، كىحيٍسني األىدىًب زًيٍػنىةي اٍلعىٍقلً  ،كىا٢بًٍٍفظي زًيٍػنىةي الٌرًكىاٍيىةً 
ٍاًء زًيٍػنىةي ا٣بٍىٍوؼً  ،زًيٍػنىةي النػ ٍفسً  كىبىٍذؿي اٍلمىٍجهيويدً  ،كىاإًليٍػثىٍاري زًيٍػنىةي الزٍُّىدً  ،اٍلوىٍجًو زًيٍػنىةي ا٢ٍبًٍلمً  ثٍػرىةي اٍلبيكى  ،كىكى

ٍعريكيؼً  ،كىالتػ قىلًُّل زًيٍػنىةي اٍلقىنىٍاعىةً  كىتػىٍرؾي مىٍا الى يػىٍعًِب زًيٍػنىةي  ،كىا٣ٍبيشيويعي زًيٍػنىةي الص بلىةً  ،كىتػىٍرؾي اٍلٌمنًٌ زًيٍػنىةي اٍلمى
قتصادية كالقوة البشرية( كٮبا أىم أم )القوة اال اْلبَػُنوَف()اْلَماُؿ وَ  -ٕ ،ٓٛص ٛٚالبحار اٍلوىرىًع( 

، كقٌدـ ا٤باؿ على البنْب ألٌف ا٤باؿ أىم  ّْالكهف/﴾ َأَا َأْكثَػُر ِمْنَك َمااًل َوَأَعز  نَػَفراً ﴿أنواع الزٌينة 
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ؿ لو كا٢باجة إليو أمس من ا٢باجة إليهم كألنٌو زينة بدكهنم دكف العكس ، فإٌف من لو بنوف كال ما
َنةٌ ﴿فهو ُب عناءو كشقاء  َا َأْمَواُلُمْم َوَأْوالدُُكْم ِرتػْ : ٗٙصٖٕٓت هنج الببلغة خطبة،  ُٓالتغابن/﴾ ِإٔمَّ

(، ك ٍا هللاي ألىقٍػوىاٍـو نٍػيىٍا كىاٍلعىمىلي الص اًٍلحي حىٍرثي اآلًخرىًة، كىقىٍد ٝبىىعىهيمى يَػْوـَ ﴿قولو )اٍلمىاؿي كىاٍلبػىنيوفى حىٍرثي الدُّ
)اْلَباِقَياُت  -ٖ .ٖٗ-ٖٖالشعراء/﴾ َفُع َماٌؿ َوال بَػُنوَف ، ِإالَّ َمْن أََتى اّللََّ ِبَقْلٍب َسِليمٍ ال يَػنػْ 

كصف الباقيات ِبلصا٢بات أم ىناؾ ِبقيات غّب صا٢بات ، فتكوف األكٔب ذخر  الصَّاِلَاُت(
نٍػيىٍا : )قاؿ هللا تعأب : يػىٍفرىحي عىٍبًدمى اٍلميؤٍ ٓت الديثكالثانية ضبلؿ،  ئىان ًمنى الدُّ يػٍ ًمني ًإذىٍا بىسىٍطتُّ لىوي شى

نٍػيىٍا كىذىًل ى أىقٍػرىبي لىوي مىِبًٌ ٍب تبل اآلية  ٍ، كىٰبىٍزىفي ًإذىٍا قػىتػ ٍرتي عىلىٍيًو الدُّ َا ﴿كىذىًل ى أىبٍػعىدي لىوي ًمِبًٌ َأَٗمَْسُبوَف َأٔمَّ
ُىْم ِبِو ِمْن َماٍؿ َوبَِنَي، ُنَسارُِع َْلُمْ  َراِت َب  ال َيْشُعُروفَ  ٔمُِد  ركح ( ٔٓ-ٓٓا٤بؤمنوف/﴾ ٓت اْْلَيػْ

ٍا ًمنى اٍلبىاًقيىٍاًت الص ٍا٢ًبىٍاًت(عن اإلماـ الصادؽ )ع(، ُِٓ/ٓالبياف كنز   : )الى تىٍستىٍصًغٍر مىوىد تػىنىٍا فىًإنػ هى
 .ُٔ/ٔالدقائق
 ﴾لَََُْٙٗدىُْْ كََِْْ ُٗـَديَِْ ِٓنْيُْْ ؤَلًَخًًٌَََّّْ َُُُِّْٕٗ خُْفِسَدٍَ ًَظٍََُ خَََْٕٞ زَدََِِشً ًَ﴿ - ٚٗ

ُ(٤با ذكر الدنيا كمآ٥با ذكر القيامة كأىوا٥با أم كإذكر يػىٍوـى  نقتلع كنزيل ا١ٍبًبىاؿى من أماكنها  )ُنَسُيِّ
ثيوران كقولو  بىاءن مىنػٍ َوِإَذا اجْلَِباُؿ ﴿كنسٌّبىا كما نسٌّب السحاب ُب ا١بو بعد ٙبطيمها كجعلها ىى

، فكيف حاؿ القلوب آنذاؾ ؟ فهي تتكٌشف على حقيقتها فبل ٚبفى منها  َُا٤برسبلت/﴾ َفتْ ُنسِ 
ظاىرة للعياف ليس عليها جبل كال شجر كال  )اَبِرزًَة(كىتػىرىل األىٍرضى  )َوتَػَرى اأَلْرَض اَبِرزًَة(خافية ! 

رًزىةن ظاىرة ، كتبقى األرض مستوية م سٌطحة كىذا يدؿُّ سوؼ بنياف فقد هتٌدـ كل ما عليها فهي ِبى
ُهْم َأَحدًا(يتغٌّب نظامها كنظاـ العآب كلو  ٝبعنا األىك ًلْبى كىاآلًخرًينى ًمٍن  )َوَحَشْرَاُىْم رَػَلْم نُػَغاِدْر ِمنػْ

ان ًمنػٍهيٍم  )نُػَغاِدْر( ا١بًٍنًٌ كىاإًلنًس ٤بوقف ا٢بساب كا١بزاء على ٝبيع األعماؿ كاألقواؿ ، فلم  نَبؾ أىحىدى
: )ٰبيٍشىري الن ٍاسي يػىٍوـى  عن النيب )ص(،  ٕالقمر/ُرُجوَف ِمْن اأَلْجَداِث َكأَنػَُّهْم َجَراٌد ُمنَتِشٌر﴾ ﴿٘مَْ كقولو 

يػٍعنا يػىٍنظيري بػىٍعضيهيٍم ًإٔبى بػىٍعضو ؟ قىاؿى زٍ عي اٍلًقيىٍامىًة حيفىٍاةن عيرىاٍةن  الن )غّب ٨بتونْب( فػىقيٍلتي النًٌسىٍاءي كىالٌرًجىٍاؿي ٝبًى
ُهْم يَػْوَمِئٍذ َشْأٌف يُػْغِنيِو﴾ األىٍمري أىشىدُّ ًمٍن أىٍف يػيهيمُّهيم ذىًل ى  )ص( :  (ّٕعبس/﴿ِلُم ِّ اْمِرٍئ ِمنػْ
ٓت غرر ، ّٗٓتنبيو ا٣بواطر ص : )ا٣بٍىٍاًسري مىٍن غىًفلى عىٍن ًإٍصبلىًح اٍلمىعىٍاًد( وعنو )ص( ُٕٓ/ُٓا٤براغي
 يػىٍنجيًو فػىقىٍد أضىاعى مىٍطلىبىوي( )مىٍن أٍفُب عيميرىهي ُبى غىّبً ما المم: 
 ﴾ْْ ٌَْٓػًِخًًَػ٠ٌُُُِخ ػَََِ ََزِّيَ َٜلّدً َُوًَْ ـِحْعٌَُُٔٗد ًََٔد وََِوْنَدًُْْ ؤًٍَََّ ََُّٓشٍ زََْ َِػَْٔعُْْ ؤََُّْٖ َٗفْؼَََ ٌَُُ﴿ - ٛٗ

شورة صىٌفان بعد ٯبمع هللا األكلْب كاآلخرين منذ بداية ا٢بياة حٌٌب ساعة ا٢بشر ، تعرض كٌلها ٧ب
يَػْوـَ َنْدُعو ُك َّ ُأَاٍس ﴿صف ُب ساحة اشر كصفوؼ الصبلة ، كلُّ أمة كزمرة كملة صفان كقولو 

، ال ٰبجب أحده أحدان كال تفاضل بينهم بنسب أك ماؿ أك جاه دنيوم ،  ُٕاإلسراء/﴾ ِبَِِماِمِهمْ 
ببل فوضى كعرقلة سّب ٓب يتخٌلف  كيقف ا٣ببلئق ِبلكامل بْب يدم ا٣بالق بنظاـ ٧بكم فاعل دقيق

ُتُموَا َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّؿ َمرٍَّة(منهم أحد  تيميوانى للحساب كا١بزاء حفاة عراة ليس  )َلَقْد ِجئػْ لىقىٍد ًجئػٍ
معكم ماؿ كال كلد كال مناصب كال جاه ، جئتموان كهيئتكم حْب خلقناكم أكؿ مرة لتسألوا عما  
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بل زعمتم بلساف ا٢باؿ أك بلساف ا٤بقاؿ أف ال  ُتْم أَلَّْن َّمَْعَ  َلُمْم َمْوِعدًا()َبْ  َزَعمْ كنتم تفعلوف 
: رائدة بعث كال جزاء كال حساب كال عقاب كالٌدليل عليو أٌنكم ٓب تستعٌدكا إٔب لقاء هللا تعأب ، 

،  ظشد ا٥بائل ا٤بكتإنٌو عرض شامل ٯبمع اإلنسانية كٌلها كمع ىذا ا٢ب )َوُعِرُضوا َعَلى رَبَِّك َصّفاً(
ىو عرضه ٩بٌيز كاقعي ٭بوذجي ينكشف فيو كلُّ إنسافو على حقيقتو ، فبل ٱبفى أحد ُب زٞبة 
ا٢بشود ، فهم ٝبيعان ُب عْب هللا كقدرتو صفٌّ كاحد أيخذ كلٌّ مكانو كيلقى حسابو كجزاءه كلو  

 )صّفاً( ، ٌٍب أف ُٖا٢باقة/﴾ ِرَيةٌ يَػْوَمِئٍذ تُػْعَرُضوَف ال ََّتَْفى ِمْنُمْم َخا﴿كانوا على شكل صفوؼ 
: صفوفان مرتٌبة واملعىن ،  ٕٔغافر/﴾ ّتَّ ُ٘مْرُِجُمْم ِطْفبلً ﴿ِب٤بفرد كلكٌنو ينزؿ منزلة ا١بمع كقولو 

كمنظمة بدٌقةو متناىية كهبذا يفتح سبحانو جلسة ااكمة: قلتم ُب ا٢بياة الدنيا من مات فقد فات 
 ا٢بساب بقولو  ، كاآلف ماذا تركف ؟! ٍب يبدأ

ـَديَُِ َٜـِريَشً ًَٙ ًَسِريَشً بَِّٙ ٠ًًَُِغَ خٌُِْعَدذُ كَعٍََُ خُُْٔفُِِْٓنيَ ُْٓٙلِوِنيَ َِّٓٔد كِْوِ ًََّوٌٌَُُُٕ َّد ًََِّْعَنَد َٓدٍِ ىٍََخ خٌُِْعَدذِ ٙ ُّ﴿ - ٜٗ
 ﴾ًخًؤَلَْٝدىَد ًًََـًًَُخ َٓد ػٌَُِِٔخ لَد٠ُِخً ًَٙ َّظُِِْْ ََزُّيَ ؤَلَ

إنٌو مشهد دقيق من مشاىد يـو القيامة ا٢باسم عإب ا٤بضامْب ، إنٌو مشهد ٦بٌسم ٰبٌرؾ ا٤بشاعر 
ستئذاف ، ظاىره أنيق دقيق جذاب ، كِبطنو رقيق عميق منساب ، ككٌلما اكيؤثر ُب الضمائر ببل 

أعماؿ ٝبيع  تتأٌمل فيو أيتي  ٔبديد كمفيد ككأ٭ٌبا تعكس لوحة كاقعية تيدىش الناظرين ىذا سجل
)َوُوِضَع ُب كتاب هللا : كتاب لكٌل البشر كقولو  المتب ثبلثة الناس يوضع أمامهم للحساب ،

، ككتاب لكٌل  ِٖا١باثية/﴾ ُك   أُمٍَّة ُتْدَعى ِإىَل ِكَتاِِبَا﴿، ككتاب لكٌل أٌمة أك مٌلة كقولو اْلِمَتاُب( 
ٍف أَْلَزْمَناُه طَاِئَرُه ٓت ُعُنِقِو َوُٓمْرُِج َلُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة  وَُك َّ ِإنَسا﴿إنساف ٰبصي عليو ٝبيع أعمالو كقولو 

: خائفْب ، ُمْشِفِقَي  )رَػتَػَرى اْلُمْجرِِمَي ُمْشِفِقَي ِمَّا ِريِو(،  ُّاإلسراء/﴾ ِكَتااًب يَػْلَقاُه َمنُشوراً 
 ٩بٌا عليهم من ا١برائم كاإلشفاؽ خوؼه مقركف برجاء ، أم فَبل اجملرمْب خائفْب مضطربْب قلقْب

 .كالذنوب الكبّبة ا٤بخزية
كلمة جزعو كٙبٌسر كشٌدة كندامة ، أم اي حسرتنا اي ىبلكنا على ما فرطنا ُب   )َويَػُقوُلوَف ََي َويْػَلتَػَنا(

ردة كال كاردة ال يَبؾ شا )َماِؿ َىَذا اْلِمَتاِب ال يُػَغاِدُر َصِغُيًَة َوال َكِبُيًَة ِإالَّ َأْحَصاَىا(حياتنا الدنيا 
إاٌل ذكرىا بدقٌة ، ال يغادر من أموران كال يبقي صغّبة لصغرىا كدقتها كال كبّبة لكربىا ككضوحها 
إاٌل ضبطها كأحاط هبا ِبلصورة كالصوت كالنية ككٌلها ٧بفوظة على شكل فبلشات صغّبة كما عليو 

﴾ ، ِكَرامًا َكاتِِبَي ، يَػْعَلُموَف َما تَػْفَعُلوفَ َوِإفَّ َعَلْيُمْم َلَاِرِظَي ﴿عا٤بنا اليـو األلكَبك٘ب كقولو 
)َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا ،  ِٗا١باثية/﴾ ِإاَّ ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم تَػْعَمُلوفَ ﴿، كقولو  ُِ-َُاإلنفطار/
 ما عملوا حاضران عندىم مثبتان من غّب –مضافان إٔب ا٤بدكف ُب كتاب األعماؿ  –ككجدكا  َحاِضرًا(

زايدة كال نقصاف على صورتو ا٢بقيقية اجملسمة ، صورة تتحرؾ على أرض الواقع كىم ال يستطيعوف 
آؿ ﴿يَػْوـَ َتَُِد ُك   نَػْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخُْيٍ ُُمَْضرًا﴾ ىرِبن كال ٚبٌلصان كال مداكرة كال مغالطة كقولو 
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اانن بغّب جـر كال يينقص من ثواب اسن كقولو ال يعاقب إنس )َوال َيْظِلُم رَب َك َأَحدًا(،  َّعمراف/
  .ْٕاألنبياء/﴾ َربل ُتْظَلُم نَػْفٌس َشْيئاً ﴿

العاقل ينبغي   ُْاإلسراء/﴿اقْػَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَػْفِسَك اْليَػْوـَ َعَلْيَك َحِسيبًا﴾ كقولو  -ٔ:  رائدة
ـز ٗبا ىو فوؽ تصٌوره كإدراكو نفيان أف ال يتسرٌع ُب حكمو على ا٢بقائق الكربل كيـو القيامة كال ٯب

أك إثبااتن ، بل يضعو ُب عآب اإلمكاف حٌب يصدقو أك يكذبو الدليل كالربىاف ، كالربىاف يقطع 
الٌش ، كىناؾ شواىد على ىذه ا٢بقيقة ، من كاف يتصٌور أف اإلنساف يصعد إٔب القمر كا٤برٌيخ 

ىو فوؽ التصٌور ُب زمنو معٌْب ٲبكن كجوده  : فالكثّب ٩با إذفكىو اآلف من األشياء العادية ، 
: نظاـ الكوف ا٤بوزكف الدقيق الشامل كالعاـ  من حممة يـو القيامة -ٕ .كٙبققو ُب زمن آخر

لدليل على قدرة هللا عٌز كجٌل ا٤بطلقة على إحياء ا٤بوتى ، كال يعقل أف يكوف ا٥بدؼ منو ىذه 
يس من ا٢بكمة أف يكوف كلُّ ىذا ا٣بلق العظيم ا٤بنظم األاٌيـ كالسنْب ا٤بعدكدة ٢بياتنا الٌدنيا، كل

كتفاء الٌناس ِبألكل كالشرب كالٌنـو كالعمل ، ضمن العمر ادكد ُب الٌدنيا ا كالدقيق من أجل 
كينتهي كلُّ شيء ، فبلبٌد كمن ا٢بكمة أف ٲبتٌد ىذا النظاـ العظيم حٌب ينتهي ٥بدؼ عظيم كغاية 

َنا ال ﴿أب ُب خلقو كقولو سامية تتناسب مع حكمة هللا تع َا َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَنَُّمْم ِإلَيػْ ُتْم َأٔمَّ َأَرَحِسبػْ
 .ُُٓا٤بؤمنوف/﴾ تُػْرَجُعوفَ 

ىًٍَُِٗوُ ًٌَََُِّّّعَوُ ؤًََُِْْدءَ ِْٖٓ كَعَعًََّبٌِْ هُِْنَد َُِِْٔٚجٌَِصِ خْٔفًًُُخ ٓيََّ كََٕفًًَُخ بَِّٙ بِزَِِْْٓ ًَدَٕ ِْٖٓ خُْفِِّٖ كَلََٕنَ ػَْٖ ؤَُِْٓ ََزِّوِ ؤَ﴿ - ٓ٘
 ﴾يًُِِٗ ًَىُْْ ٌَُُْْ ػًًٌَُّ زِحَْٓ ُِِظَّدُِِٔنيَ زًًََٙ

ستجابة ألمر هللا ، اذكر ٥بم اي ٧بٌمد حْب أمران ا٤ببلئكة ِبلسجود آلدـ فهو سجود ٙبية كتكرٙب ك اك 
ِإالَّ ِإْبِليَس َكاَف ِمْن اجلِْنِّ  )َرَسَجُدواكىو سجود ألمر هللا ال سجود ١بسد آدـ ال سجود عبادة 

 )رَػَفَسَق َعْن َأْمِر رَبِِّو(سىجىدى ٝبيع ا٤ببلئكة لكن ًإبًٍليسى الذم ىو ًمٍن ا١بًٍنًٌ  رَػَفَسَق َعْن َأْمِر رَبِِّو(
()َأرَػتَػتَِّخُذونَُو َوُذرِّيػََّتُو َأْولَِياَء ِمْن ُدوين َوُىْم َلُمْم خرج كٛبٌرد عن طاعة رىبًًٌو  ٙبذير للٌناس من  َعُدوٌّ

 )َأْولَِياَء ِمْن ُدوين(كىذيرًٌيػ تىوي كأكالده الشياطْب  ىذا العدٌك ا٣بطّب ا٤برير ، أىفػىتػىت ًخذيكنىوي اي بِب آدـ ىو
آ٥بة كأرِبِبن كأنصاران كقادةن ًمٍن ديكًف هللا تعبدكهنم كتطيعوهنم كتتقربوف إليهم ليوجهوكم كيدبركا أموركم 

()َوُىْم لَ  ؟! فأم عاقل ٰبَـب نفسو يقبل أف يٌتخذ من عدٌكه الٌلدكد الذم انصبو العداء  ُمْم َعُدوٌّ
الشديد من أٌكؿ يـو ، أف يٌتخذه كليان كقائدان كمرشدان كانصران كدليبلن كمعتمدان كعينان؟! كقولو 

ِحْزُب الشَّْيطَاِف َأال ِإفَّ ِحْزَب الشَّْيطَاِف اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهْم الشَّْيطَاُف رَأَنَساُىْم ِذْكَر اّللَِّ ُأْولَِئَك ﴿
بئس للذـ كالتوبيخ ، كالظا٤بوف: كل من قٌدـ  )بِْئَس ِللظَّاِلِمَي َبَداًل(، ُٗاجملادلة/﴾ ُىْم اْْلَاِسُروفَ 

ستبدؿ طاعة الشيطاف كأكليائو كفٌضلوىا على طاعة الرٞبن ا كترؾ األكٔب، كىم أيضان كل من األدٗب
 . ِْٓالبقرة/﴾ َواْلَماِرُروَف ُىْم الظَّاِلُموفَ ﴿نبيائوككتبو كأ
حزبو كأنصاره كأعوانو من ا١بٌن كاإلنس كىم الذين يضلوف  )بذرية الشيطاف(ا٤براد  -ٔ: رائدة

اَّللً  ٌٍب  ٚبذٛبوىم أىٍكلًيىاءى كأىٍنصىار ًمٍن ديكفً االناس عن ا٢بق كا٥بدل ، ككل من يسمع ٥بم كيطيع فقد 
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ستحقاؽ إبليس كذريتو ىذه الوالية ُب أنفسهم بعد بياف خباثة أصلهم كسوء اُب عدـ  بٌْب السبب
ـَ(-ٕقصدىم.  : سجود والسجود قسمافنقياد، السجود ٗبعُب ا٣بضوع كاال )اْسُجُدوا آلَد

العقبلء تعٌبدان  كخضوعان لو على كجو ا٣بصوص ، كسجود غّب العقبلء من سائر ا٤بخلوقات كل 
، ٔالرٞبن/﴾َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَدافِ ﴿مقداره ككيفيتو كطريقتو ا٣باصة بو كقولو٨بلوؽ بقدره ك 
ىو النبات الذم لو ساؽ،  )َوالشََّجُر(النبات ال ساؽ لو كا٣بيار كاليقطْب  )النَّْجُم(ينقاداف ألمره 

ـو السماء : ٪بوٙممن املعىن ككل ٨بلوؽ يسجد كيسٌبح  بطريقتو ا٣باصة اجملبوؿ عليها ، 
كأشجار األرض ككل الكائنات تسجد  كتطيع كتنقاد ٤با سٌخرىا هللا ٥با من إنتاج ما فيو مصاّب 

 .العباد كمنافعهم
ٌََخضِ ًَخََِْٕٞ ًَٙ وَِْنَ ؤَٗلُِٕيِْْ ًََٓد ًُنطُ ُٓعَّىٍَِ خ١ُُِِِّْٔنيَ ػ١ًَُخً﴿ -ٔ٘   ﴾َٓد ؤَْ٘يًَْظُيُْْ وَِْنَ خَُّٕٔ

ستحقاؽ إبليس كذرٌيتو ىذه الوالية ُب الذات هللا تعأب ، كبٌْب الٌسبب من عدـ ضمّب ا٤بتكٌلم 
ما أحضرهتم أم ما أحضرت ىؤالء  )َما َأْشَهْدتُػُهْم(أنفسهم بعد بياف خباثة أصلهم فقاؿ : 

ٍلقى الس مىوىاًت كىاألىرٍ  ٍدتػيهيٍم كال أحضرهتم خى ًض كأان الشياطْب الذين عبدٛبوىم من دكف هللا كىمىا أىٍشهى
 )َوال َخْلَق أَنُفِسِهْم(ا٤بهيمن على كٌل شيء ُب ىذا الكوف كالكائنات كليس معي نظّب كال مشّب 

ٍلقى أىنفيًسًهٍم فيطلعهم على غيبو كال يستعْب هبم سبحانو ، كال  ٍدتػيهيٍم خى كىال أحضرهتم كىال أىٍشهى
وه ، كٓب ٰبضر أحدان حٌب أشهدت بعضهم خلق بعض ، فما حضر إبليس كجنوده ا٣بلق كٓب يعاين

تقى األتقياء ، فهم عبيد أمثالكم ال ٲبلكوف شيئان كليست لديهم إحاطة علمية ااألنبياء كاألكصياء ك 
ُقْ  ال َأْمِلُك لِنَػْفِسي نَػْفعًا َوال َضّرًا ِإالَّ َما َشاَء ﴿بشيء حٌب يستطيعوا تدبّبه كتقديره كقولو 

أكجدت كأبدعت نظّب كال مشّب كال شاىد كال انظر كال ، فلم يكن معي حْب  ْٗيونس/﴾ اّللَُّ 
)َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلَِّي حاضر ! ٍب إٌف الشياطْب كأعواهنم بطبيعتهم أشرار مفسدكف مضلُّوف 

أعواانن كليس من سنة هللا كال طريقتو أف يتخذ ا٤بضلْب أعواانن حٌب يفٌوض إليهم تدبّب  َعُضدًا(
ـ تتخذكهنم أكلياء كشركاء ٕب ُب العبادة كالطاعة ؟! كيف كهللا يعْب ٝبيع بعض األمور ، فعبل

٨بلوقاتو كىو ال يستعْب أبحدو ؟ كهللا ىو الغِب بذاتو عن العا٤بْب كا٤بغِب لغّبه كىو ذك القوة ا٤بتْب ، 
ختارىم من الضالْب اكاف هللا تعأب متخذان لو مساعدين ٤با ونفرض وررض ااؿ ليس مبحاؿ 

: ُب اآلية إشارة من كاف مستقيمان على منهج هللا ال  رائدة .ضلْب ، كهللا يكره الضبلؿ كا٤بضٌلْبا٤ب
ينبغي لو أف يستعْب ِب٤بنحرفْب كا٤بفسدين الطغاة أصحاب القرار كٯبب عليو اافظة على 

كُب كٌل األمور . .قتصاديةستقامتو على منهج هللا ُب ٝبيع نشاطاتو العاٌمة السياسية كاإلدارية كاالا
السبلمة كالكرامة ببل ايٌة ندامة كال مبلمة   االستقامةمع شٌدة الصعوِبت ككثرة ا٤بعاانة ، فإٌف ُب 

ُ ّتَّ اْستَػَقاُموا َربل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوال ُىْم َٗمَْزنُوفَ ﴿كقولو   .ُّاألحقاؼ/﴾ ِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبػ َنا اّللَّ
ٍ ٌٍُ َٗديًُخ ًََُُ٘دجِِ خٍََُِّّٖ َِػَْٔعُْْ كًََػٌَْىُْْ كََِْْ َّْٕعَفِْسٌُخ َُيُْْ ًَـَؼَِْنَد زَْْنَيُْْ ٌَْٓزِودً ، ًَََؤًٌََََّّْ َّوُ﴿ ٖ٘ - ٕ٘

 ﴾خُُْٔفٌَُُِْٕٓ خُنَّدََ كَظَنٌُّخ ؤََّٗيُْْ ٌَُٓخهِؼٌُىَد ًََُْْ َّفًًُِخ ػَنْيَد َُِْٓٝكدً
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ٍوـى يػىقيوؿي هللا تعأب للكافرين على سبيل التأنيب ُب ذل  اليـو مشهده من مشاىًد يـو القيامة ، كىيػى  
اًئي كشفعاؤكم ، كا٤براد كل ما  ديكا لينقذكم ٩با أنتم فيو من زىعىٍمتيٍم ُب الدنيا أهنم شيرىكى العصيب ، انى

ستجابوا ألنكركىم استغاثوا هبم فػىلىٍم يغيثوىم كلو اف )َرَدَعْوُىْم رَػَلْم َيْسَتِجيُبوا َْلُْم(عبد دكف هللا 
نَػُهْم َمْوِبقاً(كتربأكا منهم  مهلكان ، أم جعلنا بْب العابدين كا٤بعبودين مهلكة ال ٯبتازىا  )َوَجَعْلَنا بَػيػْ

الظٌن ىنا ٗبعُب العلم  )َورََأى اْلُمْجرُِموَف النَّاَر َرظَن وا أَنػَُّهْم ُمَواِقُعوَىا( -ٖ٘ .ىؤالء كىي النار
كاقعوف فيها ، أم أبف الواقعةى كاقعةه  )أَنػَُّهْم ُمَواِقُعوَىا(ميٍجرًميوفى جهنم أيقنوا اليقْب ، حْب رىأىل الٍ 

﴿ِإفَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصادًا﴾ على رؤكسهم ال ٧بالة كأهنم داخلوىا ال بد منو ألهنا ٥بم ِب٤برصاد 
َها َمْصرِراً(،  ُِالنبأ/ هبم من كل جانب فلم يقدركا على  مهرِبن فإف جهنم أحاطت )َوَلَْ ٖمَُِدوا َعنػْ

: كىكذا كل اتبع كمتبوع على ضبلؿ ، ككل رائدة ا٥برب منها، كيف ا٥برب كهللا ىو طالبهم ؟ 
قائد كٝباىّبه على فساد ، فالبداية خطأ كالعمل خطأ كالنتيجة خطأ ، فما الفائدة من دنيا تغرُّ 

ُئُمْم اِبأَلْخَسرِيَن َأْعَمااًل، الَِّذيَن َض َّ َسْعيُػُهْم ٓت ُقْ  َىْ  نُػنَػبِّ ﴿كتسرُّ كلكن عاقبتها تضرُّ ؟ كقولو 
نْػَيا َوُىْم َٗمَْسُبوَف أَنػَُّهْم ُٗمِْسُنوَف ُصْنعاً   .َُْ-َُّالكهف/﴾ اْلََياِة الد 

 ﴾َِْ٘ءٍ ـًًََٙ ًََُوًَْ ََُّٜكْنَد كِِ ىٍََخ خُْوُُْإِٓ ُِِنَّدِْ ِْٖٓ ًَُِّ َٓؽٍََ ًًََدَٕ خَِٕٗٗدُٕ ؤًَْؽََُ﴿ - ٗ٘
نٌوعنا ا٣بطاب ، لقد كرران على كجوه شٌب كأبساليب ٨بتلفة من البياف ُب )َوَلَقْد َصرَّرْػَنا( كأقسم 

ا اٍلقيٍرآًف لًلن اًس  من كٌل شيءو ٰبتاجوف إليو يدعوىم إٔب اإلٲباف بنا ، من قصص  )ِمْن ُك ِّ َمَثٍ (ىىذى
ترىيب كعقائد كشرائع كأخبلؽ كأبساليب متنوعة ستدالالت كترغيب ك اكمواعظ كحجج كأمثاؿ ك 

﴾ َوَلَقْد َصرَّرْػَنا ٓت َىَذا اْلُقْرآِف لَِيذَّكَُّروا َوَما َيزِيُدُىْم ِإالَّ نُػُفوراً ﴿تتناسب مع ٨بتلف العقوؿ كقولو 
على ا٥بداية خصومة ! كِبلرغم من كل ىذا الَبكيز  )وََكاَف اإِلنَساُف َأْكثَػَر َشْيٍء َجَداًل(،  ُْاإلسراء/

، كطبيعة  َُّيوسف/﴿َوَما َأْكثَػُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت مبُْؤِمِنَي﴾ فإف أكثر الناس ٓب يؤمنوا أبدان 
اإلنساف غّب ا٤بؤمن يتبٌُب ا١بدؿ ا٤بذمـو كا٣بصومة الٍب تولد الكراىية كالٌنفرة كال ينيب إٔب ا٢بق كال 

رى الكائنات جىدىالن ِبلباطل )ا١بدؿ العقيم( ا٤بذمـو ، الذم يضر ينزجر ٤بوعظة ، كىكىافى اإًلنسىافي أىٍكثػى 
 .كال ينفع كيفٌرؽ كال يؤٌلف

بعد أٍف )مىٍا ضىل  قػىٍوـه  عن النيب )ص(،  ٓغافر/﴿َوَجاَدُلوا اِبْلَباِطِ  ِلُيْدِحُضوا ِبِو اْلَقَّ﴾ كقولو 
( اويٍا ا١بٍىدى تػي ًإال  أىكٍ ىىداىيٍم هللًا  ًقيقىةى اإًلٲبىاًف حىٌب  يىدىعى وعنو )ص(، ُّٖ/ِالبحارؿى : )الى يىٍستىٍكًملي عىٍبده حى

قًّا( ( كىًإٍف كىافى ٧بًي كإف كاف ا١بدؿ ا٤بمدكح مع أىل العلم  ُّٖ/ِالبحاراٍلًمرىاءى )ا١بدؿ ا٤بذمـو
ل  ٲبت -ٔ: رائدة، ُِْالنحل/﴿َوَجاِدْْلُْم اِبلَِِّت ِىَي َأْحَسُن﴾ ختصاص ٰبث عليو القرآف كاال

اإلنساف ُب طبيعتو اإلٯبابيات كالعقل ا٤بفكر كالتكرٙب اإل٥بي كا٣ببلفة على األرض كٲبتل  
)وََكاَف  -ٕ .السلبيات )إنو ظلـو جهوؿ جزكع ىلوع منوع لفي خسر ، أىٍكثػىرى شىٍيءو جىدىالن(

ا ا٤بقاـ ، ذل  لكي ُب ىذ)َشْيٍء( كيعرٌب السياؽ عن اإلنساف أبنٌو اإِلنَساُف َأْكثَػَر َشْيٍء َجَداًل( 
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َقْد ﴿يػىٍعًرؼى اإلنسافي قىٍدرىهي كىالى يػىتػىعىد  طىٍورىهي ، كىذه دعوة إٔب هتذيب ذات اإلنساف كتزكية نفسو 
 .، كأف يقٌلل من غركره كمن عيوبو إنٌو ٨باصم بل أكثر ا٣ببلئق جدالن  ٗالشمس/﴾ َأرْػَلَح َمْن زَكَّاَىا

 ﴾ُْؼٍََخذُ هُسًُٚآِْنٌُخ بٌِْ ـَدءَىُْْ خُْيًٍَُ ًََّْٕعَـْلًُُِخ ََزَّيُْْ بَِّٙ ؤَْٕ ظَإْظَِْيُْْ ُٔنَّصُ خًََُِّٕنيَ ؤًَْ َّإْظَِْيُْْ خًََٓد َٓنَغَ خُنَّدَْ ؤَْٕ ُّ﴿ - ٘٘
يعرض القرآف الشبهة الٍب تعلق هبا من ٓب يؤمنوا كىم كثرة الناس على مدار الزماف كالرساالت فلقد 

: كىمىا مىنىعى الن اسى من اإلٲباف حْب جىاءىىيٍم ا٥ٍبيدىل من املعىن ل ما يكفي لئلىتداء ، جىاءىىيٍم من ا٥ٍبيدى 
إالٌ  )ِإالَّ َأْف ََتْتِيَػُهْم ُسنَُّة اأَلوَِّلَي(ستغفار من ذنوهبم كما منعهم من اال )َوَيْستَػْغِفُروا رَبػَُّهْم(هللا 
، كىي طريقة هللا الٍب أجراىا على األمم السابقة ،  ستمرارنتظارىم أف أتتيهم سنة األكلْب ا١بارية ِبا

 )َأْو أيَْتِيَػُهْم اْلَعَذاُب قُػُببًل(ستئصاؿ كما أىلكت ىذه السٌنة ا٤باضْب العاصْب كىي ا٥ببلؾ كاال
ٍتًيػىهيٍم عىذىابي هللا  ضطراران ُب امواجهةن عياانن كمقابلة كيركف أنو سيقع هبم عندئذو يؤمنوف  )قُػُببًل(أيى

ستدالؿ ال : ا٤بوعظة كاال رائدة .ال ينفعهم اإلٲباف كفرعوف الذم آمن ِب ٤با أيقن ِبلغرؽكقت 
﴿َوَلُمْم ٓت ينفعاف دائمان بل البٌد من ىزٌة موقضة للضمائر مناسبة من العقوبة على قدر ا١بناية 

 .ُٕٗالبقرة/اْلِقَصاِص َحَياٌة ََي ُأْوِل األَْلَباِب﴾ 
 ﴾ىًٍَُخ آَّدظِِ ًََٓد ؤًٍَُُِْٗخ ىًُُّخًخَُُُِِْْٔٔنيَ بَِّٙ ُٓسََُِِّّٖٙ ًَُٓنٍََِِّٖ ًَُّفَديٍُِ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ زِدُْسَد٤َِِ ًُُِْْل١ٌُِخ زِوِ خُْمَنَّ ًَخظَّ ًََٓد َُُُِْٗٔ﴿ - ٙ٘

ًر اٍلميًهم ة( تبشّب من أطاع ِبلنعيم كإن ذار من عصى ىذه ىي مهمة الرسل ٝبيعان )كا٥بًٍم ةي عىلىى قىدى
أكضح هللا ا٢بق ك )ا٢بٍىقُّ أىحىقُّ أىٍف  )َوُٖمَاِدُؿ الَِّذيَن َكَفُروا اِبْلَباِطِ  لُِيْدِحُضوا ِبِو اْلَقَّ(ِب١بحيم 

يػيتػ بىعي( كأثبتو ِبلبينات كالرباىْب كالدالئل ا٤بتنوعة كلكن الذين كفركا خاصموه كجادلوا فيو 
آف أك الٌدين القوٙب ، كحاكلوا دحضو كإبطالو ِبلكذب كالسخرية كيزيلوا القر  )لُِيْدِحُضوا ِبِو اْلَقَّ(
ٍغليويبي ًِب٢بٍىقًٌ غىاًٍلبه ، كىاٍلغىاًٍلبي ًِبلٓت غرر المم:  ،ٔبدا٥بم ا٢بق كيغلبوه (!  شرًٌ )كىاٍلمى عن اإلماـ مىٍغليويبه

الى  مىنٍ ، كى الضبللةضيرهُّ تى  الى يىٍستىًقٍيمي ًبًو ا٥ٍبيدىلٍ  كىمىنٍ ال يػىنػٍفىعيوي ا٢بٍىقُّ يىضيرُّهي اٍلبىٍاًطلي، مىٍن )علي )ع(: 
 ) سخرية أم كىاٚب ىذى  )َواَّتََُّذوا آََيِت َوَما أُْنِذُروا ُىُزوًا( ِّٗ/ٕٕالبحاريػىنػٍفىعيوي اٍليىًقٍْبي يىضيرُّهي الشًّ ي

كل من عرؼ هزاء ، ك ستاجملرموف القرآف كما خٌوفوا بو العذاب كاإلنذار موضوعان للهو كاللعب كاال
ٍاًف اٍلمىقىٍاًؿ( كيقوؿ القرآف اا٢بق كٓب يعمل بو فقد  ٌٚبذ دين هللا ىزكان كلعبان )بًًلسىٍافي ا٢بٍىٍاًؿ قػىٍبلى ًلسى

ِب٤بضارع ا٤بستمر للداللة أف  )ُٖمَاِدُؿ(، كجاء الفعل  ُِّالبقرة/﴿َوال تَػتَِّخُذوا آََيِت اّللَِّ ُىُزوًا﴾ 
 .ُّاألنفاؿ/﴾ َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَ  َىَذا﴿ا٢بق كالباطل مستمر دائم كقو٥بم ا١بداؿ كالصراع بْب 

ٌزِيِْْ ؤًَِنَّصً ؤَْٕ َّلْوَيٌُهُ ًَكِِ ًََْٖٓ ؤَظَُِْْ َِّْٖٓٔ ًٌَُُِّ زِأَّدضِ ََزِّوِ كَإَػََُْٞ ػَنْيَد ًَََِِٕٗ َٓد هًَََّٓطْ ًََّخهُ بَِّٗد ـَؼَِْنَد ػَََِ هُُِ﴿ - ٚ٘

 ﴾خِٗيِْْ ًَهُْخً ًَبِْٕ ظًَْػُيُْْ بََُِ خُْيًٍَُ كََِْٖ َّيْعًًَُخ بٌِخً ؤَزًَخًآٌَ
كمن أعظم ظلمان كإجرامان أك ال أحد أىٍظلىمي ٩ب ٍن كعظ آبايت هللا البينة كحججو )َوَمْن َأْظَلُم( 

تدبٌرىا الساطعة ُب كتاب القرآف أك ُب كتاب األكواف أك ُب أعماؽ فطرتو فأعرض عنها كٓب ي
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ىتمامان كال عناية ، ألف ا٢بق عنده شهواتو كلذاتو كىواه اكتعامى عنها كتناساىا كٓب يلق ٥با ِبالن كال 
َمْت َيَداُه(كمناه  نسي ما عملو من ا١برائم الشنيعة كيستهْب بكل األفعاؿ القبيحة  )َوَنِسَي َما َقدَّ

)ِإاَّ َجَعْلَنا َعَلى قُػُلوِِبِْم َأِكنًَّة َأْف مره الكبائر كالصغائر ككأهنا حبلؿ زالؿ كٓب يتفكر بعاقبة أ
حجبه ساترةه كأغطية ٙبوؿ كٛبنع دكف فقو )َأِكنًَّة( يفهموه أم ًإان  جىعىٍلنىا عىلىى قػيليوهًبًٍم  يَػْفَقُهوُه(

واين ٲبنعهم كُب آذاهنم صممان كثقبلن معن )َوٓت آَذاهِنِْم َوْقرًا()فهم( ىذا القرآف كإدراؾ معانيو ا٤بفيدة 
﴾ ُأْولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَػُهْم اّللَُّ رََأَصمَُّهْم َوَأْعَمى َأْبَصاَرُىمْ ﴿نتفاع كقولو اأف يسمعوه ٠باع تفٌهم ك 

كىًإٍف دعوهتم إٔب اإلٲباف كالقرآف فػىلىٍن  )َوِإْف َتْدُعُهْم ِإىَل اْْلَُدى رَػَلْن يَػْهَتُدوا ِإذًا أََبدًا(،  ٧ِّبٌمد/
  أىبىدان بعد أف ختم )طبع( على قلوهبم القاسية ألهنم معاندكف ال يفقهوف كال يسمعوف يستجيبوا ل
ستعدادات ذاتية كقلوب متفتحة مؤىلة لئلٲباف مستعٌدة للتلقي كىؤالء قلوهبم مغلقة ا، فللهدل 

،  ُٕٗاألعراؼ/َغاِرُلوَف﴾ ُأْولَِئَك ُىْم الْ  ﴿ُأْولَِئَك َكاألَنْػَعاـِ َبْ  ُىْم َأَض   قاسية ال تقبل نور اإلٲباف 
﴿َكبلَّ َبْ  رَاَف َعَلى قُػُلوِِبِْم َما َكانُوا َيْمِسُبوَف﴾ ستعداد لقبوؿ الرشاد كقولو ألهنم فقدكا اال

من التذكر  )ذُكَِّر( -ٔرائدة :  .ٓالصف/﴾ رَػَلمَّا زَاُغوا َأزَاَغ اّللَُّ قُػُلوبَػُهمْ ﴿، كقولو  ُْا٤بطففْب/
مدرؾ  ُب مشاعره ُب ا٢بس السادس ُب أعماقو لكنو غافل عنو فتأٌب  إشارة إٔب أف اإلنساف

﴿َوذَكِّْر رَِإفَّ الذِّْكَرى ،  ٗاألعلى/﴿َرذَكِّْر ِإْف نَػَفَعْت الذِّْكَرى﴾ التذكرة إلزالة حجب الغفلة عنو 
نو يبدأ بظلم اإلعراض عن آايت هللا كىداه من أكرب الظلم أل -ٕ،  ٓٓالذارايت/تَنَفُع اْلُمْؤِمِنَي﴾ 

نفسو أم ضبل٥با ، كاإلنساف الذم ال يقبل ىدل هللا تراه يقبل ىول نفسو كالشيطاف فهو قاسي 
نػيويًب( عن اإلماـ علي )ع(: القلب  ثٍػرىًة الذُّ ، كالقلب ّْٓ/ّٕالبحار)كىمىٍا قىسىٍت اٍلقيليويبي ًإال  ًلكى

ـْ َعَلى قُػُلوٍب َأقْػَفاْلَُ القاسي ىو القلب ا٤بقفل  ، صحيح كانت على قلوهبم أكنة  ِْدمحم/ا﴾ ﴿َأ
َمْت َيَداُه(كأغطية كلكن بسبب  َها(كبسبب  )َما َقدَّ  ! )ذُكَِّر ِِبََيِت رَبِِّو رََأْعَرَض َعنػْ

 ﴾ػًٌِ َُْٖ َّفًًُِخ ِْٖٓ يًُِٗوِ ٌَْٓجًًَََِٚزُّيَ خُْـَلٌَُُ ًٌُ خَُُّلَْٔصِ ٌَُْ ُّاَخوٍُِىُْْ زَِٔد ًََٕسٌُخ َُؼَفَََّ َُيُْْ خُْؼٍََخذَ زََْ َُيُْْ ٌَْٓ﴿ - ٛ٘
كىرىبُّ ى اي دمحم كاسع ا٤بغفرة عظيم الر ٍٞبىًة ِبلعباد كينعم عليهم ٝبيعهم مع تقصّبىم كعصياهنم فلم 
ل ٥بم العذاب، كإٌف رٌب  يعطي فرص كافية كافية للمذنبْب لعٌلهم يعودكا إٔب رشدىم ، كقٌدـ  ييعجًٌ

َوِإفَّ رَبََّك َلُذو ﴿ألهنا من مقٌدمات الر ٍٞبىًة كزايدهتا كرفع ا٤بوانع عنها كقولو  ا٤بغفرة على الر ٍٞبىةً 
لىٍو يعاقبهم  )َلْو يُػَؤاِخُذُىْم مبَا َكَسُبوا َلَعجََّ  َْلُْم اْلَعَذاَب(،  ٔالرعد/﴾ َمْغِفَرٍة ِللنَّاِس َعَلى ظُْلِمِهمْ 

ا٣بطّبة لىعىج لى ٥بىيٍم اٍلعىذىابى ُب الدنيا كلكنو تعأب ٲبهلهم  قَبفوا من ا٤بعاصي الكبّبة كالتجاكزاتاٗبىا 
أىن وي  كال يهملهم رٞبة هبم عسى أف يرجعوا إٔب الٌسمع كالطٌاعة ، كهللا سبحانو لقد أىٍمهىلى حىٌب  كى

أىن وي أىٍعٌذرى !!  ،أىٮٍبىلى  أىن وي غىفىرى ، كأىٍنذىرى حىٌب  كى َْلُْم َمْوِعٌد َلْن ٖمَُِدوا ِمْن ُدونِِو  )َب ْ كلقد سىتػىرى حىٌب  كى
ديكا ٥بم  َمْوِئبًل( ملجأ كمنجى كمهرب، أم ٥بىيٍم مىٍوًعده آخر ُب يـو القيامة يركف فيو األىواؿ ، لىٍن ٯبًى
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ُ ، كتوٌَب فيو كلُّ نفسو ما كسبت ، كقولو ى كال مهربأمامها ملجأ كال منج ﴿َوَلْو يُػَؤاِخُذ اّللَّ
إيراد ا٤بغفرة على  )اْلَغُفوُر(: رائدة  .ْٓفاطر/ا َكَسُبوا َما تَػَرَؾ َعَلى َظْهرَِىا ِمْن َدابٍَّة﴾ النَّاَس مبَِ 

 .صيغة ا٤ببالغة دكف الٌرٞبة للتنبيو على كثرة الذنوب
 ﴾ًَظِِْيَ خُْوٍَُُ ؤَىٌَِْْنَدىُْْ ََُّٔد ظٌََُِٔخ ًَـَؼَِْنَد َُِٔيٌِِِْيِْْ ٌَْٓػًِخً﴿ - ٜ٘

ار األمم السابقة كقـو ىود كصاّب كلوط كشعيب أىلكناىم حْب ظلموا كتعٌدكا تل  ىي أخب
)َوَجَعْلَنا ، فبل يغٌرهٌنم إمهاؿ هللا ٥بم  ُالطبلؽ/﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اّللَِّ رَػَقْد ظََلَم نَػْفَسُو﴾ ا٢بدكد 

َما َتْسِبُق ِمْن ُأمٍَّة ﴿ومان ال يتغٌّب كقولو كىجىعىٍلنىا ٥ببلكهم كقتان ٧بددان اثبتان معل ِلَمْهِلِمِهْم َمْوِعدًا(
)اتعظوا : ٕٖٓت هنج الببلغة خطبة، كسٌنة هللا جارية ال تتخل ف،  ّْا٢بجر/﴾ َأَجَلَها َوَما َيْسَتْأِخُروفَ 
( عىظى ًبغىٍّبًهً كى الس ًعٍيدي مىٍن )عن النيب )ص(: ، كيٍم مىٍن بىعدكيٍم(يػىت ًعظي بً ٗبن كاف قبلكم أف 

كىكىذىًل ى نػيوىٕبًٌ كقولو )مىعى الظٍُّلًم(    : )اٍلميٍل ي يػىبػٍقىى مىعى اٍلكيٍفًر كى الى يػىبػٍقىىٓت الديث، ِّْ/ُٕحارالب
كلكٌنو يبقى مع العدؿ )اٍلعىٍدؿي أىسىٍاسي ، ِِٔ/ٓركح البياف ،ُِٗاألنعاـ/( بػىٍعضى الظ اًلًمْبى بػىٍعضنا
ٌ  رَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُروَف َساَعًة َوال َيْستَػْقِدُموَف﴾ ﴿َوِلُم ِّ ُأمٍَّة َأجَ اٍلميٍلً (، كقولو 

 ّٖالرعد/( ًلكيلًٌ أىجىلو ًكتىابه كقولو )  ّْاألعراؼ/
 ﴾ًَبٌِْ هَدٍَ ٌََُٓٔ ُِلَعَدهُ ٙ ؤَزَُْقُ لَعََّ ؤَزُِْؾَ َٓفَْٔغَ خُْسَمَُِّْْٖ ؤًَْ ؤ١ََِِْٓ لُوُسدً﴿ - ٓٙ
 لصاحبو أم ، القدر ككبّب الٌسن حديث ألنٌو فٌبن  ك٠ٌبي )ِلَفَتاُه( عمراف بن وسىىمي  قىاؿى  حْب ذكراك 

 )ال أَبْػَرُح َحَّتَّ أَبْػُلَغ َُمَْمَع اْلَبْحَرْيِن(ٍب خليفة لو  إسرائيل بِب لقيادة عينو ٍب خادمو أك نوف بن يوشع
 ، أك األٞبر ِبلبحر األبيض البحر ملتقى كىو نً اٍلبىٍحرىيٍ  ٦بىٍمىعً  إٔب أصل : ال أزاؿ سائران حىٌب  ال أَبْػَرُح 

 القب طويبلن ، زمنان  )َأْو َأْمِضَي ُحُقباً( سيناء جنوب ُب السويس ٖبليج العقبة خليج إتصاؿ ٧بلُّ  ىو
،  العلم ينبوع فيو الذم ا٤بكاف ذل  أف أبلغ شاء هللا إٔب ما ، أم أبقى أسّب إٔب ٜبانوف سنة :

تصميمو على بلوغ  كيعلن ىذه رحلتو من )ع( ىدؼ كاف ٤بوسى .اٍلميًهم ًة( رً قىدى  عىلىى ك)ا٥بًٍم ةي 
 تصميمو عن ا٤بشقة كىو يعرٌب  كانت مهما الّلديّن( )العلم ا٣باص العلم لتحصيل اٍلبىٍحرىٍيًن( )٦بىٍمىعً 
بطلب  ا٢بياة كتعرؼ قيمة ، كتنمية ا٢بياة ا٣باص، ألٌف العلم حياة العلم طلب ُب ُحُقباً( َأْمِضيَ  )َأوْ 
 .إسرائيل ريخ بِبات تشرح ا٤بنطقة ألف ىذه ، العلم

أم  إليو سئل سؤاؿ ىو ، العلم ا٣باص موسى )ع( لطلب تصميم ُب : كالسببخبلصة القصة
فأحٌب أف يرحل  أعلم من  عبدان ٗبىٍجمىًع اٍلبىٍحرىٍيًن ىو ٕب ، فأكحى هللا إليو إفٌ  الناس أعلم ؟ فقاؿ أان

،  ٕٔيوسف/ َعِليٌم﴾ ِعْلمٍ  ِذي ُك ِّ  ﴿َورَػْوؽَ  كأنو التواضع موسى يعٌلم أف سبحانو هللا إليو ، فأراد
 )السمكة( ا٢بوت موسى فحمل ، ُب مكاف تفقد فيو ا٢بوت )السمكة( كجود ىذا العآب فعبلمة
 أثناء كُب ، كانـ ًسنةه  موسى أخذت ، اٍلبىٍحرىٍينً  ٦بىٍمىعى  بلغا حٌب السّب ُب كجٌدا فتاه معو صطحباك 
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 ٓت  َسِبيَلوُ  َواَّتََّذَ ﴿ كقولو اندرة عجيبة إعجازية بطريقة البحر إٔب كقفز ميت كىو ا٢بوت نتفضا نومو
 ُحُقبًا( َأْمِضيَ  )َأوْ  :رائدة  .)ع( ٤بوسى هللا آايت من آية ىذه فكانت ، ّٔالكهف/ ﴾َعَجباً  اْلَبْحرِ 
 طلب على ٰبرص يزاؿ ال أم يربح ال كىو ، الكثّب العلم هللا آاته كقد العـز أكٕب أنبياء من )ع( موسى
 للخّب يهدم الذم أحسنو عن كالبحث منو ستزادةلبل كيسعى ، ٙبصيلو ُب الكثّب ا١بهد كيبذؿ العلم

 عىلىى فىرًيضىةه  اٍلًعٍلمً  )طىلىبي عن النيب )ص(: ، تعأب هللا إٔب القرِبت أفضل العلم فإفٌ  كالصبلح العاـ ،
 الَِّذينَ  اّللَُّ  يَػْرَرعْ ﴿ كقولو الشعوب كتنهض الٌنفوس ترقى كِبلعلم ُٕٕ/ُالبحار ميٍسًلمىةو(ميٍسًلمو كى  كيلًٌ 
 .ُُاجملادلة/ ﴾َدرََجاتٍ  اْلِعْلمَ  ُأوُتوا َوالَِّذينَ  ِمْنُممْ  آَمُنوا
سَمُِْ ََُٔزدً ، كَََِّٔد ـَدًََِخ هَدٍَ ُِلَعَدهُ آظِنَد ؿًََخءََٗد َُوًَْ َُوِْنَد ِْٖٓ كَََِّٔد زََِـَد َٓفَْٔغَ زَْْنِئَِد ََِْٕٗد لٌُظَئَُد كَدظَّىٍََ َٔسَِِْوُ كِِ خُْ﴿ ٗٙ - ٔٙ

ٍَ َٔسَِِْوُ كِِ خُْسَمُِْ َُهُ ًَخظَّىَهَدٍَ ؤَََؤَّْطَ بٌِْ ؤًََّْنَد بََُِ خَُّٝىَُْشِ كَةِِِّٗ َِْٕٗطُ خُْمٌُضَ ًََٓد ؤََْٕٗدِْٗوُ بَِّٙ خ٥ََُّْْٙدُٕ ؤَْٕ ؤًٌََُْٔلََُِٗد ىٍََخ ََٗٝسدً ، 

 ﴾ػَفَسدً ، هَدٍَ ٌَُِيَ َٓد ًُنَّد َٗسْؾِ كَدَْظًََّخ ػَََِ آؼَدَِىَِٔد هََٝٝدً
أم تركاه ذىوالن عنو الذم أعٌداه لغدائهما ،  )َنِسَيا ُحوتَػُهَما(فػىلىم ا بػىلىغى موسى كفتاه ٦بىٍمىعى اٍلبىٍحرىٍيًن 

ر ا٢بوت )السمكة( كما شاىده منو من األمر العجيب أم نسي يوشع بن نوف أف ٱبرب موسى أبم
ًبيلىوي ُب اٍلبىٍحًر  )رَاَّتَََّذ َسِبيَلُو ٓت اْلَبْحِر َسَرابً( أم منحدران ، فىاٚب ىذى ا٢بوت )السمكة( سل  تلقائيان سى

السرب ىو السّب ُب الطٌريق ا٤بنحدر ، كرجعت إٔب ا٤باء كىي حية بعد ما كانت ميتة )َسَرابً( 
قطعا ٦بىٍمىعى اٍلبىٍحرىٍيًن  )َجاَوزَا(فػىلىم ا  )رَػَلمَّا َجاَوزَا قَاَؿ ِلَفَتاُه آتَِنا َغَداَءَا( -ٕٙطريقة إعجازية! ب

لقينا ُب ىذا السفر  )َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَفِرَا َىَذا َنَصباً(قىاؿى موسى )ع( ًلفىتىاهي أعًطنا طعاـ الغداء 
قاؿ الفٌب  )قَاَؿ َأرََأْيَت ِإْذ َأَويْػَنا ِإىَل الصَّْخَرِة رَِإيّنِ َنِسيُت اْلُوَت( -ٖٙ .عناءن كتعبان  )َنَصباً(

لتجأان إٔب الصخرة الٍب اأكتدرم حْب )قَاَؿ َأرَأَْيَت( يوشع بن نوف حْب طلب منو السمكة للغداء 
كىي ميتة مشوية  خرج ا٢بوت )السمكة( )رَِإيّنِ َنِسيُت اْلُوَت(٭بٍتى عندىا حدث أمر عجيب، 

)َوَما ستيقظت امن مكاهنا كدخلت البحر كىي حية ! كقد نسيتي أىٍف أىذٍكيرى ل  ذل  حْب 
كقد أنسا٘ب الشيطاف أف أخربؾ عن قصتو الغريبة أك سهوت عنو  أَْنَسانِيُو ِإالَّ الشَّْيطَاُف َأْف َأذُْكَرُه(
كسارت ا٢بوت )السمكة( طريقو ُب اٍلبىٍحًر كدخل فيو ٚبذت اك  )َواَّتَََّذ َسِبيَلُو ٓت اْلَبْحِر َعَجباً(

ٌلحان مشواين فدبت فيو ا٢بياة أبعجوبة كدخل البحر  بان ، ألنو كاف حواتن ٩بي إبعجاز ككاف أمره عىجى
 )َعَجبًا(كموسى انئم ، فإٌف إحياء السمكة بطريقة إعجازية حالة إستثنائية غريبة عرٌب عنها القرآف 

ُب حالة خاصة ُب إعجازو خاص ألىداؼ خاٌصة ال ٲبكن أف تكوف  كىذا العجب موقف خاص
قاعدة عاٌمة لكٌل الٌناس ، ألٌف ىذه الٌتصٌرفات ٕبسب ظاىرىا تصطدـ ِب٤بنطق العقلي كِبألحكاـ 

 !ستنكاركإالٌ بقيت عجيبة تثّب االالظاىرة ، كالبٌد من إدراؾ ما كراءىا من ا٢بكمة ا٤بغٌيبة 
: نطلب ، قىاؿى موسى ىذا الذم نطلبو كنريده أم فقداف  نَػْبغِ  ُكنَّا نَػْبِغ()قَاَؿ َذِلَك َما   -ٗٙ

: القصص  )رَاْرَتدَّا َعَلى آاَثِرِٕمَا َقَصصاً(ا٢بوت ألنو عبلمة على غرضنا كىو ليقيا الرجل الصاّب 
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ان من أم رجوع)َقَصصاً(تتٌبع األثر ، أم رجعا ُب طريقهما الذم جاءا منو يتتبعاف آاثر أقدامهما 
حيث جاءا ، أم يقٌصاف آاثرٮبا إتباعان كيتفٌحصاف تفحصان الطريق األكؿ لئبل ٱبرجا عن الطريق 

  .الصحيح للقاء الرجل الصاّب
ىو ملتقى ٕبر موسى كا٣بضر ، فموسى )ع(  قي  املعىن العرراين ِلَمْجَمِع اْلَبْحَرْينِ  -ٔ: رائدة

يشّب القرآف أف بعض ا٢بيواانت تشٌكل  -ٕ .باطنيةٕبر ا٢بكمة الظاىرية ، كا٣بضر ٕبر ا٢بكمة ال
عبلمة إعجازية ُب ا٤بسّبة البشرية كإخبار ا٥بدىد لسليماف، ككذل  ُب إحياء السمكة ، 
كالعنكبوت الٍب بنت البيت للمحافظة على النيب )ص( ككذل  دكر الكلب ُب اافظة على 

 .ُّا٤بدثر/َوَما ِىَي ِإالَّ ِذْكَرى ِلْلَبَشِر﴾  ِإالَّ ُىوَ ﴿َوَما يَػْعَلُم ُجُنوَد رَبَِّك أصحاب الكهف كقولو 
: )أيٍطليبػيويٍا  عن اإلماـ الصادؽ )ع(سفر موسى )ع( لطلب العلم للداللة على أٮبيتو البالغة ،  -ٖ

ًعٍلمى ييٍكًسٍبكيمي ٍكتىًسبػيويٍا الٍ اً )ٓت غرر المم: ، ِٕٕ/ٖٕالبحاركىشىقًٌ اٍلميهىًج(  ،اٍلًعٍلمى كىلىٍو ًٖبىٍوًض اللُّجىجً 
 .الرحلة كلُّها مفاجآت ك٨ببآت غيبية كإحياء السمكة ا٤بشوية إحداىا -ٗ( ا٢بٍىيىٍاةى 
 ﴾كٌََـًََخ ػَسًْخً ِْٖٓ ػِسَديَِٗد آظَْْنَدهُ ََلَْٔصً ِْٖٓ ػِنًَِْٗد ًَػََِّْٔنَدهُ ِْٖٓ ًََُُّٗد ػِِْٔدً﴿ - ٘ٙ

ا  ختصاص بعلم الغيب الٌلدٌ٘ب الٌنموذجي ا٤بمٌيز م الكبّب القدير االا٤بعلٌ  )َعْبدًا ِمْن ِعَباِدَا(فػىوىجىدى
أفضل فخرو لئلنساف أف يكوف عبدان خالصان  تعأب ، كعلى قدر )َعْبدًا ِمْن ِعَباِدَا( الٌنادر، 

العبودية تكوف الٌرٞبة كيكوف رضا هللا تعأب ، فوجدا ا٣بضر )ع( عند الصخرة الٍب فقد عندىا 
َناُه َرْْحًَة ِمْن ِعْنِدَا( كة( فسٌلما على ا٣بضر فرد عليهما السبلـ أبحسن منوا٢بوت )السم  )آتَػيػْ

: النبوة كمصداؽ ، كىبناه نعمة عظيمة كفضبلن كبّبان كىي الكرامات الٍب أظهرىا هللا على الّرْحة 
ِبلوحي كاإل٥باـ  يديو كىو من عباد هللا الصا٢بْب كأكليائو ا٤بقرٌبْب آاته هللا من علم الغيب ا٣باص

 )َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُداَّ ِعْلمًا(،  ِٖالكهف/﴿َوَما رَػَعْلُتُو َعْن َأْمِري﴾ كىذه من صفات النيب كقولو 
علمان خاصان بتوفيق هللا ىو علم الغيوب ، علمان رِبنيان عظيمان ال يناؿ ِبألسباب العادية كىو العلم 

علمه خاص  العلم اللَُّديّن(ٜبرتو اإلخبلص كالتقول كيسمى )ِبألسرار كا٤بغٌيبات كأتكيل ا٢بوادث ك 
اندر ٩بٌيز ٭بوذجي يورثو هللا ٤بن أخلص العبودية لو فيخصو هللا تعأب ِبلقرب كا٢بب كا١بذب 

، كىذا يدؿ أف أمثاؿ ا٣بضر بكفاءات  ُْالقصص/﴿وََكَذِلَك َّمِْزي اْلُمْحِسِنَي﴾ كالكرامة ا٣باٌصة 
ريخ ُب ا٤بنظور ا٦بتمع كىذه سٌنة هللا ُب ا٤بسّبة البشرية على مدار حركة الت متنوعة يوجد من كلٌ 

  .ٕالرعد/﴾ َوِلُم ِّ قَػْوـٍ َىادٍ ﴿القرآ٘ب كقولو 
نَػْرَرُع َدرََجاٍت َمْن َنَشاُء َورَػْوَؽ ُك ِّ ﴿، كقولو  ِْفاطر/﴾ َوِإْف ِمْن أُمٍَّة ِإالَّ خبل ِريَها َنِذيرٌ ﴿كقولو 

،  ُُٖاألعراؼ/﴾ َوِِمَّْن َخَلْقَنا أُمٌَّة يَػْهُدوَف اِبْلَقِّ َوِبِو يَػْعِدُلوفَ ﴿، كقولو ٕٔيوسف/﴾ يمٌ ِذي ِعْلٍم َعلِ 
كيظهر ا٣بضر ُب ىذا ا٤بشهد أستاذان كبّبان كقديران يعٌلم نبيان من أنبياء هللا تعأب من أكٕب العـز كقد 

: غٌضوا أبصاركم عٌما حرـٌ هللا عليكم  كما وردق ، آاته هللا علمان لدينٌيان خاصان ٩بٌيزان يهدم إٔب ا٢ب
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ٍافى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(تركف العجائب كتنكشف لكم األسرار كتنٌسقوف مع األقدار !  : )كى
أم أف موسى أعلم من ا٣بضر ُب علم الشريعة ،  ،ُّٖ/ٓتفسّب النورميويسىى )ع( أىٍعلىمي ًمنى ا٣بًٍٍضًر( 
٢بقائق الغيبية ا٣باٌصة كُب أمورو العلم الٌلديٌ٘ب ا٣باص ا٤بٌميز ، كيبدك أف كلكن ا٣بضر كاف أعلم منو ِب

ذل  اللقاء كاف سرٌّ ٤بوسى كحده مع ربو فلم يطٌلع عليو فتاه ، ٍب ينفرد موسى )ع( كالعبد الصاّب 
 .ُب ا٤بشاىدة التالية للقصة

 ﴾ َِّٓٔد ػُِِّْٔطَ ًَُْ٘خً هَدٍَ َُوُ ٌََُٓٔ ىََْ ؤَظَّسِؼُيَ ػَََِ ؤَْٕ ظُؼََِِِّٖٔ﴿ -ٙٙ
ستقامة ُب القوؿ ا: ٥با داللة كاسعة ا٤بعُب ، أم علمان ٭بوذجيان يزيد٘ب كعيان كعلمان كىداية ك  ُرْشداً 

كالعمل ، كأصيب بو ا٣بّب الكثّب ، قاؿ موسى للخضر أنت بغيٍب كغايٍب كالغاية من سفرٌب ، فهل 
كالنيب ال يتعٌلم من غّب النيب ، ىل  َعلَِّمِن ِمَّا ُعلِّْمَت ُرْشدًا()َىْ  أَتَِّبُعَك َعَلى َأْف تػُ تصحبِب مع  

ما يرشد٘ب ُب حياٌب ؟ كىذه ٨باطبة فيها مبلطفة  )ُرْشدًا(أتذف ٕب ُب مرافقت  ألقتبس من علم  
ستئذاف من نيب هللا الكرٙب ككذل  ينبغي أف يكوف اإلنساف متواضعان خاضعان مع من يريد اكتواضع ك 
ٌلم منو ، كموسى كليم هللا كمن أكٕب العـز ال يستنكف أف يتعٌلم ما خفي عنو علمان راشدان ، اف يتع

كتفيت فقد جهل ! فالعلم كثّب ا كالعآب يسٌمى عا٤بان ما يزاؿ يطلب علمان على الٌدكاـ فإف قاؿ 
لَّْمَناُه ِمْن )َوعَ  -ٔرائدة :  .كالعمر قصّب فخذ من العلم ما يكفي قليلو كأٮبٌو الكثّب من ا٤بنافع

ختصاصات فبل يتمكن اإلنساف أف ٰبصو كٌلو مع تنوعو العلم كاسع اآلفاؽ متعٌدد اال َلُداَّ ِعْلمًا(
ال  غّب علمي ألنٌو)األعلم( ك٘بدده ، لذا على العلماء أال يغَبكا بعلومهم ، كعليو يكوف مصطلح 

﴿َورَػْوَؽ ُك ِّ ِذي رض قولو تعأبيعا ختصاصو ، كىذااٰبصي كٌل علـو زمانو كال حٌٌب كل علـو 
اط بو، فخيذكا من كلًٌ شيء  ٓت غرر المم. ٕٔيوسف/ِعْلٍم َعِليٌم﴾  : )الًعٍلم أكثري من أف ٰبي
، ُٖٗ/ٖٕالبحارعىل مىوي هللاي ًعٍلمى مىٍا ٓبٍى يػىٍعلىٍم(  ،: )مىٍن عىًملى ٗبىٍا يػىعىًلمي  وعن اإلماـ الباقر )ع(أحسنو(، 

إٌف هللا أطلع  -ٕ .ُُِ/ٕٕالبحار )أىٍعلىمي الن ٍاًس مىٍن ٝبىىعى ًعٍلمى الن ٍاًس ًإٔبى ًعٍلًمًو( :وعن النيب )ص(
ا٣بضر على بواطن األشياء كحقائقها ُب أنفسها ، كىذا ال ٲبكن تعٌلمو إاٌل من هللا تعأب بصفات 

: )ذىٍركىةي  رر الممٓت غ٩بٌيزة خاٌصة منها تزكية الٌنفس من العيوب كالنقائض كتطهّب القلب ، 
ٍاًت( ،اٍلغىٍاايىٍتً  ٍاىىدى  .الى يػىنىٍا٥بيىٍا ًإال  ذىكيكي التػ ٍهًذٍيًب كىاٍلميجى
ًَٙ  دءَ خَُِّوُ َٜدزُِخًهَدٍَ بَِّٗيَ َُْٖ ظَْٕع٥َِْغَ َٓؼِِ َٜسُْخً، ًًََْْقَ ظَْٝسُُِ ػَََِ َٓد َُْْ ظُم٣ِْ زِوِ وُسُْخً، هَدٍَ َٔعَفًُِِِٗ بِْٕ َ٘﴿ ٓٚ - ٚٙ

 ﴾ؤَػِِْٝ َُيَ ؤَُْٓخً، هَدٍَ كَةِْٕ خظَّسَؼْعَنِِ كَٚ ظَْٕإَُْنِِ ػَْٖ َِْ٘ءٍ لَعََّ ؤُلًِْغَ َُيَ ِٓنْوُ ًٌُِْخً
قىاؿى ا٣بضر اي موسى ًإن  ى لىٍن تىٍستىًطيعى الصرب ٗبرافقٍب على ما ترل ظاىر األمور ، ألٌنِب كٌكلت  

كىكىٍيفى  )وََكْيَف َتْصِبُ َعَلى َما َلَْ حتُِْط ِبِو ُخْبًا( -ٛٙ .تطيقو أبمر كبعلم ٩بٌيز خاص ٓب تتعٌلمو كال
تىٍصربي عىلىى أمرو ظاىره منكر كأنت ال تعلم ِبطنو كحقيقتو كال تعلم كجو ا٢بكمة فيو ؟ ألف كلينا 



 592 اْلامس عشر/ اجلزء  ٓٔٔ/ ممية / عدد آَيهتا  ٛٔ/ سورة المهف َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر
 

 َصاِبراً )قَاَؿ َسَتِجُدين ِإْف َشاَء اّللَُّ  -ٜٙ .يعلم ما ال يعلمو اآلخر كموكل أبمر ال يطيقو اآلخر
)قَاَؿ رَِإْف  -ٓٚ .قىاؿى موسى سَبا٘ب صىاًبران إف شاء هللا كىال أىٍعًصي أمرؾ َوال َأْعِصي َلَك َأْمرًا(

شرط عليو قبل بدء الرحلة أال يسألو  اتػَّبَػْعَتِِن َربل َتْسأَْلِِن َعْن َشْيٍء َحَّتَّ ُأْحِدَث َلَك ِمْنُو ِذْكرًا(
فاتو الغريبة العجيبة الٍب ٱبتلف ظاىرىا عن ِبطنها ، حٌب يكشف كال يستفسر عن شيء من تصر 

لو سٌرىا بنفسو، فقبل موسى شرطو رعايةن ألدب ا٤بتعلًٌم مع العآب ككدٌع فتاه كذىب مع ا٣بضر 
: ًعلمي ا٣بضر علم لدٌ٘ب ِبلغيب أطلعو هللا عليو بصورة خاصة ، ِبلقدر الذم أراده  رائدة .)ع(

فبل طاقة ٤بوسى )ع( ِبلصرب على ا٣بضر كتصرفاتو كلو كاف موسى نبيان  كللحكمة الٍب أرادىا
رسوالن ، ألف ىذه التصرفات الغريبة حسب ظاىرىا تصطدـ ِب٤بنطق العقلي كٚبالف ا٤بشاعر 
البشرية الظاىرة ككراءىا حكمة مغيبة، كىي حالة خاصة ٭بوذجية ال تتكٌرر ٖبصائصها كال ٲبكن 

 .ِٖالكهف/﴿َوَما رَػَعْلُتُو َعْن َأْمِري﴾ ألمر اإل٥بي فيها القياس عليها لعدـ كجود ا
هَدٍَ ؤََُْْ ؤَهَُْ بَِّٗيَ َُْٖ ُْٓخً ، كَد٥ََِٗوَد لَعََّ بٌَِخ ًََِسَد كِِ خَُّٕلِْنَصِ وََُهَيَد هَدٍَ ؤَوََُهْعَيَد ُِعُـُِْمَ ؤَىَِْيَد َُوًَْ ـِحْطَ َْْ٘حدً بِ﴿ ٖٚ - ٔٚ

 ﴾ُخً ، هَدٍَ ٙ ظُاَخوٍِِِْٗ زَِٔد َِْٕٗطُ ًَٙ ظُُْىِوْنِِ ِْٖٓ ؤَُُِْٓ ػُُْٕخًظَْٕع٥َِْغَ َٓؼِِ َٜسْ
نطلق موسى كا٣بضر ٲبشياف على ساحل البحر حٌب مرت هبما سفينة فعرفوا ا٣بضر فحملوٮبا ا

واح ثقبها أم عمد ا٣بضر إٔب فأس فقلع لوحان من أل )َخَرقَػَها(بدكف أجر فلما رىًكبىا ُب الس ًفينىًة 
قىاؿى )قَاَؿ َأَخَرقْػتَػَها لِتُػْغِرَؽ َأْىَلَها( السفينة بعد أف أصبحت ُب ١بة البحر ببل مربر كسببو ظاىر ! 

)ِإْمرًا( ففعلت شيئان  )َلَقْد ِجْئَت َشْيئًا ِإْمرًا(لو موسى مستنكران : أىخىرىٍقتى السفينة لًتػيٍغرًؽى ركاهبا ؟ 
أىٓبٍى أخربؾ  )قَاَؿ َأَلَْ َأُقْ  ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْبًا( -ٕٚ .عجيبان فضيعان منكران ترفضو الٌنفوس

)قَاَؿ  -ٖٚمن أكؿ األمر أن  ال تصرب على ما ترل من أفعإب ؟ ذٌكره بلطف ُب ٨بالفتو الشرط. 
العهد  قىاؿى موسى معتذران للخضر ال تؤاخذ٘ب ٗبخالفٍب الشرط كنسيا٘ب ال تُػَؤاِخْذين مبَا َنِسيُت(

: ال تضٌيق علٌي أم ال تكلفِب مشقةن ُب  )َوال تُػْرِىْقِِن ِمْن َأْمِري ُعْسرا( ال تُػْرِىْقِِن كغفلٍب عنو 
تدؿ اآلية  -ٔرائدة :  .صحبٍب إاٌيؾ ِب٤بؤاخذة فتعٌسر علي  متابعت  كعاملِب ِبليسر كا٤بسا٧بة

ستثنائي االرسالة اإل٥بية جائز كطارئ كأمره أف النسياف كا٥بفوة كالغفلة كالٌسهو ُب غّب تبليغ  بظاىرىا
على األنبياء ُب شؤكهنم الدنيوية، أما ُب حالة التبليغ فمستحيل ألف النيب معصـو عن ا٣بطأ كىو 

،  ْ-ّالنجم/﴾ َوَما يَػْنِطُق َعْن اْْلََوى ، ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى﴿لساف هللا كبياف رسالتو كقولو 
، ىذا موقف اثفو للٌنسياف يعيشو  ٕ-ٔاألعلى/﴾ َربل تَنَسى ، ِإالَّ َما َشاَء اّللَُّ  َسنُػْقرُِئكَ ﴿كقولو 

ظاىر أف ىذه الفعلة الغريبة  -ٕية ! اختيار موسى )ع( ألٌف الٌنسياف حالة إنسانية طبيعية كليست 
ا الشر تعرًٌض السفينة كركاهبا للخطر كتؤدم هبم إٔب الغرؽ كا٥ببلؾ ، فلماذا يقدـ الرجل على ىذ
 الذم ال مربر لو ُب ا٤بنطق العقلي؟ كاإلنساف قد يتصٌور ُب ذىنو أنو ٲبل  مشاعره كإرادتو قبل 
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الوقوع ُب األمر كلكنو عندما يصطدـ ِبلواقع كالتطبيق العملي ٰبس كيعرؼ شيئان ٓب يكن ُب ذىنو 
  قاؿ ا٣بضر ٤بوسى كتصٌوره ، فالتجربة العملية ذات طعم آخر غّب التصٌور النظرم اجملٌرد لذل

 ؟ )قَاَؿ َأََلْ َأُقْ  ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْبًا(
ٌُُْٗخً ، هَدٍَ ؤََُْْ ؤَهَُْ َُيَ كَد٥ََِٗوَد لَعََّ بٌَِخ َُوَِْد ؿُٚٓدً كَوَعََِوُ هَدٍَ ؤَهَعَِْطَ َٗلْٕدً ًََِِّْصً زِـَُِْْ َٗلٍْٓ َُوًَْ ـِحْطَ َْْ٘حدً ﴿ ٙٚ - ٗٚ
 ﴾َُْٖ ظَْٕع٥َِْغَ َٓؼِِ َٜسُْخً بَِّٗيَ
نطىلىقىا بعد نزك٥بما من السفينة ٲبشياف فمرٌا بغلماف يلعبوف كفيهم غبلـ كضيء الوجو ٝبيل الصورة اك 

دكف سٌن البلوغ كٓب يبلغ ا٢بلم فقتلو ا٣بضر ! كىذه فعلةه أشدُّ من سابقتها كأفضع ، كىذا الغبلـ 
مستقبلو القريب فموتو كاف رٞبة قبل سٌن الٌتكليف ، اثر ببلء على نفسو كببلءه على ٦بتمعو ُب 

 )َأقَػتَػْلَت نَػْفسًا زَِكيًَّة ِبَغُْيِ نَػْفٍس(موسى على خرؽ السفينة فكيف بقتل نفس لذا غضب كقاؿ 
طاىرة بريئة ٓب ترتكب جرمان كٓب تقتل نفسان حٌب تيقتل بو )زَِكيًَّة( قاؿ موسى للخضر أقتلت نفسان 

ستاذه هبذا أىكذا يٌتهم  )َلَقْد ِجْئَت َشْيئًا ُنْمرًا(: بغّب حق قصاص ل  عليها نَػْفٍس  ِبَغُْيِ  ومعىن
ٍيئان منٍكران ينكره الدين كالعقل كالقانوف كٰبٌرمو هللا كالناس ، كجرٲبة اال هٌتاـ الٌصريح، لىقىٍد فعلت شى

منكران فظيعان ألٌف  رًا()ُنمْ ذكر مع قتل الغبلـ  -ٔرائدة :  .صارخة فضيعة ال ٲبكن السكوت عنها
قتل الغبلـ أقبح من خرؽ السفينة، كنكران كىو القبيح بذاتو كالقبيح لغّبه لذل  ينكره ا١بميع تنكره 

ُب قولو  )ِإْمرًا(لفضاعتو كشناعتو كعدـ إصبلحو كأثره أقول من كلمة  العقوؿ كتنفر منو الٌنفوس
كران ُب مورد ثقب السفينة فسرعاف ما تداركوا ا٣بطر ، أم منُٕالكهف/﴾ َلَقْد ِجْئَت َشْيئًا ِإْمراً ﴿

ٓب يكن موسى انسيان ُب ىذه ا٤برة كال غافبلن كلكنو قاصدان أف -ٕكأغلقوا الثقب ككصلوا للساحل، 
ينكر ا٤بنكر كيعَبض عليو الذم ال يصرب على كقوعو ِبلرغم من تذكره لوعده، كمرة أخرل يرده 

 َصْبًا( َمِعي َتْسَتِطيعَ  َلنْ  ِإنَّكَ  َلكَ  َأُق ْ  َأَلَْ  )قَاؿَ  -٘ٚعليو. العبد الصاّب إٔب شرطو الذم شرطو 
أتت على التعيْب كالتحديد ،  )َلَك(على سابقو لتشديد العتاب كعدـ العذر ىنا  )َلَك(زاد كلمة 
الشرط كاآلف رفضت شركط الصحبة ! كيعود موسى إٔب نفسو كٯبد  كقبلت الصحبة طلبت إٌن 

نفسو الطريق كٯبعلها  على فيقطع كالتفكّب ه مرتْب كنسي ما تعهده بو بعد التذكّبأنو خالف كعد
)قَاَؿ ِإْف َسأَْلُتَك َعْن َشْيٍء بَػْعَدَىا َربل ُتَصاِحْبِِن َقْد بَػَلْغَت ِمْن َلُديّنِ  -ٙٚآخر فرصة أمامو. 

 كجدت )بَػَلْغَت( قىدٍ  تيصىاًحٍبًِب  فىبل فاآل بػىٍعدى  شىٍيءو  عىنٍ  سىأىٍلتي ى  ًإفٍ  منو خجل كقد موسى قىاؿى ُعْذرًا(
 . مصاحبت  بشرط ألتـز ٓب الذم ألٌنِب مقاطعٍب ُب عذران  قبلي من
 

 الجـزء الضادس عشـر مـه القـرآن الكريـم

ًَخ كِْيَد ـًَِخَخً ًُُُِّّ ؤَْٕ َّنوََّٟ كَإَهَدَٓوُ هَدٍَ ٌَُْ ِ٘حْطَ كَد٥ََِٗوَد لَعََّ بٌَِخ ؤَظََْد ؤَىََْ هََُّْصٍ خْٔع٥َْؼََٔد ؤَىَِْيَد كَإَزٌَْخ ؤَْٕ ١َُِّّْلٌُىَُٔد كٌََـَ﴿ٛٚ-ٚٚ

 ﴾سُْخًٙظَّىٍَْضَ ػََِْْوِ ؤَـُْخً،هَدٍَ ىٍََخ كَُِخمُ زَْْنِِ ًَزَْْنِيَ َٔإَُٗسِّحُيَ زِعَإًَِِّْ َٓد َُْْ ظَْٕع٥َِغْ ػََِْْوِ َٜ
طلبا من  )اْسَتْطَعَما َأْىَلَها(لتعب كا١بوع مشيا حٌب كصبل إٔب قػىٍريىةو )مدينة( كٮبا منهكاف من ا

أىلها أف يطعموٮبا فرفضوا أف يضيفوٮبا ٖببلن كلؤمان ، فبل يردُّ الضيف الكرٙب كالغريب إاٌل الٌلئيم 
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ا ًفيهىا حائطان  )رَػَوَجَدا ِريَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْف يَنَقضَّ رََأقَاَمُو(البخيل  يكاد أف ( )يُرِيُد َأْف يَنَقضَّ فػىوىجىدى
)قَاَؿ َلْو يسقط فىأىقىامىوي ا٣بضر كبناه كساعده موسى )ع( كر٩بٌو ببل مقابل ! ٕبضور أىل القرية 

فقىاؿى لو موسى متعجبان لىٍو ًشٍئتى لتقاضيت منهم أجران على إعادة بنائو  ِشْئَت الَّتََّْذَت َعَلْيِو َأْجرًا(
قىاؿى لو ا٣بضر  )قَاَؿ َىَذا ِرَراُؽ بَػْيِِن َوبَػْيِنَك( -ٛٚ .فنشَبم بو شيئان من الطعاـ نسدُّ بو جوعنا
سأخربؾ  )َسأُنَػبُِّئَك بَِتْأِويِ  َما َلَْ َتْسَتِطْع َعَلْيِو َصْباً(ىذا كقت الفراؽ بيننا حسب قول  ككعدؾ 

ال  -ٔرائدة :  .ٕبكمة كعاقبة كمصلحة ىذه ا٤بواقف الثبلثة الٍب أنكرهتا علٌي كٓب تىٍستىًطٍع ٙبٌملها
 .)ِجَدارًا يُرِيُد َأْف يَنَقضَّ رََأقَاَمُو(ٯبب إصبلح العيوب ُب البيت  -ٕيطرد الضيف إاٌل اللئيم. 

بعض ا٢بوادث الظاىرية قد  -ٗ .ليس من العيب أف نعمل أيجراء كأف أنخذ أجرة أعمالنا -ٖ
 -٘ ..(.ِ  َما َلَْ َتْسَتِطعْ )بَِتْأِوييكوف ٥با أبعاد ِبطنية كأسرار غيبية ال يعرفها إاٌل ذك حظو عظيم 

: مأخوذ من آؿ إذا رجع ، كيقاؿ أتٌكؿ فبلف اآلية أم نظر إٔب ما يؤكؿ إليو )بَِتْأِويِ ( التأوي  
معناىا الدقيق، فالتأكيل ينقل ا٤بعُب من ظاىره إٔب معُب أخفى منو كأِشل ، كىو بياف ما تؤكؿ إليو 

 .ََُيوسف/ ﴾َىَذا ََتِْويُ  ُرْؤََيي﴿األفعاؿ كقولو 
 ﴾إْوٍُُ ًََُّ َٔلِْنَصٍ ؿَْٝسدًؤََّٓد خَُّٕلِْنَصُ كٌََدَٗطْ ََُِٕٔدًِنيَ َّؼٌََُِْٕٔ كِِ خُْسَمُِْ كَإَََيْضُ ؤَْٕ ؤَػِْسَيَد ًًََدَٕ ًَََخءَىُْْ َِِٓيٌ َّ﴿ - ٜٚ

، ستنكرىا اعَبض عليها ك اىذا بياف كتفصيل لؤلحداث العجيبة الٍب رآىا موسى كٓب يتحملها ك 
: أما السفينة الٍب خرقتها فكانت ألانس ضعفاء ال يقدركف على مدافعة الظلمة ككانوا  املعىن

أردتي ٖبرقها أف أجعلها معيبة ِبلشق  )رََأَرْدُت َأْف َأِعيبَػَها(يؤجركهنا كيكتسبوف قوهتم كعيا٥بم منها 
كىافى أمامهم مل  جٌبار   َسِفيَنٍة َغْصباً( )وََكاَف َورَاَءُىْم َمِلٌك أيَُْخُذ ُك َّ لئبل يغتصبها ا٤بل  الظآب 

ظآب يغتصب ِبلقٌوة كٌل سفينة صا٢بة ال عيب فيها ٤بصا٢بو ا٣باٌصة كيدع كٌل معيبة ألىلها ، 
فعبتها لئبل أيخذىا ! فأنقذهتا هبذا العمل من ا٤بصادرة ، فدفع الضرر األشد ِبلضرر األخف فكاف 

رر الكبّب ! ٓب ٱبرؽ ا٣بضر السفينة بنحو يسبب دخوؿ ا٤باء الضرر الصغّب الذم أصاهبا إتٌقاء للض
فيها ٕبيث ال يستفاد منها كيؤدم إٔب إغراقها بل ا٤بطلوب أف يعيبها فقط ليتحقق الغرض منو ىو 

ستيبلء على أمواؿ ا٤بساكْب ، كأيضان ما فعلو ا٣بضر كاف أبمر حرماف ا٢باكم الظآب الغاصب من اال
أماىم  )َورَاَءُىْم(: رائدة  .)َأِعيبَػَها(كلكن لؤلدب نسبها إٔب نفسو  ُو َعْن َأْمِري()َوَما رَػَعْلتُ من هللا 
، كراءىم ال تعِب ا٤بكاف كإ٭ٌبا تعِب اإلحاطة أم ا٣بطر  ََُا٤بؤمنوف/﴾ َوِمْن َورَاِئِهْم بَػْرزَخٌ ﴿كقولو 

 ايط هبم اجملهوؿ عنهم.
 ﴾كَإَََيَْٗد ؤَْٕ ُّسًَُِْئَُد ََزُّئَُد وَُْْخً ِٓنْوُ ًََِدشً ًَؤَهَُْذَ َُلْٔدً هُ ُٓآِْنَِْْٖ كَىَِْٙنَد ؤَْٕ ُُّْىِوَئَُد ٤ُـَْْدٗدً ًًَُلُْخً،ًَؤََّٓد خُْـُُّٚ كٌََدَٕ ؤَزٌََخ﴿ ٔٛ - ٓٛ

كىأىم ا اٍلغيبلـي الذم قتلو فظاىره ال يستحق القتل كلكن ِبطنو كحقيقتو البعيدة ، خبيثة معاندة ، قد  
 كعاث ُب األرض فسادان كُب طبيعتو طغياف ، كتزيد ىذه الطبيعة ا٣بسيسة كتتنامى على كفر ِب
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مركر الزمن فلو عاش ألرىق كالديو ا٤بؤمنْب الٌصا٢بْب بكفره كطغيانو كقادٮبا بدافع حبهما لو أف 
ٍافى  عن اإلماـ الصادؽ )ع(يتبعاه ُب طريقو ، كلكاان معو كافرين ِبلتضليل  ان  : )ًإن وي كى ٍاًىدى يػىٍعمىلي جى

مرؤ بقضاء هللا فإف قضاء هللا للمؤمن ا، فلّبضى َُٓ/ٓالكاشف٢ًبىٍمًل أىبػىوىٍيًو عىلىى اٍلكيٍفًر كىاإًل٢بٍىٍاًد( 
ُ فيما يكره خّب لو من قضائو فيما ٰبب )ُب بعض األحياف(  ﴿رَػَعَسى َأْف َتْمَرُىوا َشْيئًا َوَٖمَْعَ  اّللَّ

يػٍرنا لىوي(  ٓت الديث،  ُٗالنساء/﴾ ِريِو َخُْيًا َكِثُياً  ٍافى خى : )الى يػىٍقًضي هللاي ًلميٍؤًمنو قىضىاءن إال  كى
تباعو ُب الكفر افخفنا أف ٰبملهما حبو على  )َرَخِشيَنا َأْف يُػْرِىَقُهَما طُْغَياًا وَُكْفرًا( ُّّ/ِٕالبحار

كما قاؿ اإلماـ ستحق  القتل اهما ك٥بذا كالضبلؿ أك يرىق كالديو ِبلعقوؽ طاغيان عليهما كافران بنعمت
(( علي )ع(  -ٔٛ. َُٓ/ٓالكاشف : )مىٍا زىٍاؿى الزُّبػىيػٍري مىعىنىٍا حىٌب  أىٍدرىؾى فػىٍرخىوي عىٍبدي هللًا )ا٤بشؤـك

ٍّبان  فرجوان هللا سبحانو أف )رََأَرْدَا َأْف يُػْبِدَْلَُما رَبػ ُهَما َخُْيًا ِمْنُو زََكاًة َوَأقْػَرَب ُرْْحاً( يرزقهما رهبما خى
ًمٍنوي ، كلدان صا٢بان مطيعان  مستقيمان مع الناس ِبران بوالديو انفعان ألم تو ، كالولد الصاّب من أكرب 

كأقرب بران كرٞبة  )َوَأقْػَرَب ُرْْحاً(كلدان طاىران مؤمنان صا٢بان  )زََكاًة( النعم على كالديو كعلى الناس 
رابة ، ألف القريب من قربو الدين كا٣بيليق الكرٙب ال من قربو النسب أك بوالديو كأكصل للٌرحم كالق

 -ٕ .)أَبَػَواُه ُمْؤِمنَػْيِ(ِبألبوين ا٤بؤمنْب   تعأب عناية خاصة -ٔ: رائدة .ا٢بسب أك السبب
 للقيم كنصرة ٯبب أف يكوف ا١بسم خدمة للعقل كفداء للفكر كتضحية لئلٲباف )يُػْرِىَقُهَما طُْغَيااً(

 قُِتُلوا ﴿َوالَِّذينَ  كقولو مناسبة موضوعية ظركؼ كلو على جناح الشهادة ُب سبيل هللا ُب كا٤ببادئ
  .ْدمحم/ رَػَلْن ُيِض َّ َأْعَماَْلُْم﴾ اّللَِّ  َسِبي ِ  ٓت 
ٍادىًة( قػىٍتلي  اٍلمىٍوتً  )أىٍشرىؼي  :)ص( النيب عن  كالكرامة العزة مع ا٢بياة تكوف كأف ،ٖصََُالبحار الش هى
يػٍره  ،ًعزٌو  ُبٍ  )مىٍوته عن اإلماـ علي )ع(: ، كالضبلؿ كالفساد الذلة مع ا٢بياة من أفضل االستقامةك   خى
يىٍاةو  ًمنٍ  ( ُب  حى  يعرب الشهيد إفٌ  ، ا٢بياة طريق عن ا٤بوت إٔب يعربكف الناس كاف )لئنُِٗ/ْْالبحار ذيؿٌو
عليها  كيقاس تطبيقها ٲبكن ال صةخا حالة القصة ىذه -ٖا٤بقٌدس(.  ا٤بوت طريق عن ا٢بياة إٔب
 )َوَما ، ذل  ُب إ٥بي أمر أيضان  عندان يوجد كال ، كموسى ا٣بضر مثل عندان ستثنائية فبل يوجداألهنا 
 .الغيوب عوآب لو تكشف كمن ا٣باص! الل دٌ٘بً  العلم ٲبتل  من عندان يوجد كال َأْمِري( َعنْ  رَػَعْلُتوُ 
 زمانو كُب أٌمتو ُب )األعلم( كيكوف شيء بكلٌ  كٰبيط شيء كلٌ  يعلم من يوجد ال أنٌو الًعربة -ٗ

 مفهوـه  ، كالعلم ٕٔيوسف/﴾ ِذي ِعْلٍم َعِليمٌ  ُك ِّ  َورَػْوؽَ  َنَشاءُ  َمنْ  نَػْرَرُع َدرََجاتٍ ﴿القرآف  كيقوؿ
 فيو الٌنظر إعادة ينبغي األعلم( )تقليد مفهـو فيكوف ، العلـو بكل اإلنساف ٰبيط أف ٲبكن ال نسيب
ُتمْ  ِإفْ  الذِّْكرِ  َأْى َ  رَاْسأَُلوا﴿ قولوك  .ّْالنحل/ ﴾تَػْعَلُموفَ  ال ُكنػْ

إَََخيَََزُّيَ ؤَْٕ ًَؤََّٓدخُْفًَِخَُكٌََدَٕ ُِـَُِْْٖٚٓ َّعَِِْْْٖٔ كِِ خًَُِّْٔنَصًًََِدَٕ ظَمْعَوُ ًَنٌّ َُئَُدًًََدَٕ ؤَزٌُىَُٔدَٜدُِمدًكَ﴿-ٕٛ

 ﴾ـَدًَنَّىَُٔدََلَْٔصًِْٖٓ ََزِّيَ ًََٓدكَؼَِْعُوُ ػَْٖ ؤَُُِْٓ ٌَُِيَ ظَإًَُِّْ َٓد َُْْ ظَْٕع٥َِغْ ػََِْْوِ َٜسُْخًَّسُِْـَدؤًََُّ٘ىَُٔدًََّْٕعَىُِْ
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اري الذم أقمتو كأصلحتو دكف أجرة كالذم كاف يوش  أف يسقط فقد خيبًٌئ ٙبتو كنزه ٜبْبه  كىأىم ا ا١بًٍدى
كلمات علمو كحكمة ، ًلغيبلمىٍْبً يىًتيمىٍْبً كمٌب سقط : أنٌو لوح من ذىب فيو   رويمن ذىب كفضة، 

ا١بدار ظهر ا٤باؿ للعياف كترؾ للغصب كالنهب ، فأقمتو حرصان على ا٤باؿ ٢بفظو لليىًتيمىٍْبً كإقامة 
كقاؿ  )أَتَػَيا َأْىَ  قَػْريٍَة( ٕٕا١بدار تفٌضله كإحساف على كٌل الفركض كالتقادير، قاؿ تعأب ُب آية 

)وََكاَف أَبُوُٕمَا كمعُب ىذا أف القرية تطلق على ا٤بدينة )اجملتمع( أك العاصمة  َمِديَنِة()ٓت الْ ىنا 
ِبء ينفع آلاتقيان )كىمىٍن ًإتػ قىى هللاى كىقىٍاهي( فحفظ هللا ٥بما الكنز لصبلح أبويهما ، ألف صبلح  َصاِلاً(

هي كىكىلىدى كىلىًدًه كىأىٍىلى ديكىيٍػرىتًًو : )ًإف  هللاى لىييٍصًلحي ًبصىبلًح العن النيب )ص(األبناء ،  ر جيًل الص اًٍلًح كىلىدى
ا يػىزىاليوفى ُب ًحٍفًظ اَّللً  ًلكىرىٍامىًتًو عىلىى هللاً  ٍولىوي )يصلح بو ببلده كعباده( فىمى ( )٧بلتو( كىأىٍىلى الدُّكىيٍػرىاًت حى

ُلَغا َأُشدَّ ، ِّْ/٦ٔبمع البياف فىأىرىادى هللا رىبُّ ى الذم يربي   ُٕمَا َوَيْسَتْخرَِجا َكنَزُٕمَا()رََأرَاَد رَب َك َأْف يَػبػْ
ليغىا  ستخراج كىنزىٮبيىا من اسٌن ا٢بلم كالرشد كٛباـ عقلهما كقوهتما كيتوليا  )َأُشدَُّٕمَا(كيرعاؾ أىٍف يػىبػٍ

ُ َ٘مَْتص  ِبَرْْحَِتِو ﴿هبما لصبلح أبيهما كاألمر كٌلو قائمه على الٌرٞبة  )َرْْحًَة ِمْن رَبَِّك(ٙبت ا١بدار  َواّللَّ
، كِبلعكس ِْٔٙبف العقوؿ ص ٍم يىربًٌكيٍم أىبٍػنىٍاءيكيٍم(: )ًبرُّكيٍا آِبىٍءىكي ٓت الديث،  َُٓالبقرة/﴾ َمْن َيَشاءُ 

مىا فػىعىٍلتي ما رأيت من خرؽ السفينة كقتل  )َوَما رَػَعْلُتُو َعْن َأْمِري(عٌقوا آِبءكم يعٌقكم أبناءكم! 
)َذِلَك ََتِْويُ  َما جتهادم ا٣باص بل فعلتو أبمر هللا ككحيو كإ٥بامو اكإقامة ا١بدار عن رأيي ك  الغبلـ

تفسّب األمور الٍب ٓب تستطع الصرب عليها بعدـ علم  )ََتِْويُ (  ذىًل ى  َلَْ َتْسَتِطْع َعَلْيِو َصْبًا(
  .أبىدافها كعارضت فيها قبل أف أخربؾ بتفسّبىا

ٯبوز إٌدخار ثركة اآلِبء إٔب األبناء بعد اف ٱبرج منها حق هللا  -ٔ: ذه القّصةرائدة: من دروس ى
ًبٍيًل هللًا ًمٍنوي ٓت غرر الممسبحانو،  ٍاًؿ مىٍا ٓبٍى يػينػٍفىقي ُبٍ سى اٍتيوي(.  ،: )شىرُّ اٍلمى : )أٌف  روي -ٕكىٓبٍى تػيؤىد  زىكى

: قاؿ لو ا٣بضر : الى تىٍطليًب اٍلًعٍلمى  أوصِن َي نيب هللاموسى ٤با أراد أف يفارؽ ا٣بضر قاؿ لو 
لًتيحىدًٌثى ًبًو الن ٍاسى كىأيٍطليٍبوي لًتػىٍعمىلى ًبًو ، كذل  ألف من ٓب يعمل بعلمو فبل فائدة ُب حديثو بل نفعو 

كال ٯبوز تعميمها ُب كقائع أخرل ،  القصة خاصة ىذه -ٖ. ِٕٖ/ٓركح البياف يعود إٔب غّبه(
َورَػْوَؽ ُك ِّ ِذي ﴿من أنبيائو إلثبات سٌنة هللا ُب ا٤بسّبة البشرية الٍب تقوؿ  ٛبت بوحي من هللا لنيب

كليست قاعدة للتحرؾ كليس فيها ٦باؿ لئلجتهاد  )َوَما رَػَعْلُتُو َعْن َأْمِري(،  ٕٔيوسف/﴾ ِعْلٍم َعِليمٌ 
﴿َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُداَّ ز ألهنا ألكلئ  الذين ٥بم العلم الٌلدٌ٘ب العرفا٘ب الٌركحا٘ب النموذجي ا٣باص ا٤بمي

كرامات األكلياء اثبتة من عند   -ٗ، كىذا العلم ا٣باص يصعب ٚبصيص أىلو.  ٓٔالكهف/ِعْلمًا﴾ 
هللا كما ُب حق مرٙب كانت تنزؿ عليها الفواكو الشتوية ُب الصيف ، كالصيفية ُب الشتاء ، كحيث 

لَْيَس َلَك ِمْن ﴿ماـ أك كٕب مع أمر هللا كقولو ىزت النخلة اليابسة فأٜبرت ، فبل أمر ألٌم نيب أك إ
 .أٮبية العثور على قائد كعآب كقدكة حسنة لئلستفادة من علمو -٘ .ُِٖآؿ عمراف/﴾ اأَلْمِر َشْيءٌ 

َناُه َرْْحًَة ِمْن ِعْنِدَا َوَعلَّْمَناُه( -ٙ  ٗبقدار العبودية ا٣بالصة  تناؿ العلم )َعْبدًا ِمْن ِعَباِدَا آتَػيػْ
 .)َىْ  أَتَِّبُعَك(التواضع ُب طلب العلم  -ٚ .الٌلديٌ٘ب ا٣باص ، كٗبقدار اإلخبلص يكوف ا٣ببلص
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( الكثّبة عن النيب )ص( -ٛ أكلياء هللا  -ٜ .: )لىٍو أىف  ميويسىى صىبػىرى عىلىى ا٣بًٍٍضًر لىرىأىل اٍلعىجىاًٍئبى
﴾ وا َمْن ال َيْسأَُلُمْم َأْجرًا َوُىْم ُمْهَتُدوفَ اتَِّبعُ ﴿الذين يبلغوف رساالت هللا ، ال يعملوف مقابل أجر 

 .ُِيس/
 ﴾ًََّْٕإٌََُُٗيَ ػَْٖ ٌُِ خُْوََُِْْْٖٗ هَُْ َٔإَظٌُِْ ػٌََُِْْْْ ِٓنْوُ ًٌُِْخً﴿ - ٖٛ

قل ٥بم سأقص عليكم  )ُقْ  َسأَتْػُلو َعَلْيُمْم ِمْنُو ِذْكرًا(يسأل  اليهود عن ذم القرنْب ما قصتو ؟ 
ان  ،: )ذىٍا اٍلقىٍرنػىٍْبً ٓبٍى يىكيٍن نىًبي ان كىالى رىسيويالن  عن اإلماـ علي )ع(ربه قرآانن ككحيان ، من هللا من خ ٍافى عىٍبدى كىكى

ب وي  ،صىٍا٢ًبىان  صىحى ً فػىنىصىحىوي(  ،أىحىب  هللاى فىأىحى أم نصح الٌناس ُب سبيل هللا  َّْ/ِتفسّب العياشيكىانٍى
هي كدعمو  : مل  مسلم عادؿ من ملوؾ اليمن كىو اإلسكندر  يف بذي القرنيتعر فنصحو أم أٌيدى

ا٤بقدك٘ب أعطي العلم كا٢بكمة كالصبلح ُب الفكر كالسلوؾ ، ك٠ٌبي بذم القرنْب ألنو مل  قر٘ب 
ستخدـ ا٤بقٌدمات البلزمة ااألرض أم مشارقها كمغارهبا ، أم سيطر على العآب كٌلو ِبلعدؿ ، فهو 

 عتبارنتيجة ا٤بطلوبة، كإتٌبع األسباب كالوسائل الٍب توصلو إٔب ىذه الغاية ِبالٍب توصلو إٔب ىذه ال
 ) ﴿َوَأْف لَْيَس ِلئِلنَساِف ِإالَّ َما َسَعى ، َوَأفَّ َسْعَيُو َسْوَؼ كقولو ُب غرر ا٢بكم، )ًلكيلًٌ شىٍيءو سىبىبه

ألسباب قاعدة عاٌمة لكٌل من طٌبقها ، كاألخذ ِب ُْ-ّٗالنجم/يُػَرى ، ّتَّ ُٖمَْزاُه اجْلََزاَء اأَلْوَْت﴾ 
َناُه ِمْن ُك ِّ َشْيٍء َسَبباً ﴿كصل إٔب أىدافو ألهٌنا من سنن هللا ُب خلقو  لذل   ْٖالكهف/﴾ َوآتَػيػْ

 .ستثمارىااكتشاؼ القوانْب ا٢باكمة ُب الطبيعة ك ا ٯبب 
 ﴾َٔسَسدً ، كَإَظْسَغَ َٔسَسدً بَِّٗد ٌََّٓنَّد َُوُ كِِ خََِْٕٞ ًَآظَْْنَدهُ ِْٖٓ ًَُِّ َِْ٘ءٍ﴿ ٘ٛ - ٗٛ
)ِإاَّ َممَّنَّا َلُو ٓت اأَلْرِض( :  املعىن .: كسيلة علمية كطريقان ىاداين عمليان يوصلو إٔب ىدفو َسَبباً 

لو من أسباب القوة كالقدرة  أأعطاه هللا جٌل ُب عبله ُب الدنيا ا٤بل  العظيم الواسع كىي
َناُه(عدة كالعدد كاإلمكانيات كالسيطرة كٌل سبب من ال كثبتنا لو ملكو فبل يتزعزع كأطلقنا لو  )َوآتَػيػْ

ستؤب عليها كيفما يشاء ككفران لو الطرؽ ا٤بيسورة الٍب توصلو إٔب احرية التصٌرؼ ُب األرض حٌٌب 
مقصده النبيل ، من العقل الكبّب كا١بسم القوم كالعلم الدقيق كالدين الصحيح ككثرة ا٤باؿ كا١بند 

. إْب كفوؽ ذل  توفيق هللا كتسديده كعنايتو .كىيبة السلطاف كحسن التدبّب كالتقديركسعة ا٤بل  
َناُه ِمْن ُك ِّ َشْيٍء َسَبباً(الذم أعطاه  كسيلة ٛبكنو من الفوز ُب دٲبومة حكومتو ا٢بضارية  )َوآتَػيػْ

ا٢بياة األخرل عليا الرشيدة الصا٢بة كالفوز ُب نعيم ىذه ا٢بياة الدنيا دنيا ا٢بياة ، الٍب تدلٌنا على 
ٍافى ًلًذٍم  عن اإلماـ علي )ع(،  ٔاألنعاـ/﴾ َممَّنَّاُىْم ٓت اأَلْرِض َما َلَْ ُٔمَمِّْن َلُممْ ﴿ا٢بياة كقولو  : )كى

ٍهي ًمٍن كيلًٌ شىٍيءو يػىٍعًرؼي ًبًو ا٢بٍىق  كىاٍلبىٍاطً  لى كىًإف  هللاى طىوىل لىوي اٍلقىٍرنػىٍْبً عىبلىئًمي اٍلميٍلً  كىالنػُّبػيوىًة، كىًإف  هللاى آاتى
: )سىخ رى لىوي الس حىٍابى كىقىد رى لىوي األىٍسبىٍابى كىبىسىطى وعنو )ع(، َِِ/ٓتفسّب النوراٍلًببلىدى كىذىل لى لىوي اٍلًعبىٍادى( 

ٍاًفرىٍافً  روي، ّْٔ/٦ٔبمع البيافلىوي اٍليىدى(  ٍافي  ،: )مىٍن مىلى ى األىٍرضى أىٍربػىعىةه ميٍؤًمنىٍاًف كىكى أىم ٍا اٍلميٍؤًمنىٍاًف فىسيلىٍيمى
ٍاًفرىٍاًف فػىنىٍمريكيدي كىٖبيٍتػينىص ٍر(    .ُُّ/ٔكنز الدقائقكىذكي اٍلقىٍرنػىٍْبً كىأىم ٍا اٍلكى
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ٌٚبذ كسيلة مدركسة مناسبة يسّب هبا ٫بو اتٌبع ، فلحق سببان صحيحان ك ا: فرَأَتْػَبَع  )رَأَتْػَبَع َسَبباً(
ستعمل أسباب القوة كالقدرة ُب مواضعهما الصحيحة بدقة كحكمة اجهة مغرب الشمس ، 

يىٍاةي النػ ٍفًس ، كزينة اإلٲباف كنظاـ األمر  والعدؿنطلق ٙبركو من العدؿ ، اك  : أىسىٍاسي اٍلميٍلً  كىحى
ٍاءي بً  عن اإلماـ علي )ع(ستقامة العباد كتضاعف الربكات اكعمارة الببلد ك  سين ًة هللًا( : )ُبٍ اٍلعىٍدًؿ اإًلٍقًتدى
)جىعىلى ُبٍ كيلًٌ  :بن عباساعن ، لذل  توٌسع ملكو كعٌم خّبه كخلد أثره، َُّ/ِمستدرؾ الوسائل

ان يػىتىسىب بي ًبًو ًإٔبى مىٍا ييرًٍيدي( أف هللا سبحانو  تدؿ اآلية -ٔرائدة:  .ّْٔ/٦ٔبمع البياف شىيءو ًعٍلمى
(  عتباربات ، ِبيوجد األشياء أبسباهبا ضمن نظاـ األسباب كا٤بسب ُب غرر ا٢بكم، )ًلكيلًٌ شىٍيءو سىبىبه

ُب مسّبة السنن اإلنسانية ، كاألسباب بيد اإلنساف تكرٲبان لو كا٤بسببات بيد هللا تعأب ، كال ٛبضي 
اْضِرْب ﴿فكانت عصا موسى سببان لفلق البحر كقولو  ، ا٤بسببات إاٌل على ضوء كجود األسباب

 نفلق البحر، فليست عصا موسىا، لو ٓب يضرب بعصاه ما  ّٔالشعراء/﴾ َلقَ ِبَعَصاَؾ اْلَبْحَر رَانفَ 
 هللا ىو ا٤بعجزة ٥بذه كا٤بسبب ، البحر هللا ففلق ا٤بسبب ٙبٌرؾ عصاه بسبب كإ٭ٌبا ، البحر فلقت الٍب
ٓت غرر  (َسَبباً  رَأَتْػَبعَ  ، َسَبباً  َشْيءٍ  ُك ِّ  )ِمنْ  كراءه كالسعي معرفتو من البد سبب لو شيء فكلُّ  ،

 .كالتفكّب التقدير كدقٌة التدبّب حسن التعمّب سبب كِبلعكس ، الت ٍدًبٍّبً( سيويءي  الت ٍدًمٍّبً  )سىبىبي  :المم
 ﴾د ؤَْٕ ظُؼٍَِّذَ ًَبَِّٓد ؤَْٕ ظَعَّىٍَِ كِْيِْْ لُْٕندًِٖ بَِّٓبٌَِخ زََِؾَ َٓـُِْذَ خَُِّْٙٔٓ ًَـًََىَد ظَـُُْذُ كِِ ػٍَْْٖ لَِٔحَصٍ ًًََـًََ ػِنًَْىَد هٌَْٓدً هُِْنَد َّد ٌَخ خُْوََُْْْٗ﴿ - ٙٛ

إٌف ذا القرنْب ُب رحلتو األكٔب إٔب مغرب األرض بلغ ببلدان أقصى األرض ال ببلد بعدىا تغرب 
: مغرب  املعىنعليها الشمس ، فوصل إٔب ايط األطلسي فوجد الشمس كأهنا تغيب فيو ، 

)َوَجَدَىا تَػْغُرُب ٓت َعْيٍ ئي أف الشمس تغرب عنده كراء األفق الشمس ىو ا٤بكاف الذم يرل الرا
َئٍة( َئةٍ  ْحَِ : فلما كصل إٔب  مبعىن: ذات ٞبأة كىي الطْب األسود على ساحل البحر ، َعْيٍ ْحَِ

ئىةو  ساحلو طْب أسود   ككأف منطقة مظلمة ايط األطلسي فوجد الشمس كأهنا تغرب ُب عىٍْبو ٞبًى
، كلكن ا٢بقيقة غّب ذل  كما أف راكب البحر يرل الشمس كأهنا تغيب ُب ْبكما تنخدع الع

)َوَوَجَد ِعْنَدَىا  ، كمن كاف ُب الرب يراىا كأهنا تغرب ُب األرض!البحر كُب ا٢بقيقة تغيب كراء البحر
َب َوِإمَّا َأْف أمة ضالة كافرة  قَػْوماً( قلنا لو  تَػتَِّخَذ ِريِهْم ُحْسناً()قُػْلَنا ََي َذا اْلَقْرنَػْيِ ِإمَّا َأْف تُػَعذِّ

بطريق اإل٥باـ أك بطريق الوحي إذان ىو نيب ، اي ذا القرنْب ما تريد أف تفعل هبم؟ مع ترجيح التعامل 
ِب٢بسُب ، كقد ترؾ هللا لذم القرنْب حرية التصٌرؼ ُب أمر تل  الببلد لعلمو إبٲباف ذم القرنْب 

: تدعو اي ذا القرنْب ىذه األمة الضالة إٔب اإلٲباف  املعىنو كعدلو كأنو ال ٱبرج عن دائرة ا٢بق ، 
﴿رَِإْف انتَػَهْوا َربل ُعْدَواَف ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمَي﴾ ستجاب فبل سبيل ل  عليو اكصاّب األعماؿ فمن 

، كمن أصر على الكفر كالضبلؿ كالفساد فأنت ٨بٌّب بْب عقابو كإمهالو عسى أف يتوب  ُّٗالبقرة/
إٔب التفاعل مع اجملتمع كالتأثّب هبم كعدـ  وٓت اآلية إشارة )تَػتَِّخَذ ِريِهْم ُحْسناً( الرشد ، كيرجع إٔب

بتعاد عنهم ، بعد أف سافر ذك القرنْب إٔب الغرب أقاـ الٌنظاـ الديِب العادؿ بْب أىل الساحل ، اال
 .كفعل ٫بو ذل  ٫بو ا٤بشرؽ
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 ُٗؼٍَِّزُوُ ؼَُّْ َُُّيُّ بََُِ ََزِّوِ كَُْؼٍَِّزُوُ ػٍََخزدً ٌُُْٗخً ، ًَؤََّٓد َْٖٓ آََٖٓ ًَػَََِٔ َٜدُِمدً كََِوُ ـََّخءًهَدٍَ ؤََّٓد َْٖٓ ظَََِْ كٌََْٕفَ ﴿ ٜٛ - ٚٛ
 ﴾ؼَُّْ ؤَظْسَغَ َٔسَسدً خُْمُْٕنََ ًََٔنَوٌٍُُ َُوُ ِْٖٓ ؤََُِْٓٗد ُُّْٕخً،

إلصرار على الفساد كالضبلؿ فسوؼ بعد قوؿ القـو قاؿ ذك القرنْب أما من ظلم نفسو ِبلشرؾ كا
بُُو َعَذااًب ُنْمرًا(نعذبو ُب الدنيا ٗبا يستحق  ٍب يردُّ إٔب ربو ُب اآلخرة فيحاسبو  )ّتَّ يُػَرد  ِإىَل رَبِِّو رَػيُػَعذِّ

 -ٛٛ .منكران فظيعان ال عهد لو بو كال ٱبطر على ِبلو كال يعرفو البشر )ُنْمرًا(كيعاقبو كيعذًٌبو عذاِبن 
ستقاـ ُب اكىأىم ا مىٍن آمىنى ِب كأحسن العمل ك  َأمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَ  َصاِلًا رَػَلُو َجَزاًء اْلُْسىَن()وَ 

السبلمة كالكرامة ببل أي ة ندامة كال مبلمة، فجزاؤه ا٤بثوبة ا٢بسُب على  االستقامةقولو كفعلو ، كُب 
من دكف عمل صاّب )ألف اإلٲباف عملٌّ كلُّو  إطبلؽ معناىا للداللة على التضخيم كال يكفي إٲباف

كسنأمره ٗبا يسهل عليو القياـ بو من التكاليف كال  )َوَسنَػُقوُؿ َلُو ِمْن َأْمِرَا ُيْسرًا(كالقوؿ بعضو( 
﴿رََأمَّا َمْن َأْعَطى َواتػََّقى ، َوَصدََّؽ اِبْلُْسىَن يصعب عليو مع معونتو كتكرٲبو كحسن معاملتو كقولو 

ُرُه ِلْلُيْسَرى﴾ ، َرسَ  ، ىذه ىي الشريعة السهلة السمحة، كىذا ىو ا٢بق كالعدؿ ٕ-ٓالليل/نُػَيسِّ
)ّتَّ  -ٜٛ .ٖ-ٕالزلزلة/﴿َرَمْن يَػْعَمْ  ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َخُْيًا يَػَره ، َوَمْن يَػْعَمْ  ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َشّرًا يَػَره﴾ 

تٌبع طريقان مدركسان ٔبنده االسبب البلـز كا٤بطلوب لو ك  ٌٍب سل  طريقان آخر ، ٌٍب ىٌيئ أَتْػَبَع َسَبباً(
تىًهيٍ ببلد الشرؽ ٦باىدان ُب سبيل هللاكعدده كعٌدتو يوصلو إٔب  الى  ،، كىكذا ال ًذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىنػٍ

أ! ٍرءي حىٍيثي يىضىعي نىفسىوي )ٓت غرر المم:  ،يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى مور ٘برم )كىذا دليل على أف األ (اٍلمى
 .كليس عن طريق ا٤بعاجز كا٣بوارؽ( ،أبسباهبا الطبيعية

ِْٓ ًَـًََىَد ظ٥َُِْغُ ػَََِ هٌٍَّْ َُْْ َٗفْؼََْ َُيُْْ ِْٖٓ يًُِٗيَد ِٔعُْخً ، ًٍََُِيَ ﴿ ٕٜ - ٜٓ  ﴾دًًَهًَْ ؤَل٥َْنَد زَِٔد ًََُّْوِ وُسُْخً ، ؼَُّْ ؤَظْسَغَ َٔسَسلَعََّ بٌَِخ زََِؾَ ٥َِِْٓغَ خَُّٙٔ
نتقل من ببلد الغرب إٔب ببلد الٌشرؽ ٦باىدان ُب سبيل هللا ، حىٌب  ًإذىا بػىلىغى ا٤بوضع اُب رحلتو الثانية 

الذم تطلع عليو الش ٍمس أكالن من األرض كىو أقصى ا٤بعمورة حيث تشرؽ الشمس ُب عْب الرائي 
كجد الشمس تشرؽ على قـو عراة بدائيوف  ا ِسَْتًا()َوَجَدَىا َتْطُلُع َعَلى قَػْوـٍ َلَْ َّمَْعْ  َْلُْم ِمْن ُدوهنَِ 

متخٌلفوف أشبو شيء بوحوش الفلوات )ٓبٍى ٪بىٍعىٍل ٥بىيٍم ًمٍن ديكهًنىا ًسٍَبان( ال بيوت تسَبىم كال أشجار 
 -ٜٔ .تظلهم من الشمس كال لباس ٰبميهم ، كٓب يذكر هللا سبحانو ماذا فعل ذك القرنْب هبؤالء

كذل  كاف أمر ذم القرنْب ُب علو القدر كسعة ا٤بل    َحْطَنا مبَا َلَدْيِو ُخْبًا()َكَذِلَك َوَقْد أَ 
:  ٓت غرر الممكرجاحة العقل كقوة اإلرادة ككثرة ا١بند كالعتاد كا٣بربة كالتجربة كالكفاءة كالٌنزاىة ، 

ُر األَُمراِء َمنْ )مىٍن حىسينىٍت ًسيىٍاسىتيوي دىٍامىٍت رايىٍسىتيوي( ، ) َراً   َخيػْ ( ، )مىٍن سىٍاسى َكْاَف َعَلْى نَػْفِسِو َأِميػْ
يىٍاسىًة سىعىةي الص ٍدًر( ، كقد أحاط هللا أبخباره كأحوالو كهللا أحاط  يىٍاسىةى(، )آلىةي السًٌ نػىٍفسىوي أىٍدرىؾى السًٌ

سل  طريقان ٌٍب ىٌيئ األسباب للسّب ُب رحلتو الثالثة ، ك )ّتَّ أَتْػَبَع َسَبباً(  -ٕٜ .بكلًٌ شيء علمان 
 بْب ا٤بشرؽ كا٤بغرب يوصلو جهة الشماؿ حيث ا١بباؿ الشاىقة
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هَدٌُُخ َّد ٌَخ خُْوََُِْْْٖٗ بَِّٕ َّإْـٌُؾَ ًََٓإْـٌُؾَ لَعََّ بٌَِخ زََِؾَ زََْْٖ خًََُِّّّْٕٖ ًَـًََ ِْٖٓ يًُِٗئَِد هٌَْٓدً ٙ ٌََّديًَُٕ َّلْوَيٌَُٕ هًٌَْٙ ، ﴿ ٜٗ - ٖٜ

 ﴾خََِْٕٞ كَيََْ َٗفْؼََُ َُيَ وَُْـدً ػَََِ ؤَْٕ ظَفْؼَََ زَْْنَنَد ًَزَْْنَيُْْ ًَّٔخًُٓلًًَُِْٕٕ كِِ 
ُب رحلتو الثالثة ، حٌٌب إذا كصل إٔب منطقةو فيها شق أك فتحة بْب ا١ببلْب سيد  ما بينهما ُب أرض 

عتداءاهتم عنهم االقوقاز ، فردـ ذك القرنْب حاجزان بْب أيجوج كمأجوج من كرائهم ليقطع شٌرىم ك 
كجد قريبان منهما قومان بسطاء ساذجْب  )َوَجَد ِمْن ُدوهِنَِما قَػْومًا ال َيَماُدوَف يَػْفَقُهوَف قَػْواًل(

يفهموف لغة الكبلـ كال يعرفوف لساانن غّب لساهنم إاٌل ٗبشقة فهم  )يَػْفَقُهوَف(متخٌلفْب ال يىكىاديكفى 
لغة ذم القرنْب كال ىو يفهم لغتهم كلكنو فهم  بعيدكف عن ٨بالطة الناس ، كال ىم يفهموف

)قَاُلوا ََي َذا اْلَقْرنَػْيِ ِإفَّ أيَُْجوَج َوَمْأُجوَج  -ٜٗمطالبهم ِب٢بركات كاإلشارات أك بواسطة مَبجم. 
قاؿ القـو لذم القرنْب إٌف أيجوج كمأجوج مفسدكف ُب األرض ، للداللة  ُمْفِسُدوَف ٓت اأَلْرِض(
ىم كتنوع شركرىم ِبلقتل كالسلب كالنهب كالتخريب كالسيب ، ككانوا أيكلوف ما على عمـو إفساد

: أيجوج ىم التٌَب كمأجوج ىم  وقي ٲبشي على األرض كيسبح ُب ا٤باء حٌب أيكلوف ٢بـو البشر!! 
ا٤بغوؿ كأصلهما من أب كاحد يسمى )ترؾ( كٛبتد ببلىم من التبت كالصْب إٔب البحر ا٤بتجٌمد 

)رَػَهْ  َّمَْعُ  َلَك اف كىوالكو الٌلذاف أفسدا ا٢بضارة اإلسبلمية كخٌرِب الببلد كالعباد كمنهم جنكيز خ
نَػَنا شيئان ٬برجو من أموالنا كخراج كعطاء كضريبة  )َخْرجًا(فػىهىٍل ٪بىٍعىلي لى ى  َخْرجاً( )َعَلى َأْف ََتَْعَ  بَػيػْ

نَػُهْم َسّداً( جوج، كىذا طلب لقضاء حاجتهم بكل لتجعل سدان ٰبمينا من شرًٌ أيجوج كمأ َوبَػيػْ
قٍػتػىرىبى فيًتحى اٍليػىٍوـى ًمٍن رىٍدـً أيىٍجيوجى اً : )كىٍيله لًٍلعىرىًب ًمٍن شىرٌو قىٍد عن النيب )ص( رويخضوع كأدب، 

ثػيرى ا٣بٍى .كىمىٍأجيوجى  (.. قػيٍلتي ايى رىسيوؿى هللًا أىنػىٍهًل ي كىًفينىا الص ٍا٢ًبيوفى قىٍاؿى )ص( نػىعىٍم ًإذىٍا كى تفسّب  بىثي
 .َِصُٔا٤براغي
 ﴾هَدٍَ َٓد ٌََّٓنَنِِ كِْوِ ََزِِّ وٌَُْْ كَإَػِْنٌُِِٗ زِوٌَُّشٍ ؤَـْؼََْ زَْْنٌَُْْ ًَزَْْنَيُْْ ََيْٓدً﴿ - ٜ٘

يػٍره ٩با آاتكم هللا فأنتم إٔب مالكم  قىاؿى مىا أعطا٘ب رىيبًٌ من سلطاف كمل  كثركة كمكٌِب ُب األرض خى
ليو، فرٌد عليهم عرضهم ا٤بإب كتطوٌع إبقامة السٌد إحساانن كنشر ا٣بّب بْب أحوج فبل حاجة ٕب إ
ٌر ِمَّا آاَتُكمْ ﴿الٌناس كقوؿ سليماف)ع( ٍة(،ّٔالنمل/﴾َأَتُِد وَنِِن مبَاٍؿ َرَما آاَتين اّللَُّ َخيػْ  )رََأِعيُنوين ِبُقوَّ

نَػُهْم واد كاآلالتفىأىًعينيو٘ب ٗبا أتقٌول بو على بنائو كالرجاؿ كالعٌماؿ كا٤ب َنُمْم َوبَػيػْ )َأْجَعْ  بَػيػْ
نػىهيمٍ َرْدماً( نىكيٍم كىبػىيػٍ :أكرب والرَّدـ،سدان منيعان كحاجزان حصينان مَباكبان بعضو فوؽ بعض)َرْدماً(أىٍجعىٍل بػىيػٍ

كتفى بعوف ا من السدًٌ كأكثق، كىذه شهامة منو كتفضل حيث رفض قبوؿ ا٤باؿ كتطوٌع ببناء السد ك 
 .ملةاأليدم العا

كََٔد ؤُكُِْؽْ ػََِْْوِ ه٥ُِْخً ، آظٌُِِٗ ُِزََُ خُْمًًَِِّ لَعََّ بٌَِخ َٔدًٍَ زََْْٖ خًََُّٝكَِْْٖ هَدٍَ خٗلُىٌُخ لَعََّ بٌَِخ ـَؼََِوُ َٗدَخً هَدٍَ آظٌُِِٗ ﴿ ٜٚ - ٜٙ

 ﴾خ٥ََْٔدػٌُخ ؤَْٕ َّظْيًَُُهُ ًََٓد خْٔع٥ََدػٌُخ َُوُ َٗوْسدً
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 )َحَّتَّ ِإَذا َساَوى بَػْيَ الصََّدرَػْيِ(جعلوىا ٕب ُب ذل  ا٤بكاف ايد ك أعطو٘ب )زبر( قطع ا٢بد
: جانيب ا١ببلْب فجمعوا لو قطع ا٢بديد الكثّبة ، فوضع بعضو فوؽ بعض حٌب سٌد ما الصََّدرَػْيِ 

أنفخوا ِب٤بنافيخ عليو الٍب صنعها ٥بذه الغاية من أجل  )قَاَؿ انُفُخوا(بْب ا١ببلْب إٔب أعبلٮبا 
)َقاَؿ آُتوين جعل ذل  ا٢بديد ا٤بَباكم كالنار بشدة اإلٞباء  )َحَّتَّ ِإَذا َجَعَلُو َارًا(عاؿ الٌنار إش

لتصق االنحاس ا٤بذاب فصب و على ا٢بديد امر ف )ِقْطرًا( أعطو٘ب أصبُّ عىلىٍيوً  أُْررِْغ َعَلْيِو ِقْطرًا(
ٌب يتماس  كيقول فبل ينفذ فيو بعضو ببعض كصار جببلن صلدان كسٌدت الثقوب كالفجوات ح
ستخدمت ىذه الطٌريقة حديثان ُب اد ا٥بواء كال تؤثر عليو الرطوبة كٰبفظ من التآكل كالصدأ ، كق

فما إستطاع أيجوج  )َرَما اْسطَاُعوا َأْف َيْظَهُروُه( -ٜٚ .تقوية صناعة ا٢بديد كمضاعفة مقاكمتو
 )َوَما اْسَتطَاُعوا َلُو نَػْقبًا(لوه كيتسٌوركه لعلوه كمبلستو يصعدكه كيع )َيْظَهُروُه( كمأجوج ا٤بفسدكف أىفٍ 

ستطاعوا أف ٱبرقوه كينفذك منو من أسفلو لصبلبتو ك٠باكتو ، كهبذا السٌد ا٤بنيع ا: خرقان ، كما  نَػْقباً 
التأرٱبي أغلق ذك القرنْب الطريق على أيجوج كمأجوج كتعٌذر عليهم أف يهاٝبوا أكلئ  القـو 

ستطاعة بتاء ا٤بطاكعة فعل اال )َوَما اْسَتطَاُعوا( رائدة : )َرَما اْسطَاُعوا( .مأنوا كآمنواطاالضعفاء ف
 .مرة، كٯبيء بغّب التاء مرة أخرل ، كتدٌؿ التاء على زايدة ُب الشٌدة كالقسوة

 ﴾ًَػًُْ ََزِِّ لَوّدًهَدٍَ ىٍََخ ََلَْٔصٌ ِْٖٓ ََزِِّ كَةٌَِخ ـَدءَ ًَػًُْ ََزِِّ ـَؼََِوُ يًََّدءَ ًًََدَٕ ﴿ -ٜٛ
( ُب   يػٍري الٌناًس مىٍن نػىفىعى الن اسى قىاؿى ذك القرنْب ىذا السدُّ نعمة من نعم هللا كرٞبة على عباده )كىخى

﴾ دفع شرًٌ أيجوج كمأجوج عنهم كقولو  )رَِإَذا َجاَء َوْعُد ،  ّٓالنحل/﴿َوَما ِبُمْم ِمْن نِْعَمٍة َرِمْن اّللَِّ
) ا َرّبِّ ى ٣بركج أيجوج كمأجوج ُب آخر الٌزماف كذل  قرب قياـ الساعة فىًإذىا جى )َجَعَلُو ءى كىٍعدي رىيبًٌ
كىكىافى كىٍعدي رىيبًٌ  )وََكاَف َوْعُد َرّبِّ َحّقاً(جعل السد  مستواين مع األرض كأف ٓب يكن شيئان  دَكَّاَء(

( )َرْْحٌَة ِمنْ  -ٔرائدة :  .ٖبراب السد كقياـ الساعة كائنان ال ٧بالة نظر ذك القرنْب إٔب السد  َرّبِّ
كاإلعجاب ِبلٌنفس كٓب تسكره  ىذا العمل ا٥بندسي الضخم الذم قاـ بو فلم أيخذه البطر كالغركر

نشوة القوة كالقدرة كالعلم كلكنو ذكر هللا كرٞبتو الٍب رعتو كسددتو فشكر هللا سبحانو كرٌد إليو 
﴿َحَّتَّ ِإَذا رُِتَحْت اآلية كقولو  -ٕ .ٔب قوة هللاالعمل الصاّب الذم كفقو إليو كتربأ من قوتو إ

، كىنا  ٕٗ-ٔٗاألنبياء/أيَُْجوُج َوَمْأُجوُج َوُىْم ِمْن ُك ِّ َحَدٍب يَنِسُلوَف ، َواقْػتَػَرَب اْلَوْعُد اْلَق ﴾ 
ينتهي ا٢بديث عن ذم القرنْب ا٢باكم العادؿ ا٤بؤمن الٌصاّب ا٤بتواضع ٍب يفتح السياؽ القرآ٘ب 

 .ديث عن أىواؿ يـو القيامة، أم ىناؾ عبلقة بْب خركج أيجوج كمأجوج كعبلمات القيامةا٢ب
 ﴾ًَظًََُْنَد زَؼ١َْيُْْ ٌََّْٓحٍٍِ ٌَُّٔؾُ كِِ زَؼٍْٟ ًَُٗلِهَ كِِ خٌَُُِّٝ كَفََٔؼْنَدىُْْ ـَْٔؼدً﴿ - ٜٜ

طوفة على اآلية الٍب ، اآلية مع اآلية من املتشاِبات ، ومن اإلخبار ابملغيبات وىي ظنية الداللة
، ىذا مشهده غريب يرسم حركة ا١بموع البشرية من كٌل جنسو كأرض كزمافو كعصر  ٖٗقبلها 
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نتباه تتدافع ٝبوعهم الكثّبة كتدافع أمواج البحر ! ٌٍب إذا امبعوثْب منتشرين من غّب نظاـ كُب غّب 
أك يـو خركج أيجوج كمأجوج  فإذا ىم ُب الٌصف ُب نظاـ! أم يـو القيامة )نُِفَخ ٓت الص وِر(

كتركنا الٌناس بعد خراب السدًٌ ٲبوج أم يضطرب  )َوتَػرَْكَنا بَػْعَضُهْم يَػْوَمِئٍذ َٙمُوُج ٓت بَػْعٍض(
ضطراب أمواج البحر ا:يضطربوف يومئذو من شدة ا٥بوؿ كمن كثرهتم كشد هتم كفزعهم ، كمبعىن
لقوانْب كىم يفسدكف على الٌناس حياهتم ندفاع بعضو إٔب بعض، فّبتفع بينهم النظم كتسقط اِب

كٰبكم فيهم ا٥برج كا٤برج! كيعرض عنهم رهٌبم فبل يشملهم برٞبتو ، كىذا اليـو الٌرىيب ىو خاٛبة 
 )َونُِفَخ ٓت الص وِر َرَجَمْعَناُىْم َْجْعاً(ا٤بطاؼ للحياة الٌدنيا كبداية ا٢بياة األخرل لذل  جاء قولو

ٍعنىاىيٍم للحساب كا١بزاء ُب صعيدو كاحد ٓب يتخٌلف منهم أحد، كىنيًفخى ُب الصُّوًر الن فخة الثانية فىجىمى
ككلٌّ يتخيل أف ذل  الذم حصل كأنو فيو مناـ كما يتخيلو ا٤بستيقظ! كىذه هناية ا٢بياة الدنيا. 

اب قَب اك )رُِتَحْت أيَُْجوُج َوَمْأُجوُج(: نبلحظ السياؽ القرآ٘ب يعقب على ذكر ذم القرنْب كرائدة
الوعد ا٢بق كمشهد يـو القيامة كا٥برج كا٤برج، أم أيذف هللا سبحانو بزكاؿ ىذا السد كينفتح الطريق 
أماـ أيجوج كمأجوج كفسادىم كعندئذو ٱبتلطوف ِبلناس فيموج بعضهم ُب بعض كتعصف هبم 
رب عواصف الشر كالعدكاف كالفساد حٌب يفِب بعضهم بعضان حا٥بم حاؿ ا٤بياه الكثّبة الٍب تضط

م ا٢بالة ا٤بخيفة أبساليب اا ك أمواجها كتتبلطم ُب جرايهن سًٌ ندفاعها، إنٌو تصويره قرآ٘ب مأساكم ٯبي
 .حٌسية دقيقة لتكوف أكثر أتثّبان،كبعد ذل  ينفخ ُب الصُّورً 

 ﴾ كِِ ؿ٥َِدءٍ ػَْٖ ًٌُُِِْ ًًََدٌُٗخ ٙ َّْٕع٥َِْؼٌَُٕ َْٔٔؼدًًَػ٠ََُْنَد ـَيَنََّْ ٌََّْٓحٍٍِ ٌَُِِْدكَُِِّٖ ػ٠َُْدً ، خٍََُِّّٖ ًَدَٗطْ ؤَػُْْنُيُْْ ﴿ ٔٓٔ - ٓٓٔ
اًفرًينى يـو ٝبع ا٣ببلئق حٌب شاىدكىا أبىوا٥با ، عرضان )َوَعَرْضَنا(  ن مى كأظهرانىا لًٍلكى كأبرزان جىهى

كانر  ٨بيفان مفزعان قبل دخو٥با ليكوف ذل  أبلغ ُب تعجيل ا٥بمًٌ كا٢بزف ٥بم فيكتوكا بنارين انر الرعب
: عن اآلايت ا٤بوصلة  )الَِّذيَن َكاَنْت َأْعيُػنُػُهْم ٓت ِغطَاٍء َعْن ِذْكِري( َعْن ِذْكِري -ٔٓٔا٢بريق. 

إٔب ذكر هللا كتوحيده كٛبجيده ، أم الذين كانوا عميان عن ا٢بق فبل يبصركنو كصمان عنو فبل 
 ٠باعهم صممان، فهم تغافلوايسمعونو ، ككأف على عيوهنم غطاء كغشاكة ٧بيطة هبا ، كلكأف ُب أ

)وََكانُوا ال َيْسَتِطيُعوَف عتربكه رجعية فهم ال ينظركف بتدبر كال يتفكركف بتعقل اكأعرضوا عن ا٥بدل ك 
َكبلَّ ﴿ال يطيقوف أف يسمعوا )القرآف( كبلـ هللا تعأب لقسوة قلوهبم كظلمة نفوسهم كقولو  مَسْعاً(

، كىذا ٛبثيل إلعراضهم عن دالئل هللا  ُْا٤بطففْب/﴾ وا َيْمِسُبوفَ َبْ  رَاَف َعَلى قُػُلوِِبِْم َما َكانُ 
َرَمْن َأْبَصَر َرِلنَػْفِسِو ﴿السمعية كتعاميهم عن اآلايت ا٤بشاىدة ِبألبصار ، فكأهنم عمين صم كقولو 

َها َوَما َأَا َعَلْيُمْم ِبَِفيظٍ  ياف من بعض الن اس ، كىذا ما نشاىده ِبلع َُْاألنعاـ/﴾ َوَمْن َعِمَي رَػَعَليػْ
على أرض الواقع ، كىكذا فلكل من ا٥بول كالٌتقى أىل ، كٮبا بعد منهجاف ٨بتلفاف متضاداف ، 
تعرض عليهم جهٌنم فبل يعرضوف عنها كما كانوا يعرضوف عن ذكر هللا ُب الٌدنيا ، لقد نزع الغطاء 
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َورََأى اْلُمْجرُِموَف النَّاَر َرظَن وا ﴿عن عيوهنم نزعان فرأكا عاقبة اإلعراض كالعمى جزاء كفاقان كقولو 
الى ًدٍينى مىٍن عىٍصى هللًا، كى الى ًدٍينى ًلمىٍن دىٍافى ًبطىاعىًة )اإلماـ الباقر )ع(:  عن .ّٓالكهف/﴾ أَنػَُّهْم ُمَواِقُعوَىا
 ِّٗ/ّٕالبحار (ٔبحود شيء ًمٍن آايت هللاً الى ًدٍينى ًلمىٍن دىٍافى بفرية ِبطل عىلىى هللًا، كى ًلمىٍن دىٍافى 
 ﴾ ًُّٙؤَكَمَِٕرَ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ ؤَْٕ َّعَّىًٍُِخ ػِسَديُِ ِْٖٓ يًُِِٗ ؤًََُِْْدءَ بَِّٗد ؤَػْعًََْٗد ـَيَنََّْ ٌَُِِْدكَُِِّٖ ُٗ﴿ - ٕٓٔ

قيادات  )َأْولَِياَء(للتوبيخ أم أفظن الكافركف أىٍف يػىت ًخذيكا بعض ًعبىاًدم  االستفهاـ )َأَرَحِسَب(
من دكف هللا تعأب ينصركهنم كيدافعوف عنهم كأان )ِمْن ُدوين( تنفذة أم أرِبِبن يتولوف تدبّب األمور م

. يطيعوهنم بتذلل كيعبدكهنم .ال أعاقبهم على ذل  ؟ سواء أكانوا آ٥بة من الرؤساء كأصحاب ا١باه
عزير كىم دانوا  ٯبهل كيتبعوهنم بعمى من دكف هللا ، كما عيبد ا٤بسيح عيسى )ع( كا٤ببلئكة ك 

ِبلربوبية كيقولوف سبحان  أنت كلينا من دكهنم ، أحسبوا أف ذل  ينفعهم كيدفع عنهم عذاب 
طمأنوا إٔب اجهنم إذف فليلقوا عاقبة ىذا ا٢بسباف ، فقد فتنوا بزينة ا٢بياة الدنيا كبشهوات أنفسهم ك 

ٌم  ٍشتػىغىلى ًِبٍلميًهٍم ضىي عى اً ظاىر األسباب ا٤بلهية ، كمىٍن  إاٌن  )ِإاَّ َأْعَتْدَا َجَهنََّم ِلْلَماِررِيَن نُػُزاًل(األىىى
يف ُب منزؿ معد لو ، كفيو منزالن للضيافة كا١بزاء ٥بم كما ينزؿ الض)نُػُزاًل( ىٌيأان جهنم كجعلناىا 

ْرُىْم ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ ﴿ستهانة بقدرىم كقولو اهتكم ك  ية من تشّب اآل -ٔ: رائدة  .ُِآؿ عمراف/﴾ رَػَبشِّ
ٌدعى ٧بٌبة هللا ككالءه ال يتخذ من دكف هللا أكلياء إذ ال ٘بتمع كالية ا٢بق ككالية ا٣بلق ، كمن كفر ا

العبودية للعباد من دكف هللا شرؾ   -ٕ .ٌٚبذ من دكف هللا أكلياء كأنصار فلو جهٌنمابنعمة الوالء ك 
 .َُٔيوسف/﴾ ْشرُِكوفَ َوَما يُػْؤِمُن َأْكثَػُرُىْم اِبّللَِّ ِإالَّ َوُىْم مُ كقولو 
 ﴾خٍََُِّّٖ ٠َََّ َٔؼُْْيُْْ كِِ خُْمََْدشِ خًَُُّْْٗد ًَىُْْ َّمَْٕسٌَُٕ ؤََّٗيُْْ ُّمِْٕنٌَُٕ ُٜنْؼدًهَُْ ىََْ ُٗنَسِّحٌُُْْ زِدَٕوََُِّْٕٖ ؤَػَْٔدًٙ ، ﴿ٗٓٔ -ٖٓٔ

ية الببلغي على مساؽ تبحث اآلية عن القيم كا٤بوازين عند هللا كعند عامة الٌناس ، كجاء سياؽ اآل
: قل أيها الناس املعىن .من جواب عليو االستفهاـإلاثرة اإلنتباه إٔب أٮبية ما كراء ىذا  االستفهاـ

 -ٗٓٔ .ىل ٬بربكم أبخسر الناس عند هللا يـو القيامة؟ فبل يوجد من ىم أشدُّ منهم خسراانن 
نْػَيا( ٍعيػيهيٍم كبطل عملهم كضاع ُب ىذه ا٢بياة  َّ ضَ  )الَِّذيَن َض َّ َسْعيُػُهْم ٓت اْلََياِة الد  : ضاع سى

الدنيا ألف الكفر ال ينفع معو طاعة ، كالذين يعبدكف هللا كما يريدكف كليس كما يريد هللا سبحانو ،  
)َوُىْم َٗمَْسُبوَف . إْب .تباع األعمىكالقسيسْب كالرىباف كأصحاب الغلو كالتطٌرؼ كأصحاب اال

: )الى  عن اإلماـ علي )ع( ،كيظنوف أهٌنم ٧بسنوف ُب ميزاهنم كأٌف أفعا٥بم طاعة ُصْنعاً(أَنػَُّهْم ُٗمِْسُنوَف 
، ألهنم من شدة الغفلة )كىاٍلغىٍفلىةى ّّٗ/ّٕالبحارًدٍينى ًلمىٍن دىٍافى ًبطىاعىًة اٍلمىٍخليويؽى ُب مىٍعًصيىًة ا٣بٍىاًلًق( 

ٍاًد ا٢بًٍٍس( ٕبيث ال يشعركف بضبلؿ سعيهم ك  ذىابو سدل كىدران ، فهم ماضوف ُب ىذا ًمٍن فىسى
السعي ا٣بائب ا٣بادع الذم يغر كيسر بظاىره كلكن يضر بباطنو كعاقبتو ، كىاٍلًذٍم الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى 
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تىهً  أي يػىنػٍ  : )مىٍن أىٍرضىى سيٍلطىاانن ٗبىا ييٍسًخطي هللاى خىرىجى ًمٍن ًديًن هللاً  عن النيب )ص(، ٍي الى يػىٍعًرؼي كىٍيفى يػىٍبدى
  .ّّٗ/ّٕالبحار عىز  كىجىل (

أخسر الناس صفقة كأخيبهم سعيان من يرل جهلو علمان كشرٌه خّبان كإساءتو إحساانن  -ٔ: رائدة
كسفهو حلمان كخداعو عقبلن كىذره ببلغة كجبنو حذران ، ىؤالء ا٥بمج الٌرعاع الذين ينعقوف مع كٌل 

غىٍّبً عامل بػى : )الٗ٘ٔٓت هنج الببلغة خطبة -ٕ .انعق كيكونوف مع كٌل صاحب قٌوة ببل خيلق كال دين
ان عىٍن الص وىٍاًب( ، كقولو  ،كىالس اٍئًًر عىلىى غىٍّبً الط رًًيقً عىٍلمى   ﴿َأَرَمْن زُيَِّن الى تىزًٍيديهي سيٍرعىةي الس ٍّبً ًإاٌل بػيٍعدى

ِلْلُمْسرِِرَي َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾ ﴿َكَذِلَك زُيَِّن ، كقولو  ٖفاطر/َلُو ُسوُء َعَمِلِو رَػَرآُه َحَسنًا﴾ 
، كا٤بشَبم سلعة يرجو هبا رٕبان فخاب رجاؤه كخسرت ٘بارتو ، كىكذا ٚبتلف موازين هللا  ُِيونس/

عن موازين الناس ، كىكذا ٚبتل معايّب الناس عن معايّب هللا ، كىكذا الذم ال يوُب هللا ، ال 
عن السّيد الواقعي خسراف الٌنفس الٍب ىي رأس ا٤باؿ ، مفهـو ا٣بسراف ا٤بعنوم  -ٖيستوُب منو ! 

تىًفعي اإًلنسىٍافى لىٍو رىًبحى اٍلعىٍآبىى كيل وي كىخىًسرى نػىٍفسىوي( ؟! املسيح )ع(  : )ا٣بٍىٍاًسري مىٍن  عن النيب )ص(: )مىٍاذىٍا يػىنػٍ
)ًمٍن الفىسىاًد إضاعًة الزٌاًد، : ٖٔابٓت هنج الببلغة كت ،ّٗٓتنبيو ا٣بواطر صغىًفلى عىٍن ًإٍصبلىًح اٍلمىعىٍاًد( 

ىعىاًد( 
ةي ا٤ب ٍافى قىٍاًدرىان عىلىى أىٍف يػىقيويؿى ا٢بٍىق  كىٓبٍى يػىقيٍل( ، قاؿ ٓت غرر الممكىمىٍفسىدى : )أىٍخسىري الن ٍاًس مىٍن كى
ركا ُب عمل ِب١بمع كٓب يقل )األخسرين عمبلن( ِب٤بفرد ، إهٌنم قد ٱبس )اأَلْخَسرِيَن َأْعَمااًل(تعأب 

٘بارم معْب ، بل إٌف جهلهم ا٤برٌكب كاف سببان ٣بسراهنم ُب ٝبيع أعما٥بم ألهٌنم يعتقدكف أىنػ هيٍم 
، كاآلية إشارة إٔب أىل  ّْاألنعاـ/﴾ َوزَيََّن َْلُْم الشَّْيطَاُف َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ ﴿ٰبيًٍسنيوفى صيٍنعان ن كقولو 

 .معة ، فإٌف اليسّب من الٌرايء شرؾ ، كإٌف الٌشرؾ ٧ببط ِبألعماؿاألىواء كالبدع كأىل الٌرايء كالسٌ 
، كإٌف ىؤالء القـو يبتدعوف ُب العقائد كيراؤكف  ٓٔالزمر/﴾ لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ ﴿كقولو 

بُِّمْم َرَمْن َقْد َجاءَُكْم َبَصاِئُر ِمْن رَ ﴿ِبألعماؿ ، فبل يعود كِبؿ البدعة كالٌرايء إاٌل عليهم كقولو 
َها َوَما َأَا َعَلْيُمْم ِبَِفيظٍ  اآلية ذات  )واْلبلصة(،  َُْاألنعاـ/﴾ أَْبَصَر َرِلنَػْفِسِو َوَمْن َعِمَي رَػَعَليػْ

داللة كاسعة ُب معناىا ، أم العمل ا٤بقارف ِبلكفر ِبطل كحابط كإف كاف طاعة، ككذل  العمل 
ما ىو طاعة مردكدان جملاكرتو ا٤بناُب لو ، فما ظٌن  ٗبا ىو  ا٤برتبط ِبلشرؾ ا٣بفي أك ا١بلي كإذا كاف

معصية ُب نفسو كىو يظٌنو طاعة! كمثلهم ا٣بوارج الذين خرجوا عن طاعة اإلماـ علي )ع( الذم 
ٍنًب : )ٱبىٍريجي قػيٍوـه ًمٍن أيم ًٍبى ٰبىٍقيري أىحىدىىيٍم صىبلىتىوي ًٔبى وقاؿ ريهم النيب )ص(ىو مع القرآف كالقرآف معو، 

ٍنًب صىٍوًمًهٍم ، كىلىًكٍن الى ٯبيىٍاًكزي ًإٲٍبىاٍنػيهيٍم تػىرىاًٍقيػٍهيٍم(! سئ  اإلماـ  َّْ/ٓركح البياف صىبلىهًتًٍم كىصىٍومىوي ُب جى
ًإبٍػتىدىعيويٍا ُبٍ ًديٍنً  علي )ع( ًهٍم عن أىل ىذه اآلية )كمصداؽ ٥با( : )أيكيلىًئ ى أىٍىلي اٍلًكتىٍاًب كىفىريكيٍا ًبرىهبًًٌٍم كى

ٍا٥بييٍم كىمىٍا أىٍىلي النػ ٍهرىكىٍاًف ًمنػٍهيٍم )ا٣بوارج( بًبىًعٍيدو(  .َْٓ/٦ٔبمع البياف فىحىًبطىٍت أىٍعمى



 عشر السادس/ اجلزء ٓٔٔ/ ممية / عدد آَيهتا ٛٔالمهف / سورة  ُمَيسَّرَوعُي الُقرآِف الْ   715
 

ٌَُِيَ  ًَِْٗدً ،ؤًَُُحِيَ خٍََُِّّٖ ًَلًَُُخ زِأَّدضِ ََزِّيِْْ ًَُِوَدجِوِ كَمَس٥َِطْ ؤَػَْٔدُُيُْْ كَٚ ُٗوُِْْ َُيُْْ ٌََّّْ خُْوَِْدَٓصِ ﴿ ٙٓٔ – ٘ٓٔ

 ﴾ـََّخئُىُْْ ـَيَنَُّْ زَِٔد ًَلًَُُخ ًَخظَّىًٍَُخ آَّدظِِ ًََُُِِِٔ ىًُُّخً
سواء بلساف ا٢باؿ أـ  )الَِّذيَن َكَفُروا ِِبََيِت َرِبِِّْم َوِلَقائِِو(إشارة إٔب األىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن ،  )ُأولَِئَك(

ألساس أـ آمنوا هبما ِبلكبلـ ، كلكن رأكا بلساف ا٤بقاؿ ، سواء أكفركا ِب كاليـو اآلخر من ا
فبطلت أعما٥بم بكفرىم كضبل٥بم  )َرَحِبَطْت َأْعَماُْلُْم(سيئاهتم حسنات كجهاالهتم بينات 

كفسادىم أم أعما٥بم الٍب تنفع الٌناس كمساعدة اتاجْب ا٤بتنوعة كلكن بقصد ال يرضي هللا كالنًٌيىةي 
أعما٥بم ٕبسب أىوائهم على خبلؼ ما أمرىم هللا بو ، كٓب يعملوىا  أىسىٍاسي اٍلعىمىًل ، ألهٌنم عملوا

لوجو هللا ، فيكوف عملهم ىباء ال كزف لو فذىب سدل من غّب ىدل ، فبل قيمة ٥بم عند هللا 
ُثوراً ﴿كقولو   اعتبارتعأب كال كرامة كال  ﴾ َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍ  َرَجَعْلَناُه َىَباًء َمنػْ

نتفاخ بطن الدابة حْب تتغذل اأصل ا٢ببوط ىو  .، فبل يكوف للهباء ا٤بنثور كزف كال قيمة ِّالفرقاف/
بنوع ساـو من الكؤل ، فتعظم بطوهنا كمن رأىا يظنُّ أهٌنا سا٤بة ٩بتلئة ِبلٌلحم كلكٌنها مسمومة 

يضر ،  فتموت ، كىو أنسب شيء لوصف أعماؿ الضُّبلؿ ، فيكوف ظاىرىا يغر كيسر كِبطنها
كإ٭ٌبا ٠بٌيت بطبلف أعماؿ اإلنساف أبهٌنا ٧ببطة ألٌف الذنوب قد أفسدهتا ك٠بٌمتها كجعلتها منتفخة 

فبل  )َربل نُِقيُم َْلُْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوْزاً(! ها للزكاؿ، فبقيت شكل ببل مضموفال خّب فيها كعٌرضت
 اعتبارميزاانن ألف أعما٥بم ِبطلة ال كزف ٥با كال قيمة ٥بم عند هللا كال كرامة فبل نضع ٥بم يـو القيامة 

، ذىبت سدلن ألهنم ال يريدكف كجو هللا تعأب كال يبتغوف رضاه، ألٌف قبوؿ العمل الصاّب عند هللا 
َوَمْن يَػْعَمْ  ِمْن الصَّاِلَاِت َوُىَو ُمْؤِمٌن َربل َ٘مَاُؼ ظُْلمًا َوال ﴿تعأب ىو اإلٲباف الٌصادؽ كقولو 

: )لىيػيٍؤتػىْبى  يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًِبٍلعىًظيًم الط ًويًل األىكيوًؿ الش ريكًب فىبل يىزًفي  عن النيب )ص(،  ُُِطو/﴾ َىْضماً 
نىاحى بػىعيوضىةو كقرأ اآلية( : كزف  رائدة .)َربل نُِقيُم َْلُْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوْزاً(َّٓ/ٓركح البياف ًعٍندى اَّللً  جى

يُن ؿ ُب ميزاف القيامة إ٭ٌبا يكوف ٕبسب الصدؽ كاإلخبلص األشخاص كاألعما ﴿َأال ّلِلَِّ الدِّ
  .ّالزمر/اْْلَاِلُص﴾ 

: )مىٍن رىًغبى ٓت غرر المم، ُٕٓ/ّٕالبحار: )أىٍخًلٍص قػىٍلبى ى يىٍكًفٍي ى اٍلقىًليلي ًمنى اٍلعىمىًل( عن النيب )ص(
لىوي( فمن زاد  ٍا ًعٍندى هللًا أىٍخلىصى عىمى إخبلصو زاد ثقل ميزانو ، كمن ٓب يكن ُب نفسو كُب أعمالو ًفٍيمى

)َذِلَك َجَزاُؤُىْم َجَهنَُّم مبَا َكَفُروا َواَّتََُّذوا  -ٙٓٔ .إخبلص  ٓب يكن لو كال لعملو كزف كال قيمة
خركا من ستهزاء ، إهٌنم كفركا ِب كسحتقار أم مبالغة اال: السخرية كاالاْلزؤ  آََيِت َوُرُسِلي ُىُزوًا(

ا٢بق كأىلو كىذا منتهى التمٌرد كالفساد كالضبلؿ البعيد ، كالنار ىي ا٤بقر لكل ضاؿ كمتمرد 
ٌٚبذ افهو ٩بن  افَباء: كل من يٌدعي العلم بدين هللا كيفٍب الناس ببل علم كذِبن ك رائدة  .كمعاند

:  عن النيب )ص(،  ُِّسبأ/ًا﴾ ﴿َوال تَػتَِّخُذوا آََيِت اّللَِّ ُىُزو آايت هللا ىزكان كهللا تعأب يقوؿ
، كىو أيضان من الساخرين ا٤بستصغرين  ٖٕٔصٕالبحار/)أىٍجرىؤيكيٍم عىلىى اٍلفىتػٍوىل أىٍجرىؤيكيٍم عىلىى الن ٍاًر( 
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﴿َوَمْن يَػتَػَعدَّ آلايت هللا كرسلو ٗبنزلة سواء عند هللا ، كمن ىزأ آبايت هللا فقد ىزأ بنفسو كظلمها 
 .ُالطبلؽ/ْد ظََلَم نَػْفَسُو﴾ ُحُدوَد اّللَِّ رَػقَ 

 ﴾َٕ ػَنْيَد لًٌَِٙبَِّٕ خٍََُِّّٖ آَٓنٌُخ ًَػٌَُِِٔخ خَُّٝدُِمَدضِ ًَدَٗطْ َُيُْْ ـَنَّدضُ خُْلُِْيًَِْْ ًُُّٗٙ ، وَدًَُِِّٖ كِْيَد ٙ َّسْـٌُ﴿ ٛٓٔ - ٚٓٔ
لصا٢بات ِب١بنة على بعد أف توٌعد سبحانو الكافرين ٔبهنم قابلهم بوعد ا٤بؤمنْب الذين يعملوف ا

سٌنة هللا ُب الَبغيب كالَبىيب ، كدائمان القرآف يقرف اإلٲباف ِبلعمل الصاّب ألنو ال إٲباف من دكف 
عمل صاّب ، كال عمل صاّب من دكف إٲباف ، ألف األقواؿ مرتبطة ِبألعماؿ ، كالعبادات 

( : )اٍلًعٍلمي ًبغىٍّبً اٍلعىمىًل كىِبىٍ  ٓت غرر المم ،ِب٤بعامبلت )َكاَنْت َْلُْم َجنَّاُت ؿه ، كىاٍلعىمىلي ًبغىٍّبً اٍلًعٍلًم ضىبلىؿه
منزالن كمستقران كيشمل كل أنواع النعم  )نُػُزاًل(٥بم أعلى درجات ا١بنة كىي اٍلًفٍردىٍكس  اْلِفْرَدْوِس نُػُزاًل(

ِفَي َْلُْم ِمْن قُػرَِّة َأْعُيٍ َجَزاًء ﴿َربل تَػْعَلُم نَػْفٌس َما ُأخْ ا٤بادية كا٤بعنوية الٍب يريدىا كفوؽ ما يريد كقولو 
)َخاِلِديَن  -ٛٓٔ .، كىي أماكن تكرٙب هللا تعأب ألعز أكليائو ُٕالسجدة/مبَا َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾ 

َها ِحَواًل( ِحَوالً  ُغوَف َعنػْ ﴿َحُسَنْت ُمْستَػَقّراً نتقاالن ، ماكثْب فيها أبدان كقولو ا: ٙبوالن ك  ِريَها ال يَػبػْ
 رائدة .، أم ال يطلبوف عنها ٙبوالن كتبدالن إٔب غّبىا إذ ليس شيء أفضل منهإٔالفرقاف/َقامًا﴾ َومُ 
ٍاء كىاألىٍرض  عن النيب )ص( -ٔ:  ٍا بػىٍْب الس مى تػىٍْبً كىمى كىاٍلًفٍردىٍكس  ،)ا١بٍىن ة ًمائىة دىرىجىة مىٍا بػىٍْب كيٌل دىرىجى

ا تػيفىج ر أى  (اً نٍػهىار ا١بٍىن ة األىٍربػىعىة ، فىًإذىا سىأىٍلتيٍم هللا تػىعىٍأبى فى أىٍعبلىىا دىرىجىةن، كىًمنػٍهى كنز ٍسأىليويهي اٍلًفٍردىٍكسى
َها ِحَواًل(  -ٕ .ُِْ/ٔالدقائق ُغوَف َعنػْ : طبيعة الٌنفس تسأـ البقاء على حاؿو كاحدة كنعيمو )ال يَػبػْ

الٌدكر يقتضي تطوير ا٢بياة  كاحد كمكافو كاحد، كىذا ٯبعلو متناسبان مع خبلفتو لؤلرض ، فهذا
ستمرار حٌٌب تبلغ الكماؿ ا٤بقٌدر ٥با ُب علم هللا ، كمن ٌٍب ركز ُب الفطرة البشرية حٌب التغيّب ِب

كالتبديل بكاٌفة األشكاؿ كاأللواف كبذل  ترتقي ا٢بياة كتتطٌور، فيبقى دين هللا اثبت كا٢بياة متغٌّبة 
كا٢بداثة مع قواعد دين هللا ، ألٌف دين هللا قٌمة التطٌور  كمتطٌورة ، فبل يتعارض كل أنواع التٌطور

يُن اْلَقيِّمُ ﴿ /﴾ َذِلَك الدِّ ، أٌما ا١بٌنة ىي دار الكماؿ ا٤بطلق ، كنعيمها ا٤بطلق فبل تعود تبغي  َّالرـك
َها ِحَواًل(التحٌوؿ كالٌتبٌدؿ ُب ا١بٌنة خالدين فيها  ُغوَف َعنػْ  .)ال يَػبػْ

 ﴾خًخُْسَمُُْ ًَِٓخيخً ٌََُِِِٔدضِ ََزِِّ َُنَلًَِ خُْسَمُُْ هَسََْ ؤَْٕ ظَنلًََ ًََِِٔدضُ ََزِِّ ًٌََُْ ـِحْنَد زِِٔؽِِْوِ ًََٓيهَُْ ٌَُْ ًَدَٕ ﴿ - ٜٓٔ
: علمو كآايتو  وَكِلَماِت َرّبِّ : ا٢برب ،  وامِلَداد: على إطبلقو كسعتو يشمل كٌل البحار ،  اْلَبْحرُ 

 املعىن،  ُٔالربكج/﴿رَػعَّاٌؿ ِلَما يُرِيُد﴾ اد كل شيء من ال شيء كحكمتو كعجائبو كقدرتو على إٯب
للقلم الذم  )ُقْ  َلْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَدادًا(: ٛبثيل لسعة علم هللا كقدرتو كقيموميتو على كلًٌ شيء ، 

(تكتب بو  فذ كعلومو كنعمو كعطاؤه كمواعظو كعجائبو لنفذ ماء البحر قبل أف تن )ِلَمِلَماِت َرّبِّ
َا ٓت اأَلْرِض ِمْن َشَجَرٍة تل  الكلمات كالعلـو ، ألف علـو هللا كحكمتو ال هناية ٥با كقولو  ﴿َوَلْو َأٔمَّ

 ﴾ َعُة َأِْبٍُر َما نَِفَدْت َكِلَماُت اّللَِّ ُه ِمْن بَػْعِدِه َسبػْ ، اآلية تصٌور العلم  ِٕلقماف/َأْقبلـٌ َواْلَبْحُر َٙمُد 
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َوَما ُأوتِيُتْم ِمْن ﴿إٔب العلم اإل٥بي ا٤بمدكد كالبل٧بدكد ، الذم فوؽ ما نقوؿ البشرم ادكد ِبلقياس 
  .ٖٓاإلسراء/﴾ اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليبلً 

ككلمات هللا ىي الٍب تنٌفذ مشيئتو ، كالقرآف يصٌور ا٢بالة بطريقة ييقٌرهبا إٔب تصٌور البشر القاصر 
لَببية كالتعليم كُب التعبّب كالتصوير ، كأنٌو سبحانو ٗبثاؿ ٧بسوس على طريقة القرآف النموذجية ُب ا

)لََنِفَد اْلَبْحُر قَػْبَ  َأْف تَنَفَد َكِلَماُت قائم كقٌيـو على كٌل شيء ُب خلقو ، كإرادتو )كيٍن فػىيىكيوفي( 
) َنا )وَ نتهى ككبلـ هللا الينفذ ألنو غّب متناهو انتهى كلفِب ماء البحر على كثرتو ك ا: لََنِفَد  َرّبِّ َلْو ِجئػْ

كلو أمددان ىذا البحر ببحر آخر يرفده كىكذا أضعافان مضاعفة لىنىًفدى أيضان قبل أف  مبِْثِلِو َمَددًا(
: ليس ا٤براد بكلمات هللا ىنا األلفاظ ا٤بؤلفة من ا٢بركؼ ا٥بجائية كإ٭ٌبا  رائدةتنفد كلمات ريب ! 

ف كا٤بنهج كالعلم كالقضاء كاإلرادة الٍب ال ا٤براد بكلماتو سبحانو سعة معناىا أم القدرة كالسلطا
 .حدكد ٥با على إٯباد األشياء فهي ِبقية ببقائو ، ككل موجود أك سيوجد فهو منقطع كإٔب زكاؿ
كالكوف كمن فيو كما فيو من فيض قدرتو تعأب ، كىي غّب ذاتو ا٤بقٌدسة الٍب ال أٌكؿ ألٌك٥با كال آخر 

تفسّب كال غاية كال ينقطع أبدان(  ،)أنو كبلـ ليس لو آخر: يةٓت اآل عن اإلماـ الصادؽ )ع(.آلخرىا
 ، أم ليس لو حدكد كال قيود.ْٔ/ِعلي بن إبراىيم

 ﴾َٜدُِمدً ًَٙ ُُِّْٙىْ زِؼِسَديَشِ ََزِّوِ ؤَلًَخً كََِْْؼََْْٔ ػًََٔٚ هَُْ بََِّٗٔد ؤََٗد زٌََُٙ ِٓؽٌُُِْْْ ٌُّلََ بََُِِّ ؤَََّٗٔد بَُِيٌُُْْ بَُِوٌ ًَخلًٌِ كََْٖٔ ًَدَٕ َُّْـٌُخ ُِوَدءَ ََزِّوِ﴿ - ٓٔٔ
ٌدعى كينونة إ٥بية كقدرة غيبية ، لذا كانوا يقَبحوف اٌدعى النبوة فقد اكاف الوثنيوف يزعموف أنٌو من 

َا َأَا َبشَ على النيب )ص( ما اليعلمو إاٌل هللا كال يقدر عليو إاٌل هللا فرٌد هللا عليهم بقولو  ٌر )ُقْ  ِإٔمَّ
متياز اال أمتاز عنكم بشيء كال أزيد عنكم ِبلبشرية ُب ا٢بقوؽ كالواجبات ال فضل كال  ِمثْػُلُمْم(

إاٌل ِبلتقول كالعلم كالوعي كالعمل الٌصاّب الٌنافع ، كال أٌدعي صفات إ٥بية كقدرة غيبية ال فضل ٕب 
أكرمِب هللا  ا ِإَْلُُمْم ِإَلٌو َواِحٌد()يُوَحى ِإَِلَّ َأٔمََّ عليكم إاٌل ِبلوحي كالنبوة كٮبا تكليف كمسؤكلية 
﴿لَِئبّل َيُموَف ِللنَّاِس َعَلى اّللَِّ ُحجٌَّة بَػْعَد الر ُسِ ﴾ ِبلوحي كأمر٘ب أف أخربكم كألقي ا٢بجة عليكم 

،  ُُالشورل/﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾ ، أنو هللا الواحد األحد ال شري  لو كال نظّب  ُٓٔالنساء/
متياز إاٌل ِبلتقول كالعلم الٌنافع كالعمل اه كلُّ البشر ِب٢بقوؽ كالواجبات ال فضل أك يستوم عند
  .ّْاألنفاؿ/﴾ ِإْف َأْولَِياُؤُه ِإالَّ اْلُمتػَُّقوفَ ﴿الصاّب كقولو 

عنده  أيمل حسن ًلقىاءى رىبًًٌو ُب يـو القيامة كيبتغي)يَػْرُجوا( فمن كاف  )َرَمْن َكاَف يَػْرُجوا ِلَقاَء رَبِِّو(
خالصان لوجو هللا كحده راجيان رضاه كينفع الٌناس ، كأفضل  )رَػْليَػْعَمْ  َعَمبًل َصاِلاً(مقامان ٧بمودان 

لص  العبادة  .عملو كفُّ األذل عن ا٤بظلومْب ، كالعمل على تطورىم كسٌد حاجاهتم كأيضان ٱبي
يُن اْْلَاِلُص﴾  ٍخًلصيٍوا أىٍعمىالىكيٍم ى فىًإف  هللاى الى يػىٍقبىلي ًمنى أى : )عن النيب )ص(،  ّالزمر/﴿َأال ّلِلَِّ الدِّ
ٍاًؿ ًإال  مىا خىلىصى لىوي( أخلصوا العبادة   )َوال ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة رَبِِّو َأَحدًا( ِٕٓٓكنز العماؿ خرب  األىٍعمى
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أك شرؾ رٌبكم ، كل من عمل لغّب هللا فقد أشرؾ بعبادتو سواء أكاف شرؾ خفي أك شرؾ جلي 
. إْب كمن الشرؾ ِب أف يعبد ا٤برء .بلساف ا٢باؿ أك بلساف ا٤بقاؿ أك شرؾ ُب العبادة أك ُب الدعاء

 .، كمن الشرؾ الرايء ُب أقوالو كأفعالو ّْالفرقاف/﴿َأرَأَْيَت َمْن اَّتَََّذ ِإَْلَُو َىَواُه﴾ ىواه 
يػٍري شى عن النيب )ص( ٍلًقيى تػىرىٍكتي : )ًإف  رىب كيٍم يػىقيويؿي أىانٍى خى ان ًمٍن خى ًلًو أىحىدى رًٍي و فىمىٍن أىٍشرىؾى مىًعيى ُبٍ عىمى

اًٍلصىان ٍب ذكر اآلية( ٍافى خى )َرَمْن َكاَف يَػْرُجوا ِلَقاَء  َْٕ/ُّا٤بيزاف اٍلعىمىلى كيلُّوي لىوي ، كىٓبٍى أىقٍػبىٍل ًإال  مىٍا كى
ٍاٛبىةي سيٍورىًة اٍلكىٍهًف لىكىفىتػٍهيٍم(! : )لىٍو ٓبٍى يػىٍنزًٍؿ عىلى  عن النيب )ص(.( .رَبِّوِ  الدر ا٤بنثور عن ى أيم ًٍبى ًإاٌل خى
فقٌدـ البشرية على  )يُوَحى ِإَِلَّ(كأٌخر  )َأَا َبَشٌر ِمثْػُلُمْم(قٌدـ قولو  -ٔ: رائدة ،َْٕ/ُّا٤بيزاف

النبوة كالرسالة،  ( فقٌدـ العبودية علىوأشهد أف دمحمًا عبده ورسولوالوحي، ك٫بن نقوؿ ُب الصبلة )
ألنو على قدر إخبلص البشرية يكوف الوحي، كعلى مقدار صدؽ العبودية تكوف النبوة كالرسالة 

اٍـً ٓت غرر الممكا٤بنزلة كالٌدرجة ،  ـى ًبشىرىاًٍئًط اٍلعيبػيويًدي ًة أيىًٌلى لًٍلًعٍتًق( كىمىٍن قىص رى عىٍن أىٍحكى : )مىٍن قىٍا
كنقوؿ الل هيم  ًإاًنٌٍ نػىعيوذي ًب ى أىٍف نيٍشرًؾى ًب ى كى٫بىٍني نػىٍعلىميوي ، عن النيب )ص(: )ًإٔبى الٌرًًؽ !! اٍلعيبػيويًدي ًة أيًعٍيدى 

تىًغي ًإال  رىضىٍاؾى ْٖٖٗكنز العماؿ خرب (كىنىٍستػىٍغًفريؾى ًلمىا الى نػىٍعلىميوي  : )مىٍن قػىرىأى  روي -ٕ .، فىًإأن  الى نػىبػٍ
ٌجٍاًؿ( اٍلعىٍشًر األىكىٍاًخًر مً  نىًة الدى من قرأ عند الّنـو  ،ُُّ/ٓركح البيافنى سيويرىًة اٍلكىٍهًف عيًصمى ًمٍن ًفتػٍ

بنية أف يستيقظ ُب أحٌب األكقات إٔب هللا كيعمل أبحٌب األعماؿ  اآلية األخُية من سورة المهف
 .ماـ الصادؽ )ع(إليو سبحانو ، فإنٌو سبحانو يوقظو كيكتبو من قٌواـ الليل ، كمثلها مركمٌّ عن اإل

 ُِٗ/ٓتفسّب النورقاؿ )ما من عبد يقرأ آخر الكهف إالٌ تيٌقظ ُب الساعة الٍب يريد( 
 ،  َِا١باثية/﴿َىَذا َبَصاِئُر ِللنَّاِس َوُىًدى َوَرْْحٌَة ِلَقْوـٍ يُوِقُنوَف﴾ :  وٓت اْلتاـ نقوؿ
 (رسَّ ميَ الُ  رآفِ القُ ُي )َوعْ ُّت بعوف هللا تعاىل  .ٓٔيونس/ (َأِف اْلَْمُد ّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَ )وآخر دعواا 

لسورة المهف ، بقدري ال بقدرىا ، ِبهٍد متواص  ، رلّلو المد واملّنة ، وابلمد تتم  
ىػ املوارق  ٖٛٗٔ/شواؿ/ٕٔريخ االّصالات وتزداد البكات وتدرع النقمات بت

الماظمية ، داعي هللا تعاىل -دـ مع تصحيحها عّدة مّرات وتدقيقها ٓت بغدا ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٛ
  .أف يُعيننا على تمملة بقية الس ور القرآنية المرٙمة ، إّف رّّب مسيٌع ُميب الد عاء

 قلم الباحث : ممي قاسم البغداديب
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 انخاتمت

 

َؿ ِلَمِلَماتِوِ ﴿ : قاؿ تعاىل  . ُُٓ﴾ األنعاـ/َوَتَّْت َكِلَمُة رَبَِّك ِصْدقاً َوَعْداًل ال ُمَبدِّ
 – ٖاٍلمييىس ر( بعونو تعأب كتوفيقو كٰبتوم : من ا١بزء ) رآفً من )كىٍعيي القي  الثا٘بًٌب اجملٌلد 

، من القرآف الكرٙب كهفإٔب هناية سورة ال عراؼ ( من القرآف الكرٙب ، من سورة االُٔ
فإ٘ب أكتب بعوف هللا كتوفيقو ، كنستعْب ِب العمل على تكملة بقية أجزاء القرآف الكرٙب، 

ِإْف ﴿)كىعيي القيرآًف اٍلمييىس ر( بقدرم ال بقدره ، كٗبحتوام ال ٗبحتواه كٗبنطلقات قولو تعأب 
كأان أدعو هللا أف يعصمِب من الزلل كيسدد٘ب ُب  ، ِٕ﴾ التكوير/ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِميَ 

 القوؿ كالعمل .
 ـ ََِِ/ ِ / ُٓا٤بصادؼ   ،ىػ ُُْْ/ اآلخرٝبادم / ُٔريخ  بتا توكٌٛبت كتاب

 مدينة الكاظمية –ُب العراؽ / بغداد 
 َُ﴾ يونس/ أىًف ا٢بٍىٍمدي َّللًً  رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى  ﴿كآخر دعواان 

 بقلم الباحث مكي قاسم البغدادم
 ييعُب ِبلدراسات القرآنية
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 البحث مصادر

 
 القرآف الكرٙب. -ُ
 علي )ع(/ دار التعارؼ بّبكت كغّبىا.ج الببلغة لئلماـ هنالشيخ دمحم عبدة/ شرح  -ِ
 يب ا٢بديد ا٤بعتزٕب/ شرح هنج الببلغة/ طباعة طهراف، كطباعة بّبكت. أابن  -ّ
 اإلماـ زين العابدين )ع(/ الصحيفة السجادية الكاملة )زبور آؿ دمحم( مؤسسة النعماف بّبكت.  -ْ
 تبة ا٢بياة بّبكت. الشيخ أبو علي الفضل الطربسي/ ٦بمع البياف ُب تفسّب القرآف/ دار مك -ٓ
 ـ. ُّٕٗسنة  ّالسيد دمحم حسْب الطباطبائي/ ا٤بيزاف ُب تفسّب القرآف/ مؤسسة األعلمي بّبكت ط -ٔ
 . ّاإلماـ الفخر الرازم/ التفسّب الكبّب/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت ط -ٕ
 ـ.ُِٗٗسنة ُكت طمثل ُب تفسّب كتاب هللا ا٤بنزؿ/ مؤسسة البعثة بّب الشيخ انصر مكاـر الشّبازم/ األ -ٖ
 ـ. ُُٖٗسنة  ّدمحم جواد مغنية/ التفسّب الكاشف/ دار العلم للمبليْب بّبكت ط -ٗ
 ـ. َُِْسنة  ُبّبكت طالشيخ ٧بسن قراءٌب/ تفسّب النور/ دار ا٤بؤرخ العريب  -َُ
 ـ بّبكت. ُٖٗٗسنة  ِكحي القرآف/ دار ا٤ببلؾ طمن السيد دمحم حسْب فضل هللا/ تفسّب  -ُُ
 قَُْٕسنة  ُدرسي/ من ىدل القرآف/ الناشر مكتب ا٤بدرسي طالسيد دمحم تقي ا٤ب -ُِ
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.  -ُٕ
 اث العريب بّبكت. اآللوسي البغدادم/ ركح ا٤بعا٘ب ُب تفسّب القرآف/ دار إحياء الَب  -ُٖ
 دار ا٤بعرفة بّبكت. أبو القاسم الز٨بشرم ا٣بوارزمي/ تفسّب الكشاؼ/  -ُٗ
 ـ. ََِٕسنة  ِد. مصطفى فرج/ التفسّب ا٤بختصر للقرآف الكرٙب/ دار ا٥بادم بّبكت ط -َِ
سنة  ّدمحم السبزكارم العزيزم النجفي/ إرشاد االذىاف إٔب تفسّب القرآف/ دار التعارؼ بّبكت ط -ُِ

َُِْ . 
 ـ. ُّٖٗسنة  ِدمحم جواد مغنية/ التفسّب ا٤ببْب/ دار الكتاب اإلسبلمي بّبكت/ ط -ِِ
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 كماؿ مصطفى شاكر/ ا٤بيزاف ا٤بختصر ُب التفسّب/ ربط ا٤بعا٘ب بركح العصر/ طباعة سورية.  -ِّ
الشيخ أٞبد مغنية/ خبلصة التفاسّب ُب أكضح التعابّب/ ا٤بكتبة ا٢بديثة بّبكت/ مقدمة الشهيد دمحم ِبقر  -ِْ
 لصدر.ا
 ـ. ُْٗٗ ُدمحم علي الصابو٘ب/ صفوة التفاسّب/ دار العلم العريب حلب/، دار النمّب بدمشق ط -ِٓ
 ـُٗٔٗأضواء على متشاهبات القرآف/ الشيخ خليل ايسْب/ بّبكت سنة  -ِٔ
 َُِٕ، سنة ٨ِبتصر خواطر دمحم متوٕب الشعراكم/ حوؿ آايت القرآف الكرٙب/ دار ا٤بعارؼ ٗبصر ط -ِٕ

 . إعداد مُب ا٥باِشي
 ـ. َُٕٗعبد الكرٙب ا٣بطيب/ التفسّب القرآ٘ب للقرآف/ دار الفكر العريب ٗبصر سنة  -ِٖ
ٝباؿ الدين القمي ا٤بّبزا دمحم ا٤بشهدم/ تفسّب كنز الدقائق/ تفسّب ركائي مؤسسة النشر اإلسبلمي إيراف  -ِٗ

 ٝباعة ا٤بدرسْب بقم. 
 . ِإيراف ط –قم  –كمة تفسّب نور الثقلْب/ مطبعة ا٢با٢بويزم/  يالعبلمة ٝبعة العركس -َّ
 الفيض الكاشا٘ب/ تفسّب الصاُب/ مؤسسة األعلمي بّبكت/ طباعة إيراف.  -ُّ
 ـ. ُّٖٗسنة  ُعبد الرٞباف الدين السيوطي/ الدر ا٤بنثور ُب التفسّب ا٤بأثور/ دار الفكر بّبكت ط -ِّ
 ء. دمحم ِبقر اجمللسي/ ٕبار األنوار ا١بامع لدرر االخبار/ ط حديثة بّبكت مؤسسة الوفا -ّّ
 الراغب االصفها٘ب/ معجم مفردات ألفاظ القرآف/ دار ا٤بعرفة بّبكت/ ٙبقيق دمحم سيد كيبل٘ب.  -ّْ
فعاؿ/ مؤسسة الرسالة بّبكت/ كمكتبة الَباث قواؿ كاألعبلء الدين علي ا٥بندم/ كنز العماؿ ُب سنن األ -ّٓ

 اإلسبلمي ُب حلب. 
 ا٤بكتبة اإلسبلمية/ كا٤بكتبة العلمية النجف.  مّبزا حسْب النورم الطربسي/ مستدرؾ الوسائل/ طبعة إيراف -ّٔ
 أبو دمحم القوم ا٤بنذرم/ الَبغيب كالَبىيب/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت.  -ّٕ
 ا٢بر العاملي/ ٙبقيق عبد الرحيم الشّبازم/ كسائل الشيعة/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت. -ّٖ
 . ّارم/ دار التعارؼ بّبكت طأبو جعفر الكليِب الرازم/ الكاُب/ صححو علي أكرب الغف -ّٗ
ا٢بكم كدرر الكلم لئلماـ علي )ع(/ ط ايراف/ دار الصفوة  رردم/ غمأبن عبد الواحد التميمي اآل -َْ

 . ََِٗنة سبّبكت 
 امدم الرم شهرم/ ميزاف ا٢بكمة/ ٝبع ركائي/ مكتبة االعبلـ اإلسبلمي حوزة قم إيراف.  -ُْ
 ظ القرآف الكرٙب/ دار األندلس بّبكت. دمحم فؤاد عبد الباقي/ معجم ا٤بفهرس أللفا -ِْ
 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  ِهتذيب اإلحياء/ مؤسسة األعلمي بّبكت ط دمحم بن مرتضى الكاشا٘ب/ اجة البيضاء ُب -ْٔ
 ـ. ُِٕٗ

سنة  ُالشيخ دمحم ِبقر امودم/ هنج السعادة ُب مستدرؾ هنج الببلغة، مطبعة النعماف النجف ط -ْٕ
ُٖٗٔ . 

 ابن عساكر/ اتريخ دمشق/ ترٝبة كمكتبة اإلماـ ا٢بسْب )ع(.  -ْٖ
 ـ. ُْٕٗ/ سنة ّّبكت طالسيد أبو القاسم ا٣بوئي/ تفسّب البياف/ مؤسسة األعلمي ب -ْٗ
السيد عبد األعلى ا٤بوسوم السبزكارم )مواىب الرٞبن ُب تفسّب القرآف(/ منشورات دار التفسّب/ إيراف  -َٓ

 ـ. ََُِسنة  ٓقم ط –
 ما أمبله اإلماـ الصادؽ )ع( للمفضل/ توحيد ا٤بفضل/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت.  -ُٓ
 لنعماف النجف. أبو علي الفضل الطربسي/ االحتجاج/ مطبعة ا -ِٓ
 عبد هللا األنصارم القرطيب/ ا١بامع ألحكاـ القرآف/ دار إحياء الَباث العريب بّبكت طبعة أكفسيت.  -ّٓ
 يقي ا٤بصرم/ لساف العرب/ دار صادر بّبكت. فر ن منظور األبأبو الفضل  -ْٓ
الكرٙب  د. حيد علي نعمة ك د. أٞبد علي نعمة/ ا٤بعجم القرآ٘ب/ دراسة معجمية ألصوؿ الفاظ القرآف -ٓٓ

)ا١بذر الٌلغوم للمصطلح القرآ٘ب، كمعا٘ب الكلمات( كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي ا١بامعة العراقية 
 شارع ا٤بتنيب.  –بغداد  – ُـ، مطبعة السيماء، طَُِّسنة 

 الشيخ ا٤بفيد/ األمإب/ ٝباعة ا٤بدرسْب/ ا٢بوزة العلمية بقم.  -ٔٓ
 . ِث العريب بّبكت طصحيح مسلم/ شرح النوكم/ إحياء الَبا -ٕٓ
 لبيب بيضوف/ تصنيف هنج الببلغة/ دار أسامة كـر دمشق/ توزيع دار القلم بّبكت.  -ٖٓ
 كغّبىا من ا٤بصادر األخرل الٍب ٓب أذكرىا لقلة استعمإب ٥با.    -ٗٓ

 

 َُ﴾ يونس/ أىًف ا٢بٍىٍمدي َّللًً  رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى  ﴿كآخر دعواان 
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 فهرس
 

 محتوياث 
 

 قيٍرآًف اٍلمييىس ر( )كىٍعيي الٍ 
 
  الثا٘باجملٌلد 
 

 عراؼ إٔب هناية سورة الكهفمن سورة األ
 ء القرآف الكرٙبا( من أجز ُٔ-ٖمن جزء )

نْػَيا َوٓت اآلِخَرةِ قاؿ تعاىل : ﴿ ُ الَِّذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِؿ الثَّاِبِت ٓت اْلََياِة الد   ِٕإبراىيم/﴾ يُػثَػبُِّت اّللَّ

 الصفحة املوضوع

 ْ السّبة الذاتية ا٤بختصرة للكتاب

سم ا
رقمها  نزوْلا مسها اآلخرا السورة

 وترتيبها
عدد 
 الصفحات اجلزء من القرآف وعدد اآلَيت آَيهتا

 إىل من

سورة 
 األعراؼ

العبقات ، 
 ا٤بيثاؽ 

 أطوؿ الطولْب
  ٕٖ – ُا١بزء الثامن من اآلية  َِٔ ٕ مكية

 َِٔ – ٖٖا١بزء التاسع من اآلية 
ٕ 
َٔ 

َٔ 
ُّٖ 

سورة 
 َْ – ُا١بزء التاسع من اآلية  ٕٓ ٖ مدنية سورة بدر األنفاؿ

 ٕٓ – ُْا١بزء العاشر من اآلية 
ُّٗ 
ُٔٔ 

ُٔٔ 
ُِٗ 

سورة 
 التوبة

 ا٤بدمومة
براءة من 
النفاؽ 
الفاضحة ، 
 ا٤بخزية 

 ُِٗ ٗ مكية
 ّٗ – ُا١بزء العاشر من اآلية 

 – ْٗا١بزء ا٢بادم عشر من اآلية 
ُِٗ 

ُِٗ 
ِِٓ 

ِِٓ 
ِٕٖ 
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سم ا
رقمها  نزوْلا مسها اآلخرا السورة

 وترتيبها
عدد 
 الصفحات اجلزء من القرآف وعدد اآلَيت آَيهتا

 إىل من
سورة 
 – ُا١بزء ا٢بادم عشر من اآلية  َُٗ َُ مكية  يونس

َُٗ ِٕٗ ّّٕ 

سورة 
 ُِّ ُُ مكية  ىود

 ٓ – ُا١بزء ا٢بادم عشر من اآلية 
 – ٔ عشر من اآلية ا١بزء الثا٘ب

ُِّ 

ّّٕ 
َّْ 

َّْ 
َّٗ 

سورة 
يوسف 
 الصٌديق

 ُُُ ُِ مكية 
 ِٓ – ُا١بزء الثا٘ب عشر من اآلية 
 – ّٓا١بزء الثالث عشر من أالية 

ُُُ 

َّٗ 
ُْٓ 

ُْٓ 
َْْ 

سورة 
  الرعد

مكية 
أك 
 مدنية

 – ُا١بزء الثالث عشر من اآلية  ّْ ُّ
ّْ َْْ ْْٕ 

سورة 
إبراىيم 
 ا٣بليل

 – ُا١بزء الثالث عشر من اآلية  ِٓ ُْ مكية 
ِٓ ْْٕ َُٓ 

سورة 
 ِٔٓ َِٓ ٗٗ – ُا١بزء الرابع عشر من اآلية  ٗٗ ُٓ مكية  ا٢بجر

سورة 
 النحل

 سبحاف
 – ُا١بزء الرابع عشر من اآلية  ُِٖ ُٔ مكية النًٌعىمٍ 

ُِٖ ِٕٓ ِٓٗ 

سورة 
 – ُة ا١بزء ا٣بامس عشر من اآلي ُُُ ُٕ مكية بِب إسرائيل اإلسراء

ُُُ ّٓٗ ٔٓٗ 

سورة 
 الكهف

سورة 
أصحاب 
 الكهف

 َُُ ُٖ مكية

 – ُا١بزء ا٣بامس عشر من اآلية 
ٕٔ 

 – ٕٕا١بزء السادس عشر من اآلية 
َُُ 

ٔٓٗ 
ْٔٗ 

ْٔٗ 
َٕٗ 

 

 َُيونس /( ؤَِٕ خُْمًَُْٔ َُِِّوِ ََذِّ خُْؼَدَُِٔنيَكآخر دعواان )
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 فهرس
 

 مباحث آياث

 
 مييىس ر( )كىٍعيي اٍلقيٍرآًف الٍ 
  الثا٘باجملٌلد 
 

 عراؼ إٔب هناية سورة الكهفمن سورة األ
 ء القرآف الكرٙبا( من أجز ُٔ-ٖمن جزء )

 ُّٖآؿ عمراف/﴾ َىَذا بَػَياٌف ِللنَّاِس َوُىًدى َوَمْوِعَظٌة ِلْلُمتَِّقيَ قاؿ تعاىل : ﴿

 

 الصفحة وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاملوض 
 ْ )ىوية الكتاب( ة ا٤بختصرة للكتابالسّبة الذاتي -

 
/آياتها 7يت/ترتيبها ك/ماألعرافمه مباحث آياث صورة 

 مه انقرآن انكريم انثامه/انجزء 602
 انصفحت اآليت

 ٕ  من مقاصد السورة كفضلها -

- 
اف ميزاف الدنيا .. كميز  ﴾َمَوازِيُنُو ... ثَػُقَلتْ  َرَمنْ  اْلَق   يَػْوَمِئذٍ  َواْلَوْزفُ ﴿قولو 
 اآلخرة

ٖ ُُ 

- 
ـُ  َوَيَ ﴿قولو آدـ كزكجتو .. لبياف سٌنة  ابتبلء ﴾اجْلَنََّة... َوَزْوُجكَ  أَْنتَ  اْسُمنْ  آَد

 بتبلءاالهللا لعباده ىي 
ُٗ ُٖ 

ٌر ... َذِلكَ  التػَّْقَوى َوِلَباسُ ﴿قولو  -  ِِ ِٔ )ثوب التقي أشرؼ ا٤ببلبس( ﴾َخيػْ
 ِٕ ُّ َواْشَربُوا وَُكُلوا﴿الزينة ٝباؿ األشياء  ﴾َمْسِجٍد ... ُك ِّ  ِعْندَ  زِينَػَتُممْ  ُخُذوا﴿قولو  -
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 : خركج عن اإلعتداؿ اإلسراؼ ﴾...ُتْسرُِروا َوال

ـَ  َمنْ  ُق ْ ﴿قولو  -  ِٖ ِّ أٮبٌية الزٌينة ُب حياة اإلنساف ﴾ِلِعَباِدِه ... َأْخَرجَ  الَِِّت  اّللَِّ  زِيَنةَ  َحرَّ

- 
َا ُق ْ ﴿قولو  ـَ  ِإٔمَّ َها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َرّبِّ  َحرَّ حرـٌ ريب سٌتة  ﴾َبَطَن ... َوَما ِمنػْ

 أنواع من الكبائر ُب ىذه اآلية
ّّ ِٗ 

- 
ما معُب أجل األٌمة ؟ كيف تنهض ا٢بضارات  ﴾َأَجٌ  ... أُمَّةٍ  َوِلُم ِّ ﴿قولو 

 ككيف ٛبوت؟
ّْ َّ 

- 
 ﴾َنِمداً ... ِإالَّ  َ٘مُْرجُ  ال َخُبثَ  َوالَِّذي رَبِّوِ  ْذفِ ِبِِ  نَػَباتُوُ  َ٘مُْرجُ  الطَّيِّبُ  َواْلبَػَلدُ ﴿قولو 

 تشبيو لقلب ا٤بؤمن كقلب الكافر ِبألرض
ٖٓ ْٔ 

- 
قـو لوط كالشذكذ  ﴾النَِّساِء ... ُدوفِ  ِمنْ  َشْهَوةً  الّرَِجاؿَ  َلَتْأتُوفَ  ِإنَُّممْ ﴿قولو 

 ا١بنسي ا٣بطّب ا٤برير
ُٖ ٓٓ 

 
/آياتها 7يت/ترتيبها ك/ماألعرافمه مباحث آياث صورة 

 مه انقرآن انكريم انتاصع/انجزء 602
 انصفحت اآليت

- 
ٰبجبهم  ﴾اْلَقِّ ... ِبَغُْيِ  اأَلْرضِ  ٓت  يَػَتَمبػَُّروفَ  الَِّذينَ  آََيِت  َعنْ  َسَأْصِرؼُ ﴿قولو 

 هللا عن مواقع لطفو
ُْٔ ُٗ 

 ٗٗ ُٕٓ معىن أّمية الرسوؿ )ص(  ﴾يَّ ...األُمِّ  النَّيبَّ  الرَُّسوؿَ  يَػتَِّبُعوفَ  الَِّذينَ ﴿قولو  -

- 
َناهُ  الَِّذي نَػَبأَ  َعَلْيِهمْ  َواْت ُ ﴿قولو  َها ... رَانَسَلخَ  آََيتَِنا آتَػيػْ نتكاسة اإهٌنا  ﴾ِمنػْ

 الذم يكرب عقلو كيصغر إٲبانو
ُٕٓ ُُّ 

- 
من  ﴾اْْلَاِسُروفَ  ُىمْ  رَُأْولَِئكَ  ُيْضِل ْ  َوَمنْ  اْلُمْهَتِدي رَػُهوَ  اّللَُّ  يَػْهدِ  َمنْ ﴿قولو 

 يستذكؽ ا٥بداية فهو ا٤بهتدم
ُٕٖ ُُٔ 

 ُُٖ َُٖ أ٠باء هللا ا٢بسُب ﴾ِِبَا ... رَاْدُعوهُ  اْلُْسىَن  اأَلمْسَاءُ  َوّلِلَِّ ﴿قولو  -

- 
مة إهٌنا سٌنة أترٱبية إنسانية عا ﴾يَػْعِدُلوفَ  َوِبوِ  اِبْلَقِّ  يَػْهُدوفَ  أُمَّةٌ  َخَلْقَنا َوِمَّنْ ﴿قولو 

 ُب كٌل زماف كمكاف
ُُٖ َُِ 

- 
بُوا َوالَِّذينَ ﴿قولو  مكر هللا  ﴾يَػْعَلُموَف ... ال َحْيثُ  ِمنْ  َسَنْسَتْدرُِجُهمْ  ِِبََيتَِنا َكذَّ

 إستدراج إٔب ا٥باكية
ُِٖ ُُِ 

 ُِٔ ُٖٖ  ﴾..الس وُء . َمسَِِّن  َوَما اْْلَُْيِ  ِمنْ  الْسَتْمثَػْرتُ  اْلَغْيبَ  َأْعَلمُ  ُكنتُ  َلوْ وَ ﴿قولو  -

- 
آداب نفسية كأخبلقية  ﴾اجْلَاِىِليَ  َعنْ  َوَأْعِرضْ  اِبْلُعْرؼِ  َوْأُمرْ  اْلَعْفوَ  ُخذْ ﴿قولو 

 عالية ا٤بضامْب
ُٗٗ ُِّ 

- 
الشيطاف  ﴾َتذَكَُّروا ... الشَّْيطَافِ  ِمنْ  طَاِئفٌ  َمسَُّهمْ  ِإَذا اتػََّقْوا الَِّذينَ  ِإفَّ ﴿قولو 

 قول ا٢بصْبيعجز عن إقتحاـ حصن الت
َُِ ُّْ 

 
/آياتها 8يت/ترتيبها ذو/ماألوفالمه مباحث آياث صورة 

 مه انقرآن انكريم انتاصع/انجزء 77
 انصفحت اآليت
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 ُّٗ  من مقاصد السورة كفضلها -

- 
َمى رَ  اّللََّ  َوَلِمنَّ  َرَمْيتَ  ِإذْ  َرَمْيتَ  َوَما قَػتَػَلُهمْ  اّللََّ  َوَلِمنَّ  تَػْقتُػُلوُىمْ  رَػَلمْ ﴿قولو 
 إٌف هللا يدير ا٤بعركة كيسبب أسباب النصر ﴾...

ُٕ ُْٖ 

- 
َوابِّ  َشرَّ  ِإفَّ ﴿قولو  الذين عطٌلوا  ﴾يَػْعِقُلوفَ  ال الَِّذينَ  اْلُبْممُ  الص م   اّللَِّ  ِعْندَ  الدَّ

 أجهزة اإلستقباؿ عندىم
ِِ ُُٓ 

- 
حياة كسعادة الٌدنيا  ﴾ُٗمِْييُمْم ... ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َوِللرَُّسوؿِ  ّلِلَِّ  اْسَتِجيُبوا﴿قولو 

 كاآلخرة ، كالركح كا١بسد
ِْ ُِٓ 

- 
َنةً  َواتػَُّقوا﴿قولو  كالفيضاف الذم  ﴾َخاصًَّة ... ِمْنُممْ  ظََلُموا الَِّذينَ  ُتِصيََبَّ  ال ِرتػْ

 يشمل ا١بميع !
ِٓ ُْٓ 

- 
ٯبعل لكم ملكة ذاتية تفرؽ بْب أم  ﴾رُػْرقَااً ... َلُممْ  َٖمَْع ْ  اّللََّ  تَػتػَُّقوا ِإفْ ﴿قولو 

 ا٢بق كالباطل ، كقدرة على التمييز عالية النباىة
ِٗ ُٖٓ 

 ُِٔ ّٔ  ﴾اّللَِّ ... َسِبي ِ  َعنْ  ِلَيُصد وا َأْمَواَْلُمْ  يُػْنِفُقوفَ  َكَفُروا الَِّذينَ  ِإفَّ ﴿قولو  -

- 
َنةٌ  َتُموفَ  ال َحَّتَّ  َوقَاتُِلوُىمْ ﴿قولو  ي َوَيُموفَ  ِرتػْ يبقى اإلسبلـ  ﴾ّلِلَِّ ... ُكل وُ  نُ الدِّ

 يعلو كال يعلى عليو
ّٗ ُْٔ 

 
/آياتها 8يت/ترتيبها ذو/ماألوفالمه مباحث آياث صورة 

 مه انقرآن انكريم انعاشر/انجزء 77
 انصفحت اآليت

- 
َا َواْعَلُموا﴿قولو  آية ا٣بمس ،  ﴾َوِللرَُّسوِؿ ... َُخَُسوُ  ّلِلَِّ  رََأفَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َغِنْمُتمْ  َأٔمَّ

 ٕبث ٙبليلي معاصر
ُْ ُٔٔ 

- 
يؤدم إٔب التنازع  االختبلؼ ﴾ِرُٗمُمْم ... َوَتْذَىبَ  رَػتَػْفَشُلوا تَػَناَزُعوا َوال﴿قولو 

 كالكراىية كالتباغض
ْٔ ُِٕ 

- 
اً  َيكُ  َلَْ  اّللََّ  َبَِفَّ  َذِلكَ ﴿قولو  َِبَنُفِسِهْم  َما وايُػَغُيُِّ  َحَّتَّ  قَػْوـٍ  َعَلى أَنْػَعَمَها نِْعَمةً  ُمَغُيِّ
 )كما تكونوا يؤٌب عليكم( ﴾...

ّٓ ُٕٔ 

 
/آياتها 9يت/ترتيبها ذو/مانتوبتمه مباحث آياث صورة 

 مه انقرآن انكريم انعاشر/انجزء 969
 انصفحت اآليت

 ُِٗ  من مقاصدالسورة كفضلها -

- 
كإف يغلبوكم  ﴾ِذمًَّة ... َوال الًّ إِ  ِريُممْ  يَػْرقُػُبوا ال َعَلْيُممْ  َيْظَهُروا َوِإفْ  َكْيفَ ﴿قولو 

 ال يراعوا حلفان كال حقان 
ٖ ُٕٗ 

- 
مسجد يبُب على  ﴾اآلِخِر ... َواْليَػْوـِ  اِبّللَِّ  آَمنَ  َمنْ  اّللَِّ  َمَساِجدَ  يَػْعُمرُ  ِإٔمََّا﴿قولو 

 التقول يبارؾ هللا فيو
ُٖ َِّ 

 َِٕ ِٓأخذكم  ﴾َشْيئاً ... َعْنُممْ  تُػْغنِ  رَػَلمْ  ُممْ َكثْػَرتُ  َأْعَجبَػْتُممْ  ِإذْ  ُحنَػْيٍ  َويَػْوـَ ﴿قولو  -
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 غركر الكثرة كإنقطعتم عن هللا ففشلتم

- 
ُ ... َوأيَََْب  َبَِرْػَواِىِهمْ  اّللَِّ  نُورَ  يُْطِفُئوا َأفْ  يُرِيُدوفَ ﴿قولو  كلما )يريدكف(  ﴾اّللَّ

 مقابلها )أيىب( هللا ٥بم ذل 
ِّ ُِّ 

- 

ينِ  َعَلى ِلُيْظِهَرهُ  اْلَقِّ  َوِدينِ  اِبْْلَُدى َرُسوَلوُ   َ َأْرسَ  الَِّذي ُىوَ ﴿قولو   َوَلوْ  ُكلِّوِ  الدِّ
كعد هللا ٥بذا الٌدين القيم سينتصر على ٝبيع األدايف ، كتكوف   ﴾اْلُمْشرُِكوفَ  َكرِهَ 

 كلمة هللا ىي العليا

ّّ ُِْ 

- 
ْبُممْ  تَنِفُروا ِإالَّ ﴿قولو  رَُكْم ... قَػْوماً  تَػْبِدؿْ َوَيسْ  أَِليماً  َعَذاابً  يُػَعذِّ سٌنة  ﴾َغيػْ
 ستبداؿ ... سٌنة أترٱبية فٌعالةاال

ّٗ َِِ 

- 
ُب حالة النفّب العاـ ، كالتعبئة  ﴾َوَجاِىُدوا ... َوثَِقاالً  ِخَفاراً  انِفُروا﴿قولو 

 ا١بماىّبية العامة
ُْ ُِِ 

- 
غي رائع حيث قٌدـ العفو إسلوب ببل ﴾َْلُْم ... َأِذنتَ  َلَِ  َعْنكَ  اّللَُّ  َعَفا﴿قولو 

 على العتاب
ّْ ِِِ 

- 
كل ما يصيبنا يكتب هللا لنا من  ﴾َلَنا ... اّللَُّ  َكَتبَ  َما ِإالَّ  ُيِصيبَػَنا َلنْ  ُق ْ ﴿قولو 

 خبلؿ أعمالنا
ُٓ ِِٔ 

- 
إحدل الكرامتْب إما  ﴾اْلُْسنَػيَػْيِ ... ِإْحَدى ِإالَّ  بَِنا تَػََتبَُّصوفَ  َى ْ  ُق ْ ﴿قولو 
 ر أك الشهادة ُب سبيل هللاالنص

ِٓ ِِٖ 

- 
من صنف كاحد ، ال  ﴾بَػْعٍض ... ِمنْ  بَػْعُضُهمْ  َواْلُمَناِرَقاتُ  اْلُمَناِرُقوفَ ﴿قولو 

 كالية بينهم ، ٘بمعهم ا٤بصاّب ا٤بشَبكة
ٕٔ ِّٔ 

- 
نصرة ىناؾ كالية ك  ﴾بَػْعٍض ... َأْوِلَياءُ  بَػْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  اْلُمْؤِمُنوفَ وَ ﴿قولو 

 كىداية كرعاية مشَبكة
ُٕ َِْ 

- 
الفرقة الناجية ٓت القرآف  ﴾َجنَّاٍت ... َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنيَ  اّللَُّ  َوَعدَ ﴿قولو 
 المرمي

ِٕ ِِْ 

- 
إذا كاف الرفق  ﴾َعَلْيِهْم ... َواْغُلظْ  َواْلُمَناِرِقيَ  اْلُمفَّارَ  َجاِىدْ  النَّيب   أَيػ َها َيَ ﴿قولو 
 فتكوف الغلظة ٧بل الٌرفق يضر

ّٕ ِّْ 

 
/آياتها 9يت/ترتيبها ذو/مانتوبتمه مباحث آياث صورة 

 مه انقرآن انكريم انحادي عشر/انجزء 969
 انصفحت اآليت

- 
: البدك ، أىل البادية ا١بهبلء األعراب  ﴾َونَِفاقاً ... ُكْفراً  َأَشد   اأَلْعَرابُ ﴿قولو 

 الشداد الغبلظ
ٕٗ ِّٓ 

- 
إنٌو إبٲباهنم كأعما٥بم  ﴾َواألَنَصاِر ... اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنْ  اأَلوَُّلوفَ  السَّاِبُقوفَ وَ ﴿قولو 

 الصا٢بة انلوا اإلمتيازات 
ََُ ِٓٓ 

 َِٔ َُٓعلى قدر األعماؿ تتفاكت  ﴾َعَمَلُمْم ... اّللَُّ  َرَسيَػَرى اْعَمُلوا ُق ْ وَ ﴿قولو  -



 / الفهرس / اجملّلد الثاين / من سورة األعراؼ إىل هناية سورة المهف َوعُي الُقرآِف اْلُمَيسَّر    711
 

 الدرجات عند هللا

- 
أسسوا  ﴾اْلُمْؤِمِنَي ... بَػْيَ  َوتَػْفرِيقاً  وَُكْفراً  ِضَراراً  َمْسِجداً  ُذوااَّتََّ  الَِّذينَ وَ ﴿قولو 

 مسجدان ُب ظاىره كلكن كاف ٰباؾ الشرؾ فيو
َُٕ ُِٔ 

- 
ىؤالء  ﴾اجْلَنََّة ... َْلُمْ  َبَِفَّ  َوَأْمَواَْلُمْ  أَنُفَسُهمْ  اْلُمْؤِمِنيَ  ِمنْ  اْشتَػَرى اّللََّ  ِإفَّ ﴿قولو 

 ٨بتارة ٩بيزةىم صفوة 
ُُُ ِْٔ 

- 
يصدؽ كيصدؽ  ﴾الصَّاِدِقيَ  َمعَ  وَُكونُوا اّللََّ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػ َها َيَ ﴿قولو 

 كيصدؽ حٌب يكوف صٌديقان ، النجاة ُب الٌصدؽ
ُُٗ َِٕ 

- 
ُهمْ  ِرْرَقةٍ  ُك ِّ  ِمنْ  نَػَفرَ  رَػَلْوال﴿قولو  ٝباعة  ﴾يِن ...الدِّ  ٓت  ِليَػتَػَفقَُّهوا طَائَِفةٌ  ِمنػْ

 تتخصص ُب علـو الٌدين كتكوف حريصة عليو
ُِِ ِِٕ 

- 
 ﴾َعَلْيُمْم ... َحرِيصٌ  َعِنت مْ  َما َعَلْيوِ  َعزِيزٌ  أَنُفِسُممْ  ِمنْ  َرُسوؿٌ  َجاءَُكمْ  َلَقدْ ﴿قولو 

 ٰبب الٌناس كٰبرص على سعادهتم
ُِٖ ِٕٔ 

 
/آياتها 90يت/ترتيبها ك/ميووشمه مباحث آياث صورة 

 مه انقرآن انكريم انحادي عشر/انجزء 909
 انصفحت اآليت

 ِٕٗ  من مقاصد السورة كفضلها -

- 
َها قَاِدُروفَ  أَنػَُّهمْ  َأْىُلَها َوَظنَّ  َوازَّيػََّنتْ  زُْخُررَػَها اأَلْرضُ  َأَخَذتْ  ِإَذا َحَّتَّ ﴿قولو   َعَليػْ
 يدبر ا٤بدبركف كالقضاء يضح  ﴾َأْمُرَا ... َأاَتَىا

ِْ ِّٗ 

- 

 االستقامةدار ا١بنة ، كدار السبلمة ك  ﴾السَّبلـِ ... َدارِ  ِإىَل  َيْدُعو َواّللَُّ ﴿قولو 
 كالكرامة ، الدار ا٣بالية من كل السلبيات

 

ِٓ ِْٗ 

- 
 ﴾الص ُدوِر ... ٓت  ِلَما َوِشَفاءٌ  رَبُِّممْ  ِمنْ  َمْوِعَظةٌ  َجاَءْتُممْ  َقدْ  النَّاسُ  أَيػ َها َيَ ﴿قولو 

 ء من الكفر كالنفاؽ كالفساد كالضبلؿالقرآف شفا
ٕٓ َُّ 

- 
الذين يتولوف هللا  ﴾َٗمَْزنُوفَ  ُىمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  ال اّللَِّ  َأْوِلَياءَ  ِإفَّ  َأال﴿قولو 

 ِبلطاعة ، كيتوالىم ِبلكرامة
ِٔ ُّّ 

- 
ذا الش  على ى ﴾املُْمََتِيَن ... ِمنْ  َتُموَننَّ  َربل﴿ ﴾ َشكٍّ  ٓت  ُكْنتَ  رَِإفْ ﴿قولو 

 سبيل الفرض بقاعدة )إايؾ أعِب كإ٠بعي ايجارة(
ْٗ ِّٔ 

- 
ي ّتَّ ﴿قولو  َنا َحّقاً  َكَذِلكَ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُرُسَلَنا نُػَنجِّ كعدان  ﴾اْلُمْؤِمِنيَ  نُػْنجِ  َعَليػْ

 حقان علينا ال ٬بلفو ُب كقتو ا٤بناسب 
َُّ ِّّ 

- 
َا اْىَتَدى َرَمنْ ﴿قولو  َا َض َّ  َوَمنْ  ِلنَػْفِسوِ  َتِدييَػهْ  رَِإٔمَّ َها ... َيِض    رَِإٔمَّ ىذا  ﴾َعَليػْ

 هاختيار يدؿ أف اإلنساف ٩بيز ٨بتار ك٧باسب على 
َُٖ ّّٓ 

 
انجزء /961/آياتها 99يت/ترتيبها ك/مهودمه مباحث آياث صورة 

 مه انقرآن انكريم انثاوي عشر
 انصفحت اآليت
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 ّّٕ  من مقاصد السورة كفضلها -

- 
كٌل ٨بلوؽ ٰبيط هللا بو  ﴾ِرْزقُػَها ... اّللَِّ  َعَلى ِإالَّ  اأَلْرضِ  ٓت  َدابَّةٍ  ِمنْ  َوَما﴿ولو ق

 رزقان كحفظان ك علمان 
ٔ َّْ 

- 
ُلوَُكمْ ﴿قولو  أٌيكم أحسن عقبلن ، كأكرع عن ٧باـر هللا  ﴾َعَمبًل ... َأْحَسنُ  أَي ُممْ  ِليَػبػْ

 ، كأسرع ُب طاعتو
ٕ ُّْ 

- 
تتقلب  ﴾َكُفورٌ  َليَػُئوسٌ  ِإنَّوُ  ِمْنوُ  نَػَزْعَناَىا ّتَّ  َرْْحَةً  ِمنَّا اإِلنَسافَ  َأَذقْػَنا نْ َلئِ وَ ﴿قولو 

 نفسية اإلنساف غّب ا٤بؤمن مع تقٌلب حاالتو النفسية كمواقفو العملية
ٗ ّّْ 

- 
: )شيبتِب  عن النيب )ص( ﴾َمَعَك ... اَتبَ  َوَمنْ  أُِمْرتَ  َكَما رَاْسَتِقمْ ﴿قولو 
 رة ىود( ألٌف فيها ىذه اآليةسو 

ُُِ ِّٖ 

- 
الركوف إٔب الظآب ظلم   ﴾النَّاُر ... رَػَتَمسَُّممْ  ظََلُموا الَِّذينَ  ِإىَل  تَػرَْكُنوا الوَ ﴿قولو 
 ِْٓالبقرة/ ﴾الظَّاِلُموفَ  ُىمْ  َواْلَماِرُروفَ ﴿كقولو 

ُُّ ّّٖ 

- 
ٙبدد اآلية الصلوات  ﴾اللَّْيِ  ... نْ مِ  َوزَُلفاً  النػََّهارِ  َطَرٓت  الصَّبلةَ  َأِقمْ وَ ﴿قولو 

 ا٣بمس بثبلث أكقات
ُُْ ّْٖ 

- 
 رَِحمَ  َمنْ  ِإالَّ  ، ُُمَْتِلِفيَ  يَػَزاُلوفَ  َوال َواِحَدةً  أُمَّةً  النَّاسَ  جَلََع َ  رَب كَ  َشاءَ  َلوْ وَ ﴿قولو 
 خلقهم لّبٞبهم ﴾َخَلَقُهْم ... َوِلَذِلكَ  رَب كَ 

ُُٖ-ُُٗ ّٖٔ 

 
/آياتها 96يت/ترتيبها ك/ميوصفث صورة مه مباحث آيا

 مه انقرآن انكريم انثاوي عشر/انجزء 961
 انصفحت اآليت

 َّٗ  من مقاصد السورة كفضلها -

- 
مرأة امعُب مراكدة  ﴾رَبِِّو ... بُػْرَىافَ  رََأى َأفْ  َلْوال ِِبَا َوَىمَّ  ِبوِ  َٕمَّتْ  َلَقدْ وَ ﴿قولو 

 العربالعزيز يوسف الصٌديق )ع( .. الدركس ك 
ِْ ََْ 

- 
النفس  ﴾َرّبِّ ... رَِحمَ  َما ِإالَّ  اِبلس وءِ  أَلمَّارَةٌ  النػَّْفسَ  ِإفَّ  نَػْفِسي أُبَػرِّئُ  َماوَ ﴿قولو 

 األٌمارة ِبلسوء يقابلها النفس اللٌوامة على فعل السوء
ّٓ ُْٓ 

 

- 
: )بعثت داعيان  ص(عن النيب ) ﴾مبُْؤِمِنيَ  َحَرْصتَ  َوَلوْ  النَّاسِ  َأْكثَػرُ  َماوَ ﴿قولو 

 كمبلغان كليس إٕب  من ا٥بدل شيءه(
َُّ ّّْ 

- 
إنٌو  ﴾اتػَّبَػَعِِن ... َوَمنْ  َأاَ  َبِصُيَةٍ  َعَلى اّللَِّ  ِإىَل  َأْدُعو َسِبيِلي َىِذهِ  ُق ْ ﴿قولو 

 ا٤بنهج اإلسبلمي األصيل الذم يربط الدين ِبلسياسة ، كالسياسة ِبلدين
َُٖ ّْٔ 

- 
َئسَ  اِإذَ  َحَّتَّ ﴿قولو   ﴾َنْصُرَا ... َجاَءُىمْ  ُكِذبُوا َقدْ  أَنػَُّهمْ  َوظَن وا الر ُس ُ  اْستَػيػْ

 )عند تناىي الشٌدة تكوف الفرجة(
َُُ ّْٖ 

 
/آياتها 91يت/ترتيبها ك/مانرعذمه مباحث آياث صورة 

 مه انقرآن انكريم انثانث عشر/انجزء 31
 انصفحت اآليت

 َْْ  من مقاصد السورة كفضلها -
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- 
مبلئكة  ﴾اّللَِّ ... َأْمرِ  ِمنْ  َٗمَْفُظونَوُ  َخْلِفوِ  َوِمنْ  َيَدْيوِ  بَػْيِ  ِمنْ  ُمَعقَِّباتٌ  َلوُ ﴿قولو 

ُ  ال اّللََّ  ِإفَّ ﴿أبمر هللا كقولو  وتعقب مبلئكة كلها لتحفظ ُوا َحَّتَّ  ِبَقْوـٍ  َما يُػَغُيِّ  يُػَغُيِّ
 لٌناس إالٌ إذا بٌدلوا أحوا٥بم النفسيةإٌف هللا ال يغّب أكضاع ا ﴾َِبَنُفِسِهْم ... َما

ُُ ْْٗ 

- 
 ﴾اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئن   اّللَِّ  ِبذِْكرِ  َأال اّللَِّ  ِبذِْكرِ  قُػُلوبُػُهمْ  َوَتْطَمِئن   آَمُنوا الَِّذينَ ﴿قولو 
 طمئناف القلوب من أكرب الٌنعم ا٤بعنوية على اإلنسافا

ِٖ ِْٔ 

- 
الفرقة الناجية  ﴾َمآبٍ  َوُحْسنُ  َْلُمْ  ُطوََب  الصَّاِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ ﴿قولو 

 ٓت القرآف المرمي
ِٗ ْْٔ 

- 
ـ   َوِعْنَدهُ  َويُػْثِبتُ  َيَشاءُ  َما اّللَُّ  َٙمُْحوا﴿قولو  إٌف هللا ٲبحوا كيثبت  ﴾اْلِمَتابِ  ُأ

 حسبما فيو ا٢بكمة كا٤بصلحة
ّٗ ُْٕ 

 
/آياتها 93ا يت/ترتيبهك/مإبراهيممه مباحث آياث صورة 

 مه انقرآن انكريم انثانث عشر/انجزء 76
 انصفحت اآليت

 ْْٕ  من مقاصد السورة كفضلها -

- 
تدؿ اآلية على أٌف الشيطاف ال  ﴾اأَلْمُر ... ُقِضيَ  َلمَّا الشَّْيطَافُ  قَاؿَ وَ ﴿قولو 

 يقدر على أكثر من الوسوسة
ِِ ْٖٕ 

- 
إنٌو تصوير لسٌنة هللا  ﴾طَيَِّبًة ... َكِلَمةً  َمَثبلً  اّللَُّ  َضَربَ  َكْيفَ  تَػَرى َأَلَْ ﴿قولو 

 ا١بارية ُب الطٌيب كا٣ببيث
ِْ ْٖٖ 

- 
نْػَيا اْلََياةِ  ٓت  الثَّاِبتِ  اِبْلَقْوؿِ  آَمُنوا الَِّذينَ  اّللَُّ  يُػثَػبِّتُ ﴿قولو   ﴾اآلِخَرِة ... َوٓت  الد 

 الراسخ ُب كل األحواؿ كال يتغٌّب القوؿ الثابت : 
ِٕ َْٗ 

- 
ُلوا الَِّذينَ  ِإىَل  تَػَرى َأَلَْ ﴿قولو  فلم  ﴾اْلبَػَوارِ  َدارَ  قَػْوَمُهمْ  َوَأَحل وا ُكْفراً  اّللَِّ  نِْعَمةَ  َبدَّ

 يقٌدركا الٌنعمة كنسوا ا٤بنعم كجحدكا بو ك٘باكزكا ا٢بدكد
ِٖ ُْٗ 

 
/آياتها 97يت/ترتيبها ك/مانحجرمه مباحث آياث صورة 

 رآن انكريممه انق انرابع عشر/انجزء 99
 انصفحت اآليت

 َِٓ  من مقاصد السورة كفضلها -

- 
ال يتقٌدـ ىبلؾ األٌمة قبل ٦بيء  ﴾َيْسَتْأِخُروفَ  َوَما َأَجَلَها أُمَّةٍ  ِمنْ  َتْسِبقُ  َما﴿قولو 
 أكانو

ٓ َّٓ 

- 
ة أنواع من حتوت اآلية على ستٌ ا ﴾َلَاِرُظوفَ  َلوُ  َوِإاَّ  الذِّْكرَ  نَػزَّْلَنا َْمْنُ  ِإاَّ ﴿قولو 

 التأكيد على حفظ القرآف ٕبفظ هللا
ٗ َْٓ 

- 
َنا َمَدْدَاَىا َواأَلْرضَ ﴿قولو  َنا َرَواِسيَ  ِريَها َوأَْلَقيػْ  َشْيءٍ  ُك ِّ  ِمنْ  ِريَها َوأَنْػبَػتػْ
 قانوف التوازف العاـ ﴾َمْوُزوفٍ 

ُٗ َٕٓ 

َناؾَ  َلَقدْ وَ ﴿قولو  -  ُِٓ ٕٖسورة ا٢بمد عدؿ القرآف  ﴾اْلَعِظيمَ  فَ َواْلُقْرآ اْلَمثَاين  ِمنْ  َسْبعاً  آتَػيػْ
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 العظيم ، كقٌدمها على القرآف العظيم لعظمتها

 
/آياتها 92يت/ترتيبها ك/مانىحممه مباحث آياث صورة 

 مه انقرآن انكريم انرابع عشر/انجزء 968
 انصفحت اآليت

 ِٕٓ  من مقاصد السورة كفضلها -

- 
لئلنكار ، ىناؾ فارؽ كبّب  االستفهاـ ﴾َ٘مُْلُق ... ال َكَمنْ  َ٘مُْلقُ  َأَرَمنْ ﴿قولو 
 بينهما

ُٕ ّْٓ 

- 
ِب٤بفرد كٓب يقل )نعمة هللا( قاؿ  ﴾حُتُْصوَىا ... ال اّللَِّ  نِْعَمةَ  تَػُعد وا ِإفْ وَ ﴿قولو 

 )نعم هللا ال ٙبصوىا( ِب١بمع
ُٖ ّٓٓ 

- 
إهٌنا  ﴾َشْيٍء ... ِمنْ  ُدونِوِ  ِمنْ  ْداَ َعبَ  َما اّللَُّ  َشاءَ  َلوْ  َأْشرَُكوا الَِّذينَ  قَاؿَ وَ ﴿قولو 

 شبهة خطّبة يكررىا القرآف كيستنكرىا كٯبيب عليها
ّٓ ُْٓ 

- 
ُتمْ  ِإفْ  الذِّْكرِ  َأْى َ  رَاْسأَُلوا﴿قولو  ختصاص بعلـو سألوا اىل االاف ﴾تَػْعَلُموفَ  ال ُكنػْ

 القرآف كاإلسبلـ كتعٌلموا منهم
ّْ ْٓٔ 

- 
َا اثْػنَػْيِ  ِإَْلَْيِ  تَػتَِّخُذوا ال اّللَُّ  قَاؿَ وَ ﴿قولو  إنٌو الٌتوحيد  ﴾َواِحٌد ... ِإَلوٌ  ُىوَ  ِإٔمَّ

 ا٣بالص الثابت ُب كٌل األحواؿ
ُٓ ُٓٓ 

- 
إهٌنم  ﴾َحَسناً ... َوِرْزقاً  َسَمراً  ِمْنوُ  تَػتَِّخُذوفَ  َواأَلْعَنابِ  النَِّخي ِ  َِثََراتِ  ِمنْ وَ ﴿قولو 

ب الرزؽ ا٢بسن ، كلكٌنهم يتخذكنو شراِبن يتخذكف من ٜبرات النخيل كاألعنا
 مسكران مضران 

ٕٔ ٕٓٓ 

- 
ِذي َأفْ  النَّْح ِ  ِإىَل  رَب كَ  َأْوَحىوَ ﴿قولو  أ٥بمها مصا٢بها  ﴾بُػُيواتً ... اجْلَِباؿِ  ِمنْ  اَّتَِّ

 ِبلغريزة كىو لوف من الوحي
ٖٔ ٓٓٗ 

- 
َيااً  اْلِمَتابَ  َعَلْيكَ  نَػزَّْلَناوَ ﴿قولو  القرآف ينظم  ﴾َوَرْْحًَة ... َوُىًدى َشْيءٍ  ِلُم ِّ  تِبػْ

 مطالب الركح مع ا١بسد كالدنيا مع اآلخرة
ٖٗ َٕٓ 

- 
:  عن النيب )ص( ﴾اْلُقْرََب ... ِذي َوِإيَتاءِ  َواإِلْحَسافِ  اِبْلَعْدؿِ  أيَُْمرُ  اّللََّ  ِإفَّ ﴿قولو 

 )لو ٓب يكن ُب القرآف غّب ىذه اآلية لصدؽ عليو أنو تبياف لكل شيء(
َٗ ِٕٓ 

- 
َيَشاُء  َمنْ  َويَػْهِدي َيَشاءُ  َمنْ  ُيِض    َوَلِمنْ  َواِحَدةً  أُمَّةً  جَلََعَلُممْ  اّللَُّ  َشاءَ  َلوْ وَ ﴿قولو 
كيكوف ىو  ختيارستعدادات متفاكتة ، كأعطاه حرٌية االخلق هللا اإلنساف ِب ﴾...

 ه ك٧باسب عليواختيار ا٤بسؤكؿ عن 
ّٗ ْٕٓ 

 َٖٓ َُٓ الكاذب ىو الكافر ﴾اّللَِّ ... ِِبََيتِ  يُػْؤِمُنوفَ  ال الَِّذينَ  اْلَمِذبَ  ََتِييَػفْ  ِإٔمََّا﴿قولو  -

- 
اآلية لبياف سٌنة هللا  ﴾ُمْطَمِئنًَّة ... آِمَنةً  َكاَنتْ  قَػْريَةً  َمَثبلً  اّللَُّ  َضَربَ وَ ﴿قولو 

 ا١بارية على ا١بميع ُب ا٤باضي كا٢باضر )كالسعيد من إٌتعظ بغّبه(
ُُِ ّٖٓ 

- 
كيف يتحٌوؿ اإلنساف من قوة  ﴾َحِنيفاً ... ّلِلَِّ  قَانِتاً  أُمَّةً  َكافَ  ِإبْػَراِىيمَ  ِإفَّ ﴿قولو 

 فرد إٔب خط ٝباىّبم كيكوف تيار أٌمة ؟!
َُِ ٖٕٓ 
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- 
آداب الٌدعوة ،  ﴾الََْسَنِة ... َواْلَمْوِعَظةِ  اِبلِْْمَمةِ  رَبِّكَ  َسِبي ِ  ِإىَل  ادْعُ ﴿قولو 

 وار ، كقواعد ا١بداؿكاساليب ا٢ب
ُِٓ ٖٓٗ 

- 
ُتمْ  ِإفْ وَ ﴿قولو  ُتمْ  َما مبِْث ِ  رَػَعاِقُبوا َعاقَػبػْ العدؿ ُب القصاص ال زايدة  ﴾ِبِو ... ُعوِقبػْ

 ُب العقوبة
ُِٔ ُٓٗ 

 
/آياتها 97يت/ترتيبها ك/ماإلصراءمه مباحث آياث صورة 

 مه انقرآن انكريم انخامش عشر/انجزء 999
 انصفحت اآليت

 ّٗٓ  مقاصد السورة كفضلها من -

- 
قصة اإلسراء ، كقصة ا٤بعراج ُب  ﴾َلْيبًل ... ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى الَِّذي ُسْبَحافَ ﴿قولو 
 ﴾َأْدََّن ... َأوْ  قَػْوَسْيِ  قَابَ  َرَمافَ  ، رَػَتَدىلَّ  َداَ  ّتَّ  ، اأَلْعَلى اِبألُُرقِ  ُىوَ وَ ﴿قولو 
 ٗ-ٕالنجم/

ُ ّٓٗ 

- 
َناوَ ﴿قولو  ... اأَلْرضِ  ٓت  َلتُػْفِسُدفَّ  اْلِمَتابِ  ٓت  إْسرائِي َ  َبِِن  ِإىَل  َقَضيػْ ال  ﴾َمرَّتَػْيِ

 ثنْباتعِب مراتف ِبلعدد، كإ٭ٌبا تعِب مبالغة الفساد ، كأبرزىا فسادين كبّبين ِبرزين 
ْ ٓٗٓ 

- 
كأفضل  يهدم ألقـو الطرؽ ﴾َأقْػَوـُ ... ِىيَ  ِللَِِّت  يَػْهِدي اْلُقْرآفَ  َىَذا ِإفَّ ﴿قولو 

 ا٣بيارات فيجمع بْب مطالب الٌدنيا كمطالب اآلخرة
ٗ ٖٓٗ 

- 
َرِريَها ... َأَمْراَ  قَػْريَةً  نُػْهِلكَ  َأفْ  َأَرْداَ  ِإَذاوَ ﴿قولو  أكثران مَبفيها ماالن كنعمان  ﴾ُمتػْ

 ستهَبكا فوجب عليهم العذاباففسقوا ك 
ُٔ َْٔ 

- 
من كاف يريد الٌدنيا  ﴾اآلِخَرَة ... َأرَادَ  نْ َومَ  ... اْلَعاِجَلةَ  يُرِيدُ  َكافَ  َمنْ ﴿قولو 

أعطيناه من نعيمها ما يشاء هللا كمن أراد اآلخرة كنعيمها فعليو أف يسعى لبذؿ 
 ا١بهد ا٤بناسب معها كىو مؤمن

ُٖ-ُٗ  َٔٔ 

- 
مع كل إلو آخر  ﴾َُمُْذواًل ... َمْذُموماً  رَػتَػْقُعدَ  آَخرَ  ِإَْلاً  اّللَِّ  َمعَ  ََتَْع ْ  ال﴿قولو 

 هللا ىو شرؾ كعاقبتو سيئة
ِِ َٕٔ 

- 
عتداؿ الوسط ، اإلسبلـ دين اال ﴾ُعُنِقَك ... ِإىَل  َمْغُلوَلةً  َيَدؾَ  ََتَْع ْ  الوَ ﴿قولو 

 كالطريقة ا٤بثلى ُب اإلنفاؽ ىو التوازف ال إسراؼ كال ٖبل
ِٗ ُِٔ 

- 
جاء  ﴾النػَّْفَس ... تَػْقتُػُلوا َوال .. الزَِّّنَ  تَػْقَربُوا َوال .. َأْوالدَُكمْ  تَػْقتُػُلوا الوَ ﴿قولو 

ستعداد أف يقتل االنهي ُب القرب عن الزٗب كجاء بْب قتلْب ! ٗبعُب كل زافو لو 
 الطفل ُب بطن أٌمو أكالن 

ُّ-ّّ  ُْٔ 

- 
ال تقل رأيت كٓب تر ،  ﴾السَّْمَع ... ِإفَّ  ِعْلمٌ  ِبوِ  َلكَ  َلْيسَ  َما تَػْقفُ  الوَ ﴿قولو 

 ت كٓب تعلمك٠بعت كٓب تسمع ، كعلم
ّٔ ُٕٔ 

- 
ال تشرؾ ِب شيئان  ﴾َجَهنََّم ... ٓت  رَػتُػْلَقى آَخرَ  ِإَْلاً  اّللَِّ  َمعَ  ََتَْع ْ  الوَ ﴿قولو 
 كاف الشرؾ خفيان أك جليان أسواء 

ّٗ ُٔٗ 

 َِٔ ْْكتسبيح كٌل شيء  ﴾ِريِهنَّ ... َوَمنْ  َواأَلْرضُ  السَّْبعُ  السََّمَواتُ  َلوُ  ُتَسبِّحُ ﴿قولو  -
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 حسبوبقدره ك 

- 
ـَ  َبِِن  َكرَّْمَنا َلَقدْ وَ ﴿قولو  هللا كرـٌ اإلنساف  ﴾َواْلَبْحِر ... اْلبَػرِّ  ٓت  َوَْحَْلَناُىمْ  آَد

 فعليو أف يكـر نفسو
َٕ ّٔٓ 

- 
يدخل ُب  ﴾ِصْدٍؽ ... ُُمَْرجَ  َوَأْخرِْجِِن  ِصْدؽٍ  ُمْدَخ َ  َأْدِخْلِِن  َربِّ  ُق ْ وَ ﴿قولو 

صدؽ كٱبرج منو بصدؽ ، أم الصدؽ يعطي  التكامل أم عملو بصدؽ كيعمل ب
 كالتفاضل فهو بذاتو صدؽ كلغّبه صدؽ

َٖ ِْٔ 

- 
ُب القرآف ما يشفي  ﴾ِلْلُمْؤِمِنَي ... َوَرْْحَةٌ  ِشَفاءٌ  ُىوَ  َما اْلُقْرآفِ  ِمنْ  نُػنَػزِّؿُ وَ ﴿قولو 

 إْب القلوب من أمراض ا١بهل كالغفلة كالكفر كالشرؾ كالضبلؿ ككل السلبيات ..
ِٖ ْْٔ 

- 
كل يعمل على طريقتو كمذىبو كقناعتو  ﴾َشاِكَلِتِو ... َعَلى يَػْعَم ُ  ُك ٌّ  ُق ْ ﴿قولو 

 كنيتو كقصده ..
ْٖ ْٔٔ 

- 
 وََكافَ  اإِلنَفاؽِ  َخْشَيةَ  أَلْمَسْمُتمْ  ِإذاً  َرّبِّ  َرْْحَةِ  َخَزاِئنَ  ََتِْلُموفَ  أَنُتمْ  َلوْ  ُق ْ ﴿قولو 

 يبلن ٖب ﴾قَػُتوراً  اإِلْنَسافُ 
ََُ ِٔٓ 

- 
فالقرآف حق كصدر من هللا ا٢بق كىو  ﴾نَػَزَؿ ... َواِبْلَقِّ  أَنَزْلَناهُ  اِبْلَقِّ وَ ﴿قولو 

 بذاتو حق كأبىدافو حق كبغايتو حق 
َُٓ ْٔٓ 

- 
 )ررقناه( ﴾تَنزِيبلً  َونَػزَّْلَناهُ  ُمْمثٍ  َعَلى النَّاسِ  َعَلى ِلتَػْقَرَأهُ  رَػَرقْػَناهُ  قُػْرآاً وَ ﴿قولو 

 أنزلناه مفٌرقان على دفعات حسب ا٢باجة على مهل كإمعاف ليسهل فهمو كتدبٌره
َُٔ ٔٓٓ 

 
/آياتها 98يت/ترتيبها ك/مانكهفمه مباحث آياث صورة 

 مه انقرآن انكريم انخامش عشر/انجزء 990
 انصفحت اآليت

 ٗٓٔ  من مقاصد السورة كفضلها -

- 
ُلَوُىْم ... َْلَا زِيَنةً  اأَلْرضِ  َعَلى َما َجَعْلَنا ِإاَّ ﴿قولو  لنخترب ا٣بلق هبذه الزينة  ﴾ِلنَػبػْ

 ا٤بتنوعة ، أيٌهم أحسن عمبلن 
ٕ ُٔٔ 

- 
فهو  ﴾رَػْلَيْمُفْر ... َشاءَ  َوَمنْ  رَػْليُػْؤِمنْ  َشاءَ  َرَمنْ  رَبُِّممْ  ِمنْ  اْلَق   ُق ْ وَ ﴿قولو 

إالٌ  سبحانو حق كمنو يصدر ا٢بق كإليو يعود ا٢بق كيدعو ِب٢بق ، فلم يبق
 كم ألنفسكماختيار 

ِٗ ّٕٔ 

- 
نْػَيا اْلََياةِ  زِيَنةُ  َواْلبَػُنوفَ  اْلَماؿُ ﴿قولو  إهٌنما زينة  ﴾الصَّاِلَاُت ... َواْلَباِقَياتُ  الد 

الٍب تبقى ٜبرهتا كفوائدىا )والباقيات الصالات( كنعمة لكنهما ليسا قيمة عليا 
 ٕٔمرٙب/ ﴾َرّداً مَ  َخيػْرٌ ﴿ك  ﴾َأَمبلً  َخيػْرٌ ﴿كتستمر منافعها 

ْٔ َٖٔ 

- 

 ِإالَّ  َكِبُيَةً  َوال َصِغُيَةً  يُػَغاِدرُ  ال اْلِمَتابِ  َىَذا َماؿِ  َويْػَلتَػَنا َيَ  يَػُقوُلوفَ وَ ﴿قولو 
اي حسرتنا ماؿ ىذا الكتاب ٰبفظ علينا كل صغّبة ككبّبة ككل  ﴾َأْحَصاَىا ...

أال نعلم ىذه الٌدقة قوؿ كعمل كُب السٌر كالعبلنية ِبلصورة كالصوت كالنية .. 
 ا٤بتناىية

ْٗ ّٖٔ 
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- 
كلقٌد نٌوعنا  ﴾َمَثٍ  ... ُك ِّ  ِمنْ  ِللنَّاسِ  اْلُقْرآفِ  َىَذا ٓت  َصرَّرْػَنا َلَقدْ وَ ﴿قولو 

ا٣بطاب ككررانه أبساليب ٨بتلفة إلٛباـ ا٢بجة على الٌناس ، كالتكرار ينٌبو الفكر ، 
 كيرفع الغفلة، كالتكرار يعٌلم الشطٌار

ْٓ ٖٔٔ 

- 
َها ... رََأْعَرضَ  رَبِّوِ  ِِبََيتِ  ذُكِّرَ  ِمَّنْ  َأْظَلمُ  َمنْ وَ ﴿قولو  كمن أعظم ظلمان  ﴾َعنػْ

 كإجرامان ٩ٌبن كعظ آبايت هللا فأعرض عنها
ٕٓ ٖٕٔ 

- 
َناهُ  ِعَباِداَ  ِمنْ  َعْبداً  رَػَوَجَدا﴿قولو   ﴾اً ِعْلم َلُداَّ  ِمنْ  َوَعلَّْمَناهُ  ِعْنِداَ  ِمنْ  َرْْحَةً  آتَػيػْ

علم خاص ٭بوذجي ٩بٌيز كاندر ٤بن أخلص العبودية  ، فيخصو  )العلم الّلديّن(
 هللا ِبلقرب كا٢بب كا١بذب كيكرمو كرامة خاصة

ٔٓ ُٔٗ 

 
/آياتها 98يت/ترتيبها ك/مانكهفمه مباحث آياث صورة 

 مه انقرآن انكريم انضادس عشر/انجزء 990
 انصفحت اآليت

- 
َناهُ  اأَلْرضِ  ٓت  َلوُ  َممَّنَّا ِإاَّ  ... اْلَقْرنَػْيِ  ِذي نْ عَ  َيْسأَُلوَنكَ وَ ﴿قولو   ُك ِّ  ِمنْ  َوآتَػيػْ
 يوجد هللا األشياء أبسباهبا كضمن نظاـ األسباب كا٤بسببات ﴾... َسَبباً  َشْيءٍ 

ّٖ ٖٔٗ 

- 
نْػَيا اْلََياةِ  ٓت  َسْعيُػُهمْ  َض َّ  ، الَِّذينَ  َأْعَماالً  اِبأَلْخَسرِينَ  نُػنَػبُِّئُممْ  َى ْ  ُق ْ ﴿قولو   الد 
تبحث اآلية عن القيم كا٤بوازين عند هللا كعند  ﴾ُصْنعاً  ُٗمِْسُنوفَ  أَنػَُّهمْ  َٗمَْسُبوفَ  َوُىمْ 

 بينهما االختبلؼعاٌمة الٌناس ، ك 
َُّ-َُْ  َْٕ 

- 
 َكِلَماتُ  تَنَفدَ  َأفْ  قَػْب َ  اْلَبْحرُ  َلَنِفدَ  َرّبِّ  ِلَمِلَماتِ  ِمَداداً  اْلَبْحرُ  َكافَ  َلوْ  ُق ْ ﴿قولو 

ٛبثيل لسعة علم هللا كقدرتو كقيمومتو على كٌل شيء ، كمنو كبلـ هللا ال  ﴾َرّبِّ ...
 ينفذ ألنٌو غّب متناه

َُٗ َٕٕ 

 

 َُيونس /( ؤَِٕ خُْمًَُْٔ َُِِّوِ ََذِّ خُْؼَدَُِٔنيَكآخر دعواان )
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 للباحث مكي قاصم البغدادي)املختصزة( الضرية الذاتية 
 بػداد 1955 مواليد:

 عراقياجلنضية : 

 و1980ٍادر إىل خارز العرام يف ظروف إرٍابية شية 

 1978خرير معَد اإلدارة / الرصافة/ قصه احملاشبة/ بػداد شية التحصيل العلمي: 

 .1987درط يف دامعة االوزاعي يف بريوت/ الدراشات اإلشالمية شية     

  ُيعيى بالدراشات الكرآىية.االختصاص: 

 تى مؤلفا

)العَادة تأصيل الشتئصال( دراشة موضوعية معاصرة  موصوعة الثكافة االصتشوادية -1

لليعرية االشتعَادية يف امليعور اإلشالمي، تتألف مً أربعة دلّلدات فيّية مطبوعة، 

 و، الدار اإلشالمية بريوت. 1993( صفشة، طبعت شية 2200عدد صفشاتَا )

ة احلند، حتتوي على دسأيً يف دللد فين / دراشة شورأهداف الكزآن يف أم الكتاب -2

صفشة، طروسات قرآىية  850و، يف شوريا، دمعل تضه 2008واسد، مطبوع يف شية 

 حتليلية معاصرة، الدراشة احليوية للكرآٌ، )شورة احلند ميساٌ: فنً َوّفى، اشتوفى(. 

 ، شبل اليذاة مً اخلصراٌ، طروسات قرآىية حتليلية معاصرة،دراصة صورة العصز -3

 و، دار ضشى للطباعة واليعر يف شوريا، دمعل. 2008صفشة، طبعت شية  240تضه 

، يف امليعور الكرآىي الفريد، طروسات قرآىية حتليلية الضكن 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 امُلَيضَّزَوِعُي الُكزآِن  -5

الكرآىي بصورة ُمَيصَّرة ومؤثرة، ذلرنة للنعاعر، على قاعدة خري الهالو ما قلَّ ودلَّ 

ٍَُو ِإال ِذِنٌر وال ميّل، وال يبتعد عً الكصد، ويعتند امليَر العاملي للكرآٌ )  ٌِ ِإ

كلني نتاب اهلل وعرتتي أٍل بييت، طبع يف دار بصاتني املعرفة ( ويعتند الجِلِلَعاَلِننَي

 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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ٌَلكولُ تعاىل ) الِكَواَمُة َجَدلّية بني سوجني -7 ، 34( اليصاء/َعَلى اليَِّصاِء الرَِّداُل َقوَّاُمو

دراشة قرآىية حتليلية معاصرة، مفَوو إدارة األشرة بصورة عادلة ونفوءة ومتأّلكة، 

َّ ِباِلَنِعُروِفعلى قاعدة ) ٍُ  . 19( اليصاء/َوَعاِظُرو

 شاٍنت يف نتابة حبوخ قرآىية ومكاالت تربوية يف عدة صشف ودلالت متيوعة.  -8

ية وذلّلية، ومَرداىات ومجعيات وميتديات ثكافية، ظارنت يف عدة مؤمترات عامل -9

 وىدوات إشالمية سوارية. 

امليَر العاملي للكرآٌ، يتياشب معُ اخلطاب العاملي، ألكي البشح يف مؤمتر دامعة  -10

 ، وُىِعَر يف نتاب املؤمتر )الكرآٌ وقضايا العصر(. 2013الهوفة شية 

بشح يف مؤمتر اإلمامني الهاظه اإلماو الهاظه )ع( وىعاو األولويات، ُألكّي ال -11

 ، وُىِعَر يف نتاب املؤمتر. 2011واجلواد )ع( الصيوي الجاىي شية 

سدود الرخصة العرعية يف تعاوٌ املصتضعفني مع احلهومة املصتهربة، بني قواعد  -12

البشح يف املؤمتر الجالح  حلرنية لإلماو الهاظه )ع(، ُألكياحلهه الكرآىي والصرية ا

، وُىِعَر يف نتاب 2012الهاظه )ع( مصدر عطاء خالد لإلىصاىية شية  الدولي، اإلماو

 املؤمتر.

إظهالية اهلداية بني الكول والعنل، ُألكي البشح يف مؤمتر العودة إىل الكرآٌ، يف  -13

 ، وُىِعَر يف دللة البصائر الجكافية.  2014دمعل شية  -شوريا

ح يف مؤمتر الوسدة اإلشالمية البش َتَكدَّو على مادة البشح، ُألكيإشلوب البشح َي -14

 ، ىعر يف دللة الجكلني. 1993يف إيراٌ، طَراٌ شية 

 عنل معّد برامر يف إذاعة اخلالدوٌأ -15

 الربامر الجابتة ثالثة:  -

 برىامر يف العَادة سياة -1

 برىامر أىواع اليفض يف الكرآٌ الهريه -2

ََابرىامر ) -3  (ِلَتِصُهُيوا ِإَلِي

 ياشبات يف اإلذاعات والكيوات الفضائية...وبرامر رلتارة غري ثابتة سصب امل -
 

 َُيونس /( ؤَِٕ خُْمًَُْٔ َُِِّوِ ََذِّ خُْؼَدَُِٔنيَكآخر دعواان )

 





 


